“ครูผ้หู ญิง” ผู้นําความทันสมัยสู่ ชายขอบ
ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรี ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่านอาจารย์สวาท รัตนวราหท่านเป็ น “ครู ” และ “อาจารย์” ของผม “ครู ” แปลว่าผูส้ งสอน
ั
ศิษย์ ผูถ้ ่ายทอดความรู้ให้แก่ ศิษย์ ส่ ว น “อาจารย์” แปลว่า ผูส้ ังสอนวิชาความรู้ เป็ นคําที ใช้เรี ยก
นําหน้าชือบุคคลเพือแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึง จะสังเกตเห็นได้ว่า “ครู ” เป็ น
คําทีให้ค วามหมายพิเศษกว่าอาจารย์ตรงที เป็ นผูท้ าํ หน้าที ทังสั งสอนและถ่ายทอดความรู้ ให้ก ับ
“ศิษย์” ซึงคําว่า “ศิษย์” เองก็มีความหมายพิเศษและลึกซึง กล่าวคือ หมายถึง ผูศ้ ึกษาเล่าเรี ยนหรื อผู้
เยาว์วยั ซึงอยู่ในความดูแลคุม้ ครองของอาจารย์ เช่น “ศิษย์มีครู ” เป็ นสํานวนทีบอกความหมายว่า
“คนเก่งทีมีครู ” จริ งอยูแ่ ม้ศรี ปราชญ์จะเขียนเป็ นคํากลอนลือลันมานานแล้วว่า “ธรณี นีนี เป็ นพยาน
เราก็ศิษย์อาจารย์หนึงบ้าง...” แต่ว่าหลาย ๆ คนรวมทังผมด้วย ยังถือว่าถึงเราจะไม่เก่งกาจเป็ นราช
บัณฑิตย์ แต่เราก็เป็ น “ศิษย์มีครู ...มีอาจารย์” เหมือนกัน...ครู และอาจารย์ของผมคนหนึ งทีผมรําลึก
ถึงตลอดไปตราบเท่าทีลมหายใจยังไม่สิ นคือ “ครู ” หรื อ “อาจารย์สวาท”
เมือประมาณห้าสิ บกว่าปี มาแล้ว คื อช่ วงประมาณพุทธทศวรรษที 2490 เศษ ๆ ผมเรี ยน
หนังสื ออยู่ที โรงเรี ยนประจํา จังหวัด ชาย (สําหรั บ นัก เรี ยนชายสายสามัญโดยเฉพาะ) จังหวัด
นครพนมชือโรงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลัย สมัยโน้นถือว่าไกลสุ ดกู่ ซึงก็ไกลจริ ง ๆ ติดชายแดนลาว
ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก เมืองหลวงของแขวงคําม่วน ถ้าเดินทางไปจากกรุ งเทพฯต้องขึนรถด่วน
ออกจากสถานีหวั ลําโพงประมาณบ่ายสามโมงค้างคืนในรถไฟถึงปลายทางทีอุดรธานี ประมาณ 7
โมงเช้าแล้วต่อรถยนต์เทียว 8 โมงเช้า ถึงนครพนมประมาณ 2 ทุ่ม!
ผมไม่ใช่คนนครพนมโดยกําเนิดแต่ยา้ ยตามพ่อชือ ฉลอง รมิตานนท์ ซึงถูกย้ายไปเป็ นปลัด
จังหวัดทีนันเมือประมาณปี พ.ศ.2490 ส่ วนแม่ชือ เติมสุ ข นามสกุลเดิม จันทพิมพะ เป็ นพยาบาล
และเป็ นพีสาวของ ร.จันทพิมพะ นักเขียนหญิงคนสําคัญคนหนึงของไทยรุ่ นหลังสงครามโลกครังที
สอง และ “พิมพา” นักแปลฝี มือระดับครู ของวงการแปลก็ว่าได้
ในเวลานั นลาวยัง เป็ นดิ น แดนอาณานิ คมของฝรั งเศส คนที พอจะมี ค วามรู้ ด ้า น
ประวัติศาสตร์อยูบ่ า้ งก็น่าจะนึกออกว่ายุคสมัยทีผมว่านี ผมถือว่าเป็ นยุคทีประเทศไทยเผชิญหน้ากับ
ลัทธิอาณานิคมตะวันตกระลอกสอง สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเรื องอํานาจ และเคยนําประเทศ
ไทยเข้าเป็ นพันธมิตรกับญีปุ่ นในช่วงสงครามโลกครังทีสองและดําเนินนโยบายชาตินิยมแบบ “ข้าม


ตีพิมพ์ครังแรกในหนังสื อทีระลึกพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสวาท รั ตนวราห วันที 19 มกราคม 2553, จ.
