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ใบตองแหง้ 

  
   
ผมดขูา่ว 37 ปี 14 ตลุา แลว้ก็นกึขําๆ วา่ นีOถา้ไมม่กีารเคลืOอนไหวของ สนนท. ถา้ไมม่กีารเคลืOอนไหวของคน
เสืYอแดง ทีOถกูรัฐบาลนําไปตปีี\ บวา่ม ี“ชายชดุดํา” ผา่นการฝึกอาวธุจากเขมร (แลว้ก็หนา้แหกเมืOอทหารไมเ่ลน่
ดว้ย) 14 ตลุา ก็คงเป็นแคง่าน “เชง็เมง้” ทีOถกูกลบกระแสโดยขา่วฟิลม์-แอนนีO พงิกีY-ธัญญา่-เป๊ก อยา่งเกง่
หนังสอืพมิพก็์จะเอาภาพมาลงตามธรรมเนยีม 
  
สืOอกระแสหลักไมไ่ดใ้หค้วามสนใจนักกบั 14 ตลุา สญัลักษณ์แหง่การตอ่สูเ้พืOอประชาธปิไตย คงยอกอกยอก
ใจทีOตวัเองสนับสนุนรัฐประหาร ขณะทีOสืOอเสืYอแดง-หรอืสืOอทีOเสืYอแดงดแูละอา่น ใหค้วามสนใจกบั 14 ละ 6 
ตลุา เสมอืนประวัตศิาสตรท์ีOตนเองมสีว่นรว่ม 
  
ในแงข่องการตอ่สูเ้ชงิสญัลักษณ์ คนเสืYอแดงกําลังแยง่ชงิ 14 ตลุามาเป็นประวัตศิาสตรท์ีOตนเองมสีว่นรว่ม 
รวมทัYง 6 ตลุา พฤษภา 35 หรอื 24 มถินุา 2475 และปชูนยีบคุคลอยา่ง อ.ปรดี ีอ.ป๋วย 
  
คนเดอืนตลุาผูถ้อืวา่ขบวนการนักศกึษาในยคุนัYนเป็นพลังอนับรสิทุธิvผดุผอ่ง-ผอ่งกวา่ขบวน “ไพร”่ ในยคุนีY จะ
คดิอยา่งไรก็แลว้แต ่แตจ่ติวญิญาณและมรดกการตอ่สูข้องวรีชน 14 ตลุา 6 ตลุา กระทัOงพฤษภา 35 หรอืยอ้น
ไปถงึคณะราษฎร ไดถ้า่ยทอดเขา้ถงึมวลชนทีOแทจ้รงิอยา่งกวา้งขวาง เขา้ถงึแมค่า้ แท็กซีO สามลอ้ คนชนบท 
คนธรรมดาสามัญ ทีOตืOนตวัขึYนมาเรยีกรอ้งประชาธปิไตย เหมอืนพวกเราเมืOอ 37 ปีกอ่น และสนใจศกึษาใครรู่ ้
เหมอืนเมืOอครั YงทีOพวกเราศกึษายอ้นไปถงึยคุสมัยของ อ.ปรดีแีละกอ่นรัฐประหาร 2500 
  
รุน่นอ้งผมรายหนึOง เลา่ใหฟั้งวา่เธอมแีท็กซีOขาประจําเป็นเสืYอแดง พอรูว้า่เธอเป็นคนรุน่ 6 ตลุา เขาก็ซกัถาม
อยา่งสนใจใครรู่ ้ยอ้นอดตีจาก 6 ตลุาถงึ 14 ตลุา กระทัOงเรืOองราวของ อ.ปรดีกีบักรณีสวรรคต ทีOเขาไมเ่คยรูม้า
กอ่น 
  
นัOนขณะทีOคนชั Yนกลางหันไปอา่นหนังสอืเลม่ลา่ของวมิลพรรณ ปิตธวัชชยั “พีOติyม” ของผม ทีOอา้งวา่ อ.ปรดีี
ขอใหแ้พทยอ์งักฤษปกปิดขอ้มลูกรณีสวรรคต 
  
