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พูดคุยหลังดูหนังที่อ.ปกป้องน�ำ
มำฉำย
 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวเราใช้เวลาเขียน คือเจตนาของอาจารย์ที่อยากจะให้เราเขียน 

คือขณะที่เราเขียนนี่เราจะได้คิด

 พี่ซัง  ใครที่มาไม่ทันตอนแรก

 พี่ฝ้าย  มีใครอยากจะดูตอนแรกอีกบ้างไหม

 บอล  เปิดฉายอีกรอบ

 พี่ฝน  ซ�้าอีกรอบ

 ฟีน  ซ�้าอีกรอบครับ

 นิว  ซ�้าอีกรอบๆ

 ฟีน  ช่วงแรกๆ หลับ

 พี่หนิง  คือคนที่ดูแล้ว ออกไปเขียนข้างนอกหรืออะไรยังไงก็ได้

 พี่ฝ้าย   เออ คนที่ดูแล้ว

 พี่หนิง  จะได้รีแลกซ์หน่อย

 Hatch-U  ดีค่ะ

 ลุงอ๋อย  ตามอัธยาศัย ใครที่ยังไม่ได้ดูช่วงแรก อยากดูช่วงแรก ก็รออยู่ในนี้

 พี่ฝ้าย  ถ้าใครไม่ดูแล้ว งั้นออกมาแล้วกัน

 พี่ฝน  เอ้า ใครไม่ดูออกไป

 พี่หนิง  คุณครูจะพาออกไปข้างนอกนะคะ

หลังจากนั้นสมาชิก Hacth-U ที่มาทีหลังก็ดูหนังในช่วงแรก ส่วน

คนที่มากันตั้งแต่เช้าและผ่านหนังรอบแรกไปแล้ว ต่างแยกย้ายกันไปเขียน

ข้อคิดเห็นจากมุมมองของตัวเองที่มีต่อหนังที่ได้ดูกันไป
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แนะน�ำตัว
 อ.ปกป้อง  สวัสดีทุกคนนะครับ

 Hatch-U  สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ

 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวผมจะให้เขาแนะน�าตัวให้อาจารย์รู้จักซักนิดนะครับ อย่างที่

เกริน่ให้พวกเราเมือ่วานและเมือ่เช้า คอืวนันี ้นีก่อ็าจารย์ตวัจรงิๆ เสยีงจรงิๆ 

อยู่ตรงนี้ อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์จากธรรมศาสตร์ อาจารย์สอน

เรื่องของเศรษศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ

 อ.ปกป้อง  ครับ

 ลุงอ๋อย  เศรษฐศาสตร์การเมืองนะ เมื่อเช้าที่เราได้ดูหนัง ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของโปรแกรมวนันี ้อาจารย์ได้ดไีซน์โปรแกรมออกมาว่าเช้าดหูนงั บ่ายคยุกนั 

ทนีีด้หูนงัแล้วกม็คีวามคดิเหน็ เรามกีระดาษทีเ่ราเขยีนออกมา ซึง่อาจารย์จะ

เริ่มต้นจากการที่ได้อ่านความคิดเห็นพวกเราด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นอยาก

จะให้พวกเราแนะน�าตัวให้อาจารย์ได้เห็นภาพว่า มาจากไหนกันสักหน่อย 

พอเป็นบรรยากาศประกอบนะ ไล่จากตัวที่เล็กที่สุด

 บอล  ครับ บอลครับ

 ลุงอ๋อย  จาก...

 บอล  อยู่ มศว.ครับ คณะศิลปกรรม ทัศนศิลป์ครับ

 อ.ปกป้อง  ครับ

 โฟน  โฟน ม.กรุงเทพฯ ศิลปกรรมเหมือนกันครับ

 อ.ปกป้อง  ชื่ออะไรนะครับ

 โฟน  โฟนครับ

 นิว  นิวค่ะ ทันตะ จุฬาฯ

 ตาล  ตาลค่ะ ทันตะ จุฬาฯ ค่ะ

 วิทย์  วิทย์ครับ บัญชีครับ จุฬาฯ ครับ

 พี่ฝน  ฝน กระต่ายในดวงจันทร์ค่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มีนามสกุลด้วย

 พี่ฝน  สตาฟค่ะ

 ฟีน  ฟีนครับ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ครับ ศิลปากรครับ

 หยิน  หยินค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลค่ะ

 กี้  กี้ค่ะ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรค่ะ

 ลุงอ๋อย  อ้าว โฟน

 ต๊อบ  ต๊อบครับ

 ลุงอ๋อย  เอ้อ (หัวเราะ)

 ต๊อบ  ศิลปกรรม ม.กรุงเทพฯ ครับ

 ท็อป  ท็อปครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหิดลครับ

 เต้  ชื่อเต้ครับ อยู่ศิลปกรรม ม.กรุงเทพฯ เหมือนกันครับ (หัวเราะ)

 บับเบิ้ล  บับเบิ้ลค่ะ ไบโอเทคโนโลยี ลาดกระบังค่ะ

 เน็ด  เน็ดค่ะ เภสัช จุฬาฯ ค่ะ

 แป้ง  แป้งค่ะ บัญชี ธรรมศาสตร์ค่ะ

 พี่ฝ้าย  ฝ้ายค่ะ ก็เป็นกระต่ายในดวงจันทร์ค่ะ

 ลุงอ๋อย  อ๋อเหรอ นึกว่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ (หัวเราะ) อ้าว ข้างหลัง

 พี่หนิง  หนิงค่ะ สตาฟมูลนิธิกระต่ายฯ ค่ะ

 พี่จ๋า  จ๋าค่ะ เป็นสตาฟค่ะ

 พี่แบด  แบดค่ะ สตาฟกระต่ายฯ ค่ะ

 ลุงอ๋อย  อ้าว ทางนี้

 พี่เอม  เอมค่ะ กระต่ายเหมือนกันค่ะ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  ครับ ปกป้องครับ วันนี้มาเป็นกระต่ายเหมือนกัน (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เอ้า โอเค งั้นเชิญอาจารย์
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ควำมคิดต่อสิ่งที่เห็นจำกสำรคดี
เรื่อง Our Daily Bread
 อ.ปกป้อง  เป็นไงครับ ดูหนังเมื่อเช้า แล้วเห็นปรากฎการณ์สังหารหมู่ 

(หวัเราะ) บทวจิารณ์บางชิน้เขาเรยีกว่า หนงัเรือ่งนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึประสบการณ์

ของการสงัหารหมูใ่นระบบทนุนยิม บทวจิารณ์บางเรือ่งเขาใช้ค�านี ้เหน็ด้วย

หรือไม่เห็นด้วยยังไง หรือว่าดูแล้วเรารู้สึกยังไง บับเบิ้ล

 บบัเบิล้  หดหูก่บัสิง่ทีเ่หน็เพราะว่ามนัเหมอืนไม่ใช่สิง่มชีวีติ กลายเป็นอย่าง

อื่นไปแล้ว คือชินกับประเทศไทย เป็นเกษตรกรรมกสิกรรมที่ปลูกกันอย่าง

นี้ตลอด แต่อันนี้เป็นระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเหมือนตั้งแต่ก่อนจะเกิดแล้ว ก็

ท�าให้เขาเกิดขึ้นมา แล้วก็ท�าเหมือนเขาเป็นวัตถุสิ่งของ เอาความต้องการ

ของเราเป็นหลัก ก็เลยสะเทือนเหมือนกันว่า โอ้โห เป็นแบบนี้เนอะ แล้ว

ต่อไปจะเป็นยังไง มันจะมากขึ้นกว่านี้ จะลุกลามมาประเทศไทยเป็นอย่าง

นี้ด้วยรึเปล่า หรือทั่วโลก หรือมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไหม เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของคนบนโลกนี้

 อ.ปกป้อง  มีฉากไหนที่ดูแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจมากๆ

 บอล  ที่ดูลูกเจี๊ยบ

 อ.ปกป้อง  มันคืออะไร

 บอล  ดูเขามองลูกเจี๊ยบไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้ว มองเป็นแค่...

 ลุงอ๋อย  เฮ้ย ตอนนั้นมันหลับนี่นา (หัวเราะ)

 พี่เอม  ตอนนั้นได้ยินเสียงกรน

 บอล  ผมบอกว่าผมรี่ตาดูอยู่นะ

 พี่เอม  อ๋อ

 บอล  แล้วผมก็เลยให้ความเห็นตอนนั้นไปแล้วว่ามันเป็นยังไงครับ

 ลุงอ๋อย  โอเค แซวกันสนุกๆ

 บอล  ครับ ก็ดูว่าเขาไม่ได้มองเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกัน มองสัตว์พวกนี้ว่า
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กลายเป็นสิ่งของไปแล้ว จริงๆ มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตน่ะครับ ไม่มีพวกนี้ ก็ไม่มี

มนุษย์คนทั่วไป

 อ.ปกป้อง  ท็อปล่ะครับ

 ท็อป  ผมดูตรงคนที่เหมือนไม่ใช่คนไปแล้ว เหมือนเป็นเครื่องจักรที่ต้อง

ท�าตามฟังก์ชั่นที่เขาก�าหนดมา แล้วดูอย่างหน้าตาของเขาน่ะ เขาสามารถ

ฆ่าสัตว์ได้อย่างหน้าตายมากๆ เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แล้วก็

มีฉากนึงที่มีโทรศัพท์เข้ามา เขาก็ถือโทรศัพท์คุยเหมือนแบบเหมือนไปเดิน

ห้างปกติ แบบทั้งที่ข้างหน้าเขาน่ะมีสัตว์แขวนอยู่ เลือดไหลหน่อยๆ มันก็

แปลกตามากๆ

 อ.ปกป้อง  อืม หยินล่ะครับ

 หยิน  ก็รู้สึก...เห็นภาพอย่างที่เพื่อนๆ เห็น แต่เราก็รู้สึกเป็นกลางๆ ด้วย

ค่ะ เหมือนยอมรับกับที่มันเป็น เพราะว่าในอุตสาหกรรมอย่างอื่นก็มีแบบนี้ 

แต่นี่เป็นเรื่องของอาหาร เป็นเรื่องที่เราสัมผัสใกล้ชิดทุกวัน เรากินอะไร ถึง

แม้ว่าอาหารจะไม่ใช่แบบที่เรากิน มันอาจจะไม่ได้มาจากแบบนั้น ในสังคม

เราก็ยังอาจจะเป็นเกษตรแบบที่เราเห็น เราอาจจะเคยชินกับสังคมแบบนี้ 

พอไปเห็นอย่างเราก็เลยรู้สึกกับมันมาก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอฟเฟ็คท์จากสิ่ง

ที่เราท�ามาน่ะค่ะ จากอดีต แล้วเราก็ต้องมา...เขาเรียกว่าอะไร แก้ไขกับมัน 

อย่างเราปฏิวัติวิทยาศาสตร์มา เอาวิทยาศาสตร์มาท�าให้ชีวิตเราดีขึ้น แล้ว

คนกต็ายน้อยลงคนกม็มีากขึน้ แล้วเราจะเอาอาหารจากไหน มนักเ็ลยเกดิไอ้

พวกนี้ขึ้นมามากมาย ที่เราพัฒนาขึ้นมาว่าในพื้นที่นึงน่ะ เราต้องท�าผลผลิต

ให้ได้มากๆ นะ ในสัตว์ตัวนึงเราต้องใช้เขาทุกส่วนนะ ต้องคุ้มนะ อะไรอย่าง

เนีย่ กใ็นเมือ่เราเอาวทิยาศาสตร์มาท�าให้ชวีติเราดขีึน้ มนักต้็องมไีอ้นีต่ามมา 

แล้วถ้าเราจะบอกว่าผดิไปซะทัง้หมดเลย กค็งไม่ใช่ เพราะว่าเราจะไปเริม่ต้น

ใหม่ เรากลับไปปลูกผักอย่างเดิมเหรอ หรือว่าเลี้ยงสัตว์แบบเดิม แล้วคนก็

อดอยาก แล้วจะท�ายังไงเราก็ต้องแก้ไขมันไปเรื่อยๆ น่ะค่ะ คิดว่า
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 อ.ปกป้อง  เราเห็นอาหารใช่ไหม ทุกวันที่เรากินอยู่ แต่ที่หนังเรื่องนี้มันน่า

ตื่นตาตื่นใจ ก็คือมันฉายภาพให้เราเห็นว่าเบื้องหลังอาหารที่เราพบเจออยู่

ทุกวัน ข้างหลังมันเป็นโลกที่ผมก็ไม่เคยดูไม่เคยรู้มาก่อน จนกระทั่งได้มาดู

หนงัว่าการใช้เทคโนโลยมีาประกอบการผลติเนีย่มนั...ใช้ค�าว่าอะไรดล่ีะ มนั

ไปไกลถงึขนาดนี ้เราจนิตนาการถงึโรงฆ่าสตัว์กน็กึถงึแบบนงึใช่ไหมครบั แต่

เรื่องนี้ โอ้โห สเกลมันขนาดใหญ่ ไม่ได้ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเดียวใช่ไหม

ครับ แล้วมันแทบไม่ได้ใช้แรงงานเข้มข้น แต่เป็นทุน การใช้ทุนเข้มข้น ใช้

เครื่องจักรใช่ไหมครับ ผมดูหนังเรื่องนี้ แล้วผมนึกไปถึงหนังเรื่องนึง ซึ่งสมัย

เคยสอนแป้งเนี่ยจ�าไม่ได้ว่าปีนั้นเคยเอาไปฉายให้ดูไหม

 แป้ง  ยังไม่ได้ดูค่ะ

 อ.ปกป้อง  ยังไม่ได้ใช่ไหม เรื่อง Modern Times เคยได้ยิน ใช่ไหมครับ

 ลุงอ๋อย  ชาร์ลี แชปลินเหรอ

 อ.ปกป้อง  ใช่ครับ หนังของชาร์ลี แชปลิน ทุกคนรู้จักชาร์ลี แชปลินใช่

ไหม ทุกคนรู้จักเขาในฐานะดาราตลกใช่รึเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดคุณลองไปไล่

ดูสิ ตอนคุณอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหม พอมีความรู้ความสนใจสังคม ได้ไปคุย

กับมาสเตอร์มาหลากหลายแล้ว ลองกลับไปดูหนังชาร์ลี แชปลินใหม่อีก

รอบ ไปไล่ด ูแชปลนิเป็นคนทีท่�าหนงัคมมากนะครบั แล้วกเ็ป็นหนงัสะท้อน

สังคมได้แบบ...เก่งมาก ฉากหน้าเป็นฉากตลก เด็กๆ ดูก็ชอบ แต่ว่าถ้าเราดู

ด้วยการตั้งค�าถาม เราจะเห็นอะไรหลายเรื่องเลยที่แชปลินตั้งค�าถามไว้ วัน

นี้ไม่ได้หยิบคลิปมา มีหนังเรื่องนึงที่ผมมักจะเอาไปฉายให้กับนักศึกษาที่ผม

สอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองดูเสมอ หนังเรื่องนั้นคือหนังเรื่อง Modern 

Times ยุคสมัยใหม่ แชปลินน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

นะครับ ช่วงปีผมไม่แน่ใจ ยุคสมัยใหม่ของแชปลิน พูดถึงชีวิตของตัวละคร

ของเขา แชปลนิเขยีนบทเอง ก�ากบัเอง เล่นเอง ท�าเองทกุอย่างเลย เป็นหนงั

เงียบ เป็นชีวิตของคนท�างานในโรงงาน

แล้วในโรงงานช่วงหลังปฏิวัติอุสาหกรรม โจทย์ของการมีโรงงาน

ก็คือการผลิตของให้ได้จ�านวนมากๆ ใช่ไหมครับ ใช้ต้นทุนต�่าๆ ผลิตให้ได้

เยอะที่สุด ใช้ต้นทุนต�่าที่สุดเพื่อไปตอบสนองตลาดขนาดใหญ่ เพราะว่าใน

ระบบทุนนิยมเนี่ย การสะสมทุนมันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องขายของได้ใช่ไหม 

คือผลิตสินค้าแล้วก็ต้องขายเพื่อเอาเงินมา ได้เงินไปเป็นระบบที่ใช้ทุนต่อ

ทุน เงินต่อเงิน สะสมไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณผลิตแล้วคุณก็

ต้องหาวธิทีีท่�ายงัไงให้มนัขายได้ แล้วกต้็องขายให้ได้ในราคาทีส่งูกว่าต้นทนุ

ที่ใช้ตั้งต้น แล้วคุณก็เก็บส่วนเกินที่ว่าไว้ด้วยวิธีต่างๆ เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกัน

ไปนะครับ แล้วก็เอาส่วนเกินที่ว่าไปสะสมทุนต่อ ผลิตให้มากขึ้นไปอีก นี่คือ

ระบบทนุนยิมหรอืนยิมทนุ คอืระบบทีท่�าการผลติแล้วแลกเปลีย่นอยูร่อบๆ 

กลไก วงจรของการสะสมทุนนะครับ

หนังเรื่อง Modern Times แชปลินก็สะท้อนภาพของคนงาน 

อยากให้ไปดู มีฉากนึงเป็นฉากที่คลาสสิคมากในวงการภาพยนตร์โลกเลย 

แชปลินก็มีหน้าที่ขันน็อต คือแต่ละคนในโรงงานในกระบวนการผลิตสมัย

ใหม่ ก็มีกระบวนการที่เรียกว่า แบ่งงานกันท�าใช่ไหม division of labour 

แต่ละคนก็เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง มี special line station ต่างๆ ในโรงงาน 

ถ้าคนไหนตอกกต็อกอย่างเดยีว คนไหนขนักข็นัอย่างเดยีว แล้วแชปลนิกเ็ล่น

ตลก ก็ดูเขาขันจนสุดท้ายแล้วพอพักกินข้าว มือเขาก็ยังชักกระตุกๆ อย่างนี้

อยู่ มันหยุดไม่ได้ แล้วก็ตอนหลังท�างานไปเรื่อยๆ เขาก็เกิดแบบสติแตกขึ้น

มา บ้าขึ้นมานะครับ ก็เอามือที่ขันแทนที่จะไปขันน็อตก็เอาไปขันหน้าอก

เพื่อนหน้าอกชาวบ้าน (หัวเราะ) วิ่งไล่ปั่นป่วนไปทั้งโรงงานหมดเลย แล้ว

ที่คลาสสิคมากคือฉากที่สุดท้ายแล้ว แชปลินตกเข้าไปอยู่บนสายพานการ

ผลิต แล้วก็ค่อยๆ ไหลๆๆ จนเข้าไปอยู่ในเครื่องจักร เป็นฉากที่เข้าไปอยู่

ในเครื่องจักรแล้วก็หมุนตัวไปรอบๆ วงล้อของสายพานการผลิตของฟัน

เฟืองของกระบวนการผลิต นี่เป็นฉากที่คลาสสิคมากแล้วเป็นฉากที่แปล

ความคิด นามธรรมของคาร์ล มาร์กซ์ เคยได้ยินใช่ไหมครับ คาร์ล มาร์กซ์ที่

เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อของส�านักที่วิพากษ์ของระบบทุนนิยม แปลความคิด

นามธรรมของคาร์ล มาร์กซ์ให้เป็นรูปธรรมได้แบบชัดที่สุด นั่นก็คือฉากที่

คือเครื่องจักรกินคน

ผมนกึถงึหนงัเรือ่งนัน้ตอนผมดหูนงัเรือ่งนี ้แล้วหนงัเรือ่งนีส้ะท้อน

ภาพที่เผลอๆ น่ากลัวกว่าหนังของแชปลินอีก เพราะอะไรครับ ในหนังของ 

(Charlie Chaplin)

(Karl Marx)
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แชปลนิเราเหน็กระบวนการผลติแบบทนุนยิมในสายพานการผลติใช่ไหม แต่

เขาท�าสิง่ของใช่ไหม ในสายพานการผลติใครมหีน้าทีท่�าอะไรกท็�าไป สิง่ทีว่ิง่

บนสายพานคอืของทีไ่ม่มชีวีติใช่ไหมฮะ แต่ใน Our Daily Bread มนัแรงมาก 

เพราะว่าสิ่งที่วิ่งอยู่บนสายพาน มันคือของมีชีวิต เราเห็นทั้งหมูทั้งไก่ ปลา 

วัว มีแต่ของที่มีชีวิต นี่คือสิ่งมีชีวิตนะครับ แต่ว่าเราเห็นชีวิตมันในนั้นไหม 

เราเห็นความเป็นชีวิตของมันไหม พวกเราเนี่ยเห็น แต่ถ้าพวกเราต้องไปท�า

หน้าที่เป็นคนในโรงงาน สมมติว่าเราเป็นคนที่ยากจนไม่มีทางเลือกเลย คุณ

ต้องเป็นพนกังานในโรงงาน คณุเหน็ชวีติของสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าคณุไหม นีค่อื

ด้านของความโหดร้ายของระบบสายพานการผลติ โห ชัน้ยอดเลยนะ คอืมนั

ไม่ใช่แค่...เมื่อกี้หลายคนพูดถึงคนที่อยู่ข้างๆ สายพานการผลิต มันไม่มีชีวิต 

มนัมชีวีติแต่ว่าชวีติเขาเหมอืนไม่มชีวีติ เราไม่เหน็แววตาในการสนกุสนานกบั

งานที่เขาท�าเหมือนที่หลายคนเขียน ใช่ไหมครับ เมื่อกี้ผมลองดูคร่าวๆ รู้สึก

ถึงความเฉยชาใช่ไหมครับ รู้สึกถึงความไร้หัวใจ เขาไม่ได้เกลียดสิ่งที่อยู่ข้าง

หน้าแต่สิ่งที่เขาท�าก็คือท�าหน้าที่ของเขา มีหลายมิตินะ แต่ในหลายมิตินั้น

กน่็ำสนใจว่ำกระบวนกำรผลติแบบไหน
ที่มันพรำกควำมเป็นคนออกไปจำกคน มัน
พรำกชีวิตและจิตวิญญำณออกไปจำกคนที่
มีชีวิตและจิตวิญญำณได้

แล้วเหตกุารณ์นีไ้ม่ได้เกดิขึน้เฉพาะในโรงงานฆ่าสตัว์ทีเ่ราเอามาให้

ด ูมนัเกดิขึน้รอบๆ ตวัเรานีแ่หละ เป็นดกีรทีีแ่ตกต่างกนั แน่นอนกข็ึน้อยูก่บั

ว่าทางเลือกของคนท�างานมามากมายขนาดไหน เราไม่เห็นชีวิตหรอก ของ

ทั้งคนที่อยู่ข้างๆ สายพาน แล้วเราก็ไม่เห็นชีวิตของสิ่งที่อยู่บนสายพาน มัน

มเียอะซะจนไม่มค่ีาใช่ไหมครบั ในความคดิของหลายๆ คน เราเหน็ลกูเจีย๊บ

กีพ่นัตวักีห่มืน่ตวัล่ะวนันี ้ถ้าเราไม่ได้คดิว่านีเ่ป็นสิง่มชีวีติแต่ละตวัทีม่ชีวีติที่

งดงามของมนั ใช่ไหม มนักเ็ป็นแค่อะไรล่ะ แค่เบีย้หมากหนึง่บนกระดานของ

สายพานการผลิตแบบทุนนิยมหรือเปล่า

เมื่อกี้ หยินใช่ไหมครับ หยินพูดตั้งค�าถามที่น่าสนใจมากเลย หยิน

แตะนิดหน่อยว่าเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นข้างหน้านี่ เบื้องหลังมันคืออะไร 

ถ้าจะอธิบายว่าอุตสาหกรรมอาหารเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร มันเกิดขึ้นมาด้วย

แรงขบัแบบไหน แล้วจะน�าเราไปสูอ่ะไร ในอกีด้านนงึ หยนิกต็ัง้ค�าถามเลก็ๆ 

เหมอืนกนัว่าคนอย่างพวกเราทีไ่ม่ได้ยากล�าบากอะไร เหมอืนคนทีท่�างานใน

โรงงาน ใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสังคม ต้องกินอาหารอยู่เนี่ย ท่าทีของเราต่อโลก

ควรจะเป็นยงัไง เราอยูย่งัไงในโลกทกุวนันี ้โลกทีพ่อเราดหูนงัเสรจ็ เมือ่กีเ้รา

ก็ไปกินไก่กันใช่ไหม (หัวเราะ) ใช่ไหม เมื่อกี้เรากินอะไรกัน เมื่อตอนกลาง

วันน่ะ (หัวเราะ)

 Hatch-U  กินหมู

 อ.ปกป้อง  กินหมู ใช่ไหม แล้วกินกันลงไหม

 Hatch-U  ลงค่ะ

 อ.ปกป้อง  กล็งนะ เหน็กนิกนัเสรจ็เรว็น ิแล้วกก็ลบัมานัง่ดตู่อแรงดมีากเลย

แต่ว่ำจะอยู่ยังไงในโลกที่เรำเผชิญหน้ำ
กับบำงสิ่ง เรำตั้งค�ำถำมกับมันเรำหงุดหงิด
กับมัน เรำอยำกเปลี่ยนมัน แต่ว่ำพอเรำเดิน
ไปอีกหน่อยพอพ้นจำกห้องนี้เรำก็เดินตรงไป
ที่ห้องครัว เรำก็หยิบจำนมำหยิบหมูมำแล้ว
เรำก็กินเข้ำไป โดยที่เรำไม่รู้ว่ำหมูที่เรำกินมี
ชะตำกรรมเช่นเดียวกับหมูที่เรำดูรึเปล่ำ
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เรำจะอยู ่ยังไงในสังคมแบบนี้ แล้ว
ในระบบสังคมทุนนิยม โดยเฉพำะทุนนิยม
โลกำภิวัฒน์

เดีย๋วเราจะค่อยๆ คยุกนัไปเรือ่ยๆ ภาวะทีเ่รยีกว่ามนัอหิลกัอเิหลือ่

ตรงนี้ในใจเรา เราจัดการกับความอิหลักอิเหลื่อในชีวิตของเรายังไง ถ้าใคร

บอกว่าเรื่องที่ให้ดู มันไกลตัวไปหน่อยเพราะเราคงจะไม่ได้เผชิญภาวะยาก

ล�าบากขนาดนั้น คงไม่มีชีวิตที่จะต้องไปท�างานตรงนั้น ท�างานในโรงงาน

ฆ่าสัตว์

ผมจะยกตัวอย่างลูกศิษย์ผมบางคน เพื่อนผมบางคน พวกคุณอยู่

ปี 3 ปี 4 กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม อีกไม่นานก็ต้องเข้าไปท�างานในโลกความ

เป็นจริง แล้วในโลกความเป็นจริงก็มีทั้งโลกที่เราสนุกที่จะอยู่กับมัน แล้วก็

มีโลกที่เราไม่สนุกที่จะอยู่กับมัน ถ้าคนไหนที่โชคดีหน่อย ไม่ใช่แค่โชคดีนะ

แต่ว่ามีเจตจ�านงที่แน่วแน่หน่อย คือคุณก็อยู่ในโลกที่คุณสนุกกับมันได้ แต่

ในคนจ�านวนมากกอ็ยูใ่นโลกที.่..ลกูศษิย์ผมบางคนเดนิเจอกนัแถวๆ เซน็ทรลั

ลาดพร้าว บ้านผมอยูแ่ถวนีเ้หมอืนกนัครบั กเ็ดนิเจอลกูศษิย์บางคน เขาบอก

ว่า โอ้โห ชีวิตนี้เขารอวันศุกร์มากเลย เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์มันเป็นชีวิตที่

เขาไม่ได้อยากไปอยู่ แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไง ไปทางไหน ไม่อยากท�างาน 

ไปท�างานเขากร็ูส้กึเหมอืนกบัว่า เขากเ็ป็นแค่ส่วนนงึเสีย้วส่วนหนึง่ของสาย 

พานการผลิตแบบทุนนิยม เขาไม่รู้ว่าท�าไปเพื่ออะไร แต่รู้ว่าต้องท�า ไม่งั้น

ไม่มีอะไรกิน เพราะฉะนั้นชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัว กับชีวิต...สุดท้าย

ของเขามันไม่ได้ซ้อนทับกันสนิท

ผมมีเพื่อนบางคน เพื่อนรักกันเลยนะ จบมาก็ไปท�างานในภาค

ธนาคาร มีอยู่วันนึงเขาก็นั่งคุยกับผมด้วยความเซ็ง มันก็พูดประโยคนึงที่ผม

คิดว่าสะเทือนใจนะ บอกว่า “กูอยากกด pause ชีวิตไว้ตรงเนี่ย แล้วอีก 30 

ปี ค่อยมากดใหม่อกีทนีงึ ให้มนัแก่ไปเลย” เพราะรูว่้าชวีติอกี 30 ปีข้างหน้า

มันเหมือนเดิมเลย คงไม่มีอะไรไปกว่านี้ นอกจากเช้ามาท�างานเย็นก็กลับ

บ้าน เช้ามาท�างานเย็นก็กลับบ้าน โอ้โห ฟังแล้วแบบว่า เศร้าไหม คนที่แชร์

อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ ในโลกของการท�างานนี่เยอะนะคุณ

ผมจะไปสะเปะสะปะนะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาขมวดกัน บทความ

ชิ้นล่าสุดที่ผมเพิ่งเขียนให้ ฅ.ฅน ผมเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยเล็กๆ ชิ้นนึงของ

อาจารย์นิพนธ์ อดีตคณบดีของคณะฯ ผม อาจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร ตอน

นีอ้าจารย์เป็นประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยอยู ่ทีเ่ราอาจ

จะเคยได้ยินอยู่ในนาม TDRI อาจารย์นิพนธ์มาพูดที่คณะฯ เรื่องพฤติกรรม

ทางเศรษฐกจิของชนชัน้กลาง ชนชัน้กลางกค็อืคนทีไ่ม่ได้รวยจดั ไม่ใช่จนจดั

กอ็ยูต่รงกลางของสงัคม แน่นอนชนชัน้กลางกอ็าจจะมหีลากหลายระดบัราย

ได้นะ ชนชั้นกลางค่อนไปทางรวยบ้าง ชนชั้นกลางค่อนไปทางจนบ้าง แล้ว

ก็กลางจริงๆ บ้าง แกก็ไปส�ารวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมวิทยา ก็พบ

ว่างานในฝันของชนชั้นกลางไทย ไม่ใช่งานที่แต่ละคนเป็นเจ้านายตัวเองนะ 

ไม่ใช่งานที่แต่ละคนเป็นผู้ประกอบการที่ท�าอะไรของตัวเอง

งำนในฝันของชนชั้นกลำงไทย คือกำร
เป็นมนุษย์เงินเดือน จำกข้อมูลพบว่ำชนชั้น
กลำงที่เป็นนำยของตัวเอง มีอยู่น้อยมำก

ชนชั้นกลางที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าท�า

ธุรกิจที่ตัวเองเป็นนายจ้างของชาวบ้าน มีอยู่แค่ประมาณ 30% ของชนชั้น

กลางทั้งหมด มีเท่านั้นเอง ถ้าเป็นนายจ้างคนอื่นที่มีคนอื่นเป็นลูกน้อง 

ประมาณ 10% หรอืน้อยกว่านัน้ แล้วยอดนีไ้ม่เปลีย่นเลย ในกระบวนพฒันา

เศรษฐกิจไทยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ไม่เปลี่ยนเลยแปลว่าอะไร คนรายได้ดี

ขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวสูงขึ้นเรื่อยๆ คนมีเงิน

เดือนเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าคนก็ยังอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นั่นแหละ 

อยากเป็นลูกน้องชาวบ้านอยู่นั่นแหละ ค�าถามที่น่าสนใจคือ “ท�าไม” ใน

ประเทศอื่นเป็นแบบนี้ไหม

(Thailand Development Research Institute)
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ในประเทศทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ ถ้าเรามองในแง่มมุของเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็ คอืเศรษฐกจิทีม่กีารกระจายได้ดใีช่ไหมครบั แต่ละคนได้

ท�าอะไรที่ตัวเองอยากท�า แต่ละคนมีความสามารถในการผลิตของตัวเอง 

แล้วเศรษฐกจิแบบนีม้นัถงึจะยัง่ยนื ใช่ไหม เศรฐกจิทีอ่่อนแอกค็อืเศรษฐกจิ

ทีผ่กูขาด เพราะว่าเศรษฐกจิผกูขาดเหมอืนกบัคณุเอาไข่ใบเดยีวใส่ในตะกร้า 

พอตะกร้าตกเมื่อไหร่มันก็แตก ถ้ามีเศรษฐกิจที่ขึ้นกับคนจ�านวนมากๆ 

โอกาสที่จะมีความเสี่ยงก็ลดลงใช่ไหมครับ เศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานล่าง

ขึ้นไปข้างบน แต่เศรษฐกิจที่มักจะมีปัญหาคือ เศรษฐกิจที่มีการกระจายที่

ไม่ค่อยเป็นธรรม คนจ�านวนน้อยเป็นเจ้าของทรัพย์สินจ�านวนมาก รายได้

จ�านวนมาก เงินทองจ�านวนมากในระบบเศรษฐกิจ ใช่ไหม

เศรษฐกิจไทย เป็นเศรษฐกิจที่มีการกระจุกตัวสูง มีงานอยู่ชิ้น

นึงงานของอาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ TDRI เขาไปส�ารวจบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น ประมาณ 500 บริษัท พบว่า

บริษัทที่รวยที่สุดในตลาดหุ้น 10 อันดับแรก เป็นเจ้าของมูลค่าเทียบกับใน

ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ประมาณ 80% งานวิจัยที่อาจารย์เดือนเด่นไป

ส�ารวจบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ สกัประมาณ 20% เป็นเจ้าของ

ส่วนแบ่งประมาณ 80% ในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแกก็ไปส�ารวจบริษัทที่

กว้างกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือบริษัทที่จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ มี 2 แสนราย และไปดู Top 10% ข้าง

บน กับ Top 10% ข้างล่าง Top 10% ข้างบนบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของ

ประมาณ 80% ของมูลค่าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ตัวเลขคล้ายๆ กัน เรา

คงไมต่้องพูดถึงการกระจายรายได้ที่หลายคนอาจจะเคยพูดใหฟ้ังนะ ว่าคน

ที่อยู่ 20% บน กับ 20% ล่าง ห่างกันตั้งประมาณ 10 กว่าเท่า ใช่ไหมครับ 

แล้วนบัวนัเมือ่เศรษฐกจิเตบิโต ความห่างทีว่่าจะยิง่ห่างๆ ๆ  ๆ  ๆ  ขึน้ไปเรือ่ยๆ 

เรายงัไม่ต้องพดูถงึเงนิฝากนะครบั ผมไม่รูต้วัเลขเป๊ะๆ แต่ว่าเคยมตีวัเลขชดุ

นึงผมอาจจะเคยเอาไปคุยให้ฟังว่า

คนที่ เป ็นเจ ้ำของบัญชี เงินฝำกใน
ประเทศไทย บัญชีเงินฝำกที่ต�่ำกว่ำ 1 ล้ำน
บำท มีอยู่ประมำณ 98% ของทั้งหมด ที่
เหลืออีก 2% ของบัญชีเงินฝำกทั้งหมด สูง
กว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่คน 2% ที่ว่ำมีเงินฝำก
สงูกว่ำ 1 ล้ำนบำทนีเ่ป็นเจ้ำของปริมำณเงนิ
ฝำกในระบบประมำณ 70% ของเงินฝำก
ทั้งหมด

ตวัเลขพวกนีม่นัสะท้อนให้เหน็ว่า เศรษฐกจิไทยมนัไม่ใช่เศรษฐกจิ

การกระจาย แต่เป็นเศรษฐกจิทีก่ระจกุแล้วเป็นเศรษฐกจิทีก่ระจกุอยูใ่นมอื

คนข้างบนซะเยอะครับ

เมื่อเทอมที่แล้วผมไปสอนที่คณะบัญชีที่แป้งเรียนอยู่ มีลูกศิษย์

คนนึงเขาก็ยกมือบอกว่า ผมก็เอาเรื่องพวกนี้ไปเล่า แล้วก็ไปตั้งค�าถามว่า

เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรึเปล่า เราบอกว่าดูอย่างนี้

แล้วเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ เพราะว่าลูกจ้างมัน

เยอะไปหมดเลย แล้วก็ตั้งค�าถามว่าท�าไมเศรษฐกิจไทยถึงไม่ใช่เศรษฐกิจ

ของผู้ประกอบการ ให้ไปคิดกันนะครับ เศรษฐกิจของผู้ประกอบการก็คือ

มีประโยชน์ในแง่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับ พวกลูกศิษย์คนนึงก็บอกว่า

ส่วนนงึกต้็องโทษระบบการศกึษา เพราะว่าตวัเขาเนีย่ ทีเ่รยีนอยูท่ีค่ณะบญัชี

นี่ ซึ่งเป็นคณะที่ควรที่จะต้องผลิตผู้ประกอบการออกไป แต่ในกระบวนการ

ศึกษาในกระบวนการผลิต เขาไม่ได้ฝึกคุณให้เป็นนายตัวเองใช่ไหม ลูกศิษย์

ผมก็บอกว่าเขาไม่ได้ฝึกผมให้เป็นนายตัวเอง ให้ผมอยากท�าอะไรอย่างที่ผม

อยากท�า แต่เขาฝึกผมให้เป็นลกูจ้างทีด่ ีทีเ่ชือ่ง (หวัเราะ) แล้วเขากร็ูส้กึอดึอดั 
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เขาก็ระบายออกมา นั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง เราเห็นจิ๊กซอว์ต่างๆ พวกนี้ ผมเล่า

ประสบการณ์ทีไ่ด้ไปคยุกบัลกูศษิย์คณะบญัช ีเล่าเรือ่งตวัเลขเศรษฐกจิเบือ้ง

ต้นเล็กๆ น้อยๆ บางตัว เรามาดูหนัง Our Daily Bread ด้วยกัน เล่าเรื่อง

เพือ่นเรือ่งลกูศษิย์ให้ฟังเนีย่ จิก๊ซอว์ทีม่นักระจดักระจายกนัอยูต่รงนี ้ถ้าเรา

ช่วยๆ กนัมาต่อจิก๊ซอว์แล้วพยายามอธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกทกุ

วันนี้ ในโลกที่เรียกว่าโลกทุนนิยมโลกาภิวัฒน์นี่นะครับ เราจะอธิบายมันยัง

ไง เราจะต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้ยังไง ว่าแต่ละตัวมันเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ยังไง มีใครช่วยผมคิดไหม เป๊กกี้ (หัวเราะ)

 กี้  เหมือนถ้าเราจะต่อจิ๊กซอว์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เกิดมาจนถึง...