เชียงใหม่: ธาราทองการพิมพ์, น. 53-57 (เปลียนชือโดยเติมคําว่า “ผูห้ ญิง” เข้าไปหลังคําว่า “ครู ”)
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โขงไปสู่แคว้นแดนไทย” ยึดดินแดนพระตะบอง เสียมราษฎร์ ศรี โสภณของเขมรและล้านช้าง จําปา
สักของลาวซึงฝรั งเศสถือว่าเป็ นเมืองขึนของเขา หลังจากญีปุ่ น เยอรมัน และอิต าลีแพ้สงครามฯ
ไทยก็ตกเป็ นผูแ้ พ้ไปด้วย ต้องออกจากดินแดนทียึดเอาไว้ รวมทังเชียงตุงทีอังกฤษถือว่าเป็ นส่ วน
หนึงของพม่าอาณานิ คมของเขาด้วย แม่นาํ โขงจึงเป็ นเส้นแบ่งเขตแดนด้านราชอาณาจักรลาวกับ
ไทย ดังนันในเงื อนไขดังกล่าวจังหวัด นครพนมจึ งเป็ นจังหวัด ที มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์
กล่าวคือต้องพยายามยันฝรังเศสไว้ พร้อมกันนันก็ตอ้ งแสดงให้ “คนลาว” ซึงเป็ นคนท้องถิ นของ
นครพนมและภาคอีสานผูท้ ีกลายเป็ นประชากรของประเทศไทยไปแล้วเห็นว่า การเป็ น “คนไทย”
นันสุขสบายมีความเจริ ญก้าวหน้ากว่า “คนลาวฝั งซ้าย” ผูต้ กเป็ นเมืองขึนของฝรั งพระธาตุพนมก็ถูก
ทําให้สูงกว่า สวยกว่า ใหญ่กว่า ศักดิสิทธิกว่าพระธาตุต่าง ๆ ในเขตประเทศลาว.....พ่อผมถูกย้ายไป
อยู่ทีนั นเพราะพูด ภาษาฝรั งเศสได้ค ล่องแคล่ว เนื องจากจบจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกภาษา
ฝรั งเศส
เมือผมมองย้อนกลับไปผมจึงไม่แปลกใจทีรําลึกได้ว่า ท่านอาจารย์สวาท เมือท่านต้องย้าย
ติดตามสามีของท่านไปอยูจ่ งั หวัดนัน ท่านจึงเป็ นผูม้ ีบทบาทร่ วมสําคัญอย่างยิงยวดในกระบวนการ
ทําให้ “ลาว” เป็ น “ไทย” และ “ไทย” ก้าวสู่ค วามทัน สมัย ซึง “ความรู้ ” เป็ นเงื อนไขสําคัญของ
กระบวนการทีว่านี .....
