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เมื่อ ฯพณฯ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเขาสมัยที่สอง ไดรับความเชือ
่ ถือและความเชื่อมั่นใน
ดานการบริหารประเทศเปนที่ยกยอง ยอมรับและชื่นชมของคนเกือบทั้งประเทศ แตเมือยางเขาป
ที่ ๖ ของการบริหารประเทศ ปรากฏการณตา
 งๆ ความไมชอบมาพากล ในการจัดซื้อจัดจางของ
กระทรวงทบวงกรมตางๆ ความไมโปรงใสในการบริหาราชการแผนดิน การไมฟงเสียง
ิ องชาติ ขาดจริยธรรม คุณธรรม และขาดความ
วิพากษวิจารณ และการถูกโจมตีวา ขายสมบัตข
สงางามในการบริหารประเทศ ทําใหเกิดความสงสัยวา “นายกรัฐมนตรีของไทยคนนี้เกงจริง
หรือ” ทานเปนผูโชคดีที่ไดดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคการเมืองใหญที่สุด ไดคะแนนเสียงทวม
ทนกวาสิบเกาลานเสียง และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๓๗๗ คน มากที่สุดเปนประวัติการณ
และจะไมมีสมัยไหนชาติใดที่ประเทศไทยจะได สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีเสียงขางมากอยางนี้
อีกแลว
แตทําไมหลังจากบริหารประเทศชาติมาได 5 ป ทานกลับตองมาเผชิญเหตุการณวิกฤตที่แขวน
อนาคตของตนไวกับความไมแนนอน อะไรเปนปจจัยทําใหผน
ู ําที่เปนความหวังของชาวไทยสวนใหญ
จะตองมาประสบปญหาวิกฤตศรัทธาถึงขนาดที่ปญญาชนเกือบทุกหมูเหลาออกมาประทวงใหลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ เกงจริง หรือเปนเพราะบุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือเพราะการผูข
 าดจึง
ทําใหคนผูนี้ไดขึ้นมาอยูในตําแหนงสําคัญอันทรงเกียรตินี้

ในครั้งที่บุคคลผูนี้ ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเกือบสิบปมาแลว ทานไดรับปากทํางาน
สําคัญชิ้นหนึ่งของชาติ คือ การแกปญหาจราจรกรุงเทพมหานครซึ่งเปนอัมพาตมายาวนาน โดยใหสญ
ั ญา
ประชาชาคมวา จะดําเนินการจัดระบบและแกปญหาจราจรใหแลวเสร็จในเวลา ๖ เดือนดวยงบประมาณ
๒๐๐ ลานบาท ชาวกรุงเทพตางมีความหวัง รวมทั้งผูเขียนดวย
ในฐานะเปนนักจัดระบบทางการศึกษาคนหนึ่งที่ไดพฒ
ั นาระบบการศึกษามาหลายระบบ อาทิ
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูเขียนไดจําลองสถานการณวางแผนในใจ
วา หาก ทานจะพัฒนาระบบการจราจรฯ ไดสาํ เร็จ ก็นาจะตองดําเนินการตามขั้นตอน ๔ ขั้น คือ การ
วิเคราะหระบบจราจร การสังเคราะหหรือสรางระบบจราจรขึ้นใหม พัฒนาแบบจําลองระบบจราจรที่
พัฒนาขึ้น และทดสอบระบบกอนที่จะดําเนินการประกาศใช ทั้งนี้เพราะทานไดเปรียบตรงทีม
่ ีโครงสราง
พื้นฐานคือ ดาวเทียมและระบบสื่อสารที่ทันสมัย นั่นคือ ทานตองวิเคราะหระบบดวยการหาขอมูลจํานวน
รถยนตที่วิ่งเขาออกถนนสายหลักทั้งแปดทิศ เพื่อดูวา ชวงใดรถเขาออก มากนอยเพียงใด เพื่อจะไดใช
ดาวเทียมหรือเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น สแกนความเขมขนของจํานวนรถที่วิ่งผานหรือหยุด ณ สีแ
่ ยก
สําคัญทั้งหลาย หากมีรถมากสัญญาณก็จะควบคุมระบบสัญญาณไฟเพื่อระบายรถออกไปอยางรวดเร็ว
และใชเวลามากกวาทิศทางทีจ
่ ํานวนรถมีนอยกวา ในนัยเดียวกับปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร
ขอมูลที่ไดจากกระแสรถวิ่งเขาออกเปนขอมูลสําคัญทีจ
่ ะนําไปสูการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