มพีรรคพวกยใุหโ้ตพ้ีOติyม ผมบอกวา่เรืOองไร พีOติyมกบัผมซีYกนัดสีมัยแกยังอยูส่ยามโพสต-์ไทยโพสต ์แกเป็น
ไฮโซอสีานลกูเจา้ของโรงสทีีOบัตรเอทเีอ็มขึYนสนมิ เพราะไมเ่คยกดบัญชเีงนิเดอืน ชอบซืYอขนมมาเลีYยงโตะ๊
ขา่วแลว้ตวัเองก็นัOงเมาทเ์กาพงุแกรกๆ ตอ้งโน่นเลย ให ้อ.เทพศริ ิสขุโสภา มาโต ้รับรองพีOติyมไมก่ลา้หอื (ฮา
อยา่งลับๆ) 
  
โทษท ีอนันัYนขีYเลน่ แตผ่มบอกวา่พีOติyมแกก็เชืOอของแกอยา่งนัYนมาแตไ่หนแตไ่รแลว้ ตั Yงแตก่อ่นมเีหลอืงมแีดง
อกี แกเขยีนทกุทก็ีจะมสีานุศษิยห์รอืผูย้กยอ่งเชดิช ูอ.ปรดีอีอกมาตอบโต ้มันควรจะเป็นหนา้ทีOของคนเหลา่นีY 
แตบั่ดนีYคนเหลา่นีYสว่นใหญหั่นไปใสเ่สืYอเหลอืง มันควรจะเป็นวาระของอาจารย ์ส.ศวิรักษ์ กบัลกูศษิยล์กูหา 
หรอืวา่ทายาทตระกลูชยันาม ทีO อ.ดเิรกทา่นถกูพาดพงิดว้ย... แตท่ีOไหนได ้มแีคท่ายาทคณุสพุจน ์ดา่นตระกลู 
ออกมาโตแ้ทน 
  



นัOนแปลวา่พวกเสืYอเหลอืงไดป้ลอ่ยใหป้ชูนยีบคุคลแหง่ประวัตศิาสตรป์ระชาธปิไตยหลดุมอืมาอกีแลว้ ซํYารา้ย 
คํานูณ สทิธสิมาน ยังกลา่วหาสมบัต ิบญุงามอนงค ์วา่การไปรณรงคท์ีOอยธุยาเพืOอโชวป้์ายสะพานปรดี ีพนม
ยงค ์เป็นการตอ่สูเ้ชงิสญัลักษณ์ทีOมอีนัตราย 
  
ออ้ เพิOงรูว้า่การเชดิช ูอ.ปรดีเีป็นอนัตรายมาก สําราญ รอดเพชร กบัยะใส ก็ออกมาตอกยํYา คนพวกนีYไมใ่ชห่รอื
ทีOเคยยกยอ่ง อ.ปรดี ีมาตอนนีYกลับเห็นเป็น “สญัลักษณ์อนัตราย” 
  
24 มถินุา ก็เป็นสญัลักษณ์ทีOถกูคนเสืYอแดงแยง่ยดึมาแลว้ ตั Yงแตต่อนครบ 75 ปีในชว่ง คมช.พอด ี6 และ 14 
ตลุาปีนีY ก็เห็นไดว้า่สืOอเสืYอแดง ตั Yงแตท่วีดีาวเทยีมไปถงึวทิยชุมุชน ใหค้วามสําคญันําเสนอมากกวา่สืOอกระแส
หลัก ทีOอาจจะเห็นวา่ไมม่อีะไรใหม ่แตมั่นใหมสํ่าหรับคนทีOเพิOงตืOนตวั และมอีารมณ์รว่ม มชีะตากรรมรว่ม 
  