โรงเรี ยนแรกทีผมเข้าสู่กระบวนการปรับเปลียนนครพนมและประเทศไทยให้ทนั สมัยคือ
โรงเรี ย นอนุ บาลประจําจังหวัด ผมขอเน้น ที โรงเรี ยนอนุ บาล! ซึ งปั จ จุบัน ถือว่าเป็ นเรื องปกติ
ธรรมดา แต่ถา้ คิดดูว่าหกสิบกว่าปี มาแล้ว และทีจังหวัดนครพนม ดินแดนชายขอบของชายขอบของ
ประเทศไทยมีโรงเรี ยนอนุบาล! ตัวอาคาร สถาปั ตยกรรมก็เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบทันสมัย ก่ออิฐ
ถือปูน รู ปทรงแบบทีเป็ นตราประจําของเครื องแบบนักเรี ยนอนุ บาลทีเรารู้จกั กันในปั จจุบนั มีห้อง
ครู ใหญ่ มีหอ้ งพักครู มีห้องเรี ยน ห้องกินข้าว ห้องนอนกลางวัน ห้องอาบนําและห้องนํา โรงครัว
แบบ “ทันสมัย” ทังสิ น การเรี ยนนอกจากสอนให้อ่าน ก.ไก่ ข.ไข่ แล้ว วิธีการสอนและอุปกรณ์การ
สอนก็ ทั น สมัย อย่ า งไม่ น่ าเชื อ นั ก เรี ยนเรี ยนไป เล่ น เกมส์ ไ ป เช่ น การนํ า บล็ อ กไม้ สี
ต่าง ๆ ทรงต่ าง ๆ มาต่อเป็ นรู ป เรี ยนร้องเพลง เต้น ระบําประกอบดนตรี .....มีเปี ยนโนสี ดาํ มัน
ปลาบอยู่หลังหนึ งด้วย การทําโทษด้วยการตี หรื อวิธีการรุ นแรงไม่มี การจัดภูมิทศั น์ก็ทนั สมัย มี
สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ครบครัน ชิงช้า ไม้ลืน ไม้กระดกและบ่อทราย ในห้องเล่นมีมา้ ไม้โยกทาสี
สวยงามหลายตัว จนเล่นกัน ไม่หมด กิ น ข้าวกลางวันแล้วนอนพักผ่อนตื นขึนมา อาบนําทาแป้ ง
แต่งตัว กินของว่างแล้วก็ร้องเพลง เล่นเกมส์ต่าง ๆ ก่อนกลับบ้าน ... เด็กนักเรี ยนคือลูกข้าราชการ
ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ลูก ครู และพ่อค้าคหบดี ส่ วนลูกชาวบ้านทัวไป ครอบครัวไม่มีปัญญาส่ ง
ลูกมาเรี ยน
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ผมได้รับโอกาสเป็ นศิษย์ท่านอาจารย์สวาทก็ปลาย ๆ พุทธทศวรรษที 2490 แล้ว ผมจําปี
พ.ศ.ทีท่านไปรับราชการทีโรงเรี ยนประจําจังหวัดชาย ซึงมีชือว่า “ปิ ยะมหาราชาลัย” ไม่ได้ โดยนัย
ของชือของโรงเรี ยนก็แสดงถึงกระบวนการทําลาวให้เป็ นไทยอย่างทีผมว่าไปแล้ว เพราะนักเรี ยน
ส่วนใหญ่พดู ภาษาไทยกรุ งเทพฯ ซึงถูกสร้างให้เป็ นภาษากลาง ภาษาราชการกันไม่ได้ หรื อพูดได้
แต่ก็ถกู ตําหนิว่าพูดไม่ชดั จะให้พดู ชัดได้ยงั ไง ในเมือนอกห้องเรี ยนเราก็ “เว้าลาว” กัน แถมคุณครู
อีกหลายคนก็พดู ไม่ชดั เหมือนกัน
จริ งอยูร่ ะบบราชการและข้าราชการต่างล้วนเป็ นกลไกของกระบวนการทําลาวให้เป็ นไทย
และทําไทยให้ทันสมัยเพือประชันขันแข่งกับฝรั งเศสและลาวทีเริ มเกิดมีขบวนการชาตินยิ มและ
ขยายเป็ นสงครามกูเ้ อกราชแล้ว พ่อผมซึงในตอนนันก็เลือนตําแหน่ งเป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด ส่ วน
แม่ซึงเป็ นนางพยาบาลก็เป็ นส่วนหนึงของโรงพยาบาลประจําจังหวัดทีนําเอาระบบสุ ขภาพอนามัย
ทัน สมัยแบบตะวัน ตกไปสถาปนา ณ ที นันด้ว ย ส่ ว นภาพตัวแทนของความเป็ นไทยและความ
ทัน สมัยทีระบบการศึก ษาในดิ นแดนชายขอบแห่ ง นัน ได้ท่านอาจารย์สวาทเป็ นผูน้ าํ เสนอและ