ควบคุมกระบวนการ และผลลัพธของระบบจราจรที่พัฒนาขึ้น.... แตทานก็มไ
ิ ดดําเนินการอยางเปนระบบ
ในการแกปญหาจราจรแตอยางใด
หลายเดือนผานไป ก็ไมเห็นวาไดมีพัฒนาการหรือความกาวหนาในการแกปญหาจราจรแตอยาง
ใด นอกจากการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาปดเปดธนาคาร การชวยเหลือตํารวจจราจรใหมีขวัญและ
กําลังใจในการที่จะอยูกลางถนนทามกลางแดดแผดเผาและความรอนระอุของถนน ...และแลวอยูๆ ก็มี
โปสเตอรเปนรอยเปนพันแผนติดตั้งไวทช
ี่ องแบงถนนเต็มไปหมดทั่วกรุงเทพมหานคร เชิญชวนใหผใู ช
ถนนรักษากฎจราจร จนเกือบจะถูกชาวมุสลิมประทวง เพราะมีโปสเตอรของพอหนุมคนหนึง่ สวมหมวก
แบนทีแ
่ ลดูเหมือนหมวกทีช
่ าวมุสลิมสวมบนศีรษะ กําลังปนเสนกั้นถนน... หลังจากโปสเตอรชุดนัน
้ ผานไป
แลว ก็ไมไดปรากฏวา ไดพฒ
ั นาระบบจราจรขึ้นใหม จราจรในกรุงเทพ มหานคร ก็ไมไดเบาบางลงแต
อยางใด งบประมาณ 200 ลานบาทก็ละลายหายไป
จากความประทับใจครั้งนั้น ผูเขียนก็ไมไดเชือ
่ ในความสามารถของทานผูนี้ มิวายที่จะเกิด
ความรูส
 ึกในใจวา สักวันหนึ่งทานผูนี้ก็คงมีโอกาสเปนใหญในแผนดินไทย ดังทีผ
่ ูเขียนเคยชี้ใหเพื่อนๆ ดู
ภาพบนปกสามรัฐฉบับสัปดาหวิจารณ และทํานายในพ.ศ. ๒๕๒๒ วา พลเอกเปรม ติณสูลานนทจะไดเปน
ใหญในการบริหารประเทศไทย
แมในการจัดระบบแกความยากจนที่ไดมีการถายทอดรายการโทรทัศน “เรียลลิตี้โชว”จากอําเภอ
สามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ทานก็ใชความคิดของตนเอง ไปสาธิตการแกปญ
 หาความยากจนดวยการแจกเงิน
แจกทีด
่ ิน ... แนนอนจะไมมีนายอําเภอหรือนักบริหารคนใดนําไปใชได เพราะไมอยูในฐานะที่จะนําทรัพย
ไปแจกจายชาวลานได
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พูดถึงการสาธิต ทานก็กลาแสดงความสามารถใหครูอาจารยเห็น ดวยการไปสาธิตการสอน
คณิตศาสตรที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แตมาทราบวาทานไดมีโอกาสรับฟงหรือไมวา ครูอาจารยเขา
วิจารณวิธีการสอนของทานวาอยางไร?
ในการประชุมกลุมกุหลาบแดงเมื่อเกือบแปดปมาแลว ทานไดรับเชิญเปนองคปาฐกใหสมาชิกใน
กลุมฟงถึงวิสย
ั ทัศนทางการเมืองและการกอตัง้ พรรคใหม (ยังอยูระหวางการประกวดชื่อพรรค) ผูเขียน
ั ทัศนของทานผูนี้มากนัก เพราะยังคงฝงใจ แคงใจในความสามารถทีจ
่ ะบริหาร
ไมไดประทับใจในวิสย
ประเทศ อยางไรก็ตามไมกี่ปห
 ลังจากนั้นทานก็ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนเพราะบุญวาสนา โอกาส
และการผูกขาด ผสมกับความสามารถที่ไมโดดเดนอะไรมาก จึงสงผลใหทานไดอํานาจรัฐและกลายเปน
นายกรัฐมนตรีที่มผ
ี ูสนับสนุนมากทีส
่ ุดในประวัติศาสตรของไทย
ณ เวลานี้ ผูเขียนจึงยืนยันความรูสึกเดิม แคลงใจในความสามารถของนายกรัฐมนตรีที่กําลังเปน
ตัวการนําประเทศชาติไปสูวิกฤตการณความแตกแยกของชาวไทยในปจจุบัน
หากทานเกงจริง ทานจะตองบริหารและจัดการตนเองใหมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผค
ู นทุก
หมูเหลา พึงพอใจ แซซองสรรเสริญ ไฉนจึงทําใหตนเองเดือดรอน แลวกลับกลาวหาผูไมเห็นดวยวา
อิจฉาริษยา กลัน
่ แกลง และทําตนเปน “กฎหมู” อยูเหนือ “กฎหมาย”
โอกาสก็มีสวนอํานวยใหทานประสบความสําเร็จ คงปฏิเสธไมไดวา ทานมองเห็นการณไกลที่จะ
สรางความร่ํารวยใหตนเอง โดยฉกฉวยโอกาสรับสัมปทานจากรัฐบาล ร.ส.ช.

