ซุปเปอรคาร-ชนชั้นกลางใหม-หลักสูตรระดับสูงกับ
“ความมัน่ คงของชาติ” และ “ประชาธิปไตย”
ฉลาดชาย รมิตานนท
ผมเพิ่งรูเหมือนกันวา ตํารวจที่ถูกหลานอภิมหาเศรษฐีเครื่องดื่มชูกําลังขับรถซุปเปอร
สปอรตชนแลวหนีในขณะที่รางของผูเปนเหยื่อยังติดคาอยูใตทองรถที่เปนขาวใหญเมื่ออาทิตยสองอาทิตยที่แลวนั้น นอกจากจะเปนตํารวจยศเทากันกับ “ดาบยิ้ม” หนึ่งซึ่งถูกฆาตายโดยลูก
นักการเมืองใหญ (อดีตนายตํารวจ) ในผับเมื่อสี่-หาปที่แลว.....ทั้งคูชื่อ “วิเชียร” สวนที่วากันวา
เปนคนทําให ดาบวิเชียรทั้งหนึ่งและสองตาย ทั้งคูมีพอชื่อ “เฉลิม” เหมือนกัน!
อยางไรก็ตามความเหมือนตาง ๆ ดังกลาวอาจเปนเรื่องบัง เอิญ แตที่ไมนาจะ “บังเอิญ” คือ
หนึ่ง ผลของคดีจะออกมาอยางไรหลายคนเดาวา นาจะเหมือนกันและเหมือนกับคดี “เด็กสาวซิ่งนรก”
ทําใหคนตายตั้งเกาศพ ซึ่งผลการตัดสินของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดออกมาให “รอลงอาญา”
สอง ปรากฏการณตามขอหนึ่งบอกอะไรเราเกี่ยวกับ “สังคมไทย” ที่วากันวาเปลี่ยนไปและบรรลุความ
เปนประชาธิปไตยแลว?
ที่แ ทจ ริงแลวเรื่องราวทํานองนี้ อาจมีนับหมื่น นับแสน ผมหมายถึงวาในสัง คมที่อางวาเปน
ประชาธิปไตย อภิสิทธิ์ชนมีอยูมากมายในทุกที่ทุกทาง ทุกกาลเวลาและทุกเรื่องก็วาได ขอสําคัญคือ เรา
ตองไมมองวา กรณีดาบยิ้มหนึ่ง ดาบยิ้มสอง และ “สาวซิ่งเกาศพ” และ “ซุปเปอรคาร” เปนคนละเรื่อง
คนละกรณี เพราะเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกจนนัก สังคมวิทยาเรียกมัน วา เป น “แบบแผน”
หรือ “pattern” ไปแลว จึงจําเปนที่จะตองทําความเขาใจมันแลวหาคําอธิบายออกมาอยางนอยใครที่
ชอบอางหรือทึกทักเอาวา “เราไดมาแลวซึ่งประชาธิปไตย” หรือ “ประชาชนเปนใหญแลวในแผนดิน” จะ
ไดหยุดสะดุดคิด.....เพียงชั่วขณะก็ยังดีวา “ประชาธิปไตยนั้นมีความหมายมากกวาการเลือกตั้ง ” การ
“ไลบี้” อภิสิทธิ์อดีตนายกฯ หรือ “ลมเจา” ถึง “ลดอํานาจเจา” อาจทําไดงายกวาการจัดการกับระบบ
อภิสิทธิ์ชนที่มากับอํานาจของ “ชนชั้นกลางใหม” เปนไหน ๆ .....
