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หากเปรียบชีวิตคนเป็นเช่นต�ำรา ‘ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์’ ก็นับเป็น

ต�ำราที่มีค่าควรศึกษาอย่างยิ่ง
เนื่ อ งเพราะเส้ น ทางเดิ น ชี วิ ต ที่ ห ลากหลายของ ดร.อาทิ ต ย์ ทั้ ง งาน
การเมือง งานบริหาร หรืองานสังคม ล้วนแต่เผชิญกับเรื่องราวที่สามารถกล่าว
ได้ว่าเป็น “ประวัติศาสตร์” ส�ำคัญของชาติทั้งสิ้น
ไล่เรียงตั้งแต่เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ปี 2535 ที่ท�ำให้ทุกคนรู้จัก
ดร.อาทิตย์มากที่สุดในนาม “วีรบุรุษประชาธิปไตย” ย้อนหลังไปกว่านั้นก็เป็น
ที่จดจ�ำของคนในฐานะผู้ว่าการฯ ที่พลิกผัน “การประปา” องค์กรรัฐวิสาหกิจ
ที่เน่าเฟะให้กลับมามีก�ำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ อีกครั้งกับค�ำว่า “วีรบุรุษ” เมื่อ
ครั้งต�ำแหน่งรัฐมนตรี ดร.อาทิตย์ก็กล้าเข้าไปถอดสลักปัญหาอันซับซ้อนอย่าง
“เขื่อนราษีไศล” กล้าตัดสินใจคิดนอกกรอบ เมื่อครั้งรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือความมุ่งมั่นตั้งใจก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เอกชน ต่อสู้ผลักดันให้มีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ามกลาง
อุปสรรคปัญหานานา เหล่านี้เป็นต้น
หลายเรื่องแม้กลายเป็นอดีตไปนานแล้ว แต่ในเชิงความคิดและปฏิบัติ
ของ ดร.อาทิตย์กลับน่าสนใจ และน่าจะใช้ได้เสมอ ไม่วา่ ยุคสมัยจะเปลีย่ นแปลง
ไปแค่ไหน โดยเฉพาะภาวะการเมืองและสังคมของประเทศปัจจุบัน
การจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ ได้อย่างไร ดร.อาทิตย์ คือกรณีศกึ ษาหนึง่
แน่นอนว่า เรื่องราวของ ดร.อาทิตย์ทั้งหลายที่กล่าวมาถูกบันทึกไว้
มากมาย ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ แฟ้มประวัติ วิดีทัศน์ หรือปัจจุบันค้นคว้าได้ทาง

อินเทอร์เน็ต บุคคลที่สนใจสามารถค้นคว้าหาอ่านได้ไม่ยาก แต่ต้องไม่ลืมว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้อื่นเขียนไว้ ประกอบกับบางเหตุการณ์ด้วยเงื่อนไขเวลาขณะนั้น
ไม่สามารถท�ำให้ ดร.อาทิตย์เปิดเผยได้ถนัดนัก จึงย่อมไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ประการส�ำคัญ เราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลาเมื่อล่วงเลยผ่านไป เรื่อง
ราวอันเป็นประวัติศาสตร์บางเรื่องก็จะถูกลืมเลือนหายไป มิหน�ำซ�้ำข้อเท็จจริง
ข้อควรรู้บางอย่างก็จะพลอยตายไปกับกาลเวลาไปด้วย ไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้ง
เรื่องราวของการก้าวข้ามผ่านวิกฤตใหญ่น้อยนานัปการของคนชื่อ ดร.อาทิตย์
หนังสือเล่มนี้ ทีมงานกองบรรณาธิการ ASTV-ผู้จัดการ ได้รับโอกาส
บันทึกและเรียบเรียงค�ำบอกเล่าจากปากของ ดร.อาทิตย์เอง ซึง่ ถ่ายทอดทุกเรือ่ ง
อย่างละเอียด โดยหลายๆ เรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ประกอบกับทีมงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ทีช่ ว่ ยเหลือการค้นคว้าข้อมูล
แนะน�ำแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมจึงท�ำให้มนั่ ใจว่า หนังสือทีท่ า่ นผูอ้ า่ นจะได้อา่ นจากนี้
เป็นอะไรทีแ่ ตกต่างและเติมเต็มประวัตศิ าสตร์สว่ นที่ ดร.อาทิตย์เข้าไปเกีย่ วข้อง
ได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ในฐานะบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย์
อุ ไ รรั ต น์ ขอบคุ ณ ที ม งานมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ไว้ ณ ที่ นี้ ขอบคุ ณ ที ม งาน
กองบรรณาธิการ ASTV-ผูจ้ ดั การ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ส�ำนักพิมพ์บา้ นพระอาทิตย์
และที่ส�ำคัญผู้อ่านทุกท่าน
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การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น ได้ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน

ประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้ผ่านตัวอักษร ซึ่ง “การเรียนรู้” ที่ถือเป็น
“การเรียนลัด” ของผู้คนที่ได้ผลดีทางหนึ่ง คือ การถอดบทเรียนจากผู้มี
ประสบการณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ท�ำการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
ชีวิตของ “ดร.อาทิ ต ย์ อุ ไ รรั ต น์ ” ไม่ต่างอะไรจากหลักสูตรที่ผ่าน
การกลั่นกรอง บ่มเพาะด้วยเหตุการณ์ที่ต่างกรรมต่างวาระ
ในยามทีเ่ ขาเป็นประธานรัฐสภา เขาต้องแบกเอาความคาดหวังของคนทัง้
ประเทศไว้บนบ่าไหล่ และมีอนาคตของชาติเป็นเดิมพันในการตัดสินใจ ดังการน�ำ
ชือ่ นายกรัฐมนตรีขนึ้ ทูลเกล้าฯ ในช่วงเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ท่ามกลางความ
ขัดแย้งของคนในชาติ และความกดดันที่เขาได้รับจากนักการเมืองที่อยู่รอบตัว
แต่บุรุษผู้นี้ก็น�ำพาชาติหลุดพ้นจากเปลวไฟแห่งความขัดแย้งออกมาได้
ในยามที่เขาเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง เขาต้องเข้าไปแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทีก่ ดั กินองค์กรจนแทบไม่เหลือความเป็นหนึง่ เดียวกัน ภาวะขาดทุน
สะสมมโหฬาร ภาระทีเ่ ขาต้องต่อสูเ้ อาชนะทัง้ กับ “ใจ” ของพนักงานการประปาฯ
และความเลวร้ายทางการเมือง เขาก็พาองค์กรแห่งนี้กลับมายืนหยัดได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี ฟื้นคืนก�ำไร และรับใช้ประชาชนมาจวบจนทุกวันนี้
ในยามที่เขาเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และต้องเข้าไป
แก้ปัญหาให้ชาวบ้านลุ่มน�้ำมูลที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล เขา
ไม่ได้ลงั เลสงสัยในสิง่ ทีต่ อ้ งกระท�ำ ทัง้ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกรุมย�ำจากเพือ่ น ส.ส.ด้วย
กันเอง เมือ่ ตัดสินใจแขวนเขือ่ นทีใ่ ช้งบประมาณหลายพันล้านบาทในการสร้างไว้

โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะนัน่ คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้ความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชน
หมดไป
ในยามทีเ่ ขาเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และฉีกกฎของ
กระทรวงการต่างประเทศ โดยมุ่งจะน�ำประเทศให้พ้นจากสมรภูมิของสงคราม
เป็นหลัก แต่ตัวเขาเองกลับถูกเพื่อน ส.ส.ร่วมชาติรุมก่นด่า
ในยามที่เขาเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อชาติเกิด
วิกฤตขาดแคลนแพทย์ เขาก็กล้าทีจ่ ะเอาความมุง่ มัน่ และจริงใจเข้าไปคัดง้างกับ
ค่านิยมเดิมๆ ของสังคมไทย ที่เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์
เปิดโรงเรียนแพทย์ได้ กระทั่งสามารถขอเปิดหลักสูตรแพทย์ในมหาวิทยาลัย
เอกชนได้เป็นแห่งแรกของประเทศ
ดร.อาทิตย์มีแนวคิดอย่างไร ต่อการตัดสินใจแต่ละครั้ง
แต่ละเรื่องในชีวิตของ “ดร.อาทิตย์” สะท้อนความเป็นตัวตนของเขา
ชัดเจน ถ้าคิดจะเรียนลัดให้ได้ผลดี ก็คงต้องหาบทเรียนที่ผา่ นการคัดสรรจาก
ประสบการณ์ชั้นดีมาเป็นต้นแบบการเรียนรู้
ชีวิตของ ดร.อาทิตย์ มีคุณสมบัติดังว่าทุกประการ

10 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

ฝ่าวิกฤต “ท็อปบูต”
ในห้วงเวลา
“พฤษภาทมิฬ”

...ท่ามกลางเศษฝุ่นจากซากปรักหักพัง

ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ต่อมาเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม
ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภาขณะนั้น ได้ท�ำในสิ่งที่ทุกฝ่าย
ไม่คาดคิด โดยตัดสินใจน�ำชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้กลับมา
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของฉายา “วีรบุรุษประชาธิปไตย”

ของบ้านเมือง ท่ามกลางกลิ่นควันปืนและเสียงตบเท้า
ดังสนั่นของท็อปบูต และท่ามกลางเหตุการณ์วิกฤต
ทางการเมืองอันเป็นที่มาของการปะทะกันอย่างรุนแรง
จนเสียเลือด เสียเนื้อ เสียชีวิต เมื่อคนไทยหันมาเผชิญ
หน้ากันเอง บ้านเมืองลุกเป็นไฟ การสือ่ สารถูกบิดเบือน
ประชาชนถูกปิดหูปิดตาจากข้อเท็จจริง...
มันเป็นกลียุคอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่
ภายหลังถูกขานนามว่า “พฤษภาทมิฬ” หรือ “Black
May”
ในขณะที่ประเทศชาติก�ำลังก้าวเข้าสู่หัวเลี้ยว
หัวต่ออันตึงเครียดและล่อแหลม บุคคลผู้หนึ่งที่ร่วม
อยู่ในเหตุวิกฤตครั้งนั้น และการตัดสินใจครั้งส�ำคัญ
ที่สุดในครั้งนี้ของเขา เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ ที่จะ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับประเทศ และต่อ
ประชาชนทุกผู้ทุกนามเลยทีเดียว
กองบรรณาธิการ
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พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง หัวหน้า พรรคพลังธรรมในขณะนั้น เป็นผู้น�ำมวลชนคนส�ำคัญ
ที่ต่อสู้เรียกร้องให้ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากต�ำแหน่ง และให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อน�ำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบก
ขณะนั้นนับเป็นบุคคลส�ำคัญใน
“คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ”
ที่เข้ายึดอ�ำนาจจาก พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 จนกระทั่งหลังการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 พรรคการเมือง 5 พรรค
คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย
พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย
และพรรคราษฎร ขณะนั้นร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
และสนับสนุนให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร
เป็นนายกรัฐมนตรี
ประชาชนที่ไม่พอใจการเสียสัตย์เข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.สุจินดา คราประยูร หนึ่งในสมาชิก
ในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่เข้าร่วมปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
จากที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่รับต�ำแหน่งใดๆ โดยการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลที่น�ำโดยพล.อ.สุจินดา ค่อยๆ ลุกลาม
และขยายวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2535

กองบรรณาธิการ
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คืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ขณะที่ผู้ประท้วงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร เคลื่อนขบวนประชาชน
จากสนามหลวงไปยังถนนราชด�ำเนินกลาง เพื่อไปยังหน้าท�ำเนียบรัฐบาล ต�ำรวจและทหารได้สกัดการ
เคลื่อนขบวนของประชาชน เริ่มเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในบางจุด
และมีการบุกเผาสถานีต�ำรวจนครบาลนางเลิ้ง

จากนั้นเมื่อเข้าสู่วันที่ 18 พฤษภาคม รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
และให้ทหารท�ำหน้าที่รักษาความสงบ แต่ได้น�ำไปสู่การปะทะกันกับประชาชน มีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุม
ในบริเวณถนนราชด�ำเนิน จากนั้นจึงเข้าสลายการชุมนุมในเช้ามืดวันเดียวกันนั้น
ตามหลักฐานที่ปรากฏมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก

กองบรรณาธิการ
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จากบ้านราชครู สู่เก้าอี้นายกฯ
ชนวนเหตุอนั เป็นทีม่ าของเหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ อีกครัง้
หนึง่ ของประเทศไทย เหตุการณ์ทตี่ อ้ งถูกบันทึกเอาไว้ในประวัตศิ าสตร์การลุกฮือ
ของประชาชนเพือ่ ต่อสูอ้ ำ� นาจเผด็จการทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535
ที่รู้จักกันในนามของ “พฤษภาทมิฬ” นั้น มีปฐมบทจากภายหลังการลงจากเก้าอี้
นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดยปฏิเสธ
จะรั้งต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 4
ในขณะทีท่ ายาทฝัง่ บ้านราชครูอย่าง “พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ” ในฐานะ
หัวหน้าพรรคชาติไทย ทีล่ งเล่นการเมืองผ่านสนามเลือกตัง้ และสามารถเอาชนะ
การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531 ได้คะแนนของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรเป็น
อันดับหนึ่ง จึงได้เป็นแกนน�ำจัดตั้งรัฐบาลผสม และ พล.อ.ชาติชายก็ได้ขึ้นนั่ง
เก้าอีน้ ายกรัฐมนตรีคนต่อมา โดยเข้ารับต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
ในยุคที่ พล.อ.ชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ถือว่าเป็นยุคที่มีการ
วางนโยบายการบริ ห ารเน้ น หนั ก ไปในด้ า นการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ผลงาน
ที่ โ ดดเด่ น มากของรั ฐ บาล พล.อ.ชาติ ช าย คื อ การด� ำ เนิ น นโยบายกระชั บ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอินโดจีน
ประสานงานให้มีการเจรจาร่วมเขมร 4 ฝ่าย เพื่อยุติการสู้รบและสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งรัฐบาลประเทศกัมพูชาภายใต้การน�ำของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ
ขึ้น และเดินหน้าเต็มตัวเพื่อผลักดันการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่
มีชายแดนติดกัน ภายใต้ชื่อที่รู้จักกันดีในนาม “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนาม
การค้า”
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมตั โิ ครงการเพือ่ ให้เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ เช่น โครงการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 ล้านเลขหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และโครงการทางด่วนยกระดับ
ถือเป็นห้วงเวลาแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียว
ตัวเลขความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนั้นร้อนแรงถึงกว่า 10
เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี กระทัง่ มีการคาดหมายโดยทัว่ ไปว่าประเทศไทยจะเป็น “เสือตัว
ที่ 5” ของเอเชีย (Fifth Asian Tiger) ต่อจาก “4 เสือเศรษฐกิจของเอเชีย” คือ

เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน
แต่ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยก�ำลังเฟื่องฟูถึงขีดสุด ตัวเลข
การลงทุนจากต่างประเทศไต่ระดับสูงเสียจนน่าชื่นใจ ราคาบ้าน ที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์อนื่ ๆ พร้อมใจกันดีดตัวขึน้ สูงเป็นประวัตกิ ารณ์ ทว่าเสถียรภาพ
ภายในของรัฐบาลกลับเกิดปัญหา และดูเหมือนปัญหานั้นจะขยายขึ้นเรื่อยๆ
อย่างยากจะควบคุมและแก้ไข
“พล.อ.ชาติชายท่านเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายแท้ๆ บุคลิกลักษณะออกจะ
เพลย์บอยหน่อยๆ ด้วยซ�้ำ ท่านจะง่ายๆ ไม่จุกจิก มีอะไรก็จะบอกเสมอว่าไม่มี
ปัญหา No Problem” ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ให้ภาพของผู้น�ำรัฐนาวาในขณะนั้น
ซึ่งค�ำพูดติดปากของ พล.อ.ชาติชายนี้ ใช่ว่าจะรู้ดีแค่ในหมู่แวดวง
การเมือง ทว่าในระดับบุคคลทั่วไปก็มักจะได้ยิน พล.อ.ชาติชายพูดค�ำนี้ผ่าน
สื่ออยู่เสมอๆ เพราะมักจะเป็นค�ำที่ พล.อ.ชาติชายพูดบ่อยๆ ขณะให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนว่า “No Problem” หมายถึง “ไม่มีปัญหา” จนเป็นที่จดจ�ำได้ทั่วไป
จนกระทั่งศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง “ยืนยง โอภากุล” หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ได้น�ำ
ไปประพันธ์เป็นเพลงล้อการเมืองชื่อ “โนพลอมแพลม”

เฟื่องฟูจนลืมดูภายใน
ด้วยบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างจะง่ายๆ สบายๆ และมีใจนักเลง ไม่
ถือโทษโกรธเพื่อนหรือน้องๆ และมักจะหยวนๆ กันไปของ พล.อ.ชาติชาย ท�ำให้
เกิดการทุจริตและกินนอกกินในกันในคณะรัฐมนตรี หลายคนในคณะรัฐมนตรี
มีชอื่ เกีย่ วข้องในการกระท�ำการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จนสือ่ มวลชนในยุคนัน้
ขนานนามคณะรัฐมนตรีภายใต้การน�ำของ พล.อ.ชาติชายว่า “บุฟเฟต์คาบิเนต”
(Buffet Cabinet) ซึง่ เป็นค�ำทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับการทีร่ ฐั มนตรีทงั้ หลายสามารถ
ทุจริตโกงบ้านกินเมืองได้โดยสะดวก ชนิดมือใครยาวสาวได้กส็ าวเอา ไม่ตา่ งจาก
การรับประทานอาหารบุฟเฟต์ ที่รับประทานเท่าไหร่ก็ได้
และแม้ว่าผู้น�ำในคณะรัฐบาลยุคนั้นมักจะชอบเอ่ยค�ำว่า “ไม่มีปัญหา”
ออกมาอยู่บ่อยๆ แต่สิ่งที่เป็นความจริงแบบมิอาจจะปฏิเสธได้ก็คือ การบริหาร
บ้านเมืองของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ก�ำลัง “ประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวง”
กองบรรณาธิการ
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นอกจากจะมีค�ำกล่าวโจมตีการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นแบบ
“บุฟเฟต์คาบิเนต” แล้ว การท�ำงานของสภาผู้แทนราษฎรที่มีสัดส่วน ส.ส.ฝ่าย
รัฐบาลเป็นจ�ำนวนมากก็ถูกโจมตีว่ามีสภาพเป็น “เผด็จการรัฐสภา” ด้วย
ด้านประชาชนผู้ที่เคยนิยม พล.อ.ชาติชายในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้น�ำ
พาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสภาพคล่อง
ทางการเงินมีมากขึ้น ก็เริ่มจะหันมามองพฤติกรรม “ชูชก” ของนักการเมืองใน
คณะรัฐบาลที่ “กินเอาๆ” อย่างไม่รู้จักพอ จนคะแนนนิยมที่ประชาชนมีต่อตัว
พล.อ.ชาติชาย รวมถึงคณะรัฐมนตรีตกต�่ำลงอย่างมาก

รัฐประหารกลางอากาศและค�ำสัตย์ของ รสช.
ในขณะเดียวกันที่กลุ่มนายทหารระดับสูงของประเทศไทย น�ำโดย
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ พล.อ.สุจินดา คราประยูร พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล
และ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ได้หารือกันอย่างลับๆ เพื่อก่อรัฐประหาร
โดยอ้างความชอบธรรมจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของ พล.อ.
ชาติชาย
จนในที่สุดแผนการครั้งนี้ก็ถูกหารือตระเตรียมจนพร้อมสรรพ พร้อมๆ
กับสถานการณ์ที่สุกงอม...ช่วงเวลาประมาณ 11.15 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2534 ขณะที่ พล.อ.ชาติชาย และ พล.อ.อาทิตย์ ก�ำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี
(ต�ำแหน่งในขณะนั้น) พร้อมคณะก�ำลังจะเดินทางโดยเครื่องบินซี 130 เพื่อน�ำ
พล.อ.อาทิตย์ ก�ำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กลาโหม เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
ในวิ น าที ที่ ล ้ อ ของเครื่ อ งบิ น ซี 130 ผละออกจากพื้ น รั น เวย์ เ พื่ อ จะ
เทกออฟล�ำขึ้นสู่อากาศ ทหารสองนายในชุดซาฟารีสีน�้ำตาลก็กระชากปืนจาก
เอวควบคุม รปภ.ทั้ง 20 คนเอาไว้ พร้อมๆ กับที่เครื่องบินลดความเร็วลง และ
พล.อ.ชาติชายถูกคุมตัว แผนการก่อรัฐประหารเป็นไปตามที่ก�ำหนดเอาไว้ทุก
ประการ
พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ออกจากกองทัพอากาศ สมทบกับ พล.อ.

สุจินดา คราประยูร พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดออกแถลงการณ์กบั ประชาชน ใน
ฐานะกลุม่ ทีเ่ รียกตัวเองว่า “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” หรือ “รสช.”
โดยในเบื้องต้น คณะ รสช. โดยเฉพาะ พล.อ.สุจินดา ได้ออกหน้าให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังท�ำการรัฐประหารอยู่เนืองๆ และแทบทุกครั้งจะให้
ค�ำมั่นว่าคณะ รสช.รัฐประหารเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อ
แก้ไขระบอบรัฐบาลที่ทุจริตโกงบ้านกินเมือง โดยคณะ รสช.จะไม่รับต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีโดยเด็ดขาด
“ผมยืนยัน ไม่เล่นการเมือง ไม่ลงเลือกตั้ง ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีโดย
เด็ดขาด การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน”
ทว่าในระหว่างนั้นก็ได้มีวลีเด็ดเล็ดลอดออกมาเป็นกระแสพูดกันหนาหู
พอสมควรว่า “บิ๊กจ๊อด” พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้เป็นหัวหน้าคณะ รสช.ได้พูด
ถึงคนจะมาเป็นนายกฯ หลังยึดอ�ำนาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ว่า
... “หากสุไม่เอาก็ให้เต้ ถ้าเต้ไม่เอาก็ให้ตุ๋ย” ...
(“สุ” คือ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ส่วน “เต้” คือ พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล
และ “ตุ๋ย” คือ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี)
ถือเป็นวลีทฉี่ ายภาพความเป็น “เผด็จการทหาร” ในยุคนัน้ ได้แบบไม่ตอ้ ง
อธิบายความเพิ่ม
ในระหว่างนี้จะให้เกิดสุญญากาศด้านการบริหารประเทศไม่ได้ คณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจึงได้น�ำชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้น
ทูลเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขัดตาทัพในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งได้
รับการโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 และมีการแต่งตั้งสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขนึ้ รวมทัง้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 20 คน
เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ประเด็นที่ประชาชนสนใจในรัฐธรรมนูญฉบับ รสช.ก็คือ นายกรัฐมนตรี
มาจากการเลือกตัง้ หรือไม่ ท้ายทีส่ ดุ รัฐธรรมนูญใหม่กไ็ ม่ได้ระบุประเด็นนีล้ งไป
กองบรรณาธิการ
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มีเพียงค�ำพูดจาก พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่ปฏิเสธต่อประชาชนว่า
“จะไม่สืบทอดอ�ำนาจ จะไม่เป็นนายกรัฐมนตรี”

รสช.ก็เลยเสนอ พล.อ.สุจินดาเป็นนายกฯ” ดร.อาทิตย์กล่าวถึงเบื้องหลังและ
ที่มาที่ไปของข้อหาหนักที่นายณรงค์ถูกกล่าวหาในครั้งนั้น จนไม่สามารถนั่งใน
ต�ำแหน่งนายกฯ ได้

เปิดเบื้องลึก “ณรงค์ วงศ์วรรณ”
กับข้อหา “ยาเสพติด” วืดนั่งเก้าอี้นายกฯ

เมื่อ “บิ๊กสุ” ประกาศ “เสียสัตย์เพื่อชาติ”

หลังการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยพรรค
ที่ได้จ�ำนวนผู้แทนฯ มากที่สุดคือ พรรคสามัคคีธรรม (79 คน) ได้เป็นแกนน�ำ
จัดตั้งรัฐบาล โดยมีการรวมตัวกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ คือ พรรคชาติไทย
พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร และมีการเตรียมเสนอนายณรงค์ วงศ์วรรณ
หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีผู้แทนฯ มากที่สุด ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
นางมาร์กาเร็ต ทัตไวเลอร์ ได้ออกมาประกาศว่านายณรงค์นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่
สามารถขอวีซา่ เดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ เนือ่ งจากมีความใกล้ชดิ กับนักค้ายาเสพติด
ท�ำให้หวยมาออกที่ “พล.อ.สุจินดา” ผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศยืนยันหนักแน่นว่า
ตนและคณะ รสช.จะไม่รบั ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเด็ดขาด และไม่ได้กอ่ การ
รัฐประหารมาเพื่อหวังจะเอาอ�ำนาจไว้ในมือ
“สาเหตุที่พี่ณรงค์โดนกล่าวหาว่ามีเอี่ยวกับยาเสพติดก็เพราะมีวันหนึ่ง
พี่ณรงค์เปิดแถลงข่าว ในวันนั้นมีด็อกเตอร์หญิงจากประเทศสิงคโปร์คนหนึ่ง
ถามพี่ณรงค์ว่า Business ของครอบครัวท่านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหม
พี่ณรงค์กลับตอบไปว่า It’s my business คือก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะพูดว่าอะไร แล้ว
เขาก็ถามซ�้ำว่าท่านจะปฏิเสธไหม ผมก็ถลาไปเลยบอกปฏิเสธ แต่พี่ณรงค์ไม่พูด
อะไร ไม่รู้แกเข้าใจยังไง ก็เลยกลายเป็นประเด็น
ตอนหลังผมก็ตดิ ต่อทูตอเมริกนั นัดไปคุยกัน พยายามเคลียร์วา่ พีณ
่ รงค์
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ แต่พี่ณรงค์แกมีลักษณะเป็นพ่อเลี้ยงทางเหนือ บ้าน
แกเปิดตลอด ใครจะเข้าไปกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้ ตัวแกน่ะไม่เกี่ยวหรอก แต่คน
บางคนที่เข้านอกออกในบ้านแกน่ะเกี่ยว ทางสหรัฐฯ ก็ซุ่มจับตา ปรากฏว่าก็มี
รายงานว่าคนที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเดินเข้านอกออกในบ้านพี่ณรงค์ ทูตเอง
ก็ไม่รู้จะท�ำยังไง ก็จบไป ไม่รู้วา่ ใครวางแผนให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่า แล้วสภา

ในที่สุด พล.อ.สุจินดา คราประยูร ก็ตัดสินใจรับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยกล่าววลีประวัติศาสตร์ว่า “เสียสัตย์เพื่อชาติ” ส�ำหรับ ดร.อาทิตย์เอง ใน
สถานการณ์อันกดดันนี้ เขาโดนลากเข้าไปมีเอี่ยวอย่างช่วยไม่ได้
7 เมษายน พ.ศ. 2535 หลังจากการก้าวลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมัย
แรกของนายอานันท์ ปันยารชุน พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ (ประธานสภา รสช.)
พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ เสนอชื่อ พล.อ.สุจินดา
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ย้อนเหตุการณ์การเข้าเฝ้าฯ ในวันนั้นว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งถามหลายอย่าง พระองค์
ท่านทรงมีรับสั่งให้ช่างภาพให้ทีวีออกไปหมด ทรงซักถามเป็นข้อๆ เหมือนยี่สิบ
ค�ำถามเลย “ลาออกจากผบ.ทบ.แล้วหรือยัง” “หัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ ไม่ได้
มีรองหัวหน้าพรรคทีเ่ ป็นได้ไหม” ฯลฯ จนมาถึงช่วงท้ายทีม่ พี ระราชด�ำรัสถามถึง
ประเด็นที่ประชาชนเขาอยากได้นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง”
ผมก็กราบบังคมทูลแทนว่า “กฎหมายไม่ได้ห้าม” และค�ำถามสุดท้ายที่
ทรงถามก็คือ “ลาออกจาก รสช.หรือยัง”
“เป็นค�ำถามข้อเท็จจริง ที่ถ้าเผื่อพล.อ.สุนทรกับ พล.อ.อิสระพงศ์ตอบ
ตามจริง ก็คือยังไม่ได้ลาออกพระพุทธเจ้าค่ะ แต่เขายังไม่ได้ตอบ เพราะรู้ว่าถ้า
ตอบแบบนี้ท่านจะต้องตีกลับมาเพื่อให้ไปลาออกก่อน ตอนนั้นผมคิดว่าจะเป็น
แบบนั้น ผมก็เลยกราบบังคมทูลไป”
ดร.อาทิตย์ตัดสินใจขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ไปว่า ต�ำแหน่งมีสองประเภท ประเภทหนึง่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ กี ฎหมาย
ก�ำหนดเอาไว้เรียบร้อยว่าจะเข้าสู่ต�ำแหน่งอย่างไร และจะออกจากต�ำแหน่ง
อย่างไร อีกประเภทหนึ่งอาจจะบอกไว้ไม่ชัดเจนว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไร แต่
กองบรรณาธิการ
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เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวระบุเอาไว้ว่า เมื่อมีการตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว
รสช.จะสลายตัวโดยอัตโนมัติ ต�ำแหน่งนี้เป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ จะปล่อยให้เกิด
สุญญากาศแม้แต่วินาทีเดียวก็เป็นการมิบังควร
“ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความเห็นว่าไม่จ�ำเป็นต้องลาออก”
นี่คือค�ำกราบบังคมทูลของ ดร.อาทิตย์ในวันนั้น ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวก็ร�ำพึง
ออกมาดังๆ ว่า
“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมคิดได้อย่างไรนะ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีรับสั่งว่า อาทิตย์พูดถูก มีเหตุผล พระองค์ก็ให้กลับออก
ไปก่อน พอเข้ามาใหม่ทีวีก็มาตั้งกล้อง แล้วพระองค์จึงทรงลงพระปรมาภิไธย”
ในกาลนั้น 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 19 นาม “พล.อ.สุจินดา คราประยูร” ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ
นองเลือดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
แต่ที่มากไปกว่านั้นยังเป็นวันที่ ดร.อาทิตย์ได้กระท�ำบางสิ่ง ที่ต่อมาภาย
หลังสิง่ ทีเ่ ขาท�ำลงไปนี้ ส่งผลต่อการตัดสินใจเพือ่ “รับผิดชอบ” ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา

“เปรซิเดียม-ศาสนาใหม่” วลีพาตายของ “บิ๊กสุ”
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ให้หลังจากการตัดสินใจรับต�ำแหน่งผู้น�ำของ
พล.อ.สุจินดา ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนจนมีการก่อตัว
ชุมนุมประท้วง ดร.อาทิตย์มีโอกาสพบ พล.อ.สุจินดา ในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคล และรุ่งขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จะเป็น
วันที่ พล.อ.สุจินดานายกฯ คนใหม่จะแถลงนโยบาย ในฐานะที่ ดร.อาทิตย์รู้จัก
และมีความสนิทสนมกับ พล.อ.สุจินดาในระดับหนึ่ง
ดร.อาทิตย์จึงให้ค�ำแนะน�ำแก่ “พี่สุ” ของเขา
“พี่สุครับ ผมขออะไรพี่สุสักอย่างได้ไหมครับ พรุ่งนี้ขอให้พี่เตรียม
สุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ ยาวประมาณ 15 นาที ผมตั้งหัวข้อให้ด้วย
หัวข้อคือ ‘ท�ำไมผมจึงจ�ำเป็นต้องมารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี’ พี่สุก็รับค�ำ
ว่า ได้ ได้ ได้ ซึ่งผมก็คิดว่าเขาจะพูดดีๆ พูดโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับและ

เย็นลง เพราะตอนนั้นมันมีกระแสความไม่พอใจกรุ่นๆ อยู่”
และในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 นั่นเอง พล.อ.สุจินดา คราประยูร
ก็ได้แถลงเกี่ยวกับความจ�ำเป็นที่จะต้องรับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 19
ต่อจากนายกฯ ขัดตาทัพอย่าง “อานันท์ ปันยารชุน” แต่ พล.อ.สุจินดาได้สร้าง
ความตกตะลึงให้แก่บรรดานักการเมือง นักวิชาการ กระทัง่ ประชาชนทัว่ ไป ด้วย
ถ้อยแถลงถึงเหตุผลที่ชวนอึ้งและนึกไม่ถึงว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีคนใหม่
จะยกเหตุผลจ�ำพวกนี้มาเป็น “ข้ออ้าง” ในเหตุผลของ “ความจ�ำเป็น” ที่ต้องรับ
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
วันนั้น พล.อ.สุจินดาได้กล่าวถึงเหตุผลในการเข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า ประการแรก รัฐธรรมนูญไม่ได้
ก�ำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประการที่สอง
เคยรับราชการใกล้ชิดบุคคลหนึง่ ที่ปจั จุบันมาเป็นนักการเมือง ทราบดีว่าบุคคล
ผู้นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสภาปฏิวัติ หรือที่ประชาชน
ทั่วไปเรียกว่า สภาโจ๊ก
“ผมได้เคยเสนอแนะหลายครั้งให้ถอนตัวจากคนกลุ่มนั้น และผม
ค่อนข้างมั่นใจว่า ระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นั้นใฝ่ฝัน คือการขึ้นสู่อ�ำนาจใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบเปรซิเดียม ในขณะนี้กลุ่มที่ได้ด�ำเนินการก่อกวน
ความไม่สงบอยู่นอกสภา เพื่อจะสร้างความวุ่นวายเพื่อน�ำประเทศไปสู่ระบอบ
สภาเปรซิเดียมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลกลุ่มนี้ ประการที่สาม ผมได้รับการร้องขอ
จากพุทธศาสนิกชนจ�ำนวนมากให้มารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพือ่ ป้องกันและ
รักษาไว้ซึ่งศาสนาพุทธที่ก�ำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งศาสนาขึ้นใหม่ ประการ
ที่สี่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านก็ได้เรียนให้ท่านประธานสภาทราบ
แล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้มีการใช้เงินกันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในฐานะ
คนกลางทีเ่ ป็นนายกรัฐมนตรีคงจะอยูใ่ นฐานะทีค่ วบคุมดูแลการทุจริตคอร์รปั ชัน
ได้ดีที่สุด”
ด้าน ดร.อาทิตย์ที่ก�ำลังรอฟังค�ำแถลง “ที่ดีที่สุดในชีวิต” ของ พล.อ.
สุจินดาอยู่นั้น ถึงกับออกปากบอกถึงความรู้สึกแรกที่ได้ยินเหตุผลที่ พล.อ.
สุจินดาอ้างว่าเป็นเหตุสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีท็อปบูตรายนี้ต้องรับต�ำแหน่ง
“วินาทีนั้นผมบอกตัวเองได้ว่า พี่สุจบแล้วงานนี้พังแล้ว”
กองบรรณาธิการ
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ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ ดร.อาทิตย์คาดการณ์ เพราะทันทีที่จบค�ำแถลงของ
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ “พล.อ.สุจินดา คราประยูร” ประชาชนที่รอฟังค�ำแถลงอยู่
รอบๆ ท�ำเนียบรัฐบาลก็ลุกฮือประท้วงอย่างไม่พอใจจนถึงขั้นมีการปีนก�ำแพง
รัฐสภาเข้ามาจนต้องปิดประชุมโดยทันที
“จนถึงขัน้ ต้องประกาศว่า นายกฯ ไม่อยูแ่ ล้ว อย่าพังประตูเข้ามา อย่าปีน
รั้วเข้ามา แล้วประชาชนที่ไม่พอใจก็เริ่มชุมนุมต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นเลย”

พฤษภา ’35 เดือนแห่งสงครามประชาชน
กระแสความไม่พอใจในการกระท�ำของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และ
เหล่าเผด็จการทหารเริ่มขยายและแผ่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ชว่ งปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 ก็มกี ารปราศรัยแสดงความไม่เห็นด้วย
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กระทัง่ 4 พฤษภาคม ดีกรีความร้อนแรงเริม่ ทวีขนึ้ เมือ่
พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมในขณะนั้น
เริ่มใช้วิธีอหิงสาอดอาหาร เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการกระท�ำอันเผด็จการ
ในครั้งนี้ ยิ่งโหมกระแสการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนให้มากันมากขึ้น
“สมศักดิ์ คุณเงิน” เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นทั้งมิตร
คนสนิท ผู้ร่วมงานที่ร่วมหัวจมท้ายกับ ดร.อาทิตย์ ให้ภาพสถานการณ์การเมือง
อั น ตึ ง เครี ย ดในขณะนั้ น ว่า การแถลงนโยบายรั ฐ บาลของนายกรั ฐ มนตรี
พล.อ.สุจินดา คราประยูร น�ำมาซึ่งความขัดแย้งรุนแรง
การชุมนุมคัดค้าน พล.อ.สุจินดาลุกลามออกไปจนเกิดการเผชิญหน้า
และท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและความรู้สึกที่เห็นคนไทยด้วยกันต้องลุก
ขึ้นมาทุ่มเถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นนี้ ท�ำให้ ดร.อาทิตย์ตัดสินใจหาช่องเพื่อ
จะผ่าทางตัน เขายกหูไปหา พล.อ.สุจินดาเพื่อจะแจ้งว่าสถานการณ์คุกรุ่นเช่นนี้
ไม่เป็นผลดีตอ่ ประเทศ และทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ในขณะนีค้ อื ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตัง้ และเพือ่ ไม่ให้บวั ช�ำ้ น�ำ้ ขุน่ ดร.อาทิตย์เสนอทาง
ลงอย่างนิ่มนวลแก่ พล.อ.สุจินดาโดยให้ไปลงสมัครเป็น ส.ส.จังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคสามัคคีธรรม และรับปากว่าจะช่วย พล.อ.สุจินดา
หาเสียงเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ตรงตามหลักเกณฑ์
บนความพอใจของประชาชน

“ผมเรียนท่านว่าอย่างนัน้ แต่ทา่ นไม่ได้พดู อะไรในวันทีผ่ มโทร.ไป แต่วนั
ต่อมาเขาออกมาแถลงว่าผม ว่าประธานสภาออฟไซด์ ท�ำอะไรไม่ปรึกษาหัวหน้า
พรรค”
บนความไม่พอใจของผู้น�ำรัฐบาลที่มีกลิ่นอายแห่งความเป็นเผด็จการ
ทหาร ดร.อาทิตย์ไม่ได้ระย่อในค�ำต�ำหนิ แต่กลับออกมาโต้กลับด้วยเหตุผลอัน
หนักแน่น
“ผมออกมาโต้ท่านว่า ประธานรัฐสภา เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
และไม่ได้เป็นลูกน้องของพรรคการเมืองพรรคใด!”
วันที่ 9 พฤษภาคม ดร.อาทิตย์ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร จึง
ตัดสินใจเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองและผูแ้ ทนจาก 9 พรรค ได้แก่ สามัคคีธรรม,
ชาติไทย, ความหวังใหม่, ประชาธิปัตย์, พลังธรรม, กิจสังคม, เอกภาพ, ราษฎร
และปวงชนชาวไทย ร่วมหารือในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยหารือ
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสลายความกดดันทางการเมือง
“ตอนนั้นผมขอประชุมและขอเปิดสภา เอาร่างรัฐธรรมนูญขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเข้าสภา ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง ที่ประชุมก็เห็นด้วย
คืนนั้นเราก็ประกาศออกไปเลย มหาจ�ำลองก็รับลูก ไปประชุมชี้แจงเหตุผล”
และผลการประชุมในวันนั้น ได้ท�ำให้การชุมนุมบนถนนราชด�ำเนิน
ยุติลงในวันที่ 10 พฤษภาคม โดยจะกลับมาฟังค�ำตอบในสัปดาห์ต่อมาแต่
การกลับค�ำของผูน้ ำ� พรรคการเมืองบางพรรค ท�ำให้สถานการณ์รนุ แรงยิง่ ขึน้ วัน
ที่ 17 พฤษภาคม ประชาชนเรือนแสนรวมตัวกันทีท่ อ้ งสนามหลวง และเคลือ่ นไป
ตามถนนราชด�ำเนิน เกิดการปะทะกับทหารที่แยกสะพานผ่านฟ้า จนน�ำไปสู่การ
นองเลือดอย่างน่าสลดใจยิ่ง
เหตุการณ์การชุมนุมยืดเยื้อและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งวันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการจับกุม พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง ในฐานะแกนน�ำของ
ประชาชนที่ไม่พอใจและออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร
“ผมอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปงานศพ ก็มีโทรศัพท์มาขอให้เข้ามาด่วน
เพราะเขาจะขออนุญาตจับมหาจ�ำลอง คือมหาจ�ำลองเป็น สส. ถ้าจะจับต้องขอ
อนุญาตประธานสภาฯ ผมก็เข้ากรุงเทพฯ ก็เข้ามาในกองบัญชาการสวนมิสกวัน
ตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไร จนในที่สุดคืนนั้นก็มีความผิดปกติ ผมเห็นมีการเบิก
และยืมกระสุนเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลก็คิดว่าจะจับกุมผู้น�ำและเชื่อว่าจะท�ำให้
กองบรรณาธิการ
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ดีกรีการชุมนุมเบาลง ผมก็บอกว่า ผมจะให้ค�ำตอบพรุ่งนี้”
ดร.อาทิตย์เผยความในใจในช่วงที่ชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ระหว่ างเขาวัว
เขาควายปลายเรียวโง้งนั้นว่า ยังไม่รู้วา่ จะท�ำอย่างไรดีเหมือนกัน เพราะหากจะ
หักกับ พล.อ.สุจินดาอีกครั้ง คาดว่าน่าจะเกิดเรื่องใหญ่ เพราะหากไม่นับเหตุ
ที่เพิ่งเคืองกันจากค�ำแนะน�ำให้ไปสมัคร ส.ส.หนองคายเพื่อให้ผ่านเข้ามาใน
เวทีการเมืองและขึ้นสู่ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแบบถูกหลักเกณฑ์แล้ว
ดร.อาทิตย์ยังเคยมีอดีตฝังใจกับการเอาตัวเองไป “คัดง้าง” ในสิ่งที่เขาคิดว่า
เป็นการมิบังควรอย่างยิ่งที่ พล.อ.สุจินดาจะกระท�ำ
เหตุการณ์ครั้งส�ำคัญที่ ดร.อาทิตย์เคยตัดสินใจขัดใจ พล.อ.สุจินดาใน
ครัง้ นัน้ เกิดขึน้ เมือ่ สมัยที่ ดร.อาทิตย์ยงั รัง้ เก้าอีผ้ วู้ า่ การการประปานครหลวงอยู่
เมื่อเกิดการก่อการปฏิวัติโดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (กบฏ 9 กันยายน)
พล.อ.สุจินดาซึ่งเป็นฝ่ายปราบกบฏ มาขอร้องแกมบังคับให้ ดร.อาทิตย์ปิดน�้ำ
ประปาบริเวณสนามเสือป่า ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของกองก�ำลังคณะปฏิวตั ิ ดร.อาทิตย์เห็น
ว่าหากปิดจุดนั้น ก็จะรวมไปถึงในจุดที่พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต ด้วย
“ผมก็บอกว่าปิดไม่ได้ เพราะต้องปิดสวนจิตรฯ ด้วย ผมก็เลยเรียน
ท่านไปว่า ปิดน�้ำไม่ได้ชนะปฏิวัติหรอกนะ อย่างเก่งก็แค่ไม่มีน�้ำราดส้วม แล้ว
ผมก็หลบ ยอมรับว่าหลบ วันนั้นติดต่อผมไม่ได้”
ค�ำขออนุญาตจับกุม พล.ต.จ�ำลองอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ขัดแย้งกับ
ความรู้สึกภายในของ ดร.อาทิตย์ค่อนข้างมาก โดยเจ้าตัวอธิบายว่าไม่เห็นด้วย
ทีจ่ ะจับ เพราะคิดว่าไม่มเี หตุผล เหมือนรัฐบาลรังแกประชาชนไปแล้ว แล้วยังไป
จับแกนน�ำของเขามาอีก ระหว่างนั้นเหตุการณ์ความวุ่นวายก็รุนแรงยิ่งขึ้น มีการ
ใช้ก�ำลังเข้าปราบปรามประชาชน ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก
และ ณ เวลานั้นท่ามกลางวิกฤตสูงสุดแห่งยุคสมัย ที่คนไทยต้องสังเวย
เลือดเนื้อเพื่อแลกกับประชาธิปไตยที่ถูกกดอยู่ใต้แผ่นพื้นท็อปบูตทหารนั้น
พระมหากรุณาธิคุณจากฟากฟ้าก็โปรยลงมาเพื่อดับไฟแห่งความทุกข์เข็ญ
นั้น เมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และ พล.ต.จ�ำลอง
ศรีเมือง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
...แล้วเหตุการณ์ความวุน่ วายทัง้ หมดทัง้ สิน้ ก็ดบั ได้ดว้ ยน�ำ้ พระราชหฤทัย
อันไพศาล

ดร.อาทิตย์ในวันที่ถูก “หลอก” ไป “กัก”
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พล.อ.สุจนิ ดา คราประยูร ประกาศลาออกจาก
เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ชุ่มโชกไปด้วยคราบเลือดและน�้ำตาของประชาชน คราว
นี้หน้าที่การสรรหาผู้เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยพรรคร่วม
รัฐบาลในขณะนั้นได้เสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ หัวหน้าพรรคชาติไทย ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
“คราวนี้มาถึงเรา ผมถ่วงเรื่องไป 10 วัน จนถึงสิ้นเดือน ระหว่างนี้ก็เสนอ
ไปเรื่อยๆ ก็ตีตกไป ข้อมูลก็พรั่งพรูออกมา อย่างหนึ่งที่ผมรู้ตอนนั้นก็คือ ผมไม่
สามารถเสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ได้ ประชาชนไม่ยอมรับแน่ ถ้าเสนอไป
มันก็เป็นการสืบทอด เหมือนสมยอมให้กบั พวกนีไ้ ด้ทำ� อะไรต่อไป แล้วเราก็รมู้ า
ด้วยว่าเบื้องหลังหลายคนหวังเรื่องของโปรเจกต์ หวังจะเป็นรัฐมนตรีกัน ยังไงก็
เสนอ พล.อ.อ.สมบุญไม่ได้”
จนในทีส่ ดุ สิน้ เดือนพฤษภาคม ดร.อาทิตย์ได้ออกแถลงการณ์ถงึ เหตุผล
ว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ โดยขอให้รัฐธรรมนูญที่ก�ำลังแก้อยู่ในขณะนั้นผ่านวาระ
ที่ 3 เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งก�ำหนดก็คือ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และหลังจากการ
แถลงการณ์ในครัง้ นีก้ ม็ ขี า่ วกระเซ็นกระสายออกมาว่า ดร.อาทิตย์ถกู ทุบบ้าง ถูก
อุ้มไปแล้วบ้าง โดยที่เจ้าตัวบอกว่า เป็นการ “หลบ” โดยจงใจของตนเอง
ระหว่างนั้นเอง ก็มีนักการเมืองใหญ่ที่รู้จักกันยื่นข้อเสนอเป็นอ�ำนาจที่
หลายๆ คนอยากได้ แต่ไม่ใช่กบั ผูช้ ายทีช่ อื่ “อาทิตย์” นักการเมืองทีร่ จู้ กั ชอบพอ
กับ ดร.อาทิตย์มากพอสมควรรายนีเ้ สนอให้ ดร.อาทิตย์เสนอชือ่ พล.อ.อ.สมบุญ
ระหงษ์ จากนั้นให้ ดร.อาทิตย์ลาออก โดยให้ค�ำมั่นว่าจะมอบเก้าอี้ “มท.1”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นรางวัลตอบแทน
“ผมตอบท่านไปว่า ถ้าแบบนั้นมันไม่ได้บริหารประเทศหรอก บ้านเมือง
ลุกเป็นไฟแน่ ผมเสนอไม่ได้ แล้วก็มีนักการเมืองที่เคยมีกรณีที่ผมไปขัดผล
ประโยชน์ทา่ นคราวจัดซือ้ คลอรีนสมัยผมยังเป็นผูว้ า่ การการประปาฯ ก็มาพูดกับ
ผมว่า น้องจะเอาอะไร แล้วก็ไปพูดกับคนอืน่ ว่า อาทิตย์นมี่ นั ไว้ใจได้หรือเปล่าวะ
เนี่ย แต่ตอนนั้นผมยืนยันอย่างเดียวว่าจะต้องท�ำให้บ้านเมืองสงบให้ได้”
ในห้ ว งเวลาที่ แ ทบจะไม่ เ หลื อ ใครให้ หั น หน้ า ไปปรึ ก ษาและยั ง หา
กองบรรณาธิการ
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ทางออกไม่ได้นั้นเอง นักการเมืองที่ยื่นข้อเสนอเก้าอี้ มท.1 แลกกับการเสนอชื่อ
พล.อ.อ.สมบุญ ก็แนะน�ำให้ ดร.อาทิตย์ไปพักผ่อนคลายเครียดทีโ่ รงแรมของเขา
ที่สามเหลี่ยมทองค�ำ
“เขาชวนมาหลายหนแล้ว ตอนนัน้ ก็รสู้ กึ ไม่ไว้ใจเขาเหมือนกันนะ เหมือน
เขามีแผนอะไร แต่เราไม่กลัว และเห็นเขาชวนมาหลายหน ก็เลยไป ไปประมาณ
15 คน”
ดร.อาทิตย์ได้รับการต้อนรับอย่างดี ในห้องพักชั้นเลิศ ส่วนคนที่มาใน
คณะนีด้ ว้ ยอีกกว่า 10 ชีวติ ก็นงั่ เล่นไพ่กนั อยูท่ หี่ น้าห้องพักของ ดร.อาทิตย์นนั่ เอง
“ตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรนะ คิดว่าเป็นพรรคพวกกัน แต่นึกไปนึกมา
เฮ้ย นี่มันเอามากักนี่หว่า...”
แต่ใช่ว่าการหลอกเอามากักตัวไว้คราวนี้ จะสามารถสกัดกั้นกรอบ
ความคิดของ ดร.อาทิตย์ได้ เขาใช้เวลาทบทวนในระหว่างการถูกกักตัวนั้น และ
ตัดสินใจที่จะแอบโทรศัพท์ไปหานายอานันท์ ปันยารชุน ที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
ก็เคย“แย็บ” ขอให้นายอานันท์ช่วยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
“เพราะผมต้องการให้มีคนมายุบสภาให้ประเทศเข้าสู่ภาวะการเริ่มต้น
ใหม่ทางการเมืองอีกหน คือยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่”
ดร.อาทิตย์ให้เหตุผลที่ ณ เวลานั้นจะต้องเป็น“อานันท์” คนเดียวเท่านั้น
ว่า ต้องการคนที่สามารถเข้ามายุบสภาได้ โดยที่ไม่ต้องมาคัดสรรเลือกหาคณะ
รัฐมนตรีกันอีก และหากได้ “มือใหม่” เข้ามา กว่าจะหาตัวคนมาเป็นคณะ
รัฐมนตรีได้ครบ อาจจะกินเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ส�ำหรับนักการเมืองสมญา
ผู้ดีรัตนโกสินทร์ที่เพิ่งผละจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก่อน พล.อ.สุจินดาจะเข้ามา
นั้น มีคณะรัฐมนตรีที่เคยร่วมงานกันมาพร้อมอยู่แล้ว
“ตอนแรกคุณอานันท์ก็บอกให้หาคนอื่นเถอะ คุณอานันท์ก็บอกว่า
ผมไม่ต้องการต�ำแหน่ง ผมก็เรียนท่านว่า ผมไม่ได้ให้ต�ำแหน่ง แต่ขอเชิญมา
ยุบสภาให้หน่อย เพราะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นจึงจะยุบสภาได้ ก็พอ
พูดในความเห็นนี้แล้วก็ยืนยันว่าหาคนอื่นไม่ได้แล้ว ยืนยันตามเดิมว่าจะเชิญ
คุณอานันท์มาเป็นนายกฯ”
บทสนทนาทีไ่ ม่มใี ครรูใ้ นวันที่ ดร.อาทิตย์ถกู หลอกเอาไปกักตัวในวันนัน้
ไม่มีใครที่ก�ำลัง “เฝ้า” อยู่หน้าห้องมีโอกาสล่วงรู้เลย
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขผ่ านรัฐสภาเวลา

