เสวนา 10
“เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น
โลกาภิวัฒน์ สังคม คนและโลก”

แอน

กี้

บอล

กิจกรรม Hatch-U
เสวนา 10
“เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น
โลกาภิวัฒน์ สังคม คนและโลก”
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553
สถานที่ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

หยิน

ท็อป

ต๊อบ

วิทยากร
อ.ปกป้อง จันวิทย์

เต้

วิทย์

แป้ง

นิว

โฟน

บับเบิ้ล

ฟีน

เน็ด

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
1. เน็ด - น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล
2. นิว - น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ
3. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร
4. วิทย์ - นายไชยวิทย์ ดารประดิษฐ์
5. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์
6. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล
7. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา
8. ต๊อบ - นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์
9. แอน - น.ส.สุภัชญา เตชะชูเชิด
10. บอล - นายปิติบดี ระวียันต์
11. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ
12. แป้ง - น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ
13. ท็อป - นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม
14. โฟน - นายเจษฎา อิงอมรรัตน์

พูดคุยหลังดูหนังที่อ.ปกป้องน�ำ
มาฉาย
ลุงอ๋อย เดี๋ยวเราใช้เวลาเขียน คือเจตนาของอาจารย์ที่อยากจะให้เราเขียน
คือขณะที่เราเขียนนี่เราจะได้คิด
พี่ซัง ใครที่มาไม่ทันตอนแรก
พี่ฝ้าย มีใครอยากจะดูตอนแรกอีกบ้างไหม
บอล เปิดฉายอีกรอบ
พี่ฝน ซ�้ำอีกรอบ
ฟีน ซ�้ำอีกรอบครับ
นิว ซ�้ำอีกรอบๆ
ฟีน ช่วงแรกๆ หลับ
พี่หนิง คือคนที่ดูแล้ว ออกไปเขียนข้างนอกหรืออะไรยังไงก็ได้
พี่ฝ้าย เออ คนที่ดูแล้ว
พี่หนิง จะได้รีแลกซ์หน่อย
Hatch-U ดีค่ะ
ลุงอ๋อย ตามอัธยาศัย ใครที่ยังไม่ได้ดูช่วงแรก อยากดูช่วงแรก ก็รออยู่ในนี้
พี่ฝ้าย ถ้าใครไม่ดูแล้ว งั้นออกมาแล้วกัน
พี่ฝน เอ้า ใครไม่ดูออกไป
พี่หนิง คุณครูจะพาออกไปข้างนอกนะคะ
หลังจากนั้นสมาชิก Hacth-U ที่มาทีหลังก็ดูหนังในช่วงแรก ส่วน
คนที่มากันตั้งแต่เช้าและผ่านหนังรอบแรกไปแล้ว ต่างแยกย้ายกันไปเขียน
ข้อคิดเห็นจากมุมมองของตัวเองที่มีต่อหนังที่ได้ดูกันไป
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แนะน�ำตัว
อ.ปกป้อง สวัสดีทุกคนนะครับ
Hatch-U สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
ลุงอ๋อย เดี๋ยวผมจะให้เขาแนะน�ำตัวให้อาจารย์รู้จักซักนิดนะครับ อย่างที่
เกริน่ ให้พวกเราเมือ่ วานและเมือ่ เช้า คือวันนี้ นีก่ อ็ าจารย์ตวั จริงๆ เสียงจริงๆ
อยู่ตรงนี้ อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์จากธรรมศาสตร์ อาจารย์สอน
เรื่องของเศรษศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
อ.ปกป้อง ครับ
ลุงอ๋อย เศรษฐศาสตร์การเมืองนะ เมื่อเช้าที่เราได้ดูหนัง ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของโปรแกรมวันนี้ อาจารย์ได้ดไี ซน์โปรแกรมออกมาว่าเช้าดูหนัง บ่ายคุยกัน
ทีนดี้ หู นังแล้วก็มคี วามคิดเห็น เรามีกระดาษทีเ่ ราเขียนออกมา ซึง่ อาจารย์จะ
เริ่มต้นจากการที่ได้อ่านความคิดเห็นพวกเราด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นอยาก
จะให้พวกเราแนะน�ำตัวให้อาจารย์ได้เห็นภาพว่า มาจากไหนกันสักหน่อย
พอเป็นบรรยากาศประกอบนะ ไล่จากตัวที่เล็กที่สุด
บอล ครับ บอลครับ
ลุงอ๋อย จาก...
บอล อยู่ มศว.ครับ คณะศิลปกรรม ทัศนศิลป์ครับ
อ.ปกป้อง ครับ
โฟน โฟน ม.กรุงเทพฯ ศิลปกรรมเหมือนกันครับ
อ.ปกป้อง ชื่ออะไรนะครับ
โฟน โฟนครับ
นิว นิวค่ะ ทันตะ จุฬาฯ
ตาล ตาลค่ะ ทันตะ จุฬาฯ ค่ะ
วิทย์ วิทย์ครับ บัญชีครับ จุฬาฯ ครับ
พี่ฝน ฝน กระต่ายในดวงจันทร์ค่ะ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย มีนามสกุลด้วย
พี่ฝน สตาฟค่ะ
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ฟีน ฟีนครับ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ครับ ศิลปากรครับ
หยิน หยินค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลค่ะ
กี้ กี้ค่ะ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรค่ะ
ลุงอ๋อย อ้าว โฟน
ต๊อบ ต๊อบครับ
ลุงอ๋อย เอ้อ (หัวเราะ)
ต๊อบ ศิลปกรรม ม.กรุงเทพฯ ครับ
ท็อป ท็อปครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหิดลครับ
เต้ ชื่อเต้ครับ อยู่ศิลปกรรม ม.กรุงเทพฯ เหมือนกันครับ (หัวเราะ)
บับเบิ้ล บับเบิ้ลค่ะ ไบโอเทคโนโลยี ลาดกระบังค่ะ
เน็ด เน็ดค่ะ เภสัช จุฬาฯ ค่ะ
แป้ง แป้งค่ะ บัญชี ธรรมศาสตร์ค่ะ
พี่ฝ้าย ฝ้ายค่ะ ก็เป็นกระต่ายในดวงจันทร์ค่ะ
ลุงอ๋อย อ๋อเหรอ นึกว่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ (หัวเราะ) อ้าว ข้างหลัง
พี่หนิง หนิงค่ะ สตาฟมูลนิธิกระต่ายฯ ค่ะ
พี่จ๋า จ๋าค่ะ เป็นสตาฟค่ะ
พี่แบด แบดค่ะ สตาฟกระต่ายฯ ค่ะ
ลุงอ๋อย อ้าว ทางนี้
พี่เอม เอมค่ะ กระต่ายเหมือนกันค่ะ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง ครับ ปกป้องครับ วันนี้มาเป็นกระต่ายเหมือนกัน (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เอ้า โอเค งั้นเชิญอาจารย์
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ความคิดต่อสิ่งที่เห็นจากสารคดี
เรื่อง Our Daily Bread
อ.ปกป้อง เป็นไงครับ ดูหนังเมื่อเช้า แล้วเห็นปรากฎการณ์สังหารหมู่
(หัวเราะ) บทวิจารณ์บางชิน้ เขาเรียกว่า หนังเรือ่ งนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงประสบการณ์
ของการสังหารหมูใ่ นระบบทุนนิยม บทวิจารณ์บางเรือ่ งเขาใช้คำ� นี้ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยยังไง หรือว่าดูแล้วเรารู้สึกยังไง บับเบิ้ล
บับเบลิ้ หดหูก่ บั สิง่ ทีเ่ ห็นเพราะว่ามันเหมือนไม่ใช่สงิ่ มีชวี ติ กลายเป็นอย่าง
อื่นไปแล้ว คือชินกับประเทศไทย เป็นเกษตรกรรมกสิกรรมที่ปลูกกันอย่าง
นี้ตลอด แต่อันนี้เป็นระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเหมือนตั้งแต่ก่อนจะเกิดแล้ว ก็
ท�ำให้เขาเกิดขึ้นมา แล้วก็ท�ำเหมือนเขาเป็นวัตถุสิ่งของ เอาความต้องการ
ของเราเป็นหลัก ก็เลยสะเทือนเหมือนกันว่า โอ้โห เป็นแบบนี้เนอะ แล้ว
ต่อไปจะเป็นยังไง มันจะมากขึ้นกว่านี้ จะลุกลามมาประเทศไทยเป็นอย่าง
นี้ด้วยรึเปล่า หรือทั่วโลก หรือมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไหม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนบนโลกนี้
อ.ปกป้อง มีฉากไหนที่ดูแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจมากๆ
บอล ที่ดูลูกเจี๊ยบ
อ.ปกป้อง มันคืออะไร
บอล ดูเขามองลูกเจี๊ยบไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้ว มองเป็นแค่...
ลุงอ๋อย เฮ้ย ตอนนั้นมันหลับนี่นา (หัวเราะ)
พี่เอม ตอนนั้นได้ยินเสียงกรน
บอล ผมบอกว่าผมรี่ตาดูอยู่นะ
พี่เอม อ๋อ
บอล แล้วผมก็เลยให้ความเห็นตอนนั้นไปแล้วว่ามันเป็นยังไงครับ
ลุงอ๋อย โอเค แซวกันสนุกๆ
บอล ครับ ก็ดูว่าเขาไม่ได้มองเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกัน มองสัตว์พวกนี้ว่า
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กลายเป็นสิ่งของไปแล้ว จริงๆ มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตน่ะครับ ไม่มีพวกนี้ ก็ไม่มี
มนุษย์คนทั่วไป
อ.ปกป้อง ท็อปล่ะครับ
ท็อป ผมดูตรงคนที่เหมือนไม่ใช่คนไปแล้ว เหมือนเป็นเครื่องจักรที่ต้อง
ท�ำตามฟังก์ชั่นที่เขาก�ำหนดมา แล้วดูอย่างหน้าตาของเขาน่ะ เขาสามารถ
ฆ่าสัตว์ได้อย่างหน้าตายมากๆ เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แล้วก็
มีฉากนึงที่มีโทรศัพท์เข้ามา เขาก็ถือโทรศัพท์คุยเหมือนแบบเหมือนไปเดิน
ห้างปกติ แบบทั้งที่ข้างหน้าเขาน่ะมีสัตว์แขวนอยู่ เลือดไหลหน่อยๆ มันก็
แปลกตามากๆ
อ.ปกป้อง อืม หยินล่ะครับ
หยิน ก็รู้สึก...เห็นภาพอย่างที่เพื่อนๆ เห็น แต่เราก็รู้สึกเป็นกลางๆ ด้วย
ค่ะ เหมือนยอมรับกับที่มันเป็น เพราะว่าในอุตสาหกรรมอย่างอื่นก็มีแบบนี้
แต่นี่เป็นเรื่องของอาหาร เป็นเรื่องที่เราสัมผัสใกล้ชิดทุกวัน เรากินอะไร ถึง
แม้ว่าอาหารจะไม่ใช่แบบที่เรากิน มันอาจจะไม่ได้มาจากแบบนั้น ในสังคม
เราก็ยังอาจจะเป็นเกษตรแบบที่เราเห็น เราอาจจะเคยชินกับสังคมแบบนี้
พอไปเห็นอย่างเราก็เลยรู้สึกกับมันมาก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอฟเฟ็คท์จากสิ่ง
ที่เราท�ำมาน่ะค่ะ จากอดีต แล้วเราก็ต้องมา...เขาเรียกว่าอะไร แก้ไขกับมัน
อย่างเราปฏิวัติวิทยาศาสตร์มา เอาวิทยาศาสตร์มาท�ำให้ชีวิตเราดีขึ้น แล้ว
คนก็ตายน้อยลงคนก็มมี ากขึน้ แล้วเราจะเอาอาหารจากไหน มันก็เลยเกิดไอ้
พวกนี้ขึ้นมามากมาย ที่เราพัฒนาขึ้นมาว่าในพื้นที่นึงน่ะ เราต้องท�ำผลผลิต
ให้ได้มากๆ นะ ในสัตว์ตัวนึงเราต้องใช้เขาทุกส่วนนะ ต้องคุ้มนะ อะไรอย่าง
เนีย่ ก็ในเมือ่ เราเอาวิทยาศาสตร์มาท�ำให้ชวี ติ เราดีขนึ้ มันก็ตอ้ งมีไอ้นตี่ ามมา
แล้วถ้าเราจะบอกว่าผิดไปซะทัง้ หมดเลย ก็คงไม่ใช่ เพราะว่าเราจะไปเริม่ ต้น
ใหม่ เรากลับไปปลูกผักอย่างเดิมเหรอ หรือว่าเลี้ยงสัตว์แบบเดิม แล้วคนก็
อดอยาก แล้วจะท�ำยังไงเราก็ต้องแก้ไขมันไปเรื่อยๆ น่ะค่ะ คิดว่า
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อ.ปกป้อง เราเห็นอาหารใช่ไหม ทุกวันที่เรากินอยู่ แต่ที่หนังเรื่องนี้มันน่า
ตื่นตาตื่นใจ ก็คือมันฉายภาพให้เราเห็นว่าเบื้องหลังอาหารที่เราพบเจออยู่
ทุกวัน ข้างหลังมันเป็นโลกที่ผมก็ไม่เคยดูไม่เคยรู้มาก่อน จนกระทั่งได้มาดู
หนังว่าการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการผลิตเนีย่ มัน...ใช้ค�ำว่าอะไรดีละ่ มัน
ไปไกลถึงขนาดนี้ เราจินตนาการถึงโรงฆ่าสัตว์กน็ กึ ถึงแบบนึงใช่ไหมครับ แต่
เรื่องนี้ โอ้โห สเกลมันขนาดใหญ่ ไม่ได้ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเดียวใช่ไหม
ครับ แล้วมันแทบไม่ได้ใช้แรงงานเข้มข้น แต่เป็นทุน การใช้ทุนเข้มข้น ใช้
เครื่องจักรใช่ไหมครับ ผมดูหนังเรื่องนี้ แล้วผมนึกไปถึงหนังเรื่องนึง ซึ่งสมัย
เคยสอนแป้งเนี่ยจ�ำไม่ได้ว่าปีนั้นเคยเอาไปฉายให้ดูไหม
แป้ง ยังไม่ได้ดูค่ะ
อ.ปกป้อง ยั(Charlie
งไม่ได้Chaplin)
ใช่ไหม เรื่อง Modern Times เคยได้ยิน ใช่ไหมครับ
ลุงอ๋อย ชาร์ลี แชปลินเหรอ
อ.ปกป้อง ใช่ครับ หนังของชาร์ลี แชปลิน ทุกคนรู้จักชาร์ลี แชปลินใช่
ไหม ทุกคนรู้จักเขาในฐานะดาราตลกใช่รึเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดคุณลองไปไล่
ดูสิ ตอนคุณอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหม พอมีความรู้ความสนใจสังคม ได้ไปคุย
กับมาสเตอร์มาหลากหลายแล้ว ลองกลับไปดูหนังชาร์ลี แชปลินใหม่อีก
รอบ ไปไล่ดู แชปลินเป็นคนทีท่ �ำหนังคมมากนะครับ แล้วก็เป็นหนังสะท้อน
สังคมได้แบบ...เก่งมาก ฉากหน้าเป็นฉากตลก เด็กๆ ดูก็ชอบ แต่ว่าถ้าเราดู
ด้วยการตั้งค�ำถาม เราจะเห็นอะไรหลายเรื่องเลยที่แชปลินตั้งค�ำถามไว้ วัน
นี้ไม่ได้หยิบคลิปมา มีหนังเรื่องนึงที่ผมมักจะเอาไปฉายให้กับนักศึกษาที่ผม
สอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองดูเสมอ หนังเรื่องนั้นคือหนังเรื่อง Modern
Times ยุคสมัยใหม่ แชปลินน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นะครับ ช่วงปีผมไม่แน่ใจ ยุคสมัยใหม่ของแชปลิน พูดถึงชีวิตของตัวละคร
ของเขา แชปลินเขียนบทเอง ก�ำกับเอง เล่นเอง ท�ำเองทุกอย่างเลย เป็นหนัง
เงียบ เป็นชีวิตของคนท�ำงานในโรงงาน
แล้วในโรงงานช่วงหลังปฏิวัติอุสาหกรรม โจทย์ของการมีโรงงาน
ก็คือการผลิตของให้ได้จ�ำนวนมากๆ ใช่ไหมครับ ใช้ต้นทุนต�่ำๆ ผลิตให้ได้
เยอะที่สุด ใช้ต้นทุนต�่ำที่สุดเพื่อไปตอบสนองตลาดขนาดใหญ่ เพราะว่าใน

ระบบทุนนิยมเนี่ย การสะสมทุนมันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องขายของได้ใช่ไหม
คือผลิตสินค้าแล้วก็ต้องขายเพื่อเอาเงินมา ได้เงินไปเป็นระบบที่ใช้ทุนต่อ
ทุน เงินต่อเงิน สะสมไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณผลิตแล้วคุณก็
ต้องหาวิธที ที่ ำ� ยังไงให้มนั ขายได้ แล้วก็ตอ้ งขายให้ได้ในราคาทีส่ งู กว่าต้นทุน
ที่ใช้ตั้งต้น แล้วคุณก็เก็บส่วนเกินที่ว่าไว้ด้วยวิธีต่างๆ เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกัน
ไปนะครับ แล้วก็เอาส่วนเกินที่ว่าไปสะสมทุนต่อ ผลิตให้มากขึ้นไปอีก นี่คือ
ระบบทุนนิยมหรือนิยมทุน คือระบบทีท่ �ำการผลิตแล้วแลกเปลีย่ นอยูร่ อบๆ
กลไก วงจรของการสะสมทุนนะครับ
หนังเรื่อง Modern Times แชปลินก็สะท้อนภาพของคนงาน
อยากให้ไปดู มีฉากนึงเป็นฉากที่คลาสสิคมากในวงการภาพยนตร์โลกเลย
แชปลินก็มีหน้าที่ขันน็อต คือแต่ละคนในโรงงานในกระบวนการผลิตสมัย
ใหม่ ก็มีกระบวนการที่เรียกว่า แบ่งงานกันท�ำใช่ไหม division of labour
แต่ละคนก็เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง มี special line station ต่างๆ ในโรงงาน
ถ้าคนไหนตอกก็ตอกอย่างเดียว คนไหนขันก็ขนั อย่างเดียว แล้วแชปลินก็เล่น
ตลก ก็ดูเขาขันจนสุดท้ายแล้วพอพักกินข้าว มือเขาก็ยังชักกระตุกๆ อย่างนี้
อยู่ มันหยุดไม่ได้ แล้วก็ตอนหลังท�ำงานไปเรื่อยๆ เขาก็เกิดแบบสติแตกขึ้น
มา บ้าขึ้นมานะครับ ก็เอามือที่ขันแทนที่จะไปขันน็อตก็เอาไปขันหน้าอก
เพื่อนหน้าอกชาวบ้าน (หัวเราะ) วิ่งไล่ปั่นป่วนไปทั้งโรงงานหมดเลย แล้ว
ที่คลาสสิคมากคือฉากที่สุดท้ายแล้ว แชปลินตกเข้าไปอยู่บนสายพานการ
ผลิต แล้วก็ค่อยๆ ไหลๆๆ จนเข้าไปอยู่ในเครื่องจักร เป็นฉากที่เข้าไปอยู่
ในเครื่องจักรแล้วก็หมุนตัวไปรอบๆ วงล้อของสายพานการผลิตของฟัน
เฟืองของกระบวนการผลิ
ต นี่เป็นฉากที่คลาสสิคมากแล้วเป็นฉากที่แปล
(Karl Marx)
ความคิด นามธรรมของคาร์ล มาร์กซ์ เคยได้ยินใช่ไหมครับ คาร์ล มาร์กซ์ที่
เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อของส�ำนักที่วิพากษ์ของระบบทุนนิยม แปลความคิด
นามธรรมของคาร์ล มาร์กซ์ให้เป็นรูปธรรมได้แบบชัดที่สุด นั่นก็คือฉากที่
คือเครื่องจักรกินคน
ผมนึกถึงหนังเรือ่ งนัน้ ตอนผมดูหนังเรือ่ งนี้ แล้วหนังเรือ่ งนีส้ ะท้อน
ภาพที่เผลอๆ น่ากลัวกว่าหนังของแชปลินอีก เพราะอะไรครับ ในหนังของ
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แชปลินเราเห็นกระบวนการผลิตแบบทุนนิยมในสายพานการผลิตใช่ไหม แต่
เขาท�ำสิง่ ของใช่ไหม ในสายพานการผลิตใครมีหน้าทีท่ �ำอะไรก็ท�ำไป สิง่ ทีว่ งิ่
บนสายพานคือของทีไ่ ม่มชี วี ติ ใช่ไหมฮะ แต่ใน Our Daily Bread มันแรงมาก
เพราะว่าสิ่งที่วิ่งอยู่บนสายพาน มันคือของมีชีวิต เราเห็นทั้งหมูทั้งไก่ ปลา
วัว มีแต่ของที่มีชีวิต นี่คือสิ่งมีชีวิตนะครับ แต่ว่าเราเห็นชีวิตมันในนั้นไหม
เราเห็นความเป็นชีวิตของมันไหม พวกเราเนี่ยเห็น แต่ถ้าพวกเราต้องไปท�ำ
หน้าที่เป็นคนในโรงงาน สมมติว่าเราเป็นคนที่ยากจนไม่มีทางเลือกเลย คุณ
ต้องเป็นพนักงานในโรงงาน คุณเห็นชีวติ ของสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าคุณไหม นีค่ อื
ด้านของความโหดร้ายของระบบสายพานการผลิต โห ชัน้ ยอดเลยนะ คือมัน
ไม่ใช่แค่...เมื่อกี้หลายคนพูดถึงคนที่อยู่ข้างๆ สายพานการผลิต มันไม่มีชีวิต
มันมีชวี ติ แต่วา่ ชีวติ เขาเหมือนไม่มชี วี ติ เราไม่เห็นแววตาในการสนุกสนานกับ
งานที่เขาท�ำเหมือนที่หลายคนเขียน ใช่ไหมครับ เมื่อกี้ผมลองดูคร่าวๆ รู้สึก
ถึงความเฉยชาใช่ไหมครับ รู้สึกถึงความไร้หัวใจ เขาไม่ได้เกลียดสิ่งที่อยู่ข้าง
หน้าแต่สิ่งที่เขาท�ำก็คือท�ำหน้าที่ของเขา มีหลายมิตินะ แต่ในหลายมิตินั้น

สายพานการผลิตแบบทุนนิยมหรือเปล่า
เมื่อกี้ หยินใช่ไหมครับ หยินพูดตั้งค�ำถามที่น่าสนใจมากเลย หยิน
แตะนิดหน่อยว่าเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นข้างหน้านี่ เบื้องหลังมันคืออะไร
ถ้าจะอธิบายว่าอุตสาหกรรมอาหารเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร มันเกิดขึ้นมาด้วย
แรงขับแบบไหน แล้วจะน�ำเราไปสูอ่ ะไร ในอีกด้านนึง หยินก็ตงั้ ค�ำถามเล็กๆ
เหมือนกันว่าคนอย่างพวกเราทีไ่ ม่ได้ยากล�ำบากอะไร เหมือนคนทีท่ �ำงานใน
โรงงาน ใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสังคม ต้องกินอาหารอยู่เนี่ย ท่าทีของเราต่อโลก
ควรจะเป็นยังไง เราอยูย่ งั ไงในโลกทุกวันนี้ โลกทีพ่ อเราดูหนังเสร็จ เมือ่ กีเ้ รา
ก็ไปกินไก่กันใช่ไหม (หัวเราะ) ใช่ไหม เมื่อกี้เรากินอะไรกัน เมื่อตอนกลาง
วันน่ะ (หัวเราะ)
Hatch-U กินหมู
อ.ปกป้อง กินหมู ใช่ไหม แล้วกินกันลงไหม
Hatch-U ลงค่ะ
อ.ปกป้อง ก็ลงนะ เห็นกินกันเสร็จเร็วนิ แล้วก็กลับมานัง่ ดูตอ่ แรงดีมากเลย

ก็นา่ สนใจว่ากระบวนการผลิตแบบไหน
ที่มันพรากความเป็นคนออกไปจากคน มัน
พรากชีวิตและจิตวิญญาณออกไปจากคนที่
มีชีวิตและจิตวิญญาณได้

แต่ว่าจะอยู่ยังไงในโลกที่เราเผชิญหน้า
กับบางสิ่ง เราตั้งค�ำถามกับมันเราหงุดหงิด
กับมัน เราอยากเปลี่ยนมัน แต่ว่าพอเราเดิน
ไปอีกหน่อยพอพ้นจากห้องนี้เราก็เดินตรงไป
ที่ห้องครัว เราก็หยิบจานมาหยิบหมูมาแล้ว
เราก็กินเข้าไป โดยที่เราไม่รู้ว่าหมูที่เรากินมี
ชะตากรรมเช่นเดียวกับหมูที่เราดูรึเปล่า

แล้วเหตุการณ์นไี้ ม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในโรงงานฆ่าสัตว์ทเี่ ราเอามาให้
ดู มันเกิดขึน้ รอบๆ ตัวเรานีแ่ หละ เป็นดีกรีทแี่ ตกต่างกัน แน่นอนก็ขนึ้ อยูก่ บั
ว่าทางเลือกของคนท�ำงานมามากมายขนาดไหน เราไม่เห็นชีวิตหรอก ของ
ทั้งคนที่อยู่ข้างๆ สายพาน แล้วเราก็ไม่เห็นชีวิตของสิ่งที่อยู่บนสายพาน มัน
มีเยอะซะจนไม่มคี า่ ใช่ไหมครับ ในความคิดของหลายๆ คน เราเห็นลูกเจีย๊ บ
กีพ่ นั ตัวกีห่ มืน่ ตัวล่ะวันนี้ ถ้าเราไม่ได้คดิ ว่านีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ แต่ละตัวทีม่ ชี วี ติ ที่
งดงามของมัน ใช่ไหม มันก็เป็นแค่อะไรล่ะ แค่เบีย้ หมากหนึง่ บนกระดานของ
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เราจะอยู ่ ยั ง ไงในสั ง คมแบบนี้ แล้ ว
ในระบบสังคมทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยม
โลกาภิวัฒน์
เดีย๋ วเราจะค่อยๆ คุยกันไปเรือ่ ยๆ ภาวะทีเ่ รียกว่ามันอิหลักอิเหลือ่
ตรงนี้ในใจเรา เราจัดการกับความอิหลักอิเหลื่อในชีวิตของเรายังไง ถ้าใคร
บอกว่าเรื่องที่ให้ดู มันไกลตัวไปหน่อยเพราะเราคงจะไม่ได้เผชิญภาวะยาก
ล�ำบากขนาดนั้น คงไม่มีชีวิตที่จะต้องไปท�ำงานตรงนั้น ท�ำงานในโรงงาน
ฆ่าสัตว์
ผมจะยกตัวอย่างลูกศิษย์ผมบางคน เพื่อนผมบางคน พวกคุณอยู่
ปี 3 ปี 4 กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม อีกไม่นานก็ต้องเข้าไปท�ำงานในโลกความ
เป็นจริง แล้วในโลกความเป็นจริงก็มีทั้งโลกที่เราสนุกที่จะอยู่กับมัน แล้วก็
มีโลกที่เราไม่สนุกที่จะอยู่กับมัน ถ้าคนไหนที่โชคดีหน่อย ไม่ใช่แค่โชคดีนะ
แต่ว่ามีเจตจ�ำนงที่แน่วแน่หน่อย คือคุณก็อยู่ในโลกที่คุณสนุกกับมันได้ แต่
ในคนจ�ำนวนมากก็อยูใ่ นโลกที.่ ..ลูกศิษย์ผมบางคนเดินเจอกันแถวๆ เซ็นทรัล
ลาดพร้าว บ้านผมอยูแ่ ถวนีเ้ หมือนกันครับ ก็เดินเจอลูกศิษย์บางคน เขาบอก
ว่า โอ้โห ชีวิตนี้เขารอวันศุกร์มากเลย เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์มันเป็นชีวิตที่
เขาไม่ได้อยากไปอยู่ แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไง ไปทางไหน ไม่อยากท�ำงาน
ไปท�ำงานเขาก็รสู้ กึ เหมือนกับว่า เขาก็เป็นแค่สว่ นนึงเสีย้ วส่วนหนึง่ ของสาย
พานการผลิตแบบทุนนิยม เขาไม่รู้ว่าท�ำไปเพื่ออะไร แต่รู้ว่าต้องท�ำ ไม่งั้น
ไม่มีอะไรกิน เพราะฉะนั้นชีวิตการท�ำงานกับชีวิตส่วนตัว กับชีวิต...สุดท้าย
ของเขามันไม่ได้ซ้อนทับกันสนิท
ผมมีเพื่อนบางคน เพื่อนรักกันเลยนะ จบมาก็ไปท�ำงานในภาค
ธนาคาร มีอยู่วันนึงเขาก็นั่งคุยกับผมด้วยความเซ็ง มันก็พูดประโยคนึงที่ผม
คิดว่าสะเทือนใจนะ บอกว่า “กูอยากกด pause ชีวิตไว้ตรงเนี่ย แล้วอีก 30
ปี ค่อยมากดใหม่อกี ทีนงึ ให้มนั แก่ไปเลย” เพราะรูว้ า่ ชีวติ อีก 30 ปีขา้ งหน้า
มันเหมือนเดิมเลย คงไม่มีอะไรไปกว่านี้ นอกจากเช้ามาท�ำงานเย็นก็กลับ
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บ้าน เช้ามาท�ำงานเย็นก็กลับบ้าน โอ้โห ฟังแล้วแบบว่า เศร้าไหม คนที่แชร์
อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ ในโลกของการท�ำงานนี่เยอะนะคุณ
ผมจะไปสะเปะสะปะนะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาขมวดกัน บทความ
ชิ้นล่าสุดที่ผมเพิ่งเขียนให้ ฅ.ฅน ผมเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยเล็กๆ ชิ้นนึงของ
อาจารย์นิพนธ์ อดีตคณบดีของคณะฯ ผม อาจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร ตอน
นีอ้ าจารย์เป็นประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยอยู่ ทีเ่ ราอาจ
(Thailand Development Research Institute)
จะเคยได้ยินอยู่ในนาม TDRI อาจารย์นิพนธ์มาพูดที่คณะฯ เรื่องพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของชนชัน้ กลาง ชนชัน้ กลางก็คอื คนทีไ่ ม่ได้รวยจัด ไม่ใช่จนจัด
ก็อยูต่ รงกลางของสังคม แน่นอนชนชัน้ กลางก็อาจจะมีหลากหลายระดับราย
ได้นะ ชนชั้นกลางค่อนไปทางรวยบ้าง ชนชั้นกลางค่อนไปทางจนบ้าง แล้ว
ก็กลางจริงๆ บ้าง แกก็ไปส�ำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมวิทยา ก็พบ
ว่างานในฝันของชนชั้นกลางไทย ไม่ใช่งานที่แต่ละคนเป็นเจ้านายตัวเองนะ
ไม่ใช่งานที่แต่ละคนเป็นผู้ประกอบการที่ท�ำอะไรของตัวเอง

งานในฝันของชนชั้นกลางไทย คือการ
เป็นมนุษย์เงินเดือน จากข้อมูลพบว่าชนชั้น
กลางที่เป็นนายของตัวเอง มีอยู่น้อยมาก
ชนชั้นกลางที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าท�ำ
ธุรกิจที่ตัวเองเป็นนายจ้างของชาวบ้าน มีอยู่แค่ประมาณ 30% ของชนชั้น
กลางทั้งหมด มีเท่านั้นเอง ถ้าเป็นนายจ้างคนอื่นที่มีคนอื่นเป็นลูกน้อง
ประมาณ 10% หรือน้อยกว่านัน้ แล้วยอดนีไ้ ม่เปลีย่ นเลย ในกระบวนพัฒนา
เศรษฐกิจไทยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ไม่เปลี่ยนเลยแปลว่าอะไร คนรายได้ดี
ขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวสูงขึ้นเรื่อยๆ คนมีเงิน
เดือนเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าคนก็ยังอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นั่นแหละ
อยากเป็นลูกน้องชาวบ้านอยู่นั่นแหละ ค�ำถามที่น่าสนใจคือ “ท�ำไม” ใน
ประเทศอื่นเป็นแบบนี้ไหม
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ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจ ถ้าเรามองในแง่มมุ ของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็ง คือเศรษฐกิจทีม่ กี ารกระจายได้ดใี ช่ไหมครับ แต่ละคนได้
ท�ำอะไรที่ตัวเองอยากท�ำ แต่ละคนมีความสามารถในการผลิตของตัวเอง
แล้วเศรษฐกิจแบบนีม้ นั ถึงจะยัง่ ยืน ใช่ไหม เศรฐกิจทีอ่ อ่ นแอก็คอื เศรษฐกิจ
ทีผ่ กู ขาด เพราะว่าเศรษฐกิจผูกขาดเหมือนกับคุณเอาไข่ใบเดียวใส่ในตะกร้า
พอตะกร้าตกเมื่อไหร่มันก็แตก ถ้ามีเศรษฐกิจที่ขึ้นกับคนจ� ำนวนมากๆ
โอกาสที่จะมีความเสี่ยงก็ลดลงใช่ไหมครับ เศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานล่าง
ขึ้นไปข้างบน แต่เศรษฐกิจที่มักจะมีปัญหาคือ เศรษฐกิจที่มีการกระจายที่
ไม่ค่อยเป็นธรรม คนจ�ำนวนน้อยเป็นเจ้าของทรัพย์สินจ�ำนวนมาก รายได้
จ�ำนวนมาก เงินทองจ�ำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ ใช่ไหม
เศรษฐกิจไทย เป็นเศรษฐกิจที่มีการกระจุกตัวสูง มีงานอยู่ชิ้น
นึงงานของอาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ TDRI เขาไปส�ำรวจบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น ประมาณ 500 บริษัท พบว่า
บริษัทที่รวยที่สุดในตลาดหุ้น 10 อันดับแรก เป็นเจ้าของมูลค่าเทียบกับใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ประมาณ 80% งานวิจัยที่อาจารย์เดือนเด่นไป
ส�ำรวจบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สักประมาณ 20% เป็นเจ้าของ
ส่วนแบ่งประมาณ 80% ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแกก็ไปส�ำรวจบริษัทที่
กว้างกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือบริษัทที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ มี 2 แสนราย และไปดู Top 10% ข้าง
บน กับ Top 10% ข้างล่าง Top 10% ข้างบนบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของ
ประมาณ 80% ของมูลค่าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ตัวเลขคล้ายๆ กัน เรา
คงไม่ต้องพูดถึงการกระจายรายได้ที่หลายคนอาจจะเคยพูดให้ฟังนะ ว่าคน
ที่อยู่ 20% บน กับ 20% ล่าง ห่างกันตั้งประมาณ 10 กว่าเท่า ใช่ไหมครับ
แล้วนับวันเมือ่ เศรษฐกิจเติบโต ความห่างทีว่ า่ จะยิง่ ห่างๆ ๆ ๆ ๆ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
เรายังไม่ตอ้ งพูดถึงเงินฝากนะครับ ผมไม่รตู้ วั เลขเป๊ะๆ แต่วา่ เคยมีตวั เลขชุด
นึงผมอาจจะเคยเอาไปคุยให้ฟังว่า