คนเสืYอแดงมอีารมณ์รว่มกบั 14 ตลุา โดยไมต่อ้งอา่นแบบเรยีนของกระทรวงศกึษา ทีOถกเถยีงกนัมาเกอืบ
สามสบิปีกวา่จะเขยีนลงไปไดห้นึOงยอ่หนา้ คนเสืYอแดงมอีารมณ์รว่มกบั 14 ตลุา โดยไมส่นใจวา่ ธรียทุธ-
เสกสรรค-์จรีะนันท-์สมบัต ิธํารงธัญวงศ-์ประสาร มฤคพทัิกษ์ จะไปยนือยูแ่ถวไหน 
  
เพราะคนเสืYอแดงถกูกระทําคลา้ยกบั 6 ตลุา และขบวนเรยีกรอ้งประชาธปิไตย ก็ถกูกระทําไมต่า่งจากยคุกอ่น 
14 ตลุา 
  
คนเสืYอแดงไมเ่คยรูเ้รืOองยคุเผด็จการถนอม ประภาส กวาดจับผูเ้รยีกรอ้งรัฐธรรมนูญ แตพ่วกเขาเห็นเด็ก
นักเรยีนชปู้าย มคีนตายทีOราชประสงค ์แคนั่Yนก็ถกูจับ สง่ไปบําบัดจติ แมค่า้ขายรองเทา้แตะ เอาหนา้มารค์-
เทอืก มารอง teens แคนั่Yนก็ถกูจับ มคีวามผดิฐานบดิเบอืนขอ้มลู (แถมยังมกีรรมการสทิธิvมาชว่ยบดิวา่ผดิฐาน
ละเมดิศกัดิvศรคีวามเป็นมนุษย ์อา้ว แน่นอน แตนั่OนคอืคดหีมิOนประมาท ทีOมารค์-เทอืกตอ้งแจง้ความดําเนนิคดี
เอง ไมใ่ชจั่บฐานผดิ พรก.ฉุกเฉนิ ซึOงละเมดิศกัดิvศรคีวามเป็นมนุษยร์า้ยแรงกวา่) 
  
คนเสืYอแดงไมเ่คยรูว้า่ยคุเผด็จการถนอม ประภาส ทีOปิดกั Yนสทิธเิสรภีาพในสถาบันการศกึษา แตพ่วกเขาเห็น
นสิตินักศกึษาชปู้ายประทว้งนายกฯ แลว้โดนอาจารยไ์ลต่ะเพดิ คนเสืYอแดงไมเ่คยอา่นประวัตศิาสตรก์ารลบชืOอ 
9 นักศกึษารามคําแหงทีOขบัไล ่ดร.ศกัดิv ผาสขุนรัินดร ์แตพ่วกเขาถกูเลอืกปฏบัิตทัิOวทกุดา้น แมก้ระทัOงใน
รายการเรยีลลติีYอยา่งมารค์ V11 
  
คนเสืYอแดงไมเ่คยรูเ้ห็นอภสิทิธิvของทหารในยคุถนอม ประภาส แตพ่วกเขาประจักษ์ดว้ยตวัเองในยคุ ศอฉ. คน
เสืYอแดงไมเ่คยรูเ้รืOองทหารพาดารา ขีO ฮ.เอาไรเฟิลสอ่งสตัวป่์าในทุง่ใหญน่เรศวร แตเ่ห็นการ “สอ่งสตัว”์ คาตา
กลางเมอืงหลวง (โดยมดีาราปรบมอืเชยีร)์ 
  
ฯลฯ เหลา่นีYคอืสิOงทีOคนเสืYอเหลอืงไมม่อีารมณ์รว่ม แมพ้วกคนตลุาในเสืYอเหลอืงจะพยายามเปรยีบเทยีบ 14 
ตลุา 6 ตลุา กบั 7 ตลุา แตอ่ดุมการณ์และเป้าหมายหา่งไกลกนัสดุกู ่
  