ประมาณ 14.00 น. ดร.อาทิตย์ที่ยังถูกประกบตัวและจับตาอยู่ โดย ไพโรจน์
เปี่ยมพงษ์สานต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มา “คุม” และรายงานทุกฝีก้าวของ
ดร.อาทิตย์ให้แก่ฝั่งรัฐบาลก็ยังคงคุมเฝ้าแจไม่ยอมห่างไปไหน ดร.อาทิตย์
อ้างว่าขอกลับไปพักผ่อนที่บ้านสักหนึ่งงีบเพราะรู้สึกไม่สบายตัว แต่สายสืบ
จากฝั่งรัฐบาลก็ยังตามมาเฝ้าถึงที่บ้าน จนถึงเวลาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ เสนอราย
ชื่อผู้ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยทุกฝ่ายไม่
ระแคะระคายและเชื่อมั่นว่า “โผ” นี้ต้องมาออกที่ “สมบุญ ระหงษ์” อย่างมิอาจ
จะเป็นอื่นไปได้อย่างแน่นอน โดยผู้ที่ถูกคาดหวังว่าก�ำลังจะก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
นายกฯ คนใหม่ ก็กำ� ลังแต่งชุดขาวรอด้วยคาดการณ์เหมือนเช่นทุกๆ ฝ่ายเช่นกัน

ฉากหนึ่งในชีวิต “อาทิตย์” แห่งประชาธิปไตย
ก่อนเข้าเฝ้าฯ ดร.อาทิตย์ต่อสายโทรศัพท์ที่ใต้บันไดวังสวนจิตรฯ ไปยัง
นายอานันท์ ปันยารชุนอีกครั้ง โดยกล่าวว่าก�ำลังจะเข้าเฝ้าฯ เดี๋ยวนี้แล้ว และ
ยืนยันที่จะเสนอชื่อนายอานันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
“ผมบอก ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใน
ขณะนั้นว่าผมไม่สามารถเสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้
หรอก เพราะบ้านเมืองพังแน่ นองเลือดกันแน่นอน ผมคงจะต้องเสนอคุณอานันท์
ปันยารชุน คุณไพศิษฐ์ก็ถามว่าแน่ใจหรือ ผมก็ย�้ำไปว่า ไม่เป็นไร ผมรับผิดชอบ
เอง”
ก่อนเข้าเฝ้าฯ ดร.อาทิตย์ถามหาพิมพ์ดีดในวัง และขอให้เจ้าพนักงาน
ช่วยพิมพ์ตามค�ำทีเ่ ขาบอก และในทีส่ ดุ วินาทีแห่งชีวติ ของวีรบุรษุ ประชาธิปไตย
ก็มาถึง
เมือ่ ให้เจ้าพนักงานพิมพ์ให้เป็นทีเ่ รียบร้อย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ขนึ้ ไป
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทูลเกล้าฯ เสนอ
ชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย
“ผมกราบบังคมทูลว่า บ้านเมืองบอบช�้ำมากแล้ว ข้าพระพุทธเจ้ามีความ
จ�ำเป็นต้องเสนอนายอานันท์ ปันยารชุน เพื่อแก้ปัญหา...”
กองบรรณาธิการ
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หลังจากที่กราบบังคมทูลแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงลง
พระปรมาภิไธย จากนัน้ ก็ให้ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล อัญเชิญพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปยังบ้านของนายอานันท์ ปันยารชุน
เหตุการณ์นั้น มีหัวหน้าพรรคการเมืองคนหนึ่งแต่งชุดขาวคอยเก้อ
เหตุการณ์นั้น มี สส.ฝ่ายรัฐบาลจ�ำนวนหนึ่งประกาศตัดขาดจากความ
เป็นเพื่อน
แต่เหตุการณ์เดียวกันนั้น ประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตออกมาได้

เล็กๆ น้อยๆ
หลังเสนอชื่อ “นายกฯ อานันท์”
ภายหลังวีรบุรษแห่งประชาธิปไตยนาม “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทูลเกล้าฯ
เสนอชือ่ “นายอานันท์ ปันยารชุน” ขึน้ เป็นนายกรัฐมนตรี กระทัง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยเป็นที่เรียบร้อย เจ้าตัวก็ได้มีเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ มาเล่าต่อท้ายให้เป็นสีสันสนุกๆ เป็นการเพิ่มเติม
“ก่อนที่ผมจะทูลเกล้าฯ เสนอชื่อคุณอานันท์เป็นนายกฯ ก็มีการคาด
การณ์กันว่า พล.อ.อ.สมบุญจะขึ้นเป็นนายกฯ ซึ่งตัวท่านเองก็แต่งชุดขาว
ตั้งโต๊ะหมู่ มีพานพุ่มดอกไม้ พระบรมฉายาลักษณ์ นักข่าวก็ไปรอกันที่บ้านท่าน
สมบุญ แต่พอปรากฏว่าทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งคุณอานันท์ ท่านสมบุญ
ท่านเดินกลับขึ้นบันไดไปเปลี่ยนเสื้อ ผมเห็นท่านยิ้มนะ ผมว่าท่านคงจะรู้สึก
โล่งอกในวินาทีนั้นเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไว้แต่แรก คือพอเก็งกันว่า
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือ พล.อ.อ.สมบุญ หลายๆ คนก็มีการไปคุยกันเรื่อง
โปรเจกต์ทำ� โน่นท�ำนี่ เพือ่ หาช่องถ่ายเทเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่พอกลายมาเป็น
นายกฯ อานันท์ก็มีคนกล่าวหาผม”
ดร.อาทิตย์เล่าว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ปรากฏว่ามี
นักการเมือง ส. ซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดังที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในขณะนี้ กล่าว
หาว่าวีรบุรษุ ประชาธิปไตยรายนีเ้ รียกรับเงินจาก พล.อ.อ.สมบุญ เป็นเงินจ�ำนวน
200 ล้านบาท เพือ่ แลกกับการเสนอชือ่ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ พล.อ.อ.สมบุญ
ไม่ยอมจ่าย ดร.อาทิตย์จึงเสนอชื่อนายอานันท์เป็นนายกฯ แทน
“ทันทีที่โดนอภิปรายแบบนี้ ผมก็ฟ้องผู้ที่กล่าวหาผม ซึ่งศาลก็รับฟ้อง
ซึ่งสุดท้ายคนที่กล่าวหาผมก็มาขอโทษ ผมก็เลยยอมถอนฟ้องเอง เพราะจริงๆ
แล้วก็ไม่ได้ฟ้องเพื่อจะเอาอะไรหรอก แต่เราไม่ผิด ไม่ได้ท�ำ เขารู้ว่าเขาผิด พอ
มาขอโทษ ผมก็ถอนฟ้องให้” ดร.อาทิตย์กล่าว
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พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
คงเป็นทีแ่ ปลกใจ ท�ำไมถึงเชิญให้ทา่ นมาพบกันอย่างนี้ เพราะว่าทุกคนก็
ทราบว่า เหตุการณ์มีความยุ่งเหยิงอย่างไร และท�ำให้ประเทศชาติล่มจมได้. แต่
ที่จะแปลกใจก็อาจมีว่า ท�ำไมเชิญพลเอกสุจินดา คราประยูร และ พลตรีจ�ำลอง
ศรีเมือง เพราะว่า อาจมีผทู้ แี่ สดงเป็นตัวละครมากกว่านี.้ แต่วา่ ทีเ่ ชิญมาเพราะว่า
ตั้งแต่แรกที่มีเหตุการณ์ สองท่านเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากัน, แล้วก็ในที่สุด เป็นการ
ต่อสู้ หรือการเผชิญหน้ากว้างขวางขึ้น ถึงได้เชิญ ๒ ท่านมา.
การเผชิญหน้าตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงค์ของทัง้ ๒ ฝ่ายได้ชดั เจนพอ
สมควร, แต่ต่อมาภายหลัง ๑๐ กว่าวัน ก็เห็นแล้วว่า การเผชิญหน้านั้น เปลี่ยน
โฉมหน้าไปอย่างมาก จนกระทั่งออกมาอย่างไรก็ตาม เสียทั้งนั้น, เพราะว่า ท�ำให้
มีความเสียหาย ในทางชีวติ เลือดเนือ้ ของคนจ�ำนวนมากพอสมควร แล้วก็ความ

เสียหายทางวัตถุ ซึ่งเป็นของส่วนราชการ และส่วนบุคคลเป็นมูลค่ามากมาย
นอกจากนี้ก็มีความเสียหายในทางจิตใจ และในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
อย่างที่จะนับพรรณนาไม่ได้.
ฉะนั้น การที่จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไป จะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่างไร
ก็ช่าง เพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไป. ถ้าหากว่าเผชิญหน้ากันแบบนี้ต่อไป เมือง
ไทยมีแต่ล่มจมลงไป. แล้วก็จะท�ำให้ประเทศไทย ที่เราสร้างเสริมขึ้นมาอย่าง
ดี เป็นเวลานาน จะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายใน
ทางลบเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เริ่มปรากฏผลแล้ว. ฉะนั้นจะต้องแก้ไข โดยดูว่ามีข้อ
ขัดแย้งอย่างไร แล้วก็พยายามทีจ่ ะแก้ไขตามล�ำดับ เพราะว่าปัญหาทีม่ อี ยูท่ กุ วัน
นี้ สองสามวันนีม้ นั เปลีย่ นไป. ปัญหาไม่ใช่เรือ่ งเรียกว่า ของการเมือง หรือเรียกว่า
ของการด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นปัญหาของการสึกหรอของประเทศชาติ ฉะนัน้ จะต้อง
ช่วยกันแก้ไข.
มีผทู้ สี่ ง่ ข้อแนะน�ำ ในการแก้ไขสถานการณ์มาหลายฉบับ หลายคนจ�ำนวน
เป็นร้อย แล้วก็ทั้งในเมืองไทย ทั้งต่างประเทศที่ส่งมา ที่เขาส่งมาการแก้ไข หรือ
ข้อแนะน�ำว่า เราควรจะท�ำอะไรก็มี ก็มีต่างๆ นานา ตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าแก้ไข
วิธียบุ สภา ซึ่งก็ได้หารือกับทางทุกฝ่ายที่เป็นสภา. หมายความว่า พรรคการเมือง
ทั้งหมด ๑๑ พรรคนี้ ค�ำตอบมีว่าไม่ควรยุบสภา มี ๑ รายที่บอกว่าควรยุบสภา
ฉะนัน้ การทีจ่ ะแก้ไข แบบทีเ่ ขาเสนอมานัน้ ก็เป็นอันว่าตกไป. นอกจากนัน้ ก็มเี ป็น
ฎีกา และแนะน�ำวิธีต่างๆ กัน ซึ่งได้พยายามเสนอไปตามปกติ คือเวลามีฎีกาขึ้น
มา ก็ส่งไปให้ทาง ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือส�ำนักนายกรัฐมนตรี แต่ก็
ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามแบบนั้น.
ตกลงมีแบบยุบสภา และมีอกี แบบหนึง่ ก็เป็นแบบแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่
ให้ได้ตามประสงค์ที่ต้องการ หมายความว่าประสงค์เดิม ที่เกิดเผชิญหน้ากัน.
ความจริ ง วิ ธี นี้ ถ ้ า จ� ำ ได้ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๓๔ ก็ ไ ด้ พู ด ต่ อ
สมาคม ที่มาพบจ�ำนวนหลายพันคน แล้วก็ดูเหมือนว่าพอฟังกัน ฟังกันโดย
ดี เพราะเหตุผลที่มีอยู่ในนั้น ดูจะแก้ปัญหาได้พอควร. ตอนนี้ก็พอย�้ำว่าท�ำไม
พูดอย่างนั้น ว่าถ้าจะแก้ก่อนออกก็ได้ หรือออกก่อนแก้ก็ได้ (พระราชด�ำรัส ๔
ธันวาคม ๒๕๓๔) อันนั้นทุกคนก็ทราบดีว่าเรื่องอะไร ก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ.
ซึ่งครั้งนั้น การแก้รัฐธรรมนูญก็ได้ท�ำมาตลอด มากกว่าฉบับเดิมที่ตั้งเอาไว้ได้
แก้ไข. แล้วก็ก่อนที่ไปพูดที่ศาลาดุสิดาลัย ก็ได้พบพลเอกสุจินดา ก็ขออนุญาต
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เล่าให้ฟงั . แล้วพลเอกสุจนิ ดาก็เห็นด้วยว่า ควรจะประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ และ
แก้ไขต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท�ำได้. และตอนหลังนี้ พลเอกสุจินดาก็ได้ยืนยัน
ว่า แก้ไขได้ก็ค่อยๆ แก้เข้าระเบียบให้เป็นที่เรียกว่า ประชาธิปไตย. อันนี้ก็ได้
พูดมาตั้งหลายเดือนแล้ว ในวิธีการที่จะแก้ไข. แล้วข้อส�ำคัญ ที่ท�ำไมอยากให้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แม้จะถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ครบถ้วน. ก็เพราะเหตุ
ว่ารัฐธรรมนูญนั้น มีคุณภาพพอใช้ได้ ดีกว่าธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ที่ใช้
มาเกือบปี. เพราะเหตุวา่ มีบางข้อบางมาตราซึง่ เป็นอันตราย, แล้วก็ไม่ครบถ้วนใน
การที่จะปกครองประเทศ. ฉะนั้นก็นึกว่า ถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ได้
พูดในวันที่ ๔ ธันวาคมนั้นก็นึกว่า เป็นการกลับไปดูปัญหาเดิม ไม่ใช่ปัญหาของ
วันนี้.
ปัญหาของวันนี้ ไม่ใช่ปัญหาของการบัญญัติ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ. ทุก
วันนี้คือความปลอดภัย ขวัญดีของประชาชน. ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแห่ง
ทุกหน มีความหวาดระแวงว่าจะเกิดอันตราย มีความหวาดระแวงว่า ประเทศ
ชาติจะล่มจม โดยทีจ่ ะแก้ไขล�ำบากตามข่าวทีไ่ ด้ทราบมาจากต่างประเทศ. เพราะ
เหตุวา่ ในขณะนี้ ทัง้ ลูกชายทัง้ ลูกสาวก็อยูต่ ่างประเทศ. ทัง้ สองก็ทราบดี แล้วก็ได้
พยายามที่จะแจ้งให้กับ คนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นว่า ประเทศไทยนี้ยังแก้ไข
สถานการณ์ได้. แต่รู้สึกว่าจะเป็นความคิด ที่เป็นความคิดแบบหวังสูงไปหน่อย,
ถ้าหากว่าเราไม่ท�ำให้สถานการณ์อย่าง ๓ วันที่ผ่านมานี้สิ้นสุดไปได้. ฉะนั้นก็ขอ
ให้โดยเฉพาะสองท่าน คือ พลเอกสุจินดา และพลตรีจ�ำลองช่วยกันคิด คือ หัน
หน้าเข้าหากัน, ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่าเป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของ
หนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน. เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา
เพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้ค�ำว่าบ้าเลือด, เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมัน
ลืมตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร, แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร. เพียงแต่ว่า
จะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคน
ต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้. แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็น
ประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร. ถ้าสมมติว่า
เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมี
ประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง.
ฉะนั้น จึงขอให้ทั้งสองท่านเข้ามา คือไม่เผชิญหน้ากัน แต่หันเข้าหา
กัน, และสองท่าน เท่ากับเป็นผู้แทนฝ่ายต่างๆ คือไม่ใช่สองฝ่าย. ฝ่ายต่างๆ ที่

เผชิญหน้ากัน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น. แล้วก็
เมื่อเยียวยาปัญหานี้ได้แล้ว จะมาพูดกัน ปรึกษากันว่าจะท�ำอย่างไร? ส�ำหรับ
ให้ประเทศไทย ได้มีการสร้างพัฒนาขึ้นมาได้ กลับคืนมาได้ด้วยดี. อันนี้ก็เป็น
เหตุผลที่เรียกท่านทั้งสองมา และก็เชื่อว่าทั้งสองท่านก็เข้าใจว่า จะเป็นผู้ที่ได้
สร้างประเทศจากซากปรักหักพัง แล้วก็จะได้ผลในส่วนตัวมากว่าได้ท�ำดี. แก้ไข
อย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษากัน. ก็มีข้อสังเกตดังนี้ ท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ ท่าน
เปรม ติณสูลานนท์ ก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้พร้อมที่จะให้ค�ำปรึกษาหารือกัน ด้วยความ
เป็นกลาง ด้วยความรักชาติ. เพื่อสร้างสรรค์ประเทศ ให้เข้าสู่ความปลอดภัยใน
เร็ววัน ขอฝากให้ช่วยกันสร้างชาติ
www.th.wikipcdia.org/wiki
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แถลงการณ์
ยืดเวลาสรรหาประมุขฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่วีรชนเรียกร้อง
กราบเรียนท่านสมาชิกรัฐสภาและพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก
นั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ อั น เนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งทางความ
คิดเห็นทางการเมืองของกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ ภายในสถาบันทางการเมือง จนน�ำไป
สู่เหตุการณ์ความวุ่นวายและโศกนาฏกรรม กระผมได้เฝ้ามองความเคลื่อนไหว
ของปรากฏการณ์เหล่านีด้ ว้ ยความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สบายใจ เช่นเดียวกับพีน่ อ้ งทัง้ หลาย
และสมาชิกในสังคมทุกท่าน
กระผมเชือ่ ว่าไม่มฝี า่ ยใดต้องการเห็นภาวการณ์ดำ� เนินไปด้วยบรรยากาศ
แห่งความรุนแรงและบรรยากาศแห่งการสูญเสีย ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายได้ถูกดึง
เข้าไปเกี่ยวกับสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนา แต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกอย่างก็คลี่คลายลงด้วยดี
ในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง กระผมน้อมรับพระราชด�ำรัสอันน�ำ
ไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ด้วยความปีติเป็นล้นพ้น เฉพาะอย่างยิ่งถ้อยค�ำ
แห่งพระราชด�ำรัสทีว่ า่ “ท่ามกลางการเผชิญหน้าและพยายามเอาชนะซึง่ กันและ
กัน จะไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะ จะมีแต่พ่ายแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผลแห่ง
ความพ่ายแพ้มากที่สุดนั้นคือประชาชนและประเทศชาติ”
กระผมมีความรู้สึกว่าสถานการณ์การเมืองที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน
เป็นสภาวการณ์ในช่วงวิกฤต เป็นสถานการณ์ทไี่ ด้สร้างบาดแผลทัง้ ทางกายและ
ใจแก่ประเทศชาติ การเริม่ ต้นใดๆ ในการสร้างสรรค์จะบังเกิดได้ ก็จะต้องตัง้ มัน่
บนพื้นฐานแห่งความสามัคคี การไม่แบ่งฝักฝ่าย และการลบล้างภาวะการเผชิญ
หน้าของฝ่ายทั้งปวงในสังคมไทย
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระผมมองเห็นว่าภาวะการเมืองใน
ปัจจุบัน ไม่ควรด�ำเนินไปในลักษณะของการแบ่งค่ายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่าย
รัฐบาล แม้กระทั่งการแบ่งค่ายระหว่างพรรคการเมืองต่อพรรคการเมือง

ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร กระผมยิ่งมองเห็นว่าผู้แทนราษฎร
ไม่สามารถถือฐานะของตัวเองเป็นเพียงผู้แทนของประชาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
ได้อีกต่อไปแล้ว ภาวะการเมืองก้าวมาถึงจุดที่ผู้แทนราษฎรจ�ำต้องถือว่าท่านคือ
ผูแ้ ทนปวงชนอย่างแท้จริงทีต่ อ้ งรับผิดชอบสังคมไทยทัง้ หมด และต้องตระหนัก
ว่าหากประเทศชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ำเนินไปได้ภายใต้ภาวะสันติสุข ความ
เป็นผู้แทนของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งก็ไม่สามารถด�ำเนินต่อไปได้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ ในความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันรัฐสภาอย่างยิ่งยวด
กระผมมีความเห็นว่าหนทางแห่งการคลี่คลายความแตกต่างทางความคิดของ
สมาชิกในสังคมไม่ว่าสถานะใดก็ตาม สามารถด�ำเนินการแสวงหาทางออก
อย่างสันติโดยกระบวนการรัฐสภา และได้เพียรพยายามเสาะแสวงหาความ
สมัครสมานร่วมใจของพรรคการเมืองต่างๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันน่าเชื่อ
ว่าจะเป็นรากฐานแห่งการยุตคิ วามขัดแย้งของกลุม่ ชนต่างๆ ในสังคมในเบือ้ งต้น
ความพยายามเหล่านี้ดูจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในบางระดับในช่วง
หนึ่งของสถานการณ์ แต่ในระยะนั้นอาจยังไม่ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกของ
ฝ่ายต่างๆ ในสังคมได้ทันท่วงที จึงเป็นที่มาของบาดแผลอันลุ่มลึกของประเทศ
ชาติ
ท่านที่เคารพทั้งหลาย ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ ท�ำให้ฝ่ายต่างๆ ใน
สังคมยุติการเผชิญหน้า หยุดความพยายามที่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน หันมาตั้ง
ต้นใหม่อย่างมีสติจากการคลีค่ ลายปัญหาผ่านกระบวนการรัฐสภาเป็นค�ำรบสอง
บัดนี้ กระบวนการรัฐสภาได้เข้าไปคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว
แล้วอย่างน่าสรรเสริญ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก�ำลังจะเสร็จสมบูรณ์ใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2535 นี้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราปวงชนชาวไทย จะได้พึง
ประคับประคองให้หลักธรรมนี้ได้ลุล่วงไปอย่างราบรื่น
ในขณะเดียวกัน ประเทศชาติของเราก็จ�ำเป็นต้องสรรหาประมุขฝ่าย
บริหารมาท�ำหน้าที่ ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกติการัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พี่น้องประชาชนที่เคารพ สมาชิกรัฐสภาทุกท่าน สภาวะแห่งปัญหาใหม่
อันเนือ่ งมาจากการตัดสินใจสรรหาบุคคลทีจ่ ะเข้ามามีอำ� นาจในทางการบริหาร มี
แนวโน้มทีอ่ าจก่อให้เกิดสภาพการณ์ซำ�้ ซ้อนกับภาวการณ์เดิม นัน่ ก็คอื ภาวะแห่ง
การเผชิญหน้า ภาวะแห่งความพยายามเอาชนะซึง่ กันและกันของฝ่ายต่างๆ ทีจ่ ะ
มีผลได้ผลเสียจากอ�ำนาจบริหาร
กองบรรณาธิการ
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แนวโน้ ม ของสภาพปั ญ หาใหม่ อ าจน� ำ ไปสู ่ โ ศกนาฏกรรมแบบเดิ ม
หรือรุนแรงกว่า ซึ่งเป็นภาวการณ์ที่กระผมเชื่อว่า ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะ
ประชาชนธรรมดา สมาชิกรัฐสภา หรือสมาชิกในสังคมในสถาบันใดก็ตาม ต่าง
ก็ไม่ปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้กระผมจึงอยากกราบเรียนมายังพี่น้อง
ประชาชนทั้งหลาย เพื่อสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว จงได้ตั้งสติทบทวนถึงพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอย่างถ่องแท้
กระผมขอวิงวอนมายังฝ่ายต่างๆ โปรดหยุดยั้งหรือมีส่วนร่วมในการ
หยุดยั้งแนวโน้มแห่งการเผชิญหน้า แนวโน้มแห่งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
อันอาจจะเกิดขึ้น
ด้วยเหตุที่ต้องการให้บ้านเมืองก้าวเดินไปใต้หนทางแห่งสันติ ภายใต้
กระบวนการทางรัฐสภา และด้วยความเคารพในความเห็นของทุกฝ่าย กระผม
จึงจ�ำเป็นต้องหยุดยั้งแนวโน้มแห่งการเผชิญหน้าครั้งใหม่ ด้วยการขอยืดเวลา
ในการสรรหาประมุขฝ่ายบริหารออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการไปโดยเรียบร้อย
กระผมเชื่อมั่นว่า เมื่อถึงเวลานั้น สถาบันสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถ
คลี่คลายหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ และรัฐบาลจะสามารถ
บริหารประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง น�ำความผาสุกมาสู่ประชาชน และน�ำชาติไปสู่
เกียรติยศเกียรติศักดิ์ในประชาคมโลกได้อย่างน่าชื่นชม
					
					
					

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
1 มิถุนายน 2535

ค�ำกราบบังคมทูลของ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ในการเสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กท.10300
10 มิถุนายน 2535
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ขณะนี้ประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤตและบอบช�้ำ มีการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างกลุ่มสถาบันต่างๆ การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญอัน
หนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเผชิญหน้าทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ และจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม ที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขอย่างรีบด่วน
ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้พยายามที่จะให้
ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันโดยการยืดระยะเวลาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีออกไป
แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ข้าพระพุทธเจ้าได้ไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าเพื่อให้สถานการณ์
ต่างๆ คลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดี กลุ่มองค์กร สถาบันต่างๆ จะได้หันกลับ
ไปทบทวนถึ ง ปั ญ หาของประเทศชาติ และเพื่ อ ให้ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอ
คืนอ�ำนาจอธิปไตยกลับไปให้ประชาชน โดยขอเสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย คืนอ�ำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนต่อไป และนอกจาก
นั้น ในภาวการณ์ที่ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่า นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้มีความ
เหมาะสม เคยบริหารราชการแผ่นดินประสบความส�ำเร็จอย่างดียงิ่ จึงสมควรได้
กองบรรณาธิการ
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รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีใ่ ช้ความสามารถในระยะเวลาอันสัน้ จะฟืน้ ฟูประเทศชาติ
ให้เกิดเสถียรภาพในแนวทางสันติ เพือ่ จะได้เป็นทีเ่ ชือ่ ถือจากนานาประเทศต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
		
					
					

ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศพระบรมราชโองการ
หลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อเวลาประมาณ 19.35 น.
ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็น
อันสิ้นสุดลง และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้น�ำความกราบบังคมทูลพระ
กรุณาว่าได้ด�ำเนินการตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยแล้ว จึงมีพระราชด�ำริ
ว่า นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้ที่ควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
อาศัยความตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาล
ปัจจุบัน
					
					
					

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
กองบรรณาธิการ

41

42 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

แถลงการณ์ชี้แจงเหตุผล
การเสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นนายกรัฐมนตรี

กราบเรียนพี่น้องประชาชนสมาชิกรัฐสภาผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องด้วยสภาวการณ์บ้านเมืองในระยะปัจจุบันยังเป็นภาวะที่เต็มไป
ด้วยบาดแผลและอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากอ�ำนาจบริหาร สถาบัน
รัฐสภาก็ได้รับแรงกดดันจากฝ่ายต่างๆ ให้แสวงหาทางออกทางการเมืองตาม
กระบวนการรัฐสภา แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว แม้นว่าจะพยายามทอดเวลาให้แต่ละ
ฝ่ายมีโอกาสหันหน้าเข้าหากัน ลดความเป็นพรรคพวกเพื่อกอบกู้วิกฤตการณ์
และเพื่อบูรณะบ้านเมือง แต่สถาบันรัฐสภายังไม่สามารถตอบสนองสิ่งส�ำคัญ
สองประการในสถานการณ์ปัจจุบันได้ นั่นก็คือ การตอบสนองต่อ “ความ

ชอบธรรมทางการเมือง” และการตอบสนองต่อ “กฎเกณฑ์กติกาในกระบวนการ
รัฐสภา” พร้อมๆ กัน ฝ่ายทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์มเี สียงข้างมากถูกกล่าว
หาว่า ขาดความชอบธรรมในทางการเมือง ในขณะที่ฝ่ายที่ถือว่าตัวเองมีความ
ชอบธรรมทางการเมืองก็ไม่สามารถสร้างเสียงข้างมากในกระบวนการรัฐสภาได้
ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ สถาบันรัฐสภาจ�ำต้องยึดถือ “ทางออกตาม
กระบวนการรัฐสภา” นั่นก็คือ มุ่งหาวิธีการในการคืนอ�ำนาจกลับไปให้ประชาชน
เพือ่ การตัดสินใจใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ซึง่ ในการด�ำเนินกรรมวิธเี ช่นนีจ้ ำ� เป็นจะต้องมี
รัฐบาลรักษาการชั่วคราว เพื่อจัดการเลือกตั้งและเพื่อคงความเป็นกลางทางการ
เมืองเอาไว้ให้ดที สี่ ดุ ไม่เพียงแต่การสรรหาตัวบุคคลทีไ่ ม่ได้สงั กัดพรรคการเมือง
ใด ยังรวมไปถึงความเป็นกลางที่ไม่ตกอยู่ภ ายใต้อ�ำนาจอิทธิพลการเมือง
นอกรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ กระผมจึงได้ตัดสินใจ กราบบังคมทูลเสนอชื่อ คุณอานันท์
ปันยารชุน เข้ามารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้อ�ำนาจหน้าที่ในฐานะประมุข
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ เพื่อที่จะผลักดันให้กระบวนการ
ทางรัฐสภาได้ด�ำเนินต่อไปอย่างเป็นกลางที่สุด นอกจากนั้นกระผมยังเห็นว่า
คุณอานันท์ ปันยารชุน ยังสามารถด�ำเนินการบริหารราชการแผ่นดินอย่างสืบ
เนื่องต่อกิจการที่เคยได้รับหน้าที่นี้มาแล้ว รวมทั้งมีบทบาทที่ได้รับการยอมรับ
จากสายตานานาชาติ
กระผมอยากกล่าวย�้ำด้วยว่า รัฐสภาปัจจุบันไม่ได้ท�ำอะไรที่ผิด และการ
คืนอ�ำนาจกลับไปให้ประชาชนใหม่นั้น เป็นวิถีทางหนึ่งในกระบวนการรัฐสภา
หาใช่เป็นการท�ำลายสถาบันรัฐสภาแต่อย่างใดไม่
การตัดสินใจของกระผมครั้งนี้เกิดจากการใคร่ครวญครั้งแล้วครั้งเล่า
กระผมทราบดีและตระหนักดีวา่ จะเกิดผลกระทบใดที่จะบังเกิดแก่ตัวกระผม
และผู้ใกล้ชิด การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะน�ำมาซึ่งความไม่เข้าใจ ก่อให้เกิดความ
ไม่พอใจแก่บุคคลบางกลุ่ม บางคณะ แม้กระทั่งบุคคลที่กระผมให้ความเคารพ
นับถือ มิตรสหายจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีจ่ ะมองการตัดสินใจในครัง้ นีด้ ว้ ยความไม่เข้าใจ
และอาจก่อให้เกิดผลร้ายใดๆ ก็ได้ต่อสถานะส่วนตัว แต่ทั้งนี้กระผมอยากจะ
เรียนว่า สิ่งที่ท�ำให้กระผมกล้าแลกกับความเข้าใจผิดหรือภยันตรายใดๆ ก็ตาม
ในอนาคต ก็เนื่องมาจากการใคร่ครวญถึงสังคมส่วนใหญ่เป็นหลัก
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กระผมเชื่อว่า กระบวนการทางการเมืองในอนาคตจะน�ำไปสู่ภาวะสันติ
และการสร้างสรรค์ สถาบันทางสังคมต่างๆ จะถูกลดแรงกดดันอันเนื่องมาจาก
ภาวะวิกฤตที่ด�ำเนินอยู่ภายใต้สภาพแห่งความเป็นกลาง สถาบันกองทัพจะ
สามารถทบทวนบทบาทภายในของตัวเองได้ดีที่สุดในภาวการณ์เหล่านี้ ซึ่งจะ
เป็นภาวการณ์ทกี่ ระแสแห่งการแทรกแซงกองทัพ รวมทัง้ ความตึงเครียดภายใน
กองทัพจะได้รับการผ่อนคลายลงไป
ส�ำหรับสถาบันรัฐสภา การคืนอ�ำนาจให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งน่าจะ
เป็นหนทางในการสร้างความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเกียรติภมู ยิ งิ่ ขึน้ ให้กบั สถาบันรัฐสภา
อันเป็นเสมือนสถาบันหลักในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางการเมือง การ
เลือกตั้งทั่วไปที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะน�ำมาซึ่งเสถียรภาพที่มั่นคงยิ่ง
ขึ้นของสถาบันรัฐสภา จะสะท้อนภาพความต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้
เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสถานการณ์การเมืองได้เปลี่ยนไปแล้ว รัฐบาลใหม่
ทีจ่ ะก่อเกิดขึน้ จากสถาบันแห่งนีจ้ ะสมบูรณ์ไปด้วยความชอบธรรมทางการเมือง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในด้านความต้องการของมวลชน ประชาชนจะสามารถพิสูจน์ความ
ต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยวิถีทางสันติตามรัฐธรรมนูญโดยกันและกันใน
รูปแบบอืน่ จะไม่มกี ารแบ่งแยกมติมหาชนระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานคร
กับประชาชนในต่างจังหวัด เสียงของประชาชนในการเลือกตัง้ ครัง้ หน้าจะถือเป็น
มติมหาชนที่แท้จริง ภายใต้สภาพการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้กระผมจะมีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ที่ได้กระท�ำการในครั้งนี้ไป แต่ภาพแห่งความหวังที่จะเห็นสถาบันทางสังคม
ได้มีทางออกใหม่ๆ นอกเหนือไปจากทางออกที่เต็มไปด้วยสภาวะแห่งการ
เผชิญหน้า การอาศัยสถานะของสถาบันสังคมนั้นๆ การอาศัยกลวิธีสร้างแรง
กดดันซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งที่กระผมเห็นว่าคุ้มค่าเพียงพอที่จะสูญเสียสิ่ง
ใดก็ตามเพื่อแลกมากับหนทางแห่งการประนีประนอม หนทางแห่งสันติที่เป็น
ความหวังส�ำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
กระผมหวั ง ว่ า นั บ แต่ บั ด นี้ ไ ปพี่ น ้ อ งประชาชนทั้ ง หลาย และเพื่ อ น
นักการเมืองทุกท่านจะได้มคี วามเข้าใจ และร่วมสร้างสรรค์บา้ นเมืองด้วยจิตใจที่
เสียสละ ใช้อำ� นาจตัดสินใจเพือ่ สรรหาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอีกครัง้ อันแสดง
ถึงเจตนารมณ์ของท่านโดยเสรี กระผมเชือ่ ว่าท่านนายกรัฐมนตรีมคี วามเสียสละ

และมีความพยายามอย่างยิ่งในอันที่จะรักษาความเป็นกลางในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว เพื่อผลักดันให้สถาบันรัฐสภาเป็นสถาบันหลักในการแสวงหาทางออก
ทางการเมืองต่อไป
					

ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง

					
				

อาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
10 มิถุนายน 2535
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กู้เรือที่ก�ำลังใกล้ล่มใน
“การประปา” !!!

ใน ปี พ .ศ. 2553 สาธารณู ป โภคใน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึง
การเข้ารับต�ำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวงในปี 2527

เมืองใหญ่ทั้งน�้ำ ไฟ โทรศัพท์ ดูเหมือนจะครบครันไป
เสียทั้งนั้น แม้กระทั่งในต่างจังหวัดเองก็มีหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจส่วนภูมภิ าคดูแล จนกระทัง่ มีทงั้ การบริการ
ที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าแต่ก่อนมาก จนในทุก
วันนี้ จะอาบน�้ำล้างหน้า ก็แค่เดินเข้าห้องน�้ำ และเพียง
เปิดก๊อก น�้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานก็ไหลซู่ออกมา
แต่จะมีใครสักกีค่ นทีค่ ดิ ย้อนไปถึงต้นธารแห่ง
น�ำ้ ประปานัน้ จะมีใครสักกีค่ นทีจ่ ะมองให้ลกึ ถึงระหว่าง
บรรทัดของหยดน�้ำแต่ละหยดนี้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง...
และทีม่ ากกว่านัน้ คงมีนอ้ ยเสียยิง่ กว่าน้อยทีจ่ ะ
ทราบว่า กว่าหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลักด้านน�ำ้ ในเมือง
กรุง อย่าง “การประปานครหลวง” ที่กว่าจะมาดีอย่าง
ทุกวันนี้ได้ ต้องผ่านยุคที่เรียกได้ว่า “ตกต�่ำถึงขีดสุด”
ขนาดไหน !!!
กองบรรณาธิการ
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เปิดปูมประปา สายธารพระกรุณาล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในฐานะผู้ว่าการการประปาคนใหม่ ขึ้นกล่าวในที่ประชุมพนักงานกว่า 5,000 คน
เพื่อเริ่มสะสางปัญหาที่หมักหมมในการประปาโดยเฉพาะ ความขัดแย้งในหมู่พนักงาน
และสหภาพแรงงาน ท่ามกลางสถานะขององค์กรที่ไม่สู้ดีนัก
เพราะประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก

บัตรประจ�ำตัวต�ำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง และค�ำสั่งแต่งตั้ง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ซึ่ง
ภายหลังเข้ารับต�ำแหน่งแล้ว เขาต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมมามากมาย ประสบภาวะขาดทุน
ต่อเนื่อง 15 ปี และหนี้สินกว่า 2,000 ล้านบาท โดยพลิกฟื้นให้มีก�ำไรใน 3 ปี และสุดท้ายก็สามารถ
แก้ไขให้รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศกลับมาเป็นองค์กรที่ควรจะเป็นได้
อย่างงดงาม และกลายเป็นรากฐานนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน

ย้อนหลังไปเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กรมสุขาภิบาลจัดการที่จะน�ำน�้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่
ภูมิประเทศ การที่จะต้องจัดท�ำนั้นคือ ให้ตั้งท�ำที่น�้ำขังที่คลองเชียงราก แขวง
เมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน�้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู, ให้ขุดคลองแยกจากที่ยัง
น�้ำนั้นเป็นทางน�้ำลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ และตั้ง
โรงสูบขึ้น ณ ที่ต�ำบลนั้น สูบน�้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธีให้น�้ำสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากสิง่ ซึง่ จะเป็นเชือ้ โรคแล้วจ�ำหน่ายน�ำ้ ไปในทีต่ า่ งๆ ตามควรแก่ทอ้ งทีข่ อง
เขตพระนคร โดยกิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกตามภาษา
สันสกฤต เพื่อจะให้เป็นค�ำสั้นว่า “การประปา”
ต่อมา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดกิจการประปา โดยมีชื่อเรียกใน
ครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุข าภิบาลและมีกระทรวงนครบาล
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�ำดับ จากที่เคย
จ�ำหน่ายเฉพาะในเขตพระนคร ก็ได้ขยายการจ�ำหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวาง
ท่อตามแนวสะพานพระพุทธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธิปก และสมเด็จเจ้าพระยา
ต่อมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดท�ำลาย
เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดช�ำรุดเสียหายไปด้วย ท�ำให้การจ่ายน�้ำย่าน
ฝั่งธนบุรีต้องหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจการประปาของตนเอง
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน�้ำ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อปี 2489 โรงงานผลิตน�้ำสามเสน
เป็นโรงกรองน�ำ้ แห่งเดียวในขณะนัน้ ซึง่ จากการทีม่ แี ห่งเดียวนีเ้ อง ท�ำให้การผลิต
น�ำ้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ด้านการไฟฟ้าเองก็มสี ภาพไม่ต่าง
กัน รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกิจการไฟฟ้าและประปาขึ้น โดย
มี “หลวงบุรกรรมโกวิท” อธิบดีกรมโยธาเทศบาลในสมัยนัน้ เป็นประธาน และเพือ่
แก้ปญ
ั หาน�ำ้ -ไฟไม่พอใช้ จึงได้มนี โยบายให้ระงับการขอติดตัง้ ไฟฟ้าและประปา
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง 2 ชนิดนี้ให้เพียงพอ
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการรวมและโอนกิจการประปาและการ
กองบรรณาธิการ
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ไฟฟ้าให้เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง
ให้โอนกิจการประปากรุงเทพฯ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปา
เทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการ
เดียวกัน เรียกว่า “การประปานครหลวง”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ให้หลัง 26 ปีนับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ
ประปานครหลวงมาเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็น 26 ปีที่การประปานครหลวงผ่านการ
บริหารของผู้ว่าการการประปานครหลวงมาแล้ว 5 คน และก�ำลังอยู่ในช่วงของ
ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนที่ 6
ในขณะนั้น การประปานครหลวงขาดทุนมหาศาลทั้งรายปีและภาวะ
ขาดทุ น สะสม ความแตกแยกภายในในระดั บ พนั ก งานก่ อ ให้ เ กิ ด สหภาพ
แรงงานกลุ่มต่างๆ ที่เอาแต่เรียกร้องสิทธิให้แก่พวกพ้องของตัวเอง คุณภาพ
น�้ำตกต�่ำ ความพอใจในการบริการของประชาชนที่มีต่อการประปานครหลวง
ตกต�่ำเข้าขั้นวิกฤต รวมถึงปัญหาความไม่พอใจระบบการบริหารและกลุ่ม
บุคลากรระดับบริหาร
ชนวนส�ำคัญที่ส่งผลให้สถานการณ์ความตึงเครียดภายในการประปา
นครหลวงเข้ ม ข้ น ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ เมื่ อ บอร์ ด การประปานครหลวงอนุ มั ติ ใ ห้
ผู้บริหาร 6 คนเดินทางไปประชุมประปาสากลภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 4 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ส่งผลให้ก่อเกิดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มสหภาพแรงงาน
การประปานครหลวง
ความไม่ พ อใจนี้ ถู ก ปลุ ก กระแสให้ ก ระจายออกไปอย่า งกว้ า งขวาง
จนกระทั่ ง ประธานบอร์ ด และกรรมการบางส่ ว นตั ด สิ น ใจยื่ น ใบลาออก
จนกระทั่งวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแต่งตั้ง
“เสน่ห์ วัฒนาธร” รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานบอร์ด และแต่งตั้ง
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นกรรมการในต�ำแหน่งที่ว่างลง

ปี 2527 กับการมาถึงของผู้ว่าฯ “อาทิตย์”
กระทั่ง พ.ศ. 2527 สถานการณ์ความตึงเครียดภายในการประปา

นครหลวงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง แถมยังเพิ่มดีกรีขึ้นพอๆ กับความร้อนอัน
ระอุอ้าวในช่วงฤดูร้อนของปีนั้น...กลางเดือนเมษายน ความเข้มข้นร้อนแรงของ
สถานการณ์ภายในการประปาฯ เพิ่มขึ้นจนใกล้แตะจุดเดือด
ความแตกแยกจนแทบจะเรียกได้ว่ายับเยิน และในที่สุดปัญหาการแตก
ความสามัคคีของคนในองค์กรดังกล่าว ก็เลยเถิดกลายเป็นการแบ่งเป็นก๊ก
เป็นเหล่า สุดท้ายก็แยกกันตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานหลายกลุ่ม และเหตุการณ์
ความแตกแยกนี้ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่และพนักงานเท่านั้น
5 มีนาคม พ.ศ. 2527 สหภาพการประปานครหลวงจึงตัดสินใจยื่น
หนังสือถึง ร.ต.อ.สุรตั น์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ในขณะนัน้ ) โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำ� หนดคุณสมบัตบิ คุ คลทีจ่ ะเข้ามาเป็น
ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนใหม่ ที่มีคุณภาพพอที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตที่
เกิดขึ้น
“สเปก” ผู้ว่าการการประปาฯ ในดวงใจสหภาพฯ ช่วงนั้น มีการระบุ
เอาไว้ว่า
- เป็นคนหนุม่ และเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีความสามารถในการบริหาร
งาน โดยเฉพาะด้านธุรกิจเป็นอย่างดี
- เป็นคนที่มีประวัติไม่ด่างพร้อยทางด้านความซื่อสัตย์สุจริต
- ประสบความส�ำเร็จทางด้านการบริหารงานภาคเอกชน
- เป็นผู้มีชื่อเสียงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- เป็นผู้ที่ได้ศึกษาและรู้ปัญหาอย่างใกล้ชิดในการประปานครหลวง
- เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของการประปานครหลวง และมี
ความส�ำนึกรับผิดชอบต่อการบริการที่ดีต่อประชาชน
ซึ่ง “หวยสเปก” ผู้ว่าการการประปาฯ ที่สหภาพเรียกร้องนี้ ก็ไปตรงกับ
ผู้มีความสามารถและมีลักษณะดังกล่าวหลายต่อหลายคน จนสื่อในยุคนั้นต่าง
คาดเดา ท�ำนาย ตลอดจนเปรียบมวยระหว่างคนทีเ่ ชือ่ ว่าจะเป็น “ว่าที”่ คนต่อไป
เป็นคู่ๆ ไปอย่างมีสีสัน แต่สุดท้ายวันที่ 17 เมษายน 2527 คณะรัฐมนตรีก็มีมติ
เห็นชอบให้ ดร.อาทิตย์ ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการการประปาฯ คนใหม่ ท่ามกลางเสียง
สนับสนุนจากทัง้ ระดับบริหารหลายคน รวมถึงจากสหภาพการประปานครหลวง
เองด้วย
“ตอนนั้นสถานการณ์ภายในของการประปาฯ แย่มาก วุ่นวายและ
กองบรรณาธิการ
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แตกแยกจนสหภาพกลุม่ ต่างๆ เรียกร้องหาผูน้ ำ� ทีม่ สี เปกทีต่ รงตามความต้องการ
ของพวกเขา ซึง่ สเปกก็ตรงผมพอดี ตอนนัน้ ผมไปญีป่ นุ่ มีคนโทร.ไปหาผมกลาง
ดึกขอให้ผมกลับมา จะให้ไปท�ำงานที่การประปาฯ ผมก็บอกว่าขอให้ท�ำเป็น
ขั้นตอนก่อน อย่าเพิ่งแน่ใจ ตอนเริ่มแรกผมไปเป็นประธานกรรมการปรับปรุง
การประปาก่อน และก็มาเป็นบอร์ด ไม่นานแค่ 1-2 เดือน ก่อนจะได้รับต�ำแหน่ง
ผู้ว่าฯ ในปี พ.ศ. 2527”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ชายผู้ที่ต่อมาสองมือของเขาต้องรับ “เผือกร้อน
หัวยักษ์” มาอุ้มถือไว้แบบเต็มๆ มือ ให้ภ าพความยุ่งเหยิงภายในของการ
ประปานครหลวงในช่วงที่เขาเข้าไปรับต�ำแหน่งผู้ว่าการฯ คนที่ 7 เอาไว้ว่า ใน
เวลานั้น ภายในขององค์กรการประปานครหลวงมีปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความขัดแย้งของคนในระดับบริหาร ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง
ระดับบริหารกับพนักงาน ปัญหาความแตกแยกระหว่างสหภาพแรงงาน ปัญหา
น�้ำประปาขาดทั้งคุณภาพ และปริมาณ

การประปาฯ กับนาวาที่ใกล้ล่ม
“ความขัดแย้งเกิดขึน้ ทุกระดับ ระหว่างพนักงานด้วยกันเองก็ทะเลาะกัน
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ก็ไปตั้งสหภาพของตัวเอง แล้วก็ไม่ได้มีแค่ 1 หรือ 2 สหภาพ แต่
มีถึง 4 สหภาพ อันนี้เฉพาะสหภาพของพนักงาน พอรวมกันมีพวก การเรียกร้อง
มันก็มนี ำ�้ หนักมากขึน้ ใครอยากได้อะไรก็ไปเข้าสหภาพ ให้สหภาพเสนอเรียกร้อง
ให้ พอมีนำ�้ หนักในการเรียกร้องมา ระดับบริหารก็ให้ไป ฝัง่ ผูบ้ ริหารเองก็มี ก็รวม
ตัวตัง้ สหภาพเหมือนกัน ตัง้ กันก็เพราะเรียกร้องผลประโยชน์ให้ตวั และพวกพ้อง
ตอนนัน้ ผมเข้าไป คนทีไ่ ม่เป็นสมาชิกสหภาพมีคนเดียวคือผูว้ า่ การการประปาฯ”
ส�ำหรับการเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผลในขณะที่การประปานครหลวงอยู่ใน
ยุค “สหภาพครองเมือง” นั้น ถึงกับมีการเรียกร้องสิทธิให้แก่พนักงานชายของ
การประปาฯ ได้ลาคลอดไปดูแลภรรยาที่คลอดบุตร โดยอ้างว่าเพื่อให้เท่าเทียม
กับพนักงานหญิงทีส่ ามารถลาคลอดได้ ส่วนความขัดแย้งในขณะนัน้ ก็เริม่ ลุกลาม
ถึงขนาดที่เกิดเรื่องโต้เถียงกันระหว่างพนักงานกับบุคลากรระดับผู้บริหาร ถึง
ขนาดกระชากคอจะชกกันเลยทีเดียว