สถาปนาในสายตาและการรับรู้ของนักเรี ยนอย่างมีพลังและมีรูปธรรมชัดเจนยิ งขึนอีกระดับหนึ ง
การทีท่านมาสอนในโรงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลัยเป็ นปรากฏการณ์ใหญ่ทีเล่าขานกันทังโรงเรี ยนและ
จังหวัด ว่า เรามีอ าจารย์ร ะดับปริ ญญาจบการศึก ษาเป็ นอัก ษรศาสตรบัณ ฑิ ต จากจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะ (ผมเองในตอนนันก็ไม่รู้นยั ความสําคัญข้อนี ) ดังนันเมือท่านมาสอนเรา
จึงเรี ยกท่านว่า “อาจารย์สวาท” เช่นเดียวกับทีเราเรี ยกครู ใหญ่ว่า “อาจารย์” ท่านชือ เชวง ศิริรัตน์
ตกลงเรามีอาจารย์อยูส่ องท่านในตอนนัน
ภาษาอังกฤษคือความเก่งกาจของท่าน ...ซึงก็กลายเป็ นความแปลกประหลาดของครู และ
นักเรี ยนทุกคน แม้กระทังท่านอาจารย์เชวง ผูเ้ ป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนสวนกุหลาบฯ ซึงสมัยทีท่านเรี ยน
มีค รู ภ าษาอังกฤษเป็ นฝรั ง ท่ านถึงกับพูด ให้นัก เรี ยนฟั ง ในตอนเคารพธงชาติ-ร้ องเพลงชาติ ...
(กระบวนการทําลาวให้เป็ นไทย-ทําท้องถิ นให้เป็ นภาคกลาง และทํารัฐไทยให้เป็ นรัฐชาติทนั สมัย)
ท่านพูดว่า ต่อไปนีพวกเธอจะพูด “and” ว่า “แอน” ไม่ได้แล้วนะ ต้องพูดว่า “แอนเดอะ”!
แล้วก็จริ งอย่างนัน พอท่านอาจารย์สวาทเข้าสอน นักเรี ยนทุกคนจะต้องลุกขึนยืนพร้อมกับ
พูด ว่า “กู๊ดมอนิ ง ทีด เช่อ” อาจารย์ท่านก็จ ะสอนให้พูดใหม่ก ัน หลายครั งหลายหนว่าต้องพูด ว่า
“good morning” ทีต้องออกเสียงว่า “กึด มอร์ หนิ ง” หรื อไม่ก็ “good afternoon” ทีต้องออกเสี ยงว่า
“กึด อาฟเทอร์นูน” ...นีเป็ นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่าด้วยภาษาอังกฤษเท่านัน ทีจริ งแล้วท่าน
สอนวิชาอืน ๆ ทีสําคัญอีกหลายวิชา เสี ยดายว่าผมไม่ได้อยู่เรี ยนถึงชันมัธยมปลายเต็ม ๆ กับท่าน
(สมัยนันมี ม.4-5 และ 6) ผมย้ายเข้าไปเรี ยนสวนกุหลาบฯ หลังจบชัน ม.4 .....เชือหรื อไม่ว่าท่าน
สอนแม้กระทังวิชาลูกเสือ!
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ปกติแล้วในโรงเรี ยนทีท่านไปสอนในตอนนัน วิชาลูกเสือมักไม่มีการสอนอะไร ปล่อยให้
“ลูก เสื อ” เล่น กัน ตามอัธยาศัย ยกเว้น ฤดูหญ้าเจ้าชูอ้ อกดอก ลูกเสื อทังหลายก็ต ้องทําตัว ให้เป็ น
ประโยชน์ดว้ ยการตังแถวหน้ากระดานถอนหญ้าเจ้าชู้ หญ้าชนิ ดนี คนสมัยใหม่ไม่รู้จกั แล้ว เพราะ
ความ “เจ้าชู้” ของมันถูก ปราบโดยหญ้านวลน้อยและหญ้ามาเลเซียซึงเข้ามาแทนทีในนามของ
สนามทันสมัย.....อนึ ง ผมบอกได้ว่าเป็ นลูกเสื อและแต่งเครื องแบบทีหัวเข็มขัดเขี ยนว่า “เสี ยชี พ
อย่าเสียสัตย์” พร้อมกับเข้าพิธีปฏิญาณตนปี ละครัง นันไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าใดในการสร้างสังคม
สมัยใหม่ทีโปร่ งใสและเป็ นธรรม ไม่อย่างนันแล้วทุกวันนี เราจะมีขา้ ราชการ ทหาร ตํารวจ พ่อค้า
และนักการเมือง (ส่วนใหญ่เป็ นชาย) .....อดีตลูกเสื อทีไม่ซือสัตย์อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองได้อย่างไร?