คนที่ เ ป็ น เจ้ า ของบั ญ ชี เ งิ น ฝากใน
ประเทศไทย บัญชีเงินฝากที่ต�่ำกว่า 1 ล้าน
บาท มีอยู่ประมาณ 98% ของทั้งหมด ที่
เหลืออีก 2% ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด สูง
กว่า 1 ล้านบาท แต่คน 2% ที่ว่ามีเงินฝาก
สูงกว่า 1 ล้านบาทนีเ่ ป็นเจ้าของปริมาณเงิน
ฝากในระบบประมาณ 70% ของเงินฝาก
ทั้งหมด
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ตัวเลขพวกนีม่ นั สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยมันไม่ใช่เศรษฐกิจ
การกระจาย แต่เป็นเศรษฐกิจทีก่ ระจุกแล้วเป็นเศรษฐกิจทีก่ ระจุกอยูใ่ นมือ
คนข้างบนซะเยอะครับ
เมื่อเทอมที่แล้วผมไปสอนที่คณะบัญชีที่แป้งเรียนอยู่ มีลูกศิษย์
คนนึงเขาก็ยกมือบอกว่า ผมก็เอาเรื่องพวกนี้ไปเล่า แล้วก็ไปตั้งค�ำถามว่า
เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรึเปล่า เราบอกว่าดูอย่างนี้
แล้วเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ เพราะว่าลูกจ้างมัน
เยอะไปหมดเลย แล้วก็ตั้งค�ำถามว่าท�ำไมเศรษฐกิจไทยถึงไม่ใช่เศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบการ ให้ไปคิดกันนะครับ เศรษฐกิจของผู้ประกอบการก็คือ
มีประโยชน์ในแง่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับ พวกลูกศิษย์คนนึงก็บอกว่า
ส่วนนึงก็ตอ้ งโทษระบบการศึกษา เพราะว่าตัวเขาเนีย่ ทีเ่ รียนอยูท่ คี่ ณะบัญชี
นี่ ซึ่งเป็นคณะที่ควรที่จะต้องผลิตผู้ประกอบการออกไป แต่ในกระบวนการ
ศึกษาในกระบวนการผลิต เขาไม่ได้ฝึกคุณให้เป็นนายตัวเองใช่ไหม ลูกศิษย์
ผมก็บอกว่าเขาไม่ได้ฝึกผมให้เป็นนายตัวเอง ให้ผมอยากท�ำอะไรอย่างที่ผม
อยากท�ำ แต่เขาฝึกผมให้เป็นลูกจ้างทีด่ ี ทีเ่ ชือ่ ง (หัวเราะ) แล้วเขาก็รสู้ กึ อึดอัด

เขาก็ระบายออกมา นั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง เราเห็นจิ๊กซอว์ต่างๆ พวกนี้ ผมเล่า
ประสบการณ์ทไี่ ด้ไปคุยกับลูกศิษย์คณะบัญชี เล่าเรือ่ งตัวเลขเศรษฐกิจเบือ้ ง
ต้นเล็กๆ น้อยๆ บางตัว เรามาดูหนัง Our Daily Bread ด้วยกัน เล่าเรื่อง
เพือ่ นเรือ่ งลูกศิษย์ให้ฟงั เนีย่ จิก๊ ซอว์ทมี่ นั กระจัดกระจายกันอยูต่ รงนี้ ถ้าเรา
ช่วยๆ กันมาต่อจิก๊ ซอว์แล้วพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในโลกทุก
วันนี้ ในโลกที่เรียกว่าโลกทุนนิยมโลกาภิวัฒน์นี่นะครับ เราจะอธิบายมันยัง
ไง เราจะต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้ยังไง ว่าแต่ละตัวมันเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ยังไง มีใครช่วยผมคิดไหม เป๊กกี้ (หัวเราะ)
กี้ เหมือนถ้าเราจะต่อจิ๊กซอว์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เกิดมาจนถึง...
อ.ปกป้อง ใช่ ช่วยอธิบายให้ฟังซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกทุกวันนี้ แล้วสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ ไอ้ทุนนิยมก็ดี โลกาภิวัฒน์ก็ดี มันเกี่ยวพันกับคน
อย่างพวกเรายังไง สามัญชนคนเดินถนนคนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับ ยังไง
กี้ โลกโลกาภิวัฒน์มันเกี่ยวเนื่องกับคนเราในปัจจุบันอยู่แล้วน่ะค่ะ เหมือน
กับมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ กระแสโลกาภิวัฒน์ก�ำลังเข้ามาที่พวกเรา ดัง
นัน้ เราก็ตอ้ งตามให้ทนั หมายถึงว่าถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่ เราก็ตอ้ งตามกระแส
ของโลกให้ทัน เหมือนเด็กเกิดมาใหม่ก็เหมือนกับว่าวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ เหมือนเราต้องตามให้ทันว่าตอนนี้โลกเราอยู่ในสมัยแล้วอะไรอย่าง
เนี่ยค่ะ
อ.ปกป้อง อุตสาหกรรมอาหารล่ะ อย่างอุตสาหกรรมอาหารเมื่อกี้ อะไร
เป็นไดรฟ์เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่ามาถึงจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไง เกิดขึ้น
จากอะไร ท�ำไมต้องเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ท�ำไมถึงผลิตแบบเดิมไม่ได้
ท�ำไมมันต้องท�ำอะไรกันแบบนี้ เพื่อตอบสนองอะไร
กี้ สมัยก่อนคนเราอยู่กันแบบชนบท ก็หากินกันตามแบบว่า...เลี้ยงไก่อะไร
อย่างเนี่ย ก็อยู่กินกันแค่พอเพียงในครอบครัว แต่พอปัจจุบันคนเราต้อง
ท�ำงานหนัก เราไม่สามารถที่จะมีเวลามาท�ำอาหารเพื่อตัวเราแล้ว เราก็ต้อง
แสวงหาอาหารเพื่อที่จะประทังชีวิต คือเราไม่มีเวลามาเตรียมหรือมีเวลาที่
จะมาท�ำอะไร แต่ว่าเมื่อมีเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ถ้าคนเราสามารถหาเงิน
ได้เยอะขึ้นเราก็จะหาอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ยิ่งมีอาหารที่

แปลกใหม่ตอบสนองเราได้มากขึ้น เรามีเงินมากเราก็สามารถกินอะไรที่เรา
ชื่นชอบอะไรได้มากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารก็เลยต้องหาทางคิดค้น
อาหารเพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองผูบ้ ริโภคให้ได้มากขึน้ ก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรม
ขึน้ มา ซึง่ เป็นระบบทุนนิยมทีว่ า่ คนเรา ความต้องการใช่รเึ ปล่าคะ เราก็เลยจะ
ต้องมีการท�ำอะไรเพือ่ สนองความต้องการ ถ้าเกิดเราท�ำได้ บริษทั ก็สามารถ
ขายได้ มันก็เลยเป็นระบบอุตสาหกรรมขึ้นมาค่ะ
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อ.ปกป้อง ระบบอุตสาหกรรมมันน�ำเราไปสูอ่ ะไร เต้ ชีวติ เราเปลีย่ นไปยังไง
ภายใต้ระบบทีว่ า่ มันมีไดรฟ์มาแบบนี้ แล้วแบบทีเ่ ป็นอยู่ กับทีเ่ ราเห็น ภาย
ใต้ระบบแบบนีม้ นั พาเราไปทางไหน มันไปในทางทีเ่ ต้อยากไปไหม หรือว่าเต้
จะอยู่กับมันยังไง ในความคิดของเต้
เต้ ถ้าในความคิดผม ผมคงไม่ท�ำอย่างคนทั่วๆ ไปเขาท�ำ ที่อาจารย์บอก
พอเราเกิดมาเราก็ถูกเลี้ยงโตขึ้น พอถึงช่วงท�ำงานเราก็ต้องไปท�ำงานกลาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงนึงที่เราเกษียณออกมาเราก็ถึง
จะเป็นอิสระในตัวเราเอง ผมดูโฆษณาอันนึง ผมว่ามันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆ แต่
ว่ามันสะท้อนชีวติ ของเรา เป็นโฆษณาทีเ่ ป็นคนทีเ่ ตะลูกกลิง้ อันใหญ่ๆ แล้วที่
กระโดดขึน้ ไปบนตึกได้ เป็นโฆษณาไทย แล้วมีชว่ งนึงทีเ่ ขาถ่ายตัง้ แต่เกิดมา
เป็นเด็กแล้วก็ท�ำงานจนแก่เลี้ยงลูกไป เหมือนแบบเป็นวัฏจักรไปแล้ว ที่คน
ส่วนใหญ่ท�ำ แล้วอย่างที่ผมเรียนมาที่ผมเรียนเกี่ยวกับพวกศิลปะพวกอะไร
พวกนี้มาเขาก็จะสอน พยายามให้เรา...คืออย่างพวกศิลปะก็เรียนเพื่อที่ให้
เราเป็นนายตัวเองอยู่แล้ว ให้เราท�ำอะไรด้วยตัวเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิด
ในความคิดผมก็คือผมคงไม่...เป็นแบบชีวิต...
อ.ปกป้อง ในโลกศิลปะมันมีอะไรที่คล้ายๆ แบบนี้ไหม แบบที่เราคุยกัน
ไหม อุตสาหกรรมศิลป์อะไรอย่างนี้
เต้ มีครับ ตอนทีผ่ มท�ำงานออกแบบให้นติ ยสารมือถือ คือตอนเรียน เราถูก
ฝึกมาให้เราเป็นนายของเราเอง คิดในสิ่งที่เราชอบเราอยากท�ำอะไรก็ให้เรา
ท�ำไป แต่ในโลกความเป็นจริงทีผ่ มลองไปท�ำมา คือเจ้านายก็บอกนะ บอกให้
ผมบอกว่าเต้อยากท�ำอะไร คิดสไตล์เต้ไปเลย แต่ปรากฏพอท�ำออกมาเขาก็

ไม่ชอบ แล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยน ตอนแรกผมท�ำสีขาวด�ำแล้วเจ้านายเป็นคน
จีนเขาก็ไม่ชอบ เขาบอกคนจีนไม่ชอบขาวด�ำ ต้องใช้สีที่มันสดๆ
อ.ปกป้อง สีแดงใช่ไหม (หัวเราะ)
เต้ ใช่ เขาบอกว่าเขาชอบสีแดง สีเขียว
อ.ปกป้อง ต้องแดงทั้งแผ่นดิน คนจีน (หัวเราะ)
เต้ สีชมพู (หัวเราะ) สีขาว ผมก็ต้องเปลี่ยนตาม แล้วพอเปลี่ยนไปเสร็จ
ด้วยความที่เป็นคนจีนแล้วเป็นพ่อค้า ผมลงรุ่นไว้ให้แบบว่ามันกระจายๆ
แต่เขาบอกว่ามันน้อยไป ใส่ไปอีก จะได้คุ้มๆ ก็ยังไง แล้วตอนแรกก็บอก
ว่าให้ออกแบบตามสไตล์เต้ไปเลย เอายังไงก็เอาไปเลย เราก็เริ่ม...คือผมแก้
อยู่ประมาณ 8-9 ครั้ง กว่าจะได้ส่งจริงๆ ผมก็เลยมาตั้งค�ำถามว่า เอ๊ะ แล้ว
มันตามใจเราตรงไหน
อีกอย่างคือในสิง่ ทีเ่ ราเรียนมาในตอนทีเ่ ราอยูใ่ นโรงเรียนน่ะ ศิลปะ
เราเรียนเพือ่ ความต้องการท�ำงานก็ทำ� ของเราเอง แล้วเรามาท�ำตรงนีม้ นั ใช่สงิ่
ที่เราอยากจะมาท�ำรึเปล่า แต่พอผมท�ำไปเรื่อยๆ เพราะผมท�ำอยู่ประมาณ
เดือนนึง พอท�ำไปเรือ่ ยๆ ผมก็คดิ ว่าคงไม่มที างเลือกในเมือ่ เรามาเป็นมนุษย์
เงินเดือน เรามีเจ้านาย เราคงต้องท�ำตามสิ่งที่เขาต้องการ คือผมเปลี่ยน
จากตรงที่เขาให้โจทย์ เขาสั่งมาให้ทำ� อย่างนี้ๆๆ ผมคิดมันเป็นโจทย์แทน
ว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการสีขาวด�ำ ผมก็เอาตรงนั้นมาเป็นโจทย์แล้วใช้ในการ
พัฒนาต่อไป เพื่อที่จะท�ำงานออกมาได้ตรงตามที่เขาต้องการ ซึ่งตรงนี้ผม
ว่ามันเป็นการเรียนรู้ส�ำหรับผม เพราะผมคิดว่าผมคงท�ำตามใจตัวเองไม่ได้
ถ้าเกิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง ยังคงต้องพึ่งเงินเดือนเขา
ต่อไป เหมือนกับที่ผมอยู่ในบ้านก็คือตราบใดที่ผมยังขอเงินแม่อยู่ ผมก็คง
ไม่เป็นอิสระ ไปไหนก็ยงั ต้องคอยบอกเขาต้องคอยรายงานความเคลือ่ นไหว
ตลอด (หัวเราะ) นี่เมื่อวานผมไม่ได้เข้าบ้าน ผมไปนอนหอเพื่อนมากลับมา
ผมก็โดนแม่ผมว่าละ โดนว่า
ลุงอ๋อย ก็แล้วไม่ได้รายงานเหรอ (หัวเราะ)
เต้ ไม่ได้บอกครับ ไป พอดีเพื่อนเก่าชวนไป แต่พี่ผมน่ะท�ำงานเอง เขาไป
ไหนก็ได้ คือตรงนี้มันใกล้ตัวมากเลยผมว่า (หัวเราะ)

อ.ปกป้อง แล้วเน็ดล่ะ ไอ้ระบบที่เราคุยกันมา มันพาเราไปสู่อะไร เป็นทาง
ที่เราอยากไปไหม เราจะอยู่กับมันยังไง
เน็ด ก็เหมือนว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือยังไงเราก็ต้องอยู่ในสังคมนี้ เราก็
ต้องท�ำอย่างนี้ แต่ก็เหมือนกับว่าเราก็มีทางเลือกของเราว่าจะท�ำอะไร คือ
คนอื่นอาจจะท�ำงานจันทร์ถึงศุกร์ แล้วไม่ชอบแต่เขาก็ยังเลือกได้ว่าเขาจะ
ท�ำอะไรในสิ่งที่เขาชอบ คือมันอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ แต่เขาอาจจะ
เปลี่ยนมุมมองเหมือนกับว่า งานที่เขาท�ำน่ะเขาอาจจะไม่ชอบมาก่อน แต่
ถ้าเกิดลองศึกษาดูเขาอาจจะชอบมันก็ได้ ถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆ เราก็เปลี่ยน
ได้เรื่อยน่ะค่ะ คืออันนี้ที่คิด
อ.ปกป้อง อืม เน็ดนี่เรียนอะไรนะ
เน็ด เรียนเภสัชค่ะ
อ.ปกป้อง เรียนเภสัช ได้ดู Dying for drugs รึเปล่า ดูแล้วรู้สึกยังไง
เน็ด ก็รู้สึกว่าบริษัทยาก็รวยดี (หัวเราะ) ไม่ใช่ก็คิดอย่างอื่นด้วย ก็เหมือน
กับว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับคนในประเทศทีเ่ ขาเข้าไปท�ำทดลองยาใช่
ไหมคะ คือคนอื่นก็ไม่รู้เลย มันเป็นประเทศที่เหมือนถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครรู้
เรือ่ งว่าเขาไปถูกทดลองยังไง แล้วถ้าเกิดไม่มอี ย่างนีอ้ อกมา เราก็อาจจะพอรู้
บ้างว่าประเทศเขาน่ะล�ำบาก บริษทั ยาก็ดเู หมือนเข้าไปช่วยเหลือบริจาค ซึง่
เนือ้ ข่าวก็ออกมาประมาณนี้ คือพวกพวกนิตยสารเกีย่ วกับความรูเ้ ขาก็บอก
ว่า บริษทั ยาก็เหมือนช่วยเหลือดีตลอด แต่วา่ ในความเป็นจริง มันเป็นอย่าง
นั้นก็ไม่มีใครรู้ เหมือนกับว่าเขาอยู่ห่างไกลเกินไป
อ.ปกป้อง ตัวอย่างที่เราดูกันในหนังสารคดี Dying for drugs มันสะท้อน
อะไรหลายอย่างเลยนะครับ ที่ส�ำคัญที่สุดเลย พัฒนาการแบบขั้นสูงของ
ระบบทุนนิยมทีม่ นั กระทบกับคนจ�ำนวนมาก แล้วเรือ่ งทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วพันกับชีวติ ของคน โดยหลักไม่วา่ จะเป็นสังคมแบบไหน ไม่วา่ คุณจะมี
ความเชือ่ ทางการเมืองเศรษฐกิจแบบไหน สามัญส�ำนึกมันบอกเราว่า มันไม่
ควรจะมีใครบนโลกนีต้ อ้ งตายเพียงเพราะเข้าไม่ถงึ ยา ใช่ไหมครับ แต่วา่ สิง่ ที่
เกิดขึน้ ในโลกจริงทุกวันนี้ คือมีคนจ�ำนวนมากในโลกนี้ ในภูมภิ าคต่างๆ โดย
เฉพาะในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ประเทศยากจนเสียชีวิตเพราะเข้าไม่ถึงยา
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เมื่อกี้หยุดไปก่อน ยังไม่เห็นเรื่องสุดท้ายที่สะเทือนใจที่สุด คือเรื่องของเด็ก
ในอเมริกากลาง ในประเทศอะไรนะฮะ จ�ำได้ไหมครับ
ลุงอ๋อย ผมยังไม่ได้ดูเลย
อ.ปกป้อง ครับ เรื่องนั้นสะเทือนใจมากเลย ถ้ามีเวลาก็คงได้ดูกันต่อ มัน
เป็นอย่างนี้จริงๆ ในโลกทุกวันนี้
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ระบบทุนนิยมเป็นระบบทุนต่อทุน
ถ้าดูตัวอย่างที่เมื่อกี้เราชวนคุยกันไปเรื่อยๆ มีค�ำนึงที่เป็นคีย์เวิร์ด
ทีว่ นั นีอ้ ยากจะมาชวนคุย ก็คอื เรือ่ ง “ทุนนิยม” ผมเล่าให้ฟงั ก่อนดีกว่าว่าใน
ทางวิชาการ ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองระบบทุนนิยมมันคือเป็นระบบทุน
ต่อทุน สมัยก่อนหน้าทุนนิยม เป็นการผลิตแบบผลิตเพื่อใช้ คนหนึ่งคนก็ท�ำ
หลายๆ อย่าง ปลูกผักด้วย ท�ำนาด้วย ก็อยู่ด้วยตัวเองเป็นหลัก
การค้าสมัยก่อน ในยุคโบราณ นี่เราก�ำลังพูดถึงยุคโบราณก่อน
หน้าที่ทุนนิยมและความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมจะกลายเป็น
ความสัมพันธ์หลักในระบบเศรษฐกิจนะครับ การผลิตก็เป็นการผลิตเพื่อใช้
แต่ละคนท�ำอะไรหลายอย่าง มีการแลกเปลี่ยนกันก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การใช้ประโยชน์เป็นหลัก คือถ้าเราอยากจะใช้ของบางอย่างแต่เราไม่มี เรา
ก็ต้องเอาของที่เรามีไปแลกกับของชาวบ้านเขา การค้าขายก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่
ว่าการค้าขายที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายระหว่างรัฐกับรัฐ ประเทศ
เรากับประเทศที่ดินแดนห่างไกลใช่ไหม ผ่านการเดินเรือ การค้าขายกับ
ประเทศไกลๆ เช่นบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออก มีผ้าไหมมีเครื่อง
เทศ ยุโรปก็มาค้าขายอะไรด้วย ทุนนิยมจริงๆ เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง คริสต์
ศตวรรษที่ 14-15 เริ่มเห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ในยุคนั้นเป็นยุคที่
เรียกว่ายุคมืด ยุคมืดกินเวลาเป็นพันปีเลย ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง
ประมาณ 15 หรือประมาณ 14-15 ยาวนานมาก เป็นยุคทีไ่ ม่มอี ำ� นาจรัฐเดีย่ ว
นะ อ�ำนาจทางการเมืองก็เป็นอ�ำนาจทางการเมืองทีก่ ระจายออกไป ภายใต้
ระบบที่เรียกว่า ระบบ Feudalism คือระบบศักดินา ระบบศักดินาก็คือมี
กษัตริย์อยู่ก็จริง แต่ว่าขุนนางตามหัวเมืองต่างๆ มีอ�ำนาจทางการเมือง ใน
ทางปฎิบัติ อ�ำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจจะสูงกว่ากษัตริย์ด้วยซ�้ำ มัน
เกิดขึ้นหลังจากยุคที่มีรัฐขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรโรมันล่มสลายไปแล้ว
เพราะฉะนั้น ความเป็นรัฐเดี่ยวที่เป็นศูนย์ ที่มีอ�ำนาจเต็มกับผู้น�ำเนี่ย มัน
ไม่มี อ�ำนาจกระจายออกไป เราเคยดูหนังหลายเรื่องก็สะท้อนภาพยุคนี้ใช่
ไหมฮะ ยุคที่มีขุนนางเจ้าที่ดินเป็นตัวละครหลักที่มีอ�ำนาจหลักในหัวเมือง
ต่างๆ แล้วแต่ละคนก็มีปราสาทมีโบถส์ใช่ไหมครับ แล้วก็มีแรงงานที่เรียก
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ว่าไพร่น่ะท�ำงานอยู่รอบๆ ใช่ไหม ท�ำงานให้แล้วคุณก็ได้รับการปกป้อง มี
สังกัดใช่ไหมฮะ คนไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอย่างเต็ม 100% ใช่ไหมครับ คุณ
ก็ตอ้ งเวลามีศกึ สงครามคุณก็ตอ้ งเกณฑ์คนไปช่วยรบอะไร คุณผลิตของอะไร
ได้คณ
ุ ก็ตอ้ งกันส่วนนึงไปให้กบั คนทีเ่ ป็นขุนนางทีป่ กป้องคุณอยู่ ระบบแบบ
นี้กินเวลายาวนานมาเป็นพันปี
อ�ำนาจก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มมีการค้าขายระหว่างประเทศ
มากขึน้ พวกคนทีอ่ ยูข่ า้ งบนก็ตอ้ งการค้าขาย ส่วนสินค้าทีค่ า้ ขายก็เป็นพวก
ของทีเ่ ป็นของ exotic ทัง้ หลายทีห่ าซือ้ ไม่ได้ในประเทศนัน้ ของฟุม่ เฟือย เช่น
เพชรพลอยต่อมิอะไร ที่ไปซื้อจากดินแดนห่างไกล ด้วยความต้องการสะสม
ทรัพยากรพวกนีน้ ะครับ คนทีเ่ ป็นชนชัน้ น�ำเวลาต้องการหาเงิน วิธกี ารทีง่ า่ ย
ทีส่ ดุ ก็คอื ไปกดคนข้างล่างใช่ไหมฮะ กดคนข้างล่าง มันก็มแี รงจูงใจบางอย่าง
ที่ผลักให้ต้องพัฒนาพลังการผลิต เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยี
การผลิตที่เกิดขึ้นชัดเจนมากเลยในตอนนั้น ที่ถือว่าเป็นรากของการเกิดขึ้น
ของระบบทุนนิยมก็คือการล้อมรั้ว
ในยุคสมัยก่อน ที่ดินมีเยอะไปหมดเลย จนไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะ
ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน เพราะมันมีเยอะจนใครอยากท�ำอะไร คุณก็มีที่ดิน
ให้คุณท�ำ ให้ปลูกผัก ให้เลี้ยงสัตว์ ให้ทำ� ไร่ แต่พอคุณต้องการพัฒนาพลัง
การผลิตในระบบ เพื่อให้ต้องผลิตมากๆ เพื่อที่ขุนนางจะได้มาเก็บส่วนเกิน
ได้มาก ก็เริ่มเกิดการล้อมรั้วที่ดิน ไอ้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น ล้อมรั้วที่ดินแล้วมัน
เกิดอะไรขึ้นครับ
บอล มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา
อ.ปกป้อง มันก็เกิดกรรมสิทธิ์ใช่ไหม มีคนเป็นเจ้าของ ความเป็นเจ้าของ
คือว่าคุณมีสทิ ธิท์ จี่ ะให้คนอืน่ มายุง่ ก็ได้ หรือคุณมีสทิ ธิท์ จี่ ะไม่ให้ใครมายุง่ ก็ได้
แล้วเขาก็เชื่อว่าระบบกรรมสิทธิ์จะช่วยให้ ถ้ามีคนเป็นเจ้าของที่ดินชัดเจน
คนที่เป็นเจ้าของก็อยากลงทุน เพราะพอลงทุนไปแล้วก็มีผลประโยชน์เกิด
ขึ้นมันก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งให้ใคร คุณจะเอาที่ดิน
คุณไปท�ำอะไรก็ได้ มันก็เกิดการล้อมรั้วที่ดิน เกิดการผลิตขึ้นมาขนาดใหญ่
แล้วก็ส่วนเกินก็ถูกส่งไปได้ใช่ไหมครับ ที่นี้การล้อมรั้วที่ดินก็เริ่มมีเจ้าของ ก็

ท�ำให้คนบางคนถูกผลักออกไปจากที่ดินที่เคยอยู่ ส่วนนึงก็เข้าป่า ส่วนนึงก็
เข้าวัด ส่วนนึงก็คืออะไรครับ เข้าเมือง เมืองในสมัยก่อนไม่ใช่เมืองในสมัย
ปัจจุบัน ที่เมืองเป็นที่อยู่ของคน แต่ชุมชนในยุค Feudalism เนี่ยเขาอยู่
รอบๆ เมือง เขาเข้าเมืองไปท�ำอะไรเขาเข้าเมืองไปค้าขาย ประตูเมืองมีปิด
เคยดูในหนังใช่ไหม เมืองทีแ่ บบไม่ใช่เมืองในทุกวันนี้ คุณต้องจินตนาการถึง
ยุคนัน้ นะครับ เพราะคนทุกคนมีเบสมีฐานการผลิตอยูข่ า้ งนอก แล้วเมืองคุณ
ก็แค่ไปเจอแล้วก็ไปค้าขายกันแล้วพอตกเย็นก็กลับ
การค้าขายบางทีในยุคนัน้ บางทีเขาเรียกว่ามันมี silent trade คือ
บางครั้งคนค้าขายกัน ไม่เจอกัน คุณไปจากต่างประเทศคุณเข้ามาคุณเอา
ของทิ้งไว้แล้วเขามาหยิบไปเขาเอาเงินวางไว้คุณกลับมาเอาเงินไป บางทีไม่
เจอกัน แล้วบางครัง้ การไม่เจอกันก็ดเี พราะว่ามันช่วยหลีกเลีย่ งความรุนแรง
ไม่ให้เกิดการแย่งชิงของกัน มันมีระบบของมัน ในยุคสมัยนึงเนี่ยนะครับ
ทีนี้พอคนถูกกันออกมาจากที่ดิน คนก็เข้าเมืองกันมากขึ้น พอ
เข้าเมืองกันมากขึ้น สิ่งที่คุณท�ำคืออะไร ก็เกิดกลุ่มคนจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่มี
ปัจจัยการผลิต ไม่มีที่ดิน ไม่มีที่ดินล่ะแต่ว่ามีแรงงาน ก็เริ่มเกิดชนชั้นใหม่
ขึ้นมาที่เรียกว่าชนชั้นแบบเป็นแรงงานมาท�ำงาน ในสมัยก่อนไม่มีการแบ่ง
แยกชัดเจนแบบนี้ แล้วคุณก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เต็มที่ เพราะว่าคุณ
มีแรงงานแต่คุณไม่ได้ผลิตอย่างอื่น คุณท�ำการเกษตรไม่ได้ใช่ไหมครับ คน
จ�ำนวนนึงท�ำการเกษตรไม่ได้ คุณก็ต้องการเงินแล้วเอาเงินไปท�ำอะไรครับ
เอาเงินไปซือ้ ของทีค่ ณ
ุ ผลิตไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เงินก็เริม่ มีความส�ำคัญมากขึน้
ก็เป็นจุดเริม่ ต้นของการเริม่ มีเงินในฐานะสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นทีเ่ ข้มข้น
ขึ้นเรื่อยๆ ในตัวระบบเศรษฐกิจ มันก็ท�ำงานไปแบบนี้ครับ
พอเริ่มมีคนเข้ามา คนที่มีเงินหน่อยมีทุนหน่อยก็มาท�ำหน้าที่ใน
บทบาทที่เรียกว่านายทุน คือเอาเงินที่มีไปลงทุนซื้อเครื่องจักรไปลงทุนซื้อ
แรงงาน แล้วให้มานั่งท�ำงานด้วยกัน พอมานั่งท�ำงานด้วยกันแล้ว ก็มีคนมา
คุม แต่ละคนพัฒนาจากการท�ำอะไรทุกอย่าง มาแบ่งงานกันท�ำ ท�ำให้ผลิต
สินค้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือโรงงานขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเมือง ในยุคต้น
ของทุนนิยม ก็พัฒนาไป นี่เราพูดถึงสมัยยุคกลางนะ ยุคศักดินานิยม ยุค
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Feudalism ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดิน ขุนนางกับไพร่นี่นะครับ ว่า
พอเริ่มมีการล้อมรั้ว เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ขึ้น แล้วก็เริ่มมีคนที่มีการ
ผลิตแบบสมัยใหม่ในยุคนั้น คือการผลิตแบบดึงแรงงานมานั่งท�ำงานด้วย
กันในโรงงานเล็กๆ มันมีผลผลิตออกมามากกว่าคนไปท�ำเองทุกอย่าง คน
ที่ท�ำเองทุกอย่างมันก็อยู่ไม่ได้ ก็ล้มหายตายจากไปมาก เพราะฉะนั้นคนที่
เคยเป็นนายทุนกลายเป็นแรงงานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ มันก็ถูกผลักให้มาทางนี้
ใช่ไหมครับ ระบบอย่างนี้ก็เริ่มๆ เกิดขึ้น พอเงินเริ่มแพร่หลายในการใช้จ่าย
ไพร่จำ� นวนนึงก็เริม่ เอาเงิน เมือ่ ก่อนคุณต้องเอาแรงงานเอาตัวเองไปแลกใน
กระบวนการผลิต แต่ตอนนี้คุณเริ่มมีเงินละ คุณเอาเงินไปจ่ายให้กับขุ(money
นนางrange)
เจ้าที่ดิน แทนที่จะจ่ายเป็นแรงงานคุณจ่ายเป็นเงินแทน เขาเรียกว่า มันนี่
เรนจ์ จ่ายเป็นมัน(Freeman)
นี่เรนจ์แทน คุณก็สามารถซื้ออิสระภาพได้ด้วยเงินจ�ำนวน
นึง คนก็เริ่มเป็นฟรีแมนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
มากขึน้ เรือ่ ยๆ คนเริม่ สูญเสียความสามารถในการผลิตไปเรือ่ ยๆ เข้าสูร่ ะบบ
เนีย่ แต่สมัยก่อนเทคโนโลยียงั ไม่มใี ช่ไหมครับ แต่มนั ก็เริม่ ต้นขึน้ แบบนี้ แล้ว
สุดท้าย Feudalism ก็อยู่ไม่ได้นะครับ เพราะฐานที่มีคนข้างบนคอยก�ำกับ
คนข้างล่างมันเริ่ม...ความจ�ำเป็นในทางสังคมในทางอะไรต่างๆ เริ่มหายไป
เรือ่ ยๆ สุดท้ายพัฒนาการต่อมาก็คอื คนก็เป็นอิสระ ก็เข้าสูก่ ระบวนการผลิต
แบบใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี
จากเมื่อก่อนแค่เอามานั่งท�ำงานด้วยกัน แบ่งงานกันท�ำ ตอนนี้
เริม่ มีการผลิตเครือ่ งจักรทีท่ ำ� ให้ได้งานให้ได้อะไรเร็วๆ ขึน้ มาเรือ่ ยๆ โรงงาน
ก็เกิดขึ้น จนมาพัฒนามาเรื่อยๆ จนมาถึงช่วงปฎิวัติอุตสาหกรรม ช่วงที่
ศตวรรษที่ 18 เริ่มมีการคิดค้นพวกเครื่องจักรพลังงานไอน�้ำ ก็เริ่มผลิตขึ้น
มาให้ได้เยอะๆ กระบวนการก็เริม่ ค่อยๆ เกิดขึน้ มาเรือ่ ยๆ ความสัมพันธ์แบบ
การผลิตแบบทุนนิยมแบบนายจ้างกับลูกจ้างก็กลายเป็นความสัมพันธ์หลัก
ระบบทุนนิยมมันคือระบบเศรษฐกิจที่ความสัมพันธ์หลักทางการผลิตคือ
ระบบที่เขาเรียกว่า wage-labour relationship คือความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างนะครับ นายจ้างคือนายทุน มีเงินแต่ไม่ผลิตเอง ลูกจ้าง
ไม่มปี จั จัยการผลิตอืน่ มีแต่แรงงาน สิง่ ทีท่ �ำคือขายแรงงานแลกกับเงิน แล้วก็
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เอาเงินไปซือ้ ของสินค้าต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ผลิตเองไม่ได้ นายจ้างเอาทุนทีไ่ หนสะสม
ทุนต่อ ซึง่ ส่วนใหญ่ทที่ ำ� ก็คอื การพยายามกดลูกจ้าง เก็บเกีย่ วส่วนเกินในการ
ผลิตจากลูกจ้างให้ได้มากทีส่ ดุ ถ้าอ�ำนาจต่อรองนายจ้างกับลูกจ้างไม่เท่ากัน
อยูแ่ ล้วใช่ไหมครับ เพราะนายจ้างมีลกู จ้างเยอะ ยิง่ ถ้าเกิดเป็นการผลิตแบบที่
เอาใครก็ได้มาผลิต มันมีคนตัง้ เยอะแยะทีต่ กงานในสังคม ลูกจ้างไม่มอี �ำนาจ
ต่อรองใช่ไหมครับ ไม่มีอ�ำนาจเรียกเงินเดือนสูงๆ อย่างที่ต้องการเพราะว่า
ถ้าเกิดคุณเรียกเงินเดือนแพงผมก็ไปจ้างคนอื่น ท�ำงานได้เหมือนกัน ใช่ไหม
ฮะ เห็นไหมอ�ำนาจต่อรองมันไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท�ำก็พยายามกด
ให้ได้ค่าจ้างน้อยๆ ที่สุด แต่ให้ท�ำงานได้เยอะที่สุด ให้ท�ำงานมากๆ ค่าจ้าง
น้อยๆ แล้วเก็บเกี่ยวส่วนเกิน เอาส่วนเกินที่ว่าไปลงทุนต่อ เอาไปขยายส่วน
ขยายทุนต่อไปเรื่อยๆ ฉะนั้น รูปแบบของ wage-labour relationship
มันเป็นรูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยทุนนิยม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์
หลัก มีแรงงานรับจ้างที่ต้องท�ำงานแลกเงิน แล้วด้วยความที่อ�ำนาจต่อรอง
ต�ำ่ โอกาสทางเลือกมันก็นอ้ ย เพราะฉะนัน้ คุณก็ถกู บังคับให้ตอ้ งท�ำงานทีค่ ณ
ุ
ไม่อยากท�ำ ชีวิตการท�ำงานคุณมันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตส่วนตัวของคุณ
เทียบกับการผลิตเมื่อก่อน เวลาคุณท�ำของสักชิ้นนึง คุณเป็น
เจ้าของสินค้าทั้งหมดที่คุณผลิต แม้คุณคุณภูมิใจกับมัน แต่ตอนนี้ผลงาน
สุดท้ายที่ออกมา พลังแรงงานที่คุณลงไปเป็นแค่เสี้ยวส่วนเดียวของสิ่ง
ทั้งหมดที่คุณผลิต ไม่นับคนที่ท�ำงานอิสระไม่นับพวกศิลปินใช่ไหมครับ คุณ
ไปท�ำงานเป็นพนักงานสินเชือ่ ในแบงค์มนั ก็เป็นแค่เสีย้ วส่วนเดียวของระบบ
แบงค์ทั้งหมด ความภาคภูมิใจในผลงานของคุณมันค่อยๆ หายไป มาร์กซ์
เรี(alienation)
ยกผลงานแบบนี้ว่า คนเริ่มมีความแปลกแยก ในกระบวนการผลิตมันเกิด
เอเลี่ยนเนชั่น มีบางคนเขียนค�ำนี้มาด้วยเหมือนกัน บางคนรู้สึกแปลกแยก
แยกระหว่างตัวเองกับงานที่ท�ำ ชีวิตมันหายไปครับ คุณจ�ำเป็นต้องท�ำแล้ว
คุณไม่มีทางเลือกมาก
ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่อง sweatshop (หันไปหาแป้ง) ใช่ไหม
ครับ ทีอ่ นิ โดนีเซีย ยกตัวอย่างชัดๆ sweatshop ก็คอื พวกโรงงานนรก มันมี
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมในโลกทุกวันนี้ บริษัทข้ามชาติต่างๆ บริษัทพวกนี้
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สายป่านยาว ทุนเยอะ มีทางเลือกในการลงทุนต่างๆ ทั่วโลกเลย เพราะว่า
โลกทุกวันนีเ้ ป็นการเปิดเสรีใช่ไหมครับ เปิดเสรีบญ
ั ชีทนุ เปิดเสรีการเคลือ่ น
ย้ายเงินทุน เปิดเสรีการค้า เพราะฉะนั้นบริษัทขนาดใหญ่สายป่านยาวๆ มี
ช่องทางเลือกลงทุนเยอะ ทุกประเทศก�ำลังพัฒนาต้องการเงินลงทุนจากต่าง
ชาติ เพราะล�ำพังเงินออมในประเทศไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ เงินออม
มันน้อย ไม่รจู้ ะเอาเงินทีไ่ หนไปลงทุนก็ตอ้ งพึง่ พาทรัพยากรจากต่างประเทศ
ในรูปแบบของเงินลงทุนข้ามชาติ ทุกประเทศแย่งชิงเงินลงทุน วิธแี ย่งชิงก็คอื
อะไรครับ แข่งกันกดค่าจ้างแรงงานตัวเองให้ต�่ำ ต่างประเทศจะได้อยากมา
ลงทุนเยอะๆ ลดภาษีแทนที่จะมีเงินเก็บภาษีเยอะๆ เอาไปพัฒนาประเทศ
ก็บอกว่าต้องลดภาษี ให้ธุรกิจต่างชาติอยากมาลงทุน ก็แข่งกันลดภาษี ทุก
ประเทศล้วนต้องการเงินลงทุน บริษัทมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย
เราก็เดาได้ง่ายๆ ว่าอ�ำนาจการต่อรองมันอยู่ที่ใคร อ�ำนาจการต่อรองใน
โลกปัจจุบันมันก็อยู่ที่บอก ที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ เหนือรัฐชาติ เหนือ
ชุมชนใช่ไหมฮะ
ผมเคยยกตัวอย่างเคสนึง คลาสสิคมากเลย เป็นเคสของบริษัท
รองเท้าชื่อดังแห่งนึง ขนาดใหญ่เลยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับ จะไป
ลงทุนที่อินโดนีเซียท�ำโรงงานที่อินโดนีเซีย จะไปลงทุนมันก็ต้องท�ำหนังสือ
ไปที่รัฐบาลอินโดนีเซียว่า ขอจ่ายเงินค่าจ้างให้ถูกกว่าเงินค่าจ้างขั้นต�ำ่ ได้
ไหม ถ้าไม่อย่างนัน้ จะไปลงทุนทีอ่ นื่ แทน เพราะเขามีทางเลือกเยอะ ประเทศ
แรงงานราคาถูกก็มีนอกจากอินโดนีเซียก็มีบังคลาเทศ เวียดนามอะไรต่อมิ
อะไร เวียดนามอาจจะสูงกว่าอินโดนีเซีย เอ่อ...ค่าจ้างขั้นต�่ำที่อินโดนีเซีย
คือค่าจ้างทีค่ ณ
ุ ต้องจ่ายให้ตำ�่ กว่านีไ้ ม่ได้นะ่ ครับ คอนเซ็ปต์ของค่าจ้างขัน้ ต�ำ่
ก็คอื รัฐบาลเห็นว่าค่าจ้างต�่ำมากเลย เพราะฉะนัน้ ก�ำหนดว่านีเ่ ป็นค่าจ้างต�่ำ
สุดทีบ่ ริษทั จะจ่ายให้ได้ ฉะนัน้ ต้องจ่ายให้สงู กว่านีเ้ ท่านัน้ ใช่ไหมฮะ ผมจ�ำไม่
ได้แล้วนะว่าวันละหรือชัว่ โมงละ 1 เหรียญสหรัฐ 30 บาท ทีอ่ นิ โดนีเซียมีคน
ว่างงานเยอะครับ ยังไม่ยอมจ่ายเลย บริษัทนี้ไม่ยอมจ่าย มาขอน่ะ ขอจ่าย
ค่าจ้างถูกกว่านี้ได้ไหม ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาก็ไม่มาเขาก็ไปลงทุนที่อื่น
อ�ำนาจมันไม่มีไงครับ สุดท้ายก็ยอม นี่คือลักษณะที่เรียกว่า sweatshop
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โรงงานนรกก็คือเข้ามาแล้วก็จ่ายค่าจ้างต�ำ่ ๆ ใช้เวลาท�ำงานกว่าวันละ 10
ชั่วโมง ห้องน�้ำก็แย่ โรงงานก็ไม่ปลอดภัย รัฐบาลเองก็หรี่ตาไม่สนใจบังคับ
ใช้กฎหมายแรงงาน ที่ดูแลเรื่องสวัสดิการแรงงานที่ดี เพราะว่าเหตุผลนึง
ที่เราได้ยินบ่อยตลอดเวลาเลย เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างชาติ
ใช่ไหมครับ เพื่อต้องการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติใช่ไหมครับ เศรษฐกิจ
จะได้พัฒนา แต่ถามว่า เฮ่ย คุณพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของการเหยียบบ่า
คนจนขึ้นไปใช่ไหม

