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เอกองค์สยามมินทร์   ศิขรินทร์  ธ  เรืองรอง
สุขสม ธ ใจปอง  สิริเอื้อ ธ โอฬาร

ทรัพย์สินศฤงคาร  วรกานต์สิยืนนาน
ทรงพระสถิตวาร  ปฎิพัทธ์สยามกาล
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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำาท่ีสำาคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลจากการ
ดำาเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยท่ัวไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำาคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ท่ีจริงคำาว่ากระบวนการยุติธรรมเป็น
คำาที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของคนไทยทุกคน 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

การแก้ไขปญัหาเหลา่นี ้จึงเปน็ภาระของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จะตอ้งรว่มกนัแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไ้ขปญัหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำารงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้

จงึเหน็ไดว่้า กระบวนการยตุธิรรมไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั แตเ่ปน็เรือ่งทีท่กุคนพงึทราบ และมคีวามเขา้ใจวา่กระบวนการยตุธิรรม
เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งม่ัน
และต้ังใจจริงท่ีจะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเร่ิมท่ีจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง หากในอนาคตองค์กรท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำาเนิน
งานน้ี ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีส่ำาคญัมากๆ คอื ศนูยฯ์ นีจ้ะตอ้งมุง่มัน่และแนว่แนใ่นวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งมัน่คง เพือ่กอ่ใหเ้กดิศรัทธา เชือ่ถอื เปน็
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำารงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม 

มีนักกฎหมายจำานวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำารงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำาได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำานวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำาเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำาเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำากล่าวอำานวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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  ศ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  อดีตองคมนตรี
  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ  ประจำาสำานักพระราชวังพิเศษ
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์  อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวน อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
                                       ใหญ่บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกจิ   ประธานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล  อดีตผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พนัตร ีดร อภิเษก มนเฑยีรวเิชยีรฉาย อาจารย์ประจำาภาควชิาประวตัศิาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เรียงรายช่ือตามลำาดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำาคัญในการให้คำาปรึกษาแนะนำาในเรื่องท่ีทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจท่ีประสงค์จะนำาข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำานาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำาดับถัดไป
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คุณเขตขัณฑ์  ดำารงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

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.

ศ.ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ
Ph.D. (Chemistry),

Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),

Chiang Mai University

ผศ.ดร. ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)

LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)

S.J.D. (Wisconsin)

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 Louis 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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ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ

ผู้อำานวยการ  ลงนามถวายพระพร เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28  

กรกฎาคม 2563  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ

ผู้อำานวยการฯ ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28  กรกฎาคม 2563

กิจกรรมต่าง ๆ
ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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กรรมการผู้อำานวยการฯ ลงนามถวายพระพร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ณ อาคารรัฐสภา
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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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กรรมการผู้อำานวยการฯ กราบนมัสการ

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

กรรมการผู้อำานวยการฯ กราบนมัสการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ ณ วัดถำ้าพุ จังหวัดกาญจนบุรี
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บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ 

ณ ราชนาวิกสภา

ถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงาน

วัดวังสำาคัญย่านฝั่งธนบุรี มัคคุเทศก์

โดย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัตถ์   

นายกสมาคมอัสสัมชัญ กรุงเทพ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดใน

วิชาการเมืองการปกครองของไทย  

ณ  สถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 

ร่วมรับประทานอาหารที่ 

ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โดยมี อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เป็นอดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพ

ที่ปรึกษาระบบ
งานคอมพิวเตอร์ และ

สื่ออินเตอร์เน็ต

กรรมการผู้อำานวยการฯ
อร.อมร  วาณิชวิวัฒน์

กรรมการฯ
ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

กรรมการฯ
ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

กรรมการฯ
ศ.ดร.ธวัชชัย ตันทุลานิ

กรรมการฯ
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุกจริยาวัตร)

กรรมการฯ
รศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

กรรมการฯ
อาจารย์นพพล วิทย์วรพงษ์

กรรมการฯ
คุณเขตขัณฑ์ ดำารงไทย (ถึงแก่กรรม)
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บรรณาธิการ : ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ISSN : 1905 - 2944
ภาพปก         :  ภาพพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ประชาชนนำาไปเผยแพร่ได้
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ลิขสิทธิ์ : ข้อเขียนและส่ิงพิมพ์ท้ังหมดในวารสารยุติธรรมคู่ขนานได้รับความคุ้มครองจาก 
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  ศึกษาวิจัยฯ  มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน แต่หากเป็นการดำาเนินการใดๆ  
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  All Rights Reserved. This publication is protected under Copyright Law.
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วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์สำาคัญใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิงสห

วิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพิมพ์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

รู้ความชำานาญเฉพาะด้าน

การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย  www.thaijustice.org, 

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ัวไป

ท้ังน้ีหากท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ สามารถโอน

เงนิผา่นบญัชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศนูยศ์กึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย” ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์สาขาสภากาชาดไทย  บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 045-2-98700-2  ซึง่ในนามของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ 

ขอให้สัตยาบันท่ีจะดำาเนินกิจกรรมทุกประการบนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเพื่อความเป็นธรรม

ของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์

กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

บรรณาธิการ
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เนื้อหาในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับนี้ได้เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ

รู้ทางด้านความเป็นธรรมทางสังคมในหลายแง่มุมในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกินความคาดหมายของ

มวลมนุษยชาติ คือปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19 ที่สร้างความเสียหายเกิดขึ้นใน

หลายภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการจัด

พิมพ์และค้นหาข้อมูลต่างๆในขณะเวลานั้นอยู่พอสมควร

ทางกองบรรณาธิการ ได้นำาเรื่องสั้น ที่มีการส่งเข้าประกวดชิงรางวัล “พานแว่นฟ้า” มานำาเสนอซึ่งแม้จะ

มิได้รับรางวัลแต่มีเนื้อหาสะท้อนความเป็นไปของสังคมไทยรวมทั้งเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

การแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆรวมทั้งยังมีบทความของบุคคลภายนอกสองบทความสำาคัญคือการไต่สวน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลของ ปปท โดย คุณเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์และเรื่องการอำานวยความยุติธรรมด้วย

ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยคุณยุพดี สุพเส ซึ่งเป็นบทความที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่

ของระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โรคระบาด โควิท 19 จะคลี่คลายในที่สุดและมวลมนุษยชาติจะสามารถ

แสวงหามาตรการและยาหรือวัคซีนในการระงับยับยั้ง แก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววันเพราะผลพวงจากโรค

ระบาดได้ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่แห่งสาธารณภัยไปสู่เรื่องอื่นๆ ตามมา ทั้งเรื่องของอาชญากรรม การ

ฉ้อโกง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหาศีลธรรมจรรยาของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏเป็นข่าวใน

สื่อต่างๆดังทราบดีแล้วบรรณาธิการวารสาร และกรรมการผู้อำานวยการฯ ต้องขอบพระคุณท่านประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร แห่ง บริษัท ปตท สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

คุณพงศธร ทวีสิน เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนองค์กรของเราในการจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” 

ฉบับที่ 1/2563 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2563) ในครั้งนี้ด้วยความกรุณาที่เห็นความสำาคัญของการเผย

แพร่ความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมสู่สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังกำาไร
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  หน้า

บทที่ 1 “เพชรน้ำาเอก” (หนึ่งในผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า)   1 

 นำาเสนอโดย   เอกธำารง

บทที่ 2 “คนหัวแถว” (หนึ่งในผลงานส่งเข้าประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้า) 11

 โดย  “อมรเมธี “

บทที ่3  รวมบทความ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 23 

           เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

บทที ่4  การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 45 

           โดย นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์

บทที ่5  การอำานวยความยุติธรรมด้วยยุติธรรมชุมชน

        และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 59 

           โดย นางสาวยุพดี  สุขแส
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“เพชรน้ำาเอก” (หนึ่งในผลงานส่งเข้าประกวด

รางวัลพานแว่นฟ้า)  

นำาเสนอโดย   เอกธำารง
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นำาเสนอโดย   เอกธำารง

รางวัลพานแว่นฟ้า  

เรื่อง  “เพชรน้ำาเอก”

“เอก” มองดูนาฬิกาบนข้อมือ น่ีเป็นช่ัวโมงแรกของภาคการศึกษาใหม่ท่ีเขาทำาหน้าท่ีอาจารย์
มหาวิทยาลัยมานานเกือบเกษียณ พร่ำาสอนศิษย์ผ่านไปคนแล้วคนเล่า ในสถาบันท่ีเอกเป็นศิษย์เก่า 
จากเดิมท่ีเขาเรียกไอ้เอก คุณเอก อาจารย์เอก มากระท่ังวันท่ีเขาได้เห็นโลกมาเกือบอ่ิมตัว

เขาพูดกับตัวเองว่า “วันน้ีคงเหมือนวันแรกท่ีเขาเดินเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยเม่ือคร้ังเป็นนิสิตปีหน่ึง รู้สึกต่ืน
เต้น และดูโก้ไม่หยอกกับการท่ีเด็กบ้านนอกอย่างเขาเป็นเด็กคนแรกของหมู่บ้านท่ีเข้ามหาวิทยาลัยช้ัน
นำาของประเทศได้” เขาเดินจากหอพักอาจารย์ไปท่ีห้องสอนในวิชาถนัดว่าด้วยการเมืองการปกครอง 
ท่ีแทบไม่ต้องหอบห้ิวตำารับตำาราอะไร เพราะกว่าสามสิบปีท่ีเขาพูดในหลักการทฤษฎี เกือบจะเรียกได้
ว่าตัวเขาเหมือนตำาราเดินได้ดีๆ น่ีเอง

โลกภายนอกมหาวิทยาลัยเปล่ียนไปมากจากวันท่ีเขาเป็นน้องใหม่ เขาตกใจเม่ือถามนิสิตท่ีอยู่แถวหน้า
สองสามคนว่า เดินทางมามหาวิทยาลัยด้วยวิธีใดกัน ปรากฏไม่มีใครตอบเลยว่า น่ังรถประจำาทาง มี
รถไฟฟ้าอยู่ประปราย ท่ีไม่น่ังรถมาก็เพราะเดินมาเน่ืองจากพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเหมือน
เขา ส่วนใหญ่มักเป็นคนท่ีมาจากต่างจังหวัด นอกน้ันมีผู้ปกครองมารับมาส่ง และยังมีอีกหลายคนท่ี
มีพาหนะรถราขับมาเอง เรียกว่า พวกน้ีคงไม่ต้องรอ “ล้านแรก” เหมือนท่ีเขาเคยฝันอยากมีเงินล้าน
เม่ือเร่ิมทำางานเก็บเงินใช้เองได้ 

เม่ือเสร็จช่ัวโมงสอน เอกกำาลังเดินกลับท่ีพัก มีเสียงเรียกตามหลังมาติดๆ ของนิสิตในห้องสองสามคน 
“อาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนเวลาหน่อยครับ”  เอกหยุดคุยกับคนท่ีร้องเรียกด้วยความเมตตา “มี
อะไรให้อาจารย์ช่วย เธอใช่ มรุต หรือเปล่า เม่ือก้ีน้ีเพ่ิงแนะนำาตัวกันไป”  นิสิตชายตัวโตท่ีสุดในกลุ่ม
ขานรับและสำาทับด้วยเสียงอันดังว่า “ผมครับ มรุต ส่วนเพ่ือนผมท่ีเรียกอาจารย์ คือ แสงชัย ครับ”  
เอกต้องเอ่ยปากขอโทษด้วยความเขินเล็กน้อย “เธอต้องเข้าใจนะว่า เราเพ่ิงเจอกันคร้ังแรก เอ้าไม่เป็นไร  
แสงชัย มรุต และนิสิตหญิงอีกคนน่ีช่ืออะไรนะ” แสงชัย ตอบแทนว่า “แอน เขามีช่ือจริงว่า เพ็ญพักตร์ 
ครับอาจารย์ พ่อเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแม่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ครับ”  แสงชัยพูดต่อไปอีกว่า “พ่อ
แอน กับครอบครัวผม และมรุต เป็นเพ่ือนและรู้จักกันมา ต้ังแต่อนุบาลครับ คุณพ่อผมรับราชการทหาร
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ส่วนคุณพ่อมรุตเป็นนักการเมือง พวกเราเลยสนใจมาเรียนวิชานี้กับอาจารย์ครับ”

เมื่อเอกได้ข้อมูลครบถ้วนจากปากคำาของแสงชัยแล้ว เขาจึงพูดกลับไปอย่างเป็นกันเอง “ ดีแล้ว อาจารย์

ถือว่าวันนี้ได้รู้จักพวกเธอทั้งสามคนแบบรวบรัด ว่าแต่ว่าพวกเรามีอะไรให้อาจารย์ช่วย”  เอก ย้ำาความ

ตัง้ใจของเขากับนิสติทัง้สามคนอกีครัง้ดว้ยความเตม็ใจ มรตุ ดจูะเปน็ตวัตัง้ตวัตใีนการเปดิฉากเขา้เรือ่งอัน

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 ต้องทำาหน้าที่ไขปริศนาแห่งการขอพูดคุยกับอาจารย์เอกในครั้งนี้

“อาจารย์อย่าว่าพวกเรานะครับ สมัยพวกเราเรียนมัธยม ทางบ้านได้ว่าจ้างครูแต่ละวิชามาติวพวกเราที่

บ้านกันเป็นประจำา ทางบ้านเห็นว่าอยู่มหาวิทยาลัยอาจารย์อาจมีภาระเยอะ จึงให้มาเรียนถามอาจารย์

ว่า มีอะไรที่ทางเราพอจะช่วยสนับสนุนอาจารย์ได้บ้าง เผื่อพวกเราจะมีโอกาสรับความรู้จากอาจารย์ได้

โดยตรงเป็นการเฉพาะ คุณพ่อเกรงใจครับเลยให้ผมกับพวกๆ มาหารืออาจารย์เบื้องต้นก่อน ถ้าอาจารย์

เห็นดีด้วย ท่านจะขออนุญาตเรียนหารือท่านอาจารย์ด้วยตัวท่านเองต่อไป”

“ อ้อ  อ้อ  พอเข้าใจแล้ว แต่พวกเธอกับผู้ปกครองไม่ต้องลำาบากถึงขนาดนั้นก็ได้ ปกติเป็นหน้าที่ของ

อาจารยอ์ยูแ่ลว้ การเรยีนในมหาวทิยาลยั ถา้เธอมอีะไรไม่เขา้ใจเธอนดัเวลามาถามอาจารยไ์ดต้ามกำาหนด

เวลาที่มีให้นิสิตทุกคนทราบอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลหรอก” เอกพยายามอธิบายกระบวนการที่อาจต่างจาก

ที่พวกเด็กๆ คุ้นเคยมาในระดับมัธยม

“ แต่ไม่มีหลักประกันอะไรว่า จะทำาให้พวกหนูได้เกรดสูงๆ ตามที่อยากได้นี่คะอาจารย์” เพ็ญพักตร์ให้

ความเห็นเพิ่ม

“ จรงิครบัอาจารย ์พวกเราเป็นหว่งเป็นกงัวลมากและทางครอบครวัก็หวงักบัพวกเรามาก เลยใหพ้วกเรา

มาเจรจากับท่านอาจารย์ก่อน”  แสงชัยแสดงความเห็นด้วยกับเพ็ญพักตร์

เอกไม่ลังเลที่จะยืนยันคำาพูดเดิมของเขา “พวกเธอบอกกับผู้ปกครองเถิดว่า ไม่ต้องกังวล อาจารย์ดูแล

นิสิตทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังอยู่แล้ว ไว้ค่อยคุยกันนะ เด๋ียวอาจารย์มีนัดต้องแวะไปซ้ือ



3
ปีที่ 14  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ของแถวๆ มหาวิทยาลัย แล้วค่อยคุยกัน”

เอกตัดบทแล้วเดินตรงกลับไปที่ห้องทำางานทันที

เมื่อถึงที่หมาย เอกถอนหายใจ และยังคงนึกถึงเรื่องที่เด็กทั้งสามคนเพิ่งพูดกับเขาไปเมื่อครู่ ก่อนจะเผลอ

หลับไปและตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ปลายทางเอ่ยถามว่า “ท่านอาจารย์เอก ใช่ไหมครับ” 

“ครับอาจารย์เอกกำาลังพูดครับ” เอกตอบไปอย่างสุภาพ

“ผมเป็นผู้ปกครองของ มรุต มีเรื่องหารือท่านอาจารย์หน่อยครับ ทราบว่า มรุต นำาเรียนท่านอาจารย์ไป

บ้างแล้ว” ที่แท้คุณพ่อของมรุต นิสิตที่เพิ่งคุยกับเอกไปก่อนหน้านี้นี่เองที่โทรศัพท์มา

“เรียนเชิญเลยครับ มีอะไรให้ผมช่วย” เอก ตอบคุณพ่อของมรุต ซึ่งเป็นนักการเมืองใหญ่อย่างนุ่มนวล

ตามธรรมชาติของเขาและพร้อมรับฟังสิ่งที่กำาลังจะได้ยินต่อไป

“ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ท่านอาจารย์ไม่ติดภารกิจอะไร อยากเรียนเชิญท่านอาจารย์มาทานข้าวท่ีบ้านผม อยู่

แถวสาธุประดิษฐ์ครับอาจารย์” พ่อของมรุต หัวหน้าพรรคการเมืองสำาคัญและเป็นนักการเมืองแถวหน้า

ของประเทศเอ่ยปากเชิญด้วยตนเอง

“นิสิตอยากให้ผมชว่ยตวิหนงัสอืใหค้รบั แตผ่มยนิดหีากมปีญัหาอะไรใหม้าซกัถามได ้ไมต่อ้งเกรงใจครบั” 

เอก เลา่สิง่ทีเ่ขาพดูคยุกบันสิติทัง้สามคนใหผู้ป้กครองของมรุตทราบอกีคร้ัง เพราะคาดเดาวา่คงโทรศพัท์

มาขอบคุณเขาเรื่องเดียวกันนี้

“ เรือ่งนัน้ไมต่อ้งหว่งครบั เรามเีรือ่งอืน่อยากหารอืกบัทา่นอาจารยด์ว้ย ถา้อาจารยไ์มร่งัเกยีจ ขออนญุาต

ใหเ้กียรติมารว่มรบัประทานอาหารท่ีบ้านผมนะครบั ผมจะใหค้นรถไปรบัทา่นอาจารย”์  พอ่ของมรตุ หกั

กลางลำาดว้ยคำาพดูท่ีเหมอืนจะแกมบังคบัใหเ้อกยากต่อการปฎิเสธไมตรใีนครัง้นี ้ เอกจงึตอบตกลงและลง

วันนัดตามที่ถูกร้องขอ

เมื่อถึงวันเสาร์เย็นตามนัดหมาย รถหรูราคาแพงพร้อมคนขับมาถึงที่พักของเอกแถวมหาวิทยาลัยเพื่อรับ

เอกไปทานขา้วกับนักการเมอืงท่ีคฤหาสน์หลงัมหึมาบนถนนสาธปุระดษิฐ ์ยา่นคนมฐีานะพกัอาศยั ภายใน

บา้นมคีนรบัใชต้ัง้แตห่นา้ประต ูยามรกัษาการณไ์ปกระทัง่ถงึคนรับใชภ้ายในบา้น แต่งเนือ้แต่งตัวมเีคร่ือง