พูดงาย ๆ คือ คลื่นอํานาจลูกใหมนาจะไมงายที่จะเขาใจและไมงายที่จะอยูด วย แมเราจะคิดและ
พูดกันซ้ําแลวซ้ําอีกวานักวิชาการรูทันและ “ชาวบานไมโง” ในสวนของนักวิชาการ การที่จะรูกันจะตอง
มีเสรีภาพทางความคิด และตองไมนําตัวเขาไปติดกรอบเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของระบบทุนนิยมอุปถัมภทั้ง
ทางตรงและทางออม
สําหรับผมแลวประชาธิปไตยเปนอะไรที่สรางความงุนงงไดสุด ๆ พูดงาย ฟงงาย แตเขาใจยาก
ลองคิดและอานทบทวนดูแลวอาจตองขออนุญาตสรุปสั้น ๆ วา เปนทั้งปรัชญา อุดมการณทางการเมือง
เปนความใฝฝน เปน “วาทกรรม” เปน “จินตนาการ” และเปนระบบการเมืองที่ถูกสรางขึ้นมาโดยนักคิด
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ในโลกตะวันตกนานนับพันปมาแลว แตประชาธิปไตยในแบบสมัยใหมถูกนํามาใชเมื่อประมาณสองรอยป
เพื่อลมอํานาจกษัตริย ขุนนาง (อํามาตย) และฝายศาสนจักร/พระ ซึ่งจะตองถามตอไปวา ลมเพื่ออะไร
คําตอบคือลมเพื่อใหชนชั้นนายทุน /กระฎมพี (bourgeoisie) หรือชนชั้นกลางเขามา “แบงชิ้นเคก” หรือ
แบงปนผลประโยชนหรือความมั่งคั่งที่เคยตกอยูในมือชนชั้นสูง โดยอางวาเพื่อใหเกิดทั้งประสิทธิภาพ
ความอุดมสมบูรณและความมั่งคั่งกับชาติแลวกระจายใหอยางเปนธรรม โดยเฉพาะตอคนชั้นลาง ซึ่ง
เปนคนสวนใหญของประเทศหรือของชาติ สาระสําคัญสวนนี้ตอมาเรียกกันวา ทุนนิยม นอกจากนั้นก็
ยังมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตรถือวาสําคัญเพราะเปนความรูชุดใหมที่อธิบาย
โลกอธิบายจักรวาลอยางมีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร
พูดอีกอยางหนึ่งคือวิทยาศาสตรเสนอชุดความรูชุดใหมที่ไมตองเชื่อมโยงไปถึงอํานาจของพระผู
เปนเจา ไมตองเชื่อมโยงกับกษัตริย ศาสนจัก ร และอํามาตย ซึ่งเปน ผูประกอบสรางชุด ความรูแ ละ
อํานาจชุดเกาที่ “งมงาย” พิสูจนไมได ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงประกอบสรางชุดความรูใหมวา มนุษย เมื่อ
หลุดจาก “ความมืดบอดทางปญญา” แลว ติดอาวุธทางความคิดที่เปนวิทยาศาสตรแลว ก็เกิดอาการ
“ตาสวาง” มีเหตุมีผลและมีอํานาจในตนเอง (autonomy) จึงสามารถดูแลปกครองตนเองได มีสิทธิ
เสรีภาพ และเสมอภาคกับคนอื่น ๆ
ฟงแลวรูสึกดี มีความหวัง.....มินา ผมจึงเปนคนหรือมนุษยคนหนึ่งที่เชื่อในประชาธิปไตย ทั้งใฝ
ทั้งฝน และลงมือลงแรงไขวความานานกวาสี่สิบป .....ตรงนี้ผมรูและยืนยันได แตใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็
แลวแต
อยางไรก็ต าม การสถาปนาประชาธิปไตยในฐานะที่เปนระบบการเมืองเปนกติก ารวมกันใน
สังคมในยุโรปเมื่อพูดโดยสรุปแลวก็คือ การลมอํานาจเกาเพื่อสถาปนาอํานาจใหม การใชชุดความรู ใน
รูปของวาทกรรมที่วนเวียนอยูรอบ ๆ มโนทัศนเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยางเดียวไมพอ
ดัง นั้น เราจึง เห็น ประวัติศ าสตรของการลมอํานาจเจา ซึ่งที่จ ริง แลวเปน ระบบอํานาจที่ซับซอนของ
กษัตริย ขุน นาง (อํามาตย) พระ ดวยการยึด อํานาจ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในบางกรณี ตองฆากันตาย
มากมาย กวาจะเปลี่ยนได.....แนนอนวาคนที่ตายสวนใหญเปนคนชั้นลางที่ออกมาตอสู บนถนนหนทาง
คนชั้นสูงระดับกษัตริย ราชวงศ และอํามาตยก็มีตายบางแตนอย สวนคนชั้นกลางหรือกระฎมพีที่เรียก
กันวาเปน “นักปฏิวัติ” ก็ตายบาง สําหรับชนชั้นกลางหรือนายทุนกระฎมพีตัวจริง คือกลุมคนที่ “ไดกับ
ได” ลูกเดียวแตหลายเดง คนในชนชั้นนี้รุนตอ ๆ มามักพูดถึงแต “win-win situation” ในทุกกรณี.....คน
เหลานี้ไมเคยตาย!
