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อาหารสมอง
บทสนทนาเรื่องคนเสื้อแดง
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
วรทไดพบกับจิมเพื่อนเกาแก ทั้งสองปจจุบันทํางานวิเคราะหการลงทุนใหภาคบริการ
ธนาคาร

ตอไปนี้เปนบทสนทนา
จิม : ไอเห็นเสื้อแดงของประเทศยูประทวงรัฐบาลดวยการยืนบนกะบะรถปคอัพพรอมกับ

โบกธง เปดเพลงและเตนตามจังหวะอยางสนุกสนานแลว ไอนึกถึงการฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอล
มันไมเห็นเหมือนการประทวงใหญในตางประเทศ เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือจีน เลย
วรท : ยูตองเขาใจ คนไทยเขามีนวตกรรม พอไอบอกวามันคลายกับบรรยากาศ
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตรเมื่อ 30-40 ปกอน

ไอวาการออกมาชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นสวน

หนึ่งไดอามิสสินจาง บานไหนในกรุงเทพฯ ถาไมตัดขาดไปจากโลกของคนเดินดินมากเกินไปแลวตองได
ยินเรื่องราวของการใหเงินทองทั้งนั้น

ที่ไมรับเงินก็มีไมนอย

แตอยางหนึ่งที่คน “ตัวเล็ก” จํานวน

มากมีรวมกั น ไม ใ ชรัก ทั ก ษิ ณ หรือต องการยุ บ สภา หรือไลรัฐ บาล หรือต องการประชาธิป ไตย
แตมันคือความสนุก และไดรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ “ใหญโต” ในวันที่มาชุมนุม
ยูดูสีหนาเวลาเขาขี่รถจักรยานยนตหรือยืนโบกธงบนรถกะบะซิ หนาตาเขามีความสุข
มาก พวกนี้ในเวลาปกติเขาก็มีเงินไมมาก ถูกรีดไถ ถูกเอาเปรียบ
ปกติเปนพวก oppressed

แตในวันชุมนุมนั้นพวกเขารูสึกดีมากเลย

ถูกรังแกอยูเสมอ เรียกวา
เขากลายเปนคนสําคัญขึ้นมา

และแถมไดเงินติดปลายนวมดวย
จิม : ถางั้นยูก็ไมเชื่อเหมือนสื่อตะวันตกของพวกไอซิ ที่มักเขียนทํานองวา นปช. คือ
กลุมคนชนบททั้งหมดที่ตื่นตัว ตองการสิทธิเสรีภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมอยางทัดเทียมกับคน
มีฐานะที่อยูในกรุงเทพฯ และที่แหกันมาเปนแสนก็คือบทพิสูจนของการ “ลุกฮือ” ของประชาชนที่ยากจน
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วา democracy หรือ oppressed ละก็เ กิ ด อาการของขึ้น แบบ knee‐jerk คื อมีป ฏิกิ ริย าทั นที โดยไม
ไตรตรองใหรูความจริงครบถวน
คนที่ติดตามการเมืองไทยอยางไมตาบอดด วยอคติเ กินไปรูวา นปช. คือขบวนการของ
ทักษิณ โดยทักษิณ

เพื่อทักษิณ แตเขาเอาผาแดงมาบังไวตั้งแตแรก

ปจจุบันผามันหลุดจน

ลอนจอน ใคร ๆ ก็รูวา นปช. พรรคเพื่อไทย และทักษิณ คือสิ่งเดียวกันทั้งหมด

การจะขับเคลื่อน

ใหคนจํานวนมากมารวมดวยก็ตองยกเรื่องอื่นมาบังหนา จะบอกไปตรง ๆ วาเพื่อการกลับมามีอํานาจ
อีกครั้งของทักษิณก็จะขาดความชอบธรรม
ระหวางชนชั้น

ดัง นั้นจึงไปขุดเอาเรื่องไพร-อํามาตย ความแตกตาง

ความแตกตางระหวางคนมีคนไมมี

ฯลฯ มาเปนจุดขายและสรางอารมณของชาว

นปช.
เมื่ออางอยางนี้ก็มีทั้งพวกคอมมิวนิสตอกหัก

พวกอยากโคนลมสถาบัน พวกไมชอบ

ระบบที่ตนเองไมไดประโยชน พวกที่เห็นวาโลกปจจุบันขัดแยงกับอุดมการณที่ตนเชื่อถือ พวกรักและ
สงสารทักษิณ พวกรักความเปนทองถิ่นเดียวกัน