หลายประเทศที่ เ ป็ น ประเทศก� ำ ลั ง
พัฒนามียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในทางที่พัฒนาโดยการเหยียบบ่าคนจนขึ้น
ไป ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น
ในช่วงต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย รัฐบาลไทยต้องเก็บ
ภาษีส่งออกข้าว ซึ่งก็ท�ำให้ราคาข้าวของเกษตรกรเนี่ยถูก ราคาข้าวถูกค่า
ครองชีพจะได้ต�่ำ ค่าจ้างแรงงานจะได้ไม่สูง จะได้เป็นฐานในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนามันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คน ในการพัฒนาของประเทศก�ำลังพัฒนามันมีการเหยียบ sector เพื่อ
อีก sector นึงเสมอ เมืองไทยก็เหมือนกัน
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ทุนนิยมมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง?!
ผมย้อนกลับไป ข้อดีของระบบทุนนิยมอันนึงที่หลายคนพูดกันก็
คือเป็นระบบที่คนมีเสรีภาพ คนมีทางเลือก มีเสรีภาพในฐานะผู้บริโภค ผู้
บริโภคคือพระเจ้าใช่ไหมครับ อันนั้นคือด้านบวก แน่นอนมันต้องมีมิติพวก
นี้อยู่ แต่ผมตั้งค�ำถามที่ไปโยงกับ Our Daily Bread ที่เราดูกันไป เราฟัง
คร่าวๆ เสมือนว่าทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจทีอ่ ยูบ่ นฐานของปัจเจกชน ฐาน
เสรีภาพของปัจเจกชน เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนควรจะเป็นตัวละครหลัก
ใช่ไหม แต่ถามว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในเชิงโครงสร้าง มันเป็นเศรษฐกิจ
ที่ท�ำให้ตัวละครหลักพวกนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้รึเปล่า แล้วคนจริงๆ มันมีเสรีภาพ
ในการเลือกจริงรึเปล่า
ผมไปอ่านหนังสือเล่มนึง เขาตัง้ ค�ำถามได้นา่ สนใจมากเลย เขาบอก
ว่าแรงงานในระบบทุนนิยมเนีย่ มีเสรีภาพ มีทางเลือก มีทางเลือกอยูร่ ะหว่าง
2 ทาง หนึง่ ก็คอื คุณเลือกทีจ่ ะตกงาน หรือเลือกทีจ่ ะมีงานท�ำแล้วถูก exploit
มี 2 ช้อยส์ นะครับ “being unemploy or being exploiting” (หัวเราะ)
ถ้าคุณเรื่องมาก คุณก็ตกงาน หลายบริษัทในเมืองไทยก็เหมือนกัน มีคนที่
พยายามตัง้ สหภาพแรงงานเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของคนท�ำงานในบริษทั
บริษทั ไล่ออก แล้วบริษทั ยินดีไล่ออกด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายด้วย
นะ แล้วก็อ้างเหตุผลอื่นในการไล่ออก แต่เดาไม่ยากว่าเป็นเพราะอะไร คน
ที่มันจะใช้ค�ำว่าอะไรล่ะ ถ้าใช้ศัพท์แบบอ�ำมาตย์ก็ต้องเรียกว่าพวกกระด้าง
กระเดื่องใช่ไหม (หัวเราะ) มันก็ต้องจ่ายต้นทุนสูงน่ะ

คนที่เป็นไทกับตัวเองที่มีจิตวิญญาณ
ขบถนิดหน่อยเนี่ย จะอยู่ยากนะในโลก อาจ
จะไม่ใช่แค่ทุนนิยมนะ ชีวิตของคนพวกนี้ก็จะ
อยู่ยากอยู่ แล้วไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน แต่
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ว่าก็มีความภาคภูมิใจบางอย่างที่จะใช้ชีวิต
แบบนั้น ใช่ไหมครับ
มีมิติพวกนี้อยู่ เราดูใน Our Daily Bread เนี่ย โห มันเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่คนมีเสรีภาพในการเลือกแบบ (หัวเราะ) เสรีภาพแบบไหน นี่
เสรีภาพแบบไหนเนี่ย (หัวเราะ) คุณตัดคอ ฉึ่บ ฉึ่บ ทุกวันเนี่ยใช่ไหม นี้เหรอ
เสรีภาพในการเลือก คนพวกนี้ก็จะบอกว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมาท�ำงานนี่
คุณก็อย่ามาท�ำสิถ้าไม่อยากท�ำ ก็ไม่ผิดครับ แต่ไม่ท�ำแล้วจะเอาอะไรกินล่ะ
(เอาเปรียบ)
ครับ ไม่มีใครอยากถูก exploit หรอก แรงงานอินโดนีเซียก็ไม่มีใครอยากได้
หรอกวันละเหรียญหรือแม้กระทั่งชั่วโมงละเหรียญ
ค�ำถามคือคุณมีทางเลือกขนาดไหน ไม่ใช่แค่นั้นนะ ทางเลือกมัน
ขึน้ อยูก่ บั สถานะต่างๆ ทัง้ หมดของตัวคุณ ณ ปัจจุบนั ด้วย ถ้าคุณมีการศึกษา
น้อย คุณมีทรัพยากรน้อยเข้าไม่ถงึ ทรัพยากรด้านการศึกษา ด้านการดูแลตัว
เอง โอกาสทีค่ ณ
ุ จะยกระดับทางสังคมขึน้ มาอีกก็ยงิ่ ยากขึน้ ไม่ใช่ทำ� ไม่ได้เลย
นะ ก็มีหลายตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณสู้ แล้วคุณชนะได้ แต่ตัวอย่าง
ที่ล้มเหลวก็มีมากกว่ามากมายมหาศาลเช่นกัน มันโยงกันไปหมดเลย แล้ว
รัฐบาลอยู่ฝ่ายไหน บางทีเราเห็นตัวอย่างแล้วก็ชัดเจนว่าคนที่เป็นรัฐบาล
ไม่อยู่ฝ่ายนี้หรอกครับ ไม่อยู่ฝ่ายคนเล็กคนน้อยใช่ไหม รัฐบาลไม่มีรัฐบาล
ประเทศไหนอยู่ฝ่ายคนเล็กคนน้อย นอกจากคนเล็กคนน้อยนั้นจะไปสู้เอา
นี่คือโลกทุกวันนี้ มันมีค�ำถามด้วย เฮ้ย ไอ้ระบบเศรษฐกิจที่บอกว่าอยู่บน
ฐานปัจเจกชน เอาเข้าจริงแล้ว ปัจเจกชนที่ควรจะเป็นตัวละครหลักมีสิทธิ
เสรีภาพอย่างที่บอกไว้มากน้อยขนาดไหน นี่ค�ำถามใหญ่เลยนะครับ คนที่
ท�ำงานแบงค์ก็มีเสรีภาพคุณก็เลือกไปสมัครเอง ใช่ไหม แต่ว่าโลกมันไม่ง่าย
ขนาดนั้นใช่ไหมครับ
ในยุคทุนนิยม เราบอกว่าเป็นการผลิตให้ได้มากที่สุดโดยการใช้
ต้นทุนต�่ำที่สุด แต่เอาเข้าจริงเราเลือกใช้วิธีที่ให้ต้นทุนต�ำ่ ที่สุดแล้วผลิตให้
ได้มากที่สุด ก็คือเราไปใช้เครื่องจักรใช่ไหม พัฒนาเครื่องจักรต่างๆ มากขึ้น
แน่นอนประโยชน์ข้อดีของมันมีเยอะเลย เราก็รู้กันอยู่แล้ว แต่ค�ำถามคือว่า
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เราต้องการเอาเครื่องจักรมาท�ำงานให้เรา หนังที่เราดู Our Daily Bread
ชี้ชัดเลยว่าค�ำถามมันกลับกัน เครื่องจักรมันเป็นทาสเราหรือเราเป็นทาส
เครื่องจักร เพราะในระบบทุนนิยมบนสายพานการผลิต คนท�ำงานไปอะไร
ครับ ไปตามจังหวะของเครื่องจักร ไม่ใช่เครื่องจักรท�ำงานตามจังหวะที่คน
ต้องการอยากให้ท�ำนะครับ

ก็เลยล�ำบาก ทุกคนทีม่ ี connection มันมีแต้มต่อเสมอในเศรษฐกิจผูกขาด
เศรษฐกิจสัมปทาน เศรษฐกิจที่มีโอกาสให้คนข้างบนแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้มาก รัฐบาล นโยบายของรัฐบาลจ�ำนวนมากเป็นนโยบาย
ที่กดคนข้างล่างช่วยคนข้างบน อันนั้นก็ส่วนนึง แต่สิ่งที่ส�ำคัญลึกไปกว่านั้น
คือสิ่งที่มันผูกพันกับชีวิตพวกคุณทุกคนก็คือว่า

ชีวิตเราถูกตัดต่อดัดแปลงให้มันเข้า
กับ... fit in กับชีวิตของเครื่องจักรที่
ไม่มีชีวิต จิตวิญญาณของความเป็นคน
ความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่หายไปใน
กระบวนการผลิตแบบนี้ มากบ้างน้อยบ้างก็
แล้วแต่คน แล้วแต่งานที่ท�ำ

ถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่เปิดโอกาสมากเท่า
ไหร่ ต้องลงแรงเยอะใช้แรงเยอะก็ตาม แต่สิ่ง
ส�ำคัญที่สุดของการเป็นเศรษฐกิจผู้ประกอบ
การคืออะไรครับ ที่คนเป็นนายตัวเอง ก็คือ
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ นี่
คือสิ่งที่หายไป

แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องพวกนี้มันคือโลกที่เราก�ำลังอยู่ เราก็อยู่
แบบอิหลักอิเหลื่อใช่ไหม เราลองไปเห็นภาพความโหดร้ายในอุตสาหกรรม
อาหาร เราก็ต้องกินอาหาร เราเห็นภาพความโหดร้ายของระบบทุนนิยม
แต่เราก็ต้องทนท�ำงานอยู่กับมัน เราจะอยู่กับมันยังไง เราจะท�ำมันยังไง
เพราะสุดท้ายแล้ว แน่นอนว่าเศรษฐกิจผู้ประกอบการที่เราคุยกันในตอน
ต้น ที่บอกว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นนายตัวเองได้ มันก็ดี เศรษฐกิจก็มีฐานที่เข้ม
แข็ง ถามว่ามันไม่เกิดเพราะอะไร อันแรกเพราะเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เศรษฐกิจ
แห่งโอกาส ทีม่ โี อกาสเปิดให้กบั คนทุกคนใช่ไหมครับ โอกาสในการเข้าถึงสิน
เชือ่ ถ้าเกิดคุณไม่มสี นิ ทรัพย์ โอ้โห คุณขอสินเชือ่ ล�ำบากใช่ไหมครับ มันไม่ใช่
เศรษฐกิจแห่งโอกาส มันเป็นเศรษฐกิจแห่งการผูกขาด ในทางตรงกันข้าม
ที่คนจ�ำนวนน้อยเป็นเจ้าของทรัพย์จ�ำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ มันเป็น
ระบบเศรษฐกิจทีถ่ า้ เกิดคุณรูจ้ กั มันอยูด่ ว้ ย connection คนสามัญธรรมดา

ในความเห็นผมสังคมเศรษฐกิจไทย คนทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการได้ตอ้ ง
เป็นยังไง มันต้องกล้า กล้าคิด กล้าคิดนอกกรอบ กล้าท�ำอะไรทีค่ นอืน่ ไม่เคย
ท�ำกันใช่ไหม ถ้าเกิดว่าคุณต้องไปแข่งกับเขาในการท�ำธุรกิจ ถ้าคุณไปอ่าน
ต�ำราทีค่ นประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจเขียน แล้วชีวติ นีค้ ณ
ุ ไปเลียนแบบเขา
อย่างเดียว คุณจะไปชนะเขาได้ยงั ไงล่ะ แล้วคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จคือคนที่
ท�ำอะไรนอกต�ำราทัง้ นัน้ ในทางธุรกิจในทางเป็นผูป้ ระกอบการ คิดอะไรทีค่ น
อื่นไม่คิด ล้มลุกคลุกคลานกันไป มองเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นใช่ไหมครับ ก็
ต้องกล้า มันต้องมีวญ
ิ ญาณขบถบางอย่างอยูใ่ นตัว ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
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สู่ความเศร้าของระบบการศึกษา
ถามว่าในสังคมไทยเนี่ย ความคิดสร้างสรรค์มันเปิดไหม ขนาด
ไหน ระบบสื่อมีความคิดสร้างสรรค์ไหม เดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์กระทั่งชิซูกะอาบ
น�้ำเนี่ยมันจะสร้างสรรค์ไหม (หัวเราะ) One Piece มาฉายในเมืองไทยไม่
ได้ เพราะเดี๋ยวซันจิดูดบุหรี่ เดี๋ยวก็มีไอ้ลูกกลมๆ มาปิดอยู่บนหน้าซันจิ คือ
ไม่รซู้ นั จิกนิ อะไร (หัวเราะ) หรือต้องเปลีย่ นบุหรีเ่ ป็นอมยิม้ (หัวเราะ) มันเป็น
ระบบที่จะคิดอะไรนะครับ ทุกคนบอกว่า เฮ้ย อันนี้ผิดๆ ๆ ไอ้นี่ดูได้ ไอ้นั่นดู
ได้ ไอ้นี่คนไทยห้ามดู ไอ้นี่คนไทยดูได้ มันมีเทวดาอยู่น่ะ มันมีคุณพ่ออยู่มัน
มีคณ
ุ แม่อยูจ่ ำ� นวนนึงครับในนามของอะไรมัง่ ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นีก่ เู ป็นอาชญากรรึเปล่าเนีย่ (หัวเราะ) เฝ้าระวัง คอยแบบว่าเรือ่ งนีด้ ไู ด้ หนัง
เรือ่ งนีด้ ไู ม่ได้นะ ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (หัวเราะ) มันเป็นหน่วยงานที่
ไม่เคยได้ยินที่ประเทศไหนเลย มันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไง รัฐบาล
บอกว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในสังคม
สภาพแบบนี้ได้ยังไง ที่มีคุณพ่อรู้ดีคุณแม่รู้ดีมาคอยก�ำกับว่าอะไรที่คนไทย
ดูได้ อะไรที่คนไทยอ่านได้ อะไรที่คนไทยดูไม่ได้อ่านไม่ได้
ลุงอ๋อย เปลี่ยนเป็นส�ำนักเฝ้าระแวงอาจารย์รับได้ไหม
อ.ปกป้อง (หัวเราะ) รับอะไรก็ไม่ได้เลย มันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
ยังไงใช่ไหมครับ ระบบการศึกษาที่พวกคุณเรียนมา อ�ำนาจอยู่กับอาจารย์
คุณตอบข้อสอบตอบเหมือนทีอ่ าจารย์เขาเขียน แล้วมันจะเป็น โอ้โห ข้อสอบ
โอเน็ตเอเน็ตเป็นภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดเลยนะครับ (หัวเราะ) เศรษฐกิจผู้
ประกอบการจะเกิดขึ้นยังไง โดยที่อะไรนะ มีข้อสอบ ถ้ามีคู่รักแต่งงานมา
ในเมืองไทย คุณจะให้เขากินอะไร (หัวเราะ) ใช่ไหมครับ ผ้าปูโต๊ะสีไหน
(หัวเราะ) เฮ่ย มันเป็นข้อสอบที่มันมีช้อยส์ได้จริงเหรอวะ ในกระบวนการ
เรียนการสอนเรามักเจออาจารย์ที่ออกข้อสอบที่มันบังคับให้คุณต้องตอบ
อะไรแบบโอเน็ตเอเน็ต คนแต่งเพลง เพลงท่อนแรกควรจะเป็น ควรจะเล่น
ด้วยเครื่องดนตรีอะไร (หัวเราะ) เพลงท่อนกลางควรจะร้องด้วยภาษาอะไร
โอ้โห ในฐานะอาจารย์นะครับเห็นข้อสอบแล้วช็อคมากๆ นี่คือความเศร้า

เอ็นท์ไม่ติดนี่ไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะ (หัวเราะ) เป็นปัญหาของพวกมัน
มากกว่า (หัวเราะ)
นี่คือความเศร้าของระบบการศึกษาใช่ไหมครับ อ� ำนาจอยู่กับ
อาจารย์ มีกี่คนที่กล้าท้าทายอาจารย์ ที่กล้ามีค�ำถามยิ่งพวกเรานี่เป็นพวก
พิสดารอยูแ่ ล้ว คงไม่งนั้ คงไม่ได้มาเป็นกระต่ายกันหรอกใช่ไหมครับ (หัวเราะ)
เพราะเด็กปกติเขาไม่อยากเป็นกระต่ายกันหรอก (หัวเราะ) ใช่ไหมครับ มัน
ต้องมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้ว แต่ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะ จะมีระบบ
แบบไหนที่ท�ำให้คนรู้สึกสนุกกับการเรียน ที่เรียนด้วยความสนุก เรียนไป
แล้วตืน่ เต้นน่ะ เพราะคนเราจะประสบความส�ำเร็จไม่วา่ จะเป็นการเรียนการ
ท�ำงาน มันดูได้นะ ว่าคุณชอบสิง่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำรึเปล่า คุณดูงา่ ยๆ เลยแววตามันมีรึ
เปล่า ใช่ไหม คนที่ชอบสิ่งที่มันท�ำ อยากเป็นอาจารย์ชอบสอนหนังสือชอบ
เล่า เวลาเขาเล่าเวลาเขาพูด มันมีประกายใช่ไหม ในตาเขาจะมีประกาย คน
ทีช่ อบเรียนในตาเขาจะมี...(หัวเราะ) ยังไม่หลับนะ ขอดูหน้าหน่อย (หัวเราะ)
ยังมีประกาย (หัวเราะ) แต่ถามว่า เอ๊ะ ไอ้ประกายตาของคนในระบบทุนนิยม
มันหายไปเยอะนะ เพราะว่าน้อยคนที่จะได้ท�ำอะไรอย่างที่เราอยากท�ำ
ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างตอนที่คุณจะสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ไม่รู้ว่าพวกคุณอาจจะไม่ใช่มีปัญหาตรงนี้นะ คือคุณได้เรียนในสิ่ง
ที่คุณอยากเรียนรึเปล่า หรือว่าเรียนตามเพื่อนเรียนตามพ่อแม่ เขารู้รึเปล่า
ว่าที่คุณเรียนน่ะเรียนอะไร คุณอยากเรียนจริงไหม หรือคุณ มายังไงอย่างนี้
นะครับ เอ่อ ผมเชือ่ ว่ามาทีน่ เี่ ป็นคนมีประกายตาแต่วา่ ผมสอบสัมภาษณ์เด็ก
เอ็นทรานซ์ทกุ ปี แล้วผมเจอคนทีม่ แี ววตาเป็นประกายน้อยนะครับ อยากมา
เรียนท�ำไม เศรษฐศาสตร์นเี่ รียนอะไร ไม่รคู้ ะ่ แล้วท�ำไมมาเรียน ก็หนูไม่รจู้ ะ
เรียนอะไร มันก็กล้านะ (หัวเราะ) นับถือนะ (หัวเราะ) ผมก็เลยบอกว่าวันนี้
ไม่รู้ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเกิดอีก 4 ปีข้างหน้า ผมมาถามใหม่ก่อนออกไปหวัง
ว่าจะพอเห็นอะไรบางอย่างนะ อยูค่ ณะเศรษฐศาสตร์จะมาเรียนอะไรยังไม่รู้
เลย อย่างรูจ้ กั อาจารย์ปว๋ ยไหม ล่าสุดเพิง่ เจอปีนคี้ รับ สอบสัมภาษณ์เด็กสอบ
รับตรง รู้จักอาจารย์ป๋วยไหม “เออ อืม รู้จักค่ะ รู้จัก” อาจารย์ป๋วยคือใคร
ครับ “เออ ใช่คนที่ท�ำห้องน�้ำอะไรรึเปล่าค่ะ” (หัวเราะ) นี่เรื่องจริงนะครับ
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โอ้โห ช็อคมากเลย ไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ มันเกิด
ขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นเสมอ นี่คือเรื่องจริง สุดยอดนะครับ
ประเด็นก็คือถ้าคุณจะเป็นผู้ประกอบการได้ก็ต้องชนะตัวเองใช่
ไหมฮะ คุณก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร ชอบอะไรแล้ว ก็ต้องต่อสู้ อย่าเพิ่ง
ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องท�ำงานเรื่องแฟนเรื่องอะไรเหมือน
กันหมดแหละ (หัวเราะ) ถ้าเกิดคุณคิดว่าสิง่ ทีค่ ณ
ุ จะท�ำ มันคุม้ ค่าทีจ่ ะท�ำ คุณ
ก็จะต้องสู้เพื่อมันน่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรที่อยู่เฉยๆ แล้วได้มาใช่ไหมฮะ แต่
ไม่ใช่ไปต่อสู้แย่งชิงไปเอาเปรียบใครนะ ก็คือว่าตามฝันไปให้สุด แล้วคุณก็
จะได้เรียนรู้กับมันในกระบวนการพวกนี้

เวลาคุณยังไม่ได้ปะทะกับโลก คุณก็จะ
คิดอยู่ในหัว แล้วคุณก็จะมีอุดมการณ์บาง
อย่างอยูใ่ นหัวได้ แต่กระบวนทีค่ ณ
ุ จะเอาเรือ่ ง
ในหัวคุณมาปะทะกับโลกแห่งความจริงมันจะ
เป็นเรื่องที่โตไปอีกขั้นนึง
คุณต้องเรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั มันโดยทีย่ งั รักษาตัวตนรักษาอุดมการณ์
ของคุณไว้ได้อยู่ ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้คณ
ุ เดินหน้าไปได้ดว้ ย ท�ำให้โลกเดิน
หน้าไปได้ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วโลกมันไม่ใช่ของเราใช่ไหม มีปัจจัยอะไร
เยอะแยะเลยที่แวดล้อมอีกมาก เป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ถ้าเกิดใครเจอ
สิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองอยากท�ำได้เร็วแล้วก็ตรงไปตามความฝัน ผมคิด
ว่าก็จะมีความได้เปรียบนะ
ผมเล่าประสบการณ์ แชร์หน่อย ก็คือผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่มัธยม ผมก็ตั้งใจจะเรียนเศรษฐศาสตร์ แล้วผมก็ไปเรียน ผมก็ตั้งใจ
อยากจะเป็นอาจารย์ ผมชอบคุยชอบเล่าชอบอ่านหนังสือ ก็คิดว่าเป็นชีวิต
ทีเ่ หมาะสมเพราะว่าผมชอบเขียนหนังสือ ชีวติ ทีด่ กี ค็ อื ชีวติ เนีย่ เป็นอาจารย์
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ก็น่าจะเหมาะกับตัวเองที่สุดแล้ว ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยปีแรกๆ ผมก็คิด
แล้วว่าผมอยากเป็นอาจารย์อยากเขียนหนังสือ ใช่ไหม พอจบมาผมก็เป็น
อาจารย์ คือคุณก็ตอ้ งพยายามวางแผนไว้บา้ ง เพราะว่าถ้าเกิดใครรูเ้ ป้าหมาย
ชัดเจน คุณก็เดินไปได้ใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่ใช่ปัญหานะในยุค
ช่วงเวลาแบบนี้ ก็ค้นหาไป ลองผิดลองถูก เฮ่ย ไม่ใช่อันนี้นี่นา แต่ถ้าเกิด
ใครเจอมันก็เจอน่ะ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่น แต่บางครั้งก็เป็น
จังหวะชีวิต จังหวะชีวิตไปเจอคนที่น่าสนใจบ้าง เจอคนที่ช่วยให้เราคิดบ้าง
ไปอ่านหนังสือทีเ่ ปลีย่ นชีวติ เราบ้าง ก็ท�ำให้เราเดินไปทางนีไ้ ด้ แต่กเ็ ป็นกระ
บวนการที่สนุกนะ การค้นหาตัวเองแล้วก็การตามฝันของตัวเองให้เป็นจริง
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่นะครับ ถ้าเกิดใครไม่ชอบสิง่ ทีต่ วั เองเรียนก็ไม่ตอ้ งเรียนนะ
ครับ ถ้าเกิดเราจะเรียนต่อ เราควรจะต้องรูว้ า่ เราอยากเรียนต่ออะไร ไม่ใช่แค่
เรียนต่อเพราะอยากเรียนต่อ หรือเรียนต่อไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะท�ำอะไร
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเต็มที่ใช่ไหม ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ คุณก็ใช้
เวลาไปท�ำอย่างอื่น (หัวเราะ) สู้ค้นหาตัวเองต่อไป ไปเรียนรู้โลก วิธีเรียนรู้
โลกก็มีหลายทางใช่ไหม อ่านหนังสือก็เป็นการเรียนรู้โลก คุยกับคน คุยกับ
เพื่อน ท่องเที่ยว มีตั้งเยอะแล้วมันไม่ได้เป็นสูตรส�ำเร็จในความส�ำเร็จของ
คนน่ะ คนมันหลากหลายอ่ะนะครับ
ลุงอ๋อย กระต่ายพาท�ำมาหมด (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง เราก็ต้องค้นหากันไปนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มีค�ำนึงที่อาจารย์
วรากรณ์ สามโกเศศ อาจารย์สอนผมมาตั้งแต่ตอนนั้นว่า ในโลกทุนนิยม
ถ้าคนจะประสบความส�ำเร็จ ถ้าคุณไม่เป็นคนแรกก็ต้องเป็นคนที่ดีที่สุด ไม่
ก็ต้องเป็นคนที่แตกต่าง ใช่ไหม ถ้าคุณไม่เป็น The first คือคิดอะไรได้ก่อน
ชาวบ้านเขา ไม่ใช่ไปเอาไปตามหลังเลียนแบบเขาตลอด เป็นคนแรกที่คิด
เรื่องนั้นๆ ได้เนี่ย นั่นคุณก็มีโอกาสประสบความส�ำเร็จ ถ้าไม่งั้นคุณก็ต้อง
เป็นคนที่ดีที่สุดในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เป็น The best หรือไม่งั้น
คุณก็แตกต่างจากชาวบ้านเขาใช่ไหมครับ คือเป็น The different ใช่ไหม
ครับ The best, The first, The different เนี่ยนะครับ มันก็มีทางของมัน
แล้วมันไม่มสี ตู รส�ำเร็จ ความส�ำเร็จทีว่ า่ ผมไม่ได้พดู ถึงความส�ำเร็จ
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ที่คุณมีงานเงินเดือนสูงๆ นะ มีคนชื่นชมอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าความส�ำเร็จ
สุดท้ายก็อยูข่ า้ งในตัวคุณเอง ถ้าเกิดคุณชอบเล่นดนตรี การได้ออกเทป การ
ได้ขนึ้ เวทีหรือการได้เล่นให้คนอืน่ ฟังก็อาจจะเป็นความส�ำเร็จของคุณใช่ไหม
ครับ อย่างพวกผมท�ำหนังสือกัน ผมก็มงี านอดิเรกในการท�ำหนังสือ ไม่ได้ทำ�
เพราะว่าอยากให้หนังสือขายดีหรืออยากให้คนอ่านเยอะๆ แต่เราท�ำเพราะ
ว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไป แล้วก็มีคนจ�ำนวนนึงได้อ่านได้
มาคุยกันแล้วก็เกิดเป็นชุมชนเล็กๆ เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการประสบความ
ส�ำเร็จนะ เราไปสอนก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องฟังเราหรือเชื่อเรา อย่างนี้
ก็กรุณาอย่าเชื่อด้วยนะครับ (หัวเราะ) ไปคิดเยอะๆ นะครับ แต่ว่าถ้าเกิด
การมาคุยกันสัก 2-3 ชั่วโมง มันมีบางคนได้คิดบางเรื่อง เอาหนังบางเรื่อง
มาให้ดแู ล้วได้คดิ ต่อในบางประเด็นทีไ่ ม่เคยคิดมาก่อน ก็ถอื ว่าประสบความ
ส�ำเร็จนะ จริงๆ อาชีพอาจารย์ก็อยู่ได้ด้วยแบบเนี่ย นี่คือน�้ำหล่อเลี้ยงคนที่
เป็นอาจารย์ใช่ไหม เพราะว่าสอนแล้ว มันมีคนที่ได้คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด ได้
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่ไม่เคยตั้งค�ำถามมาก่อน ก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จ ยังไม่
ต้องมีค�ำตอบด้วยซ�้ำในยุคในอายุแบบพวกเรา การพยายามหาค�ำตอบกับ
ทุกเรื่องทุกอย่างก็พาเราไปสู่ความบ้าได้เหมือนกัน (หัวเราะ) ใจเย็นๆ อย่า
เร่งมากนะครับ คิดเยอะๆ ไม่ต้องมีค�ำตอบส�ำเร็จรูปไม่ต้องมีค�ำตอบที่ด่วน
สรุปฟันธงว่าอะไรดีอะไรไม่ดี มันไม่มีอ่ะ ขาวด�ำอะไรแบบนั้น อยู่กับมันไป
เรื่อยๆ ค่อยๆ คิดกับมันไปเรื่อยๆ นะครับ
ผมก็เจอคนหลากหลายจากการสอนหนังสือ วันนั้นก็ได้คุยกับลุง
อ๋อย พวกนึงก็คือคนที่อ่านแต่หนังสือเรียน ไม่สนใจเรื่องอื่นเลย รอบตัว คน
พวกนีเ้ วลาเราไปคุยต้องคุยแบบนึง ไปยุกต็ อ้ งยุอกี แบบนึง เวลาไปตบหัวต้อง
ไปตบหัวอีกแบบนึงใช่ไหมครับ แต่อีกพวกนึงหนังสือเรียนกูไม่สน (หัวเราะ)
ท�ำกิจกรรมอย่างเดียวเลย (หัวเราะ) ก็ต้องคุยอีกแบบนึงคือไม่ได้มีโลกแบบ
ว่าอันไหนดีกว่ากัน แต่วา่ แต่ละคนมีจดุ ลงตัวไม่เหมือนกัน ท�ำยังไงให้คณ
ุ ให้
แต่ละคนไม่ได้ใช้ชวี ติ อยูแ่ ต่ในจุดทีป่ ลอดภัยส�ำหรับตัวคุณเอง ทุกคนมันจะมี
comfort zone อยูใ่ ช่ไหมครับ จุดปลอดภัยอยู่ ทีอ่ ยูต่ รงนีแ้ ล้วจะไม่มใี ครมา
รุกล�้ำเรา แต่ว่าโลกมันสนุกกว่า ถ้าเกิดคุณก้าวเท้าออกไปจากจุดปลอดภัย
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ที่ว่า เศรษฐกิจผู้ประกอบการมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับ ออกไปจากจุด
ปลอดภัย ยอมทิ้งงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ไปลองสู้สร้างธุรกิจของตัวเอง
ทีอ่ ยากท�ำ แล้วคุณจะได้เจออะไรทีค่ ณ
ุ ไม่เคยเจอ นักกิจกรรมก็อา่ นหนังสือ
เรียนบ้าง จะได้เห็นอะไรในหนังสือเรียน ในห้องเรียนก็ไม่ได้มีแต่ความ เอ่อ
ไร้สาระขนาดนัน้ นะในความเห็นของบางคน เฮ้ย อาจารย์สอนอะไรก็ไม่รนู้ ะ
ครับ แต่วา่ ถ้าอย่างนัน้ คุณก็ตอ้ งไปเลือกอาจารย์ทคี่ ณ
ุ คิดว่าช่วยคุณได้ อ่าน
หนังสือที่คิดว่าช่วยคุณได้ มันมีนะครับ แต่คนที่อ่านแต่หนังสือเรียนนั้นคือ
(ทักษะ)
ว่าโลกนี้คงไม่ได้ตัดสินด้วยเกรดสูงๆ อย่างเดียวมั้ง คุณก็ต้องมี skill บาง
อย่างนะครับ แล้ว skill ที่ส�ำคัญที่สุด ในโลกทุกวันนี้ไม่ใช่ skill จากเรื่อง
เรียนอย่างเดียว เพราะโลกมันซับซ้อนขึ้นเยอะ มันต้องการคนที่ท�ำอะไร
เป็นหลายอย่าง แล้วก็รู้หลายเรื่อง
ผมคิดว่าการรูร้ อบ ตอนนีจ้ ะส�ำคัญพอๆ กับรูล้ กึ ในยุคสมัยนึงเรา
ถูกบอกว่ารู้อะไร ให้รู้ลึกไปเลยอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่การ
เปลีย่ นแปลงมันเร็ว ถ้าเกิดคุณไปกุมต�ำราเล่มนึง เมือ่ ไหร่ทตี่ ำ� รานัน้ ไม่มใี คร
เชื่อแล้วมีต�ำราใหม่ที่ดีกว่า ทั้งชีวิตคุณหายไปเลยนะ กับการกอดต�ำราหนึ่ง
เล่มนัน้ ทีค่ ณ
ุ อ่านมันเนีย่ เพราะฉะนัน้ คุณต้องอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม แล้ว
สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือว่ามีองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นในหัวของคุณเอง อันเนี่ย
เป็นเรือ่ งใหญ่ ทีผ่ มคิดว่าคนทีเ่ รียนมหาวิทยาลัยควรจะต้องคิดว่าคุณจบ 4 ปี
ไปแล้ว สิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้ไม่ใช่ปริญญา ไม่ใช่เกรดดีๆ แต่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ ได้คอื ระบบคิดของ
คุณเอง ทีไ่ ปดึงเอามาจากลุงอ๋อยบ้าง จากอาจารย์ปกป้องบ้าง จากอาจารย์
อรรถจักรบ้าง ใครต่อใครบ้าง มาผสมกันแต่ไม่ต้องเชื่อใครเลยสักคนนะ แต่
มีวิธีคิดของตัวเองมาฟอร์มซิว่าเรื่องนี้อาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้ๆ