แบบบ่งบอกให้รู้สถานะว่าใครเจ้าของบ้านใครเป็นคนทำางานในบ้าน

เมื่อเอกได้พบหน้ากับ คุณมฤก พ่อของมรุต ลูกศิษย์ที่เพิ่งเจอหน้าค่าตากันเมื่อสามสี่วันก่อน ได้เอ่ยปาก

ทักทายกันตามธรรมเนียม มฤก ชวนคุยสัพเพเหระ ก่อนพาไปยังโต๊ะอาหาร มีคนในครอบครัวรวมทั้ง 

มรุต นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารด้วย บรรยากาศ และอาหาร ที่เป็นทางการ ไม่ค่อยทำาให้เอกรู้สึกเอร็ดอร่อยกับ

รสอาหารมากนัก และบนโต๊ะอาหารอาจด้วยมารยาทหรือเหตุผลใดก็ตาม ไม่มีการพูดคุยธุระปะปังใดๆ 

อย่างเป็นทางการ แต่เมื่อทานอาหารเสร็จ คุณมฤก ขอร้องให้เอก นั่งคุยธุระกับเขาอีกพักหนึ่ง เพราะ

เกรงใจที่จะนำาเอาธุรกิจหรือเรื่องงานมาพูดคุยในขณะทานอาหาร

“ ผมพอทราบว่า ท่านอยากให้ผมช่วยลูกของท่านกับเพื่อนๆ ติวหนังสือ เรื่องนี้มันเรื่องเล็กมากครับ
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ไม่ต้องลำาบากหรือเกรงใจขนาดต้องเชิญผมมาทานอาหารถึงบ้านท่านเลย “ เอกรีบชิงพูดข้ึนเพ่ือให้เจ้า

บา้นไมต่อ้งรูส้กึอดึอดัทีจ่ะเริม่การสนทนา เพราะเขาคดิขึน้ในใจอกีคร้ังวา่ส่ิงทีเ่ขาพูดนา่จะเปน็เรือ่งทีค่ณุ

มฤกกำาลังจะเอ่ยปากสนทนากับเขา

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ มฤก หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่เอกคาดไม่ถึง  เพราะมฤก เอาแฟ้มขนาดย่อมๆ ขึ้นมา

ให้เอกไดอ่้าน ในนัน้มภีาพของคณุพอ่เอก ทีเ่ปน็อดตีฝา่ยตอ่ตา้นรัฐบาลทีห่ลบหนเีขา้ปา่ในเหตกุารณน์อง

เลอืดทางการเมอืงเมือ่สมัยเอกยงัเลก็มาก และภาพอืน่ๆ ของบคุคลในครอบครัว ซ่ึงเร่ืองเหล่านีเ้ปน็เร่ือง

ที่เอกไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้ ถึงแม้ว่าพ่อของเอกจะจากไปนานแล้ว และชื่อเสียงเรียงนามที่ใช้ในขณะ

หลบหนีการคุกคามของรัฐบาลในเวลานั้น ก็เป็นชื่อแฝงใช้กันในกลุ่มของฝ่ายต่อต้าน ความจริงไม่มีอะไร

น่าอับอายเพราะความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ความคิดเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนได้ แต่ลึกไปกว่าน้ัน ในแฟ้มยัง

พบข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของเอก ตั้งแต่ใบเกิด สูจิบัตร สำาเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่

เล็กกระทั่งโตขึ้นมา มีการสอบถามคนละแวกบ้านในการให้ข้อมูล ซ่ึงปกติการสืบประวัติเช่นนี้จะทำากัน

กับคนที่เป็นเป้าหมายของฝ่ายข่าวกรอง หรือบุคคลที่ทางราชการมีความประสงค์บางประการ แต่เอก

เปน็อาจารยม์หาวทิยาลยัจะไปมเีรือ่งบาดหมางหรอืไปเปน็ปฎปิกัษก์บัทางราชการตัง้แตเ่มือ่ใด เอกยงัคง

งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับตั้งคำาถามกับคุณมฤกออกมาตรงๆ ว่า “ผมไม่เข้าใจว่า ท่านนำาแฟ้มประวัติ

ของคุณพ่อผมกับของผมมาให้ผมดูทำาไม”

มฤก ตอบกลบัใหอ้าจารยเ์อกทราบวตัถปุระสงค์ทันควนั “อาจารยค์รับ เรือ่งตวิวชิาอะไรทีล่กูผมกับเพือ่นๆ 

เขาไปสอบถามอาจารย์ เรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์คงไม่สะดวก แต่เพื่ออาจารย์จะได้ทราบว่า อาจารย์มีพ่อ

ของลกูศิษยท์ีเ่ปน็ใครกันบา้ง ตวัผมอาจารยร์ูจ้กัดอียูแ่ลว้ สว่นพอ่ของแสงชยั เปน็อธิบดกีรมกจิการความ

มัน่คงภายในทีด่แูลประสานงานกบัตำารวจและกองทพั เปน็องคก์รทีเ่ราตัง้ข้ึนใหม ่ผมชว่ยสนบัสนนุให ้พอ่

ของแสงชัย ไดรั้บตำาแหนง่นีใ้นรฐับาลของผม สำาหรบัแมข่องเพญ็พกัตร ์เปน็เพือ่นผมมาตัง้แตเ่ดก็ เราเคย

รักชอบกันมาก่อนแม่ของเพ็ญพักตร์จะแต่งงานไป ถึงกระนั้นผมก็ยังถือว่า เธอเป็นเพื่อนที่ดีของผม เวลา

น้ีเธอมีเรื่องเดือดร้อน เพราะความดื้อของท่านอาจารย์กับพวกที่ออกมาเรียกร้องคัดค้านการตั้งโรงงาน

ของเธอในแถบจังหวดัภาคอสีานทีอ่าจารยเ์ปน็ตวัต้ังตัวตี ใหข้า่วทำาลายเธอกบัส่ือมวลชนเวลานีล่้ะครับ”

นั่นคือสิ่งที่ระล่ำาระลักออกจากปากของ มฤก พ่อของลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนของเอก ที่กลายเป็นว่า 

เขาเข้ามาติดกับดักแกงค์คนโฉด ที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น เอาลูกมาเป็นสะพานเช่ือมให้มาถึง

ตัวเขา จะว่าเรื่องบังเอิญก็สุดแสนจะบังเอิญ แต่โลกแคบจริงที่เขาต้องมาสอนหนังสือลูกของคนที่เขานึก

ไม่ถึง  คนเหล่านี้รู้ดีว่า เอก เป็นผู้นำาการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงงานที่แม่ของเพ็ญพักตร์เป็นเจ้าของ ส่วน

พอ่ของแสงชยัเปน็ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญท่ีไ่ด้รบัการผลักดันจากทางการเมอืงใหน้ัง่ตำาแหนง่อธบิดี กรมใหญ ่ 

มีอำานาจและมีช่องทางล้วงข้อมูลเชิงลึกส่วนตัวของเอกมาได้  

“ นีค่ณุกำาลงัขูผ่มวา่ เข้าถึงตวัผมไดทุ้กเรือ่งอยา่งนัน้เหรอครบัคณุมฤก”  เอกสวนทนัควนัเมือ่ทราบเจตนา
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ที่แท้จริงของการเดินทางมารับประทานอาหารกับนักการเมืองใหญ่ในวันนี้

“ช้าก่อนอาจารย์ ผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำาอะไร ที่จะมาทำาร้ายคนที่เป็นครูของลูกผมหรอกครับ เพราะ

ทราบดวีา่ อาจารยเ์ปน็เจ้าหลกัการ ไมท่ำาอะไรนอกกรอบทีห่ากโกรธผมแลว้จะมาลงกบัลกูผมหรอก ตรงนี้

ผมนบัถอืน้ำาใจอาจารย ์แตผ่มมขีอ้เสนอใหอ้าจารยพิ์จารณา อาจารยเ์องมปีญัหาภายในกบัท่ีทำางานหลาย

เรือ่ง ผมทราบดีว่า อาจารย์โดนเขาหมัน่ไส้ เขาเลยกลั่นแกลง้สกดัดาวรุ่ง ให้อาจารยเ์ดือดร้อนวุน่วายใจ”

“ขอบคุณครับ แต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่หาว่าผมดื้อไปคัดค้านการสร้างโรงงานคุณอุ่นเรือนที่เป็นเพื่อน

คุณมฤกล่ะครับ” เอกถามกลับไปด้วยความอยากรู้ความต้องการและแผนการต่อไปของมฤกกับพวก

“อยา่งนีค้รบัอาจารย ์อาจารยเ์หลอืเวลาอกีไมก่ีปี่จะเกษยีณอายรุาชการ อาจารยเ์ปน็คนโสด ไมม่ลูีกเมยี 

อาจไม่เดือดร้อนมากนัก แต่ผมรู้ว่าอาจารย์เป็นคนดี รับแต่เงินเดือนราชการ อาจารย์มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

และถูกละเลยจากการกระทำาของเพื่อนร่วมงานทำาให้อาจารย์ยังเป็นอาจารย์ต๊อกต๋อยอยู่ทุกวันนี้ ทั้งที่

การศึกษาอาจารย์สูงมาจากสถาบันชั้นนำา แต่อาจารย์ขาดสปริงบอร์ดกับกำาลังผลักแรงๆ  ไม่เหมือน พ่อ

ของแสงชัยที่เขาคิดต่างกับอาจารย์ เขาเลยไปได้ไกล อาจารย์จะว่าอย่างไรถ้าผมจะช่วยปลดภาระต่างๆ 

ของอาจารย์ และจะอาสาเป็นที่พึ่งที่หวังได้ให้อาจารย์ ผมกับพวกถ้าเป็นนักเลง เขาเรียก  “ใจถึง พึ่งได้” 

มฤกแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เอกเกิดความมั่นใจหากจะร่วมหัวจมท้ายกับพวกเขา

“เรื่องนี้ไม่ต้องคิดเลยครับ ผมอาจไม่ร่ำารวยเหมือนท่าน อาจเป็นอาจารย์กระจอกๆ อย่างที่ท่านว่า แต่

ผมอยู่มาได้ทุกวันนี้ เพราะผมพอใจ พอเพียงและผมมีเกราะกำาบังตัวด้วยความสุจริต ผมอาจโชคไม่ดี

ที่ไม่มีแรงหนุน แต่ผมทำาหน้าท่ีของผมด้วยความสบายใจ ไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่า วันใดวันหนึ่งอาจ

ถูกเชิญไปสอบหรือให้ถ้อยคำาว่า ร่ำารวยผิดปกติ หรือไปรับอามิสสินจ้างใครมา ท่านไม่ต้องห่วงผมหรอก

ครับ และเป็นความจริงครับ ลูกของท่านเป็นลูกศิษย์ผม ผมไม่เคยทำาร้ายลูกศิษย์หรอกครับท่านสบายใจ

ได้ ผมขอตัวนะครับ”  เอกตัดบทอีกครั้ง หลังจากที่เคยตัดบทกับลูกศิษย์ที่เป็นหน่อเนื้อของคนที่ยืนอยู่

ตรงข้ามกับเขาในเวลานี้ 

เอกไม่ยอมให้รถท่ีรับเขามาไปส่งเขา และรีบเดินผลุนผลันออกจากคฤหาสน์หลังงามนั่งแท็กซ่ีกลับที่พัก

ของมหาวทิยาลยัทีเ่ขาพำานกัอาศยัอยู ่ใจครุน่คดิตลอดทางวา่ อะไรจะเกดิขึน้กบัเขาต่อไป แต่เขาไมกั่งวล

มาก เพราะเขาเหลืออกีหา้หกปีจะเกษยีณอาย ุแมจ้ะไมม่ตีำาแหน่งแหง่ทีใ่นทางวชิาการเปน็ศาสตราจารย์

เหมือนเพือ่นหรอืไดเ้ปน็คณบด ีอธกิารบด ีไมใ่ช่ความหวงัของเอกมาแตแ่รกอยูแ่ลว้ เพราะหวงัเพยีงจะได้

ใชว้ชิาความรูม้าสอนลกูหลานของคนในสงัคมใหเ้ปน็คนดี รู้รบัผดิชอบเสยีสละตอ่สงัคมส่วนรวมเปน็ทีต่ัง้ 

การไมม่คีรอบครวัให้เปน็ภาระหว่งใย ทำาใหเ้ขาตดัปญัหาพะวักพะวงหว่งคนขา้งหลังไปได้เปลาะหนึง่ แต่

เขาห่วงชาวบ้าน คนด้อยโอกาสในสังคมท่ีเขายื่นมือเข้าช่วยเหลือ หนี้สินรุงรังที่อีนุงตุงนังพันตูตัวเขาอยู่

เวลานี้ ส่วนหนึ่งมาจากพันธนาการที่เขาไปรับภาระช่วยค้ำาประกันให้ลูกศิษย์ตามโครงการกู้เงินเล่าเรียน

บ้าง หรือไปช่วยชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อถูกร้องขออยู่เป็นประจำา  
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โรงงานคุณอุ่นเรือน แม่ของเพ็ญพักตร์ เป็นโรงงานกำาจัดขยะนำาเข้าท่ีมาจากต่างประเทศ ลำาพัง
กล่ินเหม็นหรือความไม่ถูกสุขอนามัยยังพอทำาเนา แต่ส่ิงท่ีชาวบ้านเดือดร้อนคือ สารพิษท่ีจะตก
อยู่กับลูกกับหลานของพวกเขาในระยะยาว เขายังจำาเร่ืองสมัยเด็กท่ี ป้าช้อย พ่ีสาวของพ่อเอก 
ถูกญาติของครูในโรงเรียนเอกชนท่ีเอกเรียนหนังสือบุกมาถึงบ้าน ข่มขู่ไม่ให้คุณป้าขายของให้กับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่อหน้าต่อตา เพราะของคุณป้าขายดีกว่าไปตัดหน้าแม่ค้าซ่ึงเป็นเครือ
ญาติของครูและเจ้าของโรงเรียน เอกจำาภาพเหล่าน้ีติดตา เขาไม่อยากเห็นภาพของครูอาจารย์
มารังแกลูกศิษย์ เหมือนท่ีเขาตอบกลับคุณมฤกให้คลายกังวลว่า ถึงเขาจะขัดแย้งกับคุณมฤก แต่
ไม่ต้องห่วงว่า เขาจะไปลงท่ีลูกของคุณมฤก    
บ่ายคล้อยวันหน่ึงส่ิงท่ีเอกต้องตกใจและคาดไม่ถึงอีกคำารบหน่ึงก็มาถึง เม่ือเขาถูกหัวหน้าหน่วย
งานเรียกพบ พร้อมต้ังกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เอกตกใจกับคำาส่ังดังกล่าวเกือบจะล้มท้ังยืน 
เพราะข้อกล่าวหาของเขา ถูกต้ังประเด็นว่า เอกได้นำาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงมีโทษท้ังจำาและปรับ โอกาสท่ีเขาจะเกษียณอายุแบบสบายๆ รอรับเงินบำาเหน็จบำานาญใช้ชีวิต
แบบเรียบง่ายอยู่บ้านนอกตามวิถีด้ังเดิม ดูจะไม่ใช่เร่ืองง่ายแล้ว เพราะหากผิดจริง เขาจะไม่ได้รับ
ท้ังบำาเหน็จบำานาญและอาจต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำาแทน
จะว่าคนดีผีคุ้ม แต่น่าจะให้เป็น “เทวดา” หรือ “ฟ้ามีตา” อย่างท่ีคนชอบพูดกันมากกว่า การถูก
ต้ังกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของเอก กลายเป็นท่ีโจษจันท์ท่ัวไปท้ังมหาวิทยาลัย และไม่ใช่
เพราะการร้องขอใดๆ จากเอก แต่ท้ังลูกศิษย์และเพ่ือนร่วมงานท่ีรักและนับถือในความเป็นตัวตน
ของเอกเร่ิมใช้ส่ือสังคมในการแพร่กระจายข่าวสารออกไป ให้สังคมได้รับรู้ เกิดมีเสียงคัดค้านดัง
กระห่ึมออกไปถึงการท่ีเอกถูกรังแกจากผู้มีอิทธิพล รวมท้ังเร่ิมมีการแผ่ขยายเข้าไปจะตรวจสอบถึง
ความไม่ชอบมาพากลในการใช้จ่ายงบประมาณและการรับอามิสสินจ้างของผู้บังคับบัญชาของเอก
อีกทางหน่ึง ทำาให้เร่ืองราวท่ีกำาลังจะบานปลาย เร่ิมมีแรงกดดันสะท้อนกลับไปยังฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาของเอกท่ีจะต้องเป็นฝ่ายออกมาแถลงข่าว ช้ีแจงว่าเป็นเร่ืองของ
ความเข้าใจผิด แต่ยังสงวนท่าทีของการสอบสวนวินัยไว้ให้เป็นเร่ืองท่ีจะพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ถือเป็นการถอยแบบมีช้ันเชิงแบบบัวไม่ช้ำาน้ำาไม่ขุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบรรดา เสือ 
สิงห์ กระทิง แรด ในแวดวงราชการและการเมืองท่ีพบเห็นได้โดยท่ัวไป
ถึงแม้เอกจะไม่ถือสาหาความ แต่มิติของ “กฎแห่งกรรม” ท่ีเราชาวพุทธเช่ือถือและให้ความเคารพ
ในกฎกติกาแห่งธรรมชาติ ได้ย้อนคืนกับผู้ท่ีทำาร้ายเอกอย่างแสนสาหัส ในการเปล่ียนแปลงอำานาจ
จากการเลือกต้ังคร้ังถัดมา ฝ่ายการเมืองท่ี คุณมฤก เคยมีอำานาจบาตรใหญ่ ไม่ได้รับเสียงข้างมาก
ได้กลายเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยและไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม แม้คุณมฤกจะพยายามว่ิง
เต้นหาทางประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเต็มกำาลัง เป็นเหตุให้กระบวนการตรวจสอบการ
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ทำางานท่ีผ่านมาของรัฐบาลชุดก่อนเร่ิมต้นข้ึน
ส่ิงท่ี คณะกรรมการ ปปช และหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้ตรวจ
สอบค้นพบ ได้เจาะลึกไปถึงส่ิงท่ี มฤก กับพวกดำาเนินการไว้ ต้ังแต่เร่ิมเข้ามามีอำานาจทางการเมือง 
ตำาแหน่งทางราชการของพ่อแสงชัย ลูกศิษย์คนหน่ึงของเอก ท่ีพ่อของเขาเป็นอธิบดีกรมสำาคัญ
เคยได้รับการผลักดันจากมฤกก็ถูกโยกย้ายและพ้นไปจากวงจรแห่งอำานาจ การวางตัวบุคคล และ
การเช่ือมต่อสายธารแห่งอำานาจของมฤกกับพวกท่ีเคยราบร่ืนกลับมีปัญหาและถูกตัดตอน ทำาให้
กระทบกับธุรกิจท่ีแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายท่ีคุณอุ่นเรือนกำาลังดำาเนิน
การอยู่อย่างยากจะหลีกเล่ียงได้    
ภาษิตโบราณว่าไว้ เม่ือถึงกรรมหนัก อะไรก็ฉุดไม่อยู่ มฤก กับพวก ถูกต้ังข้อหาจาก ปปช ว่าร่ำารวย
ผิดปกติให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รถหรูราคาแพงท่ีลูกๆ เคยขับมาอวดโชว์ท่ีมหาวิทยาลัย
กลายเป็นรถเถ่ือนสวมป้ายทะเบียนและนำาเข้าผิดกฎหมาย แถมยังต้องถูกดำาเนินคดีท้ังทางแพ่ง
และอาญา สาสมกับความเสียหายท่ีประเทศชาติบ้านเมืองได้รับจากการกระทำามาเป็นเวลานาน
ของมฤก ส่วนอดีตข้าราชการช้ันผู้ใหญ่อย่างพ่อของแสงชัยแม้จะพ้นจากตำาแหน่งทางราชการไป
แล้ว แต่การใช้อำานาจในการโยกย้ายแต่งต้ัง แทรกแซงการปฎิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ส่งผลให้เขาถูกดำาเนินคดีอาญาในหลายเร่ืองในเวลาต่อมา ลูกๆ หลานๆ พลอยฟ้าพลอยฝนโดน
หางเลขถูกสังคมประณามหยามเหยียดแทบไม่มีท่ียืน แน่นอนว่า อุ่นเรือนท่ีเคยคิดว่า “มีแบ็ก” 
หรือแรงสนับสนุนม่ันคงแข็งแรงต้องระเห็จระเหินเดินทางออกไปต่างประเทศ เพราะโอดีหรือ
เงินกู้ธนาคารท่ีกู้ยืมมาดำาเนินกิจการทบดอกเบ้ียทบต้นกลายเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัวทำาให้อุ่นเรือน
ไม่สามารถทนสู้หน้าใครได้ เพราะไม่มีเงินใช้หน้ีสินต้องหลบหนีออกไปแบบไร้ร่องรอย
เม่ือมีคนได้รับกรรมหนักไปแล้ว ก็ต้องมีคนดวงดี ผีหรือเทวดาคุ้ม เช่น เอก เป็นตัวอย่างให้คนเรา
เกิดความม่ันใจว่า “ทำาดี ต้องได้ดี” ไม่ละเลยท่ีจะยืนหยัดต่อสู้กับอธรรมอยู่ต่อไป ความดีของเอก 
ได้มีคนพบเห็นเป็นท่ีประจักษ์ ด้วยวัยท่ีใกล้เกษียณแต่เอกเป็นคนแข็งแรงยังดูหนุ่มกว่าวัย แถม
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำาให้มีพรรคการเมืองเข้ามาทาบทามเชิญชวนเอกไปเป็นสมาชิก
พรรคและลงสมัครรับเลือกต้ังซ่อมแทนตำาแหน่งท่ีว่างในการเลือกต้ังในจังหวัดท่ีเอกเติบโตมา 
ผลจากการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเน่ือง เป็นคนในพ้ืนท่ีและเป็นท่ีรักใคร่นับถือด้วยช่ือเสียง
เกียรติคุณท่ีเอกส่ังสมมา เขาได้รับเลือกเป็น ผู้แทนปวงชนได้สำาเร็จเป็นคร้ังแรกด้วยคะแนนชนะ
คู่แข่งขันแบบถล่มทลาย
ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของเอก กลายเป็นภัยคุกคามตัวเขาข้ึนมาทันตาเห็น เม่ือมีคนอาจจะ
เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ไม่หวังดี ทำาข่าวปลอม ข่าวปล่อย ให้เขาได้รับความเสียหาย เอกมีความ
ม่ันใจและรู้ดีว่าเขากำาลังทำาอะไร หลายคร้ังท่ีเอกไม่เช่ือคำาแนะนำาของท่ีปรึกษา
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ซึ่งกลายเป็นผลดีทำาให้เอกกลายเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความมั่นใจ กล้าหาญสู้ความไม่
ถกูต้อง ได้รบัความนยิม และเชือ่กนัวา่ เอกเปน็บคุคลทีมี่ความสามารถจะก้าวไปไดไ้กลถงึการ
เป็นผู้นำารัฐบาลในอนาคต 
เอกยงัจำาคำาทีเ่ขาพดูกบันสิติในชัน้เรยีนสมยัยงัเปน็อาจารยส์อนหนงัสอืในมหาวทิยาลยัดถีงึขอ้
ถกเถียงว่า บ้านเมืองเราเหมือนการเมืองจะย่ำาเท้าอยู่กับที่ เราควรเลือกระบอบการปกครอง
แบบใดดี แต่วันนี้ เอกทราบดีแล้วว่า ประชาธิปไตยถึงจะไม่ดีที่สุด แต่ถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตย 
ก็จะไม่มีวันนี้ วันที่เอกได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้
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“คนหัวแถว” (หนึ่งในผลงานส่งเข้าประกวดชิง