พวก oppressed ที่หลายครั้งในชีวิตประสบกับการ

ถู ก รั ง แกเอาเปรี ย บ (ซึ่ ง โดนมานานแล ว มิ ใ ช ภ ายใต รั ฐ บาลนี้ ) พวกไม ช อบทหาร

พวกรั ก

ประชาธิปไตยแบบรุนแรงและลนเหลือ ฯลฯ โดดเขารวมดวย
จิม : แสดงวาทักษิณก็ไมขัดของกับความตองการหลากหลายของคนเหลานี้ซิ เพราะ
ยอมรับใหเขามารวมขบวนการอยางนาชื่นตาบาน

แถมยอมใหใชเวที ใชพื้นที่ ในสื่อ ใชเงินทอง

และใหกําลังใจสนับสนุนดวย
วรท : เฮจิม
ดูเขาใจอะไรงายกวาเดิม

รูไหมยูดูฉลาดขึ้นเยอะเลยหลังจากวิกฤตแฮมเบอรเกอรของบ านยู

ถาสื่อตะวันตกเขาใจแบบยูก็จ ะดีหรอก

ไอเบื่อที่จ ะอานนิยายการเป น

ขบวนการเพรียกหาประชาธิปไตยและความยุติธรรมของคนยากไรอยางบริสุทธิ์ใจของ นปช. เต็มทีแลว
ไอพูด อยางนี้แลวก็ ขอมีฟุตโนต นะวามีป ระชาชนสวนหนึ่ง จากตางจัง หวัด ที่ เดื อดรอน
เพราะถูกรังแกและประสบความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจจริง

ไอก็ไมรูวามีกี่เปอรเซ็นต แตที่ไดยินก็

มักมีแตคนที่ตองการมีอะไรติดปลายนวมดวยเสมอ หรือวาคน “บริสุทธิ์” เหลานี้มีความจําเปนที่ตองได
เงินเปนคาใชจายมาชุมนุมดวยจึงจะสามารถทิ้งบาน ทิ้งนามาได
จิม : ไอฟงเรื่องการที่แกนนํ า นปช. และวิทยุ ชุมชนพวกเดีย วกัน เอาความแตกตาง
ระหวางชนชั้นมาเปนประเด็นปลุกระดมแลวรูสึกตกใจและเห็นวาเปนอันตรายมาก เพราะหากเชื่อฝงใจ
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ประชาสัมพันธมันไปไดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่ง คําโกหกบิดเบือนที่ออกมามันวิ่งไดเร็วกวาเดิมเปนอัน
มากจนสามารถทําความเสียหายไดอยางฉกาจฉกรรจ
วรท : สังคมไทยนะจิม ไมวาใครเกิดมาในฐานะอะไร ยากจนแคไหน ครอบครัวมี
อาชีพอะไร ถามีการศึกษาและมีความรูความสามารถแลวสามารถไปไดไกลทั้งนั้น ไมตองดูไกลหรอก
ในสภาผูแทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี มีกี่คนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะสูง สง

เกือบทุกคนเป น

“ลูกชาวบาน” ทั้งนั้น แตก็ขึ้นมาได ซึ่งตางกวาสังคมอื่นเปนอันมาก
จิม : ไอเห็นดวย ถึงแมการกระจายรายไดของยูจะ “รวยกระจุกแตจนกระจาย” แต
โอกาสของความเทาเทียมกันในสังคมมีสูงโดยตัวการศึกษาเปนหลัก

ซึ่งตางกวาหลายประเทศที่ไอเห็น

หากเกิดมาในชนกลุมนอยใดแลวยากหนักหนาที่จะแหวกออกไปจากกําแพงได ยิ่งตอนนี้คนไทยและผูไร
สถานะทุกคนไดรับการรักษาพยาบาลที่ไมต องเสียเงิน แมแต 30 บาทด วยซ้ํา การศึกษาก็ฟรี 15 ป
โอกาสของคนเทาเทียมกันทางสังคมก็นาจะมีมากขึ้น
วรท : ขอแตกตางที่ไอเห็นแตไมรูวาผูชุมนุมจะเห็นหรือเปลาก็คือ แกนนํานอนเต็นท
มีแอร หรือแมแตพักโรงแรมหรู แตผูชุมนุมนอนกันริมถนน ไมมีมุง
ของซีเมนต