 อ.ปกป้อง  ใช่ ช่วยอธิบายให้ฟังซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกทุกวันนี้ แล้วสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ ไอ้ทุนนิยมก็ดี โลกาภิวัฒน์ก็ดี มันเกี่ยวพันกับคน

อย่างพวกเรายังไง สามัญชนคนเดินถนนคนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับ ยังไง

 ก้ี  โลกโลกาภิวัฒน์มันเกี่ยวเนื่องกับคนเราในปัจจุบันอยู่แล้วน่ะค่ะ เหมือน

กับมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ กระแสโลกาภิวัฒน์ก�าลังเข้ามาที่พวกเรา ดัง

นัน้เรากต้็องตามให้ทนั หมายถงึว่าถ้ามอีะไรเข้ามาใหม่ เรากต้็องตามกระแส

ของโลกให้ทัน เหมือนเด็กเกิดมาใหม่ก็เหมือนกับว่าวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไป

เรื่อยๆ เหมือนเราต้องตามให้ทันว่าตอนนี้โลกเราอยู่ในสมัยแล้วอะไรอย่าง

เนี่ยค่ะ

 อ.ปกป้อง  อุตสาหกรรมอาหารล่ะ อย่างอุตสาหกรรมอาหารเมื่อกี้ อะไร

เป็นไดรฟ์เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่ามาถึงจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไง เกิดขึ้น

จากอะไร ท�าไมต้องเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ท�าไมถึงผลิตแบบเดิมไม่ได้ 

ท�าไมมันต้องท�าอะไรกันแบบนี้ เพื่อตอบสนองอะไร

 ก้ี  สมัยก่อนคนเราอยู่กันแบบชนบท ก็หากินกันตามแบบว่า...เลี้ยงไก่อะไร

อย่างเนี่ย ก็อยู่กินกันแค่พอเพียงในครอบครัว แต่พอปัจจุบันคนเราต้อง

ท�างานหนัก เราไม่สามารถที่จะมีเวลามาท�าอาหารเพื่อตัวเราแล้ว เราก็ต้อง

แสวงหาอาหารเพื่อที่จะประทังชีวิต คือเราไม่มีเวลามาเตรียมหรือมีเวลาที่

จะมาท�าอะไร แต่ว่าเมื่อมีเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ถ้าคนเราสามารถหาเงิน

ได้เยอะขึ้นเราก็จะหาอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ยิ่งมีอาหารที่

แปลกใหม่ตอบสนองเราได้มากขึ้น เรามีเงินมากเราก็สามารถกินอะไรที่เรา

ชื่นชอบอะไรได้มากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารก็เลยต้องหาทางคิดค้น

อาหารเพือ่ทีจ่ะตอบสนองผูบ้รโิภคให้ได้มากขึน้ กเ็ลยกลายเป็นอตุสาหกรรม

ขึน้มา ซึง่เป็นระบบทนุนยิมทีว่่าคนเรา ความต้องการใช่รเึปล่าคะ เรากเ็ลยจะ

ต้องมกีารท�าอะไรเพือ่สนองความต้องการ ถ้าเกดิเราท�าได้ บรษิทักส็ามารถ

ขายได้ มันก็เลยเป็นระบบอุตสาหกรรมขึ้นมาค่ะ

 อ.ปกป้อง  ระบบอตุสาหกรรมมนัน�าเราไปสูอ่ะไร เต้ ชวีติเราเปลีย่นไปยงัไง 

ภายใต้ระบบทีว่่า มนัมไีดรฟ์มาแบบนี ้แล้วแบบทีเ่ป็นอยู ่กบัทีเ่ราเหน็  ภาย

ใต้ระบบแบบนีม้นัพาเราไปทางไหน มนัไปในทางทีเ่ต้อยากไปไหม หรอืว่าเต้

จะอยู่กับมันยังไง ในความคิดของเต้

 เต้  ถ้าในความคิดผม ผมคงไม่ท�าอย่างคนทั่วๆ ไปเขาท�า ที่อาจารย์บอก 

พอเราเกิดมาเราก็ถูกเลี้ยงโตขึ้น พอถึงช่วงท�างานเราก็ต้องไปท�างานกลาย

เป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปเรื่อยๆ จนถึงช่วงนึงที่เราเกษียณออกมาเราก็ถึง

จะเป็นอิสระในตัวเราเอง ผมดูโฆษณาอันนึง ผมว่ามันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆ แต่

ว่ามนัสะท้อนชวีติของเรา เป็นโฆษณาทีเ่ป็นคนทีเ่ตะลกูกลิง้อนัใหญ่ๆ แล้วที่

กระโดดขึน้ไปบนตกึได้ เป็นโฆษณาไทย แล้วมช่ีวงนงึทีเ่ขาถ่ายตัง้แต่เกดิมา

เป็นเด็กแล้วก็ท�างานจนแก่เลี้ยงลูกไป เหมือนแบบเป็นวัฏจักรไปแล้ว ที่คน

ส่วนใหญ่ท�า แล้วอย่างที่ผมเรียนมาที่ผมเรียนเกี่ยวกับพวกศิลปะพวกอะไร

พวกนี้มาเขาก็จะสอน พยายามให้เรา...คืออย่างพวกศิลปะก็เรียนเพื่อที่ให้

เราเป็นนายตัวเองอยู่แล้ว ให้เราท�าอะไรด้วยตัวเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิด

ในความคิดผมก็คือผมคงไม่...เป็นแบบชีวิต...

 อ.ปกป้อง  ในโลกศิลปะมันมีอะไรที่คล้ายๆ แบบนี้ไหม แบบที่เราคุยกัน

ไหม อุตสาหกรรมศิลป์อะไรอย่างนี้

 เต้  มคีรบั ตอนทีผ่มท�างานออกแบบให้นติยสารมอืถอื คอืตอนเรยีน เราถกู

ฝึกมาให้เราเป็นนายของเราเอง คิดในสิ่งที่เราชอบเราอยากท�าอะไรก็ให้เรา

ท�าไป แต่ในโลกความเป็นจรงิทีผ่มลองไปท�ามา คอืเจ้านายกบ็อกนะ บอกให้

ผมบอกว่าเต้อยากท�าอะไร คิดสไตล์เต้ไปเลย แต่ปรากฏพอท�าออกมาเขาก็
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ไม่ชอบ แล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยน ตอนแรกผมท�าสีขาวด�าแล้วเจ้านายเป็นคน

จีนเขาก็ไม่ชอบ เขาบอกคนจีนไม่ชอบขาวด�า ต้องใช้สีที่มันสดๆ

 อ.ปกป้อง  สีแดงใช่ไหม (หัวเราะ)

 เต้  ใช่ เขาบอกว่าเขาชอบสีแดง สีเขียว

 อ.ปกป้อง  ต้องแดงทั้งแผ่นดิน คนจีน (หัวเราะ)

 เต้  สีชมพู (หัวเราะ) สีขาว ผมก็ต้องเปลี่ยนตาม แล้วพอเปลี่ยนไปเสร็จ

ด้วยความที่เป็นคนจีนแล้วเป็นพ่อค้า ผมลงรุ่นไว้ให้แบบว่ามันกระจายๆ 

แต่เขาบอกว่ามันน้อยไป ใส่ไปอีก จะได้คุ้มๆ ก็ยังไง แล้วตอนแรกก็บอก

ว่าให้ออกแบบตามสไตล์เต้ไปเลย เอายังไงก็เอาไปเลย เราก็เริ่ม...คือผมแก้

อยู่ประมาณ 8-9 ครั้ง กว่าจะได้ส่งจริงๆ ผมก็เลยมาตั้งค�าถามว่า เอ๊ะ แล้ว

มันตามใจเราตรงไหน

อกีอย่างคอืในสิง่ทีเ่ราเรยีนมาในตอนทีเ่ราอยูใ่นโรงเรยีนน่ะ ศลิปะ

เราเรยีนเพือ่ความต้องการท�างานกท็�าของเราเอง แล้วเรามาท�าตรงนีม้นัใช่สิง่

ที่เราอยากจะมาท�ารึเปล่า แต่พอผมท�าไปเรื่อยๆ เพราะผมท�าอยู่ประมาณ

เดอืนนงึ พอท�าไปเรือ่ยๆ ผมกค็ดิว่าคงไม่มทีางเลอืกในเมือ่เรามาเป็นมนษุย์

เงินเดือน เรามีเจ้านาย เราคงต้องท�าตามสิ่งที่เขาต้องการ คือผมเปลี่ยน

จากตรงที่เขาให้โจทย์ เขาสั่งมาให้ท�าอย่างนี้ๆๆ ผมคิดมันเป็นโจทย์แทน

ว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการสีขาวด�า ผมก็เอาตรงนั้นมาเป็นโจทย์แล้วใช้ในการ

พัฒนาต่อไป เพื่อที่จะท�างานออกมาได้ตรงตามที่เขาต้องการ ซึ่งตรงนี้ผม

ว่ามันเป็นการเรียนรู้ส�าหรับผม เพราะผมคิดว่าผมคงท�าตามใจตัวเองไม่ได้ 

ถ้าเกิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง ยังคงต้องพึ่งเงินเดือนเขา

ต่อไป เหมือนกับที่ผมอยู่ในบ้านก็คือตราบใดที่ผมยังขอเงินแม่อยู่ ผมก็คง

ไม่เป็นอสิระ ไปไหนกย็งัต้องคอยบอกเขาต้องคอยรายงานความเคลือ่นไหว

ตลอด (หัวเราะ) นี่เมื่อวานผมไม่ได้เข้าบ้าน ผมไปนอนหอเพื่อนมากลับมา

ผมก็โดนแม่ผมว่าละ โดนว่า

 ลุงอ๋อย  ก็แล้วไม่ได้รายงานเหรอ (หัวเราะ)

 เต้  ไม่ได้บอกครับ ไป พอดีเพื่อนเก่าชวนไป แต่พี่ผมน่ะท�างานเอง เขาไป

ไหนก็ได้ คือตรงนี้มันใกล้ตัวมากเลยผมว่า (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  แล้วเน็ดล่ะ ไอ้ระบบที่เราคุยกันมา มันพาเราไปสู่อะไร เป็นทาง

ที่เราอยากไปไหม เราจะอยู่กับมันยังไง

 เน็ด  ก็เหมือนว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือยังไงเราก็ต้องอยู่ในสังคมนี้ เราก็

ต้องท�าอย่างนี้ แต่ก็เหมือนกับว่าเราก็มีทางเลือกของเราว่าจะท�าอะไร คือ

คนอื่นอาจจะท�างานจันทร์ถึงศุกร์ แล้วไม่ชอบแต่เขาก็ยังเลือกได้ว่าเขาจะ

ท�าอะไรในสิ่งที่เขาชอบ คือมันอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ แต่เขาอาจจะ

เปลี่ยนมุมมองเหมือนกับว่า งานที่เขาท�าน่ะเขาอาจจะไม่ชอบมาก่อน แต่

ถ้าเกิดลองศึกษาดูเขาอาจจะชอบมันก็ได้ ถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆ เราก็เปลี่ยน

ได้เรื่อยน่ะค่ะ คืออันนี้ที่คิด

 อ.ปกป้อง  อืม เน็ดนี่เรียนอะไรนะ

 เน็ด  เรียนเภสัชค่ะ

 อ.ปกป้อง  เรียนเภสัช ได้ดู Dying for drugs รึเปล่า ดูแล้วรู้สึกยังไง

 เน็ด  ก็รู้สึกว่าบริษัทยาก็รวยดี (หัวเราะ) ไม่ใช่ก็คิดอย่างอื่นด้วย ก็เหมือน

กบัว่าเขากไ็ม่ได้ให้ความส�าคญักบัคนในประเทศทีเ่ขาเข้าไปท�าทดลองยาใช่

ไหมคะ คือคนอื่นก็ไม่รู้เลย มันเป็นประเทศที่เหมือนถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครรู้

เรือ่งว่าเขาไปถกูทดลองยงัไง แล้วถ้าเกดิไม่มอีย่างนีอ้อกมา เรากอ็าจจะพอรู้

บ้างว่าประเทศเขาน่ะล�าบาก บรษิทัยากด็เูหมอืนเข้าไปช่วยเหลอืบรจิาค ซึง่

เนือ้ข่าวกอ็อกมาประมาณนี ้คอืพวกพวกนติยสารเกีย่วกบัความรูเ้ขากบ็อก

ว่า บรษิทัยากเ็หมอืนช่วยเหลอืดตีลอด แต่ว่าในความเป็นจรงิ มนัเป็นอย่าง

นั้นก็ไม่มีใครรู้ เหมือนกับว่าเขาอยู่ห่างไกลเกินไป

 อ.ปกป้อง  ตัวอย่างที่เราดูกันในหนังสารคดี Dying for drugs มันสะท้อน

อะไรหลายอย่างเลยนะครับ ที่ส�าคัญที่สุดเลย พัฒนาการแบบขั้นสูงของ

ระบบทนุนยิมทีม่นักระทบกบัคนจ�านวนมาก แล้วเรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุคอืเรือ่ง

ทีเ่กีย่วพนักบัชวีติของคน โดยหลกัไม่ว่าจะเป็นสงัคมแบบไหน ไม่ว่าคณุจะมี 

ความเชือ่ทางการเมอืงเศรษฐกจิแบบไหน สามญัส�านกึมนับอกเราว่า มนัไม่

ควรจะมใีครบนโลกนีต้้องตายเพยีงเพราะเข้าไม่ถงึยา ใช่ไหมครบั แต่ว่าสิง่ที่

เกดิขึน้ในโลกจรงิทกุวนันี ้คอืมคีนจ�านวนมากในโลกนี ้ในภมูภิาคต่างๆ โดย

เฉพาะในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ประเทศยากจนเสียชีวิตเพราะเข้าไม่ถึงยา 
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เมื่อกี้หยุดไปก่อน ยังไม่เห็นเรื่องสุดท้ายที่สะเทือนใจที่สุด คือเรื่องของเด็ก

ในอเมริกากลาง ในประเทศอะไรนะฮะ จ�าได้ไหมครับ

 ลุงอ๋อย  ผมยังไม่ได้ดูเลย

 อ.ปกป้อง  ครับ เรื่องนั้นสะเทือนใจมากเลย ถ้ามีเวลาก็คงได้ดูกันต่อ มัน

เป็นอย่างนี้จริงๆ ในโลกทุกวันนี้

ระบบทุนนิยมเป็นระบบทุนต่อทุน
ถ้าดูตัวอย่างที่เมื่อกี้เราชวนคุยกันไปเรื่อยๆ มีค�านึงที่เป็นคีย์เวิร์ด

ทีว่นันีอ้ยากจะมาชวนคยุ กค็อืเรือ่ง “ทนุนยิม” ผมเล่าให้ฟังก่อนดกีว่าว่าใน

ทางวชิาการ ในทางเศรษฐศาสตร์การเมอืงระบบทนุนยิมมนัคอืเป็นระบบทนุ

ต่อทุน สมัยก่อนหน้าทุนนิยม เป็นการผลิตแบบผลิตเพื่อใช้ คนหนึ่งคนก็ท�า

หลายๆ อย่าง ปลูกผักด้วย ท�านาด้วย ก็อยู่ด้วยตัวเองเป็นหลัก

การค้าสมัยก่อน ในยุคโบราณ นี่เราก�าลังพูดถึงยุคโบราณก่อน

หน้าที่ทุนนิยมและความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมจะกลายเป็น

ความสัมพันธ์หลักในระบบเศรษฐกิจนะครับ การผลิตก็เป็นการผลิตเพื่อใช้ 

แต่ละคนท�าอะไรหลายอย่าง มีการแลกเปลี่ยนกันก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การใช้ประโยชน์เป็นหลัก คือถ้าเราอยากจะใช้ของบางอย่างแต่เราไม่มี เรา

ก็ต้องเอาของที่เรามีไปแลกกับของชาวบ้านเขา การค้าขายก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่

ว่าการค้าขายที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายระหว่างรัฐกับรัฐ ประเทศ

เรากับประเทศที่ดินแดนห่างไกลใช่ไหม ผ่านการเดินเรือ การค้าขายกับ

ประเทศไกลๆ เช่นบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออก มีผ้าไหมมีเครื่อง

เทศ ยุโรปก็มาค้าขายอะไรด้วย ทุนนิยมจริงๆ เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง คริสต์

ศตวรรษที่ 14-15 เริ่มเห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ในยุคนั้นเป็นยุคที่

เรียกว่ายุคมืด ยุคมืดกินเวลาเป็นพันปีเลย ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง

ประมาณ 15 หรอืประมาณ 14-15 ยาวนานมาก เป็นยคุทีไ่ม่มอี�านาจรฐัเดีย่ว

นะ อ�านาจทางการเมอืงกเ็ป็นอ�านาจทางการเมอืงทีก่ระจายออกไป ภายใต้

ระบบที่เรียกว่า ระบบ Feudalism คือระบบศักดินา ระบบศักดินาก็คือมี

กษัตริย์อยู่ก็จริง แต่ว่าขุนนางตามหัวเมืองต่างๆ มีอ�านาจทางการเมือง ใน

ทางปฎิบัติ อ�านาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจจะสูงกว่ากษัตริย์ด้วยซ�้า มัน

เกิดขึ้นหลังจากยุคที่มีรัฐขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรโรมันล่มสลายไปแล้ว 

เพราะฉะนั้น ความเป็นรัฐเดี่ยวที่เป็นศูนย์ ที่มีอ�านาจเต็มกับผู้น�าเนี่ย มัน

ไม่มี อ�านาจกระจายออกไป เราเคยดูหนังหลายเรื่องก็สะท้อนภาพยุคนี้ใช่

ไหมฮะ ยุคที่มีขุนนางเจ้าที่ดินเป็นตัวละครหลักที่มีอ�านาจหลักในหัวเมือง

ต่างๆ แล้วแต่ละคนก็มีปราสาทมีโบถส์ใช่ไหมครับ แล้วก็มีแรงงานที่เรียก



30 31

ว่าไพร่น่ะท�างานอยู่รอบๆ ใช่ไหม ท�างานให้แล้วคุณก็ได้รับการปกป้อง มี

สงักดัใช่ไหมฮะ คนไม่ได้เป็นเจ้าของตวัเองอย่างเตม็ 100% ใช่ไหมครบั คณุ

กต้็องเวลามศีกึสงครามคณุกต้็องเกณฑ์คนไปช่วยรบอะไร คณุผลติของอะไร

ได้คณุกต้็องกนัส่วนนงึไปให้กบัคนทีเ่ป็นขนุนางทีป่กป้องคณุอยู ่ระบบแบบ

นี้กินเวลายาวนานมาเป็นพันปี

อ�านาจก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มมีการค้าขายระหว่างประเทศ

มากขึน้ พวกคนทีอ่ยูข้่างบนกต้็องการค้าขาย ส่วนสนิค้าทีค้่าขายกเ็ป็นพวก

ของทีเ่ป็นของ exotic ทัง้หลายทีห่าซือ้ไม่ได้ในประเทศนัน้ ของฟุม่เฟือย เช่น 

เพชรพลอยต่อมอิะไร ที่ไปซื้อจากดนิแดนหา่งไกล ด้วยความตอ้งการสะสม

ทรพัยากรพวกนีน้ะครบั คนทีเ่ป็นชนชัน้น�าเวลาต้องการหาเงนิ วธิกีารทีง่่าย

ทีส่ดุกค็อืไปกดคนข้างล่างใช่ไหมฮะ กดคนข้างล่าง มนักม็แีรงจงูใจบางอย่าง

ที่ผลักให้ต้องพัฒนาพลังการผลิต เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยี

การผลิตที่เกิดขึ้นชัดเจนมากเลยในตอนนั้น ที่ถือว่าเป็นรากของการเกิดขึ้น

ของระบบทุนนิยมก็คือการล้อมรั้ว

ในยุคสมัยก่อน ที่ดินมีเยอะไปหมดเลย จนไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะ

ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน เพราะมันมีเยอะจนใครอยากท�าอะไร คุณก็มีที่ดิน

ให้คุณท�า ให้ปลูกผัก ให้เลี้ยงสัตว์ ให้ท�าไร่ แต่พอคุณต้องการพัฒนาพลัง

การผลิตในระบบ เพื่อให้ต้องผลิตมากๆ เพื่อที่ขุนนางจะได้มาเก็บส่วนเกิน

ได้มาก ก็เริ่มเกิดการล้อมรั้วที่ดิน ไอ้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น ล้อมรั้วที่ดินแล้วมัน

เกิดอะไรขึ้นครับ

 บอล  มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

 อ.ปกป้อง  มันก็เกิดกรรมสิทธิ์ใช่ไหม มีคนเป็นเจ้าของ ความเป็นเจ้าของ

คอืว่าคณุมสีทิธิท์ีจ่ะให้คนอืน่มายุง่กไ็ด้ หรอืคณุมสีทิธิท์ีจ่ะไม่ให้ใครมายุง่กไ็ด้ 

แล้วเขาก็เชื่อว่าระบบกรรมสิทธิ์จะช่วยให้ ถ้ามีคนเป็นเจ้าของที่ดินชัดเจน 

คนที่เป็นเจ้าของก็อยากลงทุน เพราะพอลงทุนไปแล้วก็มีผลประโยชน์เกิด

ขึ้นมันก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งให้ใคร คุณจะเอาที่ดิน

คุณไปท�าอะไรก็ได้ มันก็เกิดการล้อมรั้วที่ดิน เกิดการผลิตขึ้นมาขนาดใหญ่

แล้วก็ส่วนเกินก็ถูกส่งไปได้ใช่ไหมครับ ที่นี้การล้อมรั้วที่ดินก็เริ่มมีเจ้าของ ก็

ท�าให้คนบางคนถูกผลักออกไปจากที่ดินที่เคยอยู่ ส่วนนึงก็เข้าป่า ส่วนนึงก็

เข้าวัด ส่วนนึงก็คืออะไรครับ เข้าเมือง เมืองในสมัยก่อนไม่ใช่เมืองในสมัย

ปัจจุบัน ที่เมืองเป็นที่อยู่ของคน แต่ชุมชนในยุค Feudalism เนี่ยเขาอยู่

รอบๆ เมือง เขาเข้าเมืองไปท�าอะไรเขาเข้าเมืองไปค้าขาย ประตูเมืองมีปิด

เคยดใูนหนงัใช่ไหม เมอืงทีแ่บบไม่ใช่เมอืงในทกุวนันี ้คณุต้องจนิตนาการถงึ

ยคุนัน้นะครบั เพราะคนทกุคนมเีบสมฐีานการผลติอยูข้่างนอก แล้วเมอืงคณุ

ก็แค่ไปเจอแล้วก็ไปค้าขายกันแล้วพอตกเย็นก็กลับ

การค้าขายบางทใีนยคุนัน้บางทเีขาเรยีกว่ามนัม ีsilent trade คอื

บางครั้งคนค้าขายกัน ไม่เจอกัน คุณไปจากต่างประเทศคุณเข้ามาคุณเอา

ของทิ้งไว้แล้วเขามาหยิบไปเขาเอาเงินวางไว้คุณกลับมาเอาเงินไป บางทีไม่

เจอกนั แล้วบางครัง้การไม่เจอกนักด็เีพราะว่ามนัช่วยหลกีเลีย่งความรนุแรง 

ไม่ให้เกิดการแย่งชิงของกัน มันมีระบบของมัน ในยุคสมัยนึงเนี่ยนะครับ

ทีนี้พอคนถูกกันออกมาจากที่ดิน คนก็เข้าเมืองกันมากขึ้น พอ

เข้าเมืองกันมากขึ้น สิ่งที่คุณท�าคืออะไร ก็เกิดกลุ่มคนจ�านวนหนึ่งที่ไม่มี

ปัจจัยการผลิต ไม่มีที่ดิน ไม่มีที่ดินล่ะแต่ว่ามีแรงงาน ก็เริ่มเกิดชนชั้นใหม่

ขึ้นมาที่เรียกว่าชนชั้นแบบเป็นแรงงานมาท�างาน ในสมัยก่อนไม่มีการแบ่ง

แยกชัดเจนแบบนี้ แล้วคุณก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เต็มที่ เพราะว่าคุณ

มีแรงงานแต่คุณไม่ได้ผลิตอย่างอื่น คุณท�าการเกษตรไม่ได้ใช่ไหมครับ คน

จ�านวนนึงท�าการเกษตรไม่ได้ คุณก็ต้องการเงินแล้วเอาเงินไปท�าอะไรครับ 

เอาเงนิไปซือ้ของทีค่ณุผลติไม่ได้ เพราะฉะนัน้เงนิกเ็ริม่มคีวามส�าคญัมากขึน้ 

กเ็ป็นจดุเริม่ต้นของการเริม่มเีงนิในฐานะสือ่กลางในการแลกเปลีย่นทีเ่ข้มข้น

ขึ้นเรื่อยๆ ในตัวระบบเศรษฐกิจ มันก็ท�างานไปแบบนี้ครับ

พอเริ่มมีคนเข้ามา คนที่มีเงินหน่อยมีทุนหน่อยก็มาท�าหน้าที่ใน

บทบาทที่เรียกว่านายทุน คือเอาเงินที่มีไปลงทุนซื้อเครื่องจักรไปลงทุนซื้อ

แรงงาน แล้วให้มานั่งท�างานด้วยกัน พอมานั่งท�างานด้วยกันแล้ว ก็มีคนมา

คุม แต่ละคนพัฒนาจากการท�าอะไรทุกอย่าง มาแบ่งงานกันท�า ท�าให้ผลิต

สินค้าได้มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือโรงงานขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเมือง ในยุคต้น

ของทุนนิยม ก็พัฒนาไป นี่เราพูดถึงสมัยยุคกลางนะ ยุคศักดินานิยม ยุค 
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Feudalism ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดิน ขุนนางกับไพร่นี่นะครับ ว่า

พอเริ่มมีการล้อมรั้ว เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ขึ้น แล้วก็เริ่มมีคนที่มีการ

ผลิตแบบสมัยใหม่ในยุคนั้น คือการผลิตแบบดึงแรงงานมานั่งท�างานด้วย

กันในโรงงานเล็กๆ มันมีผลผลิตออกมามากกว่าคนไปท�าเองทุกอย่าง คน

ที่ท�าเองทุกอย่างมันก็อยู่ไม่ได้ ก็ล้มหายตายจากไปมาก เพราะฉะนั้นคนที่

เคยเป็นนายทุนกลายเป็นแรงงานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ มันก็ถูกผลักให้มาทางนี้

ใช่ไหมครับ ระบบอย่างนี้ก็เริ่มๆ เกิดขึ้น พอเงินเริ่มแพร่หลายในการใช้จ่าย 

ไพร่จ�านวนนงึกเ็ริม่เอาเงนิ เมือ่ก่อนคณุต้องเอาแรงงานเอาตวัเองไปแลกใน

กระบวนการผลิต แต่ตอนนี้คุณเริ่มมีเงินละ คุณเอาเงินไปจ่ายให้กับขุนนาง

เจ้าที่ดิน แทนที่จะจ่ายเป็นแรงงานคุณจ่ายเป็นเงินแทน เขาเรียกว่า มันนี่

เรนจ์ จ่ายเป็นมันนี่เรนจ์แทน คุณก็สามารถซื้ออิสระภาพได้ด้วยเงินจ�านวน

นึง คนก็เริ่มเป็นฟรีแมนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ

มากขึน้เรือ่ยๆ คนเริม่สญูเสยีความสามารถในการผลติไปเรือ่ยๆ เข้าสูร่ะบบ

เนีย่ แต่สมยัก่อนเทคโนโลยยีงัไม่มใีช่ไหมครบั แต่มนักเ็ริม่ต้นขึน้แบบนี ้แล้ว

สุดท้าย Feudalism ก็อยู่ไม่ได้นะครับ เพราะฐานที่มีคนข้างบนคอยก�ากับ

คนข้างล่างมันเริ่ม...ความจ�าเป็นในทางสังคมในทางอะไรต่างๆ เริ่มหายไป

เรือ่ยๆ สดุท้ายพฒันาการต่อมากค็อืคนกเ็ป็นอสิระ กเ็ข้าสูก่ระบวนการผลติ

แบบใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี

จากเมื่อก่อนแค่เอามานั่งท�างานด้วยกัน แบ่งงานกันท�า ตอนนี้

เริม่มกีารผลติเครือ่งจกัรทีท่�าให้ได้งานให้ได้อะไรเรว็ๆ ขึน้ มาเรือ่ยๆ โรงงาน

ก็เกิดขึ้น จนมาพัฒนามาเรื่อยๆ จนมาถึงช่วงปฎิวัติอุตสาหกรรม ช่วงที่

ศตวรรษที่ 18 เริ่มมีการคิดค้นพวกเครื่องจักรพลังงานไอน�้า ก็เริ่มผลิตขึ้น

มาให้ได้เยอะๆ กระบวนการกเ็ริม่ค่อยๆ เกดิขึน้มาเรือ่ยๆ ความสมัพนัธ์แบบ

การผลิตแบบทุนนิยมแบบนายจ้างกับลูกจ้างก็กลายเป็นความสัมพันธ์หลัก 

ระบบทุนนิยมมันคือระบบเศรษฐกิจที่ความสัมพันธ์หลักทางการผลิตคือ

ระบบที่เขาเรียกว่า wage-labour relationship คือความสัมพันธ์ระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้างนะครับ นายจ้างคือนายทุน มีเงินแต่ไม่ผลิตเอง ลูกจ้าง

ไม่มปัีจจยัการผลติอืน่มแีต่แรงงาน สิง่ทีท่�าคอืขายแรงงานแลกกบัเงนิ แล้วก็

เอาเงนิไปซือ้ของสนิค้าต่างๆ ทีค่ณุผลติเองไม่ได้ นายจ้างเอาทนุทีไ่หนสะสม

ทนุต่อ ซึง่ส่วนใหญ่ทีท่�ากค็อืการพยายามกดลกูจ้าง เกบ็เกีย่วส่วนเกนิในการ

ผลติจากลกูจ้างให้ได้มากทีส่ดุ ถ้าอ�านาจต่อรองนายจ้างกบัลกูจ้างไม่เท่ากนั

อยูแ่ล้วใช่ไหมครบั เพราะนายจ้างมลีกูจ้างเยอะ ยิง่ถ้าเกดิเป็นการผลติแบบที่

เอาใครกไ็ด้มาผลติ มนัมคีนตัง้เยอะแยะทีต่กงานในสงัคม ลกูจ้างไม่มอี�านาจ

ต่อรองใช่ไหมครับ ไม่มีอ�านาจเรียกเงินเดือนสูงๆ อย่างที่ต้องการเพราะว่า

ถ้าเกิดคุณเรียกเงินเดือนแพงผมก็ไปจ้างคนอื่น ท�างานได้เหมือนกัน ใช่ไหม

ฮะ เห็นไหมอ�านาจต่อรองมันไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท�าก็พยายามกด

ให้ได้ค่าจ้างน้อยๆ ที่สุด แต่ให้ท�างานได้เยอะที่สุด ให้ท�างานมากๆ ค่าจ้าง

น้อยๆ แล้วเก็บเกี่ยวส่วนเกิน เอาส่วนเกินที่ว่าไปลงทุนต่อ เอาไปขยายส่วน

ขยายทุนต่อไปเรื่อยๆ ฉะนั้น รูปแบบของ wage-labour relationship 

มันเป็นรูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยทุนนิยม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์

หลัก มีแรงงานรับจ้างที่ต้องท�างานแลกเงิน แล้วด้วยความที่อ�านาจต่อรอง

ต�า่ โอกาสทางเลอืกมนักน้็อย เพราะฉะนัน้คณุกถ็กูบงัคบัให้ต้องท�างานทีค่ณุ

ไม่อยากท�า ชีวิตการท�างานคุณมันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตส่วนตัวของคุณ

