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อาหารสมอง
บริษัทชวยสปอนเซอรกองทัพเขมร
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
นวตกรรมเปน เ รื่อ ง สํา คัญ ใ นการ ทํา มาหากิน ข องคนเ ดิน ดิน ใ นปจ จุบนั
ในระดับประเทศนวตกรรมก็เปนหนทางแหงการสรางสินคาบริการใหม ๆ สรางงาน สรางรายได
ฯลฯ มีป ระเทศหนึ่ง ซึ่ง สรา งนวตกรรมในเ รื่ อ งการทหารอยา งแตกตา ง ๆ จากประเทศอื่น ๆ
อยางนาสนใจ ประเทศนีถ้ ึงแมจะเปนเพื่อนบานกับไทยมายาวนาน แตปจ จุบนั อาจเรียกไดวาไทย
และประเทศนี้เปนคูกดั แหง ASEAN ทั้ง ๆ ที่ไทยมิไดปรารถนาจะอยูในฐานะนี้เลย
ในเดือนกุมภาพันธของป 2010 นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีข องกัมพูช าไดป ระกาศ
โครงการ “ธุรกิจเอกชนสปอนเซอรทหาร” อยางเปนทางการโดยใหมีการจับคูความชวยเหลือ ระหวาง
บริษัทกับหนวยงานตาง ๆ ของทหารเพื่อชวยเหลือกองทัพปกปองประเทศ
ผูสื่อขาวตางประเทศรายงานวา กอนหนานี้ เปนที่รูดกี นั วา หนาที่ข องทหารบางสว น
อีกอยางหนึ่งก็คอื ดูแลคุมครองทีด่ นิ ขนาดใหญของเศรษฐีนายทุน หรือแมแ ตเปนมือเปนแขนในการ
บุกรุกหรือขมขูชาวบานเมื่อมีขอพิพาทเรื่องทรัพยากร และชาวบานเขมรรูซ้งึ กันมานานในบทบาทอีก
หลายอยางของทหารบางสวนที่เกี่ยวพันกับการรักษาดูแลผลประโยชนของนายทุนใหญ
อยา งไรก็ดเี มื่อ มีการประ กาศนโยบายนี้อ อกมาเปน ทางการ
ชาวโลกก็รูสึก
“ทึ่ง-อึง้ -เสียว” กับนวตกรรมนี้เปนอันมาก ทหารอินโดนีเซียก็เคยมีการกระทําเชนนี้โดยใชมูลนิธิเปน
เครื่อ งมือ เรี่ย ไรเงิน จํา นวนมากจากธุร กิจ เอกชนเพื่อ เอาไปชว ยเหลือ “ครอบครัว ทหาร ”
ซึ่ง กอใหเ กิด ความใกลชิดมากระหวางอํา นาจทหารกับ ธุร กิจ
จนกลายเปน การแลกเปลี่ยนกัน
ระหวาง “เงินบริจาค” กับบริการอาชญากรรมแบบมาเฟย
ในประเทศที่ผูนํามีอํานาจเด็ ดขาดและทหารใหญโตมีอํานาจมาก เชน กัมพูช า
ตุรกี อิหราน เยเมน เวียดนาม ฯลฯ ความใกลชดิ ระหวางทหารกับธุรกิจ ไมใชเรื่องแปล ก
อยางไรก็ดปี ระเทศเหลานี้ตา งจากกัมพูชาตรงที่มันกลับทางกันคือในประเทศเหลานี้ ท หารเปนเจาของ
และดําเนินธุรกิจเอง แตในเขมรเปนการสปอนเซอรโดยตรงของธุรกิจเอกชนกับหนวยทหารหนึ่ง
อยางชัดแจงและอยางมีการรับรองเปนทางการ

