ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

พูดจากันฉัน

พี่น้อง
ภาพ : ปิยะวิทย์ เทพอำ�นวยสกุล

อธิคม คุณาวุฒิ สัมภาษณ์

แรกเริ่มเดิมที ผมตั้งใจจะตั้งชื่อบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ให้เก๋ๆ ยาวๆ ว่า
“วิวัฒนาการของนักหนังสือพิมพ์ไดโนเสาร์ผู้ไม่ยอมกลายเป็นเหี้ย
แต่กลายพันธุ์จากคอมมิวนิสต์เป็นรอยัลลิสต์”
แต่กน็ นั่ แหละ ฟังดูนอกจากจะไม่คอ่ ยเก๋ ไม่คอ่ ยเก็ตแล้ว ยังยาวย้วย
โดยใช่เหตุ
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ เคยต้องโทษถูกจับขังคุกคดีมีการกระทำ�
อันเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2527 เนื่องจากให้ความช่วยเหลือมิตรสหาย
คนหนึ่งซึ่งเป็น ‘คอมมิวนิสต์แท้’ และดูเหมือนเขาจะเป็นคนยุคท้ายๆ
ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติถูกจับในข้อหานี้
ก่อนหน้านั้น 10 ปี เขาเคยเข้าคุกมาแล้ว 1 ครั้ง ข้อหาเขียน
บทความละเมิดอำ�นาจศาล เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ‘เพือ่ น’ ก็มสี ว่ นร่วมอีกเหมือน
กัน จนเขาต้องระบายออกมาเป็นบทกวีชอื่ “เพือ่ นเราเผาเรือนแล้วลูบหลัง”
ชัชรินทร์เกิดเมื่อปี 2499 หมายความว่าตอนติดคุกครั้งแรกข้อหา
หมิ่นศาล เขามีอายุเพียง 18 ปี
ตอนติดคุกครั้งที่ 2 เขาเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่กำ�ลังอยู่
ในช่วงรุง่ โรจน์ มีโจทย์ทา้ ทายทางวิชาชีพหลายประการรอให้คนหนุม่ วัย 28
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กระโจนเข้าไปพิสูจน์ตัวเอง
นี่คือยังไม่นับเหตุการณ์เล็กๆ ที่เคยถูกมือลึกลับใช้ของแข็งฟาด
ศีรษะจนเลือดอาบหน้าสำ�นักงานตัวเอง เนือ่ งจากช่วงนัน้ เขียนข่าววิพากษ์
วิจารณ์ทหารเอาไว้ไม่น้อย
ด้วยเส้นทางดังกล่าวจึงเป็นทีร่ บั รูก้ นั ว่า หากจะ ‘นับอายุ’ ชัชรินทร์
ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกอย่างน้อย 10 ปีเป็นตัวทดค่า ‘วุฒิภาวะ’
วุฒิภาวะไม่ได้แปลว่าต้องเคยติดคุกหรือถูกตีหัว แต่หมายถึง
กรรมวิธีในการทำ�งานที่ประณีต รอบด้าน และรอบจัด เขามักเล่าเสมอว่า
นักข่าวฝ่ายก้าวหน้ายุคซ้ายครองเมืองไม่ยอมแม้กระทั่งหาข่าวจากฝั่ง
ตำ�รวจและทหาร แต่จะหาข่าวจากนักศึกษาและฝ่ายก้าวหน้าด้วยกันเอง
เท่านัน้ (สมัยก่อนใช้คำ�ว่า ‘หาข่าว’ ไม่ใช่ ‘ทำ�ข่าว’ เหมือนในปัจจุบนั ) ซึง่ เขา
เองไม่ยอมทีจ่ ะเป็นฝ่ายก้าวหน้าแบบนัน้ เมือ่ บวกกับท่วงท่าลีลา การพูดจา
ไลฟ์สไตล์ และการแต่งตัวทีเ่ นีย้ บผิดปกติวสิ ยั ปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้า ข้อหา
สายลับสันติบาลและซีไอเอจึงลอยมากระทบเป็นระยะ
เขากล่ า วบ่ อ ยๆ อี ก ว่ า การประเมิ น สถานการณ์ ที่ ผิ ด พลาด
คลาดเคลือ่ นของนักวิชาการ รวมถึงนักเคลือ่ นไหวฝ่ายก้าวหน้า ส่วนหนึง่ มี
สาเหตุมาจากการปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปทำ�ความรูจ้ กั ตัวตนความเป็นมนุษย์
ของผู้คนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามทางความคิด
ในยุคหนึ่ง แม้นว่านักศึกษาตามตึกกิจกรรมจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาทำ� ศึกษาบทวิเคราะห์ที่เขาเขียน แต่ดูเหมือนตัวเขาเองจะไม่
ได้ให้นํ้าหนักหรือเข้าไปคลุกคลีกับ ‘งานมวลชน’ หรือหากใช้ศัพท์ปัจจุบัน
ก็คือ ‘การเมืองภาคประชาชน’ มากนัก สิ่งที่เขาสันทัดกลับเป็นการดีลกับ
ตัวละครที่อยู่ในอำ�นาจ...ซึ่งเขามักเอ่ยภายหลังว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วน
อยู่ใน ‘สายโจร’ ทั้งสิ้น
ไม่ต้องเอ่ยว่าตัวละครลึกลับในสังกัดสายโจรที่ว่านั้นจะเป็นใคร
บ้าง เอาแค่ความสัมพันธ์กับตัวละครในที่แจ้ง ก็อาจสะท้อนให้เห็นวิธีคิด
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บางประการของเขา...
ช่วงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายทหารกลุ่มยังเติร์ก นอกจาก
จะทำ�หน้าที่เป็นกุนซือร่วมวางแผนยึดอำ�นาจแล้ว เกมบนดินชัชรินทร์ยัง
ทำ�หน้าที่เขียนบทความ ‘หวด’ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งแล้วครั้งเล่า
ทั้งทีเล่นและทีจริง
10 กว่าปีหลังเหตุการณ์เมษาฮาวาย ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
เขาคือผูม้ สี ว่ นสำ�คัญในการให้ค�ำ ปรึกษาอาทิตย์ อุไรรัตน์ รักษาการประธาน
รัฐสภาในขณะนัน้ เปลีย่ นชือ่ ทูลเกล้าฯแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีจากพลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ กลายมาเป็น อานันท์ ปันยารชุน...
ทัง้ หมดนีจ้ ะถือเป็น ‘วีรกรรม’ หรือไม่กต็ ามแต่ แต่มนั คือพฤติกรรม
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวิธคี ดิ ทางการเมืองของเขา ซึง่ เน้นไปทีศ่ นู ย์กลางอำ�นาจ
เสมอ เหมือนที่เขามักเปรียบเปรยว่า “ต่อให้มวลชนลุกฮือแค่ไหน แต่หาก
ทรอตสกีไม่สั่งยิงปืนใหญ่ใส่ศูนย์บัญชาการ สงครามก็ไม่มีวันจบ”
อย่างไรก็ตาม ต่อให้แนวรบด้านการเมืองเหตุการณ์จะไม่มีอะไร
เปลีย่ นแปลง แต่โฉมหน้าธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์กเ็ ปลีย่ นไปตัง้ แต่เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น
ตอนที่ตัดสินใจยุติกิจการนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของตัวเองนั้น
เขานำ�คำ�พูดของอากร ฮุนตระกูล มาใช้อธิบายความรู้สึกตนเองว่า “เรา
ยอมเป็นไดโนเสาร์ทตี่ ายในยุคสูญพันธุ์ ดีกว่ามีชวี ติ รอดด้วยวิธวี วิ ฒ
ั นาการ
มาเป็นเหี้ย”
แต่กอ็ กี นัน่ แหละ ชัว่ โมงนีใ้ ครจะสน จะเป็นเหีย้ หรือเป็นไดโนเสาร์
มันก็แค่คำ�เปรียบเปรย แต่เรื่องจริงที่คนส่วนใหญ่เห็นในเวลานี้ก็คือ จากที่
เคยด่าพลเอก เปรมอยู่แหม็บๆ วันนี้พี่เล่นเขียนคอลัมน์สรรเสริญป๋า
เอาดื้อๆ ไหนจะยุส่งให้ทหารเร่ง ‘กระชับพื้นที่’ ในเหตุการณ์ 91 ศพอีก
ต่างหากกระทั่งตอนที่นั่งคุยกันในวันแรก ชัชรินทร์บอกกล่าวตั้งแต่ต้นว่า
ทัศนะที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นมุมมองของ ‘รอยัลลิสต์’ ล้วนๆ
ข้อสงสัยทำ�นองนี้ ถูกนำ�ไปขยายความและรํ่าลือกันว่า ปัจจุบัน
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ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ รับงานเข้าไปบรีฟข่าวให้ราชนิกูลฟังทุกสัปดาห์
เมือ่ รับทราบข่าวนี้ เขาหัวเราะชอบใจ กำ�ชับกับผมว่า “เป็นเรือ่ งดี...
ช่วยเอาข่าวนี้ไปขยายให้กว้างๆ หน่อยนะ”
ขบคิด จินตนาการ ขยายความ และรํ่าลือ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เมื่อ
คนเริ่มต้น ‘สงสัย’
เรือ่ งทำ�นองนีห้ ากเกิดขึน้ กับคนธรรมดาก็คงไม่มอี ะไรมาก แต่หาก
เป็นความสงสัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับบ้านเมืองแล้ว สัญชาตญาณ
นักข่าวมักเรียกร้องให้ทำ�อะไรมากกว่าการนั่งคิดและจินตนาการเอาเอง
ชัชรินทร์บอกเสมอว่า แม้ปัจจุบันจะใช้เวลากับการค้นคว้าอ่าน
ตำ�รับตำ�ราประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นหลัก แต่พื้นฐานของเขาเติบโต
มาจากการเป็นนักข่าว...นักข่าวทีห่ าข่าวจากทุกด้าน แม้นว่าด้านนัน้ จะเป็น
ฝั่งที่ตนเองไม่เคยเห็นด้วย
“โต้มา...มีอีกมั้ย...โต้มาเลย” เขากระตุ้นด้วยถ้อยคำ�ทำ�นองนี้
มากกว่าหนึ่งครั้ง ตลอดหลายชั่วโมงที่เรานั่งคุยกัน
แม้นจะช่วยสร้างความครึกครื้น แต่วูบหนึ่งผมก็อดรู้สึกผิดบาป
ไม่ได้ที่ทำ�ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเรากำ�ลังนั่งโต้กัน
มันควรเป็นบทสนทนาธรรมดาๆ ระหว่างพีก่ บั น้อง ใครสงสัยก็ถาม
ใครมี ค วามรู้ มี ป ระสบการณ์ ก็ ต อบ สรรพนามที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย บเรี ย ง
บทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ จึงตั้งใจรักษาถ้อยคำ�เดิมเอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนจาก ‘พี่’
เป็น ‘คุณ’ ตามขนบการทำ�นิตยสารทั่วไป
หากมิใช่ผู้มีปัญหาทางจิต...ลึกๆ แล้วเราทุกคนล้วนต้องการ
บรรยากาศแบบนั้นไม่ใช่หรือ

{
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ในช่ ว ง 4-5 ปี ที่ ผ่ า นมา เราพอพู ด ได้ ไ หมว่ า มี ก ารดึ ง เอาสถาบั น
พระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือและข้ออ้างทางการเมืองอย่าง
ค่อนข้างหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยทำ�กันมา
ก็ไม่น่าจะสรุปได้อย่างนั้น เพราะถ้าบอกว่าหนักหนาสาหัส ก่อน
หน้านั้น ช่วงก่อนและหลัง 2475 มันก็น่าจะหนักยิ่งกว่า ไม่ว่าเรื่องของ
การเมือง แม้กระทั่งเศรษฐกิจ เรื่องของการเมืองก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้ว ก็คือ
การเปลีย่ นระบบการปกครอง เชือ้ พระวงศ์ทงั้ หลายถูกถอดออกจากตำ�แหน่ง
บ้าง ติดคุกบ้าง ด้านเศรษฐกิจก็มีการยึดกุมแบงก์ชาติ วังบางขุนพรหม
อะไรก็โดนยึดหมด
ยิง่ กว่านัน้ ในแง่ของมวลชนก็ยงั รุนแรงไม่นอ้ ย มีการออกหนังสือพิมพ์โจมตีสถาบันอย่างหนัก อาจจะเรียกว่าพอๆ กับเว็บไซต์ยคุ นีก้ เ็ ป็นได้
มีการปราศรัยไฮด์ปาร์กกลางสนามหลวง พูดถึงกรณีสวรรคต พูดถึงว่าใคร
เป็นผู้ลอบปลงพระชนม์ เรียกว่าเราเคยผ่านยุคที่หนักหน่วงรุนแรงไม่น้อย
ไปกว่ายุคนี้เลย หรือดีไม่ดีอาจจะมากกว่าด้วยซํ้า
ถ้าเรามองในแง่การเซ็ตตัวของอำ�นาจสถาบันนับตั้งแต่หลังปี 2500
เป็นต้นมาล่ะครับ หมายถึงในยุคทีเ่ ริม่ สะสมพระราชอำ�นาจควบคูไ่ ป
กับบทบาทจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เราจะพอพูดได้ไหมว่าสิ่งที่กำ�ลัง
เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ถือว่ากระทบกระเทือนต่อสถาบันหลักไม่น้อย
ก่อนอืน่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั ขึน้ สิง่ ทีเ่ รียกว่าพระราชอำ�นาจ
นั้นมันไม่มีระบุไว้ในกฎหมายใดๆ แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเองก็ต้องถือว่า
สถาบันพระมหากษัตริย์แทบจะไม่มีอำ�นาจอีกแล้ว ไม่ว่าในทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งสังคมโดยตรง แต่จะเป็นการใช้อำ�นาจผ่าน คือลง
พระปรมาภิไธย ทูลเกล้าฯเสนออะไรต่างๆ
อันที่จริงไม่ควรนับตั้งแต่ 2500 คือต้องนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ได้ครองราชย์มา สิ่งซึ่งน่าที่จะพูดถึงมากที่สุด เรา
น่าจะใช้คำ�ว่าพระบารมี ไม่ใช่พระราชอำ�นาจ ซึ่งสองคำ�นี้ต่างกัน
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ผู้ ที่ เ คยเปรี ย บเที ย บสิ่ ง เหล่ า นี้ เ อาไว้ ค่ อ นข้ า งชั ด ก็ คื อ อาจารย์
คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยเทียบว่าสิ่งที่เรียกว่าพระราชอำ�นาจยุคก่อนนั้น
มันแสดงออกโดยสัญลักษณ์ เช่น เครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งหลาย เช่น พระ
แสงดาบอะไรต่างๆ เหล่านี้ แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใช้แล้ว ยุคก่อน
เราลองนึกภาพฮ่องเต้ใช้ดาบอาญาสิทธิ์ ยุคนี้บางทีผ่านพระพุทธรูป ภปร.