…ถือเป็นยุคมืดทีส่ ดุ ของการประปานครหลวง พนักงานอยูอ่ ย่างไร้ความ
หวัง ภายในเกิดความขัดแย้งจนยากจะเยียวยา ไม่ต้องเอ่ยถึงสภาพการท�ำงาน
ของพนักงานและการบริหารของบุคลากรระดับสูง...
“กปน. มีปัญหาเยอะ โดยเฉพาะการบริหารกิจการมีปัญหามาก ขาดทุน
เละเทะ ตั้งมา 18 ปี ขาดทุนมาตลอดทุกปี ประชาชนไม่ได้รับการบริการที่ดีเลย
คนท�ำงานไม่เอาไหน ขีเ้ หล้าเมายา ท�ำงานซ่อมท่อไปวันๆ ประชาชนก็ดา่ น�ำ้ ไม่ไหล
น�้ำสกปรก ราคาแพง ท่อแตกเรื่อย ติดต่อยาก ขอน�้ำทีก็สามเดือนแปดเดือน ขอ
หลักฐานแล้วก็ให้เขารอ เอามาไม่ใช่ก็เอากลับไป เอามาใหม่ ผมเข้าไป ไปรื้อใหม่
คือมันอยู่แบบเรือที่ก�ำลังจะล่ม”
ภาพปัญหาอันยุง่ เหยิงภายในองค์กรทีย่ ากจะสะสาง ทีถ่ กู กระหน�ำ่ ซ�ำ้ ด้วย
ปัญหาที่กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างเรื่องของการบริการและคุณภาพของ
น�้ำที่เข้าขั้นแย่มากทั้งคู่ และผนวกกับวิกฤตเชิงภาพลักษณ์ที่ในขณะนั้นบรรดา
รัฐวิสาหกิจทั้งหลายล้วน “ต้นทุนต�่ำ” ในสายตาผู้บริโภคด้วยกันทั้งนั้น เป็นเหตุ
ให้มิพักต้องสงสัยได้เลยว่า “ภาพลักษณ์” ของ “คนประปา” และภาพของการ
ประปานครหลวงในมโนคติของชาวบ้านร้านตลาดในยุคนัน้ จะเป็นไปในแนวทาง
ใด
ในประเด็นภาพลักษณ์อันย่อยยับและย�่ำแย่ขององค์กรรัฐวิสาหกิจใน
ยุคนั้น ซึ่งหมายรวมถึงการประปานครหลวงด้วยอย่างยากจะละเว้นได้ และได้
ถูกตอกย�้ำจนชัดแจ้งเอาไว้ในค�ำน�ำของการพิมพ์ครั้งที่สองของหนังสือ “หัวอก
ผู้(ถูก)ว่า” อันเป็นเสมือนหนึ่งหนังสือบันทึกชีวิตของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ใน
ช่วงการเป็นผู้ว่าการการประปาฯ ในห้วงเวลาอันเปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นของ
อุปสรรคนั้น ที่จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ฉับแกระ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีใจความ
ว่า
“...ในอดีตนั้น ต�ำแหน่งบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ คือบ�ำเหน็จรางวัลแก่
นายพล ขุนศึก ข้าราชการเกษียณ เพื่อให้เป็นแหล่งแสวงผลประโยชน์ กอบโกย
ทั้งเงินทองยศศักดิ์ มีผู้บริหารสับเปลี่ยนหน้าเข้าไปชุดแล้วชุดเล่า มาแล้วก็จาก
ไป ทิ้งไว้แต่หนี้สินและปัญหาที่หมักหมม...”
และแม้ย่อหน้าต่อมาของค�ำน�ำชิ้นนี้จะชี้แจงว่า หลังจากปลายปี พ.ศ.
2520 จะเกิดการพังทลายของเผด็จการฟาสต์ซิสม์ และเพราะการเติบโตอย่าง
เข้มแข็งรวดเร็วของกลุ่มทุนผูกขาดใหม่ๆ ผนวกกับก�ำลังจากกลุ่มชนชั้นกองบรรณาธิการ
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กลางฝ่ายต่างๆ จะช่วยกันจนก่อมิติใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรประเภท
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
...แต่กระนัน้ สัจธรรมของค�ำกล่าวทีม่ กั จะมีคนพูดว่า “กาลเวลาสามารถ
เยียวยาทุกสิ่ง” ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้กับกรณีนี้ได้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้นทั้งซับซ้อน ยุ่งเหยิง และกินลึกจนกร่อนเข้าไปถึงเนื้อในแห่ง “การประปา
นครหลวง” จนยากที่จะแก้ไขอะไรได้...
หากทว่าลูกผู้ชายผู้มีความสุภาพเป็นอาภรณ์ และมีแต่รอยยิ้มประดับ
บนใบหน้าอยู่เป็นนิจ ทว่าเด็ดเดี่ยวฉับไวเมื่อยามลงมือท�ำงานอย่าง ดร.อาทิตย์
ก็ตัดสินใจยืดอกรับการมอบหมายให้มารับต�ำแหน่งเพื่อ “แก้ไขชนิดยกเครื่อง”
ให้แก่ กปน.โดยเฉพาะ
ดร.อาทิ ต ย์ เ ปิ ด ใจถึ ง การตั ด สิ น ใจรั บ ต� ำ แหน่ ง อั น น่ า หนั ก ใจอย่ า ง
“ผูว้ า่ การการประปาฯ” ในยุคตกต�ำ่ ถึงขีดสุดมาใส่หน้าตักตัวเองว่า ไม่รสู้ กึ หนักใจ
เพราะถือเป็นงานชิ้นหนึ่ง
“ตอนนั้นผมไม่หนักใจหรอก ปัญหามันมีอยู่แล้ว ท�ำไม่ได้ก็เท่าทุน เขา
ขอร้องให้เข้าไปท�ำ มันถึงจุดต�่ำสุดแล้ว ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้ เมื่อเขามอบ
หมายให้เราเข้าไปสังคายนา เราก็มีหน้าที่ท�ำงาน ก็เลยรับต�ำแหน่ง จ�ำได้ว่าวันที่
รับต�ำแหน่งคือวันที่ 24 เมษายน 2527 ตอนนั้นผมเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าอะไร
บกพร่อง อะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการประปานครหลวงในขณะนั้น”
บุรุษผู้ฝ่าวิกฤตการประปาฯ รายนี้กล่าวต่อไปอีกว่า หลังจากวิเคราะห์
ปัญหาดูแล้ว สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดของการพัฒนาการประปานครหลวงใน
ยุคนั้น มี 2 ประการ คือ ปัญหาความไม่เข้าใจว่าเป้าหมายร่วมกันของความ
ส�ำเร็จขององค์กรคืออะไร และปัญหาความแตกแยก ซึ่งเป็นต้นธารของปัญหา
ทุกประการที่รุมเร้ากัดกร่อน กปน.
“ตอนนัน้ แนวทางการแก้ปญ
ั หาของผมก็คอื การสร้างน�ำ้ ประปาให้กลาย
เป็นน�้ำประปาเพื่อประชาชน ผมเรียกประชุมพนักงานทั้งหมด 5,000 คน ถาม
เขาว่า เราขาดทุนกันขนาดนี้ เราจะแก้วิกฤตกันไหมถ้าแก้ก็คือเราต้องขาย
ให้ได้มากๆ จึงจะได้สตางค์ แล้วเรามีอะไรขาย เรามีน�้ำขาย ก็มีแค่น�้ำเท่านั้น
เราจะท�ำอย่างไรให้เราขายน�้ำได้มากๆ”

ยุทธการขายฝันและค�ำมั่นแห่ง “เนื้อชิ้นโต”
หลังจากเข้าไปรับต�ำแหน่ง ดร.อาทิตย์กก็ ำ� หนดวันเรียกประชุมครัง้ ใหญ่
ทีส่ ดุ และถือเป็นครัง้ ประวัตศิ าสตร์ครัง้ หนึง่ ของการประปานครหลวง เพือ่ เรียก
ขวัญก�ำลังใจของพี่น้องคนประปาฯ ทุกชีวิต เพื่อประกาศยุทธศาสตร์ บอกเล่า
ความรู้สึกนึกคิดที่จริงใจในการแก้ปัญหา รวมถึงประกาศให้ค�ำมั่นเพื่อน�ำพา
การประปานครหลวงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยก�ำหนดการประชุมให้มีขึ้นในวันที่
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
วันนัน้ ทีศ่ นู ย์เยาวชนไทย-ญีป่ นุ่ ดินแดง ท่ามกลางพนักงานการประปาฯ
กว่าครึ่งหมื่น ชายรูปร่างสันทัดผู้นี้ได้ยืนหยัดประกาศเจตนารมณ์เพื่อการน�ำ
“นาวา” ที่มีชื่อว่า “การประปานครหลวง” เรือที่อายุกว่า 18 ปี ที่ก�ำลังแตกรั่วถูก
กระแสน�้ำไหลทะลักเข้าท่วมท้องเรือล�ำนี้ ให้แล่นฝ่าพายุมหาวิกฤตนี้ไปได้
ดร.อาทิตย์ขายฝันแก่พนักงานผู้ก�ำลังสิ้นหวังว่า นับจากนี้การประปา
นครหลวงจะต้องท�ำสินค้าคือ “น�้ำ” ทั้งมีปริมาณเพียงพอและคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน ให้ดจี นประชาชนให้ความสนใจและเลือกซือ้ น�ำ้ จากการประปาฯ ท�ำให้
หน่วยงานมีรายได้เพิ่มขึ้น และอุดรอยรั่วในการผลิตน�้ำ อันเนื่องมาจากท่อรั่ว
ท่อแตก จนระหว่างการขนส่งท�ำให้น�้ำรั่วออกไปถึงร้อยละ 50
ผู้ว่าการการประปาฯ ผู้เพิ่งเข้ามารับต�ำแหน่งพร้อมปัญหาอันหนักหนา
สากรรจ์ประกาศถึงขนาดว่า ต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้น
ประชาชนทุกบ้านต้องมีน�้ำประปาใช้ การติดต่อขอต้องไม่ยุ่งยากเหมือนยุคก่อน
ที่ต้องใช้เวลาเป็นปีในการติดต่อขอน�้ำประปา
“ผมวาดฝันให้เขาถึงขนาดว่า ถ้ามีโทรศัพท์มาว่า ผมต้องการใช้นำ�้ คอลเซ็นเตอร์ของเราต้องกดคอมพิวเตอร์ดูได้เลยว่าท่ออยู่ไหน Digital Mapping
ของเราต้องมี และต้องสามารถบอกเขาว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีน�้ำใช้ ต้องได้ถึง
ขนาดนั้น แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยนะ เราพูดไว้ก่อน แต่ตอนหลังก็ท�ำได้นะ
พาไปดูงานถึงแคนาดา แต่ท�ำได้ถนนเดียวคือสีลม สีลมจึงกลายเป็นถนนที่สวย
คือไม่มีสายไฟสายโทรศัพท์ให้เกะกะสายตา เอาลงดินหมด”
...ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาแรกที่ ดร.อาทิตย์เข้าไปแก้ก่อนเรื่องอื่น คือ
เรื่อง “โอที” หรือการท�ำงานล่วงเวลานั่นเอง...
โอเวอร์ไทม์ หรือการท�ำงานล่วงเวลา อันจะได้เงินพิเศษนอกเหนือจาก
กองบรรณาธิการ
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เงินเดือนที่แสนจะอะเมซิ่งของการประปานครหลวง ท�ำให้ ดร.อาทิตย์ต้องพุ่ง
ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนอื่นใด เนื่องจากพนักงานการประปาฯ ไม่ว่าจะต�ำแหน่ง
ใดในขณะนั้น ล้วนมีชื่อท�ำล่วงเวลากันทุกคนทุกวัน !
กิจวัตรประจ�ำวันของพนักงานการประปาฯ ทุกชีวิตในขณะนั้นจะเป็นไป
แบบเหมือนๆ กัน หลังเลิกงานตอน 16.00 น. ทุกคนจะไล่เปิดไฟไว้ทั้งตึก แล้วก็
เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปเที่ยวข้างนอก จน 20.00 น. ก็กลับมาที่ท�ำงานอีกครั้ง เพื่อ
ไล่ปิดไฟที่เปิดไว้ จากนั้นก็เขียนเบิกเป็นโอที
“เป็นแบบนี้ทุกวัน ท�ำแบบนี้กันทุกคน หน่วยงานก็ย�่ำแย่ งานไม่เดิน
ประสิทธิภาพไม่พัฒนา แต่เงินต้องจ่ายออกทุกวัน พอผมเข้าไป ผมสั่งเลิกหมด
เลย แล้วก็ประกาศว่าใครจะท�ำโอทีต้องขอผู้ว่าการการประปาฯ คนเดียวเท่านั้น
และต้องชีแ้ จงด้วยว่ามีความจ�ำเป็นอะไรทีต่ อ้ งอยูท่ ำ� โอที ปรากฏว่านับแต่นนั้ ไม่มี
ใครอยู่ท�ำโอทีอีกเลย ก็ประหยัดเงินหน่วยงานไปได้มาก ผมบอกเขาว่าอย่ามา
เอาเลย แค่ยี่สิบบาท ห้าสิบบาท อย่าท�ำตัวเป็นหมาแทะเศษเนื้อ !”
ในวินาทีนั้น ประโยคหนึ่งจากปากบุรุษเหล็กผู้นี้ได้กลายเป็น “สัญญา
ใจ” ที่ผูกพันชีวิตและเจตนารมณ์ของเขาไว้กับภารกิจอันหนักอึ้งในการยอบตัว
แบกรับ 5,000 ชีวิตของพนักงานการประปาฯ ไว้บนหลัง เพื่อจะน�ำพาทุกคนไป
สู่สิ่งที่ดีขึ้น
“คือผมใช้วิธีการจริงใจและพูดกับเขาตรงๆ บอกเขาว่ารู้ไหมว่าเรา
เปรียบเสมือนไก่อยู่ในกระชุ ก�ำลังจะตายอยู่แล้ว เขาจะเอาไปตะแลงแกงอยู่
แล้วยังจิกกันเองอยู่ได้ แล้วถ้าเราจะเป็นหมา จงอย่าเป็นหมาประเภทชอบกิน
ของต่างๆ ที่ตกหล่นเรี่ยราดตามพื้น กินอุจจาระรวมถึงของเน่าสกปรกอื่นๆ แต่
จงเป็นหมาทีเ่ ดินย่างสามขุมมีสง่า เมินเฉยต่อของทีต่ กอยูต่ ามพืน้ จะกินเนือ้ ดีๆ
ชิ้นโตๆ ...ไม่ต้องห่วง พวกคุณจะได้กินเนื้อชิ้นโตแน่
...แล้วผมจะท�ำเนื้อชิ้นโตนั่นให้เอง !!!”

กาวใจยี่ห้อ “อาทิตย์” บนวิกฤต “หนี้ท่วม”
ด้วยส�ำนึกแห่งความเป็นผู้น�ำอย่างเต็มเปี่ยมของผู้ว่าการการประปา
นครหลวงคนใหม่ ที่ พ ยายามปลุ ก ขวั ญ และสร้ า งก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ พ นั ก งาน
การประปานครหลวงกว่า 5,000 ชีวิตกับค�ำมั่น “เนื้อชิ้นโต” ให้ผลลัพธ์ที่ไม่
เลวนักในระยะเริ่มต้น ประกอบกับเพราะบุคลิกการท�ำงานอย่างจริงจังชนิดเข้า
ท�ำงานทุกวันตั้งแต่เช้าจดค�่ำ แถมท�ำชนิดไม่รู้จักวันหยุดราชการ วันหยุดประจ�ำ
ปี วันลาพักร้อนของ ดร.อาทิตย์ ที่ความทุ่มเทท�ำงานอย่างเข้มข้นในฐานะผู้ว่า
การฯ นี้ท�ำให้คนการประปาฯ จ�ำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกศรัทธาและมีแบบอย่างที่ดี
ผนวกกับการเป็นคนที่ตรง “สเปก” ของสหภาพฯ ท�ำให้ ดร.อาทิตย์มี
ต้นทุนทางความเชื่อถือ และความพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
แรงงานฯ พนักงาน และระดับบริหาร จนเกิดเป็นแนวทางการบริหารองค์กรควบคู่
ที่ผู้น�ำสหภาพแรงงานฯ และผู้น�ำการประปานครหลวงต้องจับมือกัน ช่วยท�ำให้
ปัญหาความแตกแยกในสหภาพฯ เบาบางลงไปได้ค่อนข้างมาก
เมื่อ “กาวใจ” ยี่ห้อ “อาทิตย์” ผสานรอยร้าวระหว่างสหภาพฯ ได้ส�ำเร็จ
ในระดับหนึ่งแล้ว ปัญหายักษ์อีกปัญหาหนึ่งก็ปรี่เข้ามาจ่อคอหอย...
ก่อนหน้าที่ ดร.อาทิตย์จะเข้าไปรับต�ำแหน่งผูว้ ่าการการประปานครหลวง
สถานภาพด้านการเงินภายในองค์กรดังกล่าวติดตัวแดงด้วยประสบภาวะขาดทุน
มาตลอดและต่อเนื่องมาถึง 18 ปี โดยตัวเลขที่ปรากฏคือขาดทุนรายปี ปีละ
800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) และขาดทุนสะสมสูงถึง 2,225,000,000
บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
“ช่วงที่เข้ามาเป็นช่วงใกล้ถึงระยะเวลาก�ำหนดช�ำระหนี้สินและดอกเบี้ย
คือจะต้องจ่ายตอนต้นปี พ.ศ. 2528 เป็นเงินสูงถึง 2,095,000,000 บาท (สอง
พันเก้าสิบห้าล้านบาท) สาเหตุที่เป็นหนี้ก็เพราะการประปานครหลวงขาดเงิน
หมุนเวียนมานาน จึงต้องน�ำเงินโครงการซึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ และเงิน
ประกันการใช้น�้ำซึ่งเก็บจากผู้ใช้น�้ำมาทดรองจ่ายช�ำระหนี้และด�ำเนินการไป
เรื่อยๆ ซึ่งหนี้จ�ำนวนนี้ไม่ควรผัดผ่อนอีกแล้ว มิฉะนั้นเครดิตของการประปาฯ
จะถูกท�ำลาย”
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันวิกฤตนี้ ความมุ่งมั่นจริงจังต่อการแก้ปัญหา
ด้วยความจริงใจที่ ดร.อาทิตย์ประกาศผ่านทั้งค�ำพูดและการท�ำงานในการ
กองบรรณาธิการ
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ประปานครหลวง สะท้อนความแหลมคมและเฉียบไวแห่งทักษะการบริหารของ
นักบริหารมือทองรายนี้อย่างมิอาจจะปกปิดได้ และสิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์
ความเป็น “ตะวัน” ดวงนี้ ที่เปรียบเสมือน “ลายเซ็น” ในการบริหาร ไม่ว่า ณ
ช่วงใด วัยใด และหน่วยงานไหน อย่างหนึ่งที่เป็น “แบบฉบับ” ของผู้ชายคน
นี้ นั่นก็คือ “การคิดนอกกรอบ”
ช่วงนั้นแม้ว่าจะมีรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่าง “การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ที่ ดร.อาทิตย์นึกนิยมการให้ความส�ำคัญด้าน
การบริหาร โดยเฉพาะด้านบัญชีและการเงิน แต่ดูเหมือนว่ารัฐวิสาหกิจแบบ
การประปาฯ จะโดนเงาแห่ง “ระบบราชการ” ทาบทับเสียจนมิด
“วิญญาณแห่งความเป็นระบบราชการมันเข้ามาอยู่ในการประปาฯ
นานเสียจนเกือบจะกลายเป็นวิถีของการท�ำงาน คนที่นี่จึงอยู่กันด้วยนโยบาย
Wait and See คือรอคอยและนั่งมองปัญหาโดยไม่คิดจะแก้ไข เมื่อไม่มีเงิน
ก็บอกกระทรวงการคลัง ถ้ากระทรวงการคลังขยับท�ำอะไรก็ค่อยท�ำตาม”
ทว่า ดร.อาทิตย์กลับมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้น เป็นวิกฤตที่กระทบต่อ
การประปานครหลวงโดยตรง จึงเป็นหน้าที่และความชอบธรรมอยู่เองที่การ
ประปานครหลวงต้ อ งดิ้ น รนกระเสื อ กกระสนในการแก้ ไ ขสถานการณ์ อั น
ล่อแหลมนี้เองอย่างเต็มก�ำลังสติปัญญา และในฐานะ “เบอร์หนึ่ง” ขององค์กรนี้
เขาจึงตัดสินใจ “รีไฟแนนซ์ครัง้ มโหฬาร” เพือ่ หาแหล่งเงินกูใ้ หม่ทอี่ ตั ราดอกเบีย้
ต�่ำกว่า และช�ำระหนี้ระยะยาว เพื่อมาใช้หนี้เก่า
และจากการวิ่ ง เต้ น ด� ำ เนิ น การจนสุ ด ตั ว ทั้ ง การหาแหล่ ง เงิ น กู ้ จ าก
ธนาคารต่างๆ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ และการวิงวอนร้องขอความเห็นใจ
จากกระทรวงการคลังเพื่อขอให้อนุมัติเงินกู้ในจ�ำนวนที่เพียงพอต่อการน�ำไป
รีไฟแนนซ์ ผนวกกับบรรดา “มือดี” ด้านการเงินทั้งหลายที่ ดร.อาทิตย์ขอตัว
มาระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้
ในที่สุด 15 มกราคม 2528 ความพยายามในการผ่าทางตันด้านการ
เงินก็เป็นผล เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติในหลักการกู้เงินและเงื่อนไข
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ระยะสั้นใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ระยะยาวในรูปเงินเยน ในวงเงิน 149.92 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ท�ำให้การเคหะแห่งชาติ, การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และการประปานครหลวง

ท�ำให้การประปานครหลวงสามารถรีไฟแนนซ์ได้ส�ำเร็จ ส่งผลให้ก ารประปา
นครหลวงจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง สามารถยืดเวลาช�ำระเงินต้นออกไป ซึ่งนอกจาก
จะช่วยผ่อนคลายภาวะเงินตึงตัวขององค์กรแล้ว ยังช่วยลดการขาดดุลช�ำระเงิน
ของประเทศไทยในช่วงนั้น ที่ต้องจ่ายหนี้แก่สถาบันการเงินนอกประเทศซึ่งเป็น
เจ้าหนี้ของการประปานครหลวงด้วย
ต่อมาหลังจากแนวคิดการ “รีไฟแนนซ์” ท�ำให้การประปานครหลวง
ผ่านพ้นวิกฤตหนี้ก้อนโตที่ต้องเร่งช�ำระไปได้ ดร.อาทิตย์ก็หันมาแก้ปัญหา “เงิน
หมุนเวียน” ซึ่งเดิมการประปาฯ ใช้วิธีเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย ซึ่ง
คิดอัตราดอกเบี้ย 16.5% ดร.อาทิตย์แก้ปัญหาจุดนี้จากค�ำแนะน�ำของ “สุนทร
อรุณานนทชัย” แห่งสินเอเซีย ด้วยการออก “พันธบัตร” มูลค่ารวม 380 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น 380,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 12.935%
ต่อปี ซึ่งสามารถขายเกลี้ยงอย่างไม่น่าเชื่อภายใน 3 วัน ผลต่างของดอกเบี้ย
3.565% ตัดออกไป 380 ล้านบาท คือจ�ำนวนเงินที่การประปาฯ ประหยัดได้

บ�ำรุงขวัญปันน�้ำใจให้ผู้น้อย
จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อเข้ามาใหม่ๆ ดร.อาทิตย์พยายามแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า ที่ เ ห็ น แบบจะแจ้ ง ให้ พ อเท่า ที่ จ ะท� ำ ได้ เช่ น การอุ ด รู รั่ ว ปั ญ หา
โอเวอร์ไทม์ของการประปานครหลวง ท�ำให้ปัญหาการเบิกเงินออกโดยไม่ได้
เนื้องานเพิ่มลดลงได้มาพอสมควร แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นของการไล่อุด
รูรั่วภายในองค์กรของผู้ว่าการการประปาฯ รายนี้
“ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือ เราผลิตน�้ำ 100% แต่เราได้กลับมาแค่
ครึ่งเดียวคือ 50% ทั้งนี้ก็เพราะปัญหาท่อแตกท่อรั่ว ตรงนี้เสียหายเยอะ เสีย
ตั้งแต่น�้ำดิบ เสียเรื่อยมาตลอดทางกว่าจะออกมาเป็นประปา ก็แก้ปัญหา ซ่อม
ท่อกันไป”
แต่ใช่ว่าจะมองแต่รอยรั่วของท่อเท่านั้น งานนี้ ดร.อาทิตย์ได้จัดการ
บริหารเรื่องอุดรูซ่อมท่อไปพร้อมๆ กันกับอุดรอยรั่วในใจพนักงานชั้นผู้น้อยที่
เดิมไม่มีใครเหลียวแลไปพร้อมๆ กัน
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“หน้าที่ประจ�ำของพนักงานใหม่ๆ ที่ยังหนุ่มๆ เพิ่งเข้านั้น มักจะเป็นการ
ลงไปซ่อมท่อที่แตกรั่วปกติเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน เราก็มกั จะซ่อมกันกลางคืน เวลาจะซ่อมก็ตอ้ งนุง่ ผ้าขาวม้า ลงไปแช่นำ�้ เพือ่
จะซ่อม ดึกๆ มันหนาว พวกรุ่นพี่ก็เอ้า เฮ้ยน้อง สักกรึ๊บสิ แก้หนาว ทีนี้พอซ่อม
ทุกคืนมันก็กรึบ๊ บ่อย พวกนีพ้ ออายุมากหน่อย สามสิบก็ตดิ เหล้ากันหมด ใช้ชวี ติ
ขี้เมาไปวันๆ ท�ำงานด้วยความขมขื่นไม่มีอนาคต ไม่คิดถึงอนาคต”
ดร.อาทิตย์สะท้อนภาพอันน่าสะเทือนใจของพนักงานเด็กๆ ที่ท�ำหน้าที่
ซ่อมท่อของการประปานครหลวงว่า บางครั้งการซ่อมท่อที่ต้องใช้เวลานาน การ
ซ่อมติดพันซ่อมไม่เสร็จ จนสว่างก็ยังไม่เสร็จ ก็จะเจอประชาชนที่ไม่เข้าใจบาง
ส่วน ต่อว่าต�ำหนิ บางทีก็ขับรถมาแวะทักด้วยถ้อยค�ำเสียดสี ที่บั่นทอนก�ำลังใจ
อย่างยิ่ง ทั้งที่พนักงานเหล่านี้ต้องท�ำงานเพื่อความสะดวกของคนส่วนใหญ่ แม้
ในเวลาที่คนอื่นก�ำลังหลับสบาย
“บางทีขุดๆ อยู่ก็เจอประชาชนเข้ามาพูดว่า เฮ้ย เจอยังวะ กระดูก
พ่อมึงน่ะ ขุดทั้งวัน จะขุดท�ำไม”
การจะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนบางประเภทท�ำยากกว่าการสร้าง
เกราะป้องกันก�ำลังใจให้แก่ลูกน้อง ดังนั้น นอกเหนือไปจากการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนา และวางแผนระบบการท�ำงานของการประปานครหลวง รวมถึงการ
พยายามรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นแล้ว ดร.อาทิตย์ยังให้ความส�ำคัญด้าน
การเข้าไปสัมผัสกับพนักงานในทุกๆ ต�ำแหน่งจากใหญ่ที่สุดลงมาถึงเล็กที่สุด
“ทุกครั้งที่วา่ งจะหิ้วขนมออกไปตามจุดที่มีการซ่อมท่อ แวะไปขอบคุณ
เขาที่เขาอุตส่าห์ลงไปแช่น�้ำซ่อมท่อให้เรา เขาท�ำงานส�ำคัญนะ เขาท�ำให้น�้ำไม่รั่ว
ไหล ต้นทุนเราไม่เสีย ไม่มีเขาเราก็จะเสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์ ผมจะไป
แวะดูเขา ไปถามไถ่เขาว่าเขามีปญ
ั หาอะไรไหม อยากจะได้อะไรไหม ก�ำลังล�ำบาก
อยู่หรือเปล่า ผมค่อนข้างให้ความส�ำคัญต่อคนกลุ่มนี้มาก”
นอกจากนี้ บุคลิกลักษณะนิสยั รวมถึงวิธกี ารท�ำงานแบบของเขาทีม่ กั จะ
คิดนอกกรอบอยู่เนืองๆ ท�ำให้ ดร.อาทิตย์สร้างวิธีการให้ก�ำลังใจที่ได้ประโยชน์
ทัง้ ต่อองค์กรและต่อบุคลากรคนนัน้ ๆ ไปพร้อมๆ กันอย่างทีไ่ ม่มใี ครคิดถึงว่าใน
ชีวิตหนึ่งของคนเล็กๆ จะได้รับโอกาสเช่นนี้
...การประปาฯ ในยุค ดร.อาทิตย์มีการให้ทุนพนักงานการประปาฯ
ไปดูงานถึงประเทศสิงคโปร์ !!!

“การเดินทางไปเมืองนอกกับคนพวกนี้เขาไม่เคยคิด คือไม่คิดว่าชีวิต
นี้จะได้ขึ้นเครื่องบิน จะได้ออกนอกประเทศ ผมเลือกคนที่มีแววให้ทุนไปปีละ
สิบทุน ยี่สิบทุน ให้เขาไปเปิดหูเปิดตา ได้ไปดูสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ วิธีนี้ผมยังใช้อยู่ที่ ม.รังสิต คือเขาได้ไปดูอะไรดีๆ สิ่งแรกที่เขาเห็นที่
สิงคโปร์และกลับมาคุยให้เพือ่ นๆ ฟัง คือน�ำ้ ประปาสิงคโปร์ดมื่ ได้ เขาตืน่ เต้นมาก
ซึ่งมันก็จะน�ำไปสู่ความสงสัยว่าท�ำไมเขาท�ำได้ แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกที่
เราอยากให้บ้านเราพัฒนาให้ได้แบบนี้บ้าง มันคือการสร้างกระแสการปรับปรุง
ตัว รุ่นต่อมาผมก็ส่งไปอีก ปัญหาพวกนี้ผมได้มาจากการเข้าไปสัมผัสพูดคุยกับ
สหภาพฯ แลกเปลี่ยนความเห็น เขาก็เล่าปัญหาต่างๆ ให้ฟัง ซึ่งน�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหา

ดับเครื่องชน “บิ๊กการเมือง” ยี่ปั๊วสุดเขี้ยว
ตามธรรมดาของการบริ ห ารองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ แบบธรรมชาติ ข อง
ประเทศไทยนั้น ยากแสนยากที่จะแบ่งแยกเงื้อมเงาของการเมืองให้ออกจาก
การบริหารองค์กรได้ เพราะเป็นปกติที่ “การเมือง” จะเอื้อมมือเข้าไปในระบบ
การบริหารองค์กรชนิดนี้ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆ อยู่แล้ว สาเหตุประการ
ส�ำคัญน่าจะหนีไม่พ้น ด้วยเพราะการที่คนสักคนหนึ่งจะขึ้นไปเป็น “เบอร์หนึ่ง”
ของหน่วยงานใดๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการเมืองหนุนหลังด้วยกันทั้งนั้น อีกส่วน
หนึ่งก็มักจะ “เกรงใจ” พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ที่ก�ำลังมีอ�ำนาจในมือที่
มากพอจะเขย่าเก้าอี้ให้สั่นให้คลอน หรือแม้แต่กระชากให้คว�่ำลงมาได้
“ตอนนัน้ ผมโชคดีมาก พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยช่วงนั้น ท่านรักผมมาก ท่านเป็นคนดีมาก รัฐมนตรีช่วยอีกท่านก็เป็น
ลูกน้องเก่าพ่อผม ผมไม่กลัวการเมือง ผมท�ำหลายอย่างไม่แคร์การเมือง”
บางการกระท�ำของ ดร.อาทิตย์ดูละม้ายคล้ายจะมากกว่าค�ำว่า “ไม่แคร์”
แต่ออกจะบ้าบิน่ เสียด้วยซ�ำ้ ทัง้ การยอมชนกับ “บิก๊ การเมืองคนส�ำคัญ” กรณีการ
จัดซือ้ คลอรีน หรือแม้กระทัง่ การตัดสินใจขึน้ ราคาน�ำ้ ประปาโดยไม่ผา่ น ครม. !!!
ในกรณี ก ารจั ด ซื้ อ คลอรี น นั้ น แต่ เ ดิ ม การประปานครหลวงได้ ซื้ อ
จาก “นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง” ที่ท�ำหน้าที่เป็น “ยี่ปั๊ว” โดยไปซื้อมาจาก
กองบรรณาธิการ
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“อาซาฮีไทย” ในราคาตันละ 8,000 บาท แล้วมาขายให้แก่การประปานครหลวง
ในราคาที่ทบก�ำไรไปอีกเท่าหนึ่งคือตันละ 16,000 บาท ซึ่งนั่นแปลว่าการกระท�ำ
เช่นนีส้ ง่ ผลให้การประปานครหลวงจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินเกินจริงส�ำหรับซือ้ คลอรีน
ไปใส่น�้ำประปาสูงกว่าปกติเป็นเท่าตัว
“แต่ตอนนัน้ มันไม่มใี ครขาย มีอาซาฮีขายเจ้าเดียว นักการเมืองคนนีก้ ไ็ ป
ซื้อมาขายต่อ มันผูกขาดเพราะไม่มีคู่แข่ง”
ปัจจัยบังคับที่ ดร.อาทิตย์ให้ภาพเกี่ยวกับกรณีการซื้อคลอรีน บวกกับ
ความ “จ�ำเป็น” ต้องซื้อด้วยเพราะมีความเกรงใจอันเนื่องมาจากการเมือง ท�ำให้
การประปาฯ จ�ำต้องซื้อคลอรีนในราคาแพงเกินจริงเช่นนี้เรื่อยมา และแม้ว่าภาย
หลังนักการเมืองผูน้ นั้ ตัดสินใจเปิดโรงงานคลอรีนของตัวเองขึน้ มา และพาตัวเอง
ไปเข้าประมูลการจัดซื้อคลอรีนเพื่อน�ำไปผสมในน�้ำประปา ทั้งบุคลากรในการ
ประปานครหลวงเอง รวมไปถึงประชาชนบางส่วนที่ติดตามข่าวสารใกล้ชิดและ
รับทราบถึงความท้าทายในครั้งนี้ ก็ยังจับตาดูสถานการณ์และการตัดสินใจของ
ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนที่ 7 ว่าจะเลือกทางใดกันแน่
หากเลือกทางเดิม คือจัดซือ้ คลอรีนผ่านนักการเมืองใหญ่ผยู้ ดึ อาชีพยีป่ ว๊ั
ท�ำตัวเป็นคนกลางมหาโหดทีข่ ายของขูดเลือดองค์กร การประปานครหลวงก็ตอ้ ง
น�ำเงินภาษีประชาชนทีอ่ ยูใ่ นรูปงบประมาณซึง่ ถูกแบ่งจัดสรรมาให้ ไปซือ้ คลอรีน
ที่แพงเกินจริงจนไม่น่าให้อภัย
แต่หากแข็งขืนลุกขึ้นสู้เพื่อความถูกต้อง ประเทศชาติได้ประโยชน์
ประชาชนได้ประโยชน์ แต่...ดร.อาทิตย์โดนแน่
“ตอนแรกมันมีอาซาฮีเจ้าเดียวก็ต้องซื้อ เราซื้อทีละมากๆ เขาก็ได้ก�ำไร
มาก ก่อนหน้านี้ไม่มีการท�ำอะไร ผมรู้สึกว่ามันผูกขาด ตอนหลังมีการตั้งโรงงาน
ขึน้ มาแข่งกับอาซาฮี ปีทผี่ มเข้าไปมี 2 บริษทั มาเสนอราคา พอมีผเู้ สนอขาย 2 ราย
เราก็เปิดประมูล คลอรีนของนักการเมืองคนนั้นขายตันละ 16,000 บาท แต่ใน
ขณะที่อาซาฮีเสนอขายแค่ตันละ 8,000 บาท ผมเลือกของอาซาฮี แล้วท�ำสัญญา
2 ปีเลยด้วย เพราะเลือกแบบนี้เรารัดเข็มขัดและลดต้นทุนน�้ำประปาไปได้มาก
เลยทีเดียว”
และแน่นอนว่าการกระท�ำเช่นนีข้ อง ดร.อาทิตย์ยอ่ มส่งผลให้นกั การเมือง
ใหญ่ผู้นี้เสียผลประโยชน์มหาศาล
“เขาโกรธผมมาก ท�ำให้มีหลายเรื่องตามมาเหมือนกัน อย่างเรื่องตอน

เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีช่วงพฤษภาทมิฬ เขาก็เป็นคนผลักดัน พล.อ.อ.สมบูรณ์
ระหงษ์” ดร.อาทิตย์กล่าวเรียบๆ

เด็ดปีกวายุภักษ์ หักกระทรวงการคลัง
ในระหว่างนั้น การประปานครหลวงจ�ำต้องกู้เงินจากญี่ปุ่น เพื่อน�ำไป
ท�ำอุโมงค์ส่งน�้ำ วงเงินสามพันล้านบาท ซึ่งจะแก้ปัญหาประปาในกรุงเทพฯ
ได้ ดร.อาทิตย์ให้ภาพห้วงเวลานั้นว่า ขณะนั้นรัฐบาลก�ำลังจะมีความตกลงกับ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB – Asian Development Bank) จึงจะเอา
โครงการของการประปาฯ ไว้โชว์ตอนเซ็นสัญญา ดอกเบี้ย 10.25% ต่อปี กู้ 25 ปี
ต้นสามพันล้านบาท ดอกเบี้ยอีกสามพันล้านบาท
ต่อมา ADB ปรับลดดอกเบี้ยจาก 10.25% เหลือ 8.75%
“อ้าว...ประปาฯ เซ็นไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้กจู้ ริง ผมก็เลยถามกระทรวงการ
คลังว่า ยกเลิกทีเ่ ซ็นไปแล้วได้ไหม กระทรวงการคลังบอกไม่ได้ เสียชือ่ ผมก็บอก
ว่าไม่ได้เหมือนกัน มันเสียประโยชน์เยอะ ผมเลยเอาเข้าบอร์ดประปาฯ บอร์ดก็
เห็นด้วยกับเรา ก็เลยติดต่อไปที่ ADB โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านกระทรวงการคลังแล้ว
ทางโน้นเขาก็โอเค ก็มันยังไม่ได้กู้ ก็เลยเซ็นสัญญากันใหม่ ก็เท่านั้น ประหยัด
ไปได้หลายร้อยล้าน”

ขึ้นค่าน�้ำด้วยแนวคิด “ประปาไม่ใช่การเมือง”
ดร.อาทิตย์ในยุคที่รั้งต�ำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวงในคราวนั้น
มักจะโดนบรรดาพนักงานที่แก่นๆ หน่อยเปลี่ยนชื่อลับหลังอยู่เสมอๆ ให้เป็น
“มิสเตอร์ประหยัด” ทีม่ าทีไ่ ปของชือ่ นีก้ เ็ พราะนอกจากที่ ดร.อาทิตย์จะพยายาม
ประหยัดค่าใช้จ่ายในสเกลใหญ่ๆ อย่างเปลีย่ นเจ้าผูข้ ายคลอรีนโดยไม่หวัน่ เกรง
การเล่นงานในเชิงการเมืองที่อาจจะตามมาภายหลัง การระดมอุดรอยรั่วด้วย
การเร่งซ่อมท่อทั่วกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันน�้ำประปาที่ผลิตเสร็จแล้วรั่วไหลออก
กองบรรณาธิการ
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ไป รวมไปถึงการวางยุทธศาสตร์ลดการจ่ายเงินล่วงเวลาพนักงานโดยไม่มีเหตุ
อันควรแล้ว
ดร.อาทิตย์ยังใส่ใจในทุกรายละเอียดที่จะสามารถประหยัดได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการไล่เดินปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในยามที่ถูกเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครใช้
ประโยชน์ทางตรงที่การประปานครหลวงได้รับทันทีจากการกระท�ำอันนี้คือการ
ประหยัดไฟที่ก�ำลังเปิด แม้จะน้อยนิดแต่ก็ถือว่าดีกว่าจะปล่อยให้เสียไปโดย
ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้อะไร และประโยชน์ทางอ้อมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประหยัด ท�ำให้พนักงานการประปาฯ ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น
“พยายามอยากให้คิดว่าที่ที่เราท�ำงานอยู่นี่ไม่ใช่องค์กร ไม่ใช่หน่วยงาน
แต่มันคือ ‘เรา’ ที่เราควรจะดูแลให้ดี ท�ำอะไรได้ที่จะส่งผลให้มันพัฒนาไปได้
ก็ควรจะท�ำ”
...แต่แม้ว่า ดร.อาทิตย์จะแปลงร่างเป็น “นายประหยัด” อย่างไร สภาพ
การขาดทุนสะสมที่มีตัวเลขติดลบสูงขนาดกว่า 2,200,000,000 บาท ก็ยากจะ
แก้ให้หมดภายในคราวเดียว มาตรการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งที่ ดร.อาทิตย์คิดจะ
ท�ำและได้ลงมือท�ำอย่างไม่สนใจสิง่ ใดนอกจากความตัง้ มัน่ เพือ่ จะให้การประปาฯ
ก้าวข้ามวิกฤตขาดทุนให้ได้โดยเร็วที่สุด ท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของ
หลายๆ ฝ่ายก็คือ “การขึ้นค่าน�้ำประปา”
“ผมเห็นว่าราคาค่าน�้ำที่จัดเก็บอยู่เดิมนี้มันต�่ำเกินไป และสมควรจะขึ้น
แต่การขึ้นค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าน�้ำเป็นเรื่องที่แทบจะต้องห้ามของ
รัฐบาลยุคนั้นๆ เพราะมันไม่ได้หมายถึงการขึ้นค่าน�้ำ แต่มันหมายรวมถึงภาค
ประชานิยม ถ้ารัฐบาลไหนขึ้นค่าน�้ำ รัฐบาลก็จะถูกเสียงต�ำหนิจากมหาชน ซึ่ง
โดยมากมักจะไม่ขึ้น เพราะเกรงกระทบต่อคะแนนเสียง คือเขาเอาการประปาฯ
ไปเอี่ยว ไปผูกกับการเมือง”
...แต่สำ� หรับผูช้ ายคนนี้ การประปาฯ ในอุดมคติของเขา เป็นการประปาฯ
ที่ปลอดการเมือง...
“ประปาแบบของผมเป็นการบ้าน ไม่ใช่การเมือง เรือ่ งน�ำ้ กินน�ำ้ ใช้มนั เป็น
เรื่องในบ้าน ถามว่าเราขึ้นค่าน�้ำเพื่ออะไร ก็เพื่อให้ประปาฯ พ้นภาวะขาดทุน แล้ว
ถ้าประปาฯ มีเงินพอ เราก็สามารถหาช่องทางการเพิ่มคุณภาพหรือกระทั่งการ
บริการที่ดีขึ้นแก่ประชาชน เงินที่เขาจะจ่ายเพิ่มเป็นค่าน�้ำที่เราจะคิดเพิ่ม มันจะ
กลับไปสูป่ ระโยชน์ของน�ำ้ และบริการเกีย่ วกับน�ำ้ ในบ้านของเขา ผมยืนยันแนวคิด

ว่าประปาฯ ไม่ใช่การเมือง”
แล้ว ดร.อาทิตย์ก็เดินหน้ ามาตรการขึ้นค่าน�้ำ โดยเลือกที่จะไม่น�ำ
มาตรการนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
“ผมห่วงประชาชนว่าจะเดือดร้อน ก็เลยขึ้นแบบทีละเล็กทีละน้อย ขึ้น
ครั้งละ 25 สตางค์ ขึ้นทุกเดือนแบบเงียบๆ ไม่ต้องเอาเรื่องเข้า ครม. แล้วก็ขึ้น
ไม่เยอะ ประชาชนไม่รู้สึกแตกต่าง ท�ำให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ จนผมขึ้นได้ 1 บาท
แล้วก็เห็นว่าในระดับนี้ประปาฯ อยู่ได้ ก็ขึ้นเท่านี้พอ”

จากหนี้สู่ก�ำไรและฝูงเปรตภาคการเมือง
ดร.อาทิตย์ใช้เวลา 3 ปีเดินหน้าตะลุยท�ำอย่างเข้มข้น เข้มแข็ง และต่อ
เนื่อง ซึ่งแม้จะเหน็ดเหนื่อย ยากล�ำบาก กระทั่งบางขณะถึงกับต้องเอาตัวเองไป
วางไว้บนเขาวัวเขาควาย หรือยืนเป็นเป้านิ่งแอ่นอกรอรับผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้น ทว่าวันที่ดอกผลแห่งความมานะพากเพียรใต้ต้นไม้ใหญ่นาม “การประปา
นครหลวง” ช่างหวานหอมสมค่าแห่งความเพียรนั้น
“จริงๆ แต่ละปีผลมันก็ดขี นึ้ เป็นล�ำดับ ผมเข้าไปเป็นผูว้ า่ การการประปาฯ
ปลายเดือนเมษายน ปี 27 จบปีงบประมาณปีเดียวกันช่วงเดือนตุลาคม ตัวเลข
การขาดทุนรายปีลดน้อยลงจาก 880 ล้านบาท เหลือ 380 ล้านบาท ต่อมาใน
ปีที่ 2 สามารถลดตัวเลขการขาดทุนรายปีเหลือ 180 ล้านบาท และเมื่อเราเข้าสู่
ปีที่ 3 ท�ำงานอย่างเต็มที่ สิ้นปีที่ 3 การประปานครหลวงได้ก�ำไรครับ”
ความส� ำ เร็ จ ในการกอบกู ้ วิ ก ฤตการประปานครหลวงของผู ้ ว ่ า การ
การประปาฯ คนที่ 7 ได้ประสบผลส�ำเร็จในปีที่ 3 แห่งการบริหารของเขา ทว่า
ไม่ใช่ความส�ำเร็จในเชิงตัวเลขที่ ดร.อาทิตย์วาดหวัง เขาไม่ได้ชนื่ ชมสีของตัวเลข
บัญชีของการประปานครหลวงทีแ่ ปรเปลีย่ นจากสีแดงเป็นสีนำ�้ เงิน เป็นครัง้ แรก
ในประวัตศิ าสตร์ของการประปานครหลวง เป็นครัง้ แรกทีก่ ารบริหารการประปาฯ
น�ำ “ก�ำไร” เข้ามาให้องค์กร แต่สิ่งแรกที่ชายคนนี้ท�ำคือ ทันทีที่ประปาฯ ได้ก�ำไร
สัญญาใจที่ให้ไว้เมื่อแรกก้าวเท้าเข้ามาในรั้วแม่พระธรณี
...ดร.อาทิ ต ย์ ส ่ ง มอบเนื้ อ ชิ้ น โตแก่ พ นั ก งานกว่ า 5,000 ชี วิ ต ของ
การประปาฯ ทุกคนในรูปของ “โบนัส 1 เดือน”
กองบรรณาธิการ
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พนักงานจ�ำนวนมากนึกไม่ถึงว่าจะมีวันที่พวกเขาได้รับเงินโบนัสจาก
องค์กรที่ก่อนหน้านี้เคยมีสภาพร่อแร่ไม่ต่างจากเศษซาก พนักงานหลายคน
หลั่งน�้ำตาด้วยความปลาบปลื้มใจ...
รอยยิ้มและน�้ำตาอันปีติจากคนตัวเล็กๆ กว่าครึ่งหมื่นในวันนั้น คือ
รางวัลและค่าตอบแทนที่สูงที่สุดในชีวิตการท�ำงานในฐานะ “คนประปา”
ของชายที่ชื่อ “อาทิตย์ อุไรรัตน์”
ทว่าให้หลังจากความชื่นมื่นในความส�ำเร็จไม่นานนัก เมื่อการประปา
นครหลวงมีก�ำไร ก็เหมือนดอกไม้ที่เริ่มส่งกลิ่นหอม หรือเหมือนอาหารอันโอชะ
ที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ กลิ่นโชยล่อน�้ำลายยั่วยวนชวนให้รุมแทะทึ้ง
เพียงแค่ระยะเริม่ ต้นก็หนีไม่พน้ ความจริงข้อหนึง่ คือการเมืองเริม่ กัดเซาะ
โดยหวังจะเข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อ และตักตวงผลประโยชน์ เฉกเช่นที่เคยท�ำกัน
มาทุกยุคทุกสมัย และทุกองค์กร
“อย่ า งที่ ผ มบอก ประปาส� ำ หรั บ ผมเป็ น การบ้ า น ไม่ ใ ช่ ก ารเมื อ ง
พอการเมืองเข้ามา ประกอบกับที่ผมท�ำงานเสร็จแล้ว คือประปาฯ มีก�ำไรแล้ว
ผมอุดรูรวั่ ให้หมดทุกจุดแล้ว ซึง่ จนบัดนีก้ ารประปาฯ ไม่เคยขาดทุนอีกเลย ก�ำไร
ตอนนีน้ า่ จะอยูร่ าวๆ 5,000 ล้านบาทด้วยซ�ำ้ แต่พอการเมืองเข้ามา ผมเลยตัดสิน
ใจออกดีกว่า”

ปัจฉิมกถาเมื่อ “ตะวัน” อ�ำลา “กปน.”
26 มกราคม พ.ศ. 2530 ท้องฟ้าในพิกัดเหนือการประปานครหลวงดู
จะไม่แจ่มใสเฉกเช่นที่เคย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เดินขึ้นเวทีหลังเรียกประชุม
พนักงานการประปานครหลวง บรรยากาศคล้ายวันแรกที่เขาเดินเข้ามาสู่อ้อม
กอดพีน่ อ้ งชาวประปาฯ ทว่าทีต่ า่ งออกไปคือความอึมครึมจนเกือบจะเศร้าหมอง
ผูช้ ายผูก้ ลายเป็นฮีโร่ของคนประปาฯ พยายามปรับเสียงแหบเครือในล�ำคอให้ฟงั
คล้ายปกติ หากพี่น้อง กปน.ทุกชีวิตที่ร่วมหัวจมท้ายกอดคอกันท�ำงานมากว่า
3 ปี พอจะจับส�ำเนียงได้จะรู้ว่า ปาฐกถาในครั้งนี้ของผู้ว่าการการประปาฯ คนที่
7...แตกต่างจากทุกที

“สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รัก และพี่น้องการประปาฯ ที่รักทุกท่าน
ผมมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องชีแ้ จงเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นมาในการประปานครหลวง
ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงจะได้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นล�ำดับ
แล้ว มีข่าวที่ครึกโครมรายงานในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ ตลอด
มา ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วทีผ่ มควรจะเรียนชีแ้ จงเองต่างๆ ทัง้ หมดทัง้ สิน้ ให้พนี่ อ้ ง
ได้ทราบเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
คงจะเป็นที่ทราบกันแล้วว่า การประปานครหลวงได้เสนอเรื่องให้ท่าน
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 3 เรือ่ งด้วยกัน เรือ่ งที่ 1 คือ การ
เสนอเรือ่ งลดค่าน�ำ้ ประปาลงเพือ่ ให้พนี่ อ้ งประชาชนตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2529 ซึง่
นับมาจนถึงบัดนีก้ เ็ ป็นเวลา 4 เดือนแล้ว ก็ดว้ ยเหตุผลที่ว่าการประปานครหลวง
ด�ำเนินการเป็นผลดีมีฐานะการเงินดีกว่าเป้าหมาย ก็ใคร่ที่จะคืนส่วนเกินความ
จ�ำเป็นเกินเป้านั้นให้กับพี่น้องประชาชน เพราะทราบดีว่าพี่น้องประชาชนก็
เดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็ได้รับการพิจารณามาตั้งแต่เดือนตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม จนกระทัง่ เดือนมกราคม ในวันทีม่ กี ารประชุมบอร์ดตัง้ แต่
วันที่ 6 มกราคมขึ้นเป็นครั้งแรกเองนั้นก็ได้ถูกส่งมาโดยบอกว่ายังไม่สมควร
น่าจะได้รับการทบทวนใหม่
เรือ่ งนีข้ อเรียนว่า กระผมดูแลรับผิดชอบการประปานครหลวงอยู่ เคารพ
ในกติกา ถ้าเผื่อว่ากรรมการการประปานครหลวงจะได้ทบทวนการประชุมเมื่อ
วันศุกร์ที่แล้ว แล้วก็มีความเห็นว่าฐานะการเงินเราดีกว่านั้น อยากจะลดให้เป็น
5 สตางค์หรือ 10 สตางค์ การประปานครหลวงก็ยินดีที่จะตอบสนองนโยบาย
ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าการที่จะลดราคาค่าน�้ำ 10 สตางค์นั้นให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์ พนักงานการประปานครหลวงจะต้องท�ำงานหนักขึน้ อีกก็ไม่เป็นไร เรา
ยินดีที่จะท�ำได้ ฉะนั้นเรื่องการลด 5 สตางค์ หรือ 10 สตางค์นั้นไม่ใช่ประเด็น ที่
ส�ำคัญคือเรื่องที่เราเห็นว่าไม่น่าจะเป็นวิธีการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลาที่กระผมมารับใช้ในการประปานครหลวงมาเป็นระยะเวลา
2 ปี 8 เดือน กระผมไม่เคยประสบสภาวะเช่นนี้มาก่อนเลย เราท�ำงานกันด้วย
เกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้เนื้อเชื่อใจ แต่มาครั้งนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปหมด โครงการ 3/1 ที่เสนอไปนั้นมันเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของการประปานครหลวงที่เราสามารถประหยัดเงิน
ได้ถึง 2 พันล้านบาท จึงได้รีบเร่งที่จะขยายงานต่อไปอีก ในการขยายงานจาก
กองบรรณาธิการ
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เงิน 2 พันล้านบาททีป่ ระหยัดได้นกี้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะให้ประชาชนมีนำ�้ ใช้เพิม่ ขึน้ อีก 4 แสน
ลูกบาศก์เมตร แล้วก็ยังขยายเพิ่มอีกที่เราเรียกว่าโครงการ 4 นั้นก็อีก 4 แสน
ลูกบาศก์เมตร จะท�ำให้พี่น้องประชาชนมีน�้ำใช้เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคน/โครงการ
3/1 ที่ว่าต้องบรรจุเข้าไว้ในงบประมาณปี 2530 ที่ต้องเริ่มต้นมาแต่เดือนตุลาคม
ทีแ่ ล้วมาครับ มาถึงบัดนีเ้ วลามันผ่านมา 4 เดือนแล้ว งบประมาณของประปาฯ ก็
ยังไม่ออกไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาก็บอกว่าหมดเขตแล้วต้องเสนอด่วน ผมก็
ขอร้องไว้ให้รอศุกร์ทแี่ ล้วจะเรียนให้ทราบเชือ่ ว่าคงจะไม่มปี ญ
ั หาอะไรแต่ประการ
ใด ก็ปรากฏว่าคณะกรรมการก็เสมือนหนึ่งว่าได้รับนโยบายมาจากเบื้องบน
ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่อง ด้วยความเคารพในกติกา
ผมก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาจากบอร์ด คือคณะกรรมการการ
ประปานครหลวงชุดที่แล้วไปแล้ว ทั้งๆ ที่ได้ทบทวนก็ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่หลาย
ครั้งผ่านไปจนถึงท่าน รมช.มท. ท่านก็ได้พิจารณาอยู่หลายเดือน 2 เดือนในแง่
ของโครงการ 3 เดือนในแง่ของค่าน�้ำ เสร็จแล้วก็ส่งกลับลงมาที่คณะกรรมการ
การประปาฯ ก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะพิจารณาผ่าน
คณะอนุกรรมการอีกเมื่อไร แล้วก็เสนอไปยัง ฯพณฯ รมต.จะกินเวลาอีกเท่าไร
แล้วต้องขึ้นคณะ รมต.ต้องใช้เวลาอีกเท่าไรกว่าที่เรื่องโครงการนี้จะเข้าสู่งบ
ประมาณได้ ปี 2530 จะเห็นได้ว่าการท�ำงานของ กปน.ในขณะนี้เป็นไปอย่าง
ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะว่าเรื่องงบประมาณของรัฐบาลก็ได้ผ่านไป
เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าของการประปาฯ ไม่ทราบว่าจะออกมาได้เมือ่ ไร อย่าง
เร็วทีส่ ดุ หากเป็นไปในรูปนีน้ ะครับอย่างเร็วทีส่ ดุ ก็ตอ้ งมีนาคมถึงจะผ่าน ครม.ได้
กระผมเห็นว่าเรือ่ งราวทัง้ หมดทีป่ รากฏออกมาเป็นข่าวนัน้ มันเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้าง
จะเสียหายต่อ กปน. ซึ่งได้พยายามก่อร่างสร้างตัวมาตลอดระยะเวลา 2 ปีเศษนี้
ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อพี่น้องประชาชน
พนักงานของ กปน.เกือบ 6,000 คนก็ท�ำงานกันอย่างเต็มที่ที่จะท�ำงาน
ให้ได้ผลออกมาในทางที่ดี แต่ว่าก็ดูเสมือนหนึ่งว่า กระผมซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับ
บัญชา เราก็ต้องรายงานขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชากับ ฯพณฯ รมต.นั้น นี่จะเป็น
เพราะเหตุใดก็ไม่ทราบว่าท่านไม่ค่อยให้ความเมตตาเท่าไร ข้อมูลต่างๆ ที่เรา
ต้องพยายามแถลงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของ กปน.นั้นเนี่ย ถูกบิดเบือนใส่ไคล้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เดิมที่บอกว่าค่าน�้ำยังไม่ควรลดเพราะเหตุว่าเรายังมี

หนี้สินเยอะแยะ อีกหน่อยก็จะขึ้นค่าน�้ำอีก แล้วต่อมาก็มีข่าวอีกท�ำนองว่าแม้แต่
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ กปน.ก็ยังไม่มีจะจ่าย รมต.ต้องไปปกป้องให้คณะ รมต.จึงได้
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 126 ล้านบาทนั้นมา
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยืดยาว ซึ่งกระผมได้เคยแถลงชี้แจงไปแล้วเรื่องนี้
เป็นเรื่องของโครงการ 3 ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ในฐานะที่โครงการนี้เป็นโครงการ
ของรัฐบาล อะไรต่อมิอะไรที่ผมได้เคยแถลงข้อมูลไปแล้วไม่อยากจะพูดอีกใน
ที่นี้ แต่อยากจะเรียนว่าการแถลงข้อมูลในลักษณะนี้มาเป็นการบิดเบือนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม กระผมเห็นว่าความเสียหายนั้นตกอยู่ที่ กปน. ที่จะท�ำให้ภาพ
ลักษณ์ต่างๆ ประชาชนอาจจะหมดความเชื่อถือว่า เอ๊ ! …ข้อมูลที่เราออกมาพูด
นี่โกหกมดเท็จหรืออย่างไร เชื่อถือไม่ได้ กระผมขอกราบเรียนด้วยความจริงใจ
และยืนยันได้ดว้ ยเกียรติวา่ ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ทีผ่ มเคยแถลงไปแล้วนัน้ ไม่
เคยเป็นความเท็จเลยแม้แต่น้อย และก็ยังยืนยัน ณ บัดนี้และจะยังยืนยันต่อไป
ในอนาคต แต่วา่ สิง่ เหล่านีก้ ระผมเห็นว่ากระผมไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้เป็น
ผลดีตอ่ การประปานครหลวงอีกได้ในสภาพบรรยากาศทีเ่ ป็นอยูแ่ บบนี้ และเป็น
อยู่ต่อไป เพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน องค์กร ซึ่งผมได้มีส่วนก่อร่างสร้างขึ้นมา
พลิกฟืน้ สภาพขึน้ มาอย่างนี้ แล้วก็ให้มงุ่ ทีจ่ ะบริการพีน่ อ้ งประชาชนให้ทวั่ ถึงและ
ดีขึ้น
...กระผมก็คิดว่าไม่มีทางอื่น นอกจากที่จะกราบเรียนว่ากระผมได้
พยายามถึงที่สุดแล้ว และจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมมากกว่า จึงขอลาออก...
ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั จันทร์ทจี่ ะถึงเป็นต้นไป เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี วลาทีจ่ ะสะสางงานที่
ยังค้างอยู่บ้าง อยากจะกราบเรียนถึงพี่น้อง กปน.ว่า “ขอให้ยึดมั่นในหลักการที่
ถูกต้อง ขอให้ยึดมั่นในประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่ซึ่ง
เราก�ำลังสร้างมาแล้วจะเป็นสิง่ ทีจ่ ะน�ำความเจริญมาสูพ่ นี่ อ้ งประชาชน ฉะนัน้ อย่า
ได้ยึดตัวบุคคล ตัวกระผมนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับใช้ใน กปน.โดยตรง แต่ก็ยัง
ห่วงใยพร้อม แล้วก็ยินดีเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือกับ กปน.ที่จะท�ำประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติตลอดไป และขอให้พนี่ อ้ งจงยึดมัน่ นะครับว่าประชาชนเท่านัน้
ทีเ่ ขาได้รบั บริการอันน่าชืน่ ใจจากพวกเรา เขาก็จะตอบสนองให้เราเจริญก้าวหน้า
ขึ้นมาอยู่อย่างทุกวันนี้”
กระผมอยากจะขอเรียนด้วยความจริงใจว่า การแถลงครัง้ นีม้ ไิ ด้เจตนาที่
จะก้าวร้าวท่านผูบ้ งั คับบัญชาท่านใดทัง้ สิน้ แต่อยากจะเรียนว่า นีค่ อื สภาพทีเ่ ป็น
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อยู่ ผมก็ได้พยายามที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านี้มาโดยไม่ให้พนักงานได้เดือดร้อน แต่ก็
ท�ำได้เพียงแค่นี้ครับ ก็ขอกราบเรียนขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ คือวัน
จันทร์หน้านี้เป็นต้นไป ขอบคุณมากครับ”
ในวันเดียวกันนั้น หลังการประกาศลาออกของผู้ว่าการการประปา
นครหลวง คนที่ 7 ผู้ที่ก�ำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าส� ำคัญของ
การประปานครหลวง... ชาวประปานครหลวงทุกคนต่างรู้สึกคล้ายๆ กันว่า
“ดวงอาทิตย์” ที่ก�ำลังเปล่งประกายในวันอันน่าเศร้านี้ ก�ำลังจะกลายเป็นอดีต
แห่งความทรงจ�ำ

แง้มซอกใจ
ดร.อาทิตย์ กับ “ชีวิตคนประปา”
...บ่ายจัดในวันหนึ่ง เรามีโอกาสได้พบหนุ่มใหญ่ผู้กล้าชนและไม่สน
อิทธิพลการการเมืองผู้นี้ที่ “คุ้มตะวัน” บ้านพักบรรยากาศสบายๆ ที่ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา จึงมีเปิดซอกใจของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในช่วงชีวิตของ
การท�ำงานในอ้อมกอดแห่งการประปานครหลวง
ไม่นา่ เชือ่ ว่าบุรษุ ผูผ้ า่ นการเป็น “เบอร์ 1” ของหลายกระทรวง หลายองค์กร
และหลายหน่วยงาน ผ่านเก้าอีต้ วั ทีม่ คี นหลายร้อยหลายพันกระเหีย้ นกระหือรือ
อยากจะมานั่งแทน ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เก้าอี้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
รัฐสภา
แต่ประสบการณ์การท�ำงานที่ ดร.อาทิตย์ยอมรับว่าเป็นประสบการณ์
ที่สนุก ภาคภูมิใจที่สุด และประทับใจมิรู้ลืม คือต�ำแหน่ง “ผู้ว่าการการประปา
นครหลวง” ...เก้าอีท้ หี่ น้าตาเหมือน “เผือกร้อน” ซึง่ ถูกโยนมาใส่มอื พร้อมสารพัด
ปัญหา
“เป็นช่วงชีวติ ทีส่ นุกทีส่ ดุ นะ เป็นการท�ำงานทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราท�ำแล้วสิง่ ทีเ่ รา
มุมานะพยายามท�ำงานมันได้ประโยชน์ และมันถูกส่งต่อไปยังประชาชนจ�ำนวน
มากจริงๆ แบบเห็นเป็นรูปธรรม รูรั่วที่เราอุดและแนวทางการพัฒนาที่เคยวาง
ไว้ ปัจจุบันมันก็ยังถูกใช้อยู่ ทุกวันนี้การประปาฯ ก็ดีขึ้น ได้ก�ำไรมาก และไม่เคย
ขาดทุนอีกเลย ถือว่าการท�ำงานด้านประปาของผมเสร็จสิน้ สมบูรณ์” ดร.อาทิตย์
ทิ้งท้ายการบอกเล่าในเงาแดดอุ่นของบ่ายวันนั้น
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ไม่เคยดับจากใจ
“คนราษีไศล”

หลั ง การเข้าสู่ต�ำแหน่งเจ้ากระทรวง

การต่อสู้ของประชาชนในพื้นที่กับการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 20 ปี
คือ หนึ่งกรณีศึกษาประวัติศาสตร์ที่นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินเมกะโปรเจกต์โดยนักการเมือง
ที่ไม่ได้ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อม จนเกิดปัญหาระหว่างประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับรัฐแล้ว
การเข้าไปมีส่วนส�ำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ก็นับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจ�ำเช่นกัน

วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ของ
“ดร.อาทิ ต ย์ อุ ไ รรั ต น์ ” โดยรั ฐ บาลการน� ำ ของ
“ชวน หลีกภัย” ในปี 2543 เรื่องหนึ่งที่ยังมีให้พูด
ถึงกันจนถึงปัจจุบนั เห็นจะหนีไม่พน้ เรือ่ งการแก้ปญ
ั หา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
สร้าง “เขือ่ นราษีไศล” จนเกิดเรือ่ งราวการต่อสูข้ องกลุม่
พลังมวลชนที่เรียกตัวเองว่า “สมัชชาคนจน” ขึ้น จน
กลายเป็นมหากาพย์การต่อสูเ้ รียกร้องด้วยสองมือของ
ชาวบ้านร่วมๆ 20 ปี กระทั่งตอนนี้เรื่องก็ใช่ว่าจะจบลง
ง่ายๆ
ทว่ า หากจั บ จุ ด ส� ำ คั ญ ในช่ ว งหนึ่ ง ของมหากาพย์ราษีไศล จะพบว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
ของ ดร.อาทิตย์ ที่ยังคงเป็นที่จดจ�ำ และเชื่อเหลือเกิน
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73

74 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนคอนกรีต มีบานประตูระบายน�้ำ 7 บาน กั้น แม่น�้ำมูลที่บ้านห้วย-บ้านดอน
ตั้งอยู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติให้มีการก่อสร้างตามอภิมหาโครงการ
หลายแสนล้าน โขง ชี มูล ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ชาวบ้านในพื้นที่รอบเขื่อนราษีไศล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ท�ำกิน หลังการก่อสร้างเขื่อน
ท�ำการประท้วงอ้อนวอนขอให้ภาครัฐรับทราบปัญหา

ผลจากการก่อสร้างเขื่อน ท�ำให้พื้นที่ป่าบุ่ง ป่าทาม อันอุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น�้ำมูล
ตอนกลางกว่าแสนไร่ และก่อผลกระทบต่อชุมชนสองฝั่งแม่น�้ำมูลหลายอ�ำเภอ
ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด จ�ำนวนร้อยกว่าหมู่บ้าน
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เมื่อความเดือนร้อนถูกละเลย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลของชาวบ้าน
ที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนราษีไศลก็มากขึ้นเป็นล�ำดับ จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นการเมือง
เมื่อนักการเมืองอีกฝ่ายมีการจัดประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านและสนับสนุนการสร้างเขื่อน
รวมทั้งประเด็นการขัดแย้งเรื่องการชดเชยพื้นที่ท�ำกิน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งเข้ามารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาล ชวน หลีกภัย ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเขื่อนราษีไศล
เมื่อเขาเป็นผู้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานจนมีทางออก
และต่อมาชาวบ้านขนานนามให้เป็น วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ำมูล
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ว่านาม “วีรบุรษุ แห่งลุม่ น�ำ้ มูล” ทีช่ าวบ้านทุกคนต่างยกย่อง เรียกขานกันคงไม่ได้
มาด้วยอะไรทีง่ า่ ยๆ แน่นอน ดังนัน้ ทีม่ าทีไ่ ปจะเป็นอย่างไร ต้องมองย้อนตามไป
ถึง “โครงการโขง ชี มูล” ที่ผุดขึ้นสมัยรัฐบาล “พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ” เมื่อ
ปี พ.ศ. 2532 ภายใต้การด�ำเนินโครงการของ “กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน”
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวาดฝันไว้อย่างสวยหรูว่า
โครงการสุดอลังการงานสร้างชิน้ นี้ หวังให้มาช่วยพลิกฟืน้ ความแห้งแล้งให้หมด
ไปจากแผ่นดินที่ราบสูง ด้วยการทุ่มเม็ดเงินกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทเพื่อเนรมิต
ระบบชลประทานให้ครอบคลุม 15 จังหวัดภาคอีสาน

ก่อเขื่อนปัญหาเกิด
ดูเหมือนจะเป็นโครงการที่ช่วยต่อลมหายใจเพื่อดับความทุกข์ยากให้
แก่ชาวบ้าน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่า โครงการโขง ชี มูล โดยเฉพาะ
กับโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลเพื่อกักเก็บล�ำน�้ำมูล ที่บ้ านดอนงูเหลือม
ต.หนองแค จ.ศรีสะเกษ ที่เริ่มก่อสร้างในปี 2532 จนสามารถเปิดใช้ได้ในปี
2536 เป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งของสารพันปัญหาที่อุบัติขึ้น เกิดเป็นข้อขัดแย้ง
ข้อเรียกร้อง และกลับยิ่งตอกย�้ำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างทวีคูณ
เนือ่ งจากในการด�ำเนินการก่อสร้างนัน้ กลับปราศจากการท�ำการบ้าน การ
ศึกษา วิเคราะห์ ถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา ขาดการศึกษาลงลึกถึงพืน้ ทีว่ ่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เมือ่ บริษทั ผูร้ บั สัมปทานการก่อสร้างกลับไปพร้อมฟันก�ำไรจาก
โครงการอย่างมหาศาล โดยไม่ได้มีการมองย้อนกลับมาเลยว่า ขณะที่เป้าหมาย
ในการสร้างพื้นที่ชลประทานกว่า 5 แสนไร่ จะทิ้งความเดือดร้อน และยัดเยียด
ความล�ำบากให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนแค่ไหน
ปัญหาจึงผุดขึ้นหลายเรื่อง โดยยกเป็นเรื่องใหญ่ไว้ 3 ประเด็น คือ
1. เรื่องที่ดินท�ำกิน เนื่องจากเดิมพื้นที่ก่อนถูกน�้ำท่วมบริเวณนี้นั้นเป็น
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า ป่าบุ่ง ป่าทาม และถูกชาวบ้าน
จับจองกันตามวิถีประเพณีในการท�ำมาหากินมาอย่างช้านาน แต่หากมองในมุม
ของราชการแล้ว ป่าบุ่ง ป่าทามของชาวบ้านนั้นพื้นที่ทุกตารางนิ้วเป็นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิเกิดลักษณะของการจับจองพื้นที่ท�ำกินกันเอาเอง ซึ่งทางราชการ

ก็ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่ส่วนนี้ในการด�ำเนินการสร้างเขื่อนราษีไศล โดย
ไม่ห่วงผลกระทบด้านที่ท�ำกิน เพราะชี้ได้ชัดว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ ดังนั้น
เมื่อสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นแม่น�้ำมูล น�้ำจึงท่วมพื้นที่ท�ำกินของชาวบ้านทันทีโดยไร้
การเหลียวแล
2. เกิดปัญหาดินเค็ม เนือ่ งจากพืน้ ดินบริเวณนีท้ งั้ หมดมีลกั ษณะเค็ม เมือ่
น�้ำที่เกิดจากการกักเก็บของการสร้างเขื่อนท่วมไปถึงไหน พื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิด
ความเค็มขึ้น น�้ำที่อัดกันด้วยแรงดันสูง ก็เกิดการดันตัวจนท�ำให้น�้ำเค็มตามไป
ด้วย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้น�้ำเพื่อการเกษตร หรือไว้เลี้ยง จับ สัตว์น�้ำได้
3.โครงการเขือ่ นราษีไศลยังไม่รเู้ ลยว่าใครทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ เพราะหาก
ถามชาวบ้านก็จะยืนยันเสียงแข็งว่าเดิมทีพื้นที่ท�ำกินของพวกเขาก็อุดมสมบูรณ์
ดีอยู่แล้ว แต่ต้องมาท�ำให้น�้ำท่วม แล้วทางภาครัฐยังมีหน้ามาอ้างกับชาวบ้านอีก
ว่า จะน�ำน�ำ้ จากส่วนนีไ้ ปใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตรกรรมในพืน้ ทีก่ นั ดาร ซึง่ ตัว
ชาวบ้านเองกลับมองว่าไม่มคี วามสมเหตุสมผล เพราะตามแผนงานของโครงการ
ที่วางไว้ คือ จะท�ำอ่างเก็บกักน�้ำเพื่อไว้ใช้ แต่สิ่งที่พบคือ น�้ำไม่สามารถส่งไป
ตามคลองเพื่อให้ใช้ได้ตามแผน เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ต�่ำ แต่พื้นที่นา พื้นที่
เกษตรกรรมในชนบทกลับอยู่ที่สูง
ฉะนัน้ การจะส่งน�ำ้ ไปใช้ได้จะต้องผ่านทางระบบท่อทีฝ่ งั ลงดินแล้วจัดการ
ปั๊มด้วยแรงดันมหาศาลเพื่อให้น�้ำถึงพื้นที่เกษตรดังกล่าว ที่น่าตลกและไม่น่า
เชื่อคือเขื่อนสร้างเสร็จแล้ว แต่ระบบท่อส่งน�้ำยังไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
ตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านถือเป็นฝันร้าย ส่งผลให้เกิดข้อเรียกร้องเพื่อเร่ง
จัดการปัญหาเกิดขึ้น

มหากาพย์ทวงคืนความชอบธรรม
เมื่อเขื่อนก่อสร้างเสร็จ ปัญหาก็ก่อตัวขึ้นพร้อมกันอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
ส่งผลให้เกิดการรวมพลังมวลชนของชาวบ้านครั้งใหญ่ โดยการเคลื่อนไหวของ
ราษฎรผู้เดือดร้อนระหว่างปี 2537 – 2540 เกิดม็อบข้ามปี ยืดเยื้อพอๆ กับหนัง
เรือ่ งยาวเรือ่ งหนึง่ เพียงเพือ่ ต้องการเรียกร้องความช่วยเหลือในส่วนปัญหาทีต่ น
ประสบพบเจอ ทั้งเรียกร้องค่าชดเชยที่ดินท�ำกินที่ถูกน�้ำท่วม การร้องขอพื้นที่
กองบรรณาธิการ
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ท�ำกินกลับคืนมา และอีกมากมายจิปาถะ ไปถึงหน่วยงานราชการตามล�ำดับขั้น
ขณะทีฐ่ านทีม่ นั่ ของการชุมนุมต่างกระจัดกระจายออกไป ไม่วา่ จะเป็นทีห่ วั เขือ่ น
สันเขื่อน ที่ว่าการอ�ำเภอ ศาลากลางจังหวัด และเคลื่อนทัพยึดพื้นที่รอบท�ำเนียบ
รัฐบาล
ผ่านมาก็หลายรัฐบาลจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงรัฐบาล “พ่ อ ใหญ่ จิ๋ ว ”
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้อนุมัติจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านกว่า 1,200 คน เป็น
เงินทั้งสิ้นกว่า 400 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท โดยที่ทางฝ่ายข้าราชการ
คัดค้านมาโดยตลอดจนเลยเถิดมาสู่การหาเหตุเล่นงานแกนน�ำชาวบ้าน ซึ่งเป็น
คดีความมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะมองว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการจ่ายค่า
ชดเชย แต่ประเด็นจะผิด จะถูก ใครโกง ไม่โกง ก็อยู่ที่ทางกฎหมาย...
แต่ทา่ มกลางความเคลือ่ นไหวของมวลชนเพือ่ เรียกร้องความเป็นธรรมที่
เกิดขึ้น ในส่วนของราชการกลับใช้วิธีนอกเกมโดยจัดตั้งมวลชนอีกฟากหนึ่งขึ้น
มาเพื่อต่อต้านผู้เรียกร้อง โดยชุมนุมในลักษณะม็อบชนม็อบ แต่ในที่สุดเมื่อข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิท�ำกินของชาวบ้านเปิดเผยออกมาอย่างเป็นระบบ รัฐบาล
พ่อใหญ่จิ๋วยอมอ่อนตัดสินใจจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้ ส่งผลให้ต่อมากลุ่ม
มวลชนจัดตัง้ ของทางราชการต่างก็เบนเป้าหมายมาเพือ่ เรียกร้องสิทธิทพี่ งึ จะได้
รับจากค่าชดเชยต่อทางราชการด้วยเช่นกัน ท�ำให้ยอดผูเ้ รียกร้องค่าชดเชยพุง่ สูง
ขึ้นกว่า 20,000 ราย
เมื่อโยนไม้ต่อมายัง “รั ฐ บาลชวน หลี ก ภั ย ” เพื่อรับช่วงต่อจากยุค
พ่อใหญ่จิ๋ว ก็ได้อนุมัติจ่ายค่าชดเชยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2542 จ�ำนวน
779 ราย เป็นเงิน 57 ล้านบาท ตรงนี้ชาวบ้านที่เคยวางตัวเฉย หรือเชื่อราชการว่า
“ไม่มที างได้คา่ ชดเชย” แต่เมือ่ มีการจ่ายจริง จึงมีการเริม่ ทวงสิทธิของตนเพิม่ ขึน้
ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าชดเชย ภายหลังมติ ครม.ทั้ง 2 ฉบับจาก 2 รัฐบาล
ก็ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลชวนยังออกมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2543 ที่มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหามากขึ้น เพราะในมติได้รับรองสิทธิ
ของชาวบ้านและการยืนยันจ่ายค่าชดเชยทั้งไร่นา และพื้นที่อื่นๆ ที่ชาวบ้าน
ครอบครองท�ำประโยชน์ที่ดินตามสภาพจริง เช่น พื้นที่ป่า พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่
หาของป่า หาฟืน ยกเว้นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์
มติ ครม.ทั้ ง 3 ฉบั บที่ เ กิ ดขึ้ น นี้ แม้ จ ะเขี ยนเจาะจงลงไปสู ่ การแก้

ปัญหาเขื่อนราษีไศล แต่ในทางปฏิบัติจริงก็ต้องถูกน�ำไปใช้กับชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบในลักษณะนี้ทุกคน จากเขื่อนราษีไศล ก็ลามไปพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆ
เมื่อค่าชดเชยเริ่มทยอยได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันน�้ำที่ยังขัง
อยู่จากการสร้างเขื่อนไม่ว่าจะลามไปถึงไหนที่นั่นก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้
ชาวบ้านต่างพากันแห่ขอค่าชดเชย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกันยกใหญ่ ยังไม่
นับผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บกักน�้ำอีกมากมาย ทั้งปัญหาดินเค็ม
น�้ำเค็มแพร่กระจาย การสูญเสียพันธุ์ปลาและระบบนิเวศทางน�้ำ การระบาดของ
หอยคัน หอยเชอรี่ พยาธิปลา และภาวะน�้ำท่วมที่ดินท�ำกินนอกเขตอ่างเก็บน�้ำ
ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มก่อตัวมากขึ้นและแบ่งออกเป็นหลาย
กลุ่ม โดยเป็นผู้เดือดร้อนจากเขื่อนราษีไศล ที่ทั้งประเด็นข้อเรียกร้องเดียวกัน
และต่างประเด็นกัน เช่น กลุ่มสมัชชาคนจน, กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อย,
กลุ่มเกษตรกรราษีไศล, กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกร, กลุ่มชาวนา 3,000, สมัชชา
ลุ่มน�้ำมูล เป็นต้น
นับจากนั้นมา กลุ่มผู้เดือดร้อนทุกกลุ่มต่างก็ต่อสู้เรียกร้องความชอบธรรมมาโดยตลอด เรียกได้ว่าชาวราษีไศลไม่เคยว่างเว้นจากการชุมนุมเดิน
ขบวนเลย ซึ่งตรงจุดนี้ความโหดร้ายที่ชุมชนชาวอีสานได้รับคือความแตกแยก
ของชุมชน และความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย
ว่า จุดลงเอยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ตรงไหน...

รับฟังปัญหาสู่การแก้ไข
หลังจากภาพความขัดแย้งทวงสิทธิอนั ชอบธรรมได้ทวีมากขึน้ ล่วงเลยมา
สู่ยุครัฐบาลชวน 2 เมื่อต้นปี 2543 ที่ ดร.อาทิตย์มีโอกาสเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่ตามธรรมเนียมแล้วผู้ที่รับ
หน้าที่ดูแลหน่วยงานเจ้าของเรื่องนี้คือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานโดยตรง
คือรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในขณะนั้นคือ “พรเทพ เตชะไพบูลย์” แต่สถานการณ์
ท�ำท่าว่าจะบานปลายออกไป ผู้ดูแลโดยตรงเริ่มควบคุมไม่อยู่
อีกทัง้ รัฐบาลขณะนัน้ ในสายตาของชาวบ้านคือยังคงยืนกระต่ายขาเดียว
อย่างไรเสียการจะจ่ายเงินค่าชดเชยก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก�ำหนดของ
กองบรรณาธิการ
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ราชการ ไม่ใช่ใครก็จะมาเรียกร้องกันได้ทุกคน กลับเป็นการเร่งเร้าให้กลุ่มผู้
ชุมนุมต่างทยอยมาปิดล้อมสถานที่ราชการ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เอง โดยมาพักค้างอ้างแรม ทวงข้อสัญญาอยู่นานหลายวัน
ดร.อาทิตย์ในฐานะหัวเรือใหญ่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นภาพม็อบที่
เกิดขึน้ ให้เห็นจนชินตาหลังจากทุกวันทีน่ งั่ รถเข้าออกกระทรวงเพือ่ ท�ำงาน ภาพที่
มีแต่มอ็ บและม็อบ อย่างไม่รจู้ กั จบสิน้ และข้อเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากความเดือด
ร้อนของประชาชนก็ยงั ไม่ได้รบั การสะสางเสียที เมือ่ ถามไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทางฝัง่
ข้าราชการก็ได้รับค�ำตอบกลับมาเสมอว่าไม่มีอะไร จัดการได้...
แต่ก็ยังไม่เห็นว่าวี่แววของปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขเสียที เมื่อเป็น
เช่นนัน้ ในความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในฐานะเจ้ากระทรวง ท�ำให้ ดร.อาทิตย์
ต้องขอแฟ้มงานราษีไศลทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ พร้อมทั้งลงมือ
แก้ปัญหานี้ด้วยตัวเอง
กรอบในการจัดการของ ดร.อาทิตย์ได้ยึดหลัก “เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง
รับฟังเสียงจากทุกฝ่าย” และ “ค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นส�ำคัญ”
จึงตั้งทีมเพื่อศึกษาข้อมูล และลงพื้นที่ติดตามความจริงจากปากชาวบ้าน จาก
นั้นได้เริ่มเชิญตัวแทน แกนน�ำชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้า
มาพูดคุยหาทางออกร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการที่ส่วนกลาง และจากการหารือ
อย่างไม่เป็นทางการในวันนั้น ก็น�ำไปสู่การนัดหมายขอลงพื้นที่ยุทธภูมิจริงของ
ดร.อาทิตย์ เพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อนจากพี่น้องที่
ชุมนุมอยู่ในพื้นที่เขื่อนเจ้าปัญหา
“ดร.อาทิตย์ไม่ได้มคี วามเครียดเลยทีจ่ ะต้องเข้าไปลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ พบปะ
กับชาวบ้านที่ยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นอย่างไร เพราะขนาดหน่วย
งานด้านการข่าว ด้านความมั่นคง ทั้งผู้ว่าฯ ต�ำรวจ ข้าราชการในพื้นที่ต่างก็ห้าม
ไม่อยากให้เข้าไปในพื้นที่ชุมนุมบนสันเขื่อน แต่ในฐานะตัวแทนที่เข้าไปพูดคุย
ประสานงานกับชาวบ้านก่อนก็รสู้ กึ ว่าชาวบ้านไม่มอี ะไร และยินดีหากจะมีผใู้ หญ่
ของบ้านเมืองลงมาพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง และพวกเขาก็พร้อมที่จะ
เปิดประตูต้อนรับอย่างดี” อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นหนึ่งในทีมประสานงานกลุ่ม
ชาวบ้านให้ภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ “เขื่อนราษีไศล”
ในมุมมองของราชการเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการลงพืน้ ทีข่ อง ดร.อาทิตย์
เพราะหวั่ น เกรงว่ า จะเกิ ด อั น ตรายกั บ บุ ค คลส� ำ คั ญ แต่ เ มื่ อ ถาม “บุ ญ มี
โสภัง” ที่ปรึกษาสมัชชาลุ่มน�้ำมูล กลับสะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านในขณะนั้น
มาว่า ถึงแม้ในพื้นที่ชุมนุมจะมีความเครียดที่สะสมมานาน และต่างฝ่ายที่ร่วม
เรียกร้องด้วยกันก็แบ่งออกเป็นหลายกลุม่ ต่างฝ่าย ต่างกลุม่ เองก็พยายามแสดง
พลังของตัวเอง ถึงแม้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้าง แต่ก็เกิดจากอารมณ์ของ
คนที่ไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องเท่านั้น และภายหลังจากได้รับการติดต่อ
จากส่วนกลางมาว่าจะมีรัฐมนตรีลงมารับฟังปัญหาด้วยตัวเอง ชาวบ้านทุกคน
ต่างก็ตอบรับเป็นเสียงเดียวกัน และถือเป็นนิมติ หมายอันดีในการเปิดการเจรจา
เพราะทีผ่ า่ นมาไม่วา่ ยุคใด สมัยใดก็ไม่เคยมีใครแสดงความจริงใจเช่นนีม้ าก่อน
กับคนอีสานเองขอเพียงแค่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันบ้าง แค่นี้ก็พอแล้ว
เมื่อทุกอย่างได้รับการนัดหมาย กลุ่มผู้ชุมนุมไฟเขียวให้เข้ามายังพื้นที่
สีแดง และพร้อมปูเสื่อต้อนรับคณะของ ดร.อาทิตย์ที่จะลงพื้นที่ ทุกอย่างก็
เริ่มต้น ในวันนั้น ดร.อาทิตย์เดินน�ำหน้าคณะที่ติดตามพร้อมด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการน้อยใหญ่เดินตามหลังอีกเป็นขบวน แต่เสียงที่
ได้รับกลับไม่ใช่เสียงโห่ไล่อย่างที่เกรงกันไว้แต่อย่างใด เพราะไม่ว่าคณะจะเดิน
ไปทางไหนก็มีแต่เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วสันเขื่อนราษีไศล ด้วยวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ด้วยความบริสทุ ธิข์ องมิตรภาพคนอีสาน เดินถึงไหนก็ชวนกินข้าว กินน�ำ้
เรียกได้ว่าด่านแรกของการเหยียบพื้นที่ชุมนุมก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วในการลงพื้นที่ของ ดร.อาทิตย์ในวันนั้น
ต้องการเพียงแค่เข้ามาพบปะ และเยี่ยมเยียนพี่น้องเท่านั้น แต่เหตุของการ
ประสานงานทีผ่ ดิ พลาด ผิดคิวอย่างไรไม่มใี ครรู้ ปรากฏว่ามีการตัง้ โต๊ะเจรจากัน
ทันที โดยใช้หอ้ งทีท่ ำ� การเขือ่ นเปิดโต๊ะพูดคุย ซึง่ ถือว่านอกเหนือจากก�ำหนดการ
ที่ ดร.อาทิตย์ตั้งใจ เมื่อมีการเปิดโต๊ะขึ้นมา ในบรรยากาศตอนนั้น กลุ่มผู้ชุมนุม
เองต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องประเด็นของตัวเอง โดยโยนใส่กันไปมาคนละฝั่ง ทั้ง
ฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ฝั่งชาวบ้าน ก็ซัดคารมกันอย่างดุเดือด และบรรยากาศขณะนั้น
ก็ยากเกินกว่าที่จะเจรจาแล้ว โต๊ะเจรจาในครั้งนั้นก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่า ซึ่งถือ
เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ในการเข้าสู่พื้นที่ในครั้งนั้น
กองบรรณาธิการ
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“ไพจิตร ศิลารักษ์” ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนราษีไศล
ถ่ายทอดบรรยากาศช่วงชุลมุนครั้งนั้นว่ า ชาวบ้านก็ต้อนรับทางคณะของ
ดร.อาทิตย์อย่างเป็นปกติ ไม่มที ที า่ ว่าจะรุนแรงแต่อย่างใด แต่ในเมือ่ ตัวผูท้ กี่ ำ� กับ
ดูแลลงพื้นที่มารับฟังด้วยตัวเองขนาดนี้ ก็เลยมีการตั้งโต๊ะเพื่อเจรจากัน ที่จ�ำได้
คือมีตวั แทนชาวบ้าน ตัวแทนกลุม่ ต่างๆ มาร่วมพูดคุย พร้อมกับคณะข้าราชการ
ทีต่ ดิ ตาม ดร.อาทิตย์เข้ามา ทีจ่ ำ� ได้คอื คุยกันยังไม่ถงึ 5 นาที ชาวบ้านก็ยงิ ค�ำถาม
บอกเล่าปัญหากันอย่างอุตลุด ซึ่งสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าอยากให้รัฐบาลเปิดประตู
เขื่อนออกอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขณะนั้นทางราชการเองก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ก็เลยล้มโต๊ะเจรจา และคิดว่าคงเป็นหนังม้วนเดิมที่การพูดคุยจะไม่ได้รับการ
เหลียวแลเหมือนที่ผ่านมา

ค�ำสั่ง “เปิดเขื่อน” สู่ชีวิตใหม่
ฟากฝัง่ ของผูม้ าเยือนก็กลับออกมาอย่างทุลกั ทุเล ดร.อาทิตย์มสี หี น้าปน
เครียดออกมาจากพื้นที่ชุมนุม เพราะการเข้ามาเยี่ยมเยียนครั้งแรกกลับออกไป
แบบไม่ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ แต่อย่างน้อยการแสดงความจริงใจที่จะแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังของ ดร.อาทิตย์ในครั้งนี้ก็ได้สร้างความหวังให้แก่หมู่พี่น้องผู้ได้รับความ
เดือดร้อนแล้ว เพราะหลังจากนั้นไม่นานการพูดคุยในลักษณะดังกล่าว ทั้งการ
ลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมปัญหา การเชิญตัวแทนเข้าเจรจาที่กรุงเทพฯ
ก็เกิดขึน้ ตามมาอีกหลายครัง้ จนได้ขอ้ สรุปมาว่า การท�ำงานในส่วนการแก้ปญ
ั หา
ที่ผ่านมานั้นไร้ความรอบคอบ ท�ำแล้วเกิดความเสียหาย ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ไม่มีการส�ำรวจศึกษาถึงผลกระทบที่จะตามมา น�้ำที่ได้จากการกักเก็บก็เค็มไป
ทั่ว เพราะไร้การศึกษามาก่อนว่าเป็นพื้นที่ดินเค็ม น�้ำก็เค็ม ใช้ไม่ได้ ปลาตาย
ปลูกพืชไม่ได้ผล
เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนั้นก็น�ำไปสู่การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ชาวบ้านอีก
บางส่วน และก็ยังมีการนัดพูดคุย หารือกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ อีกเป็นระยะๆ
ตามมา แต่สำ� หรับข้อเสนอหนึง่ ทีช่ าวบ้านต้องการ เป็นสุดยอดปรารถนาของชาว
บ้านที่มาชุมนุมทุกคนต่างเรียกร้อง คือการขอให้ “เปิดเขื่อน” เมื่อได้ยินตรงนี้
ทางฝั่งของหน่วยงานราชการต่างก็ตอบปฏิเสธทันควันถึงแนวทางดังกล่าว โดย

อ้างว่าเขื่อนราษีไศลใช้งบลงทุนมหาศาล อยู่ดีๆ จะให้มีการสั่งยกเลิกการใช้งาน
เขื่อน คือการเปิดประตูระบายน�้ำทั้งหมด ยกประตูระบายน�้ำออก คงเป็นไปไม่
ได้ เพราะเมื่อยกประตูระบายน�้ำออก เขื่อนก็ไม่เป็นเขื่อน น�้ำก็สามารถไหลได้
ตามปกติ ซึ่งราชการยืนยันอย่างหนักแน่นให้เข้าใจทั่วกันว่าไม่สามารถท�ำตาม
ข้อเรียกร้องได้อย่างแน่นอน
ดังนั้น หลักคิดของ ดร.อาทิตย์ในขั้นนี้คือการท�ำอย่างไรที่จะให้ชาวบ้าน
ได้พื้นที่ท�ำกินของพวกเขากลับคืนมา เพราะที่ผ่านมาระหว่างการต่อสู้เรียกร้อง
ความชอบธรรม จนกลายเป็นความขัดแย้งตลอดกว่า 10 ปี ชาวบ้านต้องต่อสู้
ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่มีที่ดินท�ำกินหลงเหลืออยู่เลย เพราะพื้นที่ต่างจมอยู่ใต้เขื่อน
ทั้งสิ้น ซึ่งทางการที่ผ่านมาก็อ้างแต่เพียงว่าให้รอผลสรุปของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ออกมาก่อนจึงจะด�ำเนินการใดๆ แต่ผลสรุปก็ยังไม่มี
ยังไม่รวมถึงปัญหาของความไม่พร้อมในการใช้งานเขื่อน เพราะเขื่อน
สร้างมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ตามโครงการที่วาดฝันไว้ คลองส่งน�้ำก็ยังไม่มี ท่อ
ส่งน�้ำก็ยังไม่วาง ที่เป็นอยู่คือปล่อยให้น�้ำขังไว้เฉยๆ ในส่วนของพื้นที่ทับซ้อน
ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะพื้นที่ล้วนแต่อยู่เบื้องล่างของเขื่อน อีกทั้งยังรวมถึง
ปัญหาที่มิได้หยิบยกมาอีกมากมาย ทั้งทางด้านสังคม การล่มสลายของชุมชน
ความขัดแย้งระหว่างราชการกับชาวบ้าน ซึง่ เป็นความเสียหายทีม่ อิ าจประเมินได้
จากเหตุผลที่กล่าวมาย่อมสรุปให้เห็นแล้วว่าการมีอยู่ของเขื่อนราษีไศล
ไม่สามารถสร้างประโยชน์ใดๆ ได้เลย แถมยังก่อปัญหาอย่างไม่มที างจบสิน้ ทัง้ นี้
ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง บวกกับความคิดที่ต้องการเรียกร้องประโยชน์ของส่วน
รวมให้กลับคืนมาตกอยู่กับชาวบ้าน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 ดร.อาทิตย์จึงใช้
อ�ำนาจความเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สัง่ “แขวนประตูระบาย
น�้ำเขื่อนราษีไศล” ทั้ง 7 บาน และตอกย�้ำด้วยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ยืนยัน
การเปิดประตูระบายน�้ำอีกครั้งในวันที่ 25 กรกฎาคมปีเดียวกัน เหตุผลเพื่อรอ
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ
บนพื้นที่จริง การจัดการกับพื้นที่ทับซ้อนเพื่อเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าชดเชย
แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการได้เห็นชาวบ้านกลับมามีพื้นที่ท�ำกินอีกครั้งหนึ่ง
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ได้ใจชาวบ้าน ยอมหักราชการ

กลับคืนสู่ “ตู้กับข้าว” ที่รอคอย

จากการตัดสินใจครั้งนั้นของ ดร.อาทิตย์ ท�ำให้เขื่อนราษีไศลกลาย
เป็นเขื่อนแห่งเดียว และแห่งแรกของไทยที่สร้างขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มี
การใช้งานใดๆ เกิดขึ้น ถึงตรงนี้ ชาวบ้าน ผู้ชุมนุมต่างก็พอใจในการตัดสินใจ
เพราะเมื่อน�้ำถูกระบายออกจากพื้นที่ทั้งหมด พวกเขาก็จะได้พื้นที่ท�ำกินกลับ
คืนมาเหมือนเดิม โดยใช้เวลาการฟื้นฟูตัวเองอีกกว่า 2 ปีก็กลับมาสู่สภาพเดิม
หลังจากปล่อยให้จมน�้ำหายไปกว่า 10 ปี และที่ตามมาคือชาวบ้านที่ชุมนุมยึด
เขื่อนกันมาเป็นแรมเดือน แรมปี ก็ยุติการชุมนุม พร้อมทั้งแยกย้ายกันมุ่งหน้า
ท�ำมาหากินในพื้นที่ท�ำกินของตัวเองต่อไป
ในทางกลับกัน สิ่งที่ ดร.อาทิตย์ตัดสินใจลงไปนั้น ก็ต้องมาพร้อมภาระ
อันหนักอึ้งที่ต้องหักกับเหล่าข้าราชการผู้ที่อ้างตัวว่าดูแลผลประโยชน์ของชาติ
เข้าอย่างจัง ท�ำให้ข้าราชการเสียหน้าอย่างมากที่โครงการเขื่อนราษีไศล ในการ
สร้างเขื่อนงบกว่า 2 หมื่นล้านบาทต้องล้มลงอย่างไม่เป็นท่า
“พอจะตัดสินใจ ท่านนายกฯ ถามว่าได้หารือกับ รมช.พรเทพ แล้วหรือยัง
ก็เลยคิดว่าสิง่ ทีจ่ ะท�ำนีไ้ ม่ใช่วา่ ผมจะสบาย แต่เป็นการท�ำให้พนี่ อ้ งชาวบ้านสบาย
ดังนั้นก็ไม่ต้องถามใคร ในเมื่อมีอ�ำนาจก็สั่งการทันที ถามว่ากลัวไหมกับการที่
ตัดสินใจ ทั้งที่รู้วา่ ข้าราชการต้องเสียหน้า ก็ไม่ได้รู้สึกกลัว แต่คิดว่าข้าราชการ
คงไม่ค่อยพอใจ เพราะมีหลายคนอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้าง แต่เมื่อ
บอกว่าสร้างเสร็จแล้วกลับผิดพลาดก็ถอื ว่าพวกเขาเสียหน้าไปเต็มๆ ซึง่ เรือ่ งนีเ้ อง
อย่ามองแค่วา่ ใครกลัวใครเสียหน้า สิง่ ทีต่ อ้ งเร่งท�ำ และเร่งจัดการคือทุกภาคส่วน
ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในเมือ่ ปล่อยให้มอี ยูแ่ ล้วเกิด
ปัญหา ถามว่าจะยังขืนให้มีอยู่อีกท�ำไม ซึ่งเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นกับอีกหลายเขื่อน
ในบ้านเรา อย่างเขื่อนบางปะกงก็มีปัญหาเดียวกัน เนื่องจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ท�ำให้ตลิ่งพัง เพราะไม่มีการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีก่อน ในที่สุดตอนนี้ก็
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งก็ต้องยอมรับในความผิดพลาด และเร่งจัดการความ
เดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมาเป็นที่หนึ่ง” ดร.อาทิตย์ย้อนเรื่องราว
การตัดสินใจอีกเหตุการณ์ส�ำคัญ