คนของรัฐเอง ไมวาจะเปนขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจําในสมัยนั้น ก็แกลงโงทไี่ ม
สามารถประเมินไดตรงกับความเปนจริงวา ธุรกิจมือถือก็ดี ดาวเทียมก็ดีควรจะจายคาสัมปทานใหรัฐปละ
เทาไร เพื่อใหประเทศชาติไดประโยชนอยางเปนกอบเปนกํา ไมปลอยใหผูไดรับสัมปทานรับกําไรตอป
มากมายมหาศาลหลายหมื่นลานบาท จนร่ํารวยและไดอํานาจรัฐในทีส
่ ุด

คงปฏิเสธไมไดวา ทานเปนคนมีบุญวาสนา ไมวาจะเกิดจากความดีทส
ี่ ั่งสมมาในอดีตชาติจึงได
เสวยโภคทรัพยมากมาย หรือจะเปนเพราะกรรมรวมของชาวไทยที่จะตองมาอยูใตเงื้อมมือของคนผูนี้ก็สด
ุ
จะเดา แตทแ
ี่ นนอนคือ ทานอาศัยโอกาสทีค
่ นอื่นไมมีหรือทําไมได คือ การผูกขาด (Monopoly) จาก
ธุรกิจที่ไดรับสัมปทานและไรคูแขง ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือในยุคแรก ดาวเทียมที่ไดรับพระราชทาน
ชื่อ “ไทยคม” ฯลฯ เมื่อเขาสูวงการเมืองก็ประสบความสําเร็จในการสรางระบบผูกขาดในรัฐสภา ดวยการ
หาเสียง ชูนโยบายประชานิยม และคํามั่นสัญญาทีจ
่ ะให จนไดรับความนิยมทวมทนจนไมมใี ครสามารถ
อภิปรายตรวจสอบนายกรัฐมนตรีได
แตบุญวาสนาก็เปนเพียงทุนเดิมที่รอยหรอได หากไมสั่งสมบุญตอเนื่องบุญก็หมดลงได เมื่อบุญ
พรองลง วาสนาก็จะไมสงผลหรือชวยประดับประคองไมได
บุญเหมือนพลังงาน เหมือนน้ํา เหมือนอากาศ วาสนาเหมือนเครื่องยนต หากบุญหมด วาสนาก็
ไมทํางาน เหมือนเรือที่น้ําแหงก็ไมลอย กังหันหรือหางเสือก็ใชไมได เครื่องบินที่นํามันหมดเครื่องยนตก็
ดับ ขาดอากาศก็ตกหลุมอากาศ ไอพนก็ขับเคลื่อนไมได
มนุษยก็เชนเดียวกัน แมบุญจะหนุนใหไดอํานาจมีตําแหนงใหญโต แตหากบุญเหือดหายไป
เหมือนน้ําเหือด น้ํามันหมด หรืออากาศวาย วาสนาก็จะสงผลใหทรงสภาวะอยูไมได คนที่ตกอยูในบอลึกก็
เชนกัน เมื่อน้ําขึ้นก็จะดันเขาใหขึ้นมาถึงปากบอ หากเขาไมพยายามปมน้ําเขาไปในบออยางตอเนื่อง น้ําก็
จะลดลง เขาก็จะตกลงไปที่กนบออีกอยางเดิม ผูนําคนนั้นก็จะไมสามารถดํารงตําแหนงตอไปได
คนที่เขาสูอํานาจทางการเมือง หากปลอยใหกิเลส คือ โมหะ โลภะ และโทสะ ครอบงําก็จะ
กลายเปนคนหลงวา อํานาจคือแกวสารพัดนึก ก็จะโลภอํานาจ หลงวา เงินคือพระเจาก็จะโลภเงิน เมื่อโลภ
อํานาจโลภเงินก็หวงแหนไมอยากเสียอํานาจ ไมอยากเสียเงิน เมื่อมีใครขัดขวาง วิพากษวจ
ิ ารณก็จะเกิด
โทสะ เริ่มจากความฉุนเฉียวกอน ตามดวยความหงุดหงิด ขุน
 เคืองและโกรธแคน กิเลสจึงเปนไวรัสทําลาย
บุญ และทําใหคนผูนั้นตาบอด มองไมเห็นความผิดถูกหรือชัว่ ดี ยิ่งมีกิเลสมาก บุญก็ยิ่งหมดเร็ว ผลงาน
ความดีทส
ี่ ั่งสมมาก็จะถูกเผาผลาญวอดวาย จะมาพร่ําหาความดีหรือผลงานที่ตนเองทําไวก็เหลืออยูใน
ความทรงจํา เหมือนนึกถึงบานที่ไหมเปนจุนไปแลวฉะนั้น
สําหรับผูนาํ คนนี้ ทานจะถูกครอบงําดวยกิเลสคือ ความหลง ความโลภหรือโทสะหรือไม ผูอา นก็
คงวินิจฉัยไดเอง และตัดสินไดวา ทานเกงจริงหรือเปนเพราะบุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการ
ผูกขาดกันแน!!!

ปทุมวัน
๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ๑๒.๕๐ น.

