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แรกเริ่มเดิมที ผมตั้งใจจะตั้งชื่อบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ให้เก๋ๆ ยาวๆ ว่า 

“วิวัฒนาการของนักหนังสือพิมพ์ไดโนเสาร์ผู้ไม่ยอมกลายเป็นเหี้ย 

แต่กลายพันธุ์จากคอมมิวนิสต์เป็นรอยัลลิสต์”

 แตก็่นัน่แหละ ฟงัดนูอกจากจะไมค่อ่ยเก ๋ไมค่อ่ยเกต็แลว้ ยงัยาวยว้ย 

โดยใช่เหตุ

 ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ เคยต้องโทษถูกจับขังคุกคดีมีการกระทำา 

อันเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2527 เน่ืองจากให้ความช่วยเหลือมิตรสหาย

คนหนึ่งซึ่งเป็น ‘คอมมิวนิสต์แท้’ และดูเหมือนเขาจะเป็นคนยุคท้ายๆ  

ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติถูกจับในข้อหานี้

 ก่อนหน้าน้ัน 10 ปี เขาเคยเข้าคุกมาแล้ว 1 คร้ัง ข้อหาเขียน

บทความละเมดิอำานาจศาล เหตกุารณ์ครัง้นัน้ ‘เพือ่น’ กม็สีว่นร่วมอกีเหมือน

กัน จนเขาตอ้งระบายออกมาเปน็บทกวชีือ่ “เพือ่นเราเผาเรือนแลว้ลบูหลงั”

 ชัชรินทร์เกิดเมื่อปี 2499 หมายความว่าตอนติดคุกครั้งแรกข้อหา

หมิ่นศาล เขามีอายุเพียง 18 ปี

 ตอนติดคุกครั้งที่ 2 เขาเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่กำาลังอยู่

ในชว่งรุง่โรจน์ มโีจทยท์า้ทายทางวิชาชีพหลายประการรอใหค้นหนุม่วยั 28 
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กระโจนเข้าไปพิสูจน์ตัวเอง

 นี่คือยังไม่นับเหตุการณ์เล็กๆ ที่เคยถูกมือลึกลับใช้ของแข็งฟาด

ศีรษะจนเลอืดอาบหนา้สำานกังานตวัเอง เนือ่งจากช่วงนัน้เขยีนขา่ววพิากษ์

วิจารณ์ทหารเอาไว้ไม่น้อย

 ด้วยเส้นทางดงักล่าวจงึเปน็ทีร่บัรูก้นัว่า หากจะ ‘นบัอาย’ุ ชชัรนิทร ์

ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกอย่างน้อย 10 ปีเป็นตัวทดค่า ‘วุฒิภาวะ’ 

 

 วุฒิภาวะไม่ได้แปลว่าต้องเคยติดคุกหรือถูกตีหัว แต่หมายถึง

กรรมวิธีในการทำางานที่ประณีต รอบด้าน และรอบจัด เขามักเล่าเสมอว่า 

นักข่าวฝ่ายก้าวหน้ายุคซ้ายครองเมืองไม่ยอมแม้กระทั่งหาข่าวจากฝ่ัง

ตำารวจและทหาร แต่จะหาข่าวจากนักศึกษาและฝ่ายก้าวหน้าด้วยกันเอง

เทา่นัน้ (สมัยก่อนใชค้ำาว่า ‘หาขา่ว’ ไมใ่ช่ ‘ทำาขา่ว’ เหมอืนในปัจจบุนั) ซึง่เขา

เองไมย่อมท่ีจะเปน็ฝา่ยกา้วหนา้แบบนัน้ เมือ่บวกกบัทว่งทา่ลลีา การพดูจา 

ไลฟส์ไตล ์และการแตง่ตวัทีเ่นีย้บผดิปกตวิิสยัปญัญาชนฝ่ายกา้วหนา้ ข้อหา

สายลับสันติบาลและซีไอเอจึงลอยมากระทบเป็นระยะ

 เขากล่าวบ่อยๆ อีกว่า การประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด 

คลาดเคลือ่นของนักวิชาการ รวมถงึนกัเคล่ือนไหวฝา่ยกา้วหนา้ สว่นหนึง่มี

สาเหตมุาจากการปฏเิสธไมย่อมเขา้ไปทำาความรูจ้กัตวัตนความเปน็มนษุย์

ของผู้คนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามทางความคิด

 ในยุคหน่ึง แม้นว่านักศึกษาตามตึกกิจกรรมจะต้องอ่านหนังสือ- 

พิมพ์ที่เขาทำา ศึกษาบทวิเคราะห์ที่เขาเขียน แต่ดูเหมือนตัวเขาเองจะไม่

ได้ให้นำ้าหนักหรือเข้าไปคลุกคลีกับ ‘งานมวลชน’ หรือหากใช้ศัพท์ปัจจุบัน

ก็คือ ‘การเมืองภาคประชาชน’ มากนัก สิ่งที่เขาสันทัดกลับเป็นการดีลกับ

ตัวละครที่อยู่ในอำานาจ...ซึ่งเขามักเอ่ยภายหลังว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วน

อยู่ใน ‘สายโจร’ ทั้งสิ้น

 ไม่ต้องเอ่ยว่าตัวละครลึกลับในสังกัดสายโจรที่ว่านั้นจะเป็นใคร

บ้าง เอาแค่ความสัมพันธ์กับตัวละครในที่แจ้ง ก็อาจสะท้อนให้เห็นวิธีคิด
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บางประการของเขา...

 ช่วงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายทหารกลุ่มยังเติร์ก นอกจาก

จะทำาหน้าที่เป็นกุนซือร่วมวางแผนยึดอำานาจแล้ว เกมบนดินชัชรินทร์ยัง

ทำาหน้าที่เขียนบทความ ‘หวด’ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ครั้งแล้วครั้งเล่า 

ทั้งทีเล่นและทีจริง 

 10 กว่าปีหลังเหตุการณ์เมษาฮาวาย ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

เขาคอืผูม้สีว่นสำาคัญในการใหค้ำาปรกึษาอาทติย ์อไุรรตัน ์รกัษาการประธาน

รฐัสภาในขณะนัน้ เปล่ียนช่ือทลูเกล้าฯแตง่ตัง้นายกรฐัมนตรจีากพลอากาศ-

เอก สมบุญ ระหงษ์ กลายมาเป็น อานันท์ ปันยารชุน...

 ทัง้หมดนีจ้ะถอืเปน็ ‘วีรกรรม’ หรอืไมก่ต็ามแต ่แตม่นัคอืพฤตกิรรม

ท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึวิธคิีดทางการเมอืงของเขา ซึง่เนน้ไปทีศ่นูยก์ลางอำานาจ

เสมอ เหมือนที่เขามักเปรียบเปรยว่า “ต่อให้มวลชนลุกฮือแค่ไหน แต่หาก

ทรอตสกีไม่สั่งยิงปืนใหญ่ใส่ศูนย์บัญชาการ สงครามก็ไม่มีวันจบ”

 

 อย่างไรก็ตาม ต่อให้แนวรบด้านการเมืองเหตุการณ์จะไม่มีอะไร 

เปลีย่นแปลง แตโ่ฉมหนา้ธรุกจิสือ่สิง่พมิพก์เ็ปลีย่นไปตัง้แตเ่ม่ือสบิกวา่ปีกอ่น 

 ตอนที่ตัดสินใจยุติกิจการนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของตัวเองนั้น 

เขานำาคำาพูดของอากร ฮุนตระกูล มาใช้อธิบายความรู้สึกตนเองว่า “เรา

ยอมเปน็ไดโนเสารท์ีต่ายในยคุสญูพนัธุ ์ดกีว่ามชีวีติรอดดว้ยวธิวีวิฒันาการ

มาเป็นเหี้ย”

 แตก็่อกีนัน่แหละ ชัว่โมงนีใ้ครจะสน จะเปน็เหีย้หรอืเปน็ไดโนเสาร์

มันก็แค่คำาเปรียบเปรย แต่เรื่องจริงที่คนส่วนใหญ่เห็นในเวลานี้ก็คือ จากที่ 

เคยด่าพลเอก เปรมอยู่แหม็บๆ วันนี้พี่เล่นเขียนคอลัมน์สรรเสริญป๋า 

เอาดื้อๆ ไหนจะยุส่งให้ทหารเร่ง ‘กระชับพื้นที่’ ในเหตุการณ์ 91 ศพอีก 

ต่างหากกระทั่งตอนที่นั่งคุยกันในวันแรก ชัชรินทร์บอกกล่าวตั้งแต่ต้นว่า

ทัศนะที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นมุมมองของ ‘รอยัลลิสต์’ ล้วนๆ

 ข้อสงสัยทำานองนี้ ถูกนำาไปขยายความและรำ่าลือกันว่า ปัจจุบัน  
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ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ รับงานเข้าไปบรีฟข่าวให้ราชนิกูลฟังทุกสัปดาห์

 เมือ่รบัทราบขา่วนี ้เขาหวัเราะชอบใจ กำาชับกบัผมวา่ “เปน็เรือ่งด.ี.. 

ช่วยเอาข่าวนี้ไปขยายให้กว้างๆ หน่อยนะ”

 ขบคิด จินตนาการ ขยายความ และรำ่าลือ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เมื่อ

คนเริ่มต้น ‘สงสัย’

 เรือ่งทำานองนีห้ากเกดิขึน้กบัคนธรรมดากค็งไมม่อีะไรมาก แตห่าก

เป็นความสงสัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับบ้านเมืองแล้ว สัญชาตญาณ 

นักข่าวมักเรียกร้องให้ทำาอะไรมากกว่าการนั่งคิดและจินตนาการเอาเอง

 ชัชรินทร์บอกเสมอว่า แม้ปัจจุบันจะใช้เวลากับการค้นคว้าอ่าน

ตำารับตำาราประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นหลัก แต่พื้นฐานของเขาเติบโต 

มาจากการเปน็นักข่าว...นกัขา่วทีห่าขา่วจากทกุดา้น แมน้วา่ดา้นนัน้จะเป็น

ฝั่งที่ตนเองไม่เคยเห็นด้วย

 “โต้มา...มีอีกมั้ย...โต้มาเลย” เขากระตุ้นด้วยถ้อยคำาทำานองนี้

มากกว่าหนึ่งครั้ง ตลอดหลายชั่วโมงที่เรานั่งคุยกัน

 แม้นจะช่วยสร้างความครึกครื้น แต่วูบหนึ่งผมก็อดรู้สึกผิดบาป 

ไม่ได้ที่ทำาให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเรากำาลังนั่งโต้กัน

 มนัควรเปน็บทสนทนาธรรมดาๆ ระหว่างพ่ีกับนอ้ง ใครสงสยักถ็าม 

ใครมีความรู้ มีประสบการณ์ก็ตอบ สรรพนามที่ใช้ในการเรียบเรียง 

บทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ จึงตั้งใจรักษาถ้อยคำาเดิมเอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนจาก ‘พี่’ 

เป็น ‘คุณ’ ตามขนบการทำานิตยสารทั่วไป

 หากมิใช่ผู้มีปัญหาทางจิต...ลึกๆ แล้วเราทุกคนล้วนต้องการ

บรรยากาศแบบนั้นไม่ใช่หรือ

{
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ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เราพอพูดได้ไหมว่ามีการดึงเอาสถาบัน 

พระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเคร่ืองมือและข้ออ้างทางการเมืองอย่าง

ค่อนข้างหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยทำากันมา 

 ก็ไม่น่าจะสรุปได้อย่างนั้น เพราะถ้าบอกว่าหนักหนาสาหัส ก่อน

หน้านั้น ช่วงก่อนและหลัง 2475 มันก็น่าจะหนักยิ่งกว่า ไม่ว่าเร่ืองของ

การเมือง แม้กระทั่งเศรษฐกิจ เรื่องของการเมืองก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้ว ก็คือ 

การเปลีย่นระบบการปกครอง เชือ้พระวงศท์ัง้หลายถูกถอดออกจากตำาแหนง่ 

บ้าง ติดคุกบ้าง ด้านเศรษฐกิจก็มีการยึดกุมแบงก์ชาติ วังบางขุนพรหม 

อะไรก็โดนยึดหมด 

 ยิง่กวา่นัน้ ในแงข่องมวลชนกย็งัรนุแรงไมน่อ้ย มกีารออกหนงัสอื- 

พมิพโ์จมตสีถาบนัอยา่งหนกั อาจจะเรยีกวา่พอๆ กบัเวบ็ไซตย์คุนีก้เ็ปน็ได ้

มีการปราศรยัไฮดป์ารก์กลางสนามหลวง พดูถงึกรณสีวรรคต พดูถึงวา่ใคร

เป็นผู้ลอบปลงพระชนม์ เรียกว่าเราเคยผ่านยุคที่หนักหน่วงรุนแรงไม่น้อย

ไปกว่ายุคนี้เลย หรือดีไม่ดีอาจจะมากกว่าด้วยซำ้า

ถ้าเรามองในแง่การเซ็ตตัวของอำานาจสถาบันนับตั้งแต่หลังปี 2500 

เปน็ต้นมาละ่ครบั หมายถงึในยคุทีเ่ริม่สะสมพระราชอำานาจควบคูไ่ป

กับบทบาทจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เราจะพอพูดได้ไหมว่าส่ิงที่กำาลัง

เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ถือว่ากระทบกระเทือนต่อสถาบันหลักไม่น้อย

 กอ่นอืน่เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจทีชั่ดขึน้ สิง่ทีเ่รยีกวา่พระราชอำานาจ

นั้นมันไม่มีระบุไว้ในกฎหมายใดๆ แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเองก็ต้องถือว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์แทบจะไม่มีอำานาจอีกแล้ว ไม่ว่าในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งสังคมโดยตรง แต่จะเป็นการใช้อำานาจผ่าน คือลง

พระปรมาภิไธย ทูลเกล้าฯเสนออะไรต่างๆ 

 อันที่จริงไม่ควรนับตั้งแต่ 2500 คือต้องนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ได้ครองราชย์มา สิ่งซึ่งน่าที่จะพูดถึงมากที่สุด เรา

น่าจะใช้คำาว่าพระบารมี ไม่ใช่พระราชอำานาจ ซึ่งสองคำานี้ต่างกัน 
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  ผู้ท่ีเคยเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้เอาไว้ค่อนข้างชัดก็คืออาจารย์

คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยเทียบว่าสิ่งที่เรียกว่าพระราชอำานาจยุคก่อนนั้น 

มันแสดงออกโดยสัญลักษณ์ เช่น เครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งหลาย เช่น พระ 

แสงดาบอะไรต่างๆ เหล่านี้ แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใช้แล้ว ยุคก่อน 

เราลองนึกภาพฮ่องเต้ใช้ดาบอาญาสิทธิ์ ยุคนี้บางทีผ่านพระพุทธรูป ภปร. 