ขณะที่ บุญมี ชาวบ้านผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์มาตลอด ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีค�ำ
สั่งเปิดประตูเขื่อนออกมา ท�ำให้รู้ว่าการท�ำงานของ ดร.อาทิตย์ที่ผ่านมาได้แสดง
ความจริงใจให้เกิดขึน้ ว่าจะสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาตรงนีใ้ ห้หมดไปได้ ดร.อาทิตย์
ไม่ได้นำ� ปัญหาไปยึดติดกับหลักแนวคิดตามระบบราชการทีต่ อ้ งตรงทุกกระเบียด
นิ้ว แต่สิ่งที่ได้ท�ำคือการมีความกล้าในการตัดสินใจ แต่อยู่ในขอบเขตที่มี
ผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ใช่ว่าจะหาประโยชน์ใส่ตัวเอง ตรงนี้น�ำไปสู่
การท�ำให้ชาวบ้านได้พบกับชีวิตใหม่ที่รอคอยมานานหลายปี
“พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการกลับคืนมา ได้กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ดินของ
ตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตู้กับข้าวขนาดใหญ่ของพวกเขาที่ถูกปิดมาเป็น
ระยะเวลายาวนานก็ถูกเปิดออก คนที่เคยท�ำมาหากินก็ได้กลับสู่ห้องครัวของ
พวกเขาตามเดิม”
เช่นเดียวกับ ไพจิตร ที่ให้เล่าย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังปลาบปลื้ม
ไม่หาย เพราะเขาบอกว่า สิ่งที่ ดร.อาทิตย์ท�ำไม่เหมือนกับคนอื่นๆ คือการใช้
ข้อมูลจากทุกฝ่ายมาประกอบการตัดสินใจ และตัดสินใจอยู่บนประโยชน์ของ
ส่วนรวม ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งอย่างมากที่ท�ำให้กล้าตัดสินใจ เพราะเชื่อว่า
สิ่งที่ ดร.อาทิตย์ท�ำลงไปได้อยู่ในใจพี่น้องทุกคนอย่างแน่นอน หากมองตั้งแต่
การที่รัฐมนตรีคนหนึ่งจะลงมาใส่ใจปัญหาอย่างเข้าถึงปัญหาจริงๆ ก็หายาก
แล้ว แต่ ดร.อาทิตย์ก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่อความปลอดภัย ตั้งแต่การพยายามที่
จะลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์อะไรได้เลยว่า
เหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ แต่ ดร.อาทิตย์ก็เลือกที่จะท�ำ และดั้นด้นที่จะ
มาพบพวกเราให้ได้
จากเรื่องเขื่อนราษีไศลนี้ ดร.อาทิตย์ยังได้สะท้อนมุมมองของระบบ
ราชการไว้ด้วยว่า ระบบราชการไทยที่เป็นอยู่ก็ต้องท�ำใจ ปัญหามีให้แก้ทุก
ภาคส่วนหากคิดว่าแก้ได้ ท�ำได้ และค�ำนึงถึงส่วนรวมการแก้ปัญหาก็จะรวดเร็ว
อย่ายึดติดกับรูปแบบ อย่างครั้งหนึ่งในระยะเวลาไล่เลี่ยกันตอนเข้ามาเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตอนนั้นเกิดปัญหาวิกฤตยางพาราล้น
ตลาด มียางตกค้างในโกดังกว่า 2 แสนตันเนื่องจากราคายางตกต�่ำ แต่หากมอง
ดีๆ ก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นความรับผิด
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ชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในฐานะที่ต้องคิดถึงส่วนรวมก็เสนอ
ว่าจะน�ำยางพาราที่ตกค้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ที่เราดูแล
อย่างไรได้บ้าง
จากโจทย์ดังกล่าว จึงคิดที่จะน�ำยางพาราเหล่านั้นมาแปรสภาพเป็น
ฝายยางกั้นน�้ำ หรือท�ำแผ่นปูรองสระน�้ำให้แก่เกษตรกร และก็ได้เชิญผู้รู้เข้ามา
หาแนวทางจัดการเพื่อสร้างของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อระบายยางออกมา
จากโกดังให้หมด และจะหาทุนโดยการยืมยางพาราออกมาแล้วคนที่ต้องการจะ
ใช้กใ็ ห้ตงั้ งบซือ้ จากนัน้ เปลีย่ นเป็นเงินเพือ่ ไม่ให้ของตัง้ อย่างเปล่าประโยชน์ เมือ่
แนวคิดนีอ้ อกไปทุกภาคส่วนก็รบั ลูกกันหมด ทัง้ กรมชลประทานก็ยนิ ดีทจี่ ะน�ำมา
ใช้ท�ำฝายยางพารา กระทรวงเกษตรฯ ก็เห็นดีด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็โดนตีกลับเพราะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกอย่างก็จบ นี่ก็ชัดเจนว่าหากมองเพื่อส่วนรวมบ้าง
ก็จะเกิดประโยชน์ ไม่ใช่จะมองแค่ว่าธุระไม่ใช่กันอย่างเดียว

“วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ำมูล”
หลังจาก ดร.อาทิตย์พ้นจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี ไปพร้อมกับรัฐบาล
ชวน 2 สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือทิ้งไว้คือความทรงจ�ำดีๆ ที่ตราตรึงใจชาวราษีไศล
ซึ่งต่อมาทั้ง ดร.อาทิตย์ และชาวบ้านต่างก็ไปมาหาสู่กันฉันมิตร และในการ
ท�ำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่ ดร.อาทิตย์ก็ได้รับเชิญในฐานะแขก
ให้กลับมาเยือนพื้นที่นี้อีกครั้ง และภายหลังจากการตอบรับที่จะกลับมาเยี่ยม
พ่อแม่พนี่ อ้ งชาวราษีไศล คณะกรรมการชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องกันในการสร้าง
เกียรติประวัตเิ พือ่ มอบแก่ ดร.อาทิตย์ เพือ่ ถือเป็นความทรงจ�ำหนึง่ ทีจ่ ะได้พดู ถึง
คุณงามความดีที่มีให้แก่ชาวบ้าน จึงมีมติตรงกันในการยกย่องให้ ดร.อาทิตย์
เป็น “วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ำมูล”
เรื่องนี้ ไพจิตร ยังได้สะท้อนภาพความประทับใจตรงนี้ไว้ว่า คนแบบนี้
ไม่ได้หากันง่ายๆ ในปัจจุบัน ดร.อาทิตย์ไม่ได้เป็นคนของเรา ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
แต่ก็สามารถได้ใจคนราษีไศล เข้าใจความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น พร้อมอยู่เคียงข้าง
ในวันที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค วีรกรรมที่ท�ำไว้ในฐานะวีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ำมูลนั้นถือ
เป็นเกียรติที่สมควรอย่างยิ่งในการยกย่อง การสั่งเปิดประตูระบายน�้ำเขื่อนก็
เหมือนเป็นการปลดปล่อยอิสระแก่ชาวบ้าน
นอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับในความช่วยเหลือแล้ว ดร.อาทิตย์ยังแสดงถึง
ความห่วงใย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกๆ หลานๆ ของชาวบ้านราษีไศลได้รับ
ทุนเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยรังสิตปีละ 2 ทุน ซึ่งการมอบทุนนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2544
ตรงนีถ้ อื เป็นโอกาสครัง้ ยิง่ ใหญ่สำ� หรับเด็กๆ บ้านนอก ซึง่ ดร.อาทิตย์ไม่ลมื ทีจ่ ะ
นึกถึงอนาคตของลูกหลานในการได้เปิดหูเปิดตาสู่สังคมภายนอก แสดงให้เห็น
ว่า ดร.อาทิตย์ห่วงใยชาวบ้านเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน เปรียบได้กับ
อาทิตย์ดวงนี้ได้ส่องสว่างให้ชาวบ้านราษีไศลอย่างแท้จริง
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คิดนอกกรอบ
เปิดแพทย์เอกชน
แห่งแรกของไทย

“กรรมการแพทยสภาลาออก ประท้วง

วิทยาลัยแพทย์รังสิต”
นั่นคือพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อปี 2531 ใน
ช่วงที่ “มหาวิทยาลัยรังสิต” มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
แรกของไทย ซึ่งมีผู้บริหารชื่อ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์”
อุตริคิดจะเปิด “คณะแพทยศาสตร์” ผลิตหมอป้อน
สังคมไทย
ไม่เพียงแต่จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ คัดค้าน โจมตี
แต่ยังถูกคณะกรรมการแพทยสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ต่อต้านอย่างหนัก นั่นเพราะ
ที่ผ่านมามีเพียงมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นที่ท�ำหน้าที่
ผลิตแพทย์ให้แก่ประเทศไทย
เมื่อมหาวิทยาลัยเอกชนหาญกล้าเสนอขอเปิด
หลักสูตรแพทย์ สายตาที่พุ่งตรงมายัง ดร.อาทิตย์
กองบรรณาธิการ
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา
คณบดีคนแรกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นด้วยความยากล�ำบากของ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ด้วยอปุสรรคนานาโดยเฉพาะถูกต่อต้านจากวงการแพทย์ขณะนั้น
แต่อย่างไรก็ตาม การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ ประกอบกับมีนายแพทย์ผู้เข้าใจถึงปรัชญาการท�ำงานของ
ดร.อาทิตย์ได้ตอบรับเข้ามาช่วยท�ำงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา
เข้ามาเป็นคณบดีคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย ในปี 2533 จนผลักดันให้มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่เป็นของเอกชน สามารถผลิตบุคคลากรด้านการแพทย์ออกมาเป็นผลส�ำเร็จ

คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตขณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “รักษาฟรี”
ในโครงการสุขภาพชุมชน เพื่อถวายความดีเป็นพระราชกุศล
กองบรรณาธิการ
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ในฐานะเจ้าของไอเดีย และเจ้าของธุรกิจทางการศึกษา จึงเต็มไปด้วยความ
หวาดระแวง เคลือบแคลงสงสัย ว่านี่เป็นการเปิดหลักสูตรที่หวังผลเพื่อค้าก�ำไร
เอาใจคนรวย และไม่ได้ชว่ ยให้คนจนได้รบั บริการด้านสุขภาพทีด่ ขี นึ้ แต่อย่างใด
นั่นเพราะเชื่อกันว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนแพทย์ ก็ย่อม
ต้องเก็บค่าเทอมราคาแพง เมื่อนักศึกษาต้องเอาทุนทรัพย์ก้อนโตของตนเอง
มาลงทุนทางการศึกษา หลังเรียนจบจะมีบัณฑิตแพทย์คนไหนเสนอตัวออก
ไปรับใช้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ก็ย่อมต้องผลักดันตัวเองเข้าไปท�ำงานให้
โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้เข้ารับบริการล้วนเป็นผู้มีฐานะ ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า
อย่างแน่นอน
ผนวกเข้ากับความไม่เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะสามารถสร้างคน
ออกมาเป็นหมอได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ กระแสต่อต้านจึง
กลายเป็นด่านสกัดที่ ดร.อาทิตย์ต้องฝ่าฟัน
“แนวคิดเรือ่ งการเปิดหลักสูตรแพทย์นผี่ มคิดมานานแล้ว คิดตัง้ แต่สมัย
ผมท�ำงานอยู่ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ตอนนั้น
ผมเป็นหัวหน้ากองวิชาการและได้ท�ำเรื่องการวางแผนก�ำลังคนของชาติ ผมรู้ว่า
ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาก
เรามีทรัพยากรคน แต่เราไม่มกี ารวางแผน เราให้ทนุ การศึกษาไปเรียนเมืองนอก
นีค่ อื การสร้างคน แต่เราไม่ได้มเี ป้าหมายว่าเราต้องการอะไร จะไปทางไหน จึงเป็น
ที่มาที่ท�ำให้ผมมาก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต และเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ผมก็
ต้องคิดอะไรที่ไม่ใช่แค่สักแต่ให้เด็กมีที่เรียน ให้เด็กมาเรียนเยอะๆ ได้สตางค์
เป็นธุรกิจ เมือ่ คิดท�ำมหาวิทยาลัยก็ตอ้ งท�ำสิง่ ทีป่ ระเทศขาดแคลน นัน่ คือ แพทย์”
ดร.อาทิตย์เริ่มต้นไขเบื้องลึกของการบุกเบิกคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งแรกของไทย

แย่งกันใหญ่จนเกือบไม่ได้เปิดแพทย์
การยื่นขอเปิดหลักสูตรแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงแต่ขนบเก่าๆ ที่
ท�ำให้การเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถูกต่อต้าน วัฒนธรรมการ

ท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐเองก็เป็นอุปสรรคส�ำคัญ เนื่องจากการขอเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ของสถาบันอุดมศึกษานั้น หลักสูตรที่ขอเปิดสอนจะต้องได้รับ
อนุมตั จิ ากทบวงมหาวิทยาลัย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.
ในปัจจุบนั ) ในขณะนัน้ ขณะทีว่ ชิ าชีพแพทย์กถ็ กู ก�ำกับและดูแลโดย “แพทยสภา”
ดังนั้น หลักสูตรแพทยศาสตร์ก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภาด้วยเช่นกัน
ทบวงมหาวิทยาลัยกับแพทยสภาก็เถียงกัน แพทยสภาเขาก็ถือว่าเขาต้องอนุมัติ
ก่อน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงจะอนุมัติได้ ขณะที่ทบวงมหาวิทยาลัยก็บอกว่า ต้อง
อนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน เพราะแพทยสภาก�ำกับดูแลเรื่อง
ใบประกอบโรคศิลปะ ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร ไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่า
ใครสองหน่วยงานก็เลยตีกัน ทีนี้ทบวงฯ อนุมัติหลักสูตรมาแล้ว แพทยสภาก็
จะไม่รับรองให้
“นี่แหละเมืองไทยเป็นอย่างนี้ ปัญหามันไม่สมควรจะต้องมี มันก็มี ก็
ท�ำกันตามหน้าที่ของตนเองไป ทบวงฯ ก็อนุมัติตามหน้าที่ แพทยสภาก็ดูในแง่
ใบประกอบโรคศิลป์ มีแง่ท้วงติงอย่างไรก็วา่ ไป แต่กลับไปเถียงกันว่าใครใหญ่
กว่าใคร ใครโก้กว่าใคร กว่าจะท�ำความเข้าใจและอนุมตั หิ ลักสูตรให้มหาวิทยาลัย
รังสิตเปิดสอนได้” ดร.อาทิตย์เท้าความถึงบรรยากาศในช่วงนั้นด้วยใบหน้า
ระบายยิ้ม

แพทยสภาลาออกประท้วง “รังสิต”
แม้หลักสูตรจะผ่านการรับรองจากทบวงฯ สามารถเปิดวิทยาลัยแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ ทว่ากระแสคัดค้านยังคงมีอยู่ “นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์”
หนึง่ ในสองคณะกรรมการแพทยสภาทีป่ ระกาศลาออกจากต�ำแหน่งเพือ่ คัดค้าน
เรื่องดังกล่าว ให้เหตุผลว่า ระบบการผลิตแพทย์ คนที่เรียนจบออกมาแล้วจะ
ต้องใช้ทุน จึงเกิดค�ำถามว่า หากแพทย์เรียนจบจากเอกชน จะให้ใช้ทุนได้หรือ
ไม่ ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่มีสิทธิไปบังคับให้แพทย์ที่จบจากเอกชนต้องมาใช้ทุน
จึงเป็นเหตุผลให้ นพ.สมศักดิ์เห็นว่าในสภาพที่รัฐต้องการกระจายแพทย์ไปสู่
ชนบท รัฐจึงไม่น่าจะท�ำให้เรื่องการผลิตแพทย์เป็นเรื่องของเอกชน
“โดยธรรมชาติการให้การศึกษาไปอยู่ในมือเอกชน หากเขามุ่งผลก�ำไร
กองบรรณาธิการ
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หรือกลัวขาดทุนขึ้นมา การดูแลเรื่องคุณภาพก็จะไม่ต่อเนื่อง และการศึกษา
แพทย์ตอ้ งลงทุนสูง โอกาสทีเ่ อกชนจะท�ำต่อเนือ่ งเป็นไปได้นอ้ ย ผมจึงแสดงออก
ด้วยการลาออก ซึง่ เป็นการประท้วงในหลักการ” นพ.สมศักดิบ์ อกเล่าถึงเหตุผล
ในการคัดค้านครั้งนั้น ซึ่งต่อมานายแพทย์ผู้นี้ต้องมาร่วมงานกับ ดร.อาทิตย์ที่
กระทรวงสาธารณสุขในภายหลังด้วย
แต่ส�ำหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เขาไม่ได้คิดเช่นนั้น
“แนวคิดการจัดตัง้ โรงเรียนแพทย์ตอนนัน้ ผมคิดถึงชนบท แต่คนก็คา้ น
กันว่ามหาวิทยาลัยรังสิตจะผลิตมาท�ำไม แพทย์เมืองกรุงไม่ได้ขาดแคลน แต่มนั
ขาดอยูใ่ นชนบท เราก็ผลิตแพทย์เพือ่ พัฒนาชนบท เราไม่ตอ้ งบังคับว่าจบแพทย์
แล้วต้องออกไปอยู่ชนบทอย่างเดียว แต่เดี๋ยวพอมีแพทย์เยอะ มันก็เป็นไปตาม
กฎ ที่สุดแล้วแพทย์ก็จะกระจายไปสู่ชนบทเอง เพียงแต่เราได้ช่วยท�ำหน้าที่ใน
การผลิตแพทย์”
หลังจากวิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน
ปี 2532 ปัญหาใหม่ยังคงเดินหน้าเข้ามาให้ ดร.อาทิตย์ได้แก้ไข เพราะนักศึกษา
แพทย์จ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกปฏิบัติงาน และเรียนรู้จากกรณีศึกษาอาการ
เจ็บไข้ไม่สบายของผู้ป่วย
แม้ว่าในเวลานั้น “โรงพยาบาลพญาไท” จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ตระกูล “อุไรรัตน์” แต่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน ท�ำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลพญาไทไม่หลากหลายเพียงพอส�ำหรับให้นักศึกษาแพทย์
ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เรียนรู้และศึกษาเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
“ผมตัง้ ใจจะให้โรงพยาบาลพญาไทเป็นทีฝ่ กึ ปฏิบตั ขิ องแพทย์ดว้ ย อยาก
ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ ผมคิดไว้ว่าหากเราท�ำให้มีกรณีศึกษาที่หลากหลาย พอที่
จะเป็นโรงเรียนแพทย์ได้แล้ว ก็น่าจะท�ำได้ ผมจะท�ำให้โรงพยาบาลพญาไทเป็น
โรงเรียนแพทย์เต็มรูปแบบ แต่ขณะนั้นยังท�ำไม่ได้ การยอมรับก็ยังไม่มี”

กว่าจะได้โรงเรียนแพทย์
ดร.อาทิตย์จึงคิดถึงการขอให้โรงพยาบาลของรัฐภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมเป็นโรงเรียนแพทย์ เนื่องจาก

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐนั้นมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
รวมถึงเพศและวัย ทว่าสิ่งที่คิดไม่ได้ง่ายเลย
“ผมไปขอให้โรงพยาบาลราชวิถีมาร่วมเป็นโรงเรียนแพทย์ให้กับคณะ
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต แต่กว่าจะท�ำให้โรงพยาบาลราชวิถยี อมรับ
เป็นโรงเรียนแพทย์ให้นั้น มันยากเย็นมากเลย เพราะเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง
อะไร งานของแพทย์ที่โรงพยาบาลก็เหนื่อยแล้ว ยังต้องมาสอนนักศึกษา มาท�ำ
อะไรให้เราอีก”
นอกจากจะถูกปฏิเสธเพราะถูกมองว่าเอาภาระไปเพิ่มให้แพทย์ใน
โรงพยาบาลที่มีงานล้นมืออยู่แล้ว ดร.อาทิตย์ก็หนีไม่พ้นข้อครหาว่า จะอาศัย
ทรัพยากรจากโรงพยาบาลของรัฐไปสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนเอง
“ผมเดินทางไปต่างประเทศ ไปคุยกับ Harvard Medical School
เขาก็ไม่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง เขาก็ใช้โรงพยาบาลของรัฐเป็นโรงเรียน
แพทย์ ที่ Massachusetts General Hospital แล้วโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดก็
มีชื่อเสียงมาก เขาก็ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ก็ท�ำใน concept เดียวกัน แต่ของ
ไทยท�ำไมมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะผลิตแพทย์ถึงต้องมีโรงเรียนแพทย์เป็นของ
ตนเอง ต้องลงทุนเอง หากท�ำไม่ได้ก็อย่าได้เกิด ขณะที่คนได้ใช้ประโยชน์คือ
ประเทศชาติและประชาชน และแพทย์ของเขาจบอะไรมาก็ได้ แต่ของเราต้องจบ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และต้องคนสอบได้ที่ 1 ต้องดีทสี่ ดุ ขณะทีแ่ พทย์ของ
เขาจบประวัตศิ าสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์กม็ าเรียนได้ ท�ำไมเป็นเช่นนัน้ ”
อย่างไรก็ตาม บุรุษผู้มีความมุ่งมั่นแรงกล้าไม่ผิดจากแสง “ตะวัน” ยัง
คงเดินหน้าเจรจาขอให้โรงพยาบาลราชวิถีมาเป็นโรงเรียนแพทย์ให้แก่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมิได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อ
ธุรกิจที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่
“ผมบอกกับทางโรงพยาบาลราชวิถีว่า ค่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยรังสิต
เก็บจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได้ ในชั้นปีที่ 4-6 ผมขอยกให้ โดยขอให้
ตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณอย่าสงสัยว่าผมจะมาหาผลประโยชน์อะไร คุณเอาไปบริหารจัดการได้เลย
ผมพยายามท�ำให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชวิถีเข้าใจ ว่าเราไม่ได้ต้องการ
หาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือประสงค์ร้ายต่อวงการแพทย์ เรารู้ว่าประเทศไทย
ขาดแคลนแพทย์ ก็ควรผลิตให้เพียงพอ เพราะการรักษาทางการแพทย์จะไป
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ลดราคากี่บาท หรือจะรักษาทุกโรคอะไรก็ตาม แต่หมอไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์
เพราะมันรักษาไม่ได้”
นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตที่ ดร.อาทิตย์ได้เสนอให้แก่กรมการแพทย์
ตั้งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ แล้ว ดร.อาทิตย์ยังได้ให้สัญญาต่อผู้บริหาร
โรงพยาบาลราชวิถีด้วยว่า หากมาเป็นโรงเรียนแพทย์ให้มหาวิทยาลัยรังสิต
แล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะให้ต�ำแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์แพทย์ ให้เป็น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินกิ เพราะถือว่าได้ทำ� งาน
วิชาการด้วย เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่แพทย์ นอกจากการรักษาที่ได้
รับผลตอบแทนเป็นเงินที่หมอทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
“สุดท้ายโรงพยาบาลราชวิถีตกลงเป็นโรงเรียนแพทย์ให้กับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เราจึงถือเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ของ
ประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ซึง่ ผมไม่ได้อะไรเลย เพราะค่าหน่วยกิตนักศึกษาแพทย์
ทั้งหมดตอนนั้นแค่ล้านเดียวตลอดหลักสูตร 6 ปี แต่ในจ�ำนวนเงิน 1 ล้านบาท
มันไปอยู่ที่ชั้นปีที่ 4-6 เสีย 7.5 แสนบาทที่มีการฝึกปฏิบัติต่างๆ แต่ในชั้นปีที่ 1-3
แค่ 2.5 แสนบาทเท่านั้นเอง เท่ากับมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้อะไร หลังจากนั้นมา
มหาวิทยาลัยรังสิตก็ขาดทุน 50-60 ล้านบาทต่อปี แต่เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะท�ำ”
และต่อมาโมเดลการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตก็กลายเป็น
รูปแบบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขน�ำไปก่อตัง้ สถาบันแพทย์พระบรมราชชนก ในการ
สร้างแพทย์ชนบท โดยให้นักศึกษาแพทย์ในช่วงปีที่ 1-3 เรียนกับมหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง และส่วนในชั้นปีที่ 4-6 ให้ไปท�ำงานโรงพยาบาลที่ตัวเองอยู่
ดร.อาทิตย์ยังถ่ายทอดถึงแรงต้านที่เขาได้รับในช่วงเวลา “ตั้งไข่” ของ
คณะแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยว่า มีอาจารย์หมอที่สนิทสนมกับคุณหญิง
พัฒนา อุไรรัตน์ ผู้เป็นมารดา ไปบอกกล่าวผ่านทางมารดาให้ ดร.อาทิตย์ล้มเลิก
ความคิดที่จะตั้งคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเสีย
“อาจารย์หมอท่านไปบอกกับคุณแม่ผมว่า ให้บอกกับอาทิตย์ว่าอย่าท�ำ
เลยมันยาก มันไม่ได้ก�ำไรหรอก ผมก็บอกคุณแม่ไปว่า เอาน่ะ แต่ก็ไม่ได้อธิบาย
อะไรกับท่าน ท่านก็ไม่ได้หา้ มอะไร กระทัง่ มันสามารถเปิดเป็นคณะแพทยศาสตร์
ได้ส�ำเร็จ แต่ก็ใช่วา่ คนในสังคมเขาจะเอาด้วย กระทั่งมันส�ำเร็จนั่นแหละเขาถึง
เอาด้วยกับเรา” ดร.อาทิตย์จบค�ำพูดด้วยรอยยิม้ ทีค่ อ่ ยๆ คลีอ่ อกจนเต็มใบหน้า
ด้วยความภาคภูมิใจ

แต่ ถ ้ า ถาม ดร.อาทิ ต ย์ ว ่ า การคิ ด เปิ ด หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ ใ น
มหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยนั้น คิดไว้บา้ งหรือไม่วา่ จะต้องเจอ
อะไร ดร.อาทิตย์ตอบได้ทันทีว่า
“ผมคิดไว้ตลอดว่าผมจะต้องเจอกับอะไร รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกด่า แต่
ผมเอาความจริงใจ และความมุ่งมั่นไปท�ำให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้ท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเอง และเวลานั้นเราอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม ผมพร้อมจะต่อสู้ เมื่อ
เห็นว่าถูกต้องก็คือถูกต้อง เราก็ต้องเดินหน้าไป”

มุ่งมั่น ตั้งใจ เชิญยอดฝีมือร่วมงาน
เมื่อถูกตั้งค�ำถามว่า อะไรที่ท�ำให้การก่อตั้งคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัย
รังสิตลุล่วงไปได้ ผู้ชายหลายสมญานามซึ่งถูกเรียกขานตามผลงานที่เขาทิ้ง
เอาไว้ให้ค�ำตอบว่า คือการได้คนดีๆ เข้ามาช่วย ซึ่งการก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต นั้ น ดร.อาทิ ต ย์ ไ ด้ เ ชิ ญ “นพ.ประสงค์ ตู ้ จิ น ดา”
ซึ่งเป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านกุมารเวช และเป็นอาจารย์แพทย์เก่าแก่ของ
โรงพยาบาลศิริราชเข้ามาช่วยในการจัดท�ำหลักสูตร และนั่งหัวโต๊ะเป็นคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในยุคเริ่มนับหนึ่ง
“ขณะนั้น นพ.ประสงค์ท่านเกษียณอายุราชการแล้ว เราก็ไปเชิญท่านมา
ท่านสนใจแพทยศาสตร์ศึกษาอยู่แล้ว ท่านก็เสียสละมาช่วยท�ำให้ ถือเป็นจุด
ส�ำคัญที่ท�ำให้หลายต่อหลายคนเลิกด่าว่ามหาวิทยาลัยเอกชนเป็นใครคิดจะมา
เปิดคณะแพทย์ เพราะเมื่อเห็นชื่อ นพ.ประสงค์ ก็ต้องคิดแล้วว่า คนคนนี้เป็น
ใคร นพ.ประสงค์เป็นคนเลวไหม ก็ไม่ใช่ ท�ำให้แรงต่อต้านลดลง แล้วท่านก็มาท�ำ
โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเดือน ที่เราให้ท่านก็เป็นเงินเดือนถูกๆ เป็นความส�ำเร็จ
ที่ต้องให้เครดิตกับท่าน”
คงไม่ผิดจากค�ำพูดของ ดร.อาทิตย์นัก เพราะคณะแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิต คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มี นพ.ประสงค์มาร่วมขึ้นรูป ซึ่งถึงขนาด
หมอรุ่นลูกทุบโต๊ะชี้หน้า นพ.ประสงค์ ว่าเป็น “ทาสน�้ำเงิน” ที่ยอมมาท�ำงานให้
มหาวิทยาลัยเอกชน แต่ท่านก็สู้อดทนใช้เจตนาอันบริสุทธิ์กรุยทางกระทั่งเกิด
มรรคผลในที่สุด
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการสนับสนุนจากผู้มี
คุณูปการอีกหลายท่าน ตั้งแต่ นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ รมว.สธ. นพ.อรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ อธิการบดี ม.มหิดล (ในขณะนั้น) นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว อธิบดีกรม
การแพทย์ และ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
(ในขณะนั้น)
ดร.อาทิตย์ย�้ำด้วยว่า ความส�ำเร็จของหลายๆ สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต เกิ ด จากได้ รั บ คุ ณู ป การจากคนดี ห ลายๆ คนในสั ง คมไทย อาทิ
คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้เชิญ อาจารย์ละออ หุตางกูร อดีตคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งคนในวงการพยาบาลรู้จักกัน
เป็นอย่างดี มาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
“ตอนผมไปเชิญท่านมา อายุท่าน 60 ปีแล้ว ท่านก็บอกว่าไม่ไหว ไม่เอา
แล้ว ผมก็เลยคุยกับท่านว่า อาจารย์อยากจะเห็นอะไรในวงการพยาบาลศาสตร์
ทีย่ งั ไม่เห็นอยูใ่ นใจหรือไม่ ก็ไปจุดประกาย จะไปท�ำความฝันให้เป็นจริงด้วยกัน
ไหม ท่านก็มา ส่วนคณะเภสัชศาสตร์ ก็ได้อาจารย์ฉวี บุนนาค จากมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีมาก เป็นต้น ซึ่งเราก็ต้องอาศัย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง เชิญคนดีๆ มาท�ำงานด้วยกัน”
ทั้งหมดนี้มาจากความคิดของ ดร.อาทิตย์ ที่ว่า คนเก่ง และคนดียังมีอีก
เยอะ แต่ส�ำหรับเมืองไทยกลับไม่เอามาใช้ประโยชน์
“เราไม่ใช้เพราะเขาเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ในวงการวิชาการ
ทางการศึกษา อย่าว่าแต่ 60 เลย อายุ 70 ปีก็ยังไม่สาย เพราะเป็นการใช้สมอง
ซึง่ ท่านเหล่านีส้ ะสม ฟูมฟักความสามารถมายาวนาน พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องใช้ เรา
กลับไม่ใช้ นั่นล่ะระบบราชการ ทั้งๆ ที่หลายท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอยู่ใน
สาขาขาดแคลน แต่เรากลับท�ำแบบนี้ บอกขาดแคลนแล้วไปตัดเขาออกท�ำไม
ก็ต้องเอากลับมาท�ำงาน”

ท้ารบมหาวิทยาลัยรัฐ
หลังเมฆหมอกเริม่ จางหาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตัง้
เป็นรูปร่าง ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประสานมายัง ดร.อาทิตย์ ผู้กุมบังเหียน

มหาวิทยาลัยรังสิต ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นการช่วยเหลือว่า ให้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล แต่เมือ่ เรียนจบแล้ว
บัณฑิตแพทย์ตอ้ งรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และก็จะได้รบั ใบประกอบ
โรคศิลปะเช่นเดียวกับบัณฑิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ในอดีตแพทย์ที่
ศึกษาจบออกมาจากสถาบันผลิตแพทย์ของรัฐไม่ตอ้ งสอบใบประกอบโรคศิลปะ
แต่จะได้รับใบประกอบโรคศิลปะหลังศึกษาจบโดยอัตโนมัติ
“ตอนนั้นเราก็มาหารือกันในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต
แล้วก็ไปบอกกับเขาว่า เราไม่เอา ต้องให้นักศึกษาของเราไปสอบใบประกอบโรค
ศิลปะด้วยขาของเราเอง แม้เราต้องเสียเลือดเนื้อก็ยอม ตอนนั้นบัณฑิตแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิตก็สอบอยูแ่ ห่งเดียว ร่วมกับแพทย์ทจี่ บมาจากเมืองนอก เพราะ
มีเอกชนเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนแพทย์ในประเทศไทย”
ดร.อาทิตย์เว้นระยะก่อนปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเบาๆ “ปรากฏว่าสอบ
ปีแรก นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตสอบผ่านแค่ 30% ก็โดนด่าเสียไม่มีดี
ผูป้ กครอง นักศึกษาก็รอ้ งไห้กระจองอแง หาว่าเราหลอกลวง เรียนแล้วก็สอบตก
แต่สุดท้ายเราก็จัดสอน จัดติว และไปสอบใบประกอบโรคศิลปะอีกครั้ง คราวนี้
สอบผ่านได้เกือบ 90% ตอนหลังก็ไม่มีปัญหา”
ผลจากการท้าชิงของแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตนี้เอง ที่ท�ำให้ในเวลา
ต่อมาแพทยสภาก�ำหนดให้บณ
ั ฑิตแพทย์ทกุ คน ไม่ว่าจะส�ำเร็จการศึกษามาจาก
สถาบันไหน ก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ
“เรียกว่าเราท้าชิงกับสถาบันผลิตแพทย์ของรัฐบาล เจ้าพี่จะมายืนอยู่ใน
ร่มไม้อยูไ่ ย ออกมาชนช้างกัน สุดท้ายทุกสถาบันก็ตอ้ งสอบใบประกอบโรคศิลปะ
เหมือนกันหมด”

เพาะส�ำนึกหมอรังสิตเพื่อส่วนรวม
บั ณ ฑิ ต แพทย์ รุ ่ น แรกของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ถู ก ส่ ง กลั บ ไปสู ่ สั ง คม
รุน่ แรกเมือ่ ปี 2537 และเป็นทีน่ า่ แปลกใจว่า แพทย์จบใหม่จากมหาวิทยาลัยรังสิต
หลายต่อหลายคนกลับสมัครใจเลือกที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ห่างไกล
แทนการเลือกที่จะอยู่ท�ำงานในเมือง
กองบรรณาธิการ
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ดร.อาทิตย์เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า แพทย์ที่ส�ำเร็จจากมหาวิทยาลัยรังสิต
รุน่ ที่ 1- 3 ดร.อาทิตย์บอกให้พวกเขาสมัครลงไปท�ำหน้าทีใ่ นจังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส
“ผมบอกเลยว่าจังหวัดไหนที่คนเขาไม่อยากไป ให้สมัครก็ไปเลย ขณะ
ที่คนวิ่งเต้นใช้เส้นสายจะไม่ไปลงในถิ่นทุรกันดาร ผมขอให้พวกเขาอาสาออก
ไป ก็ประสบผลส�ำเร็จอยู่หลายคน ทั้งๆ ที่เขาไม่ต้องไปใช้ทุน แต่เขาก็อาสาออก
ไปท�ำงาน นั่นคือ good will ที่เด็กสร้างให้กับส่วนรวม”
การสร้างให้นกั ศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีแนวคิดเช่นนัน้ ดูจะ
สวนทางกับการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วครอบครัว
ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทอง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งนี้บอกว่าเขาต้องการให้
นักศึกษาไม่คิดถึงแต่เรื่อง “เงิน” เพราะถ้าเรียนจบแล้วจะคิดแต่เรื่องเงิน ว่าจะ
ได้กลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ หรือท�ำงานเกิน 1 นาทีก็คิดเป็นค่าล่วงเวลาแล้วนั้น ก็
เป็นวิธคี ดิ ได้ในสังคมอย่างหนึง่ แต่มนั ไม่ใช่ความต้องการของชีวติ ทัง้ หมด สิง่ ที่
มหาวิทยาลัยรังสิตพยายามบ่มเพาะให้แก่นกั ศึกษา คือการให้เรียนรูว้ า่ ความภาค
ภูมใิ จ ความส�ำเร็จ ความสมหวังของชีวติ สูตรส�ำเร็จมันไม่ได้อยูท่ เี่ งินอย่างเดียว
หากแต่คือการได้ท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
“ผมภาคภูมิใจมาก แพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับค�ำชมเชยว่า
ความรู้ก็ดีและไม่จองหอง กลายเป็นบุคลิกหรือสันดานของแพทย์มหาวิทยาลัย
รังสิต นั่นเพราะเขารู้ว่าเขาด้อย เขาถูกดูถูก เพราะเขาถูกมองว่าไม่เก่ง สู้แพทย์
ที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลไม่ได้ เพราะไม่ได้จบจากสถาบันแพทย์อันดับ
1 อันดับ 2 แต่ไอ้นี่มันที่โหล่ จบจากมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์อันดับท้ายๆ ซึ่งผม
ก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคนไทยถึงคิดถึงแต่เรื่องแบบนี้ แต่ผมก็บอกเขาว่า ไม่เป็นไร
ถึงเราจะอยู่แค่นี้ แต่เราก็ยังมีโอกาสให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง”
ดร.อาทิตย์ยงั บอกด้วยว่า ในความเป็นจริงแล้ว คนเรียนแพทย์ไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นคนเก่งหรืออัจฉริยะ แต่จะต้องเอาคนที่มีพื้นฐาน ภูมิหลังที่เหมาะสม มี
จิตกุศล และไม่คิดถึงแต่เงิน
“หมอทีด่ ไี ม่ใช่หมอทีเ่ รียนเก่ง แต่หมอทีเ่ รียนตกแล้วตกอีก อาจเป็นหมอ
ที่ดีก็เป็นได้ หากเขามีจิตบริการ เอื้ออาทร สนใจดูแลให้บริการคนไข้ไม่เลือก
ยากดีมีจน เราต้องช่วยกันคิดในเชิงสร้างว่าจะออกมาอย่างไร เราจะได้ไม่ดูถูก
กัน คนเป็นหมอต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นเทวดา คนเป็นหมอต้องคิดว่าจะต้องมา
ดูแลประชาชนและรับใช้บ้านเมือง ”ดร.อาทิตย์กล่าวถึงหมอในสเปกของตัวเอง

มองไกลส่งออกหมอไปต่างแดน
การลงมาปลุกปั้นก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ตัวเองเป็นเจ้าของ จนถึงขั้นยอมยกค่าหน่วยกิตให้แก่มูลนิธิสถาบันร่วมผลิต
แพทย์ฯ นอกจากแนวคิดทีจ่ ะช่วยภาครัฐผลิตแพทย์ซงึ่ ขาดแคลนอยูใ่ ห้มจี ำ� นวน
เพิ่มมากขึ้นแล้ว ดร.อาทิตย์ยังมองไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น โดยเขาไม่ได้
มองที่ตัวบุคคลว่าผลิตแพทย์คนหนึ่งแล้วได้แพทย์มาหนึ่งคน แต่ชายผู้นี้มอง
ไปไกลกว่านั้น เขามองว่านี่คือจุดแข็งของประเทศไทย
สิง่ ที่ ดร.อาทิตย์มองเห็นคือ การแพทย์ของไทยมีชอื่ เสียง และแพทย์ไทย
ได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือดีที่สุดในโลกก็ว่าได้
“ผมพูดมานานแล้วว่า ไม่มีเมืองไหนในโลกที่มีความพร้อมและเก่งด้าน
การแพทย์เท่ากรุงเทพฯ เอามาเลย ลอนดอน นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส เราไม่ได้แพ้
ใคร ผมพูดถึงกรุงเทพฯ นะ ผมไม่ได้พดู ว่าประเทศไทย คุณเป็นโรคอะไร ผ่าตัด
หัวใจทุกเคสแพทย์ไทยท�ำได้ และท�ำได้ดีกว่าที่อื่น เพราะการดูแลรักษาของเรา
ดีกว่าประเทศอื่น ท�ำไมเราไม่ท�ำให้เมืองไทยเป็นเหมือนกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ
หมอ 1 คนต่อคนไข้ 950 คน ขณะที่ในต่างจังหวัดขณะนี้ หมอ 1 คนต้องดูแล
ประชาชนเกือบ 2 หมื่นคน ท�ำไมเราไม่ท�ำทั้งประเทศให้เป็นเหมือนเมืองหลวง”
ปัญหาส�ำคัญคือ ประเทศไทยยังอยู่กับวัฒนธรรมการขัดแข้งขัดขากัน
ซึ่งเมื่อใครเริ่มท�ำสิ่งใดที่เป็นเรื่องใหม่ ย่อมหนีไม่พ้นการถูกกีดกัน เช่นเดียวกับ
ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิตได้เจอในระยะเริม่ ต้นของการขอเปิดหลักสูตรแพทย์ การไม่
ส่งเสริมกันจริงๆ จังๆ ท�ำให้ไม่เกิดการพัฒนา ทัง้ ๆ ทีค่ นไทยไม่ใช่คนโง่ ในจ�ำนวน
คนไทย 60 ล้านคน มีเด็กอยากเรียนแพทย์อยูจ่ ำ� นวนมาก แต่กลับไม่ได้สง่ เสริม
หรือเปิดช่องทางให้เขาได้เรียน
“เมื่อเด็กไทยอยากเรียน แพทย์ไทยเก่งระดับโลก ท�ำไมเราไม่ลงทุน
ด้านนี้ ต่อไปเมื่อแพทย์เราเพียงพอเราท�ำเพื่อส่งออกได้ไหม ท�ำไมเราถึงได้มีชื่อ
ในเรื่องส่งออกโสเภณี เราจะส่งออกหมอนวด จับกังไปเพื่ออะไร ท�ำไมเราไม่
ส่งออกแพทย์ พยาบาล เราพร้อมตรงนี้เราก็ท�ำตรงนี้ให้บูม แล้วเราก็เป็นฮับ
ไม่ใช่แค่ฮบั ของเอเชีย แต่เราเป็นฮับของโลกด้วยซ�ำ้ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้คนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย” ดร.อาทิตย์ถ่ายทอดแนวคิดของตนเอง
กองบรรณาธิการ

103

104 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

ประโยชน์ตน ประโยชน์ชาติ แยกขาดกัน
“นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์” คณะกรรมการแพทยสภา ซึ่งประท้วงการเปิด
หลักสูตรแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตถึงขั้นประกาศลาออกจากการเป็นคณะ
กรรมการแพทยสภา ภายหลังแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรดังกล่าว เปิด
เผยภายหลังว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนแพทย์โดยมีโรงพยาบาล
ราชวิถีเป็นโรงเรียนแพทย์ ต่อมาจึงได้เข้าใจแนวคิดในเรื่องดังกล่าว และเชื่อว่า
ดร.อาทิตย์มีเจตนาที่จะท�ำเพื่อส่วนรวม
และในเวลาต่อมา เมือ่ “ชวน หลีกภัย” ขึน้ เป็นนายกรัฐมนตรี ดร.อาทิตย์
ถูกส่งไปนัง่ เก้าอีร้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ นพ.สมศักดิต์ ้องกลาย
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ามกลางการคาดคะเนไปต่างๆ นานาจากข้าราชการใน
กระทรวงฯ ว่า งานนี้ ดร.อาทิตย์ต้องมีการ “เอาคืน” ในฐานะที่หมอสมศักดิ์
เปิดหน้าขวางทางการเปิดหลักสูตรแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
“ตอนนั้นเราก็กลัวนิดหน่อย เพราะคนมีอ�ำนาจเราก็กังวล แต่ผมได้เห็น
ความเป็นคนใจกว้างของ ดร.อาทิตย์ เพราะพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
ดร.อาทิตย์ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย และไม่เคยเรียกไปต�ำหนิ เรื่องเหล่านี้ไม่มีเลย
ท�ำให้พวกเราสบายใจ และก็ท�ำงานร่วมกับทีมที่เคยประท้วงการก่อตั้งคณะ
แพทย์เป็นอย่างดี นอกจากจะไม่เอาเรือ่ งความขัดแย้งในอดีตมาพูดแล้ว อะไรที่
จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง ดร.อาทิตย์กจ็ ะไม่ทำ� และระมัดระวังทีจ่ ะพูดอะไรให้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว เพราะกลัวว่าคนจะมาครหานินทาได้ ผมว่าท่านครองตน
ในเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจน” นพ.สมศักดิ์กล่าวถึง ดร.อาทิตย์ด้วยความประทับใจ
ส� ำ หรั บ บางคนอาจจะเป็ น เรื่ อ งยากที่ ต ้ อ งสู ้ กั บ ความเย้ า ยวนของ
ผลประโยชน์ เมื่อมีอ�ำนาจอยู่ในมือ โอกาสที่จะหยิบฉวยเอาประโยชน์ของชาติ
มาเป็นของตนเองย่อมแสนจะง่ายดาย แต่ส�ำหรับ ดร.อาทิตย์ เขากลับไม่ต้อง
ต่อสู้ใดๆ กับเรื่องเหล่านี้
“ผมไม่ตอ้ งคิดแบ่งแยก ว่าอะไรคือประโยชน์ของผม อะไรคือประโยชน์
ของชาติ ทั้งสองสิ่งไม่เคยปะปนกัน เพราะผมไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเอาประโยชน์
จากชาติ”

ดูเหมือนจะเป็นค�ำพูดสั้นๆ ง่ายๆ แต่สะท้อนตัวตนและความตั้งใจ
อันแรงกล้า ที่ “อาทิตย์” ดวงนี้ยึดมั่นในการด�ำรงตน ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่ง
หน้าที่ หรือบทบาทใดๆ มาจนถึงปัจจุบัน
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ต้นต�ำรับ “รักษาทุกโรค”

“กระทรวงสาธารณสุขโชคไม่ดีนักเรื่อง

รัฐมนตรี หลายครั้งหลายหนรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็น
คนไม่เอาไหน คือไม่มีความตั้งใจท�ำงานเพื่อประเทศ
ชาติ ไม่มีความรู้บ้าง เป็นคนฉ้อฉลคอร์รัปชันบ้าง
เป็นคนสามานย์บ้าง เมื่อ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ไปเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่าเป็นคน
ตรงข้ามกับที่กล่าวถึงข้างต้น”
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ในหนังสือ “วงจร
แห่งตะวัน” วาระที่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มีอายุครบ
60 ปี และความตรงกันข้ามกับสิ่งที่ นพ.ประเวศว่าไว้
ทั้งหมดนี่แหละ ที่ท�ำให้งานด้านการบริการสาธารณสุข
ภายใต้การน�ำของ ดร.อาทิตย์ ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกิดการพัฒนา
อย่างจริงจัง
แต่จะว่ากันตามจริงแล้ว ดร.อาทิตย์ใช่วา่ เพิง่ จะ
เข้าไปเกีย่ วข้องกับระบบ“สาธารณสุข” ของประเทศไทย
กองบรรณาธิการ
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เมื่อต้องนั่งเก้าอี้เสนาบดีของกระทรวงคุณหมอ แต่เริ่มตั้งแต่ ดร.อาทิตย์ยังใช้
ชีวิตอยู่บนเส้นทางของข้าราชการด้วยซ�้ำ
“ผมได้รับมอบหมายงานแรกเลย ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ เข้า
ท�ำงานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ปรับปรุงระบบ
ราชการของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ กระทรวง เพราะตอนนัน้ มันมีปญ
ั หาเรือ่ งการ
ขาดแคลนแพทย์เป็นอย่างมาก ผมในฐานะคณะท�ำงานรุ่นแรกเข้าไปแก้ปัญหา
เรื่องขาดแคลนแพทย์ ก็ไปดูงานการผลิตผู้ช่วยแพทย์ของเอธิโอเปีย รัสเซีย
เวเนซุเอลา หลายประเทศ กลับมาก็เข้าไปปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุข”

ผ่าตัดใหญ่กระทรวงคุณหมอ
เมื่อถึงเวลาที่ ดร.อาทิตย์ต้องเข้าไปกุมบังเหียนในกระทรวงคุณหมอ
ประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานในประเทศต่างๆ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่
ก.พ.จึงถูกน�ำมาผ่าตัดใหญ่กระทรวงแห่งนี้
“คิดดูว่าขนาดผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่เป็นหมอ ยังต้องมาท�ำหน้าที่
สั่งซื้อไม้กวาดเลย แล้วปัญหาขาดแคลนแพทย์ก็เข้าขั้นวิกฤต ยังให้หมอต้อง
มาท�ำบ้าๆ บอๆ อีก คนที่ดูแลฝ่ายธุรการก็ไม่มี มันเป็นการใช้คนที่ไม่ถูก ส่วน
พยาบาลนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึง ทัง้ กระทรวงฯ มีพยาบาลอยูใ่ นสังกัดหลายแสนคน แต่
มีผอู้ ำ� นวยการกองการพยาบาลอยูค่ นเดียว เพราะฉะนัน้ ต�ำแหน่งมันไม่มี มันตัน
ไปไหนไม่ได้ก็ดักดานไม่มีความก้าวหน้า ทั้งที่เขาท�ำงานหนัก”
ดร.อาทิตย์จึงได้ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ แบ่งการท�ำงานออกเป็นด้าน
ธุรการ ด้านการแพทย์ และด้านการพยาบาล และให้มีการปรับเลื่อนต�ำแหน่ง
ขึ้นไปได้ทุกฝ่าย
“พอเราท�ำตรงนี้ ข้าราชการสาธารณสุขก็มบี นั ไดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เขาก็ท�ำงานกันมีความสุขขึ้น”
ทั้งหมดที่ ดร.อาทิตย์ลงมือท�ำ ไม่ได้เกิดจากการนั่งนึกคิดอยู่ในห้อง
แอร์ แต่เป็นผลมาจากการติดตามการท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และลงไป
คลุกคลีดว้ ยตนเอง จนรูถ้ งึ ปัญหาและอุปสรรคทีค่ นท�ำงานระดับล่างต้องพบเจอ
ซึ่งเป็นลักษณะการบริหารงานที่ท�ำให้ชื่อของ “อาทิตย์” เข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้

ปฏิบตั งิ านทุกระดับ ไม่วา่ เขาจะเคลือ่ นย้ายตัวเองไปอยูใ่ นองค์กรหรือหน่วยงาน
ไหนก็ตาม
การบ้านข้อใหญ่ในขณะนั้นคือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ซึ่งได้วางแผนและด�ำเนินการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้น โดย
ก�ำหนดให้ตั้งสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ท�ำหน้าที่ผลิตแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนนีเพื่อผลิตพยาบาล และสถาบัน
สิรินธรเพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้มากระทั่งปัจจุบัน
“เดิมการผลิตแพทย์ เขาคิดว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง แต่เมื่อมันขาดแคลน และมันต้องผลิต แต่
ระดับครูที่จะไปสอนไม่มี อาจารย์แพทย์ไม่พอ ขณะที่แพทย์ของไทยที่ท�ำการ
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกกันแทบทั้งนั้น เราก็เอา
หมอในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาฝึกให้เป็นอาจารย์แล้วเอามา
ฝึกหมอเพิ่มขึ้น ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ มันท�ำได้ เพียงแต่เราไม่รู้จักใช้ของที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์เท่านั้นเอง”

