เอกองค์สยามมินทร์ ศิขรินทร์ ธ เรืองรอง
สุขสม ธ ใจปอง สิริเอื้อ ธ โอฬาร
ทรัพย์สินศฤงคาร วรกานต์สิยืนนาน
ทรงพระสถิตวาร ปฎิพัทธ์สยามกาล
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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำ�ที่สำ�คัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการ
ดำ�เนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำ�คัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงคำ�ว่ากระบวนการยุตธิ รรมเป็น
คำ�ที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำ�นวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว แต่เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นกระบวนการที่จะนำ�ไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำ�เนิน
งานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทีส่ �ำ คัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นีจ้ ะต้องมุง่ มัน่ และแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมัน่ คง เพือ่ ก่อให้เกิดศรัทธา เชือ่ ถือ เป็น
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำ�รงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำ�นวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำ�รงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำ�ได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำ�นวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำ�เร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำ�เนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำ�กล่าวอำ�นวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำ�นวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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ศ ธานินทร์ กรัยวิเชียร		
นายพลากร สุวรรณรัฐ		
ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ		
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล			

อดีตองคมนตรี
องคมนตรี
ประจำ�สำ�นักพระราชวังพิเศษ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน
อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์ อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พันตรี ดร อภิเษก มนเฑียรวิเชียรฉาย อาจารย์ประจำ�ภาควิชาประวัตศิ าสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร)
Professor Anthony Heath อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey อดีตอาจารย์ประจำ�สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำ�ดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำ�ข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำ�นาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำ�ดับถัดไป
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ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)
ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University
d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de
Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

รศ.ดร. พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

B.A. (International Studies),
The American University
MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration),
Saint Louisนวาคม
University
ปีที่ 14
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธั
2562

ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai University

ผศ ดร นพพล วิทย์วรพงษ์

P.P.E. (University of Oxford)
M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)
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ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำ�รงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

กิจกรรมต่าง ๆ

ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
ผู้อำ�นวยการฯ ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ ลงนามถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28
กรกฎาคม 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
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กรรมการผู้อำ�นวยการฯ ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ อาคารรัฐสภา
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8

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย
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กิจกรรม “กินไป คุยไป” ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพอย่างคับคั่ง ณ บ้านดุสิต ถนนสีลม

ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมกินไปคุยไป
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ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมกินไปคุยไป

ภาพต่อเนื่องของกิจกรรมกินไปคุยไป
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กรรมการผู้อำ�นวยการฯ กราบนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

กรรมการผู้อ�ำนวยการฯ กราบนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ ณ วัดถ�้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี
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12

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดใน
วิชาการเมืองการปกครองของไทย
ณ สถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
ร่วมรับประทานอาหารที่
ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์
ณ ราชนาวิกสภา

ถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงาน
วัดวังสำ�คัญย่านฝั่งธนบุรี มัคคุเทศก์
โดย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัตถ์
นายกสมาคมอัสสัมชัญ กรุงเทพ
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วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิงสห
วิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพมิ พ์โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วาม
รูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้าน
การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,
www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ
เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทัว่ ไป
ทัง้ นีห้ ากท่านผูใ้ ดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ สามารถโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย” ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึง่ ในนามของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ
ขอให้สตั ยาบันทีจ่ ะดำ�เนินกิจกรรมทุกประการบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อความเป็นธรรม
ของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
บรรณาธิการ
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เนื้อหาในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับนี้ได้เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ
รู้ทางด้านความเป็นธรรมทางสังคมในหลายแง่มุมในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกินความคาดหมายของ
มวลมนุษยชาติ คือปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19 ที่สร้างความเสียหายเกิดขึ้นใน
หลายภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการจัด
พิมพ์และค้นหาข้อมูลต่างๆในขณะเวลานั้นอยู่พอสมควร
ทางกองบรรณาธิการ ได้นำ�เรื่องสั้น ที่มีการส่งเข้าประกวดชิงรางวัล “พานแว่นฟ้า” มานำ�เสนอซึ่งแม้จะ
มิได้รับรางวัลแต่มีเนื้อหาสะท้อนความเป็นไปของสังคมไทยรวมทั้งเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆรวมทั้งยังมีบทความของบุคคลภายนอกสองบทความสำ�คัญคือการไต่สวน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของ ปปท โดย คุณเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์และเรื่องการอำ�นวยความยุติธรรมด้วย
ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยคุณยุพดี สุพเส ซึ่งเป็นบทความที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่
ของระเบียบวิธวี จิ ยั และผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โรคระบาด โควิท 19 จะคลี่คลายในที่สุดและมวลมนุษยชาติจะสามารถ
แสวงหามาตรการและยาหรือวัคซีนในการระงับยับยั้ง แก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววันเพราะผลพวงจากโรค
ระบาดได้ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่แห่งสาธารณภัยไปสู่เรื่องอื่นๆ ตามมา ทั้งเรื่องของอาชญากรรม การ
ฉ้อโกง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหาศีลธรรมจรรยาของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อต่างๆดังทราบดีแล้วบรรณาธิการวารสาร และกรรมการผู้อำ�นวยการฯ ต้องขอบพระคุณท่านประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร แห่ง บริษัท ปตท สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
คุณพงศธร ทวีสิน เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนองค์กรของเราในการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน”
ฉบับที่ 1/2563 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2563) ในครั้งนี้ด้วยความกรุณาที่เห็นความสำ�คัญของการเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมสู่สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังกำ�ไร
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รางวัลพานแว่นฟ้า
เรื่อง “เพชรน้ำ�เอก”
นำ�เสนอโดย เอกธำ�รง