อะไรทำานองนี้ซ่ึงไม่เป็นพระบารมี มันเป็นความพยายามสร้างสมบางสิ่ง 

บางอยา่งทีไ่มม่อียูใ่นกฎหมาย ไมใ่ช่อำานาจตามกฎหมาย เป็นอำานาจทีส่ร้าง 

ขึ้นมาเอง 

ในกระบวนการสรา้งพระบารมดีงักล่าว มตีวัละครอืน่เขา้ไปมบีทบาท

บ้างไหมครับ

 เกินขีดความสามารถที่เราจะไปรับรู้...แต่แน่นอน มันน่าจะอยู่ที่

ในหลวงเอง ด้วยคำาว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม’ ไม่ว่ากระบวนการ

จะสร้างมาอย่างไรก็ตาม แต่ก็น่าจะพออนุมานได้ว่า คำาพูดคำานี้น่าจะไม่มี

ลักษณะเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น เพราะมันมีกระบวนการหลายอย่าง

ทีเ่รยีกวา่พระราชจรยิาวัตร แสดงใหเ้หน็ถงึการประพฤตปิฏิบตัใินขอ้บงัคบั

ของกษัตริย์ที่เรียกว่าทศพิธราชธรรม มีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้

อย่างสมำ่าเสมอพอสมควร 

 ส่วนกระบวนการที่ว่า ใครจะเป็นที่ปรึกษาให้ทำาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา 

อะไรอย่างน้ัน ก็คงจะเกินขีดความสามารถจะไปรับรู้ได้ แต่ถ้าดูจาก

พฤติกรรมที่ผ่านมาก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า กิจกรรม การกระทำา การคิด 

การพูด มีร่องรอยที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรม อันนี้แหละที่ทำาให้

เกิดบารมีขึ้น 

การสะสมพระบารมีที่ว่ามันก็ดำาเนินคู่ขนานคาบเกี่ยวไปกับ 

แรงเหวี่ยงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เหตุจูงใจ 

และวิวัฒนาการของสองอย่างนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไร  
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 อย่างนี้ต้องลากยาวไปตั้งแต่ว่าความเป็นกษัตริย์คืออะไร

หมายถึงว่าตัวละครในหมู่ชนช้ันนำานั้น เขามีส่วนในกระบวนการ

สะสมพระบารมีนี้มากน้อยแค่ไหน 

 คอืท่ีต้องพดูไปถงึเรือ่งความเปน็กษตัรยิเ์พราะวา่ ความหมายของ

กษัตริย์คือหน้าที่ ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นกษัตริย์จะอยู่นอกรัฐธรรมนูญหรือ

ในรัฐธรรมนูญ แรกเริ่มเดิมทีมันมีสิ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมกำากับ นี่คือ

กษัตริย์ในตะวันออก 

 ต่างกับแบบตะวันตก ถ้าเราดูแบบตะวันตกน่ี เราต้องไปหาหนัง 

เรื่อง Excalibur มาดู...อูเธอร์พระบิดาของกษัตริย์อาเธอร์ พอข้ึนมา 

เป็นกษัตริย์ ก็มีพ่อมดเมอร์ลินช่วยให้เขาแปลงกายเพื่อลอบเข้าหาเมีย

ศัตรู นั่นเท่ากับไปปล้นเมียคนอื่นมา...พวกฝรั่งมักจะเป็นอย่างนี้ แต่

กษัตริย์ตะวันออกจะอิงอยู่กับเรื่องธรรมะมาโดยตลอด ถ้าเราไปดูใน

พระไตรปิฎกที่บอกว่า นับแต่สังคมเกิดการขาดแคลนอาหาร ข้าวปลา

ขาดแคลน เกิดการแก่งแย่งกัน ที่ประชุมจึงมีมติให้มีบุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งก็คือ 

ผูท้ำาความอ่ิมใจใหก้บัผูอ้ืน่ เรยีกว่าราชาผูเ้ปน็ใหญแ่หง่ทอ้งนา หรือเรียกวา่ 

กษัตริย์ ปรากฏขึ้นมา 

 คือตะวันออกมันมาจากรูปแบบประชาธิปไตยน่ันแหละ...การเป็น

กษตัรย์ิไม่ได้ขดัอะไรเลยกบัประชาธปิไตย หรอืแมก้ระทัง่ไมเ่อาจากอนิเดยี 

เอาจากจีนก็ตาม ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ช่วงแรกเร่ิม ตั้งแต่มี 

เทพ 3 องค์สอนชาวจีนให้ทอเสื่อ ปลูกพืช คนเหล่าน้ันก็เป็นกษัตริย์โดย

อาศัยการลงมติของขุนนาง ไม่มีการสืบสันตติวงศ์ 

 ด้วยเหตุที่พื้นฐานเป็นอย่างนี้ไง สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือทศพิธ- 

ราชธรรมจึงเป็นเหมือนกฎหมายสำาหรับกษัตริย์หรือผู้มีหน้าที่...สืบทอด

มาโดยตลอด เพียงแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใจหน้าที่เหล่านี้หรือไม่ และปฏิบัติ

ตามหนา้ทีเ่หล่านัน้หรอืเปลา่ ถา้ไมป่ฏบิตั ิมนักเ็กดิกษตัรยิท์ีเ่ลว ถา้ปฏบิตั ิ

ตามหน้าที ่ก็เกดิกษตัรยิท์ีด่ ีระบบเหลา่นีด้ำาเนนิอยูเ่รือ่ยๆ ในสงัคมตะวนัออก 



328 o c t o b e r

เสมอมา 

 ย้อนมาถงึคำาถามทีว่า่ แล้วทำาไมจะตอ้งสรา้งสมบารม ีจดุมุง่หมาย

ตัวนี้เราคงจะไปตอบแทนกษัตริย์ไม่ได้ ว่าทำาไมท่านถึงทำาอย่างนี้ แต่เรา

พอจะพูดได้ว่ากษัตริย์เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่ เมื่อเป็นกษัตริย์แล้ว 

เป็นกษัตริย์ที่ดีทำาตามหน้าที่ ก็ต้องอยู่ในทศพิธราชธรรม ไม่อย่างนั้น 

ก็ถือว่าไม่เป็นกษัตริย์ที่ดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าท่าน

จะเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ก็คือท่านปฏิญาณว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ 

ที่ดี จุดมุ่งหมายเบื้องหลังท่านจะเป็นยังไงเราไม่รู้ แต่เราพอจะพูดได้ว่า  

เท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่านเป็นกษัตริย์ ท่านพยายามดำาเนินอยู่ภายใต้กฎ

ของความเป็นกษัตริย์ 10 ประการ...ด้วยอะไรก็ไม่รู้ และสิ่งเหล่านั้นเอง 

ที่ทำาให้เกิดพลังอะไรบางอย่างที่เหนือไปกว่าอำานาจความเป็นกษัตริย์  

หรือพระราชอำานาจ นั่นก็คือพระบารมีจึงได้เกิดขึ้นมา 

 คือถ้าเราจะไปมองว่ามีกระบวนการ มีซีไอเอ มาขอให้ทำาอย่างน้ี 

หรือไม่ มีกลุ่มสายลับของอังกฤษมายุยงหรือไม่ ผ่านอาจารย์คึกฤทธิ์ 

หรือไม่ ผ่านอาจารย์เสนีย์หรือไม่ นั่นเป็นการวิเคราะห์ในแบบที่...พูดๆ  

กันไป ยากท่ีจะไปพิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่ก็พอสรุปได้ว่า  

ถึงแม้ว่าจะมีใครยุยงหรืออะไรก็ตาม มีการวางแผนอะไรก็ตาม แต่ถ้า 

กษัตริย์พระองค์นั้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ก็คงจะไม่มีบารมี 

 ไม่เชน่นัน้สหีนกุค็งทำาได ้เบาไดก๋ค็งทำาไดไ้ปเสยีทัง้สิน้ เพราะทกุคน 

ก็มีท่ีปรึกษาเป็นทั้งซีไอเอ เป็นทั้งเคจีบี แต่เหตุที่กษัตริย์พระองค์นี้ทำา

ในสิ่งที่แตกต่างไปจากสีหนุ หรือเบาได๋ หรือปูยี ไม่ว่าจะมีตัวละครชิงกัน 

อลหม่านยังไงก็ตาม ต้องยอมรับว่านั่นเป็นบทบาทการทำาหน้าที่ของ

พระองค์เอง จึงได้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา จึงเกิดการฟื้นพลังของกษัตริย์ 

ขึ้นมา ทั้งๆ ที่อำานาจตามกฎหมายได้จำากัดบทบาทลงไปแล้ว  

ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานั้น สิ่งที่ชนชั้นนำาจำานวนหนึ่งพยายามทำาให้เกิด  

ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การอภิวัฒน์ หรืออะไร 
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ก็ตามแต่ โอเค มันอาจจะมีปัญหากันเองภายในกลุ่มของคนที่คิด

อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าพัฒนาการของกลุ่มคนท่ีทำาการอภิวัฒน์นั้น 

ถกูปลอ่ยใหด้ำาเนินไปโดยไมม่กีารสะสมพระบารมีของสถาบนัคูข่นาน

ไปด้วยนั้น...

 นั่นเราพูดเหมือนกับประเทศไทยอยู่บนอวกาศ ใครล่ะจะเป็นผู้

ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปได้ คำาว่าใครน่ะหมายถึงใคร...ใช่ไหม 

 กท็กุอยา่งมนัปฏสิมัพนัธกั์นอยูต่ลอดเวลา ทีพ่ดูนีห้มายถงึวา่จะให้

ท่านละเวน้การทำาหนา้ทีก่ษตัรยิท์ีด่ ีเพือ่ทีจ่ะใหก้ระบวนการอภวิฒันด์ำาเนนิ

ไป...ความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่า

ถามแบบไรเ้ดยีงสาเลยกค็อื การสะสมพระบารมขีองสถาบนักษตัรยิ ์

ส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 

 อันนี้ไม่ไร้เดียงสานะ (หัวเราะ) คือถ้ากระบวนการอภิวัฒน์นั้น

มันอภิวัฒน์ไปสู่สิ่งที่ดีจริงๆ พูดในแง่ทฤษฎีแล้วมันไม่น่าจะขัดแย้งกับ

กระบวนการสั่งสมพระบารมี มันตีคู่กันไปได้ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกัน  

ถ้าหากเป็นการอภิวัฒน์ไปสู่สิ่งที่ดี 

 เช่น เราก็เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงระยะหลังของท่านปรีดี  

พนมยงค์ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ใฝ่ดี มีความรักชาติบ้านเมืองจริง 

และในระยะหลังๆ ยังมีแนวโน้มไปสู่ทางพุทธศาสนาอีกด้วย สัมพันธภาพ

ระหว่างท่านปรีดีกับกลุ่มชนชั้นกษัตริย์ในระยะหลังก็ค่อยๆ ไปได้ดีไม่น้อย

ทีเดียว ถ้าหากไม่เกิดเหตุปัจจัยจำานวนมหาศาลที่ทำาให้ประเทศไทยไม่

สามารถอยู่บนอวกาศได้ นั่นก็คือกระบวนการของจักรวรรดินิยมอเมริกัน 

ทีต่อ้งการทีจ่ะเขา้มาแทนทีจั่กรวรรดินิยมอังกฤษและฝรัง่เศส การแทรกแซง

ของจนี เปน็สถานการณ์ภายนอกทีอุ่ตลุดชุลมนุวุน่วายจนทำาใหป้ระเทศไทย

ได้รับผลกระทบไปด้วย 

 ทัง้หมดนีน้ำามาซึง่การแยง่ชงิอำานาจ และทำาใหก้ระบวนการอภวิฒัน ์

นำาไปสู่ทิศทางที่ไม่ดี เช่น อภิวัฒน์เพื่อนำาไปสู่อำานาจส่วนตัว ไม่ได้นำาเอา 
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อำานาจนั้นไปสู่ประชาชนที่แท้จริง นำาไปสู่เผด็จการ นำาไปสู่การคอร์รัปชัน 

นำาไปสู่การประพฤติที่ขัดต่อคุณธรรมศีลธรรม สิ่งเหล่าน้ีมันก็เลยต้อง 

ขัดแย้งกระทบกระทั่งกันไปโดยปริยาย แต่ว่าการกระทบกระทั่งนั้น เท่าที่ 

มีข้อมูลความเป็นไปเป็นหลักเป็นฐานพอเช่ือถือได้ ก็ยังไม่เห็นร่องรอย

ใดๆ ที่จะสามารถสรุปได้ชัดเจนว่า กระบวนการสร้างพระบารมีนั้นเป็นไป

เพื่อต้องการแทรกแซงหรือทำาลายกระบวนการประชาธิปไตย ยังไม่มีอะไร

ปรากฏให้เห็นชัดเจนแม้แต่น้อย 

 ตรงกันข้าม กลับมีหลักฐานข้อพิสูจน์พอที่จะยืนยันได้ว่า  

กระบวนการสร้างพระบารมีโดยเฉพาะในช่วงหลังๆ นั้น มักจะเป็นไป

ในทางให้โอกาสและส่งเสริมต่อประชาธิปไตยด้วยซำ้า เช่น ถ้าสถาบัน

กษัตริย์ต้องการที่จะแปรสภาพพระบารมีให้กลายเป็นพระราชอำานาจ  

นำาประเทศไทยกลับไปสู่ระบบที่กษัตริย์มีอำานาจมากข้ึนเร่ือยๆ ก็น่าจะ

ทำาได้ตั้งแต่ช่วง 14 ตุลาคม 2516 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำาเป็นจะต้อง

ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาทำาอะไรเละเทะวุ่นวายจนเกิด 6 ตุลาคม 2519 

หรือในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ถ้าพระมหากษัตริย์ได้ใช้พระบารมีในการ

ยุติเหตุการณ์ความวุ่นวาย แล้วก็ถือโอกาสที่จะแทรกแซงด้วยการแก้

รัฐธรรมนูญ หรือทำาให้รัฐธรรมนูญถวายอำานาจคืนให้แก่พระมหากษัตริย์ 

หรืออะไรต่างๆ เหล่านี้...ก็สามารถทำาได้เสมอ 

 แต่ก็น่าแปลกใจว่าทำาไมธรรมกษัตริย์ถึงเข้ามาในช่วงที่เกิดกลียุค 

แล้วก็มักจะถอยในช่วงเวลาสั้นๆ เสมอไป โดยทำาให้บุคคลที่ใกล้ชิดกับ

กษัตริย์นั้นโดนหาว่าเป็นมะเขือเผาบ้าง โดนหาว่าเป็นขม้ินอ่อนบ้าง และ 

ทกุสิง่ทกุอยา่งของกระบวนการทางประชาธปิไตยกด็ำาเนนิไป โดยทีร่่องรอย

ของพระมหากษตัรยิท์ีม่าเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงกลบัไมไ่ดป้รากฏ อยา่งเชน่

การแย่งชงิอำานาจของสหีน ุนัน่ชัดเจนเลย กค็อืกษตัรยิต์อ้งการเขา้มาจรงิๆ 

มีการติดต่อซีไอเอติดต่ออะไรต่อมิอะไร... แต่แปลก สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏ 

ในประเทศเรา
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โดยเงือ่นไขสถานการณ์กค็งไมเ่หมาะทีจ่ะใช้อำานาจวธินีัน้กระมงัครบั

 และนั่นหมายถึงฉลาด หรือว่าโกง หรือไม่ดีล่ะ...

