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วิทยากร 

 อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้

 1. บับเบิ้ล  - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ 

 2. ท็อป - นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม 

 3. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธรรม 

 4. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล 

 5. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา 

 6. บอล - นายปิติบดี ระวียันต์ 

 7. จูน - น.ส.ชรินรัตน์ ขุนข�า 

 8. ดิว - น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ 

 9. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ 

 10. เต่า - นายภควัต ทวีปวรเดช 

 11. เก่ง - นายโชคนิธิ คงชุ่ม 

 12. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 

 13. แม้ว - น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ 

 14. เน็ด - น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 

 15. จิ๋ง - น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม 

 16. ดรีม - นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ 

 17. แก้ว - น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ 

 จิ๋ง 

 ป่าน 

 เน็ด  บอล  ดิว  ฟีน 

 เต้ 

 แม้ว 

 เต่า 

 จูน  แก้ว  ดรีม 

 ก้ี 

 ท็อป 

 เก่ง 

 หยิน 

 บับเบ้ิล 



แนะน�ำตัว
 ลุงอ๋อย  อยากให้เราแนะน�าตัวกับอาจารย์ก่อน ว่าเรียนอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร

 บอล  ชื่อบอลครับ เรียนอยู่ศิลปกรรม มศว. สาขาทัศนศิลป์ครับ

 แก้ว  ชื่อแก้วค่ะ เรียนคณะไอซีที สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย

ศิลปากรค่ะ

 จูน  ชื่อจูน เรียนอยู่ปี 3 คณะไอซีที สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ ม.ศิลปากรค่ะ

 แม้ว  เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2 

ค่ะ

 บบัเบ้ิล  ชือ่บบัเบิล้ ไบโอเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปี 2 ค่ะ 

 เน็ด  สวัสดีค่ะ ชื่อเน็ด เรียนเภสัชฯ ปี 2 จุฬาฯ ค่ะ

 ท็อป  สวัสดีครับ ชื่อท็อปครับ เรียนการทูตฯ อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

 เก่ง  สวัสดีครับ ชื่อเก่งครับ เรียนชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ

 เต้  สวัสดีครับ ชื่อเต้ มาจาก ม.กรุงเทพ เรียนศิลปกรรม ทัศนศิลป์

 เต่า  ชื่อเต่าครับ เรียนพฤกษศาสตร์ อยู่ที่มหิดล

 จิ๋ง  สวัสดีค่ะ ชื่อจิ๋ง เรียนนิติฯ รามฯ ปี 2 ค่ะ

 ป่าน  สวัสดีค่ะ ป่านค่ะ เรียนการโรงแรม ศิลปากร ปี 2 ค่ะ

 ดรีม   สวัสดีครับ ชื่อดรีมครับ เรียนอยู่ปี 2 ภาควิชาศิลปะการละคร อักษรฯ จุฬาฯ ครับ แต่ตอน

นี้ปี 3 ก�าลังจะย้ายไปอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์แล้วครับ (หัวเราะกัน)

 ลุงอ๋อย  จะเอาใจอาจารย์ใช่ไหม (หัวเราะ)

 ดรีม  เปล่า เรื่องจริงครับ

 ฟีน  สวัสดีครับ ชื่อฟีน อยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม อิเล็คโท

รนิคและระบบคอมพิวเตอร์

 ดิว  ชื่อดิวค่ะ อยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาฯ

 หยิน  ชื่อหยินค่ะ เรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ปี 2 ค่ะ

 กี้  สวัสดีค่ะ ชื่อกี้ เรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรฯ ค่ะ

 นิเวศประวัติศาสตร์



ลุงรู ้จักอาจารย์ตอนที่อ่านหนังสือ

เรื่อง นิเวศประวัติศาสตร์ คือมีค�าว่า 

“นิเวศ” แล้วก็มีค�าว่า “ประวัติศาสตร์” ก็

เลยเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ ตั้งใจว่าจะ

คอยหาเวลามาถามเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ พอ

มีโอกาสได้เจอกัน ก็ได้ทราบว่าอาจารย์มีความรู้เรื่อง

ญี่ปุ่นมากพอสมควร อาจารย์ไปท�าปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น 

แต่ในรายละเอียดลุงไม่รู้นะ ปัจจุบันนี้ก็สอนอยู่คณะ

มนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ มช. แล้วก็เขียน

บทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นการวิจารณ์

ทางสังคมในบริบทต่างๆ ไม่ว่าสังคมการเมืองหรืออะไร

กต็ามแต่ อาจารย์อยูใ่นกลุม่ทีม่กีารเคลือ่นไหวในมติทิาง

สังคม มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยอยู่พอสมควรทีเดียว

ก็น่าจะเล่าอะไรให้พวกเราฟังได้

ความตัง้ใจของเรา คอืพาเขาตระเวนรบัรูร้บัฟัง

เพือ่เป็นข้อมลูเบือ้งต้น หลงัจากตระเวนรบัรูต่้างๆ แล้ว ก็

ชวนกนัสงัเคราะห์ตวัข้อมลูต่างๆ ออกมาเป็นความรู ้แล้ว

กส็ร้างไอเดยีเพือ่มาดวู่าด้านสิง่แวดล้อม เราจะคดิจะท�า

อะไรกับมันได้บ้าง ตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งทริปเป็นทริปที่จะ

ลงใต้ ไปอีสานมาแล้ว แล้วก็มาเหนือ ที่เหนือจะใช้เวลา

อยู ่4 วนั รูส้กึว่าเตม็ไปด้วยสิง่ทีจ่ะต้องรูจ้ะต้องเหน็เยอะ

มาก จนรูส้กึว่าเวลามนีดิเดยีว เมือ่วาน อาจารย์ชชัวาลย์ 

ทองดีเลิศ ก็เกริ่นน�าเรื่องของล้านนาไปบ้างว่า อายุของ

ล้านนา 700 กว่าปี นี่มีอะไรตกทอดมา

 ลุง
อ๋อย

 
คงได้คุยกับชัชเกี่ยวกับความ

เป็นล้านนาและอื่นๆ แล้ว ผม

คงขยบัมาว่าเราจะเข้าใจสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรนะครับ ปัญหาของบ้านเราจริงๆ 

แล้วคือ มีความลักลั่นและความเข้าใจผิดเกี่ยว

กับนิเวศวิทยาค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ก็เลยจะเกิด

ความขดัแย้งทกุหวัระแหง เราคงได้ยนิว่าถ้าเกดิโครงการ

ใหญ่โครงการเขื่อน โครงการอันใหม่ที่ก�าลังจะเกิดคือ

นิวเคลียร์ ซึ่งก็คงท�าให้เกิดความขัดแย้งกันอีกมากมาย 

ดังนั้น เราคงต้องมานั่งนึกกันว่าเราจะคิดเกี่ยวกับเรื่อง

นิเวศวิทยาอย่างไร เพื่อท�าให้การจัดการทั้งหมด มันแก้

ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับ

 อ.
อรร

ถจ
ักร์ 
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นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์
ในส่วนงานนิเวศวิทยาประวัติศาสตร์ของผมคือ พยายามจะแบ่ง

ว่าคนในสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง หรือมีพัฒนาการความเข้าใจ หรือ

การอธบิายสภาพสิง่แวดล้อมหรอืนเิวศวทิยาอย่างไร คอืสิง่แวดล้อมทัง้หมด

อยู่ของมัน แต่สิ่งส�าคัญก็คือมนุษย์เราไปตีความ ไปให้ความหมายอย่างไร 

และการให้ความหมายของมนุษย์ส่งผลท�าให้เราจัดการกับสภาพแวดล้อม

ตามความหมายที่เราให้

ถ้าใครเคยพลิกดูหนังสือผม จะแบ่งเป็น 3 ยุคกว้างๆ

ยุคแรกคือยุคจารีต ยุคจารีตอธิบายว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอยู่ใน

กรอบของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอุดมคติสูงสุดของมนุษย์ อุดมคติ

ของมนษุย์ในยคุจารตี คอื หลดุพ้นการเวยีนว่ายตายเกดิ ดงันัน้การยดึอดุม- 

คติตรงนี้ ก็สัมพันธ์ว่าเราจะสัมพันธ์กับทุกอย่างอย่างไม่ไปเบียดเบียนเขา  

พูดอย่างหยาบๆ อย่างกว้างๆ นะ

ยคุทีส่อง คอืหลงัรชักาลที ่5 เป็นต้นมา กระแสการปฏวิตัอิตุสาห- 

กรรมทีเ่กดิขึน้ในยโุรป ส่งผลกระทบมาท�าให้เราเปลีย่นความหมาย ให้ความ

หมายกับสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เราก็เริ่มถลุงเรื่อยมา

จนถึงประมาณ พ.ศ.2520 สังคมไทยก็เริ่มให้ความหมายกับ      

สิ่งแวดล้อมใหม่ มีหลายกระแสมากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น คนใน

ชมุชนเริม่หวนมาคดิว่า เราควรจะต้องสร้างหรอืให้ความหมายกบัทรพัยากร 

ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตของเขา ตรงนี้เกิดขึ้นหลังปี 2520 เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน เราอาจจะเห็นถึงไฮไลท์ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง แต่

อย่างไรก็ตาม ก็มีหลายกระแส หลายกระแสที่ให้ความหมายแล้วไม่ลงตัว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การให้ความหมายกับสภาพนิเวศวิทยาสัมพันธ์กับ

การให้ความหมายกับตัวเรา

ถ้าหากเราไม่ชัดในการให้ความหมาย
กับตัวเรา เราก็จัดความสัมพันธ์ระหว่างเรา
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กบัสภาพนิเวศไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เราไม่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
อย่างการใช้ถุงผ้าก็เพียงแค่กระแส เคยเห็น
คนถือถุงผ้าเข้าห้าง แล้วเอาถุงพลาสติกยัด
ใส่ถุงผ้า ถามว่า เกิดอะไรขึ้น?

ดงันัน้สิง่ส�าคญัคอื ถ้าหากเราเข้าใจนเิวศเราคงต้องปรบัหรอืเข้าใจ

ตวัเราด้วย ถ้าหากเราจะอยากจะอยูก่บัระบบนเิวศอย่างเป็นหนึง่เดยีว อย่าง 

harmony สิ่งส�าคัญคือต้องคิดถึงตัวเราด้วยว่า เราจะให้ความหมายกับตัว

เราอย่างไร ถ้าหากเรายงัคดิถงึการบรโิภคสงูมากขึน้ เรากค็งไม่มทีางทีจ่ะอยู่

กบัสิง่แวดล้อมอย่างสอดคล้องกนัไปได้ นัน่คอืภาพกว้างๆ ของนเิวศวทิยาที่

ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเตือนคนอ่านหรือเตือนสังคมก็แล้วแต่ ว่าปัญหาจะสลับ

ซับซ้อนมากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนวิธี

คิดคนเรากับธรรมชาติ

ปัญหาของปัจจุบัน
ปัญหาปัจจุบัน ผมคิดว่าเริ่มรุนแรงมากขึ้น เช่น กรณีที่ทิ้งค้างไว้

ตอนต้นคือพลังงานนิวเคลียร์ เราจะพบว่าช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ถ้าใครนั่ง

ดูโทรทัศน์จะเห็นการโหมโฆษณาถึงภาวะวิกฤติไฟฟ้า จ�าโฆษณาที่โรงงาน

ไฟฟ้าไฟดับทั่วประเทศได้ไหม แล้วการไฟฟ้าก็เก่งมาก แก้ไขได้หมด หรือ

อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งก�าลังจะรองรับสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานสะอาด ถ้าหาก

เราไม่ระวังให้ดี 4 พื้นที่ที่จะกลายเป็นพื้นที่พลังงานสะอาดลงไป จะกลาย

เป็นจุดชนวนที่รุนแรงมากขึ้น

ดงันัน้เราจะเข้าใจอย่างไรบ้างกบัภาวะวกิฤตทิีเ่ราต้องใช้ธรรมชาติ 

ใช้พลังงานมากขึ้น ย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อกี้ ว่าเราจ�าเป็นต้องคิดถึงตัวเรา

ในแง่ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ให้ความหมายกับเรา เราคงต้องคิดถึงการลด

การใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น ผมเคยเสนอหลายครั้งแต่ว่าไม่ประสบผล

ส�าเร็จ คือสมมติเราปิดห้างสรรพสินค้าอาทิตย์ละวัน ให้เขาเลือกปิดเอง 

แต่ละห้างเลือกปิดเอง คุณจะปิดวันไหนก็ได้

ผมเชือ่ว่า ไม่ใช่ผมเชือ่ อาจารย์เดชรตัเขาค�านวณแล้ว เป็นอาจารย์

ทีเ่ก่งมากด้านสิง่แวดล้อมอยูม่หดิลหรอือยูเ่กษตร ขอโทษผมกล็มืไปแล้ว ไม่

ทราบรูจ้กัหรอืเปล่า เขาเล่นเรือ่งของพลงังาน เขาบอกเลยถ้าหากปิดห้างทัว่

ทุกแห่ง อาทิตย์ละวัน เราหยุดสร้างโรงไฟฟ้าได้อีกหลายปีทีเดียว หรือการ

ท�าให้การเล่นกอล์ฟเป็นกีฬาที่จะต้องแพงมากขึ้น เราก็จะหยุดการใช้พื้นที่

ป่าไปในการสร้างสนามกอล์ฟ ตอนนี้สนามกอล์ฟบ้านเราทุกจังหวัดมีหมด

แล้ว บางจังหวัดมีมากเกิน 20 แห่ง เช่น เชียงใหม่

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดกันวันนี้ คือ

เยาวชนทัง้หมดต้องคดิ เราจะดดัแปลง
ตัวเราเพือ่ให้สอดคล้องกบัการมองโลกอยา่ง 
ไร ขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ดัดแปลงตัวเรา แต่

(ความกลมกลืน)

(เดชรัต สุขกำาเนิด)
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ต้องมองด้วยว่านอกจากดดัแปลงตวัเราแล้ว
จะเชื่อมสิ่งที่เรียกว่า นโยบายรัฐอย่างไรด้วย 
ไม่อย่างนั้นแล้วเราไม่มีทางรักษาสิ่งแวดล้อม
ไว้ให้ตัวเราหรือแม้กระทั่งลูกหลานเราได้

สังคมไทยวันนี้เชื่อมต่อกับสังคมโลก เริ่มถลุงทรัพยากรทุกอย่าง

อย่างรวดเรว็และรนุแรงมากขึน้ เราอาจจะวติกโลกร้อน แต่ถ้าเราไม่แก้หรอื

ไม่คิดถึงการท�างานในระดับประเทศไทย เราก็ไม่มีทางแก้ได้ คงต้องคิดใน

หลายระดับ ในกรณีที่ชีวิตของพวกเรา ชีวิตในวัยนักศึกษาเราอาจจะท�าได้

ในหลายรูปแบบ

ในมหาลยัเชยีงใหม่ ผมเฉลีย่ว่าวนัหนึง่นกัศกึษาดืม่น�า้ 2 ขวด แปล

ว่าเขาทิง้ขยะวนัละ 20,000 ขวด โดยทีต่วัมหาวทิยาลยัเองไม่เคยคดิถงึการ

ท�าให้มทีีก่ดน�า้ทีเ่พยีงพอหรอือืน่ๆ เลย อนันีเ้ป็นตวัอย่างง่ายๆ ขณะเดยีวกนั

ตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองหรือมหาวทิยาลัยทุกแห่งก็พยายามจะบอกว่า

ตัวเองเป็นผู้ประหยัดพลังงานและอื่นๆ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่ได้ท�าอะไร

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราซึ่งเป็นนักศึกษาปี 2 ปี 3 รณรงค์จาก

ข้างล่างขึ้นไป ผมเชื่อว่าจะเป็นกระแสที่จะบีบและจะท�าให้คนทั้งหมดหวน

กลับมานั่งนึกว่าการแก้เรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะรณรงค์แบบมัก

ง่ายอย่างที่รัฐรณรงค์หรือบางองค์กรรณรงค์ใช้ถุงผ้าหรืออื่นๆ น่ะ ไม่ง่าย

อย่างนัน้ ต้องคดิกนัทีส่ลบัซบัซ้อนมากขึน้ ทีผ่มอยากจะเกริน่กค็งเริม่ต้นแค่

นี้ แล้วก็อยากจะคุยอะไรอีก คือถ้าจะคุยเรื่องหนังสือ คงไม่ค่อยมีประโยชน์

เท่าไหร่ (หวัเราะ) ถ้าจะเอาหนงัสอืมาเล่ากค็งกนิเวลายาวและไม่ค่อย... หรอื

อยากจะให้เล่าว่าผมเขียนอะไรมาบ้างก็ได้

 ลุงอ๋อย  อาจารย์เกริ่นให้ฟังว่า ประวัติของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

ระบบนิเวศ โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจะท�าความเข้าใจ 

เพราะถ้าเราพอที่จะเห็นภาพพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้

หรือการอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่อดีตมา สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง

ปัจจุบัน ผมคิดว่าน่าจะท�าให้เขาเห็นภาพบางอย่างขึ้นมา โอกาสที่เขาจะ

ศึกษากันจริงๆ จังๆ แล้วเอามาเขียนก็คงไม่มี พอดีนี่ก็เป็นผลงานอันหนึ่ง

ของอาจารย์ที่ก็คงไม่มีใครท�าเอาไว้ ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เกริ่นๆ ตรงนี้

ก่อน พอเป็นภาพสังเขป
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ไม่มีความจริง จริงๆ
 อ.อรรถจักร์  พี่อ๋อย พอจะมีไวท์บอร์ด

 ลุงอ๋อย  เรามีไวท์บอร์ดไหม กระดาษก็ได้ ลองหาดู

 อ.อรรถจักร์   ระยะหลังเป็นครูที่ชอบเขียนกระดาน (หัวเราะ) จะอธิบาย

ถงึวธิคีดิจารตีต้องอธบิายถงึโลกภมูว่ิามนษุย์เข้าใจจกัรวาลวทิยายงัไง ถ้าพดู

คงไม่เห็นภาพเลยคิดว่าจะเขียน เคยได้ยินไตรภูมิไหมครับ

 Hatch-U  เคย

 อ.อรรถจักร์  เป็นยังไง

 Hatch-U  ความเชื่อเกี่ยวกับ 3 โลก

 อ.อรรถจักร์  สัมพันธ์กับชีวิตเราไหม

 Hatch-U  (คุยกับซุบซิบๆ)

 อ.อรรถจักร์  ทกุอย่างทีเ่ราเชือ่ว่าจรงิ คอื ความจรงิ ความจรงิ จรงิๆ ไม่มี 

Absolute truth ไม่มี เราเห็นอันนี้สีขาว เพราะว่าแสง 7 เฉดสีมากระทบ

สีขาวเข้าตาเรา ถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้ อีทีเปลี่ยน 7 เฉดสีให้เหลือแค่ 6 เฉด

สี นึกให้ออก ตรงนี้ไม่ใช่สีขาวแล้ว

ความจรงิถ้าแม้ทางวทิยาศาสตร์ถอืว่า Absolute truth ไม่ม ีพวก

ทฤษฎคีวอนตมัหรอืทฤษฎอีืน่ๆ ถอืว่าวทิยาศาสตร์เองเป็นแค่การประมาณ

ค่าความเป็นจรงิในสงัคมมนษุย์กเ็ช่นเดยีวกนั สิง่ทีเ่ราคดิว่าจรงินัน่คอืความ

จริง ไม่ทราบเรียนวิทยาศาสตร์ นี่เคยอ่าน โทมัส คูนไหมฮะ เวลาพูดถึง

พาราดามต้องเคยได้ยิน พวกเรียนวิทยาศาสตร์ต้องเคยได้ยิน แม้กระทั่ง

ทางวิทยาศาสตร์เอง โทมัส คูนบอกว่าเราคิดกันว่าวิทยาศาสตร์ต่อกันเป็น

บันได เลื่อนขึ้นๆๆ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ไม่ใช่ จะคล้ายๆ การค้นพบเพดาน

ความคดิชดุหนึง่ซึง่เชือ่ว่าจรงิ แล้วทกุคนกว็ิง่อยูภ่ายใต้เพดานความคดิอนันี้

วันหนึ่งเริ่มมีข้อมูลการค้นพบที่อยู่นอกพาราดาม ช่วงแรกอาจ

จะบอกว่าเกิดจากการทดลองไม่สมบูรณ์ พวกวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าเวลาเจอ

อะไรแปลกๆ จะบอกว่าคณุทดลองไม่สมบรูณ์ จนกระทัง่วนัหนึง่ข้อมลูย่อยๆ 

เยอะขึ้น จึงเกิดการ shift of paradigm เปลี่ยนพาราดามใหม่ เกิดเพดาน

ใหม่ ซึ่งเพดานใหม่มักจะพิสูจน์ว่าอันเก่าไม่จริงและอันใหม่จริงกว่า ดังนั้น

ความจริงในยุคหนึ่ง เราอาจจะเรียกว่าความเชื่อก็ได้แต่มันคือความจริง 

เหมือนกับวิทยาศาสตร์ ถึงวันนี้ gravity law แรงโน้มถ่วงไม่ใช่แค่แรงเดียว 

จริงๆ แล้วประกอบด้วย 4-5 แรง แต่ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าเกิดจากแรงดึงดูด

ของโลกอย่างเดียว เราเชื่อว่าอันนั้นจริง

พูดถึงเร่ืองพวกนี้ เพื่อบอกว่าเอาเข้า
จรงิแล้ว สิง่ทีเ่ราอยูเ่ป็นความจรงิสมัพทัธ์ และ
เราต้องเข้าใจความจรงิสมัพทัธ์ให้ชดัเจน เพือ่
ให้รูว่้าเราจะดลีกบัมนัอย่างไร ไม่อย่างนัน้แล้ว 
เราจะถูกความจริงบางด้านในโลกปัจจุบัน
หลอก

ถ้าไม่ระวัง นั่งดูโฆษณาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แล้วเราจะรู้สึก โห...

ท้ายสุด มันเป็นพลังงานสะอาด เพราะนั่นเป็นความจริงอยู่ในชุดๆ หนึ่ง 

เพื่อนผมคนหนึ่งก�าลังท้าทายคนกรุงเทพฯ พวกเราอยู่กรุงเทพฯ กันหมด

ใช่ไหม คือถ้าพลังงานสะอาดจริง ตั้งที่สนามหลวงสิ ติดแม่น�้าเจ้าพระยา รื้อ

ธรรมศาสตร์ออก ใช้น�า้ ในเมือ่กรงุเทพฯ คอืเขตทีใ่ช้พลงังานสงูสดุ และพวก

คุณคนกรุงเทพฯ เชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์สะอาด เอาเลย ตั้งที่สนามหลวง 

กล้าไหม? ผมเชือ่ว่าคนกรงุเทพฯ ไม่เอา แต่ถ้าสมมตว่ิาจะไปตัง้ทีน่ครสวรรค์ 

คนกรุงเทพฯ จะบอก โอ๊ย คนนครสวรรค์ต้องเสียสละสิ

ดงันัน้ตวัความจรงิทีถ่กูสร้างเป็นสิง่ทีต้่องระวงัมากๆ วธิคีดิถงึเรือ่ง

ความจริงสัมพัทธ์เปิดโอกาสให้เราคิดถึงทางเลือกอื่นๆ ได้มากขึ้น

(Thomas Kuhn)

(Paradigm)
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ไตรภูมิ

เวลาพดูถงึไตรภมูไิม่ใช่แค่ความเชือ่ แต่
ว่าคอืการอธบิายจกัรวาล

เหมือนเราจะอธิบายว่าโลกกลม คติความเชื่อเรื่อง space เรื่อง

จักรวาล พื้นที่หรือเวลาไปด้วยกัน ในคติไตรภูมิ เวลาเป็นปัญจะอันตรธาน 

คือเวลา 5,000 ปี ศาสนาเสื่อม คาดว่าคงพอเคยได้ยินกันมาบ้าง เคยสงสัย

ไหมว่าท�าไมกษัตริย์อยุธยาหรือกษัตริย์พม่าหรือกษัตริย์เขมรก็ตาม เมื่อขึ้น

ครองราชย์ขึ้นครองบัลลังก์จะต้องลบศักราช ท�าไม?