“เอก” มองดูนาฬิกาบนข้อมือ นี่เป็นชั่วโมงแรกของภาคการศึกษาใหม่ท่เี ขาทำ�หน้าที่อาจารย์
มหาวิทยาลัยมานานเกือบเกษียณ พร่�ำ สอนศิษย์ผา่ นไปคนแล้วคนเล่า ในสถาบันทีเ่ อกเป็นศิษย์เก่า
จากเดิมทีเ่ ขาเรียกไอ้เอก คุณเอก อาจารย์เอก มากระทัง่ วันทีเ่ ขาได้เห็นโลกมาเกือบอิม่ ตัว
เขาพูดกับตัวเองว่า “วันนีค้ งเหมือนวันแรกทีเ่ ขาเดินเข้าสูร่ ว้ั มหาวิทยาลัยเมือ่ ครัง้ เป็นนิสติ ปีหนึง่ รูส้ กึ ตืน่
เต้น และดูโก้ไม่หยอกกับการทีเ่ ด็กบ้านนอกอย่างเขาเป็นเด็กคนแรกของหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้ามหาวิทยาลัยชัน้
นำ�ของประเทศได้” เขาเดินจากหอพักอาจารย์ไปทีห่ อ้ งสอนในวิชาถนัดว่าด้วยการเมืองการปกครอง
ทีแ่ ทบไม่ตอ้ งหอบหิว้ ตำ�รับตำ�ราอะไร เพราะกว่าสามสิบปีทเ่ี ขาพูดในหลักการทฤษฎี เกือบจะเรียกได้
ว่าตัวเขาเหมือนตำ�ราเดินได้ดๆี นีเ่ อง
โลกภายนอกมหาวิทยาลัยเปลีย่ นไปมากจากวันทีเ่ ขาเป็นน้องใหม่ เขาตกใจเมือ่ ถามนิสติ ทีอ่ ยูแ่ ถวหน้า
สองสามคนว่า เดินทางมามหาวิทยาลัยด้วยวิธใี ดกัน ปรากฏไม่มใี ครตอบเลยว่า นัง่ รถประจำ�ทาง มี
รถไฟฟ้าอยูป่ ระปราย ทีไ่ ม่นง่ั รถมาก็เพราะเดินมาเนือ่ งจากพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเหมือน
เขา ส่วนใหญ่มกั เป็นคนทีม่ าจากต่างจังหวัด นอกนัน้ มีผปู้ กครองมารับมาส่ง และยังมีอกี หลายคนที่
มีพาหนะรถราขับมาเอง เรียกว่า พวกนีค้ งไม่ตอ้ งรอ “ล้านแรก” เหมือนทีเ่ ขาเคยฝันอยากมีเงินล้าน
เมือ่ เริม่ ทำ�งานเก็บเงินใช้เองได้
เมือ่ เสร็จชัว่ โมงสอน เอกกำ�ลังเดินกลับทีพ่ กั มีเสียงเรียกตามหลังมาติดๆ ของนิสติ ในห้องสองสามคน
“อาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนเวลาหน่อยครับ” เอกหยุดคุยกับคนทีร่ อ้ งเรียกด้วยความเมตตา “มี
อะไรให้อาจารย์ชว่ ย เธอใช่ มรุต หรือเปล่า เมือ่ กีน้ เ้ี พิง่ แนะนำ�ตัวกันไป” นิสติ ชายตัวโตทีส่ ดุ ในกลุม่
ขานรับและสำ�ทับด้วยเสียงอันดังว่า “ผมครับ มรุต ส่วนเพือ่ นผมทีเ่ รียกอาจารย์ คือ แสงชัย ครับ”
เอกต้องเอ่ยปากขอโทษด้วยความเขินเล็กน้อย “เธอต้องเข้าใจนะว่า เราเพิง่ เจอกันครัง้ แรก เอ้าไม่เป็นไร
แสงชัย มรุต และนิสติ หญิงอีกคนนีช่ อ่ื อะไรนะ” แสงชัย ตอบแทนว่า “แอน เขามีชอ่ื จริงว่า เพ็ญพักตร์
ครับอาจารย์ พ่อเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแม่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ครับ” แสงชัยพูดต่อไปอีกว่า “พ่อ
แอน กับครอบครัวผม และมรุต เป็นเพือ่ นและรูจ้ กั กันมา ตัง้ แต่อนุบาลครับ คุณพ่อผมรับราชการทหาร
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ส่วนคุณพ่อมรุตเป็นนักการเมือง พวกเราเลยสนใจมาเรียนวิชานี้กับอาจารย์ครับ”
เมื่อเอกได้ข้อมูลครบถ้วนจากปากคำ�ของแสงชัยแล้ว เขาจึงพูดกลับไปอย่างเป็นกันเอง “ ดีแล้ว อาจารย์
ถือว่าวันนี้ได้รู้จักพวกเธอทั้งสามคนแบบรวบรัด ว่าแต่ว่าพวกเรามีอะไรให้อาจารย์ช่วย” เอก ย้ำ�ความ
ตัง้ ใจของเขากับนิสติ ทัง้ สามคนอีกครัง้ ด้วยความเต็มใจ มรุต ดูจะเป็นตัวตัง้ ตัวตีในการเปิดฉากเข้าเรือ่ งอัน
เป็นที่มาของการร้องเรียกเอกให้หยุดคุยกับพวกเขา มรุตพูดกับเอกตรงไปตรงมาว่า “อาจารย์ครับ พวก
เราสามคนมีเรื่องเรียนปรึกษาอาจารย์ เพราะพวกเราสมองดี มีทุนทรัพย์ แต่เราก็อยากได้ทุนครับ ทุนไป
เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ในต่างประเทศเมื่อเรียนจบแล้ว”
เอกได้ยิน อึ้งไปพักหนึ่งก่อนหันมาถามต่อว่า “แล้วอะไรคือเรื่องที่พวกเธออยากให้อาจารย์ช่วยกันแน่”
“ คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์” เสียงของเพ็ญพักตร์ เอ่ยขึ้นให้เอกได้ยินเป็นครั้งแรก
“ พวกหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ได้ และถ้าจะได้ทุนด้วย ต้องมีเกรดทุกวิชาอยู่ในระดับท้อปขึ้นไปค่ะ”
“ เราไปคุยกับอาจารย์หลายวิชาที่พวกเราลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้แล้วค่ะอาจารย์” เพ็ญพักตร์ยืนยัน
หนักแน่นในความตั้งใจของเธอกับพวก
เอกจึงมีความสงสัยหนักขึ้น “ ดีแล้วที่ขยันเรียนมีความตั้งใจดีหาความก้าวหน้า คิดการณ์ไกลตั้งแต่เริ่ม
เข้ามาเรียนหนังสือเลย แต่ที่คุยกันมา อาจารย์ยังไม่รู้วัตถุประสงค์ของพวกเธออยู่ดีว่า ต้องการอะไรแน่”
ถึงคราวของ มรุต ต้องทำ�หน้าที่ไขปริศนาแห่งการขอพูดคุยกับอาจารย์เอกในครั้งนี้
“อาจารย์อย่าว่าพวกเรานะครับ สมัยพวกเราเรียนมัธยม ทางบ้านได้ว่าจ้างครูแต่ละวิชามาติวพวกเราที่
บ้านกันเป็นประจำ� ทางบ้านเห็นว่าอยู่มหาวิทยาลัยอาจารย์อาจมีภาระเยอะ จึงให้มาเรียนถามอาจารย์
ว่า มีอะไรที่ทางเราพอจะช่วยสนับสนุนอาจารย์ได้บ้าง เผื่อพวกเราจะมีโอกาสรับความรู้จากอาจารย์ได้
โดยตรงเป็นการเฉพาะ คุณพ่อเกรงใจครับเลยให้ผมกับพวกๆ มาหารืออาจารย์เบื้องต้นก่อน ถ้าอาจารย์
เห็นดีด้วย ท่านจะขออนุญาตเรียนหารือท่านอาจารย์ด้วยตัวท่านเองต่อไป”
“ อ้อ อ้อ พอเข้าใจแล้ว แต่พวกเธอกับผู้ปกครองไม่ต้องลำ�บากถึงขนาดนั้นก็ได้ ปกติเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์อยูแ่ ล้ว การเรียนในมหาวิทยาลัย ถ้าเธอมีอะไรไม่เข้าใจเธอนัดเวลามาถามอาจารย์ได้ตามกำ�หนด
เวลาที่มีให้นิสิตทุกคนทราบอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลหรอก” เอกพยายามอธิบายกระบวนการที่อาจต่างจาก
ที่พวกเด็กๆ คุ้นเคยมาในระดับมัธยม
“ แต่ไม่มีหลักประกันอะไรว่า จะทำ�ให้พวกหนูได้เกรดสูงๆ ตามที่อยากได้นี่คะอาจารย์” เพ็ญพักตร์ให้
ความเห็นเพิ่ม
“ จริงครับอาจารย์ พวกเราเป็นห่วงเป็นกังวลมากและทางครอบครัวก็หวังกับพวกเรามาก เลยให้พวกเรา
มาเจรจากับท่านอาจารย์ก่อน” แสงชัยแสดงความเห็นด้วยกับเพ็ญพักตร์
เอกไม่ลังเลที่จะยืนยันคำ�พูดเดิมของเขา “พวกเธอบอกกับผู้ปกครองเถิดว่า ไม่ต้องกังวล อาจารย์ดูแล
นิสิตทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชังอยู่แล้ว ไว้ค่อยคุยกันนะ เดี๋ยวอาจารย์มีนัดต้องแวะไปซื้อ
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ของแถวๆ มหาวิทยาลัย แล้วค่อยคุยกัน”
เอกตัดบทแล้วเดินตรงกลับไปที่ห้องทำ�งานทันที
เมื่อถึงที่หมาย เอกถอนหายใจ และยังคงนึกถึงเรื่องที่เด็กทั้งสามคนเพิ่งพูดกับเขาไปเมื่อครู่ ก่อนจะเผลอ
หลับไปและตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ปลายทางเอ่ยถามว่า “ท่านอาจารย์เอก ใช่ไหมครับ”
“ครับอาจารย์เอกกำ�ลังพูดครับ” เอกตอบไปอย่างสุภาพ
“ผมเป็นผู้ปกครองของ มรุต มีเรื่องหารือท่านอาจารย์หน่อยครับ ทราบว่า มรุต นำ�เรียนท่านอาจารย์ไป
บ้างแล้ว” ที่แท้คุณพ่อของมรุต นิสิตที่เพิ่งคุยกับเอกไปก่อนหน้านี้นี่เองที่โทรศัพท์มา
“เรียนเชิญเลยครับ มีอะไรให้ผมช่วย” เอก ตอบคุณพ่อของมรุต ซึ่งเป็นนักการเมืองใหญ่อย่างนุ่มนวล
ตามธรรมชาติของเขาและพร้อมรับฟังสิ่งที่กำ�ลังจะได้ยินต่อไป
“ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ท่านอาจารย์ไม่ติดภารกิจอะไร อยากเรียนเชิญท่านอาจารย์มาทานข้าวที่บ้านผม อยู่
แถวสาธุประดิษฐ์ครับอาจารย์” พ่อของมรุต หัวหน้าพรรคการเมืองสำ�คัญและเป็นนักการเมืองแถวหน้า
ของประเทศเอ่ยปากเชิญด้วยตนเอง
“นิสติ อยากให้ผมช่วยติวหนังสือให้ครับ แต่ผมยินดีหากมีปญ
ั หาอะไรให้มาซักถามได้ ไม่ตอ้ งเกรงใจครับ”
เอก เล่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดคุยกับนิสติ ทัง้ สามคนให้ผปู้ กครองของมรุตทราบอีกครัง้ เพราะคาดเดาว่าคงโทรศัพท์
มาขอบคุณเขาเรื่องเดียวกันนี้
“ เรือ่ งนัน้ ไม่ตอ้ งห่วงครับ เรามีเรือ่ งอืน่ อยากหารือกับท่านอาจารย์ดว้ ย ถ้าอาจารย์ไม่รงั เกียจ ขออนุญาต
ให้เกียรติมาร่วมรับประทานอาหารทีบ่ า้ นผมนะครับ ผมจะให้คนรถไปรับท่านอาจารย์” พ่อของมรุต หัก
กลางลำ�ด้วยคำ�พูดทีเ่ หมือนจะแกมบังคับให้เอกยากต่อการปฎิเสธไมตรีในครัง้ นี้ เอกจึงตอบตกลงและลง
วันนัดตามที่ถูกร้องขอ
เมื่อถึงวันเสาร์เย็นตามนัดหมาย รถหรูราคาแพงพร้อมคนขับมาถึงที่พักของเอกแถวมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
เอกไปทานข้าวกับนักการเมืองทีค่ ฤหาสน์หลังมหึมาบนถนนสาธุประดิษฐ์ ย่านคนมีฐานะพักอาศัย ภายใน
บ้านมีคนรับใช้ตงั้ แต่หน้าประตู ยามรักษาการณ์ไปกระทัง่ ถึงคนรับใช้ภายในบ้าน แต่งเนือ้ แต่งตัวมีเครือ่ ง
แบบบ่งบอกให้รู้สถานะว่าใครเจ้าของบ้านใครเป็นคนทำ�งานในบ้าน
เมื่อเอกได้พบหน้ากับ คุณมฤก พ่อของมรุต ลูกศิษย์ที่เพิ่งเจอหน้าค่าตากันเมื่อสามสี่วันก่อน ได้เอ่ยปาก
ทักทายกันตามธรรมเนียม มฤก ชวนคุยสัพเพเหระ ก่อนพาไปยังโต๊ะอาหาร มีคนในครอบครัวรวมทั้ง
มรุต นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วย บรรยากาศ และอาหาร ที่เป็นทางการ ไม่ค่อยทำ�ให้เอกรู้สึกเอร็ดอร่อยกับ
รสอาหารมากนัก และบนโต๊ะอาหารอาจด้วยมารยาทหรือเหตุผลใดก็ตาม ไม่มีการพูดคุยธุระปะปังใดๆ
อย่างเป็นทางการ แต่เมื่อทานอาหารเสร็จ คุณมฤก ขอร้องให้เอก นั่งคุยธุระกับเขาอีกพักหนึ่ง เพราะ
เกรงใจที่จะนำ�เอาธุรกิจหรือเรื่องงานมาพูดคุยในขณะทานอาหาร
“ ผมพอทราบว่า ท่านอยากให้ผมช่วยลูกของท่านกับเพื่อนๆ ติวหนังสือ เรื่องนี้มันเรื่องเล็กมากครับ
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ไม่ต้องลำ�บากหรือเกรงใจขนาดต้องเชิญผมมาทานอาหารถึงบ้านท่านเลย “ เอกรีบชิงพูดขึ้นเพื่อให้เจ้า
บ้านไม่ตอ้ งรูส้ กึ อึดอัดทีจ่ ะเริม่ การสนทนา เพราะเขาคิดขึน้ ในใจอีกครัง้ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดน่าจะเป็นเรือ่ งทีค่ ณ
ุ
มฤกกำ�ลังจะเอ่ยปากสนทนากับเขา
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ มฤก หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่เอกคาดไม่ถึง เพราะมฤก เอาแฟ้มขนาดย่อมๆ ขึ้นมา
ให้เอกได้อา่ น ในนัน้ มีภาพของคุณพ่อเอก ทีเ่ ป็นอดีตฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทีห่ ลบหนีเข้าป่าในเหตุการณ์นอง
เลือดทางการเมืองเมือ่ สมัยเอกยังเล็กมาก และภาพอืน่ ๆ ของบุคคลในครอบครัว ซึง่ เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ ง
ที่เอกไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้ ถึงแม้ว่าพ่อของเอกจะจากไปนานแล้ว และชื่อเสียงเรียงนามที่ใช้ในขณะ
หลบหนีการคุกคามของรัฐบาลในเวลานั้น ก็เป็นชื่อแฝงใช้กันในกลุ่มของฝ่ายต่อต้าน ความจริงไม่มีอะไร
น่าอับอายเพราะความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ความคิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ลึกไปกว่านั้น ในแฟ้มยัง
พบข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของเอก ตั้งแต่ใบเกิด สูจิบัตร สำ�เนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่
เล็กกระทั่งโตขึ้นมา มีการสอบถามคนละแวกบ้านในการให้ข้อมูล ซึ่งปกติการสืบประวัติเช่นนี้จะทำ�กัน
กับคนที่เป็นเป้าหมายของฝ่ายข่าวกรอง หรือบุคคลที่ทางราชการมีความประสงค์บางประการ แต่เอก
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะไปมีเรือ่ งบาดหมางหรือไปเป็นปฎิปกั ษ์กบั ทางราชการตัง้ แต่เมือ่ ใด เอกยังคง
งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับตั้งคำ�ถามกับคุณมฤกออกมาตรงๆ ว่า “ผมไม่เข้าใจว่า ท่านนำ�แฟ้มประวัติ
ของคุณพ่อผมกับของผมมาให้ผมดูทำ�ไม”
มฤก ตอบกลับให้อาจารย์เอกทราบวัตถุประสงค์ทนั ควัน “อาจารย์ครับ เรือ่ งติววิชาอะไรทีล่ กู ผมกับเพือ่ นๆ
เขาไปสอบถามอาจารย์ เรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์คงไม่สะดวก แต่เพื่ออาจารย์จะได้ทราบว่า อาจารย์มีพ่อ
ของลูกศิษย์ทเี่ ป็นใครกันบ้าง ตัวผมอาจารย์รจู้ กั ดีอยูแ่ ล้ว ส่วนพ่อของแสงชัย เป็นอธิบดีกรมกิจการความ
มัน่ คงภายในทีด่ แู ลประสานงานกับตำ�รวจและกองทัพ เป็นองค์กรทีเ่ ราตัง้ ขึน้ ใหม่ ผมช่วยสนับสนุนให้ พ่อ
ของแสงชัย ได้รบั ตำ�แหน่งนีใ้ นรัฐบาลของผม สำ�หรับแม่ของเพ็ญพักตร์ เป็นเพือ่ นผมมาตัง้ แต่เด็ก เราเคย
รักชอบกันมาก่อนแม่ของเพ็ญพักตร์จะแต่งงานไป ถึงกระนั้นผมก็ยังถือว่า เธอเป็นเพื่อนที่ดีของผม เวลา
นี้เธอมีเรื่องเดือดร้อน เพราะความดื้อของท่านอาจารย์กับพวกที่ออกมาเรียกร้องคัดค้านการตั้งโรงงาน
ของเธอในแถบจังหวัดภาคอีสานทีอ่ าจารย์เป็นตัวตัง้ ตัวตี ให้ขา่ วทำ�ลายเธอกับสือ่ มวลชนเวลานีล้ ะ่ ครับ”
นั่นคือสิ่งที่ระล่ำ�ระลักออกจากปากของ มฤก พ่อของลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนของเอก ที่กลายเป็นว่า