.....ยิ งไปกว่านันผมยังไม่เคยได้ยินใครสร้างเครื อข่ายทางการเมืองและการค้าบนการอ้างว่าเป็ น
“ลูกเสือรุ่ นเดียวกัน” เลย.....เห็นมีแต่ถามกันว่าเตรี ยมทหารรุ่ นเท่าไร จปร.สามพราน และวปอ.รุ่ น
ไหน?
กลับมาที ท่ านอาจารย์สวาท ท่ านสอนวิชาลูก เสื อยัง ไง ทัง ๆ ที ท่ านไม่เคยเป็ นลูก เสื อ
คําตอบคื อ ท่ านสอนให้ท ํากิ จ กรรมร่ วมกัน แทนที จะวิ งไปวิ งมา กิ จ กรรมที ว่า เช่ น ร้ อ งเพลง
ภาษาอังกฤษ (แน่ นอน) เท่ าที ผมพอจะจําได้ เช่น เพลงมีเนื อว่า “Row, row, your boat…..” ดู
เหมือนว่าเพลงนีคงเป็ นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกทีร้องกันได้กระท่อนกระแท่นในชีวิตของผม
และเพือน ๆ สมัยนัน .....นี คื อส่ ว นหนึ งของ “ความทัน สมัย” เท่าทีผมจําได้ว่ามัน มาก่ อน Elvis
Presley และ The Beatles หลายปี ทีเดียวว่ากันถึงสิ งทีเรี ยกว่าความทันสมัย ทีจริ งแล้วคนไทยส่ วน
ใหญ่ ถ้าใช้ค ํา ๆ นี ก็ใช้อย่างหลวม ๆ เช่ น ในการพูด การเขี ยนว่ า “ประเทศเราทัน สมัย ไม่เบา
โทรศัพท์มือถือเกลือนเมือง” ..... “ดูผหู้ ญิ งคนนันซิ .....แต่งตัวทันสมัยจริ ง ๆ” เป็ นต้น แต่ในทาง
วิชาการสังคมศาสตร์ -มนุ ษยศาสตร์ แล้ว คําว่า “ทันสมัย” มีความหมายและนัยทีสลับซับซ้อนเอา
มาก ๆ ยากทีจะสรุ ปสัน ๆ ข้อเท็จจริ งที ว่าคนไทยส่ วนใหญ่ในปั จ จุบนั มีชีวิตและการรั บรู้อยู่ใน
สังคมทัน สมัย แทบทุ ก ลมหายใจเข้า ออกก็แทบจะไม่ช่ ว ยให้เรา “เข้า ใจ” สิ งที เรี ยกว่า “ความ
ทันสมัย” หรื อในภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า “modernity”
ถ้าจําเป็ นจะต้องสรุ ปย่อ “ความทันสมัย” ก็อาจบอกได้เพียงว่า “ความทันสมัย” มีรากเหง้า
ที มาจากยุโ รปคริ สตศตวรรษที สิ บ เจ็ ด โดยมี นัย บางประการหมายถึ ง ความมี เ หตุ มี ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific rationality) ความก้าวหน้า (progress) เสรี ภาพของปัจเจกบุคคล (freedom of
the individual) กับสถาบันการเมืองต่าง ๆ ของรัฐชาติสมัยใหม่ทีไม่ใช่รัฐตามแบบจารี ตประเพณี ที
ผูกติดอยูก่ บั อํานาจศักดิสิทธิ กับทังต้องมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ทีมีเหตุมีผล เนื องจากมีตลาดเป็ น
ตัวควบคุม บางทีเราเรี ยกกันว่า “ระบบทุนนิยม” ทีสําคัญเหนือสิ งอืนใด “ความทันสมัย” ทําให้เกิด
สภาวะทางความคิดหรื อระบบคิดและความผูกมัดกับ “สิ งใหม่” ทําให้คนเรามองไปสู่อนาคตแทนที