มีแตความรอนจากไอระอุ

สวนนายใหญนั้นคุยวากินไขปลาคาเวียรอยูรัสเซีย ลูก ๆ กับอดีตภรรยาพักผอนสบาย

แถมช็อปปงเพลินอยูตางประเทศ
จิม : ยูคาดหรือวาคนเกงฉลาดและรวยเยี่ยงคุณทักษิณจะไมสามารถใชทุกสิ่งที่มีทําให
คนเสื้อแดงมานอนอยูริมถนน ทนทุกขทรมานเพื่อทําการแทนตัวเอง เอาไวชาติหนานั่นแหละถึงจะเห็น
คุณทักษิณมากินนอนกับผูชุมนุมบนถนน
วรท : ไอไมรูเหมือนกันวาใครหลอกใคร และใครฉลาดกวาใครในการชุมนุมครั้งนี้วะ

เครื่องเคียงอาหารสมอง
ชายจีน คนหนึ่ ง แบกถัง น้ํ าสองใบไวบ นบาเพื่อไปตั ก น้ํ าที่ ริมลําธาร

ถั ง น้ําใบหนึ่ ง มี

รอยแตกในขณะที่อีกใบหนึ่งไรรอยตําหนิและสามารถบรรจุน้ํากลับมาไดเต็มถัง แตดวยระยะทางอันยาว
ไกลจากลําธารกลับสูบาน จึงทําใหน้ําที่อยูในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยูเพียงครึ่งเดียว
เหตุการณทั้งหมดนี้ดําเนินมาเปนเวลา 2 ปเต็ม ที่คนตักน้ําสามารถตักน้ํากลับมาบานได
หนึ่ ง ถั ง ครึ่ ง

ซึ่ ง แน น อนว า ถั ง น้ํ า ใบที่ ไ ม มี ตํ า หนิ จ ะรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จในผลงานเป น อย า งยิ่ ง
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มันรูสึกโศกเศรากับการที่

สามารถทําหนาที่ไดเพียงครึ่งเดียวของจุดประสงคที่มันถูกสรางขึ้นมา
หลังจากเวลา 2 ป ที่ถังน้ําที่มีรอยแตกมองวาเปนความลมเหลวอันขมขื่น วันหนึ่งที่ขาง
ลําธาร มัน ได พูด กั บคนตั ก น้ํ าวา “ขารูสึก อับ อายตั วเอง เป น เพราะรอยแตกที่ ด านขางของตั วขา
ทําใหน้ําที่อยูขางในไหลออกมาตลอดเสนทางที่กลับไปยังบานของทาน”
คนตัก น้ํ าตอบวา “เจาเคยสังเกตหรือไมวามีด อกไมเ บง บานอยู ต ลอดเสนทางในด าน
ของเจา แตกลับไมมีดอกไมอยูเลยในอีกดานหนึ่ง เพราะขารูวาเจามีรอยแตกอยู ขาจึงไดหวานเมล็ด
พัน ธุดอกไมลงขางทางเดิ นด านของเจาและทุก วันที่ เ ราเดิน กลับ .....เจาก็เ ป นผูรดน้ํ าให กั บเมล็ด พัน ธุ
เหลานั้ นเปน เวลา 2 ป ที่ขาสามารถที่จะเก็ บดอกไมสวย ๆ เหลานั้น กลับมาแต งโตะกิน ขาว ถาหาก
ปราศจากเจาที่เปนเจาแบบนี้แลว.....เราก็คงไมอาจไดรับความสวยงามแบบนี้ได”
คนเราแต ละคนย อมมีข อบกพร องที่ เ ป น เอกลัก ษณ ข องตั ว เอง แต รอยตํ า หนิ และ
ขอบกพรองที่เราแตละคนมีนั้นอาจชวยทําใหการอยูรวมกันของเรานาสนใจ และกลายเปนบําเหน็จรางวัล
ของชีวิตได สิ่งที่ตองทําก็เพียงแคยอมรับคนแตละคนในแบบที่เขาเปน และมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของ
พวกเขาเหลานั้นเทานั้นเอง
มองโลกหลาย ๆ ดานเพราะคนเราไมไดมีแตขอเสียเทานั้น
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
There are two kinds of fools: Those who can’t change their opinions, and those
who won’t
โลกนี้มีสองประเภทของคนเขลา ประเภทแรกไมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ
ตนเองได

และอีกประเภทหนึ่งไมยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเอง
.................................................