 แก้ว:  สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือเปล่า

 อ.อรรถจกัร์:  คอื เวลา แปลว่าไอ้สิง่ทีอ่ยูใ่นหวัเรา นาฬิกาเป็นหน่วยวดัเวลา 

โมงยามเป็นหน่วยวดัเวลา เวลาคอืสิง่อยูใ่นหวัเรา มนัฝังอยู ่พวกเรามเีวลาที่

เป็นความคดิเรือ่งความก้าวหน้า ไม่งัน้พวกเราไม่มาเรยีนหนงัสอื ไม่งัน้ไม่รูจ้ะ

เรยีนท�าไม แต่ขณะเดยีวกนั เวลาเดมิเป็นเวลาทีเ่สือ่มลง ความเสือ่มทัง้หมด

ถูกวัดด้วยความสามารถเข้าถึงธรรมะได้น้อยลง จนกระทั่งใกล้ๆ 5,000 ปี 

เดี๋ยวจะกลายเป็นศาสนา (หัวเราะ) คนมีผ้าเหลืองติดติ่งหูก็นึกว่าเป็นพระ

อรหันต์ ในเวลาแบบนี้ วิธีเดียวที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ก็คือ

หนึ่ง ท�าบุญท�าทานเยอะๆ เพื่อให้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมต

ไตรย์

สอง ท�าบุญท�าทานเยอะๆ เพื่อหลุดพ้นสัมสาระเลย

สาม คอืไปเกดิในภพใหม่ภมูใิหม่ กค็อือยูใ่นไตรภมู ิบนจนิตนาการ

แบบนี้เอง จึงท�าให้เกิดการสร้างความคิดที่เอามนุษย์สัมพันธ์กับอื่นๆ ด้วย

ความเมตตาขึ้นมา เกือบทุกศาสนามักอธิบายอุดมคติของมนุษย์กับทาง

รอดพ้นแบบนี้ และก็พยายามอธิบายเรื่องมนุษย์ที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่น 

บางศาสนาในอินเดียเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิต อย่ารุกราน

เขา ทุกอย่างมีอาตมัน ที่เมื่อตายแล้ว อาตมันย่อยๆ ทั้งหมดก็จะไปรวมเป็น

อาตมันใหญ่ นี่คือวิธีคิดแบบจารีต

วิธีคิดแบบพุทธฝังอยู่ในหัวเรามานานมาก และในการฝังท�าให้

เรานิยามพื้นที่ต่างๆ เพื่อความเคารพ อย่างเวลาเราเข้าป่า สมมติว่าคนรุ่น

ผมขับรถไปบนถนน ปวดฉี่ ฉี่ข้างทาง ทันทีที่ฉี่เสร็จเราก็จะขอขมาทั้งหมด 

มีพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เราจะต้องไม่ไปละเมิด พอจะนึกภาพออกนะ ไม่

ไปเบียดเบียน

แต่เวลาพระสอนศีลห้าในปัจจุบัน คือพระไปสอนแค่ศีลห้าโดยที่

ไม่เชือ่มโยงกบัอะไรอืน่ๆ และเมอืงไทยนีก่ป็ระหลาดคอืเชือ่ว่าศลีธรรมสอน

กันได้ ผมเชื่อว่าศีลธรรมสอนกันไม่ได้ แต่จะท�าอย่างไรให้พวกเราเข้าใจศีล

ธรรม อย่างพี่อ๋อยพามาเห็นพามามีชีวิตร่วม ทุกคนคงเคยเรียน ม.1 – ม.6 

มีพระมาสอนศีลธรรม เบื่อฉิบหายเลย พูดกันตรงไปตรงมา ถูกไหม ซักกัน

จริงๆ ว่าศีลห้าคืออะไร ผมเชื่อว่าบางคนจ�าไม่ได้ อย่างผมนี่ก็จ�าได้ 4 ข้อแค่

นั้น ข้อสุดท้ายจ�าไม่ได้ (หัวเราะกัน) พยายามจะไม่รับข้อสุดท้าย (หัวเราะ)

เวลาเราพูดถึงสิ่งที่คนพูดถึงความเชื่อ ก็คือความจริงของคนสมัย

นัน้ แล้วกด็ดัแปลงชวีติของคนในการจดัการกบัสรรพสิง่รอบตวั ซึง่เป็นการ

จดัการในองค์รวมทีร่กัษาสภาพสิง่แวดล้อมนัน้ๆ ชชัคงพดูถงึผนี�า้พดูถงึผป่ีา 

ในขณะเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลง ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ ผีป่าดูแลป่า ผี

บ้านดูแลทัง้หมูบ้่าน ไมใ่ชด่แูลบา้นเดยีว ผีโฉนดนี่เพิง่เกดินะ เกดิขึ้นในสมยั

หลัง 2444 คือ ศาลพระภูมิ นี่คือผีโฉนด อันนี้ใหม่เอี่ยม บ้านทุกบ้านมีศาล

พระภูมิใช่ไหมครับ เคยสงสัยไหมว่าพระภูมิท่านแยกมาดูแล 100 ตารางวา

ของเรายังไง (หัวเราะกัน) แต่ละบ้านมีพื้นที่ 100-200 ตารางวา ก็มีพระภูมิ

หมดเลย ท่านเป็นญาติกันไหม ท่านแยกตัวกันมายังไง เคยสงสัยไหมฮะ นี่

คือผีโฉนด เกิดขึ้นพร้อมๆ กับโฉนด ถามเป็นความเชื่อไหม ความเชื่อ

ถามว่าเป็นความจริงในหัวเราไหม...เป็นอีก
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 ค�าถาม 
 บอล: สมมติเราตายไป เราก็เป็นผีโฉนดเหรอครับ 
 (หัวเราะกัน) เฝ้าบ้านครับ 

 อ.อรรถจักร์  เป็นหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราตายแล้วเราจะอยู่

ตรงนัน้ เรากก็ลายเป็นผโีฉนดไป เพราะเราจะดแูลแค่ 100 ตารางวาของเรา 

ถูกไหม โผล่หัวไปอีก 100 เขามีอีกผีนึง เดี๋ยวตีกันตายเลย

 บอล  เราก็ไม่ไปเบียดเบียนเขา

 อ.อรรถจักร์  ถามว่าผีพระภูมิที่อยู่แต่ละที่ มาได้ยังไงครับ how come? 

ผมเคยถามพราหมณ์ พราหมณ์ท�าท่าจะลกุขึน้มาเตะผม (หวัเราะกนั) เพราะ

พราหมณ์เองก็ตอบไม่ได้ หมู่บ้านจัดสรรมี 200 แปลง มีพระภูมิ 200 ถ้า

เป็นแบบนีเ้ริม่พบว่า นีไ่ม่ใช่การดแูลสมบตัส่ิวนรวม ไม่ได้ดแูลธรรมชาตแิล้ว

นะ กลายเป็นดูแลเขต และดูแลไม่ใช่แค่ธรรมชาติ นี่คือความเปลี่ยนแปลง

ทีเ่ราเรยีกว่าความเชือ่เริม่เปลีย่นมา บ้านผมไม่มพีระภมูเิพราะว่าผมกอ็าศยั

ไหว้พระภูมิข้างบ้าน เชื่อว่าท่านจะข้ามรั้วมาได้ บ้านผมรั้วเตี้ย (หัวเราะ) ไม่

งั้นท่านจะแยกตัว สงสารท่านนะ ท่านแยกตัวแบบอะมีบ้า เหนื่อยมาก

 บอล  ผมเคยฟังพี่ที่คุมไซท์งานครับ เขาบอกว่าตึกทุกตึก เหมือนว่าตาม

ชั้นต้องมีคนเฝ้า

 อ.อรรถจักร์  อันนี้เป็นความเชื่อใหม่หมดเลย

 บอล  ผมไม่รู้เหมือนกัน เขาเล่าให้ฟังมา

 อ.อรรถจักร์  เดี๋ยวตอนท้ายจะพูดถึงส�านึกเชิงปัจเจกชนที่เกิดขึ้น เริ่มเกิด

ท�าให้ทกุอย่างกลายเป็นปัจเจก เป็นสมบตัปัิจเจก ผกีเ็ป็นผขีองปัจเจก โฉนด

นี่เป็นโฉนดของปัจเจก ผีเป็นคนๆ เมื่อก่อนไม่มีนะ ผีเป็นคนๆ ครั้งแรก ผี

เป็นปัจเจกครั้งแรกคือนางนากเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นก็เป็น

ผีปัจเจก เข้าใจผีคนๆ ใช่ไหม

เมือ่ก่อนผคีนๆ ไม่ม ีผนีาย ก นาย ข นาย ค ไม่มเีลย พอผนีางนาก

โผล่ขึ้นมา กรมพระยาด�ารงราชานุภาพเองท่านงงมาก เพราะก่อนหน้านั้น 

เวลาเราพูดถึงพระเทพบิดร ร.1 ก็เป็นการสลายตัว ร.1 เข้าไปเชื่อมกับอื่นๆ

ส�านึกเชิงปัจเจกเริ่มท�าให้เรามองเห็น
ธรรมชาติกลายเป็นเร่ืองที่เราจะเข้าไปขูดรีด
หรอืจะเข้าไปส่วนตวั เปลีย่น space จากเดมิ
ใหม่หมดเลย

เคยไปดอยหลวงไหม ทันทีที่เข้าดอยหลวง ถ้าไปตามนิคมธรรม 

คุณก็จะต้องไหว้ก่อน แต่ดอยหลวงหรือที่ต่างๆ ที่เป็นที่ป่า ตอนนี้เหมือน

กลายเป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเสพสุขทางตาของปัจเจกชน ทั้งดอยสุเทพ มี 

5 วัด เพื่อเป็นขั้นของการบรรลุธรรมะจนกระทั่งขั้นสูงสุด--อรหันต์ ตอนนี้

วัดต่างๆ หายไป วัดโสดาบันเปลี่ยนชื่อเป็นศรีโสดาแล้ววัดตรงกลางหาย

หมด ส่วนข้างบนก็เป็นดิสนีย์แลนด์ของทางศาสนาพุทธไป

คอืทนัททีีค่ณุเร่ิมเปลีย่นวธิคีดิ โลกภมูิ 
แบบเก่าเปลี่ยนหมด เปลี่ยนการสัมพันธ์
ระหว่างเรากบัธรรมชาตหิมดเลย ไม่ใช่แปลว่า 
เราจะต้องกลับไปเชื่อไตรภูมิ แต่เราต้องเห็น
ความหมายของธรรมชาติที่ embed ไว้    
มนัฝังอยู ่เพือ่เราจะได้อยูก่บัธรรมชาตไิด้อย่าง
ถกูต้อง
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(กระดานและกระดาษมาแล้ว)

 อ.อรรถจักร์  เมื่อกี้เริ่มพูดถึง ปัญจะอันตรธาน เวลาเป็นอย่างนี้ กษัตริย์อยู่

ตรงนี้  พระมหากษัตริย์ไม่สามารถจะย้อนเวลาไป 5,000 ปี ความเสื่อมเกิด

ขึ้นตรงนี้แล้ว เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท�าก็คือย้อนเวลาแค่นั้นเอง แต่คุณเปลี่ยน

วถิปีระวตัศิาสตร์แบบนีไ้ม่ได้ สิง่ทีเ่ราอยูต่รงนี ้อย่างทีผ่มบอกแล้ว ว่าถ้าหาก

ท�าบุญก็ไปตรงนี้คือพระศรีอาริยเมตไตรย์ คุณท�าบุญไปเพื่อตรงนี้ หรือไม่ก็

หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิด หลุดสัมสาระไป หรือไม่ก็ข้ามมาอีกอันหนึ่ง

คือภพใหม่ภูมิใหม่ บนเวลาแบบนี้มนุษย์มีความหมายไม่มากนัก มนุษย์มี

ความหมายที่จะต้องจัดความสัมพันธ์อื่นๆ

ในขณะที่ไตรภูมิเอง สมมติ ภาพตัดขวางไตรภูมิ ตรงนี้คือชมพู

ทวีป นี่คือ ขอบจักรวาล นี่คือเขาพระสุเมรุ อันนี้คือภพที่อยู่เหนือเราขึ้น

ไปนิดเดียวเอง เวลาแบบนี้มาอยู่ตรงนี้ แต่ละกัลป์แต่ละกัปป์ ท�าให้การ

จัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นไปได้อย่างราบรื่น เราจะ

ไม่ถลุงธรรมชาติ ด้วยว่าจะถูกสร้างข้อก�ากับมากมาย และแน่นอนว่าด้วย

เทคโนโลยเีรากถ็ลงุไม่ได้ด้วย แต่โดยความคดิว่านีค่อืความจรงินัน่ส�าคญักว่า

สมมติว่าผมมีเวทมนตร์วิเศษเหมือนคนท�าหม้อ--พอตเตอร์ 

(หัวเราะกัน) เสกให้พวกเรากลับไปคิดแบบนี้ ผมคิดว่าพวกเราจะเปลี่ยน   

ตัวเองทันทีเลย ผมเชื่อว่าพวกเราคงไม่มานั่งตรงนี้ แทนที่จะย้ายไปเรียน

ประวัติศาสตร์ก็ไปบวชเลย เพราะชีวิตไม่มีความหมายอะไร ถ้าสนใจอ่าน

ไตรภูมิพระร่วง ไตรภูมิโลกวินิฉยกถา 3 เล่ม สนุกกว่าแฮร์รี่ พอตเตอร์ สนุก

มากๆ อยากให้ไปอ่าน 3 เล่ม ผมอ่านประมาณ 3 รอบ คนเรียนประวัติ- 

ศาสตร์ยิ่งต้องอ่าน ต้องอ่านทั้งหมดนะ ทั้ง 3 เล่มนะ เราจะเข้าใจถึงการ

อธิบายสรรพสิ่งรอบตัว สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ในชีวิตของชมพูทวีป ในแต่ละพื้นที่ แต่ละ 

space จะอธิบายด้วยการมีผีอารักษ์และผีอื่นๆ ซึ่งจะป้องกันการเข้าไป

อย่างมากมาย เช่น ทางเหนือในยุคจารีตก็มีข้อห้าม ห้ามถมบ่อ เพราะบ่อ

เป็นสมบตัร่ิวมกนัของคนจ�านวนมาก การขดุบ่อสมยัก่อนยาก ถ้าถมบ่อแล้ว

(Harry Potter)

(หรือ ไตรภูมิโลกวินิจฉัย)

ไตรภูมิตัดขวาง

หลุดสัมสาระ
พระศรีอาริย

เมตไตรย

ภพที่อยูเหนือขึ้นไป

พ.ศ.1 5,000 ปเสื่อมขอบจักรวาล

ชมพูทวีป

เขาพระสุเมร

เรา

เรา

ภพใหม

ภูมิใหม

กษัตริย
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เดอืดร้อนกนั เพราะเป็นสมบตัส่ิวนรวมจงึต้องห้าม บนกระบวนการคดิตรง

นี้ เกิดสิ่งที่เราสามารถเรียกได้ว่าคือ common property น่ะ ผมใช้ค�าว่า 

CP นะ และ CP นี่ไม่ใช่เจริญโภคภัณฑ์นะ common property คือส่วนที่

สัมพันธ์กับชีวิตเราหมดเลย โดยที่มีนามธรรมอะไรบางอย่างมาคุ้มครอง มี

ผีหรืออะไร ทั้งไทย ล้านนา เขมร ลาว เหมือนกัน

ในภาคพื้นทวีป Southeast Asia มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกัน

หมด มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มเผชิญกับตะวันตก และสิ่งส�าคัญ

คือตะวันตกเองก็เปลี่ยนมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ทนัททีีเ่ร่ิมการปฏวิตัอิตุสาหกรรมกเ็กดิ
ความคดิทางเวลาอนัใหม่ขึน้มา กลายเป็นเวลา
ทีแ่ปลว่า “ความก้าวหน้า” และความก้าวหน้า
ทั้งหมดนี้ก็คือ มนุษย์จะต้องดัดแปลงเอา
ธรรมชาตทิัง้หลายมาใช้เพือ่ท�าให้ชวีติมนษุย์
ก้าวหน้าขึน้

เป็นความคดิทีผ่กูกนักบัความก้าวหน้า 2 มติ ิมติหินึง่คอืตวัมนษุย์

ต้องก้าวหน้าขึน้ ขณะเดยีวกนัความก้าวหน้าของมนษุย์ร่วมกนัผลกัดนัท�าให้

สังคมก้าวหน้าขึ้น นี่คือ Ideal Progress ซึ่งเล่นพลังอย่างมหาศาล มีพลัง

ในการเปลี่ยนโลกทั้งหมดเลย

ทันทีที่ ร.5 เข้ามารับ จริงๆ ไม่ได้รับนะ คือตัวรัชกาลที่ 4 เองท่าน

เปลีย่น โอเค เอาเป็นว่ารบักไ็ด้ เอ่อ...แล้วค่อยคยุกนัทหีลงั นัน่เริม่ท�าให้เกดิ

การถลงุอะไรมากขึน้ การขยายตวัของการขดุแร่ดบีกุซึง่แปลว่าผลประโยชน์

ของรฐัเกดิขึน้ การตดัไม้สกัทางเหนอืเกดิขึน้ การท�าลายเริม่ขยายตวัมากขึน้ 

ตานี้ผีหายไปหมดเลย ผีวิ่งแจ้นหมดเลย แพ้เงิน ผีบ้านหาย ผีป่าหายเกลี้ยง

เลยเพราะทุกคนเริ่มถลุงไปเรื่อยๆ

จุดที่มาเปลี่ยนจริงๆ คือปี 2500 
เป็นต้นมา ทศวรรษนี ้ด้วยวธิคีดิแบบนี ้การ
ถลงุธรรมชาตแิบบนี ้เวลาทีเ่ราพดูถงึป่า ผม
ไม่ทราบพวกคณุพวกเราเรยีนมายงัไง แต่ของ
ผม เราใช้ค�าว่าทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งมี   
นัยยะของความหมายว่าคุณเข้าไปถลุงได้   
คณุต้องใช้มนั



26 27

ค�าว่า “นิเวศวิทยา” ในภาษา
ไทยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2520 
นี่เอง

การถลุงแบบนี้ก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ มาขยายมากๆ คือหลังปี 

2500 สิ่งที่มาถลุง คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติเป็นแผนของฝรั่ง ชื่อว่า รอส คาร์ล หรือบางคนเรียกว่า รอสโต ก็

แล้วแต่ คนคนนีเ้ขาเชือ่ว่าถ้าพฒันาอตุสาหกรรมแล้วจะดงึภาคเกษตรพฒันา

ตาม ก็จึงเป็นการ tickle down effect คือเลือกกลุ่มพัฒนาโดยหวังว่า ผล

ของการพัฒนาจะท�าให้ทุกแห่งเจริญเติบโตตาม การถลุงธรรมชาติเริ่มเกิด

มากขึ้นตรงนี้ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องใช้เงิน ถ้าคุณไม่มีเงิน รัฐ

ไทยไม่มีเงิน รัฐไทยต้องดูดทรัพย์มาจากภาคเกษตร ในช่วงหลัง 2500 ตรง

นี ้ภาคเกษตรถกูเน้นให้ผลติเพือ่ขาย โดยเฉพาะข้าวกบัพชืไร่ 2 อย่างนีแ่หละ

ทันทีที่เกิดการเน้นให้ปลูกเพื่อขาย ก็เกิดการขยายพื้นที่ของการ

ปลูกพืชไร่ ปลูกข้าวออกไปอย่างมากมาย ป่าพัง ธรรมชาติพัง การบุกเบิก

ป่า in code ก็คือการท�าลายป่า ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว การท�าพืชไร่

ทัง้หมดจะท�าก�าไรได้ใน 2-3 ปีแรก หลงัจากนัน้แล้วหญ้าจะแรงมากขึน้ คณุ

ต้องถมทุ่มยาฆ่าหญ้ามากขึ้น

ทางเหนือ ปกาเกอะญอรู้ดีนะว่าท�าไร่ได้ 2 ปีแรกเท่านั้นน่ะ ถ้า

ไม่งั้นคุณตาย คุณต้องทุ่มเงินลงไป อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

นี้ขยายการเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล เปลี่ยนรูปแบบการ

ใช้นิเวศวิทยาหมดเลย เขื่อนโผล่ขึ้นมา เขื่อนนี่คือเทคโนโลยีโบราณ ในวัน

หนึ่งเมื่อก่อนมันส�าคัญมันดี แต่ถึงวันนี้แล้วกลายเป็นเทคโนโลยีโบราณ คือ

เขื่อนกับกระแสไฟฟ้า นอกเรื่องนิดนึง คือเขื่อนใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย

มาก เขื่อนจะต้องเก็บน�้าไว้ในระดับหนึ่งเพื่อรักษาเขื่อนแล้วเอาน�้าไปหมุน

เทอร์บาย เมื่อหมุนเสร็จน�้าลงมาตรงนี้ก็จะจบ เขื่อนจะถูกใช้ในช่วง peak 

hour แค่นั้นเอง โอเค อันนี้ข้ามไป

กลับสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เราจะพบว่าเริ่มเกิดการขยายความ

คิดของการถลุงทรัพยากรธรรมชาติออกไปอย่างมหาศาลเลย ดิน น�้า ป่า 

ถูกท�าลายเละเทะกว่านี้ ทั้งหมดคิดอยู่ที่ผลประโยชน์เรื่องของแต่ละคนที่

จะได้รับเท่านั้น ปัจเจกชนที่จะได้รับ รัฐเองก็สนับสนุนให้ชาวบ้านออกไป

บุกเบิกป่า ในช่วงนี้เอง บ้านเรานี่ขยับขึ้นมาปลูกข้าวถึง 20 ล้านตัน ±2 ส่ง

ออกประมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งส่งก�าไรมาเยอะแยะเลย แต่ก�าไรนี่ตกไม่ถึงชาว

บ้าน และตวัภาคอตุสาหกรรมเองกไ็ด้รบัสทิธมิหาศาลในการถลงุทรพัยากร 

ทันทีที่เริ่มมีแผนฯ 1 ซึ่งบอกไว้เลยว่า คุณจะได้รับได้ประโยชน์ 1-2-3-4-5 

ลองนกึถ้าวนันี ้สมมตว่ิาช่วงหน้าแล้งขาดน�้า น�า้ไม่พอ รฐับาลจะบอกเลยว่า

ห้ามชาวนาท�านาปรงั คงเคยได้ยนิ เพือ่เอาน�า้ไปสูภ่าคอตุสาหกรรม แล้วถาม

ว่าชาวนาจะท�ายังไง น�้าเริ่มขาดมากขึ้นเพราะว่าการปลูกข้าวเพื่อขาย เริ่ม

เปลี่ยนพันธุ์ข้าวมาเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ทั้งปี ในบางพื้นที่ สุโขทัย อยุธยา 

ปลกูข้าวปีละ 3-4 ครัง้ นีค่อืช่วงของการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัหนึง่ทีเ่กดิการ

ทลายของพื้นที่ทั้งหมดเลย พร้อมๆ กันนั้นเอง รัฐต้องการเงินก็ให้สัมปทาน

ป่า ป่ากถ็กูท�าลายเละเทะอกีเช่นเดยีวกนั นีค่อืช่วงทีเ่ราแปลธรรมชาตว่ิาคอื

ทรพัยากรธรรมชาต ิแปลนเิวศวทิยาเป็นแค่ทรพัยากรธรรมชาตทิีค่ณุจะถลงุ

ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ประมาณปี 2530 เป็นต้นมา

นำ้าในเขื่อน

(Rostow)
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เกดิกระแสการเปลีย่นแปลงความ
คิดของโลก

เกิดการเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอหลายกลุ่ม เกิดกระแสการเปลี่ยน 