รางวัลพานแว่นฟ้า)

 โดย  “อมรเมธี “
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คนหัวแถว

(ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า)

 โดย  “อมรเมธี “

พรชัย คนแปดริ้ว หรือชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา แม้เขาจะเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ก็ช่างฝันเฟื่อง
คิดการณ์ใหญ่ เคยบอกกับครูสมัยมัธยมว่าอยากเป็นนักเขียนโด่งดังเหมือน “ยาขอบ” หรือ 
“ทมยันตี” อยากเป็นท้ังนักเขียนการ์ตูน เป็นนักบินเป็นโน่นนี่ไปเรี่อยเปื่อยตามประสาเด็ก
ช่างฝัน  แต่เมื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองหลวง พรชัยไม่เคยเห็นตัวเองมีปมด้อย
ว่ามาจากบ้านนอก  ไม่ประหวั่นพรั่นพรึงที่จะแข่งเรียนแข่งเล่นแข่งกันในทุกเรื่องกับเด็กเมือง
กรงุทีม่คีวามพร้อมมากวา่ กระท่ังท้ังเพ่ือนทัง้ครยูกใหเ้ปน็หวัหนา้ชัน้ ถงึตัวจะไมส่งูกวา่เพือ่น
แต่ภาวะผู้นำาสูง พูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัด เลยได้เป็นผู้นำานักเรียนอื่นๆ ไหว้พระสวดมนต์ 
คอยสั่งเพื่อนๆ ให้ทำาความเคารพเวลาครูเข้าสอนหรือเมื่อประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตาม
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรา พรชัยเป็นเด็กใฝ่ดีเขามุมานะแข่งขันกับนักเรียนทั้ง
ประเทศกระทั่งได้เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเรียน
มหาวิทยาลัยขณะท่ีบ้านเมืองอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรง เหตุการณ์มหาวิปโยค 14 
ตุลาคม 2516 เพ่ิงผา่นมาสดๆ ร้อนๆ  ถงึจะมาจากตา่งจงัหวดั แต่พ่อแมม่ฐีานะอยูใ่นขัน้เลีย้ง
ตัวเองได้  อีกทั้งยังเป็นลูกชายคนโต เรียกได้ว่า ยืนอยู่หัวแถวทั้งในบ้านนอกบ้านก็ว่าได้ การ
เป็นเด็กเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถือว่าเป็นหน้าตาของครอบครัว พรชัยจึงกลายเป็น
ลกูคนโปรดของทัง้พอ่และแม ่อยากไดอ้ะไรทีไ่มเ่หนอืบา่กวา่แรง  ไมเ่ปน็พษิเปน็ภยัตอ่ตวัเขา
หรอืคนอ่ืนๆ พอ่กบัแมพ่รชยัพรอ้มสรรหามาเอาใจลกูคนโปรดคนนีม้ไิดข้าด ทำาใหเ้ขามคีวาม
เชือ่มัน่วา่ตนเองมดีีในตวั ทำาตวัเปรยีบเหมอืนตน้ไม้ใหญ่ใหน้กกาไดพั้กพงิ เขา้ตำารา “ใจถงึ พึง่
ได้”เพื่อนฝูงจึงมักนึกถึงพรชัยเมื่อจะต้องทำารายงานหรือนำาเสนอหน้าชั้นเรียน  ทำาให้เขาเข้า
กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยท่ีมีภูมิหลังหลากหลายแต่งต่างกันได้โดยไม่เคอะเขิน พรชัย ยังจัด
เป็นคนกล้าคิดกล้าตั้งคำาถามเป็นเด็กใฝ่รู้ ร่วมทำากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
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และคณะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้ตามใจรักชอบ ความท่ีเป็นคนช่างพูดและเพ่ือนฝูงมากเขา
ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าช้ันปีและก้าวไปเป็นประธานนิสิตของมหาวิทยาลัย มีโอกาสดีกว่านิสิต
รัฐศาสตร์คนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะในตำารา แต่ยังเอาความรู้ท่ีมีมาเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกับการ
ทำางานเพ่ือส่วนรวมอย่างได้ผลดี หลายคร้ังเขาได้แสดงบทบาทตัวแทนนิสิตในการสะท้อนปัญหา
ภายในมหาวิทยาลัยกระท่ังขยายวงไปถึงเร่ืองการบ้านการเมือง ประสบการณ์เหล่าน้ีทำาให้พร
ชัย มีความกล้าแกร่งและเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองมากข้ึนเร่ือยๆ  แม้เวลาจะผ่านไปเขายังไม่
ท้ิงความเป็นคนช่างคิดฝันอยากเป็นนักปกครอง นักการเมือง ให้ได้สักวันหน่ึงเป็นปกติท่ีในทุก
ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการจัดงานเล้ียงคืนสู่เหย้า หรืองานชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่า ตลอด
ระยะเวลาส่ีปีในมหาวิทยาลัย แม้เขาจะยังไม่ใช่ศิษย์เก่าแต่ ได้เห็นรุ่นพ่ีท่ีประสบความสำาเร็จใน
อาชีพ มีท้ังนักการเมือง ข้าราชการ นักบริหาร ข้ึนรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานเล้ียงท่ีว่าน้ี ย่ิง
ทำาให้เขาฝันเฟ่ืองอยากเห็นภาพตัวเองได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันน้ีบ้าง ทำาให้เป็นแรงผลัก
ดันให้พรชัยยังไม่หยุดอยู่เพียงรัฐศาสตร์บัณฑิต  เขาด้ินรนสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อยังต่าง
ประเทศ ในสาขาการบริหารรัฐกิจ ความเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจึงเป็นข้อกำาหนดแกมบังคับให้
เขาต้องเลือกมหาวิทยาลัยช้ันนำาให้สมกับเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล พรชัยได้เรียนต่อปริญญาโท
ท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และทำาเร่ืองขอเจ้าของทุน คือ กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
เป็นหน่วยงานราชการท่ีได้รับการจัดสรรทุนจากรัฐบาล เพ่ือให้เขาได้ศึกษาต่อในข้ันปริญญาเอก
ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ข้ามฟากมาเรียนอีกด้านหน่ึงของมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้าง
ใหญ่ เขาได้ประสบการณ์ท้ังในยุโรปอเมริกาอย่างครบเคร่ือง โดยในระหว่างศึกษาก็เดินทางหา
ประสบการณ์เติมเต็มมิได้หยุดพัก
 พรชัยอยากจะมีโอกาสทำาหน้าท่ีสำาคัญให้กับบ้านเมือง เขาต้ังเข็มทิศของชีวิตเดินหน้าเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ต่างๆ ต้ังแต่เรียนอยู่ท่ี ฮาร์วาร์ด พรชัยไปช่วยงานอาสาสมัครจัดการเลือกต้ัง ไป
ช่วยขายหนังสือหารายได้ช่วยคนด้อยโอกาสก็เคยทำา แม้จะเป็นช่วงเวลาราวสองปีในการศึกษา
ปริญญาโท เม่ือเข้าเรียนต่อปริญญาเอกท่ีอังกฤษ เหมือนจะเป็นฝันร้ายของพรชัย ท่ีแม้จะได้เรียน
ด้วยทุนรัฐบาลต่อเน่ืองจากปริญญาโท  แต่ประเทศไทยกำาลังมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ การขยาย
เวลาการศึกษาหากไม่สำาเร็จในกำาหนดย่อมเป็นเร่ืองทำาได้ยากย่ิง  ส่ิงท่ีพรชัยกังวลมากท่ีสุดคือ 
การไม่สำาเร็จการศึกษา เพราะย่อมหมายถึงการท่ีจะต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนทางบ้านเป็นสำาคัญ 
ในท่ีสุดเขาสามารถสำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ อย่างทุลักทุเล จากมหาวิทยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ดได้เป็นผลสำาเร็จ  มาถึงวันน้ียังคงมีฝันร้ายๆ ว่าเขายังเรียนไม่จบอยู่บ่อยๆ เป็นฝัน
ร้ายท่ีทำาให้เขาต้องต่ืนมาจับแขนขาตัวเองให้แน่ใจว่ามันเป็นความฝันหาใช่ความจริงไม่ 
พรชัยกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทยตามข้อกำาหนดของการชดใช้ทุน เขาปฎิบัติหน้าท่ี
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ในหน่วยงานเก่ียวกับการวางแผนนโยบาย ซ่ึงอาจจะฝืนๆ กับความต้องการท่ีจะโลดแล่นใน
ทางการเมืองของเขาอยู่บ้าง แต่ด้วยความขยันหม่ันเพียร พรชัย รับราชการเจริญก้าวหน้าข้ึน
เป็นลำาดับ เขาถูกโอนย้ายไปตามหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเกือบย่ีสิบปีของการทำางานกระท่ังได้
เป็นนายอำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเวลาเดียวกับท่ีเขาใช้ทุนรัฐบาลท้ังปริญญาโท
และเอกท่ีไปศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วน แต่ในความต้ังใจของพรชัย ยังคิดฝันจะเอาดีทางสาย
การปกครองก้าวข้ึนไปถึงข้ันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงต่อไปตามนิสัยความเป็น
นักเรียนหัวแถวท่ีเขามักได้รับการยกย่องชมเชย ทันทีท่ีจังหวะเวลาทางการเมืองเปิดโอกาส เขา
ได้ขอลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นคร้ังแรก ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเกิด ด้วยคำาเช้ือเชิญจากหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีเพ่ิงต้ังข้ึนใหม่พรรคหน่ึง
ท่ีมองเห็นว่าเขาน่าจะอาศัยความเป็นท่ีร้จักมักคุ้นของคนในจังหวัดอยู่มาก เป็นข้อได้เปรียบใน
การท่ีจะเอาชนะคู่แข่งขันได้
หัวหน้าพรรคการเมืองท่ีเขาสังกัดเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เหมือนพรชัย แต่เขาประสบความสำาเร็จ
ทางธุรกิจ และสามารถระดมทุนนำาเอาบุคคลมีช่ือเสียงต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรค
และมีสมาชิกพรรคและสาขาพรรคกระจัดกระจายไปในทุกพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นเขตเลือกต้ัง การแข่งขัน
เป็นไปอย่างน่าต่ืนเต้นเพราะบ้านเมืองยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตของอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีความ
ไม่ลงรอยกันของกลุ่มฝ่ายต่างๆ ทำาให้พรรคการเมืองท่ีพรชัยสังกัดเป็นเสมือนทางเลือกใหม่ให้กับ
สังคม อาจจะเรียกว่า “โชคเข้าข้าง” หรือ จะเป็นด้วยความยอมรับนับถือของประชาชน ทำาให้
พรชัยได้รับเลือกเป็น สส สมัยแรก และพรรคการเมืองท่ีเขาสังกัดได้จำานวน สส เข้ามาราวร้อย
ละย่ีสิบของท้ังสภา ถือเป็นพรรคขนาดกลางท่ีมีบทบาทและมีอำานาจในการเจรจาต่อรองเร่ือง
ต่างๆ ทางการเมืองค่อนข้างมาก
พรชัยในฐานะ สส หน้าใหม่ และยังเป็นคนหนุ่มท่ีดูมีพลังมีความต้ังใจ ทางพรรคจึงมอบหมาย
งานสำาคัญให้ทำาหน้าท่ีเป็นโฆษกของพรรคคอยตอบคำาถามหรือแถลงข้อสงสัยต่างๆ ให้สังคมได้
รับรู้  พรชัย เด็กบ้านนอก นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในวันน้ีเขาคือ “บุคคลสาธารณะ”  ทุกย่าง
ก้าวของเขาจึงถูกจับตามอง แต่สังคมไทยยังไม่อาจหลีกเร้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรค
พวกเพ่ือนพ้อง  ทางเดินบนถนนสายการเมืองของพรชัย จึงไม่ใช่ถนนท่ีราบเรียบ  ส่ิงหน่ึงท่ี
พรชัยจำาได้ดีในขณะเรียนหนังสือท่ีอ๊อกซ์ฟอร์ด เขามองย้อนไปมองถึงภาพเขียนต่างๆ ในห้อง
อาหารของมหาวิทยาลัย เดินเย่ียมชมวิทยาลัยในสังกัดต่างๆ อย่างถ้วนท่ัว เร่ืองหน่ึงท่ีเขาสนใจ
เป็นพิเศษ คือ ประวัติบุคคลสำาคัญท่ีเป็นศิษย์เก่าซ่ึงประสบความสำาเร็จอย่างสูง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ชาวไทยท่ีได้ผ่านสถาบันอันทรงเกียรติแห่งน้ี  ซ่ึงบุคคลสำาคัญท่ีพรชัยนำาเป็นแบบอย่างมาก
ท่ีสุด คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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พระองค์เคยเสด็จพระราชดำาเนินมาศึกษายังวิทยาลัยไครช์เชิร์ท แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซืฟอร์ด
เม่ือร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีพรชัยค้นพบและน้อมนำาแนวทางของพระองค์เป็นแบบอย่างมาก
ท่ีสุด คือ ความรักชาติรักแผ่นดินเกิด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชา
สามารถในฐานะนักคิดนักเขียน รวมท้ังมีอัจริยภาพในทางวรรณศิลป์เป็นย่ิงนัก แม้ว่าพรชัยจะ
ไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตร PPE (Philosophy Politics Economics) เฉกเช่นพระองค์ท่าน แต่
พรชัยตระหนักดีว่า ความมี “หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ (การฟังอย่างถ่ีถ้วน  จิ การคิดอย่างรอบ
ด้าน ปุ ต้ังคำาถามเม่ือสงสัยและไต่ถามผู้รู้จริง และ ลิ คือ การบันทึกขีดเขียนในเร่ืองราวท่ีมี
คุณค่าเพ่ือถ่ายทอดหรือเป็นบทเรียนให้คนรุ่นต่อไป ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเป็น ผู้นำา หรือ 
ตัวแทนปวงชนเช่นเดียวกัน)
พรชัย ได้นำาแนวทางท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 พระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงวางรากฐานในช่วงเวลาท่ี
พระองค์ทรงทำาหน้าท่ีประมุขของแผ่นดินมาเป็นแบบอย่างในการทำางานเพ่ือประชาชน  ร่วม
สังสรรค์พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นรับทราบปัญหาของชาวบ้าน ทำาให้เป็นท่ีรักใคร่ กระท่ัง
คู่แข่งขันเช่ือกันว่า พรชัยน่าจะได้รับเลือกเข้ามาเป็น สส อีกหลายสมัย หากเขายังคิดจะยึด
การเมืองเป็นอาชีพ
พรชัย จำาวันแรกท่ีเดินทางไปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกาได้ดีว่า เขาเห็นคนน่ังในรถบัสคันเดียวกับ
เขาเดินไปกระซิบบอกผู้โดยสารคนหน่ึงท่ีเปิดเพลงฟังผ่านหูฟังแล้วมีเสียงเพลงดังรอดออกมาว่า
ให้เบาเสียงเพราะรบกวนเขา พรชัย ในเวลาน้ันยังเข้าใจว่า การฟังเพลงในหูฟังเป็นเสรีภาพเป็น
สิทธิส่วนบุคคล แต่พรชัยก็ได้เข้าใจลึกซ้ึงในเวลาต่อมาว่า การมีสิทธิเสรีภาพน้ันจริงอยู่ แต่การใช้
สิทธิและเสรีภาพต้องคำานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะต้องไม่ไปละเมิดล่วงเกินสิทธิของผู้อ่ืน
ด้วย เร่ืองเหล่าน้ีหาใช่เร่ืองท่ีมีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใด พรชัย จึงกระตือรือร้นท่ีฝันอยาก
เห็นความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยในทางเช่นเดียวกันน้ี แต่การรุกคืบหน้าขายความคิดของ
พรชัย มีท้ังคนเห็นดีเห็นชอบเห็นต่างกระท่ังเห็นแย้งก็ย่อมมีเป็นธรรมดา
พรชัยาเป็นพสกนิกรท่ีเกิดข้ึนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำาให้ได้เห็นแบบอย่างอันเป็นพลังแห่งความต้ังพระราชหฤทัย
ของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซ่ึงเขาได้นำาหลักการ “ศาสตร์
พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้คนในพ้ืนท่ีรับผิดขอบมา
ต้ังแต่เขาเป็นปลัดอำาเภอกระท่ังเติบโตเข้าสู่การเป็นนายอำาเภอซ่ึงเป็นตำาแหน่งท้ายสุดก่อนเขา
จะเข้าสู่แวดวงทางการเมือง 
พรชัยไม่ใช่คนข้ีร้ิวข้ีเหร่ บุคลิกดีความรู้สูง แต่ยังไม่แต่งงาน ทำาให้หลายคนเกิดความฉงนสนเท่ห์
ว่าคนในอายุส่ีสิบต้นๆ มีความม่ันคงในอาชีพการงานแต่กลับยังครองตัวเป็นโสด เร่ืองน้ีคนท่ีใกล้
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ชิดกับพรชัยจะทราบดีว่า พรชัยเคยชอบพอกับเพ่ือนสนิทในรุ่นเดียวกันต้ังแต่สมัยเรียนปริญญา
ตรีท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายม่ันว่าจะแต่งงานอยู่กินฉันท์สามีภรรยาเหมือนคนท่ัวไป 
แต่ด้วยเหตุท่ีพรชัยตัดสินใจไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เป็นเวลาเกือบสิบปีเต็มคงไม่มีใครรอ
ได้ ทำาให้เป็นส่ิงท่ีพรชัยดูเหมือนจะขาดบางส่ิงบางอย่างในชีวิตไป 
แม้ว่าพรชัยจะต้องเดินทางบนเส้นทางท่ีเขาเลือกเองอย่างค่อนข้างโดดเด่ียว แต่ครอบครัวของ
พรชัยท้ังคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ท่ีคลานตามกันมา ต่างให้กำาลังใจและสนับสนุนการทำางานของ
พรชัยอย่างเต็มท่ี อาจโชคดีท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวพรชัยไม่เดือดร้อนนัก ทำาให้พร
ชัยสามารถทุ่มเทสรรพกำาลังในการทำางานอย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังมาต้ังแต่รับราชการอยู่
ในกระทรวงมหาดไทย เขาจึงเป็นท่ีรักนับถือท้ังของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ย่ิงเม่ือมา
เป็น “ตัวแทนปวงชน” เขาพยายามส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาชุมชนสังคมของชาวบ้านให้
สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ โครงการใหม่ๆ หลายโครงการ อันเป็นผลมาจากการได้รับ
แนวทางพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน และท่ีเป็นความคิดริเร่ิม
ของพรชัยเอง จากการประมวลเอาความรู้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ได้เร่ิมผลิดอกออกผล สร้าง
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ให้กับชาวบ้านราษฎรในเขตเลือกต้ังของเขากระท่ังยากจะหาคู่แข่งท่ี
จะมาแทนท่ีเขาได้ในเวลาอันใกล้
แต่การเมืองเป็นดังคำาภาษิตท่ีว่า “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน” ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองในระยะเวลาท่ีเกือบจะครบวาระการดำารงตำาแหน่งผู้แทนปวงชน
ของพรชัย ความขัดแย้งของกลุ่มฝ่ายต่างๆ เร่ิมทวีความรุนแรง ถึงข้ันใช้อาวุธประหัตประหาร
บีฑากัน มีคนพยากรณ์กันว่าอีกไม่นานน่าจะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังใหญ่ ความ
เป็นนักการเมืองเต็มตัวทำาให้พรชัยไม่ประหว่ันวิตกอะไรกับส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เขาม่ันใจว่า
ส่ิงท่ีเขาดำาเนินการเพ่ือสังคมด้วยความสุจริตจะเป็นเกราะกำาบังภัยพาลให้ตัวเขา ท่ีผ่านมา พร
ชัย ไม่แสดงตนไปฝักฝ่ายกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีเป็น “คู่ขัดแย้ง” ในท่ีสุดวันแห่งความเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองก็มาถึง เม่ือคณะนายทหารได้เคล่ือนกำาลังเข้ายึดอำานาจของรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบและความไม่สามารถในการระงับความขัดแย้งของรัฐบาลท่ีมีอำานาจอยู่เดิม พรชัย 
ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำานาจและออกจะแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างเห็นได้ชัด แต่เม่ือเขาได้
ทบทวนเหตุการณ์อย่างถ่ีถ้วน เขาเห็นว่าในขณะน้ันทางเลือกในการแก้ปัญหาน่าจะมีข้อจำากัดอยู่
มาก และก็หวังว่า การเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีจะเป็นการมุ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพ่ือนำา
ความสงบสุขกลับคืนให้กับแผ่นดินไทย ดังท่ีมีคนพูดกรอกใส่หูพรชัยทุกว่ีวันว่า ไม่เคยเห็นความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชาติท่ีมีความแตกแยกเย่ียงน้ีมาก่อน พรชัย เฝ้าดูบทบาทการทำางานของ
คณะรัฐประหาร ด้วยความสนใจและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ
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อย่างใกล้ชิด มีการวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองราวท่ีเขาพินิจพิเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักวิชาการท่ีเขาได้ร่ำาเรียนมา ทำาให้มาวันหน่ึงเขาได้รับโทรศัพท์ทาบทามจากคณะ
รัฐประหารให้เข้าช่วยเหลืองานของชาติบ้านเมือง โดยให้ความม่ันใจว่า พวกเขาต้องการสรรพ
กำาลังและผู้มีความต้ังใจดีในการร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือส่วนรวม จึงขอให้ลืมอดีตและให้ความร่วม
มือเร่ิมต้นแก้ไขปัญหาของชาติอย่างสมัครสมานสามัคคี 
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่มากสำาหรับพรชัย เพราะเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมาจากกระบวนการ
ประชาธิปไตย จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบหรือให้พรรคท่ีเขาสังกัดมีมติให้เขากระทำาการ
ใดๆ ท่ีอาจกระทบต่ออุดมการณ์และเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกพรรค หลังจากได้หารือกับผู้ท่ี
ให้ความเคารพนับถือเขาตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองออกมาทำางานให้
กับคณะรัฐประหาร ท่ีแม้จะมีเสียงติเตียน กล่าวหาว่าเขาละท้ิงอุดมการณ์ แต่พรชัยก็ย้อนกลับ
ไปนึกถึงคำาสอนของศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดท่ีพูดกับเขาเสมอว่า “ในโลกน้ี
ไม่มีรูปแบบการเมืองการปกครองใดท่ีดีท่ีสุด แต่อยู่ท่ีคนในชาติจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับพวก
เขาเอง” ทำาให้เขาคิดอยาก “ลองของ” ดูสักต้ังว่า การเลือกท่ีจะเดินทางตามแนวทางเดิมๆ ท่ี
นักการเมืองท่ีแล้วๆ มาทำากัน กับการเลือกท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาในช่วงเวลาท่ี
ไม่มีข้อจำากัดทางการเมือง น่าจะเป็นส่ิงท่ีท้าทายความเป็นคนรุ่นใหม่ของเขามาก เขาพูดกับตัว
เองเช่นเดิมว่า “น่ีไม่ใช่การลองผิด ลองถูก แต่การลองของท่ีอาจเรียกได้อย่างน้ัน สำาหรับเขา คือ 
การมีโอกาส “ได้ทดลอง” แนวคิดวิธีการในส่ิงท่ีเขาสู้อุตส่าห์มานะบากบ่ันร่ำาเรียนถึงปริญญา
เอกเกือบสิบปี” แรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันน้ี ทำาให้เขาได้กลับเข้าสู่รัฐสภาอีกคร้ังในฐานะ 
สมาชิกแห่งสภาปฎิรูปประเทศ  แต่ตำาแหน่งท่ีพรชัยได้รับมาพร้อมกับแรงกดดันรอบด้าน มีอยู่
วันหน่ึงท่ีพรชัยได้ค้นหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับตัวเองในอินเตอร์เน็ต เขาได้พบบันทึกของเพ่ือนท่ี
เคยเรียนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซ่ึงเป็นนักหนังสือพิมพ์ เขียนข่าวโจมตีเขาอย่างเสียๆ หายๆ 
ทำานองว่า รู้สึกผิดหวังท่ีเขาเป็นคนหนุ่มจากมหาวิทยาลัยช้ันนำาของโลกแต่กลับไม่ยึดถือกติกา
ประชาธิปไตย เร่ืองน้ีทำาให้พรชัยแม้จะเสียใจท่ีมีคนใกล้ชิดมองเขาไปในทางเข้าใจผิดในตัวเขา 
แต่อีกด้านหน่ึง เป็นส่ิงท่ีทำาให้พรชัยถามตัวเองต่อไปว่า “ส่ิงท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย
น้ันน่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร จะมีประชาธิปไตยในรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือเข้ากับวัฒนธรรม
ความเป็นไทยของเราหรือไม่” 
ส่ิงท่ีพรชัยคิดอย่างกึกก้องในหัวสมองของเขา ได้ถูกถ่ายทอดต่อมาเป็นแผนการปฎิรูปและข้อ
เสนอในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองซ่ึงจะนำาไปสู่การร่างกฎหมายพรรคการเมืองและ
กฎหมายเก่ียวกับตัวแทนปวงชนต่อไป เพราะพรชัย ได้เข้ามาทำาหน้าท่ีการปฎิรูปทางการเมืองใน
ฐานะคนท่ีมีฐานความรู้และประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควร เขาจึงได้รับความไว้วางใจ
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ให้ทำาหน้าท่ีสำาคัญ แต่มรสุมทางการเมืองก็ตามไล่ล่าเขาไม่ลดละ แม้ว่าวันน้ีการเมืองในสภาวะ
ปกติจะไม่ใช่ส่ิงท่ีจะกระทำาได้ แต่แรงเสียดทานท่ามกลางคนหมู่มากท่ีต้องการมีบทบาท ต้องการ
สร้างช่ือเสียงแบบไม่คิดคำานึงถึงเร่ืองอ่ืนใด ทำาให้พรชัยอยู่ในสถานะท่ีเป็นเป้าของการวิพากษ์
วิจารณ์ หลายเร่ืองท่ีพรชัยเช่ือม่ันว่าได้ทำามาอย่างถูกต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ในหลาย
คร้ังมีเสียงซุบซิบผ่านส่ือ หรือ อาจมีการให้ข่าวในเชิงทำาลายความน่าเช่ือถือของพรชัยอยู่เนืองๆ 
ในขณะท่ีเขากำาลังเดินหน้าปฎิรูปประเทศและสังคมท่ีมีปัญหาหมักหมมมาช้านาน ประเทศไทย
พลันต้องเข้าสู่วิกฤตคร้ังย่ิงใหญ่ในแผ่นดิน เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรง
เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ข้ึนทรงราชย์และได้ทรงริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ให้
กับสังคมไทยมากมาย เฉพาะอย่างย่ิงประวัติศาสตร์รากฐานสำาคัญของความเป็นไทย วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม อีกท้ังทรงใช้กิจกรรมทางสังคมในวาระโอกาสต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงให้ประชาชน
รู้รักสามัคคี 
พรชัย และประชาชนแม้จะเพ่ิงผ่านวิกฤตคร้ังสำาคัญของชาติบ้านเมือง แต่ถือเป็นบุญวาสนาและ
เป็นด้วยพระบารมีของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีคุ้มครองบ้านเมืองตามความเช่ือของคนไทย ทำาให้ได้เห็น
อนาคตอันสดใสภายใต้ร่มพระบารมีและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
พรชัยยังคงเดินหน้าปฎิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของเขาด้วยความเข้มแข็ง พยายามรู้เท่าทัน
ความเปล่ียนแปลงรอบตัวเขาท้ังเร่ืองในประเทศและเร่ืองราวนวัตกรรมส่ิงใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง
ท่ัวโลกใบน้ี ด้วยความเป็นคนช่างจดจำา ช่างสังเกต เขาสามารถเรียนรู้เร่ืองราวประติดประ
ต่อเร่ืองราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เขาเดินหน้างานในส่วนของการปฎิรูประเทศสร้างความ
ปรองดองสามัคคีให้คนในชาติอย่างไม่ลดละ อาศัยประชาชนท่ีเห็นตรงกันเป็นแนวร่วมพุ่งเป้า
ไปท่ีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาเป็นกำาลังสำาคัญผลักดันขับเคล่ือนแนวทางท่ีพรชัยคิดฝันไว้
มายาวนาน เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีเป็นบุตรหลานของประชาชนในทุกครัวเรือนบนแผ่นดินไทย 
เม่ือเขาได้รับการถ่ายทอดแนวคิดท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมแล้ว เขาได้นำาความ
รู้ความสามารถไปถ่ายทอดต่อในชุมชนในครอบครัวของเขาเองและริเร่ิมดำาเนินการส่ิงใหม่ๆ 
วันเวลาเปล่ียนผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันน้ีพรชัยในวัยของคนท่ีเป็นกำาลังสำาคัญของบ้านเมืองได้มี
โอกาสอยู่ในจุดท่ีสามารถขยับขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางท่ีควรจะเป็นได้
เขายังคงเป็นคนโสดท่ีไม่มีเวลาครุ่นคิดถึงคู่ครองคนข้างกาย เพราะเวลาท่ีเขามีในแต่ละวันได้
ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการประชุม พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนในกลุ่มต่างๆ ท่ีมี
ความหลากหลายในสังคมไทย พยายามผลักดันเอาแนวคิดวิธีการให้คนในสังคมชุมชนสามารถ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
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สามารถพ่ึงพาตนเองได้แทนการรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือผู้มีจิตกุศลศรัทธา โดย
ยึดแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และน้อมนำาเอารูปแบบ “จิต
อาสาเพ่ือสังคม” อันเป็นความริเร่ิมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน มาปรับใช้กับการ
เชิญชวนและให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนในการทำาคุณประโยชน์ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
กับสังคมชุมชนและส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง
ประเทศไทยยังต้องการคนอย่าง พรชัย ให้ยืนอยู่หัวแถว เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนๆ เรา
ไม่ใช่กบเลือกนาย แต่เราต้องการคนดีคนเก่งคนมีความพร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างนำาพาและใส่ใจ
ช่วยแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้วัฒนาถาวรสืบไป
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รวมบทความ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ 

ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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รวมบทความ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ 

ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

“วีไอพี” สับขาหลอก

การเป็น “วีไอพี” เป็นเรื่องที่แทรกซึมอยู่ในทุกวงการ การเป็นวีไอพี เหมือนคนเปราะบาง 
งอ่ยเปลีย้เสยีขา บางทเีดนิเหนิเองไมไ่ด ้ตอ้งมีรถบรกิารรบัส่งถงึที ่ตอ้งมีคนคอยอารกัขาเรยีก
ท่านคะท่านขา หรือแม้แต่จะกินจะนอนต้องดูแลเป็นพิเศษ ดูๆ ไปเหมือนคนไข้ติดเตียง  แต่
คนก็อยากได้ชื่อว่าเป็น “วีไอพี” เพราะบนความเปราะบางมันมากับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคน
อื่นๆ  ไปสนามบินมีช่องทางพิเศษสำาหรับวีไอพี มีเลานจ์รอขึ้นเครื่องวีไอพี มีกระทั่งรถตู้พา
ขึ้นเครื่องสำาหรับวีไอพี

ไปลองศกึษาดูพบวา่ ตน้กำาเนดิคำาวา่ วไีอพี เพิง่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที่สองที่ผ่านมานี้เอง เหตุผลประการหนึ่งเป็นเรื่อง “ทางธุรกิจ” สืบเนื่องมาจากบรรดาพ่อค้า
แม่ค้าหัวใส พยายามเพิ่มมูลค่าเพิ่มในธุรกิจของตนเอง เห็นคนบางจำาพวก เช่น ดารา นักร้อง 
นักแสดง คนมีอำานาจอิทธิพล คนมีชื่อเสียง (และต้องมีทรัพย์มากด้วย) น่าจะดูดเอาเงินเพิ่ม
จากการให้บริการตามปกติ จึงมีการตั้งกฎเกณณฑ์ ให้การได้รับสิทธิพิเศษ เป็นเรื่องของการ
ซื้อขายกันได้ จึงเกิดการแพร่กระจายระบาดออกไปทั่วโลกเหมือน “ภัยโควิท 19” ที่กำาลัง
เหมือนจะกลายเป็นปัญหาที่ดูแล้วทำาให้รัฐบาลกุมขมับมากกว่าตัวโรค เพราะปัญหาอันเนื่อง
ด้วยคำาว่า “วีไอพี” เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