-2จีนและเวียดนามในป 1998 ไดทําสิง่ ซึ่งตรงขามกับเขมรคือ บังคับใหทหารขายธุรกิจ
สวนใหญที่เ ปน เจาของอยู และรัฐ บาลชดเชยทหารดว ยงบประมาณขนาดใหญ ทั้ง นี้เ พราะ
ตระหนักดีวาประสิทธิภาพของการเปนรั้วของชาติจะดอยลงหากหัวพันกับธุรกิจ
เขมรไมอ าจทําอยา งจีน และเวียดนามไดเ พราะเศรษฐกิจ ไมรุ งเรือ งเทา รัฐ ไมมี
เงินสดจากภาษีอากร สัมปทาน คาธรรมเนียม ฯลฯ มากมาย และเมื่อเกิดเรื่องพรมแดนเขา
พระวิหารกับไทย โครงการนี้จงึ ออกตัวมาเพื่อระดมเงินทุนใหทหาร ปลุกเราความรักชาติเพื่อสราง
คะแนนนิยมใหตัวนายกรัฐมนตรี
เมื่อเปดตัว รัฐบาลประกาศวา มีการจับคูร ะหวางธุรกิจเอกชนกับหนวยทหารได
60 คู บริษัทที่เขารวมโครงการ เชน Mong Rithy Group/ The Ly Young Phat/ The Club
Rubber Plantation/ ANZ Royal/ Sokimex/ Cambodian Television Network ฯลฯ
เหตุที่ผูค นหวาดหวั่น โครงการนี้ก็ เ พราะวา หนวยทหารที่บริษัทนั้น เปน สปอนเซอร
โดยตรงอยางชนิดที่ทางการรับรูและสงเสริม ซึ่งก็จะกลายเปนมือเปนแขนคุมครองธุรกิจหรือระราน
สิทธิของผูอื่น และมือและแขนนี้มีทั้งปนและอุปกรณรบนานาชนิด กลุมตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนใน
ระดับโลกตางพากันแสดงความไมเห็นดวยเพราะพอคาดเดาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได
โดยแทจริงแลวการสปอนเซอรครั้งนี้เปน ปลายยอดของกอ นน้ําแข็ง ขนาดยักษ ที่อ ยู
ใตน้ํา โดยกอนน้ําแข็งนี้คือความซับซอนกันอยูระหวางธุรกิจกับนักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ
ของกัมพูชา เปนที่ทราบกันทั่วไปวานายกรัฐมนตรีฮนุ เซนสนับสนุนใหรัฐมนตรีและขาราชการผูใหญ
ของเขมรประกอบธุรกิจในงานดานที่ตนเองรับผิดชอบอยู ไมวาจะเปน การรวมลงทุนกับนักธุรกิจ
ตางชาติหรือทองถิ่น หรือคาขายเอง หรือรวมประกอบธุรกิจ อยางตองไมคํานึงถึงสิ่งที่เรียกวา
ผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)
คนเหลานี้จงึ ร่ํารวยและเปนฐานกําลังสนับสนุน ที่สําคัญของนายกฯ ฮุนเซนในดาน
การเงินเพื่อการเลือกตั้งและในดานการเมืองเพื่อความผูกพันเปนพวกเดียวกัน
ในอดีตในบานเราเคยมีผูเสนอใ หห นึ่งธุรกิจ เอกชนเปน ผูดูแ ลใหการสนับสนุนหนึ่ง
หมูบา นโดยตรง ซึ่งฟงดูเผิน ๆ ก็ดเี ปนการชวยกันอยางเขาทา แตเมื่อ ดูลึก ๆ แลวเปรียบเสมือ น
“ฝากปลายางไวกับแมว” กลาวคือไมชา ไมนานชาวบานในหลายหมูบา นจะถูก จับ เปลือยลอ นจอ น
(ลองจิน ตนาการดูวา จะนาเกลียดอยางไร ) ถูกหาประโยชนดว ยความคิดริเ ริ่มที่นาอัศจรรย ของ
เหลาธุรกิจเอกชนสวนหนึ่งอยางแนนอน
บางคนวิจารณการสปอนเซอรทหารเขมรครั้งนี้อยางสุดโตงวาไมตา งอะไรไปจากการ
ทําใหระบบ “มือปนรับจาง” ถูกกฎหมาย และหา “มือปน” ไดงายขึ้น อีกทั้งรูชัดวาใครเปนมือปน

-3ของใครอีกดวย
ผานใคร

ซึ่งจะทําใหสามารถแบง ผลประโยชนกนั ไดส ะดวกขึ้น เพราะรูวาจะไปพูดกับใคร

ความคิดริเริ่มมันเลียนแบบกันไดไมงายโดยเฉพาะในเรื่องราย ๆ เฉพาะคนที่ส มอง
เปนเลิศในทางเดียวกันเทานั้นจึงจะคิดออกและเปนพวกเดียวกันไดอยางกลมกลืน
ผมเชื่อวาขณะนี้คนไทยศิษยเการาชประสงคกลุมหนึง่ ในเขมรกําลังหนาว ๆ รอน ๆ กับ
ความคิด “ริเ ริ่ม ” ใหม ๆ ของนายกฯ ฮุนเซน เพราะในเวลาอันใกลนี้เมื่อมีการประชุม UNESCO
ในบราซิล เรื่องการบริหารเขาพระวิหารของกัมพูชากับความขัดแยงเรื่องพรมแดนกับไทยจะถูกนํา
ขึ้นพิจารณา และเมื่อนั้นอุณหภูมิความสัมพันธไทย-เขมรจะรอนฉาขึ้นมาอี กครั้งหนึ่ง หากมัน
รอนเกินไป การสงสมาชิกบางสวนกลับไทยอาจชวยทําใหมันเย็นลงไดบา ง

เครื่องเคียงอาหารสมอง
ขอนําเรื่องนาสนใจจากอินเตอรเน็ตมาแบงปนกัน ดังนี้
ผูหญิงคนหนึ่งออกมาจากบานของเธอและไดเห็นชายชราที่มีเคราสีขาว 3 คน นั่งอยูท ี่
สนามหญาหนาบานของเธอ เธอไมรูวาพวกเขาเปนใคร เธอพูดกับเขาวา
“ฉันไมคิดวาฉันรูจกั พวกคุณ แตทาทางคุณตองหิวแนเลย โปรดเขามาในบาน
และทานอะไรซักหนอยเถอะ”
“สามีของเธออยูในบานไหม” เขาถาม
“ไม” เธอตอบ “เขาออกไปขางนอก”
“ถาอยางนั้นพวกเราก็เขาไปขางในไมไดดอก” เขาตอบ
ในตอนเย็น เมื่อสามีเธอกลับมาบาน เธอเลาใหเขาฟงวาเกิดอะไรขึ้น
“ไปบอกพวกเขาซิ ฉันกลับมาบานแลว และเชิญเขามาในบานเถิด”
เธอก็ออกไปและเชิญพวกชายชรานั้นใหเขามาในบาน
“เราเขาไปในบานพรอมกันไมไดหรอก” เขาตอบ
“ทําไมละ” เธอถาม
ชายชราคนหนึ่งอธิบายวา “เขาชื่อ ความมั่งคั่ง”
เขาพูดและชี้ไปยังเพื่อนของเขา และชี้ไปยังอีกคนหนึ่งวา
“เขาคือความสําเร็จ และฉันคือความรัก”
เขากลาวตอไปวา “บัดนี้ จงเขาไปขางในและปรึกษากับสามีของเธอวาคนไหนใน
พวกเราที่คณ
ุ ตองการจะใหเขาไปในบานของคุณ”
เธอกลับเขามาขางในและบอกกับสามีของเธอ สามีของเธอรูสึกดีใจมาก

-4“วิเศษจริง ๆ” เขากลาว
“เมื่อเปนเชนนี้ เราจะเชิญความมั่งคั่ง เมื่อเขาอยูกบั เรา บานของเราจะเต็มไป
ดวยความมั่งคั่ง”
ฝายภรรยาไมเห็นดวย
“ที่รัก ทําไมเราไมเชิญความสําเร็จละ”
ขณะนั้นลูกสะใภไดยนิ ทั้งสองกําลังปรึกษาจากมุมหนึ่งของบาน เธอก็เขามาและ
แนะนําวา
“จะไมดกี วาเหรอ ถาเราเลือกความรัก บานของเราจะเต็มไปดวยความรักไง”
“เราฟงสิ่งที่ลูกสะใภแนะนําเถอะ” สามีกลาวกับภรรยา
“ออกไปขางนอกและเชิญความรักเขามาเปนแขกของเราเถอะ”
ภรรยาออกไปและถามชายชราทั้ง 3 วา
“ใครคือความรัก โปรดเขามา และเปนแขกของเราเถอะ”
ความรักลุกขึ้น และเดินไปยัง บาน ชายชราอีก 2 คน ก็ลุกขึ้น และตามเขาไปดว ย
ความประหลาดใจ ภรรยาถามความมั่งคั่งและความสําเร็จวา
“ฉันเชิญเพียงความรัก ทําไมคุณถึงเขามาดวยละ”
ชายชราตอบพรอมกันวา “ถาคุณเชิญความมั่งคั่ง หรือความสําเร็จ คนใดคนหนึ่ง
อีกสองคนก็จะอยูขางนอก แตเมื่อคุณเชิญความรัก ที่ใดที่เขาไปเราจะไปกับเขา ที่ใดมีความรัก
ที่นั่นก็จะมีความมั่งคั่งและความสําเร็จ”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
It is great cleverness to know how to conceal one’s cleverness.
(Francois de la Roche Foucauld ค.ศ. 1558-1645)
ความฉลาดที่ยิ่งใหญคอื การรูวาจะแอบซอนความฉลาดของตนเองอยางไร
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