อะไรทำ�นองนี้ซึ่งไม่เป็นพระบารมี มันเป็นความพยายามสร้างสมบางสิ่ง
บางอย่างทีไ่ ม่มอี ยูใ่ นกฎหมาย ไม่ใช่อำ�นาจตามกฎหมาย เป็นอำ�นาจทีส่ ร้าง
ขึ้นมาเอง
ในกระบวนการสร้างพระบารมีดงั กล่าว มีตวั ละครอืน่ เข้าไปมีบทบาท
บ้างไหมครับ
เกินขีดความสามารถที่เราจะไปรับรู้...แต่แน่นอน มันน่าจะอยู่ที่
ในหลวงเอง ด้วยคำ�ว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม’ ไม่ว่ากระบวนการ
จะสร้างมาอย่างไรก็ตาม แต่ก็น่าจะพออนุมานได้ว่า คำ�พูดคำ�นี้น่าจะไม่มี
ลักษณะเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น เพราะมันมีกระบวนการหลายอย่าง
ทีเ่ รียกว่าพระราชจริยาวัตร แสดงให้เห็นถึงการประพฤติปฏิบตั ใิ นข้อบังคับ
ของกษัตริย์ที่เรียกว่าทศพิธราชธรรม มีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้
อย่างสมํ่าเสมอพอสมควร
ส่วนกระบวนการที่ว่า ใครจะเป็นที่ปรึกษาให้ทำ�สิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
อะไรอย่ า งนั้ น ก็ ค งจะเกิ น ขี ด ความสามารถจะไปรั บ รู้ ไ ด้ แต่ ถ้ า ดู จ าก
พฤติกรรมที่ผ่านมาก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า กิจกรรม การกระทำ� การคิด
การพูด มีร่องรอยที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรม อันนี้แหละที่ทำ�ให้
เกิดบารมีขึ้น
การสะสมพระบารมี ที่ ว่ า มั น ก็ ดำ � เนิ น คู่ ข นานคาบเกี่ ย วไปกั บ
แรงเหวี่ยงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เหตุจูงใจ
และวิวัฒนาการของสองอย่างนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไร
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อย่างนี้ต้องลากยาวไปตั้งแต่ว่าความเป็นกษัตริย์คืออะไร
หมายถึงว่าตัวละครในหมู่ชนชั้นนำ�นั้น เขามีส่วนในกระบวนการ
สะสมพระบารมีนี้มากน้อยแค่ไหน
คือทีต่ อ้ งพูดไปถึงเรือ่ งความเป็นกษัตริยเ์ พราะว่า ความหมายของ
กษัตริย์คือหน้าที่ ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นกษัตริย์จะอยู่นอกรัฐธรรมนูญหรือ
ในรัฐธรรมนูญ แรกเริ่มเดิมทีมันมีสิ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมกำ�กับ นี่คือ
กษัตริย์ในตะวันออก
ต่างกับแบบตะวันตก ถ้าเราดูแบบตะวันตกนี่ เราต้องไปหาหนัง
เรื่อง Excalibur มาดู...อูเธอร์พระบิดาของกษัตริย์อาเธอร์ พอขึ้นมา
เป็นกษัตริย์ ก็มีพ่อมดเมอร์ลินช่วยให้เขาแปลงกายเพื่อลอบเข้าหาเมีย
ศัตรู นั่นเท่ากับไปปล้นเมียคนอื่นมา...พวกฝรั่งมักจะเป็นอย่างนี้ แต่
กษั ต ริ ย์ ต ะวั น ออกจะอิ ง อยู่ กั บ เรื่ อ งธรรมะมาโดยตลอด ถ้ า เราไปดู ใ น
พระไตรปิฎกที่บอกว่า นับแต่สังคมเกิดการขาดแคลนอาหาร ข้าวปลา
ขาดแคลน เกิดการแก่งแย่งกัน ที่ประชุมจึงมีมติให้มีบุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งก็คือ
ผูท้ �ำ ความอิม่ ใจให้กบั ผูอ้ นื่ เรียกว่าราชาผูเ้ ป็นใหญ่แห่งท้องนา หรือเรียกว่า
กษัตริย์ ปรากฏขึ้นมา
คือตะวันออกมันมาจากรูปแบบประชาธิปไตยนั่นแหละ...การเป็น
กษัตริยไ์ ม่ได้ขดั อะไรเลยกับประชาธิปไตย หรือแม้กระทัง่ ไม่เอาจากอินเดีย
เอาจากจีนก็ตาม ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม ตั้งแต่มี
เทพ 3 องค์สอนชาวจีนให้ทอเสื่อ ปลูกพืช คนเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์โดย
อาศัยการลงมติของขุนนาง ไม่มีการสืบสันตติวงศ์
ด้วยเหตุที่พื้นฐานเป็นอย่างนี้ไง สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือทศพิธราชธรรมจึงเป็นเหมือนกฎหมายสำ�หรับกษัตริย์หรือผู้มีหน้าที่...สืบทอด
มาโดยตลอด เพียงแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใจหน้าที่เหล่านี้หรือไม่ และปฏิบัติ
ตามหน้าทีเ่ หล่านัน้ หรือเปล่า ถ้าไม่ปฏิบตั ิ มันก็เกิดกษัตริยท์ เี่ ลว ถ้าปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ ก็เกิดกษัตริยท์ ดี่ ี ระบบเหล่านีด้ �ำ เนินอยูเ่ รือ่ ยๆ ในสังคมตะวันออก
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ย้อนมาถึงคำ�ถามทีว่ า่ แล้วทำ�ไมจะต้องสร้างสมบารมี จุดมุง่ หมาย
ตัวนี้เราคงจะไปตอบแทนกษัตริย์ไม่ได้ ว่าทำ�ไมท่านถึงทำ�อย่างนี้ แต่เรา
พอจะพูดได้ว่ากษัตริย์เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่ เมื่อเป็นกษัตริย์แล้ว
เป็นกษัตริย์ที่ดีทำ�ตามหน้าที่ ก็ต้องอยู่ในทศพิธราชธรรม ไม่อย่างนั้น
ก็ถือว่าไม่เป็นกษัตริย์ที่ดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าท่าน
จะเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ก็คือท่านปฏิญาณว่าท่านจะเป็นกษัตริย์
ที่ดี จุดมุ่งหมายเบื้องหลังท่านจะเป็นยังไงเราไม่รู้ แต่เราพอจะพูดได้ว่า
เท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่านเป็นกษัตริย์ ท่านพยายามดำ�เนินอยู่ภายใต้กฎ
ของความเป็นกษัตริย์ 10 ประการ...ด้วยอะไรก็ไม่รู้ และสิ่งเหล่านั้นเอง
ที่ทำ�ให้เกิดพลังอะไรบางอย่างที่เหนือไปกว่าอำ�นาจความเป็นกษัตริย์
หรือพระราชอำ�นาจ นั่นก็คือพระบารมีจึงได้เกิดขึ้นมา
คือถ้าเราจะไปมองว่ามีกระบวนการ มีซีไอเอ มาขอให้ทำ�อย่างนี้
หรือไม่ มีกลุ่มสายลับของอังกฤษมายุยงหรือไม่ ผ่านอาจารย์คึกฤทธิ์
หรือไม่ ผ่านอาจารย์เสนีย์หรือไม่ นั่นเป็นการวิเคราะห์ในแบบที่...พูดๆ
กั น ไป ยากที่ จ ะไปพิ สู จ น์ ว่ า เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ไม่ แต่ ก็ พ อสรุ ป ได้ ว่ า
ถึงแม้ว่าจะมีใครยุยงหรืออะไรก็ตาม มีการวางแผนอะไรก็ตาม แต่ถ้า
กษัตริย์พระองค์นั้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ก็คงจะไม่มีบารมี
ไม่เช่นนัน้ สีหนุกค็ งทำ�ได้ เบาได๋กค็ งทำ�ได้ไปเสียทัง้ สิน้ เพราะทุกคน
ก็มีที่ปรึกษาเป็นทั้งซีไอเอ เป็นทั้งเคจีบี แต่เหตุที่กษัตริย์พระองค์นี้ทำ�
ในสิ่งที่แตกต่างไปจากสีหนุ หรือเบาได๋ หรือปูยี ไม่ว่าจะมีตัวละครชิงกัน
อลหม่ า นยั ง ไงก็ ต าม ต้องยอมรับว่า นั่นเป็นบทบาทการทำ�หน้าที่ของ
พระองค์เอง จึงได้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา จึงเกิดการฟื้นพลังของกษัตริย์
ขึ้นมา ทั้งๆ ที่อำ�นาจตามกฎหมายได้จำ�กัดบทบาทลงไปแล้ว
ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานั้น สิ่งที่ชนชั้นนำ�จำ�นวนหนึ่งพยายามทำ�ให้เกิด
ก็ คื อ เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง การอภิวัฒน์ หรืออะไร
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ก็ตามแต่ โอเค มันอาจจะมีปัญหากันเองภายในกลุ่มของคนที่คิด
อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าพัฒนาการของกลุ่มคนที่ทำ�การอภิวัฒน์นั้น
ถูกปล่อยให้ด�ำ เนินไปโดยไม่มกี ารสะสมพระบารมีของสถาบันคูข่ นาน
ไปด้วยนั้น...
นั่นเราพูดเหมือนกับประเทศไทยอยู่บนอวกาศ ใครล่ะจะเป็นผู้
ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปได้ คำ�ว่าใครน่ะหมายถึงใคร...ใช่ไหม
ก็ทกุ อย่างมันปฏิสมั พันธ์กนั อยูต่ ลอดเวลา ทีพ่ ดู นีห้ มายถึงว่าจะให้
ท่านละเว้นการทำ�หน้าทีก่ ษัตริยท์ ดี่ ี เพือ่ ทีจ่ ะให้กระบวนการอภิวฒ
ั น์ด�ำ เนิน
ไป...ความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่า
ถามแบบไร้เดียงสาเลยก็คอื การสะสมพระบารมีของสถาบันกษัตริย์
ส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย
อันนี้ไม่ไร้เดียงสานะ (หัวเราะ) คือถ้ากระบวนการอภิวัฒน์นั้น
มันอภิวัฒน์ไปสู่สิ่งที่ดีจริงๆ พูดในแง่ทฤษฎีแล้วมันไม่น่าจะขัดแย้งกับ
กระบวนการสั่งสมพระบารมี มันตีคู่กันไปได้ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกัน
ถ้าหากเป็นการอภิวัฒน์ไปสู่สิ่งที่ดี
เช่ น เราก็ เ คยเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงระยะหลั ง ของท่ า นปรี ดี
พนมยงค์ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ใฝ่ดี มีความรักชาติบ้านเมืองจริง
และในระยะหลังๆ ยังมีแนวโน้มไปสู่ทางพุทธศาสนาอีกด้วย สัมพันธภาพ
ระหว่างท่านปรีดีกับกลุ่มชนชั้นกษัตริย์ในระยะหลังก็ค่อยๆ ไปได้ดีไม่น้อย
ทีเดียว ถ้าหากไม่เกิดเหตุปัจจัยจำ�นวนมหาศาลที่ทำ�ให้ประเทศไทยไม่
สามารถอยู่บนอวกาศได้ นั่นก็คือกระบวนการของจักรวรรดินิยมอเมริกัน
ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะเข้ามาแทนทีจ่ กั รวรรดินยิ มอังกฤษและฝรัง่ เศส การแทรกแซง
ของจีน เป็นสถานการณ์ภายนอกทีอ่ ตุ ลุดชุลมุนวุน่ วายจนทำ�ให้ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบไปด้วย
ทัง้ หมดนีน้ �ำ มาซึง่ การแย่งชิงอำ�นาจ และทำ�ให้กระบวนการอภิวฒ
ั น์
นำ�ไปสู่ทิศทางที่ไม่ดี เช่น อภิวัฒน์เพื่อนำ�ไปสู่อำ�นาจส่วนตัว ไม่ได้นำ�เอา
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อำ�นาจนั้นไปสู่ประชาชนที่แท้จริง นำ�ไปสู่เผด็จการ นำ�ไปสู่การคอร์รัปชัน
นำ�ไปสู่การประพฤติที่ขัดต่อคุณธรรมศีลธรรม สิ่งเหล่านี้มันก็เลยต้อง
ขัดแย้งกระทบกระทั่งกันไปโดยปริยาย แต่ว่าการกระทบกระทั่งนั้น เท่าที่
มีข้อมูลความเป็นไปเป็นหลักเป็นฐานพอเชื่อถือได้ ก็ยังไม่เห็นร่องรอย
ใดๆ ที่จะสามารถสรุปได้ชัดเจนว่า กระบวนการสร้างพระบารมีนั้นเป็นไป
เพื่อต้องการแทรกแซงหรือทำ�ลายกระบวนการประชาธิปไตย ยังไม่มีอะไร
ปรากฏให้เห็นชัดเจนแม้แต่น้อย
ตรงกั น ข้ า ม กลั บ มี ห ลั ก ฐานข้ อ พิ สู จ น์ พ อที่ จ ะยื น ยั น ได้ ว่ า
กระบวนการสร้างพระบารมีโดยเฉพาะในช่วงหลังๆ นั้น มักจะเป็นไป
ในทางให้โอกาสและส่งเสริมต่อประชาธิปไตยด้วยซํ้า เช่น ถ้าสถาบัน
กษัตริย์ต้องการที่จะแปรสภาพพระบารมีให้กลายเป็นพระราชอำ�นาจ
นำ�ประเทศไทยกลับไปสู่ระบบที่กษัตริย์มีอำ�นาจมากขึ้นเรื่อยๆ ก็น่าจะ
ทำ�ได้ตั้งแต่ช่วง 14 ตุลาคม 2516 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำ�เป็นจะต้อง
ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาทำ�อะไรเละเทะวุ่นวายจนเกิด 6 ตุลาคม 2519
หรือในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ถ้าพระมหากษัตริย์ได้ใช้พระบารมีในการ
ยุติเหตุการณ์ความวุ่นวาย แล้วก็ถือโอกาสที่จะแทรกแซงด้วยการแก้
รัฐธรรมนูญ หรือทำ�ให้รัฐธรรมนูญถวายอำ�นาจคืนให้แก่พระมหากษัตริย์
หรืออะไรต่างๆ เหล่านี้...ก็สามารถทำ�ได้เสมอ
แต่ก็น่าแปลกใจว่าทำ�ไมธรรมกษัตริย์ถึงเข้ามาในช่วงที่เกิดกลียุค
แล้วก็มักจะถอยในช่วงเวลาสั้นๆ เสมอไป โดยทำ�ให้บุคคลที่ใกล้ชิดกับ
กษัตริย์นั้นโดนหาว่าเป็นมะเขือเผาบ้าง โดนหาว่าเป็นขมิ้นอ่อนบ้าง และ
ทุกสิง่ ทุกอย่างของกระบวนการทางประชาธิปไตยก็ด�ำ เนินไป โดยทีร่ อ่ งรอย
ของพระมหากษัตริยท์ มี่ าเกีย่ วข้องกับการเมืองกลับไม่ได้ปรากฏ อย่างเช่น
การแย่งชิงอำ�นาจของสีหนุ นัน่ ชัดเจนเลย ก็คอื กษัตริยต์ อ้ งการเข้ามาจริงๆ
มีการติดต่อซีไอเอติดต่ออะไรต่อมิอะไร... แต่แปลก สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏ
ในประเทศเรา
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โดยเงือ่ นไขสถานการณ์กค็ งไม่เหมาะทีจ่ ะใช้อ�ำ นาจวิธนี นั้ กระมังครับ
และนั่นหมายถึงฉลาด หรือว่าโกง หรือไม่ดีล่ะ...