เมื่อมาถึงตรงนี้แลวขอสรุปสั้น ๆ ชั่วคราวไวกอนวา ถาเราจะฟนธงวา สังคมไทยเปนทุนนิยม ก็
ตองตระหนักดวยวา ทุนนิยม ประชาธิปไตย กับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเสาหลักสามเสาค้ําจุน
กันอยูเหมือนขาหยั่งตั้งกลองถายรูป ขาดอันใดอันหนึ่งเปนไมได ตองลมทันที หรือจะใชอุปมาอุปมัย
“ปรามิด” ก็ได ฐานตองใหญ ยอดตองแหลม สังคมทุนนิยม-ประธิปไตย ก็ตองเปนอยางนั้น คือชนชั้น
ลางจํานวนมากเปนฐาน ปญหาจึง มีวาใครจะยืนอยูบนยอดแหลม ๆ ที่วา .....จะมีที่ยืนใหไดสักกี่คน?
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และทําอยางไรจึงจะไดยืนตรงนั้น? โดยที่ฐานที่รองรับเปนชั้น ๆ มาคิดวา เชื่อวา พวกเขาไดประโยชนที่
จับตองได ใชได ไมใชประโยชนในแบบมีไวเพื่อเคารพบูชา ตรงนี้เองที่ผูคนที่เคยเปน “ขาฯ” ไดรับการ
บอกเลาวา “ขาฯ จะตองเปน ใหญดวยตนเอง.....แตจ ะแหเขาไปทั้ง หมดไมได จําเปน ตองใช ระบบ
ตัวแทน”!
จากนี้ ไ ปคงต อ เรื่ อ งได ไ ม ย ากว า กลุ ม คนที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น ก็ จ ะต อ งเข า มาจั ด ตั้ ง
(organized) รวมตัวกันเปนกลุมกอน เรียกวา กลุมผลประโยชน (interest groups) ขึ้นมามากกวาหนึ่ง
กลุม จากนั้นก็รวมตัวกันจัดตั้ง พรรคการเมือง อันมีปจ จัยสําคัญคือ ทุน ซึ่ง เปนพลัง ที่แ ทจ ริง ที่อยู
เบื้อ งหลั ง การหาสมาชิก หรื อผูค นมาเปน สมาชิก พรรคซึ่ง แมจ ะมีห ลากหลายความสัม พัน ธ แ ละ
ความสําคัญ แตที่สําคัญที่สุดคืออํานาจของทุน จริงอยูนักการเมืองบางคนมีตนทุนทางการเมืองสูง เชน
มีประสบการณ มีชื่อเสียงวามือสะอาด อาจไดรับการเชิดขึ้นมาเปนหัวหนาพรรค นายทุนพรรคจึงอาจ
ไมปรากฏตัวใหเห็นโจงแจง แตเมื่อไรที่บรรยากาศถูกสรางใหประเทศชาติบ านเมืองอยูในภาวะที่ “คับ
ขัน ” ระบบพรรคการเมื อ งและการเลือ กตั้ง ก็ อ าจถู ก ทํา ให “เว น วรรค” ชั่ วคราว ในอดี ต เป น ยุ ค
สมัยสฤษดิ์ ถนอม-ประภาส อาจนานหนอย แตยิ่งนานก็จะยิ่งสรางพลังตอตาน เพราะเอาเขาจริง ๆ
แล วก็ แ ก ป ญหา เช น การกระจายความมั่ง คั่ง ใหค นข างล างไม ไ ด ผูค นก็ จ ะลุ ก ขึ้ น มาต อ ตา นการ
รัฐประหารและ “เผด็จการทหาร” ที่แมจะอางวาทําไปเพื่อ “ชาติ ศาสน กษัตริย” ก็ตามที จากนั้นก็จะมี