เขาเข้ามาติดกับดักแกงค์คนโฉด ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เอาลูกมาเป็นสะพานเชื่อมให้มาถึง
ตัวเขา จะว่าเรื่องบังเอิญก็สุดแสนจะบังเอิญ แต่โลกแคบจริงที่เขาต้องมาสอนหนังสือลูกของคนที่เขานึก
ไม่ถึง คนเหล่านี้รู้ดีว่า เอก เป็นผู้นำ�การเคลื่อนไหวคัดค้านโรงงานที่แม่ของเพ็ญพักตร์เป็นเจ้าของ ส่วน
พ่อของแสงชัยเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ทไี่ ด้รบั การผลักดันจากทางการเมืองให้นงั่ ตำ�แหน่งอธิบดี กรมใหญ่
มีอำ�นาจและมีช่องทางล้วงข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวของเอกมาได้
“ นีค่ ณ
ุ กำ�ลังขูผ่ มว่า เข้าถึงตัวผมได้ทกุ เรือ่ งอย่างนัน้ เหรอครับคุณมฤก” เอกสวนทันควันเมือ่ ทราบเจตนา
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ที่แท้จริงของการเดินทางมารับประทานอาหารกับนักการเมืองใหญ่ในวันนี้
“ช้าก่อนอาจารย์ ผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ�อะไร ที่จะมาทำ�ร้ายคนที่เป็นครูของลูกผมหรอกครับ เพราะ
ทราบดีวา่ อาจารย์เป็นเจ้าหลักการ ไม่ท�ำ อะไรนอกกรอบทีห่ ากโกรธผมแล้วจะมาลงกับลูกผมหรอก ตรงนี้
ผมนับถือน้�ำ ใจอาจารย์ แต่ผมมีขอ้ เสนอให้อาจารย์พจิ ารณา อาจารย์เองมีปญ
ั หาภายในกับทีท่ �ำ งานหลาย
เรือ่ ง ผมทราบดีว่า อาจารย์โดนเขาหมัน่ ไส้ เขาเลยกลั่นแกล้งสกัดดาวรุ่ง ให้อาจารย์เดือดร้อนวุน่ วายใจ”
“ขอบคุณครับ แต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่หาว่าผมดื้อไปคัดค้านการสร้างโรงงานคุณอุ่นเรือนที่เป็นเพื่อน
คุณมฤกล่ะครับ” เอกถามกลับไปด้วยความอยากรู้ความต้องการและแผนการต่อไปของมฤกกับพวก
“อย่างนีค้ รับอาจารย์ อาจารย์เหลือเวลาอีกไม่กปี่ จี ะเกษียณอายุราชการ อาจารย์เป็นคนโสด ไม่มลี กู เมีย
อาจไม่เดือดร้อนมากนัก แต่ผมรู้ว่าอาจารย์เป็นคนดี รับแต่เงินเดือนราชการ อาจารย์มีหนี้สินล้นพ้นตัว
และถูกละเลยจากการกระทำ�ของเพื่อนร่วมงานทำ�ให้อาจารย์ยังเป็นอาจารย์ต๊อกต๋อยอยู่ทุกวันนี้ ทั้งที่
การศึกษาอาจารย์สูงมาจากสถาบันชั้นนำ� แต่อาจารย์ขาดสปริงบอร์ดกับกำ�ลังผลักแรงๆ ไม่เหมือน พ่อ
ของแสงชัยที่เขาคิดต่างกับอาจารย์ เขาเลยไปได้ไกล อาจารย์จะว่าอย่างไรถ้าผมจะช่วยปลดภาระต่างๆ
ของอาจารย์ และจะอาสาเป็นที่พึ่งที่หวังได้ให้อาจารย์ ผมกับพวกถ้าเป็นนักเลง เขาเรียก “ใจถึง พึ่งได้”
มฤกแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เอกเกิดความมั่นใจหากจะร่วมหัวจมท้ายกับพวกเขา
“เรื่องนี้ไม่ต้องคิดเลยครับ ผมอาจไม่ร่ำ�รวยเหมือนท่าน อาจเป็นอาจารย์กระจอกๆ อย่างที่ท่านว่า แต่
ผมอยู่มาได้ทุกวันนี้ เพราะผมพอใจ พอเพียงและผมมีเกราะกำ�บังตัวด้วยความสุจริต ผมอาจโชคไม่ดี
ที่ไม่มีแรงหนุน แต่ผมทำ�หน้าที่ของผมด้วยความสบายใจ ไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่า วันใดวันหนึ่งอาจ
ถูกเชิญไปสอบหรือให้ถ้อยคำ�ว่า ร่ำ�รวยผิดปกติ หรือไปรับอามิสสินจ้างใครมา ท่านไม่ต้องห่วงผมหรอก
ครับ และเป็นความจริงครับ ลูกของท่านเป็นลูกศิษย์ผม ผมไม่เคยทำ�ร้ายลูกศิษย์หรอกครับท่านสบายใจ
ได้ ผมขอตัวนะครับ” เอกตัดบทอีกครั้ง หลังจากที่เคยตัดบทกับลูกศิษย์ที่เป็นหน่อเนื้อของคนที่ยืนอยู่
ตรงข้ามกับเขาในเวลานี้
เอกไม่ยอมให้รถที่รับเขามาไปส่งเขา และรีบเดินผลุนผลันออกจากคฤหาสน์หลังงามนั่งแท็กซี่กลับที่พัก
ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ขาพำ�นักอาศัยอยู่ ใจครุน่ คิดตลอดทางว่า อะไรจะเกิดขึน้ กับเขาต่อไป แต่เขาไม่กงั วล
มาก เพราะเขาเหลืออีกห้าหกปีจะเกษียณอายุ แม้จะไม่มตี �ำ แหน่งแห่งทีใ่ นทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
เหมือนเพือ่ นหรือได้เป็นคณบดี อธิการบดี ไม่ใช่ความหวังของเอกมาแต่แรกอยูแ่ ล้ว เพราะหวังเพียงจะได้
ใช้วชิ าความรูม้ าสอนลูกหลานของคนในสังคมให้เป็นคนดี รูร้ บั ผิดชอบเสียสละต่อสังคมส่วนรวมเป็นทีต่ งั้
การไม่มคี รอบครัวให้เป็นภาระห่วงใย ทำ�ให้เขาตัดปัญหาพะวักพะวงห่วงคนข้างหลังไปได้เปลาะหนึง่ แต่
เขาห่วงชาวบ้าน คนด้อยโอกาสในสังคมที่เขายื่นมือเข้าช่วยเหลือ หนี้สินรุงรังที่อีนุงตุงนังพันตูตัวเขาอยู่
เวลานี้ ส่วนหนึ่งมาจากพันธนาการที่เขาไปรับภาระช่วยค้ำ�ประกันให้ลูกศิษย์ตามโครงการกู้เงินเล่าเรียน
บ้าง หรือไปช่วยชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อถูกร้องขออยู่เป็นประจำ�
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โรงงานคุณอุน่ เรือน แม่ของเพ็ญพักตร์ เป็นโรงงานกำ�จัดขยะนำ�เข้าทีม่ าจากต่างประเทศ ลำ�พัง
กลิน่ เหม็นหรือความไม่ถกู สุขอนามัยยังพอทำ�เนา แต่สง่ิ ทีช่ าวบ้านเดือดร้อนคือ สารพิษทีจ่ ะตก
อยูก่ บั ลูกกับหลานของพวกเขาในระยะยาว เขายังจำ�เรือ่ งสมัยเด็กที่ ป้าช้อย พีส่ าวของพ่อเอก
ถูกญาติของครูในโรงเรียนเอกชนทีเ่ อกเรียนหนังสือบุกมาถึงบ้าน ข่มขูไ่ ม่ให้คณ
ุ ป้าขายของให้กบั
เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่อหน้าต่อตา เพราะของคุณป้าขายดีกว่าไปตัดหน้าแม่คา้ ซึง่ เป็นเครือ
ญาติของครูและเจ้าของโรงเรียน เอกจำ�ภาพเหล่านีต้ ดิ ตา เขาไม่อยากเห็นภาพของครูอาจารย์
มารังแกลูกศิษย์ เหมือนทีเ่ ขาตอบกลับคุณมฤกให้คลายกังวลว่า ถึงเขาจะขัดแย้งกับคุณมฤก แต่
ไม่ตอ้ งห่วงว่า เขาจะไปลงทีล่ กู ของคุณมฤก
บ่ายคล้อยวันหนึง่ สิง่ ทีเ่ อกต้องตกใจและคาดไม่ถงึ อีกคำ�รบหนึง่ ก็มาถึง เมือ่ เขาถูกหัวหน้าหน่วย
งานเรียกพบ พร้อมตัง้ กรรมการสอบสวนวินยั ร้ายแรง เอกตกใจกับคำ�สัง่ ดังกล่าวเกือบจะล้มทัง้ ยืน
เพราะข้อกล่าวหาของเขา ถูกตัง้ ประเด็นว่า เอกได้น�ำ เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ซึง่ มีโทษทัง้ จำ�และปรับ โอกาสทีเ่ ขาจะเกษียณอายุแบบสบายๆ รอรับเงินบำ�เหน็จบำ�นาญใช้ชวี ติ
แบบเรียบง่ายอยูบ่ า้ นนอกตามวิถดี ง้ั เดิม ดูจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายแล้ว เพราะหากผิดจริง เขาจะไม่ได้รบั
ทัง้ บำ�เหน็จบำ�นาญและอาจต้องไปใช้ชวี ติ ในเรือนจำ�แทน
จะว่าคนดีผคี มุ้ แต่นา่ จะให้เป็น “เทวดา” หรือ “ฟ้ามีตา” อย่างทีค่ นชอบพูดกันมากกว่า การถูก
ตัง้ กรรมการสอบสวนวินยั ร้ายแรงของเอก กลายเป็นทีโ่ จษจันท์ทว่ั ไปทัง้ มหาวิทยาลัย และไม่ใช่
เพราะการร้องขอใดๆ จากเอก แต่ทง้ั ลูกศิษย์และเพือ่ นร่วมงานทีร่ กั และนับถือในความเป็นตัวตน
ของเอกเริม่ ใช้สอ่ื สังคมในการแพร่กระจายข่าวสารออกไป ให้สงั คมได้รบั รู้ เกิดมีเสียงคัดค้านดัง
กระหึม่ ออกไปถึงการทีเ่ อกถูกรังแกจากผูม้ อี ทิ ธิพล รวมทัง้ เริม่ มีการแผ่ขยายเข้าไปจะตรวจสอบถึง
ความไม่ชอบมาพากลในการใช้จา่ ยงบประมาณและการรับอามิสสินจ้างของผูบ้ งั คับบัญชาของเอก
อีกทางหนึง่ ทำ�ให้เรือ่ งราวทีก่ �ำ ลังจะบานปลาย เริม่ มีแรงกดดันสะท้อนกลับไปยังฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยและผูบ้ งั คับบัญชาของเอกทีจ่ ะต้องเป็นฝ่ายออกมาแถลงข่าว ชีแ้ จงว่าเป็นเรือ่ งของ
ความเข้าใจผิด แต่ยงั สงวนท่าทีของการสอบสวนวินยั ไว้ให้เป็นเรือ่ งทีจ่ ะพิจารณาอย่างรอบคอบ
ถือเป็นการถอยแบบมีชน้ั เชิงแบบบัวไม่ช�ำ้ น้�ำ ไม่ขนุ่ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบรรดา เสือ
สิงห์ กระทิง แรด ในแวดวงราชการและการเมืองทีพ่ บเห็นได้โดยทัว่ ไป
ถึงแม้เอกจะไม่ถอื สาหาความ แต่มติ ขิ อง “กฎแห่งกรรม” ทีเ่ ราชาวพุทธเชือ่ ถือและให้ความเคารพ
ในกฎกติกาแห่งธรรมชาติ ได้ยอ้ นคืนกับผูท้ ท่ี �ำ ร้ายเอกอย่างแสนสาหัส ในการเปลีย่ นแปลงอำ�นาจ
จากการเลือกตัง้ ครัง้ ถัดมา ฝ่ายการเมืองที่ คุณมฤก เคยมีอ�ำ นาจบาตรใหญ่ ไม่ได้รบั เสียงข้างมาก
ได้กลายเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยและไม่ถกู เชิญเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม แม้คณ
ุ มฤกจะพยายามวิง่
เต้นหาทางประสานประโยชน์กบั ทุกฝ่ายอย่างเต็มกำ�ลัง เป็นเหตุให้กระบวนการตรวจสอบการ
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ทำ�งานทีผ่ า่ นมาของรัฐบาลชุดก่อนเริม่ ต้นขึน้
สิง่ ที่ คณะกรรมการ ปปช และหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ตรวจ
สอบค้นพบ ได้เจาะลึกไปถึงสิง่ ที่ มฤก กับพวกดำ�เนินการไว้ ตัง้ แต่เริม่ เข้ามามีอ�ำ นาจทางการเมือง
ตำ�แหน่งทางราชการของพ่อแสงชัย ลูกศิษย์คนหนึง่ ของเอก ทีพ่ อ่ ของเขาเป็นอธิบดีกรมสำ�คัญ
เคยได้รบั การผลักดันจากมฤกก็ถกู โยกย้ายและพ้นไปจากวงจรแห่งอำ�นาจ การวางตัวบุคคล และ
การเชือ่ มต่อสายธารแห่งอำ�นาจของมฤกกับพวกทีเ่ คยราบรืน่ กลับมีปญ
ั หาและถูกตัดตอน ทำ�ให้
กระทบกับธุรกิจทีแ่ ม้จะไม่ผดิ กฎหมายแต่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายทีค่ ณ
ุ อุน่ เรือนกำ�ลังดำ�เนิน
การอยูอ่ ย่างยากจะหลีกเลีย่ งได้
ภาษิตโบราณว่าไว้ เมือ่ ถึงกรรมหนัก อะไรก็ฉดุ ไม่อยู่ มฤก กับพวก ถูกตัง้ ข้อหาจาก ปปช ว่าร่�ำ รวย
ผิดปกติให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน รถหรูราคาแพงทีล่ กู ๆ เคยขับมาอวดโชว์ทม่ี หาวิทยาลัย
กลายเป็นรถเถือ่ นสวมป้ายทะเบียนและนำ�เข้าผิดกฎหมาย แถมยังต้องถูกดำ�เนินคดีทง้ั ทางแพ่ง
และอาญา สาสมกับความเสียหายทีป่ ระเทศชาติบา้ นเมืองได้รบั จากการกระทำ�มาเป็นเวลานาน
ของมฤก ส่วนอดีตข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่อย่างพ่อของแสงชัยแม้จะพ้นจากตำ�แหน่งทางราชการไป
แล้ว แต่การใช้อ�ำ นาจในการโยกย้ายแต่งตัง้ แทรกแซงการปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ส่งผลให้เขาถูกดำ�เนินคดีอาญาในหลายเรือ่ งในเวลาต่อมา ลูกๆ หลานๆ พลอยฟ้าพลอยฝนโดน
หางเลขถูกสังคมประณามหยามเหยียดแทบไม่มที ย่ี นื แน่นอนว่า อุน่ เรือนทีเ่ คยคิดว่า “มีแบ็ก”
หรือแรงสนับสนุนมัน่ คงแข็งแรงต้องระเห็จระเหินเดินทางออกไปต่างประเทศ เพราะโอดีหรือ
เงินกูธ้ นาคารทีก่ ยู้ มื มาดำ�เนินกิจการทบดอกเบีย้ ทบต้นกลายเป็นหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวทำ�ให้อนุ่ เรือน
ไม่สามารถทนสูห้ น้าใครได้ เพราะไม่มเี งินใช้หนีส้ นิ ต้องหลบหนีออกไปแบบไร้รอ่ งรอย
เมือ่ มีคนได้รบั กรรมหนักไปแล้ว ก็ตอ้ งมีคนดวงดี ผีหรือเทวดาคุม้ เช่น เอก เป็นตัวอย่างให้คนเรา
เกิดความมัน่ ใจว่า “ทำ�ดี ต้องได้ด”ี ไม่ละเลยทีจ่ ะยืนหยัดต่อสูก้ บั อธรรมอยูต่ อ่ ไป ความดีของเอก
ได้มคี นพบเห็นเป็นทีป่ ระจักษ์ ด้วยวัยทีใ่ กล้เกษียณแต่เอกเป็นคนแข็งแรงยังดูหนุม่ กว่าวัย แถม
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ทำ�ให้มพี รรคการเมืองเข้ามาทาบทามเชิญชวนเอกไปเป็นสมาชิก
พรรคและลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำ�แหน่งที่ว่างในการเลือกตั้งในจังหวัดที่เอกเติบโตมา
ผลจากการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนือ่ ง เป็นคนในพืน้ ทีแ่ ละเป็นทีร่ กั ใคร่นบั ถือด้วยชือ่ เสียง
เกียรติคณ
ุ ทีเ่ อกสัง่ สมมา เขาได้รบั เลือกเป็น ผูแ้ ทนปวงชนได้ส�ำ เร็จเป็นครัง้ แรกด้วยคะแนนชนะ
คูแ่ ข่งขันแบบถล่มทลาย
ความมีชอ่ื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ของเอก กลายเป็นภัยคุกคามตัวเขาขึน้ มาทันตาเห็น เมือ่ มีคนอาจจะ
เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือผูไ้ ม่หวังดี ทำ�ข่าวปลอม ข่าวปล่อย ให้เขาได้รบั ความเสียหาย เอกมีความ
มัน่ ใจและรูด้ วี า่ เขากำ�ลังทำ�อะไร หลายครัง้ ทีเ่ อกไม่เชือ่ คำ�แนะนำ�ของทีป่ รึกษา
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ซึ่งกลายเป็นผลดีทำ�ให้เอกกลายเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความมั่นใจ กล้าหาญสู้ความไม่
ถูกต้อง ได้รบั ความนิยม และเชือ่ กันว่า เอกเป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถจะก้าวไปได้ไกลถึงการ
เป็นผู้นำ�รัฐบาลในอนาคต
เอกยังจำ�คำ�ทีเ่ ขาพูดกับนิสติ ในชัน้ เรียนสมัยยังเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยดีถงึ ข้อ
ถกเถียงว่า บ้านเมืองเราเหมือนการเมืองจะย่ำ�เท้าอยู่กับที่ เราควรเลือกระบอบการปกครอง
แบบใดดี แต่วันนี้ เอกทราบดีแล้วว่า ประชาธิปไตยถึงจะไม่ดีที่สุด แต่ถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตย
ก็จะไม่มีวันนี้ วันที่เอกได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