จะหวนหาถึงอดีตทีถูกให้ภาพว่าดีงามไร้ทีติ
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จังหวัด นครพนมทีเป็ นฉากของเรื องนี เข้าสู่ กระบวนการปรับเปลียนสู่ ความทัน สมัยมา
หลายปี ก่อนหน้าทีท่านอาจารย์สวาทจะย้ายไปเป็ น “ครู ” ผูค้ นจํานวนหนึ งใช้บริ การการแพทย์และ
สาธารณสุ ขแบบทันสมัยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะคนในเมืองและนักเรี ยนเริ มรู้จกั ปลูกฝี ฉี ดยา
และกินยาซัลฟา ถ้าเป็ นฝี .....แต่ “กอเอียะ” ก็ยงั ใช้กนั อยู่ หนังขายยาส่วนใหญ่ยงั ขายยาไทยประเภท
ยาหอม ยานัดถุ์ (คนรุ่ นใหม่อาจไม่รู้จกั แล้ว) แต่ก็นาํ หนังฝรั งตัวแทนของความทันสมัยและความ
เป็ นตะวันตกไปฉายให้ดูเพือล่อให้คนซือยา คนไทยตามบ้านนอกชายขอบห่ างไกลจึงได้สัมผัสกับ
ความเจริ ญ ความก้าวหน้า ความทันสมัยผ่านหนังคาวบอย แต่แน่นอนความเชือเรื องผีและเวทย์มนต์
คาถา การเป่ า เสก รักษาความป่ วยไข้ก็ดาํ เนินอยูค่ วบคู่กนั ไป
กลับไปทีท่านอาจารย์สวาทอีกที เมือท่านเดินทางไปเป็ นอาจารย์ทีโรงเรี ยนประจําจังหวัด
ชาย “ปิ ยะมหาราชาลัย ” ในยุค นันท่ านไม่เพียงแต่ น ําวิชาความรู้ โ ดยเฉพาะภาษาอังกฤษที เป็ น
อังกฤษไปสอนเท่ านัน ตัว ท่ านเองก็เป็ นภาพตัว แทนของความทัน สมัยและเป็ นไทยอย่างเป็ น
รู ปธรรม ผมจําได้ว่าท่านแต่งกาย “พิเศษ” กว่าครู ผหู้ ญิงคนอืน ๆ กระโปรง “นิ วลุค” ครึ งแข้งสี นาํ
เงิน เสือเชิ ตขาว (ขาวจริ ง ๆ) ลงแป้ งรี ดเรี ยบกริ บ ช่างต่างกับ “เสือฟอร์ม” ทีเราใส่ อย่างน้อยสองวัน
จึงซักนักเรี ยนบางคนมีเสือตัวเดียว กางเกงก็ตวั เดียว ..... อาจารย์ท่านคาดเข็ดขัดหนังขาว รองเท้าดํา
บ้างขาวบ้าง ส้น สู ง แต่ ท่านเดิ น ได้ว่องไวกระฉับกระเฉง แสดงถึงความคุ ้น เคยกับ “รองเท้า ”
ในขณะทีผูค้ นส่วนใหญ่ รวมทังนักเรี ยนทีท่านสอนนัน หลายคนถอดถุงเท้ารองเท้าถือมาโรงเรี ยน
แล้วเดิน “ตีนเปล่า” มาและกลับเพราะกลัวรองเท้าเก่าเร็ ว ทํากันมากในฤดูฝน..... วันไหนแดดดีเรา
เห็นท่านอาจารย์สวาทสวมแว่นกันแดดกรอบสีขาว.....กรอบสีขาวลองนึกภาพดู! แต่ผมจําได้ว่าแว่น
กันแดดขอบขาวเข้ากันได้ดีมากกับ “ผมบ๊อบ” ของท่านที เป็ นทรงสวยงามเพราะท่านนั งรถยนต์มา
สอน มีกระเป๋ าถือคล้องแขนมาพร้อมกับกระติกนํา ตะกร้าอาหารกลางวันของท่านและลูกชายตัว
เล็ก ผมหยิกหยองหน้าตาและแต่งตัวน่ ารักสะอาดสะอ้าน แน่ นอนลูกชายของท่านคือ “น้องหนู ”
หรื อคุณสิทธิสมพงษ์ รัตนวราห ตอนนัน “น้อง” คือ คุณพงษ์สวาทยังไม่เกิด ครอบครัวของท่านคือ