การมองหา “ผูนํา” ใหมที่สามารถทําใหคนขางลางซึ่งเปนคนสวนใหญและเปน “เจาของสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้ง” เขามาบริหารประเทศบนฐานความเปน “คนเกง” ในทางเศรษฐกิจพิสูจนไดดวยการไตเตา
จาก “คนธรรมดา” ขึ้นมาเปน “มหาเศรษฐี” ภายในเวลาอัน สั้น ทําใหคนขางลางเชื่อวา ผูนําแบบนี้
สามารถชวยพวกเขาใหหลุดพนจากความยากจนและความไมเสมอภาคได รูปธรรมของผลงานจึงวัดกัน
ดวยปริมาณของการลงคะแนนเสียงเลื อกตั้ง บวก/ลบดวย “เงิน” หรือพูด ใหร ะคายหูนอยหนอยคือ
“ผลประโยชน ” ที่ถูก จัด สง ลงมาในรูปของกองทุน ตาง ๆ แตถาพูด ใหเปน ภาษาวิชาการก็คือ การ
กระจายอํานาจ นั่นเอง
ตรงนี้มีขอสังเกตที่ชัดเจนอยูแลวในตัวของมันเองคือ ทุนและนายทุนไมตองอาศัยนักการเมือง
ออกหนา หรื อทํา การแทนในแบบที่ต นเองชัก ใยอยูเ บื้อ งหลั ง อีก ตอ ไป นายทุน สามารถเข ามาเป น
นักการเมืองอาชีพไดอยางไมขัดเขิน ดังนั้นความเปนอาชีพสองอาชีพจึงซอนกันอยูคือเปนนายทุนอาชีพ
กับเปนนักการเมืองอาชีพอยูในคน ๆ เดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน พูดอีกอยางหนึ่งคือ นายทุนใหมเขามา
กุ ม อํ า นาจรั ฐ โดยตรงไม ต อ งผ า นและไม ต อ งพึ่ ง ใคร โดยเฉพาะ “นั ก การเมื อ ง” จึ ง ทํ า ให คิ ด ว า
“เศรษฐกิจ” กับ “การเมือง” เปนคนละเรื่อง คนละสวนอยางที่สอนกันในวิชาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
นั้นไมจริง อาจจะเคยจริงในอดีตกาลที่ถูกจินตนาการขึ้นมาและจริงในอุปมาอุปมัยที่วา “เปนคนละดาน
ของเหรียญเดียวกัน ” ทุกวันนี้ถาใชอุปมาอุปมัย แนวนี้ก็คงตองบอกวา “เศรษฐกิจการเมือง” เปนสิ่ง
เดียวกัน เสมือนดานหนึ่งดานเดียวกันของเหรียญ สวนอีกดานหนึ่งของเหรียญนั้นคงตองตั้งสมมุติฐาน
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วาเปนการตรวจสอบถวงดุลเศรษฐกิจการเมืองโดย.....ภาค “ประชาสังคม” กระมัง? .....เรื่องนี้ตองไว
คุยกันตอในวันหลัง
ดวยเหตุนี้ทําใหผมตองฟงธงกับตัวเองวา
พรรคการเมืองเปนตัวแทนของกลุมผูนําทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปน “ทุนเกา” หรือ “ทุน
ใหม” ดังนั้นพรรคการเมืองในที่สุดแลวก็ตองตองสนองการสรางกําไรของกลุมทุน ตรงไปตรงมา
โจงแจงชัดเจนบาง คลุมเครือบาง แตถาตามขาวอานขาวแลววิเคราะหตอสักหนอยก็ถึงบางออ
ไดดวยกันทั้งนั้นไมวาใคร
ยกตัวอยางขาวนี้ขาวเดียวก็พอ