8

9

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

10

“คนหัวแถว” (หนึ่งในผลงานส่งเข้าประกวดชิง
รางวัลพานแว่นฟ้า)
โดย “อมรเมธี “
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คนหัวแถว
(ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า)
โดย “อมรเมธี “

พรชัย คนแปดริ้ว หรือชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา แม้เขาจะเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ก็ช่างฝันเฟื่อง
คิดการณ์ใหญ่ เคยบอกกับครูสมัยมัธยมว่าอยากเป็นนักเขียนโด่งดังเหมือน “ยาขอบ” หรือ
“ทมยันตี” อยากเป็นทั้งนักเขียนการ์ตูน เป็นนักบินเป็นโน่นนี่ไปเรี่อยเปื่อยตามประสาเด็ก
ช่างฝัน แต่เมื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองหลวง พรชัยไม่เคยเห็นตัวเองมีปมด้อย
ว่ามาจากบ้านนอก ไม่ประหวั่นพรั่นพรึงที่จะแข่งเรียนแข่งเล่นแข่งกันในทุกเรื่องกับเด็กเมือง
กรุงทีม่ คี วามพร้อมมากว่า กระทัง่ ทัง้ เพือ่ นทัง้ ครูยกให้เป็นหัวหน้าชัน้ ถึงตัวจะไม่สงู กว่าเพือ่ น
แต่ภาวะผู้นำ�สูง พูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัด เลยได้เป็นผู้นำ�นักเรียนอื่นๆ ไหว้พระสวดมนต์
คอยสั่งเพื่อนๆ ให้ทำ�ความเคารพเวลาครูเข้าสอนหรือเมื่อประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตาม
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรา พรชัยเป็นเด็กใฝ่ดีเขามุมานะแข่งขันกับนักเรียนทั้ง
ประเทศกระทั่งได้เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเรียน
มหาวิทยาลัยขณะที่บ้านเมืองอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรง เหตุการณ์มหาวิปโยค 14
ตุลาคม 2516 เพิง่ ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ถึงจะมาจากต่างจังหวัด แต่พอ่ แม่มฐี านะอยูใ่ นขัน้ เลีย้ ง
ตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นลูกชายคนโต เรียกได้ว่า ยืนอยู่หัวแถวทั้งในบ้านนอกบ้านก็ว่าได้ การ
เป็นเด็กเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถือว่าเป็นหน้าตาของครอบครัว พรชัยจึงกลายเป็น
ลูกคนโปรดของทัง้ พ่อและแม่ อยากได้อะไรทีไ่ ม่เหนือบ่ากว่าแรง ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเขา
หรือคนอืน่ ๆ พ่อกับแม่พรชัยพร้อมสรรหามาเอาใจลูกคนโปรดคนนีม้ ไิ ด้ขาด ทำ�ให้เขามีความ
เชือ่ มัน่ ว่าตนเองมีดใี นตัว ทำ�ตัวเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ให้นกกาได้พกั พิง เข้าตำ�รา “ใจถึง พึง่
ได้”เพื่อนฝูงจึงมักนึกถึงพรชัยเมื่อจะต้องทำ�รายงานหรือนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน ทำ�ให้เขาเข้า
กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังหลากหลายแต่งต่างกันได้โดยไม่เคอะเขิน พรชัย ยังจัด
เป็นคนกล้าคิดกล้าตั้งคำ�ถามเป็นเด็กใฝ่รู้ ร่วมทำ�กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
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และคณะเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมได้ตามใจรักชอบ ความทีเ่ ป็นคนช่างพูดและเพือ่ นฝูงมากเขา
ได้รบั เลือกเป็นหัวหน้าชัน้ ปีและก้าวไปเป็นประธานนิสติ ของมหาวิทยาลัย มีโอกาสดีกว่านิสติ
รัฐศาสตร์คนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เรียนรูเ้ ฉพาะในตำ�รา แต่ยงั เอาความรูท้ ม่ี มี าเกาะเกีย่ วเชือ่ มโยงกับการ
ทำ�งานเพือ่ ส่วนรวมอย่างได้ผลดี หลายครัง้ เขาได้แสดงบทบาทตัวแทนนิสติ ในการสะท้อนปัญหา
ภายในมหาวิทยาลัยกระทัง่ ขยายวงไปถึงเรือ่ งการบ้านการเมือง ประสบการณ์เหล่านีท้ �ำ ให้พร
ชัย มีความกล้าแกร่งและเพิม่ ความมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ แม้เวลาจะผ่านไปเขายังไม่
ทิง้ ความเป็นคนช่างคิดฝันอยากเป็นนักปกครอง นักการเมือง ให้ได้สกั วันหนึง่ เป็นปกติทใ่ี นทุก
ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการจัดงานเลีย้ งคืนสูเ่ หย้า หรืองานชุมนุมสังสรรค์ศษิ ย์เก่า ตลอด
ระยะเวลาสีป่ ใี นมหาวิทยาลัย แม้เขาจะยังไม่ใช่ศษิ ย์เก่าแต่ ได้เห็นรุน่ พีท่ ป่ี ระสบความสำ�เร็จใน
อาชีพ มีทง้ั นักการเมือง ข้าราชการ นักบริหาร ขึน้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานเลีย้ งทีว่ า่ นี้ ยิง่
ทำ�ให้เขาฝันเฟื่องอยากเห็นภาพตัวเองได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันนี้บ้าง ทำ�ให้เป็นแรงผลัก
ดันให้พรชัยยังไม่หยุดอยูเ่ พียงรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต เขาดิน้ รนสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อยังต่าง
ประเทศ ในสาขาการบริหารรัฐกิจ ความเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจึงเป็นข้อกำ�หนดแกมบังคับให้
เขาต้องเลือกมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ให้สมกับเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล พรชัยได้เรียนต่อปริญญาโท
ทีม่ หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และทำ�เรือ่ งขอเจ้าของทุน คือ กระทรวงมหาดไทย ซึง่
เป็นหน่วยงานราชการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทุนจากรัฐบาล เพือ่ ให้เขาได้ศกึ ษาต่อในขัน้ ปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ข้ามฟากมาเรียนอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้าง
ใหญ่ เขาได้ประสบการณ์ทง้ั ในยุโรปอเมริกาอย่างครบเครือ่ ง โดยในระหว่างศึกษาก็เดินทางหา
ประสบการณ์เติมเต็มมิได้หยุดพัก
พรชัยอยากจะมีโอกาสทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญให้กบั บ้านเมือง เขาตัง้ เข็มทิศของชีวติ เดินหน้าเก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ตา่ งๆ ตัง้ แต่เรียนอยูท่ ่ี ฮาร์วาร์ด พรชัยไปช่วยงานอาสาสมัครจัดการเลือกตัง้ ไป
ช่วยขายหนังสือหารายได้ชว่ ยคนด้อยโอกาสก็เคยทำ� แม้จะเป็นช่วงเวลาราวสองปีในการศึกษา
ปริญญาโท เมือ่ เข้าเรียนต่อปริญญาเอกทีอ่ งั กฤษ เหมือนจะเป็นฝันร้ายของพรชัย ทีแ่ ม้จะได้เรียน
ด้วยทุนรัฐบาลต่อเนือ่ งจากปริญญาโท แต่ประเทศไทยกำ�ลังมีปญ
ั หาวิกฤตเศรษฐกิจ การขยาย
เวลาการศึกษาหากไม่ส�ำ เร็จในกำ�หนดย่อมเป็นเรือ่ งทำ�ได้ยากยิง่ สิง่ ทีพ่ รชัยกังวลมากทีส่ ดุ คือ
การไม่ส�ำ เร็จการศึกษา เพราะย่อมหมายถึงการทีจ่ ะต้องพึง่ พาแหล่งเงินทุนทางบ้านเป็นสำ�คัญ
ในทีส่ ดุ เขาสามารถสำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ อย่างทุลกั ทุเล จากมหาวิทยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ดได้เป็นผลสำ�เร็จ มาถึงวันนีย้ งั คงมีฝนั ร้ายๆ ว่าเขายังเรียนไม่จบอยูบ่ อ่ ยๆ เป็นฝัน
ร้ายทีท่ �ำ ให้เขาต้องตืน่ มาจับแขนขาตัวเองให้แน่ใจว่ามันเป็นความฝันหาใช่ความจริงไม่
พรชัยกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทยตามข้อกำ�หนดของการชดใช้ทนุ เขาปฎิบตั หิ น้าที่
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ในหน่วยงานเกี่ยวกับการวางแผนนโยบาย ซึ่งอาจจะฝืนๆ กับความต้องการที่จะโลดแล่นใน
ทางการเมืองของเขาอยูบ่ า้ ง แต่ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร พรชัย รับราชการเจริญก้าวหน้าขึน้
เป็นลำ�ดับ เขาถูกโอนย้ายไปตามหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเกือบยีส่ บิ ปีของการทำ�งานกระทัง่ ได้
เป็นนายอำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเวลาเดียวกับทีเ่ ขาใช้ทนุ รัฐบาลทัง้ ปริญญาโท
และเอกทีไ่ ปศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วน แต่ในความตัง้ ใจของพรชัย ยังคิดฝันจะเอาดีทางสาย
การปกครองก้าวขึ้นไปถึงขั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงต่อไปตามนิสัยความเป็น
นักเรียนหัวแถวทีเ่ ขามักได้รบั การยกย่องชมเชย ทันทีทจ่ี งั หวะเวลาทางการเมืองเปิดโอกาส เขา
ได้ขอลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็นครัง้ แรก ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเกิด ด้วยคำ�เชือ้ เชิญจากหัวหน้าพรรคการเมืองทีเ่ พิง่ ตัง้ ขึน้ ใหม่พรรคหนึง่
ทีม่ องเห็นว่าเขาน่าจะอาศัยความเป็นทีร่ จ้ กั มักคุน้ ของคนในจังหวัดอยูม่ าก เป็นข้อได้เปรียบใน
การทีจ่ ะเอาชนะคูแ่ ข่งขันได้
หัวหน้าพรรคการเมืองทีเ่ ขาสังกัดเป็นคนหนุม่ รุน่ ใหม่เหมือนพรชัย แต่เขาประสบความสำ�เร็จ
ทางธุรกิจ และสามารถระดมทุนนำ�เอาบุคคลมีชอ่ื เสียงต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรค
และมีสมาชิกพรรคและสาขาพรรคกระจัดกระจายไปในทุกพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็นเขตเลือกตัง้ การแข่งขัน
เป็นไปอย่างน่าตืน่ เต้นเพราะบ้านเมืองยังคงอยูใ่ นช่วงวิกฤตของอุดมการณ์ทางการเมืองทีม่ คี วาม
ไม่ลงรอยกันของกลุม่ ฝ่ายต่างๆ ทำ�ให้พรรคการเมืองทีพ่ รชัยสังกัดเป็นเสมือนทางเลือกใหม่ให้กบั
สังคม อาจจะเรียกว่า “โชคเข้าข้าง” หรือ จะเป็นด้วยความยอมรับนับถือของประชาชน ทำ�ให้
พรชัยได้รบั เลือกเป็น สส สมัยแรก และพรรคการเมืองทีเ่ ขาสังกัดได้จ�ำ นวน สส เข้ามาราวร้อย
ละยีส่ บิ ของทัง้ สภา ถือเป็นพรรคขนาดกลางทีม่ บี ทบาทและมีอ�ำ นาจในการเจรจาต่อรองเรือ่ ง
ต่างๆ ทางการเมืองค่อนข้างมาก
พรชัยในฐานะ สส หน้าใหม่ และยังเป็นคนหนุม่ ทีด่ มู พี ลังมีความตัง้ ใจ ทางพรรคจึงมอบหมาย
งานสำ�คัญให้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นโฆษกของพรรคคอยตอบคำ�ถามหรือแถลงข้อสงสัยต่างๆ ให้สงั คมได้
รับรู้ พรชัย เด็กบ้านนอก นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในวันนีเ้ ขาคือ “บุคคลสาธารณะ” ทุกย่าง
ก้าวของเขาจึงถูกจับตามอง แต่สงั คมไทยยังไม่อาจหลีกเร้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรค
พวกเพือ่ นพ้อง ทางเดินบนถนนสายการเมืองของพรชัย จึงไม่ใช่ถนนทีร่ าบเรียบ สิง่ หนึง่ ที่
พรชัยจำ�ได้ดใี นขณะเรียนหนังสือทีอ่ อ๊ กซ์ฟอร์ด เขามองย้อนไปมองถึงภาพเขียนต่างๆ ในห้อง
อาหารของมหาวิทยาลัย เดินเยีย่ มชมวิทยาลัยในสังกัดต่างๆ อย่างถ้วนทัว่ เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ขาสนใจ
เป็นพิเศษ คือ ประวัตบิ คุ คลสำ�คัญทีเ่ ป็นศิษย์เก่าซึง่ ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ชาวไทยทีไ่ ด้ผา่ นสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ซึง่ บุคคลสำ�คัญทีพ่ รชัยนำ�เป็นแบบอย่างมาก
ทีส่ ดุ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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พระองค์เคยเสด็จพระราชดำ�เนินมาศึกษายังวิทยาลัยไครช์เชิรท์ แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซืฟอร์ด
เมือ่ ร้อยกว่าปีทผ่ี า่ นมา สิง่ ทีพ่ รชัยค้นพบและน้อมนำ�แนวทางของพระองค์เป็นแบบอย่างมาก
ทีส่ ดุ คือ ความรักชาติรกั แผ่นดินเกิด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระปรีชา
สามารถในฐานะนักคิดนักเขียน รวมทัง้ มีอจั ริยภาพในทางวรรณศิลป์เป็นยิง่ นัก แม้วา่ พรชัยจะ
ไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตร PPE (Philosophy Politics Economics) เฉกเช่นพระองค์ทา่ น แต่
พรชัยตระหนักดีวา่ ความมี “หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ (การฟังอย่างถีถ่ ว้ น จิ การคิดอย่างรอบ
ด้าน ปุ ตัง้ คำ�ถามเมือ่ สงสัยและไต่ถามผูร้ จู้ ริง และ ลิ คือ การบันทึกขีดเขียนในเรือ่ งราวทีม่ ี
คุณค่าเพือ่ ถ่ายทอดหรือเป็นบทเรียนให้คนรุน่ ต่อไป ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการเป็น ผูน้ �ำ หรือ
ตัวแทนปวงชนเช่นเดียวกัน)
พรชัย ได้น�ำ แนวทางทีล่ น้ เกล้ารัชกาลที่ 6 พระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงวางรากฐานในช่วงเวลาที่
พระองค์ทรงทำ�หน้าทีป่ ระมุขของแผ่นดินมาเป็นแบบอย่างในการทำ�งานเพือ่ ประชาชน ร่วม
สังสรรค์พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรับทราบปัญหาของชาวบ้าน ทำ�ให้เป็นทีร่ กั ใคร่ กระทัง่
คู่แข่งขันเชื่อกันว่า พรชัยน่าจะได้รับเลือกเข้ามาเป็น สส อีกหลายสมัย หากเขายังคิดจะยึด
การเมืองเป็นอาชีพ
พรชัย จำ�วันแรกทีเ่ ดินทางไปศึกษาต่อทีส่ หรัฐอเมริกาได้ดวี า่ เขาเห็นคนนัง่ ในรถบัสคันเดียวกับ
เขาเดินไปกระซิบบอกผูโ้ ดยสารคนหนึง่ ทีเ่ ปิดเพลงฟังผ่านหูฟงั แล้วมีเสียงเพลงดังรอดออกมาว่า
ให้เบาเสียงเพราะรบกวนเขา พรชัย ในเวลานัน้ ยังเข้าใจว่า การฟังเพลงในหูฟงั เป็นเสรีภาพเป็น
สิทธิสว่ นบุคคล แต่พรชัยก็ได้เข้าใจลึกซึง้ ในเวลาต่อมาว่า การมีสทิ ธิเสรีภาพนัน้ จริงอยู่ แต่การใช้
สิทธิและเสรีภาพต้องคำ�นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีจ่ ะต้องไม่ไปละเมิดล่วงเกินสิทธิของผูอ้ น่ื
ด้วย เรือ่ งเหล่านีห้ าใช่เรือ่ งทีม่ คี วามสลับซับซ้อนแต่อย่างใด พรชัย จึงกระตือรือร้นทีฝ่ นั อยาก
เห็นความเปลีย่ นแปลงทางสังคมไทยในทางเช่นเดียวกันนี้ แต่การรุกคืบหน้าขายความคิดของ
พรชัย มีทง้ั คนเห็นดีเห็นชอบเห็นต่างกระทัง่ เห็นแย้งก็ยอ่ มมีเป็นธรรมดา
พรชัยาเป็นพสกนิกรทีเ่ กิดขึน้ ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปริมนิ ทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำ�ให้ได้เห็นแบบอย่างอันเป็นพลังแห่งความตัง้ พระราชหฤทัย
ของพระองค์ทา่ นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึง่ เขาได้น�ำ หลักการ “ศาสตร์
พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กบั การบำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุขให้คนในพืน้ ทีร่ บั ผิดขอบมา
ตัง้ แต่เขาเป็นปลัดอำ�เภอกระทัง่ เติบโตเข้าสูก่ ารเป็นนายอำ�เภอซึง่ เป็นตำ�แหน่งท้ายสุดก่อนเขา
จะเข้าสูแ่ วดวงทางการเมือง
พรชัยไม่ใช่คนขีร้ ว้ิ ขีเ้ หร่ บุคลิกดีความรูส้ งู แต่ยงั ไม่แต่งงาน ทำ�ให้หลายคนเกิดความฉงนสนเท่ห์
ว่าคนในอายุสส่ี บิ ต้นๆ มีความมัน่ คงในอาชีพการงานแต่กลับยังครองตัวเป็นโสด เรือ่ งนีค้ นทีใ่ กล้
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