แปลงความคิดของโลก รู้ใช่ไหมฮะ นักเศรษฐศาสตร์โนเบลคนปัจจุบัน ชื่อ 

อิลิเนอร์ ออสตรอม เขาพูดสิ่งที่ท้าทายความคิดเศรษฐศาสตร์มาก ท�าไม

หน้านิ่งกันไปหมดเลย (หัวเราะ)  คือเนื่องจากมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อ ฮาร์ดิ้น เขา

เสนอบทความที่ดังมากๆ เรื่อง The Tragedy of the Commons เคย

ได้ยนิไหม ฮาร์ดิน้ ไม่เคย โอเค (หวัเราะกนั) เมือ่ปี 1968 เขาเขยีนเรือ่ง The 

Tragedy of the Commons คือ

โศกนาฏกรรมของ Common คอืเขา
บอกว่าอะไรทีเ่ป็นส่วนรวมพงัหมด ต้องมคีน
เข้าไปครอบครอง แล้วคนที่จะเข้าไปครอบ
ครองม ี2 กลุม่ คอื State กบั Private 
Property

ดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดจะเหลือแค่เอกชนกับรัฐ อันนี้คือการถลุง

ชิบหายวายป่วงหมดเลย อีก 20 ปีให้หลัง อิลิเนอร์ ออสตรอม นักเศรษฐ-

ศาสตร์รางวัลโนเบล ก็เขียนเรื่อง The Commons ขึ้นมา เพื่อบอกว่าไม่ใช่ 

The Tragedy of the Commons ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของโลก

แต่ของเราอาจจะพบว่าเป็นพวกเอน็จโีอกลุม่หนึง่บวกนกัวชิาการ

มีชื่อกลุ่มหนึ่ง เช่น อาจารย์อานันท์ กาญจนพันธุ์ ถ้ามีโอกาสคุยกับอาจารย์

อานันท์ที่นี่ก็ดี ไม่ทราบรู้จักไหมฮะ คือกลุ่มนักวิชาการที่เล่นเรื่องนี้ เป็น 

กลุม่ทีด่งัทีส่ดุคอืกลุม่ทางเหนอื ไม่ใช่ผม ผมเป็นรุน่หลงั คอื อาจารย์อานนัท์ 

กาญจนพันธุ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, ฉลาดชาย รมิตานนท์, ชยันต์ วัฒนภูติ กลุ่ม

นี้คือกลุ่มบุกเบิก คาดว่าคงเคยได้ยินชื่อมาบ้าง โอเค พวกนี้เริ่มคิดถึงว่า ถ้า

หากปล่อยให้ทรัพย์สินถูกท�าลายแบบนี้...พัง

กลุ่มพวกนี้เริ่มคิดถึงว่า ลงกลับไปสู่ความคิดล้านนา เริ่มหยิบเอา

ความคิดล้านนาหลายๆ ส่วนมาปรับใช้ เริ่มพูดถึงการใช้ธรรมชาติที่เป็น 

common property มากขึ้น พร้อมกันนั้นก็รื้อฟื้นเรื่องความคิดเรื่องผีขึ้น

มา ชัชกับสวิงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเอ็นจีโอตรงนี้ มีอยู่ 2-3 คน

ทันทีพูดเรื่อง common property ก็จะพูดเรื่องความคิด

นามธรรมบางอย่างขึ้นมา กลุ่มพวกนี้จะเล่นเรื่องป่า เรื่องน�า้ ชัชเล่นเรื่อง

เหมืองฝาย เขาคงพูดเรื่องเหมืองฝายแล้ว พูดถึงระบบการจัดสรรของแก่

ฝายต่างๆ ช่วงนี้ เริ่มมีการคิดใหม่โผล่ขึ้นมา แล้วความคิดแบบนี้ก็เริ่มถูกน�า

เข้าไปพดูคยุกนัอย่างกว้างขวางมากขึน้ และส่งผลต่อปฏบิตักิารทางการเมอืง

คือ เกิดสิ่งที่เราต่อสู้กันมา 10 กว่าปีแล้ว คือป่าชุมชน พอเราเริ่มคืนความ

หมายนิเวศวิทยาที่ครั้งหนึ่งเป็นสมบัติที่ปัจเจกชนไปถลุง ให้กลับคืนมาเป็น

สมบัติของชุมชน เพื่อที่จะท�าให้ชุมชนได้ดูแล ซึ่งเป็นแนวความคิดเดียวกับ

ออสตรอมที่เสนอว่าตัว CP คือสิ่งที่สร้างกันได้และเป็นตัวที่จรรโลง

วฒันธรรมของมนษุย์ไป งานของออสตรอมน่าอ่านนะฮะ คอืออสตรอมเป็น

นักรัฐศาสตร์ แต่เนื่องจากไปค้นเรื่อง common น่ะ ซึ่งเปลี่ยน regime 

เปลีย่นระบบคดิเลย งานพวกนีจ้งึเริม่ท�าให้คนเริม่มองนเิวศวทิยาเปลีย่นไป

อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้า คืองานศึกษานิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นช่วง 

2520 เป็นนเิวศวทิยาของเรือ่งเลก็ๆ ถ้าใครอยูม่หดิล ลองไปค้นวทิยานพินธ์

ช่วงนัน้ เกดิคณะสิง่แวดล้อมขึน้มา ในช่วงนัน้วทิยานพินธ์จะเป็นนเิวศวทิยา

เล็กๆ เช่น นิเวศวิทยาของไรแดง นึกถึงไรแดงออกใช่ไหม ไอ้ตัวเล็กๆ ว่า

ศึกษาเหมาะสมยังไงไอ้ไรแดงถึงเติบโต นิเวศวิทยาของกบ คือ ศึกษาเรื่อง

เล็กๆ เหมาะสมอย่างนี้ ค่อยๆ เปลี่ยนจากนิเวศวิทยาของเรื่องเล็กๆ แล้ว

เริ่มขยับมาเป็นนิเวศวิทยามนุษย์ขึ้น หลังปี 2520 ค�าว่านิเวศวิทยาไม่ใช่ไร

แดงแล้ว แต่มาเป็นนิเวศวิทยามนุษย์

ปี 2530 เริ่มขยายความคิดพวกนี้ออกไปกว้างขวางมากขึ้น และ

(Garrett Hardin)

(The Commons 
in the New 
Millennium 
Challenges and 
Adaptation)

(Elinor Ostorm)
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ได้สร้างความรู้ที่เราเรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ขึ้นช่วงนี้ ปราชญ์ชาว

บ้านและอื่นๆ ก็เหมือนกัน เมื่อกี้พวกเราบอกว่าอายุ 20 เป๊ะ ค�าพวกนี้เกิด

ก่อนคุณ 10 ปี เพิ่งเกิดค�าพวกนี้ ค�า “ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน” เป็นค�าที่มีความหมายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ

ธรรมชาตเิพิง่ถกูสถาปนาขึน้ ก่อนพวกเราเกดิ 10 ปี แต่พอพวกเราเกดิ พวก

เราจะได้ยินค�าพวกนี้เป็นชีวิตปกติใช่ไหม ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาว

บ้าน คนบางกลุม่ได้ดบิได้ดกีบัการเกาะอยูก่บัปราชญ์ชาวบ้านนีแ่หละ หมอ

บางท่าน ไม่เกี่ยวกับท่านนี้ (หัวเราะ) ผมปากไม่ค่อยดีพี่อ๋อย ช่วงหลังชอบ

กระแนะกระแหนคน เอาเป็นว่าไม่กระแนะกระแหนกแ็ล้วกนั ค�าพวกนีเ้ป็น

ค�าใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันตรงนี้

ถามว่าท�าให้เกิดอะไร? ทันทีที่เราให้
ความหมายกบัธรรมชาตใิหม่ เรามทีางเลอืก
ของชีวิตใหม่ขึ้นมา

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม อยู่ของท่านอย่างนี้ แต่ทันทีที่เกิดอย่าง

นี้ ท่านก็กลายเป็นคนดัง ได้รับการเผยแพร่ ผู้ใหญ่วิบูลย์เดิมมีที่ประมาณ 

200 ไร่ ท่านก็ปลูกพืชไร่แบบนี้ แล้วก็พบว่าชีวิตทุกข์ เจ๊งชิบหายวายป่วง

หมด ได้เงินสดเยอะจริง ปีหนึ่งได้หลายแสนแต่ต้นทุนสูง จนวันหนึ่งท่าน

มาพบว่า ไม่ไหวชีวิตแบบนี้ ท่านขายหมดเลย เออขายไม่หมด เหลือ 9 ไร่ 

แล้วหันมาปลูกอย่างอื่นที่ไม่พึ่งพิงตลาด หันมาปลูกสมุนไพรและอื่นๆ ผล

ปรากฏว่าท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ใหญ่วิบูลย์ดังขึ้น พ่อหลวงค�าผาย โอ๊ย เยอะ

แยะเลย ถูกหยิบมาเป็นตัวอย่าง

ตรงนี้ชี้ว่าทันทีที่คนเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ เรา

จะมีทางเลือกของชีวิตมากขึ้น และกระแสนี้ถูกท�าให้กลายเป็นส�านึกของ

ชนชั้นกลางบางส่วนขึ้นมาและก็มีพลังมากขึ้น คนมาเริ่มรู้สึกว่าเราต้อง

เปลี่ยนวิธีคิดนะ

ถามว่ากระแสนี้จะเป็นกระแสหลักไหม? ไม่ใช่ กระแสหลักยัง

เป็นตรงนี้อยู่ แต่หมายความว่า ในวันนี้กระแสนี้ก็มีแรงต่อสู้หรือแรงต่อรอง

มากขึ้น และจ�าเป็นจะต้องต่อรองมากขึ้นด้วยทั้งโลก เกียวโตโปรโตคอลก็

คอืสิง่ทีพ่วกนีก้�าลงัต่อสูเ้พือ่รกัษาโลกไว้ แต่ขณะเดยีวกนัอเมรกิาไม่ยอมเซน็ 

อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็น ในความเปลี่ยนแปลงอันนี้ถามว่าแต่ละยุคจริง

ไหม แต่ละยุคคนก็เชื่อว่าจริงนะ แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องสร้างมา

หนังสือของอิลิเนอร์เขียนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1986 นะ กว่าจะมาได้รับ

ความนิยมหรือได้รับการพูดถึงปีนี้ จริงๆ ถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษน่าแปลขอ

งออสตรอม อีลิเนอร์ ไว้ให้แก่สังคมไทย

อันนี้คือภาพรวมๆ ของนิเวศประวัติศาสตร์ ซึ่งสัมพันธ์กับความ

คิดของเราด้วย

(Kyoto Protocal)
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Common Property ในยุคที่
เน้นปัจเจก
 ลุงอ๋อย  อาจารย์ใช้เวลารวบรวมนิเวศประวัติศาสตร์เป็นเล่มนั้นอยู่กี่ปี

 อ.อรรถจักร์  3 ปี

 ลุงอ๋อย  3 ปี นี่เราไม่ถึงชั่วโมงนะ ฟังๆ 3 ปี ก็พอเป็นสังเขปนะ บุคคลที่

อาจารย์อ้างอิงหลายคนก็อาจจะจ�าชื่อกันไม่ได้ตอนนี้นะ แต่เดี๋ยวมีบันทึก

เอาไว้ แล้วจากตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้เราสืบค้นต่อไปว่า เรารู้แล้ว

ว่าย้อนหลังไปในยุคที่เป็นจารีตนี่ โบราณไปเลยนะ ต้องท�าพิธีกรรมต่างๆ 

นานาที่ต้องอ้างอิงพระเจ้า จากที่ว่าผีก็เป็น common เหมือนกัน จนเดี๋ยว

นีผ้เีป็นสมบตัส่ิวนตวั กเ็ปลีย่นแปลงมาถงึขนาดนี ้คงจะท�าให้เหน็จิก๊ซอว์ใน

อดีต แล้วก็มาเชื่อมต่อกันกับที่เราจะสัญจรไปเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจาก

บุคคล ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมอะไรก็ตามแต่

ทนีี ้กเ็หน็ฟังกนัอยู ่แล้วมปีระเดน็ค�าถามอะไรไหม เพือ่จะได้แลก

เปลี่ยนกันด้วยระหว่างมนุษย์รัตนโกสินทร์ (คือเมื่อวานอ.ชัช บอกว่ามาพูด

เรื่องราวของมนุษย์ล้านนา)

 อ.อรรถจกัร์  ชชักเ็ข้ามาอยูต่รงนี ้2530 กลุม่นีม้บีทบาทจรงิๆ กต็อนปี 2530 

ชัชวาลย์, สวิง กลุ่มชมรมเขาเรียกอะไร ตึกขาวน่ะ ผมก็เรียก

ลองนกึถงึสมบตัปัิจเจกมเียอะมากนะ อย่างพระเครือ่ง เดมิเราต้อง

เก็บพระเครื่องไว้ในเจดีย์ พระเครื่องเขียนข้างหลังว่า “เยธัมมา” เพื่อให้คน

ยคุหลงัรูว่้าดนิแดนเขตนีเ้ป็นศาสนาพทุธแค่นัน้เอง แต่หลงั 2500 กลายเป็น

สมบัติส่วนตัว ปรากฏการณ์ใหม่ก็คือ โคมลอย ที่เราจะกันชอบน่ะ มาเหนือ

เราจะปล่อยโคมลอย เมื่อก่อนโคมลอยจะท�าเป็นวัด วัดมาร่วมกันท�า คน

มาร่วมกันท�า แล้วก็ลูกใหญ่ แล้วก็ปล่อยวัดหนึ่งก็ 3-4 ลูก ตอนนี้กลายเป็น

โคมลอยปัจเจกชน เหมือนกับผีปัจเจกชนน่ะ โคมลอยปัจเจกชน แต่ละคน

ลอย กระทบกระเทือนเครื่องบินอีก (หัวเราะกัน)

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นยุคที่เน้นปัจเจก

 อ.อรรถจักร์  เน้นปัจเจก

 ค�าถาม 
 เต่า: ความหมายที่แท้จริง โคมยี่เป็งลอยเพื่ออะไร 

 อ.อรรถจักร์  ลึกลงไปในพิธีกรรมของทางเหนือทั้งหมด คือการท�าให้คน

ทั้งหมดมาร่วมกันท�างาน เพราะทางเหนือผลิตไม่พอกิน โดยทั่วๆ ไปนะ 

ดังนั้นการเข้ามาร่วมกัน คือการแบ่งปันแชร์กัน ดังนั้นจึงมีกิจกรรมร่วมกัน

เยอะมาก ในการทีจ่ะแชร์กนัตรงนีก้ส็ร้างพธิกีรรมมาปล่อยโคมลอยเพือ่บอก

ว่า คล้ายกับลอยกระทงของทางภาคกลาง คือ ปล่อยโคมไปสู่ ลอยเคราะห์

ลอยโศกไปสู่ที่อื่นๆ แต่ตอนนี้เริ่มกลายเป็นความสวยงามของโคมปัจเจก

 ลุงอ๋อย  เริ่มเป็น event ของการท่องเที่ยวหาความสุข เปลี่ยนนะ เปลี่ยน

 เต่า  ทางเหนอืจะมปีระเพณหีลายๆ อย่าง เยอะแยะ โดยลกึแล้วคอืต้องการ

ให้คนมาร่วมๆ มือ

 อ.อรรถจักร์  ครับ

ทกุๆ ประเพณขีอง Southeast Asia 
เขตภาคพื้นทวีป ทุกประเพณีล้วนแล้วแต่     
มคีวามหมายกค็อื การสร้างกจิกรรมร่วมกนั
ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการ
สร้างพลงัทางสงัคมนะ
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แห่นำงแมว
แห่นางแมวของทางอสีาน เอาแมวมาแห่ ฝนจะตกไม่ตกไม่ส�าคญั 

แต่ส�าคญัว่าในตวัพธิกีรรมทัง้หมดท�าให้คนทัง้หมดเข้ามาร่วมกนัและพ้นช่วง

ทกุข์ยากตรงนัน้ไปได้ ไอ้การสร้างกจิกรรมร่วมกนันี ่ส�าคญัของสงัคมมนษุย์ 

ท�าไมถงึต้องมกีารฉลองวนัชาตขิองทกุชาต ิเพือ่ท�าให้คนทัง้หมดดงึตวัเองเข้า

สู่กิจกรรมร่วมตรงนี้ แต่ชุมชนก็จะย่อส่วนลงมา ไม่ใช่วันชาติ

 บอล  ทุกอย่างก็เพื่อให้คนมาร่วมกัน

 อ.อรรถจักร์  ฮะ ร่วมกันและก็แชร์กัน กรณีแห่นางแมวนี่น่าสนใจ อยาก

จะให้ไปอ่านงานของอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์

คอืในชมุชนทัง้หมด พอผ่านไปสกัพกัหนึง่กจ็ะมชีนชัน้ 

มคีนรวยคนจน แต่พธิกีรรมแห่นางแมวเปลีย่นทกุอย่างให้ลง

มาเท่าเทยีมกนัหมดเลย ในพธิแีห่นางแมวจะมคีวามลามก

จกเปรต คือ ข้ามพรมแดนที่เราเล่นไม่ได้ เช่น ผู้หญิง

อาจจะบอกพระว่า ธุเจ้าเอา ธุเจ้า แปลว่า พระเอา

ข้าวสารมานะ ถ้าไม่เอาข้าวสารมาจะแก้ผ้าพระ 

อะไรอย่างนี้นะ ทุกอย่างถูกเปลี่ยนเพื่อให้ทุก

อย่างกลบัมาเสมอภาคหมดเลย และทัง้หมด

นีก้พ็ากนัผ่านพ้นวกิฤตผ่ิานความอดอยากไป

ได้ นีเ่ป็นตวัอย่างสดุๆ ของแห่นางแมวนะ และประเพณจี�านวนมากของล้าน

นาหรือของไทยก็ตามจะแฝงไว้ด้วย

ด้านลามกไม่ใช่เพราะเขาลามกนะ แต่การลามกกบัคนทีค่ณุไม่กล้า

ลามกในเวลาปกตกิค็อืการดงึเอาคนส�าคญัหรอืคนศกัดิส์ทิธิล์งมาเท่ากนั เพือ่

ให้ทุกอย่างกลับไปได้ ภาคกลาง ภาคเหนือ อีสาน หรือเขมร หรือลาว ใน

พิธีกรรมต่างๆ พระ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ แก่วัด อะไรต่างๆ จะเป็นคนที่ถูกเล่น

มากที่สุด เพราะปกติคนพวกนี้จะขึ้นไปอยู่ข้างบน แต่การท�าอย่างนี้คือการ

ดึงทุกอย่างลงมาเสมอกัน เพื่อให้ทุกอย่างเดินไปได้

ตัวอย่างในชีวิตพวกเราเช่น ผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดเคยตั้งชื่อ

ครูที่เฮี้ยบๆ  นึกออกไหม ไอ้เต่าเหม็น หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะครู

ปกครอง เพื่อที่อะไร เพื่อที่จะให้เราดีลเราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข ขืน

เรามี tension ครูปกครองโกรธเราอย่างเดียว เราไม่เล่นกับเขาบ้าง ชีวิต

อยู่ไม่ได้นะ ครูปกครองกับครูภาษาไทยจะโดนเยอะ (หัวเราะกัน) เพราะครู

สองคนนี้มักจะใช้อ�านาจเหนืออยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นบาง

แง่ มกีารผ่อนคลายทีด่งึท�าให้เกดิความรูส้กึร่วม ทีท่�าให้คนทัง้หมดสามารถ

อยู่ร่วมกันต่อไปได้

 ลุงอ๋อย  เราต้องไปแห่นางแมว

(deal / จัดการ)

(ความตึงเครียด)
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ป่ำชุมชน : The Tragedy of 
the Commons?
 ทอ็ป  สนใจคอนเซป็ต์ของป่าชมุชนเพราะเคยไปร่วมที ่จ.อตุรดติถ์ โดยส่วน

ตวักส็นบัสนนุป่าชมุชน แต่ตอนไปโต้วาทเีขาแย้งกลบัมาว่า ไม่ใช่คนทีอ่ยูใ่น

ชุมชนนั้นหรอกเหรอที่ไปตัดไปท�าลาย เขายกตัวอย่างที่อินโดนีเซียเมื่อ 2-3 

ปีก่อน ที่มีการตัดไม้ที่เรียกว่า slash-and-burn ปลูกต้นไม้แล้วก็เผา แล้ว

กป็ลกูแล้วกเ็ผาอกี จนเป็นหมอกควนัขึน้ลอยมาถงึสงิคโปร์ปกคลมุมาถงึมา

เลย์มาถงึภาคใต้ของเมอืงไทยเลย รนุแรงมากขนาดนัน้ กเ็ป็นปัญหาทีค่นใน

ชมุชนท�ากนัเอง่ แล้วกเ็ป็นปัญหาใหญ่ด้วย ประเทศต่างๆ เขากก็ดดนัรฐับาล

อินโดนีเซียว่าควรจะเข้าไปควบคุมปัญหานี้ให้มากขึ้น

เราจะเหน็ได้ว่าแนวโน้มมนัออกไปแบบว่ารฐัควรจะเข้ามาควบคมุ

ป่าไม้นั้นมากกว่าที่จะให้ชุมชนปกครองด้วยตนเอง เพราะเขาคิดว่าชุมชน

นั้นไม่มีความตระหนักพอ ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะมารับภาระหน้าที่นี้ได้

 อ.อรรถจักร์  วิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดแบบฮาร์ดิ้น ซึ่งไม่แปลกนะ ฮาร์ดิ้นที่่

บอกว่าอะไรเป็น common เละหมดเลย วิธีคิดนี่เป็นวิธีคิดที่เชื่อว่าเป็น

จริง ในกรณีของการเผา

เอ่อ...ผมเริ่มอย่างนี้ เราเริ่มที่จะเข้าไปท�าลายป่าในรัชกาลที่ 5 ให้

สัมปทานแก่ฝรั่ง แต่เนื่องจากฝรั่ง แล้วก็เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า สมมติว่า

ฝรั่งได้สัมปทาน 30 ปี ขุดท�าทีละแปลงๆ พอ 30 ปีก็กลับมาเป็นป่าอย่าง

เดิม เนื่องจากการคมนาคมยาก ต้องใช้ช้างและอื่นๆ

ทีเ่ริม่การท�าลายจรงิๆ กค็อื ประมาณ 2500 เป็นต้นมา สิง่ทีท่�าลาย

ตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่คนในชุมชนนะ สัมปทานป่าโดยพี่ไทยเรานี่แหละ เศรษฐี

ทั้งหลายตอนนั้นก็คือเศรษฐีป่าไม้นะ สมัยนั้น หลัง 2500 กลับไปเล่านิดนึง

นะ คนที่กินเหล้าแบล็คได้คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าใจเหล้าแบล็คนะ เมื่อก่อน

สมัยนั้นไปถามคุณพ่อคุณ เหล้าฝรั่งหายากมาก ทุกบ้านที่มีตังค์จะมีตู้เขา

เรียกตู้ไซด์บอร์ดแล้วก็โชว์เหล้า ไม่รู้เคยเห็นไหม มีไหม พ่อแม่เราไม่มีแล้ว

มั้ง

 แก้ว  มี

 อ.อรรถจกัร์  ยงัมอียูเ่หรอ พ่อผมกม็แีต่ถกูผมขโมยกนิเรยีบเลย (หวัเราะกนั)