“วิ่ง เรียน “หลักสูตรระดับ สูง ” หวังคอนเน็ค ชั่น -แบง ปนความมั่งคั่ง” (กรุงเทพธุรกิจ ,
อังคารที่ 11 กันยายน 2555, น.02) หลักสูตรระดับสูงที่วานี้ ก็ไดแก วปอ., วตท., หลักสูตรใหมของ
สถาบั น พระปกเกล า ฯ แม ก ระทั่ ง องค ก รอิ ส ระฯ ที่ ผ มคิ ด ว า ไม น า จะมี “หลั ก สู ต ร” เพื่ อ สร า ง
“คอนเน็คชั่น” เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ก็มี ศาลก็ไมเวน เชน บยส. ของศาลปกครอง
..... (เพิ่งอาง, น., เดียวกัน)
ผูบริหารระดับสูงของธุรกิจสื่อไทยคนหนึ่งผูเคยเรียนหลักสูตรประเภทนี้บอกวาทําใหไดรูจักกับ
เจาหนาที่ระดับสูงของภาครัฐ เปนผูวาราชการจังหวัด ผูพิพากษา ไดเพื่อนใหม “เผาพันธุหนึ่ง” เธอให
สัมภาษณวา “โดยเฉพาะหลักสูตรยาวอยาง วปอ. เรียนกันเปนปไปตางจังหวัดใชชีวิตรวมกัน ความเปน
เพื่อนเกิดไดรูจัก มากกวาเพื่อนสมัยเรียนอนุบาล มิตรภาพมัน เกิด คนอื่นจะเรียนเพื่อหาคอนเน็คชั่น
อยางไรไมทราบ แตตนไดมิตรแทเยอะมาก” (เพิ่งอาง, น.เดียวกัน ) เชนเดียวกับในหลักสูตร “วตอ.”
อดีตรองกรรมการ ผจก.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูมีสวนรวมกําหนดหลักสูตรกลาววา ในป
พ.ศ.2547 (สิบสองปมาแลว) ในขณะนั้น นายกิตติรัตน ณ ระนอง เปนกรรมการผูจัดการตลาด
หลักทรัพยฯ ตองการเพิ่มจํานวนนักลงทุนซึ่งมีการวิจัยพบวา คนทั่วไปรูสึกหาง ไมเขาใจ ตลาดทุนเปน
แดนสนธยา รูสึกวาตองมีขอมูลภายในจึงเขามาลงทุนได ดังนั้นตองการทําใหความเขาใจกระจายออกไป
จึงไดตั้ง วตท. ขึ้นมา (เพิ่งอาง, น.เดียวกัน) ในที่สุดก็ไดคนเขามาเรียน พวกเขาเรียนรูอะไรเปนประเด็น
หนึ่ง แต “.....ที่สําคัญเขาทราบวา เรื่องอะไรจะตองเช็คกับใคร รูวา เพื่อน ทํา งานดานนั้น ดานนี้
สามารถเช็คกับเขาได เวิรคมากที่มาเรียนคือพวกกํากับนโยบาย ที่เราตั้งใจเอานักการเมืองเขามา ได
พิสูจนมาหลายรุน.....นักการเมืองหมุนเวียนทํานโยบาย เขาตัดสินใจวางแนวนโยบายเศรษฐกิจ สังคม
เขาจะเขาใจ เขาจะระมัดระวังมากขึ้น ถาเขาเขาใจหลายครั้งเขาคิดจะทําเรื่อ งนั้นเรื่องนี้โทรมาถามวา
ถาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้จะกระทบอะไรตลาดทุนหรือเปลา” (เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
ขาวขางบนไมไดบอกผมวา
หนึ่ง เพื่อนและเพื่อนแทที่วาระหวาง ขาราชการระดับสูง นักการเมือง และนักธุรกิจนั้นพิสูจน