 ธรรมะก็คือความฉลาดชนิดหนึ่ง ธรรมะไม่ใช่ความซื่อไร้เดียงสา 

คนที่มีธรรมะไม่ได้หมายถึงคนซ่ือ ปัญญาอ่อน ไม่ใช่แบบนั้น (หัวเราะ) 

ธรรมะหมายถึงความเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากเพียงพอที่จะทำาอะไร 

ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติ มิเช่นน้ันคำาฉลาดๆ แบบว่า ฟ้ามีอายุยาวนาน  

ดินมีอายุยาวนาน จะเกิดได้ยังไง มันก็คือวิถีชีวิตของกษัตริย์นั่นเอง  

นั่นล่ะที่ปรากฏในเล่าจื๊อ มันก็เป็นอย่างนั้น ถามว่าเล่าจื๊อซ่อนพิษซ่อนคม

หรอืเปลา่ (หวัเราะ) มนักย็ากทีจ่ะพดู หรอืพระพทุธเจา้...แหม เนยีนเหลอืเกนิ 

(หัวเราะ) พระเยซูก็เนียนจริงๆ เลยใช่ไหม ก็เหมือนกันทุกคนแหละ

พูดง่ายๆ ว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับดินแดนแห่งนี้ มันก็คงต้อง

เปน็แบบนีแ้หละ อยา่ไปเอาหลกัการ แนวคดิ หรอืรปูแบบฝรัง่มาเสยี

ทั้งหมด?

 ประชาธิปไตยโดยหลักการพื้นฐานที่เหมาะสมกับทุกดินแดนเลย

ก็คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีธรรมะ นี่คือตอบแบบกำาปั้นทุบดินเลยนะ 

ประชาชนในสังคมใดๆ ไม่เห็นแก่ตัว สังคมนั้นๆ จะมีประชาธิปไตยที่ 

แท้จริงขึ้นมาได้ ประชาธิปไตยเหมาะสำาหรับสังคมที่ประชาชนมีธรรมะ 

มีวุฒิภาวะ มีความรู้หนังสือ และสิ่งสำาคัญที่สุดต้องมีศีลธรรม

คำาอธิบายแบบนี้นักประชาธิปไตยฟังแล้วคงไม่ค่อยสบอารมณ์นะ

ครับ เนื่องจากคนรุ่นก่อนๆ ในประวัติศาสตร์เขาก็พูดกันมาอย่างนี้

ตลอด

 เราจะลากไปถึงรากเหง้าของคำาว่าประชาธิปไตยอย่างที่ผู้คนคิด

กันอยู่ไหมล่ะ

 ประชาธปิไตยนัน้ทีจ่รงิทีบ่อกว่ามาจากกรกีอะไรตา่งๆ มนักม็าจาก 

สภาพธรรมชาติบังคับให้มันต้องเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตย
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แบบมีธรรมะ เพราะมันแย่งกัน รัฐโครินธ์ รัฐเอเธนส์ รัฐสปาตา มันแย่งกัน  

จึงต้องรวมกันเป็นสหพันธ์ประชาธิปไตย เพราะทรัพยากรมันจำากัด  

แต่หลังจากมันอุดมสมบูรณ์ได้ที่ กรีกนั่นเองล่ะที่เปลี่ยนมาเป็นระบอบ

กษัตริย์ กรีกไปมองชาวเปอร์เซียด้วยความไม่เข้าใจว่า โอ้โห ทำาไมถึงต้อง 

หมอบราบกับกษตัรยิ ์โดยไมเ่ขา้ใจตะวนัออก กจ็งึประณามพวกตะวนัออกวา่

ระบบกษตัรย์ินีค่อืทาส แตท่า้ยทีส่ดุเมือ่อเล็กซานเดอร์ไดย้ดึทกุสิง่ทกุอยา่ง 

หมด อเล็กซานเดอร์ก็กลายเป็นกษัตริย์ ต่อมาผู้สืบทอดอเล็กซานเดอร์ 

กก็ลายเปน็กษตัรยิไ์ปทลีะองค ์ปโตเลมทีีส่ง่ไปยดึอยีปิตก์ก็ลายเปน็ฟาโรห ์

นั่นคือกรีก

 ต่อมาก็โรม โรมก็มาจากการแย่งชิงทรัพยากรอะไรต่างๆ นี่แหละ 

คอืแควน้ละตอิมุนัน้มนัยากเขญ็มาก แล้วเปน็ทาสของพวกอทีรสัคนัมากอ่น 

เม่ือเกิดข้ึนมาก็เอาล่ะ เริ่มมีประชาธิปไตย พอสักพักหนึ่งก็เกิดออกัสทัส  

ซีซาร์ก็เป็นกษัตริย์ ไทบีเรียส จักรพรรดิองค์ต่อมาก็เป็นกษัตริย์ แล้วเป็น

กษัตริย์ยาวนาน (ลากเสียง) ไปจนถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล คือจักรพรรดิ 

คอนสแตนติน 

 ความเปน็ประชาธิปไตยกับความเปน็กษตัริยน์ัน้ วา่ไปแลว้มันไม่ได ้

เป็นเรื่องที่ขัดแย้งแตกต่างอะไรกันเลย ถ้านักประชาธิปไตยเลว มันก็เลว

พอๆ กับกษัตริย์ที่เลว ถ้ากษัตริย์ดี ก็ดีพอๆ กับรัฐบุรุษประชาธิปไตยที่ดี 

นั่นเอง สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องของความแตกต่างชนิดที่มันอยู่ร่วมกัน 

ไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้น

 จนกระทั่งมาถึงสมัยยุโรป รากเหง้าของประชาธิปไตยเกิดขึ้น

พร้อมๆ กับทุนนิยมและสังคมนิยม เนื่องจากพวกฝรั่งในยุโรปนั้นตกอยู่

ใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามานาน เกิดการแย่งชิงอำานาจกันระหว่าง

พวกพระฝ่ายหนึ่ง กับพวกกษัตริย์ ปัญญาชน พ่อค้า อีกฝ่ายหนึ่ง จึง 

เกิดการพลิกทัศนคติจากเรื่องที่เขาเรียกว่าจินตนาการแบบเนรมิตสร้าง 

พระเจ้าเนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง มาเป็นจินตนาการแบบวิทยาศาสตร์ 

 ทุนนิยม สังคมนิยม ฟาสซิสม์ นาซี เกิดจากรากฐานเดียวกันนี้ 
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ท้ังสิน้ เรยีกวา่แบบตะวันตก ประชาธปิไตยกคื็อประชาธปิไตยแบบตะวนัตก 

นั่นเอง และสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการแพร่มาสู่พวกเราซึ่งเป็นอาณานิคมของ

ตะวนัตก ทำาใหเ้รามองภาพประชาธปิไตยเปน็ในแบบอยา่งนี ้แบบทีก่ำาลงัวา่ 

นี่ว่ามันขัดกับกษัตริย์ ว่ามันขัดกับสิ่งอะไรต่างๆ ที่โบราณ หรือแม้กระทั่ง 

มันขัดกับศาสนาด้วยซำ้า หมายถึงรายละเอียดบางแนวคิดในกรอบ 

ประชาธิปไตยน่ะนะ หรือสังคมนิยมนั้นขัดกับศาสนาอย่างอยู่ร่วมกันไม่ได้

เลย อย่างนี้เป็นต้น

 มันจึงทำาให้เราไม่ยอมรับความดี แต่เราไปยอมรับระบบที่คิดว่า

มันเป็นสิ่งที่ดี คิดว่ากษัตริย์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับประชาธิปไตยไม่ได้ หรือ

ศาสนาอยู่รว่มกับคอมมวินสิตไ์มไ่ด ้ทัง้ทีว่่าไปแล้ว พระทีเ่ลวกม็ ีพระทีด่กีม็ ี

แต่เนื้อหาศาสนามันนำาไปสู่ความดี ถ้าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่นำาไปสู่ความดี 

เป็นคอมมิวนิสต์ทางจิตวิญญาณด้วย ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่โดนครอบงำา 

วา่โลกนีม้าจากวตัถทุีไ่มม่พีระเจา้ คอมมวินสิตก็์จะอยูร่ว่มกบัศาสนาไดด้ว้ย 

เหมือนกับที่พวกละตินอเมริกาปัจจุบันกำาลังพยายามนำาเอาสังคมนิยม 

กับศาสนามาผสมผสานกัน หรือคนในประเทศไทยช่วงในระยะหลังๆ  

ท่ีหาทางออกไม่เจอ ก็พยายามนำาเอาสังคมนิยมกับธรรมะ มาผนวก

เป็นธรรมิกสังคมนิยมแบบท่านพุทธทาส มันก็อยู่ร่วมกันได้ กษัตริย์กับ

ประชาธิปไตยก็อยู่ร่วมกันได้ ถ้าหากทั้งสองสิ่งดำาเนินไปสู่หนทางที่ดี  

มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน สามารถจะใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ 

 แต่คราวนี้  ความคิดตะวันตกที่ครอบงำาเราทำาให้เ ร่ืองของ

ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องขัดแย้งกันกับหลายสิ่งหลายอย่าง เหมือน

กับสังคมนิยมขัดแย้งกับศาสนา การไม่ยอมรับสถาบันกษัตริย์ หรือ

การปฏิเสธกษัตริย์นั้นมันจึงกลายเป็นเหมือนกับว่าทำาให้เกิดความเป็น 

นักประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกัน 

 อย่างที่เราย้อนหลังไปว่า จริงๆ แล้วระบบกษัตริย์ในทางศาสนา

หรือทางตะวันออกมาจากประชาธิปไตยล้วนๆ เลย...แต่ถ้ากษัตริย์ที่ไม่ดี 

นั่นล่ะ จะขัดกับทุกระบบ
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คือทั้งหมดนี้เรากำาลังพูดถึงกษัตริย์ที่เป็นตัวบุคคล ?

 ใช่ๆ เป็นตัวบุคคล

แตใ่นเมือ่ทกุอย่างตอ้งเปล่ียน ผูค้นเปล่ียน สงัคมเปลีย่น พระราชาเอง

กอ็ยูใ่นกตกิานี ้ขณะทีเ่ราเองกบ็อกวา่ใหค้วามสำาคญักบัคนดมีากกวา่

ระบบกลไกที่ดี แต่ถ้าหากสังคมไหนเปลี่ยนแล้วเจอพระราชาที่ไม่มี

ทศพิธราชธรรม กรณีแบบนี้จะอยู่กันต่ออย่างไร

 ถึงวันนั้นสถาบันกษัตริย์ก็จบ ไม่ต้องทำาอะไรเลย มันเป็นไปของ

มันเอง เมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์ไม่ปฏิบัติในทศพิธราชธรรมตามครรลองของ

ธรรมะ ภายใต้สังคมยุคใหม่อย่างนี้นั้น...จบ ไม่จำาเป็นจะต้องไปตรวจสอบ

กลไกอะไรให้เมื่อยเลย เราใช้แค่สามัญสำานึก เราก็พอรู้ๆ แล้ว 

 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการปรับตัว จะต้องอยู่ในธรรมะให้ได้ เน่ืองจาก

กษตัรย์ิไม่มีอำานาจอะไรในมอืทีจ่ะทำาใหต้วัเองอยูไ่ด ้ถา้เปน็กษตัรยิย์คุกอ่น 

ถึงเวลาก็สู้กันแหลกลาญ เพราะยังมีพระราชอำานาจทุกอย่าง แต่ปัจจุบัน

กษัตริย์มีอะไรเหลือล่ะนอกจากพระบารมี 

และอำานาจทางสังคม?

 อำานาจทางสงัคมมาจากอะไรล่ะ มนัไมใ่ชม่าจากความดเีหรอ ไมไ่ด ้

มาจากความชื่นชม ความอิ่มเอมใจของผู้คนที่มีต่อกษัตริย์อย่างนั้นหรือ  

ถา้ปราศจากสิง่เหล่านีแ้ล้วกษตัรยิจ์ะดำารงอยูไ่ดย้งัไง ถา้สงัคมไมเ่อา สงัคม

ไม่อิ่มเอมใจ 

 ตรงนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมัน ไม่จำาเป็นจะต้องไปด่าทอ 

เขียนกล่าวหาโจมตี นำาเอาข้อมูลเท็จ หรือว่านำาเอาความเกลียดชัง ซึ่งมัน 

ก็ไม่รู้เกิดจากอะไร...มันอาจจะเป็นความเกลียดที่ทำาให้ตัวเองดูเท่ ความ

เกลียดที่ทำาให้ตัวเองดูก้าวหน้า ซึ่งก็เป็นไปได้ล่ะที่คนจะแสดงอย่างนั้น  

แตก็่ไม่ไดเ้ปน็สิง่ทีเ่ปน็สาระพอจะหยบิมาใชเ้ปน็เคร่ืองพจิารณาสกัเทา่ไหร่ 

 คือไม่ต้องเป็นกษัตริย์หรอก ถ้าเป็นคนคนหนึ่งที่เขาดีอย่างท่าน
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พทุธทาสนะ่ ทา่นกไ็มไ่ดเ้ปน็กษตัรยิ ์แตใ่ครไปดา่ทา่นพทุธทาสอยา่งพีน่นัต ์

(พ.ต.ต.อนันต์ เสนาขันธ์) ออกหนังสือว่าท่านพุทธทาสเป็นเดียรถีย์  

พี่นันต์ก็ลำาบาก ถูกสังคมลงทัณฑ์ สุดท้ายก็ต้องตายด้วยอุบัติเหตุอย่าง 

น่าเห็นใจ ซึ่งท่านพุทธทาสท่านคงไม่ได้ไปทำาอะไรพี่นันต์หรอก... 

แต่มันก็มีกฎหมายหมิ่นฯ อยู่นะครับ

 กฎหมายหมิ่นฯ นี่มันก็...พูดยาก แต่ว่าโดยแนวโน้ม น่าจะค่อยๆ 

เบาลง ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป แต่จะว่าไปแล้ว กฎหมายหมิ่นฯ ของเรานั้น 

ดูจะรุนแรงน้อยกว่าการหลุดปากด่าสตาลินหรือด่าเหมาในสังคมจีน 

หลายเทา่ (หวัเราะ) เพราะถา้หากเราอยูใ่นจีน บางทเีราไมไ่ดด้า่เหมาดว้ยซำา้ 

เราแคช่อบดนตรนีดิเดยีว ก็โดนเรดการด์จบัเอาไปเปน็เหยือ่เหมาเสยีแลว้...