เทียบกับการผลิตเมื่อก่อน เวลาคุณท�าของสักชิ้นนึง คุณเป็น

เจ้าของสินค้าทั้งหมดที่คุณผลิต แม้คุณคุณภูมิใจกับมัน แต่ตอนนี้ผลงาน

สุดท้ายที่ออกมา พลังแรงงานที่คุณลงไปเป็นแค่เสี้ยวส่วนเดียวของสิ่ง

ทั้งหมดที่คุณผลิต ไม่นับคนที่ท�างานอิสระไม่นับพวกศิลปินใช่ไหมครับ คุณ

ไปท�างานเป็นพนกังานสนิเชือ่ในแบงค์มนักเ็ป็นแค่เสีย้วส่วนเดยีวของระบบ

แบงค์ทั้งหมด ความภาคภูมิใจในผลงานของคุณมันค่อยๆ หายไป มาร์กซ์

เรียกผลงานแบบนี้ว่า คนเริ่มมีความแปลกแยก ในกระบวนการผลิตมันเกิด

เอเลี่ยนเนชั่น มีบางคนเขียนค�านี้มาด้วยเหมือนกัน บางคนรู้สึกแปลกแยก 

แยกระหว่างตัวเองกับงานที่ท�า ชีวิตมันหายไปครับ คุณจ�าเป็นต้องท�าแล้ว

คุณไม่มีทางเลือกมาก

ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่อง sweatshop (หันไปหาแป้ง) ใช่ไหม

ครบั ทีอ่นิโดนเีซยี ยกตวัอย่างชดัๆ sweatshop กค็อืพวกโรงงานนรก มนัมี

กลุ่มทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมในโลกทุกวันนี้ บริษัทข้ามชาติต่างๆ บริษัทพวกนี้

(alienation) 

(money range) 

(Freeman)
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สายป่านยาว ทุนเยอะ มีทางเลือกในการลงทุนต่างๆ ทั่วโลกเลย เพราะว่า

โลกทกุวนันีเ้ป็นการเปิดเสรใีช่ไหมครบั เปิดเสรบีญัชทีนุ เปิดเสรกีารเคลือ่น

ย้ายเงินทุน เปิดเสรีการค้า เพราะฉะนั้นบริษัทขนาดใหญ่สายป่านยาวๆ มี

ช่องทางเลอืกลงทนุเยอะ ทกุประเทศก�าลงัพฒันาต้องการเงนิลงทนุจากต่าง

ชาต ิเพราะล�าพงัเงนิออมในประเทศไม่สามารถพฒันาเศรษฐกจิได้ เงนิออม

มนัน้อย ไม่รูจ้ะเอาเงนิทีไ่หนไปลงทนุกต้็องพึง่พาทรพัยากรจากต่างประเทศ

ในรปูแบบของเงนิลงทนุข้ามชาต ิทกุประเทศแย่งชงิเงนิลงทนุ วธิแีย่งชงิกค็อื

อะไรครับ แข่งกันกดค่าจ้างแรงงานตัวเองให้ต�่า ต่างประเทศจะได้อยากมา

ลงทุนเยอะๆ ลดภาษีแทนที่จะมีเงินเก็บภาษีเยอะๆ เอาไปพัฒนาประเทศ

ก็บอกว่าต้องลดภาษี ให้ธุรกิจต่างชาติอยากมาลงทุน ก็แข่งกันลดภาษี ทุก

ประเทศล้วนต้องการเงินลงทุน บริษัทมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย 

เราก็เดาได้ง่ายๆ ว่าอ�านาจการต่อรองมันอยู่ที่ใคร อ�านาจการต่อรองใน

โลกปัจจุบันมันก็อยู่ที่บอก ที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ เหนือรัฐชาติ เหนือ

ชุมชนใช่ไหมฮะ

ผมเคยยกตัวอย่างเคสนึง คลาสสิคมากเลย เป็นเคสของบริษัท

รองเท้าชื่อดังแห่งนึง ขนาดใหญ่เลยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับ จะไป

ลงทุนที่อินโดนีเซียท�าโรงงานที่อินโดนีเซีย จะไปลงทุนมันก็ต้องท�าหนังสือ

ไปที่รัฐบาลอินโดนีเซียว่า ขอจ่ายเงินค่าจ้างให้ถูกกว่าเงินค่าจ้างขั้นต�า่ได้

ไหม ถ้าไม่อย่างนัน้จะไปลงทนุทีอ่ืน่แทน เพราะเขามทีางเลอืกเยอะ ประเทศ

แรงงานราคาถูกก็มีนอกจากอินโดนีเซียก็มีบังคลาเทศ เวียดนามอะไรต่อมิ

อะไร เวียดนามอาจจะสูงกว่าอินโดนีเซีย เอ่อ...ค่าจ้างขั้นต�่าที่อินโดนีเซีย 

คอืค่าจ้างทีค่ณุต้องจ่ายให้ต�า่กว่านีไ้ม่ได้น่ะครบั คอนเซป็ต์ของค่าจ้างขัน้ต�า่

กค็อืรฐับาลเหน็ว่าค่าจ้างต�่ามากเลย เพราะฉะนัน้ก�าหนดว่านีเ่ป็นค่าจ้างต�่า

สดุทีบ่รษิทัจะจ่ายให้ได้ ฉะนัน้ต้องจ่ายให้สงูกว่านีเ้ท่านัน้ใช่ไหมฮะ ผมจ�าไม่

ได้แล้วนะว่าวนัละหรอืชัว่โมงละ 1 เหรยีญสหรฐั 30 บาท ทีอ่นิโดนเีซยีมคีน

ว่างงานเยอะครับ ยังไม่ยอมจ่ายเลย บริษัทนี้ไม่ยอมจ่าย มาขอน่ะ ขอจ่าย

ค่าจ้างถูกกว่านี้ได้ไหม ก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาก็ไม่มาเขาก็ไปลงทุนที่อื่น 

อ�านาจมันไม่มีไงครับ สุดท้ายก็ยอม นี่คือลักษณะที่เรียกว่า sweatshop 

โรงงานนรกก็คือเข้ามาแล้วก็จ่ายค่าจ้างต�า่ๆ ใช้เวลาท�างานกว่าวันละ 10 

ชั่วโมง ห้องน�้าก็แย่ โรงงานก็ไม่ปลอดภัย รัฐบาลเองก็หรี่ตาไม่สนใจบังคับ

ใช้กฎหมายแรงงาน ที่ดูแลเรื่องสวัสดิการแรงงานที่ดี เพราะว่าเหตุผลนึง

ที่เราได้ยินบ่อยตลอดเวลาเลย เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างชาติ 

ใช่ไหมครับ เพื่อต้องการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติใช่ไหมครับ เศรษฐกิจ

จะได้พัฒนา แต่ถามว่า เฮ่ย คุณพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของการเหยียบบ่า

คนจนขึ้นไปใช่ไหม

หลำยประเทศที่ เป ็นประเทศก�ำลัง
พัฒนำมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ในทำงที่พัฒนำโดยกำรเหยียบบ่ำคนจนขึ้น
ไป ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

ในช่วงต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย รัฐบาลไทยต้องเก็บ

ภาษีส่งออกข้าว ซึ่งก็ท�าให้ราคาข้าวของเกษตรกรเนี่ยถูก ราคาข้าวถูกค่า

ครองชีพจะได้ต�่า ค่าจ้างแรงงานจะได้ไม่สูง จะได้เป็นฐานในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนามันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้คน ในการพัฒนาของประเทศก�าลังพัฒนามันมีการเหยียบ sector เพื่อ

อีก sector นึงเสมอ เมืองไทยก็เหมือนกัน
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ทุนนิยมมีทำงเลือกอยู่ 2 ทำง?!
ผมย้อนกลับไป ข้อดีของระบบทุนนิยมอันนึงที่หลายคนพูดกันก็

คือเป็นระบบที่คนมีเสรีภาพ คนมีทางเลือก มีเสรีภาพในฐานะผู้บริโภค ผู้

บริโภคคือพระเจ้าใช่ไหมครับ อันนั้นคือด้านบวก แน่นอนมันต้องมีมิติพวก

นี้อยู่ แต่ผมตั้งค�าถามที่ไปโยงกับ Our Daily Bread ที่เราดูกันไป เราฟัง

คร่าวๆ เสมอืนว่าทนุนยิมเป็นระบบเศรษฐกจิทีอ่ยูบ่นฐานของปัจเจกชน ฐาน

เสรีภาพของปัจเจกชน เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนควรจะเป็นตัวละครหลัก

ใช่ไหม แต่ถามว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในเชิงโครงสร้าง มันเป็นเศรษฐกิจ

ที่ท�าให้ตัวละครหลักพวกนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้รึเปล่า แล้วคนจริงๆ มันมีเสรีภาพ

ในการเลือกจริงรึเปล่า

ผมไปอ่านหนงัสอืเล่มนงึ เขาตัง้ค�าถามได้น่าสนใจมากเลย เขาบอก

ว่าแรงงานในระบบทนุนยิมเนีย่มเีสรภีาพ มทีางเลอืก มทีางเลอืกอยูร่ะหว่าง 

2 ทาง หนึง่กค็อืคณุเลอืกทีจ่ะตกงาน หรอืเลอืกทีจ่ะมงีานท�าแล้วถกู exploit 

มี 2 ช้อยส์ นะครับ “being unemploy or being exploiting” (หัวเราะ) 

ถ้าคุณเรื่องมาก คุณก็ตกงาน หลายบริษัทในเมืองไทยก็เหมือนกัน มีคนที่

พยายามตัง้สหภาพแรงงานเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของคนท�างานในบรษิทั 

บรษิทัไล่ออก แล้วบรษิทัยนิดไีล่ออกด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายด้วย

นะ แล้วก็อ้างเหตุผลอื่นในการไล่ออก แต่เดาไม่ยากว่าเป็นเพราะอะไร คน

ที่มันจะใช้ค�าว่าอะไรล่ะ ถ้าใช้ศัพท์แบบอ�ามาตย์ก็ต้องเรียกว่าพวกกระด้าง

กระเดื่องใช่ไหม (หัวเราะ) มันก็ต้องจ่ายต้นทุนสูงน่ะ

คนที่เป็นไทกับตัวเองที่มีจิตวิญญำณ
ขบถนิดหน่อยเนี่ย จะอยู่ยำกนะในโลก อำจ
จะไม่ใช่แค่ทุนนิยมนะ ชีวิตของคนพวกนี้ก็จะ
อยู่ยำกอยู่ แล้วไม่ว่ำจะเป็นยุคสมัยไหน แต่

ว่ำก็มีควำมภำคภูมิใจบำงอย่ำงที่จะใช้ชีวิต
แบบนั้น ใช่ไหมครับ

มีมิติพวกนี้อยู่ เราดูใน Our Daily Bread เนี่ย โห มันเป็นระบบ

เศรษฐกิจที่คนมีเสรีภาพในการเลือกแบบ (หัวเราะ) เสรีภาพแบบไหน นี่

เสรีภาพแบบไหนเนี่ย (หัวเราะ) คุณตัดคอ ฉึ่บ ฉึ่บ ทุกวันเนี่ยใช่ไหม นี้เหรอ

เสรีภาพในการเลือก คนพวกนี้ก็จะบอกว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมาท�างานนี่ 

คุณก็อย่ามาท�าสิถ้าไม่อยากท�า ก็ไม่ผิดครับ แต่ไม่ท�าแล้วจะเอาอะไรกินล่ะ

ครับ ไม่มีใครอยากถูก exploit หรอก แรงงานอินโดนีเซียก็ไม่มีใครอยากได้

หรอกวันละเหรียญหรือแม้กระทั่งชั่วโมงละเหรียญ

ค�าถามคือคุณมีทางเลือกขนาดไหน ไม่ใช่แค่นั้นนะ ทางเลือกมัน

ขึน้อยูก่บัสถานะต่างๆ ทัง้หมดของตวัคณุ ณ ปัจจบุนัด้วย ถ้าคณุมกีารศกึษา

น้อย คณุมทีรพัยากรน้อยเข้าไม่ถงึทรพัยากรด้านการศกึษา ด้านการดแูลตวั

เอง โอกาสทีค่ณุจะยกระดบัทางสงัคมขึน้มาอกีกย็ิง่ยากขึน้ ไม่ใช่ท�าไม่ได้เลย

นะ ก็มีหลายตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณสู้ แล้วคุณชนะได้ แต่ตัวอย่าง

ที่ล้มเหลวก็มีมากกว่ามากมายมหาศาลเช่นกัน มันโยงกันไปหมดเลย แล้ว

รัฐบาลอยู่ฝ่ายไหน บางทีเราเห็นตัวอย่างแล้วก็ชัดเจนว่าคนที่เป็นรัฐบาล

ไม่อยู่ฝ่ายนี้หรอกครับ ไม่อยู่ฝ่ายคนเล็กคนน้อยใช่ไหม รัฐบาลไม่มีรัฐบาล

ประเทศไหนอยู่ฝ่ายคนเล็กคนน้อย นอกจากคนเล็กคนน้อยนั้นจะไปสู้เอา 

นี่คือโลกทุกวันนี้ มันมีค�าถามด้วย เฮ้ย ไอ้ระบบเศรษฐกิจที่บอกว่าอยู่บน

ฐานปัจเจกชน เอาเข้าจริงแล้ว ปัจเจกชนที่ควรจะเป็นตัวละครหลักมีสิทธิ

เสรีภาพอย่างที่บอกไว้มากน้อยขนาดไหน นี่ค�าถามใหญ่เลยนะครับ คนที่

ท�างานแบงค์ก็มีเสรีภาพคุณก็เลือกไปสมัครเอง ใช่ไหม แต่ว่าโลกมันไม่ง่าย

ขนาดนั้นใช่ไหมครับ

ในยุคทุนนิยม เราบอกว่าเป็นการผลิตให้ได้มากที่สุดโดยการใช้

ต้นทุนต�่าที่สุด แต่เอาเข้าจริงเราเลือกใช้วิธีที่ให้ต้นทุนต�า่ที่สุดแล้วผลิตให้

ได้มากที่สุด ก็คือเราไปใช้เครื่องจักรใช่ไหม พัฒนาเครื่องจักรต่างๆ มากขึ้น 

แน่นอนประโยชน์ข้อดีของมันมีเยอะเลย เราก็รู้กันอยู่แล้ว แต่ค�าถามคือว่า

(เอาเปรียบ) 
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เราต้องการเอาเครื่องจักรมาท�างานให้เรา หนังที่เราดู Our Daily Bread 

ชี้ชัดเลยว่าค�าถามมันกลับกัน เครื่องจักรมันเป็นทาสเราหรือเราเป็นทาส

เครื่องจักร เพราะในระบบทุนนิยมบนสายพานการผลิต คนท�างานไปอะไร

ครับ ไปตามจังหวะของเครื่องจักร ไม่ใช่เครื่องจักรท�างานตามจังหวะที่คน

ต้องการอยากให้ท�านะครับ

ชีวิตเรำถูกตัดต่อดัดแปลงให้มันเข้ำ
กับ... fit in กับชีวิตของเครื่องจักรที่
ไม่มีชีวิต จิตวิญญำณของควำมเป็นคน 
ควำมภำคภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่หำยไปใน
กระบวนกำรผลิตแบบนี้ มำกบ้ำงน้อยบ้ำงก็
แล้วแต่คน แล้วแต่งำนที่ท�ำ

แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องพวกนี้มันคือโลกที่เราก�าลังอยู่ เราก็อยู่

แบบอิหลักอิเหลื่อใช่ไหม เราลองไปเห็นภาพความโหดร้ายในอุตสาหกรรม

อาหาร เราก็ต้องกินอาหาร เราเห็นภาพความโหดร้ายของระบบทุนนิยม

แต่เราก็ต้องทนท�างานอยู่กับมัน เราจะอยู่กับมันยังไง เราจะท�ามันยังไง 

เพราะสุดท้ายแล้ว แน่นอนว่าเศรษฐกิจผู้ประกอบการที่เราคุยกันในตอน

ต้น ที่บอกว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นนายตัวเองได้ มันก็ดี เศรษฐกิจก็มีฐานที่เข้ม

แขง็ ถามว่ามนัไม่เกดิเพราะอะไร อนัแรกเพราะเศรษฐกจิไทยไม่ใช่เศรษฐกจิ

แห่งโอกาส ทีม่โีอกาสเปิดให้กบัคนทกุคนใช่ไหมครบั โอกาสในการเข้าถงึสนิ

เชือ่ ถ้าเกดิคณุไม่มสีนิทรพัย์ โอ้โห คณุขอสนิเชือ่ล�าบากใช่ไหมครบั มนัไม่ใช่

เศรษฐกิจแห่งโอกาส มันเป็นเศรษฐกิจแห่งการผูกขาด ในทางตรงกันข้าม

ที่คนจ�านวนน้อยเป็นเจ้าของทรัพย์จ�านวนมากในระบบเศรษฐกิจ มันเป็น

ระบบเศรษฐกจิทีถ้่าเกดิคณุรูจ้กัมนัอยูด้่วย connection คนสามญัธรรมดา

กเ็ลยล�าบาก ทกุคนทีม่ ีconnection มนัมแีต้มต่อเสมอในเศรษฐกจิผกูขาด 

เศรษฐกิจสัมปทาน เศรษฐกิจที่มีโอกาสให้คนข้างบนแสวงหาผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจได้มาก รัฐบาล นโยบายของรัฐบาลจ�านวนมากเป็นนโยบาย

ที่กดคนข้างล่างช่วยคนข้างบน อันนั้นก็ส่วนนึง แต่สิ่งที่ส�าคัญลึกไปกว่านั้น 

คือสิ่งที่มันผูกพันกับชีวิตพวกคุณทุกคนก็คือว่า

ถงึแม้เศรษฐกจิจะไม่เปิดโอกำสมำกเท่ำ
ไหร่ ต้องลงแรงเยอะใช้แรงเยอะก็ตำม แต่สิ่ง
ส�ำคัญที่สุดของกำรเป็นเศรษฐกิจผู้ประกอบ
กำรคืออะไรครับ ที่คนเป็นนำยตัวเอง ก็คือ
จิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร นี่
คือสิ่งที่หำยไป

ในความเหน็ผมสงัคมเศรษฐกจิไทย คนทีเ่ป็นผูป้ระกอบการได้ต้อง

เป็นยงัไง มนัต้องกล้า กล้าคดิ กล้าคดินอกกรอบ กล้าท�าอะไรทีค่นอืน่ไม่เคย

ท�ากันใช่ไหม ถ้าเกิดว่าคุณต้องไปแข่งกับเขาในการท�าธุรกิจ ถ้าคุณไปอ่าน

ต�าราทีค่นประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิเขยีน แล้วชวีตินีค้ณุไปเลยีนแบบเขา

อย่างเดยีว คณุจะไปชนะเขาได้ยงัไงล่ะ แล้วคนทีป่ระสบความส�าเรจ็คอืคนที่

ท�าอะไรนอกต�าราทัง้นัน้ ในทางธรุกจิในทางเป็นผูป้ระกอบการ คดิอะไรทีค่น

อื่นไม่คิด ล้มลุกคลุกคลานกันไป มองเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นใช่ไหมครับ ก็

ต้องกล้า มนัต้องมวีญิญาณขบถบางอย่างอยูใ่นตวั ต้องมคีวามคดิสร้างสรรค์
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สู่ควำมเศร้ำของระบบกำรศึกษำ
ถามว่าในสังคมไทยเนี่ย ความคิดสร้างสรรค์มันเปิดไหม ขนาด

ไหน ระบบสื่อมีความคิดสร้างสรรค์ไหม เดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์กระทั่งชิซูกะอาบ 

น�้าเนี่ยมันจะสร้างสรรค์ไหม (หัวเราะ) One Piece มาฉายในเมืองไทยไม่

ได้ เพราะเดี๋ยวซันจิดูดบุหรี่ เดี๋ยวก็มีไอ้ลูกกลมๆ มาปิดอยู่บนหน้าซันจิ คือ

ไม่รูซ้นัจกินิอะไร (หวัเราะ) หรอืต้องเปลีย่นบหุรีเ่ป็นอมยิม้ (หวัเราะ) มนัเป็น

ระบบที่จะคิดอะไรนะครับ ทุกคนบอกว่า เฮ้ย อันนี้ผิดๆ ๆ  ไอ้นี่ดูได้ ไอ้นั่นดู

ได้ ไอ้นี่คนไทยห้ามดู ไอ้นี่คนไทยดูได้ มันมีเทวดาอยู่น่ะ มันมีคุณพ่ออยู่มัน

มคีณุแม่อยูจ่�านวนนงึครบัในนามของอะไรมัง่ ส�านกัเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม 

นีก่เูป็นอาชญากรรเึปล่าเนีย่ (หวัเราะ) เฝ้าระวงั คอยแบบว่าเรือ่งนีด้ไูด้ หนงั

เรือ่งนีด้ไูม่ได้นะ ส�านกัเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม (หวัเราะ) มนัเป็นหน่วยงานที่

ไม่เคยได้ยินที่ประเทศไหนเลย มันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไง รัฐบาล

บอกว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในสังคม

สภาพแบบนี้ได้ยังไง ที่มีคุณพ่อรู้ดีคุณแม่รู้ดีมาคอยก�ากับว่าอะไรที่คนไทย

ดูได้ อะไรที่คนไทยอ่านได้ อะไรที่คนไทยดูไม่ได้อ่านไม่ได้

 ลุงอ๋อย  เปลี่ยนเป็นส�านักเฝ้าระแวงอาจารย์รับได้ไหม

 อ.ปกป้อง  (หัวเราะ) รับอะไรก็ไม่ได้เลย มันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

ยังไงใช่ไหมครับ ระบบการศึกษาที่พวกคุณเรียนมา อ�านาจอยู่กับอาจารย์ 

คณุตอบข้อสอบตอบเหมอืนทีอ่าจารย์เขาเขยีน แล้วมนัจะเป็น โอ้โห ข้อสอบ

โอเน็ตเอเน็ตเป็นภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดเลยนะครับ (หัวเราะ) เศรษฐกิจผู้

ประกอบการจะเกิดขึ้นยังไง โดยที่อะไรนะ มีข้อสอบ ถ้ามีคู่รักแต่งงานมา

ในเมืองไทย คุณจะให้เขากินอะไร (หัวเราะ) ใช่ไหมครับ ผ้าปูโต๊ะสีไหน 

(หัวเราะ) เฮ่ย มันเป็นข้อสอบที่มันมีช้อยส์ได้จริงเหรอวะ ในกระบวนการ

เรียนการสอนเรามักเจออาจารย์ที่ออกข้อสอบที่มันบังคับให้คุณต้องตอบ

อะไรแบบโอเน็ตเอเน็ต คนแต่งเพลง เพลงท่อนแรกควรจะเป็น ควรจะเล่น

ด้วยเครื่องดนตรีอะไร (หัวเราะ) เพลงท่อนกลางควรจะร้องด้วยภาษาอะไร 

โอ้โห ในฐานะอาจารย์นะครับเห็นข้อสอบแล้วช็อคมากๆ นี่คือความเศร้า 

เอ็นท์ไม่ติดนี่ไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะ (หัวเราะ) เป็นปัญหาของพวกมัน

มากกว่า (หัวเราะ)

นี่คือความเศร้าของระบบการศึกษาใช่ไหมครับ อ�านาจอยู่กับ

อาจารย์ มีกี่คนที่กล้าท้าทายอาจารย์ ที่กล้ามีค�าถามยิ่งพวกเรานี่เป็นพวก

พสิดารอยูแ่ล้ว คงไม่งัน้คงไม่ได้มาเป็นกระต่ายกนัหรอกใช่ไหมครบั (หวัเราะ) 

เพราะเด็กปกติเขาไม่อยากเป็นกระต่ายกันหรอก (หัวเราะ) ใช่ไหมครับ มัน

ต้องมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้ว แต่ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะ จะมีระบบ

แบบไหนที่ท�าให้คนรู้สึกสนุกกับการเรียน ที่เรียนด้วยความสนุก เรียนไป

แล้วตืน่เต้นน่ะ เพราะคนเราจะประสบความส�าเรจ็ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนการ

ท�างาน มนัดไูด้นะ ว่าคณุชอบสิง่ทีค่ณุท�ารเึปล่า คณุดงู่ายๆ เลยแววตามนัมรีึ

เปล่า ใช่ไหม คนที่ชอบสิ่งที่มันท�า อยากเป็นอาจารย์ชอบสอนหนังสือชอบ

เล่า เวลาเขาเล่าเวลาเขาพูด มันมีประกายใช่ไหม ในตาเขาจะมีประกาย คน

ทีช่อบเรยีนในตาเขาจะม.ี..(หวัเราะ) ยงัไม่หลบันะ ขอดหูน้าหน่อย (หวัเราะ) 

ยงัมปีระกาย (หวัเราะ) แต่ถามว่า เอ๊ะ ไอ้ประกายตาของคนในระบบทนุนยิม

มันหายไปเยอะนะ เพราะว่าน้อยคนที่จะได้ท�าอะไรอย่างที่เราอยากท�า

ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างตอนที่คุณจะสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหา- 

วิทยาลัย ไม่รู้ว่าพวกคุณอาจจะไม่ใช่มีปัญหาตรงนี้นะ คือคุณได้เรียนในสิ่ง

ที่คุณอยากเรียนรึเปล่า หรือว่าเรียนตามเพื่อนเรียนตามพ่อแม่ เขารู้รึเปล่า

ว่าที่คุณเรียนน่ะเรียนอะไร คุณอยากเรียนจริงไหม หรือคุณ มายังไงอย่างนี้

นะครบั เอ่อ ผมเชือ่ว่ามาทีน่ีเ่ป็นคนมปีระกายตาแต่ว่าผมสอบสมัภาษณ์เดก็

เอน็ทรานซ์ทกุปี แล้วผมเจอคนทีม่แีววตาเป็นประกายน้อยนะครบั อยากมา

เรยีนท�าไม เศรษฐศาสตร์นีเ่รยีนอะไร ไม่รูค่้ะ แล้วท�าไมมาเรยีน กห็นไูม่รูจ้ะ

เรียนอะไร มันก็กล้านะ (หัวเราะ) นับถือนะ (หัวเราะ) ผมก็เลยบอกว่าวันนี้

ไม่รู้ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเกิดอีก 4 ปีข้างหน้า ผมมาถามใหม่ก่อนออกไปหวัง

ว่าจะพอเหน็อะไรบางอย่างนะ อยูค่ณะเศรษฐศาสตร์จะมาเรยีนอะไรยงัไม่รู้

เลย อย่างรูจ้กัอาจารย์ป๋วยไหม ล่าสดุเพิง่เจอปีนีค้รบั สอบสมัภาษณ์เดก็สอบ

รับตรง รู้จักอาจารย์ป๋วยไหม “เออ อืม รู้จักค่ะ รู้จัก” อาจารย์ป๋วยคือใคร

ครับ “เออ ใช่คนที่ท�าห้องน�้าอะไรรึเปล่าค่ะ” (หัวเราะ) นี่เรื่องจริงนะครับ 
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โอ้โห ช็อคมากเลย ไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ มันเกิด

ขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นเสมอ นี่คือเรื่องจริง สุดยอดนะครับ

ประเด็นก็คือถ้าคุณจะเป็นผู้ประกอบการได้ก็ต้องชนะตัวเองใช่

ไหมฮะ คุณก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร ชอบอะไรแล้ว ก็ต้องต่อสู้ อย่าเพิ่ง

ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องท�างานเรื่องแฟนเรื่องอะไรเหมือน

กนัหมดแหละ (หวัเราะ) ถ้าเกดิคณุคดิว่าสิง่ทีค่ณุจะท�า มนัคุม้ค่าทีจ่ะท�า คณุ

ก็จะต้องสู้เพื่อมันน่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรที่อยู่เฉยๆ แล้วได้มาใช่ไหมฮะ แต่

ไม่ใช่ไปต่อสู้แย่งชิงไปเอาเปรียบใครนะ ก็คือว่าตามฝันไปให้สุด แล้วคุณก็

จะได้เรียนรู้กับมันในกระบวนการพวกนี้

เวลำคุณยังไม่ได้ปะทะกับโลก คุณก็จะ
คิดอยู่ในหัว แล้วคุณก็จะมีอุดมกำรณ์บำง
อย่ำงอยูใ่นหวัได้ แต่กระบวนทีค่ณุจะเอำเรือ่ง
ในหัวคุณมำปะทะกับโลกแห่งควำมจริงมันจะ
เป็นเรื่องที่โตไปอีกขั้นนึง

คณุต้องเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัมนัโดยทีย่งัรกัษาตวัตนรกัษาอดุมการณ์

ของคณุไว้ได้อยู ่ในขณะเดยีวกนักท็�าให้คณุเดนิหน้าไปได้ด้วย ท�าให้โลกเดนิ

หน้าไปได้ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วโลกมันไม่ใช่ของเราใช่ไหม มีปัจจัยอะไร

เยอะแยะเลยที่แวดล้อมอีกมาก เป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ถ้าเกิดใครเจอ

สิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองอยากท�าได้เร็วแล้วก็ตรงไปตามความฝัน ผมคิด

ว่าก็จะมีความได้เปรียบนะ

ผมเล่าประสบการณ์ แชร์หน่อย ก็คือผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์

ตั้งแต่มัธยม ผมก็ตั้งใจจะเรียนเศรษฐศาสตร์ แล้วผมก็ไปเรียน ผมก็ตั้งใจ

อยากจะเป็นอาจารย์ ผมชอบคุยชอบเล่าชอบอ่านหนังสือ ก็คิดว่าเป็นชีวิต

ทีเ่หมาะสมเพราะว่าผมชอบเขยีนหนงัสอื ชวีติทีด่กีค็อืชวีติเนีย่เป็นอาจารย์

ก็น่าจะเหมาะกับตัวเองที่สุดแล้ว ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยปีแรกๆ ผมก็คิด

แล้วว่าผมอยากเป็นอาจารย์อยากเขียนหนังสือ ใช่ไหม พอจบมาผมก็เป็น

อาจารย์ คอืคณุกต้็องพยายามวางแผนไว้บ้าง เพราะว่าถ้าเกดิใครรูเ้ป้าหมาย

ชัดเจน คุณก็เดินไปได้ใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่ใช่ปัญหานะในยุค

ช่วงเวลาแบบนี้ ก็ค้นหาไป ลองผิดลองถูก เฮ่ย ไม่ใช่อันนี้นี่นา แต่ถ้าเกิด

ใครเจอมันก็เจอน่ะ เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่น แต่บางครั้งก็เป็น

จังหวะชีวิต จังหวะชีวิตไปเจอคนที่น่าสนใจบ้าง เจอคนที่ช่วยให้เราคิดบ้าง 

ไปอ่านหนงัสอืทีเ่ปลีย่นชวีติเราบ้าง กท็�าให้เราเดนิไปทางนีไ้ด้ แต่กเ็ป็นกระ

บวนการที่สนุกนะ การค้นหาตัวเองแล้วก็การตามฝันของตัวเองให้เป็นจริง 

อนันีเ้ป็นเรือ่งใหญ่นะครบั ถ้าเกดิใครไม่ชอบสิง่ทีต่วัเองเรยีนกไ็ม่ต้องเรยีนนะ

ครบั ถ้าเกดิเราจะเรยีนต่อ เราควรจะต้องรูว่้าเราอยากเรยีนต่ออะไร ไม่ใช่แค่

เรียนต่อเพราะอยากเรียนต่อ หรือเรียนต่อไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะท�าอะไร 

ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเต็มที่ใช่ไหม ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ คุณก็ใช้

เวลาไปท�าอย่างอื่น (หัวเราะ) สู้ค้นหาตัวเองต่อไป ไปเรียนรู้โลก วิธีเรียนรู้

โลกก็มีหลายทางใช่ไหม อ่านหนังสือก็เป็นการเรียนรู้โลก คุยกับคน คุยกับ

เพื่อน ท่องเที่ยว มีตั้งเยอะแล้วมันไม่ได้เป็นสูตรส�าเร็จในความส�าเร็จของ

คนน่ะ คนมันหลากหลายอ่ะนะครับ

 ลุงอ๋อย  กระต่ายพาท�ามาหมด (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  เราก็ต้องค้นหากันไปนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มีค�านึงที่อาจารย์   

วรากรณ์ สามโกเศศ อาจารย์สอนผมมาตั้งแต่ตอนนั้นว่า ในโลกทุนนิยม 

ถ้าคนจะประสบความส�าเร็จ ถ้าคุณไม่เป็นคนแรกก็ต้องเป็นคนที่ดีที่สุด ไม่

ก็ต้องเป็นคนที่แตกต่าง ใช่ไหม ถ้าคุณไม่เป็น The first คือคิดอะไรได้ก่อน

ชาวบ้านเขา ไม่ใช่ไปเอาไปตามหลังเลียนแบบเขาตลอด เป็นคนแรกที่คิด

เรื่องนั้นๆ ได้เนี่ย นั่นคุณก็มีโอกาสประสบความส�าเร็จ ถ้าไม่งั้นคุณก็ต้อง

เป็นคนที่ดีที่สุดในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เป็น The best หรือไม่งั้น

คุณก็แตกต่างจากชาวบ้านเขาใช่ไหมครับ คือเป็น The different ใช่ไหม

ครับ The best, The first, The different เนี่ยนะครับ มันก็มีทางของมัน

แล้วมนัไม่มสีตูรส�าเรจ็ ความส�าเรจ็ทีว่่า ผมไม่ได้พดูถงึความส�าเรจ็
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ที่คุณมีงานเงินเดือนสูงๆ นะ มีคนชื่นชมอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าความส�าเร็จ

สดุท้ายกอ็ยูข้่างในตวัคณุเอง ถ้าเกดิคณุชอบเล่นดนตร ีการได้ออกเทป การ

ได้ขึน้เวทหีรอืการได้เล่นให้คนอืน่ฟังกอ็าจจะเป็นความส�าเรจ็ของคณุใช่ไหม

ครบั อย่างพวกผมท�าหนงัสอืกนั ผมกม็งีานอดเิรกในการท�าหนงัสอื ไม่ได้ท�า

เพราะว่าอยากให้หนังสือขายดีหรืออยากให้คนอ่านเยอะๆ แต่เราท�าเพราะ

ว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไป แล้วก็มีคนจ�านวนนึงได้อ่านได้

มาคุยกันแล้วก็เกิดเป็นชุมชนเล็กๆ เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการประสบความ

ส�าเร็จนะ เราไปสอนก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องฟังเราหรือเชื่อเรา อย่างนี้

ก็กรุณาอย่าเชื่อด้วยนะครับ (หัวเราะ) ไปคิดเยอะๆ นะครับ แต่ว่าถ้าเกิด

การมาคุยกันสัก 2-3 ชั่วโมง มันมีบางคนได้คิดบางเรื่อง เอาหนังบางเรื่อง

มาให้ดแูล้วได้คดิต่อในบางประเดน็ทีไ่ม่เคยคดิมาก่อน กถ็อืว่าประสบความ

ส�าเร็จนะ จริงๆ อาชีพอาจารย์ก็อยู่ได้ด้วยแบบเนี่ย นี่คือน�้าหล่อเลี้ยงคนที่

เป็นอาจารย์ใช่ไหม เพราะว่าสอนแล้ว มันมีคนที่ได้คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด ได้

ตั้งค�าถามกับสิ่งที่ไม่เคยตั้งค�าถามมาก่อน ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ ยังไม่