รักษาทางไกลผ่านกล้อง
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ใช่วา่ จะแก้ไขให้หมดไปได้เพียงแค่วนั สองวัน
หากแต่ตอ้ งใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างคนให้เป็นหมอได้สกั คน ทว่าโรคภัยไข้เจ็บ
ไม่เคยรอให้หมอพร้อมมาต่อกรด้วย ท�ำให้การรักษาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ยิ่งกลายเป็นภาระหนักส�ำหรับแพทย์ที่อยู่ประจ�ำในพื้นที่เหล่านี้
“เมื่อแพทย์ไม่พอ ผมก็ต้องใช้วิธีรักษาทางไกล หรือ Telemedicine
ตอนนัน้ ใช้ชอื่ โครงการโทรเวชศาสตร์ เพราะพืน้ ทีอ่ ย่างในอ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ มีแพทย์ประจ�ำอยู่เพียงแค่คนเดียว หมอคนเดียวรักษาไม่ได้ทุกโรค
เพราะห้องแล็บก็ไม่มี เทคนิคการแพทย์ก็ไม่มี หมอคนเดียวมีหูฟัง ฟังแล้วก็ให้
ยาไปแบบนั้นหรือ มันก็ไม่ใช่ ก็เลยจัดรักษาทางไกลโดยให้โรงพยาบาลราชวิถี
เป็นศูนย์กลาง แล้วใช้กล้อง ใช้โทรศัพท์ ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ก้าวหน้ามาก ก็ส่ง
เสียงกันไปให้ถา่ ยดูตรงนั้น ตรงนี้ แล้วก็สั่งการให้ค�ำปรึกษา หมอที่เก่งกว่า มี
ประสบการณ์ก็สั่งการไป ก็ช่วยรักษาได้ในช่วงระยะนั้น”
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นอกจากจะน�ำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษาแล้ว ดร.อาทิตย์
ยังได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำเอาภาคประชาชนมาเป็นก�ำลังหลักในการ
ช่วยยกระดับคุณภาพสาธารณสุขให้แก่ประชาชนคนไทย โดยสนับสนุนให้มกี าร
ด�ำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชน
ตระหนักในความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง โดยมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กระจาย
ข่าวสาร และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนของตนเอง
“อสม.ช่วยเป็นหูเป็นตาด้านสุขภาพให้กบั ประชาชนและช่วยงานกระทรวง
สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี จนที่สุดได้เสนอให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน
อสม.ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และการที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�ำคัญ
กับ อสม.ก็ท�ำให้ทุกคนที่เข้ามาช่วยงานเกิดความภาคภูมิใจ”
ถึงวันนี้ อสม.และโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ที่เริ่มต้นและแข็งแกร่ง
ขึ้นมาในยุคของ ดร.อาทิตย์ก็ยังเป็นรากฐานด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนให้
แก่สังคมไทยมาถึงปัจจุบัน

ต้นต�ำรับปีละร้อยบาทรักษาทุกโรค
และหากจะบอกว่าแนวคิด “30 บาทรักษาทุกโรค” ที่มาเป็นจุดขายเรียก
คะแนนเสียงให้แก่พรรคการเมืองบางพรรค ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ แต่เกิดขึน้ มานานแล้ว
โดย ดร.อาทิตย์ผนู้ แี้ หละคือเจ้าของไอเดียวางระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
ไปถึงพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย หลายคนอาจจะนึกไม่ออก
ขอให้ย้อนกลับไปในช่วงที่ ดร.อาทิตย์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขอยู่ ซึ่งแม้ว่าขณะนั้นประเทศไทยจะมีระบบประกันสุขภาพอยู่แล้ว
แต่ระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมไปถึงผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบอาชีพที่
ไม่ได้มีรายได้ประจ�ำ เช่น เกษตรกร เป็นต้น
“ผมให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการวางแผนระบบประกันสุขภาพตัง้ แต่
ต้น โดยให้เขาซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคา 500 บาทต่อ 1 ครอบครัว ก�ำหนด
ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน ก็เท่ากับจ่ายคนละ 100 บาท ถ้าเอาจ�ำนวนเดือนใน
1 ปีมาหาร ก็เท่ากับจ่ายค่าประกันสุขภาพแค่คนละ 8 บาทกว่าต่อคนต่อเดือน
ความจริงแล้วของผมถูกกว่า 30 บาทรักษาทุกโรคเสียด้วยซ�้ำ” ดร.อาทิตย์

กล่าวติดตลก
แนวคิดในการใช้ระบบประกันสุขภาพ 500 บาทนั้น ดร.อาทิตย์ต้องการ
ให้การรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมไปถึงผู้มีรายได้น้อย โดยขณะนั้นระบบการ
ประกันสุขภาพแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้แก่
กลุ่มที่มีรายได้ต�่ำกว่า 2,800 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มที่จ่ายเงินซื้อระบบประกัน
สุขภาพ 500 บาท คือกลุ่มที่มีรายได้เกินเกณฑ์ดังกล่าว แต่ให้ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจ
“ความจริงแล้วเป็นรัฐสวัสดิการที่เราจัดให้กับประชาชน เป็นการรักษา
ให้ฟรี แต่พอบอกว่ารักษาฟรี กลายเป็นว่าคนไม่เห็นคุณค่า และประชาชนไม่
รับผิดชอบ มาโรงพยาบาลทีหนึ่งก็ขอยา ยานั่น ยานี่ วิตามิน ขอไปหมดเสีย
ทุกอย่าง และไม่รู้สึกว่ามีค่าอะไร เอาไปทิ้งขว้าง เราก็เลยเก็บเงิน 500 บาท โดย
ให้เป็นความสมัครใจ ท�ำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนรับผิดชอบ ให้ใช้ในเวลาที่จ�ำเป็น ซึ่ง
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคก็มาจากฐานคิดเดียวกัน”
สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ระบบการบริหารจัดการ 30 บาทนั้น โรงพยาบาลจะ
ต้องรับภาระดูแลประชาชนทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอนัน้ ทัง้ หมดจากงบประมาณทีเ่ หมาจ่าย
ตามรายหัว โดยงบประมาณจ�ำนวนนีร้ วมไปถึงการต้องรับผิดชอบเงินเดือนหมอ
และพยาบาลด้วย ท�ำให้งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอ เหลือส่วนทีล่ งไปถึงคนไข้
จริงไม่เท่าไหร่ และท�ำให้บริการได้ไม่ดี
“ตอนที่ผมท�ำบัตรประกันสุขภาพ 500 บาท คนก็ดีใจกันมาก เหมือน
กับได้บัตรทองในสมัยนี้แหละ เพียงแต่นา่ เสียดายผมไม่ได้โฆษณา ถ้าโฆษณา
เหมือน 30 บาทฯ ดังไปแล้ว”
เรียกได้ว่าการเข้าไปท�ำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ
ดร.อาทิตย์ ซึ่งถูกสังคมและนักการเมืองฝ่ายค้านจับตามองชนิดตาไม่กะพริบ
เพราะธุรกิจในมือ ดร.อาทิตย์ที่มีอยู่ ทั้งโรงพยาบาลพญาไท และมหาวิทยาลัย
รังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ขอเปิดหลักสูตรแพทย์ เกี่ยวพัน
กับการบริหารงานในต�ำแหน่งหน้าที่โดยตรง ซึ่งอาจมีการใช้อ�ำนาจที่มีอยู่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนเอง แต่กลับกลายเป็นว่า ดร.อาทิตย์ได้น�ำเอา
บทเรียนที่ได้จากการท�ำธุรกิจของตนเองไปปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแทน และท�ำให้ชื่อ “อาทิตย์ อุไรรัตน์” เข้าไปอยู่
ในใจของชาวสาธารณสุข โดยไร้ซึ่งสิ่งเคลือบแคลงสงสัยใดๆ
กองบรรณาธิการ

111

112 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

สุภาพบุรุษนักบริหารในใจราชการ
“นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์” ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่ง
ได้รว่ มงานกับ ดร.อาทิตย์ในช่วงทีเ่ ข้ามาเป็นเสนาบดีกระทรวงหมอ ซึง่ ขนานนาม
ดร.อาทิตย์ว่า “สุภาพบุรุษนักบริหาร” ได้พูดถึงการท�ำงานของ ดร.อาทิตย์ไว้ว่า
เวลาที่ ดร.อาทิตย์เดินทางไปต่างประเทศ หัวเรือใหญ่ของกระทรวงผู้นี้จะลงทุน
ลงแรง ไปเจรจาล็อบบีเ้ ป็นเจ้าภาพเชิญเพือ่ นบ้านมาร่วมประชุมเพือ่ พัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
“เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนเป็นรัฐมนตรีลงมาน�ำเรื่องต่างประเทศอย่าง
แท้จริง สิ่งที่เห็นคือท่านไม่อยู่นิ่งที่จะน�ำประเทศไทยไปสู่จุดที่ดีขึ้นในเรื่อง
สาธารณสุข”
ส่วนเรื่องความโปร่งใสนั้น นพ.สมศักดิ์ได้ยกตัวอย่างเรื่องการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการในกระทรวงว่า ในช่วงที่ ดร.อาทิตย์เข้ามาท�ำงานในกระทรวง
สาธารณสุขใหม่ๆ ภายในกระทรวงมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้ง
โยกย้ายอย่างมาก ซึ่ง ดร.อาทิตย์ได้แสดงความเป็นมืออาชีพ โดยแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานขึ้นมาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การโยกย้ายใหม่
“การที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งมีค�ำถาม และตั้งคณะท�ำงานขึ้นมาคิดวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยละเอียด น�ำมาสู่ข้อเสนอเพื่อน�ำไปปฏิบัติเชิงนโยบาย ผมไม่ค่อยได้
เห็น และแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารองค์กรที่น่าสนใจ เมื่อท่านไม่เข้าใจใน
ระบบราชการ ก็ตั้งคนที่มีความรู้ความเข้าใจเข้ามาช่วยท�ำงานและแก้ปัญหา นั่น
คือท่านรูจ้ กั ใช้คน และท่านสนใจงาน ไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเพียงเพือ่ แค่ให้มชี อื่ ว่า
มาเป็นรัฐมนตรีเท่านัน้ เมือ่ คิดจะท�ำอะไร จะลงมือท�ำ ไม่ได้สงั่ เฉยๆ ท่านติดตาม
และลงมาคลุกคลีดว้ ยตัวเอง นัน่ เป็นการแสดงความเป็นผูน้ ำ� เป็นคนเอางานเป็น
หลัก และไม่เพียงแต่เอางาน ท่านเอาคนด้วย ไม่ได้เอาแต่งานแบบเคี่ยวเข็ญ ลง
แส้กบั คน แต่ทา่ นคิดว่าคนจะอยูไ่ ด้อย่างไรด้วย ท่านท�ำงานด้วยความสุภาพไม่ใช่
แค่กบั ลูกน้อง แต่สภุ าพกับทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นห่วงสิง่ รอบตัวมากกว่าคิด
เรื่องของตนเอง”
หมอสมศักดิ์ถึงกับบอกว่า “ถ้าเราเป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ดีคือการได้
ท�ำงานกับคนดีๆ ถ้าคนไม่ดีเราก็ไม่อยากท�ำงานด้วย ผมไม่ค่อยเสียดายที่ไม่

ได้ท�ำงานกับรัฐมนตรีจ�ำนวนหนึ่ง แต่อาจจะเสียใจด้วยซ�้ำ ถ้าต้องไปท�ำงาน
ใกล้ชิด ส�ำหรับ ดร.อาทิตย์ ถึงไม่ได้ท�ำงานใกล้ชิด แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ท�ำงาน
กับท่าน”
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วิกฤตการทูต “ซาอุฯ”
สู่การฉีกธรรมเนียม
“บัวแก้ว”

“...หลายท่านได้ยกขึ้นมาว่ากระผม

ท�ำล�้ำเส้น กระผมท�ำผิดรัฐธรรมนูญ กระผมท�ำโดย
ไม่ปรึกษาหารือ กระผมท�ำโดยพลการ กระผมท�ำโดย
คิดถึงความมัน ต่างๆ นานา มากมายหลายประการ...
ถ้าเผื่อประเทศไทยเป็นเพียงประเทศสมาชิกประเทศ
หนึง่ ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องใกล้ชดิ ทีเ่ ป็นปัญหา
กับซาอุดอี าระเบียหรือคูเวตแล้วละก็ ผมไม่เดินทางไป
เด็ดขาด
หลายท่ า นต� ำ หนิ ผ ม ผมควรจะไปอาเซี ย น
ตั้งแต่อักษรตัวเอ บี ไปก่อนตัวซี ตัวดี ตัวอี ตัวเอฟ
ตัวแซด กระผมทราบดีครับ กระผมทราบดีว่านั่นเป็น
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่เมื่อเรามีเวลาเพียงแค่
หนึ่งอาทิตย์ที่จะต้องแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ มิฉะนั้น
แล้วจะเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงที่กระทบกระเทือนถึง
ทั้งผลประโยชน์และชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทย
เกือบ 200,000 คน จะให้ผมตัดสินใจอย่างไรครับ...”
กองบรรณาธิการ
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นั่นเป็นค�ำอภิปรายของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2534 ภายหลังจาก
เดินทางกลับมาจากการเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งก็พอท�ำให้ทราบได้ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี และเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแน่นอน

สู่เจ้ากระทรวงบัวแก้ว
ย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ ดร.อาทิตย์ยังเป็นเลขาธิการพรรค
กิจประชาคมอยู่นั้น ได้มีคนในพรรคต่างมีแนวความคิดที่ต้องการให้พรรคมี
ขนาดใหญ่ขึ้น จึงคิดที่จะจับมือกับพรรคน้อยใหญ่ ที่อดีตเคยเป็นฝ่ายค้านใน
“รัฐบาล พล.อ.เปรม 5” ซึ่งก็ตรงกับแนวความคิดของ ดร.อาทิตย์ และก็รับอาสา
เป็นหัวหอกจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง ต่อมาได้ร่วมหอกับพรรคประชาชนของ
“เฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์” พรรคก้าวหน้าของ “อุทัย พิมพ์ใจชน” และพรรครวม
ไทยของ “ณรงค์ วงศ์วรรณ” เพื่อรวมกับพรรคใหญ่อย่างพรรคกิจประชาคม
ของ “บุญชู โรจนเสถียร” จนเกิดเป็นพรรคใหม่ภายใต้ชื่อว่า “พรรคเอกภาพ”
โดย ดร.อาทิตย์นั่งเป็นโฆษกพรรค
เมื่ อ พรรคเอกภาพมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ใน “รั ฐ บาล พล.อ.ชาติ ช าย
ชุณหะวัณ 2” ซึ่งขณะนั้นก�ำลังฟอร์มทีมรัฐบาลในปี 2533 เลยถือโอกาส พร้อม
เทียบเชิญพรรคเอกภาพให้เข้าร่วมรัฐบาล ซึ่ง ดร.อาทิตย์ได้ถูกวางตัวให้นั่ง
เก้าอี้เจ้ากระทรวง
แต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่คือ พล.อ.ชาติชายไม่
สามารถหาตัวผู้ที่จะไปนั่งเก้าอี้กระทรวงการต่างประเทศได้ หวยจึงพลิกมาลงที่
ดร.อาทิตย์อีกครั้ง ที่ถูกมองว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
แม้การตัดสินใจรับต�ำแหน่งครัง้ นีข้ อง ดร.อาทิตย์จะมาพร้อมความสมัคร
ใจในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ชาติบา้ นเมืองก็ตาม แต่ใครจะรูว้ า่ ภายหลังจากรับต�ำแหน่ง
อันทรงเกียรตินี้แล้ว ชีวิตบนเส้นทางสายการเมืองของ ดร.อาทิตย์ต่อจากนี้จะ
ต้องเก็บบันทึกไว้ในความทรงจ�ำ ขณะเดียวกันคงมีเรื่องให้ต้องกล่าวขวัญชนิด
ที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ แต่ส�ำหรับ ดร.อาทิตย์แล้ว นั่นคือความท้าทาย
ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
กองบรรณาธิการ
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ลุ้นระทึกสงครามอ่าวฯ
“ผมจ�ำได้ว่าวันที่ 15 ธันวาคม 2533 เป็นวันที่ผมได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีก�ำหนดในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 6
มกราคม 2534 คือเหลือเวลาอีกกว่า 2 สัปดาห์ จึงจะถือเป็นวันเริ่มท�ำงานอย่าง
เป็นทางการตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมา แต่ขณะเดียวกัน สงครามอ่าว
เปอร์เซียระหว่าง “อเมริกา” กับ “อิรัก” ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งทางทหารที่เริ่ม
โดยกองก�ำลังผสมจาก 34 ประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นผู้ดูแล ซึ่งต้องการ
ขับไล่กองก�ำลังอิรักภายหลังเข้ายึดครองคูเวตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533
ก�ำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งกองก�ำลังผสมมาจากอเมริกา โดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นผู้
สนับสนุนในการรุกรานคูเวตของอิรัก ท�ำให้มีบทลงโทษจากสหประชาชาติโดย
การคว�ำ่ บาตรทางเศรษฐกิจต่ออิรกั โดยสมาชิกสภาความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ด้วย ซึ่งท่าทีของสงครามก็ใกล้ที่จะปะทุเต็มที” ดร.อาทิตย์ย้อนเรื่องราว
ณ เวลานั้นหากใครจะพูดถึงเรื่องราวของสงครามอ่าวเปอร์เซีย หลาย
คนก็คงจะงง และนึกไม่ออกว่าสงครามที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ
เมืองไทย อีกทั้งประเทศก็อยู่ห่างกันแสนไกล อย่างไรเสียผลกระทบก็คงไม่
ตกมาถึงไทยแน่นอน แต่ส�ำหรับ ดร.อาทิตย์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศป้ายแดง กลับไม่คิดเช่นนั้น เพราะจากการเฝ้าดูและติดตาม
สถานการณ์ของสงครามอย่างใกล้ชิด สิ่งที่อยู่ในหัว ดร.อาทิตย์คือ หากสงคราม
เกิดขึน้ จริง ประเทศไทยอาจติดอยูใ่ นวังวนของสงครามครัง้ นีอ้ ย่างแน่นอน เพราะ
ไทยมีปัจจัยหลายเรื่องที่ข้องเกี่ยวกันกับประเทศที่ก�ำลังท�ำสงคราม
ที่ลืมไม่ได้คือก่อนหน้านี้ปัญหาระหว่างไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบียก็
มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้สะสาง เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตอยู่ในลักษณะ
ระหองระแหงกันเต็มทน
จากปั ญ หาเรื่ อ งการติ ด ตามตั ว ผู ้ สั ง หารเจ้ า หน้ า ที่ ทู ต ซาอุ ฯ ประจ� ำ
ประเทศไทยทีย่ งั ไร้วแี่ ววคนร้าย และคดีไม่มคี วามคืบหน้า หน�ำซ�ำ้ ยังมีนกั ธุรกิจ
จากซาอุฯ หายตัวไปอีกคน หลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยพาตัวไปสอบสวน แต่ที่หนัก
สุดเห็นจะเป็นคดีขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ไฟซาลแห่งซาอุดีอาระเบีย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2532 หรือที่รู้จักกันว่า “คดีเพชรซาอุฯ” อันลือเลื่อง จากฝีมือของลูกจ้าง
ชาวไทย ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ตกต�่ำมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ยั ง มี รั ฐ มนตรี ข องคู เ วต ที่ พ ลั ด ถิ่ น ไปพ� ำ นั ก อยู ่ ใ นเมื อ ง
เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และได้เดินทางมายังเมืองไทย แต่กลับ
ไม่มีตัวแทนรัฐบาลยอมไปพบ ที่ร้ายไปกว่านั้นรัฐบาลไทยยังเคยละเมิดค�ำ
สั่งสหประชาชาติที่ประกาศบทลงโทษต่อรัฐบาลอิรัก โทษฐานที่บุกยึดคูเวต
ด้วยการลอบส่งข้าวไปขายให้อิรัก ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สหประชาชาติ
โดยเฉพาะอเมริกาเป็นอย่างมาก

ฉีกธรรมเนียม “ไร้สาระ”
เมื่อดูท่าว่าสถานการณ์อาจส่อเค้าไปในทางที่เลวร้าย ดร.อาทิตย์จึงไม่
รอช้า ไม่รอเวลาแถลงนโยบาย พร้อมจัดการแหวกธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ
โดยการชิงเดินทางไปเยือนซาอุฯ ก่อนวันแถลงนโยบายจะมีขึ้นเพียงแค่
ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งธรรมเนียมเดิมๆ ที่ว่านี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ หากรับต�ำแหน่งแล้วจะต้องเดินทางเยือนมิตรประเทศในกลุ่ม
อาเซียนด้วยกันก่อน ตามล�ำดับตัวอักษร
แต่ส�ำหรับกฎเกณฑ์ หรือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ ดร.อาทิตย์พูดอย่าง
เต็มปากว่า “ไร้สาระ” พร้อมให้เหตุผลว่า หากสภาพบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติ
ก็ควรจะท�ำให้ถูกหลัก จะไล่เยือนตามตัวอักษรก็ควรที่จะท�ำ หรือจะไม่ไปเยือน
ประเทศไหนเลยก็ได้ ไม่มใี ครว่า แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กับไทย ณ ขณะนัน้ ถือว่าไม่ปกติ
สงครามอ่าวเปอร์เซียใกล้ปะทุ เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายใน
ประเทศกลุ่มอาหรับ และหลายปัจจัยปัญหาก็เกี่ยวโยงกับไทยโดยตรงที่อาจ
เกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น หากเราไม่รีบที่จะสะสางปัญหาในช่วงนี้ ขืนปล่อยเลยไป
หลังช่วงสงครามอาจไม่มีโอกาสได้พลิกฟื้นความสัมพันธ์ดีๆ ตรงนี้ได้อีกแล้ว
สิ่งที่ ดร.อาทิตย์คิดต่อคือ หากสมมติให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ซาอุฯ ต้องตัดขาดกันจริงๆ ยังกระทบชิ่งไปยังกลุ่มคนที่ไม่เคยพูดถึงเลย นั่น
คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่เดินทางมาขุดทองอยู่ในซาอุฯ และกลุ่มประเทศอาหรับ
อีกกว่า 2 แสนคน ซึ่งเชื่อว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
แน่นอน หากไม่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอาไว้
และสิ่งที่ ดร.อาทิตย์คาดการณ์ไว้ก็เริ่มส่อเค้าความจริง
กองบรรณาธิการ
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ซาอุฯ ที่ไม่พอใจไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งกดดันไทยผ่านมาตรการ
ต่างๆ ทั้งการขับแรงงานไทยออกจากประเทศ และสั่งห้ามคนงานไทยเดินทาง
กลับมาเช่นกัน ขณะเดียวกันรัฐบาลซาอุฯ ได้สั่งการไปยัง “นายโมฮัมหมัด
ซาอิค โคจา” อุปทูตซาอุฯ ประจ�ำประเทศไทย ให้มาปิดสถานทูต พร้อมรูดม่าน
ปิดฉากความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนีย้ งั สัง่ ห้ามคนของตัวเองเดินทางมายัง
ประเทศไทยอีกด้วย
ช่วงนั้นถือว่าซอยนานา ซึ่งเป็นซอยที่แขกขาว หรือคนอาหรับอาศัยอยู่
มาก กลับมีนักท่องเที่ยวหายไปเกินครึ่ง และทีเด็ดส่งท้ายกับการประกาศที่ว่า
“รอให้เสร็จศึกสงครามก่อน จะเร่งกลับมาคิดบัญชีกับไทย”

ได้เวลาสางปมซาอุฯ
เมือ่ สิง่ ทีค่ รุน่ คิดอยูน่ านมีแววว่าจะเกิดขึน้ จริง และด้วยความคิดทีม่ งุ่ แต่
จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และท�ำเพื่อส่วนรวม การเดินทางเยือน
ซาอุฯ ของ ดร.อาทิตย์จึงถือว่ามีความส�ำคัญและน่าจับตามองอย่างมาก เพราะ
หากปล่อยสถานการณ์ล่วงเลยไปนานกว่านี้ โอกาสในการแก้ปมความสัมพันธ์
นี้ก็คงจะหดหายไปพร้อมกับซากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงคราม
ถึงแม้จะมีเวลาเพียงน้อยนิดในการเจรจา สร้างความเข้าใจ ในขณะ
เดียวกันไทยเองที่ก�ำลังตกอยู่ภายใต้ความเสียเปรียบ แต่สิ่งที่ ดร.อาทิตย์เลือก
ทีจ่ ะท�ำคือการเดินเข้าไปในฐานะของเพือ่ นทีเ่ ป็นห่วงเป็นใยเพือ่ นด้วยกัน พร้อม
ทั้งยึดหลักปรัชญาที่ว่า “ไม่มีช่วงเวลาไหนที่มิตรประเทศที่เป็นมิตรของเราจะ
ได้รับการเอื้ออาทร ห่วงใยมากเท่ากับในยามที่เขาประสบอันตราย” ตรงนี้ถือ
เป็นหมัดแย็บส�ำคัญที่ช่วยปูทางสู่การเจรจา คือ ท�ำอย่างไรก็ได้ที่จะพิสูจน์ให้ได้
ว่าไทยยังคงเป็นมิตรแท้ที่มีอยู่จริง ซึ่งเชื่อว่าขณะนั้นถือว่าซาอุฯ ก็ก�ำลังต้องการ
อยู่เช่นกัน

มิตรภาพระหว่างไส้ศึก
แต่ใช่ว่าต้องการจะสร้างมิตรภาพของ 2 ประเทศให้กลับคืนมาเท่านั้น
หาก ดร.อาทิตย์ปราศจากกัลยาณมิตรทีช่ อื่ โมฮัมหมัด ซาอิค โคจา ซึง่ ก่อนหน้า
นี้หากจ�ำกันได้คือเป็นผู้รับค�ำสั่งให้มาตัดขาดความสัมพันธ์กับไทย ก็ใช่ว่าการ
ผสานรอยร้าวระหว่างไทยกับซาอุฯ จะเกิดขึ้นได้งา่ ยๆ เช่นกัน ถึงแม้ดา้ นการ
ท�ำงานคน 2 คนนี้จะดูเหมือนตัดกันคนละขั้ว แต่เพื่อผลประโยชน์แก่บ้านเมือง
ของทั้ง 2 ฝ่ายก็ต้องร่วมมือกัน ในการหาทางฝ่าฟันวิกฤตด้านการทูตตรงนี้ไป
ให้ได้ พูดง่ายๆ คือ ต่างคนต่างเป็น “ไส้ศึก” ซึ่งกันและกัน และท�ำงานประสาน
กันมาโดยตลอด จนกระทั่ง โมฮัมหมัด ซาอิค โคจา เป็นตัวตั้งตัวตีส�ำคัญ ทั้ง
ประสานงาน อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อให้ ดร.อาทิตย์มีโอกาสได้พบกับ
รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุฯ โดยตรง เพื่อถกประเด็นที่ค้างคาใจกันให้จบ
“ผมได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากรัฐบาลซาอุฯ ใครจะไปเชื่อว่า
อย่างผมสามารถพักในห้องพักวีไอพีสุดหรูภายในพระราชวังแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ห้องเดียวกับห้องที่ประธานาธิบดี นิกสัน ของอเมริกาเคยพัก และในวันที่ต้อง
เข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของเขา เชื่อไหมว่าเขาลงมาต้อนรับเราจากรถด้วย
ตัวเอง จึงมีโอกาสได้สนทนากันแบบ 2 ต่อ 2 ด้วยอิริยาบถที่สบายๆ ไม่เครียด
และก่อนเริม่ บทสนทนาผมก็ได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ และบอก
ไปว่าไทยเองเป็นเพียงประเทศเล็กๆ หากจะต้องการให้ยื่นมือเข้ามาช่วยในส่วน
ไหนเราก็ยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่” ดร.อาทิตย์แสดงความห่วงใย

ความช่วยเหลือจากพลัง(เพียง)ขนนก
แม้ความปรารถนาดีของไทยที่มีต่อซาอุฯ ในครั้งนี้จะไม่ใช่แลกมาด้วย
เงินทองที่มีค่ามากมายมหาศาล แต่สิ่งหนึ่งที่ ดร.อาทิตย์เสนอไปคือความ
ช่วยเหลือในด้านการช่าง ด้วยการยินดีที่จะส่งช่างซ่อมเครื่องบินเอฟ 15 มาช่วย
ซ่อมบ�ำรุงให้แก่กองทัพซาอุฯ พร้อมทัง้ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเวชภัณฑ์ตา่ งๆ
มาให้ความช่วยเหลือในยามทีเ่ กิดสงคราม นีค่ อื สิง่ ทีไ่ ทยได้แสดงไมตรีจติ ออกไป
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ตรงนี้ ดร.อาทิตย์มองว่าสิ่งที่เสนอความช่วยเหลือไปล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือ
บ่ากว่าแรงคนไทย แต่ก็ต้องยอมแลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่เรามีให้
เพื่ออนาคตด้านความสัมพันธ์ที่ดีจะได้ก่อตัวขึ้นโดยเร็ว
“สงครามเหมือนตราชั่ง หากทั้ง 2 ข้างยังปริ่มๆ ไม่รู้ว่าฝั่งไหนหนักกว่า
กัน สงครามก็ไม่เกิด แต่หากน�้ำหนักเทมาด้านใดด้านหนึ่ง ข้างที่เบากว่าก็จะ
ตกอยู่ในภาวะล�ำบาก และไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังปริ่มๆ
เท่ากันทัง้ 2 ข้าง ไทยเองเป็นประเทศเล็กๆ มีพลังน้อย หากแต่เราเองเป็นประเทศ
ที่มีน�้ำหนักเพียงแค่ขนนก ซึ่งหากน�ำขนนกไปวางไว้บนข้างหนึ่งของตราชั่ง จะ
สามารถท�ำให้ตราชั่งพลิกขึ้นมาได้ และอาจช่วยป้องกันสงครามไม่ให้เกิดขึ้นได้
เช่นกัน” ดร.อาทิตย์เปรียบเทียบให้รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุฯ ฟัง
ขณะเดียวกัน ในวงสนทนายังมีการพูดกันถึงเรือ่ งราวทีย่ งั ค้างคาใจ และ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ คือ เรื่องของคดีความต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งในห้วงเวลานั้นทางรัฐบาลซาอุฯ ไม่ได้ห่วงหรือคาใจกับเรื่อง
ต่างๆ เหล่านี้เลย เขากลับเข้าใจ อย่างคดีเพชรซาอุฯ ก็มองว่าเป็นของนอกกาย
แต่สิ่งส�ำคัญที่หนักกว่านั้นคือศึกสงครามที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นมากกว่า
นอกจากนี้ ดร.อาทิตย์ยงั ถือโอกาสเดินทางเพือ่ ชีแ้ จงประเด็นปัญหาทีส่ ง่
ผลต่อคูเวตโดยตรง คือ การทีไ่ ทยส่งข้าวขายให้แก่อริ กั ซึง่ ถือเป็นการละเมิดกฎ
ของสหประชาชาติ ที่อยู่ระหว่างการลงโทษอิรัก โทษฐานที่เป็นผู้ก่อสงครามและ
น�ำกองทัพบุกยึดคูเวต ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้ย้อนมองได้วา่ ไทยเองแอบ
ปันใจ หันไปอยู่ข้างเดียวกับอิรัก ซึ่ง ดร.อาทิตย์ก็ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวจน
คูเวตเข้าใจ และไม่ถอื โทษใดๆ พร้อมกันนีร้ ฐั บาลคูเวตยังเสนอให้ไทยช่วยสร้าง
บ้านสร้างเมืองให้ใหม่ภายหลังเสร็จสิ้นภาวะสงคราม ซึ่งถือเป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะได้มารับงานตรงนี้ และจะได้เกิดเงินหมุนเวียนเข้า
ประเทศอีกนับไม่ถ้วน
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับปฏิกริ ยิ าของประเทศในกลุม่ อาหรับทีอ่ าจเป็นคนละ
ขั้วกับซาอุฯ นั้นก็เข้าใจในการปฏิบัติของไทย เพราะนี่คือการท�ำหน้าที่ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้

เปิดประตูสู่โลกอาหรับ
ใช่ว่าการมาเยือนซาอุฯ ของ ดร.อาทิตย์ จะมาเพื่อฟื้นความสัมพันธ์
เท่านั้น สิ่งที่ ดร.อาทิตย์ด�ำเนินการต่อไปคือการโน้มน้าวให้ประเทศกลุ่มอาหรับ
ซึ่งถือเป็นประเทศที่ร�่ำรวย เข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้น เพราะไทยมีทรัพยากร
ที่เพียบพร้อม จึงอยากให้เกิดการร่วมทุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งไทยเองต้องการ
สนับสนุนชาวมุสลิมในประเทศให้ได้รับโอกาสมากกว่าที่เป็นอยู่ และอยากให้มี
การสนับสนุนให้ส่งคนมุสลิมมาเป็นทูตในประเทศอาหรับ ดังนั้นจึงมีความคิด
ว่าจะมีการขอทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กมุสลิมในบ้านเราให้มาเรียนในกลุ่ม
ประเทศแถบนีใ้ ห้มากขึน้ ด้วย ซึง่ ทางซาอุฯ ก็รบั ปากและพร้อมสนับสนุนกับไทย
ในทุกเรื่อง

จากพระเอกสู่ผู้ร้ายในพริบตา
เหมือนว่าทริปการเดินทางเยือนกลุ่มประเทศอาหรับของ ดร.อาทิตย์
จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะสามารถสร้างความเชื่อมั่น จริงใจอย่างแท้จริง
ให้แก่มิตรประเทศได้รับรู้ พร้อมทั้งยังได้แนวทางน�ำไปสู่การเปิดประตูการค้า
กับดินแดนตะวันออกกลาง เหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจในหน้าที่รัฐมนตรีต่าง
ประเทศที่ได้ท�ำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง และหอบความหวังทั้งหมดกลับมา
เมืองไทย
แต่สิ่งที่ ดร.อาทิตย์รู้ดีและตระหนักอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ ความยาก
ล�ำบากที่มีผลจากการตัดสินใจครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้สิ่งที่ได้ปฏิบัติ
ลงไปจะดีแค่ไหนก็พร้อมโดนเหยียบย�่ำได้ทุกเมื่อเช่นกัน ซึ่งก็จริงอย่ างที่คิด
เพราะในวันทีต่ อ้ งมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา สิง่ ที่ ดร.อาทิตย์ได้รบั นอกเหนือ
จากรัฐมนตรีคนอืน่ คือการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้ทรงเกียรติ
ประเด็นคือ เป็นการไม่ท�ำตามประเพณีปฏิบัติ ละเมิด ล�้ำเส้น ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้แถลงนโยบายแต่เดินทางไปในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ บ้างมองว่าการ
กองบรรณาธิการ
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เสนอความช่วยเหลือโดยการส่งช่างไปช่วยซาอุฯ ซ่อมเครื่องบินเอฟ 15 นั้น
เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ตา่ งจากการ “ชักศึกเข้าบ้าน” หาว่าน�ำพาประเทศไปสูส่ งคราม
หาว่าเป็นการดึงผูก้ อ่ การร้ายเข้ามาในประเทศ เป็นต้น แต่ ดร.อาทิตย์กลับไม่รสู้ กึ
ท้อต่อค�ำกล่าวหาทีเ่ กิดขึน้ กลับคิดอยูเ่ สมอว่า สิง่ ทีท่ ำ� นัน้ คือสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ บ้าน
เมือง และยืนยันว่าหากไม่ทำ� เช่นนีก้ ไ็ ม่รจู้ ะหาทางออกเพือ่ แก้ไขปัญหานีอ้ ย่างไร
เช่นกัน
ดร.อาทิตย์ยงั ตัง้ ข้อเปรียบเทียบไว้ว่า การท�ำงานนัน้ จะให้รอบคอบ ให้ทำ�
ทุกอย่างเพียบพร้อม เตรียมพร้อมเสมือนท�ำปิน่ โตแล้วยกไปให้รบั ประทานอย่าง
เดียวนัน้ บางครัง้ ท�ำไม่ได้ในความจริง แต่ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณตามด้วย หรือจะให้
เห็นภาพชัดขึน้ อาจเปรียบเสมือนการรักษาคนไข้ ถ้าเผือ่ จะให้วจิ ารณ์ทกุ ขัน้ ตอน
ในส่วนการท�ำงานของหมอโดยไม่รอเห็นผลการรักษาพยาบาลเลยก็อาจท�ำได้ แต่
คงไม่เกิดผลดี ถ้าหากหมอคนนั้น หรือหมอหลายๆ คนต่างเปลี่ยนแนวทางการ
ท�ำงานอยู่เรื่อยๆ ซึ่งในที่สุดผลก็จะตกอยู่ที่ตัวคนไข้เอง
“ผมตัดสินใจพูดกับน้าชาติ (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) บอกว่ายินดีทจี่ ะ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำทุกอย่าง และพร้อมลาออกหากเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง ซึ่งน้าชาติก็ตอบกลับมาว่า ท�ำได้ดีแล้ว จึงถือ
เป็นค�ำยืนยันจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด” ดร.อาทิตย์ขยายความ
เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้านถึงการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนั้น
สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าสิ่งที่ ดร.อาทิตย์ลงแรงท�ำมาทั้งหมด
กลับสูญเปล่า เมื่อเสียงคัดค้านการช่วยเหลือซาอุฯ ของคนไทยด้วยกันเองกลับ
ท�ำให้ซาอุฯ รู้สึกไม่ไว้ใจประเทศไทย เริ่มมองว่าไทยไม่จริงใจในการเสนอความ
ช่วยเหลือในทุกด้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศที่ดูทา่ ว่าจะดี กลับลุ่มๆ
ดอนๆ ต่อไป หลายโครงการทีเ่ คยคุยกันไว้กไ็ ม่ได้รบั การสานต่อ ถือได้วา่ เป็นการ
สูญเสียโอกาสครั้งส�ำคัญครั้งหนึ่ง...
ทั้งนี้ ต่อให้บทสรุปจะออกมาอย่างไร แต่สิ่งที่ ดร.อาทิตย์ยืนยันอย่าง
หนักแน่นคือ ทุกอย่างที่ท�ำลงไปไม่ใช่แค่หลักนโยบาย แต่เป็นหลักการบริหาร
งานธรรมดาๆ ที่เมื่อเห็นว่าเกิดปัญหาก็ต้องเข้าไปแก้โดยเร็วก่อนที่ปัญหาจะ
ลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่ หากมองในส่วนคดีความต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาค้าง
คากัน การเจรจาก็ถือว่าช่วยให้ซาอุฯ เข้าใจไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางซาอุฯ เองก็ไม่
คิดที่จะติดใจอะไรอีกทั้งสิ้น

“ผมเห็นว่าประโยชน์ของประเทศที่ได้รับมันอยู่ตรงนี้ เราต้องซื้อน�้ำมัน
จากประเทศแถบนั้น และไม่มีใครที่จะซึ้งใจกับประเทศหนึ่งประเทศใดได้มาก
เท่ากับในเวลาที่เขาก�ำลังเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อประเทศก�ำลังเกิดวิกฤต
เราไม่มีอาวุธอะไรจะไปช่วยเขาได้ แต่ผมก็คิดในหลักปรัชญาน�้ำใจ ก็เดินทางไป
หาเขา คุยกันจนมีขอ้ ตกลงร่วมมือกันมากมาย เช่น ขอให้มหาวิทยาลัยเขาช่วยรับ
มุสลิมจากไทยด้วย ขอโควตาให้ชาวมุสลิมไทยทีแ่ ต่ละปีตอ้ งไปแสวงบุญทีเ่ มือง
เมกกะซึง่ เขาก็ตกลง แต่กลับมาผมโดนสภาเปิดอภิปรายว่า ผมท�ำผิดทีไ่ ปตกลง
กับทางนั้นทั้งที่รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบาย” ดร.อาทิตย์ระบายความในใจ
ถึงตรงนี้หากมองที่การท�ำงานในต�ำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ดร.อาทิตย์ถือได้ว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งที่บ่งบอกตัวตนในความกล้าคิด กล้า
ท�ำ ไม่อยู่ในกรอบเดิมๆ และมองเห็นแต่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ซึ่ง
ดร.อาทิตย์ยอมรับว่า การดูแลงานด้านการต่างประเทศ และการได้ท�ำในสิ่งที่
ควรจะท�ำในครั้งนั้น ถือเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ภูมิใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นครั้ง
แรกที่ได้ใช้ความรู้ทางการทูตที่ได้ร�่ำเรียนมาทั้งจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา
มาใช้ดำ� เนินนโยบายทางการทูตเพือ่ น�ำพาประเทศในยามทีเ่ กิดวิกฤต ให้ผา่ นพ้น
ไปได้...
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วิถีโคจร “อาทิตย์”
ชีวิตปัจจุบัน

ภายใต้ค�ำพูดที่อ่อนโยนแต่เปี่ยมด้วย

ความมุ่งมั่นนั้น ใช่ว่าดวงตะวันที่โคจรครบ 72 รอบ
จะไม่มีเรื่องที่พ่ายแพ้ ดร.อาทิตย์ต้องสูญเสียธุรกิจ
โรงพยาบาลที่ก่อร่างสร้างตัวโดยตระกูล “อุไรรัตน์”
ให้กับความคดโกงของกลเกมทางธุรกิจ และต้องแบก
รับภาระหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการผันแปรของค่าเงินบาทนับ
พันล้านบาท แต่ ดร.อาทิตย์กลับไม่ได้นำ� สิง่ เหล่านัน้ มา
เป็นวิกฤตที่จะท�ำให้ชีวิตเดินต่อไปไม่ได้

ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต
“ผมก็ยังไม่ได้หลุดจากวิกฤตตรงนั้นนะ หนี้สิน
ก็ยงั มีอยู่ หลายอย่างทีผ่ มท�ำใช่วา่ จะประสบความส�ำเร็จ
กองบรรณาธิการ
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ทั้งหมด ธุรกิจครอบครัวตกเป็นของคนอื่น โรงงานไข่ผงก็เลิกกิจการไป ต่างๆ
เหล่านีก้ เ็ กิดขึน้ กับชีวติ ผม แต่ผมพยายามมองปัญหาแล้ววิเคราะห์วา่ ปัญหาอยูท่ ี่
ตรงไหน สิง่ ไหนเราแก้ไขได้ ก็แก้ตรงนัน้ ค่อยๆ แกะไปทีละจุด แก้สงิ่ ทีแ่ ก้ไขได้ไป
ก่อน แต่อย่าไปมองว่าปัญหามันใหญ่แก้ไขไม่ได้ แล้วเราก็จะท้อ ซึง่ ผมก็เอาวิธคี ดิ
แบบนีแ้ นะน�ำให้กบั พนักงานทีม่ ปี ญ
ั หา บางเรือ่ งเขามองปัญหาเขาเองไม่ออก เรา
ก็เข้าไปช่วย วิธีการแก้ปัญหาคือ พยายามวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหา แก้ปัญหา
โดยไม่หนีปญ
ั หา อย่าคิดว่าหาทางออกไม่เจอแปลว่าไม่มที างออก ทุกอย่างมันมี
ทางออก เพียงแต่เราต้องหาให้เจอเท่านั้นเอง”
และด้วยวิธีคิดแบบนี้ เมื่อถามว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของ ดร.อาทิตย์
เรื่องใดเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิต ดร.อาทิตย์จึงได้แต่ยิ้ม และเอื้อนเอ่ยอย่าง
อารมณ์ดีว่า
“ไม่มี ผมไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ อย่าคิดว่าอะไรมันใหญ่ เรื่องมันก็
จะไม่ใหญ่”

มหาวิทยาลัย ไม่ใช่หอคอยงาช้าง
แต่คิดต่างด้วย “ธรรม”
หากเปรียบชีวติ ของ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” จากเรือ่ งราวบนรายทางทีผ่ า่ น
มา ชีวติ ของชายผูน้ ลี้ ว้ นเต็มไปด้วยสีสนั ทีค่ ละเคล้าระหว่างเรือ่ ง “บุน๋ ” กับ“บู”๊ ใน
ต�ำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่เขาได้ไปปฏิบัติงาน
หลายครั้งหลายหน “ดร.อาทิตย์” น�ำชีวิตไปสู่จุดที่ต้องพบเจอกับแรง
เสียดทานมหาศาล ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาเลือกทีจ่ ะหลีกเลีย่ งเส้นทางเหล่านัน้ ได้ แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้
ดร.อาทิตย์ตัดสินใจเลือกกระท�ำหรือไม่กระท�ำสิ่งใดนั้น เขายืนหยัดเสมอว่า
“สิง่ นัน้ ต้องเป็นประโยชน์ตอ่ ชาติและบ้านเมือง ส่วนตัวเขาต้องเผชิญกับ
สิ่งใดมิใช่เรื่องส�ำคัญ”
แม้ว่าชื่อของ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” จะห่างหายจากวงการการเมืองของ
ไทยบ้าง แต่เชื่อว่าหลายๆ คนไม่เคยลืมสมญานาม “วีรบุรุษประชาธิปไตย”
ในวัย 72 ปี ของ ดร.อาทิตย์ ชายหนุ่มผู้นี้ยังเคลื่อนไหวแคล่วคล่อง

ใบหน้าเสมือนประดับรอยยิม้ อยูเ่ ป็นนิจ แม้เรือ่ งราวในชีวติ ทีผ่ า่ นมาจะมากมาย
หากแต่ริ้วรอยที่ทิ้งให้เห็นบนใบหน้ากลับดูน้อยนิดนัก
ดร.อาทิตย์ในวันนี้ ถอยห่างจากวงการเมือง หันมาดูแล “มหาวิทยาลัย
รังสิต” ซึง่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้ชอื่ ว่าประชาธิปไตยเบ่งบานทีส่ ดุ ในประเทศ
“การสร้างคนเป็นสิง่ ส�ำคัญ และการศึกษาคือเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้างทรัพยากร
บุคคลขึ้นมา ซึ่งการบริหารงานมหาวิทยาลัยของผมไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเป็น
ธุรกิจทีใ่ ห้เด็กเข้ามาเรียนเยอะๆ จะได้มกี ำ� ไร แต่ตอ้ งเป็นสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิต
บัณฑิตออกไปแล้วมีงานท�ำ ให้เขากลับคืนไปสูส่ งั คม และต้องช่วยผลิตบัณฑิตใน
สาขาทีข่ าดแคลน ไม่ใช่แค่เรียนแล้วได้ใบปริญญาเท่านัน้ ผมจึงได้เปิดหลักสูตร
แพทย์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูงอีก
หลายหลักสูตรด้วยกัน” ดร.อาทิตย์พูดถึงงานที่อยู่ในมือ
ส�ำหรับสังคมไทย นอกจากความเป็นนักบริหารและภาพแห่งวีรบุรุษ
ประชาธิปไตยแล้ว เชื่อว่าอีกบทบาทหนึ่งของหนุ่มใหญ่นาม “อาทิตย์ อุไรรัตน์”
ที่ชัดเจนที่สุดด้านหนึ่ง นั่นก็คือ “นักการศึกษา” ซึ่งภาพนี้ได้ถูกฉายซ้อนทับกับ
ฉากเงาอันไพศาลแห่งอาณาจักรการศึกษาที่ทรงคุณภาพแห่งหนึ่งของเมืองไทย
ที่ ดร.อาทิตย์ได้ใช้ทงั้ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และสติปญ
ั ญาปลุกปัน้ ขึน้ มาจนเป็นรูป
เป็นร่าง แล้วใช้ศกั ยภาพในด้านการบริหาร น�ำพา “มหาวิทยาลัยรังสิต” ผ่านวิกฤต
มาได้นับครั้งไม่ถ้วน จนผงาดขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่งของบ้านเรา
ความจริงที่ปรากฏขึ้นมานานแล้ว แต่เจ้าตัวไม่ค่อยได้บอกเล่าให้ใครฟัง
มากนัก แต่กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงท�ำงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวไปอย่างเงียบๆ
ต่อเนื่อง หนักแน่น และมั่นคง นั่นก็คือ การประเมินสถานการณ์ของประเทศใน
ช่วงนั้นๆ ว่าประเทศไทยขาดบุคลากรด้านใด จากนั้นไม่นาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ก็จะผุดคณะนั้นขึ้นมา เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังคมยังขาดแคลน เพื่อ
เติมเต็มความต้องการด้านตลาดงานให้สมบูรณ์
... แม้จะแหวกขนบแค่ไหน
... แม้จะเป็นของใหม่ที่ใครยังไม่เคยท�ำ
... แม้จะถูกพูดลับหลังเสมอว่าท�ำแล้วไม่ได้อะไร
... แม้ ใ นรอยทางการก่ อ ตั้ ง บางคณะบางสาขาวิ ช า จะเต็ ม ไปด้ ว ย
ขวากหนามแห่งอุปสรรค
กองบรรณาธิการ
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แต่หนุ่มใหญ่ผู้มีรอยยิ้มสม�่ำเสมอแม้คลื่นแห่งปัญหาจะโหมกระแทก
ลูกแล้วลูกเล่า ก็ยงั คงเดินหน้าท�ำในสิง่ ทีต่ งั้ ใจเอาไว้ให้เป็นรูปธรรมเสมอ ซึง่ หาก
อ่านถึงตรงนี้แล้วลองย้อนกลับไปคิดดีๆ ก็จะเข้าใจได้เองว่า เหตุใด ดร.อาทิตย์
จึง “ดื้อ” ที่จะออกมาตั้งคณะแพทยศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ามกลางการ
คัดค้านชนิดเต็มเหนี่ยวของบรรดา “บิ๊ก” ในวงการนี้หลายๆ คน หรือแม้กระทั่ง
ล่าสุด เขารูส้ กึ ได้เองว่าภาพยนตร์เรือ่ งดัง “อวตาร” ช่างเป็นภาพยนตร์ทใี่ ช้เทคนิค
การสร้างที่ดีมาก ศาสตร์แห่งแอนิเมชันและมัลติมีเดียของต่างประเทศเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ และหันกลับมามองว่า ศักยภาพในทรัพยากรบุคคลของไทยน่าจะท�ำได้
ไม่น้อยหน้ากัน
นั ก การศึ ก ษาผู ้ ยิ่ ง ยงรายนี้ ไ ม่ ร อช้ า และให้ ข องขวั ญ ครบรอบวั น
เกิด 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยคณะใหม่ที่ถูกเรียกเล่นๆ ว่า “คณะอวตาร”
แต่จริงๆ คือคณะดิจิทัลอาร์ต ซึ่งคนคิดเร็วท�ำเร็วคนนี้ตั้งขึ้นเพื่อเร่งสร้าง
“คนแอนิเมชัน” ที่มีฝีไม้ลายมืออันแหลมคมและสามารถสร้างแอนิเมชันดีๆ ไม่
แพ้ฝรั่งต่างชาติให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราบ้าง
…เรื่องนี้ไม่มีการบอกเล่าเก้าสิบอะไรกันมากนักถึงที่มาที่ไป แต่คนใกล้
ชิดต่างรู้กันดีว่า นี่คือ “CSR” แบบฉบับผู้ชายที่ชื่อ “อาทิตย์ อุไรรัตน์” คือการ
“คืนก�ำไรให้แก่สังคม” อย่างยั่งยืนที่สุดแบบที่ไม่ต้องตีฆ้องร้องป่าว !!!
“มหาวิทยาลัยต้องไม่อยู่บนหอคอยงาช้าง”
นี่คือค�ำประกาศของ ดร.อาทิตย์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถูกแปลความ
ไว้หลายมิติ คีย์เวิร์ดหนึ่งที่อธิการบดีแห่งอาณาจักรการศึกษานาม “ม.รังสิต”
พูดมาตลอดค�ำหนึง่ คือค�ำว่า “สังคมธรรมาธิปไตย” ทีไ่ ด้กลายเป็น “จิตวิญญาณ”
แห่งสถาบัน ในการเอา “ธรรม” เป็นความถูกต้องในการด�ำเนินการพัฒนาแบบ
รอบด้าน
“...ฟังแบบนี้ บางทีอาจจะย่อยยาก ท�ำความเข้าใจล�ำบาก และไม่เห็นเป็น
รูปธรรมว่า ‘ธรรม’ แบบฉบับ ‘ม.รังสิต’ นั้นเป็นแบบไหน”