สิ่งที่ท�ำให้คุณอยู่ในโลกแบบที่ปลอดภัย
แล้วก็เข้มแข็ง คือแต่ละคนมีความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีวิธีคิดของตัวเอง
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ส�ำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือด้วยความกลวงเปล่า ก็
เหมือนกับอะไรล่ะ ก็เหมือนกับอ่านไปคุณก็จบ คุณก็ไม่ได้อะไร แต่คนทีอ่ า่ น
หนังสือแล้วมีประโยชน์กับเขาคือคนที่มีระบบคิดของเขาอยู่ แล้วคุณอ่าน
หนังสือบางอย่าง คุณก็เอามาเติมเต็มบางอันทีย่ งั พร่องไปในลิน้ ชักบางลิน้ ชัก
อ่านหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาอ่านหนึ่งเดือน หนังสือหนา 500 หน้าคุณอาจจะมี
อยูน่ ดิ หน่อยทีค่ ณ
ุ เอามาเติมลิน้ ชักคุณใช่ไหมครับ แต่นดิ ๆ หน่อยๆ ก็มคี วาม
ส�ำคัญเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนจากอะไรเล็กๆ อย่างนี้นะครับ มันก็เปลี่ยนได้
คุณก็ต้องพยายามหาลิ้นชักของคุณ ผมคิดว่า ปี 4 มันต้องมีแล้วนะ ไม่ต้อง
รู้หรอกว่าท�ำอะไรแต่อย่างน้อยมีวิธีคิดของคุณ ว่าคุณคิดยังไง คุณมีแว่นตา
ในการมองโลกแบบไหน เพราะว่าคนที่เรียนเภสัชก็มีแว่นตาในการมองโลก
แบบนึง คนที่เรียนศิลปะก็มีแว่นตาในการมองโลกแบบนึง รัฐศาสตร์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มแี บบนึง บัญชีกม็ แี บบนึงใช่ไหมฮะ แต่วา่ แว่นตา
ทีพ่ าคุณรอดไม่ใช่แว่นแบบใดแบบหนึง่ ถ้าผมมีแต่แว่นตาเศรษฐศาสตร์แล้ว
ใส่ไปแต่ไอ้แว่นตาเศรษฐศาสตร์มองโลกเนีย่ มันจะเป็นคนทีน่ า่ เบือ่ มากเลย
ทีนี้ ในโลกของการเรียนรูท้ กุ วันนี้ ระบบการเรียนสมัยใหม่ชอบยิง่
เรียนยิง่ กัน้ คอกตัวเอง คอกนีม่ นั ปรุงแต่งกันทัง้ นัน้ กัน้ เองน่ะ ไอ้นเี่ ท่านัน้ คือ
ความถูกต้อง ไอ้นเี่ ท่านัน้ คือความถูกต้อง เฉพาะศาสตร์เราเท่านัน้ ทีม่ องโลก
ได้ดีกว่าศาสตร์อื่น นี้คือการกั้นคอกตัวเองแล้วคุณก็อยู่แต่ในคอกเล็กๆ แต่
การเรียนจริงๆ ไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งกั้นคอกให้คุณมีที่ทางเดินแคบลง คุณต้อง
พังคอกออกไป พังคอกออกไปให้ได้มากที่สุดให้เป็นอิสระมาก แต่บางคน
ไปไม่พน้ ไง เพราะว่าคุณพังคอกนีไ้ ปคุณออกจากคอกนีไ้ ปคุณก็ไปสร้างคอก
ใหม่ไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ แต่วิธีที่ยากที่สุดคือสลายคอกไปเลย ถึงเรียกว่า
เป็นไทแก่ตัวเองอย่างแท้จริง แล้วการศึกษาคือการเรียนเพื่อความเป็นไท
นะ ไม่ใช่เป็นไทย เป็นไทไม่มี ย.นะ แต่ถ้าเป็นไทยแบบมี ย.ไม่รู้ว่าดีรึเปล่า
นะ (หัวเราะ) ในแง่ถ้าเป็นไทยแบบไทยๆ แต่ว่าถ้าเป็นไทยแบบ ย. คือมี...
เป็นเสรีชนน่ะ สุดท้ายคุณเรียนก็เพือ่ เป็นเสรีชน หลุดพ้นจากพันธนาการทัง้
ปวง โดยเฉพาะพันธนาการทางอุดมการณ์ทางจิตใจหลายๆ อย่าง และนั่น
น่ะคือจุดหมายปลายทางของการเรียน ผมหวังว่าแต่ละคนไปถึงพวกนี้ใน
การเรียน ไม่ใช่เฉพาะในห้องนะ เพราะการเรียนในห้องเป็นแค่เสี้ยวเดียว
ของการเรียนทั้งหมด
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แลกเปลี่ยนจากประเด็นต่างๆ
อ.ปกป้อง ไม่รู้ว่ามีใครอยากคุยอะไรไหม เรื่องอะไรก็ได้ เรื่องอะไรที่เกี่ยว
เรือ่ งทุนนิยม เรือ่ งโลกาภิวฒ
ั น์ จะต่อยอดจากประเด็นไหนเล็กๆ น้อยๆ ตรง
ไหนก็ได้ครับ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกัน
วิทย์ เห็นด้วยกับค�ำที่ว่าสังเคราะห์ครับอาจารย์ ที่บอกว่ามันก็ไปเชื่อม
โยงกับประเด็นที่บอกว่าที่มีลูกศิษย์พูดว่า ทุกวันนี้การศึกษาสอนให้เราเป็น
ลูกจ้างที่เชื่องนะครับ คือค�ำอะไรก็ตาม จงวิเคราะห์ แล้วก็วิเคราะห์ๆ ๆ แต่
ผมกลับมองว่า เหมือนผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จ คือกับสังเคราะห์
ผมว่าก็เป็นรากแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่เอามาใช้จริงๆ มันกลับเป็นการวิเคราะห์
มันเป็นหลักธาตุอาหารราก แต่คือคอนเซ็ปต์ที่จะเอามาใช้ประโยชน์จริงๆ
ในสายตาผู้ประกอบการผมว่าคือการสังเคราะห์มากกว่า
อ.ปกป้อง ใช่ เห็นด้วยๆ นี่เป็นเรื่องใหญ่นะ เพราะว่าถ้าคุณจะสังเคราะห์
ได้คุณไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเล่มนั้น การวิเคราะห์คือคุณอ่านหนังสือเล่มนึง
เวลาคุณอ่านหนังสือเล่มนึงทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คืออ่านแล้วสรุปให้ฟงั สิวา่ หนังสือเล่ม
นี้ว่ายังไง แค่เนี่ย ผมคิดว่านักศึกษาจ�ำนวนมากที่ผมเคยเจอ ก็ยังท�ำได้ไม่ดี
พอ ในแง่ของการสรุปความนะ ว่าอ่านหนังสือแตกแล้วเข้าใจ เพราะเราอ่าน
หนังสือน้อยใช่ไหมครับ สังคมเราเป็นสังคมที่ไม่อ่านข่าวแต่จะฟังเล่าข่าวใช่
ไหม เป็นสังคมทีไ่ ม่อา่ นหนังสือ ฟังๆ กับดู มันคิดเชิงลึกไม่ได้หรอกครับ หรือ
ถัดไปเนีย่ นอกจากการอ่านแล้ว สรุปความก็คอื อ่านแล้ววิเคราะห์ซิ เหมือน
กับเรามีบทสนทนากับมัน แต่วา่ ถ้าเกิดไปสังเคราะห์ เราต้องมีคณ
ุ ความรูใ้ น
ตัวระดับนึงใช่ไหมครับ แล้วก็มปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างเรากับเรือ่ งทีอ่ า่ น เป็นบท
สนทนาในระดับทีส่ งู ขึน้ มาอีกหน่อย แล้วดูซวิ า่ หนังสือทีเ่ ราอ่านมันถูกจัดอยู่
ตรงไหนในระบบความคิดของเรา เราคิดอะไรต่อได้บา้ ง อันนีค้ อื ฐานทีส่ �ำคัญ
เวลาผมสอนหนังสือ คุณรูใ้ ช่ไหม (หันมาหาแป้ง) เราเรียนกันอย่าง
นึงใช่ไหม ข้อสอบนีอ่ อกอย่างนึงใช่รเึ ปล่า ก็ถา้ เกิดออกข้อสอบทีเ่ รียนจะออก
ท�ำไมล่ะ รู้หมดแล้วใช่ไหมครับ (หัวเราะ) เวลาสอนเราก็สอนไปตามทฤษฎี
เป็นแบบนี้ แต่เวลาออกข้อสอบไป อย่างผมสอนเศรษฐศาสตร์การเมือง ผม
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สอนเอาทฤษฎีเป็นยังไงๆ เอาตัวอย่างไป ออกข้อสอบมา ผมก็ชอบออกข้อ
สอบเทคโฮม เดีย๋ วนี้ ผมออกข้อสอบส่วนใหญ่ถา้ เกิดเลือกได้ผมก็จะออกข้อ
สอบเทคโฮม เพราะเวลาคุณท�ำข้อสอบท�ำไมคุณต้องท�ำในห้องแคบๆ ล่ะ ใน
เวลาจ�ำกัดแค่ 2 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง ผมไม่เห็นความจ�ำเป็น ข้อสอบของผมเป็น
ข้อสอบที่ไปท�ำที่ไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณไปลอกใครไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหม
ครับ คุณก็ต้องไปค้นให้เวลาท�ำอาทิตย์นึง คุณเอาโจทย์ไปกลับมาเอามาส่ง
ไปท�ำอะไรตามใจชอบ ผมก็ อ้าว ก็มีเครื่องมือเรียนในห้องใช่ไหม การเรียน
คือการเรียนเครื่องมือ เอาเครื่องมือไปใช้ ผมก็โยนไป เค้าโครงเศรษฐกิจ
อาจารย์ปรีดี เอาไปอ่านซิแล้วก็มีค�ำถามให้ ไม่เคยอ่านกันนะในห้อง คุณ
ไปอ่านเอาเองแล้วคุณก็เอาสิง่ ทีค่ ณ
ุ เรียนรูใ้ นห้องเอาไปวิเคราะห์ แล้วเอาไป
สังเคราะห์ ไม่งั้นคุณตอบค�ำถามไม่ได้ใช่ไหมครับ คุณก็ต้องอ่าน คุณก็ต้อง
เข้าใจมัน คุณต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าสิ่งที่คุณอ่านใหม่กับสิ่งที่คุณเรียนในห้อง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ เจอประสบการณ์สงั คมไทย ในสมัยอาจารย์ปรีดกี บั สมัยปัจจุบนั มัน
ต่างกันยังไง เพราะฉะนั้นกว่าจะตอบแต่ละอย่างคุณต้องรู้เยอะเลย แล้วแค่
รู้อย่างเดียวไม่พอ คุณต้องเชื่อมโยงกันได้ด้วย ผมคิดว่าการเรียนต้องเป็น
แบบนี้ เพราะสิ่งที่อาจารย์เป็นโจทย์ของผม คือคนเป็นอาจารย์ไม่ได้มีหน้า
ทีเ่ ป็นศาสดา ผมไม่เชือ่ ว่าอาจารย์คอื ศาสดาทีจ่ ะมาบอกคุณ แล้ว(position
บอกว่า/ ต�จงำแหน่ง สถานะ)
เชือ่ ผมเถิด ผมไม่เคยอยากเป็นศาสดา (หัวเราะ) หน้าทีผ่ ม ผมวางโพซิชนั่ ตัว
เองชัดเจนตลอดในการสอนหนังสือ ผมเป็นแค่ไกด์พาเที่ยว เป็นไกด์ที่กวน
ตีนนิดหน่อย (หัวเราะ) ชอบเอาหนังโหดๆ ไปตบหัวคนเล่น อย่างที่เอามา
ให้ดู ให้ไปคิดต่อ ตั้งค�ำถามให้คุณได้คิดต่อ ไม่ต้องมาตอบผมหรอกตอบตัว
เอง แล้วผมก็ทิ้งไว้ เป็นไกด์พาไปเที่ยว ผมสอนเศรษฐศาสตร์ก็พาไปท่อง
โลกของเศรษฐศาสตร์ แต่ไกด์มันก็เป็นแค่ไกด์ใช่ไหม ถ้าเกิดคุณจะเข้าใจ
โลกนั้นได้คุณก็ต้องอ่านหนังสือ คุณก็ต้องไปฟังไกด์หลายๆ คนอย่าเชื่อไกด์
คนเดียวใช่ไหมครับ ถ้าคุณอยากรูม้ ากกว่าไกด์คณ
ุ ก็ตอ้ งอ่านหนังสือประวัติ
ศาสตร์ใช่รึเปล่า เวลาพาเราเทีย่ ว ไกด์กบ็ อกนิดเดียวมีเวลานิดเดียวนะครับ
อืม เนี่ยเรื่องส�ำคัญ ผมคิดว่าเราไปให้ความส�ำคัญกับการเรียนในห้องเยอะ
แล้วก็พวกอาจารย์ในการสอนหนังสือเนี่ย สอนอยู่นั่นแหละที่อยู่แต่ในห้อง
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หนังสืออ่านอยู่แล้ว หนังสือหนึ่งเล่มก็สอนไล่ไปตามบทๆ ๆ นั่นน่ะ ใช่ไหม
ครับ อะไรมันมีอยู่ในหนังสือแล้วผมจะสอนท�ำไมล่ะ (หัวเราะ) ไม่มีความ
จ�ำเป็น สอนอย่างมากผมก็แค่เล่าให้ฟังว่าแก่นมันคืออะไรใช่ไหมครับ มา
คุยเรือ่ งอืน่ กันดีกว่า คุยให้เยอะกว่าในต�ำราดีกว่า การเรียนหนังสือมันเรียน
หนังสือจากหนึง่ เล่มไม่ได้หรอก ใช่ไหม วิชานึง โอ้โห หนังสือร้อยเล่ม ถ้าคุณ
เรียนปริญญาเอกคุณต้องอ่านอะไรตัง้ เยอะ เรียนปริญญาโทก็ตอ้ งอ่านอะไร
ตัง้ เยอะ ใช่ไหมครับ เราเรียนกันง่ายไป ในประเทศเนีย่ เรียนกันง่ายไป ทีเ่ รา
เรียนหนักเราเรียนหนักในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น (หัวเราะ) ที่เราเรียนหนักเรามัวแต่
กั้นคอกตัวเองกันอยู่ แบกอะไรกันก็ไม่รู้นะครับ
ลุงอ๋อย หมายถึงเรียนเภสัชด้วยเหรอ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง ประสบการณ์ที่อื่นผมอาจจะน้อยนะครับ แต่ผมอาจจะรู้เฉพาะ
แมส..
ลุงอ๋อย หมายถึงว่าเรียนทันตะด้วยรึเปล่า (หัวเราะ) มีใครอยากจะแชร์ไหม
อ.ปกป้อง คุยกันก็ได้นะฮะ เรามีเวลากันอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง ผมไม่
อยากพูดคนเดียวนะก็คิดว่าเผื่อเวลาไว้ชั่วโมงครึ่ง ผมก็อินโทรเป็นจิ๊กซอว์
ต่างๆ เนี่ยมาช่วยกันต่อจิ๊กซอว์กัน
ลุงอ๋อย ท็อปมีอะไรเป็นประเด็นไหม
ท็อป ยังไม่มีครับ
ลุงอ๋อย ยังไม่มีนะ
ท็อป คือระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผมจะแตกต่างจากที่อื่น อย่าง
เนี่ยครับ
อ.ปกป้อง อืม เป็นยังไงครับ
ท็อป พอดีผมเรียนมหิดล อินเตอร์นะ่ ครับ แล้วมหิดล อินเตอร์มนั เป็นแบบ
เราจัดตารางเองได้ แล้วอาจารย์กส็ อนสไตล์คล้ายๆ กับทีอ่ าจารย์บอก ก็คอื
เวลาเข้าคลาสมาอาจารย์จะถือว่าทุกคนได้อา่ นหนังสือมาหมดแล้ว การเข้า
เรียนในห้องเป็นการต่อยอดหมดเลย
อ.ปกป้อง เออดีอย่างนั้น
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วิทย์ อาจารย์ว่าอย่างปัญหาที่พูดมาอย่างเป็นระบบ คือด้วยพุทธน่ะ
สามารถแก้บางอย่างได้ในที่ปัจจุบันเป็นไหมครับอาจารย์ มันตอบโจทย์รึ
เปล่าครับ
อ.ปกป้อง คือเรามีปัญหาในหลายระดับนะ ปัญหาในโลกทุกวันนี้มีปัญหา
ระดับตัวเรา การจัดการที่ตัวเราก่อนกับปัญหาในการจัดการกับโลก ใช่ไหม
ถ้าปัญหาในการจัดการกับโลกนีเ่ รือ่ งใหญ่เลย มีตวั ละครเยอะ เราก็เป็นเพียง
ส่วนนึงในนั้น เราก็ท�ำอะไรได้เท่าที่จ�ำกัด แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ๆ
เชิงโครงสร้าง ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ คือผมเชื่อในการเปลี่ยนแปลง
แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากเราและโลกที่อยู่รอบตัวเรา คือการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่คงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
เช่น ปฏิวตั ลิ ม้ ล้างทุนนิยมไปสร้างสังคมนิยมกันเถอะ แต่วา่ เราเห็นการปรับ
ตัวของระบบทุนนิยมในพื้นที่ต่างๆ มากนะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่พลังหลัก แต่
เราเห็นตัวอย่างที่มีคนท�ำแล้ว
หนังสือที่ดีมากเลยที่อยากจะแนะน�ำให้เห็นตัวอย่างของคนพวก
นี้คือหนังสือ ทุนนิยมที่มีหัวใจ ไม่รู้เคยเห็นรึเปล่า ของคุณสฤณี อาชวา

นันทกุล เพื่อนผมเนี่ยครับ คุณสฤณียกตัวอย่างให้เห็นว่าโลกทุนนิยมที่เรา
คุยกันมาตั้งนาน ไม่ได้ให้ปฏิเสธทุนนิยมนะ แต่ถามว่าทุนนิยมก็มีข้อดีของ
มัน เรื่องนวัตกรรมใช่ไหมครับ เรื่องเสรีภาพในบางมิติใช่ไหมฮะ แต่ว่าท�ำ
ยังไงให้ทุนนิยมมีความเป็นธรรม เพราะความเป็นธรรมคือสิ่งที่หายไปจาก
ทุนนิยมในปัจจุบัน
โลกาภิวฒ
ั น์โจทย์มนั ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เราจะเอาหรือไม่เอาโลกาภิวฒ
ั น์
แต่โจทย์อยู่ที่ว่าจะท�ำยังไงให้โลกาภิวัฒน์มันเห็นหัวคนจนเห็นหัวประเทศ
ยากจน เราไม่ได้สนใจแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียว แต่เป็นโลกาภิวฒ
ั น์ทสี่ นใจ
เรื่องความเป็นธรรมพวกนี้ด้วย หนังสือ ทุนนิยมที่มีหัวใจ ก็เป็นตัวอย่างนึง
ที่พูดถึงโมเดลการพัฒนาของหลายองค์กรหลายประเทศหลายตัวอย่าง ชี้
ให้เห็นว่าทุนนิยมก็มีการปรับตัวของมันอยู่ ธุรกิจเพื่อสังคม แนวคิดการ
บริโภคที่ยั่งยืน แนวคิดที่ข้ามพ้นระบบกรรมสิทธิ์ส่วนตัว แต่ว่าเป็นระบบ
กรรมสิทธิ์รวมหมู่ เข้าใจว่าตอนไปนั่งฟังที่อาจารย์อรรถจักร์พูดแล้วเขาพูด
(common property)
ถึงเรือ่ งคอมมอนอะไรกันไปพอสมควรใช่ไหมฮะ(open
ไม่ใช่source)
แค่เรือ่ งคอมมอนอย่าง
เดียว แนวคิดที่ส�ำคัญในยุคใหม่ก็คือพวกเรื่องโอเพนซอร์ซต่างๆ แนวคิดโอ
เพนซอร์ซ ไมโครซอฟเขียนโปรแกรมผูกขาดอยู่ใช่ไหมครับ คุณพัฒนาต่อ
ไม่ได้ วิธีคิดพวกโอเพนซอร์ซ พวก code เปิดก็คือใครคิดอะไรไว้ก็เอามา
ประกาศนะครับ ทุกคนเห็นทุกคนก็เอามาช่วยกันต่อยอดเอาพัฒนาให้ดขี นึ้
เพราะว่าในอดีต ความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการผูกขาดอย่างเดียว แต่ความ
รู้เกิดจากการช่วยกันคิดแล้วก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ แต่ในระบบ
ทุนนิยมปัจจุบัน เราถูกท�ำให้เชื่อว่าระบบกรรมสิทธิ์แบบบุคคลเท่านั้นที่น�ำ
ไปสู่ความรู้ พอคนไหนที่ค้นยาใหม่ได้คุณต้องให้อำ� นาจผูกขาดกับเขา เขา
จะได้มแี รงจูงใจทีจ่ ะคิดค้นยาใหม่ๆ มีแรงจูงใจทีจ่ ะลงทุนคิดค้นยาใหม่ๆ ได้
คุณต้องให้อำ� นาจผูกขาดกับเขาอย่างเต็มทีใ่ นเวลาจ�ำกัด แต่พอเอาเข้าจริงใน
โลกแห่งความเป็นจริง เราพบว่า คนมีอำ� นาจผูกขาดคนก็ตงั้ ราคาแพงมากๆ
แล้วยาเป็นสินค้าที่คนทุกคนต้องใช้ใช่ไหม คนต้องใช้แล้วคนเข้าไม่ถึงยาคน
ก็ตาย เขาก็เลยเริ่มตั้งค�ำถามว่า เอ้ย ระบบกรรมสิทธิ์ระบบสิทธิบัตรยามัน
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนยังไง ไม่ใช่ว่า ไม่จ�ำเป็นต้องสุดขั้วนะ ว่าเอาหรือไม่

50

51

ท็อป จะไม่ใช่มาสรุปในห้องอะไรอย่างเนีย่ ฮะ ถ้าอย่างนัน้ ถ้าเกิดคอมเมนท์
มันจะไม่ apply กับข้างนอกเลย
อ.ปกป้อง อืม ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะ
ท็อป (หัวเราะ) ครับ
ลุงอ๋อย แต่จริงๆ ท็อปเขาก็แสวงหานอกห้องเยอะเหมือนกัน
ท็อป ครับ
ลุงอ๋อย เขาไปของเขา ไปจนเพื่อนอิจฉา (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง อิจฉาอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องตามไปด้วย(หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เขาให้ตามไหม (หัวเราะ)
ท็อป ก็ลากๆ กันไปครับ นี่ก็ลากไปตุรกี 2 คน ส่งข่าวต่อเรื่องไปญี่ปุ่นอะไร
อย่างเนี่ยครับ อืม
ลุงอ๋อย มีใครอีกไหม

เอาระบบสิทธิบตั รยา แต่ประเด็นคือว่าระบบสิทธิบตั รยามันจะเปลีย่ นยังไง
ให้คนที่คิดค้นยาขึ้นมาได้รางวัลในบางลักษณะ แล้วเป็นรางวัลที่ไม่นำ� ไปสู่
การผูกขาด ในบั้นปลายที่ท�ำให้คนเล็กคนน้อยเข้าไม่ถึงยา
มีโจทย์อะไรแบบนี้ที่มันท้าทายขึ้นไง โจทย์เมื่อก่อนมันจะง่ายใช่
ไหมครับ โจทย์กระแสหลักมันง่ายใช่ไหมครับ เอาหรือไม่เอา ชอบไม่ชอบ ดี
เลว ขาวด�ำ แต่โจทย์ที่มีประโยชน์ในโลกทุกวันนี้ คือโจทย์ที่คุณสลายขาว
ด�ำไปเลย หาทุนนิยมที่มีหัวใจในความหมายของสฤณี ทุนนิยมที่มีธรรมะ
ก�ำกับ ในความหมายแบบพุทธ ก็มีอย่างอาจารย์พิชัย ท่านก็ศึกษาพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ตั้งค�ำถามหลายอย่าง เช่นโจทย์เศรษฐศาสตร์เริ่มต้นจากการ
มีข้อสมมติว่า ความพอใจของคนไม่มีที่สิ้นสุด ทรัพยากรมีจ� ำกัดจะใช้
ทรัพยากรยังไงให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ตอบสนองความต้องการทีไ่ ม่มจี �ำกัด แกก็กลับ
โจทย์ใหม่ใช่ไหมครับ ว่าท�ำยังไงให้พูดถึงความต้องการคนที่มีจ�ำกัดขึ้น คน
จะได้ไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรให้มันมาก โจทย์มันก็พลิกกลับไปอีกด้านนึง ก็
มีคนที่พยายามท�ำอะไรแบบนี้ มีบางประเทศที่พยายามท�ำอะไรในแนวทาง
พัฒนาทีแ่ ตกต่าง เราเคยเห็นเคสอย่างภูฏาน ทีเ่ ศรษฐกิจไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นฐาน
ของ GDP แต่อยู่บนฐานของความสุขใช่ไหมครับ จ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ประเทศไทยนี่ พีไ่ ทยก็ไทยแลนด์แกรนด์เซลล์ตลอดเวลา (หัวเราะ) เวลาเรา
(ความคิด ความสามารถทางจิต)
เห็นป้ายติดนะ ผมเดินไปเห็นรู้สึกการเลือกใช้ค� ำก็สะท้อน mentality
หลายๆ อย่างเลยนะ (หัวเราะ) นีเ่ ป็นค�ำทีก่ ารท่องเทีย่ วใช้ ไทยแลนด์แกรนด์
เซลล์ คือขายอย่างเดียว เป็นประเทศนี่กูขายทุกอย่าง เฮ่ย มึงมีเงินมาเท่า
นั้นน่ะ ท�ำได้ทุกอย่าง ท�ำให้ทุกอย่างนะครับ
แต่ว่าเขาจ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะไปต้องเสียภาษีแพง มีที่
จ�ำกัดอะไรอย่างเนี่ยนะครับ มีคนที่ท�ำอยู่แต่ยังไม่ใช่พลังกระแสหลั
ก กลับ
(Joseph Stiglitz)
ไปที่เรื่องสิทธิบัตรยาเมื่อกี้ ระบบนึงที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างเช่น สติกลิตซ์
ทีเ่ คยได้รบั รางวัลโนเบล ทีไ่ ม่ใช่นกั เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจ๋าเลย สติกลิตซ์
เสนอระบบกรรมสิทธิ์ เช่น ควรจะมีเงิน(contribute
กองทุน/ คล้
ายๆ IMF รู้จัก IMF ไหม
ให้ สนับสนุน)
ครับ IMF มีเงินกองทุนทีแ่ ต่ละประเทศคอนทริบวิ ท์เข้าไป แล้วเวลาประเทศ
ไหนมีวิกฤติเศรษฐกิจก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วย เขาบอกว่าโลกควรจะมีกองทุน
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คล้ายๆ แบบนี้ เป็น กองทุนทีส่ �ำหรับให้รางวัลคนผลิตยา ใครผลิตยาใหม่ได้
ก็เอาเงินจากกองทุนทีแ่ ต่ละประเทศคอนทริบวิ ท์ตามรายได้ทแี่ ต่ละประเทศ
มีให้เขาไปเลย เป็นรางวัลตัง้ ต้น แล้วก็องค์ความรูท้ งั้ หมดก็เป็นของโลก แล้ว
คุณก็เอาไปพัฒนาต่อ ในแง่แบบนี้ก็คือว่าคนที่คิดค้นก็ได้รางวัลใช่ไหมครับ
แต่ว่าความรู้นั่นก็เป็นของโลก คุณก็พัฒนาต่อได้ ตัวราคาก็จะไม่แพงอย่าง
ที่เป็นอยู่ ก็เป็นระบบที่มันอยู่กันได้ แต่มาดูธุรกิจแบบปัจจุบันเนี่ย โอ้โห
ใครคิดยาได้ไปจดสิทธิบัตร สิทธิบัตรไม่ได้จดแค่ไฟนอลโปรดักท์นะ แต่จด
กระบวนการผลิตด้วยนะครับ จดกระบวนการผลิตด้วยจดไฟนอลโปรดักท์
ด้วยแล้วคุณก็มอี ำ� นาจผูกขาดอยูเ่ ป็น 10 ปีใช่ไหมครับ แล้วเราก็เห็นตัวอย่าง
ว่าพอใกล้ๆ จะหมดอายุเขาก็เอายานี้นิดๆ หน่อยๆ มายาผสมใช่ไหมครับ
แล้วก็ไปจดใหม่อีกใช่ไหมฮะ ไปเรื่อยๆ มันก็เป็นก�ำแพงกั้นคนจ�ำนวนมาก
ที่เข้าถึงยาไม่ได้ แล้วเราก็พบว่าหนังก็ชี้ให้เห็นว่า เฮ้ย รายได้บริษัทยา โอ้
โห มหาศาลใช่ไหม ไม่ต้องพูดถึงตัวรายจ่าย รายจ่ายจริงๆ ไม่ใช่รายจ่าย
(Reserch & Development)
ในการลงทุน R&D เพื่อผลิตยา แต่รายจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทยาคือท�ำ
มาร์เก็ตติ้ง เป็นสัดส่วนมากเลยนะครับ มาร์เก็ตติ้งให้โรงพยาบาลให้หมอ
ให้โฆษณาให้คนอยากใช้ยา ตรงนี้ต่างหากที่มันสูง เพราะฉะนั้นในแง่นึงเรา
ก็พบว่าคนที่ผลิตยาส่วนใหญ่จริงๆ แล้วคือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนี่แหละ
ที่บริษัทยาไปจ้างแล้วก็จ่ายราคาถูกๆ ถูกกว่าประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ
ในอนาคต แล้วก็แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจต่อไป คือเป็นระบบที่ไม่มี
ความเป็นธรรม อันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา ผมคิด
ว่ามันเห็นแหละเรื่องยานี่ และคิดว่าเป็นระบบที่อยู่ไม่ได้ เราเห็นใช่ไหมฮะ
เรื่องในอินเดียใช่ไหมครับที่เขาพาไปดูคนที่ผลิต เจนิดิ ดรักส์ ในอินเดียเมื่อ
กี้ดูทันไหมครับ ดูถึงไหมฮะ
Hatch-U ไม่ถึงค่ะ
อ.ปกป้อง ดูไม่ถึงเหรอครับ โอ้โห ยาทุกราคายาที่เป็นเจนิดิ ดรักส์ ถูกกว่า
ยาที่จดสิทธิบัตรมหาศาลเลยนะครับ แล้วเขาก็ตั้งค�ำถามว่า เขาไม่ได้บอก
ว่ามันควรจะต้องมีก�ำไร มันควรจะต้องไม่มีก�ำไรนะ มันควรจะต้องมีก�ำไร
แต่ว่าเป็นก�ำไรแบบที่มัน sensible มันสมเหตุสมผล ราคายาตอนนี้ไม่สม
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เหตุสมผล แล้วการปล่อยให้ธุรกิจยาธุรกิจรักษาพยาบาลเป็นตลาดน�ำแล้ว
มันมีปัญหานะ มีปัญหาเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตของคน ไม่ใช่เฉพาะ
ธุรกิจยา ธุรกิจเรือ่ งอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการศึกษา การศึกษาก็เป็น
อุตสาหกรรมใช่ไหมครับ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็แข่งขันกันหาเงินน่าดู
เลยใช่ไหม ซึง่ ถ้าเรือ่ งเหล่านีม้ นั เกีย่ วพันกับสิง่ ทีล่ กึ ซึง้ ไปกว่าการแลกเปลีย่ น
ในกลไกในตลาด มันถูกท�ำให้เป็นสินค้า ระบบทุนนิยมเป็นระบบทีพ่ ยายาม
ท�ำทุกอย่างให้เป็นสินค้า มีกระบวนการที่เรียกว่า commoditization ท�ำ
ทุกอย่างให้เป็นสินค้า มันจะน�ำมาซึ่งปัญหาในบั้นปลาย ถ้าเกิดคุณมีการ
ศึกษา คุณแปรรูปเป็นสินค้า เก็บค่าเรียนแพงๆ เรายังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่อง
ความเหลื่อมล�้ำในทางโอกาสในการศึกษา เคยได้ยินใช่ไหมครับ จ่ายครบ
จบแน่ อะไรอย่างเนี่ย มันไม่ใช่ละ (หัวเราะ) มันมีอย่างนี้ไง ผมเห็นตัวอย่าง
รูปธรรมในโฆษณาในหนังสือพิมพ์ผมยังเก็บไว้เลย (หัวเราะ) เปิดรับสมัคร
ปริญญาเอก จบภายใน 2 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ตอ้ งสอบภาษาอังกฤษ
มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นคลินิคให้นะครับ สมัครวันนี้แถมโน๊ตบุ๊คเท่านั้น
เท่านี้ เฮ้ย นี่มันมหาวิทยาลัยนะครับ โครงการปริญญาเอกเนี่ย จ่ายครบจบ
แน่ อีกหน่อยเมืองไทยจะมีดอกเตอร์เต็มไปหมดเลย ใช่ไหมครับ ตอนนี้เรา
ก็มีดอกเตอร์เยอะแยะแล้วใช่ไหม
ลุงอ๋อย ตอบโจทย์ละ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง บางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาปริญญาเอกปีนึง 40 คน โอ้
โห ก�ำลังการผลิตสูงมากเลยนะ สูงกว่ามหาลัยเมืองนอกที่มีประสบการณ์
ยาวนานซะอีก ท�ำได้ยังไงวะ ปริญญาเอก 40 คน (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เขาต้องมาดูงานที่ประเทศไทยนะฮะ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง ครับ แล้วก็มาเจอคนเรียนนี่คือใครครับ ส่วนใหญ่ที่เรียนกัน
นักการเมือง เมียนักการเมือง ใช่ไหมครับ(หัวเราะ) ข้าราชการอะไรทัง้ หลาย
แหล่เนี่ย โอ้โห นักธุรกิจ จ่ายครบจบแน่ (หัวเราะ) ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
ท�ำธีซิส จบ 2 ปี สมัครวันนี้ได้โน๊ตบุ๊คฟรี ไอ้อะไรอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัญหา
ลุงอ๋อย เพราะฉะนัน้ เราก็อยูใ่ นประเทศทีส่ ามารถได้พวกนีอ้ ย่างไม่ล�ำบาก
เลยนะ (หัวเราะ)