ธรรมะก็คือความฉลาดชนิดหนึ่ง ธรรมะไม่ใช่ความซื่อไร้เดียงสา
คนที่มีธรรมะไม่ได้หมายถึงคนซื่อ ปัญญาอ่อน ไม่ใช่แบบนั้น (หัวเราะ)
ธรรมะหมายถึงความเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากเพียงพอที่จะทำ�อะไร
ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติ มิเช่นนั้นคำ�ฉลาดๆ แบบว่า ฟ้ามีอายุยาวนาน
ดิ น มี อ ายุ ย าวนาน จะเกิ ด ได้ ยั ง ไง มั น ก็ คื อ วิ ถี ชี วิ ต ของกษั ต ริ ย์ นั่ น เอง
นั่นล่ะที่ปรากฏในเล่าจื๊อ มันก็เป็นอย่างนั้น ถามว่าเล่าจื๊อซ่อนพิษซ่อนคม
หรือเปล่า (หัวเราะ) มันก็ยากทีจ่ ะพูด หรือพระพุทธเจ้า...แหม เนียนเหลือเกิน
(หัวเราะ) พระเยซูก็เนียนจริงๆ เลยใช่ไหม ก็เหมือนกันทุกคนแหละ
พูดง่ายๆ ว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับดินแดนแห่งนี้ มันก็คงต้อง
เป็นแบบนีแ้ หละ อย่าไปเอาหลักการ แนวคิด หรือรูปแบบฝรัง่ มาเสีย
ทั้งหมด?
ประชาธิปไตยโดยหลักการพื้นฐานที่เหมาะสมกับทุกดินแดนเลย
ก็คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีธรรมะ นี่คือตอบแบบกำ�ปั้นทุบดินเลยนะ
ประชาชนในสังคมใดๆ ไม่เห็นแก่ตัว สังคมนั้นๆ จะมีประชาธิปไตยที่
แท้จริงขึ้นมาได้ ประชาธิปไตยเหมาะสำ�หรับสังคมที่ประชาชนมีธรรมะ
มีวุฒิภาวะ มีความรู้หนังสือ และสิ่งสำ�คัญที่สุดต้องมีศีลธรรม
คำ�อธิบายแบบนี้นักประชาธิปไตยฟังแล้วคงไม่ค่อยสบอารมณ์นะ
ครับ เนื่องจากคนรุ่นก่อนๆ ในประวัติศาสตร์เขาก็พูดกันมาอย่างนี้
ตลอด
เราจะลากไปถึงรากเหง้าของคำ�ว่าประชาธิปไตยอย่างที่ผู้คนคิด
กันอยู่ไหมล่ะ
ประชาธิปไตยนัน้ ทีจ่ ริงทีบ่ อกว่ามาจากกรีกอะไรต่างๆ มันก็มาจาก
สภาพธรรมชาติบังคับให้มันต้องเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตย
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แบบมีธรรมะ เพราะมันแย่งกัน รัฐโครินธ์ รัฐเอเธนส์ รัฐสปาตา มันแย่งกัน
จึ ง ต้ อ งรวมกั น เป็ น สหพั น ธ์ ป ระชาธิ ป ไตย เพราะทรั พ ยากรมั น จำ � กั ด
แต่หลังจากมันอุดมสมบูรณ์ได้ที่ กรีกนั่นเองล่ะที่เปลี่ยนมาเป็นระบอบ
กษัตริย์ กรีกไปมองชาวเปอร์เซียด้วยความไม่เข้าใจว่า โอ้โห ทำ�ไมถึงต้อง
หมอบราบกับกษัตริย์ โดยไม่เข้าใจตะวันออก ก็จงึ ประณามพวกตะวันออกว่า
ระบบกษัตริยน์ คี่ อื ทาส แต่ทา้ ยทีส่ ดุ เมือ่ อเล็กซานเดอร์ได้ยดึ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
หมด อเล็กซานเดอร์ก็กลายเป็นกษัตริย์ ต่อมาผู้สืบทอดอเล็กซานเดอร์
ก็กลายเป็นกษัตริยไ์ ปทีละองค์ ปโตเลมีทสี่ ง่ ไปยึดอียปิ ต์กก็ ลายเป็นฟาโรห์
นั่นคือกรีก
ต่อมาก็โรม โรมก็มาจากการแย่งชิงทรัพยากรอะไรต่างๆ นี่แหละ
คือแคว้นละติอมุ นัน้ มันยากเข็ญมาก แล้วเป็นทาสของพวกอีทรัสคันมาก่อน
เมื่อเกิดขึ้นมาก็เอาล่ะ เริ่มมีประชาธิปไตย พอสักพักหนึ่งก็เกิดออกัสทัส
ซีซาร์ก็เป็นกษัตริย์ ไทบีเรียส จักรพรรดิองค์ต่อมาก็เป็นกษัตริย์ แล้วเป็น
กษัตริย์ยาวนาน (ลากเสียง) ไปจนถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล คือจักรพรรดิ
คอนสแตนติน
ความเป็นประชาธิปไตยกับความเป็นกษัตริยน์ นั้ ว่าไปแล้วมันไม่ได้
เป็นเรื่องที่ขัดแย้งแตกต่างอะไรกันเลย ถ้านักประชาธิปไตยเลว มันก็เลว
พอๆ กับกษัตริย์ที่เลว ถ้ากษัตริย์ดี ก็ดีพอๆ กับรัฐบุรุษประชาธิปไตยที่ดี
นั่นเอง สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องของความแตกต่างชนิดที่มันอยู่ร่วมกัน
ไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้น
จนกระทั่งมาถึงสมัยยุโรป รากเหง้าของประชาธิปไตยเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับทุนนิยมและสังคมนิยม เนื่องจากพวกฝรั่งในยุโรปนั้นตกอยู่
ใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามานาน เกิดการแย่งชิงอำ�นาจกันระหว่าง
พวกพระฝ่ายหนึ่ง กับพวกกษัตริย์ ปัญญาชน พ่อค้า อีกฝ่ายหนึ่ง จึง
เกิดการพลิกทัศนคติจากเรื่องที่เขาเรียกว่าจินตนาการแบบเนรมิตสร้าง
พระเจ้าเนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง มาเป็นจินตนาการแบบวิทยาศาสตร์
ทุนนิยม สังคมนิยม ฟาสซิสม์ นาซี เกิดจากรากฐานเดียวกันนี้
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ทัง้ สิน้ เรียกว่าแบบตะวันตก ประชาธิปไตยก็คอื ประชาธิปไตยแบบตะวันตก
นั่นเอง และสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการแพร่มาสู่พวกเราซึ่งเป็นอาณานิคมของ
ตะวันตก ทำ�ให้เรามองภาพประชาธิปไตยเป็นในแบบอย่างนี้ แบบทีก่ �ำ ลังว่า
นี่ว่ามันขัดกับกษัตริย์ ว่ามันขัดกับสิ่งอะไรต่างๆ ที่โบราณ หรือแม้กระทั่ง
มั น ขั ด กั บ ศาสนาด้ ว ยซํ้ า หมายถึ ง รายละเอี ย ดบางแนวคิ ด ในกรอบ
ประชาธิปไตยน่ะนะ หรือสังคมนิยมนั้นขัดกับศาสนาอย่างอยู่ร่วมกันไม่ได้
เลย อย่างนี้เป็นต้น
มันจึงทำ�ให้เราไม่ยอมรับความดี แต่เราไปยอมรับระบบที่คิดว่า
มันเป็นสิ่งที่ดี คิดว่ากษัตริย์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับประชาธิปไตยไม่ได้ หรือ
ศาสนาอยูร่ ว่ มกับคอมมิวนิสต์ไม่ได้ ทัง้ ทีว่ า่ ไปแล้ว พระทีเ่ ลวก็มี พระทีด่ กี ม็ ี
แต่เนื้อหาศาสนามันนำ�ไปสู่ความดี ถ้าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่นำ�ไปสู่ความดี
เป็นคอมมิวนิสต์ทางจิตวิญญาณด้วย ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่โดนครอบงำ�
ว่าโลกนีม้ าจากวัตถุทไี่ ม่มพี ระเจ้า คอมมิวนิสต์กจ็ ะอยูร่ ว่ มกับศาสนาได้ดว้ ย
เหมือนกับที่พวกละตินอเมริกาปัจจุบันกำ�ลังพยายามนำ�เอาสังคมนิยม
กับศาสนามาผสมผสานกัน หรือคนในประเทศไทยช่วงในระยะหลังๆ
ที่ ห าทางออกไม่ เ จอ ก็พยายามนำ�เอาสังคมนิยมกับ ธรรมะ มาผนวก
เป็นธรรมิกสังคมนิยมแบบท่านพุทธทาส มันก็อยู่ร่วมกันได้ กษัตริย์กับ
ประชาธิปไตยก็อยู่ร่วมกันได้ ถ้าหากทั้งสองสิ่งดำ�เนินไปสู่หนทางที่ดี
มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน สามารถจะใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้
แต่ ค ราวนี้ ความคิ ด ตะวั น ตกที่ ค รอบงำ � เราทำ � ให้ เ รื่ อ งของ
ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องขัดแย้งกันกับหลายสิ่งหลายอย่าง เหมือน
กั บ สั ง คมนิ ย มขั ด แย้ ง กั บ ศาสนา การไม่ ย อมรั บ สถาบั น กษั ต ริ ย์ หรื อ
การปฏิเสธกษัตริย์นั้นมันจึงกลายเป็นเหมือนกับว่าทำ�ให้เกิดความเป็น
นักประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกัน
อย่างที่เราย้อนหลังไปว่า จริงๆ แล้วระบบกษัตริย์ในทางศาสนา
หรือทางตะวันออกมาจากประชาธิปไตยล้วนๆ เลย...แต่ถ้ากษัตริย์ที่ไม่ดี
นั่นล่ะ จะขัดกับทุกระบบ
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คือทั้งหมดนี้เรากำ�ลังพูดถึงกษัตริย์ที่เป็นตัวบุคคล ?
ใช่ๆ เป็นตัวบุคคล
แต่ในเมือ่ ทุกอย่างต้องเปลีย่ น ผูค้ นเปลีย่ น สังคมเปลีย่ น พระราชาเอง
ก็อยูใ่ นกติกานี้ ขณะทีเ่ ราเองก็บอกว่าให้ความสำ�คัญกับคนดีมากกว่า
ระบบกลไกที่ดี แต่ถ้าหากสังคมไหนเปลี่ยนแล้วเจอพระราชาที่ไม่มี
ทศพิธราชธรรม กรณีแบบนี้จะอยู่กันต่ออย่างไร
ถึงวันนั้นสถาบันกษัตริย์ก็จบ ไม่ต้องทำ�อะไรเลย มันเป็นไปของ
มันเอง เมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์ไม่ปฏิบัติในทศพิธราชธรรมตามครรลองของ
ธรรมะ ภายใต้สังคมยุคใหม่อย่างนี้นั้น...จบ ไม่จำ�เป็นจะต้องไปตรวจสอบ
กลไกอะไรให้เมื่อยเลย เราใช้แค่สามัญสำ�นึก เราก็พอรู้ๆ แล้ว
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการปรับตัว จะต้องอยู่ในธรรมะให้ได้ เนื่องจาก
กษัตริยไ์ ม่มอี �ำ นาจอะไรในมือทีจ่ ะทำ�ให้ตวั เองอยูไ่ ด้ ถ้าเป็นกษัตริยย์ คุ ก่อน
ถึงเวลาก็สู้กันแหลกลาญ เพราะยังมีพระราชอำ�นาจทุกอย่าง แต่ปัจจุบัน
กษัตริย์มีอะไรเหลือล่ะนอกจากพระบารมี
และอำ�นาจทางสังคม?
อำ�นาจทางสังคมมาจากอะไรล่ะ มันไม่ใช่มาจากความดีเหรอ ไม่ได้
มาจากความชื่นชม ความอิ่มเอมใจของผู้คนที่มีต่อกษัตริย์อย่างนั้นหรือ
ถ้าปราศจากสิง่ เหล่านีแ้ ล้วกษัตริยจ์ ะดำ�รงอยูไ่ ด้ยงั ไง ถ้าสังคมไม่เอา สังคม
ไม่อิ่มเอมใจ
ตรงนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมัน ไม่จำ�เป็นจะต้องไปด่าทอ
เขียนกล่าวหาโจมตี นำ�เอาข้อมูลเท็จ หรือว่านำ�เอาความเกลียดชัง ซึ่งมัน
ก็ไม่รู้เกิดจากอะไร...มันอาจจะเป็นความเกลียดที่ทำ�ให้ตัวเองดูเท่ ความ
เกลียดที่ทำ�ให้ตัวเองดูก้าวหน้า ซึ่งก็เป็นไปได้ล่ะที่คนจะแสดงอย่างนั้น
แต่กไ็ ม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นสาระพอจะหยิบมาใช้เป็นเครือ่ งพิจารณาสักเท่าไหร่
คือไม่ต้องเป็นกษัตริย์หรอก ถ้าเป็นคนคนหนึ่งที่เขาดีอย่างท่าน
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พุทธทาสน่ะ ท่านก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่ใครไปด่าท่านพุทธทาสอย่างพีน่ นั ต์
(พ.ต.ต.อนั น ต์ เสนาขั น ธ์ ) ออกหนั ง สื อ ว่ า ท่ า นพุ ท ธทาสเป็ น เดี ย รถี ย์
พี่นันต์ก็ลำ�บาก ถูกสังคมลงทัณฑ์ สุดท้ายก็ต้องตายด้วยอุบัติเหตุอย่าง
น่าเห็นใจ ซึ่งท่านพุทธทาสท่านคงไม่ได้ไปทำ�อะไรพี่นันต์หรอก...