พวกนี้คือการถลุง ถามว่าทันทีที่ให้ป่าสัมปทานแล้ว สมมติให้ 30 

ปี แต่ถลุงหมดภายในปีเดียว ถามว่าตรงนี้ชาวบ้านท�ายังไง ถามว่าชาวบ้าน

มีส่วนเผาไหม มี ทันทีที่คุณพบว่าป่าที่คุณดูแลอยู่ตรงนี้ คุณไม่มีสิทธิ์เข้าไป

ใช้อะไร แล้วคนมาตัดหมด กูก็ตัดมั่งสิ ดังนั้นถามว่าไอ้ตัว common ไม่มี

พลงัหรอื...ไม่ใช่ รฐัต่างหากเป็นตวัท�าลายก่อน โดยเฉพาะหลงัจากเผาตรงนี้

เสรจ็ ชาวบ้านถกูปลกุระดม ใช้ค�าว่าปลกุระดมจากรฐัให้ขยายเข้าไปปลกูพชื

ไร่ ถามว่าชาวบ้านมส่ีวนไหม มส่ีวนแน่ๆ ในช่วงจากนีเ้รือ่ยมาจนถงึปี 2500 

กว่าๆ ชาวบ้านก็ร่วมเข้าไปถลุงด้วยหมด

ทุง่ยาวทีล่�าพนูเป็นป่าชมุชน คอืป่าชมุชนทัง้หมดจะมสีาระส�าคญั

อันหนึ่ง   คือเป็นป่าที่ชาวบ้านไปเก็บเห็ดเก็บหน่อ

“ป่าชุมชน” มีความหมายคือซูเปอร์ 
มาร์เกต็ของชาวบ้าน ชาวบ้านไปเกบ็เหด็ เกบ็
หน่อ เกบ็มดแดง ป่าทุง่ยาวชาวบ้านค�านวณ
ว่า ชาวบ้านเกบ็ไข่มดแดงได้ปีละ 600,000 
บาทนะ แต่ช่วงนัน้ชาวบ้านถลงุเละ พอถลงุ
เสรจ็ชาวบ้านพบว่า เฮ่ย! ไม่ได้ว่ะ ชวีติของเรา
ล�าบาก ชาวบ้านเริม่กลบัมารือ้ฟ้ืนความเชือ่
เก่าๆ กลบัมา

ถามว่าชาวบ้านรักษามาตลอดไหม คำาตอบคือไม่ใช่ มีช่วงหนึ่ง

ที่รัฐถลุงก่อน ชาวบ้านก็ร่วมถลุง แต่หลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มรู้สึก เออ อัน

(Johnnie Walker Black Label)
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นี้เกี่ยวพันชีวิต ชาวบ้านจึงมาท�า

กรณีของอินโดนีเซีย สิ่งที่น่าตกใจ คือ อินโดนีเซียอยู่ในช่วงของ

การขยายการปลูกพืชไร่ โดยบริษัทใหญ่ๆ และตัวชาวบ้าน ดังนั้นถามว่า

รฐับาลอนิโดนเีซยีควรจะขยายอ�านาจให้เป็น state property ไหม ค�าตอบ

คือยิ่งคุมยิ่งเละ ทางที่ควรจะท�าคือการน�าไปสู่การสร้าง common ท�าให้

ชาวบ้านเข้ามาอยู่ร่วมกันมากกว่า

ออสตรอมเขียนเลยว่า common ไม่ได้แปลว่า ดิน น�้า ป่า com-

mon ไม่ได้แปลว่าก้อนๆ นะ แต่ common หมายถงึการจดัการทีม่ลีกัษณะ 

common น่ะ ดังนั้นกรณีของอินโดนีเซียคือกรณีไทยเปรียบเทียบให้ได้ว่า

รัฐต่างหากที่เป็นตัวปัญหา

ป่าชุมชนของเรา พบว่า 800-900 แห่ง สามารถเป็นแหล่งยังชีพ

ของชาวบ้าน คนตวัเลก็ตวัน้อยได้มากมาย แต่ย�้า ผมกไ็ม่เชือ่พวกวฒันธรรม

ชุมชนหรือบางส่วนของชัชผมไม่เชื่อ คือว่าตรงนี้อยู่มาตั้งแต่ล้านนาแล้วอยู่

มาตลอด แต่บางช่วงก็หายไป แต่ว่าก็รื้อฟื้นกันได้ ไม่ได้แปลว่าป่าชุมชน

จะต้องอยู่ตั้งแต่พระยามังรายมาถึงปัจจุบัน ไม่ใช่นะ สมมติว่าวันนี้พวก

เราทั้งหมดอยู่หมู่บ้านเดียวกัน อยู่เชียงใหม่ แล้วก็อยากจะให้เขตนี้เป็นเขต 

common space น่ะ ผมคิดว่าเราสร้างได้ ถ้าเราคิดตรงนั้นเราจะสามารถ

สร้างการจดัการธรรมชาต ินเิวศวทิยาทีม่พีลงัมากขึน้ ถ้าจะไปแต่จารตี บาง

แห่งจารีตหายไป คือ เวลาพูดถึงป่าชุมชนหรือ common property ต้อง

คิดถึงมิติของการจัดการ

ยกตวัอย่าง มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งควรจะเป็น common prop-

erty ของนักศึกษา ลาดกระบังสมัยที่ยังไม่รวมกับเกษตรเจ้าคุณทหาร ตัว

ลาดกระบังมีวิทยาเขต มีคณะไม่กี่คณะ ผมคิดว่าเด็กทั้งหมด นักศึกษาใน

ช่วงนั้น เขารู้สึกว่าตัวมหาลัยเป็นของเขา เขาจะรักษา เขาจะปลูกต้นไม้ 

เขาจะท�าไร แต่พอขยาย ผมผ่านครั้งหลังสุด ผมรู้สึกไม่ใช่อีกแล้ว นั่นกรณี

ของลาดกระบัง แต่มช.ไม่เคยเป็นของนักศึกษามาก่อนเลยตั้งแต่ก่อตั้ง 

(หัวเราะ) เลยเละ

 บอล  เป็นของจังหวัดเหรอฮะ

 อ.อรรถจักร์  เป็นของผู้บริหาร (หัวเราะ)

 บอล  ผู้บริหารแต่ละยุคไป

 อ.อรรถจกัร์  ออื ผมไม่เคยเหน็เดก็ มช.เกบ็ขยะรอบอ่างแก้วเลย แม้แต่ครัง้

เดียวในชีวิต เห็นอ่างแก้วใช่ไหมฮะ สวยนะ เด็ก มช. มีหน้าที่อย่างเดียวคือ

ทิ้งขยะ ไม่เคยเก็บขยะ

 บอล  หรือไปเมา

 อ.อรรถจักร์  เออ หรือไปเมาแล้วก็ขว้างขวดลงไปในอ่างแก้ว แตก ผมก็

เคยไปเมาแต่ไม่ขว้างขวด คือผมสอนหนังสือ ถ้าไม่ถาม ผมชี้นะ (หัวเราะ) 
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แหล่งข้อมูลนิเวศประวัติศาสตร์
และ EIA
 ดรีม  อาจารย์พอจะแนะน�าแหล่งข้อมูลพวกนี้ได้ไหมครับ ที่ไม่ใช่

ประวัติศาสตร์กระแสหลัก คือรู้สึกว่าแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยามีน้อยมากน่ะครับ

 อ.อรรถจักร์  ผมคิดว่าส�านักใหญ่ที่สุดที่ควรจะต้องตามอ่านคือส�านัก

มานุษยวิทยา สังคมวิทยามานุษยวิทยาของ มช. มีวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

ปริญญาเอก จ�านวนประมาณน่าจะสัก 30-40 เรื่อง ชุดนี้ส�าคัญ รวมทั้งชื่อ

ที่ผมบอกเมื่อกี้ ฉลาดชาย อานันท์ พวกนี้

ปี 2529 เป็นปีแรกทีม่คี�าว่า ป่าไม้ของสงัคมขึน้มา กค็อื ต้นก�าเนดิ

ป่าไม้ ป่าชุมชน เขียนโดย ฉลาดชาย รมิตานนท์ เป็นทุนวิจัยจากสภาวิจัย

หรอือะไรท�านองนี ้ป่าไม้ของสงัคม งานชดุส�านกัมช. เขาเรยีกส�านกัเชยีงใหม่ 

ส�านักมานุษยวิทยา คือ ผมไม่ได้อยู่มานุษยวิทยา ผมอยู่ประวัติศาสตร์

แต่ส�านักนี้ผมคิดว่าส�าคัญ อีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะต้องอ่านคือกลุ่ม

ที่เขาเรียกตัวเอง LDI ไม่รู้อาจารย์อะไรฮะ ของอ.เสน่ห์ จามริกเก่า LDI 

สถาบันท้องถิ่นพัฒนา อะไรท�านองนี้ ลองไปเคาะ LDI - Local Develop-

ment Institute สถาบันท้องถิ่นพัฒนา หรือ ใช่ ก่อตั้งโดยหมอประเวศกับ

อ.เสน่ห์ นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่ง ชุดนี้จะท�าเรื่องสิทธิชุมชนมาเป็นเล่มๆ มหึมา

เลย เริ่มจาก 2 แหล่งนี้จะเห็นทางไป

ส่วนมหิดลจ�านวนมากจะเป็นนิเวศวิทยาแบบกายภาพ คือ สิ่ง

แวดล้อม 2 ความหมาย ความหมายหนึ่งคือการศึกษาสิ่งแวดล้อมหรือ

นเิวศวทิยาแบบปลายท่อ คอื พวกมหดิลนีเ่ป็นพวกแบบปลายท่อ คอืถ้าหาก

มปัีญหากเ็สรจ็ คณุไม่ได้ไปแก้ทีต่วัปัญหา คณุจะพยายามไปแก้ทีป่ลายของ

ปัญหาน่ะ เช่น สร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไปเถอะ แล้วไปสร้างแหล่ง

บ�าบดัน�้าเสยีตรงนี ้ผมใช้ค�าว่าปลายท่อ เพราะสมยัแรกๆ มปัีญหาเรือ่งควนั 

คนทีเ่รยีนแบบนีจ้ะเรยีนวธิกีารสร้างปล่องให้สงูทีส่ดุ เพือ่ไม่ให้กระจายไปตก

หัวชาวบ้านที่อื่น ผมเลยเรียกว่า end of the pipe น่ะ ไอ้พวกปลายท่อ 

มหดิลจะสงักดัอยูต่รงนีเ้ยอะ และกลุม่ทีท่�า EIA แบบส�ารวจสิง่แวดล้อมโดย

มากแล้วเป็นมหดิล ร�า่รวยมหาศาล เพือ่นผมเป็นคณบดไีม่รูจ้ะสูก้บัเขาได้ไง 

ไม่รู้ยังเป็นอยู่ไหมฮะ คณบดี เอ่อ ชื่ออนุชาติ

 บับเบิ้ล  ตอนนี้ไปเป็นรองอธิการบดีแล้วค่ะ อนุชาติ พวงส�าลี หรือเปล่า

 อ.อรรถจักร์  เอ่อ ใช่ อนุชาติ พวงส�าลี ตอนเขาเป็นคณบดีเขากลุ้มใจมาก 

เพราะว่ามีฝั่งหากินตรงนี้เยอะมาก แล้วฝั่งหากินตรงนี้รวย ส่วนอนุชาติจน 

(หัวเราะกัน) คือท�า EIA แบบปลายท่อแบบนี้ ง่ายแล้วก็ได้เงินเยอะ ท�า EIA 

หรือ SIA ของการไฟฟ้า เงิน 300 ล้าน อนุชาติเครียดซะจนต้องไป bypass 

หัวใจไป 3 เส้น ดังนั้นไอ้พวกสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะท�ายังไงให้มีแรงทางสังคม

ไปก�ากับให้เวลาพูดถึง EIA จะต้องมีแหล่งตรวจสอบ เพราะสมมติว่า Teen 

Constant อนันีต้วัหลกั ในการท�าพวกปลายท่อ ทนีไปรบัเงนิปตท. ทนีกจ็ะ

ต้องดแูลให้ปตท. เพราะเขารบัเงนิเขา ถ้าหากเราสามารถเปลีย่นกฎหมายว่า 

ปตท.จะต้องท�าเรื่องนี้ สมมติเอาเงินมา 300 ล้าน แล้วให้มีกรรมการกลาง

จ้างคนอื่นหรือจ้างทีนก็ได้ ทีนก็จะต้องมารับผิดชอบตรงนี้ ถ้าอย่างนี้ก็จะ

ท�าให้ EIA หลุดจากการเป็นปลายท่อ

ในสิ่งแวดล้อมจะแบ่งเป็น 2 ขั้วเลย ขั้วหาเงินกับขั้ววิชาการ แต่

ขั้วหาเงินนี่ก็จะมีลูกศิษย์เยอะจ�านวนหนึ่งเกาะอยู่ เพราะว่ามีเงินมหาศาล 

เพื่อนผมท�า EIA ให้แก่งเสือเต้นอยู่ มช.รับไปคนเดียว 30 ล้าน แต่ท้ายสุด

ก็ถูกบีบ ไม่ใช่ถูกบีบ เพื่อนฝูงไม่คบแล้ว ท้ายสุดแกต้องย้าย แต่แกก็รับไป

แล้ว 30 ล้าน ส่วนเราเวลาท�าอะไร ไปพูดให้ชาวบ้านได้ประมาณ 300 บาท 

ถ้าพูดให้แถบสารภีก็จะได้ผักปลอดสารพิษ 1 ห่อ

 ลุงอ๋อย  มีหนังสือนิเวศประวัติศาสตร์ของอาจารย์อีกเล่มหนึ่งนะ ที่น่าจะ

เริ่มต้นได้

 ดรีม  ครับ คืองานเขียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่กระแสหลักเป็นการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม แล้วมกีารศกึษาการเขยีนทีอ่อกมาแบบพฒันาการ แบบให้

ความหมายการท�าความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมนอกจากหนังสือของอาจารย์

นะครับหรือของต่างประเทศก็ได้



42 43

 อ.อรรถจักร์  ต่างประเทศมีเยอะมากครับ แต่เมืองไทยต้องยอมรับกันว่ามี

น้อย มอีาจารย์ทีค่ณุก�าลงัจะย้ายไป อ.ฉลอง ท�าเรือ่งเทคโนโลย ีมที�าไม่เยอะ 

แต่ในเมืองนอกเยอะมาก ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนี่นั่งไล่อ่าน มหาศาล 

ไอเดียที่ผมท�างานนี่จริงๆ ก็เอามาจากฝรั่งจ�านวนหนึ่งฮะ get idea แต่

ประวัติศาสตร์ของเราไปมุ่งเป็นประวัติศาสตร์พระนเรศวรมีฟันกี่ซี่ มีเมียกี่

คน รบกี่ครั้ง อะไรพวกนี้เป็นหลัก (หัวเราะกัน)

ดีใจนะ จะย้ายไปเรียนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จุฬาฯ ช่วง 

2-3 ปีหลัง ไม่ค่อยมีเด็กปริญญาตรีเท่าไหร่ แต่ประมาณปี 2 จะมีอยู่กลุ่ม

หนึ่งซึ่งค่อนข้าง radical น่ะ มักจะเป็นคนเขียนอยู่ในฟ้าเดียวกัน พวกเรา

ไม่ค่อยเข้ามั้งครับ เว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน ซึ่งตอนนี้แดงมาก

 ลุงอ๋อย  แดง นี่หมายถึง สีแดง พวกสีแดงหรือว่า

 อ.อรรถจักร์  พวกสีแดงฮะ พวกสีแดงและมีพวกแดงจัดเป็นกุนซืออยู่



ข้อดขีองการปฏวิตัอิตุสาหกรรม
 ท็อป  อยากรู้ว่าในเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีข้อดี

ในเชิงนิเวศประวัติศาสตร์บ้างไหมครับ

 อ.อรรถจักร์  ในช่วงอย่างน้อยที่สุด 200 ปีแรก หลังจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ไม่มีผลดีต่อด้านนิเวศวิทยาเลย ในช่วงหลังถึงได้ดีขึ้นนะ คือ

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมความจรงิแล้วกค็อื การเปลีย่นทกุอย่างไปเป็นทนุ คอื

ทุนนิยมน่ะ พูดง่ายๆ ระบบทุนนิยมตามมาพร้อมอุตสาหกรรม เปลี่ยนทุก

อย่างเป็นทนุลงไปสูก่ารผลติสนิค้าออกมาเป็นสนิค้า ขายได้ก�าไร และกลบัมา

สะสมทุนอีก ไอ้วงจรอย่างนี้จะวิ่งตลอด จนนักคิดบางคนบอกว่าเราเหมือน

กบัหนทูีว่ิง่ๆ โดยทีเ่ราไม่รูว่้าวิง่ไปไหน บนกระบวนการนี ้การเปลีย่นทกุอย่าง

เป็นทุนขยับเรื่อยๆ จากคนเรื่อยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงธรรมชาติและอื่นๆ

ดังนั้นถ้าถามว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีผลดีกับนิเวศวิทยา  

คำาตอบคือ มีแต่ถลุง

กรณทีีช่ดัเจนและเจบ็ปวดมากกค็อื การสามารถท�าน�า้ตาลได้มาก

ขึ้น เมื่อก่อนคนทั้งโลกกินน�้าตาลได้น้อยนะ ไม่ใช่กินน�้าตาลได้น้อย โอกาส

กนิน�า้ตาลน้อยมาก  น�้าตาลเป็นของ luxury มากๆ คนภาคเหนอืเองโอกาส

กินน�้าตาลแทบจะไม่มีเลย ต้นตาลก็ไม่ค่อยมี คือ ทุนน�้าด�าท�าน�้าตาลไม่ได้ 

ทันทีที่เริ่มท�าน�้าตาลได้ที่อังกฤษ อังกฤษเริ่มท�าโรงงานอุตสาหกรรม

ทนุนยิมผลติน�า้ตาลขยายตวั ส่งคนไป
ยดึครองละตนิอเมรกิาให้แถบนีป้ลกูบทีรทูกบั
อ้อยเพื่อที่ตอบสนองการผลิตน�้าตาล คน
จ�านวนมากตกทกุข์ได้ยาก ป่าถกูท�าลายเป็น 
plantation ขนาดใหญ่ เพื่อให้คนในยุโรป
ได้อร่อยกับน�้าตาล

(หรูหรา)
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 อ.อรรถจักร์  ตอนนี้มิตรผลขยายไปยึดสุวรรณเขต ไปปลูก 1 ใน 4 ของ

พื้นที่สุวรรณเขตของลาว เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยของมิตรผล และกดขี่แรงงาน

เขาอีก ธุรกิจหวานนี่ไม่หวานจริง นี่คืออุตสาหกรรม ไม่ได้แปลว่าต้องเลิก

กินน�้าตาลนะ แต่ว่าถ้าเรากินน้อยลง ชีวิตเราก็จะดีขึ้น น�้าตาลไม่ส�าคัญกับ

ร่างกายเท่ากับเกลือ น�้าตาลเราขาดได้นะ แต่เกลือขาดไม่ได้

ท�านองเดียวกัน บ้านเราเมื่อก่อนเรากินหวานน้อย ทันทีที่เราเริ่ม

กินหวานมาก เกิดการปลูกอ้อยเยอะแยะเลย แถบชลบุรี แถบฉะเชิงเทรา 

แปดริ้ว แล้วคนงานพวกนี้มาจากอีสาน ช่วงปี 2500 กว่าๆ คนงานที่จาก

อีสานเข้ามา เขาเรียกไร่นรก ถูกกดขี่ ไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้ นั่นคือการ

เปลี่ยนลิ้นในระบบอุตสาหกรรม ที่ทุนนิยมเปลี่ยนลิ้นให้เราชอบรสหวาน 

เป็นเลือดและน�้าตาคนจ�านวนมาก อันนี้กรณีที่เห็นแบบที่ผมยกมาเพื่อให้

พวกเราสะดุดน่ะนะ ความจริงแล้วการทอผ้าก็เช่นเดียวกัน

เคยดูหนังเรื่อง Oliver Twist ไหม คนรุ่นผมรุ่นพี่อ๋อยเคยดู เป็น

ชีวิตของคนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ ซึ่งถูกใช้แรงงาน คนใน

ญีปุ่น่เองในช่วงเมจใินช่วงปฏวิตัอิตุสาหกรรม ผูห้ญงิไหลออกมาจากท้องไร่

ท้องนา มาถกูท�าลาย แม่น�้าเน่าเสยีหมด ในญีปุ่น่ก่อนจะเจรญิแบบนี ้แม่น�้า

เน่าเสียไม่รู้เท่าไหร่ ดังนั้นถ้าถามว่ามีผลดีไหม บนความคิดของการถลุง

ธรรมชาติแทบจะไม่มีผลดี แล้วก็ยังท�าให้คนเจ็บปวดเยอะแยะคาริบเบียน

ตรงนี ้ละตนิอเมรกินัตรงนัน้ อยากจะให้อ่านงานของมิน้ท์ซเป็นงานทีด่มีาก

Sidney Mintz เขยีน Sweetness 
and Power น่าสนใจทีเ่หน็ว่าการเปลีย่นลิน้
บนระบบอตุสาหกรรม ท�าลายชวีติคนอกีเป็น
หลายล้าน หรอืพวกเราเองทีก่นิน�า้ตาลโดยที่
ตกัใส่อย่างเป็น day life หารูไ้ม่ว่าน�า้ตาล
แต่ละช้อนนีม่นี�า้ตาของพีน้่องอสีานลงไปกีห่ยด 
เลกิกนิเลย (หวัเราะกนั)

 ลุงอ๋อย  เราจะไม่กินน�้าตาอีสาน

(Sidney Mintz)
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พลงัของท้องถิน่จะคดัคานกระแส
หลักได้ไหม?
 พี่ฝ้าย  ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถผลักพลังของเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง

ชุมชนให้เท่ากับการพัฒนากระแสหลักหรือได้มากกว่า อยากรู้ว่าจะเป็นยัง

ไงบ้าง...ต่อไป

 อ.อรรถจักร์  ตอนนี้ก็มีจุดอ่อนของวัฒนธรรมชุมชนอยู่คือ กลุ่มวัฒนธรรม

ชมุชนเองมกัจะไปมองอยูท่ีค่วามดัง้เดมิน่ะ ชชัเป็นกลุม่หนึง่ คอืจรงิๆ ชชักบั

ผมเป็นเพือ่นสนทิกนัแต่ผมจะวพิากษ์เขาว่าถ้าเขามวัแต่ไปดอูะไรทีด่ัง้เดมิ ก็

ครเีอทอนัใหม่ไม่ได้ ทัง้ๆ ทีไ่อ้โรงเรยีนทีเ่ขาท�าเป็น invention of tradition 

น่ะ คือประเพณีประดิษฐ์

ถ้าหากเราสร้างวฒันธรรมเป็นหน่วยๆ ขึน้มา ทัง้หมดกจ็ะสามารถ

ทีจ่ะสอดประสานกนัและทัง้หมดกจ็ะสร้างความเป็นท้องถิน่และแต่ละท้อง

ถิ่นก็จะประสานกันขึ้นมามีอ�านาจมากขึ้น ถามว่าตรงนี้มีความหมายอะไร 

สมมติทางเศรษฐศาสตร์ สมมติแต่ละ

เขตสามารถสร้างความเฉพาะของ

สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาได้ คือการ

สร้างตลาดภายใน คอืบ้านเราเศรษฐกจิ

เราพังเพราะตลาดภายในเราไม่มีแรง 

อยากให้เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น 

ถ้าใครเคยไป แต่ละเขตของญี่ปุ่นจะมี

อาหารเฉพาะ มีขนมเฉพาะ ทั้งๆ ที่

บางทีเหมือนกันนะ ถั่วห่อแป้ง แป้งห่อ

ถัว่ เพยีงแต่เปลีย่นรปู โตเกยีวบานาน่า 

เคยกินไหม ดังมาก ท�าที่ไหนก็เหมือน

กันแต่คุณก็จะไม่เลียนแบบกัน แล้วท้ายสุดก็จะมีตลาดภายใน แล้วตลาด

ภายในจะท�าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง อันนี้ในกรณีเศรษฐกิจนะ