คําถามคอื คนเดอืนตลุา คนเดอืนพฤษภา ทัYงหลายปิตยินิดหีรอืไมท่ีOมรดกเดอืนตลุา มรดกเดอืนพฤษภา ได ้
สบืทอดไปยังบรรดาคนชนบทคนชั Yนลา่ง แท็กซีO สามลอ้ แมค่า้ แมงกะไซค ์ทีOเคยถกูกลา่วหาวา่ โง ่จน เครยีด 
กนิเหลา้ ขายเสยีง และตกเป็นเหยืOอทักษิณ 
  
หรอืคณุจะหวงแหนไวเ้ป็นของตวัเอง ของคนชั Yนกลางผูแ้สนวเิศษ ไมย่อมใหมั้นตกไปถงึมอื “คนชั YนตํOา” 
เหมอืนบางคนพยายามปฏเิสธวา่ 19 พฤษภาไมเ่หมอืน 6 ตลุาเพราะพวกเราบรสิทุธิvและพวกเราไมห่วังใหเ้กดิ
ความรนุแรง 
  
โทษท ีใครทีOไมเ่คยอยูก่บั “คนชั YนตํOา” อาจรับไมไ่ดก้บัการแสดงอารมณ์อยา่งไมม่จีรติ แสดงออกอยา่งหยาบ
กรา้น มทุะล ุตรงไปตรงมา แตค่นเดอืนตลุาสว่นใหญค่อืคนทีOเคยใชช้วีติรว่มกบัพีOนอ้งกรรมกร ชาวนา ชาวเขา 
ไมใ่ชห่รอื ในอดตี ผมเคยฝากชวีติไวก้บั “สหาย” ทีOบางคนก็เคยเป็นโจรมากอ่นดว้ยซํYา ผมเคยอยูใ่นหมูบ่า้นทีO
ทหารปิดลอ้ม โดยมเีพยีงความจรงิใจของชาวบา้นเป็นทีOพึOง 
  
แคอ่ยากถามใจคนเดอืนตลุา วา่ยนิดจีะชว่ยเหลอืสนับสนุนใหม้วลชนเตบิโตเป็นพลังประชาธปิไตย หรอืจะยยุง
ใหป้ราบปราม ทําลาย แยกสลาย “ปฏริปู” เพืOอให ้“สามัคค”ี แบบทีOพวกเขาตอ้งสยบยอมนอ้มหัวอกีตอ่ไป 
  



มันคงจะดกีวา่นีYแน่ๆ เลย ถา้ธรียทุธ เสกสรรค ์จรีะนันท ์หรอือดตีผูนํ้าทั Yงหลายจะเขา้ไปหามวลชนและชว่ย
เผยแพรค่วามคดิประชาธปิไตย ไมใ่ชใ่หค้นตลุาหางแถวอยา่งใบตองแหง้ตอ้งสวมบทดาราจําเป็นไปออกทวีี
พดูกบัคนเสืYอแดง (ออิ ิเนืYอทีOโฆษณา) 
  
ฝ่ายกา้วหนา้กบัความรูเ้ศรษฐกจิ 
  
ผมเคยตั Yงขอ้สงัเกตไวว้า่ สืOอไทยไมค่อ่ยรูเ้รืOองเศรษฐกจิ คอืนักขา่วการเมอืงก็ไปทาง นักขา่วเศรษฐกจิก็ไป
ทาง มายอ้นคดิดดูีๆ  ก็พบวา่ไมใ่ชแ่คส่ืOอหรอก แตฝ่่ายกา้วหนา้ ภาคประชาสงัคม ตลอดจนพวกคนเดอืนตลุา
ทัYงหลายทีOเป็นตน้ธาร ลว้นแลว้แตไ่มม่คีวามรูเ้รืOองเศรษฐกจิ 
  
นีOทั YงๆทีOเราเพิOงไดผู้ว้า่แบงกช์าตคินใหม ่คณุประสาร ไตรรัตนว์รกลุ ทีOเคยเป็นคนรุน่ 14 ตลุา (อยา่งไมใ่ครส่งา่
งามเทา่ไหร ่เพราะแบงกเ์อกชนสง่ประกวด ถา้ไมอ่ยากใหเ้กดิความรูส้กึวา่ “ทับซอ้น” ก็น่าจะลาออกกอ่นเป็น
แคนดเิดท) 
  