อันทำาให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจทั้งภาคประชาชน และส่งผลไปถึงภาครัฐที่ต้องหันมาทบท
วนมาตรการในสภาวะปกตทิีไ่มป่กติเหมอืนเกา่ บางคนเรยีกเปน็ นวินอรม์อล แตผ่มเรยีกงา่ยๆ 
แบบไม่ต้องคิดค้นคำาให้พิสดารเกินจำาเป็นว่า “เป็นวิถีชีวิตใหม่”
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ใช้คำาน้ีได้เลยไม่ต้องไปกลับหัวกลับท้ายเป็น ชีวิตวิถีใหม่ หรือ แนวทางชีวิตใหม่ อะไรให้ยุ่งยากใจ 
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนกระทบต่อปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับอีกหลายประเทศ เข้าตำารา
เหมือนเพลงท่ีร้องทำานองว่า “เพราะเธอคนเดียว เดือดร้อนกันท้ังอำาเภอ”
ผมจำาได้เม่ือสักราวๆ ย่ีสิบปีก่อน ผมเคยเขียนวิจารณ์นักการทูตของประเทศท่ีเป็นไม้เบ่ือไม้เมา
กับประเทศทางตะวันออกกลางประเทศหน่ึงท่ีมีข่าวเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ (ถ้าเป็นทุกวัน
น้ีคงมีคนจัดให้ถ้าอยากดัง เพราะส่ือโซเชียลเพ่ิงเกิดมาเร็วๆ น้ี) ข่าวท่ีเกิดข้ึนถ้าไปเข้าหอสมุด
แห่งชาติค้นกฤตภาคย์ น่าจะเจอส่ิงท่ีผมเขียน ถ้าไม่ใช่บางกอกโพสต์ ก็ต้องเดอะเนช่ัน สมัยน้ัน 
เป็นเหมือน letter to editor หรือ จดหมายถึงบรรณาธิการ ต่อกรณีนักการทูตท่ีดูถูกคนไทย 
เพราะได้บริการไม่ทันใจไม่สมกับวีไอพี น่าจะมีการด่าทอด้วยถ้อยคำารุนแรงและต่อมาก็โบ้ยมา
เร่ือง “ปัญหาข้อผิดพลาดในการส่ือสาร” ซ่ึงเป็นภาษาทางการทูตเหมือนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท่ีระยอง
และอีกหลายแห่งในกรุงเทพจากกรณีคนต่างชาติเอาความเดือดร้อนมาแพร่สู่สังคมไทย
เหมือนอีกอย่างคือ การท่ีมักดูถูกพวกเราทำานองว่า ส่ือสารภาษาอังกฤษไม่สันทัดบ้าง หรือ 
วัฒนธรรมต่างกันบ้าง เพ่ือเอาตัวรอด ท้ังท่ีสองเร่ืองท่ีว่าอาจไม่เก่ียวกับการ “เหยียดเช้ือชาติ
เผ่าพันธ์ุ (racism)” ท่ีไม่ว่าจะเป็นใครบางคนท่ีเป็นแขกดำา แขกขาว ญ่ีปุ่น เกาหลี ฝร่ังตาน้ำา
ข้าว ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยเพ้ียนหรือหลงยุคยังเหยียดคนน้ันคนน้ี แต่ในท่ามกลางคนหมู่มากย่อม
มี “แกะดำา” แฝงอยู่ ต้องถือเป็นโชคร้ายของคนท่ีไปประสบพบเจอ เพราะคนพวกน้ีส่วนหน่ึง
มาจากการศึกษาท่ีล้าหลัง (คือไม่ปรับเปล่ียนให้ทันยุคสมัย) ยังใช้ตำาราด้ังเดิม หรือ สอนกันมา
แบบคนท่ีมีอคติต่อคนเช้ือชาติอ่ืน เลยติดพันมาด้วยเหมือนโรคติดต่อ
ผมจำาได้ว่าสมัยเรียนปริญญาเอกท่ีประเทศอังกฤษ เคยคิดอยู่เหมือนกันว่า อยากไปสอนภาษา
ไทยให้ท้ังนักการทูต หรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามท่ีคิดจะมาอยู่เมืองไทยนานๆ หรืออาจเพียง
อยากรู้ภาษาไทยให้แตกฉาน เพราะรายได้เท่าท่ีทราบจากเพ่ือนท่ีไปสอนในเวลาเม่ือสักย่ีสิบ
ปีก่อน ราวๆ ช่ัวโมงละย่ีสิบห้าปอนด์ (เวลาน้ันเฉล่ียท่ีแปดสิบบาทต่อปอนด์) เห็นเม็ดเงินแล้ว
ตาโต แต่เพ่ือนมาเล่าให้ฟังว่า คนท่ีเรียนก็เรียนจริงแบบต้ังใจมาก อยากได้ความรู้แบบท่วมท้น 
ไม่ต้องการรู้ศัพท์ทางการ พวกน้ีต้องการรู้ทุกอย่างแม้กระท่ังคำาท่ีจ๊ิกโก๋ จ๊ิกก๋ี พูดกันในผับใน
บาร์ตามถนนรนแคม ท่ีสำาคัญคือ คนต่างชาติเองพวกน้ีเขารู้เท่าทันพวกเรา เราหลอกเขายาก 
ท่ีว่าหลอกยาก เพราะผมเช่ือว่า ฝร่ังทำาตำาราออกมาขาย แปลเป็นไทยได้ประมาณว่า ส่ิงท่ีควร
ทำา ไม่ควรทำาเม่ือคุณไปเมืองไทย หรือแม้แต่เร่ืองประสบการณ์การโดนหลอกซ้ือของ การเท่ียว
เตร่ของคนหนุ่มสาว มีท้ังแผนท่ีโลเคช่ัน คำาแนะนำาคำาเตือนเต็มไปหมด เม่ือมาเห็นภาพคนท่ีปฎิ
เสธการตรวจโควิท ไม่ยอมตรวจแล้วอ้างเร่ืองการส่ือสาร ทำาให้นึกข้ึนมาถึงเร่ืองเก่าๆ ท่ีคนไทย
เคยถูกฝร่ังไปเขียนถึงคนมีอำานาจในบ้านเมืองของฝร่ังแห่งหน่ึง บังเอิญผมได้เห็นการบรรยาย
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ความของนักการทูตท่ีไปพบคนไทยบางคนแล้วรายงานไปถึงเจ้านายของเขาโดยบังเอิญ ความ
ประมาณว่า คนไทยคนน้ีเป็นคนชอบฝร่ังมาก (anglophile) แต่สำาเนียงพูดฟังไม่รู้เร่ืองเหมือน
คนท่ัวๆ ไป และลงรายละเอียดไปถึงเร่ืองมารยาทโน่นน่ีอย่างละเอียดยิบ แม้กระท่ังมีบางตำารา
ไปเขียนกล่าวหาคนไทยทำานองว่า “ขอบคนมีอำานาจ ชอบคนมีเงิน ชอบประจบเอาใจ ภาษา
อังกฤษไม่แข็งแรง พูดอะไรไปเขาจะตอบ yes ไม่ค่อยมีปฎิเสธใคร ฯลฯ” พวกฝร่ัง คนต่างชาติ
ท่ีเข้าใจตามน้ีก็มักอาศัยวิธีการเหล่าน้ีมาต้มตุ๋นหรือเอาเปรียบคนไทย แม้แต่เร่ืองโควิท 
ยังมาบอกว่า “คุยกันไม่รู้เร่ืองอีก”

ความสำาเร็จแบบ “อเมริกัน”

เพ่ือให้เร่ืองท่ีเขียนในหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมามีความต่อเน่ือง ท่ีได้เร่ิมมาจากการแข่งขันฟุตบอล
โลกหญิงท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไป เพราะผู้เขียนติดตามการแข่งขันทุกนัดด้วยความสนใจในการพัฒนา
และความสำาเร็จของหลายทีม ซ่ึงทีมหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจนถึงความเปล่ียนแปลงทีน่าจะหยิบยก
มากล่าวถึง คือ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ท่ีเพ่ิงมาสนใจแต่ทำาทีมได้ดีท้ังหญิงและชาย
การเล่นฟุตบอลในอเมริกา นักเรียนนอกอย่างผมหรือหลายคนท่ีเคยเดินทางไปศึกษาต่อท่ี
สหรัฐอเมริกาจะทราบดีว่า เม่ือเขาพูดถึง “ฟุตบอล” จะเป็นส่ิงท่ีเขาคุ้นชินกับ “อเมริกัน
ฟุตบอล” ท่ีมีจุดกำาเนิดแรกเร่ิมมาจากการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย ปรินซ์ต้ัน กับ รัจเจอร์ 
ราวร้อยกว่าปีท่ีผ่านมาโดยยึดเอาแบบแผนกติกาของรักบ้ีฟุตบอลท่ีมีพ้ืนฐานจากกีฬาฟุตบอล 
(soccer) ตามมาตรฐานของอังกฤษมาเป็นแบบอย่าง (ข้อมูลของ people history website) 
แต่ประเด็นท่ีจะเขียนถึงวันน้ีจะไม่เน้นไปในเร่ืองของประวัติความเป็นมาของฟุตบอลท่ีท่านท้ัง
หลายสามารถหาอ่านได้ไม่ยากในโลกเสมือนจริง ส่ิงท่ีอยากจะกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ ปัจจัยใน
ความสำาเร็จของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในหลายการแข่งขันกีฬาท่ีพบเห็นซ่ึงน่าจะสามารถกระตุ้น
เตือนหรือให้ข้อคิดกับการทำาทีมกีฬาในประเทศของเรา รวมท้ังจะเป็นข้อคิดในเร่ืองอ่ืนๆ ทาง
สังคมการเมืองเป็นอานิสงส์ต่อไปได้อีกทางหน่ึง
เร่ืองแรกท่ีเห็นได้ชัดมาต้ังแต่สมัยผมเรียนหนังสือท่ีสหรัฐเม่ือสามสิบปีก่อน คือ ความเป็น
อเมริกันท่ีมุ่งม่ันแสวงหาสองส่ิงสำาคัญในชีวิต คือ ช่ือเสียง กับ ความสำาเร็จ (อาจรวมท้ังความ
ร่ำารวยและการเป็นท่ียอมรับในสังคม) ทำาให้เป้าหมายท่ีคนอเมริกันใฝ่ฝันถึงมีอยู่สองประการ 
บางคนเอาดีทางปกติก็มุ่งม่ันทำางาน สร้างฐานะสร้างรายได้สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น บาง
คนท่ีชอบในทางของตัวเองแบบลุยๆ ก็ไปปีนป่ายหน้าผา เล่นกีฬา หรือทำาในส่ิงท่ีตัวเองช่ืนชอบ 
บางคนเป็นนักศึกษาหน้าตาดีแต่อยากดังไปแสดงหนังผู้ใหญ่ หรือไปเป็นผู้ก่อการร้ายก็เคยมี
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เรียกว่าเอาดีก็เอาให้สุด ทำาเลวเขาก็เลวได้สุดๆ เหมือนกัน

เรื่องหนึ่งที่คนอเมริกัน คิดคล้ายๆ กัน คือ ความภูมิใจในความเป็นชาติอเมริกัน เรื่องความ

รักชาติรักเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งท่ีคนทุกชาติทุกภาษาต่างมีต่อชาติตนเองอยู่แล้ว แต่คนอเมริกัน

มีลักษณะท่ีน่าสังเกตได้ว่าเขาเอาความภูมิใจในความเป็นอเมริกันไปยึดโยงกับเรื่องอื่นๆ ได้

อย่างแนบเนียนและไปผูกติดกับความสำาเร็จได้ในทุกเรื่อง ไปที่ใดก็จะเห็นธงชาติอเมริกัน ทุก

คนร้องเพลงชาติได้ มีการทำาสัญลักษณ์มือขาวแตะหน้าอกข้างซ้ายเวลาร้องเพลงประจำาชาติ 

ลูกเด็กเล็กแดงทำาได้เหมือนกันหมด แบดจ์ (badge) หรือเครื่องหมายบ่งบอกสังกัดที่มาของ

ทหารตำารวจ จะมีรูปธงชาติ หรือ แม้แต่บนปกเสื้อประธานาธิบดีก็จะมีเข็มกลัดรูปธงชาติ

อเมริกันติดอยู่สะท้อนความภาคภูมิใจของเขา ท่ีระยะหลังก็ได้เห็นหลายหน่วยงานในบ้าน

เราเริ่มรณรงค์ทำาในสิ่งคล้ายกัน และได้นำาภาพธงชาติมาทำาเป็นรูปติดเสื้อ ติดในสิ่งที่ควรติด

อย่างเหมาะสมมากขึ้น

คนอเมรกัินนอกจากภูมใิจในความเปน็ชาตขิองตนเองแลว้ ยงัมคีวามทะเยอทะยาน มคีวามคดิ

จะเอาชนะอุปสรรคขวากหนามเปน็แรงบนัดาลใจ เขาสง่มนษุยอ์วกาศไปเดินถึงบนดวงจนัทร ์

เอาธงชาติไปปักไว้ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ คนอเมริกันที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนหนังสือกับผม

หลายคน เห็นเขาถกเถียงกับครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในแบบที่ผมไม่ค่อยคุ้นชิน ถ้าจะบอก

วา่ “เถยีงคำาไมต่กฟาก” ก็คงจะคลา้ยๆ แตไ่มใ่ชเ่ปน็การใชอ้ารมณห์รอืเอาชนะแบบไรเ้หตผุล 

การโต้เถียงเป็นเรื่องของการใช้องค์ความรู้ มีตรรกะ มีเหตุมีผลรองรับ

ความสำาเรจ็ลา่สดุของทมีฟตุบอลหญงิสหรฐัอเมรกิา ในชดุชงิแชมป์โลกทีป่ระเทศฝรัง่เศส พบ

ว่ายังคงใช้หลักการท่ีเรียกว่า “โจมตีคู่ต่อสู้ให้ตั้งตัวไม่ติด (preemptive strike)” เป็นหลัก

เดียวกันกับการที่กองทัพสหรัฐใช้ในการโจมตีอิรัก อัฟกานิสถาน รวมทั้งการแทรกซึมบ่อน

ทำาลายคูต่่อสู้ซ่ึงมมีาตัง้แตส่มยัสงครามเยน็ เราคงไดเ้หน็การโจมตทีางอากาศทีห่นกัหนว่งและ

ระยะหลงักองทพัอเมรกินัมกีารสญูเสยีนอ้ยลงเพราะไดใ้ชอ้ากาศยานไรค้นขบั (Drone) ในการ

ปฎิบัติภารกิจเป็นส่วนใหญ่ ความจริงการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศที่ถูกคู่ ควรจะเป็น อังกฤษ กับ 

สหรัฐอเมริกา ผมถือว่า คู่นี้ถูกคู่ที่สุด เพราะเป็นการต่อสู้กันเชิงความคิดวิธีการ แบบอนุรักษ์

นยิม กบั เสรนียิมแบบอเมริกนัชดัเจน เสยีดายตรงทีท่ัง้คูม่าเจอกนัในนดัตดัเชอืกรอบกอ่นรอง

ชนะเลิศ แต่เกมการแข่งขันวันนั้นบอกอะไรเราได้มากมาย เพราะทีมอเมริกันได้ใช้ยุทธวิธีเข้า

โจมตตีัง้แตน่าทแีรกไมใ่หโ้อกาสองักฤษรกุไดก้ระทัง่เสยีประตแูรกตัง้แต่นาทตีน้ๆ สว่นอังกฤษ

ท่ีรูปแบบเทคนิกการเล่นดูจะมีภาษีดีกว่า มาได้ประตูในช่วงท้ายๆ และขาด “ความมั่นใจ” 
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และ “สมาธิ” ในการเล่น ทำาให้แม้จะมีโอกาสดีๆ หลายครั้ง ในที่สุดทีมชาติอเมริกันสามารถ

เอาชนะไปได้แบบไม่ขาดตามสายตาของคนดูที่มองรูปแบบการเล่นมาทุกนัด และยิ่งในนัด

ชิงที่สามซึ่งอังกฤษแข่งกับทีมชาติฮอลแลนด์ยิ่งสะท้อนความผิดพลาดหรือทัศนคติของทีมได้

อย่างดีในทำานองว่า ถ้าไม่ใช่ชนะเป็นที่หนึ่ง ตำาแหน่งอื่นฉันไม่สนใจแล้ว จึงทำาให้ฮอลแลนด์

มาเอาชนะไปได้แบบที่อังกฤษไม่สามารถทำาประตูได้เลย

ที่เขียนมาไม่ต้องการให้เข้าใจว่ามาชื่นชมหรือมาอวยคนอเมริกันว่า ดี หรือ เก่ง กว่าใครๆ แต่

อยากนำามุมมองในด้านบวกมาสะท้อนให้พวกเราเห็นและปรับใช้ ส่วนด้านที่มีสีเทาๆ ของคน

อเมริกนันัน้มไีมน่อ้ย เช่น จดังานเลีย้งบงัหนา้ เพือ่เชือ้เชญิเอาคนของเราไปรว่มวงสนทนา ขดุ

คุย้ขอ้มลู ใหท้นุดงูานกบัคนทีเ่ขาคดิวา่ใหป้ระโยชนก์บัเขาไดก้เ็คยไดย้นิมา แตน่ำามาเลา่คงไม่

เกิดประโยชน์มากนัก อยากให้เห็นผลพวงของการขาดความ “มั่นใจ” และ “การขาดสมาธิ” 

ของทีมอังกฤษที่ทำาให้หลายอย่างซวนเซและทำาให้เกมการแข่งขันเดินไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่

ต่างกับการเมืองไทยในวันนี้ที่ “คนรุ่นใหม่” เหมือนจะสวมหัวใจอเมริกันมาทำางานการเมือง 

พยายาม “โยนเผือกร้อน” หลายลูกถาโถมเข้าใส่ความเป็น พรรคอนุรักษ์นิยมของคนรุ่น

เก่าๆ ท้าตีท้าต่อยกระทั่งมีคนหมั่นไส้จะดักตบตี ด้วยหวังจะ “ขอชนะครั้งเดียวแบบกินรวบ

ทั้งกระดาน” ซึ่งบอกไปแล้วว่า ด้านดีของแนวคิดแบบอเมริกันนั้นมีอยู่ แต่ทัศนคติทำานองนี้ 

ถือเป็นอันตราย และอาจจำาเป็นต้องเร่งกำาจัดให้พ้นไปก่อนจะสายเกินเยียวยาแก้ไข

ปฎิรูปประเทศไทยให้ไกลกว่า 4.0

เป็นเรื่องน่ายินดีท่ีได้เห็นความสำาเร็จของคณะปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่ได้นำาเสนอแผน

การปฎิรูปประเทศต่อเนื่องตามมาติดติด ภายหลังจากคณะกรรมการปฎิรูประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม (ตำารวจ) ที่ผมได้มีส่วนเป็นคณะกรรมการอยู่ในกรรมการชุดน้ีเกือบ

หนึง่ปเีตม็ทีผ่า่นมาไดม้ขีอ้เสนอการปฎริปูตำารวจสง่ไปยงัคณะรฐัมนตร ีเม่ือ 1 เมษายน ทีผ่า่น

มา โดยคณะรฐัมนตรีไดม้มีตใิห้แกไ้ขพระราชบญัญตัสิำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิเพือ่ใหส้อดรบั

กับแผนและข้อเสนอการปฎิรูปต่างๆ ซึ่งเช่ือมั่นว่าคณะทำางานที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้จะ

สามารถแก้ไขกฎหมายสำาคัญนี้ได้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้

ปรากฎการณ์ปกติท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ชอบและอาจด้วยไม่มีเวลาในการอ่านมากนัก 

มื่อไปเจอข้อเสนอการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านในราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งมีความยาวรวมกันของทุกคณะแล้วน่าจะร่วมๆ หนึ่งพันหน้ากระดาษ แต่มีคนไปอ่านแบบ

ผ่านๆ แล้วหยิบยกเอาหลายประเด็นมาเป็นข่าวบ้าง ส่งไลน์ถึงกันบ้าง เช่น กรณีร่ำาลือกันว่า

จะมีการขยายการเกษียณอายุราชการออกไปอีกสามปี กระทั่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิ(สศช) ตอ้งออกมาชีแ้จงทำาความเขา้ใจวา่ เปน็การกำาหนดกรอบไวใ้หท้าง กพร 

(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน) และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา

ความเป็นไปได้เพิ่มอีก จึงยังเห็นได้ว่า แม้จะมีการปฎิรูปกันอย่างเต็มกำาลังความสามารถ แต่

พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการปฎิรูป ยังปรากฏให้เห็นอยู่ถึงการกล่าวหาคนใน

สังคมของเราว่าเชื่อในเรื่องต่างๆ เพราะฟังต่อๆ กันมา บอกต่อๆ กันมา โดยเฉพาะในยุค 4.0 

ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารดูเหมือนจะมีบทบาทมากมาย   การส่งข้อความสื่อสารถึงกันมีความ

สะดวกรวดเรว็ การสง่ผา่นขอ้มลูกระทำากันในหลายครัง้ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ ดว้ยความรบีเรง่

ส่งผิดส่งถูกทำาให้เป็นคดีความหรือต้องมาแก้ไขเรื่องราวกันในภายหลังก็มาก

การปฎริปูประเทศในหลายๆ สว่น เป็นไปดงัคำากลา่วของทา่นนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ ์

จนัทรโ์อชา ทีไ่ดใ้หเ้กยีรตไิปแสดงปาฐกถาเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2561 ทีห่อประชมุจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ว่า “การปฎิรูปไม่เหมือนการเข้าห้องน้ำา เมื่อออกมาแล้วถือว่าเสร็จเรียบร้อย” 