ในกรณกีารเมอืง ถ้าตวัแต่ละหน่วยสามารถทีจ่ะมวีฒันธรรมชมุชน

ดแูลกนัเองได้ การเลอืกผูแ้ทนของแต่ละกลุม่ร่วมกนักจ็ะสามารถท�าให้พวก

นี้สามารถกดดันผู้แทนได้ มีพลังในการกดดันผู้แทน อย่าลืม คือผู้แทนหรือ

รัฐมนตรีก็ตามต้องมีพลังในการกดดันและตรวจสอบ ถ้าเลือกไปแล้วหลุด

ไปเลยก็โกง สมมติว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เซ็นแกร๊ก ได้เงิน 

โดยรู้ว่าไม่มีใครตรวจสอบเรา เราจะโกงไหม ส�าหรับผมร้อยล้านผมไม่โกง 

แต่ถ้าพันล้านผมโกงแน่ (หัวเราะกัน) นึกออกไหม ถ้าเราเซ็นแล้วไม่มีใคร

ตรวจสอบล่ะ ร้อยล้านผมไม่โกงน้อยไป แต่พันล้านนี่โกงหมดเลย ถ้าสอง

พันล้านลูกเมียขายเกลี้ยง ไอ้พวกนี้ก็จะเข้ามาตรวจสอบได้ แต่ย�้า อันนี้คือ

โมเดลที่จะต้องสร้างกันอีกนาน ผมหวังว่าเพียงแค่โมเดลตลาดภายในที่จะ

ท�าให้พวกเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการถลุง

ทรัพยากรที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศเรามีลักษณะแบบนี้

20% ของคนระดับบน มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติ 68% และมี

ส่วนแบ่งทรัพย์สินประมาณ 70%

แต่

20% ของคนจน มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติ 3.86% และมีส่วน

แบ่งทรัพย์สิน 1%

ส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติ

(Tokyo Banana)
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นีค่อืแผนพฒันาเศรษฐกจิทีผ่่านมา ดงันัน้ ถามว่าคนพวกนีเ้ขาจะ

ถลุงธรรมชาติไหม ถลุงแน่ๆ เมื่อไม่มีทางจะไป ถามว่าคนพวกนี้พร้อมจะ

ตัดไม้ขายไหม ตัดแน่ๆ เพราะฉันยากจน แต่ถ้าหากมีวัฒนธรรมชุมชน จะ

ท�าให้ตรงนีเ้ริม่ทีจ่ะมพีลงัมากขึน้ สมมตว่ิาเราจน เราจะตดัไม้ไหม ผมตดันะ 

เคยมีคนตั้งค�าถามว่าท�าไมพี่น้องทางเหนือส่งลูกสาวไปเป็นโสเภณี ค�าตอบ

คือไม่มีกิน ในช่วงปี 2500 ต้นๆ แรงงานทางเหนือ แรงงานผู้หญิงได้ค่าแรง

วันละ 8 บาท ดังนั้นถ้าหากเราคิดถึงนิเวศวิทยา คิดถึงอะไรอื่นๆ ต้องคิดถึง

ความยากจนตรงนี้ อินโดนีเซียยากจนมากนะ หรือฟิลิปปินส์ คุณหลุดออก

จากมนิลาปุ๊บ สลัมหมดเลย สลัมติดกันยาวพรืดเลย เขตตัวเมืองนิดเดียว  

พี่อ๋อยเคยไปฟิลิปปินส์ไหม

 ลุงอ๋อย  ฟิลิปปินส์ไม่เคยไป แต่เห็นพวกไปงานก็เห็นภาพสลัมอยู่

 อ.อรรถจักร์  มีใครดูทีวีบ้าง

เมื่อสักปีที่แล้ว คนในมนิลาต้องไปเอา
กระดกูไก่จากร้านพวกเคเอฟซทีีค่นทิง้ในขยะ
แล้ว มาล้างชบุแป้งทอดให้ลกูกนิ คอืดแูล้ว...
โห...เจ็บน่ะ เรายังดี ยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่
เราก็จะมีลูกหลานชนเผ่ามาขายพวงมาลัย
อยู่ตามสี่แยก เชียงใหม่นี่เป็นมูเซอ ส่วนใหญ่ 
คนพวกนี้ถูกไล่ออกจากป่าเพื่อเอาป่าให้กับ
นายทุนสร้างรีสอร์ท

 บอล  แล้วเขาไปอยู่ไหน

 อ.อรรถจักร์  พวกมูเซอก็ลงมาอยู่สลัม แล้วก็ลูกเต้าหลานเหลนตัวเล็กๆ ก็

ต้องมาขายความน่าสงสาร คือเราซื้อดอกไม้ เราไม่ได้ซื้อดอกไม้นะ เราซื้อ

เพราะสงสารเด็ก หน้าฝนเด็กก็วิ่งขายเปียกซกๆ ที่มช. ที่ตรงเส้นหลัง น้า

เป็นคนรับดอกไม้มาแล้วก็ดูแลเด็ก 4 คน เด็ก 4 คนนี่เป็นลูกของน้องน้า

น่ะ ซึ่งพ่อแม่ตายเพราะ HIV น้าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 50 อ้วนๆ ก็ต้อง

ดแูลตรงนี ้น้ากต้็องจ่ายเงนิให้เทศกจิ นีค่อืตวัอย่าง บนแผนพฒันาเศรษฐกจิ

แบบนี้ ซึ่งไอ้คน 20% ล่างนี่แย่มากนะ

 ป่าน  แล้วท�าไมไม่มีคนที่จะช่วยหรือว่าดูแลจัดการให้คนที่เขาถูกไล่ที่ มีที่

อยู่อาศัยหรือได้รับความยุติธรรมล่ะคะ

 อ.อรรถจักร์  ท�าไมถึงไม่มีคนดูแล เพราะกลไกอ�านาจรัฐถือว่าพวกมูเซอ

บางกลุ่มไม่ใช่คนไทย ทั้งๆ ที่คนพวกนี้ก็เกิดในไทย แล้วก็ถามว่ากรมป่าไม้

หรือหน่วยราชการจะมีใครดูแลไหม ค�าตอบคือไม่มีคนจะดูแล กรมประชา 

สงเคราะห์ท�าได้อย่างมากคอืไปเกบ็เดก็มาไปอยูท่ีก่รมประชาสงเคราะห์แล้ว

กเ็ลีย้งๆ เขาทิง้ๆ ขว้างๆ เขากต้็องออกมาอกี ระบบราชการไทยนีเ่ป็นระบบ

ราชการที่ค่อนข้างแย่

วันดีคืนดีในบางพื้นที่ซึ่งเป็นคนไทยก็ถูกถอนบัตรประชาชน ถ้า

เราไปตามที่แม่อาย 1,200 กว่าคน ถูกถอนบัตรประชาชน แม่อายอยู่ติด

ชายแดน แล้วในช่วงนั้นน่ะ คือ แม่อายมีเขตติดชายแดน แล้วก็มีพวกไทย

ใหญ่ ไทยใหญ่เดิมนะ ไทยใหญ่คือเงี้ยว เงี้ยวคือคนที่อยู่ในเขตภาคเหนือมา

นานแล้ว เคยได้ยินขนมจีนน�้าเงี้ยวนะ แล้วก็ในช่วงหนึ่งตรงนี้เป็นเขตเขา

เรียกสันต้นอยู่ ประตูค้าขาย เขาเรียกอะไร ด่านค้าขาย วันดีคืนดี ทักษิณก็

ไปเจรจากับพม่าเพื่อให้ลดการต่อสู้ของไทยใหญ่แถบนี้ วิธีลดของเขาด้าน

หนึ่งก็คือไม่ให้พวกนี้เป็นที่พักพิง ถอนบัตรประชาชนคุณ ตอนนี้ก็ยังคารา

คาซังอยู่ เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างตรงนี้มา เพื่อบอกว่า อย่าไปคิดว่ากลไก

ระบบราชการมองเหน็ความเป็นธรรม มลีกัลัน่เยอะแยะเลย เราถงึเรยีกร้อง

การปฏิรูประบบราชการ เรียกร้องปฏิรูปกรมป่าไม้ เรียกร้องปฏิรูปกรม

ประมง ป่าไม้เราเห็นชัดว่าป่าขาดป่าพัง เราก็ยังเรียกร้องได้ ใต้น�้าของกรม

ประมงน่ะ ปัญหาใหญ่ พวกเราไม่เห็นการท�าลายพื้นที่ประมงมหาศาลครับ 

มหาศาลมากๆ ฟังแล้วรู้สึกชีวิตหดหู่นะ
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ทางออกของชาวบ้านจากความ
ซวยในระบบทุน
 ค�าถาม 
 ท็อป: ฟังอย่างนี้แล้วอยากรู้วิธีการแก้ไข 

 อ.อรรถจักร์  ไม่มีแบบเป๊ะๆ

 ท็อป  อาจเป็นวิธีที่ช้าๆ แต่มี

 อ.อรรถจกัร์  วธิทีีพ่วกเราใช้ ทางเหนอืใช้ มวีธิเีดยีวกค็อื เอาคนทีเ่ดอืดร้อน

มานั่งคุยกันและท�าหนังสือ และไม่ค่อยส�าเร็จหรอก

ม็อบ ท�าไมชาวบ้านต้องม็อบ ม็อบแต่ละครั้งชาวบ้านเหนื่อยนะ 

ชาวบ้านไม่ได้เงินนะ แต่ถามว่าจ�าเป็นต้องม็อบไหม...จ�าเป็น

สมมติถูกไล่ออกจากป่า 40-50 หมู่บ้าน ถ้าถูกไล่ลงมา ถ้ายอม ก็

คือมาเป็นคนขายดอกไม้ เขาก็ต้องม็อบเพื่อให้อยู่ได้กับกรมป่าไม้ อันนี้คือ 

เวลาพวกเราคนกรุงเทพฯ เห็นม็อบจะรู้สึก โอย ไอ้พวกนี้ม็อบจัดตั้ง ถ้า

ม็อบทางเหนือ ม็อบชาวบ้านนี่ตัวชาวบ้านเอง พี่น้องชนเผ่าเรามีทั้งหมด

ประมาณ 8 แสนคน ที่เกิดที่ควรจะมีบัตรนะ เรามีบัตรประมาณแค่ 2 แสน

คน อีก 6 แสนคือพวกไม่มีบัตร คือ ไม่ใช่ไม่มีบัตรแต่คือมีบัตรประเภทบัตร

ขอบเหลือง ขอบทอง คือ จ�ากัดสิทธิน่ะ ไม่ใช่ ID CARD ไม่ใช่บัตรประชาชน 

ข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ ดังนั้นชีวิตของคนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย 6 แสนคน 

กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง

สาวๆ ไทยใหญ่ออกจากเมืองฝางมาท�างานในเมือง ขากลับเก็บ

เงนิไว้ในยกทรง พอต�ารวจจบัได้ว่ามบีตัรทีข้่ามจงัหวดัไม่ได้ กล้็วงเงนิไปด้วย 

เอาเงนิไม่พอ จบันมเขาอกี อนันีค้อืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ท�ายงัไง จะแก้ยงัไง วธิี

แก้คอื เรากจ็ดัมอ็บ มมีอ็บอยูท่ีห่น้าศาลากลางอยู ่6 แสนคน ไม่ถงึหรอกมา

สักประมาณ 2-3 หมื่น ม็อบได้ 3 วัน ข้าวไม่มีกิน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาไล่

ตีออกไป อันนี้คือตัวอย่าง ตอนนั้นรู้สึกจะสมัยคุณทักษิณ

 ค�าถาม 
 พี่ฝ้าย: ท�าไมการเป็นพลเมืองของรัฐไทยถึงต้อง 
 มีกรอบอะไรมาก อย่างคนที่เขาไม่ได้หรือถูกเอาคืน 
 นี่นะคะ รัฐมีกฎเกณฑ์อะไรที่ต้องใช้จ�ากัดการเป็นพลเมือง 

 อ.อรรถจักร์  คือจริงๆ แล้ว หากพิสูจน์ได้แค่ว่าคุณเกิดในประเทศไทย คุณ

ต้องได้รับสิทธิพลเมืองนี้โดยทันที แต่ก็จะมีการต่อรองหรือการบอกว่าคุณ

พิสูจน์มาให้ได้สิ คือเขาจะไม่เชื่อ แล้วคนสมัยก่อนอยู่ในป่า ก็ไม่มีสูติบัตร

ไม่มีอะไร การพิสูจน์ก็จะต้องใช้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าคนนี้ใช่ แต่

รัฐก็จะบอกว่าไม่เชื่ออีก ถามว่าท�าไมรัฐถึงไม่เชื่อ ผมคิดว่าการกดให้พวกนี้

เป็นพวกไม่มีบัตร ท�าให้การขูดรีดแรงงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น

 บอล  เหมือนผลักภาระของรัฐไปให้เขา

 อ.อรรถจักร์  คือสมมติว่า เอาอย่างนี้ ไทยใหญ่ที่มาจากพม่าจ�านวนมาก

เป็นแรงงานอยูใ่นเชยีงใหม่ พวกนีไ้ด้ค่าแรงวนัละประมาณ 50 บาท คอื คณุ

ไม่มีความเป็นพลเมืองคุณก็ถูกกดค่าแรงได้ ดังนั้นรัฐจ�านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่

รฐัจ�านวนหนึง่กใ็ช้เงือ่นไขนีใ้นการขดูรดี ถ้าใช้ศพัท์ซ้ายหน่อย ขดูรดีแรงงาน

ที่คุณเป็นพลเมืองชั้นสอง

 พี่ฝ้าย  ในอเมริกามีการให้กรีนการ์ด อย่างการท�ากรีนการ์ดล็อตโต้ ท�าไม

เขาอยากให้คนที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาเป็นพลเมืองในประเทศอเมริกา

 อ.อรรถจักร์  แยก 2 อัน โอกาสการได้กรีนการ์ดของคนมีความช�านาญ

เฉพาะด้านสงู อย่างหมอ อนันีง่้าย อกีกลุม่หนึง่อย่างกลุม่แรงงานระดบัล่าง 

อย่างเมก็ซกินัจะได้ยากมาก เมก็ซกินักค็ล้ายๆ กบัชนเผ่าเรา เพยีงแต่ว่าเมก็

ซิกันเป็นคนละชาติจริงๆ เม็กซิกันหนีเข้ามา คุณก็ถูกกดค่าแรง แต่เพื่อจะ

ท�าให้แรงกดดันต่อทางสังคมน้อยลง ก็คล้ายๆ เปิดรูเปิดช่องนิดนึงว่า คุณมี

โอกาสสมัครล็อตโต้ ไปหยิบล็อตเตอรี่ได้กรีนการ์ด อย่างนี้ก็มีโอกาสได้อยู่ 

แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับล็อตโต้ เหมือนล็อตเตอรี่น่ะ

 บอล  ผิวเหลืองก็เหมือนกัน ในชนชั้นอเมริกา ก็เป็นเหมือนเม็กซิกัน

 อ.อรรถจักร์  ใช่ เม็กซิกันกลายเป็นผู้ถูกเหยียด
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 ลุงอ๋อย  วันนั้น เราขึ้นไปนอนที่อินทนนท์ แต่เช้าเลยสัก 6 โมง ผมเห็นเด็ก

มาขายดอกไม้ เขาบอกว่า “ให้” ให้ นีค่อืน�้าใจ เสรจ็แล้วหลงัจากนัน้กไ็ด้ยนิ

บอกว่า น�า้ใจทีผ่มให้พีแ่ล้วท�าไมพีไ่ม่ให้น�า้ใจกลบัไปบ้าง ค�าหรอืความหมาย

พวกนี้ โดยส่วนตัวก็ เอ๊ะ! มาได้ยังไง แล้วเหมือนกับว่าเป็นการยื่นค�าขาด

บางอย่าง แต่ผลที่เกิดขึ้นมา ภาพของความน่าสงสารต่างๆ นานา หายไป

แล้ว อาจารย์บอกว่า เราซื้อดอกไม้ จริงๆ แล้วเราซื้อความสงสาร ใช่ไหมฮะ 

แต่ประโยคที่ได้ยินมากระอักกระอ่วนแล้วนะ

 บอล  เริ่มคิดไปทางอื่น

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าดูอาการเด็กเหมือนเป็นค�าที่ถูกใส่โปรแกรมมาให้พูด แล้วก็

เดินผ่านไปเฉยๆ เลย คือ จริงๆ แล้วคงไม่ใช่แบบว่าถ้ารายได้ไม่เกิดขึ้นวันนี้ 

ฉนั ลกูฉนัอดตาย หรอือะไรท�านองนี ้แต่กค็อืไม่ได้กพ็ดูตามสครปิต์ไปอย่างนี้

 อ.อรรถจักร์  คงมีกลุ่มทุนเข้าไปสอน (หัวเราะ) สอนค�าพูดที่คิดว่าจะกดดัน

อีกฝ่าย ตรงนี้ก็ล�าบาก ถ้าแม้วดอยปุยจะเห็นเลยว่า ทุกอย่างเป็นซื้อขาย

หมด ถ่ายรูปปุ๊บก็ 10 บาท

 บอล  เหมือนคนข้างนอกไปยัดเยียดให้เขา

 อ.อรรถจกัร์  คอืกลุม่ตรงนีท้ีพ่ีอ๋่อยพดู มกัเป็นกลุม่ทีส่มัพนัธ์อยูก่บัการท่อง

เที่ยว ใช่ไหมฮะ แม้วม้งดอยปุยอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าลงไปข้างล่างในเขตชาว

บ้านจริงๆ จะไม่มีค�าพูดพวกนี้ คือการอยู่กับระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวนาน

เข้า ท�าให้การเรียนรู้เทคนิคที่จะพูดอย่างนี้ ที่จะเอาเงินจากกระเป๋า

 ลุงอ๋อย  ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วอย่างนี้ นักท่องเที่ยวก็เอาไปพูดต่อนะ 

ว่าเขาเจอประโยคแบบนี้มา ก็กระจายเร็วเหมือนกัน แล้วผลมีผลเสียทาง

ด้านของความน่าสงสารที่เรามีเป็น common

 อ.อรรถจักร์  ชนเผ่า (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ความสงสารนี่เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นคัลเจอร์หนึ่ง แต่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงหรือหายไปด้วย

 ค�าถาม 
 บอล: แล้วแรงเล็กๆ อย่างนี้ ที่สร้างม็อบเคยเป็น  
 จุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นมาไหมครับ โดยไม่มีการแทรกแซง 
 ของอ�านาจอะไรบางอย่าง 

 อ.อรรถจักร์  ม็อบทางเหนือจะมาคิดว่าก้าวหน้า มันไม่ได้ประสบผลส�าเร็จ

นะ แต่หมายความว่า สามารถสร้างแรงมากสุดคือม็อบป่าชุมชน

 บอล  ที่อาจารย์บอก พอมีม็อบขึ้นมาก็จะไม่ส�าเร็จ

 อ.อรรถจักร์  ไม่ส�าเร็จ

 บอล  แล้วแรงอย่างนี้ถูกกลืนกินไปกับพวกบริโภคแบบนายทุนด้วยหรือ

เปล่า พอไม่ส�าเร็จแล้วเขาเกิดเซ้นส์บางอย่างเพื่อเอาตัวรอด แล้วก็ไปอยู่

กับอีกกลุ่มหนึ่งเลยดีกว่า เหมือนการแปรผันไปตามกระแสอะไรอย่างนี้นะ 

 อ.อรรถจักร์  ที่บอกว่าไม่ส�าเร็จนี่ แปลว่าไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ แต่หมายถึง

ได้มี impact ไหม...มีนะ คือเรามีม็อบป่าชุมชนนี่ ผมคิดว่าใน 10 ปี น่าจะ

มีเดินขบวนเรื่องป่าชุมชน น่าจะเป็น 100 ครั้ง แต่ๆ ละครั้งก็ได้ทีละนิดๆ

 บอล  คือ impact ค่อยๆ เริ่มมี

 อ.อรรถจกัร์  ค่อยๆ เริม่ เช่น สมมตใินเขตป่าไม้ไล่วนันี ้มอ็บวนันี ้อย่างน้อย

ที่สุด ป่าไม้ก็จะหยุดไล่ เขาก็สามารถอยู่ต่อไปได้ แต่ยังไม่ได้สิทธิ อีก 2-3 ปี

ข้างหน้า ก็เดินใหม่ เพื่อที่จะได้ขยับการยอมรับทีละนิดๆ ไป จนกระทั่งวัน

นีก้ไ็ด้พรบ.ป่าชมุชน แต่ยงัไม่ผ่านสภา กรณขีองมอ็บชนเผ่าอกี 6 แสนไม่ได้ 

หลังจากม็อบแล้วก็มีกลไกของรัฐที่พยายามจะมาคุยเรื่องนี้มากขึ้น

กรณีแม่อายสู้กันมานานมาก ในที่สุดศาลปกครองบอกต้องคืน

บัตรให้แม่อายแต่จนบัดนี้ยังไม่ได้คืน เขาก็จะต้องม็อบต่อไป จนกระทั่ง

ศาลปกครองยอมรบัแล้วว่าค�าสัง่ถอนบตัรประชาชนนีผ่ดิจะต้องคนื แต่ทาง

อ�าเภอกย็งัไม่คนื กจ็ะต้องมอ็บกนัต่อไปเรือ่ยๆ นะ จนกระทัง่อ�าเภอคนืตาม

ศาลปกครอง ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่า ท�าไมอ�าเภอไม่คืน ถ้าคืนซะก็หมดเรื่อง 

 Hatch-U  แล้วอย่างนี้ไม่ผิดอะไรหรือคะ 

 อ.อรรถจักร์  จริงๆ ผิด ถ้าจะเล่นกันต่อ มาตรา 157 ไม่ปฏิบัติ แต่เขาก็จะ
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อ้างอีกว่า รอการพิสูจน์ก่อน คือถ้าสู้ ชาวบ้านก็จะเหนื่อยไปเรื่อยๆ เพราะ

ฉะนั้นวิธีเดียวก็คือ รวมๆ กันม็อบซะที และทางนี้ก็จะขยับเร็วขึ้นหน่อย

นึง อะไรท�านองนี้ ลองไปแม่อาย ก็จะเห็นถึงความน่าสงสารของชาวบ้าน

 เก่ง  ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเหรอครับ

 อ.อรรถจักร์  เคลื่อนไหวอยู่ตลอด

 เก่ง  แล้วกลุ่มที่เข้าร่วมล่ะฮะ นอกจากชาวบ้านมีอย่างอื่น อย่างเช่นเอ็น

จีโอนักศึกษา

 อ.อรรถจักร์  มีเอ็นจีโอมีนักศึกษานิติศาสตร์ มช. บางกลุ่ม มีอาจารย์บาง

คน และมอีาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึง่ทีม่าเล่นเยอะ คอื อ.แหวว--พนัธุท์พิย์ 

กาญจนะจิตรา สายสุนทร กม.นิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์

 เต้  แล้วท�าไมไม่คดิว่าการทีเ่ขาไม่คนืบตัรประชาชนให้เพราะว่าเขาจงใจจะ

ถ่วงเวลาให้ไม่ได้สิทธิประโยชน์ใดๆ

 อ.อรรถจักร์  เราก็คิดอย่างนั้นแหละ แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะท�ายังไง ชาวบ้านก็

รู้ถ้ามึงไม่มาถ่วงกู กูไปไหนก็ไม่ได้ ท�าอะไรก็ไม่ได้ ต้องท�างานตรงนี้ แต่ไม่รู้

จะท�ายังไงกับนายอ�าเภอ  หรือจะเอายังไงกับทางอ�าเภอ

 บับเบิ้ล  แล้วท�าไมเขาถึงต้องถ่วงเวลา

 จิ๋ง  เขามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า

 อ.อรรถจักร์  คือเราก็ยังงงๆ ว่าเขาจะถ่วงไว้ท�าไม ก็ไม่เข้าใจจนบัดนี้

 จิ๋ง  จะได้ผลประโยชน์อะไรจากการนี้

 อ.อรรถจักร์  คือได้ ก็เป็นทางอ้อมมากๆ เพราะว่าคนพวกนี้จะเดินทางไป

ไหนไม่ได้ คุณก็ต้องรับงานรับจ๊อบแจ๊บๆ อยู่แถวนั้น แต่ผลประโยชน์ก็ไม่

มากนะ ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าท�าไมทางอ�าเภอถึงไม่เร่งท�า