อ.ปกป้อง โรงพยาบาลเอกชนเคยไปอยู่ใช่ไหมครับ เป็นหวัดธรรมดาเดี๋ยว
นี้ก็เท่าไหร่ 1,000 อัพ เกือบ 2,000 ใช่ไหมครับ หมอไม่ได้ให้ยาปกติยาแก้
อักเสบเดี๋ยวนี้ก็เม็ดละ 40-50 บาท เป็นเล็กเป็นน้อยคือก็ให้ยาแพงไว้ก่อน
แล้วในเมืองไทยไม่รู้ว่า เอ่อ ทางเภสัชมีความรู้เยอะกว่าผมเยอะนะครับ ก็
มีเคยอ่านหนังสือเจอที่บอกว่า ประเทศไทยนี่คนดื้อยาแก้อักเสบเยอะมาก
เพราะว่าเป็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ หมอก็ให้ไว้ก่อน ทั้งที่เมืองนอกนี่ตอนที่ผม
ไปเรียน ถ้าเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนี่ย เขาจะไม่ให้จนกว่าเขาจะท�ำเทสต์
ก่อนนะครับ ว่าคุณอักเสบจากเชื้อจริงรึเปล่า ถ้าเป็นไวรัสเขาไม่ให้ ถ้าเป็น
แบคทีเรียเขาถึงให้ ของเราให้ไว้ก่อนใช่ไหม เม็ดใหญ่ๆ ไม่ได้นะ ต้องเม็ด
ละ 50 บาท
เน็ด แบบว่าพวกที่มันแพงๆ ที่มันแรงๆ น่ะค่ะ มันจะหายเร็ว
อ.ปกป้อง ใช่
เน็ด แล้วมันก็จะแพงกว่า จะเกรดเอกว่าแต่พอหายเร็ว มันก็เหมือนกับว่า
เชื้อจะดื้อยาใช่ไหมคะ คือยาแรงไปน่ะค่ะ ก็เลยหาย ก็เลยจะดื้อมากขึ้นๆ ก็
จะต้องหายาที่มันแพงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ก็จะหายาก
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ซับไพร์ม
อ.ปกป้อง ผมยกตัวอย่าง วิกฤติล่าสุดที่เกิดขึ้นในโลกก็คือวิกฤติซับไพร์ม
เคยได้ยินใช่ไหมฮะ ค�ำว่าซับไพร์ม ซับไพร์มก็คือพวกหนี้ชั้นรอง ไพร์มนี่คือ
ชัน้ ดีใช่ไหมครับ เขาไม่อยากจะเรียกว่าหนีเ้ ลว เขาก็เรียกว่าลูกหนีช้ นั้ ดีหน่อย
(หัวเราะ) ก็คือซับไพร์ม จริงๆ คือพวกหนี้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆ คนที่ไปกู้ก็
คือใครครับ ก็คอื พวกเหล่านินจาทัง้ หลาย รูจ้ กั นินจาไหมครับ no income,
no job, no asset (หัวเราะ) ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีสินทรัพย์ ไม่มีอะไร
อย่างนี้ เขาปล่อยกู้ได้ยังไง เขาปล่อยกู้ได้เพราะว่าในช่วงหลังเหตุการณ์ 11
กันยา ทุกคนจ�ำเหตุการณ์ 11 กันยาได้ใช่ไหมครับ ที่เครื่องบินบินไปชนตึก
เวิลด์เทรดแล้วตึกถล่มลงมา คนตายเยอะเลยใช่ไหมครับ เศรษฐกิจก็มปี ญ
ั หา
รัฐบาลก็ใช้นโยบายขยายตัว ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการใช้
(FED)
จ่ายในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางอเมริกาทีเ่ รียกว่า เฟด ก็ใช้นโยบายลด
ดอกเบีย้ ตรึงดอกเบีย้ ในระดับต�่ำ ดอกเบีย้ ต�่ำๆ ก็แสดงว่าต้นทุนในการผลิต
ในการใช้จ่ายของคนก็จะถูก เพื่อกระตุ้นให้คนบริโภค ดอกเบี้ยต�่ำๆ ก็เพื่อ
ต้องการกระตุน้ เศรษฐกิจ แต่ในทางเศรษฐกิจเนีย่ การแก้ปญ
ั หานึงมันจะน�ำ
มาซึง่ อีกปัญหานึงเสมอเลย ดอกเบีย้ ต�ำ่ ๆ ก็เป็นทีด่ สี ำ� หรับการเกิดฟองสบูใ่ น
อสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนัน้ ราคาบ้านในอเมริกาตัง้ แต่ชว่ ง 2002-2003 มา
จนถึง 2006 ราคาบ้านขึ้นดับเบิ้ลเลย ราคาบ้านแพงมากสูงมากครับ พอรา
คาสูงๆ เรารูจ้ กั ค�ำว่าเศรษฐกิจฟองสบูใ่ ช่ไหมครับ คือเศรษฐกิจทีม่ นั โตแบบ
กลวงน่ะ เจาะแล้วก็แตก เป็นการโตที่ไม่มีพื้นฐานที่แท้จริง พอราคาเริ่มสูง
คนก็เริ่ม เฮ่ย ราคาบ้านมันสูงขึ้นเรื่อยๆ รีบซื้อกันดีกว่า ซื้อวันนี้เอาไว้ขาย
วันหน้าไม่ต้องอยู่เองก็ได้
เศรษฐกิจฟองสบู่คือเศรษฐกิจที่มันโตจากไม่ใช่ฐานเพื่อความ
ต้องการใช้ แต่เป็นเศรษฐกิจทีม่ นั โตจากการเก็งก�ำไร ซือ้ วันนีไ้ ปขายวันหน้า
คนก็แห่ซื้อ ราคาบ้านก็สูงขึ้นไป ราคาบ้านสูงคนก็ยังยอมซื้ออีกเพราะว่า
อะไร เพราะว่าในอนาคตมันจะสูงขึ้นไปอีก อ้าวก็ซื้อกันเข้าไป ซื้อไป เพราะ
ฉะนั้นราคาบ้าน ผมจ�ำตัวเลขไม่ได้ ไม่มีคอมฯ ใช่ไหมครับ ผมมีตัวเลขนิด

หน่อย ไม่เป็นไร ถ้าเกิดถามต้นๆ ผมจ�ำไม่ได้ 2002-2003 อะไรช่วงนั้น ถ้า
ราคาสัก 100 นึงเนี่ย มา 2006 มัน 200 อย่างนี้ครับ ราคามันสูงเท่าตัวเลย
นี่คือดัชนีราคาบ้านนะ ราคาสูงมาก
พอราคาบ้านสูงแบบนี้แล้ว แบงค์ก็อยากปล่อยกู้ใช่ไหม เพราะ
ระบบการท�ำงานแบงค์ แบงค์เขาไม่ได้มีเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะ แบงค์
เอาเงินฝากของเราไปปล่อยกู้ต่อแล้วก็เก็บส่วนต่าง เพราะฉะนั้นในภาวะ
เศรษฐกิจปกติไม่มีโอกาสน�้ำขึ้น สิ่งที่แบงค์ท�ำคือก็อยากปล่อยกู้เยอะๆ
เพราะว่ายิ่งปล่อยกู้เยอะยิ่งเก็บส่วนต่างพวกนี้ได้มาก เพราะฉะนั้นแบงค์
ก็อยากปล่อย แล้วแบงค์ท�ำไมถึงยอมปล่อยกู้ให้พวกคนที่เป็นพวกนินจา
เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปัญญาใช้คืนแบงค์ก็ยึดบ้านสิครับ แล้วราคาบ้านมัน
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แบงค์ไม่ขาดทุนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วงนั้นแบงค์ก็อยาก
ปล่อยกู้ ในด้านนึงก็คอื เป็นโอกาสทีด่ ที ที่ �ำให้คนแต่ละคนทีอ่ ยากจะมีบา้ นคน
ที่ถูกกันออกจากตลาดสินเชื่อ ได้มีบ้าน อันนี้ไม่เถียง แต่ว่ามันมีปัญหาอะไร
มีปัญหาตรงที่กระบวนการได้มา เดี๋ยวผมจะค่อยๆ เล่านะครับ
ในด้านนึงแบงค์อยากปล่อยกู้ แบงค์ไม่ได้ปล่อยกู้เองโดยตรง
ทั้งหมด แบงค์ก็ไปให้โบรกเกอร์ปล่อยกู้ ก็เป็นคนที่ท�ำหน้าที่ปล่อยกู้บ้าน
พวกนี้เขาได้รายได้จากไหน เขาได้รายได้จากค่าคอมมิสชั่นในการปล่อยกู้
เพราะฉะนัน้ เขาไม่ได้เป็นคนรับความเสีย่ งว่าถ้าเกิดคนทีม่ ากูเ้ งินไม่มปี ญ
ั ญา
ใช้คนื แบงค์เป็นคนรับ เขาได้กต็ อ่ เมือ่ เขายิง่ ปล่อยกูไ้ ด้มากเขาได้คอมมิสชัน่
มาก เพราะฉะนั้นโจทย์เขาก็คือว่าปล่อยกู้
ในยุคก่อนซับไพร์ม การปล่อยเป็นไปอย่างหละหลวมมาก มีสิ่งที่
เรียกว่า lies loan คือเงินกู้แบบโกหก ก็คือว่าคุณสามารถเฟคได้เลยว่าคุณ
มีงานท�ำยังไง คุณมีเงินเดือนเท่าไหร่ ไม่ต้องมีใบรับรองท�ำงาน แบงค์อยาก
ปล่อยอยูแ่ ล้วเขาไม่สนใจ พวกนีก้ เ็ กิดขึน้ เยอะนะครับ ทีนใี้ นระบบการกูเ้ งิน
ซื้อบ้านแบบเมืองไทย มันเป็นระบบที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ผมอยากมีบ้าน
ผมเดินเข้าไปที่แบงค์ ผมเป็นลูกหนี้ แบงค์เป็นเจ้าหนี้ถูกไหมครับ ผมจ่าย
เงินตรงให้กับแบงค์ทุกเดือนใช่ไหมครับ เวลาแบงค์จะตัดสินใจว่าจะปล่อย
กู้หรือไม่ปล่อยกู้ให้ผมเนี่ยแบงค์ก็ดูว่าผมมีปัญญาใช้คืนรึเปล่า เพราะแบงค์
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(Subprime Crisis)

เป็นคนรับความเสี่ยง
เมือ่ กีเ้ ราพูดถึงกระบวนการท�ำทุกอย่างให้เป็นสินค้าภายใต้ระบบ
ทุนนิยม สิง่ ทีถ่ กู ท�ำให้เป็นสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยมทีส่ ำ� คัญน�ำมาซึง่ ปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจของทั้งโลก ตั้งแต่ปี 2007 มา คือการแปลงความเสี่ยงให้
เป็นสินค้า การแปลงหนี้ให้เป็นสินค้า นี่คือฐานของวิกฤติซับไพร์ม ไม่ใช่
วิกฤติที่เกิดขึ้นจากคนไม่มีเงินมาขอกู้เงิน เป็นลูกหนี้ชั้นรองที่มีความเสี่ยง
แล้วไม่มีเงินใช้คืน แล้วแบงค์เจ๊ง มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ระบบแบบนี้เราไป
กู้กับโบรกเกอร์บ้างกับแบงค์บ้างใช่ไหมครับ แบงค์เป็นเจ้าหนี้ แล้วหนี้พวก
นี้ถือว่าเป็นหนี้เสี่ยง เพราะว่าคนกู้น่ะรายได้น้อย ทรัพย์สินน้อย งานก็ไม่
ค่อยดีนะครับ คือความเสีย่ งสูงแบงค์รบั ไป แบงค์แปลงหนีใ้ ห้เป็นทุนทีเ่ รียก
ว่าผ่านกระบวนการที่เรียกว่า(Collateralized
securitization
แปลงหนี้ให้เป็นทุนออกตรา
Debt Obligation)
สารใหม่ๆ เราเคยได้ยินไหม CDO เคยได้ยินใช่ไหม (หันไปถามแป้ง) ต้อง
เคยนะ แป้งต้องเคยนะ (หัวเราะ)
แปลงหนีใ้ ห้เป็นสินค้า คือแบงค์กเ็ อาหนีพ้ วกนีไ้ ปหนุนหลังในการ
ออกตราสาร แล้วเอาไปขายกับนักลงทุน ค�ำถามก็คอื ว่าท�ำไมนักลงทุนอยาก
ซื้อ ก็เพราะว่าหนี้พวกนี้ เขาก็ยังคิดว่า ณ วันที่ขาย คนที่เป็นลูกหนี้คงจะไม่
เจ๊งพร้อมกันหมด ถือถ้าเกิดมันอยูเ่ ดีย่ วๆ โดดๆ อาจจะเป็นหนีท้ มี่ คี วามเสีย่ ง
แต่ถ้าคุณไปเอาหนี้ชั้นรองหรือว่าหนี้ซับไพร์มพวกนี้จากแต่ละที่ จากที่โน่น
บ้างที่นี่บ้างมาผูกรวมกันไว้ มันคงไม่เจ๊งพร้อมกันหมด บางที่มันอาจจะเจ๊ง
แต่วา่ บางทีม่ นั ก็ยงั อยู่ เพราะฉะนัน้ ก็มคี วามเสีย่ งในระดับทีน่ อ้ ยหน่อย แล้ว
ก็ยอมรับได้ แต่ในอีกด้านนึงคือถ้าเกิดคุณจะเล่นกับเรือ่ งหนีพ้ วกนี้ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งเยอะๆ คุณก็ตอ้ งจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราสูงๆ เพือ่ ดึงดูดให้นกั ลงทุนอยาก
มาลงทุน ใช่ไหมครับ เขาก็เลยจัดชั้นมา 3 ชั้น พวกหนี้ซับไพร์มที่ค่อนข้างดี
รองลงมาหน่อยก็คอ่ นข้างแย่ หนีข้ า้ งบนทีด่ ๆี หน่อย บริษทั จัดอันดับเรทติง้
ก็จัดอันดับดีเลยนะ ให้ A รองลงมาหน่อยก็ B อันล่างไม่ต้องจัดถ้าไม่มีใคร
ซื้อ แบงค์ก็เก็บไว้เองแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้ตัวเองสูงๆ ถ้ามีใครซื้อก็คงเป็น
นักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ ใช่ไหมครับ เขาเอามาออกหลักทรัพย์แล้ว
ก็ขายต่อนัน่ แปลว่าอะไร หนีเ้ ดิมทีแ่ บงค์เป็นคนรับภาระต้นทุนอยู่ รับภาระ

ความเสี่ยงอยู่ ความเสี่ยงก็ถูกผลักออกไปจากแบงค์ใช่ไหม ไปสู่นักลงทุน
เพราะความเสี่ยงมันถูกขายไปแล้ว หนี้มันถูกซื้อขายไปแล้ว ความเสี่ยงผูก
ติดอยูก่ บั หนีใ้ ช่ไหมครับ สิง่ ทีแ่ บงค์ท�ำไม่ได้จบแค่นเี้ พราะว่าแบงค์ไม่ได้ออก
เอง แบงค์ของอเมริกาหลายแบงค์ก็ไปตั้งบริษัทนิติบุคคลพิเศษที่เรียกว่า
(special purpose vehicle)
SPV บริษัทนิติบุคคลพิเศษ SPV ที่เกาะที่เลี่ยงภาษีทั้งหลาย เคย์แมนไอส์
แลนด์ อะไรต่างๆ แล้วบริษัทเหล่านี้ก็ไปอยู่ในนั้น โอนหนี้ไปที่บริษัทเหล่า
นี้ แล้วให้บริษัทเหล่านี้ เอาหนี้ไปออกหลักทรัพย์ แล้วขายให้นักลงทุนโดย
เฉพาะนักลงทุนสถาบันคือพวกกองทุนต่างๆ เพราะฉะนัน้ พวกหนีท้ มี่ คี วาม
เสี่ยงเยอะๆ ก็ถูกผลักออกมาจากแบงค์ เราดูงบดุลจะไม่เห็น เพราะพวกนี้
เป็น off-balance sheet นะครับ เป็นสิ่งที่อยู่นอกงบดุล ถามว่าท�ำได้ยัง
ไง ท�ำได้ เพราะว่าโลกตั้งแต่ยุค 1980 เป็นต้นมาเป็นโลกเสรีนิยมใหม่ โลก
เสรีนยิ มใหม่คอื โลกทีเ่ ชือ่ มัน่ ในอุดมการณ์เศรษฐกิจแบบเสรี ก็คอื ว่ารัฐบาล
ทีบ่ ทบาททางเศรษฐกิจน้อยๆ ปล่อยให้ตลาดท�ำงาน การก�ำกับดูแลทางการ
เงินในตลาดการเงินน้อยไปมาก รัฐบาลมีบทบาทน้อยมากในระบบสถาบัน
การเงิน แบงค์อยากท�ำอะไรท�ำ in the name of ความเจริญทางเศรษฐกิจ
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆ เหล่านี้
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันก็ท�ำได้นะครับ เรามองไม่เห็น ไม่มีใคร
มองเห็น มันจะมองเห็นก็ต่อเมื่อมันแตก แล้วเจ๊งใช่ไหม พอเขาเอาไปขาย
ต่อ มันหลายชั้นครับ แบงค์โอนหนี้ให้กับ SPV ที่เป็น special purpose
vehicle แล้ว SPV เอาหนีไ้ ปหนุนหลังสร้างหลักทรัพย์ใช่ไหมครับ เป็นหลัก
ทรัพย์ทหี่ นุนหลังด้วยหนีท้ เี่ อาหนีซ้ บั ไพร์มจากหลายๆ ทีม่ าผูกรวมกัน ไม่ใช่
แค่ชั้นเดียว เพราะว่าหลักทรัพย์ชั้นแรกเขาเอาไปหนุนหลังในการออกหลัก
ทรัพย์ชั้น 2 หลักทรัพย์ชั้น 2 หนุนหลังออกหลักทรัพย์ชั้น 3 แล้วก็ขายต่อ
ไปเรือ่ ยๆ เพราะฉะนัน้ นีเ่ ราก�ำลังซือ้ ขายอะไรกันครับ เราก�ำลังซือ้ ขาย โอ้โห
มันไม่ใช่ของจริงเลย การซื้อนี่ยังเป็นของจริงใช่ไหมฮะ กินได้จริง แต่พวก
เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ พวกนีม้ นั ไม่ใช่ของจริง มันถูกผูกกับอะไรทีไ่ ม่ใช่
ของจริง แต่คนเชื่อว่ามันมีความจริงเสมือน เชื่อว่ามันท�ำรายได้ได้ใช่ไหมฮะ
เท่านั้นยังไม่พอ หลักทรัพย์ต่างๆ พวกนี้ยังมีการเอาไปท�ำประกัน
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ได้อีก บริษัทประกันใหญ่ๆ ก็ท�ำประกัน คือถ้าเกิดสมมติในอนาคต ไม่มี
ปัญญาใช้คืน ลูกหนี้ไม่มีปัญญาใช้คืนหลักทรัพย์พวกนี้ ก็มาเอาเงินจาก
ประกันก็ได้ ก็ไปซื้อประกัน บริษัทประกันก็จะกินพรีเมี่ยมเขาไปใช่ไหม
ครับจากการท�ำประกัน นี่คือระบบมันท�ำงานแบบนี้ ระบบแบบนี้จะไม่มี
ปัญหาอะไรเลย ถ้าฟองสบู่ไม่แตก ถ้าราคาบ้านมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ๆ ๆ ถูก
ไหมครับ แต่ว่าทุกอย่างมันจะชะงักงันหมดเลย แล้วทุกคนจะได้รับผลกระ
ทบหมดเลยถ้าเกิดฟองสบู่แตก ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายเงินใช่ไหมครับ
flow มันก็จะหายไปหมดเลย ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
ครับ ในยุคทีก่ ระแสเงินยังหมุนเงินดีอยู่ ทุกคนก็เอ็นจอย ทุกคนอยากมีบา้ น
ก็มบี า้ น แบงค์กเ็ ก็บส่วนเกินได้เยอะ นักลงทุนก็มาซือ้ หลักทรัพย์พวกนี้ ก็ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ใช่ไหม
ครับ เพราะตอนนั้นราคาบ้านมันสูงขึ้นเยอะ แล้วก็เป็นอีกเหตุผลนึงท�ำไม
พวกนักลงทุนถึงอยากซื้อ เพราะในยุคที่เกิดฟองสบู่ประสบการณ์ในโลกนี้
ที่คนไม่เคยเรียนรู้ก็คือเมื่อเกิดฟองสบู่แล้ว ฟองสบู่มันแตกเสมอทุกครั้ง แต่
เราไม่เคยเรียนรู้เพราะว่า ณ วันที่มีฟองสบู่อยู่ คนมันเอ็นจอยกับราคาที่มัน
เพิ่มขึ้น อย่างตอนหุ้นขึ้น หุ้น 2 อาทิตย์ คือหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ไม่สามารถจะ
เป็นตัวชี้วัดอะไรได้เลยใช่ไหม (หัวเราะ) มาชุมนุมกันน่าดู หุ้นมันขึ้นไป 100
จุดอย่างเนีย่ อธิบายไม่ได้ดว้ ยอะไรทัง้ สิน้ แล้วคนก็ไม่ขายหรอกเพราะว่าคน
เอ็นจอยใช่ไหมครับ เมื่อวาน 600 ปลายๆ แต่ตอนนี้มัน 780 แล้วนะ 760
หรือ 780 อะไรประมาณเนี่ย ใช่ไหมฮะ
ราคาบ้านสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครคิดหรอกว่าวันนึงมันจะตกมา
เพราะเขายังเอ็นจอยก็ยงั ซือ้ อยูเ่ พราะคิดว่าจะขายได้ในราคาดีๆ เหตุการณ์
ก็ดำ� เนินต่อไปเรือ่ ยๆ แล้วถึงจุดฟองสบูก่ จ็ ะแตก เมือ่ ฟองสบูแ่ ตกราคาบ้านก็
จะกลับไปสูร่ าคาทีค่ วรจะเป็นแบบจริงๆ คือราคาบ้านตก คนก็เริม่ ตัง้ ค�ำถาม
ว่าแล้วจะผ่อนแพงๆ ไปท�ำไม เพราะเมือ่ ก่อนราคาบ้านมันแพงเราต้องผ่อน
แพงใช่ไหมครับ คนเงินเดือนน้อยก็ผอ่ นไม่ได้ละไม่มปี ญ
ั ญาผ่อน หนีก้ เ็ สีย พอ
flow ของการส่งเงินรายเดือนมันก็ไม่เกิด เพราะฉะนัน้ เงินทีจ่ ะไปจ่ายให้กบั
นักลงทุนทีถ่ อื หลักทรัพย์มนั ก็ไม่มี และหลักทรัพย์ทวี่ า่ ไม่ใช่แค่มกี องมาซือ้ ใช่
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ไหมครับ แบงค์กม็ าซือ้ ด้วย แบงค์ลงทุนมาซือ้ ด้วย บริษทั ประกันก็ดว้ ย แบงค์
ก็ไปซื้อประกันด้วย มันก็ไปเป็น flow ของมันอย่างนี้ พอคนไม่มีปัญญาใช้
คืน เงินมันก็ไม่ไหล เขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายรายเดือนให้กับคนที่ถือหลักทรัพย์
แล้วทุกคนก็บอกว่างัน้ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีประกันอยู่ บริษทั ประกันมันท�ำ
ประกันอยู่ ทีว่ า่ credit default swap - CDS เนีย่ เป็นประกัน ถามว่าบริษทั
ประกันจะเอาเงินที่ไหนจ่าย นึกถึงสภาพว่าเราไปท�ำประกันสุขภาพมะเร็ง
บริษัทประกันมันยอมขายประกันสุขภาพมะเร็งเพราะเขารู้ว่าทุกคนไม่ได้
ป่วยเป็นมะเร็งพร้อมกันหมด (หัวเราะ) แต่วิกฤติมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคน
มันเป็นมะเร็งพร้อมกันหมด (หัวเราะ) ในเมือ่ คนมันเป็นมะเร็งพร้อมกันหมด
บริษทั ประกันไม่สามารถจ่ายให้ใครได้ทงั้ นัน้ เพราะว่ามันเจ๊งแน่นอน เพราะ
ฉะนั้นที่บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง AIG ล้ม ไม่ได้ล้มเพราะคน
ป่วยนะครับ มันล้มเพราะบริษัทประกันเอาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์พวก
นี้มหาศาลเลย แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าประกันด้วย ธนาคารเจ๊งไม่ใช่เพราะว่า
ลูกหนีไ้ ม่มปี ญ
ั ญาจ่ายอย่างเดียวนะ แต่ธนาคารก็เอาเงินไปลงทุนในพวกหลัก
ทรัพย์ที่หนุนหลังด้วยหนี้ซับไพร์มสูง ทุกคนก็เจ๊งกันหมด พอมันเจ๊งต้นทาง
ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเกิดการขาดทุนขึ้นมาใช่ไหมครับ บริษัทนิติบุคคลเฉพาะที่
แบงค์ไปเปิดแล้วขาดทุนซึ่งแบงค์ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นการขาดทุนก็ไป
ปรากฏในงบดุลของแบงค์ละ มันก็ไล่กันมา เพราะฉะนั้น flow แห่งความ
เจริญรุ่งเรืองตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนหน้าเกิดวิกฤติที่ทุกคนล้วน
เอ็นจอย มันพังลง แล้วพอพัง มันไม่ได้พังเฉยๆ มันพังทลายเลย มันเจ๊งกัน
หมดเลย แล้วเจ๊งหนักด้วยเพราะมันทั้งระบบ สุดท้ายแล้วในทางเศรษฐกิจ
มันไม่ได้กระทบแต่พวกสถาบันการเงินเหล่านัน้ มันมากระทบต่อชีวติ คนเดิน
(Chief Marketing Officer)
ถนนที่ชีวิตนี้ไม่เคยรู้จัก CDS คืออะไร SPB คืออะไร CDO คืออะไร CMO
คืออะไร เกิดมากูไม่เคยได้ยินค�ำพวกนี้มาก่อนเลย แต่รู้ว่าตกงาน (หัวเราะ)
รู้ว่าเงินฝากที่อยู่ในแบงค์หายไปแล้ว เพราะว่าแบงค์เจ๊ง เพราะทุกแบงค์
ซื้อหมด นี่คือเบื้องหลังที่เกิดขึ้นของวิกฤติซัพไพร์ม ฐานล่างสุดไล่ขุดรากไป
ลึกๆ แล้วคืออะไร ก็คือ greed ความโลภน่ะ ที่คุณพยายามท�ำทุกอย่างให้
เป็นสินค้า แล้วคุณคิดว่าคุณมีตราสารทางการเงินใหม่ๆ เยอะๆ แล้วมันจะ
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ช่วยลดความเสีย่ ง แต่กลายเป็นว่าเจ้าภาพในการดูแลความเสีย่ งมันถูกผลัก
ไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ มันไม่ตรงไปตรงมาแบบลูกหนี้กับเจ้าหนี้ แบงค์ดูว่า
เรามีปัญญาใช้หนี้รึเปล่าก็จะให้กู้ไม่ให้กู้ หนี้เนี่ยแบงค์ก็ไม่ค่อยสนใจเพราะ
ว่าแบงค์ก็เอาหนี้ไปขายต่อ เพราะฉะนั้นมันถูกผลักออกไปเรื่อยๆ ไม่มีเจ้า
ภาพดูแลเรื่องความเสี่ยง เพราะฉะนั้นในโลกโลกาภิวัฒน์ คุณสมบัติอันนึง
ของมันก็คอื มันเป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งสูงมาก ด้วยความไม่แน่นอน
ความผันผวนเยอะ อะไรทีด่ วี นั นีว้ นั รุง่ ขึน้ อาจจะแย่ไปเลยก็ได้ ประเทศนึงดีๆ
อยู่ อ้าว เพื่อนบ้านเป็นหวัดเป็นไข้เศรษฐกิจแย่ ประเทศเราเศรษฐกิจแย่ไป
ด้วย เพราะนักลงทุนบางที รับรู้ เอ่อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบางทีดูทั้ง
ภูมิภาคนะ มันคล้ายกัน อย่างนี้เป็นต้น
เรือ่ งซับไพร์มเป็นเรือ่ งสนุกมากเลย แล้วมีมติ หิ ลายมิตไิ ม่ใช่แค่เรือ่ ง
เศรษฐกิจล้วนๆ มันเกี่ยวพันกับเรื่องการเมือง เกี่ยวกับเรื่องเชิงสังคม เกี่ยว
กับเรื่อง greed เรื่องอะไร ถึงที่สุดก็เป็นแบบนี้นะครับ
พี่ซัง ซึ่งอะไรเหล่านี้คือเป็นระบบแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ว่ารึ
เปล่าคะ
อ.ปกป้อง ทุกคนมันก็เอ็นจอยนีก่ ค็ อื ทุกอย่างฐานอยูบ่ นอุดมการณ์เสรีนยิ ม
ใหม่ ในความเห็นผมนะ คือโลกตัง้ แต่ยคุ 60 มา เป็นโลกทีเ่ ปิดเสรีตลอด เปิด
เสรีทงั้ การค้าการเงินการลงทุนนะครับ รัฐบาลลดบทบาททางเศรษฐกิ
จ มัน
(4-ation)
กระบวนที่เรียกว่า โฟร์ ที่แปลว่าสี่ โฟร์-เอชั่น
อันแรกก็คือ Liberalization คือการเปิดเสรี
อันที่สองคือ Deregulation คือการลดบทบาทของภาครัฐในการ
ก�ำกับดูแลเศรษฐกิจ รัฐบาลปล่อยให้เอกชนเป็นตัวละครหลักรัฐบาลเป็นแค่
ตัวประกอบอยู่ขอบเวที ให้เอกชนเป็นพระเอก
อันที่สามคือ Privatization อันนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับ การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มความเป็นเจ้าของ เพิ่มกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในของ
ของรัฐ ที่มีคนเป็นเจ้าของเยอะๆ แล้วไม่มีเจ้าภาพไม่มีประสิทธิภาพ
และอันสุดท้ายก็คอื พวก Stabilization โดยเฉพาะ Privatization
คือการให้ความส�ำคัญกับการปลดเงินเฟ้อให้ต�่ำผ่านนโยบายก�ำกับ ก�ำหนด

เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อนะครับ
นโยบายเศรษฐกิจหลักที่ใช้คือท�ำยังไงให้เงินเฟ้อต�่ำ ต่างกับยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โจทย์คือท�ำยังไงให้คนมีงานท�ำเยอะๆ โจทย์
มันกลับกันนิดหน่อย เพราะฉะนั้นโฟร์-เอชั่นก็คือผู้พิทักษ์ของเศรษฐกิจใน
(Margaret Thatcher)
ช่ว(Ronald
งตั้งแต่Reagan)
80 เป็นต้นมา แล้วในช่วง 80 ในอังกฤษมีแทชเชอร์ ในอเมริกา
มีเรแกน แล้วทั้ง 2 คนนี่ก็เป็น architect ที่ส�ำคัญในการขยายอุดมการณ์
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจผ่านรูปธรรมนะครับ รัฐบาลลดบทบาท ในยุคเรแกน
สหภาพประท้วงไล่ออกหมดเลยใช่ไหมฮะ เอ่อ คุมเงินเฟ้อให้ต�่ำ แทชเชอร์
มีนโยบายแปรูปรัฐวิสาหกิจในอังกฤษ ในช่วง 80 เปิดเสรีการค้าอย่างมาก
ช่วง 90 IMF ยึดหลักนโยบายเปิดเสรีการเงิน ท�ำให้ประเทศทุกประเทศใน
โลกเปิดเสรีการเงิน ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้ว end up ด้วยวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 97 ใช่ไหมฮะ พูดเรื่องการเปิดเสรีการเงินในขณะที่เรายังไม่
พร้อม ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีในการก�ำกับดูแลช่องทางเงินทีเ่ ข้ามากับเงินทีไ่ ป
สู่ภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพท�ำได้ไม่ดีพอ ก็น�ำมาซึ่งวิกฤติ
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รากของปัญหาคือความโลภ
ลุงอ๋อย อาจารย์จะเจ็บคอรึเปล่า (หัวเราะ) พูดเยอะ เดี๋ยวลองเปิดให้เด็ก
เขา...
อ.ปกป้อง ได้ครับ
ลุงอ๋อย ผมว่าอันนึงเขาก็อาจจะยังตามไม่ทันในกลไกใช่ไหม พอเบรกแล้ว
ก็เลยหลุดไป จริงๆ แล้ว มีความซับซ้อน มันถูกออกแบบมาก่อนรึเปล่า ไอ้
เหตุการณ์ ที่เอาล่ะ ฉันจะเอาหนี้มาเป็นสิ่งที่เอามาขายมาอะไรได้ มันถูก
ออกแบบไว้ก่อนแล้วเหรอครับ
อ.ปกป้อง ก็เป็นไปตามธรรมชาติของตลาด คือคนทีท่ ำ� ผลิตภัณฑ์กต็ อ้ งคิด
หาวิธีท�ำยังไงให้ได้ก�ำไรเยอะๆ ทีนี้เขาก็จะต้องหาสินค้าใหม่ๆ ออกมา แล้ว
ก็ในเมื่อราคาบ้านมันสูง ก็มีช่องทางให้ท�ำ หาเงินจากมันได้ แล้วกระบวน
(การเปิดตลาด)
การ sterilization ก็ทำ� มานานแล้วเหมือนกันในมิตนิ นั้ ๆ คือทุกอย่างให้เป็น
สินค้าหมด อย่างเช่นถ้าเกิดลุงไปเทีย่ วต่างประเทศตอนนี้ มันยังมี sterilization ที่ผูกติดกับอากาศเลย ท�ำประกันความเสี่ยงเรื่องอากาศ คือถ้าเกิดต่อ
ไปไปต่างประเทศ แล้วอุณหภูมิต่างประเทศมันหนาวจัดกว่าที่ตกลงกันไว้
เขาก็จ่ายเงินให้ คือทุกอย่างเป็นสินค้าได้หมดในโลกการเงินตอนนี้
ลุงอ๋อย ความเสี่ยง ผมมองภาพว่าคนที่เก่ง มีคนที่ซวย มีคนที่โชคดีใน
เหตุการณ์นี่ สมมติว่าผมบอกว่าคนที่เก่ง โอ้โห มันซับซ้อนมากเลย ไอ้ความ
เก่งมันอยู่ที่ใคร อยู่ที่นักเศรษฐศาสตร์รึเปล่า หรืออยู่ที่...
อ.ปกป้อง พวกนักการเงินไง พวกการเงินเขาก็พยายามท�ำเขาก็เล่นแร่แปร
ธาตุ เสกพรมขึ้นมา
ลุงอ๋อย คือผมก�ำลังจะเชื่อมในค�ำที่อาจารย์ให้ไว้ ก็คือเรื่องของความโลภ
กับความเก่งทางด้าน...คือของนักการเงินเนี่ย แปลว่านักการเงินมันไม่ได้
ค�ำนึงถึงเรื่องของความซวยของคนบางคนรึเปล่า
อ.ปกป้อง เขาก็คิดถึงตัวเองนั่นแหละ ท�ำยังไงให้ได้เงิน
ลุงอ๋อย เพราะฉะนั้นค�ำว่า ณ ปัจจุบันที่บอกว่าทุนนิยม คือใครที่นิยม
ทุนหรือทุนเนี่ยนิยมใคร คือดูแล้วคนซวยมีตลอดเวลาใช่ไหม คือเราใช้ค�ำ
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ว่าทุนนิยมเหมือนกับว่าทุนเป็นสิ่งที่ถูกนิยมใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าผมท�ำความ
เข้าใจจากค�ำเนีย่ ทุนมันถูกนิยมโดยใคร หรือใครล่ะนิยมแนวทางของทุนทีว่ า่
อ.ปกป้อง นายทุน
ลุงอ๋อย ใช่ไหมฮะ
อ.ปกป้อง ก็คือนายทุน
ลุงอ๋อย อ้าว สมมติว่าอย่างนั้น ทุนตัวนี้มันก็เพื่อนายทุน
อ.ปกป้อง ใช่ครับ
ลุงอ๋อย มันไม่ใช่เป็นทุนเพื่อคนที่ซวยตลอดเวลา
อ.ปกป้อง ไม่ๆ สิง่ ทีม่ าร์กซ์บอกก็คอื ว่าทุนนิยมเป็นระบบทีใ่ นกระบวนการ
สะสมทุนเนี่ย คนที่ถูกลงโทษคือคนข้างล่างที่ท�ำงานให้ อย่างเช่นคนใน
โรงงานผลิตสินค้า เขาท�ำการผลิตสินค้าที่ตัวเองไม่เคยใช้ ใช่ไหม ด้วย
ราคาที่ถูกใช่ไหมครับ ด้วยคุณภาพการท�ำงานที่แย่ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่
เศรษฐศาสตร์การเมืองพยายามจะบอกก็คือ มันเป็นระบบที่มันกดคนข้าง
ล่าง
ลุงอ๋อย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เหรอ
อ.ปกป้อง ไม่ได้บอกว่ายอมรับได้ แต่ว่ามันเป็น...
ลุงอ๋อย นั่นซิ แต่ว่ามันเหมือนว่าคนซวยก็เป็นเหมือนลูกโป่งอันนึงเหมือน
กัน ซึ่งเหมือนฟองสบู่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นฟองสบู่ที่สีไม่เหมือนไอ้การ
flow หรือการเต่งขึ้นของเรื่องเงิน แต่มันเป็นอีกฟองนึงที่มันเต่งขึ้นเรื่อยๆ
เหมือนกัน
อ.ปกป้อง เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตร์การเมือง เขาจะสนใจว่าคนข้างล่าง
(struggle สตรักเกิลยังไงเพื่อที่จะออกไปจากวงจรการถูกกดอย่างนี้ได้
/ ดิ้นรน)
ลุงอ๋อย คือมันแตกได้เหมือนกัน ตรงลูกโป่งของความซวยเนี่ย มันแตก
ได้เหมือนกัน
อ.ปกป้อง แตกในแง่ไหนครับ
พี่ซัง คือหมายความว่ามันเริ่มแบบ...
อ.ปกป้อง ความไม่พอใจใช่ไหมฮะ
ลุงอ๋อย ใช่ๆ มันก็แบบแสดงออกมา
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พี่ซัง เริ่มรู้สึกมันรุนแรงแล้ว
อ.ปกป้อง ใช่ครับ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัญหาทางการเมือง ปัญหา
ทางสั ง คม โดยเฉพาะในละติ น เราเห็ น หลายประเทศเลยที่ ช ่ ว งหลั ง
พรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะเป็
นพรรคการเมืองจากข้างล่าง พวกซ้ายใช่
(Luiz Inácio Lula da Silva)
ไหมฮะ พวกอย่างบราซิล ที่ลูล่า นี่เป็นพวกชาวนา ใช่ไหมฮะ ในชิลีก็เป็น
พวกซ้ายนะฮะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็เหมือนกัน เพราะว่าวิกฤติ
การเมืองไทย รากในความเห็นของพวกนักเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือมัน
เกิดจากความเลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน แล้วมันถูกกด
ลุงอ๋อย ซึ่งก็คือเหมือนกับก็ถูกเห็นแล้วเห็นอีก เห็นแล้วเห็นอีกอยู่
อ.ปกป้อง ใช่
ลุงอ๋อย แล้วในกรณีอย่างนี้นะฮะ สมมติว่าเป็นค�ำถามของผมนะ แล้ว
การเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยมันเป็นตัวที่ท�ำให้เราพูดได้ไหมว่านักการเมืองมัน
ไม่มีวิชั่น ไม่มีปัญญา
อ.ปกป้อง มันไม่ใช่แค่วิชั่นเขาไม่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำ ถ้าเกิดมองในมุม
เขา คน...
ลุงอ๋อย แล้วความจ�ำเป็นของนักการเมืองคืออะไร
อ.ปกป้อง คนทีอ่ ยูใ่ นสภา คนทีเ่ ป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นตัวแทนของเกษตรกร
ใช่ไหมครับ แต่เป็นตัวแทนของหัวหน้ามุ้งที่เป็นคนไฟแนนซ์เขาให้เข้าสภา
ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเล็กคนน้อยในระบบการเมืองของ
ประเทศก�ำลังพัฒนา มันไม่มตี วั แทน เข้าไม่ถงึ อ�ำนาจรัฐ ไม่มตี วั แทนในสภา
กฏหมายที่เราพูดถึงกันมา 20 ปี 30 ปี ภาษีที่ดิน
ลุงอ๋อย อย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นนักการมุ้งเสียยังจะดีกว่า
อ.ปกป้อง ภาษี ภาษีมรดกใช่ไหมครับ ถามว่าถ้าคนในสภา สส.เต็มไปด้วย
คนที่มีที่ดินเยอะๆ ไม่มีเหตุผลที่เขาจะออก หมายถึง...
พี่ซัง เขาก็ไม่ออกภาษี ไม่เก็บภาษีที่ดินแพงอยู่แล้ว
อ.ปกป้อง ไม่มีเหตุผลที่เขาจะอยากออกกฏหมายที่ท�ำให้เขาต้องจ่ายเงิน
แพงๆ ใช่ไหมครับ
ลุงอ๋อย ก็ไม่กล้าเสี่ยง
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อ.ปกป้อง ผมไม่ได้บอกว่าอะไรควรไม่ควรนะ แต่ว่าก�ำลังอธิบายว่าท�ำไม
ถึงเป็นแบบนี้ เพราะว่ามันไม่มีตัวแทนคนไง คนไม่มีพื้นที่น่ะ สภานี่ไม่ใช่
ตัวแทนของภาคของประชาชนที่เป็นประชาชน เพราะถ้าคุณเป็นเกษตรกร
คุณไปสมัครเลือกตัง้ คุณไม่มที างเข้าสภาได้ นอกจากคุณเป็นเกษตรกรทีค่ ณ
ุ
ไปสั
งกัดมุ้งไหนสักมุ้งนึง แล้วคุณก็ไปท�ำงานให้กับหัวหน้ามุ้งคุณ คุณก็เป็น
(representative / ผู้แทน)
เรพพรีเซ็นเททีฟของวังน�้ำเย็น วังน�้ำยมอะไรก็ว่ากันอย่างนั้น (หัวเราะ) มัน
ท�ำกันแบบเนี่ย แล้วสิ่งที่ท�ำได้คือการสตรักเกิลนอกสภาใช่ไหมครับ ซึ่งผม
คิดว่าระยะยาวมันก็ดี เสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในแง่การเปลี่ยนแปลงเชิง
ข้างบน คาดหวังได้ยากใช่ไหม คาดหวังได้ยากแล้วก็เร็วไม่ได้ ใช่ไหม แต่ว่า
(frustrate / ท�ำให้ มันก็จะฟรัสเตรท คนท�ำงานใช่ไหมฮะ คือเราเห็นความไม่เป็นธรรม เห็น
ท้อแท้ ผิดหวัง ไม่
สมหวัง หมดความ ความอยุติธรรมแต่ระบบคือในทางศึกษาการเมืองมองว่าโครงสร้างข้างบน
อดทน)
ของทั้งระบบกฏหมาย ระบบการเมือง ระบบอุดมการณ์ความเชื่อในสังคม
เป็นผลพวงของฐานเศรษฐกิจการเมือง แล้วฐานเศรษฐกิจการเมืองแบบ
ทุนนิยมเป็นฐานเศรษฐกิจการเมืองทีพ่ วกนายทุนมีอำ� นาจต่อรองเหนือคนที่
เป็นลูกจ้าง เป็นระบบเป็นฐานทีม่ นั ไม่มคี วามเป็นธรรมในเรือ่ งพวกนี้ เพราะ
ฉะนั้นตัวกฏหมายก็ดี ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สื่อมวลชนก็ถูก
ผลิตซ�้ำในการอุ้มชูอุดมการณ์แบบทุนนิยมที่มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ มัน
เป็นผลพวง อันนี้คือมองแบบมาร์กซ์นะ มาร์กซ์มองเรื่องพวกนี้เป็นผลพวง
เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะมีกฏหมายที่ขึ้นค่าแรงให้ได้เยอะๆ ผ่านสภา
ได้ เอาง่ายๆ ผมยกตัวอย่างเคสล่าสุดเลย กฏหมายประกันสุขภาพของโอ
บาม่า กฏหมายประกันสุขภาพของโอบาม่าที่โอบาม่าเพิ่งเซ็นไป 2 วันก่อน
เนี่ย โอ้โห ใช้เวลาปีนึงสู้กันน่าดูเลย เพราะว่ามันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของพวกบริษัทประกันสุขภาพในอมเริกา คือบริษัทประกัน
จะมีโอกาสหาเงินหาทองหาส่วนเกินได้น้อยลง รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาท
ในระบบประกันสุขภาพและการันตีเรื่องประกันสุขภาพมากขึ้น โอ้โห มัน
เป็นดีเบทที่เข้มข้นมากเลยตลอดปีที่ผ่านมาในอเมริกา
ลุงอ๋อย ซึ่งโอบาม่าเขาเซ็น
อ.ปกป้อง เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับ เพิ่งผ่านไปแบบสู้แหลกลานเลยครับ แต่
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อันนั้นก็มีดีเบทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะครับ
กฏหมายอย่างค่าแรงขั้นต�่ำ ถ้าในสภาอเมริกาเป็นสภาที่เต็มไป
(Republican)
ด้วยริพับลิกัน เนี่ยไม่เคยได้ออกนะครับ ไม่เคยขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำเพราะริพับ
ลิกันเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ แต่ว่าใน
สังคมการเมืองแบบอเมริกามันค่อนข้างเปิด คือคนเสรีชนเป็นสส.ได้น่ะ แต่
ว่าในสังคมการเมืองไทย เสรีชนที่เป็นสส. มันน้อยมากด้วยระบบการเมือง
แบบที่เป็นอยู่ คนธรรมดาสามัญอยากไปเล่นการเมืองคุณวอล์คอินเข้าไป
เป็นสส. เนีย่ ผมไม่คดิ ว่าคุณจะได้รบั เลือกตัง้ ง่ายๆ ไม่ใช่แค่คนธรรมดาสามัญ
เอาง่ายๆ เอาอย่างผม ผมบอกว่าครั้งหน้าผมจะลงเลือกตั้ง คิดว่าผมจะได้
เป็นสส. ได้เหรอ ไม่มที างหรอกครับ ใช่ไหมครับ ไม่มที าง ในอเมริกา โอบาม่า
สมัครหาเสียงเลือกตัง้ ประธานาธิบดี หาเสียงทัง้ ประเทศเลยนะ ทัว่ ประเทศ
โอบาม่าไม่ได้ใช้เงินสักบาท แล้วก็ไม่ได้รับมาจากทุนไหนเพราะกฏหมาย
ที่อเมริกาเขาบังคับว่าบริษัทห้ามบริจาคเงิน บริจาคได้แต่ตัวปัจเจกบุคคล
บริจาคเงินได้แต่บริจาคได้เต็มที่ 2,000 กว่าเหรียญ แต่สิ่งที่โอบาม่าท�ำก็
คือการระดมเงินจากทางเว็บไซต์แล้วก็ได้เงินมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีใคร
ท�ำได้มาก่อนในประวัตศิ าสตร์การเมืองอเมริกา มีคนบริจาค 10 กว่าล้านคน
เยอะมากนะครับ ระดมเงินได้ประมาณ 5-6 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ มันเปิด
ถามว่ า ถ้ า เกิ ด เอาลุ ง อ๋ อ ยจะลงเลื อ กตั้ ง ลุ ง อ๋ อ ยไม่ มี เ งิ น เลย
วัฒนธรรมไทยมันจะมีไหม อ้าว บริจาคให้ลุงอ๋อยแกซิสักคนละพันสองพัน
จะได้มีเงินไปสู้สิทธิ์เลือกตั้ง (หัวเราะ) ใช่ไหม โอ้โห มันยากในชีวิตนี้มันยาก
คุณจะท�ำได้คุณก็ต้องมีสังกัด ท�ำยังไงให้พรรคเลือกใช่ไหมครับ แต่อเมริกา
คนทีเ่ ป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นคนเคาะนะว่าจะเอาใครลงสมัครรับเลือ(Democrat)
กตัง้
ใช่ไหมครับ เขาใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ Primary election อย่างเดโม
แครต จะหาตัวแทนพรรคไปลงชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรคเดโม
แครต ถ้าเกิดใช้ระบบแบบเมืองไทย อ้าวคุณมีหวั หน้าพรรค โอบาม่าเขาไม่มี
ทางได้เป็นตัวแทนพรรคหรอก เขาต้องเลือกคลินตันอยูแ่ ล้วใช่ไหมครับ เงิน
เยอะ อ�ำนาจการเมืองเยอะใช่ไหมครับ เป็นอดีตเมียประธานาธิบดี เก่ง
ทางการเมือง โอบาม่าเป็นใครมาจากไหนเมื่อ 4 ปีก่อน ไม่มีใครรู้จักเลยใช่
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ไหมครับ แต่ว่าระบบการเมืองอเมริกามันไม่มี เพราะว่าพรรคไม่มีหัวหน้า
พรรคมันเป็นพรรคของประชาชน มันไม่มีหัวหน้าพรรคนะ มีแต่ประธานที่
ประชุมพรรคก็คือมีหน้าที่ไปนั่งเป็นประธานเวลามีประชุมพรรค แต่ไม่มี
หัวหน้าพรรค เพราะฉะนั้นเวลามีใครอยากสมัครลงเลือกตั้ง สมาชิกพรรค
ที่ต้องการลงมาแข่งกันเอง ให้สมาชิกพรรคเลือก โอบาม่าต้องมาแข่งกับค
ลินตันก่อน ประชาชนเลือกใคร ประชาชนเลือกโอบาม่า คลินตันก็ท�ำยังไง
ล่ะ รวยขนาดไหน มีอ�ำนาจขนาดไหนก็ไม่มีทางได้ลง แล้วไม่ใช่มีแค่
ประธานาธิบดีไม่ว่าคุณจะสมัครผู้ว่าการรัฐ อัยการรัฐ นายกเทศมนตรี สว.
สส. วุฒิสภา สส.เนี่ยไม่มีใครมาเคาะให้คุณเลือกได้ ทุกคนต้องไปแข่งใน
สนามหมดเลย เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไปแข่งกับอีกพรรคนึง
มันเป็นระบบที่คนธรรมดาสามัญเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมืองได้ แต่
ระบบการเมืองไทยใครเป็นคนเคาะใช่ไหมครับ ว่าใครจะส่งใครลงรับสมัคร
เลือกตั้ง ก็ตัวหัวหน้าพรรคอย่างดีก็นายทุนพรรค ผู้บริหารพรรค เพราะ
ฉะนัน้ คุณแบนไปเถอะ 5 ปี สุดท้ายคุณแบนพ่อ 5 ปี พอเมียมาคุณยุบพรรค
ครัง้ ที่ 2 อ้าวแบนเมียไปอีก 5 ปี ลูกมาใช่ไหม ลูกชายบ้างพอหมดก็มาลูกสาว
แล้วยังมีลุงป้าน้าอา มันระบบมันเป็นแบบนี้ (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นคุณได้
รับเลือกตั้งเพราะว่าคุณไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับ นามสกุลมีฐานเสียง มัน
ท�ำงานกันคนละแบบ ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนีไ่ ม่ได้แปลว่าไม่ควรเลือกตัง้ นะ ก็เป็น
วิธีเดียวที่จะท�ำให้เรา...
ลุงอ๋อย ไม่สิ้นหวังเนอะ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง มันก็เป็นวิธีเดียวที่ท�ำให้เราใกล้ชิดกับอ�ำนาจทางการเมืองได้
ดีกว่า มีเทวดามาคอยบอกว่าการเมืองมันควรจะเป็นยังไง เป็นระบบที่ดี
ที่สุดแล้ว แต่ถามว่าในการเลือกตั้งแบบไทยก็มีข้อจ�ำกัด มีข้อจ�ำกัดเหล่านี้
อยู่นะครับ ยังไม่ใช่ระบบของเสรีชนน่ะ คือสิ่งที่ขาดหายไปในเมืองไทยผม
คิดว่าคือความเป็นไท ไม่มี ย.นะ ความเป็นเสรีชนใช่ไหม จะถูกก�ำกับไม่ว่า
จะด้วยอ�ำนาจเงินอ�ำนาจรัฐ แล้วก็ถกู ก�ำกับด้วยอ�ำนาจอุดมการณ์ความเชือ่
บางอย่าง ความเชือ่ บางอย่างท้าทายไม่ได้ ความเชือ่ บางอย่างถ้าท้าทายแล้ว
คุณจะกลายเป็นแกะด�ำของสังคม คือไม่สามารถหลุดพ้นเป็นตัวของตัวเอง
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ได้อย่างเต็มที่น่ะ ข้อจ�ำกัดมันเยอะ เพราะฉะนั้นในเงื่อนไขที่ประชาธิปไตย
มันอยู่ในสภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมแบบนี้ ภายใต้เศรษฐกิจที่มีความ
เหลื่อมล�ำ้ มากขนาดนี้ เหมือนประเทศไทยมี 2 ประเทศอยู่ ก็คือประเทศ
กรุงเทพฯ กับปริมณฑลและเมืองใหญ่ๆ กับประเทศที่เหลือรอบๆ เนี่ยนะ
ครับ มันก็ท�ำให้ต้องมีความแตกแยกแบบนี้แหละ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าท�ำไม
ถึงเกิด สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเกิด เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
หรือปัญหาอยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกรรมรวมหมู่
ที่สังคมไทยร่วมกันสร้างขึ้นมาคนละเล็กคนละน้อยรวมถึงพวกเราด้วยใช่
ไหมฮะ เพราะว่าพวกเราคนกรุงเทพฯ และคนที่ยังพอมีเงินอยู่บ้าง เราก็มี
ทรัพยากรแบบที่มีอยู่ทุกวันนี้ ในด้านนึงไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็คือกดคน
ต่างจังหวัด เอาเปรียบพี่น้องในภาคอื่น ไม่ใช่จากเรา อาจจะจากเราก็บาง
ส่วนใช่ไหมครับ แต่ว่าในกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ นโยบาย
ของรัฐไทยนี่กดคนข้างล่างขึ้นข้างบน หลายนโยบายเลยที่เห็น
เพราะฉะนัน้ ตัง้ แต่ปี 43-44 มา มีรฐั บาลทีช่ นู โยบายประชานิยมที่
ช่วยคนข้างล่างมาก ก็ไม่นา่ แปลกใจว่าจะมีความจับใจใช่ไหมครับ จะมีความ
จับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่ามันจับต้องได้อ่ะ แล้วก็กินได้ อาจจะเป็นครั้ง
แรกๆ เนี่ยเป็นระบบใช่ไหมครับ คุณป่วยคุณก็สามารถรักษาพยาบาลได้ใน
ราคาถูกใช่ไหมครับ ในหมูบ่ า้ นมีกองทุนมาให้ เพราะฉะนัน้ เราก็เริม่ เห็นแล้ว
(mapper))
ว่า เฮ่ย การเมืองมันแมปเปอร์กับชีวิตคน แต่ว่าเราก็ต้องวิจารณ์ต่อไปได้ว่า
นโยบายเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหมดที่เรา
คุยกันมาเรื่องใหญ่ๆ ใช่ไหมครับ แต่ถามว่าระยะสั้นมันช่วยไหม เมื่อเทียบ
กับนโยบายอืน่ ทีม่ แี ต่รฐั มาสูบทรัพยากรจากเขา กลายเป็นรัฐเอาทรัพยากร
มาให้เขา แน่นอนคนก็จับใจ

ปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่มันไม่จบแค่
ว่าความจนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าขาดของ
กายภาพ แล้วท�ำยังไงให้แก้ปัญหาความ
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ยากจนง่ายมากเลยตัดถนนไปสิ เอาไฟเข้า
เอาอะไรเข้าแล้วก็เอาเงินให้ แต่ถามว่าถึงเอา
เงินให้ มี infrastucture (โครงสร้างพื้น
ฐาน) ต่างๆ ครบแล้ว ปัญหาความยากจน
หมดไปไหม มันไม่หมดหรอกครับ เราไปคุย
กับคนคงเห็นใช่ไหมครับว่ารากของปัญหามัน
คืออะไร รากปัญหาส่วนนึงก็คือเรื่องสิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากรใช่ไหมครับ
เข้าใจว่าทางภาคเหนือที่เราไปมาก็คงจะพูดเรื่องพวกนี้ได้ดีมาก
คอนเซ็ปต์เรื่องป่าชุมชนที่อาจารย์อรรถจักร์พูด ดีเบทเรื่องพวกนี้เรื่องใหญ่
นะครับ มีปญ
ั หาขาดแคลนน�ำ้ จัดการปัญหาน�ำ้ ยังไง ผมนึกเล่นๆ น่ะ เหมือน
ในหนังเลย ช่วงที่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาด มีข่าวว่ามีซื้อวัคซีนมาใช่ไหม
(dose / ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง)
ครับ จากยุโรปล้านโดส ผมถามว่า ถ้าเกิดว่านีไ่ ม่ใช่ไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ เป็น
ไข้หวัดทีเ่ ป็นแล้วตายแล้วก็ระบาดอย่างรุนแรง เอาง่ายๆ ใครจะมีสทิ ธิเ์ ข้าถึง
ไอ้ล้านโดสนั่น ฝันไปเถอะใช่รึเปล่า ใช่รึเปล่าในสภามีกี่คน ระบบรัฐบาลมีกี่
คนใช่ไหม ภาคราชการมีกี่คนนะครับ แล้วไม่ใช่แค่คนนั้นนะครอบครัวญาติ
พีน่ อ้ งจะมาถึงคนที.่ ..เนีย่ คือเศรษฐกิจไทยมันอยูบ่ นฐานของการเปราะบาง
พวกนี้ ตัวอย่างง่ายๆ รูปธรรมเลย ถ้าเป็นไข้หวัดระบาดแล้วล้านโดสเนีย่ ใคร
ได้ นีค่ อื ตัวอย่างเดียวกับถ้าเกิดอีกหน่อยมีปญ
ั หาวิกฤติน�้ำวิกฤติสงิ่ แวดล้อม
หรือวิกฤติที่ดินท�ำกิน ใครได้ใครเสียค�ำตอบมันชัดเลยในระบบรัฐไทย ใน
ระบบการเมืองแบบไทยก็คือว่าคนเล็กคนน้อยก็อยู่กันไป เพราะว่าระบบที่
เป็นอยูม่ นั ไม่ได้ชว่ ยเหลืออุม้ ชูคนแบบพวกเราใช่ไหมครับ ถามว่าเราพอใจกับ
มันไหม ไม่พอใจหรอกครับแล้วถามว่าท�ำยังไง อ้าว เมือ่ กีค้ ณ
ุ ลุงคุยกันตอนที่
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เมื่อกี้พักกันอยู่เนี่ย ว่า เอ้ แล้วสภาเราจะฝากความหวังได้ไหม แล้วถามว่า
ใครอยูใ่ นสภาเป็นตัวแทนของใครใช่ไหมครับ เป็นตัวแทนกลุม่ ผลประโยชน์
แบบไหน อย่างผมยกตัวอย่างว่าเกษตรกรทีใ่ นสภาไม่มี แต่ถามว่าเกษตรกร
ไม่ได้สู้เพื่อเกษตรกรในสภา คือเกษตรกรก็เป็นตัวแทนของหัวหน้ามุ้ง ไม่ใช่
ของชนชั้นเกษตรกรนึกออกไหม
เพราะฉะนัน้ คือผมมองการเมืองไทยในอนาคตทัง้ วิกฤติระยะสัน้
ความขัดแย้งระยะสั้น แล้วก็เรื่องเชิงโครงสร้างยาวๆ เราอยู่ในวังวนนี้ไปอีก
นาน ผมยังไม่เห็นแสงสว่าง นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ยังไม่เห็นแสง
สว่างว่ามันจะออกจากความขัดแย้งนี้ยังไง เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่กับคน
ใดคนนึง สถาบันใดสถาบันนึงอย่างที่บอกไว้ มันเป็นกรรมรวมหมู่ที่เรามา
ผูกปมเงือ่ นซะมัดแน่นเลย แล้วแก้ยากมากเลย แล้วไม่ได้เพิง่ เกิด มันเป็นปม
ที่ผูกกันมาตั้งแต่ 50 กว่าปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์
ที่เห็นเยอะ ในต่างประเทศมีประสบการณ์ที่จัดการตรงเงื่อนที่ผูกกันไว้เอง
บางประเทศก็ไปแบบราบรื่นนิดหน่อยไม่มีเลือดตกยางออก บางประเทศ
ก็มีเลือดตกยางออกมีความขัดแย้งรุนแรง เพราะฉะนั้นสิ่งส�ำคัญก็คือว่าท�ำ
ยังไงไม่ให้มันพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมาก
ลุงอ๋อย ขอทวนความนิดนึงตะกี้ก�ำลังกินกันอยู่ข้างนอกนะ จากที่อาจารย์
เล่าเรื่องซับไพร์ม ก็ไม่รู้ล่ะเอาความเสี่ยงมาเป็นสินค้ากันได้ ในท้ายที่สุดนะ
อ.ปกป้อง ขนาดหนี้เน่าๆ นะ ที่ไม่มีใครต้องการ เอามาผูกก็มีการขายแล้ว
ขายได้แพงด้วย รายได้ดี
ลุงอ๋อย เรือ่ งนีล้ งุ สงสัยว่าในกระบวนการนี้ ฟังแล้ว โอ้โห มันมีความซับซ้อน
มีความแยบยล ตัง้ แต่ตน้ เหตุมาจนกระทัง่ ถึงผลทีเ่ กิดความยุง่ ยากอะไรขึน้ มา
ในภายหลัง ลุงตั้งค�ำถามเพื่อถามอาจารย์ดูว่าในกระบวนนี้มีคนเก่ง มีคนที่
โชคดีแล้วมีคนทีซ่ วยจากกระบวนการนีน้ ะฮะ ใครคือคนเก่งในกระบวนการ
นีน้ ะฮะ เพราะดูแล้วความซับซ้อนขนาดนี้ เราคงแบบคิดไม่ออกหรอกว่าจะ
เอาไอ้หนีห้ รือความเสีย่ งนีม้ าเป็นสินค้าได้ มันต้องมองโอกาสมองบรรยากาศ
มองอะไรอีกเยอะแยะซับซ้อนมากเลย โอ้โห สมอง (หัวเราะ) อย่างเราๆ ชาว