เป็นคำากล่าวที่ผมเห็นว่า ท่านนายกรัฐมนตรี มีความสามารถในการหยิบยกเรื่องง่ายๆ มา

อธิบายสิ่งที่ดูเป็นเรื่องยาก ผสมด้วยอารมณ์ขันที่สร้างบรรยากาศการรับฟังได้เป็นอย่างดี ถึง

กระนั้น ดังได้เรียนแล้วช้างต้นว่า เนื้อหาของเอกสารหนากว่าพันหน้ากระดาษ คงจะมีคน

ท่ีอ่านถ้วนทั่ว น่าจะเป็นคนเรียงพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ผู้ทำาหน้า

ท่ีเลชาคณะกรรมการจัดทำารายงานทางฝ่ายสภาพัฒน์ฯ เป็นหลัก แต่ยอมรับว่า การปฎิรูป

ประเทศไทย ในส่วนที่ผมได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่เป็น “สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) ด้าน

การเมือง ”  เป็นเรื่องที่กล้าพูดว่า แม้ไม่มีความสลับซับซ้อน แต่เรื่องที่ยากที่สุดคือการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมความคิดความเชื่อ (mindset) ของคนส่วนใหญ่ ที่ยังมีมุมมองหรือทัศนคติ

ต่อ “การเมอืง” ไมเ่หมอืนกบัพวกเราทีเ่ปน็คนพยายามผลกัดนัความเปลีย่นแปลงจากสิง่เดมิๆ 

จงึไมน่า่แปลกใจทีอ่าจจะมพีรรคการเมอืงจำานวนหนึง่ยงัไมรู่ส้กึวา่ ตอ้งไปปรบัตวัอะไรมาก แม้

จะเคยได้ยินมาว่า การปฎิรูประเทศนี้ เราใช้ “ยาแรง” เรามีกฎหมาย มีวิธีการกระบวนการ

ต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม 

ยิ่งในวันที่เข้ามาเป็นกรรมการปฎิรูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำารวจ) ต้องยอมรับ

ว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติและมีความกรุณาต่อคณะกรรมการฯ ชุดที่มีท่านประธาน 
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พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากในวันแรกที่ท่าน

นายกรัฐมนตรีกรุณาเป็นประธานที่ประชุม ณ ทำาเนียบรัฐบาล ในการมอบนโยบายแล้ว ไม่มี

การแทรกแซงหรือสั่งการอะไรให้คณะกรรมการฯ ต้องรู้สึกกระวนกระวายใจในเรื่องใดๆ เลย 

มีแต่ในช่วงภายหลังของการส่งข้อเสนอการปฎิรูปไปแล้วเท่านั้น ที่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้

อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จึงได้มีความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์หลายเรื่อง ซึ่ง

ส่วนตัวของผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเป็นท่ีมาของการมีมติคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการแก้ไข

พระราชบัญญัติสำานักงานตำารวจแห่งชาติอยู่ ในขณะนี้ เพื่อให้เกิดกลไกต่างๆ สอดรับกับข้อ

เสนอการปฎิรูปนั่นเอง

อยากเรยีนพีน่อ้งประชาชนทุกท่านวา่ ผมอาจเป็นสว่นหนึง่ของกำาลงัพลภาครฐั สิง่ทีเ่ขยีนหรอื

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

วา่รฐับาลเองพรอ้มจะรับฟังและพร้อมจะนำาขอ้เสนอทีเ่ปน็ประโยชนไ์ปปฎบิตัใิหเ้กดิผลสำาเรจ็

เพื่อประเทศไทยไปไกลกว่า 4.0 อย่างไม่ต้องสงสัย

เอาอย่างจีน ทำาอย่างจีน

มีคนส่งคลิปมาทางไลน์ซ้ำากันหลายกลุ่มเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคมท่ีผ่านมาเก่ียวกับการเดินสวนสนาม

ในวันชาติของจีนท่ีปักก่ิง ผมเปิดดูนึกว่าประมาณห้านาที กลายเป็นคลิปท่ีเขาเอาเน้ือหาแบบ

ให้สาระความรู้เต็มอ่ิมไปโพสต์ไว้ในยูทูป ความยาวถึงห้าช่ัวโมง ปกติถ้าไม่ใช่เร่ืองท่ีอยู่ในความ

สนใจหรือมีสาระคุณภาพให้ติดตามชม ถ้าเปิดทีวีผมจะรีบกดรีโมทไปดูรายการอ่ืนทันที แต่

เม่ือได้ชมเน้ือหาการนำาเสนอของสำานักข่าวแห่งชาติจีนท่ีทำาการถ่ายทอดสดให้คนได้รับชมกัน

ท่ัวโลกพบว่า เขานำาเสนอน่าประทับใจและมีเกร็ดความรู้ท่ีสมควรนำามาถ่ายทอดเผยแพร่ให้

พวกเราได้รับรู้ท่ัวกัน หากเป็นสมัยผมยังวัยรุ่นคงมีคนออกมาพูดว่าน่ีมันหนังโฆษณาชวนเช่ือ
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ลมืบอกไปอีกเรือ่งวา่ บงัเอญิไปเจอขา่ว “ตำารวจฮ่องกงใชก้ระสนุจรงิยงิผูช้มุนมุ” ผมเลยไปกด

ขา่วนัน้อ่าน ปรากฏวา่ มชีอ่งยทูปูอกีชอ่งหนึง่ไลฟห์รอืถา่ยทอดสดการชมุนมุในบางจดุแบบไม่

ตัดทอน ผมเลยเปิดดูพร้อมกันสองช่อง เวลามีเสียงปึงปังเสียงตะโกนโหวกเหวกโวยวายก็ละ

สายตาไปชมการประทว้ง กดปุม่พกัยทูปูสวนสนามไวช้ัว่คราว แตด่แูล้วเกดิความม่ันใจวา่ฝ่าย

รัฐบาลจีนน่าจะคุมอยู่เลยหันมารับชมรายการพิเศษเกี่ยวกับวันชาติของจีนอย่างตั้งอกตั้งใจ

เจ็ดสิบปีผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปีก ผมจำาได้ว่าคุณปู่ซึ่งท่านรักการอ่านหนังสือมาก ท่าน

ได้ซ้ือหนังสือสมุดภาพภาษาจีนเป็นกรณีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนในสมัย มรว 

คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ในวัย

ที่ประธานเหมาชราภาพมากถึงกรุงปักกิ่ง เป็นภาพหาดูได้ยาก การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง

ไทยจีนในเวลานั้นเป็นเรื่องประหลาดสำาหรับคนหลายคนที่ไม่เข้าใจและมีความหวาดระแวง

เกี่ยวกับลัทธิความเชื่ออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน 

แต่ในสิ่งที่เราได้เห็นก้าวกระโดดอย่างที่บอกว่า “จีนมาไกลมาก” ด้วยลำาแข้งของตัวเขา

เอง ไม่มีฟลุ๊ก จึงไม่ใช่สิ่งท่ีพูดเกินจริง ความสำาเร็จในการทำาให้อัตราความยากจนของคนใน

ประเทศของเขาจากเกินคร่ึงประเทศมาเหลือราวเปอร์เซ็นต์กว่าๆ ได้ในวันนี้ กระทั่งการเข้า

ถึงสาธารณสุข การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศในโลก ไม่ใช่

เร่ืองฟลุ๊ก เพราะจีนยึดโยงกับแนวนโยบาย และการเมืองที่นิ่ง ถ้าจะบอกว่า เขามาได้ไกล

เพราะไม่มีนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่กระหายอำานาจแต่ทำาเพื่อตัวเองและพวกพ้องไม่น่าจะ

ผิดไปจากความจริง 

แมแ้ตร่ถตรวจพลสวนสนามของ สี จิน้ ผงิ กใ็ชร้ถยีห่อ้ “หงฉี (Hongqi)” ทีผ่ลติในประเทศ ซึง่

เปน็หนา้เปน็ตาของเขา ขณะทีอ่ตุสาหกรรมรถในบ้านเรายงัเป็นของตา่งชาตแิละไม่ไดถ้า่ยทอด

เทคโนโลยีอะไรให้กับคนในประเทศนอกจากสูบเอาหยาดเหงื่อแรงงาน ผลประโยชน์ได้กับ

เฉพาะกลุ่มนายทุนท่ีขายรถราแบบขาดความรับผิดชอบ เช่น รถกระบะดาวน์ต่ำาบางยี่ห้อที่

เหน็วิง่กนัเกลือ่นทำาลายมลภาวะอยา่งรุนแรงเพราะปลอ่ยคารบ์อนไดออ๊กไซดส์งูมากแตร่ฐัยงั

ไม่ทำาอะไร ภาษีประจำาปีในต่างประเทศเก็บตามค่าคาร์บอนที่ว่า อีกทั้งอุปกรณ์ส่วนควบของ

รถหลายประเภทที่ก่อให้เกิดความรำาคาญ ยั่วยุ เช่น ไฟซีนอนที่มีความเข้มข้นเหมือนไฟสูง 

การให้รถกระบะยกสูง รถตู้ ที่บดบังทัศนวิสัยวิ่งในเมืองกันเอิกเกริก ทั้งที่ในต่างประเทศรถ

ประเภทเหลา่นี ้จะตอ้งมกีารจดัเกบ็ภาษใีนอตัราพเิศษ และตอ้งใช้ใหถ้กูกบัประเภทการใช้งาน  

เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอาจริงเอาจังเพราะกลัวกระทบคะแนนนิยมรัฐบาล เราเลยเห็นเหตุการณ์
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อุบัติภัยทางถนนที่คร่าชีวิตผู้คนปีละเป็นหมื่นคน ทั้งที่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เป็น “เรื่อง

ป้องกันได้” แต่คนไทยกับผู้มีอำานาจเหมือนจะมองเป็นเรื่องหยุมหยิม

เผลอไปคุยเรื่องรถ กลับมาเรื่องของจีนแบบตรงๆ กันต่อ ผมได้ฟังผู้ให้ความเห็นเป็นภาษา

อังกฤษในรายการเดียวกันนี้พูดถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จของจีนจับใจความได้ว่ามีดังต่อไปนี้ 

จีนใช้การลงทุนขนาดใหญ่ สร้างงานกระจายรายได้ ไม่เน้นแจกเงินฟรี ต้องทำางานมีผลงาน

ถึงจะได้เงิน กระบวนการของเขาสามารถคัดสรรได้ผู้นำาที่ดี มีวิสัยทัศน์ การเปิดประเทศเป็น 

“หนีง่ประเทศสองระบบ” คนฮอ่งกงบางสว่นอาจไมพ่อใจ อาจรงัเกยีจความเปน็จนี ไปยกย่อง

ฝรั่งเจ้าอาณานิคมอย่างน่าขบขัน แต่นี่เป็นวิธีคิดที่แยบยลเพราะมันคือผลประโยชน์แห่งชาติ  

การทดสอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติท่ีจีนท่ีทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่ากระทั่งแน่ใจว่าจะต้องไม่มีข้อผิด

พลาดได ้เพราะหากมอีะไรผดิขึน้มามนัจะกระทบคนทีเ่ป็นประชากรนบัพันลา้น ทีส่ำาคญัท่ีสุด

สำาหรบัสว่นตวัของผมยงัตอ้งยกให ้“ความเปน็คนจีน” หรอืทรัพยากรมนษุย ์ผมเชือ่ในสิง่ท่ีเรา

เรียกวา่ “วฒันธรรมหรือคุณธรรมความดงีาม” ทีช่าวจนีสว่นใหญย่ดึถอื การไม่ลมืชาตกิำาเนดิ

ของตนเอง ความกตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราได้

ริเริ่มอาจจะก่อนจีนมาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยแนวทางของล้นเกล้าฯ สมเด็จพระภัทรมหาราช 

ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสานต่อ รวมไปถึงแนวทางที่หลายฝ่ายเดินมาในทางที่ถูก

ที่ควร เหลือแต่ “คนไทยทุกคน” จะต้องลงมือทำาให้เป็นมรรคเป็นผล

ยังจำาได้ดีว่าขณะกำาลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ท่านอาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ สั่งซื้อ

รัฐธรรมนูญจีนฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาให้พวกเราอ่านเป็นหนังสือนอกเวลา (อ่านเสริม

ความรู้) เรื่องได้ยินไปถึงนักข่าว ลามไปยังนักวิชาการที่ไม่รู้เร่ืองรู้ราวพากันพูดทำานองว่า 

“ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจะไปดูตัวอย่างจีนได้อย่างไร”

ผมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยเป็นนักเดินทาง ความสำาเร็จประการหนึ่งของอังกฤษในการเป็น

เจ้าอาณานิคมคือการรักชอบในการเดินทางเสาะแสวงหาทรัพยากรด้ันด้นไปทั่วโลก ผมเคย

เห็นคนจีนสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อราวสามสิบปีก่อนในเวลาที่จีนยังยากลำาบากมาก ฝรั่ง

เห็นเป็นคนจีนก็ดูถูกดูแคลน แต่เขามุมานะ ทำางานในร้านฟาสต์ฟู้ดหาเงินมาเรียนหนังสือ ได้

ดีก็หลายคน  อย่าง “แจ๊ก หม่า” ที่คนไทยรู้จักดี การที่คนไทยมีโลกทัศน์ที่กว้างได้ไปเห็นไป

สมัผสัสิง่ตา่งๆ ดว้ยตัวเองทำาใหเ้ราไมถ่กูหลอก มีคนมาบอกวา่กำาลงัจะไปอเมรกิาอยากไดอ้ะไร

หรือไม่ ผมเลยฝากซื้อเสื้อมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเคยเรียนหนังสืออยู่ที่ฟลอริด้า รออยู่นานเห็น

ว่าเขากลับถึงเมืองไทยแล้วแต่ของยังไม่มา ทราบภายหลังว่า
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เขาอายที่โกหกจึงไปแอบสั่งซื้อจาก “อีเบย์ (eBAY)” เว้ปไซต์ที่สั่งซื้อของได้ทั่วโลกมาให้เพื่อ

จะไดไ้มเ่สยีหนา้ ทำาใหเ้หน็ถงึสิง่ทีค่นไทยยงัตอ้งแกใ้หไ้ด ้คอื ตอ้งฝกึใหม้คีวามละอายตอ่บาป 

ขจดัความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตน ตอ้งมคีวามมมุานะบากบ่ัน อยา่รกัความสนกุสะดวกสบายมาก

เกินไป และพึงลดละเลิกการริษยาอาฆาตพยาบาทต่อกัน มักถึงตนเองและพวกพ้องมากกว่า

ใช้ความฉลาดในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม “เรามีคนเก่งมาก แต่พวกขี้โกง

ก็มีอยู่มาก ถ้าเราเอาคราบไคลความเหลวไหลพวกนี้ให้พ้นไปได้ เราจะสามารถก้าวเป็นผู้นำา

โลกได้ในชาตินี้”

“ความกล้าหาญ”  “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความเพ้อฝัน”

 ด้วยเหตุที่มีเนื้อที่ในการนำาเสนอค่อนข้างจำากัดเพราะส่งต้นฉบับเป็นรายท้ายสุด จึงคิดอ่าน

อยู่นานว่าน่าจะนำาเสนอเร่ืองท่ีจะต้องเข้าประเด็นแบบร่วมสมัยและสามารถเชิญชวนให้คน

อ่านได้คิดตาม ได้ช่วยกันตรวจสอบทั้งตัวท่านเองและหน่วยงานของทุกท่านว่ามีปัญหาเหล่า

นี้อยู่ด้วยหรือไม่ ย่อมถือว่าเป็นการเชียนอันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยสมบูรณ์

ชื่อเรื่องอาจดูเหมือนจะไปรบทัพจับศึกกับใครถึงต้องมี “ความกล้าหาญ” แต่แท้จริงแล้ว คำา

นีเ้ปน็เรือ่งของสามญัสำานกึในการแสดงความรบัผดิชอบและปฎบิตัหิน้าทีข่องคนเราดว้ยความ

สุจรติ เทีย่งธรรม โดยไมห่วัน่เกรงกับอทิธพิลหรอืแรงบีบคัน้ทีเ่ขา้มาแทรกแซง ไม่วา่จะเป็นจาก

ภายนอกหรือด้วยกิเลศ ตัณหา อคติสี่ประการ อันได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง ที่มักพกพา

ไปด้วยความอยากได้อยากมี รวมไปถึงความเกลียดชังริษยาอาฆาต อันเป็นบ่อเกิดแห่งการ

สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงในการตัดสินใจประกอบกิจการงานต่างๆ ของมนุษย์โดยทั่วไป

เป้าหมายการปฎิรูปประเทศ จึง“อยากได้” คนที่เราพูดกันติดปากว่า “ต้องทั้ง เก่ง และ ดี” 

มาเป็นคนนำาองคก์ร หรือเปน็ผูอ้ยูใ่นตำาแหนง่ทีเ่ม่ือจะใหต้อ้งปฎบิตังิานในหนา้ที ่จำาเปน็ตอ้งมี 

“ความกลา้หาญ” ดว้ยประการทัง้ปวง แตท๋ีไ๋ดพ้บเหน็ในหลายเหตกุารณใ์นหลายองคก์รตาม

ที่เป็นข่าวในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์บ้าง โลกเสมือนจริงบ้าง บางทีสะท้อนการก้าวไป

ไกลเกนิเลย “ความกลา้หาญ” ขนาดทีพ่ยายามจะมองวา่ เปน็เรือ่งของ “ความคดิสรา้งสรรค”์ 

ยงัดวูา่นา่จะเลยเถดิกลายเปน็ความฝนัทีอ่าจร่ำารอ้งอยูใ่นหวัจติหวัใจของหวัหนา้หรอืผูน้ำาองค์

กรนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

ยอมรับครับว่า คนที่เอา “ความฝัน” มาสานต่อเป็นความสำาเร็จมีไม่น้อย ตัวอย่างหนึ่ง คือ 
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Walter Elias Disney หลายคนอาจงงงงว่า “ใครเหรอ?”  ถ้าอ่านชื่อหลังของเขาน่าจะคุ้น

กันดี เขาคือ เจ้าของ Disney World ที่มีอยู่หลายแห่งในโลกใบนี้ เป็นผู้ประสบความสำาเร็จ

มาจากความฝันของเขาด้วยความบีบคั้นหลายๆ อย่างในวัยเด็ก แต่คำาว่า “Mickey Mouse” 

ของเขาก็กลายมาเปน็แสลง (คำาทีม่คีวามหมายสือ่ไปคนละเรือ่งกบัคำาทีค่นทัว่ไปเขา้ใจ) เพราะ

ความช่างฝันของดิสนีย์ ทำาให้คนที่อาจหมั่นไส้ เอาชื่อตัวการ์ตูนสุดโปรดของเขาไปล้อเลียน

เป็นคำาที่สื่อความหมายในทางเสียหาย เช่น Mickey Mouse Operation หมายถึงการต่อว่า 

คนท่ีทำาอะไรแบบฉาบฉวย จับแพะชนแกะ เหมอืนอยา่งทีเ่ราเหน็ผูบ้รหิารหลายองคก์ารเวลา

นี้ ที่บางทีคิดอ่านเรื่องอะไรดูๆ ไปเป็นที่ฮือฮา เหมือนจะดูดี ดูล้ำา (สมัย) แต่มุมสะท้อนกลับที่

กม็มีาก เพราะ “ความล้ำา” รวมทัง้สิง่ทีดู่เหมอืนจะสรา้งสรรค์ เอาเขา้จรงิอาจเขา้ใจไดว้า่ทีท่ำา