ใช่ไหม 

 ยุคสตาลิน เราเป็นนักวิทยาศาสตร์กำาลังทำาอะไรดีๆ เลย แต่เรา 

เกดิไม่คอ่ยเชือ่คำาส่ังเทา่ไหร ่เรากต็กเปน็เหยือ่สตาลินไปเสยีแลว้ กฎหมาย

หมิ่นฯ นั้นอย่างน้อยก็ยังน่าจะเบากว่าส่ิงเหล่าน้ี แล้วก็เท่าที่ดูแนวโน้ม  

ก็ดูจะค่อยๆ มีการคลี่คลายมาตามลำาดับ เพราะผู้จงรักภักดีต่อพระมหา-

กษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์หลายต่อหลายราย ก็ดูจะตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้

อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่สักเท่าไหร่ 

กรณีที่อ้างความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือหำ้าหั่นศัตรูทางการเมืองล่ะ

ครับ

 ในการต่อสู้ทางการเมืองไทยนั้น ความจงรักภักดีไม่ใช่เป็นเพียง

เครือ่งมอืชนดิเดยีวทีถู่กนำามาใช้ทำาลายกัน คำาว่าคอมมวินสิตย์งัถกูนำามาใช้

ทำาลายซึง่กนัและกนับ่อยครัง้ คำาว่าทจุรติ คอรร์ปัชัน หรือแมก้ระทัง่ดารานัน้

ก็ยังถูกนำาเอาคำาว่าเกย์ หรือคำาว่าไปคบหาใครมาทำาลายกันเสมอ คือไม่ใช่

เป็นเพียงแต่เรื่องความจงรักภักดีเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหยิบนำามา

เป็นเครื่องมือใช้ทำาลายล้างกันได้น่ะ มันหยิบมาใช้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะใน
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หมู่ชนชั้นปกครองไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 เรือ่งของความจงรกัภักดทีีห่ยบิมาใช้เป็นเคร่ืองมือทำาลายกนันัน้ ก็

อยา่งทีบ่อกแล้วว่ากฎหมายหมิน่ฯนัน้อาจจะมกีารพฒันา และผูท้ีจ่งรกัภกัด ี

หลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ แต่การที่จะ

หยุดเรื่องเหล่านี้ ที่จริงมันไม่ควรจะไปหยุดแค่เรื่องที่ว่าจะไปแก้กฎหมาย  

ต้องแก้จิตใจของผู้ที่ใช้สิ่งเหล่านี้มาทำาลายกัน ซึ่งมันมีได้ทุกข้อหา 

 เราเองก่อนหน้าจะโดนข้อหาคอมมิวนิสต์ ก็โดนข้อหาซีไอเอ นี่...

เครือ่งมือทำาลายทำาใหเ้ขา้วงการหนงัสอืพมิพไ์มไ่ดเ้ลยตลอดชว่งระยะเวลา 

3 ป ี(หัวเราะ) อะไรเหล่านีม้นัสามารถหยบิมาไดเ้สมอ ถ้าเราเขา้ใจภาพรวม

อยา่งนี ้เรากอ็ยา่ถงึกับพุ่งเปา้ไปว่าเฉพาะสิง่เหลา่นีเ้ลย แตมั่นเป็นจติใจของ

ผูค้นในสงัคมทีม่นัมุง่รา้ยตอ่กนัและกนัสงูเสมอ โดยเฉพาะในวงการอำานาจ 

 แต่เห็นด้วยว่าควรจะทำาให้กฎหมายเหล่านี้ลดการถูกใช้เป็น 

เครื่องมือทางการเมือง ซึ่งก็ดูว่ามีการทำาอยู่นะ

ยังต้ังข้อสังเกตได้ไหมครับว่าช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมานั้น จะด้วยสภาพ

จิตใจผูค้น หรอืจะดว้ยชอ่งทางการแสดงความคดิเหน็ทีม่นัเปดิกวา้ง

มากขึน้กต็าม จงึดเูหมอืนวา่ตวัสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะกลายเปน็

เป้าในการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง

 ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น

ถ้าเราตัดประเด็นเรื่องกระบวนการจัดตั้งทางการเมืองทิ้งไปนะครับ 

เราจะวิเคราะห์สภาพจิตและทัศนคติของผู้คนในสังคมเวลานี้ ที่

แสดงออกตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างไร

 ปญัหาคือเราตดัประเดน็การเมอืงออกไปไมไ่ด ้(ตอบทนัท)ี เรามอง

อะไรเป็นสุญญากาศไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วมันมาจากการเมืองทั้งนั้น 

 อาการไม่พอใจข้างบนนั้นเป็นเรื่องปกติ เราเองตอนหนุ่มๆ เราก็

รู้สึกว่าสถาบันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำาเป็นเลย เราเองมีทัศนคติที่อาจจะออกใน 
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แง่ลบต่อสถาบันด้วยซำ้า ไม่ใช่แค่เรานะ หลายต่อหลายคนก็มีความคิดนี้ 

แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อ

สังคมทั้งสังคม มันเป็นทัศนคติส่วนตัว ซึ่งใครๆ ก็มีได้ เขาอาจจะมีตอนนี้ 

พอโตขึน้เขาอาจจะเปล่ียนไปอะไรเหล่านี ้มนัปกตมิมีานานแลว้ แตต่อนหลงั 

การเมืองมันเข้าไปมีส่วนอย่างมาก 

 เราคงเคยได้ยินข่าวที่ผู้คนที่อยู่สวีเดน กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาก็ 

ตั้งองค์กรของเขาขึ้นมาเพื่อเล่นงานกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย  

ข่าวเหล่านั้นมาเดี๋ยวมันก็เงียบหาย มาแล้วผู้คนก็ซุบซิบสนใจกันไปสักพัก

หนึ่งแล้วก็เงียบไป...มันก็เป็นปกติของสังคม 

 แต่ช่วงหลังนี่มันมาจากการเมืองมีส่วน จึงทำาให้เรื่องราวเหล่านี้

ถูกหยิบมาว่ากันอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นเราจะมองโดยแยกการเมือง 

ออกไปไม่ได้ 

ทำาไมกระบวนการทางการเมืองจึงทำางานได้ผล เพราะถ้าสังคมไม่

ตอบสนองมันก็ไม่น่าจะได้ผล  

 หนึ่ง สังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย คนหันไปหาวัตถุ หันไปหาอะไร

ต่างๆ มากขึ้น อย่างที่สอง ฤทธิ์เดชการเมืองก็ไม่เบา ยุคอดีต เอาง่ายๆ 

การเมืองอยา่งพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย โดยทศันคตลิทัธมิารก์ซ ์

มันก็ขัดกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์อยู่แล้ว แต่ถึงแม้ว่าชาวลัทธิมาร์กซ์

จะมีความรู้สึกอย่างนี้ แต่ด้วยอุดมการณ์อุดมคติที่ต้องการให้สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เขาก็ไม่คิดที่

จะทำาลายสิง่น้ี ไม่คดิทีจ่ะเผชิญหนา้กบัสิง่ทีป่ระชาชนยงัเชือ่ถือหรือศรัทธา

อยู่ ซึ่งศรัทธานั้นจะถูกหรือผิด ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลก็แล้วแต่ แต่เขาจะ

ไม่เผชิญหน้าโดยตรง 

 เผอิญว่าการเมืองในยุคนี้มันปราศจากอุดมคติ มันไม่ได้มุ่งหมาย

ท่ีจะให้ประชาชนกินดีอยู่ดี หรือไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำาให้สังคมไทยเป็นไป

ในทิศทางที่เจริญก้าวหน้า แต่มันมุ่งที่ความสะใจ การแก้แค้น การต่อรอง
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ผลประโยชน์ และการโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ 

มันจึงไม่มีกรอบจำากัดในการคิดว่าต้องเจอกับใคร ไม่สนใจว่าผู้คนที่เขารัก

ศรทัธาเหลา่นีน้ั้นเขาจะรูส้กึอยา่งไร ไมต่อ้งทำาแนวรว่ม กเูผชญิหนา้ลกูเดยีว 

การเผชิญหน้ามันจึงแรง

 

แต่ในความรักความศรทัธาทีว่า่นัน้ กม็ผีูค้นนอกวงจรอำานาจจำานวน

หนึ่งที่เขามีความสงสัย เราควรมีท่าทีในการอยู่ร่วมอย่างไรกับคน

กลุ่มหลัง อนุญาตให้เขาสงสัยได้หรือไม่ หรือต้องไล่ออกไปให้พ้น

ประเทศ

 สงสัยได้...ไม่มีปัญหาเลย แต่จะจริงหรือเท็จนั่นล่ะสำาคัญ คือเรา

ควรจะตั้งข้อสงสัยบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อย่างเป็นวิชาการ มีเหตุมีผล  

เช่น เราสามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่ากรณีการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 เกิดจาก

อะไร สำานกังานทรพัยสิ์นสว่นพระมหากษตัรยิมี์สทิธผิกูขาดไหม เร่ืองพวกนี ้

ควรตั้งข้อสงสัยได้ แต่มันควรเป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่เป็นไปด้วย 

ความเกลียดชัง 

 ความเกลียดชังน่ะ ต่อให้ไม่เกี่ยวกับสถาบัน เอาแค่ต่อมนุษย์ 

ด้วยกันเอง ต่อเพ่ือนด้วยกัน หรือต่อพ่ีน้องด้วยกัน ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่อง 

ถกูตอ้งอยู่แลว้ ยิง่เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนักษตัริยน์ัน้มนัทำาใหเ้กดิความ 

มุ่งร้าย เพราะว่าความมุ่งร้ายนั้นทำาให้ตัวเราเองมีสถานะ แต่ถ้าเราตั้ง

คำาถามถึงสถาบันกษัตริย์ ถึงพฤติกรรมของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเหตุ

ด้วยผล ถือเป็นสิ่งที่ดีด้วยซำ้า เพราะนั่นก็คือกระบวนการหนึ่งของการ 

ดำาเนินไปตามทศพิธราชธรรม หรือที่เขาเรียกว่าราชประชาสมาสัย... 

คือความรู้สึกของผู้คนนั่นแหละจะเป็นตัวตรวจสอบกษัตริย์ 

กรณดีา ตอรป์โิด ทีโ่ดนไป 18 ป ีถอืวา่เขาทำาหนา้ทีต่รวจสอบไหมครบั

 นัน่เขาแรงนะ จากเทปทีเ่ราฟงั...ในเวบ็ไซตก์ม็ใีหโ้หลด โอโ้ห...คอื

แกค่อนข้างจะไม่มีเหตุมีผล แกใส่แบบเต็มๆ ลิ่มเลย
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 ของแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างเราเมื่อก่อนก็

เคยถกูจองจำาดว้ยแนวความคดิแบบหนึง่ แล้วสว่นใหญเ่รากเ็รยีนรูเ้อง ดว้ย

ประสบการณ์ ด้วยวัย...มันจะเรียนรู้เอง

 ที่จริงแกน่าสงสารนะ เราคิดว่าแกไม่ได้เป็นคนสลับซับซ้อนอะไร

มากมายหรอก ตอนอยูก่บัฝา่ยซา้ยเราเคยเจอคนแบบนีเ้ยอะ แตท่ำาไงได.้..

 

ที่พี่ชอบฝากผมให้ไปเตือนคนนั้นคนนี้ว่าคิดได้ พูดได้ วิจารณ์ได้ แต่

อย่าโง่ ช่วยขยายความอีกครั้งได้ไหมครับ เพราะผมเองก็ไม่เคยมี

โอกาสวาสนาได้เตือนใคร

 คือเราไม่มีขีดความสามารถมากพอถึงข้ันจะไปเปลี่ยนความคิด 

ใครได้ เพราะเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเราเองว่า เวลาเราเปลี่ยนเรา 

เปลี่ยนของเราเอง ไม่มีใครมานั่งพูดให้เราเปล่ียนได้ เรามาจากการแก่ลง  

มาจากวถิชีวีติ เพราะฉะนัน้ เรากไ็มก่ลา้ทีจ่ะไปละเมดิความคดิของผูอ้ืน่ อยา่ง

มากเราก็ได้แต่บอกเขาเพียงอย่างเดียวว่า เขาคิดอะไรก็แล้วแต่ขอให้ หนึ่ง 

ให้คิดเพื่อสังคมโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆ สอง คิดให้ฉลาด - เท่านั้นเอง 

 แตก่ต็อ้งยอมรบัวา่หลายคนหลายกลุม่ทีอ่ยูใ่นขบวนการเหลา่นี ้เอา

เข้าจริงๆ ต้องบอกเลยว่ามันไม่บริสุทธิ์ใจต่อมวลชนจริงๆ ไม่รักมวลชน...

เอาง่ายๆ ที่เรายอมรับไม่ได้เลยคือ ไม่มีนำ้าใจ ซึ่งมนุษย์นั้นถ้าขาดพื้นฐาน

ตรงน้ีแลว้ไม่ต้องพดูถงึแนวคิดอืน่ จะไปอา้งลัทธมิาร์กซ ์เลนนิกไ็มเ่วร์ิคแลว้ 

ถ้าเรายังเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนรักฝูงรักชีวิตผู้อื่นก็แย่แล้ว 

ดูหลายคนที่อยู่ในข่ายนี้ก็เป็นคนซื่อๆ นะครับ อย่างอาจารย์สุธาชัย 

ยิ้มประเสริฐ ก็ดูแกเป็นคนจิตใจดี เพียงแต่อาจมีจุดยืนความคิดท่ี 

ขัดแย้งกับคนในสังคม กรณีแบบนี้ เราควรจะทำาอย่างไร จะปล่อย 

พวกเขาไปอย่างนี้เฉยๆ ...