แต่มันก็มีกฎหมายหมิ่นฯ อยู่นะครับ
กฎหมายหมิ่นฯ นี่มันก็...พูดยาก แต่ว่าโดยแนวโน้ม น่าจะค่อยๆ
เบาลง ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป แต่จะว่าไปแล้ว กฎหมายหมิ่นฯ ของเรานั้น
ดู จ ะรุ น แรงน้ อ ยกว่ า การหลุ ด ปากด่ า สตาลิ น หรื อ ด่ า เหมาในสั ง คมจี น
หลายเท่า (หัวเราะ) เพราะถ้าหากเราอยูใ่ นจีน บางทีเราไม่ได้ดา่ เหมาด้วยซาํ้
เราแค่ชอบดนตรีนดิ เดียว ก็โดนเรดการ์ดจับเอาไปเป็นเหยือ่ เหมาเสียแล้ว...
ใช่ไหม
ยุคสตาลิน เราเป็นนักวิทยาศาสตร์กำ�ลังทำ�อะไรดีๆ เลย แต่เรา
เกิดไม่คอ่ ยเชือ่ คำ�สัง่ เท่าไหร่ เราก็ตกเป็นเหยือ่ สตาลินไปเสียแล้ว กฎหมาย
หมิ่นฯ นั้นอย่างน้อยก็ยังน่าจะเบากว่าสิ่งเหล่านี้ แล้วก็เท่าที่ดูแนวโน้ม
ก็ดูจะค่อยๆ มีการคลี่คลายมาตามลำ�ดับ เพราะผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์หลายต่อหลายราย ก็ดูจะตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้
อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่สักเท่าไหร่
กรณีที่อ้างความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือหํ้าหั่นศัตรูทางการเมืองล่ะ
ครับ
ในการต่อสู้ทางการเมืองไทยนั้น ความจงรักภักดีไม่ใช่เป็นเพียง
เครือ่ งมือชนิดเดียวทีถ่ กู นำ�มาใช้ท�ำ ลายกัน คำ�ว่าคอมมิวนิสต์ยงั ถูกนำ�มาใช้
ทำ�ลายซึง่ กันและกันบ่อยครัง้ คำ�ว่าทุจริต คอร์รปั ชัน หรือแม้กระทัง่ ดารานัน้
ก็ยังถูกนำ�เอาคำ�ว่าเกย์ หรือคำ�ว่าไปคบหาใครมาทำ�ลายกันเสมอ คือไม่ใช่
เป็นเพียงแต่เรื่องความจงรักภักดีเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหยิบนำ�มา
เป็นเครื่องมือใช้ทำ�ลายล้างกันได้น่ะ มันหยิบมาใช้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะใน
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หมู่ชนชั้นปกครองไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เรือ่ งของความจงรักภักดีทหี่ ยิบมาใช้เป็นเครือ่ งมือทำ�ลายกันนัน้ ก็
อย่างทีบ่ อกแล้วว่ากฎหมายหมิน่ ฯนัน้ อาจจะมีการพัฒนา และผูท้ จี่ งรักภักดี
หลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ แต่การที่จะ
หยุดเรื่องเหล่านี้ ที่จริงมันไม่ควรจะไปหยุดแค่เรื่องที่ว่าจะไปแก้กฎหมาย
ต้องแก้จิตใจของผู้ที่ใช้สิ่งเหล่านี้มาทำ�ลายกัน ซึ่งมันมีได้ทุกข้อหา
เราเองก่อนหน้าจะโดนข้อหาคอมมิวนิสต์ ก็โดนข้อหาซีไอเอ นี่...
เครือ่ งมือทำ�ลายทำ�ให้เข้าวงการหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลยตลอดช่วงระยะเวลา
3 ปี (หัวเราะ) อะไรเหล่านีม้ นั สามารถหยิบมาได้เสมอ ถ้าเราเข้าใจภาพรวม
อย่างนี้ เราก็อย่าถึงกับพุง่ เป้าไปว่าเฉพาะสิง่ เหล่านีเ้ ลย แต่มนั เป็นจิตใจของ
ผูค้ นในสังคมทีม่ นั มุง่ ร้ายต่อกันและกันสูงเสมอ โดยเฉพาะในวงการอำ�นาจ
แต่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า ควรจะทำ � ให้ ก ฎหมายเหล่ า นี้ ล ดการถู ก ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือทางการเมือง ซึ่งก็ดูว่ามีการทำ�อยู่นะ
ยังตั้งข้อสังเกตได้ไหมครับว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้น จะด้วยสภาพ
จิตใจผูค้ น หรือจะด้วยช่องทางการแสดงความคิดเห็นทีม่ นั เปิดกว้าง
มากขึน้ ก็ตาม จึงดูเหมือนว่าตัวสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะกลายเป็น
เป้าในการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
ถ้าเราตัดประเด็นเรื่องกระบวนการจัดตั้งทางการเมืองทิ้งไปนะครับ
เราจะวิเคราะห์สภาพจิตและทัศนคติของผู้คนในสังคมเวลานี้ ที่
แสดงออกตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างไร
ปัญหาคือเราตัดประเด็นการเมืองออกไปไม่ได้ (ตอบทันที) เรามอง
อะไรเป็นสุญญากาศไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วมันมาจากการเมืองทั้งนั้น
อาการไม่พอใจข้างบนนั้นเป็นเรื่องปกติ เราเองตอนหนุ่มๆ เราก็
รู้สึกว่าสถาบันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำ�เป็นเลย เราเองมีทัศนคติที่อาจจะออกใน
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แง่ลบต่อสถาบันด้วยซํ้า ไม่ใช่แค่เรานะ หลายต่อหลายคนก็มีความคิดนี้
แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อ
สังคมทั้งสังคม มันเป็นทัศนคติส่วนตัว ซึ่งใครๆ ก็มีได้ เขาอาจจะมีตอนนี้
พอโตขึน้ เขาอาจจะเปลีย่ นไปอะไรเหล่านี้ มันปกติมมี านานแล้ว แต่ตอนหลัง
การเมืองมันเข้าไปมีส่วนอย่างมาก
เราคงเคยได้ยินข่าวที่ผู้คนที่อยู่สวีเดน กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาก็
ตั้งองค์กรของเขาขึ้นมาเพื่อเล่นงานกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย
ข่าวเหล่านั้นมาเดี๋ยวมันก็เงียบหาย มาแล้วผู้คนก็ซุบซิบสนใจกันไปสักพัก
หนึ่งแล้วก็เงียบไป...มันก็เป็นปกติของสังคม
แต่ช่วงหลังนี่มันมาจากการเมืองมีส่วน จึงทำ�ให้เรื่องราวเหล่านี้
ถูกหยิบมาว่ากันอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นเราจะมองโดยแยกการเมือง
ออกไปไม่ได้
ทำ�ไมกระบวนการทางการเมืองจึงทำ�งานได้ผล เพราะถ้าสังคมไม่
ตอบสนองมันก็ไม่น่าจะได้ผล
หนึ่ง สังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย คนหันไปหาวัตถุ หันไปหาอะไร
ต่างๆ มากขึ้น อย่างที่สอง ฤทธิ์เดชการเมืองก็ไม่เบา ยุคอดีต เอาง่ายๆ
การเมืองอย่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยทัศนคติลทั ธิมาร์กซ์
มันก็ขัดกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์อยู่แล้ว แต่ถึงแม้ว่าชาวลัทธิมาร์กซ์
จะมีความรู้สึกอย่างนี้ แต่ด้วยอุดมการณ์อุดมคติที่ต้องการให้สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เขาก็ไม่คิดที่
จะทำ�ลายสิง่ นี้ ไม่คดิ ทีจ่ ะเผชิญหน้ากับสิง่ ทีป่ ระชาชนยังเชือ่ ถือหรือศรัทธา
อยู่ ซึ่งศรัทธานั้นจะถูกหรือผิด ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลก็แล้วแต่ แต่เขาจะ
ไม่เผชิญหน้าโดยตรง
เผอิญว่าการเมืองในยุคนี้มันปราศจากอุดมคติ มันไม่ได้มุ่งหมาย
ที่จะให้ประชาชนกินดีอยู่ดี หรือไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำ�ให้สังคมไทยเป็นไป
ในทิศทางที่เจริญก้าวหน้า แต่มันมุ่งที่ความสะใจ การแก้แค้น การต่อรอง
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ผลประโยชน์ และการโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์
มันจึงไม่มีกรอบจำ�กัดในการคิดว่าต้องเจอกับใคร ไม่สนใจว่าผู้คนที่เขารัก
ศรัทธาเหล่านีน้ นั้ เขาจะรูส้ กึ อย่างไร ไม่ตอ้ งทำ�แนวร่วม กูเผชิญหน้าลูกเดียว
การเผชิญหน้ามันจึงแรง
แต่ในความรักความศรัทธาทีว่ า่ นัน้ ก็มผี คู้ นนอกวงจรอำ�นาจจำ�นวน
หนึ่งที่เขามีความสงสัย เราควรมีท่าทีในการอยู่ร่วมอย่างไรกับคน
กลุ่มหลัง อนุญาตให้เขาสงสัยได้หรือไม่ หรือต้องไล่ออกไปให้พ้น
ประเทศ
สงสัยได้...ไม่มีปัญหาเลย แต่จะจริงหรือเท็จนั่นล่ะสำ�คัญ คือเรา
ควรจะตั้งข้อสงสัยบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผล
เช่น เราสามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่ากรณีการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 เกิดจาก
อะไร สำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยม์ สี ทิ ธิผกู ขาดไหม เรือ่ งพวกนี้
ควรตั้งข้อสงสัยได้ แต่มันควรเป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่เป็นไปด้วย
ความเกลียดชัง
ความเกลียดชังน่ะ ต่อให้ไม่เกี่ยวกับสถาบัน เอาแค่ต่อมนุษย์
ด้วยกันเอง ต่อเพื่อนด้วยกัน หรือต่อพี่น้องด้วยกัน ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
ถูกต้องอยูแ่ ล้ว ยิง่ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันกษัตริยน์ นั้ มันทำ�ให้เกิดความ
มุ่งร้าย เพราะว่าความมุ่งร้ายนั้นทำ�ให้ตัวเราเองมีสถานะ แต่ถ้าเราตั้ง
คำ�ถามถึงสถาบันกษัตริย์ ถึงพฤติกรรมของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเหตุ
ด้วยผล ถือเป็นสิ่งที่ดีด้วยซํ้า เพราะนั่นก็คือกระบวนการหนึ่งของการ
ดำ�เนินไปตามทศพิธราชธรรม หรือที่เขาเรียกว่าราชประชาสมาสัย...
คือความรู้สึกของผู้คนนั่นแหละจะเป็นตัวตรวจสอบกษัตริย์
กรณีดา ตอร์ปโิ ด ทีโ่ ดนไป 18 ปี ถือว่าเขาทำ�หน้าทีต่ รวจสอบไหมครับ
นัน่ เขาแรงนะ จากเทปทีเ่ ราฟัง...ในเว็บไซต์กม็ ใี ห้โหลด โอ้โห...คือ
แกค่อนข้างจะไม่มีเหตุมีผล แกใส่แบบเต็มๆ ลิ่มเลย
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ของแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างเราเมื่อก่อนก็
เคยถูกจองจำ�ด้วยแนวความคิดแบบหนึง่ แล้วส่วนใหญ่เราก็เรียนรูเ้ อง ด้วย
ประสบการณ์ ด้วยวัย...มันจะเรียนรู้เอง
ที่จริงแกน่าสงสารนะ เราคิดว่าแกไม่ได้เป็นคนสลับซับซ้อนอะไร
มากมายหรอก ตอนอยูก่ บั ฝ่ายซ้ายเราเคยเจอคนแบบนีเ้ ยอะ แต่ท�ำ ไงได้...
ที่พี่ชอบฝากผมให้ไปเตือนคนนั้นคนนี้ว่าคิดได้ พูดได้ วิจารณ์ได้ แต่
อย่าโง่ ช่วยขยายความอีกครั้งได้ไหมครับ เพราะผมเองก็ไม่เคยมี
โอกาสวาสนาได้เตือนใคร
คือเราไม่มีขีดความสามารถมากพอถึงขั้นจะไปเปลี่ยนความคิด
ใครได้ เพราะเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเราเองว่า เวลาเราเปลี่ยนเรา
เปลี่ยนของเราเอง ไม่มีใครมานั่งพูดให้เราเปลี่ยนได้ เรามาจากการแก่ลง
มาจากวิถชี วี ติ เพราะฉะนัน้ เราก็ไม่กล้าทีจ่ ะไปละเมิดความคิดของผูอ้ นื่ อย่าง
มากเราก็ได้แต่บอกเขาเพียงอย่างเดียวว่า เขาคิดอะไรก็แล้วแต่ขอให้ หนึ่ง
ให้คิดเพื่อสังคมโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆ สอง คิดให้ฉลาด - เท่านั้นเอง
แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าหลายคนหลายกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นขบวนการเหล่านี้ เอา
เข้าจริงๆ ต้องบอกเลยว่ามันไม่บริสุทธิ์ใจต่อมวลชนจริงๆ ไม่รักมวลชน...
เอาง่ายๆ ที่เรายอมรับไม่ได้เลยคือ ไม่มีนํ้าใจ ซึ่งมนุษย์นั้นถ้าขาดพื้นฐาน
ตรงนีแ้ ล้วไม่ตอ้ งพูดถึงแนวคิดอืน่ จะไปอ้างลัทธิมาร์กซ์ เลนินก็ไม่เวิรค์ แล้ว
ถ้าเรายังเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนรักฝูงรักชีวิตผู้อื่นก็แย่แล้ว
ดูหลายคนที่อยู่ในข่ายนี้ก็เป็นคนซื่อๆ นะครับ อย่างอาจารย์สุธาชัย
ยิ้มประเสริฐ ก็ดูแกเป็นคนจิตใจดี เพียงแต่อาจมีจุดยืนความคิดที่
ขัดแย้งกับคนในสังคม กรณีแบบนี้ เราควรจะทำ�อย่างไร จะปล่อย
พวกเขาไปอย่างนี้เฉยๆ ...