16

ชิดกับพรชัยจะทราบดีวา่ พรชัยเคยชอบพอกับเพือ่ นสนิทในรุน่ เดียวกันตัง้ แต่สมัยเรียนปริญญา
ตรีท่จี ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายมั่นว่าจะแต่งงานอยู่กินฉันท์สามีภรรยาเหมือนคนทั่วไป
แต่ด้วยเหตุท่พี รชัยตัดสินใจไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เป็นเวลาเกือบสิบปีเต็มคงไม่มีใครรอ
ได้ ทำ�ให้เป็นสิง่ ทีพ่ รชัยดูเหมือนจะขาดบางสิง่ บางอย่างในชีวติ ไป
แม้วา่ พรชัยจะต้องเดินทางบนเส้นทางทีเ่ ขาเลือกเองอย่างค่อนข้างโดดเดีย่ ว แต่ครอบครัวของ
พรชัยทัง้ คุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ทีค่ ลานตามกันมา ต่างให้ก�ำ ลังใจและสนับสนุนการทำ�งานของ
พรชัยอย่างเต็มที่ อาจโชคดีทฐ่ี านะทางเศรษฐกิจของครอบครัวพรชัยไม่เดือดร้อนนัก ทำ�ให้พร
ชัยสามารถทุม่ เทสรรพกำ�ลังในการทำ�งานอย่างไม่ตอ้ งห่วงหน้าพะวงหลังมาตัง้ แต่รบั ราชการอยู่
ในกระทรวงมหาดไทย เขาจึงเป็นทีร่ กั นับถือทัง้ ของผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ยิง่ เมือ่ มา
เป็น “ตัวแทนปวงชน” เขาพยายามส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาชุมชนสังคมของชาวบ้านให้
สามารถช่วยเหลือพึง่ พาตนเองได้ โครงการใหม่ๆ หลายโครงการ อันเป็นผลมาจากการได้รบั
แนวทางพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน และที่เป็นความคิดริเริ่ม
ของพรชัยเอง จากการประมวลเอาความรู้ประสบการณ์ท่มี ีอยู่ ได้เริ่มผลิดอกออกผล สร้าง
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ให้กบั ชาวบ้านราษฎรในเขตเลือกตัง้ ของเขากระทัง่ ยากจะหาคูแ่ ข่งที่
จะมาแทนทีเ่ ขาได้ในเวลาอันใกล้
แต่การเมืองเป็นดังคำ�ภาษิตที่ว่า “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระยะเวลาที่เกือบจะครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งผู้แทนปวงชน
ของพรชัย ความขัดแย้งของกลุม่ ฝ่ายต่างๆ เริม่ ทวีความรุนแรง ถึงขัน้ ใช้อาวุธประหัตประหาร
บีฑากัน มีคนพยากรณ์กันว่าอีกไม่นานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ ความ
เป็นนักการเมืองเต็มตัวทำ�ให้พรชัยไม่ประหวัน่ วิตกอะไรกับสิง่ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เขามัน่ ใจว่า
สิง่ ทีเ่ ขาดำ�เนินการเพือ่ สังคมด้วยความสุจริตจะเป็นเกราะกำ�บังภัยพาลให้ตวั เขา ทีผ่ า่ นมา พร
ชัย ไม่แสดงตนไปฝักฝ่ายกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดทีเ่ ป็น “คูข่ ดั แย้ง” ในทีส่ ดุ วันแห่งความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองก็มาถึง เมือ่ คณะนายทหารได้เคลือ่ นกำ�ลังเข้ายึดอำ�นาจของรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบและความไม่สามารถในการระงับความขัดแย้งของรัฐบาลทีม่ อี �ำ นาจอยูเ่ ดิม พรชัย
ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำ�นาจและออกจะแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างเห็นได้ชดั แต่เมือ่ เขาได้
ทบทวนเหตุการณ์อย่างถีถ่ ว้ น เขาเห็นว่าในขณะนัน้ ทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาน่าจะมีขอ้ จำ�กัดอยู่
มาก และก็หวังว่า การเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีจ้ ะเป็นการมุง่ เข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพือ่ นำ�
ความสงบสุขกลับคืนให้กบั แผ่นดินไทย ดังทีม่ คี นพูดกรอกใส่หพู รชัยทุกวีว่ นั ว่า ไม่เคยเห็นความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชาติทม่ี คี วามแตกแยกเยีย่ งนีม้ าก่อน พรชัย เฝ้าดูบทบาทการทำ�งานของ
คณะรัฐประหาร ด้วยความสนใจและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ
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อย่างใกล้ชดิ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์เรือ่ งราวทีเ่ ขาพินจิ พิเคราะห์ดว้ ยความเป็นธรรมและอยูบ่ น
พืน้ ฐานของหลักวิชาการทีเ่ ขาได้ร�ำ่ เรียนมา ทำ�ให้มาวันหนึง่ เขาได้รบั โทรศัพท์ทาบทามจากคณะ
รัฐประหารให้เข้าช่วยเหลืองานของชาติบา้ นเมือง โดยให้ความมัน่ ใจว่า พวกเขาต้องการสรรพ
กำ�ลังและผูม้ คี วามตัง้ ใจดีในการร่วมแก้ไขปัญหาเพือ่ ส่วนรวม จึงขอให้ลมื อดีตและให้ความร่วม
มือเริม่ ต้นแก้ไขปัญหาของชาติอย่างสมัครสมานสามัคคี
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่มากสำ�หรับพรชัย เพราะเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองทีม่ าจากกระบวนการ
ประชาธิปไตย จำ�เป็นต้องได้รับความเห็นชอบหรือให้พรรคที่เขาสังกัดมีมติให้เขากระทำ�การ
ใดๆ ทีอ่ าจกระทบต่ออุดมการณ์และเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกพรรค หลังจากได้หารือกับผูท้ ่ี
ให้ความเคารพนับถือเขาตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองออกมาทำ�งานให้
กับคณะรัฐประหาร ทีแ่ ม้จะมีเสียงติเตียน กล่าวหาว่าเขาละทิง้ อุดมการณ์ แต่พรชัยก็ยอ้ นกลับ
ไปนึกถึงคำ�สอนของศาสตราจารย์ท่มี หาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดที่พูดกับเขาเสมอว่า “ในโลกนี้
ไม่มรี ปู แบบการเมืองการปกครองใดทีด่ ที ส่ี ดุ แต่อยูท่ ค่ี นในชาติจะเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับพวก
เขาเอง” ทำ�ให้เขาคิดอยาก “ลองของ” ดูสกั ตัง้ ว่า การเลือกทีจ่ ะเดินทางตามแนวทางเดิมๆ ที่
นักการเมืองทีแ่ ล้วๆ มาทำ�กัน กับการเลือกทีจ่ ะแสวงหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาในช่วงเวลาที่
ไม่มขี อ้ จำ�กัดทางการเมือง น่าจะเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายความเป็นคนรุน่ ใหม่ของเขามาก เขาพูดกับตัว
เองเช่นเดิมว่า “นีไ่ ม่ใช่การลองผิด ลองถูก แต่การลองของทีอ่ าจเรียกได้อย่างนัน้ สำ�หรับเขา คือ
การมีโอกาส “ได้ทดลอง” แนวคิดวิธกี ารในสิง่ ทีเ่ ขาสูอ้ ตุ ส่าห์มานะบากบัน่ ร่�ำ เรียนถึงปริญญา
เอกเกือบสิบปี” แรงบันดาลใจและความมุง่ มัน่ นี้ ทำ�ให้เขาได้กลับเข้าสูร่ ฐั สภาอีกครัง้ ในฐานะ
สมาชิกแห่งสภาปฎิรปู ประเทศ แต่ต�ำ แหน่งทีพ่ รชัยได้รบั มาพร้อมกับแรงกดดันรอบด้าน มีอยู่
วันหนึ่งที่พรชัยได้ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเองในอินเตอร์เน็ต เขาได้พบบันทึกของเพื่อนที่
เคยเรียนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึง่ เป็นนักหนังสือพิมพ์ เขียนข่าวโจมตีเขาอย่างเสียๆ หายๆ
ทำ�นองว่า รูส้ กึ ผิดหวังทีเ่ ขาเป็นคนหนุม่ จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของโลกแต่กลับไม่ยดึ ถือกติกา
ประชาธิปไตย เรือ่ งนีท้ �ำ ให้พรชัยแม้จะเสียใจทีม่ คี นใกล้ชดิ มองเขาไปในทางเข้าใจผิดในตัวเขา
แต่อกี ด้านหนึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้พรชัยถามตัวเองต่อไปว่า “สิง่ ทีจ่ ะเรียกได้วา่ เป็นประชาธิปไตย
นัน้ น่าจะมีรปู ร่างหน้าตาอย่างไร จะมีประชาธิปไตยในรูปแบบทีเ่ หมาะสมหรือเข้ากับวัฒนธรรม
ความเป็นไทยของเราหรือไม่”
สิง่ ทีพ่ รชัยคิดอย่างกึกก้องในหัวสมองของเขา ได้ถกู ถ่ายทอดต่อมาเป็นแผนการปฎิรปู และข้อ
เสนอในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารร่างกฎหมายพรรคการเมืองและ
กฎหมายเกีย่ วกับตัวแทนปวงชนต่อไป เพราะพรชัย ได้เข้ามาทำ�หน้าทีก่ ารปฎิรปู ทางการเมืองใน
ฐานะคนทีม่ ฐี านความรูแ้ ละประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควร เขาจึงได้รบั ความไว้วางใจ
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ให้ท�ำ หน้าทีส่ �ำ คัญ แต่มรสุมทางการเมืองก็ตามไล่ลา่ เขาไม่ลดละ แม้วา่ วันนีก้ ารเมืองในสภาวะ
ปกติจะไม่ใช่สง่ิ ทีจ่ ะกระทำ�ได้ แต่แรงเสียดทานท่ามกลางคนหมูม่ ากทีต่ อ้ งการมีบทบาท ต้องการ
สร้างชือ่ เสียงแบบไม่คดิ คำ�นึงถึงเรือ่ งอืน่ ใด ทำ�ให้พรชัยอยูใ่ นสถานะทีเ่ ป็นเป้าของการวิพากษ์
วิจารณ์ หลายเรือ่ งทีพ่ รชัยเชือ่ มัน่ ว่าได้ท�ำ มาอย่างถูกต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ในหลาย
ครัง้ มีเสียงซุบซิบผ่านสือ่ หรือ อาจมีการให้ขา่ วในเชิงทำ�ลายความน่าเชือ่ ถือของพรชัยอยูเ่ นืองๆ
ในขณะทีเ่ ขากำ�ลังเดินหน้าปฎิรปู ประเทศและสังคมทีม่ ปี ญ
ั หาหมักหมมมาช้านาน ประเทศไทย
พลันต้องเข้าสูว่ กิ ฤตครัง้ ยิง่ ใหญ่ในแผ่นดิน เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรง
เสด็จสูส่ วรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ใหม่ขน้ึ ทรงราชย์และได้ทรงริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ ให้
กับสังคมไทยมากมาย เฉพาะอย่างยิง่ ประวัตศิ าสตร์รากฐานสำ�คัญของความเป็นไทย วัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงาม อีกทัง้ ทรงใช้กจิ กรรมทางสังคมในวาระโอกาสต่างๆ เพือ่ เชือ่ มโยงให้ประชาชน
รูร้ กั สามัคคี
พรชัย และประชาชนแม้จะเพิง่ ผ่านวิกฤตครัง้ สำ�คัญของชาติบา้ นเมือง แต่ถอื เป็นบุญวาสนาและ
เป็นด้วยพระบารมีของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ค่ี มุ้ ครองบ้านเมืองตามความเชือ่ ของคนไทย ทำ�ให้ได้เห็น
อนาคตอันสดใสภายใต้รม่ พระบารมีและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ปจั จุบนั
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
พรชัยยังคงเดินหน้าปฎิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบของเขาด้วยความเข้มแข็ง พยายามรูเ้ ท่าทัน
ความเปลีย่ นแปลงรอบตัวเขาทัง้ เรือ่ งในประเทศและเรือ่ งราวนวัตกรรมสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทั่วโลกใบนี้ ด้วยความเป็นคนช่างจดจำ� ช่างสังเกต เขาสามารถเรียนรู้เรื่องราวประติดประ
ต่อเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เขาเดินหน้างานในส่วนของการปฎิรูประเทศสร้างความ
ปรองดองสามัคคีให้คนในชาติอย่างไม่ลดละ อาศัยประชาชนทีเ่ ห็นตรงกันเป็นแนวร่วมพุง่ เป้า
ไปทีเ่ ด็กเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ให้เข้ามาเป็นกำ�ลังสำ�คัญผลักดันขับเคลือ่ นแนวทางทีพ่ รชัยคิดฝันไว้
มายาวนาน เด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ ป็นบุตรหลานของประชาชนในทุกครัวเรือนบนแผ่นดินไทย
เมือ่ เขาได้รบั การถ่ายทอดแนวคิดทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมแล้ว เขาได้น�ำ ความ
รูค้ วามสามารถไปถ่ายทอดต่อในชุมชนในครอบครัวของเขาเองและริเริม่ ดำ�เนินการสิง่ ใหม่ๆ
วันเวลาเปลีย่ นผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนีพ้ รชัยในวัยของคนทีเ่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญของบ้านเมืองได้มี
โอกาสอยูใ่ นจุดทีส่ ามารถขยับขับเคลือ่ นเปลีย่ นแปลงประเทศไทยไปในทิศทางทีค่ วรจะเป็นได้
เขายังคงเป็นคนโสดที่ไม่มีเวลาครุ่นคิดถึงคู่ครองคนข้างกาย เพราะเวลาที่เขามีในแต่ละวันได้
ทุม่ เทแรงกายแรงใจไปกับการประชุม พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคนในกลุม่ ต่างๆ ทีม่ ี
ความหลากหลายในสังคมไทย พยายามผลักดันเอาแนวคิดวิธกี ารให้คนในสังคมชุมชนสามารถ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ สังคม
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สามารถพึง่ พาตนเองได้แทนการรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือผูม้ จี ติ กุศลศรัทธา โดย
ยึดแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และน้อมนำ�เอารูปแบบ “จิต
อาสาเพือ่ สังคม” อันเป็นความริเริม่ ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั มาปรับใช้กบั การ
เชิญชวนและให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีสว่ นในการทำ�คุณประโยชน์ให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
กับสังคมชุมชนและส่วนรวมเป็นทีต่ ง้ั
ประเทศไทยยังต้องการคนอย่าง พรชัย ให้ยนื อยูห่ วั แถว เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้คนอืน่ ๆ เรา
ไม่ใช่กบเลือกนาย แต่เราต้องการคนดีคนเก่งคนมีความพร้อมทีจ่ ะเป็นแบบอย่างนำ�พาและใส่ใจ
ช่วยแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้วฒ
ั นาถาวรสืบไป
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“วีไอพี” สับขาหลอก
การเป็น “วีไอพี” เป็นเรื่องที่แทรกซึมอยู่ในทุกวงการ การเป็นวีไอพี เหมือนคนเปราะบาง
ง่อยเปลีย้ เสียขา บางทีเดินเหินเองไม่ได้ ต้องมีรถบริการรับส่งถึงที่ ต้องมีคนคอยอารักขาเรียก
ท่านคะท่านขา หรือแม้แต่จะกินจะนอนต้องดูแลเป็นพิเศษ ดูๆ ไปเหมือนคนไข้ติดเตียง แต่
คนก็อยากได้ชื่อว่าเป็น “วีไอพี” เพราะบนความเปราะบางมันมากับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคน
อื่นๆ ไปสนามบินมีช่องทางพิเศษสำ�หรับวีไอพี มีเลานจ์รอขึ้นเครื่องวีไอพี มีกระทั่งรถตู้พา
ขึ้นเครื่องสำ�หรับวีไอพี
ไปลองศึกษาดูพบว่า ต้นกำ�เนิดคำ�ว่า วีไอพี เพิง่ ใช้กนั อย่างกว้างขวางภายหลังสงครามโลกครัง้
ที่สองที่ผ่านมานี้เอง เหตุผลประการหนึ่งเป็นเรื่อง “ทางธุรกิจ” สืบเนื่องมาจากบรรดาพ่อค้า
แม่ค้าหัวใส พยายามเพิ่มมูลค่าเพิ่มในธุรกิจของตนเอง เห็นคนบางจำ�พวก เช่น ดารา นักร้อง
นักแสดง คนมีอำ�นาจอิทธิพล คนมีชื่อเสียง (และต้องมีทรัพย์มากด้วย) น่าจะดูดเอาเงินเพิ่ม
จากการให้บริการตามปกติ จึงมีการตั้งกฎเกณณฑ์ ให้การได้รับสิทธิพิเศษ เป็นเรื่องของการ
ซื้อขายกันได้ จึงเกิดการแพร่กระจายระบาดออกไปทั่วโลกเหมือน “ภัยโควิท 19” ที่กำ�ลัง
เหมือนจะกลายเป็นปัญหาที่ดูแล้วทำ�ให้รัฐบาลกุมขมับมากกว่าตัวโรค เพราะปัญหาอันเนื่อง
ด้วยคำ�ว่า “วีไอพี” เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
อันทำ�ให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจทั้งภาคประชาชน และส่งผลไปถึงภาครัฐที่ต้องหันมาทบท
วนมาตรการในสภาวะปกติทไี่ ม่ปกติเหมือนเก่า บางคนเรียกเป็น นิวนอร์มอล แต่ผมเรียกง่ายๆ
แบบไม่ต้องคิดค้นคำ�ให้พิสดารเกินจำ�เป็นว่า “เป็นวิถีชีวิตใหม่”
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ใช้ค�ำ นีไ้ ด้เลยไม่ตอ้ งไปกลับหัวกลับท้ายเป็น ชีวติ วิถใี หม่ หรือ แนวทางชีวติ ใหม่ อะไรให้ยงุ่ ยากใจ
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กระทบต่อปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับอีกหลายประเทศ เข้าตำ�รา
เหมือนเพลงทีร่ อ้ งทำ�นองว่า “เพราะเธอคนเดียว เดือดร้อนกันทัง้ อำ�เภอ”
ผมจำ�ได้เมือ่ สักราวๆ ยีส่ บิ ปีกอ่ น ผมเคยเขียนวิจารณ์นกั การทูตของประเทศทีเ่ ป็นไม้เบือ่ ไม้เมา
กับประเทศทางตะวันออกกลางประเทศหนึง่ ทีม่ ขี า่ วเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ (ถ้าเป็นทุกวัน
นีค้ งมีคนจัดให้ถา้ อยากดัง เพราะสือ่ โซเชียลเพิง่ เกิดมาเร็วๆ นี)้ ข่าวทีเ่ กิดขึน้ ถ้าไปเข้าหอสมุด
แห่งชาติคน้ กฤตภาคย์ น่าจะเจอสิง่ ทีผ่ มเขียน ถ้าไม่ใช่บางกอกโพสต์ ก็ตอ้ งเดอะเนชัน่ สมัยนัน้
เป็นเหมือน letter to editor หรือ จดหมายถึงบรรณาธิการ ต่อกรณีนกั การทูตทีด่ ถู กู คนไทย
เพราะได้บริการไม่ทนั ใจไม่สมกับวีไอพี น่าจะมีการด่าทอด้วยถ้อยคำ�รุนแรงและต่อมาก็โบ้ยมา
เรือ่ ง “ปัญหาข้อผิดพลาดในการสือ่ สาร” ซึง่ เป็นภาษาทางการทูตเหมือนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะยอง
และอีกหลายแห่งในกรุงเทพจากกรณีคนต่างชาติเอาความเดือดร้อนมาแพร่สสู่ งั คมไทย
เหมือนอีกอย่างคือ การที่มักดูถูกพวกเราทำ�นองว่า สื่อสารภาษาอังกฤษไม่สันทัดบ้าง หรือ
วัฒนธรรมต่างกันบ้าง เพือ่ เอาตัวรอด ทัง้ ทีส่ องเรือ่ งทีว่ า่ อาจไม่เกีย่ วกับการ “เหยียดเชือ้ ชาติ
เผ่าพันธุ์ (racism)” ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นใครบางคนทีเ่ ป็นแขกดำ� แขกขาว ญีป่ นุ่ เกาหลี ฝรัง่ ตาน้�ำ
ข้าว ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยเพีย้ นหรือหลงยุคยังเหยียดคนนัน้ คนนี้ แต่ในท่ามกลางคนหมูม่ ากย่อม
มี “แกะดำ�” แฝงอยู่ ต้องถือเป็นโชคร้ายของคนทีไ่ ปประสบพบเจอ เพราะคนพวกนีส้ ว่ นหนึง่
มาจากการศึกษาทีล่ า้ หลัง (คือไม่ปรับเปลีย่ นให้ทนั ยุคสมัย) ยังใช้ต�ำ ราดัง้ เดิม หรือ สอนกันมา
แบบคนทีม่ อี คติตอ่ คนเชือ้ ชาติอน่ื เลยติดพันมาด้วยเหมือนโรคติดต่อ
ผมจำ�ได้วา่ สมัยเรียนปริญญาเอกทีป่ ระเทศอังกฤษ เคยคิดอยูเ่ หมือนกันว่า อยากไปสอนภาษา
ไทยให้ทง้ั นักการทูต หรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามทีค่ ดิ จะมาอยูเ่ มืองไทยนานๆ หรืออาจเพียง
อยากรู้ภาษาไทยให้แตกฉาน เพราะรายได้เท่าที่ทราบจากเพื่อนที่ไปสอนในเวลาเมื่อสักยี่สิบ
ปีกอ่ น ราวๆ ชัว่ โมงละยีส่ บิ ห้าปอนด์ (เวลานัน้ เฉลีย่ ทีแ่ ปดสิบบาทต่อปอนด์) เห็นเม็ดเงินแล้ว
ตาโต แต่เพือ่ นมาเล่าให้ฟงั ว่า คนทีเ่ รียนก็เรียนจริงแบบตัง้ ใจมาก อยากได้ความรูแ้ บบท่วมท้น
ไม่ตอ้ งการรูศ้ พั ท์ทางการ พวกนีต้ อ้ งการรูท้ กุ อย่างแม้กระทัง่ คำ�ทีจ่ ก๊ิ โก๋ จิก๊ กี๋ พูดกันในผับใน
บาร์ตามถนนรนแคม ทีส่ �ำ คัญคือ คนต่างชาติเองพวกนีเ้ ขารูเ้ ท่าทันพวกเรา เราหลอกเขายาก
ทีว่ า่ หลอกยาก เพราะผมเชือ่ ว่า ฝรัง่ ทำ�ตำ�ราออกมาขาย แปลเป็นไทยได้ประมาณว่า สิง่ ทีค่ วร
ทำ� ไม่ควรทำ�เมือ่ คุณไปเมืองไทย หรือแม้แต่เรือ่ งประสบการณ์การโดนหลอกซือ้ ของ การเทีย่ ว
เตร่ของคนหนุม่ สาว มีทง้ั แผนทีโ่ ลเคชัน่ คำ�แนะนำ�คำ�เตือนเต็มไปหมด เมือ่ มาเห็นภาพคนทีป่ ฎิ
เสธการตรวจโควิท ไม่ยอมตรวจแล้วอ้างเรือ่ งการสือ่ สาร ทำ�ให้นกึ ขึน้ มาถึงเรือ่ งเก่าๆ ทีค่ นไทย
เคยถูกฝรัง่ ไปเขียนถึงคนมีอ�ำ นาจในบ้านเมืองของฝรัง่ แห่งหนึง่ บังเอิญผมได้เห็นการบรรยาย
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ความของนักการทูตทีไ่ ปพบคนไทยบางคนแล้วรายงานไปถึงเจ้านายของเขาโดยบังเอิญ ความ
ประมาณว่า คนไทยคนนีเ้ ป็นคนชอบฝรัง่ มาก (anglophile) แต่ส�ำ เนียงพูดฟังไม่รเู้ รือ่ งเหมือน
คนทัว่ ๆ ไป และลงรายละเอียดไปถึงเรือ่ งมารยาทโน่นนีอ่ ย่างละเอียดยิบ แม้กระทัง่ มีบางตำ�รา
ไปเขียนกล่าวหาคนไทยทำ�นองว่า “ขอบคนมีอ�ำ นาจ ชอบคนมีเงิน ชอบประจบเอาใจ ภาษา
อังกฤษไม่แข็งแรง พูดอะไรไปเขาจะตอบ yes ไม่คอ่ ยมีปฎิเสธใคร ฯลฯ” พวกฝรัง่ คนต่างชาติ
ทีเ่ ข้าใจตามนีก้ ม็ กั อาศัยวิธกี ารเหล่านีม้ าต้มตุน๋ หรือเอาเปรียบคนไทย แม้แต่เรือ่ งโควิท
ยังมาบอกว่า “คุยกันไม่รเู้ รือ่ งอีก”
ความสำ�เร็จแบบ “อเมริกนั ”
เพือ่ ให้เรือ่ งทีเ่ ขียนในหลายสัปดาห์ทผ่ี า่ นมามีความต่อเนือ่ ง ทีไ่ ด้เริม่ มาจากการแข่งขันฟุตบอล
โลกหญิงทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป เพราะผูเ้ ขียนติดตามการแข่งขันทุกนัดด้วยความสนใจในการพัฒนา
และความสำ�เร็จของหลายทีม ซึง่ ทีมหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนถึงความเปลีย่ นแปลงทีนา่ จะหยิบยก
มากล่าวถึง คือ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ทีเ่ พิง่ มาสนใจแต่ท�ำ ทีมได้ดที ง้ั หญิงและชาย
การเล่นฟุตบอลในอเมริกา นักเรียนนอกอย่างผมหรือหลายคนที่เคยเดินทางไปศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริกาจะทราบดีว่า เมื่อเขาพูดถึง “ฟุตบอล” จะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินกับ “อเมริกัน
ฟุตบอล” ทีม่ จี ดุ กำ�เนิดแรกเริม่ มาจากการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย ปรินซ์ตน้ั กับ รัจเจอร์
ราวร้อยกว่าปีทผ่ี า่ นมาโดยยึดเอาแบบแผนกติกาของรักบีฟ้ ตุ บอลทีม่ พี น้ื ฐานจากกีฬาฟุตบอล
(soccer) ตามมาตรฐานของอังกฤษมาเป็นแบบอย่าง (ข้อมูลของ people history website)
แต่ประเด็นทีจ่ ะเขียนถึงวันนีจ้ ะไม่เน้นไปในเรือ่ งของประวัตคิ วามเป็นมาของฟุตบอลทีท่ า่ นทัง้
หลายสามารถหาอ่านได้ไม่ยากในโลกเสมือนจริง สิง่ ทีอ่ ยากจะกล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือ ปัจจัยใน
ความสำ�เร็จของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในหลายการแข่งขันกีฬาทีพ่ บเห็นซึง่ น่าจะสามารถกระตุน้
เตือนหรือให้ขอ้ คิดกับการทำ�ทีมกีฬาในประเทศของเรา รวมทัง้ จะเป็นข้อคิดในเรือ่ งอืน่ ๆ ทาง
สังคมการเมืองเป็นอานิสงส์ตอ่ ไปได้อกี ทางหนึง่
เรื่องแรกที่เห็นได้ชัดมาตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือที่สหรัฐเมื่อสามสิบปีก่อน คือ ความเป็น
อเมริกนั ทีม่ งุ่ มัน่ แสวงหาสองสิง่ สำ�คัญในชีวติ คือ ชือ่ เสียง กับ ความสำ�เร็จ (อาจรวมทัง้ ความ
ร่�ำ รวยและการเป็นทีย่ อมรับในสังคม) ทำ�ให้เป้าหมายทีค่ นอเมริกนั ใฝ่ฝนั ถึงมีอยูส่ องประการ
บางคนเอาดีทางปกติกม็ งุ่ มัน่ ทำ�งาน สร้างฐานะสร้างรายได้สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น บาง
คนทีช่ อบในทางของตัวเองแบบลุยๆ ก็ไปปีนป่ายหน้าผา เล่นกีฬา หรือทำ�ในสิง่ ทีต่ วั เองชืน่ ชอบ
บางคนเป็นนักศึกษาหน้าตาดีแต่อยากดังไปแสดงหนังผูใ้ หญ่ หรือไปเป็นผูก้ อ่ การร้ายก็เคยมี
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เรียกว่าเอาดีก็เอาให้สุด ทำ�เลวเขาก็เลวได้สุดๆ เหมือนกัน
เรื่องหนึ่งที่คนอเมริกัน คิดคล้ายๆ กัน คือ ความภูมิใจในความเป็นชาติอเมริกัน เรื่องความ
รักชาติรักเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งที่คนทุกชาติทุกภาษาต่างมีต่อชาติตนเองอยู่แล้ว แต่คนอเมริกัน
มีลักษณะที่น่าสังเกตได้ว่าเขาเอาความภูมิใจในความเป็นอเมริกันไปยึดโยงกับเรื่องอื่นๆ ได้
อย่างแนบเนียนและไปผูกติดกับความสำ�เร็จได้ในทุกเรื่อง ไปที่ใดก็จะเห็นธงชาติอเมริกัน ทุก
คนร้องเพลงชาติได้ มีการทำ�สัญลักษณ์มือขาวแตะหน้าอกข้างซ้ายเวลาร้องเพลงประจำ�ชาติ
ลูกเด็กเล็กแดงทำ�ได้เหมือนกันหมด แบดจ์ (badge) หรือเครื่องหมายบ่งบอกสังกัดที่มาของ
ทหารตำ�รวจ จะมีรูปธงชาติ หรือ แม้แต่บนปกเสื้อประธานาธิบดีก็จะมีเข็มกลัดรูปธงชาติ
อเมริกันติดอยู่สะท้อนความภาคภูมิใจของเขา ที่ระยะหลังก็ได้เห็นหลายหน่วยงานในบ้าน
เราเริ่มรณรงค์ทำ�ในสิ่งคล้ายกัน และได้นำ�ภาพธงชาติมาทำ�เป็นรูปติดเสื้อ ติดในสิ่งที่ควรติด
อย่างเหมาะสมมากขึ้น
คนอเมริกนั นอกจากภูมใิ จในความเป็นชาติของตนเองแล้ว ยังมีความทะเยอทะยาน มีความคิด
จะเอาชนะอุปสรรคขวากหนามเป็นแรงบันดาลใจ เขาส่งมนุษย์อวกาศไปเดินถึงบนดวงจันทร์
เอาธงชาติไปปักไว้ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ คนอเมริกันที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือกับผม
หลายคน เห็นเขาถกเถียงกับครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในแบบที่ผมไม่ค่อยคุ้นชิน ถ้าจะบอก
ว่า “เถียงคำ�ไม่ตกฟาก” ก็คงจะคล้ายๆ แต่ไม่ใช่เป็นการใช้อารมณ์หรือเอาชนะแบบไร้เหตุผล
การโต้เถียงเป็นเรื่องของการใช้องค์ความรู้ มีตรรกะ มีเหตุมีผลรองรับ
ความสำ�เร็จล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐอเมริกา ในชุดชิงแชมป์โลกทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส พบ
ว่ายังคงใช้หลักการที่เรียกว่า “โจมตีคู่ต่อสู้ให้ตั้งตัวไม่ติด (preemptive strike)” เป็นหลัก
เดียวกันกับการที่กองทัพสหรัฐใช้ในการโจมตีอิรัก อัฟกานิสถาน รวมทั้งการแทรกซึมบ่อน
ทำ�ลายคูต่ อ่ สูซ้ งึ่ มีมาตัง้ แต่สมัยสงครามเย็น เราคงได้เห็นการโจมตีทางอากาศทีห่ นักหน่วงและ
ระยะหลังกองทัพอเมริกนั มีการสูญเสียน้อยลงเพราะได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการ
ปฎิบัติภารกิจเป็นส่วนใหญ่ ความจริงการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศที่ถูกคู่ ควรจะเป็น อังกฤษ กับ
สหรัฐอเมริกา ผมถือว่า คู่นี้ถูกคู่ที่สุด เพราะเป็นการต่อสู้กันเชิงความคิดวิธีการ แบบอนุรักษ์
นิยม กับ เสรีนยิ มแบบอเมริกนั ชัดเจน เสียดายตรงทีท่ งั้ คูม่ าเจอกันในนัดตัดเชือกรอบก่อนรอง
ชนะเลิศ แต่เกมการแข่งขันวันนั้นบอกอะไรเราได้มากมาย เพราะทีมอเมริกันได้ใช้ยุทธวิธีเข้า
โจมตีตงั้ แต่นาทีแรกไม่ให้โอกาสอังกฤษรุกได้กระทัง่ เสียประตูแรกตัง้ แต่นาทีตน้ ๆ ส่วนอังกฤษ
ที่รูปแบบเทคนิกการเล่นดูจะมีภาษีดีกว่า มาได้ประตูในช่วงท้ายๆ และขาด “ความมั่นใจ”
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