อยา่งน้ันอยา่งนีม้นัเหมอืนจะซ่อน “ความอยากสว่นตวั” ของบคุคลคนนัน้มากกวา่หวงัเหน็ผล

ลัพทธ์ที่จะได้กับองค์กรหรือส่วนรวม 

จึงถือว่า หากจะสนับสนุนบุคคลลักษณะนี้ให้ก้าวไปเป็นผู้บริหารในตำาแหน่งที่มีความรับผิด

ชอบสงูยิง่ข้ึนไปนา่จะเปน็อนัตราย เพราะนอกจากยงัไมเ่ขา้ข่ายผูม้คีวามกลา้หาญ หรอืมีความ

คิดสร้างสรรค์ แต่กลับมากล้นไปด้วย “ความเพ้อฝัน” ซึ่งพบเห็นว่าในเวลานี้กระบวนการ

ขายความฝันมีมาก ไม่ว่าจะข้าราชการหรือนักการเมือง รวมทั้งธุรกิจ แวดวงการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ที่เขียนมาถึงตรงนี้เพื่อสะท้อนปัญหาและอยากเห็นบ้านเมืองของเรามี “คน

ดีจริง เก่งจริง” เข้ามาช่วยกันทำางานมากมาก โดยเฉพาะทางราชการหรือหน่วยงานทั้งหลาย

ท่ีเหมือนจะเน้นการจัด “อีเว้นท์” ใช้งบประมาณมากมายสำาหรับประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์ของ “หน่วยงานและอาจพ่วงตนเองไปด้วยพร้อมๆ กัน ”เป็นภารกิจหลัก แต่งานใน

หน้าที่ให้ความสำาคัญเป็นเรื่องรองอย่างน่ากังวลยิ่ง 

“ศรัทธาปสาทะ” ไม่เข้าใครออกใคร

ความปรารถนาดี ความใจบุญสุนทาน เป็นสิ่งที่คนไทยมีให้เพื่อนร่วมโลกเสมอมา เมื่อญี่ปุ่นมี

ภยัสนึาม ิแมก้ระทัง่เพือ่นบา้นแผน่ดนิไหว น้ำาทว่มมภียัพบิตัใิด คนไทยเรามนี้ำาใจมไิดข้าด หา

ทางเยียวยาชว่ยเหลือเตม็ท่ี คร้ันเมือ่เรามวีกิฤตการณโ์ควทิ คนอยู่บ้านกจิกรรมหลกัๆ นอกจาก

น่ังนอนกนิขา้วพดูคุยกนัแลว้ อีกชอ่งทางแห่งการติดต่อกับโลกภายนอกและเปน็ปจัจยัทีห่กที่

เจ็ดแห่งความจำาเป็นพื้นฐานของมนุษยชาติในปัจจุบัน คือ โลกเสมือนจริงหรือสังคมออนไลน์
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ในเวลาที่ผ่านมา ผมจึงได้เตือนใครหลายคนว่า เมื่อคนมีเวลาว่างมากเพราะถูกกักกันอยู่ใน

ท่ีจำากัดแถมยังมีเคอร์ฟิว สิ่งที่จะเฟื่องฟูและถูกเรียกร้องถวิลหามากที่สุดคือการเช่ือมต่อกับ

โลกภายนอกด้วยอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรให้ระมัดระวัง ความ

รนุแรงรวดเรว็ในการแพรก่ระจายขา่วสาร (viral) จะเพิม่ขึน้อีกหลายเทา่ เรยีกวา่ ใครทำาอะไร 

กระแอม กระไอ ด่าทอนินทาใครจะรู้ถึงกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองในพริบตา

กรณีรับเงินบริจาคโน่นนี่ของสังคมเรา เคยได้ยินจากฝรั่งเขียนในหนังสือวิจารณ์สังคมของ

เราว่า คนไทยชอบทำาบุญ การเรี่ยไรทำาได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องจริง เพราะผมเรียนหนังสืออยู่ต่าง

ประเทศ ไมค่อ่ยเหน็คนใหเ้งนิคนเรร่อ่น แตด่ว้ยความเป็นคนไทย ผมไปอังกฤษใหม่ๆ มองเงนิ

ปอนด์ที่เป็นเหรียญ เหมือนเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบในบ้านเรา พอมีคนมาขอตังค์ก็หยิบยื่น

ให้โดยลืมไปว่า ปอนด์หนึ่งขณะนั้น หกสิบถึงเก้าสิบบาท (โดยเฉพาะช่วงที่เรียนยังไม่จบต้อง

ใช้ทุนส่วนตัวพุ่งไปร่วมๆ เก้าสิบบาท) พอให้ไปแล้วคิดได้ เสียดายก็ทำาอะไรไม่ได้เพราะให้ไป

แล้ว ได้แต่แผ่เมตตาเพราะถือเป็นกุศลจิตเป็นกรรมดีที่ให้ไปด้วยความเต็มใจแม้จะรู้เท่าไม่ถึง

การณ์เพราะความคุ้นเคยกับอดีต

แตก่ารระดมเงนิบรจิาคกระทัง่กลายเปน็ปญัหา เพราะเกดิดว้ยเหตปัุจจยัดงัพระพทุธวจนะโดย

แท้ เพราะการมีศรัทธาปสาทะ สำาหรับความคิดผม คือ ความเชื่อ ความศรัทธา หรือเลื่อมใส

โดยปราศจากคำาถาม ไม่ต้องการคำาอธิบาย เหมือนแม่ยก พ่อยก แขวนพวงมาลัยคล้องคอ

พระเอกลเิกแบบหมดหนา้ตกั ผมจำาไดว้า่ บางรายบา้นช่องทรพัยส์นิเอาไปใชก้บัความศรทัธา

ปสาทะนี้กระทั่งมีความเดือดร้อนวุ่นวาย จริงๆ แล้ว รัฐเองก็มิได้ปล่อยปละละเลยมีกฎบัตร

กฎหมายหลายฉบบัควบคมุดูแลกนัอยา่งเขม้งวด ในการตรวจสอบทีม่าท่ีไป แตส่ว่นมากปญัหา

มักจะตามมาเมื่อมีการบริจาคได้เงินได้ทองกันหลายสิบล้าน บางรายเป็นร้อยล้านก็มี เพราะ

ความเชื่อความศรัทธาดังว่า

ยงัขาดมาตรการทีจ่ะปอ้งกนัมใิหก้ารเปดิรบับรจิาคการเรีย่ไรกระทำากนัโดยงา่ย เพยีงใครมเีฟส

บุก๊ เป็นยทูปูเบอร ์เปน็โคช้ หรอืเปน็คนมญีานวเิศษ (ตามคำากลา่วอา้ง) กส็ามารถระดมทนุกนั

ไดโ้ดยไมต่อ้งมมีาตรการอะไรมาคุม้ครองคนบรจิาคเงนิ แม้จะมีขอ้กำาหนดใหมี้การขออนญุาต

แต่ส่วนใหญ่มักไม่มีคนทำาเพราะอ้างการไม่รู้กฎหมายข้อบังคับ จึงอาจจำาเป็นที่เจ้าของแพลท

ฟอร์มหรือเครื่องมือที่คนรับบริจาคใช้ในการระดมทุนต้องคอยตรวจสอบดูแล หรือเป็นผู้ช่วย

เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะต้นตอสาเหตุมาจากพื้นที่ของตนที่อนุญาตให้คน

เข้ามาหาประโยชน์ได้อย่างเสรี
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 ถึงกระน้ันกต็อ้งให้คำาแนะนำาเตอืนสตมิายงัทกุทา่น ทีเ่ชือ่วา่อยา่งไรกน็า่จะเคยมเีจตนาดชีว่ย

เหลือเพื่อนมนุษย์ ให้ตระหนักถึงเร่ืองเหล่านี้ และให้ตั้งตนด้วยแนวทางหลักกาลมสูตรของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสให้พวกเราทั้งหลาย คิดและทำาในเรื่องต่างๆ ด้วยความ

รอบคอบ การจะปกัใจเชือ่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ควรใชวิ้จารณญาณและปัญญาไตร่ตรองใหถ้อ่งแท ้

ปัจจุบันมีทั้งรายการ มีทั้งช่องทางติดต่อตรวจดวงชะตา นักแสดงคนมีชื่อเสียงหลายคนผัน

ตัวเองมาเป็นโหราจารย์ ทำานายทายทักเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่ว  ถูกบ้างผิดบ้างเป็นโลกะวัชชะ 

(หรือสังคมคนทั่วไปติติงไปตามสิ่งทึ่เขาต้องการ) แต่บางรายทำาเงินถึงขนาดมีรถซุปเปอร์คาร์

คันละหลายสิบล้าน (เรื่องภาษีไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร) แต่คนก็ยังเชื่อถือศรัทธาเอาเงินไปใส่

ให้เขาเพลิดเพลินตั้งตนเป็นเอกทัตคะหยั่งรู้ความเป็นไปของโลกและของผู้อื่น เวลาทำานาย

ทายทักบางเรื่องก็กำากวมมาก ตีความไปได้หลายนัย แต่ถือว่า เมื่อผลออกมาย่อมมีโอกาสถูก

หรือตีความได้ว่าแม่น แม้แต่ทำาการพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังผ่านจอทีวีมีให้เห็นกัน

ดาษดื่น กองเซนเซอร์ หรือ กสทช น่าจะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย

เม่ือพูดถึงศรัทธาปสาทะ แล้ว ก็คงต้องวกเข้าเรื่องหลักการบริหารงานบริหารคนไม่ว่าจะใน

ทางการเมืองระบบราชการหรือองค์กรใด ด้วยคำาว่า ศรัทธาปสาทะ บางทีอาจมองคล้ายเป็น 

“ความลุ่มหลง” อย่างที่บางคนมองเห็นว่า ถ้าใครรักใครชอบใคร ทำาอะไรไม่มีคำาว่าผิด และ

มักจะนำาไปสู่อาการเป็น “คนหูเบา” โดยง่าย ยิ่งกระบวนการทำาลายกันท่ีมักใช้ได้ผลเป็นท่ี

ประจักษ์ คือ การใส่ร้ายป้ายสีอาศัยความเช่ือถือเลื่อมใสที่มีต่อกัน กล่อมเกลาหรือให้ข่าว

สารผิดๆ กันเป็นชุดๆ กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อแย่งชิงหักโค่นฝ่ายตรงข้าม จึงต้องให้

ผู้นำาของเรามีความหนักแน่นไม่เชื่อคนง่ายเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้

นานนาน

“ โรคระบาดนำาเข้า ” หลายมุมมองไทยอเมริกัน

มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดกับผมว่า “โควิท เป็นกฎแห่งกรรม” เพราะประเทศที่ได้รับผลกระทบ

หนักๆ ล้วนมีประวัติในอดีตและปัจจุบันท่ีไปเกี่ยวพันกับการรบราฆ่าฟัน เบียดเบียนคนอื่น

เขา เป็นเจ้าอาณานิคม หรือไม่ก็ฆ่ากันเอง โดยส่วนตัวผมเป็นชาวพุทธ ย่อมเชื่อและศรัทธา

ในพระธรรมคำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเชื่อว่า “กฎแห่งกรรมมีจริง” และเป็น

วิทยาศาสตร์ย่อมมีเหตุอันนำามาซึ่งผลในปัจจุบัน จะไม่เสียเวลาไปกล่าวถึงประเทศบนๆ
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ของตารางโควิท กันทุกประเทศ แต่ถ้ามองใกล้ๆ สักราวศตวรรษหรือกว่านั้นเล็กน้อยที่ผ่าน

มา อิตาลี ญี่ปุ่น คือ ฝ่ายอักษะในสงครามโลก อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน คือ จ้าวอาณานิคม

ในหลายทวีป ผลงานเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ ฝรั่งเศสในเวลานั้นทำาอะไรกับคน

ไทยประเทศไทยของเราคงไม่ลืมกันง่ายๆ ที่กล่าวเช่นนี้มิได้มุ่งหมายให้เราเป็นคนคิดแค้นเอา

คืน แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารักชาติแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้มากยิ่งขึ้น ส่วน

สหรฐัอเมรกิาสรา้งเนือ้สรา้งตวัเปน็ประเทศเกดิใหมด่ว้ยระยะเวลารวดเรว็ ตวัเลขโควทิวนันีย้งั

คงนำาเปน็เบอรห์นึง่ของโลก คนเสยีชวีติวิง่ผ่านหลกัแรก คอื เหตกุารณ ์911 ราวๆ สองพนัคน 

เรายงันกึวา่สงูมาก ไปๆ มามาวิง่เลยจำานวนทหารอเมริกนัทีเ่อาชวีติไปทิง้ในสงครามเวยีดนาม

เกอืบหกหมืน่คน พาเอาทหารไทยตอ้งไปรว่มสละชพีอีกเกอืบห้ารอ้ยนาย วนันีต้วัเลขกำาลังวิง่

ไปที่หลักแสน ใกล้เคียงกับสงครามกลางเมืองที่เขารบพุ่งฆ่าฟันกันเองในไม่ช้า

สิง่ทีไ่ทยกบัอเมรกินัทำาคลา้ยๆ กนั คอื ความลา่ชา้ในการตอบสนองกบัปญัหาในชว่งแรก โชค

ดีของประเทศไทย ถ้าจะว่าไป “โควิท” เป็น “โรคระบาดนำาเข้า” ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า ไม่ใช่

อยู่ดีๆ อุบัติขึ้นมาในประเทศของเรา โดยของไทยมีที่มาชัดเจนจากคนไทยและคนภายนอกที่

นำาพาโรคนี้เข้ามา 

เราอาจโชคดีในหลายด้านที่ระบบบริหารจัดการสาธารณสุขของเราเข้มแข็งรับมือกับปัญหา

ได้ แม้จะมีปัญหา “เอกทัคคะ” หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเก่งกล้าเป็นจำานวนมาก แต่ละ

ท่านมีศิษยานุศิษย์ มีผู้นับหน้าถือตาอยู่เป็นกลุ่มก้อน ทำาให้ช่วงแรกๆ ประเทศเราเซไปไม่

น้อย เพราะแง่มุมความคิดแต่ละท่านสร้างความสับสนอลหม่านเข้าตำารามากหมอมากความ

อยู่พอสมควร กระทั่งรัฐบาลได้ใช้วิธีการอันละมุนละม่อม นำาเอาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้

รับความน่าเชื่อถือและเป็นกลางมาร่วมหารือจัดรูปแบบการบริหารองค์กรให้มีผู้รับผิดชอบ

ชัดเจนและมีความเป็นเอกภาพ แต่การเมืองก็เล่นงานไม่ต่างกับในอเมริกา เพราะ “สื่อหลาย

ส่ือ” เอง ก็จัดตั้ง “บุคลาพิสดาร” เป็นคำาที่ผมบัญญัติขึ้นเองให้หมายถึง “บุคคลที่เนรมิต

เสกสรรปั้นแต่งให้เป็นผู้รอบรู้กว้างขวางเกินมนุษย์มนาทั่วไป” เรียกว่าเป็นขาประจำาของสื่อ

ในเครือข่ายหรือสังกัดของสื่อนั้นๆ ไม่ต่างกับกรณีของสหรัฐที่มี ดร ฟาวซี่ (Fauci) ซึ่งเป็นผู้

เขี่ยวชาญของศูนย์ควบคุมโรคระบาดติดต่อ ที่สื่อซึ่งไม่ชอบหน้า ประธานาธิบดีทรัมป์ ปั้นให้

เปน็ “ฮโีร”่ เพือ่ทำาให้ทรัมปด์ผูดิในทุกเร่ืองแมห้ายใจกย็งัผดิ โดยเฉพาะสือ่อยา่ง “ซเีอน็เอน็”  

ที่แสดงตัวชัดเจนที่สุด ทั้งที่ ดร คนนี้แหละ คือคนที่บอกว่า อย่าใส่หน้ากากอนามัยเพราะมัน

ไม่ช่วยแต่อาจทำาให้เสี่ยงการระบาดหนักขึ้นไป กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบ
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ไซเบอร์ กับ ที่ชอบดูเขาเล่าข่าวแล้วไม่ยึดโยงหลักกาลมสูตรพากันเชื่อแบบไม่ตั้งคำาถามใดๆ 

แถมยังมาโพสต์มาแนะนำากันต่อ เหมือนกรณีแบบจำาลองคาดการณ์จำาแนกผู้ติดเช้ือ ผลการ

รักษา (Mathematical model) และกราฟต่างๆ ที่บังเอิญผมได้ชมการนำาเสนอขององค์กร

บางองค์กร รู้สึกตกใจมาก ตรงที่นำาเสนอรายงานของฝรั่งมาแบบยกมาแล้วไม่บอกด้วยว่า มี

คนเขาทำาไว้ตีพิมพ์ในวารสาร “ไฟแนนซ์เชียลไทม์” แต่ไม่ว่ากัน เพราะเขาคงไม่เอาไปเสนอ

ขอตำาแหน่งวิชาการอะไร         

คลา้ยกนัอยา่งกบัแกะอกีเรือ่ง คอื การแจกเงนิ ซึง่เปน็เรือ่งนา่เสยีดายมากทีเ่รามบีคุคลระดบั

เบอร์ต้นๆ ของประเทศมาดูแลแก้ไขปัญหาการเงินการคลังของประเทศ แต่กระบวนการคิด

คล้ายกันมากกับของอเมริกา บางทีเราอาจหลงทางคิดไปว่า ทำาแบบอเมริกาแล้วน่าจะไม่ผิด 

แต่สถานะทางการเงินของเราถึงจะไม่จนแต่ก็รวยน้อยกว่าอเมริกันมาก เราพิมพ์ธนบัตรดอล

ลา่รเ์องไมไ่ด้เหมอืนสหรฐั แตเ่ราแจกเงนิแบบ “กระจายเปน็หยอ่มๆ” ถงึหนึง่ในสามของมูลคา่

ทีอ่เมรกินัแจก เขาใหส้ามหมืน่ เราแจกราวหนึง่หมืน่ถา้รวมชดเชยประกนัสงัคมอาจเกอืบเทา่

อเมรกิา กระทัง่ลา่สดุ จดหมายทีเ่อกชนตอบนายกรฐัมนตร ีกย็งัไม่เขา้เป้า หลายรายทีส่ื่อเปิด

เผยมาตรการใหเ้หน็ ยงัวนเวยีนกบัการชว่ยเหลือเงนิทอง ทัง้ทีส่ิ่งทีน่า่จะนำาเสนอเป็นรปูธรรม

ได้ดีกว่า คือ ทำาอย่างไรที่หากท่านทั้งหลายไม่สามารถจ้างคนงานของท่านต่อไปได้ ต้องปลด 

ต้องลดคน จะผนึกกำาลังกับภาครัฐท่ียังมีเงินพอเยียวยาให้ค่าตอบแทนคนเหล่านี้ ซึ่งมีความ

ชำานิชำานาญเฉพาะทาง หรือท่านมีเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เคร่ืองมือวัตถุดิบอะไร

ที่จะมาเสริมมาสนับสนุนการทำางานในภาวะวิกฤตทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุกต่อไปได้ ยังไม่

เหน็ขอ้เสนอเหลา่นีช้ดัเจน เหมอืนทีป่ญัหาของสหรฐักำาลังเผชญิคือความไม่เขา้ใจวา่ เรือ่งของ 