 คำาถามนีเ้กนิขดีความสามารถของเรา เรากไ็มรู้่วา่เราจะทำาอะไรได ้

คนที่สามารถช่วยหรือไม่ช่วยเขาได้ก็คือรัฐบาลคืออภิสิทธิ์ ซ่ึงเราก็ไม่เคย
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สัมผัสเลย (หัวเราะ)

 อย่างยิ้มนี่ก็เคยเป็นลูกน้องเก่า ถามว่าเรารักไหม เรารัก เขาเป็น

คนนิสัยดี เป็นคนซื่อสัตย์ อย่างมากที่สุดที่เราทำาได้ก็คือไม่ด่าเขา ถึงแม้ 

บางครัง้เขาอาจจะพูดอะไรทีเ่รารูส้กึว่า แหม...สธุาชัย ทำาไมมนัทือ่อยา่งนัน้ 

เรากพ็ยายามจะเฉยๆ หรอือยา่งอาจารยน์ธิ ิถงึแมใ้นระยะหลงั หลายอยา่ง 

ที่แกเขียนจะทู่เยอะ บางครั้งก็วนไปวนมา หรือไม่ถูกจริตเรา แต่เราก็ถือว่า 

คุณประโยชน์ที่เขาได้ทำาให้กับสังคมมันมีเยอะ ก็พยายามจะไม่แตะต้อง 

พยายามที่จะยกย่องแบบเดิม สำาหรับเราก็ทำาได้เท่านี้ 

 พูดง่ายๆ ถ้าเราไม่เกลียดเขาด้วยเหตุที่เขาคิดอย่างนี้ อันนี้เราก็

รู้สึกว่าน่าจะพอแล้ว ก็พยายามทำาเท่าที่ทำาได้ แต่เราจะไม่กล้าไปเตือนเขา 

รูส้กึวา่มันเกินขีดท่ีจะไปเตอืนแล้ว และเขาเองกค็งไมเ่ชือ่วา่สิง่ทีเ่ราเตอืนจะ

ถูก แต่เมื่อเขากล้าที่จะทำาอย่างนั้น ถ้าเขากล้าจริงนะ ก็ต้องพร้อมที่จะจ่าย 

เช่นที่เราเองก็เคยจ่ายมาแล้ว...ก็อาจจะให้กำาลังใจว่า ถ้าคิดว่าถูกจริง 

บรสุิทธิใ์จจรงิ ก็ทำาตอ่ไปดว้ยความกล้าหาญเถดิ แตด่ว้ยความบรสิทุธิใ์จนะ 

และทำาให้ฉลาดหน่อย อยา่ใหม้นัสะเปะสะปะจนเขา้แขง้เขา้ขาใครเขางา่ยๆ 

เรือ่งพวกนีเ้ราไมส่ามารถใช้ทา่ทซ่ืีอๆ หรอืวพิากษ์วจิารณด์ว้ยอาการ

ทะเล่อทะล่า ว่ากันดิบๆ เท่าที่ตามองเห็นไม่ได้เลย?

 อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความศรัทธา เราจะไปว่ากันซื่อๆ ก็ลำาบาก

ทั้งนั้น ไม่ต้องพระมหากษัตริย์ไทยหรอก ลองเอาพระนะบีมูฮัมหมัดขึ้นปก

หนังสือสิ อันนั้นจะหนักยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์หลายพันหลายร้อยเท่า...

พังเลย

 ยกตัวอย่างนิยายเรื่องพระนะบีขี่ม้ามหัศจรรย์ไปที่เยรูซาเล็มแล้ว

ขึ้นสวรรค์ไปพบพระเจ้านั้น เขาจะเชื่อยังไงของเขาก็ตาม ซ่ึงถ้ามองแบบ

เหตผุลนยิม ก.็..โอย้... เปน็ไปไมไ่ด้ หลอกแน่นอน แตม่นันำาไปสูส่ิง่ทีด่ไีหมละ่ 

ทำาให้อย่างน้อยชนเผ่าเบดูอิน ทวาเร็ค ชนเผ่าที่มันกระจัดกระจายแยกกัน

เป็นก๊กเป็นเหล่า สังหารฆ่ากัน รวมกันมาเป็นอาหรับ ล้มล้างความเชื่อใน
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เรื่องของการฆ่าบูชายัญกลายมาเป็นความเชื่อในทางศีลธรรม เกิดความ

เชื่อในทางสัญลักษณ์ ไม่ได้นำาเอาเทวรูปอะไรมากราบไหว้บูชาเหมือนเก่า 

 มนัไมใ่ช่ความซือ่ไมซ่ือ่ เรยีกว่าความมวีฒุภิาวะมากกวา่ อยา่ไปวา่

ซื่อเลย ซื่อมันฟังเหมือนปัญญาอ่อน (หัวเราะ) คือเรามีวุฒิภาวะมากพอที่

จะเคารพความเชื่อของผู้อื่นหรือเปล่า นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกหรือ

พดูตรงๆ อยา่งนีไ้ดไ้หมครบัวา่ ทกุวนันีพ้ีไ่มไ่ดใ้หค้า่ใหร้าคาอะไรกบั

สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนักหรอก 

 น่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่มองว่ามันเลวร้ายนะ แต่มันก็เป็นวิธีการ

ปกครองชนิดหนึ่ง ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เป็นปัจจัยด้วย มันถึงจะเวิร์ค 

 อย่างที่บอกไง ท่านพุทธทาสบอกว่าประชาธิปไตยต้องใช้กับ

ประชาชนท่ีมีธรรมะเทา่นัน้ หรอืคนอนิเดยีกเ็พิง่ไดข้อ้สรุปวา่ ประชาธปิไตย

จะเวิร์คต่อเมื่อ หนึ่ง ผู้คนจะต้องรู้หนังสือ สอง มีความสนใจในการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และอยากมีส่วนร่วม และสาม สำาคัญที่สุดต้องมีศีลธรรม 

มิเช่นนั้นประชาธิปไตยจะเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงที่เลวร้ายที่สุด 

 ที่เราพูดเหมือนกับไม่ให้ความสำาคัญกับประชาธิปไตย เพราะรู้สึก

ว่าผู้คนที่โดนครอบงำาด้วยความคิดตะวันตกนั้น มักมองว่าประชาธิปไตย

เป็นอะไรที่กินก็ได้ทาก็ได้ คือดีโดยตัวของมันเอง ซึ่งจริงๆ แล้ว มันเลวร้าย

จนถึงขีดสุดได้ด้วยเหมือนกันนะ ประชาธิปไตยที่ล้มเหลวมีมหาศาล

การทีเ่ราจะนำาพาผูค้นใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีมกีารศกึษา มศีลีธรรม รูจ้กั

คิดถึงผู้อื่น เอาธุระกับสังคมนั้น โลกมันมีระบบการปกครองแบบอื่น 

อีกเหรอครับที่จะพาผู้คนไปสู่สิ่งที่เราพูดๆ มา 

 มี...กำาลังเกิดอยู่น่ีไง ก็ตามทฤษฎีโลกล่มสลายนี่ไง ทฤษฎีการ

เปลีย่นแปลงแบบฉบัพลันทนัท ีมนัเหมอืนเกิดสนึามิแลว้คนเปลีย่นใจ ความ

คิดเราเป็นอย่างนั้น เราเชื่อว่าโลกจะพังไปถึงจุดที่จิตใจผู้คนเติบโตขึ้น มัน

อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว คล้ายๆ อย่างนั้น
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 ส่ิงเหลา่น้ีไม่ใช่เรือ่งใหม ่มทีีเ่พิง่เขยีนให ้way เร่ือง ยคุสตัถันตรกปั 

คอืเมือ่คนมนัเสือ่มจนมองเหน็กันและกันเปน็เน้ือ เปน็มคิสญัญ ีไม่คดิวา่เป็น

พอ่เปน็แม่เปน็พ่ีเปน็นอ้งเปน็ครบูาอาจารย ์ตา่งกถ็อืศาสตราอนัคมกริบอยู่

ในมอื และฆา่กันสำาคญัว่าเปน็เนือ้ ยคุนีเ้ขาว่าเกดิใน 7 วนั กค็อืสตัถนัตรกปั 

หลังจากน้ันเม่ือมันผ่านไป ผู้เหลือรอดที่หนีไปหลบอยู่ในป่าในเขาก็จะ

เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครฆ่าเรา และไม่อยากให้เราฆ่าใคร ก็จึงตั้ง

ปณิธานอันดับแรกเลยคือ ต้องปาณาติปาตา ต้องไม่ฆ่าผู้อื่น ทีนี้มันก็เกิด

ทำาให้จิตใจเราดีขึ้นมา 

 ก็เหมือนกัน โลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ ที่จะนำาไปสู่

จิตสำานึกใหม่ โดยไม่จำาเป็นต้องไปผลิตธงผืนใหม่ ไม่จำาเป็นต้องหาทฤษฎี

มาร์กซิสต์ เลนินเลย มันจะเกิดของมันไปเอง เกิดระบบเศรษฐกิจแบบที่ 

ไม่ต้องเรียกว่าสังคมนิยมหรือทุนนิยม จะเกิดระบบเศรษฐกิจเฉพาะเป็น

ไปตามสภาพแวดล้อมของมัน เกิดระบบการเมืองใหม่ๆ อันนี้เป็นความ

เชื่อของเรานะ 

 อย่างพวกฝ่ายซ้าย พวกหนุ่มๆ ถามว่าแล้วจะเอาทฤษฎีอะไร 

แล้วก็ไม่ต้องสร้าง ปล่อยให้มันเป็นไปเอง ไม่ต้องมาคิดแบบมาร์กซิสต์

ว่าระบบทุนจะต้องอย่างนั้น จัดตั้งองค์กรเศรษฐกิจอย่างนี้ บางทีอาจจะ 

ไม่ต้องมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่ใหญ่โตอะไรเลยก็ได้ อาจจะอยู่เป็นอณู 

เล็กๆ ของมันก็เป็นไปได้ แต่มันจะเกิดจิตสำานึกซึ่งในปัจจุบันมันก็เกิดข้ึน

เยอะแลว้ เชน่ กลุม่ไมล่่าวาฬมนักเ็กดิจากประกายเล็กๆ เหลา่นี ้เพยีงแตว่า่ 

มันยังไม่เข้มข้น เพราะว่าโลกยังไม่กดดันถึงที่สุด แต่เมื่อไหร่ถ้าสภาพ

อากาศรุนแรงอย่างร้ายกาจ ตอนนั้นล่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง หรือเกิดภาพ 

เหตุการณ์แบบ The Age of Consequences ที่มีการประชุมของ 

นักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักอะไรต่างๆ แม้กระทั่งกวี และ 

นักวรรณกรรมยังเข้าไปประชุมระดับโลกด้วย 

 คนพวกนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปี วาด scenario วาดภาพอากาศ 

รอ้นขึน้เทา่นีอ้งศา โลกจะเปน็ยงัไงบา้ง แล้วภาพนีส่ยดสยองฉบิหาย ภายใต ้
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ความสยดสยองเหล่านั้น ภายใต้ลัทธิชาตินิยม และลึกลงไปถึงลัทธิท้องถิ่น 

นยิม การแยง่นำา้ การหา้มใหห้มูบ่า้นอืน่ขา้มมาหมูบ่า้นอืน่ การหา้มใหศ้าสนา 

อื่นเข้ามาในพรมแดนศาสนาอื่น จังหวะนั้นมันก็จะเสื่อมจนกระทั่งกลุ่มคน

กลุ่มหนึ่งก็จะเกิดจิตใจสากลขึ้นมา 

ยอ้นกลบัไปเมือ่ครูท่ีพ่ีพ่ดูถงึวยัหนุม่วา่ถกูจองจำาดว้ยกรอบความคดิ

บางอย่าง กรอบที่ว่านั้นคืออะไรครับ

 กไ็มไ่ดม้คีวามคดิอะไรจรงิจัง คดิแต่วา่ฝ่ายกา้วหน้าต้องขบถ ต้อง

ต่อต้านสังคม ล้มล้างสถาบัน...เก๋ไปเรื่อย ไม่มีอะไร

 

ในความเก๋ของฝ่ายก้าวหน้า มีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างครับ

 อาจจะพูดรวมๆ ได้ว่า เป็นทัศนคติแบบตะวันตกที่อยู่ในรูปการ

ศึกษา มันคือการศึกษาในห้องเรียนเลยนะ การศึกษาสภาพแวดล้อม 

ในสังคม เช่น รุ่นพ่อแม่เรา ความเชื่อเรื่องตายแล้วสูญเริ่มเกิดแล้ว พอจะ

เข้าใจไหม ซ่ึงถ้าไปเทียบกับรุ่นปู่เรานั้น เขาไม่คิดว่าตายแล้วสูญ แต่จะ 

เชื่อถึงการมีโลกนี้โลกหน้า เชื่อในเรื่องสวรรค์นรก แต่พอมารุ่นพ่อรุ่นแม่  

เห็นได้ชัด...จำาได้ว่ารุ่นแม่น้ันเคยมีหมอศาสนาของคริสต์เข้ามาเผยแพร่

ศาสนา แม่นี่ไม่เชื่อเลยเรื่องพระเยซู เรื่องตายแล้วฟื้น อะไรแบบนั้น

 พอมารุ่นเรายิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ความคิดที่ว่ามนุษย์มีชีวิตเดียว 

เกิดมาแล้วก็ตาย มันมีอยู่ในกรอบความคิดของเรา ยิ่งโตข้ึนมาเป็นวัยรุ่น 

เราก็โตมาจากวรรณกรรมตะวันตก โตมาจากหนงัสอืวทิยาศาสตร์ทีส่อนเรา

เรือ่งสิง่มีชวีติทีพ่ฒันามาจากอะมบีา บคัเตร ีอะไรเหลา่นีม้าเรือ่ย พอมาเจอ

วรรณกรรมเรื่องสั้นต่างๆ ที่เราชอบ หลงใหล มันก็มาจากตะวันตกทั้งสิ้น 

เปน็สิง่ทีป่ระดษิฐข์ึน้ คิดขึน้มาใหม ่วรรณคดีก็เลยกลายเปน็เชยไปเลย ถา้ไม่

สนใจจรงิๆ กแ็ทบไมอ่ยูใ่นความรบัรูเ้ราเลย นอกจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 

วรรณคดเีกา่ๆ ทีจ่ะมกีารพูดถงึเรือ่งสวรรค์นรก ยกัษม์าร จนิตนาการเหลา่นี ้

มันหายไปหมด 
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 ย่ิงพอโตข้ึนมามันก็อยู่ในกลุ่มพวกเหล่านี้แหละ ความคิดแบบ 