แตค่นเดอืนตลุาสว่นใหญ ่ทีOเขา้ป่า แลว้กลับออกมาทํางานภาคประชาสงัคม หรอืไมป่ระชาสงัคมก็ตาม จะเป็น
สืOอ เป็น NGO หรอืขายนํYาเตา้หู ้หรอืกระทัOงทําธรุกจิ SME สว่นใหญแ่ลว้มคีวามรูท้างเศรษฐกจิแคห่างอึOง เคย
ศกึษาแตลั่ทธมิารก์ซ ์ทีOวพิากษ์ทนุนยิมสมัยเมืOอรอ้ยกวา่ปีกอ่น หรอือยา่งนอ้ยก็เมืOอ 30 ปีกอ่นเอา้ แลว้ก็คดิวา่
วธิกีารแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนมทีางเดยีว คอืตอ้งยดึกจิการเป็นของรัฐ ไมใ่หม้พีอ่คา้คนกลาง 
ไมใ่หม้เีอารัดเอาเปรยีบความแตกตา่งเหลืOอมลํYา 
  
คนเดอืนตลุา ฝ่ายกา้วหนา้ ภาคประชาสงัคม NGO ทีOคลานตามกนัมาเป็นพรวน ไมเ่คยหกูระดกิเรืOองคา่เงนิ
บาท เรืOองอตัราแลกเปลีOยน เรืOองตลาดหุน้ ตลาดซืYอขายลว่งหนา้ ตลาดตราสารหนีY ฯลฯ โทษท ีรวมผมดว้ย 
อยา่ง อ.ใจยกเรืOองทฤษฎขีองเคนส ์ก็เชืOอไดเ้ลยวา่ คนเดอืนตลุา สืOอ NGO ทีOเขา้ใจไดล้กึซึYงมนีอ้ยกวา่นอ้ย 
  
ฉะนัYน กระแสสงัคมของเราคอือะไร ก็คอืการแหเ่ฮโลสาระพาตามรสนา โตสติระกลู ทีOคดัคา้นการเอา ปตท. 
เอา กฟผ.เขา้ตลาดหุน้ แบบมองโลกแงร่า้ยดา้นเดยีว วา่คนไทยจะตอ้งใชไ้ฟแพงเหมอืนอารเ์จนตนิา (ผมก็
คา้นการขายยกพวง แตก่ลับไปมองดีๆ  มันก็มทัี Yงขอ้ดขีอ้เสยี) 
  
สดุทา้ยเราก็ตอ้งมาทนดคูณุพอ่พนักงาน CAT โหร่อ้งดว้ยความปิตยินิดปีรดีาปราโมทยเ์มืOอศาลปกครองสงูสดุ
สัOงคุม้ครองชัOวคราวไมใ่หเ้ปิดประมลู 3G (ถามวา่มันโหเ่พืOอชาตหิรอืเพืOอโบนัส) 
  
เรามคีวามรูท้างเศรษฐกจิตืYนเขนิมาก เหมอืนยังหลับอยูใ่นยคุตอ่ตา้นฐานทัพ ไลจั่กรพรรดนิยิมอเมรกิา เมืOอ
เทยีบกบัทนุนยิมโลกาภวัิตนท์ีOพัฒนาไป สดุทา้ยคอือะไรๆ ก็ตอ่ตา้น FTA ก็ตอ่ตา้น (แลว้ตอนนีYเป็นไง ตวัเลข
สง่ออกทีOดีๆ  ก็เพราะ FTA ดว้ย) ไมใ่ชผ่มไมต่อ่ตา้นนะครับ บางเรืOองมันเป็นผลเสยี เศรษฐกจิไทยวันนีYก็ยังพึOง
การสง่ออกอยูด่ ีแตเ่ปลีOยนไปเกาะหางมังกรจนี จากทีOเคยเกาะแขง้เกาะขากาโมยุ่น่ รัฐบาลไหนก็เดนิแนวทาง
นีY คณุลม้ทักษิณวา่นําประเทศกระโจนเขา้ไปเป็นเหยืOอทนุโลกาภวัิตน ์แตม่ารค์กบักรณ์ตา่งกนัตรงไหน คณุ
บอกไมถ่กู สดุทา้ย รสนาก็เลยเงยีบกรบิทั YงทีO ปตท.ยังโกยกําไรมหาศาล 
  