28

และ “สมาธิ” ในการเล่น ทำ�ให้แม้จะมีโอกาสดีๆ หลายครั้ง ในที่สุดทีมชาติอเมริกันสามารถ
เอาชนะไปได้แบบไม่ขาดตามสายตาของคนดูที่มองรูปแบบการเล่นมาทุกนัด และยิ่งในนัด
ชิงที่สามซึ่งอังกฤษแข่งกับทีมชาติฮอลแลนด์ยิ่งสะท้อนความผิดพลาดหรือทัศนคติของทีมได้
อย่างดีในทำ�นองว่า ถ้าไม่ใช่ชนะเป็นที่หนึ่ง ตำ�แหน่งอื่นฉันไม่สนใจแล้ว จึงทำ�ให้ฮอลแลนด์
มาเอาชนะไปได้แบบที่อังกฤษไม่สามารถทำ�ประตูได้เลย
ที่เขียนมาไม่ต้องการให้เข้าใจว่ามาชื่นชมหรือมาอวยคนอเมริกันว่า ดี หรือ เก่ง กว่าใครๆ แต่
อยากนำ�มุมมองในด้านบวกมาสะท้อนให้พวกเราเห็นและปรับใช้ ส่วนด้านที่มีสีเทาๆ ของคน
อเมริกนั นัน้ มีไม่นอ้ ย เช่น จัดงานเลีย้ งบังหน้า เพือ่ เชือ้ เชิญเอาคนของเราไปร่วมวงสนทนา ขุด
คุย้ ข้อมูล ให้ทนุ ดูงานกับคนทีเ่ ขาคิดว่าให้ประโยชน์กบั เขาได้กเ็ คยได้ยนิ มา แต่น�ำ มาเล่าคงไม่
เกิดประโยชน์มากนัก อยากให้เห็นผลพวงของการขาดความ “มั่นใจ” และ “การขาดสมาธิ”
ของทีมอังกฤษที่ทำ�ให้หลายอย่างซวนเซและทำ�ให้เกมการแข่งขันเดินไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่
ต่างกับการเมืองไทยในวันนี้ที่ “คนรุ่นใหม่” เหมือนจะสวมหัวใจอเมริกันมาทำ�งานการเมือง
พยายาม “โยนเผือกร้อน” หลายลูกถาโถมเข้าใส่ความเป็น พรรคอนุรักษ์นิยมของคนรุ่น
เก่าๆ ท้าตีท้าต่อยกระทั่งมีคนหมั่นไส้จะดักตบตี ด้วยหวังจะ “ขอชนะครั้งเดียวแบบกินรวบ
ทั้งกระดาน” ซึ่งบอกไปแล้วว่า ด้านดีของแนวคิดแบบอเมริกันนั้นมีอยู่ แต่ทัศนคติทำ�นองนี้
ถือเป็นอันตราย และอาจจำ�เป็นต้องเร่งกำ�จัดให้พ้นไปก่อนจะสายเกินเยียวยาแก้ไข
ปฎิรูปประเทศไทยให้ไกลกว่า 4.0
เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความสำ�เร็จของคณะปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่ได้นำ�เสนอแผน
การปฎิรูปประเทศต่อเนื่องตามมาติดติด ภายหลังจากคณะกรรมการปฎิรูประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม (ตำ�รวจ) ที่ผมได้มีส่วนเป็นคณะกรรมการอยู่ในกรรมการชุดนี้เกือบ
หนึง่ ปีเต็มทีผ่ า่ นมาได้มขี อ้ เสนอการปฎิรปู ตำ�รวจส่งไปยังคณะรัฐมนตรี เมือ่ 1 เมษายน ทีผ่ า่ น
มา โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้แก้ไขพระราชบัญญัตสิ �ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพือ่ ให้สอดรับ
กับแผนและข้อเสนอการปฎิรูปต่างๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าคณะทำ�งานที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้จะ
สามารถแก้ไขกฎหมายสำ�คัญนี้ได้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
ปรากฎการณ์ปกติที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ชอบและอาจด้วยไม่มีเวลาในการอ่านมากนัก
มื่อไปเจอข้อเสนอการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านในราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งมีความยาวรวมกันของทุกคณะแล้วน่าจะร่วมๆ หนึ่งพันหน้ากระดาษ แต่มีคนไปอ่านแบบ
ผ่านๆ แล้วหยิบยกเอาหลายประเด็นมาเป็นข่าวบ้าง ส่งไลน์ถึงกันบ้าง เช่น กรณีร่ำ�ลือกันว่า
จะมีการขยายการเกษียณอายุราชการออกไปอีกสามปี กระทั่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช) ต้องออกมาชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจว่า เป็นการกำ�หนดกรอบไว้ให้ทาง กพร
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน) และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา
ความเป็นไปได้เพิ่มอีก จึงยังเห็นได้ว่า แม้จะมีการปฎิรูปกันอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ แต่
พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการปฎิรูป ยังปรากฏให้เห็นอยู่ถึงการกล่าวหาคนใน
สังคมของเราว่าเชื่อในเรื่องต่างๆ เพราะฟังต่อๆ กันมา บอกต่อๆ กันมา โดยเฉพาะในยุค 4.0
ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารดูเหมือนจะมีบทบาทมากมาย การส่งข้อความสื่อสารถึงกันมีความ
สะดวกรวดเร็ว การส่งผ่านข้อมูลกระทำ�กันในหลายครัง้ ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ ด้วยความรีบเร่ง
ส่งผิดส่งถูกทำ�ให้เป็นคดีความหรือต้องมาแก้ไขเรื่องราวกันในภายหลังก็มาก
การปฎิรปู ประเทศในหลายๆ ส่วน เป็นไปดังคำ�กล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ทีไ่ ด้ให้เกียรติไปแสดงปาฐกถาเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2561 ทีห่ อประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่า “การปฎิรูปไม่เหมือนการเข้าห้องน้ำ� เมื่อออกมาแล้วถือว่าเสร็จเรียบร้อย”
เป็นคำ�กล่าวที่ผมเห็นว่า ท่านนายกรัฐมนตรี มีความสามารถในการหยิบยกเรื่องง่ายๆ มา
อธิบายสิ่งที่ดูเป็นเรื่องยาก ผสมด้วยอารมณ์ขันที่สร้างบรรยากาศการรับฟังได้เป็นอย่างดี ถึง
กระนั้น ดังได้เรียนแล้วช้างต้นว่า เนื้อหาของเอกสารหนากว่าพันหน้ากระดาษ คงจะมีคน
ที่อ่านถ้วนทั่ว น่าจะเป็นคนเรียงพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ผู้ทำ�หน้า
ที่เลชาคณะกรรมการจัดทำ�รายงานทางฝ่ายสภาพัฒน์ฯ เป็นหลัก แต่ยอมรับว่า การปฎิรูป
ประเทศไทย ในส่วนที่ผมได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่เป็น “สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) ด้าน
การเมือง ” เป็นเรื่องที่กล้าพูดว่า แม้ไม่มีความสลับซับซ้อน แต่เรื่องที่ยากที่สุดคือการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมความคิดความเชื่อ (mindset) ของคนส่วนใหญ่ ที่ยังมีมุมมองหรือทัศนคติ
ต่อ “การเมือง” ไม่เหมือนกับพวกเราทีเ่ ป็นคนพยายามผลักดันความเปลีย่ นแปลงจากสิง่ เดิมๆ
จึงไม่นา่ แปลกใจทีอ่ าจจะมีพรรคการเมืองจำ�นวนหนึง่ ยังไม่รสู้ กึ ว่า ต้องไปปรับตัวอะไรมาก แม้
จะเคยได้ยินมาว่า การปฎิรูประเทศนี้ เราใช้ “ยาแรง” เรามีกฎหมาย มีวิธีการกระบวนการ
ต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม
ยิ่งในวันที่เข้ามาเป็นกรรมการปฎิรูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำ�รวจ) ต้องยอมรับ
ว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติและมีความกรุณาต่อคณะกรรมการฯ ชุดที่มีท่านประธาน
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พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากในวันแรกที่ท่าน
นายกรัฐมนตรีกรุณาเป็นประธานที่ประชุม ณ ทำ�เนียบรัฐบาล ในการมอบนโยบายแล้ว ไม่มี
การแทรกแซงหรือสั่งการอะไรให้คณะกรรมการฯ ต้องรู้สึกกระวนกระวายใจในเรื่องใดๆ เลย
มีแต่ในช่วงภายหลังของการส่งข้อเสนอการปฎิรูปไปแล้วเท่านั้น ที่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จึงได้มีความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์หลายเรื่อง ซึ่ง
ส่วนตัวของผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเป็นที่มาของการมีมติคณะรัฐมนตรีให้ดำ�เนินการแก้ไข
พระราชบัญญัติสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติอยู่ ในขณะนี้ เพื่อให้เกิดกลไกต่างๆ สอดรับกับข้อ
เสนอการปฎิรูปนั่นเอง
อยากเรียนพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่านว่า ผมอาจเป็นส่วนหนึง่ ของกำ�ลังพลภาครัฐ สิง่ ทีเ่ ขียนหรือ
เล่าสู่ถึงกันนี้ ไม่มีเจตนาเพื่อสรรเสริญเยินยอให้แก่กันในหมู่พวกพ้อง อย่างที่ชาวบ้านอาจคิด
ว่า เป็นการ “อวยกันเองหรือไม่” แต่ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจในฐานะที่เป็นผู้บริหารแผน
โครงการต่างๆ มาไม่น้อยว่า “ เราเดินมาถูกทางแล้ว “ การเริ่มต้นการพัฒนาปฎิรูปประเทศ
ด้วยรหัส 4.0 แม้คนที่ทราบเรื่องนี้ดีจะกล่าวว่า เรายังไล่ตามประเทศที่รุดหน้าไปไกลหลาย
ประเทศ แต่อย่างไรเราก็ต้องเดินต่อไป ด้วยการร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน คน
ที่อาจเห็นต่างหรือไม่พอใจต่อความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ แต่อยากให้ถามตัวท่านเอง
ด้วยว่า ถ้าท่านไม่เห็นด้วย ท่านทั้งหลายมีข้อเสนอหรือทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ ผมเชื่อ
ว่ารัฐบาลเองพร้อมจะรับฟังและพร้อมจะนำ�ข้อเสนอทีเ่ ป็นประโยชน์ไปปฎิบตั ใิ ห้เกิดผลสำ�เร็จ
เพื่อประเทศไทยไปไกลกว่า 4.0 อย่างไม่ต้องสงสัย
เอาอย่างจีน ทำ�อย่างจีน
มีคนส่งคลิปมาทางไลน์ซ�ำ้ กันหลายกลุม่ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคมทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ในวันชาติของจีนทีป่ กั กิง่ ผมเปิดดูนกึ ว่าประมาณห้านาที กลายเป็นคลิปทีเ่ ขาเอาเนือ้ หาแบบ
ให้สาระความรูเ้ ต็มอิม่ ไปโพสต์ไว้ในยูทปู ความยาวถึงห้าชัว่ โมง ปกติถา้ ไม่ใช่เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจหรือมีสาระคุณภาพให้ติดตามชม ถ้าเปิดทีวีผมจะรีบกดรีโมทไปดูรายการอื่นทันที แต่
เมือ่ ได้ชมเนือ้ หาการนำ�เสนอของสำ�นักข่าวแห่งชาติจนี ทีท่ �ำ การถ่ายทอดสดให้คนได้รบั ชมกัน
ทั่วโลกพบว่า เขานำ�เสนอน่าประทับใจและมีเกร็ดความรู้ท่สี มควรนำ�มาถ่ายทอดเผยแพร่ให้
พวกเราได้รบั รูท้ ว่ั กัน หากเป็นสมัยผมยังวัยรุน่ คงมีคนออกมาพูดว่านีม่ นั หนังโฆษณาชวนเชือ่
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ลืมบอกไปอีกเรือ่ งว่า บังเอิญไปเจอข่าว “ตำ�รวจฮ่องกงใช้กระสุนจริงยิงผูช้ มุ นุม” ผมเลยไปกด
ข่าวนัน้ อ่าน ปรากฏว่า มีชอ่ งยูทปู อีกช่องหนึง่ ไลฟ์หรือถ่ายทอดสดการชุมนุมในบางจุดแบบไม่
ตัดทอน ผมเลยเปิดดูพร้อมกันสองช่อง เวลามีเสียงปึงปังเสียงตะโกนโหวกเหวกโวยวายก็ละ
สายตาไปชมการประท้วง กดปุม่ พักยูทปู สวนสนามไว้ชวั่ คราว แต่ดแู ล้วเกิดความมัน่ ใจว่าฝ่าย
รัฐบาลจีนน่าจะคุมอยู่เลยหันมารับชมรายการพิเศษเกี่ยวกับวันชาติของจีนอย่างตั้งอกตั้งใจ
เจ็ดสิบปีผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปีก ผมจำ�ได้ว่าคุณปู่ซึ่งท่านรักการอ่านหนังสือมาก ท่าน
ได้ซื้อหนังสือสมุดภาพภาษาจีนเป็นกรณีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนในสมัย มรว
คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ในวัย
ที่ประธานเหมาชราภาพมากถึงกรุงปักกิ่ง เป็นภาพหาดูได้ยาก การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
ไทยจีนในเวลานั้นเป็นเรื่องประหลาดสำ�หรับคนหลายคนที่ไม่เข้าใจและมีความหวาดระแวง
เกี่ยวกับลัทธิความเชื่ออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ในสิ่งที่เราได้เห็นก้าวกระโดดอย่างที่บอกว่า “จีนมาไกลมาก” ด้วยลำ�แข้งของตัวเขา
เอง ไม่มีฟลุ๊ก จึงไม่ใช่สิ่งที่พูดเกินจริง ความสำ�เร็จในการทำ�ให้อัตราความยากจนของคนใน
ประเทศของเขาจากเกินครึ่งประเทศมาเหลือราวเปอร์เซ็นต์กว่าๆ ได้ในวันนี้ กระทั่งการเข้า
ถึงสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐานดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศในโลก ไม่ใช่
เรื่องฟลุ๊ก เพราะจีนยึดโยงกับแนวนโยบาย และการเมืองที่นิ่ง ถ้าจะบอกว่า เขามาได้ไกล
เพราะไม่มีนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่กระหายอำ�นาจแต่ทำ�เพื่อตัวเองและพวกพ้องไม่น่าจะ
ผิดไปจากความจริง
แม้แต่รถตรวจพลสวนสนามของ สี จิน้ ผิง ก็ใช้รถยีห่ อ้ “หงฉี (Hongqi)” ทีผ่ ลิตในประเทศ ซึง่
เป็นหน้าเป็นตาของเขา ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมรถในบ้านเรายังเป็นของต่างชาติและไม่ได้ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีอะไรให้กับคนในประเทศนอกจากสูบเอาหยาดเหงื่อแรงงาน ผลประโยชน์ได้กับ
เฉพาะกลุ่มนายทุนที่ขายรถราแบบขาดความรับผิดชอบ เช่น รถกระบะดาวน์ต่ำ�บางยี่ห้อที่
เห็นวิง่ กันเกลือ่ นทำ�ลายมลภาวะอย่างรุนแรงเพราะปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สงู มากแต่รฐั ยัง
ไม่ทำ�อะไร ภาษีประจำ�ปีในต่างประเทศเก็บตามค่าคาร์บอนที่ว่า อีกทั้งอุปกรณ์ส่วนควบของ
รถหลายประเภทที่ก่อให้เกิดความรำ�คาญ ยั่วยุ เช่น ไฟซีนอนที่มีความเข้มข้นเหมือนไฟสูง
การให้รถกระบะยกสูง รถตู้ ที่บดบังทัศนวิสัยวิ่งในเมืองกันเอิกเกริก ทั้งที่ในต่างประเทศรถ
ประเภทเหล่านี้ จะต้องมีการจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษ และต้องใช้ให้ถกู กับประเภทการใช้งาน
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอาจริงเอาจังเพราะกลัวกระทบคะแนนนิยมรัฐบาล เราเลยเห็นเหตุการณ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