กามูส์ ความคิดแบบซาร์ต ความคิดแบบคาฟกา อย่างตอนนั้นอยู่ ม.ศ. 4  

ผะดุงศิษย์ ได้เห็นคาฟกา ก็...โอย...มันแปลก (หัวเราะ) สิ่งเหล่านี้มันก็

ครอบงำา ทำาใหเ้รารูส้กึวา่โลกใบนีเ้หมอืนกบัโลกแบบทีเ่ดวดิ ซ.ี คอร์เทน เขียน 

ก็คือว่าจักรวาลนี้ไม่มีอะไร เป็นแค่วัตถุที่ลอยเท้งเต้ง มนุษย์เป็นเพียงสัตว์

ชนิดหนึ่งที่จะต้องต่อสู้ เอาชนะความเหงาโดดเดี่ยวโดยการแสวงหาความ

อิ่มเอมทางวัตถุอะไรเหล่านี้ ความคิดบางความคิดอย่างนี้มันทำาให้เกิดการ

กบฏตอ่สงัคม ความรูส้กึไมพ่อใจตอ่โลก ไมพ่อใจตอ่ทกุสิง่ทกุอยา่ง ซึง่กเ็ป็น

ความคิดแบบเดียวกับพวกฝรั่ง แบบเดียวกับยุคซิกส์ตีส์ หรือพวกยุคก่อน

หน้าซิกส์ตีส์ หรือยุคพ่อมดอะไรต่างๆ ที่เคยคิดมา 

 สรปุความรูส้กึก็คือว่า โลกมนักลายเปน็วัตถไุปแลว้ โลกถกูครอบงำา

ดว้ยความคดิลทัธิเหตผุลนยิม ทกุสิง่ทกุอยา่งมนัเปน็เหตเุป็นผลหมด ความ

รูส้กึกบฏแบบน้ีมันก็ออกมาในงานวรรณกรรม จะตอ้งแสดงตวัใหแ้รงเขา้ไว ้

กบฏตอ่ทกุสิง่ทกุอยา่ง อยา่งเช่นการเขยีนเรือ่ง ‘มาตฆุาต’ อนัเป็นสญัลกัษณ์

วา่แมน่ัน้เปน็ระบบเกา่ตอ้งลบลา้งมนัไปใหไ้ด ้เราโตมาแบบนัน้ ซึง่ความคดินี ้

มาจากไหน ก็มาจากตะวันตก มาจากความรู้สึกของพวกตะวันตกที่แยก

ศาสนาออกจากรฐั ซ่ึงตะวันตกยคุกอ่นเขากไ็มไ่ดเ้ปน็แบบยคุนี ้แตห่ลงัจาก

ท่ีเขาโคน่ลม้พวกศาสนจกัรลงไป เพือ่แยง่ชิงอำานาจกลบัมาใหอ้ยูใ่นมอืของ

กษัตริย์ พ่อค้า หรือทรราชธรรมดา เขาก็ปลุกความคิดนี้ขึ้นมา ความคิดนี้

มันก็มาครอบงำาโลก มาเป็นชั้นๆ ครอบงำายุโรป แล้วก็มาครอบงำาโลก แล้ว

ก็มาครอบงำาตัวเรา ทำาให้เราก็เรียกว่า...อยู่ในกรอบความคิดแบบนี้ 

 ผู้ท่ีให้คำานิยามกรอบความคิดนี้ได้เห็นภาพที่สุด รู้สึกจะเป็นคุณ

สมัคร บุราวาศ ที่เคยพูดว่าปรัชญาตะวันตกนั้นมันเหมือนกับคนตาบอด

พยายามลากคนตาดีเข้าไปปลำ้าในถำ้าที่มืดๆ ...นั่นน่ะคือความคิดนี้

กรอบความคิดนี้ส่งผลต่อทัศนะทางการเมืองอย่างไร

 เราก็คิดการเมอืงแบบตะวันตกไง มองเสรภีาพวา่มนัเป็นอสิระทาง
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ร่างกาย อยากจะสละโซ่ตรวนทุกชนิดลงไป โดยไม่ได้มองถึงเรื่องเสรีภาพ

ทางจิตวิญญาณ ซึ่งมันมีอยู่ในตะวันออกมานานแล้ว 

 ตะวนัออกนัน้จะมองเรือ่งเสรภีาพทางจติวญิญาณสงูสดุ ยอมแลก

แม้กระท่ังการเสยีเสรภีาพทางรา่งกายเพือ่เสรภีาพทางจติวญิญาณ เปน็ตน้ 

ซึ่งทางตะวันตกไม่รู้จักเสรีภาพทางจิตวิญญาณ แต่จะมองว่าเสรีภาพทาง

ร่างกายนี้แหละคือสิ่งสำาคัญที่สุด เพราะฉะนั้นทำาอะไรได้เสรี ทำาอะไรก็ตาม

ตามที่ใจคุณปรารถนา นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แม้กระทั่งบาป ความ

กระหายในเรือ่งเพศ เรือ่งความโลภ ก็ยงัเปน็เสรภีาพชนดิหนึง่ ฝร่ังมันจะคดิ 

แบบนัน้ ขณะท่ีตะวันออกมองว่า คุณจะตอ้งควบคมุตวัของคณุเอง ตัง้แตค่ณุ

เปน็เด็กน้ันคณุจะตอ้งโดนสอนใหอ้ดทนอดกล้ัน คณุจะตอ้งไมป่ระพฤตติาม

ความตอ้งการทางรา่งกายของคุณอยา่งเดยีว หวิคณุกร็อ้งแวก้ๆ ไมไ่ด ้อะไร

เหล่านี้ ก็เพื่อมุ่งไปสู่การได้มาซึ่งเสรีภาพทางจิตใจ ความสงบ ความสบาย

ความเป็นอิสระ นั่นคือคนละทัศนะกัน

 พอเราผ่านประสบการณ์มองเห็นถึงความล้มเหลวของแนว 

ความคิดตะวันตกบ่อยครั้งเข้า ตั้งแต่ทุนนิยม มาถึงสังคมนิยม มันไม่มี

ทางออกหมดเลย ก็ทำาให้เริ่มเข้าไปสัมผัสความคิดตะวันออก นั่นล่ะ ก็เป็น

เหตอัุนหน่ึงทีท่ำาให ้เออ้...กม็องสถาบนั หรอืแมก้ระทัง่ไมใ่ชส่ถาบนั แมก้ระทัง่

วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของสังคมในอดีต มองแม้กระทั่งวรรณกรรม 

เก่าๆ ทีเ่ชยไปแลว้ของพวกอนิเดยี อยา่งทีบ่อกวา่มองเวตาลอยา่งทีไ่มไ่ดอ้า่น 

อย่างตอนท่ีเปน็นกัเรยีนแล้ว อา่นไปอกีแบบแลว้ มองกามนติ-วาสฏิฐ ีไมใ่ช่

แคเ่รือ่งความรกัแลว้ แตม่องไปถงึอกีเรือ่ง มนักเ็ลยทำาใหห้ลดุไปจากกรอบ

อันนี้ 

คนหนุม่คนสาวทียั่งไมเ่คยผา่นประสบการณต์รง สามารถเรยีนรูเ้รือ่ง

พวกนี้ได้ไหมครับ หรือต้องรอให้แก่เสียก่อน

 เป็นเรื่องของวัย เป็นเรื่องของชะตา และเป็นเรื่องของกรรม  

สิง่เหลา่นีม้นัตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง ยากทีจ่ะไปบอกเขาวา่อนันีม้นัผดิ มนัยาก 
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ตวัเราเองก็ยังไม่คิดวา่เราผดิเมือ่ตอนเล็กๆ...ใช่ไหม อยา่งเมือ่กอ่นเรากบฏ 

ต่อห้องเรียน กบฏต่อครู วัยหนึ่งถ้าเราแกล้งครูได้ รู้สึกเท่ฉิบหาย แต่พอ

ตอนแก.่..เคยมปีระสบการณ์แบบน้ีบา้งหรอืเปล่า อยา่งทีเ่ราเขียนในเร่ืองสัน้

เรือ่ง ‘จดุเปลีย่น’ มนัเกิดจากการมานัง่คิด...ไอห้า่เอ๊ย กไูมน่า่ไปแกลง้แกเลย้  

แม่งบาปฉิบหาย (หัวเราะ) 

 แต่ความรู้สึกแบบนี้มันจะไปบอกตอนนั้นไม่ได้หรอก ขืนไปบอก

ว่ามันถูกหรือมันผิด ก็คงไม่มีใครฟัง ต้องปล่อยให้เขาพัฒนาขึ้นมาเอง  

เพียงแต่เรามีความเช่ือส่วนตัวว่า ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเหมือนเรา เรา 

ค่อนข้างเชื่อเพราะตอนเด็กๆ คิดว่าเราน่าจะแรงกว่าพวกนี้มาหลายเท่า

เลย เราจึงพยายามไม่ไปโต้ตอบหรือด่าว่าเขา ด้วยความเชื่อว่าท้ายที่สุด

เขาก็จะเหมือนเรานี่แหละ 

 แตมี่ข้อยกเวน้อยา่งหนึง่คอื เราตอ้งไมค่ดิอยากจะเปน็หวัหนา้เดก็ 

เออ...สำาหรับคนแก่เร่ืองน้ีสำาคัญนะ คนแก่บางคนกลัวจะสูญเสียสถานะ  

เคยมีเดก็เคารพยกย่อง...กย็อมเปน็เดก็ไปดว้ย ยงัจมอยูก่บักรอบความคดิ

แบบนี้อยู่เพื่อที่จะได้สถานะ ซึ่งถ้าเป็นเรา เราไม่เอา 

ทำาไมพี่ถึงยำ้าแล้วยำ้าอีกว่าไม่ควรมีใครต้องตายเพราะประชาธิปไตย

อีก อะไรทำาให้สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ไม่มีทางเหมาะกับสังคมไทย

 คือสรุปว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้ขัดอะไร และมันก็ไม่ได้เป็น 

ส่ิงเลวร้าย เพียงแต่มันเหมาะสำาหรับสังคมที่คนมันดี คนมีวุฒิภาวะ  

ถ้าอย่างนี้ประชาธิปไตยเวิร์คแน่ แต่ถ้าผู้คนส่วนใหญ่มันช่ัวล่ะ คิดดูง่ายๆ 

ถ้าเราไปใช้ระบอบประชาธิปไตยในนรกล่ะ มันจะยังไง โหวตทุกทียมบาล

แพ้ทุกที (หัวเราะ)

 คำาว่าระบบการเมืองใดๆ นั้นสำาหรับเราถือว่าเป็นเร่ือง silly 

คือเราไม่ใช่พวก...โอ้โห...แบบที่เขายกย่องกันน่ะ แบบที่...โอ้ย...เพื่อ

ประชาธปิไตย...เราไมใ่ช่แบบนัน้ เพราะบรรดานกัวชิาการหรือพวกทีเ่ชดิชู

ประชาธปิไตยเดีย๋วนีน้ะ่ พวกนีเ้ดมิทรีา้ยยิง่กวา่เราหลายเทา่ (หวัเราะ) มนั
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ใช้ประชาธิปไตยรวมศูนย์ แล้วพวกนี้แหละเป็นพวกที่กำาราบเสรีภาพและ

ประชาธิปไตยอย่างแรง ใครก็ตามที่เพียงแค่สูบบุหรี่ มันยังอัดเราเลย หรือ

ว่าเราพูดตลกในขณะที่จัดตั้งกำาลังซีเรียสนั้น แม่ง...จะเอาตาย (หัวเราะ)  

นีแ่หละพวกนีค้อืพวกประชาธปิไตย พวกนีแ้หละทีอ่อกมาพดูเร่ืองเสรีภาพ

เรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเราไม่ค่อยชอบ 

 เรามองประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือแม้กระทั่งระบบเผด็จการ

เปน็เพยีงกรรมวธิชีนดิหนึง่เทา่นัน้เอง ภายใตส้ภาพใดสภาพหนึง่ สามารถ

ใชใ้ห้มันเหมาะสมตามสภาพนัน้ไดเ้สมอ ถา้ทกุอยา่งไปอยูใ่นนรก เผดจ็การ

อาจจะดี...ใช่ไหม แต่ถ้าผู้คนมีวุฒิภาวะ ไม่ต้องเรียกว่ามีการศึกษาดีอะไร 

แค่เขาใฝ่ดีเขามีธรรมะ อย่างเช่นในยุคพุทธกาล นั่นก็ประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์ นั่นล่ะประชาธิปไตยแท้ของพระพุทธเจ้า ก็เป็น

สิง่ทีถ่กูตอ้งเมือ่ผูค้นเขาเจรญิสต ิสตเิขาม ีกใ็ชป้ระชาธปิไตยได ้สงัคมนยิม

หลายอย่างก็เหมาะสม โดยเฉพาะที่ว่าสังคมที่มันตัวใครตัวมันมากเกินไป 

ก็คือเผด็จการรูปแบบหนึ่ง แต่ก็อ่อนกว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จที่จะใช้สถาบัน

ทางสังคมเป็นตัวควบคุมความต้องการของคนให้เห็นแก่ส่วนร่วมหรือเห็น

แก่สังคมมากขึ้น

 สำาหรับเราแล้ว เมื่อระบบเป็นเพียงกรรมวิธีหรือเครื่องมือของ 

สงัคมในแตล่ะยุคสมยั มนัจงึเปล่ียนได้ แก้ไขได้ ไมเ่ปน็นรินัดรก์าล ขึน้อยูก่บั

กาล  สถานท่ี ไมใ่ช่เปน็สิง่ทีเ่ปน็อกาลิโก และจำาเป็นตอ้งเปลีย่นไปอยูเ่ร่ือยๆ 

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ค่อยเห็นด้วยต่อการบอกว่า ต้องตายเพื่อประชาธิปไตย 

หรือต้องประชาธิปไตยเต็มที่ โดยเฉพาะถ้าผู้ที่กระทำาเรื่องเหล่านี้เดิมที 

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... 

 เราจะคดิออกมาในทางเผดจ็การมากกวา่ กไ็ปอยูก่บัคอมมิวนสิตน์ะ่ 

เผด็จการแท้ๆ เราไม่ได้ปฏิเสธวิธีประชาธิปไตยรวมศูนย์ แต่ว่ามันอาจจะ

เหมาะในบางช่วง ตอนนั้นเราคิดว่ามันควรที่จะใช้วิธีคอมมิวนิสต์ ดูอย่าง

รัฐประหาร ทหารก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ประชาธิปไตยอะไร เรามันหนักไปทาง 

ยังเติร์ก ไม่ใช่พวกทหารประชาธิปไตย มีอย่างเดียว...ยึดอำานาจ ยึดได้แล้ว

จะทำายังไง ก็ใช้อำานาจให้ดี ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผิด แต่เราก็คิดอย่างนั้น

จริงๆ เราไม่ได้เป็นพวกนักประชาธิปไตยจ๋า 

ตอนที่เข้าไปมีส่วนวางแผนยึดอำานาจก็ไม่ได้คิดว่ารัฐประหารเป็น

เรื่องอำานาจนอกระบบ? 