ภาพตัวแทนของ “ความทันสมัย” จริ ง ๆ สามีของท่านทีผมถูกสอนให้เรี ยกท่านว่า “คุณอาสมพงษ์”
นันท่านเป็ นผูจ้ ดั การไร่ ยาสูบเป็ นรัฐวิสาหกิจ ซึงมีกิจ การใหญ่โ ตมากในจังหวัดนครพนม ที เป็ น
แหล่งปลูกและผลิต (บ่ม) ใบยาใหญ่แห่ งหนึ งในเมืองไทย ท่านเล่นเท็นนิ สเก่งมากลูกสองคนของ
ท่านสืบทอดความเก่งนีด้วย .....และนีก็คือ “ความทันสมัย” อีกเช่นกัน
ก่อน พ.ศ.2500 ไม่กีปี ทางฝั งประเทศลาวขบวนการกูช้ าติเข้มแข็งมากขึนและเริ มต่อสูท้ า้
ทายฝรั งเศส เป้ าหมายคือการปลดแอกและทําการปฏิวตั ิสงั คมนิยม ฝ่ ายรัฐลาวทีมีฝรั งเศสหนุ นหลัง
ทําท่าจะไปไม่รอดเกิดแตกกันเป็ นก๊กเป็ นเหล่า ทีจังหวัดนครพนมเองก็มีการเคลือนไหวของพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยชัดเจนมากขึนโดยเฉพาะทีแถบอําเภอนาแกและบริ เวณใกล้เคียง ทหารอเมริ กนั เริ ม
เข้ามาปฏิบตั ิการโดยเฉพาะด้านการข่าว หน่ วยงาน USIS ขยายงานไปถึงนครพนม ฯลฯ .....สิ ง
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ต่าง ๆ เหล่านีแท้จริ งแล้วคือ ประจักษ์พยานของความล้มเหลวของ “การพัฒนา” ซึงในความหมาย
หนึงคือ “การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย” หรื อ “modernization” ซึงเป็ นทฤษฎีการพัฒนาที มีลกั ษณะ
เป็ นสูตรสําเร็ จและเหมารวม แต่สัญญาว่าจะนําเราไปสู่เป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม กล่าวกันว่าในวง
วิชาการของโลกตะวันตกนัน ทฤษฎีความทันสมัยทีถูกคิดขึนมาเพือต้านทฤษฎีการเปลียนแปลง
สังคมแนวทางมาร์ ก ซิ สม์ ทฤษฎี ค วามทัน สมัยนี บางคนเชื อว่า “ตาย” ไปตังแต่ ประมาณกลาง
ทศวรรษที 1960 ช่วงระหว่างกรณี ประธานาธิบดีเคนเนดีถกู ลอบสังหารและปรากฏการณ์ทีเรี ยกกัน
ว่า “summer of love” ที นครซานฟรานซิ สโก ปี ค.ศ.1967 ส่ วนทฤษฎี การเปลียนแปลงสังคม
แนวทางมาร์กซิสม์ก็ดูเหมือนจะตายไปแล้วเมือเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสองทศวรรษ
ต่อมาคือ เมือคริ สต์ทศวรรษ 1980 เศษ ๆ แต่ปัญหาทีสองทฤษฎีตอบไม่ได้หลายปั ญหา โดยเฉพาะ
คําถามของฝ่ ายมาร์กซิสต์ เช่น ปัญหาความไม่เป็ นธรรม ความเหลือมลําตําสูงและการเอาเปรี ยบทาง
ชนชัน ปั ญ หาความยากจน ปั ญ หาการรวบอํา นาจของทุ น และรั ฐที ฉ้อ ฉล และอืน ๆ ก็ ย งั หา
ทางแก้ไขไม่ได้ เมืองไทยของเราก็เป็ นเช่นนัน .....สังคมทีดีงามทีวาดหวังไว้ก็ยงั ไม่ปรากฏสักที .....