ความเปนเพื่อนและเพื่อนแทกันดวยอะไร
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สอง เพื่อนแทเหลานั้น พากันรวมลงทุน /ไมล งทุนในตลาดทุน/ตลาดหุนแบบไหน หุน ตัวไหน
รวมกันหรือไม
สาม นโยบายสาธารณะกับตลาดทุนถูกกําหนดโดยใคร หากเปนไปในกรณีที่ผมสรุปไวขางบน
วา “นายทุนกับนักการเมือง” เปนคนคนเดียวกัน/กลุมเดียวกัน
คําถามสามขอที่ผมตั้งไวใหตัวเองไดรับการตอบโดยนักวิชาการ รศ.ดร.เนื่องนอย ตรีรัตน คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาฯ เธอกลาวสรุปจากผลการวิจัยพบวา “มีทั้งเรื่องดีและไมดี กรณีไมดีเชน บางดีล
สัมปทานหรือธุรกิจเปนมูลคาหมื่นลาน พบวา ผูบริหาร 2 ฝายเคยเรียนรวมกันโดยฝายรัฐผูมีอํานาจ
จัดสรรผลประโยชนกับเอกชนผูรับสัมปทาน หลายกรณีภาครัฐบางคนจัดสรรผลประโยชน บางคน
กํากับดูแลกติกา หลากหลายมาจากคนละสวน แตมีสวนเกี่ยวเนื่องกัน .....ผลการศึกษาดูวาสุดทายจะ
นําไปสูอะไร จะนําไปสูกลุมผูนําอํานาจรัฐ ผูนําความมั่งคั่ง ผนึกรวมกันและจัดสรรความมั่งคั่งสูกัน
มากกวากระจายใหประชาชน สุดทายยังคิดไมออกจะนําไปสูสังคมเสมอหนาอยางไร ซึ่งกังวลวาเรา
ไมระมัดระวังประเทศไทยจะเปนอยางไร” (เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
ผมเองก็คิดไมออกเหมือนกัน .....เพียงแตรูวา สังคมไทยหรือสังคมไหนก็ไมเกิดการเสมอหนา
หรือเปนสังคมที่มีความเสมอภาค เทาเทียมกัน แตจะเปนสังคมเสนอหนา และเราไมมีทางรูเลยถาไมมี
ใครเจาะขอมูล ออกมาวาใครเสนอหนา ใหกับใคร เชน ไปพบกัน ที่ดูไ บ หรือ โฟรซีซั่น นอกจากนั้ น
เบื้องหลังคําหรู ๆ วา เสมอหนา/เสมอภาคนั้นเบื้องหลังแลว คนเหลานี้ผูอยูในกลุมผูนําชนชั้นกลางใหม
.....เขาเสนออะไรกันในการเสนอหนา?
ผมพอจะฟนธงไดไหมวา สังคมไทยเปนสังคมเสมอหนาที่ตั้งอยูบนสังคมเสนอหลัง!
นอกจากนั้นผมยังถึงบางออวา “ออ.....ทําไม ผบ.ชน. จึงสงกําลังตํารวจถึงสองรอยนายไปลอม
บาน นักซิ่งเพชฌฆาต (กร) ผูขับรถซุปเปอรสปอรตชนนายดาบตํารวจ “วิเชียร” (2) ตาย คําตอบคือ
.....
เฉลียว อยู (วิทยา) กับ เฉลียว อยู (บํารุง ) ไมไดเปน เพื่อน วปอ.กัน ทั้ง คูชื่อเฉลียว.....
เหมือนกัน และนามสกุลขึ้นตนดวย อยูด วยกันทั้งคู แตคนละอยู คนหนึ่งเปนอยูที่รวยจากการขายยา
บํารุงกําลัง อีกคนหนึ่งก็บํารุงเหมือนกัน แตไมใชยาบํารุง (ชักยุงกันใหญ!) แตมีกําลังตํารวจที่สั่งได!