 ส่วนใหญ่มันนอกระบบทั้งนั้น ประชาธิปไตยก็มาจากนอกระบบ 

ปฏิวัติฝรั่งเศสที่ชื่นชมกันนักหนา มันไม่ใช่การปฏิวัติหรือ คืออำานาจนอก

ระบบทัง้สิน้ ทีบ่อกวา่เสรภีาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ถ้าตามประวัตศิาสตร์นะ 

ไม่ใช่แค่วาทกรรม ในบันทึกทางประวัติศาสตร์มันคือคำาหลอกลวง มันคือ 

conspiracy แผนสมคบคิดอันหน่ึง ปฏิวัติฝร่ังเศสนั้นไม่ได้มาจากเพียง

แค่คนคิดฝันเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการวางแผนสมคบคิด เสรีภาพมี

จริงหรือเปล่าล่ะ ในทางที่เขาเรียกหากัน มันเป็นแค่ความฝัน เสรีภาพที่

มีจริงที่สุดคือเสรีภาพทางจิตวิญญาณเท่านั้น เสรีภาพในการเป็นอิสระไป

จากโลก อิสระไปจากวัฏจักรวงจรชีวิต นั่นคือเสรีภาพที่แท้จริง เสมอภาค

ทีแ่ทจ้รงิมนักค็อือยา่งนัน้ คอืเสมอภาคทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรของพระผูเ้ปน็เจา้ 

เสมอภาคทางจติใจ ภราดรภาพกม็อียูใ่นสวรรคท์ัง้นัน้ ซึง่สิง่เหลา่นีส้ร้างได้

ก็คือสร้างด้วยศาสนา เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ มันอยู่ในจิตใจ ไม่ว่า

ระบอบการปกครองมนัจะเปน็ยงัไง ครสิเตยีนก็ยงัเปน็คนครสิเตยีนเสมอกนั 

 แต่สำาหรับเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพที่ใช้ทางการเมืองนั้น  

มันคอือุบายของนกัการเมอืงทัง้สิน้ ของพวกสบัปลบั พวกอยากจะมอีำานาจ 
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อาจจะเรียกได้ด้วยซำ้าว่าเป็นพวกขี้ขลาด พวกไม่เป็นลูกผู้ชาย สู้กันตรงๆ  

ไม่ได้ก็เลยไปยุให้ประชาชนมาตายเพื่ออำานาจตัวเอง ปฏิวัติฝร่ังเศสที่ว่า

สูงส่งยิ่งนักก็จึงมีคนอย่างโรเบสปิแอร์, ฌอง-ปอล มาราต์, จอร์จ ดังตอง  

กว่าจะฆ่ากันแต่ละคนนั้น โอ้โห...เลือดนองกันฉิบหายวายวอด เราไม่

ต้องการประชาธิปไตยอย่างนั้น เราไม่ต้องการเสรีภาพอย่างนั้น ถือว่าเป็น

เรื่องโกหก เป็นคำาโกหกหลอกลวง เอาไว้หลอกเด็กวัยรุ่น เอาไว้หลอก

ประชาชนที่เคียดแค้นด้วยเรื่องอื่น ทุกข์ในเรื่องอื่น แต่เอาอันนี้ไปหลอก

เขา เราไม่ชอบ 

หลักความเท่าเทียมที่เป็นหัวใจของประชาธิปไตยล่ะครับ พี่เชื่อไหม

ว่าในทางการเมืองแล้ว มันมีความเท่าเทียมกันจริง ต่อให้ยังไม่มี 

เราก็ควรทำาให้มันมี 

 ชวนน่ะตอบดีที่สุด ชวน หลีกภัย น่ะ คือเท่าเทียมได้อย่างมากคือ

ทางกฎหมาย (หัวเราะ) ถา้บงัคบัใช้กฎหมายไดอ้ยา่งเป็นผล มนักเ็ทา่เทยีม

ได ้แตส่ว่นใหญม่นัไมใ่ช่อยา่งนัน้ อยา่งทีเ่ราเคยพดูถงึเอกสารลวงโลกนะ่นะ 

คอืบนัทกึข้อพันธสญัญาของผูอ้าวโุสชาวยวิ มนัอธบิายเร่ืองนีเ้อาไวช้ดัเจน 

คอืเป็นเครือ่งมือชนิดหนึง่ทีค่ดิคน้ขึน้มาเพือ่กอ่ความวุน่วายในยโุรป กอ่นที่

จะโคน่ลม้ศาสนจักรคาทอลิคลง เราคอ่นขา้งเหน็ว่ามนัเปน็อยา่งนัน้ กค็อืวา่ 

พวกมนั...ใชค้ำาวา่พวกมนัแทนคนทีไ่มใ่ช่ยวิ...พวกมนัไมส่งัเกตบา้งเลยหรอื

ว่า ธรรมชาติกำาเนิดมนุษย์มานั้น เกิดสรรพสิ่งมามันไม่เท่าเทียมตั้งแต่แรก

แล้ว ทำาไมกวางมันไม่เรียกร้องความเท่าเทียมกับเสือล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมี

ความไม่เท่าเทียมกัน 

 หากจะเท่าเทียมกันได้มีอย่างเดียว มนุษย์ต้องไม่ใช่มนุษย์...สิ่งมี 

ชวีตินัน้ๆ จะตอ้งพฒันาจิตใจ การสรา้งความเทา่เทยีมได ้มันเกดิข้ึนจากการ 

พัฒนาจิตใจ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้กฎหมาย  ความเท่าเทียมทางด้าน 

รายได้หรืออะไรต่างๆ นั้น มันเป็นเรื่องปวดหัวที่จะไปคิด เพราะถ้าคิดแบบ

ทางจิตใจ ผูท่ี้มีเงินน้อยกส็ขุได ้เศรษฐทีีแ่ย่ๆ  กเ็ยอะแยะ เขาอาจจะเยาะเยย้
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เศรษฐีก็ได้ นั่นล่ะ เขาเกิดความเท่าเทียมแล้วถ้าเขาเกิดความรู้สึกนี้ แต่ถ้า

เม่ือไหรผู่ท่ี้มีเงนินอ้ยเกดิความเจบ็ปวดวุ่นวาย นัน่เปน็อปุาทานสรา้งใหเ้ขา

ไมเ่ทา่เทยีม และตอ่ใหเ้ขามเีงนิขึน้มาอีก เขาก็ยัง...อยู...ข้างบา้นถอยรถใหม่ 

มาอีก ไม่เท่าเทียมขึ้นมาอีก อุปาทานมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้

ความเท่าเทียมจึงไม่มีจริงไง 

 แม้กระทั่งสังคมสวีเดนเองก็ยังไม่ได้บอกว่าเท่าเทียมเลย ความ

รู้สึกของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเท่าเทียมกัน ก็ยัง

รู้สึกว่าไอ้นั่นรวยกว่า นั่นหล่อกว่า ไอ้นั่นดีกว่า ไอ้นี่เด่นกว่า ไอ้นี่ดังกว่า 

คิดว่าอย่างนั้นนะ 

 แต่ในสมัยยุคอดีตนั้นจะเห็นว่าท่ามกลางความไม่เท่าเทียม 

ท่ามกลางสภาพที่ประชาชนนั้นเป็นชาวนาชาวไร่ด้วยกันทั้งสิ้น มีกษัตริย์

อาจจะรวยท่ีสุด แลว้กข็นุนาง แตภ่ายใตส้ภาพอยา่งนัน้ ปัญหาความเทา่เทยีม 

แทบจะไม่ได้กลายเป็นปัญหาเลย เพราะผู้คนก็ยังมีจิตใจยังมีความรู้สึก 

ทางด้านจิตวิญญาณในตัวเองอยู่ อยู่ในป่าในเขาก็มีความรู้สึกสุขได้โดย 

ไม่จำาเป็นต้องดิ้นรนเข้ามาเป็นข้าราชสำานักเลยก็มี 

คือเราก็คงไม่สามารถไปทำาให้ทุกคนจิตใจสูงเท่าเทียมกันได้หมด 

แต่เราพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่า อย่างน้อยท่ีสุดระบอบท่ีเรียกกันว่า

ประชาธิปไตยนัน้กเ็ปน็หลกัประกนัอนัหนึง่ทีท่ำาใหค้นทีอ่ยูน่อกวงจร

อำานาจมีช่องทางในการที่จะต่อรอง

 ก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่า การต่อรองของเขานำาไปสู่สิ่งที่

สรา้งสรรค์หรอืสิง่ทีเ่ลวรา้ย คอืระบบใดกต็ามมนักม็ชีอ่งทางของมนัอยูแ่ลว้ 

เราคดิวา่อยา่งนัน้ ระบบกษตัรยิน์ัน้ไมไ่ดห้มายถงึวา่พอขึน้มาปับ๊ ประชาชน

ตายหมด ไม่ใช่อย่างนั้น ระบบกษัตริย์ในอดีตนั้นถ้ากษัตริย์ไม่ดีอยู่ไม่ได้ 

เลยนะ มันก็โดนโค่นกันเอง ฮ่องเต้ก่ีฮ่องเต้อยู่ถาวรเป็นนิรันดร์ได้ยังไง 

ขนาดจิ๋นซียังไปซะดื้อๆ ทุกระบบมันมีช่องของมันหมด แล้วสุดท้ายผู้ที่

จะพออยู่ได้ยาวๆ ก็คือผู้ที่ทำาสิ่งที่ดีงามให้กับราษฎรนั่นแหละ ที่พอจะอยู่
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ได้ยาวๆ 

 หลักของระบบกษัตริย์ก็คือว่า เวลาจะโค่นกันทั้งทีก็เพื่อราษฎร 

กนิดอียู่ด ีแลว้ก็มีชอ่งของมนั ไมใ่ชป่ระชาธปิไตยอยา่งเดยีว ประชาธปิไตย 

มีช่อง แต่ช่องของประชาธิปไตยบางทีก็ยุ่งเหมือนกันนะ ก็อย่างที่บอก 

ถ้าประชาชนเลว ใช้การต่อรอง ผู้ที่ทำาดีก็ปวดหัวเหมือนกันนะ การ 

กระจายอำานาจเข้าไปสู่ตำาบลต่างๆ ตำาบลที่ดีก็ดีไป แต่ตำาบลที่เลว มันก็ 

เอาเงินไปซ้ือเครื่องเสียง ไปสร้างหัวคะแนน เพราะมันไม่ได้มีศีลธรรม 

เปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจนกลายเป็นชุมชนที่คิดแต่เงินอย่างเดียว

แล้วพวกเขาไม่มีสิทธิจะได้โอกาสเรียนรู้เรื่องพวกนี้เองเหรอครับ

 เข้าใจๆ ...คือชนบทน่ะ โดนพลิกไปเท่าไหร่แล้ว ก็ด้วยท่ามกลาง

บรรยากาศประชาธปิไตยไมใ่ช่เหรอ ประชาธปิไตยในความหมายของเรานัน้ 

เราคิดว่าสูงสุดแล้วมันคือเครื่องมือของทุนนิยม ที่โลกตะวันตกพยายาม

ยัดเยียดให้ทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย เรามักจะสนใจในแง่นั้น

มากกวา่ และมนัใชเ้คร่ืองมอืนีใ้นการทำาใหเ้กิดความเทา่เทยีมแบบลกูคา้ คอื

การเป็นผู้บริโภคสากลเท่าเทียมกันหมด อุดมคติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบ 

ธรรมเนียมประเพณี สู้โคคา-โคล่าไม่ได้อีกต่อไป สู้เพลงแร็พไม่ได้อีกต่อไป 

มนักบ็งการโลกทัง้โลกไดง้า่ยขึน้ ดว้ยเหตนุีม้นัจงึยดัเยยีดประชาธปิไตยไป

ในทุกซอกทุกมุมของโลก 

 ถ้าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆ ทำาไมมันไม่ทำาร้ายพวก

ทุนนิยมโลกเลยล่ะ ทำาไมทุนนิยมโลกดีใจกับประชาธิปไตยแล้วพยายาม

ยดัเยยีดสิง่เหลา่นีใ้หกั้บประเทศ...เกาะวานูอาต ูประเทศอะไรตา่งๆ ไปเตม็ที ่

ให้ต้องเป็นประชาธิปไตยให้ได้...ใช่ไหม มันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง  

เรามองในรูปนั้นมากกว่า 

 ถา้คนเลวๆ คนหนึง่พดูวา่ตวัเองเปน็ประชาธปิไตยแลว้คนคนนัน้จะ

กลายเป็นคนที่ควรจะให้การยอมรับ เราไม่ค่อยเห็นด้วย แล้วมันก็มีคนเลว 

จำานวนไม่น้อยที่ใช้ประชาธิปไตยเป็นข้ออ้าง แม้กระทั่งนักการเมือง 
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ทุกวันนี้ ก็ใช้คำาว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นข้ออ้าง ทั้งที่มันเลวฉิบหาย...ก็มี

ให้เห็นอยู่เยอะแยะ

นัน่สคิรบั คอืถา้เราเหน็คนอืน่กน็า่จะเหน็วา่ไอค้นนีม้นัเลว แลว้ทำาไม

ไม่ให้พวกเขาเรียนรู้และให้บทเรียนกันเองล่ะครับ

 (พูดทันที) นั่นมองสวยไป ข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้น อย่างที่บอก

ว่าประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของทุนนิยม ของโลกอุตสาหกรรมตะวันตก 

200 ปมีาแลว้ทีม่นัพยายามบบีบงัคับใหโ้ลกเปน็ประชาธปิไตย ใหเ้ปิดการคา้ 

เสรี แล้วโลกดีขึ้นไหมล่ะ สภาพแวดล้อมเป็นยังไง มลภาวะถึงขั้นไหน 

นักการเมืองคนหนึ่งทำาเลวไป ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งครั้งใหม่จะโดนโค่นล้มได้นะ 

ประชาชนไม่ได้มีบทบาทขนาดนั้น

เป็นไปได้ไหมครับว่าความห่วยของนักการเมืองในสายตาเรา อาจ

จะยังผลให้คนที่เลือกเขามาได้ประโยชน์ในทางใดทางทางหนึ่งก็ได้

 ซ่ึงเปน็ประโยชนท์ีไ่มด่ดีว้ย เชน่ นำาเอางบประมาณเข้าไป แบง่กนักนิ 

ควบคุมสร้างอิทธิพล เป็นแก๊งจัดตั้งระบบหัวคะแนน ใช้วิธีทำาลายคู่แข่ง  

จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยที่เราใช้นั้น ยิ่งนานวันยอมรับหรือเปล่าว่ามันยิ่ง

ใชเ้งนิมากข้ึน ผูแ้ทนจนๆ อยา่งแคล้ว นรปต ิอยา่งสมคดิ ศรีสงัคม นีเ่กลีย้ง

เลยนะ เหลือแต่ลูกเสี่ยเล้งอย่างนี้...ไปช่วยอะไรได้ 

 หรืออย่างประชาชนที่เคยเลือกเตียง ศิริขันธ์ ไปไหนหมด ทำาไม

ตอนนี้ถึงได้ผลิตคนอย่างเนวินขึ้นมา ประชาธิปไตยไม่ได้สร้างศีลธรรมให้

เลย สร้างอำานาจต่อรองจริง สร้างความสุขจริง แต่ไม่ได้สร้างความดีเลย 

ที่พี่พูดมา มันคล้ายๆ กับที่ชนชั้นนำาเราคิด...

 (พดูทนัท)ี ไมใ่ช่ชนช้ันนำาหรอก ความดมัีนไม่มีชนชัน้นำา ชนชัน้ลา่ง 

ความดีไม่มีกระทั่งเพศ ไม่มีเพศชายเพศหญิง ไม่มีกษัตริย์ ไม่มีราษฎร... 