ต้องมีค�าตอบด้วยซ�้าในยุคในอายุแบบพวกเรา การพยายามหาค�าตอบกับ

ทุกเรื่องทุกอย่างก็พาเราไปสู่ความบ้าได้เหมือนกัน (หัวเราะ) ใจเย็นๆ อย่า

เร่งมากนะครับ คิดเยอะๆ ไม่ต้องมีค�าตอบส�าเร็จรูปไม่ต้องมีค�าตอบที่ด่วน

สรุปฟันธงว่าอะไรดีอะไรไม่ดี มันไม่มีอ่ะ ขาวด�าอะไรแบบนั้น อยู่กับมันไป

เรื่อยๆ ค่อยๆ คิดกับมันไปเรื่อยๆ นะครับ

ผมก็เจอคนหลากหลายจากการสอนหนังสือ วันนั้นก็ได้คุยกับลุง

อ๋อย พวกนึงก็คือคนที่อ่านแต่หนังสือเรียน ไม่สนใจเรื่องอื่นเลย รอบตัว คน

พวกนีเ้วลาเราไปคยุต้องคยุแบบนงึ ไปยกุต้็องยอุกีแบบนงึ เวลาไปตบหวัต้อง

ไปตบหวัอีกแบบนึงใช่ไหมครับ แตอ่ีกพวกนงึหนงัสือเรียนกูไม่สน (หวัเราะ) 

ท�ากิจกรรมอย่างเดียวเลย (หัวเราะ) ก็ต้องคุยอีกแบบนึงคือไม่ได้มีโลกแบบ

ว่าอนัไหนดกีว่ากนั แต่ว่าแต่ละคนมจีดุลงตวัไม่เหมอืนกนั ท�ายงัไงให้คณุให้

แต่ละคนไม่ได้ใช้ชวีติอยูแ่ต่ในจดุทีป่ลอดภยัส�าหรบัตวัคณุเอง ทกุคนมนัจะมี 

comfort zone อยูใ่ช่ไหมครบั จดุปลอดภยัอยู ่ทีอ่ยูต่รงนีแ้ล้วจะไม่มใีครมา

รุกล�้าเรา แต่ว่าโลกมันสนุกกว่า ถ้าเกิดคุณก้าวเท้าออกไปจากจุดปลอดภัย

ที่ว่า เศรษฐกิจผู้ประกอบการมันเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับ ออกไปจากจุด

ปลอดภัย ยอมทิ้งงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ไปลองสู้สร้างธุรกิจของตัวเอง

ทีอ่ยากท�า แล้วคณุจะได้เจออะไรทีค่ณุไม่เคยเจอ นกักจิกรรมกอ่็านหนงัสอื

เรียนบ้าง จะได้เห็นอะไรในหนังสือเรียน ในห้องเรียนก็ไม่ได้มีแต่ความ เอ่อ 

ไร้สาระขนาดนัน้นะในความเหน็ของบางคน เฮ้ย อาจารย์สอนอะไรกไ็ม่รูน้ะ

ครบั แต่ว่าถ้าอย่างนัน้คณุกต้็องไปเลอืกอาจารย์ทีค่ณุคดิว่าช่วยคณุได้ อ่าน

หนังสือที่คิดว่าช่วยคุณได้ มันมีนะครับ แต่คนที่อ่านแต่หนังสือเรียนนั้นคือ

ว่าโลกนี้คงไม่ได้ตัดสินด้วยเกรดสูงๆ อย่างเดียวมั้ง คุณก็ต้องมี skill บาง

อย่างนะครับ แล้ว skill ที่ส�าคัญที่สุด ในโลกทุกวันนี้ไม่ใช่ skill จากเรื่อง

เรียนอย่างเดียว เพราะโลกมันซับซ้อนขึ้นเยอะ มันต้องการคนที่ท�าอะไร

เป็นหลายอย่าง แล้วก็รู้หลายเรื่อง

ผมคดิว่าการรูร้อบ ตอนนีจ้ะส�าคญัพอๆ กบัรูล้กึ ในยคุสมยันงึเรา

ถูกบอกว่ารู้อะไร ให้รู้ลึกไปเลยอย่างเดียว แต่ผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่การ

เปลีย่นแปลงมนัเรว็ ถ้าเกดิคณุไปกมุต�าราเล่มนงึ เมือ่ไหร่ทีต่�ารานัน้ไม่มใีคร

เชื่อแล้วมีต�าราใหม่ที่ดีกว่า ทั้งชีวิตคุณหายไปเลยนะ กับการกอดต�าราหนึ่ง

เล่มนัน้ ทีค่ณุอ่านมนัเนีย่ เพราะฉะนัน้คณุต้องอ่านหนงัสอืหลายๆ เล่ม แล้ว

สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือว่ามีองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นในหัวของคุณเอง อันเนี่ย

เป็นเรือ่งใหญ่ ทีผ่มคดิว่าคนทีเ่รยีนมหาวทิยาลยัควรจะต้องคดิว่าคณุจบ 4 ปี

ไปแล้ว สิง่ทีค่ณุได้ไม่ใช่ปรญิญา ไม่ใช่เกรดดีๆ  แต่สิง่ทีค่ณุได้คอืระบบคดิของ

คณุเอง ทีไ่ปดงึเอามาจากลงุอ๋อยบ้าง จากอาจารย์ปกป้องบ้าง จากอาจารย์

อรรถจักรบ้าง ใครต่อใครบ้าง มาผสมกันแต่ไม่ต้องเชื่อใครเลยสักคนนะ แต่

มีวิธีคิดของตัวเองมาฟอร์มซิว่าเรื่องนี้อาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้ๆ

สิ่งที่ท�ำให้คุณอยู่ในโลกแบบที่ปลอดภัย 
แล้วกเ็ข้มแขง็ คอืแต่ละคนมคีวำมเป็นตวัของ
ตัวเอง มีวิธีคิดของตัวเอง

(ทักษะ)
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ส�าคัญ เพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือด้วยความกลวงเปล่า ก็
เหมอืนกบัอะไรล่ะ กเ็หมอืนกบัอ่านไปคณุกจ็บ คณุกไ็ม่ได้อะไร แต่คนทีอ่่าน
หนังสือแล้วมีประโยชน์กับเขาคือคนที่มีระบบคิดของเขาอยู่ แล้วคุณอ่าน
หนงัสอืบางอย่าง คณุกเ็อามาเตมิเตม็บางอนัทีย่งัพร่องไปในลิน้ชกับางลิน้ชกั 
อ่านหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาอ่านหนึ่งเดือน หนังสือหนา 500 หน้าคุณอาจจะมี
อยูน่ดิหน่อยทีค่ณุเอามาเตมิลิน้ชกัคณุใช่ไหมครบั แต่นดิๆ หน่อยๆ กม็คีวาม
ส�าคัญเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนจากอะไรเล็กๆ อย่างนี้นะครับ มันก็เปลี่ยนได้ 
คุณก็ต้องพยายามหาลิ้นชักของคุณ ผมคิดว่า ปี 4 มันต้องมีแล้วนะ ไม่ต้อง
รู้หรอกว่าท�าอะไรแต่อย่างน้อยมีวิธีคิดของคุณ ว่าคุณคิดยังไง คุณมีแว่นตา
ในการมองโลกแบบไหน เพราะว่าคนที่เรียนเภสัชก็มีแว่นตาในการมองโลก
แบบนึง คนที่เรียนศิลปะก็มีแว่นตาในการมองโลกแบบนึง รัฐศาสตร์ ความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศกม็แีบบนงึ บญัชกีม็แีบบนงึใช่ไหมฮะ แต่ว่าแว่นตา
ทีพ่าคณุรอดไม่ใช่แว่นแบบใดแบบหนึง่ ถ้าผมมแีต่แว่นตาเศรษฐศาสตร์แล้ว
ใส่ไปแต่ไอ้แว่นตาเศรษฐศาสตร์มองโลกเนีย่ มนัจะเป็นคนทีน่่าเบือ่มากเลย

ทนีี ้ในโลกของการเรยีนรูท้กุวนันี ้ระบบการเรยีนสมยัใหม่ชอบยิง่
เรยีนยิง่กัน้คอกตวัเอง คอกนีม่นัปรงุแต่งกนัทัง้นัน้ กัน้เองน่ะ ไอ้นีเ่ท่านัน้คอื
ความถกูต้อง ไอ้นีเ่ท่านัน้คอืความถกูต้อง เฉพาะศาสตร์เราเท่านัน้ทีม่องโลก
ได้ดีกว่าศาสตร์อื่น นี้คือการกั้นคอกตัวเองแล้วคุณก็อยู่แต่ในคอกเล็กๆ แต่
การเรียนจริงๆ ไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งกั้นคอกให้คุณมีที่ทางเดินแคบลง คุณต้อง
พังคอกออกไป พังคอกออกไปให้ได้มากที่สุดให้เป็นอิสระมาก แต่บางคน
ไปไม่พ้นไง เพราะว่าคณุพงัคอกนีไ้ปคณุออกจากคอกนีไ้ปคณุกไ็ปสร้างคอก
ใหม่ไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ แต่วิธีที่ยากที่สุดคือสลายคอกไปเลย ถึงเรียกว่า
เป็นไทแก่ตัวเองอย่างแท้จริง แล้วการศึกษาคือการเรียนเพื่อความเป็นไท
นะ ไม่ใช่เป็นไทย เป็นไทไม่มี ย.นะ แต่ถ้าเป็นไทยแบบมี ย.ไม่รู้ว่าดีรึเปล่า
นะ (หัวเราะ) ในแง่ถ้าเป็นไทยแบบไทยๆ แต่ว่าถ้าเป็นไทยแบบ ย. คือมี...
เป็นเสรชีนน่ะ สดุท้ายคณุเรยีนกเ็พือ่เป็นเสรชีน หลดุพ้นจากพนัธนาการทัง้
ปวง โดยเฉพาะพันธนาการทางอุดมการณ์ทางจิตใจหลายๆ อย่าง และนั่น
น่ะคือจุดหมายปลายทางของการเรียน ผมหวังว่าแต่ละคนไปถึงพวกนี้ใน
การเรียน ไม่ใช่เฉพาะในห้องนะ เพราะการเรียนในห้องเป็นแค่เสี้ยวเดียว
ของการเรียนทั้งหมด

แลกเปลี่ยนจำกประเด็นต่ำงๆ
 อ.ปกป้อง  ไม่รู้ว่ามีใครอยากคุยอะไรไหม เรื่องอะไรก็ได้ เรื่องอะไรที่เกี่ยว

เรือ่งทนุนยิม เรือ่งโลกาภวิฒัน์ จะต่อยอดจากประเดน็ไหนเลก็ๆ น้อยๆ ตรง

ไหนก็ได้ครับ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกัน

 วิทย์  เห็นด้วยกับค�าที่ว่าสังเคราะห์ครับอาจารย์ ที่บอกว่ามันก็ไปเชื่อม

โยงกับประเด็นที่บอกว่าที่มีลูกศิษย์พูดว่า ทุกวันนี้การศึกษาสอนให้เราเป็น

ลูกจ้างที่เชื่องนะครับ คือค�าอะไรก็ตาม จงวิเคราะห์ แล้วก็วิเคราะห์ๆ ๆ  แต่

ผมกลบัมองว่า เหมอืนผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส�าเรจ็ คอืกบัสงัเคราะห์

ผมว่าก็เป็นรากแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่เอามาใช้จริงๆ มันกลับเป็นการวิเคราะห์ 

มันเป็นหลักธาตุอาหารราก แต่คือคอนเซ็ปต์ที่จะเอามาใช้ประโยชน์จริงๆ 

ในสายตาผู้ประกอบการผมว่าคือการสังเคราะห์มากกว่า

 อ.ปกป้อง  ใช่ เห็นด้วยๆ นี่เป็นเรื่องใหญ่นะ เพราะว่าถ้าคุณจะสังเคราะห์

ได้คุณไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเล่มนั้น การวิเคราะห์คือคุณอ่านหนังสือเล่มนึง 

เวลาคณุอ่านหนงัสอืเล่มนงึทีง่่ายทีส่ดุคอือ่านแล้วสรปุให้ฟังสว่ิาหนงัสอืเล่ม

นี้ว่ายังไง แค่เนี่ย ผมคิดว่านักศึกษาจ�านวนมากที่ผมเคยเจอ ก็ยังท�าได้ไม่ดี

พอ ในแง่ของการสรปุความนะ ว่าอ่านหนงัสอืแตกแล้วเข้าใจ เพราะเราอ่าน

หนังสือน้อยใช่ไหมครับ สังคมเราเป็นสังคมที่ไม่อ่านข่าวแต่จะฟังเล่าข่าวใช่

ไหม เป็นสงัคมทีไ่ม่อ่านหนงัสอื ฟังๆ กบัด ูมนัคดิเชงิลกึไม่ได้หรอกครบั หรอื

ถดัไปเนีย่ นอกจากการอ่านแล้ว สรปุความกค็อือ่านแล้ววเิคราะห์ซ ิเหมอืน

กบัเรามบีทสนทนากบัมนั แต่ว่าถ้าเกดิไปสงัเคราะห์ เราต้องมคีณุความรูใ้น

ตวัระดบันงึใช่ไหมครบั แล้วกม็ปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างเรากบัเรือ่งทีอ่่าน เป็นบท

สนทนาในระดบัทีส่งูขึน้มาอกีหน่อย แล้วดซูว่ิาหนงัสอืทีเ่ราอ่านมนัถกูจดัอยู่

ตรงไหนในระบบความคดิของเรา เราคดิอะไรต่อได้บ้าง อนันีค้อืฐานทีส่�าคญั

เวลาผมสอนหนงัสอื คณุรูใ้ช่ไหม (หนัมาหาแป้ง) เราเรยีนกนัอย่าง

นงึใช่ไหม ข้อสอบนีอ่อกอย่างนงึใช่รเึปล่า กถ้็าเกดิออกข้อสอบทีเ่รยีนจะออก

ท�าไมล่ะ รู้หมดแล้วใช่ไหมครับ (หัวเราะ) เวลาสอนเราก็สอนไปตามทฤษฎี

เป็นแบบนี ้แต่เวลาออกข้อสอบไป อย่างผมสอนเศรษฐศาสตร์การเมอืง ผม



48 49

สอนเอาทฤษฎีเป็นยังไงๆ เอาตัวอย่างไป ออกข้อสอบมา ผมก็ชอบออกข้อ

สอบเทคโฮม เดีย๋วนี ้ผมออกข้อสอบส่วนใหญ่ถ้าเกดิเลอืกได้ผมกจ็ะออกข้อ

สอบเทคโฮม เพราะเวลาคณุท�าข้อสอบท�าไมคณุต้องท�าในห้องแคบๆ ล่ะ ใน

เวลาจ�ากดัแค่ 2 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง ผมไม่เหน็ความจ�าเป็น ข้อสอบของผมเป็น

ข้อสอบที่ไปท�าที่ไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณไปลอกใครไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหม

ครับ คุณก็ต้องไปค้นให้เวลาท�าอาทิตย์นึง คุณเอาโจทย์ไปกลับมาเอามาส่ง 

ไปท�าอะไรตามใจชอบ ผมก็ อ้าว ก็มีเครื่องมือเรียนในห้องใช่ไหม การเรียน

คือการเรียนเครื่องมือ เอาเครื่องมือไปใช้ ผมก็โยนไป เค้าโครงเศรษฐกิจ

อาจารย์ปรีดี เอาไปอ่านซิแล้วก็มีค�าถามให้ ไม่เคยอ่านกันนะในห้อง คุณ

ไปอ่านเอาเองแล้วคณุกเ็อาสิง่ทีค่ณุเรยีนรูใ้นห้องเอาไปวเิคราะห์ แล้วเอาไป

สังเคราะห์ ไม่งั้นคุณตอบค�าถามไม่ได้ใช่ไหมครับ คุณก็ต้องอ่าน คุณก็ต้อง

เข้าใจมัน คุณต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าสิ่งที่คุณอ่านใหม่กับสิ่งที่คุณเรียนในห้อง 

สิง่ทีค่ณุเจอประสบการณ์สงัคมไทย ในสมยัอาจารย์ปรดีกีบัสมยัปัจจบุนัมนั

ต่างกันยังไง เพราะฉะนั้นกว่าจะตอบแต่ละอย่างคุณต้องรู้เยอะเลย แล้วแค่

รู้อย่างเดียวไม่พอ คุณต้องเชื่อมโยงกันได้ด้วย ผมคิดว่าการเรียนต้องเป็น

แบบนี้ เพราะสิ่งที่อาจารย์เป็นโจทย์ของผม คือคนเป็นอาจารย์ไม่ได้มีหน้า

ทีเ่ป็นศาสดา ผมไม่เชือ่ว่าอาจารย์คอืศาสดาทีจ่ะมาบอกคณุ แล้วบอกว่าจง

เชือ่ผมเถดิ ผมไม่เคยอยากเป็นศาสดา (หวัเราะ) หน้าทีผ่ม ผมวางโพซชิัน่ตวั

เองชัดเจนตลอดในการสอนหนังสือ ผมเป็นแค่ไกด์พาเที่ยว เป็นไกด์ที่กวน

ตีนนิดหน่อย (หัวเราะ) ชอบเอาหนังโหดๆ ไปตบหัวคนเล่น อย่างที่เอามา

ให้ดู ให้ไปคิดต่อ ตั้งค�าถามให้คุณได้คิดต่อ ไม่ต้องมาตอบผมหรอกตอบตัว

เอง แล้วผมก็ทิ้งไว้ เป็นไกด์พาไปเที่ยว ผมสอนเศรษฐศาสตร์ก็พาไปท่อง

โลกของเศรษฐศาสตร์ แต่ไกด์มันก็เป็นแค่ไกด์ใช่ไหม ถ้าเกิดคุณจะเข้าใจ

โลกนั้นได้คุณก็ต้องอ่านหนังสือ คุณก็ต้องไปฟังไกด์หลายๆ คนอย่าเชื่อไกด์

คนเดยีวใช่ไหมครบั ถ้าคณุอยากรูม้ากกว่าไกด์คณุกต้็องอ่านหนงัสอืประวตัิ

ศาสตรใ์ช่รึเปล่า เวลาพาเราเทีย่ว ไกดก์บ็อกนิดเดียวมเีวลานดิเดยีวนะครบั 

อืม เนี่ยเรื่องส�าคัญ ผมคิดว่าเราไปให้ความส�าคัญกับการเรียนในห้องเยอะ 

แล้วก็พวกอาจารย์ในการสอนหนังสือเนี่ย สอนอยู่นั่นแหละที่อยู่แต่ในห้อง 

หนังสืออ่านอยู่แล้ว หนังสือหนึ่งเล่มก็สอนไล่ไปตามบทๆ ๆ นั่นน่ะ ใช่ไหม

ครับ อะไรมันมีอยู่ในหนังสือแล้วผมจะสอนท�าไมล่ะ (หัวเราะ) ไม่มีความ

จ�าเป็น สอนอย่างมากผมก็แค่เล่าให้ฟังว่าแก่นมันคืออะไรใช่ไหมครับ มา

คยุเรือ่งอืน่กนัดกีว่า คยุให้เยอะกว่าในต�าราดกีว่า การเรยีนหนงัสอืมนัเรยีน

หนงัสอืจากหนึง่เล่มไม่ได้หรอก ใช่ไหม วชิานงึ โอ้โห หนงัสอืร้อยเล่ม ถ้าคณุ

เรยีนปรญิญาเอกคณุต้องอ่านอะไรตัง้เยอะ เรยีนปรญิญาโทกต้็องอ่านอะไร

ตัง้เยอะ ใช่ไหมครบั เราเรยีนกนัง่ายไป ในประเทศเนีย่ เรยีนกนัง่ายไป ทีเ่รา

เรียนหนักเราเรียนหนักในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น (หัวเราะ) ที่เราเรียนหนักเรามัวแต่

กั้นคอกตัวเองกันอยู่ แบกอะไรกันก็ไม่รู้นะครับ

 ลุงอ๋อย  หมายถึงเรียนเภสัชด้วยเหรอ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  ประสบการณ์ที่อื่นผมอาจจะน้อยนะครับ แต่ผมอาจจะรู้เฉพาะ

แมส..

 ลงุอ๋อย  หมายถงึว่าเรยีนทนัตะด้วยรเึปล่า (หวัเราะ) มใีครอยากจะแชร์ไหม

 อ.ปกป้อง  คุยกันก็ได้นะฮะ เรามีเวลากันอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง ผมไม่

อยากพูดคนเดียวนะก็คิดว่าเผื่อเวลาไว้ชั่วโมงครึ่ง ผมก็อินโทรเป็นจิ๊กซอว์

ต่างๆ เนี่ยมาช่วยกันต่อจิ๊กซอว์กัน

 ลุงอ๋อย  ท็อปมีอะไรเป็นประเด็นไหม

 ท็อป  ยังไม่มีครับ

 ลุงอ๋อย  ยังไม่มีนะ

 ท็อป  คือระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผมจะแตกต่างจากที่อื่น อย่าง

เนี่ยครับ

 อ.ปกป้อง  อืม เป็นยังไงครับ

 ทอ็ป  พอดผีมเรยีนมหดิล อนิเตอร์น่ะครบั แล้วมหดิล อนิเตอร์มนัเป็นแบบ

เราจดัตารางเองได้ แล้วอาจารย์กส็อนสไตล์คล้ายๆ กบัทีอ่าจารย์บอก กค็อื

เวลาเข้าคลาสมาอาจารย์จะถือวา่ทกุคนไดอ้า่นหนงัสอืมาหมดแล้ว การเข้า

เรียนในห้องเป็นการต่อยอดหมดเลย

 อ.ปกป้อง  เออดีอย่างนั้น

(position / ต�าแหน่ง สถานะ)
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 ทอ็ป  จะไม่ใช่มาสรปุในห้องอะไรอย่างเนีย่ฮะ ถ้าอย่างนัน้ถ้าเกดิคอมเมนท์ 

มันจะไม่ apply กับข้างนอกเลย

 อ.ปกป้อง  อืม ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะ

 ท็อป  (หัวเราะ) ครับ

 ลุงอ๋อย  แต่จริงๆ ท็อปเขาก็แสวงหานอกห้องเยอะเหมือนกัน

 ท็อป  ครับ

 ลุงอ๋อย  เขาไปของเขา ไปจนเพื่อนอิจฉา (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  อิจฉาอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องตามไปด้วย(หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เขาให้ตามไหม (หัวเราะ)

 ท็อป  ก็ลากๆ กันไปครับ นี่ก็ลากไปตุรกี 2 คน ส่งข่าวต่อเรื่องไปญี่ปุ่นอะไร

อย่างเนี่ยครับ อืม

 ลุงอ๋อย  มีใครอีกไหม

 วิทย์  อาจารย์ว่าอย่างปัญหาที่พูดมาอย่างเป็นระบบ คือด้วยพุทธน่ะ 

สามารถแก้บางอย่างได้ในที่ปัจจุบันเป็นไหมครับอาจารย์ มันตอบโจทย์รึ

เปล่าครับ

 อ.ปกป้อง  คือเรามีปัญหาในหลายระดับนะ ปัญหาในโลกทุกวันนี้มีปัญหา

ระดับตัวเรา การจัดการที่ตัวเราก่อนกับปัญหาในการจัดการกับโลก ใช่ไหม 

ถ้าปัญหาในการจดัการกบัโลกนีเ่รือ่งใหญ่เลย มตีวัละครเยอะ เรากเ็ป็นเพยีง

ส่วนนึงในนั้น เราก็ท�าอะไรได้เท่าที่จ�ากัด แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ๆ 

เชิงโครงสร้าง ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ คือผมเชื่อในการเปลี่ยนแปลง

แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากเราและโลกที่อยู่รอบตัวเรา คือการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่คงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง 

เช่น ปฏวิตัล้ิมล้างทนุนยิมไปสร้างสงัคมนยิมกนัเถอะ แต่ว่าเราเหน็การปรบั

ตัวของระบบทุนนิยมในพื้นที่ต่างๆ มากนะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่พลังหลัก แต่

เราเห็นตัวอย่างที่มีคนท�าแล้ว

หนังสือที่ดีมากเลยที่อยากจะแนะน�าให้เห็นตัวอย่างของคนพวก

นี้คือหนังสือ ทุนนิยมที่มีหัวใจ ไม่รู้เคยเห็นรึเปล่า ของคุณสฤณี อาชวา

นันทกุล เพื่อนผมเนี่ยครับ คุณสฤณียกตัวอย่างให้เห็นว่าโลกทุนนิยมที่เรา

คุยกันมาตั้งนาน ไม่ได้ให้ปฏิเสธทุนนิยมนะ แต่ถามว่าทุนนิยมก็มีข้อดีของ

มัน เรื่องนวัตกรรมใช่ไหมครับ เรื่องเสรีภาพในบางมิติใช่ไหมฮะ แต่ว่าท�า

ยังไงให้ทุนนิยมมีความเป็นธรรม เพราะความเป็นธรรมคือสิ่งที่หายไปจาก

ทุนนิยมในปัจจุบัน

โลกาภวิฒัน์โจทย์มนัไม่ได้อยูท่ีว่่า เราจะเอาหรอืไม่เอาโลกาภวิฒัน์ 

แต่โจทย์อยู่ที่ว่าจะท�ายังไงให้โลกาภิวัฒน์มันเห็นหัวคนจนเห็นหัวประเทศ

ยากจน เราไม่ได้สนใจแค่ประสทิธภิาพอย่างเดยีว แต่เป็นโลกาภวิฒัน์ทีส่นใจ

เรื่องความเป็นธรรมพวกนี้ด้วย หนังสือ ทุนนิยมที่มีหัวใจ ก็เป็นตัวอย่างนึง

ที่พูดถึงโมเดลการพัฒนาของหลายองค์กรหลายประเทศหลายตัวอย่าง ชี้

ให้เห็นว่าทุนนิยมก็มีการปรับตัวของมันอยู่ ธุรกิจเพื่อสังคม แนวคิดการ

บริโภคที่ยั่งยืน แนวคิดที่ข้ามพ้นระบบกรรมสิทธิ์ส่วนตัว แต่ว่าเป็นระบบ

กรรมสิทธิ์รวมหมู่ เข้าใจว่าตอนไปนั่งฟังที่อาจารย์อรรถจักร์พูดแล้วเขาพูด

ถงึเรือ่งคอมมอนอะไรกนัไปพอสมควรใช่ไหมฮะ ไม่ใช่แค่เรือ่งคอมมอนอย่าง

เดียว แนวคิดที่ส�าคัญในยุคใหม่ก็คือพวกเรื่องโอเพนซอร์ซต่างๆ แนวคิดโอ

เพนซอร์ซ ไมโครซอฟเขียนโปรแกรมผูกขาดอยู่ใช่ไหมครับ คุณพัฒนาต่อ

ไม่ได้ วิธีคิดพวกโอเพนซอร์ซ พวก code เปิดก็คือใครคิดอะไรไว้ก็เอามา

ประกาศนะครบั ทกุคนเหน็ทกุคนกเ็อามาช่วยกนัต่อยอดเอาพฒันาให้ดขีึน้ 

เพราะว่าในอดีต ความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการผูกขาดอย่างเดียว แต่ความ

รู้เกิดจากการช่วยกันคิดแล้วก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ แต่ในระบบ

ทุนนิยมปัจจุบัน เราถูกท�าให้เชื่อว่าระบบกรรมสิทธิ์แบบบุคคลเท่านั้นที่น�า

ไปสู่ความรู้ พอคนไหนที่ค้นยาใหม่ได้คุณต้องให้อ�านาจผูกขาดกับเขา เขา

จะได้มแีรงจงูใจทีจ่ะคดิค้นยาใหม่ๆ มแีรงจงูใจทีจ่ะลงทนุคดิค้นยาใหม่ๆ ได้ 

คณุต้องให้อ�านาจผกูขาดกบัเขาอย่างเตม็ทีใ่นเวลาจ�ากดั แต่พอเอาเข้าจรงิใน

โลกแห่งความเป็นจรงิ เราพบว่า คนมอี�านาจผกูขาดคนกต็ัง้ราคาแพงมากๆ 

แล้วยาเป็นสินค้าที่คนทุกคนต้องใช้ใช่ไหม คนต้องใช้แล้วคนเข้าไม่ถึงยาคน

ก็ตาย เขาก็เลยเริ่มตั้งค�าถามว่า เอ้ย ระบบกรรมสิทธิ์ระบบสิทธิบัตรยามัน

ควรจะมีการปรับเปลี่ยนยังไง ไม่ใช่ว่า ไม่จ�าเป็นต้องสุดขั้วนะ ว่าเอาหรือไม่

(common property)

(open source)
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เอาระบบสทิธบิตัรยา แต่ประเดน็คอืว่าระบบสทิธบิตัรยามนัจะเปลีย่นยงัไง 

ให้คนที่คิดค้นยาขึ้นมาได้รางวัลในบางลักษณะ แล้วเป็นรางวัลที่ไม่น�าไปสู่

การผูกขาด ในบั้นปลายที่ท�าให้คนเล็กคนน้อยเข้าไม่ถึงยา

มีโจทย์อะไรแบบนี้ที่มันท้าทายขึ้นไง โจทย์เมื่อก่อนมันจะง่ายใช่

ไหมครับ โจทย์กระแสหลักมันง่ายใช่ไหมครับ เอาหรือไม่เอา ชอบไม่ชอบ ดี

เลว ขาวด�า แต่โจทย์ที่มีประโยชน์ในโลกทุกวันนี้ คือโจทย์ที่คุณสลายขาว

ด�าไปเลย หาทุนนิยมที่มีหัวใจในความหมายของสฤณี ทุนนิยมที่มีธรรมะ

ก�ากับ ในความหมายแบบพุทธ ก็มีอย่างอาจารย์พิชัย ท่านก็ศึกษาพุทธ

เศรษฐศาสตร์ ตั้งค�าถามหลายอย่าง เช่นโจทย์เศรษฐศาสตร์เริ่มต้นจากการ

มีข้อสมมติว่า ความพอใจของคนไม่มีที่สิ้นสุด ทรัพยากรมีจ�ากัดจะใช้

ทรพัยากรยงัไงให้คุม้ค่าทีส่ดุ ตอบสนองความต้องการทีไ่ม่มจี�ากดั แกกก็ลบั

โจทย์ใหม่ใช่ไหมครับ ว่าท�ายังไงให้พูดถึงความต้องการคนที่มีจ�ากัดขึ้น คน

จะได้ไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรให้มันมาก โจทย์มันก็พลิกกลับไปอีกด้านนึง ก็

มีคนที่พยายามท�าอะไรแบบนี้ มีบางประเทศที่พยายามท�าอะไรในแนวทาง

พฒันาทีแ่ตกต่าง เราเคยเหน็เคสอย่างภฏูาน ทีเ่ศรษฐกจิไม่ได้ตัง้อยูบ่นฐาน

ของ GDP แต่อยู่บนฐานของความสุขใช่ไหมครับ จ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ประเทศไทยนี ่พีไ่ทยกไ็ทยแลนด์แกรนด์เซลล์ตลอดเวลา (หวัเราะ) เวลาเรา

เห็นป้ายติดนะ ผมเดินไปเห็นรู้สึกการเลือกใช้ค�าก็สะท้อน mentality 

หลายๆ อย่างเลยนะ (หวัเราะ) นีเ่ป็นค�าทีก่ารท่องเทีย่วใช้ ไทยแลนด์แกรนด์

เซลล์ คือขายอย่างเดียว เป็นประเทศนี่กูขายทุกอย่าง เฮ่ย มึงมีเงินมาเท่า

นั้นน่ะ ท�าได้ทุกอย่าง ท�าให้ทุกอย่างนะครับ

แต่ว่าเขาจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวจะไปต้องเสียภาษีแพง มีที่

จ�ากัดอะไรอย่างเนี่ยนะครับ มีคนที่ท�าอยู่แต่ยังไม่ใช่พลังกระแสหลัก กลับ

ไปที่เรื่องสิทธิบัตรยาเมื่อกี้ ระบบนึงที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างเช่น สติกลิตซ์ 

ทีเ่คยได้รบัรางวลัโนเบล ทีไ่ม่ใช่นกัเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัจ๋าเลย สตกิลติซ์

เสนอระบบกรรมสิทธิ์ เช่น ควรจะมีเงินกองทุนคล้ายๆ IMF รู้จัก IMF ไหม

ครบั IMF มเีงนิกองทนุทีแ่ต่ละประเทศคอนทรบิวิท์เข้าไป แล้วเวลาประเทศ

ไหนมีวิกฤติเศรษฐกิจก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วย เขาบอกว่าโลกควรจะมีกองทุน

คล้ายๆ แบบนี ้เป็น กองทนุทีส่�าหรบัให้รางวลัคนผลติยา ใครผลติยาใหม่ได้

กเ็อาเงนิจากกองทนุทีแ่ต่ละประเทศคอนทรบิวิท์ตามรายได้ทีแ่ต่ละประเทศ

มใีห้เขาไปเลย เป็นรางวลัตัง้ต้น แล้วกอ็งค์ความรูท้ัง้หมดกเ็ป็นของโลก แล้ว

คุณก็เอาไปพัฒนาต่อ ในแง่แบบนี้ก็คือว่าคนที่คิดค้นก็ได้รางวัลใช่ไหมครับ 

แต่ว่าความรู้นั่นก็เป็นของโลก คุณก็พัฒนาต่อได้ ตัวราคาก็จะไม่แพงอย่าง

ที่เป็นอยู่ ก็เป็นระบบที่มันอยู่กันได้ แต่มาดูธุรกิจแบบปัจจุบันเนี่ย โอ้โห 

ใครคิดยาได้ไปจดสิทธิบัตร สิทธิบัตรไม่ได้จดแค่ไฟนอลโปรดักท์นะ แต่จด

กระบวนการผลิตด้วยนะครับ จดกระบวนการผลิตด้วยจดไฟนอลโปรดักท์

ด้วยแล้วคณุกม็อี�านาจผกูขาดอยูเ่ป็น 10 ปีใช่ไหมครบั แล้วเรากเ็หน็ตวัอย่าง

ว่าพอใกล้ๆ จะหมดอายุเขาก็เอายานี้นิดๆ หน่อยๆ มายาผสมใช่ไหมครับ

แล้วก็ไปจดใหม่อีกใช่ไหมฮะ ไปเรื่อยๆ มันก็เป็นก�าแพงกั้นคนจ�านวนมาก

ที่เข้าถึงยาไม่ได้ แล้วเราก็พบว่าหนังก็ชี้ให้เห็นว่า เฮ้ย รายได้บริษัทยา โอ้

โห มหาศาลใช่ไหม ไม่ต้องพูดถึงตัวรายจ่าย รายจ่ายจริงๆ ไม่ใช่รายจ่าย

ในการลงทุน R&D เพื่อผลิตยา แต่รายจ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทยาคือท�า

มาร์เก็ตติ้ง เป็นสัดส่วนมากเลยนะครับ มาร์เก็ตติ้งให้โรงพยาบาลให้หมอ

ให้โฆษณาให้คนอยากใช้ยา ตรงนี้ต่างหากที่มันสูง เพราะฉะนั้นในแง่นึงเรา

ก็พบว่าคนที่ผลิตยาส่วนใหญ่จริงๆ แล้วคือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนี่แหละ 

ที่บริษัทยาไปจ้างแล้วก็จ่ายราคาถูกๆ ถูกกว่าประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ

ในอนาคต แล้วก็แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจต่อไป คือเป็นระบบที่ไม่มี