คำ�ถามนีเ้ กินขีดความสามารถของเรา เราก็ไม่รวู้ า่ เราจะทำ�อะไรได้
คนที่สามารถช่วยหรือไม่ช่วยเขาได้ก็คือรัฐบาลคืออภิสิทธิ์ ซึ่งเราก็ไม่เคย
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สัมผัสเลย (หัวเราะ)
อย่างยิ้มนี่ก็เคยเป็นลูกน้องเก่า ถามว่าเรารักไหม เรารัก เขาเป็น
คนนิสัยดี เป็นคนซื่อสัตย์ อย่างมากที่สุดที่เราทำ�ได้ก็คือไม่ด่าเขา ถึงแม้
บางครัง้ เขาอาจจะพูดอะไรทีเ่ รารูส้ กึ ว่า แหม...สุธาชัย ทำ�ไมมันทือ่ อย่างนัน้
เราก็พยายามจะเฉยๆ หรืออย่างอาจารย์นธิ ิ ถึงแม้ในระยะหลัง หลายอย่าง
ที่แกเขียนจะทู่เยอะ บางครั้งก็วนไปวนมา หรือไม่ถูกจริตเรา แต่เราก็ถือว่า
คุณประโยชน์ที่เขาได้ทำ�ให้กับสังคมมันมีเยอะ ก็พยายามจะไม่แตะต้อง
พยายามที่จะยกย่องแบบเดิม สำ�หรับเราก็ทำ�ได้เท่านี้
พูดง่ายๆ ถ้าเราไม่เกลียดเขาด้วยเหตุที่เขาคิดอย่างนี้ อันนี้เราก็
รู้สึกว่าน่าจะพอแล้ว ก็พยายามทำ�เท่าที่ทำ�ได้ แต่เราจะไม่กล้าไปเตือนเขา
รูส้ กึ ว่ามันเกินขีดทีจ่ ะไปเตือนแล้ว และเขาเองก็คงไม่เชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ ราเตือนจะ
ถูก แต่เมื่อเขากล้าที่จะทำ�อย่างนั้น ถ้าเขากล้าจริงนะ ก็ต้องพร้อมที่จะจ่าย
เช่นที่เราเองก็เคยจ่ายมาแล้ว...ก็อาจจะให้กำ�ลังใจว่า ถ้าคิดว่าถูกจริง
บริสทุ ธิใ์ จจริง ก็ท�ำ ต่อไปด้วยความกล้าหาญเถิด แต่ดว้ ยความบริสทุ ธิใ์ จนะ
และทำ�ให้ฉลาดหน่อย อย่าให้มนั สะเปะสะปะจนเข้าแข้งเข้าขาใครเขาง่ายๆ
เรือ่ งพวกนีเ้ ราไม่สามารถใช้ทา่ ทีซอื่ ๆ หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยอาการ
ทะเล่อทะล่า ว่ากันดิบๆ เท่าที่ตามองเห็นไม่ได้เลย?
อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความศรัทธา เราจะไปว่ากันซื่อๆ ก็ลำ�บาก
ทั้งนั้น ไม่ต้องพระมหากษัตริย์ไทยหรอก ลองเอาพระนะบีมูฮัมหมัดขึ้นปก
หนังสือสิ อันนั้นจะหนักยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์หลายพันหลายร้อยเท่า...
พังเลย
ยกตัวอย่างนิยายเรื่องพระนะบีขี่ม้ามหัศจรรย์ไปที่เยรูซาเล็มแล้ว
ขึ้นสวรรค์ไปพบพระเจ้านั้น เขาจะเชื่อยังไงของเขาก็ตาม ซึ่งถ้ามองแบบ
เหตุผลนิยม ก็...โอ้ย... เป็นไปไม่ได้ หลอกแน่นอน แต่มนั นำ�ไปสูส่ งิ่ ทีด่ ไี หมล่ะ
ทำ�ให้อย่างน้อยชนเผ่าเบดูอิน ทวาเร็ค ชนเผ่าที่มันกระจัดกระจายแยกกัน
เป็นก๊กเป็นเหล่า สังหารฆ่ากัน รวมกันมาเป็นอาหรับ ล้มล้างความเชื่อใน
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เรื่องของการฆ่าบูชายัญกลายมาเป็นความเชื่อในทางศีลธรรม เกิดความ
เชื่อในทางสัญลักษณ์ ไม่ได้นำ�เอาเทวรูปอะไรมากราบไหว้บูชาเหมือนเก่า
มันไม่ใช่ความซือ่ ไม่ซอื่ เรียกว่าความมีวฒ
ุ ภิ าวะมากกว่า อย่าไปว่า
ซื่อเลย ซื่อมันฟังเหมือนปัญญาอ่อน (หัวเราะ) คือเรามีวุฒิภาวะมากพอที่
จะเคารพความเชื่อของผู้อื่นหรือเปล่า นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกหรือ
พูดตรงๆ อย่างนีไ้ ด้ไหมครับว่า ทุกวันนีพ้ ไี่ ม่ได้ให้คา่ ให้ราคาอะไรกับ
สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนักหรอก
น่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่มองว่ามันเลวร้ายนะ แต่มันก็เป็นวิธีการ
ปกครองชนิดหนึ่ง ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เป็นปัจจัยด้วย มันถึงจะเวิร์ค
อย่างที่บอกไง ท่านพุทธทาสบอกว่าประชาธิปไตยต้องใช้กับ
ประชาชนทีม่ ธี รรมะเท่านัน้ หรือคนอินเดียก็เพิง่ ได้ขอ้ สรุปว่า ประชาธิปไตย
จะเวิร์คต่อเมื่อ หนึ่ง ผู้คนจะต้องรู้หนังสือ สอง มีความสนใจในการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และอยากมีส่วนร่วม และสาม สำ�คัญที่สุดต้องมีศีลธรรม
มิเช่นนั้นประชาธิปไตยจะเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงที่เลวร้ายที่สุด
ที่เราพูดเหมือนกับไม่ให้ความสำ�คัญกับประชาธิปไตย เพราะรู้สึก
ว่าผู้คนที่โดนครอบงำ�ด้วยความคิดตะวันตกนั้น มักมองว่าประชาธิปไตย
เป็นอะไรที่กินก็ได้ทาก็ได้ คือดีโดยตัวของมันเอง ซึ่งจริงๆ แล้ว มันเลวร้าย
จนถึงขีดสุดได้ด้วยเหมือนกันนะ ประชาธิปไตยที่ล้มเหลวมีมหาศาล
การทีเ่ ราจะนำ�พาผูค้ นให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีการศึกษา มีศลี ธรรม รูจ้ กั
คิดถึงผู้อื่น เอาธุระกับสังคมนั้น โลกมันมีระบบการปกครองแบบอื่น
อีกเหรอครับที่จะพาผู้คนไปสู่สิ่งที่เราพูดๆ มา
มี...กำ�ลังเกิดอยู่นี่ไง ก็ตามทฤษฎีโลกล่มสลายนี่ไง ทฤษฎีการ
เปลีย่ นแปลงแบบฉับพลันทันที มันเหมือนเกิดสึนามิแล้วคนเปลีย่ นใจ ความ
คิดเราเป็นอย่างนั้น เราเชื่อว่าโลกจะพังไปถึงจุดที่จิตใจผู้คนเติบโตขึ้น มัน
อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว คล้ายๆ อย่างนั้น
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สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่ มีทเี่ พิง่ เขียนให้ way เรือ่ ง ยุคสัตถันตรกัป
คือเมือ่ คนมันเสือ่ มจนมองเห็นกันและกันเป็นเนือ้ เป็นมิคสัญญี ไม่คดิ ว่าเป็น
พ่อเป็นแม่เป็นพีเ่ ป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์ ต่างก็ถอื ศาสตราอันคมกริบอยู่
ในมือ และฆ่ากันสำ�คัญว่าเป็นเนือ้ ยุคนีเ้ ขาว่าเกิดใน 7 วัน ก็คอื สัตถันตรกัป
หลังจากนั้นเมื่อมันผ่านไป ผู้เหลือรอดที่หนีไปหลบอยู่ในป่าในเขาก็จะ
เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครฆ่าเรา และไม่อยากให้เราฆ่าใคร ก็จึงตั้ง
ปณิธานอันดับแรกเลยคือ ต้องปาณาติปาตา ต้องไม่ฆ่าผู้อื่น ทีนี้มันก็เกิด
ทำ�ให้จิตใจเราดีขึ้นมา
ก็ เ หมื อ นกั น โลกปั จ จุ บั น นี้ ก็ อ ยู่ ใ นสภาพอย่ า งนี้ ที่ จ ะนำ � ไปสู่
จิตสำ�นึกใหม่ โดยไม่จำ�เป็นต้องไปผลิตธงผืนใหม่ ไม่จำ�เป็นต้องหาทฤษฎี
มาร์กซิสต์ เลนินเลย มันจะเกิดของมันไปเอง เกิดระบบเศรษฐกิจแบบที่
ไม่ต้องเรียกว่าสังคมนิยมหรือทุนนิยม จะเกิดระบบเศรษฐกิจเฉพาะเป็น
ไปตามสภาพแวดล้อมของมัน เกิดระบบการเมืองใหม่ๆ อันนี้เป็นความ
เชื่อของเรานะ
อย่างพวกฝ่ายซ้าย พวกหนุ่มๆ ถามว่าแล้วจะเอาทฤษฎีอะไร
แล้วก็ไม่ต้องสร้าง ปล่อยให้มันเป็นไปเอง ไม่ต้องมาคิดแบบมาร์กซิสต์
ว่าระบบทุนจะต้องอย่างนั้น จัดตั้งองค์กรเศรษฐกิจอย่างนี้ บางทีอาจจะ
ไม่ต้องมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่ใหญ่โตอะไรเลยก็ได้ อาจจะอยู่เป็นอณู
เล็กๆ ของมันก็เป็นไปได้ แต่มันจะเกิดจิตสำ�นึกซึ่งในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้น
เยอะแล้ว เช่น กลุม่ ไม่ลา่ วาฬมันก็เกิดจากประกายเล็กๆ เหล่านี้ เพียงแต่วา่
มันยังไม่เข้มข้น เพราะว่าโลกยังไม่กดดันถึงที่สุด แต่เมื่อไหร่ถ้าสภาพ
อากาศรุนแรงอย่างร้ายกาจ ตอนนั้นล่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง หรือเกิดภาพ
เหตุ ก ารณ์ แ บบ The Age of Consequences ที่ มี ก ารประชุ ม ของ
นักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักอะไรต่างๆ แม้กระทั่งกวี และ
นักวรรณกรรมยังเข้าไปประชุมระดับโลกด้วย
คนพวกนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปี วาด scenario วาดภาพอากาศ
ร้อนขึน้ เท่านีอ้ งศา โลกจะเป็นยังไงบ้าง แล้วภาพนีส่ ยดสยองฉิบหาย ภายใต้
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ความสยดสยองเหล่านั้น ภายใต้ลัทธิชาตินิยม และลึกลงไปถึงลัทธิท้องถิ่น
นิยม การแย่งนํา้ การห้ามให้หมูบ่ า้ นอืน่ ข้ามมาหมูบ่ า้ นอืน่ การห้ามให้ศาสนา
อื่นเข้ามาในพรมแดนศาสนาอื่น จังหวะนั้นมันก็จะเสื่อมจนกระทั่งกลุ่มคน
กลุ่มหนึ่งก็จะเกิดจิตใจสากลขึ้นมา
ย้อนกลับไปเมือ่ ครูท่ พี่ พี่ ดู ถึงวัยหนุม่ ว่าถูกจองจำ�ด้วยกรอบความคิด
บางอย่าง กรอบที่ว่านั้นคืออะไรครับ
ก็ไม่ได้มคี วามคิดอะไรจริงจัง คิดแต่วา่ ฝ่ายก้าวหน้าต้องขบถ ต้อง
ต่อต้านสังคม ล้มล้างสถาบัน...เก๋ไปเรื่อย ไม่มีอะไร
ในความเก๋ของฝ่ายก้าวหน้า มีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างครับ
อาจจะพูดรวมๆ ได้ว่า เป็นทัศนคติแบบตะวันตกที่อยู่ในรูปการ
ศึกษา มันคือการศึกษาในห้องเรียนเลยนะ การศึกษาสภาพแวดล้อม
ในสังคม เช่น รุ่นพ่อแม่เรา ความเชื่อเรื่องตายแล้วสูญเริ่มเกิดแล้ว พอจะ
เข้าใจไหม ซึ่งถ้าไปเทียบกับรุ่นปู่เรานั้น เขาไม่คิดว่าตายแล้วสูญ แต่จะ
เชื่อถึงการมีโลกนี้โลกหน้า เชื่อในเรื่องสวรรค์นรก แต่พอมารุ่นพ่อรุ่นแม่
เห็นได้ชัด...จำ�ได้ว่ารุ่นแม่นั้นเคยมีหมอศาสนาของคริสต์เข้ามาเผยแพร่
ศาสนา แม่นี่ไม่เชื่อเลยเรื่องพระเยซู เรื่องตายแล้วฟื้น อะไรแบบนั้น
พอมารุ่นเรายิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ความคิดที่ว่ามนุษย์มีชีวิตเดียว
เกิดมาแล้วก็ตาย มันมีอยู่ในกรอบความคิดของเรา ยิ่งโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น
เราก็โตมาจากวรรณกรรมตะวันตก โตมาจากหนังสือวิทยาศาสตร์ทสี่ อนเรา
เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ ฒ
ั นามาจากอะมีบา บัคเตรี อะไรเหล่านีม้ าเรือ่ ย พอมาเจอ
วรรณกรรมเรื่องสั้นต่างๆ ที่เราชอบ หลงใหล มันก็มาจากตะวันตกทั้งสิ้น
เป็นสิง่ ทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ คิดขึน้ มาใหม่ วรรณคดีกเ็ ลยกลายเป็นเชยไปเลย ถ้าไม่
สนใจจริงๆ ก็แทบไม่อยูใ่ นความรับรูเ้ ราเลย นอกจากการเรียนในห้องเรียน
วรรณคดีเก่าๆ ทีจ่ ะมีการพูดถึงเรือ่ งสวรรค์นรก ยักษ์มาร จินตนาการเหล่านี้
มันหายไปหมด
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ยิ่งพอโตขึ้นมามันก็อยู่ในกลุ่มพวกเหล่านี้แหละ ความคิดแบบ
กามูส์ ความคิดแบบซาร์ต ความคิดแบบคาฟกา อย่างตอนนั้นอยู่ ม.ศ. 4
ผะดุงศิษย์ ได้เห็นคาฟกา ก็...โอย...มันแปลก (หัวเราะ) สิ่งเหล่านี้มันก็
ครอบงำ� ทำ�ให้เรารูส้ กึ ว่าโลกใบนีเ้ หมือนกับโลกแบบทีเ่ ดวิด ซี. คอร์เทน เขียน
ก็คือว่าจักรวาลนี้ไม่มีอะไร เป็นแค่วัตถุที่ลอยเท้งเต้ง มนุษย์เป็นเพียงสัตว์