“เสรภีาพ” หรอืประชาธปิไตย เปน็คนละเรือ่งกบัการแกปั้ญหาวกิฤตที ่ประสิทธภิาพของการ

สัง่การและบรหิารสถานการณแ์บบรวมศูนยอ์าจเหมาะสมกวา่ คลา้ยการ lockdown แบบลกั

ปิดลักเปิดของเราก็เจอปัญหาเดียวกัน ยังดีที่ พรก ฉุกเฉินยังไว้หน้า แม้จะดึงเอาอำานาจแบบ

เบ็ดเสร็จมาอยู่ที่ นายกรัฐมนตรี ก็ยังมีติ่งอยู่ในประกาศ ให้อำานาจผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ 

ได้ออกข้อกำาหนดต่างๆ ได้เอง   
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ความเกลียดชังเป็นพิษร้าย

เม่ือพดูกนัถึง “พษิร้าย” หลายฝา่ยขณะนีก้ำาลงัถกเถยีงเรือ่งการหา้มสารอนัตรายหรอืสารเคมี

ทีเ่ป็นพษิกนัอยา่งหนกั เพราะเรือ่งไปสะดดุตรงทีย่งัห้ามไดไ้มข่าดดว้ยเหตผุลตา่งๆ นานา แต่

เรือ่งทีเ่ป็นพษิจีรงัยัง่ยนืและเปน็อนัตรายยิง่กวา่ อนัเปน็ทีม่าของปญัหาทัง้หลายทัง้ปวงในโลก

มนุษย์ของพวกเราคือ “ความเกลียดชัง”

ผมลองค้นหาประเด็นว่าด้วยความเกลียดชังในเว้ปไซต์ค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้ในอินเตอร์เน็ต

อยา่งกเูกลิ พบว่า ถา้พิมพ์คำาวา่ “เกลยีดชงั” จะมแีหลง่ค้นหาอยูร่าวเจด็แปดลา้น แตถ่า้พมิพ์

คำาว่า “hatred” จะมีอยู่เกือบร้อยล้านแหล่งข้อมูล มิได้หมายความว่า สังคมของเรามีความ

เกลยีดชงันอ้ยกวา่ฝรัง่ แตผ่มมองวา่ คนไทยอาจอยูก่นัอยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศัยและยงัไม่มีปราก

ฎการณ์ทีค่วามเกลยีดชงั นำาไปสูก่ารฆา่แกงกนัเปน็สงครามกลางเมืองหรอืสงครามโลกรวมทัง้

สงครามที่ประกาศและไม่ประกาศอีกดาษดื่น 

แต่เราคงประมาทไม่ได้เลย เพราะ “พิษร้าย” ของความเกลียดชังในบ้านเมืองของเราเป็นสิ่ง

ที่ปรากฏชัดว่ามีน้อยมีมากเท่าใดอาจยังไม่มีการสำารวจเป็นที่แน่ชัด เหมือนที่ค้นในกูเกิลยังมี

ไม่มากก็อาจด้วยกูเกิลคุ้นกับภาษาอังกฤษมากกว่า แต่ทุกคนพบและเชื่อว่า “ความเกลียดชัง

ในสังคมของพวกเรามีอยู่จริง” ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาผมสอนวิชาแปลเป็นภาษาไทยได้

ประมาณว่า “ความเป็นธรรมและความหลากหลายทางสังคมไทย” ชื่อวิชาอาจเน้นเป็นเรื่อง

สงัคมของไทยแตว่ตัถปุระสงคข์องวชิาบอกกบันสิิตตัง้แตเ่ริม่ตน้แล้ววา่ เราจะเชือ่มโยงไปยงัที่

อืน่ๆ ในโลกใบนีด้ว้ย เพราะเดมิทกีอ่นจะเปดิวชิานี ้ผมเสนอใหใ้ชช้ือ่วชิาสัน้ๆ งา่ยๆ วา่ “ความ

เป็นธรรมทางสังคมหรือ social justice” สิ่งหนึ่งที่ให้นิสิตในชั้นเรียนได้ศึกษาหาความรู้ คือ 

การใหโ้อกาสนสิติมอิีสระค่อนขา้งมาก เพราะเนือ้หาวชิาคอ่นขา้งกวา้ง เพือ่ใหท้กุคนสามารถ

เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ ความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแบบที่ภาษาอังกฤษเรียก

วา่ human differences ให้รับรู้วา่ ในโลกแห่งความเปน็จรงิเรามีชีวติความเปน็อยูก่นัอยา่งไร 

สังคมเราอาจไม่หลากหลายเหมือนในบางสังคม ด้วยการให้เขาไปศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ ทั้ง

แหล่งกำาเนิดความเป็นประชาธิปไตยท่ีคนชอบพูดถึง รวมทั้งไปในท่ีซึ่งให้เขาได้เข้าใจระบบ

เศรษฐกิจ การแย่งชิงรักษาผลประโยชน์ของคนเราและองค์กรท่ีเข้ามาแก้ไขจัดการกับคนที่

เอารัดเอาเปรียบและฉกชิงผลประโยชน์ของส่วนรวม เรียกว่าให้เขาได้เห็นความครบถ้วนทุก

รสชาติของชีวิต ทั้งที่มาของความเป็นปึกแผ่นรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  “ฮ่องกง” เป็นกรณี
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ศกึษารว่มสมยั จะวา่ไปคนจนีดว้ยกนัท้ังนัน้แตม่าห้ำาหัน่กันเอง กระทัง่ผูน้ำาตอ้งมาเดนิสายหา

ทางแก้ปัญหากับมิตรประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย

วนันีส้ภาวะทางการเมอืงมคีวามชดัเจนไมเ่ปลีย่นแปลง คอื ความไม่ลงรอยกนัของฝา่ยทีอ่ยูใ่น

อำานาจรัฐ กับ ฝ่ายที่ต้องการมีอำานาจรัฐ ถึงแม้ไม่มีการประกาศเป็น “ศัตรู” กันอย่างชัดเจน 

แตผ่ลงานทัง้ในและนอกสภาฯ รวมทัง้การเคลือ่นไหวทางการเมืองของแตล่ะฝา่ยยอ่มสะทอ้น

อยู่ในตัวของมันเองว่า มีจุดยืนอยู่คนละฟากฝั่ง เข้ากันไม่ได้ ถ้าจะกินข้าวกันก็ต่างคนต่างกิน

ตา่งคนต่างจดัเลีย้ง แตไ่ม่คอ่ยไดเ้หน็รฐับาลกบัฝา่ยคา้นรว่มกนันัง่ทานขา้ว พดูคยุกนัฉนัทม์ติร

ให้ประชาชนได้ช่ืนอกชื่นใจว่ามีภาพของการทำางานอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นจุดมุ่งหมายของ 

“รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบัุน” ท่ียงัคงมคีนเรียกรอ้งใหแ้กไ้ข เพยีงเพราะเปน็ไปตามเปา้ประสงค์

ของการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีบ่างฝา่ยแพก้ารเลอืกตัง้เพราะเรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ขรฐัธรรมนญู แต่

ยงัคงยนืกรานตอ้งแกใ้หไ้ด ้จงึรูส้กึฉงนสนเท่หก์บัหลักคิดหรอื “ตรรกะ” วิธคิีดของคนทีเ่สนอ

ให้แก้ไขหรือกระทั่งฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งไป

วันดีคืนดีมีสื่อมวลชนมาแจ้งข่าวว่า ผมมีชื่อไปร่วมเป็นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำาลัง

จะตั้งกันอยู่ ผมจึงรีบบอกไปทันทีว่า เป็นข่าวปลอม (fake news) เพราะเราร่างกันมากับมือ

ดว้ยความมัน่ใจและดว้ยกำาลงัสตปิญัญาที ่กรรมการ่างรฐัธรรมนญู (กรธ) ทกุคนมอียู ่กอ่นนำา

ไปให้ประชาชนทำาประชามติ จะเป็นไปได้อย่างไรที่ผมจะไปร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะ

กลายเป็นเหตุมาต่อว่าในภายหลังได้ว่า เรานำาร่างรัฐธรรมนูญที่มีข้อบกพร่องไปให้ประชาชน

ทำาประชามตกิระนัน้หรอื เรือ่งราวทำานองนีเ้ปน็กลวธิใีนการปลกุปัน่กระแสใหเ้กดิความเกลยีด

ชงั เปน็เปา้ลอ่ใหเ้กดิการวพิากษวิ์จารณด้์วยการหยบิเอาประเดน็เลก็นอ้ยมาขยายใหญอ่อกไป 

ยทุธวธิสีรา้งความเกลยีดชงัอนัเปน็พษิรา้ย ยงัคงไดร้บัการผลติซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่ผา่นชอ่งทางการ

สื่อสารหลายรูปแบบ บ้านเมืองเราจะเจริญไปไกลกว่านี้อีกมากหากทัศนคติ “พวกเขา พวก

เรา (us and them attitude)” ไม่ถูกนำามาใช้เป็นอคติในการทำาลายล้างซึ่งกันและกัน เรา

ยังโชคดีที่ความเกลียดชังไม่ฝังรากลึกกันกระทั่งอยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่เราแยกปลาแยกน้ำาตาม

ความเป็นพรรคเป็นพวก เป็นก๊วนเป็นรุ่น รวมทั้งอคติอันเกิดด้วย มิจฉาทิฐิ และกิเลศอันเกิด

จากความรักโลภโกรธหลงกันเป็นนิจ  ทางพระพุทธศาสนา สอนให้เราเอาชนะความเกลียด

ชังด้วย “การให้อภัย ซึ่งเป็นสัจธรรมอันสูงยิ่ง”  เพราะหากเราสามารถก้าวข้ามความอาฆาต

พยาบาท หรอืความรูส้กึชงิชงับคุคลใดหรอืสิง่ใดไดแ้ทจ้ริง ความสงบรม่เยน็และความเป็นสขุ

อันเป็นนิรันดร์จะเกิดขึ้นในบัดดล
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ดูงานท่องเท่ียวกันเยอะแต่เหมือนจะยังคิดกันน้อยไป

“คิดน้อย” ท่ีว่าไม่ใช่ “คิดเล็กคิดน้อย” ฝร่ังถึงบ่นว่าเรียนภาษาไทยน่ีทำาไมยากจัง วันก่อนมี

คนส่งไลน์มาให้ผมเป็นสถิติของประเทศทีเดินทางท่องเท่ียวศึกษาดูงานต่างประเทศมากท่ีสุด

ในโลก ประเทศไทย ของเราได้รับเกียรติเป็นแชมเป้ียนของเร่ืองน้ี ท่ีส่วนตัวผมไม่คัดค้านและ

ส่งเสริมอย่างย่ิง เน่ืองด้วยเคยเขียนถึงความสำาเร็จของหลายประเทศในโลกแม้แต่ “จีน” ใน

ปัจจุบันท่ีก้าวมาไกลมากก็ด้วยท่ีเขาไม่สร้างกำาแพงล้อมตัวเอง เขาส่งคนรุ่นราวคราวเดียวกับผม

ไปเรียนหนังสือไปศึกษาหาความรู้กันมาต้ังแต่ประเทศยังเป็นคอมมิวนิสต์แบบถอดตำารามาปก

ครองซ่ึงต่างจากวันน้ีมาก แต่น่ันคือผลท่ีนำามาซ่ึงความสำาเร็จในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของ

เขาไม่ต่างกับอังกฤษท่ีเป็น “นักเดินทาง” ท่องเท่ียวไปท่ัวโลก อันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวท่ีติดกัน

มาถึงคนในทุกวันน้ีท่ีเด็กเรียนจบมหาวิทยาลัยยังต้องมี “Gap year (ช่วงค้นหาตัวเอง)” ส่วน

ใหญ่จะไม่เร่ิมทำางานหรือเรียนหนังสือต่อทันที เขาจะเดินทางท่องเท่ียวหรือหากิจกรรมอะไร

ทำาเพ่ือทดสอบศักยภาพและต้ังคำาถามกับตัวเขาเองว่าเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตของเขาอย่างไร

ต่อไป สำาหรับทางสังคมเราท่ีอะไรดูจะเร่งร้อนรีบเร่ง แต่เป็นเร่ืองปกติของบ้านเมืองสมัยใหม่ท่ี

มีอะไรให้ต้องขับเคล่ือนหมุนตัวเองให้ทันโลก เรามีคนเก่งอย่างท่ีผมเคยพูดมานานแล้วว่า การ

ท่ีประเทศไทยถูกมองเป็นหน่ึงในผู้นำาอาเซียนในระนาบเดียวกับสิงคโปร์ มาเลเซียได้เพราะเรา

มีคนท่ีไปรู้ไปเห็นเท่าทันกับคนอ่ืนๆ เขา การไปเรียนต่างประเทศ การเดินทางท่องเท่ียวไปใน

ท่ีต่างๆ จะบอกว่าเสียเงินเสียส่วนต่างขาดดุลการค้าอะไรก็เร่ืองหน่ึง แต่เราได้คนท่ีไปร่ำาเรียน

ไปหาความรู้แล้วนำามาใช้งานจริงอย่างได้ผล ตัวอย่างหน่ึงคือ ผมซ่อมรถเก่ากับช่างอู่ซ่อมรถท่ี

ไม่จบมหาวิทยาลัยท่ีอู่ซ่อมรถแห่งหน่ึงย่านเขตดุสิต แกขวนขวายหาความรู้เดินทางไปศึกษาดู

งานด้วยทุนส่วนตัวของแกเองถึงเยอรมันนี เอาเทคโนโลยีอะไรซ้ือได้ซ้ืออะไรแพงไปแกนำามา

ดัดแปลง วันน้ีใครจะว่า disruption จะทำาให้ธุรกิจแกต้องยุติลงกลายเป็นทางตรงข้าม เขา

ยังยืนหยัดเปิดอู่ซ่อมรถยุโรปและมีคนแวะเวียนนำารถมาให้แกดูแลแทนท่ีจะเข้าศูนย์บริการ

ราคาแพง น่ีเป็นตัวเอย่างเดียวท่ีผมเห็นว่า เป็นผลพวงมาจาก “ความใส่ใจและเอาจริง” ของ

คนเราท่ีไม่อยากให้ประหยัดมัธยัสถ์กันเกินควร หลายแห่งมีทรัพยากรหรือแหล่งความรู้ให้คน

ศึกษาค้นคว้ามากมายแต่ไม่กล้าให้บริการเกินเวลาทำางานปกติของคนท่ัวไป อ้างเร่ืองเปลืองไฟ 

อ้างเร่ืองค่าจ้างค่าล่วงเวลา ซ่ึงเป็นเงินเล็กน้อยมาก หากเทียบกับผลสุดท้ายท่ีหากเรามี “คน

ใส่ใจ” มาใช้ประโยชน์กับทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ได้อย่างเต็มท่ีไม่จำากัดเวลา เหมือนมหาวิทยาลัย
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ท่ีผมเคยเรียนหนังสือ พวกเราจะมีกุญแจเช้าห้องสมุดคนละหน่ึงดอก จะเปิดเข้าไปน่ังทำางาน

ค้นคว้าหาความรู้กันได้ 24 ช่ัวโมง นำาน้ำาไปด่ืมได้ ห้ามนำาอาหารเข้าไปรับประทาน สมัยน้ันยัง

ไม่มีเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ตรวจสอบ แต่ไม่ต้องมีคนมาน่ังเฝ้าหรือคอยแนะนำา

อะไร ยืมคืนหนังสือก็ทำาด้วยตัวเอง เคยตรวจสอบความเสียหายเหมือนจะแทบไม่มีหรือมีน้อย

มาก เป็นการฝึกหัดคนให้มีความซ่ือสัตย์มีวินัยกับตัวเอง เพราะเวลามีปัญหาเขาจะนำาไปพูดใน

ท่ีชุมนุมรวมกัน ความละอายท่ีหากมีคนพูดเร่ืองไม่ดีแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีบางสังคมเขาถือมาก และ

เม่ือมีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึนมันเหมือนจะเป็นปรากฎการณ์ท่ีดูจะทำาให้คนส่วนใหญ่สลดหดหู่

แทบซึมเศร้า แสดงว่ารากฐานความสำานึกรับผิดชอบเขาทำาไปได้ไกลมาก พวกเราเองมีเงินทุน

สนับสนุนหรืออาจเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวได้เดินทางท่องเท่ียวศึกษาดูงาน อย่าเอาแต่ เช็กอิน 

(check-in location) หรือเอาแต่โชว์เพ่ือนว่า มาแล้วปารีส ลอนดอน ปักก่ิง แต่ต้องเก็บเก่ียว

เอาความรู้ใส่ตัวนำามาพัฒนาประเทศให้ได้เหมือนคนจีน เหมือนคนอังกฤษท่ีเล่าสู่กันฟัง มาถึง

วันน้ีจะด้วยการไปดูงานมากไปแล้วอาจยังไม่เข้าใจบริบทสังคมไทยเช่นเดียวกับท่ี นายแพทย์ 

ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ ของ สสส กล่าวถึงแนวคิดของกระทรวงคมนาคมท่ีจะให้รถว่ิง

ต่ำากว่า 90 กิโลเมตร ห้ามว่ิงเลนขวา ซ่ึงสะท้อนว่าผู้นำาเสนอความคิดอาจไม่เข้าใจลักษณะทาง

กายภาพและสภาพความเป็นจริงของชุมชนเมืองและชนบท อีกท้ังอาจด้วยเพราะเห็นในบาง

ประเทศอย่าง ทางด่วนระหว่างเมืองท่ีเรียกว่า ออโต้บาห์น (Autobahn) ในเยอรมันนี หาก

ไม่มีป้ายแจ้งจำากัดความเร็วจะว่ิงกันสามส่ีร้อยกิโลเมตรก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ปัญหาบ้านเราคือ 

คนส่วนใหญ่ยังไม่เคารพกฎจราจร และขาดจิตสำานึกในการใช้รถใช้ทางร่วมกับผู้อ่ืน ปัญหาของ

การ “ขับแช่ขวา” หรือการใช้เลนขวาเป็นเลนในการสัญจรตลอดการเดินทาง เป็นส่ิงท่ีพบเห็น

ชินตา ท้ังท่ีโดยกฎหมาย เลนขวาสุด คือ เลนให้เร่งแซง เม่ือแซงแล้วก็ให้ขับเข้าเลนปกติทาง

ซ้ายมือ น่ีคือสภาพปัญหาท่ีทำาให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง เพราะรถท่ีขับ

เร็วอาจไม่ทราบว่ามีรถขับช้าอยู่เลนขวาสุด ดังน้ัน หากสามารถบังคับใช้กฎหมายด้วยการ จับ 

ปรับ ด้วยภาพถ่ายหรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามท่ีดำาเนินการกับคนท่ี “ขับรถอยู่ในเลนขวาสุดโดย

ไม่เปล่ียนเลนเม่ือมีโอกาสแซงรถทางซ้ายมือ” ได้เป็นผลสำาเร็จแล้ว ทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาอีก

ต่อไป ไม่เก่ียวอะไรกับการขับช้าขับเร็ว เพราะเลนขวาสุดไม่ได้บอกว่าพวกเราจะใช้ความเร็วได้

ไม่มีขีดจำากัด เพราะกฎหมายยังคงจำากัดความเร็วอยู่เป็นปกติในเส้นทางต่างๆ จึงอยากให้เม่ือ

มีโอกาสไปศึกษาดูงานกันมามากแล้ว อยากให้คิดพิจารณาวิเคราะห์ศึกษากันให้รอบด้านและ

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
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การไต่สวนด้วยหลักธรรมาภิบาลของ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

โดย นายเอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์
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การอำานวยความยุติธรรมด้วยยุติธรรมชุมชน 

และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

โดย นางสาวยุพดี  สุขแส
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