32

อุบัติภัยทางถนนที่คร่าชีวิตผู้คนปีละเป็นหมื่นคน ทั้งที่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เป็น “เรื่อง
ป้องกันได้” แต่คนไทยกับผู้มีอำ�นาจเหมือนจะมองเป็นเรื่องหยุมหยิม
เผลอไปคุยเรื่องรถ กลับมาเรื่องของจีนแบบตรงๆ กันต่อ ผมได้ฟังผู้ให้ความเห็นเป็นภาษา
อังกฤษในรายการเดียวกันนี้พูดถึงปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของจีนจับใจความได้ว่ามีดังต่อไปนี้
จีนใช้การลงทุนขนาดใหญ่ สร้างงานกระจายรายได้ ไม่เน้นแจกเงินฟรี ต้องทำ�งานมีผลงาน
ถึงจะได้เงิน กระบวนการของเขาสามารถคัดสรรได้ผู้นำ�ที่ดี มีวิสัยทัศน์ การเปิดประเทศเป็น
“หนีง่ ประเทศสองระบบ” คนฮ่องกงบางส่วนอาจไม่พอใจ อาจรังเกียจความเป็นจีน ไปยกย่อง
ฝรั่งเจ้าอาณานิคมอย่างน่าขบขัน แต่นี่เป็นวิธีคิดที่แยบยลเพราะมันคือผลประโยชน์แห่งชาติ
การทดสอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติที่จีนที่ทำ�ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่ากระทั่งแน่ใจว่าจะต้องไม่มีข้อผิด
พลาดได้ เพราะหากมีอะไรผิดขึน้ มามันจะกระทบคนทีเ่ ป็นประชากรนับพันล้าน ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
สำ�หรับส่วนตัวของผมยังต้องยกให้ “ความเป็นคนจีน” หรือทรัพยากรมนุษย์ ผมเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่า “วัฒนธรรมหรือคุณธรรมความดีงาม” ทีช่ าวจีนส่วนใหญ่ยดึ ถือ การไม่ลมื ชาติก�ำ เนิด
ของตนเอง ความกตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราได้
ริเริ่มอาจจะก่อนจีนมาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยแนวทางของล้นเกล้าฯ สมเด็จพระภัทรมหาราช
ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสานต่อ รวมไปถึงแนวทางที่หลายฝ่ายเดินมาในทางที่ถูก
ที่ควร เหลือแต่ “คนไทยทุกคน” จะต้องลงมือทำ�ให้เป็นมรรคเป็นผล
ยังจำ�ได้ดีว่าขณะกำ�ลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ สั่งซื้อ
รัฐธรรมนูญจีนฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาให้พวกเราอ่านเป็นหนังสือนอกเวลา (อ่านเสริม
ความรู้) เรื่องได้ยินไปถึงนักข่าว ลามไปยังนักวิชาการที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพากันพูดทำ�นองว่า
“ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจะไปดูตัวอย่างจีนได้อย่างไร”
ผมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยเป็นนักเดินทาง ความสำ�เร็จประการหนึ่งของอังกฤษในการเป็น
เจ้าอาณานิคมคือการรักชอบในการเดินทางเสาะแสวงหาทรัพยากรดั้นด้นไปทั่วโลก ผมเคย
เห็นคนจีนสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อราวสามสิบปีก่อนในเวลาที่จีนยังยากลำ�บากมาก ฝรั่ง
เห็นเป็นคนจีนก็ดูถูกดูแคลน แต่เขามุมานะ ทำ�งานในร้านฟาสต์ฟู้ดหาเงินมาเรียนหนังสือ ได้
ดีก็หลายคน อย่าง “แจ๊ก หม่า” ที่คนไทยรู้จักดี การที่คนไทยมีโลกทัศน์ที่กว้างได้ไปเห็นไป
สัมผัสสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเองทำ�ให้เราไม่ถกู หลอก มีคนมาบอกว่ากำ�ลังจะไปอเมริกาอยากได้อะไร
หรือไม่ ผมเลยฝากซื้อเสื้อมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเคยเรียนหนังสืออยู่ที่ฟลอริด้า รออยู่นานเห็น
ว่าเขากลับถึงเมืองไทยแล้วแต่ของยังไม่มา ทราบภายหลังว่า
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เขาอายที่โกหกจึงไปแอบสั่งซื้อจาก “อีเบย์ (eBAY)” เว้ปไซต์ที่สั่งซื้อของได้ทั่วโลกมาให้เพื่อ
จะได้ไม่เสียหน้า ทำ�ให้เห็นถึงสิง่ ทีค่ นไทยยังต้องแก้ให้ได้ คือ ต้องฝึกให้มคี วามละอายต่อบาป
ขจัดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน ต้องมีความมุมานะบากบัน่ อย่ารักความสนุกสะดวกสบายมาก
เกินไป และพึงลดละเลิกการริษยาอาฆาตพยาบาทต่อกัน มักถึงตนเองและพวกพ้องมากกว่า
ใช้ความฉลาดในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม “เรามีคนเก่งมาก แต่พวกขี้โกง
ก็มีอยู่มาก ถ้าเราเอาคราบไคลความเหลวไหลพวกนี้ให้พ้นไปได้ เราจะสามารถก้าวเป็นผู้นำ�
โลกได้ในชาตินี้”
“ความกล้าหาญ” “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความเพ้อฝัน”
ด้วยเหตุที่มีเนื้อที่ในการนำ�เสนอค่อนข้างจำ�กัดเพราะส่งต้นฉบับเป็นรายท้ายสุด จึงคิดอ่าน
อยู่นานว่าน่าจะนำ�เสนอเรื่องที่จะต้องเข้าประเด็นแบบร่วมสมัยและสามารถเชิญชวนให้คน
อ่านได้คิดตาม ได้ช่วยกันตรวจสอบทั้งตัวท่านเองและหน่วยงานของทุกท่านว่ามีปัญหาเหล่า
นี้อยู่ด้วยหรือไม่ ย่อมถือว่าเป็นการเชียนอันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยสมบูรณ์
ชื่อเรื่องอาจดูเหมือนจะไปรบทัพจับศึกกับใครถึงต้องมี “ความกล้าหาญ” แต่แท้จริงแล้ว คำ�
นีเ้ ป็นเรือ่ งของสามัญสำ�นึกในการแสดงความรับผิดชอบและปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคนเราด้วยความ
สุจริต เทีย่ งธรรม โดยไม่หวัน่ เกรงกับอิทธิพลหรือแรงบีบคัน้ ทีเ่ ข้ามาแทรกแซง ไม่วา่ จะเป็นจาก
ภายนอกหรือด้วยกิเลศ ตัณหา อคติสี่ประการ อันได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง ที่มักพกพา
ไปด้วยความอยากได้อยากมี รวมไปถึงความเกลียดชังริษยาอาฆาต อันเป็นบ่อเกิดแห่งการ
สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงในการตัดสินใจประกอบกิจการงานต่างๆ ของมนุษย์โดยทั่วไป
เป้าหมายการปฎิรูปประเทศ จึง“อยากได้” คนที่เราพูดกันติดปากว่า “ต้องทั้ง เก่ง และ ดี”
มาเป็นคนนำ�องค์กร หรือเป็นผูอ้ ยูใ่ นตำ�แหน่งทีเ่ มือ่ จะให้ตอ้ งปฎิบตั งิ านในหน้าที่ จำ�เป็นต้องมี
“ความกล้าหาญ” ด้วยประการทัง้ ปวง แต๋ทไี๋ ด้พบเห็นในหลายเหตุการณ์ในหลายองค์กรตาม
ที่เป็นข่าวในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์บ้าง โลกเสมือนจริงบ้าง บางทีสะท้อนการก้าวไป
ไกลเกินเลย “ความกล้าหาญ” ขนาดทีพ่ ยายามจะมองว่า เป็นเรือ่ งของ “ความคิดสร้างสรรค์”
ยังดูวา่ น่าจะเลยเถิดกลายเป็นความฝันทีอ่ าจร่�ำ ร้องอยูใ่ นหัวจิตหัวใจของหัวหน้าหรือผูน้ �ำ องค์
กรนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว
ยอมรับครับว่า คนที่เอา “ความฝัน” มาสานต่อเป็นความสำ�เร็จมีไม่น้อย ตัวอย่างหนึ่ง คือ
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Walter Elias Disney หลายคนอาจงงงงว่า “ใครเหรอ?” ถ้าอ่านชื่อหลังของเขาน่าจะคุ้น
กันดี เขาคือ เจ้าของ Disney World ที่มีอยู่หลายแห่งในโลกใบนี้ เป็นผู้ประสบความสำ�เร็จ
มาจากความฝันของเขาด้วยความบีบคั้นหลายๆ อย่างในวัยเด็ก แต่คำ�ว่า “Mickey Mouse”
ของเขาก็กลายมาเป็นแสลง (คำ�ทีม่ คี วามหมายสือ่ ไปคนละเรือ่ งกับคำ�ทีค่ นทัว่ ไปเข้าใจ) เพราะ
ความช่างฝันของดิสนีย์ ทำ�ให้คนที่อาจหมั่นไส้ เอาชื่อตัวการ์ตูนสุดโปรดของเขาไปล้อเลียน
เป็นคำ�ที่สื่อความหมายในทางเสียหาย เช่น Mickey Mouse Operation หมายถึงการต่อว่า
คนทีท่ �ำ อะไรแบบฉาบฉวย จับแพะชนแกะ เหมือนอย่างทีเ่ ราเห็นผูบ้ ริหารหลายองค์การเวลา
นี้ ที่บางทีคิดอ่านเรื่องอะไรดูๆ ไปเป็นที่ฮือฮา เหมือนจะดูดี ดูล้ำ� (สมัย) แต่มุมสะท้อนกลับที่
ก็มมี าก เพราะ “ความล้�ำ ” รวมทัง้ สิง่ ทีด่ เู หมือนจะสร้างสรรค์ เอาเข้าจริงอาจเข้าใจได้วา่ ทีท่ �ำ
อย่างนัน้ อย่างนีม้ นั เหมือนจะซ่อน “ความอยากส่วนตัว” ของบุคคลคนนัน้ มากกว่าหวังเห็นผล
ลัพทธ์ที่จะได้กับองค์กรหรือส่วนรวม
จึงถือว่า หากจะสนับสนุนบุคคลลักษณะนี้ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารในตำ�แหน่งที่มีความรับผิด
ชอบสูงยิง่ ขึน้ ไปน่าจะเป็นอันตราย เพราะนอกจากยังไม่เข้าข่ายผูม้ คี วามกล้าหาญ หรือมีความ
คิดสร้างสรรค์ แต่กลับมากล้นไปด้วย “ความเพ้อฝัน” ซึ่งพบเห็นว่าในเวลานี้กระบวนการ
ขายความฝันมีมาก ไม่ว่าจะข้าราชการหรือนักการเมือง รวมทั้งธุรกิจ แวดวงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่เขียนมาถึงตรงนี้เพื่อสะท้อนปัญหาและอยากเห็นบ้านเมืองของเรามี “คน
ดีจริง เก่งจริง” เข้ามาช่วยกันทำ�งานมากมาก โดยเฉพาะทางราชการหรือหน่วยงานทั้งหลาย
ที่เหมือนจะเน้นการจัด “อีเว้นท์” ใช้งบประมาณมากมายสำ�หรับประชาสัมพันธ์สร้างภาพ
ลักษณ์ของ “หน่วยงานและอาจพ่วงตนเองไปด้วยพร้อมๆ กัน ”เป็นภารกิจหลัก แต่งานใน
หน้าที่ให้ความสำ�คัญเป็นเรื่องรองอย่างน่ากังวลยิ่ง
“ศรัทธาปสาทะ” ไม่เข้าใครออกใคร
ความปรารถนาดี ความใจบุญสุนทาน เป็นสิ่งที่คนไทยมีให้เพื่อนร่วมโลกเสมอมา เมื่อญี่ปุ่นมี
ภัยสึนามิ แม้กระทัง่ เพือ่ นบ้านแผ่นดินไหว น้�ำ ท่วมมีภยั พิบตั ใิ ด คนไทยเรามีน�้ำ ใจมิได้ขาด หา
ทางเยียวยาช่วยเหลือเต็มที่ ครัน้ เมือ่ เรามีวกิ ฤตการณ์โควิท คนอยูบ่ า้ นกิจกรรมหลักๆ นอกจาก
นัง่ นอนกินข้าวพูดคุยกันแล้ว อีกช่องทางแห่งการติดต่อกับโลกภายนอกและเป็นปัจจัยทีห่ กที่
เจ็ดแห่งความจำ�เป็นพื้นฐานของมนุษยชาติในปัจจุบัน คือ โลกเสมือนจริงหรือสังคมออนไลน์
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ในเวลาที่ผ่านมา ผมจึงได้เตือนใครหลายคนว่า เมื่อคนมีเวลาว่างมากเพราะถูกกักกันอยู่ใน
ที่จำ�กัดแถมยังมีเคอร์ฟิว สิ่งที่จะเฟื่องฟูและถูกเรียกร้องถวิลหามากที่สุดคือการเชื่อมต่อกับ
โลกภายนอกด้วยอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรให้ระมัดระวัง ความ
รุนแรงรวดเร็วในการแพร่กระจายข่าวสาร (viral) จะเพิม่ ขึน้ อีกหลายเท่า เรียกว่า ใครทำ�อะไร
กระแอม กระไอ ด่าทอนินทาใครจะรู้ถึงกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองในพริบตา
กรณีรับเงินบริจาคโน่นนี่ของสังคมเรา เคยได้ยินจากฝรั่งเขียนในหนังสือวิจารณ์สังคมของ
เราว่า คนไทยชอบทำ�บุญ การเรี่ยไรทำ�ได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องจริง เพราะผมเรียนหนังสืออยู่ต่าง
ประเทศ ไม่คอ่ ยเห็นคนให้เงินคนเร่รอ่ น แต่ดว้ ยความเป็นคนไทย ผมไปอังกฤษใหม่ๆ มองเงิน
ปอนด์ที่เป็นเหรียญ เหมือนเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบในบ้านเรา พอมีคนมาขอตังค์ก็หยิบยื่น
ให้โดยลืมไปว่า ปอนด์หนึ่งขณะนั้น หกสิบถึงเก้าสิบบาท (โดยเฉพาะช่วงที่เรียนยังไม่จบต้อง
ใช้ทุนส่วนตัวพุ่งไปร่วมๆ เก้าสิบบาท) พอให้ไปแล้วคิดได้ เสียดายก็ทำ�อะไรไม่ได้เพราะให้ไป
แล้ว ได้แต่แผ่เมตตาเพราะถือเป็นกุศลจิตเป็นกรรมดีที่ให้ไปด้วยความเต็มใจแม้จะรู้เท่าไม่ถึง
การณ์เพราะความคุ้นเคยกับอดีต
แต่การระดมเงินบริจาคกระทัง่ กลายเป็นปัญหา เพราะเกิดด้วยเหตุปจั จัยดังพระพุทธวจนะโดย
แท้ เพราะการมีศรัทธาปสาทะ สำ�หรับความคิดผม คือ ความเชื่อ ความศรัทธา หรือเลื่อมใส
โดยปราศจากคำ�ถาม ไม่ต้องการคำ�อธิบาย เหมือนแม่ยก พ่อยก แขวนพวงมาลัยคล้องคอ
พระเอกลิเกแบบหมดหน้าตัก ผมจำ�ได้วา่ บางรายบ้านช่องทรัพย์สนิ เอาไปใช้กบั ความศรัทธา
ปสาทะนี้กระทั่งมีความเดือดร้อนวุ่นวาย จริงๆ แล้ว รัฐเองก็มิได้ปล่อยปละละเลยมีกฎบัตร
กฎหมายหลายฉบับควบคุมดูแลกันอย่างเข้มงวด ในการตรวจสอบทีม่ าทีไ่ ป แต่สว่ นมากปัญหา
มักจะตามมาเมื่อมีการบริจาคได้เงินได้ทองกันหลายสิบล้าน บางรายเป็นร้อยล้านก็มี เพราะ
ความเชื่อความศรัทธาดังว่า
ยังขาดมาตรการทีจ่ ะป้องกันมิให้การเปิดรับบริจาคการเรีย่ ไรกระทำ�กันโดยง่าย เพียงใครมีเฟส
บุก๊ เป็นยูทปู เบอร์ เป็นโค้ช หรือเป็นคนมีญานวิเศษ (ตามคำ�กล่าวอ้าง) ก็สามารถระดมทุนกัน
ได้โดยไม่ตอ้ งมีมาตรการอะไรมาคุม้ ครองคนบริจาคเงิน แม้จะมีขอ้ กำ�หนดให้มกี ารขออนุญาต
แต่ส่วนใหญ่มักไม่มีคนทำ�เพราะอ้างการไม่รู้กฎหมายข้อบังคับ จึงอาจจำ�เป็นที่เจ้าของแพลท
ฟอร์มหรือเครื่องมือที่คนรับบริจาคใช้ในการระดมทุนต้องคอยตรวจสอบดูแล หรือเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะต้นตอสาเหตุมาจากพื้นที่ของตนที่อนุญาตให้คน
เข้ามาหาประโยชน์ได้อย่างเสรี
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ถึงกระนัน้ ก็ตอ้ งให้ค�ำ แนะนำ�เตือนสติมายังทุกท่าน ทีเ่ ชือ่ ว่าอย่างไรก็นา่ จะเคยมีเจตนาดีชว่ ย
เหลือเพื่อนมนุษย์ ให้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ และให้ตั้งตนด้วยแนวทางหลักกาลมสูตรของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสให้พวกเราทั้งหลาย คิดและทำ�ในเรื่องต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ การจะปักใจเชือ่ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ควรใช้วจิ ารณญาณและปัญญาไตร่ตรองให้ถอ่ งแท้
ปัจจุบันมีท้ังรายการ มีทั้งช่องทางติดต่อตรวจดวงชะตา นักแสดงคนมีชื่อเสียงหลายคนผัน
ตัวเองมาเป็นโหราจารย์ ทำ�นายทายทักเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่ว ถูกบ้างผิดบ้างเป็นโลกะวัชชะ
(หรือสังคมคนทั่วไปติติงไปตามสิ่งทึ่เขาต้องการ) แต่บางรายทำ�เงินถึงขนาดมีรถซุปเปอร์คาร์
คันละหลายสิบล้าน (เรื่องภาษีไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร) แต่คนก็ยังเชื่อถือศรัทธาเอาเงินไปใส่
ให้เขาเพลิดเพลินตั้งตนเป็นเอกทัตคะหยั่งรู้ความเป็นไปของโลกและของผู้อื่น เวลาทำ�นาย
ทายทักบางเรื่องก็กำ�กวมมาก ตีความไปได้หลายนัย แต่ถือว่า เมื่อผลออกมาย่อมมีโอกาสถูก
หรือตีความได้ว่าแม่น แม้แต่ทำ�การพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังผ่านจอทีวีมีให้เห็นกัน
ดาษดื่น กองเซนเซอร์ หรือ กสทช น่าจะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย
เมื่อพูดถึงศรัทธาปสาทะ แล้ว ก็คงต้องวกเข้าเรื่องหลักการบริหารงานบริหารคนไม่ว่าจะใน
ทางการเมืองระบบราชการหรือองค์กรใด ด้วยคำ�ว่า ศรัทธาปสาทะ บางทีอาจมองคล้ายเป็น
“ความลุ่มหลง” อย่างที่บางคนมองเห็นว่า ถ้าใครรักใครชอบใคร ทำ�อะไรไม่มีคำ�ว่าผิด และ
มักจะนำ�ไปสู่อาการเป็น “คนหูเบา” โดยง่าย ยิ่งกระบวนการทำ�ลายกันที่มักใช้ได้ผลเป็นที่
ประจักษ์ คือ การใส่ร้ายป้ายสีอาศัยความเชื่อถือเลื่อมใสที่มีต่อกัน กล่อมเกลาหรือให้ข่าว
สารผิดๆ กันเป็นชุดๆ กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อแย่งชิงหักโค่นฝ่ายตรงข้าม จึงต้องให้
ผู้นำ�ของเรามีความหนักแน่นไม่เชื่อคนง่ายเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้
นานนาน
“ โรคระบาดนำ�เข้า ” หลายมุมมองไทยอเมริกัน
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดกับผมว่า “โควิท เป็นกฎแห่งกรรม” เพราะประเทศที่ได้รับผลกระทบ
หนักๆ ล้วนมีประวัติในอดีตและปัจจุบันที่ไปเกี่ยวพันกับการรบราฆ่าฟัน เบียดเบียนคนอื่น
เขา เป็นเจ้าอาณานิคม หรือไม่ก็ฆ่ากันเอง โดยส่วนตัวผมเป็นชาวพุทธ ย่อมเชื่อและศรัทธา
ในพระธรรมคำ�สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเชื่อว่า “กฎแห่งกรรมมีจริง” และเป็น
วิทยาศาสตร์ย่อมมีเหตุอันนำ�มาซึ่งผลในปัจจุบัน จะไม่เสียเวลาไปกล่าวถึงประเทศบนๆ
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ของตารางโควิท กันทุกประเทศ แต่ถ้ามองใกล้ๆ สักราวศตวรรษหรือกว่านั้นเล็กน้อยที่ผ่าน
มา อิตาลี ญี่ปุ่น คือ ฝ่ายอักษะในสงครามโลก อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน คือ จ้าวอาณานิคม
ในหลายทวีป ผลงานเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ ฝรั่งเศสในเวลานั้นทำ�อะไรกับคน
ไทยประเทศไทยของเราคงไม่ลืมกันง่ายๆ ที่กล่าวเช่นนี้มิได้มุ่งหมายให้เราเป็นคนคิดแค้นเอา
คืน แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารักชาติแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้มากยิ่งขึ้น ส่วน
สหรัฐอเมริกาสร้างเนือ้ สร้างตัวเป็นประเทศเกิดใหม่ดว้ ยระยะเวลารวดเร็ว ตัวเลขโควิทวันนีย้ งั
คงนำ�เป็นเบอร์หนึง่ ของโลก คนเสียชีวติ วิง่ ผ่านหลักแรก คือ เหตุการณ์ 911 ราวๆ สองพันคน
เรายังนึกว่าสูงมาก ไปๆ มามาวิง่ เลยจำ�นวนทหารอเมริกนั ทีเ่ อาชีวติ ไปทิง้ ในสงครามเวียดนาม
เกือบหกหมืน่ คน พาเอาทหารไทยต้องไปร่วมสละชีพอีกเกือบห้าร้อยนาย วันนีต้ วั เลขกำ�ลังวิง่
ไปที่หลักแสน ใกล้เคียงกับสงครามกลางเมืองที่เขารบพุ่งฆ่าฟันกันเองในไม่ช้า
สิง่ ทีไ่ ทยกับอเมริกนั ทำ�คล้ายๆ กัน คือ ความล่าช้าในการตอบสนองกับปัญหาในช่วงแรก โชค
ดีของประเทศไทย ถ้าจะว่าไป “โควิท” เป็น “โรคระบาดนำ�เข้า” ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า ไม่ใช่
อยู่ดีๆ อุบัติขึ้นมาในประเทศของเรา โดยของไทยมีที่มาชัดเจนจากคนไทยและคนภายนอกที่
นำ�พาโรคนี้เข้ามา
เราอาจโชคดีในหลายด้านที่ระบบบริหารจัดการสาธารณสุขของเราเข้มแข็งรับมือกับปัญหา
ได้ แม้จะมีปัญหา “เอกทัคคะ” หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเก่งกล้าเป็นจำ�นวนมาก แต่ละ
ท่านมีศิษยานุศิษย์ มีผู้นับหน้าถือตาอยู่เป็นกลุ่มก้อน ทำ�ให้ช่วงแรกๆ ประเทศเราเซไปไม่
น้อย เพราะแง่มุมความคิดแต่ละท่านสร้างความสับสนอลหม่านเข้าตำ�รามากหมอมากความ
อยู่พอสมควร กระทั่งรัฐบาลได้ใช้วิธีการอันละมุนละม่อม นำ�เอาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้