 บบัเบิล้  อย่างพวกชนเผ่า ถ้าพวกทีเ่กดิมาแล้วหรอืมอีายมุากแล้ว เราปล่อย

รุ่นนี้หรอื generation นี้ไป แลว้นับตั้งแตว่ันนี้เป็นตน้ไปน่ะ เอาทะเบยีนตัง้

ตรงนั้น รับแจ้งเกิดเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกคนจะได้บัตรและมี

สิทธิประชาชน อย่างนี้ได้ไหม

 อ.อรรถจักร์  ได้

 บับเบิ้ล  แล้วท�าไมถึงไม่ด�าเนินการ

 อ.อรรถจักร์  ใครสั่งล่ะ คือเรื่องเมืองไทย สมมติว่าคุณอภิสิทธิ์ฉลาดและ

ก็เล่นเรื่องนี้สั่งมา สามารถท�าได้อย่างที่คุณบอก ภายใน 3 วัน หรือกรณี

แม่อาย ถ้าคุณอภิสิทธิ์สั่งบอกว่า ภายใน 1 อาทิตย์คุณต้องแก้ไขปัญหา จบ 

คือ ผมคิดว่าอันหนึ่งคือพวกอย่างในกรณีแม่อาย พวกนายอ�าเภอก็ไม่ค่อย

กล้าอยากจะขยับ เพราะกลัวขยับเดี๋ยวคนนู้นมาเล่น หาว่าท�านู้น เพราะ

ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ถ่วงไปเรื่อยๆ สมมติว่ามาอยู่นี่ 5 ปี เกษียณก็ถ่วง กู

เกษียณกูก็จบไป ก็เป็นอย่างนี้ หรือกรณีที่คุณว่า ถ้าท�า ท�าได้เลย ไม่ต้องไป

ตัง้หรอก แค่บอกว่า โอเค คณุพสิจูน์มาว่าคณุเกดิทีน่ี ่กไ็ด้แล้ว ไม่ยากแต่ไม่มี

ใครท�า สาเหตุหนึ่งคือ ผมบอกก่อนว่า ถ้าใครเป็นพวกทักษิณ ก็ต้องบอกว่า

ผมเกลยีดทกัษณินะ (หนกูเ็กลยีดค่ะ) แต่ด้านหนึง่ต้องยอมรบัว่าสิง่ทีท่กัษณิ

ประสบผลส�าเรจ็ทีส่�าคญัคอื ทกัษณิสัง่อะไรแล้วเรว็ กต้็องยอมรบัเครดติเขา

ตรงนี้นะ นี่คือสิ่งที่เขาเรียก CEO สมมติทักษิณเขาสนใจเรื่องนี้จริงๆ เขาสั่ง

ผลัวะ นี่ได้ละ แต่อภิสิทธิ์ก็ไม่กล้า ปัญหาถึงคาราคาซังแบบนี้ เพราะคนสั่ง

แปลว่าคนนัน้รบัผดิชอบ แล้วเมอืงไทยไม่ค่อยอยากจะให้ใครรบัผดิชอบ คอื

ไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบ

 บอล  ที่ผมได้ฟังมา ทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์พูด อันนี้เป็นปัจเจกทุกอย่าง

เลย อยู่ที่ตัวเอง ความกลัวว่าตัวเองจะผิด กลัวที่จะยอมรับความจริง กลัว

ที่จะรับผิดชอบตัวเอง

 อ.อรรถจักร์  ใช่ ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบ เราอยู่ในมหาวิทยาลัย เราจะเห็น

เลยว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆ นี่ เวลาคุณมีปัญหาในเรื่องลงทะเบียน

 บอล  เขาจะปัด

 อ.อรรถจกัร์  เขาจะปัดไปเลยเรือ่ยๆ หรอืไม่งัน้กผ็ลกัมาให้เป็นความผดิคณุ 

เพราะว่าเขาไม่อยากจะรับผิดชอบ

 บอล  ผมก็โดน แล้วท�าไมคุณเป็นพนักงาน นิสิตที่จะเปิดวิชาอย่างนี้ คน

เดียวคุณก็ควรจะเปิดให้เรียนเพราะเป็นมหาวิทยาลัย แล้วท�าไมคุณไม่เปิด

 อ.อรรถจักร์  เขาก็จะผลักไปเรื่อยๆ

 บอล  ผมก็ต้องเดินเรื่องเอง จากตึกนี้ไปตึกนี้ ว่าอยากเรียนวิชานี้ อย่างนี้ 

ท�าไมคุณไม่จ้างอาจารย์พิเศษไว้
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 อ.อรรถจักร์  นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

 บอล  คือทุกคนมองมหาวิทยาลัยเป็นระบบของราชการ ราชการไม่ช่วย

อะไรผมเลยนะ

 อ.อรรถจักร์  ทุกคนไม่กล้าที่จะตัดสินใจ เพราะจะต้องรับผิดชอบ อย่างใน

มหาวิทยาลัย เราจะพบว่าการเตะลูกออก เวลาเราไปท�าเรื่องอะไร เกิดขึ้น

บ่อยมาก ซึ่งเราจะโกรธเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ เพราะไอ้คณบดีเองน่ะ สมมติ

เรื่องมา คณบดีเองก็ ถ้าความผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ คณบดีก็จะโยนให้ลูกน้อง

อีก นี่คือระบบที่เหลวไหลอยู่

 ลุงอ๋อย  ไปรเวท ปัจเจก

 อ.อรรถจักร์  ผมก็เป็นพวกท�าลายสิ่งแวดล้อม (หัวเราะ)

การปฏิวัติคือทางออก?
 ท็อป  ก็เห็นก�าลังพูดเรื่องระบบที่แย่ แล้วก็แย่ขึ้นทุกที แล้วก็ไม่มีทางแก้ไข

สักทีหนึ่ง ก็เลยอยากจะทราบความคิดเห็นอาจารย์ ว่าเมื่อระบบแย่จนถึง

แย่มากๆ แล้ว มวลชนก็จะลุกขึ้นฮือขึ้นมาแล้วก็จะเกิด revolution ขึ้นมา 

แล้วก็เปลี่ยนผ่านทุกอย่างสู่สิ่งที่ดีกว่า แล้วก็เข้าสู่สิ่งที่เป็น common คือ

ทุกอย่างจะเป็นเจ้าของโดย common หมดเลย จะเป็นไปได้ไหมฮะ เป็น

ทางออกที่แบบ...

 อ.อรรถจักร์  เออ...คือ

ผมไม่คิดว่าไอ้ความเฮงซวยนี่จะน�าไปสู่
การปฏิวัติได้นะ ผมคิดว่าวิธีที่น่าจะท�าให้ดี
ที่สุด คือท�าให้ไอ้เฮงซวยดีขึ้น คือการปฏิวัติ
ตอนนี ้ไม่ว่าปฏวิตัริปูแบบไหน พสิูจน์แลว้วา่
ท้ายสุดน�าไปสู่สิ่งที่เลวกว่าเสมอ

เรานึกถึงการปฏิวัติสังคมนิยมที่คนรุ่นผมเคยคิดว่าเป็นอุดมคติ 

ปฏิวัติรัสเซีย ปฏิวัติจีน ปฏิวัติอินโดจีน หรือ การปฏิวัติฝรั่งเศสใน 1789 

หรือ 1798 ก็ตาม ทั้งหมดน�าไปสู่ chaos ที่เจ็บปวดและอะไรอีกเยอะแยะ 

โดยเฉพาะหลังการปฏิวัติสังคมนิยม รัสเซียพังทลายเลย รัสเซีย ถามว่า 

common สร้างได้ไหม สร้างไม่ได้ จีนถามว่าตอนนี้ใครเถลิงอ�านาจ คน

เพียงไม่กี่สิบตระกูล การปฏิวัติอินโดจีน ใครมีอ�านาจ กลุ่มโปลิตบูโรเท่านั้น

เอง

ดังนั้น สิ่งที่คิดถึงการปฏิวัติแบบเดิมนะ เซ้นส์ปฏิวัติสังคมนิยม

แบบทีค่นรุน่ 1970 คลัง่ไคล้ ผมคดิว่าเกดิขึน้ไม่ได้ แม้ว่าจะมปีีกหนึง่ในฝ่าย

แดงที่ฝันตรงนั้น ส�าหรับผมเองนะ ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น

(Politburo)

(ความยุ่งเหยิง สับสน)

(การปฏิวัติ)
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สิ่งที่เราต้องคิดคือ เราจะท�ายังไงให้มี
พลังจากข้างล่าง

ในการที่จะท�าให้ตัวระบบค่อยๆ มาเซิร์ฟมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เรา

เรียกร้องกันตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ให้พวกเราออกกฎหมายเองได้ คือ 

ตอนนี้พวกเราออกกฎหมายเองได้อย่างที่เราออกกฎหมายป่าชุมชน แต่

เผอิญก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ คือออกได้ปุ๊บ ไอ้ข้างบนยังไปกั๊กอยู่ท�าให้

เราออกไม่ได้ ถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เราก็ต้องท�าให้ตรงนี้เร็วดีขึ้น

สมมตว่ิาอภสิทิธิเ์ขาฉลาด เขาประกาศร่างรฐัธรรมนญูโดยม ีสสร.3 

(เสียงพูด: ถ้าหากว่าเขาฉลาด แสดงว่าเขาไม่ได้เป็น-หัวเราะกัน) เออ แสดง

ว่าเขาไม่ค่อยฉลาด (หัวเราะ) คือ เขาประกาศร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก คือ 

เกดิ สสร.3 พวกเรากจ็ะมส่ีวนเข้าไปร่าง แล้วเรากม็โีอกาสท�าให้รฐัธรรมนญู

ดีกว่าปี 40 ได้ ปี 50 นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่แย่มาก

ผมอยู่ฝั่งที่รณรงค์ไม่เอารัฐธรรมนูญปี 50 นะ ผมเชื่อว่าปี 40 เป็น

ฐาน แต่เอาปี 40 แบบเสือ้แดง ผมกไ็ม่เอาเพราะว่ามช่ีองโหว่เยอะ ถ้าสมมติ

ว่าเปิดโอกาสให้พวกเราสามารถร่างรัฐธรรมนูญ ออกกฎหมายได้เอง คน

สามารถทีจ่ะตรวจสอบการคอร์รปัชัน่ได้ง่ายกว่านี ้กจ็ะมพีลงับบีข้างบน ผม

คิดถึงตรงนี้มากกว่าหรือไม่งั้น คือผมแก่ไปแล้วผมไม่อยากเห็นการปฏิวัติที่

นองเลือด ผมรู้สึก แล้วผมเห็นมามันไม่...การปฏิวัติเขมรแดง ตอนเขมรแดง

ยดึอ�านาจ 1975 พวกผมดใีจนะ นกึว่าโอ้โห นีเ่ราจะเหน็อนาคตของอนิโดจนี

ที่รุ่งโรจน์ ถัดมาอีกปีกว่าๆ เราช็อค killing field เพราะฉะนั้นพวกฝ่ายซ้าย

ทีอ่ยูใ่นปีกแดงเองบางทลีมืไปแล้วว่าบาดแผลของปฏวิตัสิงัคมนยิมเกดิยงัไง 

เพื่อนผมเองน่ะ ไอ้สุทธาชัย พวกนี้รู้จักกันหมด แต่ผมก็ไม่ใช่เหลือง เหลือง

ไม่ สนธกิบัผมไม่เอากนั สนธ ิลิม้ทองกลุ เพราะว่ารูป้ระวตัมิาว่าเขาเป็นยงัไง
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เหลืองๆ แดงๆ ทุกพื้นที่
 แก้ว  นดินงึได้ไหมคะ หนอูยากรูม้ากเลย (หวัเราะ) เบือ้งหลงัของสนธ ิอะไร

อย่างนี้ เพราะอาจารย์เล่า แกก็ชอบกั๊ก บอกไปสืบเอาเอง อะไรอย่างนี้ หนู

อยากรู้มากเลย

 ลุงอ๋อย  แต่ก็สืบไม่ได้ (หัวเราะกัน)

 จูน  ของหนูอาจารย์แบ่งสองฝ่าย อาจารย์ที่สอนวารสารฯ ส่วนใหญ่จะ

บอกว่า สอนข่าว เขาบอกว่า คนที่จะเป็นสื่อเป็นนักข่าวต้องเป็นกลาง แต่

ตัวอาจารย์เอง เขา...

 อ.อรรถจักร์  ไม่เป็นกลาง

 จูน  เขาก็เหลืองไปเลย แล้วเขาก็มาไซโคพวกหนูแบบว่า เธอดูสิ พวกแดง  

งี้ๆๆ เราก็อะไรว้าอาจารย์ไม่เป็นกลาง แล้วพวกหนูจะเป็นกลางได้ยังไง คือ

เขาพูดมาก็มี เพื่อนบางคนจะคล้อยตามไป แต่หนูไม่รู้ หนูก็อยู่กลางๆ อยู่

แล้ว แต่พอมาเรียนอีกเทอมก็จะเจออาจารย์แดง ก็เลยไม่มีใครอยู่กลางเลย

 อ.อรรถจักร์  แต่ไม่มีผลต่อเกรด ใช่ไหม

 จูน  ไม่มีค่ะ

 อ.อรรถจักร์  โอเค ถ้างั้นยังรู้สึกสบายใจ คือ ตอนนี้กระแสเหลืองแดง ลาม

ไปทุกพื้นที่ เอ็นจีโอเองก็มีเหลืองแดง ครูบาอาจารย์เองก็เหลืองแดง แล้วก็

ทะเลาะกัน ทะเลาะกันหนักมากขึ้น

 จูน  มีอาจารย์คนหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่อยู่อะไร เขาไม่ถือเลยแต่ว่า 

กช็อบเข้าเวบ็ไซต์ฟ้าเดยีวกนันีแ่หละค่ะ แล้วกค็อืเวลาออกข้อสอบเขาจะให้

นักศึกษาทุกคนเข้าไปเว็บไซต์นี้ แล้วก็คือต้องอ่านกระทู้ที่เขาก�าหนดมาให้

แล้ว แล้วเขากเ็หมอืนกบัเอาความคดิของเขาใส่เข้าไปให้นกัศกึษาทกุคนน่ะ 

คือ ไม่ว่าทุกคนจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็ตาม เขาก็จะแบบ คุณผิด คุณ

ผิด คุณผิด ต้องเป็นแบบในเว็บไซต์เท่านั้น อะไรแบบนี้

 อ.อรรถจักร์  ถ้างั้น แดง (หัวเราะ) เห็นด้วยนะ คือ ถ้าตรวจข้อสอบแล้ว 

อาจารย์เรา เราคิดว่าเราท�าได้ มีเหตุผล แล้วอาจารย์ให้เกรดต�่า ต้องดู

ข้อสอบ อย่ากลวัอาจารย์ ผมย�้ากบัเดก็ของผมเสมอ ต้องขอดขู้อสอบเพราะ

ว่าในบรรยากาศเหลืองแดงท�าให้อคติส่วนตัวมามีผล และแล้วก็ต้องให้บท

เรียนอาจารย์ด้วย

แต่ว่าผมเดาว่าอย่างนี้ เดาว่าสถานการณ์เหลืองแดงจะค่อยๆ 

คลี่คลายไป ด้วยเหตุผล 2 อย่าง

อย่างแรกคือเอาเข้าจริงๆ แล้วการส�ารวจครั้งหลัง คนเพียง 6% 

อยู่เหลือง 6% อยู่แดง คนตรงกลางเริ่มเบื่อ

อนัทีส่อง คอื ฝ่ายเหลอืงเอง หลงัจากเล่นการเมอืงบนถนนมาแล้ว 

พบว่าหนักหนาสาหัสมีบาดแผลเยอะ นี่เพิ่งครบรอบปีการยึดสนามบิน เขา

เริ่มเปลี่ยนตัวเองไปสู่พรรคการเมืองใหม่

กลุ่มแดงเอง ถ้าแบ่งเป็น 3 ปีก ปีกซ้ายสุดที่อยากจะโค่นล้ม ปีก

นี้เริ่มมีพลังน้อยลง ตรงกลางที่ใหญ่ที่สุด เป็นกลุ่มที่รักในหลวง ห่วงทักษิณ 

คือ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มที่บีบให้ทักษิณต้องมาแสดง

ความจงรักภักดีน่ะ ส่วนปีกอีกปีกหนึ่ง คือ ปีกกูจะเอาทักษิณอย่างเดียวก็

น้อย เพราะฉะนั้นปีกสองปีกจะบีบตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดลงมาเล่น

การเมืองในระบบมากขึ้น ภาษาอังกฤษเรียกอะไร democratization น่ะ 

คอื ค่อยๆ ไปสูป่ระชาธปิไตยมากขึน้ อนันีม้องโลกในแง่ด ีแล้วผมคดิว่าอย่าง

นั้น เพราะฉะนั้นใจเย็นๆ เดี๋ยวก็ค่อยๆ คลี่คลาย

 แก้ว  นานนะคะ ตั้งแต่หนูอยู่ ม.6 แน่ะ (หัวเราะกัน)

 อ.อรรถจักร์  คือเป็นจังหวะที่มีวิกฤติ 2-3 อย่าง ซึ่งวิกฤติของข้างบนด้วย 

ซึง่ข้างบนเองเขาเริม่แก้ปัญหาได้แล้ว เพราะฉะนัน้กจ็ะเบาลง ผมพดูแค่นีน้ะ 

ห้ามถามต่อ (หัวเราะ) เพราะเราคุยเรื่องนิเวศวิทยา (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็อันนี้ก็เป็นนิเวศ (หัวเราะ)

 จูน  นิเวศการเมือง

 บอล  สิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ

 ลุงอ๋อย  นิเวศด้านความรู้สึก (หัวเราะ)

 บอล  ที่นี่อาจจะเป็นต้นไม้ ที่นั่นเป็นผู้คน 

 อ.อรรถจกัร์  สงัเกตไหมครบั ช่วงประมาณ 6-7 เดอืนทีผ่่านมา ทกุคนเริม่พดู

ถึงการสร้างความยุติธรรมมากขึ้น ทั้งเหลืองและแดงนะ ผมคิดว่านี่คือนิมิต
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หมาย แต่นักศึกษาประวัติศาสตร์ อักษรฯ นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ คือจะ

กลายเป็นพวกแดง แดงจัดมาก เขาเรียกนิสิตนะ นิสิตประวัติศาสตร์ จุฬาฯ 

 บอล  นิสิตกับนักศึกษาต่างกันยังไง

 อ.อรรถจักร์  ไม่รู้เขาเรียกกันนิสิต (หัวเราะ) คือ ไม่น่าจะมีความหมาย

ต่างอะไรกัน

 เก่ง  เกษตรฯ ใช้นิสิต

 จิ๋ง  ประมาณว่า มหาลัยที่มีหอ อะไรอย่างนี้

 อ.อรรถจักร์  ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้ว 

 จิ๋ง  เมื่อก่อนน่ะ เขาเคย

 เก่ง  ของเรานักศึกษา

 จูน  ของเรานักศึกษา

 ป่าน  เหมือนกับเป็นของ king กับของธรรมดาน่ะ ถ้าเป็นของ king ก็จะ

เป็นนิสิต

 จิ๋ง  บูรพาก็เป็นนิสิต

 เต่า  ของคิงกับของฮา (หัวเราะกัน)

คนส่วนน้อยต้องเสียสละ
 เก่ง  อาจารย์ครับ ถ้ากรณีม็อบ สมมติเรื่องเขื่อน ถ้าเป็นที่ที่มีชุมชนอยู่

ในพื้นที่น้อย คือคนท่องเที่ยว คนในจังหวัดทั่วไปรู้ว่าที่นี่ยังสมบูรณ์ แต่มี

คนเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆ อยู่น้อย แล้วเขาจะสร้าง อย่างนี้มีโอกาสที่จะ

คัดค้านหรือเปล่า

 อ.อรรถจักร์  ถ้ามีคนพื้นที่น้อยนี่ คัดค้านยากมาก

 เก่ง  เขาจะบอกว่าอะไร เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย อะไรอย่างนี้นะ

 อ.อรรถจักร์  เหมือนกับว่าตอนนี้ คือจีนมีวางแผนสร้างเขื่อนในน�้าโขง

ทั้งหมด 26 แห่ง และถ้าสร้างทั้งหมด ถามว่าใครเดือดร้อน เราทั้งหมดเลย 

เขมรเดือดร้อน ทุกวันนี้ ถามว่าเราต่อรองกับจีนได้ไหม คำาตอบคือไม่ได้ 

จนบัดนี้ ตอนนี้ถ้าใครไปเชียงแสน จะพบว่าน�้าไม่คงที่แล้วขึ้นอยู่กับทางนู้น

เปิดเขื่อน นี่คือปัญหา เพราะฉะนั้น พวกเราถามว่าถ้าหากจะสร้างเขื่อนใน

พืน้ทีท่ีค่นไม่มชีมุชน จะเอาอะไรคดัค้าน ค�าตอบคอื คดัค้านไม่ได้เราไม่มพีลงั

กรณีจีนนี่ จะเดือนร้อน Southeast Asia มากมายมหาศาล ถ้า

เขาสร้างเขื่อนครบทั้งหมด แม่น�้าโขงหล่อเลี้ยงคนเยอะแยะเลยนะ ไหลมา

เวียดนาม ไทย ลาว แล้วก็เขมร อันนี้ก็นิเวศ ถามว่าจีนคิดถึงนิเวศที่ยังผลดี

กบัคนไหม ค�าตอบคอืไม่ เขาคดิจะเอาพลงังานไฟฟ้าอย่างเดยีว ซึง่พลงังาน

ไฟฟ้าจากเขื่อน น้อยมาก น้อย แล้วระยะยาวก็ไม่คุ้ม World Bank ตั้ง เขา

เรียก World Commission on Dam คือ ศึกษาเรื่องเขื่อน เขาพบว่าไม่คุ้ม

กบัการสร้างเขือ่น แต่กย็งัสร้าง ประเทศไทยกร็ะย�าครบั คอืเราไปซือ้ไฟจาก

ลาว แล้วก็สนับสนุนเขาสร้างเขื่อนตลอด

 บอล  คือไม่ท�าในบ้านเราเอง คือ ไปเบียดเบียนเขา

 อ.อรรถจักร์  ใช่ ถ้าจะสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ผมก็จะบอกให้สร้าง

กรุงเทพฯ

 บอล  สร้างสนามหลวง

 อ.อรรถจกัร์  สร้างตดิพารากอนเลย (หวัเราะ) จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาไหลเข้า

มาก็เข้าพารากอนเลย (หัวเราะ)
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 บอล  ไม่ต้องเสียค่า Ft ไม่ต้องแปรผันมาก

 อ.อรรถจักร์  พารากอนใช้ไฟมากกว่าจังหวัดเกือบ 20 จังหวัด ผมไม่เคย

เดินพารากอน ใหญ่มากใช่ไหม ห้างอะไรใหญ่ที่สุด

 ตอบ  เซ็นทรัล เวิลด์

 อ.อรรถจักร์  ใหญ่กว่าเหรอ ผมคนบ้านนอกไม่เคยไป (หัวเราะ)

 แก้ว  หนูก็ไม่ชอบไปค่ะ

ความอยากรวยเป็น common 
ของคนสมยันี้
 ลงุอ๋อย  อาจารย์ครบั ในมติขิองประชากรของโลก ผมว่าเรามองภาพกระแส