บ้านเนี่ย อาจารย์ก็จะให้ความเห็นว่าคนซวยยังไงมันก็ซวยมาตลอดน่ะ คือ
มาร์กซ์ก็บอกพวกนี้แหละ คือมันก็ต้องรับกรรมอย่างนี้มาตลอดอย่างนี้นะ
แต่ในขณะที่คนเก่งคือพวกนักการเงินที่มันบอกว่าอย่างโน่นอย่างนี้สิ ความ
เก่งฉกาจอันนีก้ ถ็ กู ขับหรือถูกดันด้วยความโลภ เพราะฉะนัน้ คนทีโ่ ชคดีกเ็ ลย
กลับมาตรงค�ำว่านายทุน
ทีนลี้ ุงก็ถามต่อว่าทุนนิยม แล้วใครล่ะ หรือว่าใครล่ะทีม่ ันนิยมทุน
หรือทุนเนี่ยมันนิยมใคร ท้ายสุดคนซวยก็ยังคือคนซวยคือคนที่อยู่ข้างล่าง
(หัวเราะ) แล้วก็โยงมาถึงเรื่องของประเทศไทย ซึ่งนักการเมืองหรืออะไร
ต่างๆ มุ้งต่างๆ ที่จริงๆ แล้วก็มีหน้าที่ที่จะท�ำให้คนข้างล่างเนี่ยจะได้ความ
สุขความอะไรด้วย แต่ก็ไม่เคยได้ ซึ่งลุงก็บอกว่า อ้าว อย่างนั้นไอ้ข้างล่างนี่
มันถูกบีบอัดเรื่อยๆ ก็เหมือนลูกโป่งลูกนึง ซึ่งเหมือนฟองสบู่อันนึงเหมือน
กัน กับพวกนักการเมืองฟองสบู่แตก ไอ้นี่ก็ความกดดันก็เป็นฟองที่แบบโต
ขึน้ ๆ อยูเ่ หมือนกันแล้วก็อาจจะแตกได้นะวันนึง อันนีก้ ค็ ยุ กันไปเรือ่ ยๆ เมือ่
กี้นี้เพื่อที่เข้ามาทีหลังจะได้ ประติดประต่อได้ถูกนะครับ
อ.ปกป้อง มันมีช่วงทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับ ในช่วงระยะสั้นที่มัน
เอ็นจอยฟองสบูก่ นั เนีย่ คนเก่งก็อาจจะได้ประโยชน์แต่วา่ ในมิตสิ ภาเมือ่ ฟอง
สบูม่ นั แตกแล้ว พวกคนเก่งพวกคนทีไ่ ด้ประโยชน์เหล่านัน้ ก็เจ๊งกันไปหมดใช่
ไหมฮะ เราเห็นการล้มของธนาคาร โอ้โห น่าจะนับพันแห่งใช่ไหม
ลุงอ๋อย อ้าว แล้วที่เขาบอกว่าล้มบนฟูกล่ะอาจารย์
อ.ปกป้อง มันจริงๆ ก็ล้มกันเยอะนะครับ ล้มที่รัฐบาลไปช่วยก็มีนะครับ
อย่างรัฐบาลอเมริกาที่ไปช่วยก็จะช่วยบริษัทประกันใช่ไหม แต่ขณะบริษัท
คนที่ท�ำธุรกิจขนาดใหญ่ แบงค์ขนาดใหญ่อย่าง Lehman Brothers อะไร
อย่างนี้ ล้มก็ล้มไปเถอะ บริษัทประกันเขาคิดว่ามีคนที่ท�ำประกันสุขภาพ
ประกันโน่นประกันนี่ คนธรรมดาไปมีสัมพันธ์กับเขาเยอะ เพราะฉะนั้นก็
ต้องช่วยไว้เพราะไม่อย่างนั้นคนพวกนี้ก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วย แม้ว่าตัว
เองจะไม่ได้ไปซื้อไอ้ประกันอะไรยากๆ อย่างแบบ CDS อะไรอย่างนี้ ที่เล่า
ให้ฟงั คือในระยะสัน้ บางครัง้ เรามองว่าเราอาจจะได้แต่ถา้ เกิดมองยาวๆ ไป
ในอนาคต เราก็เห็นแล้วว่าวิกฤติเศรษฐกิจแทบทุกครั้งจะเริ่มต้นแบบนี้ นี่
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ไม่ใช่ครั้งแรก เนื้อหาของวิกฤติอาจจะมีความแตกต่างกันไป สาเหตุอาจจะ
มีความแตกต่างกันไปอันนี้ไม่เถียง แต่ว่าลึกๆ แล้ว สิ่งที่เหมือนกันเสมอใน
การเกิดวิกฤติก็คือเรื่อง greed ความโลภเนี่ยนะครับ อย่างคราวนี้ การเอา
หนีเ้ น่าไปหนุนหลังออกหลักทรัพย์เอาไปขายต่อๆ กันไปเรือ่ ยๆ มันก็เป็นวิธี
โจทย์คอื ท�ำยังไงนะครับ มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินใหม่ๆ ยังไงได้บา้ งทีท่ �ำก�ำไร
สูงสุดได้ ที่มีก�ำไรเยอะๆ เขาก็ไปคิดค้นเอาก็พวก math genius ทั้งหลาย
แหล่ นักการเงิน พ่อมดการเงินทั้งหลายก็มาคิดกันอะไรยากซับซ้อนกว่า
จะได้สูตรมาขายเท่าไหร่ โอ้โห ใช้ equation ใช้สมการอะไรเยอะแยะไป
หมดเลย คนธรรมดาไม่รู้หรอกนะครับ คนธรรมดาเขาเห็นว่าคือมีอะไรมา
ขายเราบ้าง อุ้ย อันนี้ขายแพงประโยชน์น่าจะเยอะเราน่าจะซื้อ เราไม่ค่อย
สนใจความเสี่ยง คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินเห็นอะไรเยอะๆ ชอบเอาไว้ก่อน
แต่วา่ ไม่ได้มองเห็นว่ายิง่ ผลตอบแทนเยอะมันมีความเสีย่ งผูกติดมาด้วยเสมอ
แล้วเราไม่ได้มีแต่โลกที่มันมีแต่ได้ๆ ๆ ๆ อย่างเดียว ในโลกโลกาภิวัฒน์โลก
เศรษฐกิจมันมีได้เยอะก็เสียเยอะ ในทางตรงกันข้ามก็ตอ้ งค�ำนึงถึงเรือ่ งพวกนี้
ยกตัวอย่างในวิกฤติเศรษฐกิจเมือ่ ปี 40 ของเมืองไทย ก็เหมือนกัน
วิกฤติเศรษฐกิจปี 40 คราวนั้น เกิดจากการ... รากมันก็คือเปิดเสรีการเงิน
(Bangkok International Banking Facility)
นี่นะครับ ที่เรียกว่า BIBF การเปิดเสรีทางการเงินก็ท�ำให้ภาคธุรกิจไทยโดย
เฉพาะธนาคารเข้าถึงแหล่งเงินราคาถูกจากเมืองนอกได้ง่าย เพราะเปิดเสรี
แล้วเมื่อก่อนกว่าจะเอาเงินเข้าเงินออกเนี่ยมีกฎกติกาต่างๆ เยอะแยะ ก็ไม่
ค่อยสะดวก ตอนนี้พอเปิดแล้วก็สะดวก สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่า ในช่วง
หลายปีก่อนเกิดวิกฤติมีเงินไหลเข้ามากเลย ส่วนใหญ่เป็นเงินที่เราไปกู้เขา
มาเพราะว่าประเทศไทยตอนนั้นใช้นโยบายตรึงดอกเบี้ยสูงเพื่อดึงดูดให้
เงินไหลเข้ามาประเทศเยอะๆ ใช่ไหมฮะ ตอนนั้นเราตรึงอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ 25 บาทด้วย การตรึงดอกเบี้ยสูงท�ำให้ค่าเงินไม่อ่อน เพราะเรามีปัญหา
ขาดดุลการค้า ดอกเบี้ยเมืองนอกเนี่ยถูก ดอกเบี้ยไทยเนี่ยสูงเพราะฉะนั้น
เงินมันวิ่งจากที่ที่ผลตอบแทนต�่ำไปยังที่ที่มีผลตอบแทนสูง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็คือ เราเห็นเลยตอนนั้นแบงค์พาณิชย์ไทยหากินง่ายมากเลย ไปกู้เงินราคา
ถูกจากเมืองนอกเอามาปล่อยกูแ้ พงๆ ในเมืองไทยเก็บส่วนเกิน เพราะฉะนัน้

ยอดหนี้ต่างประเทศในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเนี่ยสูงเป็นแสนล้านเหรียญสหรัฐ
ระดับแสนล้านเหรียญสหรัฐ ทุนส�ำรองเรามีประมาณ 3 หมื่นล้าน แต่เรา
มีหนี้ประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แล้วเราตรึงอัตราแลกเปลี่ยน
คงทีไ่ ว้ที่ 25 บาทด้วย แล้วตอนหลังพอค่าเงินเราอ่อน คือคนมาโจมตีคา่ เงิน
เราเอาเงินไปปกป้องอัตราแลกเปลีย่ น เราเอาทุนส�ำรองไปปกป้องอัตราแลก
เปลี่ยน ทุนส�ำรองสุดท้ายก่อนเราจะเข้า IMF เนี่ย เราเหลือแค่ 8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ หนีเ้ รามีเป็นแสนล้านเราไม่มปี ญ
ั ญาใช้ เราก็ตอ้ งไปให้ IMF มา
ช่วยเรา ตอนนัน้ ก็เป็นปัญหา ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุคป๋าเปรมเป็นวิกฤติ
ทีเ่ กิดจากรัฐในยุคก่อนหน้าทีใ่ ช้จา่ ยเยอะ แล้วก็บวกกับวิกฤติเศรษฐกิจของ
โลก วิกฤติการณ์น�้ำมันอะไรต่างๆ เหล่าเนี่ย รัฐบาลขาดดุล แต่ว่าวิกฤติใน
ช่วงปี 40 เป็นวิกฤติที่เกิดจากภาคเอกชน
ตอนนั้นพวกคุณยังเด็กกันมากใช่ไหมครับก็จะไม่เห็นว่าอารมณ์
ของยุคสมัยนั้นก็คือว่าน�ำเข้าเยอะ ชอบไปซื้อของราคาแพงของฟุ่มเฟือย
อะไรเยอะๆ ใช่ไหม แล้วเราก็ขาดดุลการค้าทุกปี แล้วเยอะขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะ
ที่การส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยเติบโต ส่งออกเราเติบโต
ขึ้นทุกปีน่ะ ปีละ 20% ก็เยอะนะ แต่การน�ำเข้าเราเติบโตเยอะกว่าคือปีละ
30% เพราะฉะนัน้ ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดปีนงึ ประมาณ 7-8 %
ของ GDP ช่วงนั้น 5% ไปจนถึง 7-8% ของ GDP เพราะฉะนั้นค่าเงินมัน
ต้องอ่อนใช่ไหมครับเมือ่ มีการขาดดุล แต่วา่ เราก็ไม่ยอมให้คา่ เงินอ่อนเพราะ
เราตรึงค่าเงินคงที่ สุดท้ายแล้วก็ถกู นักเก็งก�ำไรมาโจมตีมนั ก็อยูไ่ ม่ได้ สุดท้าย
รากของปัญหาก็คอื นีแ่ หละ พอเราเปิดเสรี เราพยายามหาก�ำไรสูงสุดก็คอื หา
วิธที �ำยังไงเราไปกูเ้ งินนอกมาเยอะ แต่เราไปกูม้ าเกินก�ำลังของเรา ธุรกิจเอง
ก็ลงทุนเกินก�ำลังของเราของตัวเอง มีเงินนิดเดียวเงินออมน้อยก็ไปกู้ การกู้
มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดเรากู้มีแผนที่ดีแล้วเป็นการกู้ที่
ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามีเงินไปใช้คืนเงินกู้แล้วก็มี
เงินเก็บเหลืออยู่ แต่ว่าเมืองไทยบางทีกู้เงินมันไม่ได้กู้มาลงทุน มันกู้มาบริ
โภค กูเ้ อาไปเล่นหุน้ กูเ้ อาไปเก็งก�ำไร กูเ้ อาไปท�ำงานในภาคกิจกรรมทีไ่ ม่กอ่
ให้เกิดการผลิต ไม่กอ่ ให้เกิดการจ้างงาน ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ในอนาคต มันก็
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เป็นปัญหา เพราะฉะนัน้ ฐานมันอยูท่ เี่ ดียวกันเลยในการเกิดวิกฤติแต่ละครัง้
คือฐาน ฐานความโลภเนีย่ แล้วก็การแสวงหาทางเลือกต่างๆ ทีเ่ ป็นไปได้ ใน
การท�ำยังไงให้ความโลภของเราเนีย่ ถูกตอบสนองออกมาเป็นวัตถุให้ได้มาก
ที่สุด วิกฤติซับไพร์มเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยในเรื่องนี้
ลุงอ๋อย อาจารย์ ทุนนิยมมันเป็นเพื่อนสนิทกับความโลภเลยรึเปล่า
(หัวเราะ)
อ.ปกป้อง

เวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจะบอกไว้
ก่อนเลยว่าคนคือสัตว์เศรษฐกิจ ข้อสมมติคือคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์
เศรษฐกิจคืออะไร คนแต่ละคนมีพฤติกรรมในทางที่ท�ำอะไรก็ตามให้ตัวเอง
ได้ประโยชน์มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขความจ�ำกัดต่างๆ ที่ตัวเองเผชิญ แล้วนี่
แหละคือฐานของทุนนิยมล่ะ เพราะทุนนิยมคือฐานปัจเจก ปัจเจกที่แต่ละ
คนล้วนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ผลิต ผลิตยังไงให้ได้ผลผลิตมากที่สุด ผู้บริโภค
บริโภคยังไงให้ได้ความพอใจมากที่สุด ภายใต้เงินที่มีจ�ำกัด สังคมในความ
หมายในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก สังคมมาจากปัจเจกบุคคล
บวกรวมกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนท�ำให้ตัวเองได้ประโยชน์มากสูงสุด
แล้วสังคมส่วนนึงก็จะดีขึ้นไปด้วย เพราะสังคมมันจากทุกคนนะครับ
ลุงอ๋อย มันเป็นความเชื่อหรือยังไง
อ.ปกป้อง มันคือความเชื่อที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ามันคือความจริง
ลุงอ๋อย อาจารย์ผมอยากจะย้อนกลับไปตรงหนังเมื่อเช้านิดนึง คือผมดู
แล้ว อันนึงทีผ่ มเห็นคือตอนพักกินข้าวกลางวัน เขากินอยูค่ นเดียว โดดเดีย่ ว
เลยนะ เงียบนะฮะ เคีย้ วไปหรือตอนเบรกนิดๆ เขาก็กนิ กาแฟแล้วก็สบู บุหรี่

อยู่คนเดียว ภาพของคนๆ เดียวกับจะเป็นท้องทุ่งนาหรือไอ้ไร่ใหญ่ หรือไอ้
โรงงานที่ โอ้โห สุดลูกหูลูกตากับคนท�ำงานไม่กี่คน มัน...ภาพนี้มันท�ำให้ผม
รู้สึกว่าพวกนี้คือตัวเล็กอ่ะนะ แล้วพวกนี้อยู่ในระบบประเทศที่บอกว่าเป็น
ประเทศ G หรือประเทศอุตสาหกรรม
อ.ปกป้อง ในยุโรปนะครับ ในภาพที่เห็นเป็นยุโรปนะครับ
ลุงอ๋อย ครับ ผมเห็นอันนึงเป็นเยอรมันหรือภาษาที่เขียนก็มีจุดๆ เหมือน
ภาษาเยอรมัน
อ.ปกป้อง หนังเรื่องนี้เป็นหนังออสเตรีย
ลุงอ๋อย อ่าฮะ ก็โซนนั้นนะ
อ.ปกป้อง ครับ แถวๆ นั้น
ลุงอ๋อย เราก็เห็นเหมือนกับสเกลนะฮะ มนุษย์ที่ท�ำงานแล้วรับจ้าง แล้ว
ก็รวมๆ เห็นถึงบางอันเขาก็แทรกมาบางอันในเรื่องของคนผิวด�ำนะฮะ ซึ่ง
อาจจะมีการได้รับบริการจากสวัสดิการหรือการกินที่แตกต่างกันกับคนที่
เป็นสีผิวขาวๆ นะ คือแบบมีอะไร สะดวกสบายหน่อย แต่อันนี้อาจจะต้อง
ห่อมาเองแล้วก็ไปอยู่ในห้องแคบๆ 2 คน แล้วก็พวกที่เหมือนกับแรงงาน
ต่างชาติ ห่อมากินเองแล้วนัง่ กินใต้ตน้ ไม้ เพราะฉะนัน้ คนพวกนี้ ถ้าเทียบกับ
พืน้ ทีท่ เี่ ห็น มันเหมือนกับพืน้ ทีน่ ใี้ หญ่มากเลย อันนัน้ ก็เรียกว่าเป็นขนาดของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเหมือนกับว่าพวกนี้ก็คือเป็นมนุษย์ที่กินค่าแรง
หรือกินเงินค่าจ้าง จะเป็นเงินรายวันหรือเงินเดือนก็ตามแต่ ก็ไม่รู้ว่าพวก
เราจบการเรียนออกไปแล้วจะไปนัง่ อยูใ่ นแล็บทีค่ อยควบคุมเรือ่ งของการเอา
น�้ำเชื้อไปเก็บ ดูคอมพิวเตอร์หรือว่าจะไปส่องกล้องดูคนที่ก�ำลังท�ำงาน โดย
ตัวเองควบคุมเนี่ย ดูว่ามันท�ำงานจริงรึเปล่า มันท�ำถูกรึเปล่า คือมันใหญ่จะ
เดินไปดูมันก็ไม่ได้ใช่ไหม สิ่งเหล่านี้คนตัวเล็กๆ แล้วก็กลับมาตรงภาพที่เขา
นั่งกินอาหารกัน สิ่งเหล่านี้คือประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นลักษณะของ
อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะ เราเองก็เคยพยายามที่จะท�ำให้ตัวเองเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ อันเนี่ยเป็นภาพของความจริงที่เราดู
แล้วเราก็คดิ ตามไป อย่างลุงยังไม่ถงึ ช่วงทีแ่ บบว่าความอยากทีจ่ ะให้เป็นยังไง
เอาว่าดูตามดูแล้วก็รสู้ กึ อะไรกับมันบ้าง ก็รสู้ กึ แบบทีด่ จู ากหนังเรือ่ ง ซึง่ หนัง
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ฐานของทุนนิยมนะครับ คือความโลภ
เลย มันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท แต่เป็นหัวใจของ
มันเลย (หัวเราะ)

นี้ก็ชอบหนังตรงที่ว่าเสียงประกอบที่เป็นความจริงนั้นน่ะมีพลังมากที่ทำ� ให้
เราเข้าใจอืน่ ๆ เขาต้องมีไอ้ตวั ปิดหูเพราะว่าเขาอยูท่ า่ มกลางเทคโนโลยีเรือ่ ง
ของเสียงเรื่องของอะไร เหมือน Modern Times ที่อาจารย์ยกตัวอย่างของ
ชาลี แชปลินในตอนแรก ซึ่งหนังอันนี้ถ้าถามว่าท�ำสัก 10 ปีที่ผ่านมาก็ได้ ก็
ยังทิ้งช่วงห่างกับแชปลินน่าจะ 50 ปี ซึ่งภาพมันท�ำไม...จากตรงนั้นถึงตรงนี้
ท�ำไมความเปลีย่ นแปลงเรือ่ งนีม้ นั เหมือนกับว่า เอ๊ะ มันเป็นอย่างนีไ้ ด้เลยน่ะ
อ.ปกป้อง ผมจ�ำได้ละ Modern Times ตอนปี 1936 ไม่ใช่ 5 กว่าๆ
ลุงอ๋อย ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
อ.ปกป้อง ฮะ เป็นช่วงเป็นภาพสะท้อนช่วง Great Depression ของ
อเมริกา
ลุงอ๋อย สงครามมัน 1945
อ.ปกป้อง ใช่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ 1945
ลุงอ๋อย ฮะ
อ.ปกป้อง ก็เป็นช่วงตั้งแต่ 1929 ในอเมริกา เป็น 10 ปี มันมีภาวะที่เรียก
ว่า The Great Depression หรือวิกฤติเศรษฐกิจกตกต�่ำครั้งใหญ่ แล้วก็
ตกต�่ำไปทั่วโลกด้วยนะครับ คือช่วงประมาณรัชกาลที่ 7 บ้านเรา
ลุงอ๋อย อยากจะทวนพวกเราลองคิดนะครับ จากสิ่งที่เราเห็นด้วยกันจาก
หนังนะ คือคนตัวเล็กๆ ที่เวลาที่จะพูดคุยกันในหนัง ที่ลุงเห็นก็มีช่วงเวลา
เดียวทีจ่ ะพูดคุยกันได้ ได้ยนิ เสียงอะไรหน่อยบนรถบัสทีก่ ำ� ลังจะถูกส่งให้ไป
ลงไปท�ำงานในไร่ แต่ในโรงงานอะไรนี่ตรงนี้ก็ปิดไว้ (หมายถึงต้องใส่ที่ครอบ
หู) คือเรือ่ งคุยกันนีเ่ ป็นเรือ่ งทีแ่ บบไม่ตอ้ งปิดก็คยุ กันไม่รเู้ รือ่ งอยูแ่ ล้ว ต่างคน
ต่างก็ท�ำแบบตามกลไกของมันจริงๆ เลยนะฮะ แล้วคือในช็อตนึงที่ยังแอบ
เห็นความเป็นมนุษย์อยู่นะ ผู้หญิงคนนึงที่ลูกไก่ตกอ่ะ แล้วก็แบบรีบ เฮ้ย
เหมือนกลัวว่ามันจะเจ็บอ่ะ แต่ตอนที่หยิบไปให้มันเหน็บปากหรือว่าอะไร
ไม่ได้กลัวเลย เป็นกลไกจริงๆ เลยนะฮะ
แล้วอันนึงที่เห็นก็คือว่ากระบวนการคิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่มีคนตัวนิดนึงเข้าไปอยู่ในกระบวน ทุกๆ อย่าง ก่อนที่จะผลิต
เป็นตัวอาหาร แพ็คใส่กล่องไอ้แบรนด์ติดออกมาให้เรากิน กระบวนการที่

เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตอื่นๆ กระบวนการที่ท�ำกล่องมาให้ตรงนี้ล่ะ
กระบวนการที่ออกแบบรถที่ดูสิว่าที่ลงไปอยู่ใต้ดินที่เอารู้สึกจะเป็นโปแตส
นะ ที่เป็นแร่ส�ำคัญทางอุตสาหกรรมนะ มหาศาลที่เวลาที่เขาคุยกันจนได้
ความเนี่ย ลิฟท์ถึงจะถึงใต้ดินน่ะ แล้วลงไปใต้ดินมันมีอาณาจักรอีกกว้าง
เลย รถถ้าเราดูล้อมันแล้วเทียบกับคนขับรถนะ มันน่าจะ 50 คนยืนด้วย
กันได้ น่าจะเท่าขนาดล้อ 1 ล้อเนี่ย มันเหลือคันนิดเดียวในภาพที่เราเห็น
น่ะ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีเหมืองของ
ประเทศไหนอยูใ่ ต้ประเทศไม่รไู้ ด้เหมือนกันนะ (หัวเราะ) คือเขาอาจจะเจาะ
ไปเอาโปแตสที่อีสานรึเปล่าเราก็ไม่รู้นะ (หัวเราะ) เพราะว่ามันลึกขนาดคุย
กันได้ความเลยเพิง่ จะถึงน่ะ แล้วตรงนัน้ ในระยะความลึกขนาดนัน้ ความกด
อากาศขนาดไหน เขาต้องเอาอากาศลง เขาใช้ไฟใช้อะไรอีกมหาศาล นี่คือ
กระบวนการก่อนที่จะมาเห็นเนื้อที่มันสไลด์เป็นชิ้น หรือผักที่อยู่ในกล่อง
อะไรพวกนี้ มันไม่ใช่เพียงแค่ที่เราเห็นภาพที่ปรากฏ มันมีก่อนหน้าแล้วมัน
มีตอ่ ไปอีก แล้วมีกระบวนการต่อไปเราจะคุน้ ชินกันมากพูดกันมากเลยก็คอื
ขยะใช่ไหม ที่เราพูดกันแบบปลายทางของมันแล้ว แต่ไอ้ต้นทางพวกนี้มันมี
อะไรอีกมากเลยซึง่ ชวนให้เราน่าจะลองคิดดู ในมุมของถ้าเราบอกว่า เอ้ย เรา
จะพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาตินะ
เศรษฐศาสตร์การเมืองหรืออะไรมันผนวกมันจับมือกัน โอ้โห มัน
โยงใยกันจนเราบางทีเราก็รสู้ กึ เฮ้ย ไม่เอาแล้วเว้ย ไม่ฟงั แล้วเว้ย มันผูกเชือ่ ม
โยงไม่ได้ งง แต่วา่ เราไม่นา่ จะทิง้ ความงงของเราให้มนั หายไปเฉยๆ น่าจะเอา
ความงงนั้นน่ะมาท�ำให้มันกระจ่าง เพราะว่าในสิ่งนึงที่เราจะต้องถามหากัน
ว่า เอ้ มันไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม มีทางออกไหมอะไรต่างๆ นานา ก็ไม่เห็นมี
การเสนอทางออกก็มมี าเรือ่ ยๆ แต่กก็ ย็ งั มีปญ
ั หาใหม่ๆ มาเรือ่ ยๆ อีกเหมือน
กัน เพราะฉะนั้นจากคนเล็กๆ ที่ลุงพูดเป็นตัวตั้งเอาไว้ ว่านั่งกินข้าวก็ดูเขา
เหงานะ ดูหาเพื่อนไม่ได้ อันนี้คิดไปเองนะฮะ แต่ว่าภาพ อารมณ์ของภาพ
ก็บอกเราให้เกิดความรู้สึกว่าสีหน้าของเขา และความแตกต่างที่ว่า ฉันเป็น
คนงานที่เป็นเจ้าของประเทศ ฉันเป็นคนงานที่มาจากที่อื่น ฉันเป็นคนงาน
ที่ผิวสีอะไรก็ตามแต่ เขาก็เหมือนกับจะจงใจให้เราเห็นอยู่เหมือนกันในนั้น
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เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใส่เข้ามาเราบอก โอ้โห แล้วการที่เขาไปเข้าใจธรรมชาติ
แล้วเอาประโยชน์จากธรรมชาติ วัวนี่ไม่ได้มีความสุขเลยกับการที่จะสร้าง
เผ่าพันธุ์ต่อไปนะฮะ พอตัวเองขึ้นหลังโดนเอาไปที่ไหนแล้วไม่รู้ (หัวเราะ)
ซึง่ อาจารย์พทุ ธทาสบอกว่านัน่ มันคือรางวัลของการทีจ่ ะต้องเหนือ่ ยยากกับ
การสืบเผ่าพันธุ์ต่อไป (หัวเราะ) แต่พวกก็หลอก (หัวเราะ) ใช่ไหม ทั้งในแง่
ของเอาน�้ำเชื้อ แล้วในแง่ของการที่ให้ตัวเมียตั้งท้อง เราก็เห็นภาพจากตรง
นี้ใช่ไหม แล้วพวกที่เป็นไก่เป็นเป็ด เป็นไก่นี่เราส่วนใหญ่เราเห็นคนงานเป็น
ผู้หญิงหมดเลยใช่ไหม พอเป็นหมูเริ่มเห็นผู้หญิงกับผู้ชาย พอเป็นวัวนี่ผู้ชาย
หมดล้วนๆ เลยที่เขาท�ำงานในเรื่องตรงนี้นะ แต่ยังไงก็ตามแต่ลุงก็เห็นวัย
หรือสีหน้าของคนท�ำงานเนี่ยเราสงสารนะ เลยบางทีก็นึกถึงเหมือนกันว่า
เอ๊ะ หนังเรื่องนี้ท�ำให้ใครดู หรือใครควรจะดูหนังเรื่องนี้บ้าง คือถ้าเราเอา
หนังเรื่องนี้ไปให้คนที่เขาเป็นดาราอยู่ หรือเป็นตัวแสดงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง
ไม่รู้เขาได้ดูรึยังนะ (หัวเราะ) หรือคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้เลยที่เราไม่เห็น
ภาพเขาเลย แต่เขาได้ประโยชน์กับกระบวนการนี้ตลอดที่เรียกว่านายทุน
นายทุนพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ล่ะนะ แต่เรามีความรู้สึกว่า โอ้ มันต้อง
มีเงินเยอะจริงๆ ล่ะ ที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว แม้กระทั่งอย่างในเรือ
ใช่ไหม ประมงระบบสายพานทั้งหมดที่ลุงเห็นอันนี้แล้วลุงเข้าใจเลยนะ คือ
เคยเจอ เปิดสมุดหน้าเหลือง เออ มีธุรกิจขายระบบสายพาน เอ๊ะ มันอะไร
เราไม่เห็นมันจะอะไรนั่นเลย โอ้โห มันอยู่ในทุกๆ ที่ของกระบวนการผลิต
เลย เพิ่งเคยเห็นวัวถูกรีดนมโดยที่ไม่ต้องเดินเข้ามาในที่ดูด แล้วก็ออกไป
โดยที่ตัวเองยืนเฉยๆ น่ะ นมออกไปแล้ว(หัวเราะ) เราเคยไปมวกเหล็กกัน
ตอนที่พาไปมวกเหล็กเช้าวัวเดินเข้ามาในซองใช่ไหม ก็สูบดูดออกไปแล้ว
อ้าวเดี๋ยวก็ออกทุ่งไป อันนี้เข้ารางมาแล้วก็เดินใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะ แล้ว
ก็ทุ่มเทให้กับกระบวนการ เอ่อ สะอาด สะอาดเพื่อใคร สะอาดเพื่อที่เราซึ่ง
เป็นผู้บริโภค สะอาดเพื่อเงื่อนไขทางการตลาดหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ แค่
ช่วงทีเ่ ห็นเนีย่ โอ้โห มันบอกอะไรทัง้ ทีม่ นั เห็นได้ แล้วก็ทเี่ ราเห็นไม่ได้อกี เยอะ
แยะมากมายเลยนะครับ
อ.ปกป้อง ชื่อ Our Daily Bread เนี่ยเป็นท่อนนึงใน เข้าใจว่าในไบเบิ้ล

นะครับ
ลุงอ๋อย อ๋อ เหรอครับ
อ.ปกป้อง ครับ เป็นพูดเหมือนกับว่าขอบคุณพระเจ้าทีใ่ ห้ขนมปังของ...กับ
พวกเราทุกวันอะไรอย่างเนี่ย
ลุงอ๋อย อ๋อ
อ.ปกป้อง แต่ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งรู้มา เพราะว่าเทอมที่แล้วผมสอนสัมมนา
เศรษฐศาสตร์การเมือง แล้วผมก็ใช้วธิ นี คี้ อื เอาหนังให้ดแู ล้วก็ตอนนัน้ มีเวลา
เยอะกว่านี้ ก็เลยให้ดหู นังแล้วก็ให้คณ
ุ ไปเขียนวิจารณ์ ไปเขียนบทความยาวๆ
เลยนะ 4-5 หน้าหนึง่ อาทิตย์ อีกอาทิตย์ขา้ งหน้าก็มานัง่ คุยกันทัง้ ชัว่ โมงแล้ว
ก็ฉายหนังเรือ่ งใหม่ แล้วก็เรียนรูเ้ รือ่ งทุนนิยม เรือ่ งโลกเรือ่ งอะไรอย่างนีด้ ว้ ย
กัน เรื่องปรัชญาการเมือง ก็มีลูกศิษย์คนนึงเข้าใจว่าเป็นคริสต์เขาก็เขียนมา
เล่าให้ฟังว่า เอ่อ มันอยู่ในพระเจ้า เพราะเมื่อกี้ที่ต่อจากที่คุณลุงพูดเมื่อกี้
เนีย่ ในคัมภีรไ์ บเบิล้ เราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหม ทีใ่ ห้อาหารให้ขนมปังกับเรา
แต่ว่าในหนัง คนที่เป็นคนงานกว่าจะได้ขนมปังมาเป็นชิ้น เขาต้องเสียอะไร
บ้างใช่ไหมครับ กับสิ่งที่เขากว่าจะได้มาต้องท�ำงานแบบนี้ ซึ่งผมคิดว่าถ้ามี
ทางเลือกคงไม่มีใครอยากจะท�ำงานที่เราเห็นกันหรอกใช่ไหม อันนั้นก็ที่เรา
เห็นอันนึง แต่ในอีกด้านนึงลูกศิษย์ผมคนนี้ เขาก็เขียนมาว่าตอนนี้มนุษย์ก็
เล่นบทพระเจ้าใช่ไหม เล่นบทพระเจ้าเหมือนกับว่ามนุษย์เป็นพระเจ้าของ
กระบวนการนี้ กระบวนการที่จะตัดสินว่าใครควรจะเกิดควรจะตายควรจะ
สืบพันธุ์เมื่อไหร่ จังหวะไหนใช่ไหมครับ ใครเกิดใครตายยังก็เหมือนกับเล่น
บทในพระเจ้ามันก็ดู แล้วเครื่องจักรก็เป็นตัวสะท้อนที่ให้เห็นว่าเป็นความ
พยายามในการเอาชนะธรรมชาติของคนใช่ไหมฮะ เราเห็นการปลูกพริก
ที่ไม่ใช้ดินใช่ไหมครับ เราเห็นอะไรหลายๆ อย่างเลยนะครับในเรื่องนี้ที่คน
พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ เร่งกระบวนการให้เกิดในสัตว์หลายประเภท
ใช่ไหม เร่งกระบวนการให้โตเร็วๆ
แต่ในอีกด้านหนึง่ ผมก็คดิ ต่อจากทีค่ ณ
ุ ลุงบอก อันนีม้ นั มีเสน่หต์ รง
นีใ้ นด้านนึงคนเป็นพระเจ้า แต่ในอีกด้านนึงเราก็เห็นว่าคนมันเล็กเหลือเกิน
ในกระบวนการที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงทั้งโลกนะ ในแค่ในโรงงานนั้นก็เป็น
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ลุงอ๋อย ก็มีใครจะแชร์ไหม ก็ 4 โมงจะครึ่งแล้วนะฮะ
ท็อป อยากจะถามอย่างนึง คือพยายามคิดว่าสรุปแล้วอะไรคือมูลเหตุจริงๆ
ของปัญหาทีเ่ ราคุยกัน ก็เลยคิดว่ามันเป็นค�ำถามปรัชญาอันนึงรึเปล่าทีบ่ อก
ว่าจริงๆ แล้วเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร แล้วดูเหมือนว่าคนปัจจุบันจะ
ให้คำ� จ�ำกัดความอันนีว้ า่ เรามีชวี ติ อยูเ่ พือ่ ต้องประสบความส�ำเร็จ แล้วความ
ส�ำเร็จนัน้ ก็เหมือนกับเชือ่ มโยงไปถึงเรือ่ งเงิน แล้วเรือ่ งเงินมันก็มาด้วยความ
โลภอะไรประมาณเนี่ย ก็เลยแบบต่อๆๆๆ ไปเหมือนอะไรล่ะ ก็เลยคิดว่าถ้า
เกิดเราสามารถมาให้ค�ำจ�ำกัดความใหม่กับความหมายของการมีชีวิตของ
มนุษย์ได้ ก็อาจจะเป็นความสุขก็ได้ที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ โดยความสุขนี้
อาจจะเป็นความสุขจากการอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นมนุษย์อย่างสงบ อย่างช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน พึง่ พาอาศัยกัน ถ้าเกิดเราจ�ำกัดความอย่างนี้ เอ่อ รูปแบบทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันก็จะเป็นอีกแบบนึง พลิกไปเลย ก็เลยคิดว่า
เออ มันเกี่ยวกับค�ำถามปรัชญาอย่างนี้รึเปล่า
ลุงอ๋อย อืม
อ.ปกป้อง ครับ ผมคงไม่ได้จะเห็นต่างอะไรนะครับ ก็เป็นข้อสังเกตที่น่า
สนใจ ผมนึกถึงเรื่องเล่าเชยๆ เรื่องนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆ น่ะใช่ไหมฮะ ที่
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกา ที่มีคนชาวแอฟริกานอนพักไม่ได้ท�ำอะไร