ความเป็นธรรม อันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา ผมคิด

ว่ามันเห็นแหละเรื่องยานี่ และคิดว่าเป็นระบบที่อยู่ไม่ได้ เราเห็นใช่ไหมฮะ 

เรื่องในอินเดียใช่ไหมครับที่เขาพาไปดูคนที่ผลิต เจนิดิ ดรักส์ ในอินเดียเมื่อ

กี้ดูทันไหมครับ ดูถึงไหมฮะ 

 Hatch-U  ไม่ถึงค่ะ

 อ.ปกป้อง  ดูไม่ถึงเหรอครับ โอ้โห ยาทุกราคายาที่เป็นเจนิดิ ดรักส์ ถูกกว่า

ยาที่จดสิทธิบัตรมหาศาลเลยนะครับ แล้วเขาก็ตั้งค�าถามว่า เขาไม่ได้บอก

ว่ามันควรจะต้องมีก�าไร มันควรจะต้องไม่มีก�าไรนะ มันควรจะต้องมีก�าไร

แต่ว่าเป็นก�าไรแบบที่มัน sensible มันสมเหตุสมผล ราคายาตอนนี้ไม่สม

(Reserch & Development)

(ความคิด ความสามารถทางจิต)

(Joseph Stiglitz)

(contribute / ให้ สนับสนุน)
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เหตุสมผล แล้วการปล่อยให้ธุรกิจยาธุรกิจรักษาพยาบาลเป็นตลาดน�าแล้ว 

มันมีปัญหานะ มีปัญหาเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตของคน ไม่ใช่เฉพาะ

ธรุกจิยา ธรุกจิเรือ่งอตุสาหกรรมยา อตุสาหกรรมการศกึษา การศกึษากเ็ป็น

อุตสาหกรรมใช่ไหมครับ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็แข่งขันกันหาเงินน่าดู

เลยใช่ไหม ซึง่ถ้าเรือ่งเหล่านีม้นัเกีย่วพนักบัสิง่ทีล่กึซึง้ไปกว่าการแลกเปลีย่น

ในกลไกในตลาด มนัถกูท�าให้เป็นสนิค้า ระบบทนุนยิมเป็นระบบทีพ่ยายาม

ท�าทุกอย่างให้เป็นสินค้า มีกระบวนการที่เรียกว่า commoditization ท�า

ทุกอย่างให้เป็นสินค้า มันจะน�ามาซึ่งปัญหาในบั้นปลาย ถ้าเกิดคุณมีการ

ศึกษา คุณแปรรูปเป็นสินค้า เก็บค่าเรียนแพงๆ เรายังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่อง

ความเหลื่อมล�้าในทางโอกาสในการศึกษา เคยได้ยินใช่ไหมครับ จ่ายครบ

จบแน่ อะไรอย่างเนี่ย มันไม่ใช่ละ (หัวเราะ) มันมีอย่างนี้ไง ผมเห็นตัวอย่าง

รูปธรรมในโฆษณาในหนังสือพิมพ์ผมยังเก็บไว้เลย (หัวเราะ) เปิดรับสมัคร

ปรญิญาเอก จบภายใน 2 ปี เรยีนวนัเสาร์-อาทติย์ ไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ 

มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นคลินิคให้นะครับ สมัครวันนี้แถมโน๊ตบุ๊คเท่านั้น

เท่านี้ เฮ้ย นี่มันมหาวิทยาลัยนะครับ โครงการปริญญาเอกเนี่ย จ่ายครบจบ

แน่ อีกหน่อยเมืองไทยจะมีดอกเตอร์เต็มไปหมดเลย ใช่ไหมครับ ตอนนี้เรา

ก็มีดอกเตอร์เยอะแยะแล้วใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  ตอบโจทย์ละ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  บางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาปริญญาเอกปีนึง 40 คน โอ้

โห ก�าลังการผลิตสูงมากเลยนะ สูงกว่ามหาลัยเมืองนอกที่มีประสบการณ์

ยาวนานซะอีก ท�าได้ยังไงวะ ปริญญาเอก 40 คน (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เขาต้องมาดูงานที่ประเทศไทยนะฮะ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  ครับ แล้วก็มาเจอคนเรียนนี่คือใครครับ ส่วนใหญ่ที่เรียนกัน 

นกัการเมอืง เมยีนกัการเมอืง ใช่ไหมครบั(หวัเราะ) ข้าราชการอะไรทัง้หลาย

แหล่เนี่ย โอ้โห นักธุรกิจ จ่ายครบจบแน่ (หัวเราะ) ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ 

ท�าธีซิส จบ 2 ปี สมัครวันนี้ได้โน๊ตบุ๊คฟรี ไอ้อะไรอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัญหา

 ลงุอ๋อย  เพราะฉะนัน้เรากอ็ยูใ่นประเทศทีส่ามารถได้พวกนีอ้ย่างไม่ล�าบาก

เลยนะ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  โรงพยาบาลเอกชนเคยไปอยู่ใช่ไหมครับ เป็นหวัดธรรมดาเดี๋ยว

นี้ก็เท่าไหร่ 1,000 อัพ เกือบ 2,000 ใช่ไหมครับ หมอไม่ได้ให้ยาปกติยาแก้

อักเสบเดี๋ยวนี้ก็เม็ดละ 40-50 บาท เป็นเล็กเป็นน้อยคือก็ให้ยาแพงไว้ก่อน 

แล้วในเมืองไทยไม่รู้ว่า เอ่อ ทางเภสัชมีความรู้เยอะกว่าผมเยอะนะครับ ก็

มีเคยอ่านหนังสือเจอที่บอกว่า ประเทศไทยนี่คนดื้อยาแก้อักเสบเยอะมาก 

เพราะว่าเป็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ หมอก็ให้ไว้ก่อน ทั้งที่เมืองนอกนี่ตอนที่ผม

ไปเรียน ถ้าเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนี่ย เขาจะไม่ให้จนกว่าเขาจะท�าเทสต์

ก่อนนะครับ ว่าคุณอักเสบจากเชื้อจริงรึเปล่า ถ้าเป็นไวรัสเขาไม่ให้ ถ้าเป็น

แบคทีเรียเขาถึงให้ ของเราให้ไว้ก่อนใช่ไหม เม็ดใหญ่ๆ ไม่ได้นะ ต้องเม็ด

ละ 50 บาท

 เน็ด  แบบว่าพวกที่มันแพงๆ ที่มันแรงๆ น่ะค่ะ มันจะหายเร็ว

 อ.ปกป้อง  ใช่

 เน็ด  แล้วมันก็จะแพงกว่า จะเกรดเอกว่าแต่พอหายเร็ว มันก็เหมือนกับว่า

เชื้อจะดื้อยาใช่ไหมคะ คือยาแรงไปน่ะค่ะ ก็เลยหาย ก็เลยจะดื้อมากขึ้นๆ ก็

จะต้องหายาที่มันแพงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ก็จะหายาก
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ซับไพร์ม
 อ.ปกป้อง  ผมยกตัวอย่าง วิกฤติล่าสุดที่เกิดขึ้นในโลกก็คือวิกฤติซับไพร์ม 

เคยได้ยินใช่ไหมฮะ ค�าว่าซับไพร์ม ซับไพร์มก็คือพวกหนี้ชั้นรอง ไพร์มนี่คือ

ชัน้ดใีช่ไหมครบั เขาไม่อยากจะเรยีกว่าหนีเ้ลว เขากเ็รยีกว่าลกูหนีช้ัน้ดหีน่อย 

(หัวเราะ) ก็คือซับไพร์ม จริงๆ คือพวกหนี้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆ คนที่ไปกู้ก็

คอืใครครบั กค็อืพวกเหล่านนิจาทัง้หลาย รูจ้กันนิจาไหมครบั no income, 

no job, no asset (หัวเราะ) ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีสินทรัพย์ ไม่มีอะไร

อย่างนี้ เขาปล่อยกู้ได้ยังไง เขาปล่อยกู้ได้เพราะว่าในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 

กันยา ทุกคนจ�าเหตุการณ์ 11 กันยาได้ใช่ไหมครับ ที่เครื่องบินบินไปชนตึก

เวลิด์เทรดแล้วตกึถล่มลงมา คนตายเยอะเลยใช่ไหมครบั เศรษฐกจิกม็ปัีญหา 

รัฐบาลก็ใช้นโยบายขยายตัว ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการใช้

จ่ายในระบบเศรษฐกจิ ธนาคารกลางอเมรกิาทีเ่รยีกว่า เฟด กใ็ช้นโยบายลด

ดอกเบีย้ ตรงึดอกเบีย้ในระดบัต�่า ดอกเบีย้ต�่าๆ กแ็สดงว่าต้นทนุในการผลติ

ในการใช้จ่ายของคนก็จะถูก เพื่อกระตุ้นให้คนบริโภค ดอกเบี้ยต�่าๆ ก็เพื่อ

ต้องการกระตุน้เศรษฐกจิ แต่ในทางเศรษฐกจิเนีย่ การแก้ปัญหานงึมนัจะน�า

มาซึง่อกีปัญหานงึเสมอเลย ดอกเบีย้ต�า่ๆ กเ็ป็นทีด่สี�าหรบัการเกดิฟองสบูใ่น

อสงัหารมิทรพัย์ เพราะฉะนัน้ราคาบ้านในอเมรกิาตัง้แต่ช่วง 2002-2003 มา

จนถึง 2006 ราคาบ้านขึ้นดับเบิ้ลเลย ราคาบ้านแพงมากสูงมากครับ พอรา

คาสงูๆ เรารูจ้กัค�าว่าเศรษฐกจิฟองสบูใ่ช่ไหมครบั คอืเศรษฐกจิทีม่นัโตแบบ

กลวงน่ะ เจาะแล้วก็แตก เป็นการโตที่ไม่มีพื้นฐานที่แท้จริง พอราคาเริ่มสูง

คนก็เริ่ม เฮ่ย ราคาบ้านมันสูงขึ้นเรื่อยๆ รีบซื้อกันดีกว่า ซื้อวันนี้เอาไว้ขาย

วันหน้าไม่ต้องอยู่เองก็ได้

เศรษฐกิจฟองสบู่คือเศรษฐกิจที่มันโตจากไม่ใช่ฐานเพื่อความ

ต้องการใช้ แต่เป็นเศรษฐกจิทีม่นัโตจากการเกง็ก�าไร ซือ้วนันีไ้ปขายวนัหน้า 

คนก็แห่ซื้อ ราคาบ้านก็สูงขึ้นไป ราคาบ้านสูงคนก็ยังยอมซื้ออีกเพราะว่า

อะไร เพราะว่าในอนาคตมันจะสูงขึ้นไปอีก อ้าวก็ซื้อกันเข้าไป ซื้อไป เพราะ

ฉะนั้นราคาบ้าน ผมจ�าตัวเลขไม่ได้ ไม่มีคอมฯ ใช่ไหมครับ ผมมีตัวเลขนิด

หน่อย ไม่เป็นไร ถ้าเกิดถามต้นๆ ผมจ�าไม่ได้ 2002-2003 อะไรช่วงนั้น ถ้า

ราคาสัก 100 นึงเนี่ย มา 2006 มัน 200 อย่างนี้ครับ ราคามันสูงเท่าตัวเลย 

นี่คือดัชนีราคาบ้านนะ ราคาสูงมาก

พอราคาบ้านสูงแบบนี้แล้ว แบงค์ก็อยากปล่อยกู้ใช่ไหม เพราะ

ระบบการท�างานแบงค์ แบงค์เขาไม่ได้มีเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะ แบงค์

เอาเงินฝากของเราไปปล่อยกู้ต่อแล้วก็เก็บส่วนต่าง เพราะฉะนั้นในภาวะ

เศรษฐกิจปกติไม่มีโอกาสน�้าขึ้น สิ่งที่แบงค์ท�าคือก็อยากปล่อยกู้เยอะๆ 

เพราะว่ายิ่งปล่อยกู้เยอะยิ่งเก็บส่วนต่างพวกนี้ได้มาก เพราะฉะนั้นแบงค์

ก็อยากปล่อย แล้วแบงค์ท�าไมถึงยอมปล่อยกู้ให้พวกคนที่เป็นพวกนินจา 

เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปัญญาใช้คืนแบงค์ก็ยึดบ้านสิครับ แล้วราคาบ้านมัน

สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แบงค์ไม่ขาดทุนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วงนั้นแบงค์ก็อยาก

ปล่อยกู ้ในด้านนงึกค็อืเป็นโอกาสทีด่ทีีท่�าให้คนแต่ละคนทีอ่ยากจะมบ้ีานคน

ที่ถูกกันออกจากตลาดสินเชื่อ ได้มีบ้าน อันนี้ไม่เถียง แต่ว่ามันมีปัญหาอะไร 

มีปัญหาตรงที่กระบวนการได้มา เดี๋ยวผมจะค่อยๆ เล่านะครับ

ในด้านนึงแบงค์อยากปล่อยกู้ แบงค์ไม่ได้ปล่อยกู้เองโดยตรง

ทั้งหมด แบงค์ก็ไปให้โบรกเกอร์ปล่อยกู้ ก็เป็นคนที่ท�าหน้าที่ปล่อยกู้บ้าน 

พวกนี้เขาได้รายได้จากไหน เขาได้รายได้จากค่าคอมมิสชั่นในการปล่อยกู้ 

เพราะฉะนัน้เขาไม่ได้เป็นคนรบัความเสีย่งว่าถ้าเกดิคนทีม่ากูเ้งนิไม่มปัีญญา

ใช้คนื แบงค์เป็นคนรบั เขาได้กต่็อเมือ่เขายิง่ปล่อยกูไ้ด้มากเขาได้คอมมสิชัน่

มาก เพราะฉะนั้นโจทย์เขาก็คือว่าปล่อยกู้

ในยุคก่อนซับไพร์ม การปล่อยเป็นไปอย่างหละหลวมมาก มีสิ่งที่

เรียกว่า lies loan คือเงินกู้แบบโกหก ก็คือว่าคุณสามารถเฟคได้เลยว่าคุณ

มีงานท�ายังไง คุณมีเงินเดือนเท่าไหร่ ไม่ต้องมีใบรับรองท�างาน แบงค์อยาก

ปล่อยอยูแ่ล้วเขาไม่สนใจ พวกนีก้เ็กดิขึน้เยอะนะครบั ทนีีใ้นระบบการกูเ้งนิ

ซื้อบ้านแบบเมืองไทย มันเป็นระบบที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ผมอยากมีบ้าน

ผมเดินเข้าไปที่แบงค์ ผมเป็นลูกหนี้ แบงค์เป็นเจ้าหนี้ถูกไหมครับ ผมจ่าย

เงินตรงให้กับแบงค์ทุกเดือนใช่ไหมครับ เวลาแบงค์จะตัดสินใจว่าจะปล่อย

กู้หรือไม่ปล่อยกู้ให้ผมเนี่ยแบงค์ก็ดูว่าผมมีปัญญาใช้คืนรึเปล่า เพราะแบงค์

(Subprime Crisis)

(FED)
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เป็นคนรับความเสี่ยง

เมือ่กีเ้ราพดูถงึกระบวนการท�าทกุอย่างให้เป็นสนิค้าภายใต้ระบบ

ทนุนยิม สิง่ทีถ่กูท�าให้เป็นสนิค้าภายใต้ระบบทนุนยิมทีส่�าคญัน�ามาซึง่ปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจของทั้งโลก ตั้งแต่ปี 2007 มา คือการแปลงความเสี่ยงให้

เป็นสินค้า การแปลงหนี้ให้เป็นสินค้า นี่คือฐานของวิกฤติซับไพร์ม ไม่ใช่

วิกฤติที่เกิดขึ้นจากคนไม่มีเงินมาขอกู้เงิน เป็นลูกหนี้ชั้นรองที่มีความเสี่ยง 

แล้วไม่มีเงินใช้คืน แล้วแบงค์เจ๊ง มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ระบบแบบนี้เราไป

กู้กับโบรกเกอร์บ้างกับแบงค์บ้างใช่ไหมครับ แบงค์เป็นเจ้าหนี้ แล้วหนี้พวก

นี้ถือว่าเป็นหนี้เสี่ยง เพราะว่าคนกู้น่ะรายได้น้อย ทรัพย์สินน้อย งานก็ไม่

ค่อยดนีะครบั คอืความเสีย่งสงูแบงค์รบัไป แบงค์แปลงหนีใ้ห้เป็นทนุทีเ่รยีก

ว่าผ่านกระบวนการที่เรียกว่า securitization แปลงหนี้ให้เป็นทุนออกตรา

สารใหม่ๆ เราเคยได้ยินไหม CDO เคยได้ยินใช่ไหม (หันไปถามแป้ง) ต้อง

เคยนะ แป้งต้องเคยนะ (หัวเราะ)

แปลงหนีใ้ห้เป็นสนิค้า คอืแบงค์กเ็อาหนีพ้วกนีไ้ปหนนุหลงัในการ

ออกตราสาร แล้วเอาไปขายกบันกัลงทนุ ค�าถามกค็อืว่าท�าไมนกัลงทนุอยาก

ซื้อ ก็เพราะว่าหนี้พวกนี้ เขาก็ยังคิดว่า ณ วันที่ขาย คนที่เป็นลูกหนี้คงจะไม่

เจ๊งพร้อมกนัหมด ถอืถ้าเกดิมนัอยูเ่ดีย่วๆ โดดๆ อาจจะเป็นหนีท้ีม่คีวามเสีย่ง 

แต่ถ้าคุณไปเอาหนี้ชั้นรองหรือว่าหนี้ซับไพร์มพวกนี้จากแต่ละที่ จากที่โน่น

บ้างที่นี่บ้างมาผูกรวมกันไว้ มันคงไม่เจ๊งพร้อมกันหมด บางที่มันอาจจะเจ๊ง

แต่ว่าบางทีม่นักย็งัอยู ่เพราะฉะนัน้กม็คีวามเสีย่งในระดบัทีน้่อยหน่อย แล้ว

กย็อมรบัได้ แต่ในอกีด้านนงึคอืถ้าเกดิคณุจะเล่นกบัเรือ่งหนีพ้วกนี ้ทีม่คีวาม

เสีย่งเยอะๆ คณุกต้็องจ่ายดอกเบีย้ในอตัราสงูๆ เพือ่ดงึดดูให้นกัลงทนุอยาก

มาลงทุน ใช่ไหมครับ เขาก็เลยจัดชั้นมา 3 ชั้น พวกหนี้ซับไพร์มที่ค่อนข้างดี 

รองลงมาหน่อยกค่็อนข้างแย่ หนีข้้างบนทีด่ีๆ  หน่อย บรษิทัจดัอนัดบัเรทติง้

ก็จัดอันดับดีเลยนะ ให้ A รองลงมาหน่อยก็ B อันล่างไม่ต้องจัดถ้าไม่มีใคร

ซื้อ แบงค์ก็เก็บไว้เองแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้ตัวเองสูงๆ ถ้ามีใครซื้อก็คงเป็น

นักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ ใช่ไหมครับ เขาเอามาออกหลักทรัพย์แล้ว

กข็ายต่อนัน่แปลว่าอะไร หนีเ้ดมิทีแ่บงค์เป็นคนรบัภาระต้นทนุอยู ่รบัภาระ

ความเสี่ยงอยู่ ความเสี่ยงก็ถูกผลักออกไปจากแบงค์ใช่ไหม ไปสู่นักลงทุน 

เพราะความเสี่ยงมันถูกขายไปแล้ว หนี้มันถูกซื้อขายไปแล้ว ความเสี่ยงผูก

ตดิอยูก่บัหนีใ้ช่ไหมครบั สิง่ทีแ่บงค์ท�าไม่ได้จบแค่นีเ้พราะว่าแบงค์ไม่ได้ออก

เอง แบงค์ของอเมริกาหลายแบงค์ก็ไปตั้งบริษัทนิติบุคคลพิเศษที่เรียกว่า 

SPV บริษัทนิติบุคคลพิเศษ SPV ที่เกาะที่เลี่ยงภาษีทั้งหลาย เคย์แมนไอส์

แลนด์ อะไรต่างๆ แล้วบริษัทเหล่านี้ก็ไปอยู่ในนั้น โอนหนี้ไปที่บริษัทเหล่า

นี้ แล้วให้บริษัทเหล่านี้ เอาหนี้ไปออกหลักทรัพย์ แล้วขายให้นักลงทุนโดย

เฉพาะนกัลงทนุสถาบนัคอืพวกกองทนุต่างๆ เพราะฉะนัน้พวกหนีท้ีม่คีวาม

เสี่ยงเยอะๆ ก็ถูกผลักออกมาจากแบงค์ เราดูงบดุลจะไม่เห็น เพราะพวกนี้

เป็น off-balance sheet นะครับ เป็นสิ่งที่อยู่นอกงบดุล ถามว่าท�าได้ยัง

ไง ท�าได้ เพราะว่าโลกตั้งแต่ยุค 1980 เป็นต้นมาเป็นโลกเสรีนิยมใหม่ โลก

เสรนียิมใหม่คอืโลกทีเ่ชือ่มัน่ในอดุมการณ์เศรษฐกจิแบบเสร ีกค็อืว่ารฐับาล

ทีบ่ทบาททางเศรษฐกจิน้อยๆ ปล่อยให้ตลาดท�างาน การก�ากบัดแูลทางการ

เงินในตลาดการเงินน้อยไปมาก รัฐบาลมีบทบาทน้อยมากในระบบสถาบัน

การเงิน แบงค์อยากท�าอะไรท�า in the name of ความเจริญทางเศรษฐกิจ

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆ เหล่านี้

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันก็ท�าได้นะครับ เรามองไม่เห็น ไม่มีใคร

มองเห็น มันจะมองเห็นก็ต่อเมื่อมันแตก แล้วเจ๊งใช่ไหม พอเขาเอาไปขาย

ต่อ มันหลายชั้นครับ แบงค์โอนหนี้ให้กับ SPV ที่เป็น special purpose 

vehicle แล้ว SPV เอาหนีไ้ปหนนุหลงัสร้างหลกัทรพัย์ใช่ไหมครบั เป็นหลกั

ทรพัย์ทีห่นนุหลงัด้วยหนีท้ีเ่อาหนีซ้บัไพร์มจากหลายๆ ทีม่าผกูรวมกนั ไม่ใช่

แค่ชั้นเดียว เพราะว่าหลักทรัพย์ชั้นแรกเขาเอาไปหนุนหลังในการออกหลัก

ทรัพย์ชั้น 2 หลักทรัพย์ชั้น 2 หนุนหลังออกหลักทรัพย์ชั้น 3 แล้วก็ขายต่อ

ไปเรือ่ยๆ เพราะฉะนัน้นีเ่ราก�าลงัซือ้ขายอะไรกนัครบั เราก�าลงัซือ้ขาย โอ้โห 

มันไม่ใช่ของจริงเลย การซื้อนี่ยังเป็นของจริงใช่ไหมฮะ กินได้จริง แต่พวก

เครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ พวกนีม้นัไม่ใช่ของจรงิ มนัถกูผกูกบัอะไรทีไ่ม่ใช่

ของจริง แต่คนเชื่อว่ามันมีความจริงเสมือน เชื่อว่ามันท�ารายได้ได้ใช่ไหมฮะ

เท่านั้นยังไม่พอ หลักทรัพย์ต่างๆ พวกนี้ยังมีการเอาไปท�าประกัน

(Collateralized Debt Obligation)

(special purpose vehicle)
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ได้อีก บริษัทประกันใหญ่ๆ ก็ท�าประกัน คือถ้าเกิดสมมติในอนาคต ไม่มี

ปัญญาใช้คืน ลูกหนี้ไม่มีปัญญาใช้คืนหลักทรัพย์พวกนี้ ก็มาเอาเงินจาก

ประกันก็ได้ ก็ไปซื้อประกัน บริษัทประกันก็จะกินพรีเมี่ยมเขาไปใช่ไหม

ครับจากการท�าประกัน นี่คือระบบมันท�างานแบบนี้ ระบบแบบนี้จะไม่มี

ปัญหาอะไรเลย ถ้าฟองสบู่ไม่แตก ถ้าราคาบ้านมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ๆ ๆ ถูก

ไหมครับ แต่ว่าทุกอย่างมันจะชะงักงันหมดเลย แล้วทุกคนจะได้รับผลกระ

ทบหมดเลยถ้าเกิดฟองสบู่แตก ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายเงินใช่ไหมครับ 

flow มันก็จะหายไปหมดเลย ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร

ครบั ในยคุทีก่ระแสเงนิยงัหมนุเงนิดอียู ่ทกุคนกเ็อน็จอย ทกุคนอยากมบ้ีาน

กม็บ้ีาน แบงค์กเ็กบ็ส่วนเกนิได้เยอะ นกัลงทนุกม็าซือ้หลกัทรพัย์พวกนี ้กไ็ด้

ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ใช่ไหม

ครับ เพราะตอนนั้นราคาบ้านมันสูงขึ้นเยอะ แล้วก็เป็นอีกเหตุผลนึงท�าไม

พวกนักลงทุนถึงอยากซื้อ เพราะในยุคที่เกิดฟองสบู่ประสบการณ์ในโลกนี้

ที่คนไม่เคยเรียนรู้ก็คือเมื่อเกิดฟองสบู่แล้ว ฟองสบู่มันแตกเสมอทุกครั้ง แต่

เราไม่เคยเรียนรู้เพราะว่า ณ วันที่มีฟองสบู่อยู่ คนมันเอ็นจอยกับราคาที่มัน

เพิ่มขึ้น อย่างตอนหุ้นขึ้น หุ้น 2 อาทิตย์ คือหุ้นไทยเป็นหุ้นที่ไม่สามารถจะ

เป็นตัวชี้วัดอะไรได้เลยใช่ไหม (หัวเราะ) มาชุมนุมกันน่าดู หุ้นมันขึ้นไป 100 

จดุอย่างเนีย่ อธบิายไม่ได้ด้วยอะไรทัง้สิน้ แล้วคนกไ็ม่ขายหรอกเพราะว่าคน

เอ็นจอยใช่ไหมครับ เมื่อวาน 600 ปลายๆ แต่ตอนนี้มัน 780 แล้วนะ 760 

หรือ 780 อะไรประมาณเนี่ย ใช่ไหมฮะ

ราคาบ้านสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครคิดหรอกว่าวันนึงมันจะตกมา 

เพราะเขายงัเอน็จอยกย็งัซือ้อยูเ่พราะคดิว่าจะขายได้ในราคาดีๆ  เหตกุารณ์

กด็�าเนนิต่อไปเรือ่ยๆ แล้วถงึจดุฟองสบูก่จ็ะแตก เมือ่ฟองสบูแ่ตกราคาบ้านก็

จะกลบัไปสูร่าคาทีค่วรจะเป็นแบบจรงิๆ คอืราคาบ้านตก คนกเ็ริม่ตัง้ค�าถาม

ว่าแล้วจะผ่อนแพงๆ ไปท�าไม เพราะเมือ่ก่อนราคาบ้านมนัแพงเราต้องผ่อน

แพงใช่ไหมครบั คนเงนิเดอืนน้อยกผ่็อนไม่ได้ละไม่มปัีญญาผ่อน หนีก้เ็สยี พอ 

flow ของการส่งเงนิรายเดอืนมนักไ็ม่เกดิ เพราะฉะนัน้เงนิทีจ่ะไปจ่ายให้กบั

นกัลงทนุทีถ่อืหลกัทรพัย์มนักไ็ม่ม ีและหลกัทรพัย์ทีว่่าไม่ใช่แค่มกีองมาซือ้ใช่

ไหมครบั แบงค์กม็าซือ้ด้วย แบงค์ลงทนุมาซือ้ด้วย บรษิทัประกนักด้็วย แบงค์

ก็ไปซื้อประกันด้วย มันก็ไปเป็น flow ของมันอย่างนี้ พอคนไม่มีปัญญาใช้

คืน เงินมันก็ไม่ไหล เขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายรายเดือนให้กับคนที่ถือหลักทรัพย์ 

แล้วทกุคนกบ็อกว่างัน้กไ็ม่เป็นไรเพราะว่ามปีระกนัอยู ่บรษิทัประกนัมนัท�า

ประกนัอยู ่ทีว่่า credit default swap - CDS เนีย่เป็นประกนั ถามว่าบรษิทั

ประกันจะเอาเงินที่ไหนจ่าย นึกถึงสภาพว่าเราไปท�าประกันสุขภาพมะเร็ง 

บริษัทประกันมันยอมขายประกันสุขภาพมะเร็งเพราะเขารู้ว่าทุกคนไม่ได้

ป่วยเป็นมะเร็งพร้อมกันหมด (หัวเราะ) แต่วิกฤติมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคน

มนัเป็นมะเรง็พร้อมกนัหมด (หวัเราะ) ในเมือ่คนมนัเป็นมะเรง็พร้อมกนัหมด

บรษิทัประกนัไม่สามารถจ่ายให้ใครได้ทัง้นัน้ เพราะว่ามนัเจ๊งแน่นอน เพราะ

ฉะนั้นที่บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง AIG ล้ม ไม่ได้ล้มเพราะคน

ป่วยนะครับ มันล้มเพราะบริษัทประกันเอาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์พวก

นี้มหาศาลเลย แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าประกันด้วย  ธนาคารเจ๊งไม่ใช่เพราะว่า

ลกูหนีไ้ม่มปัีญญาจ่ายอย่างเดยีวนะ แต่ธนาคารกเ็อาเงนิไปลงทนุในพวกหลกั

ทรัพย์ที่หนุนหลังด้วยหนี้ซับไพร์มสูง ทุกคนก็เจ๊งกันหมด พอมันเจ๊งต้นทาง 

ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเกิดการขาดทุนขึ้นมาใช่ไหมครับ บริษัทนิติบุคคลเฉพาะที่

แบงค์ไปเปิดแล้วขาดทุนซึ่งแบงค์ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นการขาดทุนก็ไป

ปรากฏในงบดุลของแบงค์ละ มันก็ไล่กันมา เพราะฉะนั้น flow แห่งความ

เจริญรุ่งเรืองตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนหน้าเกิดวิกฤติที่ทุกคนล้วน

เอ็นจอย มันพังลง แล้วพอพัง มันไม่ได้พังเฉยๆ มันพังทลายเลย มันเจ๊งกัน

หมดเลย แล้วเจ๊งหนักด้วยเพราะมันทั้งระบบ สุดท้ายแล้วในทางเศรษฐกิจ

มนัไม่ได้กระทบแต่พวกสถาบนัการเงนิเหล่านัน้ มนัมากระทบต่อชวีติคนเดนิ

ถนนที่ชีวิตนี้ไม่เคยรู้จัก CDS คืออะไร SPB คืออะไร CDO คืออะไร CMO 

คืออะไร เกิดมากูไม่เคยได้ยินค�าพวกนี้มาก่อนเลย แต่รู้ว่าตกงาน (หัวเราะ) 

รู้ว่าเงินฝากที่อยู่ในแบงค์หายไปแล้ว เพราะว่าแบงค์เจ๊ง เพราะทุกแบงค์

ซื้อหมด นี่คือเบื้องหลังที่เกิดขึ้นของวิกฤติซัพไพร์ม ฐานล่างสุดไล่ขุดรากไป 

ลึกๆ แล้วคืออะไร ก็คือ greed ความโลภน่ะ ที่คุณพยายามท�าทุกอย่างให้

เป็นสินค้า แล้วคุณคิดว่าคุณมีตราสารทางการเงินใหม่ๆ เยอะๆ แล้วมันจะ

(Chief Marketing Officer)
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ช่วยลดความเสีย่ง แต่กลายเป็นว่าเจ้าภาพในการดแูลความเสีย่งมนัถกูผลกั

ไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ มันไม่ตรงไปตรงมาแบบลูกหนี้กับเจ้าหนี้ แบงค์ดูว่า

เรามีปัญญาใช้หนี้รึเปล่าก็จะให้กู้ไม่ให้กู้ หนี้เนี่ยแบงค์ก็ไม่ค่อยสนใจเพราะ

ว่าแบงค์ก็เอาหนี้ไปขายต่อ เพราะฉะนั้นมันถูกผลักออกไปเรื่อยๆ ไม่มีเจ้า

ภาพดูแลเรื่องความเสี่ยง เพราะฉะนั้นในโลกโลกาภิวัฒน์ คุณสมบัติอันนึง

ของมนักค็อื มนัเป็นโลกทีเ่ตม็ไปด้วยความเสีย่งสงูมาก ด้วยความไม่แน่นอน

ความผนัผวนเยอะ อะไรทีด่วีนันีว้นัรุง่ขึน้อาจจะแย่ไปเลยกไ็ด้ ประเทศนงึดีๆ  

อยู่ อ้าว เพื่อนบ้านเป็นหวัดเป็นไข้เศรษฐกิจแย่ ประเทศเราเศรษฐกิจแย่ไป

ด้วย เพราะนักลงทุนบางที รับรู้ เอ่อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบางทีดูทั้ง

ภูมิภาคนะ มันคล้ายกัน อย่างนี้เป็นต้น

เรือ่งซบัไพร์มเป็นเรือ่งสนกุมากเลย แล้วมมีติหิลายมติไิม่ใช่แค่เรือ่ง

เศรษฐกิจล้วนๆ มันเกี่ยวพันกับเรื่องการเมือง เกี่ยวกับเรื่องเชิงสังคม เกี่ยว

กับเรื่อง greed เรื่องอะไร ถึงที่สุดก็เป็นแบบนี้นะครับ

 พี่ซัง  ซึ่งอะไรเหล่านี้คือเป็นระบบแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ว่ารึ

เปล่าคะ

 อ.ปกป้อง  ทกุคนมนักเ็อน็จอยนีก่ค็อื ทกุอย่างฐานอยูบ่นอดุมการณ์เสรนียิม

ใหม่ ในความเหน็ผมนะ คอืโลกตัง้แต่ยคุ 60 มา เป็นโลกทีเ่ปิดเสรตีลอด เปิด

เสรทีัง้การค้าการเงนิการลงทนุนะครบั รฐับาลลดบทบาททางเศรษฐกจิ มนั

กระบวนที่เรียกว่า โฟร์ ที่แปลว่าสี่ โฟร์-เอชั่น

อันแรกก็คือ Liberalization คือการเปิดเสรี

อันที่สองคือ Deregulation คือการลดบทบาทของภาครัฐในการ

ก�ากบัดแูลเศรษฐกจิ รฐับาลปล่อยให้เอกชนเป็นตวัละครหลกัรฐับาลเป็นแค่

ตัวประกอบอยู่ขอบเวที ให้เอกชนเป็นพระเอก

อันที่สามคือ Privatization อันนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับ การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มความเป็นเจ้าของ เพิ่มกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในของ

ของรัฐ ที่มีคนเป็นเจ้าของเยอะๆ แล้วไม่มีเจ้าภาพไม่มีประสิทธิภาพ

และอนัสดุท้ายกค็อืพวก Stabilization โดยเฉพาะ Privatization 

คือการให้ความส�าคัญกับการปลดเงินเฟ้อให้ต�่าผ่านนโยบายก�ากับ ก�าหนด

เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อนะครับ

นโยบายเศรษฐกิจหลักที่ใช้คือท�ายังไงให้เงินเฟ้อต�่า ต่างกับยุค

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โจทย์คือท�ายังไงให้คนมีงานท�าเยอะๆ โจทย์

มันกลับกันนิดหน่อย เพราะฉะนั้นโฟร์-เอชั่นก็คือผู้พิทักษ์ของเศรษฐกิจใน

ช่วงตั้งแต่ 80 เป็นต้นมา แล้วในช่วง 80 ในอังกฤษมีแทชเชอร์ ในอเมริกา

มีเรแกน แล้วทั้ง 2 คนนี่ก็เป็น architect ที่ส�าคัญในการขยายอุดมการณ์

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจผ่านรูปธรรมนะครับ รัฐบาลลดบทบาท ในยุคเรแกน

สหภาพประท้วงไล่ออกหมดเลยใช่ไหมฮะ เอ่อ คุมเงินเฟ้อให้ต�่า แทชเชอร์

มีนโยบายแปรูปรัฐวิสาหกิจในอังกฤษ ในช่วง 80 เปิดเสรีการค้าอย่างมาก 

ช่วง 90 IMF ยึดหลักนโยบายเปิดเสรีการเงิน ท�าให้ประเทศทุกประเทศใน

โลกเปิดเสรีการเงิน ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้ว end up ด้วยวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี 97 ใช่ไหมฮะ พูดเรื่องการเปิดเสรีการเงินในขณะที่เรายังไม่

พร้อม ในขณะทีเ่ทคโนโลยใีนการก�ากบัดแูลช่องทางเงนิทีเ่ข้ามากบัเงนิทีไ่ป

สู่ภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพท�าได้ไม่ดีพอ ก็น�ามาซึ่งวิกฤติ

(Margaret Thatcher) 

(Ronald Reagan)

(4-ation)
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รำกของปัญหำคือควำมโลภ
 ลุงอ๋อย  อาจารย์จะเจ็บคอรึเปล่า (หัวเราะ) พูดเยอะ เดี๋ยวลองเปิดให้เด็ก

เขา...