ปัจจบุนัเป็นเรือ่งของปัจเจก ฉะนัน้การแสวงหาความมัง่คัง่หรอืความร�่ารวย

จึงเป็นเป้าหมาย อยากรวยเหมือนเป็น common

ในขณะที่ประชากรมากขึ้น ก็หมายความว่ามีเศรษฐีเพิ่มขึ้น ถ้า

สมมติโลกมีอยู่พันคน คงไม่มีมหาเศรษฐีเป็นแสนล้าน เพราะไม่รู้เงินจะ

ผ่านคนมาได้ยังไง ใช่ไหมฮะ ทีนี้ถ้าสมมติคน 7 พันล้านคน คน 6,999 ล้าน 

เป็นตัวที่จับจ่ายใช้สอย เพราะฉะนั้น ความเป็นเศรษฐีในอุดมคติก็เกิดได้

ง่ายขึ้น 7 พันล้าน กับสัก 500 ล้าน ย่อมสร้างเศรษฐีได้มากน้อยแตกต่าง

กัน เพราะฉะนั้นเวลาที่ในส่วนหนึ่งที่ผมตั้งเป็นประเด็นในใจก็คือว่าในเรื่อง

ของจ�านวนที่มีผลต่อความคิดที่จะครอบครอง คือ เศรษฐีคงมีที่สักหมื่นไร่ก็

ไม่ได้มปีระโยชน์อะไรหรอก ถ้าไม่สามารถแปลงตรงนัน้ออกมาเป็นตวักลาง

ที่จะไปครอบครองสิ่งอื่นๆ ได้ ก็คือ เงิน แต่ว่าเราไม่มีกระบวนการคิดหรือ

ไอเดียเรื่องของประชากรที่ออกมาท�าการรณรงค์ให้แข็งแรง เพราะว่าใน

สัดส่วนของประชากรผมว่าเห็นชัดอยู่ว่า สร้างเศรษฐี แล้วความเป็นเศรษฐี

เป็นอุดมคติ เป็นความใฝ่ฝันของทุกๆ คนบนโลกใบนี้ในยุคปัจจุบันในยุคที่

เป็นปัจเจก

ถามว่าซื้อล็อตเตอรี่ท�าไม ชาวบ้านซื้อล็อตเตอรี่เพื่อหวังแค่เลข

ท้ายสองตัวหรือหวังรางวัลใหญ่

 บอล  รางวัล

 ลุงอ๋อย  จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่เอื้อกับความฝันหรือไอ้ตัว

อุดมคติที่อยากจะเป็นกัน ถามว่าทุกคนอยากจะมีสตางค์หรืออยากจะมี

อ�านาจในการครอบครองสิง่ทีต่วัเองอยากจะครอบครองไหม อนันีผ้มเชือ่ว่า

ปัจจุบันมีกันทุกคน แต่มาพิจารณาในเรื่องของประชากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

อะไรต่างๆ ที่เข้าไปมีกระบวนการกอบโกยหรือจัดการกับธรรมชาติหรือสิ่ง
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แวดล้อม ถ้าไม่มีเรื่องของแมสเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมว่าก็คงไม่จูงใจให้เกิดการ

ผลกัดนัหรอืการคดิตรงนีข้ึน้มาได้ คอืเหน็ว่ามกีารพดูกนัถงึเรือ่งของประเดน็

เชงิพืน้ทีท่ัง้อะไรต่างๆ นานา แต่ว่าประเดน็ของประชากร ผมไม่ค่อยเหน็เท่า

ไหร่ มีการพูดเหมือนอย่างการคุมก�าเนิด ก็มีกระบวนการที่ให้ตระหนักว่า

ประชากรที่เพิ่มขึ้นจนนะ อะไรต่างๆ นานา แต่ว่าก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่

 อ.อรรถจักร์  ครับ เห็นด้วยฮะ คือ การเพิ่มประชากรย่อมสัมพันธ์กับเรื่อง

ตรงนี้แน่ๆ คือ มี 2 กระแส กระแสของโนเบลนี่อันหนึ่ง อีกกระแสหนึ่ง คือ 

กระแสของพวก capitalism with a human face บอกว่าเมื่อประชากร

เพิม่ขึน้ เราต้องแบ่งปันกนัมากขึน้ อนันีก้เ็ป็นส่วนหนึง่นะ แต่ว่าผมตามน้อย 

ไอ้กลุ่ม capitalism with a human face น่ะ

แต่ท�ายงัไงให้ทัง้โลกเรา รูส้กึว่าเราไม่สามารถถลงุทรพัยากรได้ ไอ้

ความรวยของเราไม่ได้เกดิขึน้จากความเก่งของเรา แต่ขึน้จากเลอืดเนือ้ของ

สังคม ถ้าหากคนทั้งหมดคิดอย่างนี้ได้ การแบ่งปันก็จะสูงขึ้น ไอ้จ�านวนคน

ที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้การแบ่งปันเยอะขึ้น รัฐก็ต้องช่วย เช่น สแกนดิเนเวีย

เก็บภาษีรายได้ตกอยู่ประมาณ 30-50% คนเขาก็ยอมนะ เพราะว่าเขาพบ

ว่าเมื่อเขาเกษียณแล้ว เขาอยู่ได้ ถ้าอย่างนี้การเพิ่มประชากรก็เท่ากับการ

เพิ่มแรงงานให้กับความเสมอภาค ไม่ใช่ความร�่ารวย ไม่รู้ผมเข้าใจประเด็น 

point พี่ถูกหรือเปล่า

 ลุงอ๋อย  คือผมมองในพฤติกรรมความอยากของคน ซึ่งแข็งแรงมาก เรื่อง

ของคุณธรรมจริยธรรมนี่เราขีดเส้นไว้อันหนึ่งก่อน คือ เราอาจจะพูดกันใน

แง่ของความดี แต่ความดีตัวนี้ ผมเชื่อว่ายังไม่แข็งแรงพอที่จะไปผลักดันให้

ตัวเองมีจริยธรรมขึ้นมาได้

 อ.อรรถจักร์  เราจะสร้างยังไง

 ลงุอ๋อย  คอืสมมตว่ิา อาจารย์ตัง้เป็นประเดน็ว่า เราท�าให้เหน็ว่ากนิเค้กก้อน

นี้นี่เรากินเลือดของเกษตรกรที่จ�ายอมนะ ก็อาจจะกระตุ้นเราได้นานถึง 2 

นาทีข้างหน้าหรือ 1 วันข้างหน้า แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนแรงเย้ายวน

 อ.อรรถจักร์  ของความอร่อย (หัวเราะ)

ลุงอ๋อย  ของความอร่อยได้แค่ไหน แต่เราก็เห็นภาพรวมแล้วว่าเมื่อเวลาที่

เราเจอภาวะที่เราหิว เราก็ไม่ได้เคยนึกถึงตัวคุณค่าทางอาหารหรอก เราก็

นึกถึงแต่อะไรที่อร่อยใช่ไหมครับ นั่นก็เป็นพื้นๆ นิสัยที่เรา คือ จริยาของ

เราทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

 บอล  การเอาตัวรอดของมนุษย์น่ะ ผมว่าเป็นสัญชาตญาณ

 ลุงอ๋อย  ไม่รู้คือ ตกเย็นก็ไม่ได้นึกถึงธาตุอาหารที่จะมาเสริมสร้าง ก็นึกถึง

เหล้า นึกถึงเบียร์ นึกถึงอะไร ถูกไหม อันนี้พูดถึงนะ

 แก้ว  เราว่าจริง

(mass / ฝูงชน)
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ลูกบอลพลาสติกกับไข่ไก่
 ลุงอ๋อย  เมื่อเช้าที่ลุงให้เราโยนฟุตบอลพลาสติก แล้วก็โยนไข่ใช่ไหม ใน

อาการทีแ่บบควบคมุฟตุบอลพลาสตกิ เราจะขว้างยงัไงกไ็ด้ แต่พอเราเปลีย่น

เป็นไข่ไก่ขึ้นมา เรากล้าไหม

 Hatch-U  ไม่กล้า

 ลุงอ๋อย  ไม่กล้าเพราะอะไร เราคิดว่าจะแตก แล้วเราท�าไมไม่คิดว่า แล้วเรา

จะมีกระบวนการที่ท�าให้ส่งผ่านไปโดยที่ละเอียดอ่อนขึ้นล่ะ

 อ.อรรถจักร์  อือๆ

 ลุงอ๋อย  คือเราเห็นทุกอย่างเป็นฟุตบอลพลาสติก เราลองเอาไข่ไก่มา        

เตะสิหรือควบคุมไม่ให้แตกสิ ผมว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องรู้สึกเอา ไม่ใช่

คดิๆๆๆ ไปบนฐานของความคดิต่อๆ กนัไปเรือ่ยๆ แต่เรายิง่ห่างฟีลลิง่ยิง่ห่าง

เซ้นส์ของความรูส้กึมากขึน้ๆ แล้วจ�านวนประชากรเพิม่ขึน้ ยิง่เป็นสดัส่วนที่

ท�าให้เราหาประโยชน์จากแมสมากขึน้ ใช่ไหมฮะ ผมว่าไม่มเีศรษฐเีกดิขึน้อกี

หนึ่งคน ถ้าประชากรของโลกไม่เพิ่มขึ้น หรือถ้าประชากรลดลงก็จะท�าให้

เศรษฐีลดลง อันนี้ก็มองในแง่ของการกอบโกยนะ แต่ถ้าประชากรเพิ่มขึ้น 

ก็มีโศลกที่ว่าจะเท่าไหร่ๆ ก็เหอะ ถ้ารู้จักพอ

 อ.อรรถจักร์  รู้จักแบ่งปัน

 ลงุอ๋อย  แต่ความรูจ้กัพอเป็นจรงิได้หรอืเปล่า เป็นความจรงิหรอืเปล่า หรอื

เป็นแค่ความเชือ่ เราจะท�าให้ความเชือ่เป็นความจรงิหรอืจะท�าความจรงิให้

เป็นความเชื่อ

 บอล  ค�้ากันอยู่ เชื่อว่าจริงก็จริง ก็ความเชื่อกับความจริงก็อยู่ด้วยกัน

 ลุงอ๋อย  แต่ทั้งหมดเป็นความคิด เท่านั้นไง

 อ.อรรถจักร์  ยังไม่ปฏิบัติ

 ลุงอ๋อย  ยังไม่ได้ว่าถูกท�าขึ้นมาด้วยส�านึกว่า เหมือนโยนไข่ เอ่อ ท�าให้รู้สึก

เหมือนโยนลูกบอลพลาสติกได้ไหม เราท�าไม่ได้นะ

 บอล  อยู่ที่การกระท�าของเรา

 อ.อรรถจักร์  ความรู้สึก

 ลุงอ๋อย  ก็ข้างในรู้สึกอะไร เราเคยรู้สึกกับ...เราบอกว่าเราอยากจะดูแล     

สิ่งแวดล้อม ถามกันจริงๆ เราก็โยนเป็นลูกบอลพลาสติกอยู่ดีอ่ะ

อย่างเก่งเรยีนอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ถามว่าพจิารณาตวัเองจรงิๆ คดิ

ออกมาเป็นเชงิเศรษฐศาสตร์ได้ แต่ยงัไม่อยูใ่นนยิามของอนันัน้หรอก เราแค่

พยายามจะไปรู้จักเท่านั้นเอง ต่อเมื่อเราลงมือท�า แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาเราเห็น

ว่าอะไรที่เป็นไปเอง ยังงั้นแหละ ถึงจะเข้าสู่กลไกของความหวังได้ ไม่งั้นก็

อยู่บนความคิด คิดบนความคิด พอไปเจอแพร่งของความคิดที่ตัดสินใจไม่

ได้ เราจะเลือกอะไร เราก็ต้องมาเลือกไอ้สิง่ทีเ่ป็นความอยาก ตกเยน็เราก็

อยากกนิอะไรทีอ่ร่อยใช่ไหม ไม่ได้เคยนกึถงึว่าครบ 5 หมู ่หรือเปล่า ผมว่า

ไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นหรอก

เราลองแลกเปลี่ยนกันดูนะ เวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะไปเป็นเบ้าหลอม

หรอืล้าง สมองอะไรกนั ทกุคนมสีมองของตวัเอง แต่ว่าข้อมลูทีเ่ราได้อาจจะ

จากหลายด้าน จะเป็นจากเหลือง จากแดง จากฟ้า อะไรก็ตามแต่ แต่ว่า

กลไกของการพิจารณา เราคนเดียวอาจจะไม่รอด แต่เราอาจจะต้องอาศัย

การแชร์กนัอย่างนี ้แล้วจะท�าให้เกดิตวัลกัษณะของปัญญาทีจ่ะเป็นแสงสว่าง

ได้นะ อันนี้เป็นแง่คิดเหมือนกัน
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ธรรมชาติของมนุษย์ไม่คงที่
 ท็อป  ก็เลยสงสัยครับว่า ท�าไมธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็นปัจเจกหรือ

มีความเป็น common ผมคิดว่าถ้าเราลองมองย้อนเวลากลับไปอย่างสมัย

ที่เรายังล่าสัตว์ การล่าช้างแมมมอธต้องไปเป็นกลุ่ม การจะเป็นปัจเจกเป็น

ไปไม่ได้เลย แต่ท�าไมถึงเปลี่ยนไป ก็แสดงว่าธรรมชาติจะต้องมีการเปลี่ยน

ไปตามกาลเวลาที่เดินไป หรือว่าเรามีธรรมชาติของเราที่เป็นฝังอยู่ลึกๆ อยู่

แล้วที่เป็น instinct

 อ.อรรถจักร์  ในทัศนะของประวัติศาสตร์ก่อน คือเราเชื่อว่าไม่มีธรรมชาติ

ของมนุษย์ที่คงที่ ธรรมชาติมนุษย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราไม่พูดถึงธรรมชาติ

มนุษย์ง่ายๆ ว่าหิวคืออาการแบบนี้และต้องกินหรือต้องสืบพันธุ์ เราไม่เอา

ธรรมชาติแบบนั้นนะ แต่ธรรมชาติทางสังคมนี่ไม่มีอะไรที่คงที่ คือไม่มีอะไร

ทีเ่มือ่ 2500 ปีก่อนกบัเดีย๋วนีเ้หมอืนกนั ไม่ม ีค่อยๆ เปลีย่น ธรรมชาตสิงัคม

นะ ไม่ใช่หิวแล้วก็กินนะ คือ จริงๆ หิวก็กิน ก็ไม่คงที่อีก สมัยก่อน กินก็คือ

กิน เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลือก เพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงธรรมชาติมนุษย์อย่าไปคิดว่า

มีก้อนหนึ่งคงที่ แบบที่พระเทศน์น่ะ ผมคิดว่าไม่มี กิเลสสมัย 2500 ปีก่อน

กับกิเลสวันนี้ไม่เหมือนกัน ค่อยๆ เปลี่ยนมา แต่ว่าที่เราเห็นคือเมื่อก่อนเรา

ต้อง collective หมดเลย รวมหมู ่และการรวมหมูม่ผีลท�าให้เราสร้างสงัคม

ขึ้นมา แต่ช่วงหลังไอ้ individual ท�าให้เกิดการพังมากขึ้น

หนังสือเล่มหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมอเมริกันพัง ชื่อหนังสือ Bowl-

ing Alone ของพทันมั คอืเขาเป็นนกัพฤตกิรรมศาสตร์แล้วไปศกึษาละเอยีด

ว่าคนอเมริกันเป็นยังไงบ้าง แล้วเขาพบว่าคนอเมริกันเริ่มว้าเหว่มากขึ้น ฆ่า

ตัวตายมากขึ้น Bowling Alone คือ เล่นโบว์ลิ่งคนเดียวนี่ก็แย่แล้วล่ะนะ 

แล้วเขาก็เลยบอกว่าต้องกลับมาสู่การสร้างชุมชนกันใหม่ ในรูปแบบใหม่ๆ 

ชุมชนแบบเดิม โบสถ์ Alumni สมาคมศิษย์เก่าอะไรอย่างนี้ไม่เวิร์ค อันนี้ก็

เป็นชุมชนแบบใหม่ (ชี้พวกเรา)

 ทอ็ป  ในเมือ่ธรรมชาตเิป็นสิง่ทีส่ร้างได้ เรากส็ามารถท�าให้คนกลบัมามคีวาม

เป็น common ก็ยังได้ เราก็สามารถคิดได้ว่าทางออกอย่างนี้จะท�าอย่างไร

 อ.อรรถจักร์  ผมคิดว่าอย่างนั้น อีลิเนอร์ก็คิดอย่างนั้นว่าจริงๆ แล้วอนาคต

คือการสร้าง the common แล้วก็ต้องคิดถึงการสร้าง the common 

ใหม่ๆ นะ

 ท็อป  งั้นแปลว่าเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหวังกันเลย เรามีความหวังแต่เรา

ต้องถามต่อไปว่าแล้วเราจะไปถึงความหวังนั้นยังไง

 อ.อรรถจักร์  ซึ่งพี่อ๋อยก็พูดว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียว ต้องรู้สึก

ด้วย แล้วเราต้องแปลความรูส้กึทีเ่รารูส้กึไปสูก่ารสร้าง the common สร้าง

รวมหมู่ สร้างอะไรอื่นๆ เห็นด้วยกับพี่อ๋อยว่า คิดอย่างเดียวบางทีก็ไม่เวิร์ค 

มนษุย์ต้องคดิและรูส้กึ ประวตัศิาสตร์ความรูส้กึประเทศไทยกไ็ม่มใีครศกึษา

 ท็อป  มีด้วยเหรอครับ เป็นยังไง

 อ.อรรถจักร์  ความรู้สึกรักของคนรุ่นนี้กับคนรุ่นผมไม่เหมือนกัน คนรุ่น

นี้ความรักนาย ก รักนางสาว ข เพราะนางสาว ข มีหูดอยู่ที่หัว สมมตินะ 

(หัวเราะกัน) คือ ความรักอีกแบบหนึ่ง คนรุ่นผมหรือก่อนผมนี่ ความรักเริ่ม

คิดถึงควายกี่ตัว นากี่ไร่ อันนี้ตัวอย่าง

 บอล  วิธีการสื่อสารก็ไม่เหมือนกัน สมัยก่อนเขียนจดหมาย

 อ.อรรถจกัร์  ออื history of emotion ในอเมรกิามคีนศกึษาอยูพ่อสมควร 

ในอังกฤษก็พอมีแต่ในประเทศไทยไม่มี ซึ่งก็น่าจะศึกษา

 ดรมี  มเีอกสารหรอือะไรให้ศกึษาแบบประวตั ิแหล่งข้อมลูของต่างประเทศ

บ้างหรือเปล่าครับ

 อ.อรรถจักร์  งานที่ผมอ่านของมหาลัยดุ๊ก คนเขียนชื่อ Red Lead เขาใช้

เอกสารที่เป็นวรรณกรรม เป็นหนังสือพิมพ์ ของเราก็อาจจะมีเยอะนะ เช่น 

วรรณกรรมก็ได้ นึกถึงวรรณกรรมพวกดอกโศก ดาวพระศุกร์ที่นางเอกกับ

พระเอกต่างชนชั้น แล้วตอนจบก็ไปเจอปานแดงที่ก้น อะไรอย่างนี้ แล้วก็

กลายเป็นลูก ทั้งหมดเราก็ลองถอดดูสิสะท้อนความรู้สึกอะไร

 พี่ฝ้าย  พอดีเคยอ่านเจอ มีค�าศัพท์ human ecology ค่ะ อยากรู้ค่ะว่า

เป็นการศึกษาด้านอะไร

 อ.อรรถจักร์  คือต้องมี prefix/suffix ว่าเจอที่ไหน แต่ถ้าให้เดาโดยศัพท์

(Robert Putnam)

(สัญชาตญาณ)

(ปัจเจก)

(เป็นกลุ่ม ร่วมมือกัน)

(William M. 
Reddy, Duke 
University, 
In the
Navigation 
of Feeling: 
A Framework 
for the
History
of Emotions)
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เลยก็คือ ความพยายามที่จะบอกว่าไอ้สิ่งแวดล้อมของเราทั้งหมด อย่างที่พี่

อ๋อยพดู ไอ้พดูการเมอืงกเ็ป็น ecology เหมอืนกนั ให้ผมเดาเฉพาะศพัท์นะ 

แต่ว่าไม่รู้ข้างหน้าข้างหลังก็เลยเดาไม่ค่อยถูก

 ลุงอ๋อย  มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเซ้นส์ที่ส่งไปสู่การประพฤติมีระดับที่เป็น 

instinct เลยใช่ไหมฮะ เช่นเซ้นส์ที่บอกว่าต้องหายใจนะ ไม่ต้องสั่ง แต่อีก

เซ้นส์อีกอันหนึ่งที่มาอยู่บน 2 ค�าที่เรารู้จักกันดีคือ รักกับใคร่ 2 อันนี้เราก็

แยกกนัไม่ค่อยออก อะไรคอืใคร่ อะไรคอืรกั มคีนบอกว่ารกัคอืการให้ กล็อง

ดสูว่ิาท�าไมไม่เอาส้มต�ามาฝาก กโ็กรธกนักระฟัดกระเฟียด จะจดัไปอยูใ่นค�า

ว่าใคร่ หรือว่ารัก อะไรอย่างนี้

ที่ดรีมถามเรื่องของหนังสือที่จะอ่าน

ผมเคยมอีารมณ์แบบนี ้วา่เราอยากจะ
หาหนงัสอืทีบ่อกอะไรเราหรอืมกีารศกึษาอะไร
ไว้แล้ว แล้วมาบอกเรา แต่ท้ายสุดกลายเป็น
ว่าเราต้องสร้างหนังสือเล่มนั้นเอง

ด้วยการเดนิทางแสวงหรอืค้นคว้าอะไรของเราเองไปเรือ่ยๆ เทยีบ

เคียงพูดคุยอะไรต่างๆ นานา กลายเป็นหนังสืออันหนึ่ง

เหมอืนแต่ก่อนนัง่รถกเ็ป็นอนัว่าเดีย๋วกห็ลบั แต่เมือ่ความรูส้กึข้าง

ในเกิดขึ้นนะ เดี๋ยวนี้ไม่เคยหลับเลยนะ อันนี้ไม่ได้หมายความว่า บอกว่าทุก

คนจะต้องเป็น แต่เหมือนกับว่าเราก�าลังผ่านสิ่งที่เป็นข้อมูลมหาศาลตลอด

ระยะทางที่เราผ่านไป เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเดินหรือจะอะไรต่างๆ ถึงได้

ชวนพวกเราให้อยูก่บัปัจจบุนักนัหน่อยนะ เพราะว่ามสีิง่ทีจ่ะท�าให้เราได้รูอ้กี

ตลอดเวลา ทุกๆ วินาทีที่เราผ่านเวลาไป นั่นเหมือนกับเป็นการได้ค�าตอบ

ด้วยตัวเองว่า หนังสือก็มีแหละแต่ว่าจะกี่พันเล่มก็เหมือนยังไม่ใช่หนังสือที่

เราบอกว่าใช่สักทีหนึ่ง ก็ผ่านไปเรื่อยๆ ก็เลยคิดว่าเอาละ มีหนังสือมาก็เป็น

โอกาสดทีีจ่ะได้อ่าน แต่ว่าถ้าไม่ได้ตัง้เป็นเป้าว่าจะต้องมหีนงัสอืทีจ่ะบอกเรา

ได้ทกุอย่าง กลบัมาดทูีว่่ากต้็องสร้างหนงัสอือนันัน้เอง เหมอืนกบัจะปิงปอง

กันไปมาระหว่างสิ่งที่เราเจอกับตัวเรา

หนังสือก็มีข้อให้โต้แย้ง อันนี้แชร์ในเรื่องของหนังสือนะ เพราะ

ว่าเป็นเหมือนพฤติกรรมที่เราก�าลังหาสิ่งที่ส�าเร็จรูป แล้วก็เปิดเผยทุกอย่าง

ให้กับเราในเวลาที่เราไม่อยากจะต้องไปเสียให้กับอะไรอีกแล้ว เหมือนเวลา

ชวีติของเราเหลอือยูน่ดิเดยีว ไม่นานพอทีจ่ะได้สตูรทีจ่ะท�าให้ตวัเองเป็นคน

ที่มีคุณภาพขึ้นมา

มีใครมีอะไรแลกเปลี่ยนไหม คือลุงอยากจะบอกว่า อย่างในภาพ

สังเขปของประวัติของนิเวศที่อาจารย์ศึกษาแล้วก็ใช้ความเป็นตัวของ

อาจารย์เองจดัหมวดจดัหมูเ่พือ่ให้ดเูข้าใจได้ง่ายขึน้ อนันัน้กเ็ป็นเหมอืนความ

พยายามทีจ่ะท�าให้การสือ่สารเหน็ภาพได้กว้างและกไ็ด้เรว็ขึน้ แต่ยงัไงกต็าม

ในทัศนะของลุง หนังสือที่ดีคือหนังสือที่ท�าให้เราต้องค้นต่อ ไม่ใช่หนังสือที่

บอกว่า หยุด! ท�าตามนี้ นั่นก็คงไม่ใช่ความหมายของหนังสือที่ดี

เพราะฉะนั้นหนังสืออย่างไม่ได้เชียร์กันเองนะ ครั้งแรกที่ไปเจอะ

ชื่อหนังสือ เราก�าลังสนใจเรื่องของนิเวศ ไม่รู ้จักเลยเพราะเรียนศิลปะ 

เรียนเขียนรู้ ค�าว่านิเวศ เป็นค�าซึ่งแบบอะไรนักหนา ไม่รู้จักมาก่อนเลย 

พอมาท�างานก็ท�าให้เราต้องท�าความรู้จักกับ แล้วก็ไปเจอหนังสือ นิเวศ

ประวัติศาสตร์ ยิ่งงงกันใหญ่เลย ก็ซื้อมาอ่านดู ก็ท�าให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น