รับความน่าเชื่อถือและเป็นกลางมาร่วมหารือจัดรูปแบบการบริหารองค์กรให้มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนและมีความเป็นเอกภาพ แต่การเมืองก็เล่นงานไม่ต่างกับในอเมริกา เพราะ “สื่อหลาย
สื่อ” เอง ก็จัดตั้ง “บุคลาพิสดาร” เป็นคำ�ที่ผมบัญญัติขึ้นเองให้หมายถึง “บุคคลที่เนรมิต
เสกสรรปั้นแต่งให้เป็นผู้รอบรู้กว้างขวางเกินมนุษย์มนาทั่วไป” เรียกว่าเป็นขาประจำ�ของสื่อ
ในเครือข่ายหรือสังกัดของสื่อนั้นๆ ไม่ต่างกับกรณีของสหรัฐที่มี ดร ฟาวซี่ (Fauci) ซึ่งเป็นผู้
เขี่ยวชาญของศูนย์ควบคุมโรคระบาดติดต่อ ที่สื่อซึ่งไม่ชอบหน้า ประธานาธิบดีทรัมป์ ปั้นให้
เป็น “ฮีโร่” เพือ่ ทำ�ให้ทรัมป์ดผู ดิ ในทุกเรือ่ งแม้หายใจก็ยงั ผิด โดยเฉพาะสือ่ อย่าง “ซีเอ็นเอ็น”
ที่แสดงตัวชัดเจนที่สุด ทั้งที่ ดร คนนี้แหละ คือคนที่บอกว่า อย่าใส่หน้ากากอนามัยเพราะมัน
ไม่ช่วยแต่อาจทำ�ให้เสี่ยงการระบาดหนักขึ้นไป กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบ
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ไซเบอร์ กับ ที่ชอบดูเขาเล่าข่าวแล้วไม่ยึดโยงหลักกาลมสูตรพากันเชื่อแบบไม่ตั้งคำ�ถามใดๆ
แถมยังมาโพสต์มาแนะนำ�กันต่อ เหมือนกรณีแบบจำ�ลองคาดการณ์จำ�แนกผู้ติดเชื้อ ผลการ
รักษา (Mathematical model) และกราฟต่างๆ ที่บังเอิญผมได้ชมการนำ�เสนอขององค์กร
บางองค์กร รู้สึกตกใจมาก ตรงที่นำ�เสนอรายงานของฝรั่งมาแบบยกมาแล้วไม่บอกด้วยว่า มี
คนเขาทำ�ไว้ตีพิมพ์ในวารสาร “ไฟแนนซ์เชียลไทม์” แต่ไม่ว่ากัน เพราะเขาคงไม่เอาไปเสนอ
ขอตำ�แหน่งวิชาการอะไร
คล้ายกันอย่างกับแกะอีกเรือ่ ง คือ การแจกเงิน ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าเสียดายมากทีเ่ รามีบคุ คลระดับ
เบอร์ต้นๆ ของประเทศมาดูแลแก้ไขปัญหาการเงินการคลังของประเทศ แต่กระบวนการคิด
คล้ายกันมากกับของอเมริกา บางทีเราอาจหลงทางคิดไปว่า ทำ�แบบอเมริกาแล้วน่าจะไม่ผิด
แต่สถานะทางการเงินของเราถึงจะไม่จนแต่ก็รวยน้อยกว่าอเมริกันมาก เราพิมพ์ธนบัตรดอล
ล่าร์เองไม่ได้เหมือนสหรัฐ แต่เราแจกเงินแบบ “กระจายเป็นหย่อมๆ” ถึงหนึง่ ในสามของมูลค่า
ทีอ่ เมริกนั แจก เขาให้สามหมืน่ เราแจกราวหนึง่ หมืน่ ถ้ารวมชดเชยประกันสังคมอาจเกือบเท่า
อเมริกา กระทัง่ ล่าสุด จดหมายทีเ่ อกชนตอบนายกรัฐมนตรี ก็ยงั ไม่เข้าเป้า หลายรายทีส่ อื่ เปิด
เผยมาตรการให้เห็น ยังวนเวียนกับการช่วยเหลือเงินทอง ทัง้ ทีส่ งิ่ ทีน่ า่ จะนำ�เสนอเป็นรูปธรรม
ได้ดีกว่า คือ ทำ�อย่างไรที่หากท่านทั้งหลายไม่สามารถจ้างคนงานของท่านต่อไปได้ ต้องปลด
ต้องลดคน จะผนึกกำ�ลังกับภาครัฐที่ยังมีเงินพอเยียวยาให้ค่าตอบแทนคนเหล่านี้ ซึ่งมีความ
ชำ�นิชำ�นาญเฉพาะทาง หรือท่านมีเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบอะไร
ที่จะมาเสริมมาสนับสนุนการทำ�งานในภาวะวิกฤตทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุกต่อไปได้ ยังไม่
เห็นข้อเสนอเหล่านีช้ ดั เจน เหมือนทีป่ ญ
ั หาของสหรัฐกำ�ลังเผชิญคือความไม่เข้าใจว่า เรือ่ งของ
“เสรีภาพ” หรือประชาธิปไตย เป็นคนละเรือ่ งกับการแก้ปญ
ั หาวิกฤตที่ ประสิทธิภาพของการ
สัง่ การและบริหารสถานการณ์แบบรวมศูนย์อาจเหมาะสมกว่า คล้ายการ lockdown แบบลัก
ปิดลักเปิดของเราก็เจอปัญหาเดียวกัน ยังดีที่ พรก ฉุกเฉินยังไว้หน้า แม้จะดึงเอาอำ�นาจแบบ
เบ็ดเสร็จมาอยู่ที่ นายกรัฐมนตรี ก็ยังมีติ่งอยู่ในประกาศ ให้อำ�นาจผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ
ได้ออกข้อกำ�หนดต่างๆ ได้เอง
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ความเกลียดชังเป็นพิษร้าย
เมือ่ พูดกันถึง “พิษร้าย” หลายฝ่ายขณะนีก้ �ำ ลังถกเถียงเรือ่ งการห้ามสารอันตรายหรือสารเคมี
ทีเ่ ป็นพิษกันอย่างหนัก เพราะเรือ่ งไปสะดุดตรงทีย่ งั ห้ามได้ไม่ขาดด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่
เรือ่ งทีเ่ ป็นพิษจีรงั ยัง่ ยืนและเป็นอันตรายยิง่ กว่า อันเป็นทีม่ าของปัญหาทัง้ หลายทัง้ ปวงในโลก
มนุษย์ของพวกเราคือ “ความเกลียดชัง”
ผมลองค้นหาประเด็นว่าด้วยความเกลียดชังในเว้ปไซต์ค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้ในอินเตอร์เน็ต
อย่างกูเกิล พบว่า ถ้าพิมพ์ค�ำ ว่า “เกลียดชัง” จะมีแหล่งค้นหาอยูร่ าวเจ็ดแปดล้าน แต่ถา้ พิมพ์
คำ�ว่า “hatred” จะมีอยู่เกือบร้อยล้านแหล่งข้อมูล มิได้หมายความว่า สังคมของเรามีความ
เกลียดชังน้อยกว่าฝรัง่ แต่ผมมองว่า คนไทยอาจอยูก่ นั อย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยและยังไม่มปี ราก
ฎการณ์ทคี่ วามเกลียดชัง นำ�ไปสูก่ ารฆ่าแกงกันเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามโลกรวมทัง้
สงครามที่ประกาศและไม่ประกาศอีกดาษดื่น
แต่เราคงประมาทไม่ได้เลย เพราะ “พิษร้าย” ของความเกลียดชังในบ้านเมืองของเราเป็นสิ่ง
ที่ปรากฏชัดว่ามีน้อยมีมากเท่าใดอาจยังไม่มีการสำ�รวจเป็นที่แน่ชัด เหมือนที่ค้นในกูเกิลยังมี
ไม่มากก็อาจด้วยกูเกิลคุ้นกับภาษาอังกฤษมากกว่า แต่ทุกคนพบและเชื่อว่า “ความเกลียดชัง
ในสังคมของพวกเรามีอยู่จริง” ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาผมสอนวิชาแปลเป็นภาษาไทยได้
ประมาณว่า “ความเป็นธรรมและความหลากหลายทางสังคมไทย” ชื่อวิชาอาจเน้นเป็นเรื่อง
สังคมของไทยแต่วตั ถุประสงค์ของวิชาบอกกับนิสติ ตัง้ แต่เริม่ ต้นแล้วว่า เราจะเชือ่ มโยงไปยังที่
อืน่ ๆ ในโลกใบนีด้ ว้ ย เพราะเดิมทีกอ่ นจะเปิดวิชานี้ ผมเสนอให้ใช้ชอื่ วิชาสัน้ ๆ ง่ายๆ ว่า “ความ
เป็นธรรมทางสังคมหรือ social justice” สิ่งหนึ่งที่ให้นิสิตในชั้นเรียนได้ศึกษาหาความรู้ คือ
การให้โอกาสนิสติ มีอสิ ระค่อนข้างมาก เพราะเนือ้ หาวิชาค่อนข้างกว้าง เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถ
เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ ความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแบบที่ภาษาอังกฤษเรียก
ว่า human differences ให้รบั รูว้ า่ ในโลกแห่งความเป็นจริงเรามีชวี ติ ความเป็นอยูก่ นั อย่างไร
สังคมเราอาจไม่หลากหลายเหมือนในบางสังคม ด้วยการให้เขาไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ ทั้ง
แหล่งกำ�เนิดความเป็นประชาธิปไตยที่คนชอบพูดถึง รวมทั้งไปในที่ซึ่งให้เขาได้เข้าใจระบบ
เศรษฐกิจ การแย่งชิงรักษาผลประโยชน์ของคนเราและองค์กรที่เข้ามาแก้ไขจัดการกับคนที่
เอารัดเอาเปรียบและฉกชิงผลประโยชน์ของส่วนรวม เรียกว่าให้เขาได้เห็นความครบถ้วนทุก
รสชาติของชีวิต ทั้งที่มาของความเป็นปึกแผ่นรู้รักสามัคคีของคนในชาติ “ฮ่องกง” เป็นกรณี
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ศึกษาร่วมสมัย จะว่าไปคนจีนด้วยกันทัง้ นัน้ แต่มาห้�ำ หัน่ กันเอง กระทัง่ ผูน้ �ำ ต้องมาเดินสายหา
ทางแก้ปัญหากับมิตรประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย
วันนีส้ ภาวะทางการเมืองมีความชัดเจนไม่เปลีย่ นแปลง คือ ความไม่ลงรอยกันของฝ่ายทีอ่ ยูใ่ น
อำ�นาจรัฐ กับ ฝ่ายที่ต้องการมีอำ�นาจรัฐ ถึงแม้ไม่มีการประกาศเป็น “ศัตรู” กันอย่างชัดเจน
แต่ผลงานทัง้ ในและนอกสภาฯ รวมทัง้ การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของแต่ละฝ่ายย่อมสะท้อน
อยู่ในตัวของมันเองว่า มีจุดยืนอยู่คนละฟากฝั่ง เข้ากันไม่ได้ ถ้าจะกินข้าวกันก็ต่างคนต่างกิน
ต่างคนต่างจัดเลีย้ ง แต่ไม่คอ่ ยได้เห็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านร่วมกันนัง่ ทานข้าว พูดคุยกันฉันท์มติ ร
ให้ประชาชนได้ชื่นอกชื่นใจว่ามีภาพของการทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นจุดมุ่งหมายของ
“รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ” ทีย่ งั คงมีคนเรียกร้องให้แก้ไข เพียงเพราะเป็นไปตามเป้าประสงค์
ของการหาเสียงเลือกตัง้ ทีบ่ างฝ่ายแพ้การเลือกตัง้ เพราะเรียกร้องให้มกี ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
ยังคงยืนกรานต้องแก้ให้ได้ จึงรูส้ กึ ฉงนสนเท่หก์ บั หลักคิดหรือ “ตรรกะ” วิธคี ดิ ของคนทีเ่ สนอ
ให้แก้ไขหรือกระทั่งฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งไป
วันดีคืนดีมีสื่อมวลชนมาแจ้งข่าวว่า ผมมีชื่อไปร่วมเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำ�ลัง
จะตั้งกันอยู่ ผมจึงรีบบอกไปทันทีว่า เป็นข่าวปลอม (fake news) เพราะเราร่างกันมากับมือ
ด้วยความมัน่ ใจและด้วยกำ�ลังสติปญ
ั ญาที่ กรรมการ่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) ทุกคนมีอยู่ ก่อนนำ�
ไปให้ประชาชนทำ�ประชามติ จะเป็นไปได้อย่างไรที่ผมจะไปร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะ
กลายเป็นเหตุมาต่อว่าในภายหลังได้ว่า เรานำ�ร่างรัฐธรรมนูญที่มีข้อบกพร่องไปให้ประชาชน
ทำ�ประชามติกระนัน้ หรือ เรือ่ งราวทำ�นองนีเ้ ป็นกลวิธใี นการปลุกปัน่ กระแสให้เกิดความเกลียด
ชัง เป็นเป้าล่อให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยการหยิบเอาประเด็นเล็กน้อยมาขยายใหญ่ออกไป
ยุทธวิธสี ร้างความเกลียดชังอันเป็นพิษร้าย ยังคงได้รบั การผลิตซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าผ่านช่องทางการ
สื่อสารหลายรูปแบบ บ้านเมืองเราจะเจริญไปไกลกว่านี้อีกมากหากทัศนคติ “พวกเขา พวก
เรา (us and them attitude)” ไม่ถูกนำ�มาใช้เป็นอคติในการทำ�ลายล้างซึ่งกันและกัน เรา
ยังโชคดีที่ความเกลียดชังไม่ฝังรากลึกกันกระทั่งอยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่เราแยกปลาแยกน้ำ�ตาม
ความเป็นพรรคเป็นพวก เป็นก๊วนเป็นรุ่น รวมทั้งอคติอันเกิดด้วย มิจฉาทิฐิ และกิเลศอันเกิด
จากความรักโลภโกรธหลงกันเป็นนิจ ทางพระพุทธศาสนา สอนให้เราเอาชนะความเกลียด
ชังด้วย “การให้อภัย ซึ่งเป็นสัจธรรมอันสูงยิ่ง” เพราะหากเราสามารถก้าวข้ามความอาฆาต
พยาบาท หรือความรูส้ กึ ชิงชังบุคคลใดหรือสิง่ ใดได้แท้จริง ความสงบร่มเย็นและความเป็นสุข
อันเป็นนิรันดร์จะเกิดขึ้นในบัดดล
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ดูงานท่องเทีย่ วกันเยอะแต่เหมือนจะยังคิดกันน้อยไป
“คิดน้อย” ทีว่ า่ ไม่ใช่ “คิดเล็กคิดน้อย” ฝรัง่ ถึงบ่นว่าเรียนภาษาไทยนีท่ �ำ ไมยากจัง วันก่อนมี
คนส่งไลน์มาให้ผมเป็นสถิติของประเทศทีเดินทางท่องเที่ยวศึกษาดูงานต่างประเทศมากที่สุด
ในโลก ประเทศไทย ของเราได้รบั เกียรติเป็นแชมเปีย้ นของเรือ่ งนี้ ทีส่ ว่ นตัวผมไม่คดั ค้านและ
ส่งเสริมอย่างยิง่ เนือ่ งด้วยเคยเขียนถึงความสำ�เร็จของหลายประเทศในโลกแม้แต่ “จีน” ใน
ปัจจุบนั ทีก่ า้ วมาไกลมากก็ดว้ ยทีเ่ ขาไม่สร้างกำ�แพงล้อมตัวเอง เขาส่งคนรุน่ ราวคราวเดียวกับผม
ไปเรียนหนังสือไปศึกษาหาความรูก้ นั มาตัง้ แต่ประเทศยังเป็นคอมมิวนิสต์แบบถอดตำ�รามาปก
ครองซึ่งต่างจากวันนี้มาก แต่น่นั คือผลที่นำ�มาซึ่งความสำ�เร็จในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของ
เขาไม่ตา่ งกับอังกฤษทีเ่ ป็น “นักเดินทาง” ท่องเทีย่ วไปทัว่ โลก อันเป็นอุปนิสยั ส่วนตัวทีต่ ดิ กัน
มาถึงคนในทุกวันนีท้ เ่ี ด็กเรียนจบมหาวิทยาลัยยังต้องมี “Gap year (ช่วงค้นหาตัวเอง)” ส่วน
ใหญ่จะไม่เริ่มทำ�งานหรือเรียนหนังสือต่อทันที เขาจะเดินทางท่องเที่ยวหรือหากิจกรรมอะไร
ทำ�เพือ่ ทดสอบศักยภาพและตัง้ คำ�ถามกับตัวเขาเองว่าเขาจะเลือกเส้นทางชีวติ ของเขาอย่างไร
ต่อไป สำ�หรับทางสังคมเราทีอ่ ะไรดูจะเร่งร้อนรีบเร่ง แต่เป็นเรือ่ งปกติของบ้านเมืองสมัยใหม่ท่ี
มีอะไรให้ตอ้ งขับเคลือ่ นหมุนตัวเองให้ทนั โลก เรามีคนเก่งอย่างทีผ่ มเคยพูดมานานแล้วว่า การ
ทีป่ ระเทศไทยถูกมองเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ อาเซียนในระนาบเดียวกับสิงคโปร์ มาเลเซียได้เพราะเรา
มีคนทีไ่ ปรูไ้ ปเห็นเท่าทันกับคนอืน่ ๆ เขา การไปเรียนต่างประเทศ การเดินทางท่องเทีย่ วไปใน
ทีต่ า่ งๆ จะบอกว่าเสียเงินเสียส่วนต่างขาดดุลการค้าอะไรก็เรือ่ งหนึง่ แต่เราได้คนทีไ่ ปร่�ำ เรียน
ไปหาความรูแ้ ล้วนำ�มาใช้งานจริงอย่างได้ผล ตัวอย่างหนึง่ คือ ผมซ่อมรถเก่ากับช่างอูซ่ อ่ มรถที่
ไม่จบมหาวิทยาลัยทีอ่ ซู่ อ่ มรถแห่งหนึง่ ย่านเขตดุสติ แกขวนขวายหาความรูเ้ ดินทางไปศึกษาดู
งานด้วยทุนส่วนตัวของแกเองถึงเยอรมันนี เอาเทคโนโลยีอะไรซื้อได้ซ้อื อะไรแพงไปแกนำ�มา
ดัดแปลง วันนี้ใครจะว่า disruption จะทำ�ให้ธุรกิจแกต้องยุติลงกลายเป็นทางตรงข้าม เขา
ยังยืนหยัดเปิดอู่ซ่อมรถยุโรปและมีคนแวะเวียนนำ�รถมาให้แกดูแลแทนที่จะเข้าศูนย์บริการ
ราคาแพง นีเ่ ป็นตัวเอย่างเดียวทีผ่ มเห็นว่า เป็นผลพวงมาจาก “ความใส่ใจและเอาจริง” ของ
คนเราทีไ่ ม่อยากให้ประหยัดมัธยัสถ์กนั เกินควร หลายแห่งมีทรัพยากรหรือแหล่งความรูใ้ ห้คน
ศึกษาค้นคว้ามากมายแต่ไม่กล้าให้บริการเกินเวลาทำ�งานปกติของคนทัว่ ไป อ้างเรือ่ งเปลืองไฟ
อ้างเรือ่ งค่าจ้างค่าล่วงเวลา ซึง่ เป็นเงินเล็กน้อยมาก หากเทียบกับผลสุดท้ายทีห่ ากเรามี “คน
ใส่ใจ” มาใช้ประโยชน์กบั ทรัพยากรทีเ่ รามีอยูไ่ ด้อย่างเต็มทีไ่ ม่จ�ำ กัดเวลา เหมือนมหาวิทยาลัย
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ทีผ่ มเคยเรียนหนังสือ พวกเราจะมีกญ
ุ แจเช้าห้องสมุดคนละหนึง่ ดอก จะเปิดเข้าไปนัง่ ทำ�งาน
ค้นคว้าหาความรูก้ นั ได้ 24 ชัว่ โมง นำ�น้�ำ ไปดืม่ ได้ ห้ามนำ�อาหารเข้าไปรับประทาน สมัยนัน้ ยัง
ไม่มเี ทคโนโลยีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ตรวจสอบ แต่ไม่ตอ้ งมีคนมานัง่ เฝ้าหรือคอยแนะนำ�
อะไร ยืมคืนหนังสือก็ท�ำ ด้วยตัวเอง เคยตรวจสอบความเสียหายเหมือนจะแทบไม่มหี รือมีนอ้ ย
มาก เป็นการฝึกหัดคนให้มคี วามซือ่ สัตย์มวี นิ ยั กับตัวเอง เพราะเวลามีปญ
ั หาเขาจะนำ�ไปพูดใน
ทีช่ มุ นุมรวมกัน ความละอายทีห่ ากมีคนพูดเรือ่ งไม่ดแี บบนีเ้ ป็นสิง่ ทีบ่ างสังคมเขาถือมาก และ
เมือ่ มีเหตุการณ์แบบนีเ้ กิดขึน้ มันเหมือนจะเป็นปรากฎการณ์ทด่ี จู ะทำ�ให้คนส่วนใหญ่สลดหดหู่
แทบซึมเศร้า แสดงว่ารากฐานความสำ�นึกรับผิดชอบเขาทำ�ไปได้ไกลมาก พวกเราเองมีเงินทุน
สนับสนุนหรืออาจเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวได้เดินทางท่องเที่ยวศึกษาดูงาน อย่าเอาแต่ เช็กอิน
(check-in location) หรือเอาแต่โชว์เพือ่ นว่า มาแล้วปารีส ลอนดอน ปักกิง่ แต่ตอ้ งเก็บเกีย่ ว
เอาความรูใ้ ส่ตวั นำ�มาพัฒนาประเทศให้ได้เหมือนคนจีน เหมือนคนอังกฤษทีเ่ ล่าสูก่ นั ฟัง มาถึง
วันนีจ้ ะด้วยการไปดูงานมากไปแล้วอาจยังไม่เข้าใจบริบทสังคมไทยเช่นเดียวกับที่ นายแพทย์
ธนพงศ์ จินวงษ์ ผูจ้ ดั การ ศวปถ ของ สสส กล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงคมนาคมทีจ่ ะให้รถวิง่
ต่�ำ กว่า 90 กิโลเมตร ห้ามวิง่ เลนขวา ซึง่ สะท้อนว่าผูน้ �ำ เสนอความคิดอาจไม่เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพและสภาพความเป็นจริงของชุมชนเมืองและชนบท อีกทัง้ อาจด้วยเพราะเห็นในบาง
ประเทศอย่าง ทางด่วนระหว่างเมืองทีเ่ รียกว่า ออโต้บาห์น (Autobahn) ในเยอรมันนี หาก
ไม่มปี า้ ยแจ้งจำ�กัดความเร็วจะวิง่ กันสามสีร่ อ้ ยกิโลเมตรก็ไม่ผดิ กฎหมาย แต่ปญ
ั หาบ้านเราคือ
คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เคารพกฎจราจร และขาดจิตสำ�นึกในการใช้รถใช้ทางร่วมกับผูอ้ น่ื ปัญหาของ
การ “ขับแช่ขวา” หรือการใช้เลนขวาเป็นเลนในการสัญจรตลอดการเดินทาง เป็นสิง่ ทีพ่ บเห็น
ชินตา ทัง้ ทีโ่ ดยกฎหมาย เลนขวาสุด คือ เลนให้เร่งแซง เมือ่ แซงแล้วก็ให้ขบั เข้าเลนปกติทาง
ซ้ายมือ นี่คือสภาพปัญหาทีท่ ำ�ให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะรถที่ขับ
เร็วอาจไม่ทราบว่ามีรถขับช้าอยูเ่ ลนขวาสุด ดังนัน้ หากสามารถบังคับใช้กฎหมายด้วยการ จับ
ปรับ ด้วยภาพถ่ายหรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามทีด่ �ำ เนินการกับคนที่ “ขับรถอยูใ่ นเลนขวาสุดโดย
ไม่เปลีย่ นเลนเมือ่ มีโอกาสแซงรถทางซ้ายมือ” ได้เป็นผลสำ�เร็จแล้ว ทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป ไม่เกีย่ วอะไรกับการขับช้าขับเร็ว เพราะเลนขวาสุดไม่ได้บอกว่าพวกเราจะใช้ความเร็วได้
ไม่มขี ดี จำ�กัด เพราะกฎหมายยังคงจำ�กัดความเร็วอยูเ่ ป็นปกติในเส้นทางต่างๆ จึงอยากให้เมือ่
มีโอกาสไปศึกษาดูงานกันมามากแล้ว อยากให้คดิ พิจารณาวิเคราะห์ศกึ ษากันให้รอบด้านและ
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วย
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การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
โดย นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์
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การอำ�นวยความยุติธรรมด้วยยุติธรรมชุมชน
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
โดย นางสาวยุพดี สุขแส
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