หรือว่าการจะได้ มา หรือสิงทีจะได้ มาเป็ นเพียงกระบวนการทีต้องต่อสู้ ดินรนไปเรือย ๆ ไม่ หยุดนิง
หรือพู ดอีก อย่ างหนึงคือ ไม่ มีสภาวะทีกล่ าวได้ ว่า “ถึง แล้ ว” “ได้ แล้ ว” “สมบู รณ์ แล้ ว” .....ความ
ทันสมัยจึงเป็ นเพียงจินตนาการทีบกพร่ องตังแต่ ขันสมมุติฐาน? เช่น “มนุ ษย์มีเหตุมีผล” คือเป็ น
“rational beings” นันเป็ นการทึกทักโดยไม่ตงคํ
ั าถามว่ามนุษย์ทุกคนเหมือนกัน หรื อต่างกันหรื อไม่
..... ความมีเหตุผลคืออะไร เกิดขึนได้อย่างไร เหตุผลมีกีชุด.....เป็ นต้น
เรื องราวทีผมเล่ามาปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการก้าวสู่ความทันสมัยของ
สังคมไทยนันมีเราทุกคนเป็ นทังผูเ้ ขียนบท ผูแ้ สดงและผูช้ มทีอาจร้องไห้และหัวเราะคละเคล้ากัน
ไปตามสถานการณ์ แต่เราจะมีบทบาทมากน้อยแตกต่างและได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไร แค่
ไหน..... ย่อมไม่เหมือนกัน! .....ส่ วนใหญ่แล้วเราเป็ นผูช้ มทีต้องร้ องไห้..... ส่ วนตัวผมเองแล้ว ผม
เป็ นตัวเป็ นตนขึ นมาได้แม้จะเล็กน้อยเทียบไม่ได้ก ับคุณู ปการของท่านอาจารย์ คุ ณ หญิงสวาท
รัตนวราห .....ท่านเป็ น “ครู ” ของผูค้ นหลายหมืน หลายแสนคน ผมเป็ นเพียงศิษย์คนหนึงในจํานวน
นัน ท่ านเป็ นรู ปธรรมของผู้หญิงทันสมัย ทีทําอะไรได้ ดีกว่า แต่แน่ นอน..... ไม่ด้อยกว่าบรรดาผู้ชาย
ทีสังคมไทยยกย่องกันว่า “เก่ง – ดี”
ผมไม่มีโอกาสได้พบท่านหลังจากทีผมย้ายไปเรี ยนทีสวนกุหลาบฯ เมือปี พ.ศ.2499 .....วิชา
อืน ๆ ผมเรี ยนสูน้ กั เรี ยนกรุ งเทพฯไม่ได้ แต่ภาษาอังกฤษของผมเมือเทียบกับเพือน ๆ ถือว่าใช้ได้เลย
ทีเดียว .....ผมมาสอนทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมือ 1 ตุลาคม พ.ศ.2516 ก่อนเหตุการณ์ “สิ บสี ตุลาฯ”
เพียงสองอาทิตย์ .....นีคือบางส่วนของจุดเปลียนแปลงของประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัยทีสําคัญ .....
ผมมีโอกาสได้กราบคารวะท่านเพียงสองครัง
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ข้ อเขียนนีหากมีคนคิดว่ามีประโยชน์ อยู่บ้าง ก็ขอให้ ถือว่ าเป็ นการบู ชา “ครู ” ของผมและ
“ครู” ของท่ าน.....ทีผมเชือว่าลูกศิษย์ทุกคนของท่ านสามารถเคารพท่ านได้ ทังกาย วาจา และใจ