สวน ผบ.ชน. (เพราะพี่ให) ก็คงไมใชเพื่อน วปอ. กับ เฉลียว อยู (วิทยา) ถาไมใชเพื่อนพวกเขาเปนอะไร
กัน? อยูคนละคายผลประโยชนคนละพรรคการเมืองหรือเปลา?
สําหรับลูกชายเฉลียว อยูวิทยา ก็คงไมติด คุกดอก.....ผมวา.....ผมจึงขอแนะนําวา หาเวลา
วาง ๆ จากการซิ่งซุปเปอรคารไปสมัครเรียนหลัก สูต รใหมของพระปกเกลาฯ เสียโดยดวน จะไดมี
“เพื่อ น” เพราะลู ก คนใหญต นโตพากั น มาสมัค รมากจนเต็ม เชน หลัก สูต รผูนํ ายุ คใหม ในระบอบ
ประชาธิปไตย (ปนป.) เนื่องจากหลัก สูต รนี้มีวัยรุน 20-30 ปมาเรียนกัน เต็มไปหมด (เพิ่ง อาง, น.
เดียวกัน) คุณอาจไมใชวัยรุนแลวแตทุกอยาง “คุยกันได” รุนสองอาจไมทัน รอเขารุนสามก็แลวกัน ไมชา
ไปดอก ไมจําเปนตองซิ่งซุปเปอรสปอรตคาไปสมัครก็ได หรือจะรออีกสี่-หาปเขา วปอ.ไปเลย! ไมนาจะ
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มีปญหา เพราะ “ความมั่นคงของราชอาณาจักร” ไมไดอยูที่ทุนทางการเมืองแบบเกา เชน คุมกําลัง
ทหารและระบบราชการอยางที่เคยเขาใจกัน แตสูงสุดเปนทุนทางเศรษฐกิจ .....ก็เงินนั่นแหละ.....ตระกูล
ของคุณมีเยอะแยะอยูแลว และยังสามารถเพิ่มไดอีกดวยการเขาไปเปน “ผูกําหนดนโยบาย” ตัวจริง
เสียเลยจะไดรูแลวรูรอด (รอดและรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกดวย)
สําหรับประชาชนอยางผมซึ่งโดยสถานะทางสังคมคงถูกจัดโดยนักวิชาการรุนใหมวาเปน “ชน
ชั้นกลางเกา” ที่ไมรูเรื่องรูราวอะไร แตมักจะคิดวารู..... อยาไปสนใจดีกวา..... “irrelevant”
เมื่อมาถึงตรงนี้คงจบตอนไปดื้อ ๆ และ บื้อ ๆ ไมไดถาไมบอกตัวเองวา ชนชั้นกลางใหมเปนชน
ชั้นผูนํา (elites) ในสังคมไทย ชนชั้นนี้ไดรับการตอนรับและอํานวยความสะดวกโดยสถาบันวาดวย การ
ประกอบสรางความรูเรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” .....วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ซึ่งมีทหารเปนตัว
ขับเคลื่อน สถาบันพระปกเกลาฯ ตามความเขาใจเดิมของผม (ซึ่ง ผิด) คือ สถาบันแนวอนุรักษนิยม/
จารีตนิยม เชนเดียวกับสถาบันทหารนั้นก็มีสวนขับเคลื่อนประชาธิปไตยทุนนิยมโลกาภิวัติอยางสําคัญ
ไมเวนแมแต กกต. และศาลปกครอง! ทุนเกา-ทุนใหมตางก็ปรับตัวเปนทุนขามชาติ ทุนโลกาภิวัติกันเปน
แถว สวนทุนขายขาวแกง ขาวมันไก กวยเตี๋ยวและรานลาบหนาบานที่ผมอยูนั้นยัง “globalized” ไมได
.....ยังคงตะเกียกตระกายทุกวี่ทุกวัน!
ผมจะยังคงโงตอไปถาเอาแตพูดตาม ๆ กันวาทุกวันนี้ “ประชาชนเปนใหญในแผนดิน”
แลว!
12 ก.ย. 2555
______________________________