ร่วมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและความวุ่นวายในสังคมไทย เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2550 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้
ประกาศแนวทาง “ร่วมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย” โดยน�ำหลักอธิปไตย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตน
หรือการยึดความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ระดับที่ 2 โลกาธิปไตย หมายถึง การ
ถือโลกเป็นใหญ่
โลกในทีน่ คี้ อื คนหมูม่ าก เปรียบเทียบได้กบั ระบบประชาธิปไตยทีถ่ อื คน
หมู่มากเป็นใหญ่ แต่ระบบนี้ก็อาจมีปัญหาถ้าหากคนหมู่มากเห็นพ้องไปในทาง
ไม่ดี ส�ำหรับระดับที่ 3 อยู่สูงสุด คือ ธรรมาธิปไตย ซึ่งหมายถึง การยึดถือธรรม
หรือความถูกต้องเป็นใหญ่ ดังนั้น จึงมองหาแนวทางในการสื่อสารกับสังคมว่า
แนวทางใดที่มีความสอดคล้องมากที่สุด ซึ่งแนวทางการเป็นองค์กรเพื่อสังคม
หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) นั้นเหมาะสมที่สุด
ภาพยนตร์โฆษณามหาวิทยาลัยรังสิต จึงอาจจะผิดแบบไปจากโฆษณา
อืน่ ๆ อยูส่ กั หน่อย ตรงทีแ่ ทบจะหา “จุดขาย” เพือ่ จูงใจให้คนมาศึกษาในสถาบัน
แห่งนีไ้ ม่ได้ ในทางตรงข้าม คือพยายามจะส่งสารให้สงั คมได้รบั ทราบว่าม.รังสิต
ได้ “ท�ำ” อะไรไปแล้วบ้างเท่านัน้ โดยหวังว่าสิง่ ทีท่ ำ� จะเป็นอีกหนึง่ ประกายไฟเล็กๆ
ทีจ่ ดุ ประกายให้กบั หลายๆ คน ได้มองเห็นความเป็น “รังสิตโมเดล” ทีแ่ ฝงอยูใ่ น
ภาพยนตร์โฆษณา ส่งต่อเพื่อให้คิด และจากคิดก็จะน�ำไปสู่การพัฒนา เพื่อออก
มาเป็น “การกระท�ำ” จากหลายๆ มือเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้น
แนวคิดทีก่ ลัน่ กรองออกจากสมองและหัวใจของผูเ้ ป็นอธิการบดี จนออก
มาเป็น “ดอกไม้แห่งการรับใช้สังคม”
ในปี 2551 เหตุการณ์เล็กๆ อันยิ่งใหญ่ถูกฉายภาพซ�้ำและส่งต่อไปยัง
ประชาชน กับกรณีของ “หมอม้ง” ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิตได้ แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
…ผลสรุปจากเหตุการณ์นี้ ผูเ้ ป็นอธิการบดีตดั สินใจเพาะกล้าไม้งามให้แก่
สังคมด้วยการเขียนใบให้ทนุ โดยมีขอ้ แม้เพียงข้อเดียวว่า “ม.รังสิตให้เรียนฟรีแต่
ต้องกลับไปรับใช้บ้านเกิด” แล้วให้หลัง “หมอม้ง” ส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550
ชุมชนชาวม้งก็ได้แพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์อย่างเต็มภาค
กองบรรณาธิการ
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ภูมิ กลับไปบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขในดินแดนบ้านเกิดของตนเองตาม “สัญญาใจ” ที่
ให้เมือ่ ครัง้ ได้รบั โอกาสอันยิง่ ใหญ่นนั้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนีจ้ งึ ให้ภาพ “ธรรม”
แบบ ม.รังสิตอย่างชัดเจนในมิติการแปลความหมายของ “การสร้างบัณฑิตรู้ลึก
สร้างส�ำนึกเพื่อสังคม”
ภาพยนตร์โฆษณาอีกชิ้น ได้ย้อนเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดไปหมาดๆ เมื่อ
ปี 2552 ได้หยิบยกโครงการสร้างความสุขให้ชาวบ้าน โดยฝีมอื ของเหล่านักศึกษา
ม.รังสิตจากหลากคณะหลายสาขาวิชา ที่ลงพื้นที่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความสุขของ
คนในพืน้ ที่ ไม่วา่ จะเป็นนักศึกษาจากคณะแพทย์ทเี่ ข้าไปสร้างเสริมกิจกรรมด้าน
สุขภาพ นักศึกษาด้านศิลปะก็เข้าไปช่วยสอนชาวไร่ชาวนา ให้นำ� ผลิตภัณฑ์เหลือ
ใช้จากการเกษตรมาท�ำเป็นข้าวของเครือ่ งใช้เพือ่ เพิม่ มูลค่า เช่น น�ำฟางมามัดย้อม
แล้วน�ำไปท�ำเป็นเก้าอี้ ซึง่ สามารถขายและเพิม่ รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึง่
ในขณะที่นักศึกษาจากคณะไอทีก็สร้างเกมธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจรรโลงจิตใจ
แก่เด็กๆ ในชุมชนนัน้ ๆ ทางอ้อม ส่วนเหล่านักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีชวี ภาพ
ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพสูง
และล่าสุดในขณะนี้ ประชาสังคมคงจะได้เห็นอีกหนึง่ ผลงานของ ม.รังสิต
ผ่านภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ปิดฉากด้วยคราบน�ำ้ ตาทีย่ งั ไม่เหือดแห้งจากเหตุการณ์
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั คลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ซึง่ ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ และบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก
เด็กและเยาวชนไม่น้อยต้องกลายเป็นก�ำพร้า ครอบครัวประสบความสูญเสียที่
น่าเศร้าเกินพรรณนา ในห้วงเวลานัน้ หลายต่อหลายมือต่างประสานสามัคคีเพือ่
ร่วมช่วยผู้ประสบภัย ม.รังสิตเองก็เป็นหนึ่งใน “มือ” นั้น ภายใต้กรอบความคิด
“ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาส” ด้วยการให้ทนุ การศึกษาเด็ก
และเยาวชนผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายดังกล่าว จนกระทั่งวันนี้ เมล็ดพันธุ์แห่ง
ธรรมาธิปไตยและการให้ทยี่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยทรัพย์แห่งการศึกษาได้ผลิดอกอันงดงาม
แล้ว เมือ่ นักศึกษาทุนสึนามิของ ม.รังสิตได้สำ� เร็จการศึกษาและพร้อมจะออกไป
รับใช้สังคมด้วยความรู้และวิชาที่มี

“รังสิตโมเดล” พิมพ์เขียวคุณภาพ
และหนึ่ ง เดี ย วของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินจาก สมศ. ให้อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” ในกลุม่ สถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิต
อีกสิง่ หนึง่ ทีน่ กั ศึกษาชาว “ลูกพระอาทิตย์” รูก้ นั ดีคอื นอกจากในระหว่าง
ที่เขาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เขาจะได้ศึกษากับเครื่องไม้เครื่องมือ
และอุปกรณ์จริงที่สถาบันจัดหามาให้อย่างไม่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย และเพียงพอที่จะใช้
เรียนอย่างสะดวกสบายนั้น บุคลากรผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่สถาบันจัดหามา
ให้ ความรู้แก่พวกเขานั้น ก็ต้องเป็น “ดีหนึ่งประเภทหนึ่ง” ตามนโยบายของ
อธิการบดีอีกด้วย
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้มีเพียง
นโยบาย “3QTB1” หรือ Quality Quality Quality to be number 1 คุณภาพ
คุณภาพ คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ นโยบายที่ฝากไว้ให้บุคลากรกว่า 2,000 คน
ช่วยกันสานฝันให้เป็นจริง แต่จากการประเมินโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่
ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต การ
รับรองนีท้ ำ� ให้ “รังสิตโมเดล” กลายเป็นทางออกให้กบั วิกฤตชาติในอีกหลายเรือ่ ง
เช่นแนวคิดการให้ความส�ำคัญต่อ “ครู” ของ ดร.อาทิตย์ฉายชัดมาตลอด
และชัดมากขึน้ ไปอีกเมือ่ ไม่นานมานี้ ในฐานะคณะท�ำงานคณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มี “นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นประธาน
ดร.อาทิตย์ได้กล่าวฝากแนวทางการพัฒนาครูไว้ โดยยก “รังสิตโมเดล” มาเป็น
แบบ โดยหวังส่งต่อแนวคิดเพือ่ เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาวงการครูให้กระทรวง
ศึกษาธิการ

กองบรรณาธิการ

133

134 อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

“ครูต้องมาจากคนที่เก่งที่สุด”
ประโยคไม่ยาวนักจากปาก ดร.อาทิตย์ ทว่ากินความกว้างไกลลึกซึ้ง แต่
ไม่ซบั ซ้อนและสามารถเข้าใจได้ในทันทีจนแทบไม่ตอ้ งหาประโยคใดๆ มาอธิบาย
เพิ่ม และสิ่งที่กล่าวมานี้คือแก่นแกนแห่งนิยามของรังสิตโมเดล ที่มหาวิทยาลัย
รังสิตยึดถือปฏิบัติใช้มาตลอด และทดลองแล้วว่ามีประโยชน์จริงๆ จึงน�ำมาส่ง
ต่อเป็นทางเลือกที่ดีในการยกระดับการศึกษาของสังคมให้พัฒนาขึ้น
“คนเก่ง คือเก่งในสาขาที่ตัวเองถนัด ทั้งสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ฟิสกิ ส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น แล้วน�ำคนเหล่านีม้ าเพิม่ พูนความรูว้ ชิ าชีพ
ครู โดยใช้สูตร 4 + 2 = 5 โดยการวางแผนการเรียน ป.ตรี ควบ ป.โท ศึกษา
ศาสตร์ คือเรียนสาขาเอก 4 ปี เพิ่มวิชาครูอีก 2 ปี แต่หากวางแผนการเรียนดีๆ ก็
จะจบได้ภายใน 5 ปี แต่ทว่าหลักสูตรนี้ต้องเน้นเพื่อคนที่อยากเป็นครูจริงๆ เมื่อ
องค์ความรู้แน่น เทคนิคแม่น จริยธรรมได้ ครูเก่ง ครูดี ก็จะเกิดขึ้น”
ดร.อาทิตย์กล่าวถึงตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเกิดการพัฒนาจริงๆ จากแนวคิด
“รังสิตโมเดล” นีว้ ่ามีให้เห็นแล้วในกรณีของ ม.รังสิต ซึง่ มหาบัณฑิตครูพนั ธุใ์ หม่
เหล่านีเ้ กิดขึน้ แล้ว และสอนอยูใ่ น ร.ร.สาธิต ม.รังสิต ซึง่ แต่ละคนจบเกียรตินยิ ม
อันดับ 1 อันดับ 2 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา คอมพิวเตอร์ ไอที และ
มาต่อปริญญาโทศึกษาศาสตร์ทั้งสิ้น แต่จะขายเพียงแค่อุดมการณ์อย่างเดียว
เชื่อว่าไม่น่าจะดึงดูดให้คนมาเรียนได้ ดังนั้น เราก็ต้องรับประกันเงินรายได้ เมื่อ
จบตรงนีม้ าค่าตอบแทนต้องสูงกว่าท้องตลาดทัว่ ไป ซึง่ ก็ได้รบั จริงๆ ตรงนีค้ อื สิง่
ที่เป็นไปได้จากรังสิตโมเดล และเรื่องนี้จะได้มีการผลักดันเข้าสู่หัวข้อการปฏิรูป
การศึกษาฯ ครั้งนี้แล้ว จะท�ำไม่ท�ำอีกเรื่องหนึ่ง
“อยากเห็นรังสิตโมเดลใช้ได้กับประเทศไทย แต่คิดว่ายังติดขัดอีกหลาย
อย่าง ต้องปรับปรุงและปฏิรูปครูทั้งประเทศ คือ 1.หาคนเก่ง 2.ให้เงินเดือนสูง
3.ปรับระบบต�ำแหน่งครู เพราะที่ผ่านมาครูจะมุ่งไปสู่ต�ำแหน่งบริหาร ซึ่งคนที่
เป็นครูก็ต้องเป็นครูตลอดไป แต่ระดับต�ำแหน่งของครูจะต้องปรับขึ้นเรื่อยๆ
เช่น ครูคนหนึ่งสอนวิชาไหน ก็สอนวิชานั้นไปตลอด แต่เงินเดือนก็จะขึ้นไปได้
เรื่อยๆ ตามแต่ระดับ อาจจะขึ้นได้เทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็ได้”
ส�ำหรับปัญหาเรื่องครูขาดแคลน ดร.อาทิตย์ได้ตั้งกระทู้ถามสังคม ท�ำไม
ต้องให้ครูเกษียณในวัย 60 ปี เปลี่ยนเป็นอายุ 70 ปีแล้วค่อยเกษียณจะได้

หรือไม่ แต่หากคนไหนที่สุขภาพไม่เอื้ออ�ำนวย ไม่ไหวก็ให้หยุดก่อนได้ หากท�ำ
อย่างนี้ได้เชื่อว่าครูดี มีประสบการณ์ จะไม่ขาดหายไปแน่นอน
นอกจากนี้ เรื่องความหลากหลายทางภาษาก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่นักการศึกษา
รายนี้เน้นย�้ำ โดยให้แนวคิดว่าโรงเรียนทั้งหลายต้องพยายามปรับเป็นโรงเรียน
2 ภาษาให้ได้ เพราะการศึกษาไทยหากยังเรียนอยูแ่ บบเดิม จุดอ่อนก็ยงั เป็นเรือ่ ง
เดิมๆ สู้ต่างชาติไม่ได้ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นภาษาที่ 3, 4 ก็ได้ แต่สิ่งส�ำคัญ
ต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด นั่นคือ ภาษา และวัฒนธรรมไทย
“การศึกษาไทยล้มเหลวมาก เราเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ ป.1 หรือ
ตั้งแต่อนุบาล เรียนเยอะมาก แต่ไม่ได้เรื่องเลย ถึงขนาดว่าคนจบ ป.โทก็ยัง
อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ ปัญหาคือเราเรียนแค่ผ่านๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถน�ำมา
ใช้การได้ หากจะเอากันจริงๆ จังๆ ก็ต้องลงทุนเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อให้พูดภาษา
อังกฤษได้ แล้วท�ำไมต้นทุนที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกถึงไม่ได้รับการพัฒนา ตรงนี้
น่าคิด” ดร.อาทิตย์ให้ภาพ

จุดแข็งที่เรายังมองไม่เห็น
เมื่อถามว่า ดร.อาทิตย์ยังมีสิ่งใดที่อยากจะท�ำในอนาคตหรือไม่ ค�ำตอบ
ทีห่ ลุดออกจากปากแทบจะทันทีทคี่ ำ� ถามจบคือ “ท�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ” ก่อนทีจ่ ะขยาย
ความต่อไปว่า
“ผมไม่ได้คิดว่าจะไปท�ำอะไรอย่างอื่นอีกแล้ว ในส่วนของการเมืองก็
ไม่ได้ถึงขนาดจะปล่อยวาง เพราะเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะไม่ให้ห่วงเลย
คงเป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนก็ท�ำไม่ได้ มาถึงตรงนี้แนวคิดล่าสุดคือเรา
ต้องมามองที่จุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศไทย เราต้องมองก่อนว่าอยู่ตรงไหน
แล้วเอาจุดแข็งของประเทศมาพัฒนาบ้านเมือง”
ด็ อ กเตอร์ ผู ้ ผ ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวกั บ การเมื อ งมาค่ อ นชี วิ ต เท้ า ความ
กลับไปที่ระยะแรกเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศว่า ระยะต้น คือการเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาขายกิน ขุดแร่ ป่าไม้ มาขาย และคิดว่านั่นคือจุดแข็งของ
ประเทศไทย ต่อมาเราบอกว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งออกข้าวมาก
สุดอันดับ 1 ของโลก รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรกว่า 30-35 ล้านคนมาจาก
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การเกษตร แต่ทงั้ หมดก็ได้พสิ จู น์แล้วว่าจุดแข็งเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติของไทย
ได้หายไปหมดแล้ว เพราะทุกคนใช้หมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้ว ขณะทีก่ ารเกษตร
ก็ยงั ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เพราะเกษตรกรก็ยงั ยากจนอยู่ การเกษตรไม่ได้มคี วาม
ก้าวหน้ามากขึ้น
“ประเทศไทยก็ยังมองหาจุดแข็งต่อไป จนเรามาคิดว่าเราน่าจะเป็น
ประเทศด้ า นอุ ต สาหกรรมได้ อุ ต สาหกรรมของเราเริ่ ม จากทอผ้ า จนถึ ง
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ แต่มองดูนานเข้าก็ต้องคิดย้อนว่ามันใช่ความเป็นตัว
เราหรือไม่ มันไม่ใช่ จึงต้องห่างออกไป สมัยที่ผมอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก็มีความพยายามท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลางส�ำคัญใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ เราก็คิดกันว่า เราจะมีโรงงานไมโครชิป
สักแห่ง แต่ขณะนัน้ ไต้หวันมีกว่า 30 แห่งแล้ว สิงคโปร์มหี ลายแห่งแล้ว แต่เราจะ
มีสกั แห่งก็ไม่สำ� เร็จ หลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะกับประเทศไทย ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งยุติ
ไป ก็แทบไม่มีอะไรเลย มือถือสักเครื่องหนึ่งเรายังผลิตไม่ได้เลย”
ดร.อาทิตย์ยังขยายความต่อไปว่า ในยุคต่อมา เราเห็นว่าการท่องเที่ยว
คือจุดแข็งของไทย แต่ท�ำด้วยความฉาบฉวย ไม่ต่างอะไรกับการ “ขายของเก่า
กิน” จนที่สุดการท่องเที่ยวบ้านเราจึงไม่มีการพัฒนา
“แหล่งท่องเที่ยวอย่างพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมรดกโลก ก็มีแต่เพิง
สังกะสี แผงขายพระเท่านั้น ในขณะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งถูกนาซีบุกเผา
พระราชวังแต่เขาสามารถสร้างใหม่เป็นแบบเดิมสวยงามมาก มีแสงสีเสียงที่น่า
ตื่นตาตื่นใจ ก็ต้องมาดูว่าของเรามีอะไรบ้าง เราอยากไปดูประวัติศาสตร์กรุง
ศรีอยุธยา เราไปดูได้ที่ไหน ก็มีแต่หลังคาสังกะสี มีการทะเลาะกันเรื่องเขาพระ
วิหาร มาถึงตรงนี้บรรดาโรงแรมต่างๆ ก็พลอยเจ๊งไปตามๆ กัน อะไรคือจุดแข็ง
ของเรา เราจะไปไหนต่อ นี่คือค�ำถาม??” ดร.อาทิตย์โยนค�ำถามขึ้นโต๊ะสนทนา
จุดแข็งที่ ดร.อาทิตย์มองเห็นของไทย คือ “คนไทย” ซึ่ง ดร.อาทิตย์
แสดงความแปลกใจว่า รัฐบาลไม่ค่อยได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชาติของเรา แต่กลับไปภาคภูมิใจที่มีแรงงาน
ส่งออก มีหมอนวดส่งออก ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วคุณค่าความเป็นไทยที่แท้จริงคือ
“การบริการ”
“การรักษาพยาบาลก็เป็นการบริการ ไม่ใช่แค่หมออย่างเดียว แต่รวม
ถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การดูแล ซึ่งทั้งหมดเกิดจาก

ทรัพยากรบุคคลเป็นใหญ่ และประเทศไทยถือว่ามีความสามารถทางการแพทย์
ไม่แพ้ทใี่ ดในโลก แต่ของเราราคาถูกกว่าประเทศอืน่ ๆ หลายเท่า และทีส่ ำ� คัญคือ
ลักษณะประจ�ำชาติของไทยในการให้การรักษาพยาบาล การบริการสูงกว่าทุกชาติ
ไม่ว่า หมอ พยาบาล ตรงนี้สร้างได้ เราเข้มแข็ง หากพัฒนาตรงนี้ได้เราน่าจะเป็น
ศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ การรักษา ไม่ใช่ของเอเชียเท่านัน้ แต่เป็นของโลก
ได้ด้วย”
ดร.อาทิตย์ยำ�้ อีกว่า ไทยต้องเร่งพัฒนาสิง่ เหล่านี้ เพราะสิง่ นีไ้ ม่มวี นั หมด
อยู่ที่ว่าเราได้พัฒนา ได้สร้าง และได้ให้โอกาสในการพัฒนามากพอหรือไม่ ซึ่ง
สถาบันการศึกษาก็มีบทบาทตรงนี้มาก และจะเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างความ
เข้มแข็งให้เราได้ และในอนาคต ต่อไปหากพูดถึงการรักษาพยาบาลก็จะต้อง
นึกถึงเมืองไทย
“นี่คือจุดแข็งที่เรายังมองไม่เห็น และเป็นสิ่งที่ผมก�ำลังท�ำอยู่ และจะท�ำ
ต่อไปในอนาคต”

ตะวันรุ่งของพรุ่งนี้
ผ่านทั้งความระอุอ้าวและฝนอันหนาวเหน็บมาหลายครั้งหลายครา สิ่งที่
หลายคนสงสัยคล้ายๆ กันคงจะหนีไม่พน้ “งานชิน้ ต่อไป” ของ “เจ้าพ่อโปรเจกต์”
ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งรายนี้ ว่าวินาทีนี้ยังอยากจะท�ำอะไรอีก ดร.อาทิตย์อรรถาธิบาย
จนฟังแล้วแอบเหนื่อยแทนอยู่ครามครัน เพราะมีทั้งในด้านการศึกษาและด้าน
การสาธารณสุข ซึ่งเป็นสองเรื่องอันหนักหน่วงมิใช่น้อย
“เราจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ทุกวันนี้หลายคณะถือเป็นจุดแข็ง แต่ก็ยังดู
ว่าสังคมต้องการอะไร ประเทศต้องการอะไร ก็จะเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับและ
พัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อๆ ไป”
ดร.อาทิตย์พดู ถึงการพัฒนาต่อยอดจากงานชิน้ ล่าสุดทีเ่ พิง่ จะเป็นรูปเป็น
ร่างที่จะเพิ่มเติมความเป็น Internationalization
“เราต้องพลิกผันความเป็นนานาชาติให้มากขึน้ และต้องได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งจะท�ำให้เราสามารถแข่งขันกับเขา เราต้องแข่งขันกับเขาได้”
กองบรรณาธิการ
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โดยปัจจัยที่ ดร.อาทิตย์กล่าวว่าจะท�ำให้กา้ วขึน้ เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำได้
นัน้ ประกอบไปด้วยหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ความยอดเยีย่ มทีไ่ ม่มใี ครเหมือน
(Uniqueness and Distinction), คุณภาพการศึกษา (Quality Education),
คุณภาพครูอาจารย์ (Quality Professors), คุณภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (Quality Processes), นวัตกรรมและโครงการวิจัยและพัฒนา
(Innovations and Projects), คุณภาพของผู้จบการศึกษา (Quality Graduates) และรวมไปถึงความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงเกียรติภูมิ (Trustworthiness
and Reputation)
“เราต้องมีความดีเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งต้องเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปด้วย ในความเป็นมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
ก�ำลังคนเพื่อประเทศชาติ ต้องมองถึงจุดเด่นของเราเอง ท�ำให้เราเป็นตัวเลือกที่
โดดเด่น มีความพร้อมทางกายภาพ สาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการใหม่ได้
ทันท่วงที ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเชื่อม
โยงสู่สหกิจศึกษา การเรียนรู้ เรียนลึก จากประสบการณ์จริง อีกทั้งบรรยากาศที่
เอื้ออ�ำนวยต่อเยาวชนที่จะมาค้นพบตัวเอง ศักยภาพของตนเอง และการพัฒนา
ก้าวหน้าในสิง่ ทีถ่ นัด ส่วนเรือ่ งคุณภาพด้านการศึกษานัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ รามุง่ มัน่ ท�ำ
กันมาก่อนหน้านีใ้ นทุกวิทยาลัยและคณะวิชาในรูปแบบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือ Accreditation เป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับก้าวกระโดด
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
ดร.อาทิตย์ขยายความเกี่ยวกับคุณภาพด้านการวิจัยเพิ่มอีกว่า ในยุคที่
ความรู้คืออ�ำนาจ และนวัตกรรมคือปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายเร่งรัดการคิดค้นนวัตกรรม ตลอด
จนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ใหม่ๆ หรือต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยรวมทั้งงานออกแบบที่มีประโยชน์
“คุณภาพของผูท้ จี่ บการศึกษาวัดกันได้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น
ในระยะสัน้ อาจดูจากร้อยละของการมีงานท�ำ ความสามารถในการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ ความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเอง ของครอบครัว ทาง
ด้านการศึกษาหลังปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิตมุง่ เน้นไปทีห่ ลักสูตรทีจ่ ะส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการสร้างก�ำลังคนระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบ้านเมือง เราลงทุนทั้ง

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ระดมมาในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ผนวกกับการลงทุนด้านอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์จดั การเรียนการสอน
อันทันสมัยในท�ำเลที่ตั้งใจกลางเมือง”
จบจากเรื่องการศึกษา ยังคงมีอีกประเด็นส�ำคัญที่เป็นเป้าหมายต่อไป
อย่างในประเด็นเรื่องสุขภาพ ดร.อาทิตย์ได้ให้ภาพความขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องจริง
ทีแ่ สนเศร้าว่า ถึงแม้จดุ แข็งของบ้านเราจะอยูท่ กี่ ารรักษาพยาบาล แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้
และเป็นอยู่ ณ ปัจจุบนั นีก้ ลับตรงกันข้าม เพราะจะเห็นว่าคนไทยทีใ่ ช้การบริการ
ด้านการพยาบาลเข้าขั้นแย่เลยทีเดียว ที่เห็นได้ชัดคือ อัตราส่วนของทันตแพทย์
ในภาคอีสาน อยู่ที่แพทย์ 1 คน/คนไข้ 2 หมื่นคน
ตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการต่อยอดทางความคิดในการยกระดับและ
พัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งบุรุษผู้มักจะคิดไกลกว่า
คนธรรมดาไปหลายช่วงตัวรายนี้ ได้ต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านวิชาการจาก
คณะต่างๆ ของ ม.รังสิต มาเป็นกลุ่มบริษัท อาร์ เอส ยู เช่น การก่อตั้งศูนย์ RSU
Healthcare ซึง่ ตัง้ อยูท่ อี่ าคาร RSU Tower สุขมุ วิท 31 เพือ่ เป็นศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลที่มีศาสตร์การรักษา ทั้งแพทย์ตะวันตกและตะวันออกรวมอยู่
ทั้งนี้ นอกจาก RSU Healthcare แล้ว ยังมีศูนย์การแพทย์ในเครือ เช่น RSU
vision Center, RSU Medical care, RSU Consumer care, RSU Development, RSU Innovation Products, RSU Medical Resort & spa นีจ่ งึ เปรียบ
ได้เป็นสวรรค์ด้านการพยาบาลเพื่อคนไทยทุกคน
เพียงเท่านี้ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้เท่าที่ใจ ดร.อาทิตย์ต้องการ เพราะ
โปรเจกต์ล่าสุดของหนุ่มใหญ่ผู้ไม่เคยอยู่นิ่ง ยังเตรียมผุด RSU Medical
Hospital and wellness center ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ด้วยเล็งเห็น
ว่าในบริเวณโซนนั้นมีทุกอย่างพร้อมสรรพ ไม่วา่ จะเป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม สถานบันเทิง ตลาดหลักทรัพย์ แม้กระทั่ง
ส�ำหรับนักท่องราตรีที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของคนกลางคืน แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขาด
อยู่สิ่งเดียว และเป็นสิ่งที่ถือว่าส�ำคัญที่สุด คือ โรงพยาบาล
ส�ำหรับแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจด้านสุขภาพทีค่ าดว่าจะน�ำไปใช้กบั RSU
Hospital นั้น ดร.อาทิตย์เปิดเผยว่าได้มาจากศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ ซึ่งมีอยู่กว่า 20 ชั้น แต่ในจ�ำนวนนั้น 16 ชั้นเป็นโอพีดี (ตรวจรักษาผู้
ป่วยนอก) ทั้งหมด จึงมีสารพัดศูนย์ในการตรวจรักษา แต่ไม่ให้ความส�ำคัญต่อ
กองบรรณาธิการ
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ห้องพักคนไข้ เมือ่ ท�ำการรักษาแล้วก็ให้กลับบ้านได้ ซึง่ เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ในการ
รักษาพยาบาลในอนาคต และเป็นจุดแข็งของเมืองไทย แต่ต้องมีการวางแผน
สร้างบุคลากรที่เป็นระบบด้วย ที่ส�ำคัญ การให้บริการด้านสุขภาพ จะเน้นไปที่
การตรวจสุขภาพ ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อปกป้องและหลีกเลี่ยงการเป็นโรค ซึ่งเชื่อว่า
จะจ่ายน้อยกว่าการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยอย่างแน่นอน
ดร.อาทิตย์บอกว่า ส่วนหนึง่ ของแนวคิดดังกล่าวมาจากประสบการณ์ตรง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งต้องให้พนักงานตรวจสุขภาพทั่วไปทุกปี โดยใช้
วิธีการประมูล สถานพยาบาลแห่งไหนเสนอราคาถูกสุดก็ได้รับงานไป
“โรงพยาบาลเสนอราคามา 95 บาทต่อหัว ราคาถูกทุกคนดีใจ ก็ตรวจไป
ปรากฏว่าไม่มใี ครเป็นอะไรเลย แต่วนั ดีคนื ดีบคุ ลากรเกิดตายกระทันหัน อาจารย์
เดินขึ้นตึก 5 ชั้น มานั่งในห้องประชุม เหนื่อยและก็ล้มลงตายไป ผมก็คิดว่ามัน
เกิดอะไรขึน้ เพราะตอนตรวจสุขภาพก็ไม่เห็นเจออะไร ผมจึงมีการเสนอตัง้ ศูนย์
สุขภาพ RSU ขึ้นมา แต่มีการเสนอราคาต่อหัวถึง 350 บาท ทางมหาวิทยาลัย
รังสิตก็ไม่อยากได้ เพราะราคาแพง ผมก็เลยหักคอให้เอาในราคา 200 บาทต่อ
หัว แต่ผลทีต่ รวจออกมารุน่ แรก ทีเ่ คยตรวจถูกๆ นัน้ ผิดหมดเลย คนทีเ่ คยปกติ
ก็ไม่ปกติ เพราะเราไม่ดูแลตัวเองเลย เราตรวจแบบเหมาจ่ายถูกๆ ซึ่งเราไม่เจอ
ความผิดปกติ จึงต้องมีการตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ”

“ธุรกิจสุขภาพ ไม่ได้ท�ำให้รวยขึ้น”
นี่คือค�ำอธิบายง่ายๆ เมื่อถามถึงความคาดหวังจากการท�ำธุรกิจสุขภาพ
ของ ดร.อาทิตย์
...แล้วท�ำไม ดร.อาทิตย์ถึงมาท�ำเรื่องสุขภาพทั้งๆ ที่มีธุรกิจการศึกษาที่
เดินหน้าไปด้วยดี??? ...นี่คือความในใจของหลายๆ คนที่ตรงกันและอยากเอ่ย
ถาม
“สถาบันอุดมศึกษาท�ำเพือ่ รับใช้สงั คม และเมือ่ เด็กจบก็ตอ้ งมีงานรองรับ
ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดที่จะรองรับนักศึกษา ซึ่งแนวคิดนี้ภาครัฐก็สามารถน�ำไปปรับ
ใช้ได้เช่นกัน ที่เราคิด เราไม่ได้คิดเพื่อตัวเรา แต่คิดเผื่อส่วนรวมด้วย”
แม้จะบอกว่าเป็นการท�ำเพื่อส่วนรวม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการ

ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ย ่ อ มต้ อ งหวั ง ผลก� ำ ไร และถื อ เป็ น การต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ของ
ครอบครัว “อุไรรัตน์”
“ผมว่าธุรกิจกับเรื่องสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน สิ่งที่ท�ำตรงนี้ ผมไม่คิดว่า
จะท�ำให้ผมรวยขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเองก็มีก�ำไรอยู่บ้าง คณะกรรมการ
บริหารก็บอกว่าให้เอาก�ำไรไปปันผล ให้ตัวเอง ให้ผู้ถือหุ้น ผมก็บอกว่าไม่เอา
เราไม่รู้จะเอามาท�ำอะไร ก็เลยให้เน้นการลงทุนขยายงานทั้งหมด เมื่อการรักษา
พยาบาลในเมืองมันเพียงพอแล้ว เดีย๋ วมันก็จะกระจายไปสูพ่ นื้ ทีร่ อบนอกเอง ที่
ท�ำก็ไม่ใช่เพือ่ ส่วนตัว แต่เป็นโมเดลส�ำหรับประเทศไทย เหมือนทีท่ ำ� มหาวิทยาลัย
รังสิต เน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ แต่คนอื่นไม่เอาด้วยกับเรา”
สิ่งหนึ่งที่ ดร.อาทิตย์ยืนยันมาตลอด คือ วิธีคิด และการท�ำงานของเขา
ไม่ว่าจะสวมหัวโขนใด แต่ภายใต้หัวโขนนั้น คือตัวตนของเขา ที่ไม่ว่าจะท�ำอะไร
ต้องพิสูจน์แนวคิดด้วยการลงมือท�ำ
และน่าแปลกที่ชื่อของ ดร.อาทิตย์นั้น หากจะเสนอแนวคิดต่อผู้มีอ�ำนาจ
ในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ ก็ย่อมต้องมีคน
เงี่ยหูฟัง หากแต่ ดร.อาทิตย์ กลับบอกว่า
“ไม่ส�ำเร็จหรอก เพราะเขาไม่เห็นความส�ำคัญ วิธีทางการเมืองไม่เห็น
ความส�ำคัญตรงนี้ ผมจึงได้ลงมือท�ำเองเพื่อให้เห็นว่าแนวคิดตรงนี้มันเอาไป
ใช้ได้กับการพัฒนาประเทศ และประสบความส�ำเร็จ และถ้าจะเอาสิ่งที่ผมท�ำให้
ดูไปใช้ ผมจะยินดีอย่างยิ่ง”
แล้ว ดร.อาทิตย์เคยฝันถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีบ้างไหม เพราะหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หลายๆ คนก็พูดว่า ดร.อาทิตย์เป็นนายกรัฐมนตรีได้
รอยยิ้มของ ดร.อาทิตย์ กว้างขึ้นกว่าเก่า ดวงตาระยับพราย เขาขยับปาก
ให้ค�ำตอบ
“ผมเลิกเล่นการเมืองแล้ว คิดว่าตัวเองอยูใ่ นวงการเมืองไปก็ไม่มโี อกาส
ท�ำประโยชน์ ก็เลยเลือกทางเดินที่คิดว่าเป็นเนื้อหาสาระดีกว่า การตัดสินใจตรง
นั้นเป็นการรับใช้บ้านเมือง ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินไปสู่เก้าอี้
ตัวไหน เดีย๋ วนีม้ นั แปลก บุคคลทางการเมืองทีจ่ ะให้ไปสูเ่ ป้าหมายทีค่ วรจะเป็นก็
ท�ำไม่ได้ บุคคลเข้าสู่การเมืองด้วยวิธีการแปลกๆ...” น�ำ้ เสียงจากดวงตะวันเรียบ
นิ่ง คล้ายไม่เคยรู้สึกโอนไหวกับต�ำแหน่งแห่งที่ใดๆ ที่อาจผ่านเลยเข้ามาในชีวิต
ทั้งเมื่อในอดีต และปัจจุบัน ก่อนจะจบบทสนทนา
กองบรรณาธิการ
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“ผมไม่เคยคิด ว่าเด็ก รุ ่นหลั ง จะจดจ� ำผมอย่า งไร ผมอยากสบายๆ
เดินไปไหนอย่าให้มีคนด่าว่าเราท�ำชั่ว ท�ำเลว ก็พอใจแล้ว”
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ภาคผนวก
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในมุมมองสื่อ
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อาทิตย์ อุไรรัตน์
The Last Hero?

ครั้ ง หนึ่งเขาเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นอัศวินม้าขาวที่

กอบกู้สถานะของการประปานครหลวงไม่ให้ตกเป็นแหล่งหาประโยชน์ของ
เหล่านักการเมือง และครั้งหนึ่งเช่นกัน ที่เขาฉีกธรรมเนียมปฏิบัติของกระทรวง
การต่างประเทศ โดยไปเจรจากับซาอุดีอาระเบีย ทั้งๆ ที่เพิ่งรับต�ำแหน่งอย่างไม่
เป็นทางการ ท่ามกลางความคุกรุ่นของสงครามอ่าวครั้งที่ 1 แต่ฉายา “วีรบุรุษ
ประชาธิปไตย” ทีเ่ ขาได้รบั หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ดูจะเป็นปฏิบตั กิ ารทีแ่ สดง
ถึงตัวตนของเขาได้ดีที่สุด
ดร.อาทิ ต ย์ อุ ไ รรั ต น์ เป็ น นั ก บริ ห าร นั ก การเมื อ งคนหนึ่ ง ที่ ก ล้ า
ตั ด สิ น ใจโดยยึ ด เอาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง แม้ บ างครั้ ง การ
ตัดสินใจของเขาอาจกระทบต่อกิจการที่เขาและครอบครัวถือหุ้นอยู่ ในบางมุม
ของชีวติ ท�ำให้ดเู หมือนว่าเขาไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าใดนัก ทัง้ ในเรือ่ งการเมือง
และธุรกิจ แต่โมเดลชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา โดยเฉพาะในยามที่
สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับ “วิกฤตผู้น�ำ” อย่างที่ก�ำลังเป็นอยู่ในขณะนี้

หาก สมัคร สุนทรเวช ไม่ตงั้ ข้อหาโจมตีสำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ฐานริเริม่ แนวคิดปฏิรปู ระบบราชการ จน ก.พ.ต้องส่ง ดร.อาทิตย์
อุไรรัตน์ ไปออกทีวโี ต้วาทีกบั สมัคร และเข้าตาของคนในพรรคพลังใหม่ ซึง่ ก�ำลัง
มองหาคนลงรับสมัครเลือกตัง้ เป็นผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เมือ่ ปี 2518 แล้ว
ก็คงไม่มีเหตุให้ ดร.อาทิตย์ต้องรีบร้อนลาออกจากราชการ เพื่อมาเริ่มต้นชีวิต
นักการเมือง
พรรคพลังใหม่ยคุ นัน้ เป็นพรรคการเมืองทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของคน
หนุม่ สาวรุน่ ใหม่ทมี่ กี ารศึกษาหัวก้าวหน้าอย่าง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์, นพ.กระแส
ชนะวงศ์, นพ.ประสาน ต่างใจ, สืบแสง พรหมบุญ และโอฬาร ไชยประวัติ ที่ต้อง
มามีชีวิตอยู่ท่ามกลางการปกครองระบอบเผด็จการทหาร และมักถูกกล่าวหา
อยู่เป็นนิตย์ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ เพราะมีความคิดทางการเมืองที่ไม่ตรงกับ
รัฐบาล จนถูกตั้งฉายาว่า “พรรคแตงโม” เขียวนอกแดงใน
“ผมไม่รู้หรอกว่าคอมมิวนิสต์นี่มันเป็นยังไง แต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้น
ความคิดของพวกเราอาจจะค่อนไปทางสังคมนิยมอยู่บา้ ง เพราะเห็นว่าคนรวย
ควรลงมาช่วยคนจน ส่วนคนรวยก็ไม่ควรต้องมีใครเข้าไปช่วย ซึง่ มันก็นา่ จะถูก”
ดร.อาทิตย์บอกถึงแนวคิดทางการเมืองของเขาที่มีในเวลานั้นต่อ “ผู้จัดการ”
ช่วงปี 2515-2518 ขณะที่ ดร.อาทิตย์ หัวหน้ากองวิชาการของ ก.พ. ก�ำลัง
ท�ำงานอย่างขะมักเขม้นเพือ่ ใช้ทนุ หลวงอยูน่ นั้ เขามีหน้าทีด่ แู ลงานการวางระบบ
ก�ำลังพลแบบที่ครอบคลุมสาขาวิชาชีพที่ก�ำลังขาดแคลนอยู่ในประเทศเวลานั้น
เช่น แพทย์ และพยาบาล
ทั้งยังต้องดูแลงานปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการในหลายประเด็น เช่น
การเปลี่ยนระบบเลื่อนขั้นข้าราชการจากชั้นตรี โท เอก มาเป็นการใช้ซี ที่ประเมิน
ตามผลงานอย่างทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั นัยว่า ก.พ. อยากจะแก้ภาพลักษณ์ขา้ ราชการ
ที่ดูไม่ดีในสายตาผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าทีที่เย่อหยิ่งราวกับเจ้าขุนมูลนาย ไม่
ใส่ใจความต้องการของประชาชน และมีการคอร์รปั ชันกันอย่างมากในหน่วยงาน
ของรัฐ
แต่การปฏิรูปโครงสร้างนี้ดูจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจสมัคร สุนทรเวช ที่
ก�ำลังเป็นนักการเมืองวัยฉกรรจ์ จึงเปิดฉากโจมตี ก.พ.มาตั้งแต่ปี 2517 ด้วยข้อ
กล่าวหาว่าหน่วยงาน ก.พ.นั้นเองที่มีข้าราชการเต็มไปด้วยระบบเจ้าขุนมูลนาย
มากมายด้วยปัญหาคอร์รัปชันภายในองค์กร
กองบรรณาธิการ
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หลังจากโดนโจมตีอยู่นาน หนักเข้าผู้บริหาร ก.พ.เริ่มทนไม่ไหว เกรงว่า
คนจะไม่เข้าใจ จึงส่ง ดร.อาทิตย์ออกมาเป็นปากเป็นเสียงโต้วาทีกับสมัครบน
หน้าจอทีวี เพื่อเสนอแนวคิดการปฏิรูประบบราชการแทน ก.พ.
หลังกลับจากการท�ำหน้าทีน่ ไี้ ด้เพียงไม่นาน ก็ถงึ เวลาที่ กทม.จัดให้มกี าร
เลือกตั้งผู้ว่าฯ และสมาชิกสภา กทม.ในเดือนสิงหาคม 2518 พรรคพลังใหม่ที่
ก�ำลังจัดโผรายชือ่ ผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ก็ตดิ ต่อทาบทาม ดร.อาทิตย์ไปลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. แม้เขาจะปฏิเสธ แต่พรรคพลังใหม่ยังอุตส่าห์ใส่ชื่อ
เขาเอาไว้ในโผ พร้อม นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว, คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ และ
ประสิทธิ์ ณรงค์เดช ที่อยู่ในทีม
“พอเขามาชวน ผมก็บอกว่าไม่เอา เพราะตอนนั้นผมยังใช้ทุนไม่หมด
ผมได้ทุนไปเรียนต่อ 5 ปีจนจบด็อกเตอร์ สมัยผมต้องกลับมาท�ำงานใช้คืน 10
ปี ผมเพิ่งอยู่ ก.พ.มา 8 ปีเอง เหลือตั้ง 2 ปี ถ้าให้ผมออกก่อนก็ตายสิ แล้วผมจะ
เอาเงินที่ไหนไปคืนเขา ผมก็เลยไม่เอาด้วย” ดร.อาทิตย์เล่าให้ฟัง
แต่ท้ายที่สุดไม่มีใครเอาจริงสักราย พรรคพลังใหม่จึงต้องมาจัดท�ำโผ
รายชื่อชุดที่ 2 ชื่อของ ดร.อาทิตย์ยังคงถูกเขียนลงไว้ในโผนี้ เพียงแต่คราวนี้มี
สืบแสง พรหมบุญ เป็นหนึ่งในตัวรอง พร้อมสมาชิกร่วมทีมอีก 25 คน
“เขาโทร.มาหลอกล่อให้ผมไปที่ กทม. บอกว่ามาให้ก�ำลังใจเพื่อนฝูง
หน่อย ไม่ต้องไปอะไรมาก ตอนนั้น 2-3 โมง วันนั้นเป็นวันสุดท้าย กทม.จะปิด
รับสมัคร ผมก็ไป แต่พอไปถึงผมก็ตะลึงเลย เขาพร้อมกันหมดแล้วนี่ ขาดแต่ตวั
ผู้ว่าฯ คนเดียว คือเขากะให้ผมตกกระไดพลอยโจน ผมก็เป็นคนที่ท�ำอะไรเพื่อ
คนอื่นอยู่เรื่อย ที่สุดก็เลยตัดสินใจตรงนั้น เขียนใบสมัครเลย ยังไม่ได้ลาออก
จากราชการด้วย ทีมเขาก็ครบ เย็นนั้นผมก็ต้องไปเรียนเลขาธิการ ก.พ. ท่านก็
โกรธและเสียใจมากที่ผมออก ก็เริ่มต้นชีวิตการเมืองตรงนั้น”
การเลือกตั้งครั้งแรกที่ต้องแข่งกับ ธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรค
ประชาธิปัตย์นั้น แม้ ดร.อาทิตย์จะพ่ายคะแนนในเขตพื้นที่รอบนอก กทม. เช่น
หนองแขม มีนบุรี ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิโดยรวมสูงถึง 80% ก็ตาม แต่กับพื้นที่ใน
เขต กทม.ถือว่าเป็นการเริ่มต้นออกตัวที่ดี เพราะเขาสามารถกวาดคะแนนเสียง
มาได้เกือบหมด
แม้จะพ่ายศึกเลือกตั้งในสนามเล็กก็ตาม แต่ก็เข้าตา พล.ต.ประมาณ
อดิ เ รกสาร (ยศในขณะนั้ น ) หั ว หน้า พรรคชาติ ไ ทย และ ส.ส.สระบุ รี ซึ่ ง