 อ.ปกป้อง  ได้ครับ

 ลุงอ๋อย  ผมว่าอันนึงเขาก็อาจจะยังตามไม่ทันในกลไกใช่ไหม พอเบรกแล้ว

ก็เลยหลุดไป จริงๆ แล้ว มีความซับซ้อน มันถูกออกแบบมาก่อนรึเปล่า ไอ้

เหตุการณ์ ที่เอาล่ะ ฉันจะเอาหนี้มาเป็นสิ่งที่เอามาขายมาอะไรได้ มันถูก

ออกแบบไว้ก่อนแล้วเหรอครับ

 อ.ปกป้อง  กเ็ป็นไปตามธรรมชาตขิองตลาด คอืคนทีท่�าผลติภณัฑ์กต้็องคดิ

หาวิธีท�ายังไงให้ได้ก�าไรเยอะๆ ทีนี้เขาก็จะต้องหาสินค้าใหม่ๆ ออกมา แล้ว

ก็ในเมื่อราคาบ้านมันสูง ก็มีช่องทางให้ท�า หาเงินจากมันได้ แล้วกระบวน

การ sterilization กท็�ามานานแล้วเหมอืนกนัในมตินิัน้ๆ คอืทกุอย่างให้เป็น

สนิค้าหมด อย่างเช่นถ้าเกดิลงุไปเทีย่วต่างประเทศตอนนี ้มนัยงัม ีsteriliza-

tion ที่ผูกติดกับอากาศเลย ท�าประกันความเสี่ยงเรื่องอากาศ คือถ้าเกิดต่อ

ไปไปต่างประเทศ แล้วอุณหภูมิต่างประเทศมันหนาวจัดกว่าที่ตกลงกันไว้ 

เขาก็จ่ายเงินให้ คือทุกอย่างเป็นสินค้าได้หมดในโลกการเงินตอนนี้

 ลุงอ๋อย  ความเสี่ยง ผมมองภาพว่าคนที่เก่ง มีคนที่ซวย มีคนที่โชคดีใน

เหตุการณ์นี่ สมมติว่าผมบอกว่าคนที่เก่ง โอ้โห มันซับซ้อนมากเลย ไอ้ความ

เก่งมันอยู่ที่ใคร อยู่ที่นักเศรษฐศาสตร์รึเปล่า หรืออยู่ที่...

 อ.ปกป้อง  พวกนกัการเงนิไง พวกการเงนิเขากพ็ยายามท�าเขากเ็ล่นแร่แปร

ธาตุ เสกพรมขึ้นมา

 ลุงอ๋อย  คือผมก�าลังจะเชื่อมในค�าที่อาจารย์ให้ไว้ ก็คือเรื่องของความโลภ

กับความเก่งทางด้าน...คือของนักการเงินเนี่ย แปลว่านักการเงินมันไม่ได้

ค�านึงถึงเรื่องของความซวยของคนบางคนรึเปล่า

 อ.ปกป้อง  เขาก็คิดถึงตัวเองนั่นแหละ ท�ายังไงให้ได้เงิน

 ลุงอ๋อย  เพราะฉะนั้นค�าว่า ณ ปัจจุบันที่บอกว่าทุนนิยม คือใครที่นิยม

ทุนหรือทุนเนี่ยนิยมใคร คือดูแล้วคนซวยมีตลอดเวลาใช่ไหม คือเราใช้ค�า

ว่าทุนนิยมเหมือนกับว่าทุนเป็นสิ่งที่ถูกนิยมใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าผมท�าความ

เข้าใจจากค�าเนีย่ ทนุมนัถกูนยิมโดยใคร หรอืใครล่ะนยิมแนวทางของทนุทีว่่า

 อ.ปกป้อง  นายทุน

 ลุงอ๋อย  ใช่ไหมฮะ

 อ.ปกป้อง  ก็คือนายทุน

 ลุงอ๋อย  อ้าว สมมติว่าอย่างนั้น ทุนตัวนี้มันก็เพื่อนายทุน

 อ.ปกป้อง  ใช่ครับ

 ลุงอ๋อย  มันไม่ใช่เป็นทุนเพื่อคนที่ซวยตลอดเวลา

 อ.ปกป้อง  ไม่ๆ สิง่ทีม่าร์กซ์บอกกค็อืว่าทนุนยิมเป็นระบบทีใ่นกระบวนการ

สะสมทุนเนี่ย คนที่ถูกลงโทษคือคนข้างล่างที่ท�างานให้ อย่างเช่นคนใน

โรงงานผลิตสินค้า เขาท�าการผลิตสินค้าที่ตัวเองไม่เคยใช้ ใช่ไหม ด้วย

ราคาที่ถูกใช่ไหมครับ ด้วยคุณภาพการท�างานที่แย่ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่

เศรษฐศาสตร์การเมืองพยายามจะบอกก็คือ มันเป็นระบบที่มันกดคนข้าง

ล่าง

 ลุงอ๋อย  เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เหรอ

 อ.ปกป้อง  ไม่ได้บอกว่ายอมรับได้ แต่ว่ามันเป็น...

 ลุงอ๋อย  นั่นซิ แต่ว่ามันเหมือนว่าคนซวยก็เป็นเหมือนลูกโป่งอันนึงเหมือน

กัน ซึ่งเหมือนฟองสบู่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นฟองสบู่ที่สีไม่เหมือนไอ้การ 

flow หรือการเต่งขึ้นของเรื่องเงิน แต่มันเป็นอีกฟองนึงที่มันเต่งขึ้นเรื่อยๆ 

เหมือนกัน

 อ.ปกป้อง  เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตร์การเมือง เขาจะสนใจว่าคนข้างล่าง

สตรักเกิลยังไงเพื่อที่จะออกไปจากวงจรการถูกกดอย่างนี้ได้

 ลุงอ๋อย  คือมันแตกได้เหมือนกัน ตรงลูกโป่งของความซวยเนี่ย มันแตก

ได้เหมือนกัน

 อ.ปกป้อง  แตกในแง่ไหนครับ

 พี่ซัง  คือหมายความว่ามันเริ่มแบบ...

 อ.ปกป้อง  ความไม่พอใจใช่ไหมฮะ

 ลุงอ๋อย  ใช่ๆ มันก็แบบแสดงออกมา

(struggle 
/ ดิ้นรน)

(การเปิดตลาด)
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 พี่ซัง  เริ่มรู้สึกมันรุนแรงแล้ว

 อ.ปกป้อง  ใช่ครับ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัญหาทางการเมือง ปัญหา

ทางสังคม โดยเฉพาะในละติน เราเห็นหลายประเทศเลยที่ช ่วงหลัง

พรรคการเมืองที่ได้รับชัยชนะเป็นพรรคการเมืองจากข้างล่าง พวกซ้ายใช่

ไหมฮะ พวกอย่างบราซิล ที่ลูล่า นี่เป็นพวกชาวนา ใช่ไหมฮะ ในชิลีก็เป็น

พวกซ้ายนะฮะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็เหมือนกัน เพราะว่าวิกฤติ

การเมืองไทย รากในความเห็นของพวกนักเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือมัน

เกิดจากความเลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน แล้วมันถูกกด

 ลุงอ๋อย  ซึ่งก็คือเหมือนกับก็ถูกเห็นแล้วเห็นอีก เห็นแล้วเห็นอีกอยู่

 อ.ปกป้อง  ใช่

 ลุงอ๋อย  แล้วในกรณีอย่างนี้นะฮะ สมมติว่าเป็นค�าถามของผมนะ แล้ว

การเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยมันเป็นตัวที่ท�าให้เราพูดได้ไหมว่านักการเมืองมัน

ไม่มีวิชั่น ไม่มีปัญญา

 อ.ปกป้อง  มันไม่ใช่แค่วิชั่นเขาไม่มีความจ�าเป็นต้องท�า ถ้าเกิดมองในมุม

เขา คน...

 ลุงอ๋อย  แล้วความจ�าเป็นของนักการเมืองคืออะไร

 อ.ปกป้อง  คนทีอ่ยูใ่นสภา คนทีเ่ป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นตวัแทนของเกษตรกร

ใช่ไหมครับ แต่เป็นตัวแทนของหัวหน้ามุ้งที่เป็นคนไฟแนนซ์เขาให้เข้าสภา

ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเล็กคนน้อยในระบบการเมืองของ

ประเทศก�าลงัพฒันา มนัไม่มตีวัแทน เข้าไม่ถงึอ�านาจรฐั ไม่มตีวัแทนในสภา 

กฏหมายที่เราพูดถึงกันมา 20 ปี 30 ปี ภาษีที่ดิน

 ลุงอ๋อย  อย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นนักการมุ้งเสียยังจะดีกว่า

 อ.ปกป้อง  ภาษี ภาษีมรดกใช่ไหมครับ ถามว่าถ้าคนในสภา สส.เต็มไปด้วย

คนที่มีที่ดินเยอะๆ ไม่มีเหตุผลที่เขาจะออก หมายถึง...

 พี่ซัง  เขาก็ไม่ออกภาษี ไม่เก็บภาษีที่ดินแพงอยู่แล้ว

 อ.ปกป้อง  ไม่มีเหตุผลที่เขาจะอยากออกกฏหมายที่ท�าให้เขาต้องจ่ายเงิน

แพงๆ ใช่ไหมครับ

 ลุงอ๋อย  ก็ไม่กล้าเสี่ยง

 อ.ปกป้อง  ผมไม่ได้บอกว่าอะไรควรไม่ควรนะ แต่ว่าก�าลังอธิบายว่าท�าไม

ถึงเป็นแบบนี้ เพราะว่ามันไม่มีตัวแทนคนไง คนไม่มีพื้นที่น่ะ สภานี่ไม่ใช่

ตัวแทนของภาคของประชาชนที่เป็นประชาชน เพราะถ้าคุณเป็นเกษตรกร

คณุไปสมคัรเลอืกตัง้ คณุไม่มทีางเข้าสภาได้ นอกจากคณุเป็นเกษตรกรทีค่ณุ

ไปสังกัดมุ้งไหนสักมุ้งนึง แล้วคุณก็ไปท�างานให้กับหัวหน้ามุ้งคุณ คุณก็เป็น

เรพพรีเซ็นเททีฟของวังน�้าเย็น วังน�้ายมอะไรก็ว่ากันอย่างนั้น (หัวเราะ) มัน

ท�ากันแบบเนี่ย แล้วสิ่งที่ท�าได้คือการสตรักเกิลนอกสภาใช่ไหมครับ ซึ่งผม

คิดว่าระยะยาวมันก็ดี เสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในแง่การเปลี่ยนแปลงเชิง

ข้างบน คาดหวังได้ยากใช่ไหม คาดหวังได้ยากแล้วก็เร็วไม่ได้ ใช่ไหม แต่ว่า

มันก็จะฟรัสเตรท คนท�างานใช่ไหมฮะ คือเราเห็นความไม่เป็นธรรม เห็น

ความอยุติธรรมแต่ระบบคือในทางศึกษาการเมืองมองว่าโครงสร้างข้างบน

ของทั้งระบบกฏหมาย ระบบการเมือง ระบบอุดมการณ์ความเชื่อในสังคม 

เป็นผลพวงของฐานเศรษฐกิจการเมือง แล้วฐานเศรษฐกิจการเมืองแบบ

ทนุนยิมเป็นฐานเศรษฐกจิการเมอืงทีพ่วกนายทนุมอี�านาจต่อรองเหนอืคนที่

เป็นลกูจ้าง เป็นระบบเป็นฐานทีม่นัไม่มคีวามเป็นธรรมในเรือ่งพวกนี ้เพราะ

ฉะนั้นตัวกฏหมายก็ดี ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สื่อมวลชนก็ถูก

ผลิตซ�้าในการอุ้มชูอุดมการณ์แบบทุนนิยมที่มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ มัน

เป็นผลพวง อันนี้คือมองแบบมาร์กซ์นะ มาร์กซ์มองเรื่องพวกนี้เป็นผลพวง 

เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะมีกฏหมายที่ขึ้นค่าแรงให้ได้เยอะๆ ผ่านสภา

ได้ เอาง่ายๆ ผมยกตัวอย่างเคสล่าสุดเลย กฏหมายประกันสุขภาพของโอ

บาม่า กฏหมายประกันสุขภาพของโอบาม่าที่โอบาม่าเพิ่งเซ็นไป 2 วันก่อน

เนี่ย โอ้โห ใช้เวลาปีนึงสู้กันน่าดูเลย เพราะว่ามันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจของพวกบริษัทประกันสุขภาพในอมเริกา คือบริษัทประกัน

จะมีโอกาสหาเงินหาทองหาส่วนเกินได้น้อยลง รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาท

ในระบบประกันสุขภาพและการันตีเรื่องประกันสุขภาพมากขึ้น โอ้โห มัน

เป็นดีเบทที่เข้มข้นมากเลยตลอดปีที่ผ่านมาในอเมริกา

 ลุงอ๋อย  ซึ่งโอบาม่าเขาเซ็น

 อ.ปกป้อง  เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับ เพิ่งผ่านไปแบบสู้แหลกลานเลยครับ แต่

(Luiz Inácio Lula da Silva)

(representative / ผู้แทน)

(frustrate / ท�าให้
ท้อแท้ ผิดหวัง ไม่

สมหวัง หมดความ
อดทน)
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อันนั้นก็มีดีเบทอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะครับ

กฏหมายอย่างค่าแรงขั้นต�่า ถ้าในสภาอเมริกาเป็นสภาที่เต็มไป

ด้วยริพับลิกัน เนี่ยไม่เคยได้ออกนะครับ ไม่เคยขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเพราะริพับ

ลิกันเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ แต่ว่าใน

สังคมการเมืองแบบอเมริกามันค่อนข้างเปิด คือคนเสรีชนเป็นสส.ได้น่ะ แต่

ว่าในสังคมการเมืองไทย เสรีชนที่เป็นสส. มันน้อยมากด้วยระบบการเมือง

แบบที่เป็นอยู่ คนธรรมดาสามัญอยากไปเล่นการเมืองคุณวอล์คอินเข้าไป

เป็นสส. เนีย่ ผมไม่คดิว่าคณุจะได้รบัเลอืกตัง้ง่ายๆ ไม่ใช่แค่คนธรรมดาสามญั 

เอาง่ายๆ เอาอย่างผม ผมบอกว่าครั้งหน้าผมจะลงเลือกตั้ง คิดว่าผมจะได้

เป็นสส. ได้เหรอ ไม่มทีางหรอกครบั ใช่ไหมครบั ไม่มทีาง ในอเมรกิา โอบาม่า

สมคัรหาเสยีงเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีหาเสยีงทัง้ประเทศเลยนะ ทัว่ประเทศ 

โอบาม่าไม่ได้ใช้เงินสักบาท แล้วก็ไม่ได้รับมาจากทุนไหนเพราะกฏหมาย

ที่อเมริกาเขาบังคับว่าบริษัทห้ามบริจาคเงิน บริจาคได้แต่ตัวปัจเจกบุคคล 

บริจาคเงินได้แต่บริจาคได้เต็มที่ 2,000 กว่าเหรียญ แต่สิ่งที่โอบาม่าท�าก็

คือการระดมเงินจากทางเว็บไซต์แล้วก็ได้เงินมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีใคร

ท�าได้มาก่อนในประวตัศิาสตร์การเมอืงอเมรกิา มคีนบรจิาค 10 กว่าล้านคน 

เยอะมากนะครับ ระดมเงินได้ประมาณ 5-6 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ มันเปิด

ถามว่าถ้าเกิดเอาลุงอ๋อยจะลงเลือกตั้ง ลุงอ๋อยไม่มีเงินเลย 

วัฒนธรรมไทยมันจะมีไหม อ้าว บริจาคให้ลุงอ๋อยแกซิสักคนละพันสองพัน

จะได้มีเงินไปสู้สิทธิ์เลือกตั้ง (หัวเราะ) ใช่ไหม โอ้โห มันยากในชีวิตนี้มันยาก 

คุณจะท�าได้คุณก็ต้องมีสังกัด ท�ายังไงให้พรรคเลือกใช่ไหมครับ แต่อเมริกา

คนทีเ่ป็นหวัหน้าพรรคไม่ได้เป็นคนเคาะนะว่าจะเอาใครลงสมคัรรบัเลอืกตัง้

ใช่ไหมครับ เขาใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ Primary election อย่างเดโม

แครต จะหาตวัแทนพรรคไปลงชงิต�าแหน่งประธานาธบิดใีนนามพรรคเดโม

แครต ถ้าเกดิใช้ระบบแบบเมอืงไทย อ้าวคณุมหีวัหน้าพรรค โอบาม่าเขาไม่มี

ทางได้เป็นตวัแทนพรรคหรอก เขาต้องเลอืกคลนิตนัอยูแ่ล้วใช่ไหมครบั เงนิ

เยอะ อ�านาจการเมืองเยอะใช่ไหมครับ เป็นอดีตเมียประธานาธิบดี เก่ง

ทางการเมือง โอบาม่าเป็นใครมาจากไหนเมื่อ 4 ปีก่อน ไม่มีใครรู้จักเลยใช่

ไหมครับ แต่ว่าระบบการเมืองอเมริกามันไม่มี เพราะว่าพรรคไม่มีหัวหน้า 

พรรคมันเป็นพรรคของประชาชน มันไม่มีหัวหน้าพรรคนะ มีแต่ประธานที่

ประชุมพรรคก็คือมีหน้าที่ไปนั่งเป็นประธานเวลามีประชุมพรรค แต่ไม่มี

หัวหน้าพรรค เพราะฉะนั้นเวลามีใครอยากสมัครลงเลือกตั้ง สมาชิกพรรค

ที่ต้องการลงมาแข่งกันเอง ให้สมาชิกพรรคเลือก โอบาม่าต้องมาแข่งกับค

ลินตันก่อน ประชาชนเลือกใคร ประชาชนเลือกโอบาม่า คลินตันก็ท�ายังไง

ล่ะ รวยขนาดไหน มีอ�านาจขนาดไหนก็ไม่มีทางได้ลง แล้วไม่ใช่มีแค่

ประธานาธิบดีไม่ว่าคุณจะสมัครผู้ว่าการรัฐ อัยการรัฐ นายกเทศมนตรี สว. 

สส. วุฒิสภา สส.เนี่ยไม่มีใครมาเคาะให้คุณเลือกได้ ทุกคนต้องไปแข่งใน

สนามหมดเลย เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไปแข่งกับอีกพรรคนึง

มันเป็นระบบที่คนธรรมดาสามัญเข้าสู่อ�านาจทางการเมืองได้ แต่

ระบบการเมืองไทยใครเป็นคนเคาะใช่ไหมครับ ว่าใครจะส่งใครลงรับสมัคร

เลือกตั้ง ก็ตัวหัวหน้าพรรคอย่างดีก็นายทุนพรรค ผู้บริหารพรรค เพราะ

ฉะนัน้คณุแบนไปเถอะ 5 ปี สดุท้ายคณุแบนพ่อ 5 ปี พอเมยีมาคณุยบุพรรค

ครัง้ที ่2 อ้าวแบนเมยีไปอกี 5 ปี ลกูมาใช่ไหม ลกูชายบ้างพอหมดกม็าลกูสาว 

แล้วยังมีลุงป้าน้าอา มันระบบมันเป็นแบบนี้ (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นคุณได้

รับเลือกตั้งเพราะว่าคุณไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับ นามสกุลมีฐานเสียง มัน

ท�างานกนัคนละแบบ ทีพ่ดูมาทัง้หมดนีไ่ม่ได้แปลว่าไม่ควรเลอืกตัง้นะ กเ็ป็น

วิธีเดียวที่จะท�าให้เรา...

 ลุงอ๋อย  ไม่สิ้นหวังเนอะ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  มันก็เป็นวิธีเดียวที่ท�าให้เราใกล้ชิดกับอ�านาจทางการเมืองได้

ดีกว่า มีเทวดามาคอยบอกว่าการเมืองมันควรจะเป็นยังไง เป็นระบบที่ดี

ที่สุดแล้ว แต่ถามว่าในการเลือกตั้งแบบไทยก็มีข้อจ�ากัด มีข้อจ�ากัดเหล่านี้

อยู่นะครับ ยังไม่ใช่ระบบของเสรีชนน่ะ คือสิ่งที่ขาดหายไปในเมืองไทยผม

คิดว่าคือความเป็นไท ไม่มี ย.นะ ความเป็นเสรีชนใช่ไหม จะถูกก�ากับไม่ว่า

จะด้วยอ�านาจเงนิอ�านาจรฐั แล้วกถ็กูก�ากบัด้วยอ�านาจอดุมการณ์ความเชือ่

บางอย่าง ความเชือ่บางอย่างท้าทายไม่ได้ ความเชือ่บางอย่างถ้าท้าทายแล้ว

คุณจะกลายเป็นแกะด�าของสังคม คือไม่สามารถหลุดพ้นเป็นตัวของตัวเอง

(Republican)

(Democrat)
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ได้อย่างเต็มที่น่ะ ข้อจ�ากัดมันเยอะ เพราะฉะนั้นในเงื่อนไขที่ประชาธิปไตย

มันอยู่ในสภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมแบบนี้ ภายใต้เศรษฐกิจที่มีความ

เหลื่อมล�า้มากขนาดนี้ เหมือนประเทศไทยมี 2 ประเทศอยู่ ก็คือประเทศ

กรุงเทพฯ กับปริมณฑลและเมืองใหญ่ๆ กับประเทศที่เหลือรอบๆ เนี่ยนะ

ครับ มันก็ท�าให้ต้องมีความแตกแยกแบบนี้แหละ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าท�าไม

ถึงเกิด สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเกิด เพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง

หรือปัญหาอยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกรรมรวมหมู่

ที่สังคมไทยร่วมกันสร้างขึ้นมาคนละเล็กคนละน้อยรวมถึงพวกเราด้วยใช่

ไหมฮะ เพราะว่าพวกเราคนกรุงเทพฯ และคนที่ยังพอมีเงินอยู่บ้าง เราก็มี

ทรัพยากรแบบที่มีอยู่ทุกวันนี้ ในด้านนึงไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็คือกดคน

ต่างจังหวัด เอาเปรียบพี่น้องในภาคอื่น ไม่ใช่จากเรา อาจจะจากเราก็บาง

ส่วนใช่ไหมครับ แต่ว่าในกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ นโยบาย

ของรัฐไทยนี่กดคนข้างล่างขึ้นข้างบน หลายนโยบายเลยที่เห็น

เพราะฉะนัน้ ตัง้แต่ปี 43-44 มา มรีฐับาลทีช่นูโยบายประชานยิมที่

ช่วยคนข้างล่างมาก กไ็ม่น่าแปลกใจว่าจะมคีวามจบัใจใช่ไหมครบั จะมคีวาม

จับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่ามันจับต้องได้อ่ะ แล้วก็กินได้ อาจจะเป็นครั้ง

แรกๆ เนี่ยเป็นระบบใช่ไหมครับ คุณป่วยคุณก็สามารถรักษาพยาบาลได้ใน

ราคาถกูใช่ไหมครบั ในหมูบ้่านมกีองทนุมาให้ เพราะฉะนัน้เรากเ็ริม่เหน็แล้ว

ว่า เฮ่ย การเมืองมันแมปเปอร์กับชีวิตคน แต่ว่าเราก็ต้องวิจารณ์ต่อไปได้ว่า 

นโยบายเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหมดที่เรา

คุยกันมาเรื่องใหญ่ๆ ใช่ไหมครับ แต่ถามว่าระยะสั้นมันช่วยไหม เมื่อเทียบ

กบันโยบายอืน่ทีม่แีต่รฐัมาสบูทรพัยากรจากเขา กลายเป็นรฐัเอาทรพัยากร

มาให้เขา แน่นอนคนก็จับใจ

ปัญหำเชิงโครงสร้ำงใหญ่มันไม่จบแค่
ว่ำควำมจนไม่ได้เกิดขึ้นเพรำะว่ำขำดของ
กำยภำพ แล้วท�ำยังไงให้แก้ปัญหำควำม

ยำกจนง่ำยมำกเลยตัดถนนไปสิ เอำไฟเข้ำ
เอำอะไรเข้ำแล้วก็เอำเงินให้ แต่ถำมว่ำถึงเอำ
เงินให้ มี infrastucture (โครงสร้ำงพื้น
ฐำน) ต่ำงๆ ครบแล้ว ปัญหำควำมยำกจน
หมดไปไหม มันไม่หมดหรอกครับ เรำไปคุย
กบัคนคงเหน็ใช่ไหมครับว่ำรำกของปัญหำมนั
คืออะไร รำกปัญหำส่วนนึงก็คือเรื่องสิทธิใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรใช่ไหมครับ

เข้าใจว่าทางภาคเหนือที่เราไปมาก็คงจะพูดเรื่องพวกนี้ได้ดีมาก 

คอนเซ็ปต์เรื่องป่าชุมชนที่อาจารย์อรรถจักร์พูด ดีเบทเรื่องพวกนี้เรื่องใหญ่

นะครบั มปัีญหาขาดแคลนน�า้ จดัการปัญหาน�า้ยงัไง ผมนกึเล่นๆ น่ะ เหมอืน

ในหนังเลย ช่วงที่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาด มีข่าวว่ามีซื้อวัคซีนมาใช่ไหม

ครบั จากยโุรปล้านโดส ผมถามว่า ถ้าเกดิว่านีไ่ม่ใช่ไข้หวดัสายพนัธุใ์หม่ เป็น

ไข้หวดัทีเ่ป็นแล้วตายแล้วกร็ะบาดอย่างรนุแรง เอาง่ายๆ ใครจะมสีทิธิเ์ข้าถงึ

ไอ้ล้านโดสนั่น ฝันไปเถอะใช่รึเปล่า ใช่รึเปล่าในสภามีกี่คน ระบบรัฐบาลมีกี่

คนใช่ไหม ภาคราชการมีกี่คนนะครับ แล้วไม่ใช่แค่คนนั้นนะครอบครัวญาติ

พีน้่องจะมาถงึคนที.่..เนีย่คอืเศรษฐกจิไทยมนัอยูบ่นฐานของการเปราะบาง

พวกนี ้ตวัอย่างง่ายๆ รปูธรรมเลย ถ้าเป็นไข้หวดัระบาดแล้วล้านโดสเนีย่ใคร

ได้ นีค่อืตวัอย่างเดยีวกบัถ้าเกดิอกีหน่อยมปัีญหาวกิฤตนิ�้าวกิฤตสิิง่แวดล้อม

หรือวิกฤติที่ดินท�ากิน ใครได้ใครเสียค�าตอบมันชัดเลยในระบบรัฐไทย ใน

ระบบการเมืองแบบไทยก็คือว่าคนเล็กคนน้อยก็อยู่กันไป เพราะว่าระบบที่

เป็นอยูม่นัไม่ได้ช่วยเหลอือุม้ชคูนแบบพวกเราใช่ไหมครบั ถามว่าเราพอใจกบั

มนัไหม ไม่พอใจหรอกครบัแล้วถามว่าท�ายงัไง อ้าว เมือ่กีค้ณุลงุคยุกนัตอนที่

(dose / ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง)(mapper))
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เมื่อกี้พักกันอยู่เนี่ย ว่า เอ้ แล้วสภาเราจะฝากความหวังได้ไหม แล้วถามว่า

ใครอยูใ่นสภาเป็นตวัแทนของใครใช่ไหมครบั เป็นตวัแทนกลุม่ผลประโยชน์

แบบไหน อย่างผมยกตวัอย่างว่าเกษตรกรทีใ่นสภาไม่ม ีแต่ถามว่าเกษตรกร

ไม่ได้สู้เพื่อเกษตรกรในสภา คือเกษตรกรก็เป็นตัวแทนของหัวหน้ามุ้ง ไม่ใช่

ของชนชั้นเกษตรกรนึกออกไหม

เพราะฉะนัน้ คอืผมมองการเมอืงไทยในอนาคตทัง้วกิฤตริะยะสัน้ 

ความขัดแย้งระยะสั้น แล้วก็เรื่องเชิงโครงสร้างยาวๆ เราอยู่ในวังวนนี้ไปอีก

นาน ผมยังไม่เห็นแสงสว่าง นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ยังไม่เห็นแสง

สว่างว่ามันจะออกจากความขัดแย้งนี้ยังไง เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่กับคน

ใดคนนึง สถาบันใดสถาบันนึงอย่างที่บอกไว้ มันเป็นกรรมรวมหมู่ที่เรามา

ผกูปมเงือ่นซะมดัแน่นเลย แล้วแก้ยากมากเลย แล้วไม่ได้เพิง่เกดิ มนัเป็นปม

ที่ผูกกันมาตั้งแต่ 50 กว่าปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์

ที่เห็นเยอะ ในต่างประเทศมีประสบการณ์ที่จัดการตรงเงื่อนที่ผูกกันไว้เอง 

บางประเทศก็ไปแบบราบรื่นนิดหน่อยไม่มีเลือดตกยางออก บางประเทศ

ก็มีเลือดตกยางออกมีความขัดแย้งรุนแรง เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญก็คือว่าท�า

ยังไงไม่ให้มันพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมาก

 ลุงอ๋อย  ขอทวนความนิดนึงตะกี้ก�าลังกินกันอยู่ข้างนอกนะ จากที่อาจารย์

เล่าเรื่องซับไพร์ม ก็ไม่รู้ล่ะเอาความเสี่ยงมาเป็นสินค้ากันได้ ในท้ายที่สุดนะ

 อ.ปกป้อง  ขนาดหนี้เน่าๆ นะ ที่ไม่มีใครต้องการ เอามาผูกก็มีการขายแล้ว

ขายได้แพงด้วย รายได้ดี

 ลงุอ๋อย  เรือ่งนีล้งุสงสยัว่าในกระบวนการนี ้ฟังแล้ว โอ้โห มนัมคีวามซบัซ้อน

มคีวามแยบยล ตัง้แต่ต้นเหตมุาจนกระทัง่ถงึผลทีเ่กดิความยุง่ยากอะไรขึน้มา

ในภายหลัง ลุงตั้งค�าถามเพื่อถามอาจารย์ดูว่าในกระบวนนี้มีคนเก่ง มีคนที่

โชคดแีล้วมคีนทีซ่วยจากกระบวนการนีน้ะฮะ ใครคอืคนเก่งในกระบวนการ

นีน้ะฮะ เพราะดแูล้วความซบัซ้อนขนาดนี ้เราคงแบบคดิไม่ออกหรอกว่าจะ

เอาไอ้หนีห้รอืความเสีย่งนีม้าเป็นสนิค้าได้ มนัต้องมองโอกาสมองบรรยากาศ

มองอะไรอกีเยอะแยะซบัซ้อนมากเลย โอ้โห สมอง (หวัเราะ) อย่างเราๆ ชาว

บ้านเนี่ย อาจารย์ก็จะให้ความเห็นว่าคนซวยยังไงมันก็ซวยมาตลอดน่ะ คือ

มาร์กซ์ก็บอกพวกนี้แหละ คือมันก็ต้องรับกรรมอย่างนี้มาตลอดอย่างนี้นะ 

แต่ในขณะที่คนเก่งคือพวกนักการเงินที่มันบอกว่าอย่างโน่นอย่างนี้สิ ความ

เก่งฉกาจอนันีก้ถ็กูขบัหรอืถกูดนัด้วยความโลภ เพราะฉะนัน้คนทีโ่ชคดกีเ็ลย

กลับมาตรงค�าว่านายทุน

ทีนีลุ้งก็ถามต่อว่าทนุนิยม แล้วใครล่ะ หรือวา่ใครละ่ทีม่ันนยิมทนุ 

หรือทุนเนี่ยมันนิยมใคร ท้ายสุดคนซวยก็ยังคือคนซวยคือคนที่อยู่ข้างล่าง 

(หัวเราะ) แล้วก็โยงมาถึงเรื่องของประเทศไทย ซึ่งนักการเมืองหรืออะไร

ต่างๆ มุ้งต่างๆ ที่จริงๆ แล้วก็มีหน้าที่ที่จะท�าให้คนข้างล่างเนี่ยจะได้ความ

สุขความอะไรด้วย แต่ก็ไม่เคยได้ ซึ่งลุงก็บอกว่า อ้าว อย่างนั้นไอ้ข้างล่างนี่

มันถูกบีบอัดเรื่อยๆ ก็เหมือนลูกโป่งลูกนึง ซึ่งเหมือนฟองสบู่อันนึงเหมือน

กัน กับพวกนักการเมืองฟองสบู่แตก ไอ้นี่ก็ความกดดันก็เป็นฟองที่แบบโต

ขึน้ ๆ  อยูเ่หมอืนกนัแล้วกอ็าจจะแตกได้นะวนันงึ อนันีก้ค็ยุกนัไปเรือ่ยๆ เมือ่

กี้นี้เพื่อที่เข้ามาทีหลังจะได้ ประติดประต่อได้ถูกนะครับ

 อ.ปกป้อง  มันมีช่วงทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับ ในช่วงระยะสั้นที่มัน

เอน็จอยฟองสบูก่นัเนีย่ คนเก่งกอ็าจจะได้ประโยชน์แต่ว่าในมติสิภาเมือ่ฟอง

สบูม่นัแตกแล้ว พวกคนเก่งพวกคนทีไ่ด้ประโยชน์เหล่านัน้กเ็จ๊งกนัไปหมดใช่

ไหมฮะ เราเห็นการล้มของธนาคาร โอ้โห น่าจะนับพันแห่งใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  อ้าว แล้วที่เขาบอกว่าล้มบนฟูกล่ะอาจารย์

 อ.ปกป้อง  มันจริงๆ ก็ล้มกันเยอะนะครับ ล้มที่รัฐบาลไปช่วยก็มีนะครับ 

อย่างรัฐบาลอเมริกาที่ไปช่วยก็จะช่วยบริษัทประกันใช่ไหม แต่ขณะบริษัท

คนที่ท�าธุรกิจขนาดใหญ่ แบงค์ขนาดใหญ่อย่าง Lehman Brothers อะไร

อย่างนี้ ล้มก็ล้มไปเถอะ บริษัทประกันเขาคิดว่ามีคนที่ท�าประกันสุขภาพ

ประกันโน่นประกันนี่ คนธรรมดาไปมีสัมพันธ์กับเขาเยอะ เพราะฉะนั้นก็

ต้องช่วยไว้เพราะไม่อย่างนั้นคนพวกนี้ก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วย แม้ว่าตัว

เองจะไม่ได้ไปซื้อไอ้ประกันอะไรยากๆ อย่างแบบ CDS อะไรอย่างนี้ ที่เล่า

ให้ฟัง คอืในระยะสัน้ บางครัง้เรามองว่าเราอาจจะได้แต่ถ้าเกดิมองยาวๆ ไป

ในอนาคต เราก็เห็นแล้วว่าวิกฤติเศรษฐกิจแทบทุกครั้งจะเริ่มต้นแบบนี้ นี่
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ไม่ใช่ครั้งแรก เนื้อหาของวิกฤติอาจจะมีความแตกต่างกันไป สาเหตุอาจจะ

มีความแตกต่างกันไปอันนี้ไม่เถียง แต่ว่าลึกๆ แล้ว สิ่งที่เหมือนกันเสมอใน

การเกิดวิกฤติก็คือเรื่อง greed ความโลภเนี่ยนะครับ อย่างคราวนี้ การเอา

หนีเ้น่าไปหนนุหลงัออกหลกัทรพัย์เอาไปขายต่อๆ กนัไปเรือ่ยๆ มนักเ็ป็นวธิี 

โจทย์คอืท�ายงัไงนะครบั มสีนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ๆ ยงัไงได้บ้างทีท่�าก�าไร

สูงสุดได้ ที่มีก�าไรเยอะๆ เขาก็ไปคิดค้นเอาก็พวก math genius ทั้งหลาย

แหล่ นักการเงิน พ่อมดการเงินทั้งหลายก็มาคิดกันอะไรยากซับซ้อนกว่า

จะได้สูตรมาขายเท่าไหร่ โอ้โห ใช้ equation ใช้สมการอะไรเยอะแยะไป

หมดเลย คนธรรมดาไม่รู้หรอกนะครับ คนธรรมดาเขาเห็นว่าคือมีอะไรมา

ขายเราบ้าง อุ้ย อันนี้ขายแพงประโยชน์น่าจะเยอะเราน่าจะซื้อ เราไม่ค่อย

สนใจความเสี่ยง คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินเห็นอะไรเยอะๆ ชอบเอาไว้ก่อน 

แต่ว่าไม่ได้มองเหน็ว่ายิง่ผลตอบแทนเยอะมนัมคีวามเสีย่งผกูตดิมาด้วยเสมอ 

แล้วเราไม่ได้มีแต่โลกที่มันมีแต่ได้ๆ ๆ ๆ อย่างเดียว ในโลกโลกาภิวัฒน์โลก

เศรษฐกจิมนัมไีด้เยอะกเ็สยีเยอะ ในทางตรงกนัข้ามกต้็องค�านงึถงึเรือ่งพวกนี้

ยกตวัอย่างในวกิฤตเิศรษฐกจิเมือ่ปี 40 ของเมอืงไทย กเ็หมอืนกนั 

วิกฤติเศรษฐกิจปี 40 คราวนั้น เกิดจากการ... รากมันก็คือเปิดเสรีการเงิน

นี่นะครับ ที่เรียกว่า BIBF การเปิดเสรีทางการเงินก็ท�าให้ภาคธุรกิจไทยโดย

เฉพาะธนาคารเข้าถึงแหล่งเงินราคาถูกจากเมืองนอกได้ง่าย เพราะเปิดเสรี

แล้วเมื่อก่อนกว่าจะเอาเงินเข้าเงินออกเนี่ยมีกฎกติกาต่างๆ เยอะแยะ ก็ไม่

ค่อยสะดวก ตอนนี้พอเปิดแล้วก็สะดวก สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่า ในช่วง

หลายปีก่อนเกิดวิกฤติมีเงินไหลเข้ามากเลย ส่วนใหญ่เป็นเงินที่เราไปกู้เขา

มาเพราะว่าประเทศไทยตอนนั้นใช้นโยบายตรึงดอกเบี้ยสูงเพื่อดึงดูดให้

เงินไหลเข้ามาประเทศเยอะๆ ใช่ไหมฮะ ตอนนั้นเราตรึงอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ 25 บาทด้วย การตรึงดอกเบี้ยสูงท�าให้ค่าเงินไม่อ่อน เพราะเรามีปัญหา

ขาดดุลการค้า ดอกเบี้ยเมืองนอกเนี่ยถูก ดอกเบี้ยไทยเนี่ยสูงเพราะฉะนั้น

เงินมันวิ่งจากที่ที่ผลตอบแทนต�่าไปยังที่ที่มีผลตอบแทนสูง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น

ก็คือ เราเห็นเลยตอนนั้นแบงค์พาณิชย์ไทยหากินง่ายมากเลย ไปกู้เงินราคา

ถกูจากเมอืงนอกเอามาปล่อยกูแ้พงๆ ในเมอืงไทยเกบ็ส่วนเกนิ เพราะฉะนัน้

ยอดหนี้ต่างประเทศในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเนี่ยสูงเป็นแสนล้านเหรียญสหรัฐ 

ระดับแสนล้านเหรียญสหรัฐ ทุนส�ารองเรามีประมาณ 3 หมื่นล้าน แต่เรา

มีหนี้ประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แล้วเราตรึงอัตราแลกเปลี่ยน

คงทีไ่ว้ที ่25 บาทด้วย แล้วตอนหลงัพอค่าเงนิเราอ่อน คอืคนมาโจมตค่ีาเงนิ 

เราเอาเงนิไปปกป้องอตัราแลกเปลีย่น เราเอาทนุส�ารองไปปกป้องอตัราแลก

เปลี่ยน ทุนส�ารองสุดท้ายก่อนเราจะเข้า IMF เนี่ย เราเหลือแค่ 8 พันล้าน

เหรยีญสหรฐั หนีเ้รามเีป็นแสนล้านเราไม่มปัีญญาใช้ เรากต้็องไปให้ IMF มา

ช่วยเรา ตอนนัน้กเ็ป็นปัญหา ปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิในยคุป๋าเปรมเป็นวกิฤติ

ทีเ่กดิจากรฐัในยคุก่อนหน้าทีใ่ช้จ่ายเยอะ แล้วกบ็วกกบัวกิฤตเิศรษฐกจิของ

โลก วิกฤติการณ์น�้ามันอะไรต่างๆ เหล่าเนี่ย รัฐบาลขาดดุล แต่ว่าวิกฤติใน

ช่วงปี 40 เป็นวิกฤติที่เกิดจากภาคเอกชน

ตอนนั้นพวกคุณยังเด็กกันมากใช่ไหมครับก็จะไม่เห็นว่าอารมณ์

ของยุคสมัยนั้นก็คือว่าน�าเข้าเยอะ ชอบไปซื้อของราคาแพงของฟุ่มเฟือย

อะไรเยอะๆ ใช่ไหม แล้วเรากข็าดดลุการค้าทกุปี แล้วเยอะขึน้เรือ่ยๆ ในขณะ

ที่การส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยเติบโต ส่งออกเราเติบโต

ขึ้นทุกปีน่ะ ปีละ 20% ก็เยอะนะ แต่การน�าเข้าเราเติบโตเยอะกว่าคือปีละ 

30% เพราะฉะนัน้ประเทศไทยขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัปีนงึประมาณ 7-8 % 

ของ GDP ช่วงนั้น 5% ไปจนถึง 7-8% ของ GDP เพราะฉะนั้นค่าเงินมัน

ต้องอ่อนใช่ไหมครบัเมือ่มกีารขาดดลุ แต่ว่าเรากไ็ม่ยอมให้ค่าเงนิอ่อนเพราะ

เราตรงึค่าเงนิคงที ่สดุท้ายแล้วกถ็กูนกัเกง็ก�าไรมาโจมตมีนักอ็ยูไ่ม่ได้ สดุท้าย

รากของปัญหากค็อืนีแ่หละ พอเราเปิดเสร ีเราพยายามหาก�าไรสงูสดุกค็อืหา

วธิที�ายงัไงเราไปกูเ้งนินอกมาเยอะ แต่เราไปกูม้าเกนิก�าลงัของเรา ธรุกิจเอง

ก็ลงทุนเกินก�าลังของเราของตัวเอง มีเงินนิดเดียวเงินออมน้อยก็ไปกู้ การกู้

มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดเรากู้มีแผนที่ดีแล้วเป็นการกู้ที่

ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามีเงินไปใช้คืนเงินกู้แล้วก็มี

เงินเก็บเหลืออยู่ แต่ว่าเมืองไทยบางทีกู้เงินมันไม่ได้กู้มาลงทุน มันกู้มาบริ

โภค กูเ้อาไปเล่นหุน้ กูเ้อาไปเกง็ก�าไร กูเ้อาไปท�างานในภาคกจิกรรมทีไ่ม่ก่อ

ให้เกดิการผลติ ไม่ก่อให้เกดิการจ้างงาน ไม่ก่อให้เกดิรายได้ในอนาคต มนัก็

(Bangkok International Banking Facility) 
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เป็นปัญหา เพราะฉะนัน้ฐานมนัอยูท่ีเ่ดยีวกนัเลยในการเกดิวกิฤตแิต่ละครัง้

คอืฐาน ฐานความโลภเนีย่ แล้วกก็ารแสวงหาทางเลอืกต่างๆ ทีเ่ป็นไปได้ ใน

การท�ายงัไงให้ความโลภของเราเนีย่ถกูตอบสนองออกมาเป็นวตัถใุห้ได้มาก

ที่สุด วิกฤติซับไพร์มเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยในเรื่องนี้

 ลุงอ๋อย  อาจารย์ ทุนนิยมมันเป็นเพื่อนสนิทกับความโลภเลยรึเปล่า 

(หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  

ฐำนของทุนนิยมนะครับ คือควำมโลภ
เลย มันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท แต่เป็นหัวใจของ
มันเลย (หัวเรำะ)

เวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจะบอกไว้

ก่อนเลยว่าคนคือสัตว์เศรษฐกิจ ข้อสมมติคือคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์

เศรษฐกิจคืออะไร คนแต่ละคนมีพฤติกรรมในทางที่ท�าอะไรก็ตามให้ตัวเอง

ได้ประโยชน์มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขความจ�ากัดต่างๆ ที่ตัวเองเผชิญ แล้วนี่

แหละคือฐานของทุนนิยมล่ะ เพราะทุนนิยมคือฐานปัจเจก ปัจเจกที่แต่ละ

คนล้วนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ผลิต ผลิตยังไงให้ได้ผลผลิตมากที่สุด ผู้บริโภค 

บริโภคยังไงให้ได้ความพอใจมากที่สุด ภายใต้เงินที่มีจ�ากัด สังคมในความ

หมายในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั สงัคมมาจากปัจเจกบคุคล

บวกรวมกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนท�าให้ตัวเองได้ประโยชน์มากสูงสุด

แล้วสังคมส่วนนึงก็จะดีขึ้นไปด้วย เพราะสังคมมันจากทุกคนนะครับ

 ลุงอ๋อย  มันเป็นความเชื่อหรือยังไง

 อ.ปกป้อง  มันคือความเชื่อที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ามันคือความจริง

 ลุงอ๋อย  อาจารย์ผมอยากจะย้อนกลับไปตรงหนังเมื่อเช้านิดนึง คือผมดู

แล้ว อนันงึทีผ่มเหน็คอืตอนพกักนิข้าวกลางวนั เขากนิอยูค่นเดยีว โดดเดีย่ว

เลยนะ เงยีบนะฮะ เคีย้วไปหรอืตอนเบรกนดิๆ เขากก็นิกาแฟแล้วกส็บูบหุรี่

อยู่คนเดียว ภาพของคนๆ เดียวกับจะเป็นท้องทุ่งนาหรือไอ้ไร่ใหญ่ หรือไอ้

โรงงานที่ โอ้โห สุดลูกหูลูกตากับคนท�างานไม่กี่คน มัน...ภาพนี้มันท�าให้ผม

รู้สึกว่าพวกนี้คือตัวเล็กอ่ะนะ แล้วพวกนี้อยู่ในระบบประเทศที่บอกว่าเป็น

ประเทศ G หรือประเทศอุตสาหกรรม

 อ.ปกป้อง  ในยุโรปนะครับ ในภาพที่เห็นเป็นยุโรปนะครับ

 ลุงอ๋อย  ครับ ผมเห็นอันนึงเป็นเยอรมันหรือภาษาที่เขียนก็มีจุดๆ เหมือน

ภาษาเยอรมัน

 อ.ปกป้อง  หนังเรื่องนี้เป็นหนังออสเตรีย

 ลุงอ๋อย  อ่าฮะ ก็โซนนั้นนะ

 อ.ปกป้อง  ครับ แถวๆ นั้น

 ลุงอ๋อย  เราก็เห็นเหมือนกับสเกลนะฮะ มนุษย์ที่ท�างานแล้วรับจ้าง แล้ว

ก็รวมๆ เห็นถึงบางอันเขาก็แทรกมาบางอันในเรื่องของคนผิวด�านะฮะ ซึ่ง

อาจจะมีการได้รับบริการจากสวัสดิการหรือการกินที่แตกต่างกันกับคนที่

เป็นสีผิวขาวๆ นะ คือแบบมีอะไร สะดวกสบายหน่อย แต่อันนี้อาจจะต้อง

ห่อมาเองแล้วก็ไปอยู่ในห้องแคบๆ 2 คน แล้วก็พวกที่เหมือนกับแรงงาน

ต่างชาต ิห่อมากนิเองแล้วนัง่กนิใต้ต้นไม้ เพราะฉะนัน้คนพวกนี ้ถ้าเทยีบกบั

พืน้ทีท่ีเ่หน็ มนัเหมอืนกบัพืน้ทีน่ีใ้หญ่มากเลย อนันัน้กเ็รยีกว่าเป็นขนาดของ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเหมือนกับว่าพวกนี้ก็คือเป็นมนุษย์ที่กินค่าแรง

หรือกินเงินค่าจ้าง จะเป็นเงินรายวันหรือเงินเดือนก็ตามแต่ ก็ไม่รู้ว่าพวก

เราจบการเรยีนออกไปแล้วจะไปนัง่อยูใ่นแลบ็ทีค่อยควบคมุเรือ่งของการเอา

น�้าเชื้อไปเก็บ ดูคอมพิวเตอร์หรือว่าจะไปส่องกล้องดูคนที่ก�าลังท�างาน โดย

ตัวเองควบคุมเนี่ย ดูว่ามันท�างานจริงรึเปล่า มันท�าถูกรึเปล่า คือมันใหญ่จะ

เดินไปดูมันก็ไม่ได้ใช่ไหม สิ่งเหล่านี้คนตัวเล็กๆ แล้วก็กลับมาตรงภาพที่เขา

นั่งกินอาหารกัน สิ่งเหล่านี้คือประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นลักษณะของ

อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะ เราเองก็เคยพยายามที่จะท�าให้ตัวเองเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ อันเนี่ยเป็นภาพของความจริงที่เราดู

แล้วเรากค็ดิตามไป อย่างลงุยงัไม่ถงึช่วงทีแ่บบว่าความอยากทีจ่ะให้เป็นยงัไง 

เอาว่าดตูามดแูล้วกร็ูส้กึอะไรกบัมนับ้าง กร็ูส้กึแบบทีด่จูากหนงัเรือ่ง ซึง่หนงั
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นี้ก็ชอบหนังตรงที่ว่าเสียงประกอบที่เป็นความจริงนั้นน่ะมีพลังมากที่ท�าให้

เราเข้าใจอืน่ๆ เขาต้องมไีอ้ตวัปิดหเูพราะว่าเขาอยูท่่ามกลางเทคโนโลยเีรือ่ง

ของเสียงเรื่องของอะไร เหมือน Modern Times ที่อาจารย์ยกตัวอย่างของ

ชาลี แชปลินในตอนแรก ซึ่งหนังอันนี้ถ้าถามว่าท�าสัก 10 ปีที่ผ่านมาก็ได้ ก็

ยังทิ้งช่วงห่างกับแชปลินน่าจะ 50 ปี ซึ่งภาพมันท�าไม...จากตรงนั้นถึงตรงนี้

ท�าไมความเปลีย่นแปลงเรือ่งนีม้นัเหมอืนกบัว่า เอ๊ะ มนัเป็นอย่างนีไ้ด้เลยน่ะ

 อ.ปกป้อง  ผมจ�าได้ละ Modern Times ตอนปี 1936 ไม่ใช่ 5 กว่าๆ

 ลุงอ๋อย  ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

 อ.ปกป้อง  ฮะ เป็นช่วงเป็นภาพสะท้อนช่วง Great Depression ของ

อเมริกา

 ลุงอ๋อย  สงครามมัน 1945

 อ.ปกป้อง  ใช่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ 1945

 ลุงอ๋อย  ฮะ

 อ.ปกป้อง  ก็เป็นช่วงตั้งแต่ 1929 ในอเมริกา เป็น 10 ปี มันมีภาวะที่เรียก

ว่า The Great Depression หรือวิกฤติเศรษฐกิจกตกต�่าครั้งใหญ่ แล้วก็

ตกต�่าไปทั่วโลกด้วยนะครับ คือช่วงประมาณรัชกาลที่ 7 บ้านเรา

 ลุงอ๋อย  อยากจะทวนพวกเราลองคิดนะครับ จากสิ่งที่เราเห็นด้วยกันจาก

หนังนะ คือคนตัวเล็กๆ ที่เวลาที่จะพูดคุยกันในหนัง ที่ลุงเห็นก็มีช่วงเวลา

เดยีวทีจ่ะพดูคยุกนัได้ ได้ยนิเสยีงอะไรหน่อยบนรถบสัทีก่�าลงัจะถกูส่งให้ไป

ลงไปท�างานในไร่ แต่ในโรงงานอะไรนี่ตรงนี้ก็ปิดไว้ (หมายถึงต้องใส่ที่ครอบ

ห)ู คอืเรือ่งคยุกนันีเ่ป็นเรือ่งทีแ่บบไม่ต้องปิดกค็ยุกนัไม่รูเ้รือ่งอยูแ่ล้ว ต่างคน

ต่างก็ท�าแบบตามกลไกของมันจริงๆ เลยนะฮะ แล้วคือในช็อตนึงที่ยังแอบ

เห็นความเป็นมนุษย์อยู่นะ ผู้หญิงคนนึงที่ลูกไก่ตกอ่ะ แล้วก็แบบรีบ เฮ้ย 

เหมือนกลัวว่ามันจะเจ็บอ่ะ แต่ตอนที่หยิบไปให้มันเหน็บปากหรือว่าอะไร 

ไม่ได้กลัวเลย เป็นกลไกจริงๆ เลยนะฮะ

แล้วอันนึงที่เห็นก็คือว่ากระบวนการคิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยที่มีคนตัวนิดนึงเข้าไปอยู่ในกระบวน ทุกๆ อย่าง ก่อนที่จะผลิต

เป็นตัวอาหาร แพ็คใส่กล่องไอ้แบรนด์ติดออกมาให้เรากิน กระบวนการที่

เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตอื่นๆ กระบวนการที่ท�ากล่องมาให้ตรงนี้ล่ะ 

กระบวนการที่ออกแบบรถที่ดูสิว่าที่ลงไปอยู่ใต้ดินที่เอารู้สึกจะเป็นโปแตส 

นะ ที่เป็นแร่ส�าคัญทางอุตสาหกรรมนะ มหาศาลที่เวลาที่เขาคุยกันจนได้

ความเนี่ย ลิฟท์ถึงจะถึงใต้ดินน่ะ แล้วลงไปใต้ดินมันมีอาณาจักรอีกกว้าง

เลย รถถ้าเราดูล้อมันแล้วเทียบกับคนขับรถนะ มันน่าจะ 50 คนยืนด้วย

กันได้ น่าจะเท่าขนาดล้อ 1 ล้อเนี่ย มันเหลือคันนิดเดียวในภาพที่เราเห็น

น่ะ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีเหมืองของ

ประเทศไหนอยูใ่ต้ประเทศไม่รูไ้ด้เหมอืนกนันะ (หวัเราะ) คอืเขาอาจจะเจาะ

ไปเอาโปแตสที่อีสานรึเปล่าเราก็ไม่รู้นะ (หัวเราะ) เพราะว่ามันลึกขนาดคุย

กนัได้ความเลยเพิง่จะถงึน่ะ แล้วตรงนัน้ในระยะความลกึขนาดนัน้ความกด

อากาศขนาดไหน เขาต้องเอาอากาศลง เขาใช้ไฟใช้อะไรอีกมหาศาล นี่คือ

กระบวนการก่อนที่จะมาเห็นเนื้อที่มันสไลด์เป็นชิ้น หรือผักที่อยู่ในกล่อง

อะไรพวกนี้ มันไม่ใช่เพียงแค่ที่เราเห็นภาพที่ปรากฏ มันมีก่อนหน้าแล้วมัน

มต่ีอไปอกี แล้วมกีระบวนการต่อไปเราจะคุน้ชนิกนัมากพดูกนัมากเลยกค็อื

ขยะใช่ไหม ที่เราพูดกันแบบปลายทางของมันแล้ว แต่ไอ้ต้นทางพวกนี้มันมี

อะไรอกีมากเลยซึง่ชวนให้เราน่าจะลองคดิด ูในมมุของถ้าเราบอกว่า เอ้ย เรา

จะพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาตินะ

เศรษฐศาสตร์การเมืองหรืออะไรมันผนวกมันจับมือกัน โอ้โห มัน

โยงใยกนัจนเราบางทเีรากร็ูส้กึ เฮ้ย ไม่เอาแล้วเว้ย ไม่ฟังแล้วเว้ย มนัผกูเชือ่ม

โยงไม่ได้ งง แต่ว่าเราไม่น่าจะทิง้ความงงของเราให้มนัหายไปเฉยๆ น่าจะเอา

ความงงนั้นน่ะมาท�าให้มันกระจ่าง เพราะว่าในสิ่งนึงที่เราจะต้องถามหากัน

ว่า เอ้ มันไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหม มีทางออกไหมอะไรต่างๆ นานา ก็ไม่เห็นมี 

การเสนอทางออกกม็มีาเรือ่ยๆ แต่กก็ย็งัมปัีญหาใหม่ๆ มาเรือ่ยๆ อกีเหมอืน

กัน เพราะฉะนั้นจากคนเล็กๆ ที่ลุงพูดเป็นตัวตั้งเอาไว้ ว่านั่งกินข้าวก็ดูเขา

เหงานะ ดูหาเพื่อนไม่ได้ อันนี้คิดไปเองนะฮะ แต่ว่าภาพ อารมณ์ของภาพ

ก็บอกเราให้เกิดความรู้สึกว่าสีหน้าของเขา และความแตกต่างที่ว่า ฉันเป็น

คนงานที่เป็นเจ้าของประเทศ ฉันเป็นคนงานที่มาจากที่อื่น ฉันเป็นคนงาน

ที่ผิวสีอะไรก็ตามแต่ เขาก็เหมือนกับจะจงใจให้เราเห็นอยู่เหมือนกันในนั้น 
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เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใส่เข้ามาเราบอก โอ้โห แล้วการที่เขาไปเข้าใจธรรมชาติ

แล้วเอาประโยชน์จากธรรมชาติ วัวนี่ไม่ได้มีความสุขเลยกับการที่จะสร้าง

เผ่าพันธุ์ต่อไปนะฮะ พอตัวเองขึ้นหลังโดนเอาไปที่ไหนแล้วไม่รู้ (หัวเราะ) 

ซึง่อาจารย์พทุธทาสบอกว่านัน่มนัคอืรางวลัของการทีจ่ะต้องเหนือ่ยยากกบั

การสืบเผ่าพันธุ์ต่อไป (หัวเราะ) แต่พวกก็หลอก (หัวเราะ) ใช่ไหม ทั้งในแง่

ของเอาน�้าเชื้อ แล้วในแง่ของการที่ให้ตัวเมียตั้งท้อง เราก็เห็นภาพจากตรง

นี้ใช่ไหม แล้วพวกที่เป็นไก่เป็นเป็ด เป็นไก่นี่เราส่วนใหญ่เราเห็นคนงานเป็น

ผู้หญิงหมดเลยใช่ไหม พอเป็นหมูเริ่มเห็นผู้หญิงกับผู้ชาย พอเป็นวัวนี่ผู้ชาย

หมดล้วนๆ เลยที่เขาท�างานในเรื่องตรงนี้นะ แต่ยังไงก็ตามแต่ลุงก็เห็นวัย

หรือสีหน้าของคนท�างานเนี่ยเราสงสารนะ เลยบางทีก็นึกถึงเหมือนกันว่า 

เอ๊ะ หนังเรื่องนี้ท�าให้ใครดู หรือใครควรจะดูหนังเรื่องนี้บ้าง คือถ้าเราเอา

หนังเรื่องนี้ไปให้คนที่เขาเป็นดาราอยู่ หรือเป็นตัวแสดงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง 

ไม่รู้เขาได้ดูรึยังนะ (หัวเราะ) หรือคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้เลยที่เราไม่เห็น

ภาพเขาเลย แต่เขาได้ประโยชน์กับกระบวนการนี้ตลอดที่เรียกว่านายทุน 

นายทุนพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ล่ะนะ แต่เรามีความรู้สึกว่า โอ้ มันต้อง

มีเงินเยอะจริงๆ ล่ะ ที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว แม้กระทั่งอย่างในเรือ

ใช่ไหม ประมงระบบสายพานทั้งหมดที่ลุงเห็นอันนี้แล้วลุงเข้าใจเลยนะ คือ

เคยเจอ เปิดสมุดหน้าเหลือง เออ มีธุรกิจขายระบบสายพาน เอ๊ะ มันอะไร

เราไม่เห็นมันจะอะไรนั่นเลย โอ้โห มันอยู่ในทุกๆ ที่ของกระบวนการผลิต

เลย เพิ่งเคยเห็นวัวถูกรีดนมโดยที่ไม่ต้องเดินเข้ามาในที่ดูด แล้วก็ออกไป

โดยที่ตัวเองยืนเฉยๆ น่ะ นมออกไปแล้ว(หัวเราะ) เราเคยไปมวกเหล็กกัน 

ตอนที่พาไปมวกเหล็กเช้าวัวเดินเข้ามาในซองใช่ไหม ก็สูบดูดออกไปแล้ว

อ้าวเดี๋ยวก็ออกทุ่งไป อันนี้เข้ารางมาแล้วก็เดินใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะ แล้ว

ก็ทุ่มเทให้กับกระบวนการ เอ่อ สะอาด สะอาดเพื่อใคร สะอาดเพื่อที่เราซึ่ง

เป็นผู้บริโภค สะอาดเพื่อเงื่อนไขทางการตลาดหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ แค่

ช่วงทีเ่หน็เนีย่ โอ้โห มนับอกอะไรทัง้ทีม่นัเหน็ได้ แล้วกท็ีเ่ราเหน็ไม่ได้อกีเยอะ

แยะมากมายเลยนะครับ

 อ.ปกป้อง  ชื่อ Our Daily Bread เนี่ยเป็นท่อนนึงใน เข้าใจว่าในไบเบิ้ล 

นะครับ

 ลุงอ๋อย  อ๋อ เหรอครับ

 อ.ปกป้อง  ครบั เป็นพดูเหมอืนกบัว่าขอบคณุพระเจ้าทีใ่ห้ขนมปังของ...กบั

พวกเราทุกวันอะไรอย่างเนี่ย

 ลุงอ๋อย  อ๋อ

 อ.ปกป้อง  แต่ว่าอันนี้ผมก็เพิ่งรู้มา เพราะว่าเทอมที่แล้วผมสอนสัมมนา

เศรษฐศาสตร์การเมอืง แล้วผมกใ็ช้วธินีีค้อืเอาหนงัให้ดแูล้วกต็อนนัน้มเีวลา

เยอะกว่านี ้กเ็ลยให้ดหูนงัแล้วกใ็ห้คณุไปเขยีนวจิารณ์ ไปเขยีนบทความยาวๆ 

เลยนะ 4-5 หน้าหนึง่อาทติย์ อกีอาทติย์ข้างหน้ากม็านัง่คยุกนัทัง้ชัว่โมงแล้ว

กฉ็ายหนงัเรือ่งใหม่ แล้วกเ็รยีนรูเ้รือ่งทนุนยิม เรือ่งโลกเรือ่งอะไรอย่างนีด้้วย

กัน เรื่องปรัชญาการเมือง ก็มีลูกศิษย์คนนึงเข้าใจว่าเป็นคริสต์เขาก็เขียนมา

เล่าให้ฟังว่า เอ่อ มันอยู่ในพระเจ้า เพราะเมื่อกี้ที่ต่อจากที่คุณลุงพูดเมื่อกี้

เนีย่ ในคมัภร์ีไบเบิล้เราขอบคณุพระเจ้าใช่ไหม ทีใ่ห้อาหารให้ขนมปังกบัเรา

แต่ว่าในหนัง คนที่เป็นคนงานกว่าจะได้ขนมปังมาเป็นชิ้น เขาต้องเสียอะไร

บ้างใช่ไหมครับ กับสิ่งที่เขากว่าจะได้มาต้องท�างานแบบนี้ ซึ่งผมคิดว่าถ้ามี

ทางเลือกคงไม่มีใครอยากจะท�างานที่เราเห็นกันหรอกใช่ไหม อันนั้นก็ที่เรา

เห็นอันนึง แต่ในอีกด้านนึงลูกศิษย์ผมคนนี้ เขาก็เขียนมาว่าตอนนี้มนุษย์ก็

เล่นบทพระเจ้าใช่ไหม เล่นบทพระเจ้าเหมือนกับว่ามนุษย์เป็นพระเจ้าของ

กระบวนการนี้ กระบวนการที่จะตัดสินว่าใครควรจะเกิดควรจะตายควรจะ

สืบพันธุ์เมื่อไหร่ จังหวะไหนใช่ไหมครับ ใครเกิดใครตายยังก็เหมือนกับเล่น

บทในพระเจ้ามันก็ดู แล้วเครื่องจักรก็เป็นตัวสะท้อนที่ให้เห็นว่าเป็นความ

พยายามในการเอาชนะธรรมชาติของคนใช่ไหมฮะ เราเห็นการปลูกพริก

ที่ไม่ใช้ดินใช่ไหมครับ เราเห็นอะไรหลายๆ อย่างเลยนะครับในเรื่องนี้ที่คน

พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ เร่งกระบวนการให้เกิดในสัตว์หลายประเภท

ใช่ไหม เร่งกระบวนการให้โตเร็วๆ

แต่ในอกีด้านหนึง่ผมกค็ดิต่อจากทีค่ณุลงุบอก อนันีม้นัมเีสน่ห์ตรง

นีใ้นด้านนงึคนเป็นพระเจ้า แต่ในอกีด้านนงึเรากเ็หน็ว่าคนมนัเลก็เหลอืเกนิ

ในกระบวนการที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงทั้งโลกนะ ในแค่ในโรงงานนั้นก็เป็น
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เพียงเสี้ยวส่วนเดียวในระบบอันกว้างใหญ่ ถัดจากโรงงานคนมันก็ยิ่งเล็ก

เข้าไปใหญ่ในโลกทีก่ว้างใหญ่ นีค่อืโลกทกุวนันี ้นีค่อืชวีติของผูค้นในโลกทกุ

วนันี ้กค็อืชวีติทีเ่ราต้องต่อสู ้สตรคัเกลิไปกบัไดเลมม่า ความย้อนแย้งอย่างนี้

ครบั ภาวะย้อนแย้งระหว่างกลายเป็นทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาตแิละกลายเป็นคน

ทีอ่ยูใ่ต้ธรรมชาต ิความย้อนแย้งระหว่างสิง่ทีเ่ราไม่อยากท�ากบัสิง่ทีเ่ราอยาก

ท�า การที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่อยาก เรามีความจ�าเป็น

อะไร ภาวะอิหลักอิเหลื่อใช่ไหมที่เราต้องอยู่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไง เราดู

เสรจ็ เรากต้็องไปกนิหม ูแล้วเราจะไปยงัไงต่อ เพราะนีค่อืชวีติ ชวีติของพวก

เราทุกวันนี้แล้วผมคิดว่าชีวิตในทุนนิยมเป็นชีวิตที่มันฟรัสเตรทกว่ายุคอื่นๆ 

นะ มันมีปัจจัยที่มันปรุงแต่งเยอะไปหมดเลยรอบๆ ตัวเรา

 ลุงอ๋อย  ก็มีใครจะแชร์ไหม ก็ 4 โมงจะครึ่งแล้วนะฮะ

 ทอ็ป  อยากจะถามอย่างนงึ คอืพยายามคดิว่าสรปุแล้วอะไรคอืมลูเหตจุรงิๆ 

ของปัญหาทีเ่ราคยุกนั กเ็ลยคดิว่ามนัเป็นค�าถามปรชัญาอนันงึรเึปล่าทีบ่อก

ว่าจริงๆ แล้วเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร แล้วดูเหมือนว่าคนปัจจุบันจะ

ให้ค�าจ�ากดัความอนันีว่้าเรามชีวีติอยูเ่พือ่ต้องประสบความส�าเรจ็ แล้วความ

ส�าเรจ็นัน้กเ็หมอืนกบัเชือ่มโยงไปถงึเรือ่งเงนิ แล้วเรือ่งเงนิมนักม็าด้วยความ

โลภอะไรประมาณเนี่ย ก็เลยแบบต่อๆๆๆ ไปเหมือนอะไรล่ะ ก็เลยคิดว่าถ้า

เกิดเราสามารถมาให้ค�าจ�ากัดความใหม่กับความหมายของการมีชีวิตของ

มนุษย์ได้ ก็อาจจะเป็นความสุขก็ได้ที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ โดยความสุขนี้

อาจจะเป็นความสขุจากการอยูร่่วมกบัเพือ่นมนษุย์อย่างสงบ อย่างช่วยเหลอื

ซึง่กนัและกนั พึง่พาอาศยักนั ถ้าเกดิเราจ�ากดัความอย่างนี ้เอ่อ รปูแบบทาง

เศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงมนักจ็ะเป็นอกีแบบนงึ พลกิไปเลย กเ็ลยคดิว่า 

เออ มันเกี่ยวกับค�าถามปรัชญาอย่างนี้รึเปล่า

 ลุงอ๋อย  อืม

 อ.ปกป้อง  ครับ ผมคงไม่ได้จะเห็นต่างอะไรนะครับ ก็เป็นข้อสังเกตที่น่า

สนใจ ผมนึกถึงเรื่องเล่าเชยๆ เรื่องนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆ น่ะใช่ไหมฮะ ที่ 

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกา ที่มีคนชาวแอฟริกานอนพักไม่ได้ท�าอะไร

อยู่ใต้ต้นไม้ มีนายทุนใหญ่มาจากยุโรปแล้วก็มาบอกว่า “อ้าว นี่ไม่ท�าอะไร 

ท�าไมมานอนอยู่เฉยๆ ท�าไมไม่ไปท�างานท�าการ” เขาก็บอกท�าไปท�าไม ก็

บอกว่า “ท�างานจะได้มีเงินทองเยอะๆ ไง” เขาก็บอกว่า “มีเงินทองเยอะๆ 

เอาไปท�าไม” คนนั้นก็บอกว่า“มีเงินมีทองเยอะๆ อีกหน่อยจะได้นั่งนอน

อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท�าอะไร” เขาก็เลยบอกว่า “ก็นี่ไงเขาก็ท�าอยู่ไม่ใช่เหรอ” 

(หวัเราะ) อะไรอย่างเนีย่ คอืเป็นภาวะทีค่ล้ายๆ กนั มนัคงไม่มคี�าตอบทีเ่ป็น

สูตรส�าเร็จแต่ว่าการคิดค้นในการตั้งค�าถามแบบนี้เป็นความจ�าเป็น ในการ

มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไร ว่าเราอยู่ไปท�าไม เราอาจจะไม่ต้องตั้ง