ความดใีนความหมายเรานะ ไมม่คีนรวยคนจน ไมม่ชีนชัน้ลา่ง ไมม่ชีนชัน้ตำา่ 
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ความดีคอืความดี คอืศลีธรรมงา่ยๆ ไมโ่ลภไมห่ลง แตพ่วกเรากพ็ยายามทำาให ้

ความดีมันเป็นเรื่องยุ่งยาก ก็เพื่อบอกว่านี่คือความดี ของระดับสูง ที่จริง 

ย้อน...(ลากเสียงยาว) ไปสิ ถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆ ย้อนไปนู่น 

ถึงยุคบรรพกาลตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นแสงสว่างลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้า

ลงมาบนดิน ความดีความชั่วมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว 

 หลายคนก็พยายามจะทำาอธบิายวา่...โอย้...เปน็เร่ืองชนชัน้สงูตอ้ง

ดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ ศาสนาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ยาพิษ ก็พูด 

แบบเดียวกับที่บาคูนิน (มิคาอิล บาคูนิน) เคยพูด ตั้งแต่สมัยนู้น...รุ่น 

บาคูนินแม่ง...เรียกว่าตั้งแต่ใส่กางเกงหูรูด (หัวเราะ) ฝ่ายก้าวหน้าในเมือง

ไทยนีมั่นก้าวหนา้แบบทาสไง มนักา้วหนา้แบบตดิฝรัง่ มนักา้วไปไม่ออกสกัท ี

ท่านพุทธทาสบอกว่า ธรรมะน้ันไม่มีเพศ ไม่ต้องเรียกว่าไม่มีชนชั้นล่าง 

ชนชัน้สูงหรอก เพศมนักย็งัไมม่ ีความดมีนักค็อืความด ีความดขีองกษตัริย์

กบัความดขีองราษฎรมนักค็อือนัเดยีวกนั เชน่ ความรูจ้กัพอ มันกเ็ป็นความด ี

อันเดียวกัน

ลักษณะวิธีคิดแบบไม่เคยไว้ใจชาวบ้านนี่มันเริ่มสะท้อนออกมา 

อีกแล้วนะครับ อย่างคณะกรรมการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ของอาจารย์

สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ก็เริ่มเอาแล้ว ส่งสัญญาณว่าจะเพิ่มส.ส.สัดส่วน 

ลดส.ส.เขต ซึง่มันสะทอ้นวา่นีเ่ปน็วธิคีดิของคนทีไ่มเ่คยเชือ่ชาวบา้น

เลย

 สมบตัเิขาก็เปน็อยา่งนีข้องเขามาตัง้นานแล้ว เรากอ็ยา่ไปถือสา...

สมบัติคนเดียว จะไปทำาอะไรได้

ผมหมายถึงตัวอย่างความคิดแบบอีลิต...

 นิธิก็คิดอย่างนี้ ขืนไปเถียงแกขึ้นมา แกด่าเอา...(หัวเราะ)  

นักวิชาการแม่งเหมือนกันทุกคนนะ ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าไปรับใช้ 

ใคร เวลาไปรับใช้คนอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่ง นักวิชาการก็เป็นอย่างนี้ 
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 แม้กระทั่งหมอประเวศ เห็นไหมมีต้ังกรรมการเป็นประธานกัน

ฉิบหาย พี่นงพี่เนาว์ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) เป็นประธานกัน เราก็ดูด้วย

ความที่ใจเป็นสุขสิ งานของคนแก่เขาก็ว่าไป...เราก็สบายใจ แต่ไม่ใช่ว่า 

พี่เนาว์นี่...ตายห่า เอาแล้วเว้ย เห็นมั้ย แม่งเสวยสุขกันเว้ย พวกเราไม่ได้

แดกเลย (หัวเราะ) ถา้เราคิดอยา่งนัน้เรากเ็สรจ็ กลายเป็นฝ่ายตอ่ตา้นเขาไป 

คอืไอจ้รติแบบนี ้ไมเ่คยเช่ือใจไมเ่คยใหเ้กยีรตวิา่ชาวบา้นจะไปเรยีนรู ้

ได้เอง…

 อันนั้นมี อันนั้นเป็นระบบราชการ...

นั่นน่ะครับ มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า ระดับ

จิตใจสูงกว่า แล้วชอบไปคิดแทน ไปตัดสินแทนชาวบ้าน 

 ใช่ๆ นั่นเป็นทัศนะราชการ และวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรปฏิรูประบบ

ราชการ แต่จะมาโมเมบอกว่าคนบางคนไม่ดี หรือคนบางคนยังโง่อยู่นั้น

เพราะเขาถอืสงักัดอยูอี่กชนช้ันหนึง่ อันนีเ้ราไมเ่หน็ดว้ย กบ็างคร้ังเขากไ็ม่ด ี

เขาไม่รู้เรื่องจริงๆ น่ะ เขาเอาเงินไปซื้อเครื่องเสียง ไปคอร์รัปชันกันอย่างนี้ 

ใน อบต. เอางา่ยๆ ทีจ่งัหวัดเลยนะ่ ซือ้กนัเละเลย แลว้บอกใหเ้ขาเรยีนรูเ้อง 

เขาก็เลือกไอ้ ส.ส. คนนี้ เพราะเงินมันมาจาก ส.ส. คนนี้ แล้วกลับขยายตัว

ขึ้นมากลายเป็นผู้มีอิทธิพลขึ้นมา รับหมงรับเหมาอย่างนั้นน่ะ แล้วแบบนี้

จะพูดยังไง 

 แต่ชาวบ้านที่ดี...มี และควรเปิดโอกาส อบต. หลาย อบต. ที่ดี 

ก็เลยถึงได้ย้อนกลับมาบอกว่าประชาธิปไตยจะดีก็ต่อเม่ือคนมันดี ซึ่งก็

หมายความว่าคนดีนั้นไม่อยากจะให้พูดเลยว่า ดีแบบไหนล่ะ ดีแบบชนชั้น

สูงหรือชนชั้นล่าง ไม่ควรพูดเลย...ดี...มันไม่มีชนช้ัน มันไม่มีกระทั่งเพศ  

ผู้หญิงก็ดีได้ ผู้ชายก็ดีได้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแบ่งเพศเป็นชนช้ัน

ผู้ชายชนชั้นผู้หญิงอีกต่อไป

 เหมอืนอยา่งพรรคพวกเราทีถ่ามพรรคคอมมวินสิตไ์ง เขา้ปา่กนัไป 
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เรยีบรอ้ยแลว้ เจอจดัตัง้ชาวนาสอนอยูน่ั่น จนไมไ่หว...เพือ่นเราเลยถามวา่... 

เอ ถ้าเราเกิดความเสมอภาคทางสังคมหมดแล้ว สังคมนิยมชนะแล้ว เรา

จะทำายังไงกับลิงดี มันจะเกิดชนชั้นลิงมั้ย...วานรน่ะ (หัวเราะ) แล้วถ้าพวก

วานรมันก่อกบฏข้ึนมาจะทำายังไง... (หัวเราะ) จัดตั้งไล่ถีบเลย ต้องออก

จากป่ามาจนได้ 

มผู้ีวิเคราะหอ์ยา่งนีค้รบัวา่ ปรากฏการณท์ีม่นักำาลงัเกดิขึน้ ณ เวลานี ้

มันก็คือการงัดกันระหว่างผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้าง

สังคมแบบเก่าหรือกลุ่มอำานาจเก่า กับคนซึ่งเติบโตมาในโครงสร้าง

แบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมโลกที่ผลิตคนแบบทักษิณขึ้นมา  

คนแบบทักษิณที่ผลิตชาวบ้านแบบหนึ่งขึ้นมา ชาวบ้านแบบหนึ่ง 

ซึ่งชั่วนาตาปีไม่เคยพบว่าตัวเองได้ของแบบนี้ วันหนึ่งก็พบว่าตัวเอง 

ได้ประโยชน์จากมัน การงัดกันตรงนี้มันอธิบายได้ไหมว่า สุดท้าย 

แล้วนั้นคนที่ยังพยายามจะปกป้องโครงสร้างอำานาจเก่า ก็คือคนที่ 

ยังได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างแบบเดิมอยู่ 

 เราไม่คอ่ยเหน็ดว้ยกบัแบบนี ้เราวา่มนัปวดหวัไป ไอก้ารวเิคราะห์

แบบพยายามจะ...ปลำา้กันในถำา้ทีม่ดืมดิ (หวัเราะ) เราพดูงา่ยๆ ตามแบบเรา 

แล้วกันนะ ตามความเชื่อ ผิดถูกไม่รู้ 

 เราวา่โลกขณะนีเ้ปน็การสูก้นัระหว่างฝา่ยวัตถกุบัฝา่ยจติ ซึง่แตล่ะ

ฝา่ยอาจจะแบง่ความดไีมเ่หมอืนกนั กเ็ปน็ไปได.้.. อยา่งทีบ่อกไงวา่ กระทัง่

ความโลภก็เปน็แรงปรารถนาชนดิหนึง่ เปน็สญัชาตญาณของมนษุยท์ีท่ำาให้

มนุษย์ขับเคลื่อนอย่างที่ลัทธิซาตานว่า...ก็ว่าได้ มันก็ผลิตมาเรื่อยไง ชุด

ความคิดของเสรีภาพ...มหาศาลเลยในฝ่ายวัตถุ ฝ่ายจิตเขาก็มีของเขา แต่

ของฝ่ายจิตนั้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ ความดีของเขาก็คือความดี 

 เราวา่สองฝา่ยนีก้ำาลังสูก้นั ไมใ่ช่เฉพาะในสงัคมไทยแตใ่นขอบเขต

สังคมโลก ฝ่ายวัตถุนั้นก็ถือว่าทุนนิยมเป็นตัวแทนนั่นแหละ กับฝ่ายจิตซึ่ง

มนัอาจจะเปน็ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีขณะเดยีวกนัในฝา่ยจติกใ็ชว่า่มี
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แต่คนดีหมดนะ จิตที่น่ากลัวๆ จิตแบบวาห์ฮะบี หรืออัลกออิดะห์ ก็มี ที่นั่น

กระชากแรงเลย สดุโตง่ไปอกีดา้นหนึง่เลย กค็อืเรยีกวา่ฟืน้กฎหมายอสิลาม 

ปาหินกันเลย 

 พวกนี้จนๆ ทั้งนั้น ฝ่ายจิตไม่ได้เป็นฝ่ายสถาบันเลยนะ ตาลีบันนี่ 

จนทัง้นัน้เลย ฝา่ยวัตถกุใ็ช่ว่าจะเปน็ผูท้ีเ่ลวเสมอไป ทีเ่ขาพยายามจะพฒันา

ทุนนิยมให้มันเป็นทุนนิยมที่มีจิตวิญญาณเข้าไปด้วยก็มีเหมือนกัน แม้

กระทั่งพวกหิ้วถุงผ้า...โลกร้อน นี่ก็มีอยู่เหมือนกัน นั่นล่ะ เราว่ามีสองฝ่าย 

 ส่วนที่ว่าใครจะมาเอาใส่ในกรอบสังคมไทย แล้วก็ยัดเยียดกับ

สถาบัน หรือศักดินานั้น เราว่าแคบไปหน่อย ด่วนสรุปไปหน่อย และเพื่อ

ตอบสนองชุดความคิดของตัวเองมาไปหน่อย (หัวเราะ) 

 ท้ายที่สุดฝ่ายที่จะชนะน่าจะเป็นฝ่ายกลางๆ ฝ่ายที่อยู่ ใน 

สองฝ่ายฝ่ายที่สามารถไปผสมกลมกลืนแนวทาง moderate ของทั้งคู่ 

เข้ามาได้ โดยตัวช่วยอันหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจของมนุษย์พัฒนาได้เร็ว  

เร็วเกินกว่าที่ผู้คนบอกว่า เฮ้ย...มันไม่มีทางหรอกที่จะทำาให้คนมีศีลธรรม

คลา้ยๆ กันแตใ่นความคดิเรา...มนัจะม ีนัน่กค็อืธรรมชาตนิัน่เองจะยดัเยยีด

จติสำานกึทางศลีธรรมใหก้บัผูค้น เกดิการตืน่รูแ้บบฉบัพลนัขึน้มาได ้ภายใน

ช่วงใดช่วงหนึ่ง นั่นล่ะคือเครื่องมือสำาคัญ ดีกว่าตำาราศีลธรรมเล่มไหนๆ 

อันนี้ถามสนุกๆ นะครับ คือที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ เราควรบอก 

ผู้อ่านไหมครับว่า นี่คือทัศนะของคนที่ไม่เคยเชื่อถือรสนิยมและการ

ตัดสินใจของคนส่วนใหญ่แม้แต่น้อย เช่น ไม่เชื่อโพลล์ ไม่เชื่อบ็อกซ์

ออฟฟิศ พูดง่ายๆ ไม่เคยเชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้ว

 ไม่รู้สิ เราจะไปพูดอย่างนั้นได้เหรอ ...แต่ดูๆ แล้วก็น่าจะเป็น 

อย่างนั้น (หัวเราะ) 

 เพราะสว่นใหญค่วามดมีนัมาจากคนเลก็ๆ ทัง้นัน้ ในประวตัศิาสตร์

มนษุยชาตเิราไมเ่คยเหน็ว่าเสยีงสว่นใหญจ่ะไปสรา้งความดขีึน้มาไดเ้ลย แต่

เป็นคนเล็กๆ ไม่กี่คนเท่านั้นที่สร้าง คนที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า คนที่ค้นพบ
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ดาวพลูโต ก็ไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ โดยมากก็จะโดดๆ เดี่ยวๆ ทั้งนั้น 

 สว่นประเภททีช่อบอยูก่บัคนมากๆ นัน่ไมใ่ช่นสิยัเราอยูแ่ลว้ ถ้าไป

อยู่อย่างน้ันเราจะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวเหนอะหนะ รู้สึกว่าเป็นความ

อ่อนแอชนิดหนึ่ง ถ้าต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ หรือถ้าพูดให้ลึกๆ เราก็ไม่

ค่อยชอบมวลชน เราสงสาร ยิ่งเวลาไปฟังเขาอภิปราย ตั้งเวทีให้ชาวบ้าน

มาสัมมนา เราสงสารมวลชนฉิบหาย 

 หนังเรื่องหนึ่งที่เราเคยบอกให้ไปดูหลายครั้งแล้ว ที่เราชอบน่ะ 

เรือ่ง The Chase ที ่มาลอน แบรนโด แสดง เรารูส้กึว่าคนหมูม่ากบางทแีมง่ 

น่ากลัวฉิบหาย...ซึ่งเราไม่ชอบ เราชอบมาลอน แบรนโด นี่แหละ ยืนหยัด

อยู่คนเดียว คนอื่นช่างแม่ง... เรารู้สึกอย่างนั้นมากกว่า และเท่าที่ผ่านมา

เราพบว่าคนที่อ้างเสียงหมู่มากเป็นเครื่องมือ ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ของแท้ 

สัมภาษณ์: 29 มิถุนายน และ 18 สิงหาคม 2553