อยู่ใต้ต้นไม้ มีนายทุนใหญ่มาจากยุโรปแล้วก็มาบอกว่า “อ้าว นี่ไม่ท�ำอะไร
ท�ำไมมานอนอยู่เฉยๆ ท�ำไมไม่ไปท�ำงานท�ำการ” เขาก็บอกท�ำไปท�ำไม ก็
บอกว่า “ท�ำงานจะได้มีเงินทองเยอะๆ ไง” เขาก็บอกว่า “มีเงินทองเยอะๆ
เอาไปท�ำไม” คนนั้นก็บอกว่า“มีเงินมีทองเยอะๆ อีกหน่อยจะได้นั่งนอน
อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท�ำอะไร” เขาก็เลยบอกว่า “ก็นี่ไงเขาก็ท�ำอยู่ไม่ใช่เหรอ”
(หัวเราะ) อะไรอย่างเนีย่ คือเป็นภาวะทีค่ ล้ายๆ กัน มันคงไม่มคี �ำตอบทีเ่ ป็น
สูตรส�ำเร็จแต่ว่าการคิดค้นในการตั้งค�ำถามแบบนี้เป็นความจ�ำเป็น ในการ
มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไร ว่าเราอยู่ไปท�ำไม เราอาจจะไม่ต้องตั้ง
ค�ำถามในเชิงแบบชีวิตอภิปรัชญาใหญ่โต แต่แค่เรารู้ว่าเรามีหนึ่งชีวิตน่ะ มี
เวลาจ�ำกัดในโลกอย่างมากก็ 80-90 ปี คนปกติก็ซัก 60 ปีที่ท�ำอะไรได้เป็น
เรือ่ งเป็นราวใช่ไหมครับ เราควจะใช้เวลาท�ำอะไรบ้าง มีมติ อิ นื่ บ้าง ในบางยุค
สมัย คนบางคนบอกว่า ท�ำงานเยอะๆ ใช่ไหม ชีวติ คือการท�ำงานใช่ไหมครับ
แต่ว่าบางคนก็บอกว่า ชีวิตมันก็มีมิติอื่น ถึงแม้จะเป็นงานที่เรารักนะ แต่ก็มี
อะไรมากกว่านัน้ เยอะ ช่วงหลังก็มาเห็นบางคนทีเ่ ขารักในงานของเขาจริงๆ
แต่เขาก็ทงิ้ ชีวติ เขาทัง้ ชีวติ จมจ่อมอยูก่ บั งาน เมือ่ ก่อนเราก็รสู้ กึ ชืน่ ชมนะ แต่
เดีย๋ วนีผ้ มก็มคี �ำถามบางอย่างว่า ไอ้มติ อิ นื่ ในชีวติ ล่ะทีค่ ณ
ุ สามารถท�ำได้ มัน
ก็มีนะครับ สูตรส�ำเร็จในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน แล้วผม
ว่าชีวิตมันมีความหลากหลายนะ ก็อยากจะให้ใช้ให้เต็มที่
ตอนนี้ผมก�ำลังท�ำหนังสือเล่มนึง ช่วงที่ลุงอ๋อยเข้าไปคุยกับทีม
งานก็ก�ำลังปิดเล่มนั้นอยู่ มันเป็นหนังสือแนวเศรษฐกิจการเมืองที่โอเพ่น
ท�ำ ชื่อ October มีบทความนึงในนั้นของพี่โตมร พี่โตมร สุขปรีชา ตอนนี้
เป็นบรรณาธิการหนังสือ GM สนุกมากเลย เขียนเรื่องสิทธิที่จะขี้เกียจ เรา
มีสิทธิที่จะขี้เกียจนะครับ เราเคยถูกตั้งค�ำถามว่าความขยัน เพราะเขาบอก
ว่าความขยันคืออุดมการณ์ทคี่ นพยายามจะสอน เพราะว่ามันเป็นอุดมการณ์
ที่รับใช้ทุนนิยมในความหมายที่คุณเป็นพนักงานใช่ไหม คุณผลิตของคุณได้
แต่ค่าจ้างนิ ประโยชน์ที่ได้คือประโชน์ส่วนเกินที่ได้คือคุณอยู่แบงค์กรุงเทพ
คุณจะขยันขนาดไหน คุณก็ได้เงินเดือนใช่ไหม อย่างมากก็โบนัส แต่ไอ้ส่วน
มูลค่าที่คุณท�ำได้เป็นปริมาณมันไปอยู่กับเหล่าโสภณพนิชทั้งหลาย มันไม่
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เพียงเสี้ยวส่วนเดียวในระบบอันกว้างใหญ่ ถัดจากโรงงานคนมันก็ยิ่งเล็ก
เข้าไปใหญ่ในโลกทีก่ ว้างใหญ่ นีค่ อื โลกทุกวันนี้ นีค่ อื ชีวติ ของผูค้ นในโลกทุก
(dilemma / สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก)
วันนี้ ก็คอื ชีวติ ทีเ่ ราต้องต่อสู้ สตรัคเกิลไปกับไดเลมม่า ความย้อนแย้งอย่างนี้
ครับ ภาวะย้อนแย้งระหว่างกลายเป็นทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมชาติและกลายเป็นคน
ทีอ่ ยูใ่ ต้ธรรมชาติ ความย้อนแย้งระหว่างสิง่ ทีเ่ ราไม่อยากท�ำกับสิง่ ทีเ่ ราอยาก
ท�ำ การที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่อยาก เรามีความจ�ำเป็น
อะไร ภาวะอิหลักอิเหลื่อใช่ไหมที่เราต้องอยู่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไง เราดู
เสร็จ เราก็ตอ้ งไปกินหมู แล้วเราจะไปยังไงต่อ เพราะนีค่ อื ชีวติ ชีวติ ของพวก
เราทุกวันนี้แล้วผมคิดว่าชีวิตในทุนนิยมเป็นชีวิตที่มันฟรัสเตรทกว่ายุคอื่นๆ
นะ มันมีปัจจัยที่มันปรุงแต่งเยอะไปหมดเลยรอบๆ ตัวเรา

ได้อยู่กับคุณหรอกใช่ไหม แต่ค�ำถามก็คือว่าด้วยการถูก...ทุนนิยมมันอยู่ได้
จากฐานความขยันตรงนี้ครับ การถูกกล่อมเกลาให้คนขยันในความหมาย
ที่ตั้งใจท�ำงานเยอะๆ ไม่ว่าตัวเองจะได้มากได้น้อย (Renaissance)
ซึ่งในแง่นี้ ทุนนิยมมัน
เกิดขึ้นจากฐานรากหลายฐาน ฐานนึงคือพวกฐานเรอเนซองส์ที่คนเชื่อใน
พลังอ�ำนาจของคน ฐานมนุษยนิยมใช่ไหมฮะ ทีค่ นเชือ่ พลังอ�ำนาจของคนใน
การเปลี่ยนแปลงโลก ฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เชื่อว่าเอาชนะธรรมชาติ
ได้ ฐานโปแตสแตนท์ทคี่ ณ
ุ ธรรมอย่างนึงในระบบโปแตสแตนท์คอื ขยันหมัน่
เพียร คือคุณธรรมในการเข้าถึงพระเจ้าในเซ้นส์แบบนี้ คือฐานที่มารองรับ
ทุนนิยมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นในบทความพี่โตมรก็จะตั้งค�ำถามแบบว่า
เอ๊ะ ในประเทศที่มันทุนนิยมเข้มจัดๆ เลยอย่างอเมริกา วันหยุดมันน้อย นี่
ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะ แต่ในยุโรปเนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับในรัฐสวัสดิการ
หยุดกัน 3 เดือน แล้วก็ท�ำงานกันแค่ 8 เดือนบ้าง 9 เดือนบ้างอะไรอย่างนี้
วันหยุดเยอะๆ เพราะว่าคนมันต้องมีมิติอื่นน่ะนอกเหนือจากนั้น ไม่ได้ให้
คนขี้เกียจในความหมายแบบขี้เกียจๆ นะ นี่เราก�ำลังพูดถึงว่าการไม่ขยัน
ในความหมายแบบทุนนิยม เราไม่ได้แปลว่าคุณขี้เกียจในความหมายแบบ
ไทยๆ (หัวเราะ) นะ ความหมายมันไม่ได้มีขาวด�ำแบบนั้น แต่ว่าผมอยาก
ให้มองเห็นว่ามันมีมิติอื่น
เรื่องพวกนี้เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะ ผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะ
ว่าในยุคสมัยนึงผมเป็นคนโคตรขยันเลย แล้วก็บ้าท�ำงาน แต่ว่าตอนหลังมา
เข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นจากการอ่านหนังสือ จากการคุยกับคนแล้วก็จาก
ประสบการณ์สว่ นตัวทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ย จาการท�ำงานมากๆ ก็เลยตัง้ ค�ำถามว่า
เฮ้ย แล้วชีวติ มันควรจะต้องบาลานซ์ยงั ไง หรือว่าเห็นประสบการณ์อาจารย์
บางท่านที่เคารพเสียชีวิตไปทั้งที่ยังอายุยังไม่เยอะ ท�ำประโยชน์อะไรให้กับ
บ้านเมืองได้อกี เยอะเลย กับวงวิชาการได้อกี เยอะเลยนะครับ แต่วา่ เรานึกถึง
ถ้าเกิดวันนี้ อีกสัก 1 เดือนเราจะตาย วันนี้เราควรจะท�ำอะไรอย่างนี้ ผมคิด
ว่าหลายคนไม่ได้ท�ำอย่างที่คิดว่าตัวเองควรจะต้องท�ำน่ะ ใช่ไหม เราใช้ชีวิต
เหมือนกับเราคิดว่าเราจะอยู่ไปได้อีก 100 ปีในโลกเนี่ย แต่ว่าชีวิตที่ดีคือ
ชีวิตที่เราคิดว่าถ้าเกิดอีกสักเดือนนึง อีกสักเดือนนึงจะได้มีเวลาสัก 30 วัน

จะตาย 30 นี้เราจะต้องท�ำอะไร ผมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้ มันจะ
ถามคล้ายๆ ความหมายของการมีชวี ติ อยูไ่ ด้จริง เพราะฉะนัน้ เราจะตัดอะไร
ครับ เราจะตัดสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นออกจากชีวิตเราได้เยอะเลย เพราะทุกวันนี้เรา
อยู่กับสิ่งที่มันไม่จ�ำเป็นเยอะ ถ้าจะตายในอีก 30 วันข้างหน้าผมคงจะเลิกดู
บอลก่อน (หัวเราะ) เพราะว่าผมก็ต้องลุ้นว่าแมนยูจะได้แชมป์รึเปล่าปีนี้ใช่
ไหม เพราะว่าอีก 30 วันผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดี (หัวเราะ) ผมก็คงไม่ท�ำงานน่ะ
ผมก็คงไปอยู่กับแม่อยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเนี่ย ใช่ไหม
หนังสือน่ะไม่ได้คิดแบบว่าสุดขั้วให้ต้องแบบว่าต้องท�ำอะไรบาง
อย่างนะ ผมแค่เปรียบเปรยให้เห็นว่า เฮ้ย คิดถึงเรื่องพวกนี้ไว้บ้างนะครับ
แล้วก็อย่ากดดันตัวเองมากบางคน คนเก่งๆ นะครับ อย่างพวกเราเนีย่ ทีเ่ ก่งๆ
สนใจสังคมนี่ บางครัง้ หลายคนผมรูจ้ กั คนท�ำงานเพือ่ สังคมเยอะนะครับ แล้ว
หลายครั้งผมก็เคารพพวกนี้มากเลยนะ เคารพคนที่ทำ� งานเพื่อสังคมแต่ว่า
หลายคนเนี่ยก็แบกประเทศไทยไว้กับตัว แบกโลกไว้กับตัว คือในด้านนึงก็
น่าเคารพที่คนคนนึงจะคิดถึงคนอื่นได้มากเพียงนี้ แล้วก็เสียสละมากเพียง
นี้นั่นด้วยความเคารพ แต่ว่าในอีกด้านนึง โอ้โห คุณก็รู้ว่าระบบโลกระบบ
การเมืองสังคมไทยมันซับซ้อนมาก คือคุณท�ำงานกับมันแล้วคุณเหยียบมัน
ให้ได้น่ะ คุณอย่าเป็นทาสมันในความหมายที่คุณต้องแบกมันไว้ แล้วพอ
บ้านเมืองมันแบบแย่แล้วคุณก็แย่ตาม คุณก็ป่วยไข้ไปพร้อมกับบ้านเมือง
เป็นพลังสร้างสรรค์บางอย่างที่คุณท�ำได้ บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดี เรื่องพวก
นีส้ ำ� คัญนะ เพราะบางครัง้ เราเห็นคนเก่งๆ คนทีท่ มุ่ เทท�ำงานหนักๆ อายุสนั้
แล้วเสียดาย อยากให้อยู่กับเรานานๆ เพราะฉะนั้นก็เกลี่ยพลังไว้บ้าง เผื่อ
พลังไว้บ้าง ท�ำงานแล้วก็พักผ่อนออกก�ำลัง เรื่องพวกนี้รุ่นพวกนี้ยังไม่อินใช่
ไหมครับเรื่องออกก�ำลัง (หัวเราะ) ผมนี่เคยใช้ชีวิตอยู่แบบว่าช่วงนึงเป็น 10
ปี เลยแบบว่าที่ไม่เคยออกก�ำลัง มัวแต่เรียน อ่าน ท�ำงาน ตอนนี้ก็เปลี่ยน
ชีวิตไปเยอะนะครับ ต้องป่วยสักครั้ง คนเรามันต้องป่วยหนักๆ สักทีแล้ว
ชีวิตมันจะเปลี่ยน แต่ว่ากรุณาอย่าเลือกเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ไม่ควรเอา
เยี่ยงอย่างนะครับ (หัวเราะ) มันมีทางที่ไม่ต้องป่วยไม่ต้องทรมานแบบนี้ได้
ถ้าเกิดคิดได้ แต่มันก็ยังไม่อินน่ะ พูดไปก็ไม่เชื่อหรอก ผมพูดไปตอนนั้นใคร
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สอนผมผมก็ไม่เชื่อหรอก จนผมป่วยสักทีนึงอ่ะ (หัวเราะ) ก็เปลี่ยนชีวิตได้
อะไรอย่างเนี่ย ก็อยากจะฝากไว้นะฮะ
ลุงอ๋อย ก็น่าสนใจนะ คือเหมือนเป็นงานปรัชญาที่มามีผลกับไอ้วิธีการ วิธี
การคิด วิธีการหาไอ้ตัวที่จะมาตอบโจทย์ใช่ไหม
อ.ปกป้อง คือสนุกกับมันน่ะ ถ้าเกิดเราท�ำงานชอบอะไรเราก็จะสนุกกับ
มัน เราอยากช่วยคนก็สนุกกับการช่วยคน ไม่ต้องเครียดกับการช่วยคนน่ะ
สนุกกับการช่วยคน เราสามารถท�ำเรือ่ งซีเรียสด้วยรอยยิม้ ได้นะ่ ผมคิดว่านะ
ลุงอ๋อย สนุกกับการให้คนช่วยก็สนุกเหมือนกันนะ (หัวเราะ) เมื่อวานนี้ที่
ท็อปเปิดอะไรที่ตัวชี้วัดประเทศไทยไอ้อันดับที่ 7
อ.ปกป้อง อ๋อ
ท็อป อ๋อ ใช่ๆ มันเป็นหนังสือ
พี่ซัง ภูมิศาสตร์แห่งความสุข
ท็อป อ่า ภูมิศาสตร์แห่งความสุขใช่ไหม
พี่ซัง ที่จัดประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นภูมิศาสตร์แห่งความสุข
ท็อป ใช่ๆ ในโลกมีแค่ 10 ประเทศ แล้วประเทศไทยได้เป็นที่ 1 ด้าน..เขา
บอกความสุขของประเทศไทยคือความสุขในการ
พี่ซัง ไม่ต้องคิด
ท็อป เออ แบบไม่ต้องคิดอะไรน่ะครับ (หัวเราะ) แบบเราก็จะได้ยินค�ำพวก
“ปลงซะเถอะ” อะไรอย่างเนี่ย “ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เอง” อะไรอย่างเนี่ย
Hatch-U อ๋อ
พี่เอม ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เอง
ท็อป เออ ปลงเถอะ อะไรอย่างเนี่ย
อ.ปกป้อง มันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะ (หัวเราะ) เราไม่แน่ใจว่าอันนี้
หนังสือเขียนปีไหน
ท็อป เพิ่งเขียนครับ
พี่ซัง 2 ปีได้แล้วมั้ง
อ.ปกป้อง ไม่ หนังสือเพิ่งออกไทย แต่ว่าไอ้ตัวออริจินัลมันน่ะ
ท็อป ภาษาอังกฤษออกมาตั้งก็ราวๆ 2009 ฮะ

อ.ปกป้อง 2009 เหรอ น่าสนใจ
ลุงอ๋อย ไม่ต้องคิด (หัวเราะ) มีความสุข (หัวเราะ) คิดไปท�ำไม (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง คิดบ้าง ๆ คิดบ้างเถอะ (หัวเราะ) คิดแล้วเหยียบไว้
ลุงอ๋อย แต่ว่าไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่ ลองดูซิว่านั่งอยู่กับตัวเองแล้วลองดูว่า
ตัวเองไม่คิดเนี่ยได้รึเปล่า
Hatch-U ไม่ได้
ลุงอ๋อย ไม่มีความส�ำเร็จเลยนะ (หัวเราะ) ที่จะเว้นช่องให้ไม่คิด โอ้โห ยาก
มากเลย (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง คือคนมันมีหลายระดับนะ ประเภทนึงคือคนทีไ่ ม่รอู้ ะไรเลยคือไม่
รูจ้ ริงๆ อ่ะ คือกลวงจริงๆ ไม่มคี วามรูอ้ ะไรทัง้ สิน้ แล้วก็คนแบบนีพ้ อเทียบกับ
คนอีกแบบที่เรียนหนังสือก็พอจะรู้มากขึ้นใช่ไหมครับ กับคนที่รู้เยอะ เยอะ
ไปเลยเนี่ย เคยดูพวกหนังจีนไหม คนที่แบบว่าสุดยอดอาจารย์เขาก็จะบอก
ว่า เขาก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันใช่รึเปล่า คือพอคุณเรียนไปเรื่อยๆ คุณรู้ขึ้น
เยอะขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าคุณก็ไม่รู้อะไรเลย แต่คนที่ไม่รู้อะไรเลย
ในบัน้ ปลายเนีย่ มันตายในแบบคนทีไ่ ม่รอู้ ะไรในตอนต้นนะครับใช่ไหม เพราะ
ฉะนัน้ ทีเ่ ขาบอกว่าไม่ตอ้ งคิดอะไรเนีย่ มันก็มหี ลายระดับนะ เวลาพระสอนว่า
อย่าคิดอะไร เขาก็ไม่ได้อยากให้ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน แต่กับไม่คิดอะไรเลย
ในอีกแบบนึง ก็ต่างกันนะ (หัวเราะ) ดูวาทกรรมพวกนี้บ้างเหมือนกัน บาง
ครั้ง ผมว่าอันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับ เวทีผมคือเวลาสอนหนังสือใช่
ไหม ถ้าเป็นดารานักแสดงที่เล่นละครเวลาของเขาก็คืออยู่บนหน้ากล้องกับ
บนเวทีใช่ไหมฮะ เวลาผมสอนหนังสือผมไม่คิดนะ ผมไม่คิด คิดไม่ได้ถ้ามัว
แต่นงั่ คิด ผมพูดไม่ได้หรอกใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่แปลว่าเราไม่คดิ อะไรนะ คือ
ประเด็นก็คือว่าคุณต้องคิดมาแบบลงตัวแล้วเบื้องต้น คือ ณ วันที่คุณต้อง
แสดง เมื่อคุณต้องขึ้นเวที คุณคิดไม่ได้ นักแสดงมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช่
ไหมครับ เพราะผมคิดว่านักเขียนก็เหมือนกัน ผมเขียนบทความบางชิ้นเนี่ย
โอ้โห ใช้เวลาเป็นเดือนๆ เลยมานั่งคิดๆ โห้ เขียนอะไรดีวะ เขียนอะไรดีง่ะ
มันคิดไม่ออกเลยนะครับ ยิ่งคิดมากๆ มันยิ่งคิดไม่ออก แต่ว่าเมื่อมันมาถึง
วันเดดไลน์ (หัวเราะ) มันจะมีพลังพิเศษ (หัวเราะ) ในตัวคนเนี่ย
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ลุงอ๋อย ทุกคนมีพลังแบบนั้นอยู่
อ.ปกป้อง มีพลัง
พี่เอม วันเดดไลน์
พี่แบด พลังเดดไลน์
อ.ปกป้อง โอ้โห แล้วมันพลังเดดไลน์มันท�ำงานหนักจริงๆ นะ เขาเรียกว่า
พลังขนตู้เย็นน่ะเวลาบ้านไฟไหม้ (หัวเราะ) ประเด็นของการเขียนหนังสือ
ประสบการณ์ผมก็คือว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่คิดนะ คุณไม่มีทางได้เขียนหนังสือ
วิ ธี ท�ำก็ คื อ ว่ า คุ ณเปิดคอมมาเลยแล้วคุณก็พิมพ์ไปเลย เดี๋ ย วงานเสร็ จ
(หัวเราะ) ต้องเปิดออกมาแล้วก็ลงมือท�ำ ในการลงมือท�ำความยากมันอยู่
ตรงก่อนจะตัดสินใจลงมือท�ำเนี่ยยากที่สุด ใช่ไหม พิมพ์ประโยคแรกได้เนี่ย
โอ้โห เหมือนส�ำเร็จไปครึ่งนึงแล้ว ใช่ไหมฮะ แล้วหลายครั้ง ผมคิดว่าไอเดีย
ดีๆ มันมาจากตอนทีเ่ ราไม่กดดันตัวเอง บางเรือ่ งเราแก้ปญ
ั หาไม่ได้หรอกถ้า
เราหมกมุ่นอยู่กับมัน แต่ถ้าเกิดเราถอยตัวเองออกมาบ้าง มองไปในพื้นที่ที่
มันสงบสุขระดับนึง บางทีมนั เห็นทางออกมันเห็นจุดจบ ของผมเกิดขึน้ อย่าง
นี้เยอะนะครับ ผมคิดได้..หลายเรื่องได้ตอนที่อยู่ในห้องน�้ำบ้าง ตื่นนอนบ้าง
(หัวเราะ) กระทั่งบางเรื่องในฝัน (หัวเราะ) อ้าว บางเรื่องผมได้หัวข้อเขียน
หนังสือจากที่ผมฝันถึงนะ แล้วผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็รู้ว่าผมจะเขียนเรื่อง
อะไร ก็เรื่องที่ผมเขียนล่าสุดใน October ผมก็ฝันเอา (หัวเราะ) ผมก็คิดอยู่
ตั้งนานว่าผมจะเขียนอะไรดีแล้วผมก็ฝันเอาจากตอนไม่คิด
เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางครั้งเราไปกดดันตัวเองไง ไป
ยึดมั่นถือมั่นกับมันเยอะไง หัวจะไม่โปร่ง เวลาคุณตอบข้อสอบ คุณอย่าไป
คิด ค�ำว่าอย่าไปคิดของผมไม่ใช่แปลว่าแบบนัน้ นะ คุณต้องพร้อมทัง้ หมดแล้ว
ทะลุปรุโปร่งแล้ว คุณค่อยมานัง่ เขียนโดยทีแ่ บบไม่คดิ เพราะฉะนัน้ ตัง้ แต่ผม
เรียนหนังสือมา ผมไม่เคยอ่านหนังสือช่วงวันสอบเลยนะ วันสอบคือวันทีผ่ ม
ไปแกล้งคนเล่น เดินไปเพื่อนนั่งอ่านก็จะไปแกล้งมัน ชวนคุยเล่น เดินดูลูก
ศิษย์ไปแกล้งลูกศิษย์ด้วย
ลุงอ๋อย เหมือนบอลเลย (หัวเราะ)
บอล ผมก็ไม่คิดวันสอบ ก่อนสอบผมก็ไม่คิด (หัวเราะ) อ้าว พอไปในห้อง

สอบผมก็ไม่คิด ผมก็ตอบเลย (หัวเราะ) ผมอยากจะตอบอะไรผมก็ตอบ
ลุงอ๋อย มีความเหมือนและมีความต่าง
อ.ปกป้อง มาคิดเอาตอนสอบเสร็จตอนเห็นผลสอบคิดหนัก (หัวเราะ)
บอล เอ้ย แต่สอบเสร็จผมก็ไม่คิด (หัวเราะ) เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ซ่อมได้
ครับ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง ยอดคนจริงๆ (หัวเราะ)
บอล เพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้
ลุงอ๋อย เออ บอลมันพูดน่าเตะจริงๆ เลย (หัวเราะ) โอเค ก็ 4.40 น. แล้ว
เนอะ
บอล อาจารย์ครับ ขอถามหน่อยไอ้ที่หนี้เสีย ผมคิดว่ามันเป็นพันธบัตรนี่
คือใช่รึเปล่าครับ
อ.ปกป้อง เขาเรียกว่ามันเป็นสินทรัพย์ ก็คือพวกหนี้หนุนหลังจากออก
หลักทรัพย์
บอล พวกนี้มาใช่ไหมครับ
อ.ปกป้อง ใช่ครับ ก็ขายได้
บอล คือพันธบัตร ที่อาจารย์อธิบายมาผมเข้าใจว่าไอ้พวกพันธบัตร
อ.ปกป้อง พันธบัตรก็เป็นสินทรัพย์อันนึง
บอล พวกที่เป็นในแบงค์ที่มันบอกดอกเบี้ยสูงๆ ที่คนจะมาฝากๆ ๆ อะไร
อย่างเนี่ย อันเนี่ยคืออย่างเดียวกันรึเปล่า
อ.ปกป้อง เออ ไม่เหมือนกันทีเดียว พันธบัตรก็เป็นสินทรัพย์แบบนึง ถ้า
เป็นแบบตราสารพวกนี้ก็คือว่าเขาขายไปคุณก็ได้รายเดือนใช่ไหม ได้ราย
เดือนได้เงินผลตอบแทนรายเดือน ก็คล้ายๆ กัน คือคนที่ออกให้ก็เป็นเจ้า
หนี้ คุณก็เป็น...เอ่อ ไม่ใช่
บอล เขาเป็นเจ้าหนี้คนอื่น กับคนที่ซื้อหนี้เสียเขามา
อ.ปกป้อง ใช่ แต่คือเขาก็ส่งต่อมาให้ flow ของเงินที่ให้ก็คือในรูปแบบนั้น
บอล คือท�ำเปลี่ยนรูปแบบจากหนี้เสียให้มาเป็นอย่างที่อาจารย์บอกใช่
ไหมครับ
อ.ปกป้อง ใช่ครับ ก็คือแทนที่แบงค์จะรับภาระก็เป็นคุณ ถ้าเกิดคุณซื้อไว้
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บอล สมมติผมซื้อธนบัตรผมก็รับภาระหนี้เสีย
อ.ปกป้อง ใช่ ก็ต่อไปเรื่อยๆ อย่างนั้น แล้วมันก็มีคนที่ซื้อต่อไปอีกก็ไล่ต่อ
ไปอีกเรื่อยๆ
บอล ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
อ.ปกป้อง ก็ไล่ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเวลามันเจ๊งมันก็จะเจ๊งกันเป็นทอดๆ
กันไป
บอล อ๋อ
พี่หนิง เดี๋ยวไปถอนเงินออกจากธนาคารก่อน
อ.ปกป้อง อ๋อ แบงค์ไทยปลอดภัยครับ (หัวเราะ) แบงค์ไทยปลอดภัย ที่
น่าสนใจเพราะบางทีคุณลุงว่าพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับ แบงค์ไทย
คราวนี้ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติซับไพร์มน้อยมาก ในทาง
ภาคการเงิน เพราะเราไม่รู้จัก (หัวเราะ) อะไรแบบที่เล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้น
เงินทีส่ ถาบันการเงินไทยไปลงทุนอะไรแบบนีน้ อ้ ยมาก แล้วเพราะระบบการ
ปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์บ้านเรายังไม่เป็นแบบนั้น ไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้ บาง
ครั้งโง่บ้างก็ดีนะ (หัวเราะ) เราก็ปลอดภัยนะครับ
ลุงอ๋อย โง่บ้างก็เก่งเหมือนกันนะ (หัวเราะ)
อ.ปกป้อง (yield
เพราะว่
าผลกระทบที่เราได้รับในจากวิกฤติซับไพร์มคราวนี้
sector / ภาคผลผลิต)
มาจากทางเยลเซ็คเตอร์มากกว่า คือถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกามีปัญหาเขาก็
มีเงินน้อย เขาก็ซื้อสินค้าส่งออกเราได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ขายสินค้าให้
กับเขาได้น้อย แต่ว่าในภาคการเงินแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย เราซื้อหลัก
ทรัพย์พวกนี้น้อย น้อยมากเลยไม่ได้เป็นปัญหา แบงค์ไทยนี่แข็งแรงนะครั
บ
(regulate / ควบคุม)
เพราะว่าแบงค์ไทยเรียนรูจ้ ากวิกฤติได้คอ่ นข้างดี แล้วแบงค์ชาติกม็ าริกเู ลท
เยอะหลังจากวิกฤติ มันโดนหนักๆ มากมันก็ยังกลัวกันอยู่ ไม่ค่อยซ่ามาก
แบงค์ไทยเราระมัดระวังขึ้นเยอะหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ไม่ต้องรีบ
ถอนเงินนะครับ (หัวเราะ)
บอล อย่างนี้ต้องเอาพันธบัตรไปขายไหมครับ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ก็มีใครมีค�ำถามหรือมีใครอยากจะแชร์ เสนอความคิดเห็นอะไร
ไหมที่แตกต่าง แอนท่าทางรู้เรื่องตลอด (หัวเราะ)
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พี่ซัง เพิ่งมาถึง
พี่หนิง ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครจะเล่าให้เพื่อนฟังบ้าง
แอน เดี๋ยวถอดเทปให้ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย แต่ว่าใครไม่เข้าใจยังมีโอกาสที่จะเข้าใจได้ เพราะว่าอาจารย์จะ
ล�ำดับ มันมีล�ำดับของมันจริงๆ แล้วมาฟังหรือมาดูจากที่เราต้องถอดนะ แต่
ลุงอยากจะทวนให้พวกเราคิดว่า เออ เรื่องนี้ วันนี้เราอาจจะดูแบบ เฮ้ย ฟัง
ยากไม่อยากฟังหรือไม่เกี่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ วันนึงเราต้องเจอไอ้สิ่งที่เรา
เหมือนกับไม่อยากจะเจอ เพราะว่ามันอยูใ่ นกระบวนการด�ำเนินชีวติ ของเรา
เหมือนอย่างทีค่ นทีเ่ ขาท�ำงานในฟาร์มในอะไรพวกนัน้ เขาก็คงไม่ได้อยากจะ
มาฆ่าหรือมาเจอในความหมายนี้ แต่มันท�ำยังไงได้ พวกเราจบออกไปอาจ
จะต้องไปอยู่ คืออยู่ในระบบนี้ได้ดีแค่ไหน คงคิดได้แค่นี้สำ� หรับเรารึเปล่า
คือไปอยู่ในระบบแบบนี้ได้ดีแค่ไหน คือถ้าไม่เปลี่ยนค�ำถามใหม่ของชีวิต
นะ ก็อาจจะเจอในรูปแบบที่ เอ๊ะ เราจะไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วมี
คนที่นั่งว้าเหว่ โดดเดี่ยว แล้วก็มีบางคนที่โชคดีแล้วมีอีกหลายๆ คนที่ซวย
กับเหตุการณ์แบบนี้ มันจะเอายังไงดี มันเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์บอก
ว่ามันเป็น dilemma อันนึง คือไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ หนีเสือก็ดันไป
เจอจระเข้นะ จะเอายังไงดี ภาวะอย่างนีค้ อ่ นข้างทีจ่ ะตึงเครียดพอสมควร ก็
หวังว่าเราคงจะไปมีความสุขกับระบบทุนนิยมกันได้ตอ่ ไปนะครับ (หัวเราะ)
มันไม่ใช่คือเป็นความหวังดีเนอะ
คงจะรบกวนอาจารย์แค่นี้นะ แต่ว่าก่อนจบนะครับ ผมมีเรื่องจะ
เล่าฝากอาจารย์นดิ นึง คือทีส่ วนผึง้ เราก็อยูก่ บั เด็กกะเหรีย่ ง แล้วก็เด็กผูช้ าย
คนนึงเขาชื่อมายเดนะครับ ก็อายุก็จะ 20 แล้วล่ะ ทีนี้เขาในพื้นที่ในบริเวณ
ทีเ่ ราอยูก่ จ็ ะมีแมวอยูห่ ลายตัว นิสยั แมวเป็นยังไง เขาชอบคลอเคลียเลีย้ งไม่
เชือ่ งหรอกนะ (หัวเราะ) คือฟังไม่รเู้ รือ่ งแบบหมาอะไรพวกนีน้ ะ แล้วแมวตัว
นึงเนีย่ เขาให้ชอื่ ของเขาเองว่าไทย ไทย (หัวเราะ) เขาไม่คดิ อะไรหรอกนะแต่
เราอ่ะ คิด (หัวเราะ) เฮ้ย มันคือชื่อแมวว่า ไทย (หัวเราะ) ไอ้เนี่ยมันเคล้า
แข่งเคล้าขาน่าเอ็นดู (หัวเราะ) นี่คือนิสัยแมวใช่ไหม คือกินเสร็จแล้วก็ไป
อ.ปกป้อง ฮะ ที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเมื่อก่อน เสียไปละ อยู่มา
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เป็น 13 ปี (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย ทีนี้เราน่ะ เราเป็นคนที่คิดไง แต่เขาไม่ได้คิดหรอก ไทยน่ะไทย ไม่รู้
แปลว่าอะไร (หัวเราะ) แต่เรา เฮ่ย มันเหมือนคนไทยรึเปล่ามันเป็น ไทย ไทย
แบบนีจ้ ริงๆ รึเปล่ากับแมวตัวนี้ (หัวเราะ) ก็เล่าสนุกๆ ให้อาจารย์นะฮะ แล้ว
ก็เดีย๋ ว เอ่อ ก็ในตอนท้ายก็คงเป็นสาระในเรือ่ งของเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะ
เรือ่ งของเศรษฐศาสตร์การเมืองซึง่ อาจารย์ให้ธมี เรามาว่า ไอ้ globalization
ทุนนิยม คน แล้วก็โลก มันเหมือนเบ็ดเสร็จอยู่ในภาพที่เราจะคิดต่อ คิดไป
ข้างหลัง คิดไปข้างหน้าจากตัวอย่างนี้ แล้วจากที่มันไม่ได้อยู่ในหนังคืออยู่
ในส่วนที่อาจารย์เล่าให้ฟัง วิกฤติต่างๆ อย่างเช่นว่าซับไพร์ม ลุงก็เพิ่งเข้าใจ
เมื่อกี้แหละ ซับไพร์ม (หัวเราะ) ก่อนหน้านั้นก็ท�ำเป็นฉลาด (หัวเราะ) เออ
เหมือนรู้แต่ก็ไม่เคยรู้ แต่ก็ให้เกียรติตัวเองหน่อยว่า ความที่เราไม่อยากรู้
มันก็ไม่ได้ตามต่อ แต่ว่าเข้าใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ การเงินนะ
ฮะ อุตสาหกรรม ความมีเมตตา ความโลภอะไรต่างๆ นานาพวกนี้มันเชื่อม
โยงกันหมด ได้ประโยชน์จากมุมของเศรษฐศาสตร์เยอะทีเดียว โดยส่วนตัว
(หัวเราะ) แล้วก็คิดว่าทุกคนคงมีโจทย์ อาจจะเกิดยังงงอยู่หรืออะไรก็ตาม
แต่อย่างน้อยมันเป็นสิง่ นึงทีเ่ กิดขึน้ ในวันนีท้ ที่ �ำให้เรามีโอกาสได้มานัง่ ฟังใน
มิตขิ องเศรษฐศาสตร์ นอกเหนือจากมิตอิ นื่ ๆ ทีเ่ ราได้เจอะเจอมานะฮะ ก็ถอื
โอกาสว่าจะฝากหนังสือประวัติศาสตร์ให้อาจารย์เล่มนึงนะครับ
อ.ปกป้อง ขอบคุณครับ
(การเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์)
ลุงอ๋อย เป็น chronology นะฮะ ที่ตั้ง พ.ศ.1 ของพุทธศาสตร์แต่ว่ามันมี
ด้านใต้เส้นเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์โลก
อ.ปกป้อง พระไตรปิฎกใช่ไหมครับ
ลุงอ๋อย ครับ เผื่ออาจารย์ลองเอาไปดู
อ.ปกป้อง ครับ ขอบคุณมากครับ
ลุงอ๋อย แล้วก็อย่าอย่างโน่นอย่างนี้เลยผมเองอยากจะไม่ให้อาจารย์ต้อง
ออกสตางค์คา่ รถมาเอง (หัวเราะ) อยากจะเอาอันนีเ้ ป็นค่ารถให้อาจารย์นะ
ครับ ก็อย่าได้ถอื ว่าเป็นค่าตัวเลยเพราะว่าเราไม่มนี ะฮะ (หัวเราะ) นะ แต่วา่
ไม่อยากให้อาจารย์ตอ้ งออกสตางค์คา่ รถอะไรมาเองอะไรอย่างเนีย่ (หัวเราะ)
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เอาอันนี้เป็นค่ารถนะครับ ก็อยากให้พวกเราขอบคุณอาจารย์
อ.ปกป้อง ขอบคุณนะครับ
Hatch-U ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
อ.ปกป้อง ขอให้สนุกกับชีวิตต่อไป (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย สนุกกับทุนนิยมต่อไป (หัวเราะ)

93

รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก

