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อาหารสมอง 
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   (รวม  4  หนา) 
 

  นว ต ก รร ม เปน เ รื่อ ง สําคญัใ น ก าร ทํามา หา กนิ ข อ งค น เ ดนิ ดนิใ น ปจ จบุนั                            
ในระดบัประเทศนวตกรรมก็เปนหนทางแหงการสรางสินคาบริการใหม ๆ       สรางงาน      สรางรายได    
ฯลฯ     มีประเทศหนึ่งซึ่งสรางนวตกรรมในเ รื่องการทหารอยางแตกตาง  ๆ จากประเทศอื่น  ๆ                    
อยางนาสนใจ       ประเทศนีถ้ึงแมจะเปนเพื่อนบานกับไทยมายาวนาน    แตปจจบุนัอาจเรียกไดวาไทย
และประเทศนี้เปนคูกดัแหง ASEAN  ทั้ง ๆ ที่ไทยมิไดปรารถนาจะอยูในฐานะนี้เลย              
   ในเดอืนกมุภาพันธของป 2010    นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกมัพชูาไดประกาศ
โครงการ  “ธุรกิจเอกชนสปอนเซอรทหาร” อยางเปนทางการโดยใหมีการจับคูความชวยเหลือระหวาง
บริษัทกบัหนวยงานตาง ๆ ของทหารเพื่อชวยเหลือกองทัพปกปองประเทศ 
  ผูสื่อขาวตางประเทศรายงานวา กอนหนานี้ เปนที่รูดกีนัวา หนาที่ของทหารบางสวน             
อีกอยางหนึ่งกค็อืดแูลคุมครองทีด่นิขนาดใหญของเศรษฐนีายทุน    หรือแมแตเปนมือเปนแขนในการ
บกุรกุหรือขมขูชาวบานเม่ือมีขอพพิาทเรื่องทรัพยากร   และชาวบานเขมรรูซึ้งกนัมานานในบทบาทอีก
หลายอยางของทหารบางสวนที่เกี่ยวพนักบัการรักษาดแูลผลประโยชนของนายทุนใหญ 
  อยางไรกด็เีม่ือมีการประ กาศนโยบายนี้ออกมาเปนทางการ        ชาวโลกกร็ูสึก                             
“ทึ่ง-อึง้-เสียว”  กบันวตกรรมนี้เปนอันมาก     ทหารอินโดนีเซยีกเ็คยมีการกระทําเชนนี้โดยใชมูลนิธิเปน
เค ร่ือง มือ เ ร่ียไรเ งินจาํนวนมากจากธุรกิจ เอก ชนเพื่อ เอาไปชวยเหลือ  “ครอบครัวทหาร ”                            
ซึ่งกอใหเกดิความใกลชิดมากระหวางอํานาจทหารกบัธุรกจิ       จนกลายเปนการแลกเปลี่ยนกัน
ระหวาง “เงินบริจาค”  กบับริการอาชญากรรมแบบมาเฟย       
  ในประเทศที่ผูนํามีอํานาจเด็ ดขาดและทหารใหญโตมีอํานาจมาก   เชน  กมัพชูา      
ตรุก ี    อิหราน      เยเมน     เวียดนาม   ฯลฯ     ความใกลชดิระหวางทหารกับธุรกจิไมใชเรื่องแปล ก 
อยางไรก็ดปีระเทศเหลานี้ตางจากกมัพชูาตรงที่มันกลับทางกันคอืในประเทศเหลานี้ทหารเปนเจาของ
และดาํเนินธุรกจิเอง       แตในเขมรเปนการสปอนเซอรโดยตรงของธุรกิจเอกชนกับหนวยทหาร หนึ่ง
อยางชดัแจงและอยางมีการรับรองเปนทางการ  
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  จนีและเวียดนามในป 1998 ไดทําสิง่ซึ่งตรงขามกับเขมรคือบงัคบัใหทหารขายธุรกิจ
สวนใหญที่เปนเจาของอยู     และรัฐบาลชดเชยทหารดวยงบประมาณขนาดใหญ      ทั้งนี้เพราะ
ตระหนักดวีาประสิทธิภาพของการเปนรั้วของชาตจิะดอยลงหากหัวพันกับธุรกิจ 
  เขมรไมอาจทําอยางจีนและเวียดนามไดเพราะเศรษฐกิจ ไมรุงเรืองเทา      รัฐไมมี             
เงินสดจากภาษีอากร      สัมปทาน     คาธรรมเนียม    ฯลฯ  มากมาย    และเม่ือเกิดเรื่องพรมแดนเขา
พระวิหารกับไทย      โครงการนี้จงึออกตวัมาเพื่อระดมเงินทุนใหทหาร     ปลุกเราความรักชาติเพื่อสราง
คะแนนนิยมใหตัวนายกรฐัมนตร ี
  เม่ือเปดตวั      รัฐบาลประกาศวามีการจับคูระหวางธุรกิจเอกชนกับหนวยทหารได   
60 คู     บริษัทที่เขารวมโครงการ เชน      Mong Rithy  Group/     The Ly Young Phat/     The Club 
Rubber Plantation/     ANZ Royal/     Sokimex/     Cambodian Television Network    ฯลฯ 
  เหตุที่ผูคนหวาดหวั่นโครงการนี้ก็เพราะวาหนวยทหารที่บริษัทนั้นเปนสปอนเซอร
โดยตรงอยางชนิดที่ทางการรับรูและสงเสริม       ซึ่งก็จะกลายเปนมือเปนแขนคุมครองธุรกจิหรือระราน
สิทธิของผูอื่น    และมือและแขนนี้มีทั้งปนและอุปกรณรบนานาชนิด      กลุมตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนใน
ระดบัโลกตางพากนัแสดงความไมเห็นดวยเพราะพอคาดเดาผลกระทบที่จะเกดิขึ้นได 
  โดยแทจริงแลวการสปอนเซอรครั้งนี้เปน ปลายยอดของกอนน้ําแข็งขนาดยักษที่อยู              
ใตน้ํา    โดยกอนน้ําแข็งนี้คือความซบัซอนกนัอยูระหวางธุรกจิกบันักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ
ของกัมพชูา      เปนที่ทราบกันทั่วไปวานายกรัฐมนตรฮีนุเซนสนับสนุนใหรัฐมนตรแีละขาราชการผูใหญ
ของเขมรประกอบธุรกจิในงานดานที่ตนเองรับผิดชอบอยู       ไมวาจะเปนการรวมลงทุนกบันักธุรกิจ
ตางชาติหรือทองถิ่น     หรือคาขายเอง     หรือรวมประกอบธุรกจิ      อยางตองไมคํานึงถึงสิ่งที่เรียกวา
ผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)  
  คนเหลานี้จงึรํ่ารวยและเปนฐานกําลังสนับสนุน ที่สําคัญของนายกฯ  ฮนุเซนในดาน
การเงินเพื่อการเลือกตั้งและในดานการเมืองเพื่อความผูกพนัเปนพวกเดยีวกัน 
  ในอดตีในบานเราเคยมีผูเสนอใ หหนึ่งธุรกจิ เอกชนเปนผูดูแลใหการสนับสนุนหนึ่ง
หมูบานโดยตรง      ซึ่งฟงดเูผิน ๆ กด็เีปนการชวยกันอยางเขาทา     แตเม่ือดลูึก  ๆ แลวเปรียบเสมือน         
“ฝากปลายางไวกับแมว”     กลาวคือไมชาไมนานชาวบานในหลายหมูบานจะถกู จบัเปลือยลอนจอน    
(ลองจนิตนาการดวูาจะนาเกลียดอยางไร )   ถกูหาประโยชนดวยความคิดริเร่ิมที่นาอัศจรรย ของ              
เหลาธุรกิจเอกชนสวนหนึ่งอยางแนนอน 
  บางคนวิจารณการสปอนเซอรทหารเขมรครั้งนี้อยางสุดโตงวาไมตางอะไรไปจากการ
ทําใหระบบ “มือปนรับจาง” ถกูกฎหมาย      และหา “มือปน”  ไดงายขึ้น     อีกทั้งรูชัดวาใครเปนมือปน
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ของใครอีกดวย      ซึ่งจะทําใหสามารถแบงผลประโยชนกนัไดสะดวกขึ้นเพราะรูวาจะไปพดูกบัใคร              
ผานใคร 
  ความคิดรเิริ่มมันเลียนแบบกนัไดไมงายโดยเฉพาะในเรื่องราย ๆ     เฉพาะคนที่สมอง     
เปนเลิศในทางเดยีวกันเทานั้นจึงจะคดิออกและเปนพวกเดยีวกนัไดอยางกลมกลืน 
  ผมเชื่อวาขณะนี้คนไทยศิษยเการาชประสงคกลุมหนึง่ในเขมรกําลังหนาว ๆ  รอน ๆ  กับ
ความคดิ  “ริเร่ิม” ใหม ๆ ของนายกฯ ฮนุเซน     เพราะในเวลาอันใกลนี้เม่ือมีการประชุม  UNESCO                        
ในบราซิล      เรื่องการบริหารเขาพระวิหารของกมัพชูากับความขัดแยงเรื่องพรมแดนกบัไทย จะถกูนํา
ขึ้นพจิารณา     และเมื่อนั้นอุณหภูมิความสัมพันธไทย -เขมรจะรอนฉาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง       หากมัน
รอนเกินไป       การสงสมาชิกบางสวนกลับไทยอาจชวยทําใหมันเยน็ลงไดบาง 
 

เครื่องเคียงอาหารสมอง   
  ขอนําเรื่องนาสนใจจากอินเตอรเน็ตมาแบงปนกัน   ดงันี ้
  ผูหญงิคนหนึ่งออกมาจากบานของเธอและไดเห็นชายชราที่มีเคราสีขาว 3 คน นั่งอยูที่
สนามหญาหนาบานของเธอ     เธอไมรูวาพวกเขาเปนใคร    เธอพูดกบัเขาวา 
  “ฉันไมคิดวาฉันรูจกัพวกคุณ    แตทาทางคณุตองหิวแนเลย       โปรดเขามาในบาน
และทานอะไรซักหนอยเถอะ”        
  “สามีของเธออยูในบานไหม”     เขาถาม 
  “ไม”    เธอตอบ      “เขาออกไปขางนอก” 
  “ถาอยางนั้นพวกเราก็เขาไปขางในไมไดดอก”      เขาตอบ 
  ในตอนเยน็     เม่ือสามีเธอกลับมาบาน      เธอเลาใหเขาฟงวาเกิดอะไรขึ้น 
  “ไปบอกพวกเขาซ ิ    ฉันกลับมาบานแลว    และเชิญเขามาในบานเถดิ” 
  เธอกอ็อกไปและเชญิพวกชายชรานั้นใหเขามาในบาน 
  “เราเขาไปในบานพรอมกันไมไดหรอก”    เขาตอบ 
  “ทําไมละ”     เธอถาม 
  ชายชราคนหนึ่งอธิบายวา    “เขาชื่อ   ความม่ังคั่ง” 
  เขาพูดและชี้ไปยังเพื่อนของเขา    และชี้ไปยงัอีกคนหนึ่งวา 
  “เขาคอืความสําเร็จ    และฉันคอืความรัก” 
  เขากลาวตอไปวา    “บดันี ้  จงเขาไปขางในและปรึกษากับสามีของเธอวาคนไหนใน
พวกเราที่คณุตองการจะใหเขาไปในบานของคณุ” 
  เธอกลับเขามาขางในและบอกกบัสามีของเธอ    สามีของเธอรูสึกดใีจมาก  
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  “วิเศษจริง ๆ”   เขากลาว 
  “เม่ือเปนเชนนี ้   เราจะเชญิความม่ังคั่ง     เมื่อเขาอยูกบัเรา    บานของเราจะเต็มไป
ดวยความม่ังคั่ง” 
  ฝายภรรยาไมเห็นดวย 
  “ที่รัก     ทําไมเราไมเชญิความสําเร็จละ” 
  ขณะนั้นลูกสะใภไดยนิทั้งสองกําลังปรึกษาจากมุมหนึ่งของบาน     เธอกเ็ขามาและ
แนะนําวา 
  “จะไมดกีวาเหรอ    ถาเราเลือกความรัก    บานของเราจะเตม็ไปดวยความรักไง” 
  “เราฟงสิ่งที่ลูกสะใภแนะนําเถอะ”    สามีกลาวกับภรรยา 
  “ออกไปขางนอกและเชิญความรักเขามาเปนแขกของเราเถอะ” 
  ภรรยาออกไปและถามชายชราทั้ง 3 วา 
  “ใครคอืความรัก    โปรดเขามา    และเปนแขกของเราเถอะ” 
  ความรักลุกขึ้นและเดนิไปยงับาน      ชายชราอีก 2 คน กล็ุกขึ้นและตามเขาไปดวย
ความประหลาดใจ     ภรรยาถามความม่ังคั่งและความสําเร็จวา 
  “ฉันเชิญเพยีงความรัก     ทําไมคุณถึงเขามาดวยละ” 
  ชายชราตอบพรอมกันวา     “ถาคุณเชิญความม่ังคั่ง  หรือความสําเร็จ  คนใดคนหนึ่ง     
อีกสองคนก็จะอยูขางนอก      แตเม่ือคณุเชญิความรัก   ที่ใดที่เขาไปเราจะไปกับเขา     ที่ใดมีความรัก    
ที่นั่นก็จะมีความม่ังคั่งและความสําเร็จ” 

⊙.............................................................⊙ 
   

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
  It is great cleverness to know how to conceal one’s cleverness. 

(Francois de la Roche Foucauld ค.ศ. 1558-1645) 
  ความฉลาดที่ยิ่งใหญคอืการรูวาจะแอบซอนความฉลาดของตนเองอยางไร   
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