ค�าถามในเชิงแบบชีวิตอภิปรัชญาใหญ่โต แต่แค่เรารู้ว่าเรามีหนึ่งชีวิตน่ะ มี

เวลาจ�ากัดในโลกอย่างมากก็ 80-90 ปี คนปกติก็ซัก 60 ปีที่ท�าอะไรได้เป็น

เรือ่งเป็นราวใช่ไหมครบั เราควจะใช้เวลาท�าอะไรบ้าง มมีติอิืน่บ้าง ในบางยคุ

สมยั คนบางคนบอกว่า ท�างานเยอะๆ ใช่ไหม ชวีติคอืการท�างานใช่ไหมครบั 

แต่ว่าบางคนก็บอกว่า ชีวิตมันก็มีมิติอื่น ถึงแม้จะเป็นงานที่เรารักนะ แต่ก็มี

อะไรมากกว่านัน้เยอะ ช่วงหลังกม็าเห็นบางคนทีเ่ขารักในงานของเขาจรงิๆ 

แต่เขากท็ิง้ชวีติเขาทัง้ชวีติจมจ่อมอยูก่บังาน เมือ่ก่อนเรากร็ูส้กึชืน่ชมนะ แต่

เดีย๋วนีผ้มกม็คี�าถามบางอย่างว่า ไอ้มติอิืน่ในชวีติล่ะทีค่ณุสามารถท�าได้ มนั

ก็มีนะครับ สูตรส�าเร็จในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน แล้วผม

ว่าชีวิตมันมีความหลากหลายนะ ก็อยากจะให้ใช้ให้เต็มที่

ตอนนี้ผมก�าลังท�าหนังสือเล่มนึง ช่วงที่ลุงอ๋อยเข้าไปคุยกับทีม

งานก็ก�าลังปิดเล่มนั้นอยู่ มันเป็นหนังสือแนวเศรษฐกิจการเมืองที่โอเพ่น

ท�า ชื่อ October มีบทความนึงในนั้นของพี่โตมร พี่โตมร สุขปรีชา ตอนนี้

เป็นบรรณาธิการหนังสือ GM สนุกมากเลย เขียนเรื่องสิทธิที่จะขี้เกียจ เรา

มีสิทธิที่จะขี้เกียจนะครับ เราเคยถูกตั้งค�าถามว่าความขยัน เพราะเขาบอก

ว่าความขยนัคอือดุมการณ์ทีค่นพยายามจะสอน เพราะว่ามนัเป็นอดุมการณ์

ที่รับใช้ทุนนิยมในความหมายที่คุณเป็นพนักงานใช่ไหม คุณผลิตของคุณได้

แต่ค่าจ้างนิ ประโยชน์ที่ได้คือประโชน์ส่วนเกินที่ได้คือคุณอยู่แบงค์กรุงเทพ 

คุณจะขยันขนาดไหน คุณก็ได้เงินเดือนใช่ไหม อย่างมากก็โบนัส แต่ไอ้ส่วน

มูลค่าที่คุณท�าได้เป็นปริมาณมันไปอยู่กับเหล่าโสภณพนิชทั้งหลาย มันไม่

(dilemma / สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก)
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ได้อยู่กับคุณหรอกใช่ไหม แต่ค�าถามก็คือว่าด้วยการถูก...ทุนนิยมมันอยู่ได้

จากฐานความขยันตรงนี้ครับ การถูกกล่อมเกลาให้คนขยันในความหมาย

ที่ตั้งใจท�างานเยอะๆ ไม่ว่าตัวเองจะได้มากได้น้อย ซึ่งในแง่นี้ ทุนนิยมมัน

เกิดขึ้นจากฐานรากหลายฐาน ฐานนึงคือพวกฐานเรอเนซองส์ที่คนเชื่อใน

พลงัอ�านาจของคน ฐานมนษุยนยิมใช่ไหมฮะ ทีค่นเชือ่พลงัอ�านาจของคนใน

การเปลี่ยนแปลงโลก ฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เชื่อว่าเอาชนะธรรมชาติ

ได้ ฐานโปแตสแตนท์ทีค่ณุธรรมอย่างนงึในระบบโปแตสแตนท์คอืขยนัหมัน่

เพียร คือคุณธรรมในการเข้าถึงพระเจ้าในเซ้นส์แบบนี้ คือฐานที่มารองรับ

ทุนนิยมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นในบทความพี่โตมรก็จะตั้งค�าถามแบบว่า 

เอ๊ะ ในประเทศที่มันทุนนิยมเข้มจัดๆ เลยอย่างอเมริกา วันหยุดมันน้อย นี่

ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะ แต่ในยุโรปเนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับในรัฐสวัสดิการ 

หยุดกัน 3 เดือน แล้วก็ท�างานกันแค่ 8 เดือนบ้าง 9 เดือนบ้างอะไรอย่างนี้ 

วันหยุดเยอะๆ เพราะว่าคนมันต้องมีมิติอื่นน่ะนอกเหนือจากนั้น ไม่ได้ให้

คนขี้เกียจในความหมายแบบขี้เกียจๆ นะ นี่เราก�าลังพูดถึงว่าการไม่ขยัน

ในความหมายแบบทุนนิยม เราไม่ได้แปลว่าคุณขี้เกียจในความหมายแบบ

ไทยๆ (หัวเราะ) นะ ความหมายมันไม่ได้มีขาวด�าแบบนั้น แต่ว่าผมอยาก

ให้มองเห็นว่ามันมีมิติอื่น

เรื่องพวกนี้เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะ ผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะ

ว่าในยุคสมัยนึงผมเป็นคนโคตรขยันเลย แล้วก็บ้าท�างาน แต่ว่าตอนหลังมา

เข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นจากการอ่านหนังสือ จากการคุยกับคนแล้วก็จาก

ประสบการณ์ส่วนตวัทีเ่จบ็ไข้ได้ป่วย จาการท�างานมากๆ กเ็ลยตัง้ค�าถามว่า 

เฮ้ย แล้วชวีติมนัควรจะต้องบาลานซ์ยงัไง หรอืว่าเหน็ประสบการณ์อาจารย์

บางท่านที่เคารพเสียชีวิตไปทั้งที่ยังอายุยังไม่เยอะ ท�าประโยชน์อะไรให้กับ

บ้านเมอืงได้อกีเยอะเลย กบัวงวชิาการได้อกีเยอะเลยนะครบั แต่ว่าเรานกึถงึ

ถ้าเกิดวันนี้ อีกสัก 1 เดือนเราจะตาย วันนี้เราควรจะท�าอะไรอย่างนี้ ผมคิด

ว่าหลายคนไม่ได้ท�าอย่างที่คิดว่าตัวเองควรจะต้องท�าน่ะ ใช่ไหม เราใช้ชีวิต

เหมือนกับเราคิดว่าเราจะอยู่ไปได้อีก 100 ปีในโลกเนี่ย แต่ว่าชีวิตที่ดีคือ

ชีวิตที่เราคิดว่าถ้าเกิดอีกสักเดือนนึง อีกสักเดือนนึงจะได้มีเวลาสัก 30 วัน

จะตาย 30 นี้เราจะต้องท�าอะไร ผมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้ มันจะ

ถามคล้ายๆ ความหมายของการมชีวีติอยูไ่ด้จรงิ เพราะฉะนัน้เราจะตดัอะไร

ครับ เราจะตัดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นออกจากชีวิตเราได้เยอะเลย เพราะทุกวันนี้เรา

อยู่กับสิ่งที่มันไม่จ�าเป็นเยอะ ถ้าจะตายในอีก 30 วันข้างหน้าผมคงจะเลิกดู

บอลก่อน (หัวเราะ) เพราะว่าผมก็ต้องลุ้นว่าแมนยูจะได้แชมป์รึเปล่าปีนี้ใช่

ไหม เพราะว่าอีก 30 วันผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดี (หัวเราะ) ผมก็คงไม่ท�างานน่ะ 

ผมก็คงไปอยู่กับแม่อยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเนี่ย ใช่ไหม

หนังสือน่ะไม่ได้คิดแบบว่าสุดขั้วให้ต้องแบบว่าต้องท�าอะไรบาง

อย่างนะ ผมแค่เปรียบเปรยให้เห็นว่า เฮ้ย คิดถึงเรื่องพวกนี้ไว้บ้างนะครับ 

แล้วกอ็ย่ากดดนัตวัเองมากบางคน คนเก่งๆ นะครบั อย่างพวกเราเนีย่ทีเ่ก่งๆ 

สนใจสงัคมนี ่บางครัง้หลายคนผมรูจ้กัคนท�างานเพือ่สงัคมเยอะนะครบั แล้ว

หลายครั้งผมก็เคารพพวกนี้มากเลยนะ เคารพคนที่ท�างานเพื่อสังคมแต่ว่า

หลายคนเนี่ยก็แบกประเทศไทยไว้กับตัว แบกโลกไว้กับตัว คือในด้านนึงก็

น่าเคารพที่คนคนนึงจะคิดถึงคนอื่นได้มากเพียงนี้ แล้วก็เสียสละมากเพียง

นี้นั่นด้วยความเคารพ แต่ว่าในอีกด้านนึง โอ้โห คุณก็รู้ว่าระบบโลกระบบ

การเมืองสังคมไทยมันซับซ้อนมาก คือคุณท�างานกับมันแล้วคุณเหยียบมัน

ให้ได้น่ะ คุณอย่าเป็นทาสมันในความหมายที่คุณต้องแบกมันไว้ แล้วพอ

บ้านเมืองมันแบบแย่แล้วคุณก็แย่ตาม คุณก็ป่วยไข้ไปพร้อมกับบ้านเมือง 

เป็นพลังสร้างสรรค์บางอย่างที่คุณท�าได้ บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดี เรื่องพวก

นีส้�าคญันะ เพราะบางครัง้เราเหน็คนเก่งๆ คนทีทุ่ม่เทท�างานหนกัๆ อายสุัน้

แล้วเสียดาย อยากให้อยู่กับเรานานๆ เพราะฉะนั้นก็เกลี่ยพลังไว้บ้าง เผื่อ

พลังไว้บ้าง ท�างานแล้วก็พักผ่อนออกก�าลัง เรื่องพวกนี้รุ่นพวกนี้ยังไม่อินใช่

ไหมครับเรื่องออกก�าลัง (หัวเราะ) ผมนี่เคยใช้ชีวิตอยู่แบบว่าช่วงนึงเป็น 10 

ปี เลยแบบว่าที่ไม่เคยออกก�าลัง มัวแต่เรียน อ่าน ท�างาน ตอนนี้ก็เปลี่ยน

ชีวิตไปเยอะนะครับ ต้องป่วยสักครั้ง คนเรามันต้องป่วยหนักๆ สักทีแล้ว

ชีวิตมันจะเปลี่ยน แต่ว่ากรุณาอย่าเลือกเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ไม่ควรเอา

เยี่ยงอย่างนะครับ (หัวเราะ) มันมีทางที่ไม่ต้องป่วยไม่ต้องทรมานแบบนี้ได้

ถ้าเกิดคิดได้ แต่มันก็ยังไม่อินน่ะ พูดไปก็ไม่เชื่อหรอก ผมพูดไปตอนนั้นใคร

(Renaissance)
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สอนผมผมก็ไม่เชื่อหรอก จนผมป่วยสักทีนึงอ่ะ (หัวเราะ) ก็เปลี่ยนชีวิตได้

อะไรอย่างเนี่ย ก็อยากจะฝากไว้นะฮะ

 ลุงอ๋อย  ก็น่าสนใจนะ คือเหมือนเป็นงานปรัชญาที่มามีผลกับไอ้วิธีการ วิธี

การคิด วิธีการหาไอ้ตัวที่จะมาตอบโจทย์ใช่ไหม

 อ.ปกป้อง  คือสนุกกับมันน่ะ ถ้าเกิดเราท�างานชอบอะไรเราก็จะสนุกกับ

มัน เราอยากช่วยคนก็สนุกกับการช่วยคน ไม่ต้องเครียดกับการช่วยคนน่ะ 

สนกุกบัการช่วยคน เราสามารถท�าเรือ่งซเีรยีสด้วยรอยยิม้ได้น่ะ ผมคดิว่านะ

 ลุงอ๋อย  สนุกกับการให้คนช่วยก็สนุกเหมือนกันนะ (หัวเราะ) เมื่อวานนี้ที่

ท็อปเปิดอะไรที่ตัวชี้วัดประเทศไทยไอ้อันดับที่ 7

 อ.ปกป้อง  อ๋อ

 ท็อป  อ๋อ ใช่ๆ  มันเป็นหนังสือ

 พี่ซัง  ภูมิศาสตร์แห่งความสุข

 ท็อป  อ่า ภูมิศาสตร์แห่งความสุขใช่ไหม

 พี่ซัง  ที่จัดประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นภูมิศาสตร์แห่งความสุข

 ท็อป  ใช่ๆ ในโลกมีแค่ 10 ประเทศ แล้วประเทศไทยได้เป็นที่ 1 ด้าน..เขา

บอกความสุขของประเทศไทยคือความสุขในการ

 พี่ซัง  ไม่ต้องคิด

 ท็อป  เออ แบบไม่ต้องคิดอะไรน่ะครับ (หัวเราะ) แบบเราก็จะได้ยินค�าพวก 

“ปลงซะเถอะ” อะไรอย่างเนี่ย “ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เอง” อะไรอย่างเนี่ย

 Hatch-U  อ๋อ

 พี่เอม  ชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เอง

 ท็อป  เออ ปลงเถอะ อะไรอย่างเนี่ย

 อ.ปกป้อง  มันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะ (หัวเราะ) เราไม่แน่ใจว่าอันนี้

หนังสือเขียนปีไหน

 ท็อป  เพิ่งเขียนครับ

 พี่ซัง  2 ปีได้แล้วมั้ง

 อ.ปกป้อง  ไม่ หนังสือเพิ่งออกไทย แต่ว่าไอ้ตัวออริจินัลมันน่ะ

 ท็อป  ภาษาอังกฤษออกมาตั้งก็ราวๆ 2009 ฮะ

 อ.ปกป้อง  2009 เหรอ น่าสนใจ

 ลุงอ๋อย  ไม่ต้องคิด (หัวเราะ) มีความสุข (หัวเราะ) คิดไปท�าไม (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  คิดบ้าง ๆ คิดบ้างเถอะ (หัวเราะ) คิดแล้วเหยียบไว้

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่ ลองดูซิว่านั่งอยู่กับตัวเองแล้วลองดูว่า

ตัวเองไม่คิดเนี่ยได้รึเปล่า

 Hatch-U  ไม่ได้

 ลุงอ๋อย  ไม่มีความส�าเร็จเลยนะ (หัวเราะ) ที่จะเว้นช่องให้ไม่คิด โอ้โห ยาก

มากเลย (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  คอืคนมนัมหีลายระดบันะ ประเภทนงึคอืคนทีไ่ม่รูอ้ะไรเลยคอืไม่

รูจ้รงิๆ อ่ะ คอืกลวงจรงิๆ ไม่มคีวามรูอ้ะไรทัง้สิน้ แล้วกค็นแบบนีพ้อเทยีบกบั

คนอีกแบบที่เรียนหนังสือก็พอจะรู้มากขึ้นใช่ไหมครับ กับคนที่รู้เยอะ เยอะ

ไปเลยเนี่ย เคยดูพวกหนังจีนไหม คนที่แบบว่าสุดยอดอาจารย์เขาก็จะบอก

ว่า เขาก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันใช่รึเปล่า คือพอคุณเรียนไปเรื่อยๆ คุณรู้ขึ้น

เยอะขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายคุณก็จะรู้ว่าคุณก็ไม่รู้อะไรเลย แต่คนที่ไม่รู้อะไรเลย

ในบัน้ปลายเนีย่มนัตายในแบบคนทีไ่ม่รูอ้ะไรในตอนต้นนะครบัใช่ไหม เพราะ

ฉะนัน้ทีเ่ขาบอกว่าไม่ต้องคดิอะไรเนีย่ มนักม็หีลายระดบันะ เวลาพระสอนว่า

อย่าคิดอะไร เขาก็ไม่ได้อยากให้ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน แต่กับไม่คิดอะไรเลย

ในอีกแบบนึง ก็ต่างกันนะ (หัวเราะ) ดูวาทกรรมพวกนี้บ้างเหมือนกัน บาง

ครั้ง ผมว่าอันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับ เวทีผมคือเวลาสอนหนังสือใช่

ไหม ถ้าเป็นดารานักแสดงที่เล่นละครเวลาของเขาก็คืออยู่บนหน้ากล้องกับ

บนเวทีใช่ไหมฮะ เวลาผมสอนหนังสือผมไม่คิดนะ ผมไม่คิด คิดไม่ได้ถ้ามัว

แต่นัง่คดิ ผมพดูไม่ได้หรอกใช่ไหมครบั แต่ไม่ใช่แปลว่าเราไม่คดิอะไรนะ คอื

ประเด็นก็คือว่าคุณต้องคิดมาแบบลงตัวแล้วเบื้องต้น คือ ณ วันที่คุณต้อง

แสดง เมื่อคุณต้องขึ้นเวที คุณคิดไม่ได้ นักแสดงมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช่

ไหมครับ เพราะผมคิดว่านักเขียนก็เหมือนกัน ผมเขียนบทความบางชิ้นเนี่ย 

โอ้โห ใช้เวลาเป็นเดือนๆ เลยมานั่งคิดๆ โห้ เขียนอะไรดีวะ เขียนอะไรดีง่ะ 

มันคิดไม่ออกเลยนะครับ ยิ่งคิดมากๆ มันยิ่งคิดไม่ออก แต่ว่าเมื่อมันมาถึง

วันเดดไลน์ (หัวเราะ) มันจะมีพลังพิเศษ (หัวเราะ) ในตัวคนเนี่ย



88 89

 ลุงอ๋อย  ทุกคนมีพลังแบบนั้นอยู่

 อ.ปกป้อง  มีพลัง

 พี่เอม  วันเดดไลน์

 พี่แบด  พลังเดดไลน์

 อ.ปกป้อง  โอ้โห แล้วมันพลังเดดไลน์มันท�างานหนักจริงๆ นะ เขาเรียกว่า

พลังขนตู้เย็นน่ะเวลาบ้านไฟไหม้ (หัวเราะ) ประเด็นของการเขียนหนังสือ 

ประสบการณ์ผมก็คือว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่คิดนะ คุณไม่มีทางได้เขียนหนังสือ 

วิธีท�าก็คือว่าคุณเปิดคอมมาเลยแล้วคุณก็พิมพ์ไปเลย เดี๋ยวงานเสร็จ 

(หัวเราะ) ต้องเปิดออกมาแล้วก็ลงมือท�า ในการลงมือท�าความยากมันอยู่

ตรงก่อนจะตัดสินใจลงมือท�าเนี่ยยากที่สุด ใช่ไหม พิมพ์ประโยคแรกได้เนี่ย 

โอ้โห เหมือนส�าเร็จไปครึ่งนึงแล้ว ใช่ไหมฮะ แล้วหลายครั้ง ผมคิดว่าไอเดีย

ดีๆ  มนัมาจากตอนทีเ่ราไม่กดดนัตวัเอง บางเรือ่งเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้า

เราหมกมุ่นอยู่กับมัน แต่ถ้าเกิดเราถอยตัวเองออกมาบ้าง มองไปในพื้นที่ที่

มนัสงบสขุระดบันงึ บางทมีนัเหน็ทางออกมนัเหน็จดุจบ ของผมเกดิขึน้อย่าง

นี้เยอะนะครับ ผมคิดได้..หลายเรื่องได้ตอนที่อยู่ในห้องน�้าบ้าง ตื่นนอนบ้าง 

(หัวเราะ) กระทั่งบางเรื่องในฝัน (หัวเราะ) อ้าว บางเรื่องผมได้หัวข้อเขียน

หนังสือจากที่ผมฝันถึงนะ แล้วผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็รู้ว่าผมจะเขียนเรื่อง

อะไร ก็เรื่องที่ผมเขียนล่าสุดใน October ผมก็ฝันเอา (หัวเราะ) ผมก็คิดอยู่

ตั้งนานว่าผมจะเขียนอะไรดีแล้วผมก็ฝันเอาจากตอนไม่คิด

เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางครั้งเราไปกดดันตัวเองไง ไป

ยึดมั่นถือมั่นกับมันเยอะไง หัวจะไม่โปร่ง เวลาคุณตอบข้อสอบ คุณอย่าไป

คดิ ค�าว่าอย่าไปคดิของผมไม่ใช่แปลว่าแบบนัน้นะ คณุต้องพร้อมทัง้หมดแล้ว 

ทะลปุรโุปร่งแล้ว คณุค่อยมานัง่เขยีนโดยทีแ่บบไม่คดิ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่ผม

เรยีนหนงัสอืมา ผมไม่เคยอ่านหนงัสอืช่วงวนัสอบเลยนะ วนัสอบคอืวนัทีผ่ม

ไปแกล้งคนเล่น เดินไปเพื่อนนั่งอ่านก็จะไปแกล้งมัน ชวนคุยเล่น เดินดูลูก

ศิษย์ไปแกล้งลูกศิษย์ด้วย

 ลุงอ๋อย  เหมือนบอลเลย (หัวเราะ)

 บอล  ผมก็ไม่คิดวันสอบ ก่อนสอบผมก็ไม่คิด (หัวเราะ) อ้าว พอไปในห้อง

สอบผมก็ไม่คิด ผมก็ตอบเลย (หัวเราะ) ผมอยากจะตอบอะไรผมก็ตอบ

 ลุงอ๋อย  มีความเหมือนและมีความต่าง

 อ.ปกป้อง  มาคิดเอาตอนสอบเสร็จตอนเห็นผลสอบคิดหนัก (หัวเราะ)

 บอล  เอ้ย แต่สอบเสร็จผมก็ไม่คิด (หัวเราะ) เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ซ่อมได้

ครับ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  ยอดคนจริงๆ  (หัวเราะ)

 บอล  เพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้

 ลุงอ๋อย  เออ บอลมันพูดน่าเตะจริงๆ เลย (หัวเราะ) โอเค ก็ 4.40 น. แล้ว

เนอะ

 บอล  อาจารย์ครับ ขอถามหน่อยไอ้ที่หนี้เสีย ผมคิดว่ามันเป็นพันธบัตรนี่

คือใช่รึเปล่าครับ

 อ.ปกป้อง  เขาเรียกว่ามันเป็นสินทรัพย์ ก็คือพวกหนี้หนุนหลังจากออก

หลักทรัพย์

 บอล  พวกนี้มาใช่ไหมครับ

 อ.ปกป้อง  ใช่ครับ ก็ขายได้

 บอล  คือพันธบัตร ที่อาจารย์อธิบายมาผมเข้าใจว่าไอ้พวกพันธบัตร

 อ.ปกป้อง  พันธบัตรก็เป็นสินทรัพย์อันนึง

 บอล   พวกที่เป็นในแบงค์ที่มันบอกดอกเบี้ยสูงๆ ที่คนจะมาฝากๆ ๆ อะไร

อย่างเนี่ย อันเนี่ยคืออย่างเดียวกันรึเปล่า

 อ.ปกป้อง  เออ ไม่เหมือนกันทีเดียว พันธบัตรก็เป็นสินทรัพย์แบบนึง ถ้า

เป็นแบบตราสารพวกนี้ก็คือว่าเขาขายไปคุณก็ได้รายเดือนใช่ไหม ได้ราย

เดือนได้เงินผลตอบแทนรายเดือน ก็คล้ายๆ กัน คือคนที่ออกให้ก็เป็นเจ้า

หนี้ คุณก็เป็น...เอ่อ ไม่ใช่

 บอล  เขาเป็นเจ้าหนี้คนอื่น กับคนที่ซื้อหนี้เสียเขามา

 อ.ปกป้อง  ใช่ แต่คือเขาก็ส่งต่อมาให้ flow ของเงินที่ให้ก็คือในรูปแบบนั้น

 บอล  คือท�าเปลี่ยนรูปแบบจากหนี้เสียให้มาเป็นอย่างที่อาจารย์บอกใช่

ไหมครับ

 อ.ปกป้อง  ใช่ครับ ก็คือแทนที่แบงค์จะรับภาระก็เป็นคุณ ถ้าเกิดคุณซื้อไว้
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 บอล  สมมติผมซื้อธนบัตรผมก็รับภาระหนี้เสีย

 อ.ปกป้อง  ใช่ ก็ต่อไปเรื่อยๆ อย่างนั้น แล้วมันก็มีคนที่ซื้อต่อไปอีกก็ไล่ต่อ

ไปอีกเรื่อยๆ

 บอล  ก็ไล่ไปเรื่อยๆ

 อ.ปกป้อง  ก็ไล่ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเวลามันเจ๊งมันก็จะเจ๊งกันเป็นทอดๆ 

กันไป

 บอล  อ๋อ

 พี่หนิง  เดี๋ยวไปถอนเงินออกจากธนาคารก่อน

 อ.ปกป้อง  อ๋อ แบงค์ไทยปลอดภัยครับ (หัวเราะ) แบงค์ไทยปลอดภัย ที่

น่าสนใจเพราะบางทีคุณลุงว่าพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับ แบงค์ไทย

คราวนี้ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติซับไพร์มน้อยมาก ในทาง

ภาคการเงิน เพราะเราไม่รู้จัก (หัวเราะ) อะไรแบบที่เล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้น

เงนิทีส่ถาบนัการเงนิไทยไปลงทนุอะไรแบบนีน้้อยมาก แล้วเพราะระบบการ

ปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์บ้านเรายังไม่เป็นแบบนั้น ไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้ บาง

ครั้งโง่บ้างก็ดีนะ (หัวเราะ) เราก็ปลอดภัยนะครับ

 ลุงอ๋อย  โง่บ้างก็เก่งเหมือนกันนะ (หัวเราะ)

 อ.ปกป้อง  เพราะว่าผลกระทบที่เราได้รับในจากวิกฤติซับไพร์มคราวนี้

มาจากทางเยลเซ็คเตอร์มากกว่า คือถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกามีปัญหาเขาก็

มีเงินน้อย เขาก็ซื้อสินค้าส่งออกเราได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ขายสินค้าให้

กับเขาได้น้อย แต่ว่าในภาคการเงินแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย เราซื้อหลัก

ทรัพย์พวกนี้น้อย น้อยมากเลยไม่ได้เป็นปัญหา แบงค์ไทยนี่แข็งแรงนะครับ 

เพราะว่าแบงค์ไทยเรยีนรูจ้ากวกิฤตไิด้ค่อนข้างด ีแล้วแบงค์ชาตกิม็ารกิเูลท 

เยอะหลังจากวิกฤติ มันโดนหนักๆ มากมันก็ยังกลัวกันอยู่ ไม่ค่อยซ่ามาก 

แบงค์ไทยเราระมัดระวังขึ้นเยอะหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ไม่ต้องรีบ

ถอนเงินนะครับ (หัวเราะ)

 บอล  อย่างนี้ต้องเอาพันธบัตรไปขายไหมครับ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็มีใครมีค�าถามหรือมีใครอยากจะแชร์ เสนอความคิดเห็นอะไร

ไหมที่แตกต่าง แอนท่าทางรู้เรื่องตลอด (หัวเราะ)

 พี่ซัง  เพิ่งมาถึง

 พี่หนิง  ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครจะเล่าให้เพื่อนฟังบ้าง

 แอน  เดี๋ยวถอดเทปให้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าใครไม่เข้าใจยังมีโอกาสที่จะเข้าใจได้ เพราะว่าอาจารย์จะ

ล�าดับ มันมีล�าดับของมันจริงๆ แล้วมาฟังหรือมาดูจากที่เราต้องถอดนะ แต่

ลุงอยากจะทวนให้พวกเราคิดว่า เออ เรื่องนี้ วันนี้เราอาจจะดูแบบ เฮ้ย ฟัง

ยากไม่อยากฟังหรือไม่เกี่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ วันนึงเราต้องเจอไอ้สิ่งที่เรา

เหมอืนกบัไม่อยากจะเจอ เพราะว่ามนัอยูใ่นกระบวนการด�าเนนิชวีติของเรา 

เหมอืนอย่างทีค่นทีเ่ขาท�างานในฟาร์มในอะไรพวกนัน้ เขากค็งไม่ได้อยากจะ

มาฆ่าหรือมาเจอในความหมายนี้ แต่มันท�ายังไงได้ พวกเราจบออกไปอาจ

จะต้องไปอยู่ คืออยู่ในระบบนี้ได้ดีแค่ไหน คงคิดได้แค่นี้ส�าหรับเรารึเปล่า 

คือไปอยู่ในระบบแบบนี้ได้ดีแค่ไหน คือถ้าไม่เปลี่ยนค�าถามใหม่ของชีวิต

นะ ก็อาจจะเจอในรูปแบบที่ เอ๊ะ เราจะไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วมี

คนที่นั่งว้าเหว่ โดดเดี่ยว แล้วก็มีบางคนที่โชคดีแล้วมีอีกหลายๆ คนที่ซวย

กับเหตุการณ์แบบนี้ มันจะเอายังไงดี มันเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์บอก

ว่ามันเป็น dilemma อันนึง คือไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ หนีเสือก็ดันไป

เจอจระเข้นะ จะเอายงัไงด ีภาวะอย่างนีค่้อนข้างทีจ่ะตงึเครยีดพอสมควร ก็

หวงัว่าเราคงจะไปมคีวามสขุกบัระบบทนุนยิมกนัได้ต่อไปนะครบั (หวัเราะ) 

มันไม่ใช่คือเป็นความหวังดีเนอะ

คงจะรบกวนอาจารย์แค่นี้นะ แต่ว่าก่อนจบนะครับ ผมมีเรื่องจะ

เล่าฝากอาจารย์นดินงึ คอืทีส่วนผึง้เรากอ็ยูก่บัเดก็กะเหรีย่ง แล้วกเ็ดก็ผูช้าย

คนนึงเขาชื่อมายเดนะครับ ก็อายุก็จะ 20 แล้วล่ะ ทีนี้เขาในพื้นที่ในบริเวณ

ทีเ่ราอยูก่จ็ะมแีมวอยูห่ลายตวั นสิยัแมวเป็นยงัไง เขาชอบคลอเคลยีเลีย้งไม่

เชือ่งหรอกนะ (หวัเราะ) คอืฟังไม่รูเ้รือ่งแบบหมาอะไรพวกนีน้ะ แล้วแมวตวั

นงึเนีย่เขาให้ชือ่ของเขาเองว่าไทย ไทย (หวัเราะ) เขาไม่คดิอะไรหรอกนะแต่

เราอ่ะ คิด (หัวเราะ) เฮ้ย มันคือชื่อแมวว่า ไทย (หัวเราะ) ไอ้เนี่ยมันเคล้า

แข่งเคล้าขาน่าเอ็นดู (หัวเราะ) นี่คือนิสัยแมวใช่ไหม คือกินเสร็จแล้วก็ไป

 อ.ปกป้อง  ฮะ ที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเมื่อก่อน เสียไปละ อยู่มา

(regulate / ควบคุม)

(yield sector / ภาคผลผลิต)
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เป็น 13 ปี (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ทีนี้เราน่ะ เราเป็นคนที่คิดไง แต่เขาไม่ได้คิดหรอก ไทยน่ะไทย ไม่รู้

แปลว่าอะไร (หวัเราะ) แต่เรา เฮ่ย มนัเหมอืนคนไทยรเึปล่ามนัเป็น ไทย ไทย 

แบบนีจ้รงิๆ รเึปล่ากบัแมวตวันี ้(หวัเราะ) กเ็ล่าสนกุๆ ให้อาจารย์นะฮะ แล้ว

กเ็ดีย๋ว เอ่อ กใ็นตอนท้ายกค็งเป็นสาระในเรือ่งของเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะ

เรือ่งของเศรษฐศาสตร์การเมอืงซึง่อาจารย์ให้ธมีเรามาว่า ไอ้ globalization 

ทุนนิยม คน แล้วก็โลก มันเหมือนเบ็ดเสร็จอยู่ในภาพที่เราจะคิดต่อ คิดไป

ข้างหลัง คิดไปข้างหน้าจากตัวอย่างนี้ แล้วจากที่มันไม่ได้อยู่ในหนังคืออยู่

ในส่วนที่อาจารย์เล่าให้ฟัง วิกฤติต่างๆ อย่างเช่นว่าซับไพร์ม ลุงก็เพิ่งเข้าใจ

เมื่อกี้แหละ ซับไพร์ม (หัวเราะ) ก่อนหน้านั้นก็ท�าเป็นฉลาด (หัวเราะ) เออ 

เหมือนรู้แต่ก็ไม่เคยรู้ แต่ก็ให้เกียรติตัวเองหน่อยว่า ความที่เราไม่อยากรู้

มันก็ไม่ได้ตามต่อ แต่ว่าเข้าใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ การเงินนะ

ฮะ อุตสาหกรรม ความมีเมตตา ความโลภอะไรต่างๆ นานาพวกนี้มันเชื่อม

โยงกันหมด ได้ประโยชน์จากมุมของเศรษฐศาสตร์เยอะทีเดียว โดยส่วนตัว 

(หัวเราะ) แล้วก็คิดว่าทุกคนคงมีโจทย์ อาจจะเกิดยังงงอยู่หรืออะไรก็ตาม

แต่อย่างน้อยมนัเป็นสิง่นงึทีเ่กดิขึน้ในวนันีท้ีท่�าให้เรามโีอกาสได้มานัง่ฟังใน

มติขิองเศรษฐศาสตร์ นอกเหนอืจากมติอิืน่ๆ ทีเ่ราได้เจอะเจอมานะฮะ กถ็อื

โอกาสว่าจะฝากหนังสือประวัติศาสตร์ให้อาจารย์เล่มนึงนะครับ

 อ.ปกป้อง  ขอบคุณครับ

 ลุงอ๋อย  เป็น chronology นะฮะ ที่ตั้ง พ.ศ.1 ของพุทธศาสตร์แต่ว่ามันมี

ด้านใต้เส้นเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์โลก

 อ.ปกป้อง  พระไตรปิฎกใช่ไหมครับ

 ลุงอ๋อย  ครับ เผื่ออาจารย์ลองเอาไปดู

 อ.ปกป้อง  ครับ ขอบคุณมากครับ

 ลุงอ๋อย  แล้วก็อย่าอย่างโน่นอย่างนี้เลยผมเองอยากจะไม่ให้อาจารย์ต้อง

ออกสตางค์ค่ารถมาเอง (หวัเราะ) อยากจะเอาอนันีเ้ป็นค่ารถให้อาจารย์นะ

ครบั กอ็ย่าได้ถอืว่าเป็นค่าตวัเลยเพราะว่าเราไม่มนีะฮะ (หวัเราะ) นะ แต่ว่า

ไม่อยากให้อาจารย์ต้องออกสตางค์ค่ารถอะไรมาเองอะไรอย่างเนีย่ (หวัเราะ) 

เอาอันนี้เป็นค่ารถนะครับ ก็อยากให้พวกเราขอบคุณอาจารย์

 อ.ปกป้อง  ขอบคุณนะครับ

 Hatch-U  ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ

 อ.ปกป้อง  ขอให้สนุกกับชีวิตต่อไป (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  สนุกกับทุนนิยมต่อไป (หัวเราะ)

(การเรียงตามล�าดับเหตุการณ์)
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