อย่างนี ้กเ็ป็นการจดุประกายตวัเอง กพ็ยายามสบืเสาะหาคนเขยีนน่ะ กไ็ด้รู้

ว่าอ.อรรถจกัร์เป็นคนเขยีน แต่กไ็ม่รูว่้าอ.อรรถจกัร์นีอ่ยูต่รงไหน จนวนัหนึง่

ไปเจอลูกศิษย์ของอาจารย์ขึ้นมา นี่ๆ หนูเรียนกับอาจารย์มา เฮ่ย! ไปติดต่อ

กับอาจารย์ให้ที ขอเป็นที่ปรึกษาหน่อย เนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่ท�าให้เรา 

ไปค้นอะไรต่อ กอ็ยากจะแนะน�าให้พวกเราลองหาศกึษา ไม่รูย้งัพมิพ์ในท้อง

ตลาดอาจจะยากแล้วมั้ง อาจารย์มีไหม

 อ.อรรถจักร์  อาจจะไม่มีแล้ว

 ลุงอ๋อย  อาจจะไม่มีแล้ว 

 ท็อป  ไปซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มา มี 5 เล่มฮะ

 อ.อรรถจักร์  ยังมีอยู่
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 จูน  มี 5 เล่ม (หัวเราะ)

 ท็อป  บนชั้น บนชั้น

 อ.อรรถจักร์  คาดอาจจะยังมี คือหนังสือผมเป็นหนังสือขายยากครับ 

(หัวเราะ) พิมพ์ 1,000 เล่ม บางทีขาย 10 ปี (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นความสนใจในวงแคบๆ อยู่ แต่ว่าที่มูลนิธิฯ ก็ยังมีอยู่นะ ก็ยัง

รกัษาไว้ เพราะรูว่้าหาซือ้ยาก เพราะว่าเขาไม่มพีมิพ์ออกมา (หวัเราะ) แต่ว่า 

ที่เกริ่นเรื่องนี้มาก็เห็นว่าตอนนี้เราก็มาเจอผู้ที่เขียนไอ้ตรงนี้เอาไว้ แล้วก็เล่า

ทกุๆ อย่างภายในเวลาไม่ถงึชัว่โมงให้เราเหน็ภาพ กค็ดิว่าไอ้เรือ่งของประเดน็

การค้นคว้าน่าจะเป็นเรื่องของการจุดประกายกันต่อไป

ส่วนอาจารย์อย่างทีเ่มือ่กีแ้นะน�าในตอนแรกๆ ก ็ในอกีเล่มหนึง่คอื 

Japanization ทีอ่าจารย์เขยีน กเ็ป็นเรือ่งของไม่ใช่ประเทศไทยหรอกมัง้ แต่

ว่าก็มีผลต่อวิธีคิดอะไรอีกเหมือนกัน อันนี้ก่อนจะหมดเวลา อาจารย์มีอะไร

แนะน�าสั้นๆ เกี่ยวกับ Japan (หัวเราะ)

 อ.อรรถจักร์  ไม่มีฮะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไม่มีเนาะ คือก็ อย่างโดยส่วนตัว ก็มีความนิยมญี่ปุ่น แต่ในยุคที่ตัว

เองเรียนมหาลัยต้นๆ นี่เป็นยุคที่นักศึกษาต้องปฏิเสธญี่ปุ่น

 อ.อรรถจักร์  ต่อต้านญี่ปุ่น

 ลุงอ๋อย  สินค้าญี่ปุ่นนี่ ใครซื้อนี่ มึงเป็นนักศึกษาหรือเปล่าเลย นั่นต่อต้าน

กนัแขง็แรงมากเลย แต่วนันีก้ลบักนัหมด กเ็รากเ็ลยมคีวามรูส้กึว่าของทีเ่ป็น

ของแข็งหรือของแข็งแรงก็ท�าลายยากนะ ไอ้การคิดตอนนั้นอาจจะถูกปลุก

หรืออะไรก็ตามแต่

เมือ่วานเราไปบ้านพ่ออุย๊ทีท่�าของเล่น ถ้าเราไปเจอพ่ออุย๊ญีปุ่น่นะ 

การจัดวางของทั้งหมดอาจจะอยู่ในอีกอารมณ์หนึ่งเลย ความเป็นสัดส่วน 

ความดูง่าย ความอะไรต่างๆ นานา อันนี้จะเห็นว่าตรงไหนแขวนได้ก็แขวน 

ตรงไหนวางได้กว็าง ใช่มะ แต่ของเขาจะวางป๊ับ เขากเ็อ...ตรงนีจ้ะดกีว่าตรง

นีไ้หม มกีารคดิซ�า้เข้าไปอกีทหีนึง่ อนันีโ้ดยส�านกึนะ ไม่ใช่โดยข้อบงัคบั อนันี้

กเ็ทยีบเคยีงให้เรานกึถงึว่าค�าว่าญีปุ่น่ไม่ได้แปลว่าชาตญิีปุ่น่หรอืภาษาญีปุ่น่

หรอก แต่แปลว่าลกัษณะชนดิหนึง่ทีม่บีรบิทของความงามแบบนีอ้ยูบ่นโลก

ใบนี้ ล้านนาก็มี ถ้าเรามองในแง่ของความหลากหลาย เราก็จะสามารถ ใน

ส่วนตัวนะ ถ้าเรามองความหลากหลายได้ เราก็น่าที่จะเข้าไปสู่ความหมาย

ของนิเวศได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรามองในแง่ของปัจเจกหรือ individual หรือ

บางอย่างที่เป็น mono  ลุงเชื่อว่าเราจะเข้าสู่ความหมายของนิเวศล�าบาก

มากเลย เพราะนิเวศมีปัจจัยคือความหลากหลาย

ทีนี้เรามาดูด้านมนุษย์ นิเวศของมนุษย์อย่างที่ฝ้ายพูดถึงเมื่อกี้

นะ โดยความเข้าใจก็คงพยายามปลุกหรือท�าให้เห็นเรื่องของบริบทของ

ความเป็นมนษุย์ทีต้่องอยูร่่วมกบัอะไรต่างๆ นานา อาจถกูพดูในวนันีเ้พราะ

ว่ามีความอ่อนแอในเรื่องของการอยู่ร่วม แต่ว่ามีความแข็งแรงในการดึง

ประโยชน์เอามาเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น อาจจะเป็นอย่างนี้ใน

ความเข้าใจของตัวเอง

ตัง้ใจว่าเทีย่งกจ็ะยตุเินอะ มใีครมปีระเดน็อยากจะถามไถ่อาจารย์

อีกไหมครับ

 เต่า  อยากรูเ้รือ่งญีปุ่น่ ตัง้แต่สมยัคามาครุะไปถงึเซน็โกก ุมสีงครามการเมอืง

มาเยอะแยะมากมาย แต่ท�าไมญี่ปุ่นเขายังด�ารงราชวงศ์เอกภาพของเขา

ได้ แต่ถ้าอย่างในไทยเราอยุธยา 400 ปีแบบเปลี่ยนราชวงศ์ไปกี่ราชวงศ์

แล้วก็ไม่รู้

 อ.อรรถจักร์  อีกครึ่งชั่วโมง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ให้ 10 นาทีอาจารย์ (หัวเราะ)

 อ.อรรถจักร์  อย่าคิดว่าอยุธยาเปลี่ยนราชวงศ์เยอะ ไม่มากนะ คืออยุธยา 

451 ปี ตอนปลายนีค่อืราชวงศ์ปราสาททอง ตรงกลางกเ็ป็นของพระนเรศวร 

ของพวกสุโขทัยเก่า 3 ราชวงศ์เอง ไม่มากนะ

ในขณะเดยีวกนัของญีปุ่น่เอง ถ้าพดูถงึในสมยับากฟุ ุเนือ่งจากจกั

รพรรรดิไ์ม่มอี�านาจเป็นเจวด็ เขากเ็ลยไม่แย่ง ดงันัน้ถ้าหากดเูงือ่นไขแล้วจะ

พบว่า ถ้าหากจักรพรรดิเป็นเจว็ดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสาย และขณะเดียวกัน

รัฐบาลบากุฟเุองกจ็ะสรา้งพันธมิตรไว้ ดูหนังเรื่องเจ้าหญงิอตัสึกจ็ะเหน็ เขา

ก็พยายามจะสร้างสายสัมพันธ์ คือ น่าสนใจที่เราจะศึกษาสิ่งที่พี่อ๋อยพูดคือ 

(หนึ่ง เดี่ยว)
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เราไม่ได้พูดถึงญี่ปุ่น แต่เข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดที่สร้าง ผลิตคนชุดหนึ่งขึ้นมา 

ระบบคิดชุดหนึ่งมา ไอ้ตรงนี้น่าสนใจ

เหน็ด้วยทีพ่ีอ๋่อยบอกหนุม่น้อยว่า ไม่มหีนงัสอืเล่มไหนบอกกบัเรา

หมด ท้ายสุดหนังสือทุกเล่มเป็นเพียงทางผ่าน เป็นเพียงข้อมูลที่เราจะต้อง

เดนิต่อ ถ้าไม่งัน้แล้วกไ็ม่มคีวามหมายทีเ่ราจะอ่านหนงัสอื ไม่มอีะไรตอบเรา

ได้ และระหว่างทางนีส่�าคญั อย่านกึถงึแค่ปลายทาง เป้าหมาย ระหว่างทาง

นี่ก็มีความส�าคัญมาก คงต้องช่วยกันสร้างกันอีกเยอะครับ โดยเฉพาะสาย

สิ่งแวดล้อม สายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่ต้องช่วยสร้างกันอีกมากมาย

มหาศาล เรื่องญี่ปุ่นนี่อยากจะคุยแต่ว่าต้องยาว (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไว้จัดเป็นตอนพิเศษไหม

 เต่า  ก็กระต่ายไปญี่ปุ่น (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ลุงมีวิธีนะ เอาอาจารย์อรรถจักร์มานั่งแล้วก็เหมือนกับได้ไปญี่ปุ่น 

(หัวเราะ) ว้า เลยใช่มะ (หัวเราะ) แต่ว่าอย่างที่บอกไง คือ เวลาเราจะไปไหน

ทัง้ท ีเราเอาความอยากไปตัง้ใช่ไหม ไม่รูแ้ต่ละคน ญีปุ่น่ อาจจะคล้ายกนัต่าง

กัน หา common ของญี่ปุ่นได้เปล่า อยากจะไปรู้จักเขาใช่ไหม แต่ว่าการ

รู้จักเขาบางทีการไปใช้เทคนิคของท็อปก็ได้นะ อธิษฐานทุกวันๆ (หัวเราะ) 

เขาก็ได้ไปญี่ปุ่น

 บอล  ต้องอธิษฐานทุกวัน ถึงจะได้ไปญี่ปุ่น

 ลุงอ๋อย  อ่ะนะ

common กบัปัจเจกของคนสาย
ศิลปะ
 เต้  พอดีเห็นลุงอ๋อยพูดเกี่ยวกับความเป็นปัจเจก แล้วก็อย่างที่อาจารย์

อธิบายตอนแรก ที่บอกว่าจะต้องเป็น common แล้วอย่างของที่ผมเรียน

อย่างนี ้คอือย่างสายทีผ่มเรยีนเขาจะพยายามเน้นเกีย่วกบัความเป็นปัจเจก

ชนกบันกัศกึษาแต่ละคนมากๆ แล้วอย่างนีถ้้าเกดิว่าคนทีเ่ขาเรยีนสายอย่าง

นีม้า เขาจะเข้าถงึความเป็น common ยากขึน้ อย่างผมกถ็กูเน้นมากๆ เลย

ว่า คนแต่ละคนต้องมลีกัษณะเฉพาะของตวัเองรวมทัง้แบบว่า (ลงุอ๋อย: เขา

เรียนศิลปะ) ทั้งอาจารย์ที่เวลาพูดอะไรอย่างนี้ ก็เหมือนกับว่าอาจารย์จะ

คอยบอกว่าอย่างสังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเดินไปตามท้องถนน

เราแทบไม่รู้เลยว่า คนไหนเป็นคนไหน แล้วการที่เราจะรู้ได้ว่าเราเป็นใคร

ในสังคม เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะหาที่ทางของเราให้คนอื่นเขารู้จัก

เรา แล้วการที่ท�าอย่างนี้จะเป็นสิ่งตรงกันข้ามแล้วก็ท�าให้เรารับรู้กับอย่าง

ที่ลุงบอกเมื่อกี้ได้หรือเปล่า ได้ง่ายหรือเปล่า

 อ.อรรถจักร์  ประการแรก common ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันนะ ถามว่า

งานศิลปะทั้งหมดเติบโตจาก common ไหม ผมคิดว่าเติบโตจาก com-

mon แล้วเราแตกขึ้นมา ดังนั้นการแชร์ในเรื่อง common นี่เป็นเรื่องปกติ

ของศิลปินซะด้วยซ�้าไป นึกถึงเวลาเราเรียนเทคนิคของภาพเขียนของสกุล

หนึ่งและอื่นๆ ทั้งหมดนี่คือของ common ที่ทุกคนร่วมกัน และลักษณะ

พิเศษของงานของศิลปินนั้นต่างหากที่จะเติบโตจาก common ดังนั้นเรา

จะต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็น common ร่วมกันเสมอ อันที่สอง ผมว่างานศิลปะ

สมัยใหม่ เริ่มเป็นงานศิลปะที่ไม่ใช้ทักษะ ไม่ใช่ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะ แต่

ใช้การคิด คิดเพื่ออะไร เพื่อที่จะท�าให้กระตุกให้คนจ�านวนมากคิดถึงความ

ดีความงามความจริง เช่น happening art  ผมคิดว่าท้ายสุดคืออะไรคือลง

ไปกระตุ้น common นะ

 เต้  ต้องบอกก่อน อันนี้ที่ผมพูด คือ ผมไม่ได้พูดในฐานะว่าตัวเองท�างาน



80 81

ศลิปะ แต่ทีผ่มพดูกค็อืว่า พวกผมมกัจะโดนบอกบ่อยๆ ว่าคณุต้องมวีธิคีดิที่

แบบหมายความว่าอย่างคนอืน่สิง่ทีเ่ขาท�ากนัมากค็อืเขาท�ากนัมาแล้ว การที่

คณุจะขึน้มาเป็นทีรู่จ้กัของคนอืน่หรอืของคนในสงัคมได้ คณุต้องคดิให้แตก

ต่างแล้วก็ต้องท�าเป็นให้ตัวเองเป็น original ของตัวเอง นี่ผมพูดในฐานะที่

โดนปลูกฝังมาอย่างนี้ ไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่างานศิลปะอะไรพวกนี้เลย

 อ.อรรถจักร์  แม้งานวิชาการหรือทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราก็ต้องคิดถึง original 

ทัง้หมดนะ original จะแปลว่าอะไรกอ็ย่างต้องแหวกออกมา แต่ถามว่า การ

คิดแบบนี้ท�าให้เราเป็นปัจเจกไหม ผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราสร้างจาก ground 

อะไร ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่อย่าลืม ผมคิดว่าศิลปินโดยส่วนใหญ่แล้ว

จะรูส้กึกบัสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นสงัคม แต่ว่าจะไม่ค่อยคดิกบั... คอืเพือ่นผมกเ็ป็น

พวกจบศิลปากรอยู่วิจิตรศิลป์ ทีนี้ ท้ายสุดจ�านวนหนึ่งจะพบว่าจริงๆ แล้ว

ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่ท้ายสุดศิลปินนี่เขาพูดกันได้เยอะมาก

เนอะ เถียงกันได้ (หัวเราะ)

 บอล  เหมือนกันเลย อาจารย์เคยพูดว่าแบบ ศิลปินก็เหมือนขโมย แต่

ไม่ใช่โจร ขโมยมาแต่ว่าท�าไงให้เป็นของตัวเอง คือทุกอย่างเขามองเหมือน

ขโมย ผมพดูไม่รู ้เหมอืนโจรดีๆ  นีเ่อง แต่ว่ามชีัน้เชงิทีจ่ะใช้ในการสร้างสรรค์

 อ.อรรถจักร์  ต้องถามพี่อ๋อย พี่อ๋อยเรียนมาทางด้านศิลปะ (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  เอาเป็นว่า กเ็ป็นความคดิน่ะ กเ็ป็นความคดิ คอืเคยมคีวามพยายาม

ที่แบบว่าจะต้องท�าอะไรที่ให้เป็นไทย

 บอล  ทุกคนเหมือนที่เรียนศิลปะมาคิดเหมือนกันว่าจะท�าอะไรที่ไม่ต้อง

เหมือนนะ ไม่ต้องเหมือนๆๆๆ ไม่อยากเหมือนคนอื่น

 ลงุอ๋อย  ไม่ต้องท�ากไ็ม่เหมอืนอยูแ่ล้ว (หวัเราะ) พอท�าดนัเหมอืน แล้วจะไป

ท�าท�าไม ใช่ไหม ก็เขาบอกว่า อย่างสมัยที่ลุงเรียนนะบอก มีภาควิชาที่แบบ

ว่าสร้างความเป็นไทยขึน้มาเลย ท้ายสดุกม็อีาจารย์ทีป่รกึษาบอกว่าท�ายงัไง

ก็ไม่เป็นฝรั่งหรอก คือ เอาสไตล์ของฝรั่งมาท�าอะไร ท�ายังไงก็ไม่เป็นฝรั่ง ใช่

มะ เป็นของโดยบริบทอีกหลายอย่างที่หุ้มเราอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล

ว่าจะมคีวามเป็นปัจเจกหรอืความเป็นตวั มขีองอยูแ่ล้วโดยธรรมชาต ิแต่พอ

เราไปจดัการกบัป๊ับ กเ็สยีทัง้ความเป็นสากลและเสยีทัง้ความเป็นปัจเจก เป็น

อะไรก็ไม่รู้เลยทีนี้ งงไปหมดเลย เพราะว่าการคิดบงการของ เราทิ้งเซ้นส์ไป

มากมายมหาศาล ซึ่งกว่าที่จะมีเซ้นส์อย่างนี้ในมนุษย์ได้ใช้เวลา 3 พันล้านปี

นะ ไม่ใช่แค่ล้านนา สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์นะ อันนี้เป็นช่วงที่แทบไม่

เหน็สเกลในเวลาของชวีติเลย ไม่ต้องไปดิน้หาความเป็นอะไร ทัง้ปัจเจกหรอื

เอกลักษณ์หรืออะไร ท�าอะไรที่ไม่โกหกตัวเอง ลุงว่าน่าจะดีที่สุด

 บอล  คือตอบตัวเองดีกว่า

 ลุงอ๋อย  คือใครจะคิดยังไงก็เก็บเอามาเป็นคลังนะ แล้วสมองก็ท�างานของ

มันเองได้เพราะว่ามีวิวัฒนาการมา 3 พันกว่าล้านปี

 บอล  ตอบเราดีกว่าว่าเราต้องการอะไรมากกว่าหรือจะยังไง

 ลุงอ๋อย  เราจับความรู้สึก คือ เอาเซ้นส์ของเราให้เห็นก่อน ไม่งั้นเราจะเห็น

ความคิดหมดเลย แล้วความคิดที่พาเราไปในทิศทางที่ไม่เหมาะ ก็เมื่อวาน

อย่างที่เราเห็นโศลกของคุณมาลา ค�าจันทน์ ใช่ไหม ที่พูดถึงสายน�้าใช่ไหม 

สายน�้าที่มาถึงจุดๆ หนึ่งแล้วก็ไป เป็นอย่างนั้น กระแสเป็นอย่างนั้น ไม่

สามารถทีจ่ะมขีองเดมิมาอยูใ่นทีเ่ดมิในเวลาใหม่ได้เลย เลือ่นของไปเรือ่ย แต่

ทนีีเ้ราจะให้เลือ่นไปในทศิทางไหน ใช่มะ ปัจจบุนันีก้พ็ดูกนัมากในเรือ่งของมี

ใครบ้างทีเ่ลอืกทีจ่ะเชือ่อะไรด้วยตวัเองได้บ้าง กเ็ป็นเรือ่งใหญ่ทีไ่ปคดิกนัต่อ

เอาเองกแ็ล้วกนั ถ้าพดูเดีย๋วเราจะใช้เวลาเยอะนะ เอาเป็นว่าตดัความตดับท 

มีใครมีค�าถามอะไรก็เขียนๆ เอาไว้ก็แล้วกัน จริงๆ แล้ว เวลาของอาจารย์ก็

คงหาได้ไม่ยาก แต่เวลาที่เราจะสัญจรถูกก�าหนดเอาไว้ด้วยเหมือนกัน

เดี๋ยววันนี้เราจะไปม่อนล้าน เป็นทางดินต้องใช้เวลานิดนึง ก็เลย

อยากจะท�าเวลา เอานะ ถ้าอย่างนั้นก็ ค�าถามต่างๆ เขียนเอาไว้ก็แล้วกัน  

แล้วก็จะส่งมาให้อาจารย์ช่วยขบแล้วก็ในวันข้างหน้าถ้าเราอยากจะคุยใน

มติทิีค่รอบคลมุย้อนไปถงึประวตัศิาสตร์ด้วย แล้วไปอนาคตด้วยได้กพ็ดูแทน

อาจารย์นะ อาจารย์เคยสญัญาว่ายนิดทีีจ่ะพดูคยุกบัพวกเรา แล้วเรากค็งจะ

มีหลายๆ มาสเตอร์ที่มาช่วยให้เราได้ขบได้คิดนะ วันนี้ก็ต้องชวนพวกเราให้

ก�าลังใจอาจารย์สอนต่อไป แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วย

 ทุกคน  ป่าน ป่าน สู้สู้นะคะ

 ลุงอ๋อย   ป่าน ขอตัวแทน (หัวเราะ) ในฐานะตัวแทนนะ เปลี่ยนคนก็ได้นะ

(ต้นแบบ ต้นฉบับ)
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 ป่าน  เปลี่ยนคนก็ได้

 เต่า  หยินๆ

 ลุงอ๋อย  นี่เรานั่งให้ก�าลังใจกัน ใช้ความรู้สึก งั้นก็ขอบคุณอาจารย์กัน

 ทุกคน  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

 ลุงอ๋อย  เห็นไหมนี่คือมรดกที่ถูกทิ้งไว้ให้ที่ท�าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แค่ค�าๆ 

เดียว (หัวเราะ)

 อ.อรรถจักร์  ขอบคุณมากครับ
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เรียนรู้
เพื่อโลก