ชนิดหนึ่งที่จะต้องต่อสู้ เอาชนะความเหงาโดดเดี่ยวโดยการแสวงหาความ
อิ่มเอมทางวัตถุอะไรเหล่านี้ ความคิดบางความคิดอย่างนี้มันทำ�ให้เกิดการ
กบฏต่อสังคม ความรูส้ กึ ไม่พอใจต่อโลก ไม่พอใจต่อทุกสิง่ ทุกอย่าง ซึง่ ก็เป็น
ความคิดแบบเดียวกับพวกฝรั่ง แบบเดียวกับยุคซิกส์ตีส์ หรือพวกยุคก่อน
หน้าซิกส์ตีส์ หรือยุคพ่อมดอะไรต่างๆ ที่เคยคิดมา
สรุปความรูส้ กึ ก็คอื ว่า โลกมันกลายเป็นวัตถุไปแล้ว โลกถูกครอบงำ�
ด้วยความคิดลัทธิเหตุผลนิยม ทุกสิง่ ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลหมด ความ
รูส้ กึ กบฏแบบนีม้ นั ก็ออกมาในงานวรรณกรรม จะต้องแสดงตัวให้แรงเข้าไว้
กบฏต่อทุกสิง่ ทุกอย่าง อย่างเช่นการเขียนเรือ่ ง ‘มาตุฆาต’ อันเป็นสัญลักษณ์
ว่าแม่นนั้ เป็นระบบเก่าต้องลบล้างมันไปให้ได้ เราโตมาแบบนัน้ ซึง่ ความคิดนี้
มาจากไหน ก็มาจากตะวันตก มาจากความรู้สึกของพวกตะวันตกที่แยก
ศาสนาออกจากรัฐ ซึง่ ตะวันตกยุคก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบยุคนี้ แต่หลังจาก
ทีเ่ ขาโค่นล้มพวกศาสนจักรลงไป เพือ่ แย่งชิงอำ�นาจกลับมาให้อยูใ่ นมือของ
กษัตริย์ พ่อค้า หรือทรราชธรรมดา เขาก็ปลุกความคิดนี้ขึ้นมา ความคิดนี้
มันก็มาครอบงำ�โลก มาเป็นชั้นๆ ครอบงำ�ยุโรป แล้วก็มาครอบงำ�โลก แล้ว
ก็มาครอบงำ�ตัวเรา ทำ�ให้เราก็เรียกว่า...อยู่ในกรอบความคิดแบบนี้
ผู้ที่ให้คำ�นิยามกรอบความคิดนี้ได้เห็นภาพที่สุด รู้สึกจะเป็นคุณ
สมัคร บุราวาศ ที่เคยพูดว่าปรัชญาตะวันตกนั้นมันเหมือนกับคนตาบอด
พยายามลากคนตาดีเข้าไปปลํ้าในถํ้าที่มืดๆ ...นั่นน่ะคือความคิดนี้
กรอบความคิดนี้ส่งผลต่อทัศนะทางการเมืองอย่างไร
เราก็คดิ การเมืองแบบตะวันตกไง มองเสรีภาพว่ามันเป็นอิสระทาง
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ร่างกาย อยากจะสละโซ่ตรวนทุกชนิดลงไป โดยไม่ได้มองถึงเรื่องเสรีภาพ
ทางจิตวิญญาณ ซึ่งมันมีอยู่ในตะวันออกมานานแล้ว
ตะวันออกนัน้ จะมองเรือ่ งเสรีภาพทางจิตวิญญาณสูงสุด ยอมแลก
แม้กระทัง่ การเสียเสรีภาพทางร่างกายเพือ่ เสรีภาพทางจิตวิญญาณ เป็นต้น
ซึ่งทางตะวันตกไม่รู้จักเสรีภาพทางจิตวิญญาณ แต่จะมองว่าเสรีภาพทาง
ร่างกายนี้แหละคือสิ่งสำ�คัญที่สุด เพราะฉะนั้นทำ�อะไรได้เสรี ทำ�อะไรก็ตาม
ตามที่ใจคุณปรารถนา นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แม้กระทั่งบาป ความ
กระหายในเรือ่ งเพศ เรือ่ งความโลภ ก็ยงั เป็นเสรีภาพชนิดหนึง่ ฝรัง่ มันจะคิด
แบบนัน้ ขณะทีต่ ะวันออกมองว่า คุณจะต้องควบคุมตัวของคุณเอง ตัง้ แต่คณ
ุ
เป็นเด็กนัน้ คุณจะต้องโดนสอนให้อดทนอดกลัน้ คุณจะต้องไม่ประพฤติตาม
ความต้องการทางร่างกายของคุณอย่างเดียว หิวคุณก็รอ้ งแว้กๆ ไม่ได้ อะไร
เหล่านี้ ก็เพื่อมุ่งไปสู่การได้มาซึ่งเสรีภาพทางจิตใจ ความสงบ ความสบาย
ความเป็นอิสระ นั่นคือคนละทัศนะกัน
พอเราผ่ า นประสบการณ์ ม องเห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวของแนว
ความคิดตะวันตกบ่อยครั้งเข้า ตั้งแต่ทุนนิยม มาถึงสังคมนิยม มันไม่มี
ทางออกหมดเลย ก็ทำ�ให้เริ่มเข้าไปสัมผัสความคิดตะวันออก นั่นล่ะ ก็เป็น
เหตุอนั หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ เอ้อ...ก็มองสถาบัน หรือแม้กระทัง่ ไม่ใช่สถาบัน แม้กระทัง่
วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของสังคมในอดีต มองแม้กระทั่งวรรณกรรม
เก่าๆ ทีเ่ ชยไปแล้วของพวกอินเดีย อย่างทีบ่ อกว่ามองเวตาลอย่างทีไ่ ม่ได้อา่ น
อย่างตอนทีเ่ ป็นนักเรียนแล้ว อ่านไปอีกแบบแล้ว มองกามนิต-วาสิฏฐี ไม่ใช่
แค่เรือ่ งความรักแล้ว แต่มองไปถึงอีกเรือ่ ง มันก็เลยทำ�ให้หลุดไปจากกรอบ
อันนี้
คนหนุม่ คนสาวทีย่ งั ไม่เคยผ่านประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรูเ้ รือ่ ง
พวกนี้ได้ไหมครับ หรือต้องรอให้แก่เสียก่อน
เป็ น เรื่ อ งของวั ย เป็ น เรื่ อ งของชะตา และเป็ น เรื่ อ งของกรรม
สิง่ เหล่านีม้ นั ต้องเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ยากทีจ่ ะไปบอกเขาว่าอันนีม้ นั ผิด มันยาก
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ตัวเราเองก็ยงั ไม่คดิ ว่าเราผิดเมือ่ ตอนเล็กๆ...ใช่ไหม อย่างเมือ่ ก่อนเรากบฏ
ต่อห้องเรียน กบฏต่อครู วัยหนึ่งถ้าเราแกล้งครูได้ รู้สึกเท่ฉิบหาย แต่พอ
ตอนแก่...เคยมีประสบการณ์แบบนีบ้ า้ งหรือเปล่า อย่างทีเ่ ราเขียนในเรือ่ งสัน้
เรือ่ ง ‘จุดเปลีย่ น’ มันเกิดจากการมานัง่ คิด...ไอ้หา่ เอ๊ย กูไม่นา่ ไปแกล้งแกเล้ย
แม่งบาปฉิบหาย (หัวเราะ)
แต่ความรู้สึกแบบนี้มันจะไปบอกตอนนั้นไม่ได้หรอก ขืนไปบอก
ว่ามันถูกหรือมันผิด ก็คงไม่มีใครฟัง ต้องปล่อยให้เขาพัฒนาขึ้นมาเอง
เพียงแต่เรามีความเชื่อส่วนตัวว่า ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเหมือนเรา เรา
ค่อนข้างเชื่อเพราะตอนเด็กๆ คิดว่าเราน่าจะแรงกว่าพวกนี้มาหลายเท่า
เลย เราจึงพยายามไม่ไปโต้ตอบหรือด่าว่าเขา ด้วยความเชื่อว่าท้ายที่สุด
เขาก็จะเหมือนเรานี่แหละ
แต่มขี อ้ ยกเว้นอย่างหนึง่ คือ เราต้องไม่คดิ อยากจะเป็นหัวหน้าเด็ก
เออ...สำ�หรับคนแก่เรื่องนี้สำ�คัญนะ คนแก่บางคนกลัวจะสูญเสียสถานะ
เคยมีเด็กเคารพยกย่อง...ก็ยอมเป็นเด็กไปด้วย ยังจมอยูก่ บั กรอบความคิด
แบบนี้อยู่เพื่อที่จะได้สถานะ ซึ่งถ้าเป็นเรา เราไม่เอา
ทำ�ไมพี่ถึงยํ้าแล้วยํ้าอีกว่าไม่ควรมีใครต้องตายเพราะประชาธิปไตย
อีก อะไรทำ�ให้สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ไม่มีทางเหมาะกับสังคมไทย
คือสรุปว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้ขัดอะไร และมันก็ไม่ได้เป็น
สิ่ ง เลวร้ า ย เพี ย งแต่ มั น เหมาะสำ � หรั บ สั ง คมที่ ค นมั น ดี คนมี วุ ฒิ ภ าวะ
ถ้าอย่างนี้ประชาธิปไตยเวิร์คแน่ แต่ถ้าผู้คนส่วนใหญ่มันชั่วล่ะ คิดดูง่ายๆ
ถ้าเราไปใช้ระบอบประชาธิปไตยในนรกล่ะ มันจะยังไง โหวตทุกทียมบาล
แพ้ทุกที (หัวเราะ)
คำ � ว่ า ระบบการเมื อ งใดๆ นั้ น สำ � หรั บ เราถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ ง silly
คือเราไม่ใช่พวก...โอ้โห...แบบที่เขายกย่องกันน่ะ แบบที่...โอ้ย...เพื่อ
ประชาธิปไตย...เราไม่ใช่แบบนัน้ เพราะบรรดานักวิชาการหรือพวกทีเ่ ชิดชู
ประชาธิปไตยเดีย๋ วนีน้ ะ่ พวกนีเ้ ดิมทีรา้ ยยิง่ กว่าเราหลายเท่า (หัวเราะ) มัน
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ใช้ประชาธิปไตยรวมศูนย์ แล้วพวกนี้แหละเป็นพวกที่กำ�ราบเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยอย่างแรง ใครก็ตามที่เพียงแค่สูบบุหรี่ มันยังอัดเราเลย หรือ
ว่าเราพูดตลกในขณะที่จัดตั้งกำ�ลังซีเรียสนั้น แม่ง...จะเอาตาย (หัวเราะ)
นีแ่ หละพวกนีค้ อื พวกประชาธิปไตย พวกนีแ้ หละทีอ่ อกมาพูดเรือ่ งเสรีภาพ
เรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเราไม่ค่อยชอบ
เรามองประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือแม้กระทั่งระบบเผด็จการ
เป็นเพียงกรรมวิธชี นิดหนึง่ เท่านัน้ เอง ภายใต้สภาพใดสภาพหนึง่ สามารถ
ใช้ให้มนั เหมาะสมตามสภาพนัน้ ได้เสมอ ถ้าทุกอย่างไปอยูใ่ นนรก เผด็จการ
อาจจะดี...ใช่ไหม แต่ถ้าผู้คนมีวุฒิภาวะ ไม่ต้องเรียกว่ามีการศึกษาดีอะไร
แค่ เ ขาใฝ่ ดี เ ขามี ธ รรมะ อย่ า งเช่ น ในยุ ค พุ ท ธกาล นั่ น ก็ ป ระชาธิ ป ไตย
ประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์ นั่นล่ะประชาธิปไตยแท้ของพระพุทธเจ้า ก็เป็น
สิง่ ทีถ่ กู ต้องเมือ่ ผูค้ นเขาเจริญสติ สติเขามี ก็ใช้ประชาธิปไตยได้ สังคมนิยม
หลายอย่างก็เหมาะสม โดยเฉพาะที่ว่าสังคมที่มันตัวใครตัวมันมากเกินไป
ก็คือเผด็จการรูปแบบหนึ่ง แต่ก็อ่อนกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จที่จะใช้สถาบัน
ทางสังคมเป็นตัวควบคุมความต้องการของคนให้เห็นแก่ส่วนร่วมหรือเห็น
แก่สังคมมากขึ้น
สำ�หรับเราแล้ว เมื่อระบบเป็นเพียงกรรมวิธีหรือเครื่องมือของ
สังคมในแต่ละยุคสมัย มันจึงเปลีย่ นได้ แก้ไขได้ ไม่เป็นนิรนั ดร์กาล ขึน้ อยูก่ บั
กาล สถานที่ ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอกาลิโก และจำ�เป็นต้องเปลีย่ นไปอยูเ่ รือ่ ยๆ
ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ค่อยเห็นด้วยต่อการบอกว่า ต้องตายเพื่อประชาธิปไตย
หรือต้องประชาธิปไตยเต็มที่ โดยเฉพาะถ้าผู้ที่กระทำ�เรื่องเหล่านี้เดิมที
ก็ไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยใดๆ เลย ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น
ซึ่งคอมมิวนิสต์มันก็คือประชาธิปไตยรวมศูนย์ สุดยอดเผด็จการ
อย่างพิชิต (พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์) เราอ่านแล้วก็โอ้โห...ตายห่า
เอ๊ย...(หัวเราะ) มาเขียนอย่างนี้ได้ยังไงวะ ยุคก่อนมันก็ร่วมกันเพื่อโค่นล้ม
ประชาธิปไตย (หัวเราะ) อย่างนี้เป็นต้น
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พูดง่ายๆ หลักคิดของพี่อยู่ที่การขับเคลื่อนประคับประคองให้สังคม
ไปรอด ไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับว่าต้องสังกัดระบอบใด...
เราจะคิดออกมาในทางเผด็จการมากกว่า ก็ไปอยูก่ บั คอมมิวนิสต์นะ่
เผด็จการแท้ๆ เราไม่ได้ปฏิเสธวิธีประชาธิปไตยรวมศูนย์ แต่ว่ามันอาจจะ
เหมาะในบางช่วง ตอนนั้นเราคิดว่ามันควรที่จะใช้วิธีคอมมิวนิสต์ ดูอย่าง
รัฐประหาร ทหารก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ประชาธิปไตยอะไร เรามันหนักไปทาง
ยังเติร์ก ไม่ใช่พวกทหารประชาธิปไตย มีอย่างเดียว...ยึดอำ�นาจ ยึดได้แล้ว
จะทำ�ยังไง ก็ใช้อำ�นาจให้ดี ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผิด แต่เราก็คิดอย่างนั้น
จริงๆ เราไม่ได้เป็นพวกนักประชาธิปไตยจ๋า
ตอนที่เข้าไปมีส่วนวางแผนยึดอำ�นาจก็ไม่ได้คิดว่ารัฐประหารเป็น
เรื่องอำ�นาจนอกระบบ?