เกรยีงกมล เลาหไพโรจน ์เคยใหส้มัภาษณ์ลงไทยโพสตแ์ทบลอยดก์อ่นรัฐประหาร ผมยังจําไดแ้มน่ สิOงทีOเขา
พดูในประเด็นสําคญัคอื เรากําลังสบัสนวา่จะพัฒนาประเทศไปทางไหน อยา่งไร ไมว่า่ใครเป็นรัฐบาล ใครมี
อํานาจ คณุตอ้งมานัOงคยุกนัเป็นวงใหญว่า่ประเทศไทยจะไปทางไหนในโลกาภวัิตน ์
  
แตส่ดุทา้ยรัฐประหารแลว้เราไดอ้ะไร เราไดรั้ฐธรรมนูญทีOอา่นแลว้งงเป็นไกต่าแตก เพราะแนวนโยบายดา้น
เศรษฐกจิ มาตรา 83 รัฐตอ้งสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิการตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง แต่
มาตรา 84 รัฐบาลตอ้งสง่เสรมิและสนับสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสร.ี.. มันขดัแยง้กนัสิYนเชงิ 
  
สงัคมอดุมคตแิบบลัทธปิระเวศ อยากยอ้นเวลาใหช้มุชนในชนบทกลับไปพึOงตวัเอง เลกิพึOงทนุนยิม ฟังดมัูน
สวยงามดแีตเ่ป็นจรงิไดไ้หม โอเค ทักษิณขายฝัน ปัYน OTOP คยุวา่จะเอาไปวางหา้งนวิยอรก์หา้งแฮรร์อดส ์
ฟังดมัูนก็เวอ่ร ์แตท่กุวันนีY คนชนบททีO “พึOงตวัเอง” ไดก็้เพราะเก็บใบยา่นางแพ็กใสถ่งุสวยๆ ประทับตราปลอด
สาร สง่มาขายคนชั Yนกลางตามหา้งในกรงุเทพฯ ไมใ่ชห่รอื 
  
ประเทศไทยทัYงทีOมปัีญหาขนาดนีYยังมเีงนิทนุไหลเขา้ เพราะภมูปิระเทศทีOเป็นศนูยก์ลางของอาเชยีน จนี
ตอ้งการสรา้งทางรถไฟทะลลุงใตไ้ปสงิคโปร ์อกีดา้นหนึOงก็มคีนเล็งไวว้า่จะตอ้งสรา้งทางรถไฟจากเวยีดนาม
ไปทะลพุมา่ ถามวา่เราควรทําอยา่งไร จะยกธงเยว้ๆ คดัคา้นกนัยันเตหรอื 



  
ใครทีOจะเป็นผูนํ้าภาคประชาสงัคมในยคุนีY ควรไปลงคอรส์เศรษฐศาสตรม์หภาค ศกึษาพัฒนาการทนุนยิมโลกภิ
วัตน ์วเิคราะหด์า้นดดีา้นเสยีทีOเกดิกบัประชาชน อะไรเลีOยงได ้อะไรเลีOยงไมไ่ด ้และควรปรับตวัใหทั้นอยา่งไร 
  
ไมใ่ชอ่า่นแตข่อ้เขยีนของปู่ ไสว บญุมา 
  
                                                                        ใบตองแหง้ 
                                                                        16 ต.ค.53 
 