ส่วนใหญ่มันนอกระบบทั้งนั้น ประชาธิปไตยก็มาจากนอกระบบ
ปฏิวัติฝรั่งเศสที่ชื่นชมกันนักหนา มันไม่ใช่การปฏิวัติหรือ คืออำ�นาจนอก
ระบบทัง้ สิน้ ทีบ่ อกว่าเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ถ้าตามประวัตศิ าสตร์นะ
ไม่ใช่แค่วาทกรรม ในบันทึกทางประวัติศาสตร์มันคือคำ�หลอกลวง มันคือ
conspiracy แผนสมคบคิดอันหนึ่ง ปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ได้มาจากเพียง
แค่คนคิดฝันเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการวางแผนสมคบคิด เสรีภาพมี
จริงหรือเปล่าล่ะ ในทางที่เขาเรียกหากัน มันเป็นแค่ความฝัน เสรีภาพที่
มีจริงที่สุดคือเสรีภาพทางจิตวิญญาณเท่านั้น เสรีภาพในการเป็นอิสระไป
จากโลก อิสระไปจากวัฏจักรวงจรชีวิต นั่นคือเสรีภาพที่แท้จริง เสมอภาค
ทีแ่ ท้จริงมันก็คอื อย่างนัน้ คือเสมอภาคทีอ่ ยูใ่ นอาณาจักรของพระผูเ้ ป็นเจ้า
เสมอภาคทางจิตใจ ภราดรภาพก็มอี ยูใ่ นสวรรค์ทงั้ นัน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ร้างได้
ก็คือสร้างด้วยศาสนา เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ มันอยู่ในจิตใจ ไม่ว่า
ระบอบการปกครองมันจะเป็นยังไง คริสเตียนก็ยงั เป็นคนคริสเตียนเสมอกัน
แต่สำ�หรับเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพที่ใช้ทางการเมืองนั้น
มันคืออุบายของนักการเมืองทัง้ สิน้ ของพวกสับปลับ พวกอยากจะมีอ�ำ นาจ
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อาจจะเรียกได้ด้วยซํ้าว่าเป็นพวกขี้ขลาด พวกไม่เป็นลูกผู้ชาย สู้กันตรงๆ
ไม่ได้ก็เลยไปยุให้ประชาชนมาตายเพื่ออำ�นาจตัวเอง ปฏิวัติฝรั่งเศสที่ว่า
สูงส่งยิ่งนักก็จึงมีคนอย่างโรเบสปิแอร์, ฌอง-ปอล มาราต์, จอร์จ ดังตอง
กว่าจะฆ่ากันแต่ละคนนั้น โอ้โห...เลือดนองกันฉิบหายวายวอด เราไม่
ต้องการประชาธิปไตยอย่างนั้น เราไม่ต้องการเสรีภาพอย่างนั้น ถือว่าเป็น
เรื่องโกหก เป็นคำ�โกหกหลอกลวง เอาไว้หลอกเด็กวัยรุ่น เอาไว้หลอก
ประชาชนที่เคียดแค้นด้วยเรื่องอื่น ทุกข์ในเรื่องอื่น แต่เอาอันนี้ไปหลอก
เขา เราไม่ชอบ
หลักความเท่าเทียมที่เป็นหัวใจของประชาธิปไตยล่ะครับ พี่เชื่อไหม
ว่าในทางการเมืองแล้ว มันมีความเท่าเทียมกันจริง ต่อให้ยังไม่มี
เราก็ควรทำ�ให้มันมี
ชวนน่ะตอบดีที่สุด ชวน หลีกภัย น่ะ คือเท่าเทียมได้อย่างมากคือ
ทางกฎหมาย (หัวเราะ) ถ้าบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นผล มันก็เท่าเทียม
ได้ แต่สว่ นใหญ่มนั ไม่ใช่อย่างนัน้ อย่างทีเ่ ราเคยพูดถึงเอกสารลวงโลกน่ะนะ
คือบันทึกข้อพันธสัญญาของผูอ้ าวุโสชาวยิว มันอธิบายเรือ่ งนีเ้ อาไว้ชดั เจน
คือเป็นเครือ่ งมือชนิดหนึง่ ทีค่ ดิ ค้นขึน้ มาเพือ่ ก่อความวุน่ วายในยุโรป ก่อนที่
จะโค่นล้มศาสนจักรคาทอลิคลง เราค่อนข้างเห็นว่ามันเป็นอย่างนัน้ ก็คอื ว่า
พวกมัน...ใช้ค�ำ ว่าพวกมันแทนคนทีไ่ ม่ใช่ยวิ ...พวกมันไม่สงั เกตบ้างเลยหรือ
ว่า ธรรมชาติกำ�เนิดมนุษย์มานั้น เกิดสรรพสิ่งมามันไม่เท่าเทียมตั้งแต่แรก
แล้ว ทำ�ไมกวางมันไม่เรียกร้องความเท่าเทียมกับเสือล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมี
ความไม่เท่าเทียมกัน
หากจะเท่าเทียมกันได้มีอย่างเดียว มนุษย์ต้องไม่ใช่มนุษย์...สิ่งมี
ชีวติ นัน้ ๆ จะต้องพัฒนาจิตใจ การสร้างความเท่าเทียมได้ มันเกิดขึน้ จากการ
พัฒนาจิตใจ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้กฎหมาย ความเท่าเทียมทางด้าน
รายได้หรืออะไรต่างๆ นั้น มันเป็นเรื่องปวดหัวที่จะไปคิด เพราะถ้าคิดแบบ
ทางจิตใจ ผูท้ มี่ เี งินน้อยก็สขุ ได้ เศรษฐีทแี่ ย่ๆ ก็เยอะแยะ เขาอาจจะเยาะเย้ย
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เศรษฐีก็ได้ นั่นล่ะ เขาเกิดความเท่าเทียมแล้วถ้าเขาเกิดความรู้สึกนี้ แต่ถ้า
เมือ่ ไหร่ผทู้ มี่ เี งินน้อยเกิดความเจ็บปวดวุน่ วาย นัน่ เป็นอุปาทานสร้างให้เขา
ไม่เท่าเทียม และต่อให้เขามีเงินขึน้ มาอีก เขาก็ยงั ...อูย...ข้างบ้านถอยรถใหม่
มาอีก ไม่เท่าเทียมขึ้นมาอีก อุปาทานมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้
ความเท่าเทียมจึงไม่มีจริงไง
แม้กระทั่งสังคมสวีเดนเองก็ยังไม่ได้บอกว่าเท่าเทียมเลย ความ
รู้สึกของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเท่าเทียมกัน ก็ยัง
รู้สึกว่าไอ้นั่นรวยกว่า นั่นหล่อกว่า ไอ้นั่นดีกว่า ไอ้นี่เด่นกว่า ไอ้นี่ดังกว่า
คิดว่าอย่างนั้นนะ
แต่ ใ นสมั ย ยุ ค อดี ต นั้ น จะเห็ น ว่ า ท่ า มกลางความไม่ เ ท่ า เที ย ม
ท่ามกลางสภาพที่ประชาชนนั้นเป็นชาวนาชาวไร่ด้วยกันทั้งสิ้น มีกษัตริย์
อาจจะรวยทีส่ ดุ แล้วก็ขนุ นาง แต่ภายใต้สภาพอย่างนัน้ ปัญหาความเท่าเทียม
แทบจะไม่ได้กลายเป็นปัญหาเลย เพราะผู้คนก็ยังมีจิตใจยังมีความรู้สึก
ทางด้านจิตวิญญาณในตัวเองอยู่ อยู่ในป่าในเขาก็มีความรู้สึกสุขได้โดย
ไม่จำ�เป็นต้องดิ้นรนเข้ามาเป็นข้าราชสำ�นักเลยก็มี
คือเราก็คงไม่สามารถไปทำ�ให้ทุกคนจิตใจสูงเท่าเทียมกันได้หมด
แต่เราพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่า อย่างน้อยที่สุดระบอบที่เรียกกันว่า
ประชาธิปไตยนัน้ ก็เป็นหลักประกันอันหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คนทีอ่ ยูน่ อกวงจร
อำ�นาจมีช่องทางในการที่จะต่อรอง
ก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่า การต่อรองของเขานำ�ไปสู่สิ่งที่
สร้างสรรค์หรือสิง่ ทีเ่ ลวร้าย คือระบบใดก็ตามมันก็มชี อ่ งทางของมันอยูแ่ ล้ว
เราคิดว่าอย่างนัน้ ระบบกษัตริยน์ นั้ ไม่ได้หมายถึงว่าพอขึน้ มาปับ๊ ประชาชน
ตายหมด ไม่ใช่อย่างนั้น ระบบกษัตริย์ในอดีตนั้นถ้ากษัตริย์ไม่ดีอยู่ไม่ได้
เลยนะ มันก็โดนโค่นกันเอง ฮ่องเต้กี่ฮ่องเต้อยู่ถาวรเป็นนิรันดร์ได้ยังไง
ขนาดจิ๋นซียังไปซะดื้อๆ ทุกระบบมันมีช่องของมันหมด แล้วสุดท้ายผู้ที่
จะพออยู่ได้ยาวๆ ก็คือผู้ที่ทำ�สิ่งที่ดีงามให้กับราษฎรนั่นแหละ ที่พอจะอยู่
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ได้ยาวๆ

หลักของระบบกษัตริย์ก็คือว่า เวลาจะโค่นกันทั้งทีก็เพื่อราษฎร
กินดีอยูด่ ี แล้วก็มชี อ่ งของมัน ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเดียว ประชาธิปไตย
มีช่อง แต่ช่องของประชาธิปไตยบางทีก็ยุ่งเหมือนกันนะ ก็อย่างที่บอก
ถ้ า ประชาชนเลว ใช้ ก ารต่ อ รอง ผู้ ที่ ทำ � ดี ก็ ป วดหั ว เหมื อ นกั น นะ การ
กระจายอำ�นาจเข้าไปสู่ตำ�บลต่างๆ ตำ�บลที่ดีก็ดีไป แต่ตำ�บลที่เลว มันก็
เอาเงินไปซื้อเครื่องเสียง ไปสร้างหัวคะแนน เพราะมันไม่ได้มีศีลธรรม
เปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจนกลายเป็นชุมชนที่คิดแต่เงินอย่างเดียว
แล้วพวกเขาไม่มีสิทธิจะได้โอกาสเรียนรู้เรื่องพวกนี้เองเหรอครับ
เข้าใจๆ ...คือชนบทน่ะ โดนพลิกไปเท่าไหร่แล้ว ก็ด้วยท่ามกลาง
บรรยากาศประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอ ประชาธิปไตยในความหมายของเรานัน้
เราคิดว่าสูงสุดแล้วมันคือเครื่องมือของทุนนิยม ที่โลกตะวันตกพยายาม
ยัดเยียดให้ทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย เรามักจะสนใจในแง่นั้น
มากกว่า และมันใช้เครือ่ งมือนีใ้ นการทำ�ให้เกิดความเท่าเทียมแบบลูกค้า คือ
การเป็นผู้บริโภคสากลเท่าเทียมกันหมด อุดมคติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี สู้โคคา-โคล่าไม่ได้อีกต่อไป สู้เพลงแร็พไม่ได้อีกต่อไป
มันก็บงการโลกทัง้ โลกได้งา่ ยขึน้ ด้วยเหตุนมี้ นั จึงยัดเยียดประชาธิปไตยไป
ในทุกซอกทุกมุมของโลก
ถ้าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆ ทำ�ไมมันไม่ทำ�ร้ายพวก
ทุนนิยมโลกเลยล่ะ ทำ�ไมทุนนิยมโลกดีใจกับประชาธิปไตยแล้วพยายาม
ยัดเยียดสิง่ เหล่านีใ้ ห้กบั ประเทศ...เกาะวานูอาตู ประเทศอะไรต่างๆ ไปเต็มที่
ให้ ต้ อ งเป็ น ประชาธิ ป ไตยให้ ไ ด้ . ..ใช่ ไ หม มั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ ง
เรามองในรูปนั้นมากกว่า
ถ้าคนเลวๆ คนหนึง่ พูดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแล้วคนคนนัน้ จะ
กลายเป็นคนที่ควรจะให้การยอมรับ เราไม่ค่อยเห็นด้วย แล้วมันก็มีคนเลว
จำ � นวนไม่ น้ อ ยที่ ใ ช้ ป ระชาธิ ป ไตยเป็ น ข้ อ อ้ า ง แม้ ก ระทั่ ง นั ก การเมื อ ง
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ทุกวันนี้ ก็ใช้คำ�ว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นข้ออ้าง ทั้งที่มันเลวฉิบหาย...ก็มี
ให้เห็นอยู่เยอะแยะ
นัน่ สิครับ คือถ้าเราเห็นคนอืน่ ก็นา่ จะเห็นว่าไอ้คนนีม้ นั เลว แล้วทำ�ไม
ไม่ให้พวกเขาเรียนรู้และให้บทเรียนกันเองล่ะครับ
(พูดทันที) นั่นมองสวยไป ข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้น อย่างที่บอก
ว่าประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของทุนนิยม ของโลกอุตสาหกรรมตะวันตก
200 ปีมาแล้วทีม่ นั พยายามบีบบังคับให้โลกเป็นประชาธิปไตย ให้เปิดการค้า
เสรี แล้วโลกดีขึ้นไหมล่ะ สภาพแวดล้อมเป็นยังไง มลภาวะถึงขั้นไหน
นักการเมืองคนหนึ่งทำ�เลวไป ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งครั้งใหม่จะโดนโค่นล้มได้นะ
ประชาชนไม่ได้มีบทบาทขนาดนั้น
เป็นไปได้ไหมครับว่าความห่วยของนักการเมืองในสายตาเรา อาจ
จะยังผลให้คนที่เลือกเขามาได้ประโยชน์ในทางใดทางทางหนึ่งก็ได้
ซึง่ เป็นประโยชน์ทไี่ ม่ดดี ว้ ย เช่น นำ�เอางบประมาณเข้าไป แบ่งกันกิน
ควบคุมสร้างอิทธิพล เป็นแก๊งจัดตั้งระบบหัวคะแนน ใช้วิธีทำ�ลายคู่แข่ง
จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยที่เราใช้นั้น ยิ่งนานวันยอมรับหรือเปล่าว่ามันยิ่ง
ใช้เงินมากขึน้ ผูแ้ ทนจนๆ อย่างแคล้ว นรปติ อย่างสมคิด ศรีสงั คม นีเ่ กลีย้ ง
เลยนะ เหลือแต่ลูกเสี่ยเล้งอย่างนี้...ไปช่วยอะไรได้
หรืออย่างประชาชนที่เคยเลือกเตียง ศิริขันธ์ ไปไหนหมด ทำ�ไม
ตอนนี้ถึงได้ผลิตคนอย่างเนวินขึ้นมา ประชาธิปไตยไม่ได้สร้างศีลธรรมให้
เลย สร้างอำ�นาจต่อรองจริง สร้างความสุขจริง แต่ไม่ได้สร้างความดีเลย
ที่พี่พูดมา มันคล้ายๆ กับที่ชนชั้นนำ�เราคิด...
(พูดทันที) ไม่ใช่ชนชัน้ นำ�หรอก ความดีมนั ไม่มชี นชัน้ นำ� ชนชัน้ ล่าง
ความดีไม่มีกระทั่งเพศ ไม่มีเพศชายเพศหญิง ไม่มีกษัตริย์ ไม่มีราษฎร...
ความดีในความหมายเรานะ ไม่มคี นรวยคนจน ไม่มชี นชัน้ ล่าง ไม่มชี นชัน้ ตํา่
o c t o b e r 355

ความดีคอื ความดี คือศีลธรรมง่ายๆ ไม่โลภไม่หลง แต่พวกเราก็พยายามทำ�ให้
ความดีมันเป็นเรื่องยุ่งยาก ก็เพื่อบอกว่านี่คือความดี ของระดับสูง ที่จริง
ย้อน...(ลากเสียงยาว) ไปสิ ถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆ ย้อนไปนู่น
ถึงยุคบรรพกาลตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นแสงสว่างลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้า
ลงมาบนดิน ความดีความชั่วมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว
หลายคนก็พยายามจะทำ�อธิบายว่า...โอ้ย...เป็นเรือ่ งชนชัน้ สูงต้อง
ดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ ศาสนาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ยาพิษ ก็พูด
แบบเดียวกับที่บาคูนิน (มิคาอิล บาคูนิน) เคยพูด ตั้งแต่สมัยนู้น...รุ่น
บาคูนินแม่ง...เรียกว่าตั้งแต่ใส่กางเกงหูรูด (หัวเราะ) ฝ่ายก้าวหน้าในเมือง
ไทยนีม่ นั ก้าวหน้าแบบทาสไง มันก้าวหน้าแบบติดฝรัง่ มันก้าวไปไม่ออกสักที
ท่านพุทธทาสบอกว่า ธรรมะนั้นไม่มีเพศ ไม่ต้องเรียกว่าไม่มีชนชั้นล่าง
ชนชัน้ สูงหรอก เพศมันก็ยงั ไม่มี ความดีมนั ก็คอื ความดี ความดีของกษัตริย์
กับความดีของราษฎรมันก็คอื อันเดียวกัน เช่น ความรูจ้ กั พอ มันก็เป็นความดี
อันเดียวกัน
ลั ก ษณะวิ ธี คิ ด แบบไม่ เ คยไว้ ใ จชาวบ้ า นนี่ มั น เริ่ ม สะท้ อ นออกมา
อีกแล้วนะครับ อย่างคณะกรรมการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ของอาจารย์
สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ ก็เริ่มเอาแล้ว ส่งสัญญาณว่าจะเพิ่มส.ส.สัดส่วน
ลดส.ส.เขต ซึง่ มันสะท้อนว่านีเ่ ป็นวิธคี ดิ ของคนทีไ่ ม่เคยเชือ่ ชาวบ้าน
เลย
สมบัตเิ ขาก็เป็นอย่างนีข้ องเขามาตัง้ นานแล้ว เราก็อย่าไปถือสา...
สมบัติคนเดียว จะไปทำ�อะไรได้
ผมหมายถึงตัวอย่างความคิดแบบอีลิต...
นิ ธิ ก็ คิ ด อย่ า งนี้ ขื น ไปเถี ย งแกขึ้ น มา แกด่ า เอา...(หั ว เราะ)
นักวิชาการแม่งเหมือนกันทุกคนนะ ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าไปรับใช้
ใคร เวลาไปรับใช้คนอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่ง นักวิชาการก็เป็นอย่างนี้
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แม้กระทั่งหมอประเวศ เห็นไหมมีตั้งกรรมการเป็นประธานกัน
ฉิบหาย พี่นงพี่เนาว์ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) เป็นประธานกัน เราก็ดูด้วย
ความที่ใจเป็นสุขสิ งานของคนแก่เขาก็ว่าไป...เราก็สบายใจ แต่ไม่ใช่ว่า
พี่เนาว์นี่...ตายห่า เอาแล้วเว้ย เห็นมั้ย แม่งเสวยสุขกันเว้ย พวกเราไม่ได้
แดกเลย (หัวเราะ) ถ้าเราคิดอย่างนัน้ เราก็เสร็จ กลายเป็นฝ่ายต่อต้านเขาไป
คือไอ้จริตแบบนี้ ไม่เคยเชือ่ ใจไม่เคยให้เกียรติวา่ ชาวบ้านจะไปเรียนรู้
ได้เอง…
อันนั้นมี อันนั้นเป็นระบบราชการ...
นั่นน่ะครับ มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า ระดับ
จิตใจสูงกว่า แล้วชอบไปคิดแทน ไปตัดสินแทนชาวบ้าน
ใช่ๆ นั่นเป็นทัศนะราชการ และวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรปฏิรูประบบ
ราชการ แต่จะมาโมเมบอกว่าคนบางคนไม่ดี หรือคนบางคนยังโง่อยู่นั้น
เพราะเขาถือสังกัดอยูอ่ กี ชนชัน้ หนึง่ อันนีเ้ ราไม่เห็นด้วย ก็บางครัง้ เขาก็ไม่ดี
เขาไม่รู้เรื่องจริงๆ น่ะ เขาเอาเงินไปซื้อเครื่องเสียง ไปคอร์รัปชันกันอย่างนี้
ใน อบต. เอาง่ายๆ ทีจ่ งั หวัดเลยน่ะ ซือ้ กันเละเลย แล้วบอกให้เขาเรียนรูเ้ อง
เขาก็เลือกไอ้ ส.ส. คนนี้ เพราะเงินมันมาจาก ส.ส. คนนี้ แล้วกลับขยายตัว
ขึ้นมากลายเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นมา รับหมงรับเหมาอย่างนั้นน่ะ แล้วแบบนี้
จะพูดยังไง
แต่ชาวบ้านที่ดี...มี และควรเปิดโอกาส อบต. หลาย อบต. ที่ดี
ก็เลยถึงได้ย้อนกลับมาบอกว่าประชาธิปไตยจะดีก็ต่อเมื่อคนมันดี ซึ่งก็
หมายความว่าคนดีนั้นไม่อยากจะให้พูดเลยว่า ดีแบบไหนล่ะ ดีแบบชนชั้น
สูงหรือชนชั้นล่าง ไม่ควรพูดเลย...ดี...มันไม่มีชนชั้น มันไม่มีกระทั่งเพศ
ผู้หญิงก็ดีได้ ผู้ชายก็ดีได้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแบ่งเพศเป็นชนชั้น
ผู้ชายชนชั้นผู้หญิงอีกต่อไป
เหมือนอย่างพรรคพวกเราทีถ่ ามพรรคคอมมิวนิสต์ไง เข้าป่ากันไป
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เรียบร้อยแล้ว เจอจัดตัง้ ชาวนาสอนอยูน่ นั่ จนไม่ไหว...เพือ่ นเราเลยถามว่า...
เอ ถ้าเราเกิดความเสมอภาคทางสังคมหมดแล้ว สังคมนิยมชนะแล้ว เรา
จะทำ�ยังไงกับลิงดี มันจะเกิดชนชั้นลิงมั้ย...วานรน่ะ (หัวเราะ) แล้วถ้าพวก
วานรมันก่อกบฏขึ้นมาจะทำ�ยังไง... (หัวเราะ) จัดตั้งไล่ถีบเลย ต้องออก
จากป่ามาจนได้
มีผวู้ เิ คราะห์อย่างนีค้ รับว่า ปรากฏการณ์ทมี่ นั กำ�ลังเกิดขึน้ ณ เวลานี้
มันก็คือการงัดกันระหว่างผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้าง
สังคมแบบเก่าหรือกลุ่มอำ�นาจเก่า กับคนซึ่งเติบโตมาในโครงสร้าง
แบบใหม่ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทุ น นิ ย มโลกที่ ผ ลิ ต คนแบบทั ก ษิ ณ ขึ้ น มา
คนแบบทักษิณที่ผลิตชาวบ้านแบบหนึ่งขึ้นมา ชาวบ้านแบบหนึ่ง
ซึ่งชั่วนาตาปีไม่เคยพบว่าตัวเองได้ของแบบนี้ วันหนึ่งก็พบว่าตัวเอง
ได้ประโยชน์จากมัน การงัดกันตรงนี้มันอธิบายได้ไหมว่า สุดท้าย
แล้วนั้นคนที่ยังพยายามจะปกป้องโครงสร้างอำ�นาจเก่า ก็คือคนที่
ยังได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างแบบเดิมอยู่
เราไม่คอ่ ยเห็นด้วยกับแบบนี้ เราว่ามันปวดหัวไป ไอ้การวิเคราะห์
แบบพยายามจะ...ปลาํ้ กันในถํา้ ทีม่ ดื มิด (หัวเราะ) เราพูดง่ายๆ ตามแบบเรา
แล้วกันนะ ตามความเชื่อ ผิดถูกไม่รู้
เราว่าโลกขณะนีเ้ ป็นการสูก้ นั ระหว่างฝ่ายวัตถุกบั ฝ่ายจิต ซึง่ แต่ละ
ฝ่ายอาจจะแบ่งความดีไม่เหมือนกัน ก็เป็นไปได้... อย่างทีบ่ อกไงว่า กระทัง่
ความโลภก็เป็นแรงปรารถนาชนิดหนึง่ เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทที่ �ำ ให้
มนุษย์ขับเคลื่อนอย่างที่ลัทธิซาตานว่า...ก็ว่าได้ มันก็ผลิตมาเรื่อยไง ชุด
ความคิดของเสรีภาพ...มหาศาลเลยในฝ่ายวัตถุ ฝ่ายจิตเขาก็มีของเขา แต่
ของฝ่ายจิตนั้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ ความดีของเขาก็คือความดี
เราว่าสองฝ่ายนีก้ �ำ ลังสูก้ นั ไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยแต่ในขอบเขต
สังคมโลก ฝ่ายวัตถุนั้นก็ถือว่าทุนนิยมเป็นตัวแทนนั่นแหละ กับฝ่ายจิตซึ่ง
มันอาจจะเป็นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ขณะเดียวกันในฝ่ายจิตก็ใช่วา่ มี
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แต่คนดีหมดนะ จิตที่น่ากลัวๆ จิตแบบวาห์ฮะบี หรืออัลกออิดะห์ ก็มี ที่นั่น
กระชากแรงเลย สุดโต่งไปอีกด้านหนึง่ เลย ก็คอื เรียกว่าฟืน้ กฎหมายอิสลาม
ปาหินกันเลย
พวกนี้จนๆ ทั้งนั้น ฝ่ายจิตไม่ได้เป็นฝ่ายสถาบันเลยนะ ตาลีบันนี่
จนทัง้ นัน้ เลย ฝ่ายวัตถุกใ็ ช่วา่ จะเป็นผูท้ เี่ ลวเสมอไป ทีเ่ ขาพยายามจะพัฒนา
ทุนนิยมให้มันเป็นทุนนิยมที่มีจิตวิญญาณเข้าไปด้วยก็มีเหมือนกัน แม้
กระทั่งพวกหิ้วถุงผ้า...โลกร้อน นี่ก็มีอยู่เหมือนกัน นั่นล่ะ เราว่ามีสองฝ่าย
ส่วนที่ว่าใครจะมาเอาใส่ในกรอบสังคมไทย แล้วก็ยัดเยียดกับ
สถาบัน หรือศักดินานั้น เราว่าแคบไปหน่อย ด่วนสรุปไปหน่อย และเพื่อ
ตอบสนองชุดความคิดของตัวเองมาไปหน่อย (หัวเราะ)
ท้ า ยที่ สุ ด ฝ่ า ยที่ จ ะชนะน่ า จะเป็ น ฝ่ า ยกลางๆ ฝ่ า ยที่ อ ยู่ ใ น
สองฝ่ายฝ่ายที่สามารถไปผสมกลมกลืนแนวทาง moderate ของทั้งคู่
เข้ามาได้ โดยตัวช่วยอันหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจของมนุษย์พัฒนาได้เร็ว
เร็วเกินกว่าที่ผู้คนบอกว่า เฮ้ย...มันไม่มีทางหรอกที่จะทำ�ให้คนมีศีลธรรม
คล้ายๆ กันแต่ในความคิดเรา...มันจะมี นัน่ ก็คอื ธรรมชาตินนั่ เองจะยัดเยียด
จิตสำ�นึกทางศีลธรรมให้กบั ผูค้ น เกิดการตืน่ รูแ้ บบฉับพลันขึน้ มาได้ ภายใน
ช่วงใดช่วงหนึ่ง นั่นล่ะคือเครื่องมือสำ�คัญ ดีกว่าตำ�ราศีลธรรมเล่มไหนๆ
อันนี้ถามสนุกๆ นะครับ คือที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ เราควรบอก
ผู้อ่านไหมครับว่า นี่คือทัศนะของคนที่ไม่เคยเชื่อถือรสนิยมและการ
ตัดสินใจของคนส่วนใหญ่แม้แต่น้อย เช่น ไม่เชื่อโพลล์ ไม่เชื่อบ็อกซ์
ออฟฟิศ พูดง่ายๆ ไม่เคยเชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้ว
ไม่รู้สิ เราจะไปพูดอย่างนั้นได้เหรอ ...แต่ดูๆ แล้วก็น่าจะเป็น
อย่างนั้น (หัวเราะ)
เพราะส่วนใหญ่ความดีมนั มาจากคนเล็กๆ ทัง้ นัน้ ในประวัตศิ าสตร์
มนุษยชาติเราไม่เคยเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่จะไปสร้างความดีขนึ้ มาได้เลย แต่
เป็นคนเล็กๆ ไม่กี่คนเท่านั้นที่สร้าง คนที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า คนที่ค้นพบ
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ดาวพลูโต ก็ไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ โดยมากก็จะโดดๆ เดี่ยวๆ ทั้งนั้น
ส่วนประเภททีช่ อบอยูก่ บั คนมากๆ นัน่ ไม่ใช่นสิ ยั เราอยูแ่ ล้ว ถ้าไป
อยู่อย่างนั้นเราจะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวเหนอะหนะ รู้สึกว่าเป็นความ
อ่อนแอชนิดหนึ่ง ถ้าต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ หรือถ้าพูดให้ลึกๆ เราก็ไม่
ค่อยชอบมวลชน เราสงสาร ยิ่งเวลาไปฟังเขาอภิปราย ตั้งเวทีให้ชาวบ้าน
มาสัมมนา เราสงสารมวลชนฉิบหาย
หนังเรื่องหนึ่งที่เราเคยบอกให้ไปดูหลายครั้งแล้ว ที่เราชอบน่ะ
เรือ่ ง The Chase ที่ มาลอน แบรนโด แสดง เรารูส้ กึ ว่าคนหมูม่ ากบางทีแม่ง
น่ากลัวฉิบหาย...ซึ่งเราไม่ชอบ เราชอบมาลอน แบรนโด นี่แหละ ยืนหยัด
อยู่คนเดียว คนอื่นช่างแม่ง... เรารู้สึกอย่างนั้นมากกว่า และเท่าที่ผ่านมา
เราพบว่าคนที่อ้างเสียงหมู่มากเป็นเครื่องมือ ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ของแท้

สัมภาษณ์: 29 มิถุนายน และ 18 สิงหาคม 2553
360 o c t o b e r