สนิทสนมคุน้ เคยกับคนในครอบครัวอุไรรัตน์มาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ประสิทธิ์ บิดาของ
ดร.อาทิตย์ ยังเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี จึงได้ตดิ ต่อให้เขาเข้าร่วมกับพรรค
ชาติไทยเพื่อลงเล่นในสนามใหญ่ แต่ ดร.อาทิตย์ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า เขาและ
พรรคชาติไทยมีแนวคิดทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน
เมื่อไม่ได้ตัวมาเป็นสมาชิกพรรคชาติไทย พล.ต.ประมาณเลยเสนอให้
ดร.อาทิตย์กลับเข้ารับราชการใหม่ ในต�ำแหน่งรองเลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) เพื่อรอเวลาขึ้นเป็นเลขาธิการ แทนที่
ดร.พร้อม พานิชภักดิ์ ที่จวนจะเกษียณอายุในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า
ทว่า ดร.อาทิตย์นั่งอยู่ในต�ำแหน่งรองเลขาธิการ สวล.เพียงไม่นาน ก็มี
เหตุให้รัฐบาลต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เวลานั้นพรรคพลังใหม่ต้องการให้
เขากลับมาเป็นหัวหน้าทีม ส.ส.ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็น
พื้นที่ของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะลงร่วมกับรุ่นพี่
ของ ดร.อาทิตย์จากรั้วจุฬาฯ อย่าง กมล สมวิเชียร และพิภพ อักษีตรีลักษณ์
เวลานั้น สื่อเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ ดร.อาทิตย์ซึ่งโดดขึ้นมาจากต�ำแหน่งซี
6 เมื่อครั้งยังอยู่ ก.พ.มาเป็นซี 9 ใน สวล.แล้ว ว่าเป็นนักการเมืองชักเข้าชักออก
ไม่มอี ดุ มการณ์ อยูใ่ นต�ำแหน่งซี 9 แล้วคงไม่ลงมาเล่นการเมือง เพราะไม่กล้าลง
มาชนกับ ม.ร.ว.เสนีย์ เจ้าของพืน้ ทีป่ ทุมวัน จนทีส่ ดุ เขาจึงตัดสินใจสละต�ำแหน่ง
ใน สวล. มาลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับ ม.ร.ว.เสนีย์
“ตอนนัน้ ผมคิดว่าถ้าผมไม่ลงเขตอาจารย์เสนียเ์ อง ก็เท่ากับคนอืน่ ต้องมา
ลงให้ถกู เชือด จะให้ลกู น้องถูกเชือด แล้วเราเอาตัวรอดนี่ มันไม่ใช่ผม ผมเลยลง
ชนเสียเอง แล้วก็แพ้ท่านไม่มาก แค่ 500 คะแนน แต่ก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไร
เพราะเชือ่ ว่าได้ทำ� หน้าทีใ่ นแนวทางส่วนรวมแล้ว ช่วงนัน้ โรงพยาบาลพญาไทก็มี
แล้ว ผมเลยกลับไปดูแลโรงพยาบาล”
แต่ เ พี ย งไม่ น าน เขาต้ อ งกลั บ มาสู ่ แ วดวงการเมื อ งอี ก ครั้ ง ในฐานะ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามค�ำชักชวนจาก พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ซึ่งเข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้
การน�ำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ได้ท�ำรัฐประหารรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร
เมื่อปี 2520
หลังเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุล าคม 2519 ที่พัฒนามาจน
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนายทหารกลุ่ม
กองบรรณาธิการ
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“ยังเติร์ก” ที่มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมทางการเมือง
ครั้งใหญ่แล้ว ยังมี ดร.อาทิตย์อีกคนที่ช่วยอ้อนวอนให้นายกรัฐมนตรีปล่อยคน
ทีถ่ กู คุมขังไว้จำ� นวนมาก รวมถึง สุธรรม แสงประทุม ทีถ่ กู ทางการจับตัวไปขังคุก
ด้วยข้อหามีพฤติการณ์อันเป็นคอมมิวนิสต์
ระหว่างทีเ่ ขาท�ำงานร่วมกับ พล.อ.เกรียงศักดิอ์ ยูน่ นั้ ก็เกิดเหตุการณ์กลุม่
ครูประชาบาลรวมตัวก่อม็อบประท้วงอยูท่ จี่ งั หวัดขอนแก่น เพือ่ เรียกร้องขอแยก
ตัวออกจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพราะไม่อยากทนอยู่ภายใต้
การดูแลของกรมการปกครอง ส่วนทางการก็พยายามสลายกลุ่มผู้ประท้วงด้วย
การน�ำรถดับเพลิงมาฉีดน�้ำเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม จนท�ำให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวไป
ตามๆ กัน บางรายหนักหนาถึงขั้นหูฉีก
ผู้น�ำครูประชาบาลอย่าง สุชน ชาลีเครือ, ชิงชัย มงคลธรรม และ วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ ที่ก�ำลังสับสนจนหาทางออกไม่ได้อยู่ในเวลานั้น จึงตัดสินใจ
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขอให้ ดร.อาทิตย์ยื่นมือเข้าช่วย
เมื่อ ดร.อาทิตย์รู้เหตุแห่งความอัดอั้นนี้ เขาก็รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหา
ให้ โดยควักเงินส่วนตัวจ�ำนวน 8,000 บาทให้ทั้งสามไปจัดสัมมนาเพื่อน�ำข้อ
สรุปจากการสัมมนากลับมายืนยันว่าต้องการแยกตัว หลังจากนั้นเขาจึงน�ำข้อ
สรุปดังกล่าวเสนอให้ พล.อ.เกรียงศักดิ์สั่งย้ายให้ครูประชาบาลมาอยู่ใต้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมตั้งส�ำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ขึ้นมาดูแล
ครูกลุ่มนี้แทน
แต่เมือ่ มาถึงยุครัฐบาลทีม่ ี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมี
ความเคลือ่ นไหวทีจ่ ะให้ครูกลับไปขึน้ ตรงต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อีกครัง้
ซึ่งเป็นการย้อนยุคการศึกษากลับไปสมัยเมื่อกว่า 20 ปีก่อน !!!
ตลอดช่วงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ถือเป็น
ช่วงที่ ดร.อาทิตย์ได้ท�ำงานอย่างเต็มที่ ทั้งในหน้าที่ทีมท�ำงานด้านนโยบาย
เศรษฐกิจ และในฐานะทีเ่ ป็นประธานอนุกรรมการทีป่ รึกษาระเบียบบริหารนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จนท�ำให้เขาเข้าไปมีส่วนส�ำคัญใน
การผลักดันนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการ ที่ได้รับการผลักดัน
ต่อๆ กันมาในรัฐบาลแต่ละยุค
หลายโครงการทีร่ เิ ริม่ แนวคิดในยุคนัน้ เมือ่ เวลาผ่านมาแล้วถึงกว่า 20 ปี
ยังถือว่าเป็นโครงการทีท่ นั สมัย และมีหลักการทีค่ ล้ายคลึงกับโครงการทีเ่ กิดขึน้

ในยุคนี้ เพียงแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปตามแต่สถานการณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหน่วยงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
เช่นเดียวกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน จากที่ ดร.อาทิตย์เห็นว่าการศึกษา
ที่จ�ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน แม้จะช่วยให้เด็กเข้าเรียนได้จริงก็ตาม แต่จ�ำนวน
ห้องเรียนที่มีอยู่สามารถรองรับเด็กได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะแต่ละปีจะ
มีเด็กเกิดใหม่จ�ำนวนมาก เมื่อรัฐบาลตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นแล้ว
ส�ำนักงานเยาวชนแห่งชาติ และส�ำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติจึงเกิดตามมา
แนวคิดปรับโครงสร้างกรมต�ำรวจทีเ่ ห็นควรต้องยกกรมต�ำรวจเป็นทบวง
ต�ำรวจ ขึน้ ตรงต่อส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระจายอ�ำนาจอธิบดีกรมต�ำรวจทีม่ เี พียง
1 ต�ำแหน่ง แต่ต้องดูแลต�ำรวจนับแสนทั่วประเทศ ด้วยการแตกต�ำแหน่งอธิบดี
ออกเป็นหลายๆ ต�ำแหน่ง มีทงั้ อธิบดีกรมต�ำรวจนครบาล, อธิบดีกรมต�ำรวจภูธร
1, 2 และ 3 มีอธิบดีกรมต�ำรวจสอบสวนกลาง และปลัดทบวงกรมต�ำรวจ
การปรับโครงสร้างการท�ำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยย้ายต้นสังกัด
จากกรมการปกครองมาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพิ่มอ�ำนาจผู้ว่าฯ ในการ
สัง่ งานเจ้าหน้าทีใ่ นทุกกระทรวง ทีม่ ใี นแต่ละจังหวัด โดยก�ำหนดให้ผวู้ ่าฯ ต้องมา
จากคนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทีไ่ ด้สอบผ่านขัน้ ตอนนักบริหารระดับสูง เพือ่
จะเข้าสูก่ ารฝึกอบรมในโรงเรียนผูบ้ ริหาร ก่อนย้ายลงจังหวัดต่างๆ โดยมีอำ� นาจ
เบ็ดเสร็จในการวางงบประมาณจังหวัดในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรี เป็นอีก 2
แนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคนั้น แต่ไม่อาจท�ำได้ส�ำเร็จเนื่องจากปัจจัยหลายประการ
แต่มาเป็นจริงเป็นจังในยุคนี้ เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และ “ผู้ว่าฯ ซีอีโอ”
การผลักดันโครงการใหม่ เช่น โครงการปีเกษตรกรแห่งชาติ โดย
ดร.อาทิตย์เป็นผู้อ�ำนวยการคนแรก รวมถึงวางโครงการตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งชาติที่บ้านพิษณุโลก หลังจากที่เขา และ ดร.อาณัติ อาภาภิรม เดินทาง
ไปดูงานศูนย์ operation center ในมาเลเซีย เพือ่ น�ำกลับมาใช้เป็นแนวทางสร้าง
ศูนย์รวมจัดเก็บฐานข้อมูลเศรษฐกิจทีม่ มี าตรฐานและใหญ่สดุ จากทุกกระทรวง
ในไทย
แต่โครงการนี้ยังไม่ได้เริ่ม เพราะ พล.อ.เกรียงศักดิ์ประกาศลาออก
จากต� ำ แหน่ ง ทั้ ง น�้ ำ ตากลางสภา จากวิ ก ฤตราคาน�้ ำ มั น เสี ย ก่ อ น ในขณะที่
บริษัท ไอบีเอ็ม ก็ยังไม่ได้ส่งใบเสนอราคาให้รัฐบาลพิจารณา ท�ำให้โครงการ
กองบรรณาธิการ
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นี้ถูกเก็บเงียบไปจนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งในรัฐบาลชุดนี้ เพียงแต่
แนวคิดเปลี่ยนไป เพราะจะย้ายศูนย์กลางจากบ้านพิษณุโลกมายังห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ท�ำเนียบรัฐบาลแทน
ส่วน ดร.อาทิตย์ หลังจาก พล.อ.เกรียงศักดิพ์ น้ จากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ในปี 2522 ก็ตัดสินใจกลับไปดูแลโรงพยาบาลพญาไท ขณะที่ พล.อ.เกรียงศักดิ์
เอง ด้วยแรงยุจาก ดร.อาทิตย์ ก็ออกมาตั้งพรรคชาติประชาธิปไตยในปี 2524
เพือ่ ลงสมัครรับเลือกตัง้ ซ่อมทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ได้รบั เลือกเป็น ส.ส.ผูส้ ร้างต�ำนาน
“โรคร้อยเอ็ด” ทีด่ งั กระฉ่อนอยูใ่ นยุคนัน้ โดย ดร.อาทิตย์กระโดดเข้ามาช่วยเป็น
ช่วงๆ สลับกับการออกไปดูแลกิจการโรงพยาบาลพญาไท
การเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคชาติประชาธิปไตยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะ
เอาชนะพรรคกิจสังคมทีม่ ี บุญชู โรจนเสถียร เป็นแม่ทพั คุมการเลือกตัง้ ในเขตนี้
อยู่ ดังนัน้ หากต้องการพิชติ ศึกในสนามเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ให้ได้ แผนการเลือกตัง้ ก็
ต้องถูกวางไว้เป็นอย่างดี
ผลจากที่เคยช่วยครูประชาบาลก่อนหน้านี้ ท�ำให้เขาได้ครูประชาบาล
มาเป็นสายสืบและผู้เก็บข้อมูลเชิงลึกแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลแต่ละ
วันกลับมายังศูนย์บัญชาการที่เขาไปตั้งไว้ที่ร้อยเอ็ด คอยวิเคราะห์สถานการณ์
แยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละพื้นที่ของพรรคชาติประชาธิปไตยเทียบกับ
พรรคกิจสังคม
“ผลเลื อ กตั้ ง เราชนะ แต่ ก ่ อ นหน้า ผมไม่ รู ้ ห รอกว่า คุ ณ บุ ญ ชู ส ่ ง คน
มาสอดแนมถึงในที่ท�ำงานของผม เพื่อดูว่าผมมีวิธีท�ำงานยังไง ซึ่งท่านก็ชอบวิธี
นี้ของผมมาก อยากให้ไปท�ำแบบนี้ให้ท่านหน่อย” ดร.อาทิตย์บอก
โดยส่วนตัว ดร.อาทิตย์กับบุญชูรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่สมัย
บุญชูยังอยู่ตึกด�ำของกลุ่มพีเอสเอ แต่ยังไม่เคยร่วมงานทางการเมืองกันอย่าง
เป็นทางการ
เมื่อเสร็จการเลือกตั้ง ดร.อาทิตย์ก็กลับไปช่วยดูแลโรงพยาบาลพญาไท
จนปลายปี 2526 สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ จากพรรคกิจสังคม เป็นรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เกิดปัญหาการเมืองในการประปานครหลวง (กปน.)
ดร.นิวัตต์ ดารารัตน์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ยื่นใบลาออกจากบอร์ด ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ตั้ง
ดร.อาทิตย์เป็นกรรมการในต�ำแหน่งที่ว่าง

ท่ามกลางข่าวลือหนาหูวา่ ประชา ตันศิริ ผูว้ า่ ฯ กปน.ก�ำลังจะโดนปลด และ
ดร.อาทิตย์จะขึน้ มาแทน สหภาพแรงงาน กปน.ก็จดั แจงท�ำโพลส�ำรวจคุณสมบัติ
ผู้ว่าฯ ที่ชาว กปน.ต้องการ ซึ่งมาหล่นลงตรง ดร.อาทิตย์ราวกับถูกล็อกสเปก
ยังไงยังงั้น
“ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอคติกันหรือเปล่านะ ตอนนั้นผมไปญี่ปุ่น มีคนโทร.ไป
หาผมกลางดึกขอให้ผมกลับมา จะให้ไปท�ำงานที่การประปาฯ ผมก็บอกว่าขอ
ให้ท�ำเป็นขั้นตอนก่อน อย่าเพิ่งแน่ใจ ตอนเริ่มแรกผมไปเป็นประธานกรรมการ
ปรับปรุงการประปาฯ ก่อน และก็มาเป็นบอร์ดไม่นาน แค่ 1-2 เดือน ก่อนจะได้
รับต�ำแหน่งผู้ว่าฯ ในปี 2527”
แม้จะเข้าไปช่วยประสานรอยร้าวให้เกิดความกลมเกลียวในการประปาฯ
ฟื้นฟูกิจการที่เคยขาดทุนทุกปีให้เริ่มมีก�ำไรได้ภายใน 1 ปี ซึ่งผลงานครั้งนี้ท�ำให้
เขาได้รับการยอมรับจากพนักงาน กปน.ว่าเป็นเสมือนฮีโร่
แต่ท่าลงจากต�ำแหน่งของเขากลับไม่สวยหรูนัก เพราะถูกการเมือง
เล่นงานจนต้องยื่นใบลาออก
จากนั้นจึงไปวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี 2528
หลังจากก่อนหน้านั้นเขาเคยมองหาที่ดินมาท�ำมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ช่วงปี
2527 แล้ว ด้วยอนาคตหวังจะใช้ประสบการณ์จาก ก.พ.เมื่อครั้งเข้าไปปรับปรุง
กระทรวงสาธารณสุข มาจัดเป็นโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลพญาไท ที่จะเกื้อหนุน
ให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นโรงเรียนแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลพญาไทเป็นแหล่ง
ฝึกงานของแพทย์ฝกึ หัดทีม่ หาวิทยาลัยรังสิตเป็นผูผ้ ลิตขึน้ มา (รายละเอียดอ่าน
“มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่รู้จะเอาเงินหรือกล่อง”)
ชีวิตการเมืองของ ดร.อาทิตย์ช่วงนี้เริ่มเข้มข้นขึ้น เมื่อบุญชูลาออกจาก
พรรคกิจสังคมเพื่อมาตั้งพรรคกิจประชาคม บุญชูชวนเขาให้มาเป็นเลขาธิการ
พรรค ผลเลือกตัง้ ในปี 2529 ทีเ่ ป็นทีม่ าของรัฐบาล “เปรม 5” พรรคกิจประชาคม
ได้รับเลือกมา 15 คน สูงเป็นอันดับ 8 แต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล จน พล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ ประกาศยุบสภา ในปี 2531
ในปี 2533 ขณะทีย่ งั เป็นเลขาธิการพรรคกิจประชาคมอยูน่ นั้ คนในพรรค
ก็เกิดแนวคิดขึ้นว่าควรท�ำตัวให้ใหญ่ขึ้น ด้วยการจับพรรคเล็กอื่นๆ ที่เคยเป็น
ฝ่ายค้านในรัฐบาลเปรม 5 มารวมกัน เมื่อเห็นตรงกันอย่างนี้แล้ว ดร.อาทิตย์จึง
เป็นหัวหอกในเรื่องนี้
กองบรรณาธิการ
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โดยน�ำพรรคประชาชนของเฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์, พรรคก้าวหน้าของ
อุทัย พิมพ์ใจชน และพรรครวมไทยของณรงค์ วงศ์วรรณ รวมเข้ากับพรรค
กิจประชาคมของบุญชู จนเกิดเป็นพรรคใหม่ชื่อว่า เอกภาพ โดยมี ดร.อาทิตย์
เป็นโฆษกพรรค
เมื่อเป็นพรรคใหญ่ขึ้นมา รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 2 ที่ก�ำลัง
ฟอร์มรัฐบาลในปี 2533 เลยมาดึงพรรคเอกภาพให้เข้าร่วมรัฐบาล ดร.อาทิตย์
ถูกเสนอชื่อในครั้งแรกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด้วย
เหตุผลใดนั้นเจ้าตัวบอกไม่รู้
“แต่พอวิเคราะห์ได้ว่ าอาจเป็นความคิดตื้นๆ ที่เห็นว่ าเป็นเจ้ าของ
โรงพยาบาลพญาไท จึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับตรงนี้”
แต่ยงั ไม่ทนั ตัดสินใจรับต�ำแหน่ง พล.อ.ชาติชายก็มปี ญ
ั หาขึน้ มาว่ายังหา
คนไปอยู่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ จึงเสนอให้ ดร.อาทิตย์ย้ายมานั่งตรงนี้
แทน และยังไม่ทันที่รัฐบาลจะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดร.อาทิตย์ก็โดนฝ่าย
ค้านขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อน เพราะเขาไปแหวกธรรมเนียมการเมือง
โดยการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียก่อนที่รัฐบาลจะแถลงนโยบาย
เขาจ�ำได้ว่าวันที่ 15 ธันวาคม 2533 เป็นวันที่เขาเริ่มรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 6
มกราคม 2534 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นการท�ำงานอย่างเป็นทางการ แต่สงคราม
อ่าวเปอร์เซียระหว่างอเมริกากับอิรัก ที่ติดพันมาตั้งแต่ต้นปี 2533 ซึ่งอเมริกา
ได้ประกาศขู่ไว้ว่า หากในวันที่ 15 มกราคม 2534 อิรักยังไม่ถอนก�ำลังออกจาก
คูเวตแล้ว อเมริกาจะเริ่มบอมบ์อิรักทันที
ตอนนั้นยังไม่มีใครคิดว่าสงครามนี้จะเกี่ยวกับเมืองไทย แถมอ่าว
เปอร์เซียอยู่ห่างออกไปตั้งไกล ดร.อาทิตย์เฝ้ามองสถานการณ์นี้ด้วยความวิตก
ว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยอาจติดอยูใ่ นวังวนของสงครามครัง้ นีจ้ ากหลาย
ปัจจัยในขณะนัน้ ไม่วา่ จะเรือ่ งการติดตามตัวผูส้ งั หารเจ้าหน้าทีท่ ตู ซาอุดอี าระเบีย
ประจ�ำประเทศไทยที่ยังไม่คืบหน้ า แถมยังมีนักธุรกิจจากซาอุฯ หายตัวไป
อีกคน หลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยพาตัวไปสอบสวน และมีเพชรของเจ้าชายซาอุฯ
ที่ถูกขโมยมา
นอกจากนีย้ งั มีรฐั มนตรีคนหนึง่ ของคูเวต ทีพ่ ลัดถิน่ ไปพ�ำนักอยูใ่ นเมือง
เจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย และได้เดินทางมายังเมืองไทย แต่กลับไม่มีตัวแทน

รัฐบาลยอมไปพบ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังเคยละเมิดค�ำสั่งสหประชาชาติ ที่
ประกาศ sanction รัฐบาลอิรักฐานบุกคูเวต ด้วยการลอบส่งข้าวไปขายให้อิรัก
พอรัฐบาลสหรัฐฯ รู้เข้าก็ไม่พอใจ
“ผมเห็นว่าประโยชน์ประเทศมันอยู่ตรงนี้ เราต้องซื้อน�้ำมันจากแถบนั้น
และไม่มีใครที่จะซึ้งใจกับประเทศหนึ่งประเทศใดได้มากเท่ากับในเวลาที่เขา
ก�ำลังเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อประเทศก�ำลังเกิดวิกฤต เราไม่มีอาวุธอะไร
จะไปช่วยเขาได้ แต่ผมก็คิดในหลักปรัชญาน�้ำใจ ก็เดินทางไปหาเขา คุยกันจน
มีขอ้ ตกลงร่วมมือกันมากมาย เช่น ขอให้มหาวิทยาลัยเขาช่วยรับมุสลิมจากไทย
ด้วย ขอโควตาให้ชาวมุสลิมไทยที่แต่ละปีต้องไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ เขาก็
ตกลง แต่กลับมาผมโดนสภาเปิดอภิปรายฯ ว่า ผมท�ำผิดที่ไปตกลงกับทางนั้น
ทัง้ ทีร่ ฐั บาลยังไม่ได้แถลงนโยบาย” อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ระบายความในใจ
ดร.อาทิตย์บอกว่า การท�ำงานในต�ำแหน่งนี้แม้จะไม่โด่งดังมากนัก แต่
ก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เขาได้
ใช้ความรู้ทางการทูตที่เขาได้เคยร�่ำเรียนมาในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาใช้ด�ำเนินนโยบายทางการทูตในยามวิกฤต
แต่รฐั บาลชาติชาย 2 อยูเ่ พียงไม่กวี่ นั เพราะถูกรัฐประหารโดยคณะ รสช.
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และต่อเนือ่ งบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬในปี 2535
หลังการปฏิวัติของ รสช. ดร.อาทิตย์ย้ายพรรคถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกจาก
พรรคเอกภาพมาอยู่สามัคคีธรรมที่มีณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าพรรค และ
มีฐิติ นาครทรรพ เป็นเลขาธิการ โดยเขาได้รับต�ำแหน่งประธานสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาที่มีบทบาทส�ำคัญในการเสนอชื่อบุคคลขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันเป็นที่มาของฉายา “วีรบุรุษประชาธิปไตย” เมื่อเขา
ตัดสินใจเสนอชื่อ อานันท์ ปันยารชุน ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก
พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่ลาออกหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
การตัดสินใจดังกล่าว แม้ว่าเขาจะถูกตราหน้าจาก ส.ส.ในพรรคว่าเป็น
ผูท้ รยศเพือ่ น เพราะไม่ยอมเสนอชือ่ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ แต่เขาก็ยนื ยันโดย
ยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นทีต่ งั้ และเพือ่ ไม่ให้สถานการณ์บา้ นเมืองวุน่ วาย
ไปมากกว่าที่เป็นอยู่
กองบรรณาธิการ
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จากนั้นเมื่อหมดยุครัฐบาลอานันท์ 2 จึงออกมาตั้งพรรคเสรีธรรมร่วม
กับพินิจ จารุสมบัติ และได้เข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน�ำ
โดยเข้าด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จนปี 2538 รัฐบาล
ชวน 1 ประกาศยุบสภา เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยผลการเลือกตั้งพรรค
ชาติไทยได้เสียงข้างมากในการจัดตัง้ รัฐบาล ชือ่ ของ ดร.อาทิตย์ ในช่วงนีจ้ งึ เงียบ
หายไป
ก่อนจะกลับมารับต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชวน 2 เมื่อปี 2542 หลังเหตุการณ์วิกฤตค่าเงินบาท
กลางปี 2540 ซึ่งในครั้งนี้เขาสังกัดอยู่พรรคประชาธิปัตย์ และต�ำแหน่งนี้เป็น
ต�ำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการเมืองของ ดร.อาทิตย์
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หมดวาระลงในต้นปี 2544 พร้อมกับการ
เริ่มต้นบทบาทภารกิจใหม่ของ ดร.อาทิตย์ คือการตามเคลียร์หนี้ของกิจการ
ครอบครัวทีเ่ กิดปัญหาขึน้ จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างทีเ่ ขาไปด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
ดร.อาทิตย์อาจเป็นเหมือนกับนักการเมืองคนอืน่ อีกหลายคนทีส่ วมหมวก
หลายใบ คือ เป็นทัง้ นักธุรกิจเจ้าของกิจการ ขณะทีเ่ จ้าตัวออกไปเล่นการเมือง แต่
เขาแตกต่างจากนักธุรกิจการเมืองเหล่านัน้ เพราะเขาแยกแยะเรือ่ งของการเมือง
กับเรื่องธุรกิจออกจากกันได้เด็ดขาด
ในขณะที่ลูกจ้างในบริษัทที่มีเจ้าของออกไปเล่นการเมืองหลายคนต้อง
ท�ำงานหนักขึ้น เพราะนอกจากงานประจ�ำแล้ว ยังต้องคอยเจรจาหรือคอย
เทกแคร์นักการเมือง เพราะเจ้าของกิจการน�ำผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผล
ประโยชน์ทางการเมืองมาเอื้อให้แก่กันและกัน
สุดท้ายแล้ว เจ้าของธุรกิจนั้นมีแต่รวยขึ้น บางคนรวยล้นฟ้า แต่ผล
ประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับกลับยังคงเท่าเดิม
แต่ส�ำหรับลูกจ้างในกิจการของ ดร.อาทิตย์หาเป็นเช่นนั้นไม่
ลูกน้องหลายคนของเขาทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต รูส้ กึ ดีใจทีร่ วู้ ่าเขาจะวางมือ
ทางการเมือง เพราะเขาจะได้มีเวลามาบริหารงานที่นี่อย่างเต็มที่เสียที
ตลอดเวลา 30 ปีในชีวิตนักการเมือง ดร.อาทิตย์มิได้รวยขึ้นหรือจนลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ส�ำคัญ เขาไม่เคยเอาความเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยที่เคยได้รับเมื่อ

14 ปีก่อน มาเป็นเหตุผลทวงบุญคุณจากสังคมเหมือนที่นักการเมืองบางคน
ชอบท�ำ
ชีวติ ของ ดร.อาทิตย์ทำ� ให้ความเชือ่ ของนักธุรกิจการเมืองหลายคนทีค่ ดิ
ว่าทัง้ สองอย่างสามารถเอือ้ ประโยชน์ให้กนั และกันอย่างลงตัว ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นจริง
เสมอไป
แต่จะมีสักกี่คนที่คิดและท�ำได้อย่าง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
					
					
					

นิตยสารผู้จัดการ
มีนาคม 2549
โดย สุจินดา มหสุภาชัย
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มหาวิทยาลัยรังสิต
ไม่รู้จะเอาเงินหรือกล่อง

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตผู้น�ำของสังคมไทยขึ้นมา ดูเหมือนมหาวิทยาลัย

รังสิตจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวที่ออกมาร่วมสนับสนุน
ความเคลื่อนไหวในการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ้นจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
องค์การนักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้จัดงาน
“ไม่ไล่ ไม่หนุน แต่คุณต้องตอบ” เพื่อยื่นหนังสือตั้งกระทู้ถาม พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร
ความพยายามขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมการเมืองของ
มหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ ดูยากล�ำบากกว่าการขยายความร่วมมือด้านการ
ศึกษากับพันธมิตรในต่างประเทศที่เคยประกาศไว้เมื่อต้นปีนี้ ด้วยเหตุที่เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนที่เคลื่อนไหวอย่างโดดเดี่ยว
เนือ่ งจากเพือ่ นจากอีก 5 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน คือ สโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, สโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปฏิเสธไม่
เข้าร่วมแสดงพลังในครัง้ นีด้ ว้ ยเหตุผลต่างกัน บ้างก็อา้ งว่ามาไม่ทนั บ้างก็ชดั เจน
แต่แรกแล้วว่าไม่เอาด้วย และบ้างก็บอกว่าผูบ้ ริหารสถาบันขอให้นกั ศึกษาวางตัว
เป็นกลาง

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีอธิการบดีที่ชื่อ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ซึ่งปัจจุบันแม้จะไม่อยู่ในแวดวงการเมืองมาตั้งแต่ปี 2544 แต่เขาก็ยังมีต�ำแหน่ง
เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นคนที่เคยได้รับการยกย่องให้เป็น
วีรบุรุษประชาธิปไตยในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535
ก่อนหน้านีต้ งั้ แต่ปลายปีกอ่ น มหาวิทยาลัยรังสิตทีม่ อี ายุครบ 20 ปี ได้จดั
กิจกรรมทางการศึกษาอย่างคึกคัก ไม่วา่ จะเป็นโครงการจัดประชุมขยายความ
ร่วมมือสู่ครูแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ตลอดจนการประกาศเปิดหลักสูตรใหม่อีก 4 หลักสูตร ที่จะให้บริการ
ในปีการศึกษา 2549 เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงการประกาศใช้แผน
Road to Excellence 5 ปี เพื่อลอยตัวอยู่เหนือกระแสการแข่งขันที่รุนแรง โดย
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ได้เองโดยล�ำพัง เมื่อเข้าสู่โลกที่แท้จริงของการท�ำงานแล้ว
นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือทางการศึกษาไปยังเครือข่ายพันธมิตร
ใหม่ๆ ในต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนขึ้นปีละ
10% โดยมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นได้เป็น 50% เมื่อสิ้นสุดแผน Road to Excellence ในปี 2552
สุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็น e-university อย่าง
สมบูรณ์แบบ
ส�ำหรับการจัดประชุมขยายความร่วมมือสูค่ รูแนะแนวตามโรงเรียนมัธยม
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งบางแห่งก็อยู่ไกลถึงสุไหงปาดี เป็นงานที่เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
ดร.อาทิตย์ให้เหตุผลว่า ที่ต้องท�ำเช่นนี้เพราะเรื่องการศึกษาเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน และเขาเองต้องการให้ครูแนะแนวรับรู้ถึง
ความตั้งใจจริงของมหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึง
ช่วยให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ มีโอกาสเข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชดิ ถึงสภาพ
แวดล้อมที่มีอยู่จริงในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัย
รังสิตก็จะเปิดให้มหี ลักสูตรใหม่ขนึ้ มา ครูแนะแนวจะได้มโี อกาสซักถามเกีย่ วกับ
เหตุผลที่ต้องมีหลักสูตรเหล่านี้
“การเปิดหลักสูตรใหม่ไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับคนอื่น ผมพูดอยู่ตลอดเวลา
ว่าผมไม่ได้ตอ้ งการแข่งขันกับใคร เพราะนีค่ อื ความต้องการของชาติ” อธิการบดี
กองบรรณาธิการ
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มหาวิทยาลัยรังสิตให้เหตุผล
การเปิ ด บ้ า นเพื่ อ ต้ อ นรั บ ผู ้ ม าเยื อ นนี้ ไม่ ไ ด้ ถู ก จ� ำ กั ด อยู ่ ภ ายในรั้ ว
มหาวิทยาลัยรังสิตแต่เพียงที่เดียว แต่ยังขยายต่อไปถึง British International
School ที่ภูเก็ต ให้ครูแนะแนวบางส่วนมีโอกาสเข้าเยี่ยมชม นอกเหนือจาก
บางส่วนที่จะเดินทางขึ้นไปประชุมกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่
ด้านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่มาของ
โครงการดังกล่าวว่า มาจากแนวคิดที่ว่าบทบาทของครูแนะแนวที่จ�ำกัดอยู่แค่
เฉพาะการให้คำ� แนะน�ำถึงแนวทางการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยตามความสามารถ
ของนักเรียนนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านการเรียนต่อให้
แก่เด็กนักเรียนในปัจจุบัน
เพราะในอีกบทบาทหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือวิธที จี่ ะท�ำให้ครูแนะแนวได้รบั ข้อมูล
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคณะหรือสาขาวิชา ตลอดจนมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง เพื่อน�ำไปให้นักเรียนใช้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งในการประกอบการ
ตัดสินใจเลือกสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง
แต่การจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อาจมีข้อจ�ำกัดในกลุ่มครูแนะแนวที่อยู่ใน
โรงเรียนต่างจังหวัด เพราะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพมาตรฐานการเรียนการสอน
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีรองรับการเรียนในภาคปฏิบัติ ตลอดจนความใกล้ชิด
ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่มีอยู่จริงของแต่ละมหาวิทยาลัย
บ่อยครั้งจึงเกิดปัญหาตามมาว่า การให้ค�ำแนะน�ำด้านการศึกษาของครู
กลุม่ นีจ้ งึ เกิดผิดเพีย้ นขึน้ ทัง้ ในแง่ประโยชน์ทเี่ ด็กนักเรียนจะได้รบั จากลักษณะ
เด่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหลักสูตรการเรียน โอกาสที่จะมีงานท�ำหลังเรียน
จบ หรือการช่วยให้เด็กมีความสุขในแบบที่ต้องการได้ตลอดช่วงเวลาของการ
เรียนในคณะหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองเลือกเรียนต่อ
“นโยบายเราจะต่างจากทีอ่ นื่ ตรงทีว่ า่ ท�ำอย่างไรทีจ่ ะให้ครูแนะแนวได้เข้า
มาเห็นของจริง ประเด็นตรงนี้ถือเป็นศิลปะการท�ำการตลาด แต่ต้องไม่ใช่ hard
sale ในแบบทีค่ รูแนะแนวต้องมาเป็นคนของเรา หรือไปช่วยแนะน�ำนักเรียนหรือ
ท�ำประชาสัมพันธ์ให้เรา ซึ่งเราคงต้องการการลงทุนอีก แต่ก็ไม่มาก” อาจารย์
คนเดียวกันกล่าว
“ขณะเดียวกันเราก็พาเขาไปดูโรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ต และโรงเรียน
สาธิตฯ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งที่ ม.รังสิตท�ำขึ้นมาจากภาพของ ดร.อาทิตย์

ที่ว่า ธุรกิจด้านการศึกษา หลักการคือไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นหลัก แต่มุ่ง
สร้างคนในสังคม”
นักธุรกิจทัว่ ไปมักมองผลก�ำไรทีเ่ ป็นกอบเป็นก�ำมาเป็นทีต่ งั้ ในการตัดสิน
ใจการลงทุน แต่การลงทุนสไตล์ ดร.อาทิตย์ ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความอดทนมา
เป็นแรงดลใจ แต่ยังต้องมองข้ามเรื่องผลก�ำไรทางธุรกิจอีกด้วย
“ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจทีท่ ำ� ก�ำไรได้ไม่มาก เพราะเป็นเรือ่ งการท�ำงาน
เพือ่ ประโยชน์ของชาติบา้ นเมือง ประโยชน์ของตัวเด็กเองในอนาคต ก�ำไรก็เอาแค่
ให้พออยูไ่ ด้ จะลงทุนหรือท�ำหลักสูตรใหม่อะไรต้องคิดให้ดี ค่อยๆ ท�ำไปเท่าทีท่ นุ
เรามี” ดร.อาทิตย์กล่าวถึงการรักษาสมดุลต้นทุนและก�ำไรในมหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญาการให้บริการของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น ถูกก�ำหนดไว้ว่าต้อง
เปิดหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยของรัฐท�ำไม่ได้ หรือในสาขาวิชาชีพ
ที่ขาดแคลนในประเทศ และจ�ำเป็นต้องผลิตเป็นการเร่งด่วน
ส�ำหรับประเทศไทย สาขาที่เข้าข่ายต้องเร่งผลิตกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
อาจมีอยู่เพียงไม่กี่สาขา เช่น แพทย์ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
วิศวกร
ขณะทีเ่ อกชนส่วนใหญ่ไม่นยิ มเปิดสอนคณะแพทย์และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ เพราะต้องลงทุนในอุปกรณ์ทมี่ รี าคาแพง แถมยังมีเงือ่ นไขของแพทยสภา
เข้ามาเป็นตัวก�ำกับเรื่องมาตรฐานจ�ำนวนอาจารย์ต่อจ�ำนวนนักศึกษาวิชาการ
แพทย์ที่แต่ละแห่งจะรับได้
ยกเว้นคณะวิศวกรรม ที่อาจมีบ้างประปรายในรายที่มีศักยภาพที่พอจะ
เปิดเป็นหลักสูตรขึน้ มาสอนได้ภายในสถาบันการศึกษาของตน แต่กย็ งั จ�ำกัดอยู่
เพียงไม่กี่สาขาที่ผู้เรียนนิยมเลือกเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอนของเอกชน โดยส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่การ
แข่งกันเปิดบริการใน 4 คณะหลักๆ คือ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวทีม่ จี ำ� นวนหลักสูตร
การเรียนการสอนสูงสุดในประเทศ จากทีเ่ ปิดมากถึง 24 คณะ ไม่นบั รวมหลักสูตร
ใหม่ที่ก�ำลังจะเปิดตามมาในปีการศึกษา 2549
หากวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อด้อยแบบรายตัวโดยภาพรวมแล้ว จะพบ
ว่าบริหารธุรกิจเป็นคณะที่มีต้นทุนต�่ำสุด จากข้อดีที่ว่าผู้ให้บริการไม่จ�ำเป็นต้อง
กองบรรณาธิการ
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ลงทุนในอุปกรณ์การเรียน การสอน ส่วนผูเ้ ข้าเรียนก็มโี อกาสเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ได้ในพืน้ ทีท่ กี่ ว้างกว่าคณะอืน่ ๆ จึงเป็นวิชาทีเ่ ด็กมักจะเลือกเรียนอย่างไม่ลงั เลใจ
การท่องเทีย่ วและโรงแรม แม้จะเป็นสาขาทีม่ ปี ระโยชน์ แต่มหาวิทยาลัย
หวังท�ำเงินได้ไม่มาก เพราะมีข้อจ�ำกัดทั้งในแง่จ�ำนวนนักศึกษาและจ�ำนวน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาการในสาขานีท้ มี่ อี ยูน่ อ้ ย ผูจ้ บมาโดยตรงจากสายนีม้ กั เลือก
เข้าสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจโรงแรม อย่างเช่น ดุสิตธานี ที่เสนอผลตอบแทนสูง
ถึงหลักหมื่นหลักแสน แทนที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ดังนั้นหากรายใด
ต้องการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็ต้องลงทุนสูง
นิเทศศาสตร์ แม้จะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ยังท�ำก�ำไรได้ไม่น้อย จากความ
สนใจและความต้องการมากขึน้ ราว 80% ของนักเรียนทีม่ าจากทุกสายในโรงเรียน
มัธยม แต่ตัวรายได้อาจไม่มาก เมื่อต้องหักลบต้นทุนที่ลงในอุปกรณ์การเรียน
การสอนซึ่งมีราคาแพง อย่างกล้องถ่ายภาพยนตร์ เพราะแต่ละแห่งต่างต้องแข่ง
กันชูความทันสมัยในชุดอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาให้แก่มหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอนในคณะนี้
ส่วนวิศวกรรมศาสตร์นนั้ แม้ความต้องการยังมีอยูม่ ากจากฝัง่ ของผูเ้ รียน
ในปัจจุบนั จากปัญหาข้อจ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรัฐจะเปิดรับจริงใน
แต่ละปีก็ตาม แต่เมื่อเอกชนเริ่มเปิดหลักสูตรนี้กันจริงๆ มักพบปัญหาที่ตามมา
อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลตอบแทนอาจารย์ผู้สอนที่ต้องจ่ายสูงพอจะ
จูงใจ เนื่องจากคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจบปริญญาโท และยังเป็นพวก
ที่อยู่ในตลาดแรงงานมานานจนค่าตอบแทนที่ได้รับในแต่ละเดือนอย่างน้อยๆ
ก็ต้องสูงกว่า 50,000 บาท
เมื่อพิจารณาถึงจ�ำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในคณะนี้ แต่ละปีก็มี
แนวโน้มว่าลดลงในทุกสถาบัน จากอดีตที่เคยเปิดรับได้สูงถึง 100 คน พอมา
ถึงช่วงนี้ก็ลดลงมาเหลือเพียง 50 คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าหน่วยกิตที่แพง
กว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ของรัฐที่เกิดจากการยุบรวมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 35 วิทยาเขตเข้า
ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีก่อน ที่เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมาแชร์ความต้องการ
จากตลาดไปได้มากพอประมาณ
ที่ว่าต้นทุนที่แต่ละค่ายต้องแบกจากการเปิดคณะนี้จะมีมากน้อยเท่าไร
ขึน้ อยูจ่ ำ� นวนสาขาทีแ่ ต่ละรายจะเปิดให้บริการ โดยส่วนใหญ่เอกชนมักนิยมเปิด

สอนไม่มาก คือสาขาโยธา, ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นเพียง 3 สาขาที่คนหมู่มากให้ความนิยม
ยกเว้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปิดสอนครบทั้ง 7 สาขาเท่ามหาวิทยาลัย
ของรัฐ คือโยธา, เคมีและวัสดุ, ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, เครือ่ งกล
และยานยนต์, อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม
“ล�ำพังค่าหน่วยกิตวิชาพื้นฐานร่วมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของเด็กปี 1
หรือปี 2 ที่ ม.รังสิต ก็แพงกว่าเอกชนรายอื่นอยู่แล้ว เช่น เราอาจเก็บที่หน่วยกิต
ละ 3,000-3,500 บาท แต่ที่อื่นอาจคิดถูกกว่าแค่ 2,000-2,500 บาท ถ้าเป็นวิชา
ปฏิบัติของเราจะแพงขึ้นไปอีกคือ 5,000 บาทขึ้นไป ในแต่ละปีรวมแล้วอาจต้อง
จ่ายราว 500,000-600,000 บาท พอคนเห็นว่าที่ไหนถูกกว่าก็เลือกไปที่นั่นก่อน”
อาจารย์คนเดิมเล่าปัญหาให้ฟัง
ขณะเดียวกันในคณะบริหารธุรกิจ ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในแหล่งรายได้หลักของ
มหาวิทยาลัย นับแต่เริ่มเปิดด�ำเนินการ จ�ำนวนรับนักศึกษาโดยรวมเคยมีอยู่สูง
นับเป็นพันคน มาถึงปัจจุบันเริ่มลดลงมาเหลือเพียง 500 คนเศษๆ
ใกล้ เ คี ย งกั บ นิ เ ทศศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก อี ก แหล่ ง ของ
มหาวิทยาลัย ตัวเลขรับนักศึกษาก็ลดลงมาทรงอยู่แถว 600 คน จากช่วงที่เคย
peak สุดที่ 500-700 คน แต่ถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว
“ม.รังสิตต้องอาศัยเงินจากคณะนิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มาหล่อ
เลี้ยงอีก 20 คณะ ท�ำให้โอกาสในการพัฒนาหรือบริหารคน รายรับ งบประมาณ
ต้องขันเกลียวกันพอสมควร ก�ำไรเมื่อปี 2546 ของเราเลยอยู่อันดับรั้งท้าย ส่วน
ศรีปทุม ธุรกิจบัณฑิตย์ หอการค้าไทย และ ม.สยาม เป็นพวกที่มีก�ำไรน�ำโด่งไล่
กันมาตามล�ำดับ ดร.อาทิตย์ท่านมีโครงการใหม่ๆ ในหัวอีกเยอะที่จะท�ำ แต่ก็ยัง
ไม่รู้เลยว่าแล้วจะไปหาเงินมาจากที่ไหน”
ส่วนอีกกว่า 20 คณะที่เหลือเป็นคณะที่ไม่ท�ำเงิน เช่น นิติศาสตร์ ซึ่งถือ
เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องมีเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น แต่ด้วยจุดอ่อนใน
เรื่องราคาค่าหน่วยกิต และความโดดเด่นในการสร้างระบบรุ่นของมหาวิทยาลัย
รังสิตที่ยังไม่ชัดเจน ท�ำให้ต้องทุ่มเงินจ้างอาจารย์ระดับเนติบัณฑิต หรือระดับ
ด็อกเตอร์ที่สามารถว่าความได้ทั่วโลกมาไว้ที่คณะนิติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นจุดขาย
สายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องเปิดเป็นวิชาพื้นฐานรองรับการเรียนการ
สอนในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์
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ประมาณ 70 ชีวิต และเป็นถึงระดับรองศาสตราจารย์ early retire มาจากที่อื่น
ซึ่งล้วนแต่เป็นอาจารย์ที่เด่นดังจน ดร.อาทิตย์ต้องไปเชิญให้เข้ามาสอน หากจะ
เชิญให้ออกก็ท�ำไม่ได้ เลยต้องแบกค่าใช้จ่ายไว้เอง
ด้านแพทยศาสตร์ แม้จะมีจ�ำนวนผู้สมัครสอบมากมายนับหมื่นราย แต่
จ�ำนวนนักศึกษาจริงทีร่ บั ได้กม็ ไี ม่มาก จากติดเงือ่ นไขสัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักเรียน
แพทย์ของแพทยสภาก�ำหนดว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนวิชาแพทย์ ต้อง
มีอาจารย์ต่อนักศึกษาแพทย์ 1 ต่อ 5 และ 1 ต่อ 8 ส�ำหรับพยาบาล
หากมหาวิทยาลัยรังสิตต้องรับนักศึกษาต่อจ�ำนวนอาจารย์เช่นนี้ย่อมที่
จะอยู่ไม่ได้ เพราะเป็นสัดส่วนเดียวกับที่บังคับใช้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
หากต้องการขยายจ�ำนวนนักศึกษาแพทย์ซึ่งแต่ละปีก็ต้องเสียค่าเทอมสูงถึง
1,000,000 บาท ให้เพิ่มขึ้นเพื่อน�ำมาเฉลี่ยผลขาดทุนจากคณะอื่น อย่างเภสัช
พยาบาล เทคโนโลยีชวี ภาพ และกายภาพบ�ำบัด ทีเ่ ปิดมาได้ 7-10 ปี แต่ยงั ขาดทุน
จากอุปกรณ์การเรียน และการแบกค่าจ้างอาจารย์แล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตต้อง
ไปหาอาจารย์ใหม่เพิ่มในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่แพทยสภาก�ำหนด
“มันเป็นการลงทุนทีย่ าวมาก แต่ได้เครดิตทีส่ งู มาก ภาพลักษณ์กด็ ี คนที่
จบวิชาพวกนีจ้ ะมีใบประกอบโรคศิลปะ แต่ละปีสมัครกันล้นจนเราต้องคัดออก”
คณะสถาปัตยกรรม เป็นอีกคณะที่มีข้อจ�ำกัดจ�ำนวนรับนักศึกษา คือ
แต่ละปีรบั ได้ 100 คน ด้วยค่าเทอมทีแ่ พงมาก และอาจารย์ผสู้ อนต่างก็มตี ำ� แหน่ง
ทางวิชาการที่สูงถึงระดับรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ผลงานของคณะนี้จึงท�ำ
รายได้แค่เพียงเสมอตัว แต่ก็เป็นอีกคณะที่มีเครดิตสูง
ส่วนคณะศิลปกรรมซึง่ เปิดสอนอยูร่ าว 7-10 สาขา มีอาจารย์กว่า 70 ท่าน
แม้นกั ศึกษาทีเ่ รียนอยูจ่ ะสามารถท�ำผลงานออกมาได้คอ่ นข้างดี แต่นกั ศึกษาก็มี
น้อยอย่างยิ่ง คณะนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งคณะที่ไม่อาจจะคิดถึงการหาก�ำไรจาก
การเปิดสอน
สาขาน้องใหม่อย่าง Fashion Design และ Animation ซึ่งเป็นที่นิยม
อย่างมากในไทย แต่เพราะต้องแบกต้นทุนจากการลงทุนอุปกรณ์ราคาแพงที่
ทันสมัยทีส่ ดุ ในประเทศนัน้ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คา่ เทอมต้องมีราคาแพงตาม
ไปด้วย และจ�ำนวนนักศึกษาก็มีอย่างจ�ำกัด
ในแง่ค่าหน่วยกิตที่คนอาจมองว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคิดแพงกว่าที่อื่น

อย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น หากมองผิวเผินอาจเป็นจริง แต่เมื่อพิจารณาลึก
ถึงค่าหน่วยกิต เทียบกับสัดส่วนอาจารย์ต่อจ�ำนวนลูกศิษย์ในแต่ละชั้นเรียน
แล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตยังต้องแบกค่าใช้จา่ ยในส่วนนีอ้ ยูม่ ากจากสัดส่วนจ�ำนวน
นักศึกษาที่ต�่ำกว่า
โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพก�ำหนดสัดส่วนในวิชาบรรยายไว้ที่
1 ต่อ 160 และ 1 ต่อ 180 ในรายวิชาทฤษฎี ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตจะก�ำหนด
ไว้ที่ 1 ต่อ 50 ส�ำหรับวิชาบรรยายในสายสังคมวิทยา แต่จะเหลือ 1 ต่อ 20 ถึง
1 ต่อ 25 ส�ำหรับสาขาปฏิบัติ ขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาในคณะ
เทคนิคการแพทย์ รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ 1 ต่อ 8 ในภาคบรรยาย
และ 1 ต่อ 5 ในภาคปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิตมีก�ำไรจากการเปิดให้บริการด้านการศึกษาเฉลี่ย
ประมาณกว่า 100 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ดร.อาทิตย์ยงั มีนโยบายลงทุนเพิม่
อีกหลายร้อยล้านบาทในหลายรายการ เช่น การสร้างหอพักใหม่รองรับนักศึกษา
ต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้ามาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ฯ ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิตจะเปิด
ให้บริการในปีการศึกษา 2549 และสนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ
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กรณี รพ.พญาไท
บทเรียนธุรกิจการเมือง

ครั้งหนึ่งในปี 2527 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เคยได้รับการยกย่องให้

เป็นผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จยิ่ง จากการเข้าไปแก้ปัญหาการขาดทุนอย่าง
มโหฬารในการประปานครหลวง (กปน.) จนคนใน กปน.ที่เคยต้องทนอยู่อย่าง
ไร้ศักดิ์ศรี เริ่มกลับมามีหน้ามีตาได้อีกครั้ง
แต่กับความพยายามของเขาในช่วง 1-2 ปีหลังมานี้ ที่ต้องดิ้นรนแก้ไข
วิกฤตจากการสูญเสียอ�ำนาจการบริหารกิจการในโรงพยาบาลพญาไท ธุรกิจแรก
ของครอบครัวอุไรรัตน์ ซึง่ เริม่ เปิดให้บริการเมือ่ ปี 2519 และต้องล้มลงหลังลอย
ค่าเงินบาทเมื่อกลางปี 2540 นั้น ดูเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง !!!
โมเดลการท�ำธุรกิจของโรงพยาบาลพญาไทในอดีตนัน้ ถูกวางไว้ให้เกีย่ ว
พันกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นกิจการแห่งที่ 2 ของตระกูลอุไรรัตน์ ที่เกิดขึ้น
ตามมาในราวปี 2533 ด้วยหวังว่าจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยรังสิตก้าวขึ้นเป็น
โรงเรียนทางการแพทย์ของเอกชนแห่งแรก โดยมีโรงพยาบาลพญาไทเป็นที่ฝึก
ปฏิบัติงาน
แต่โครงการนี้อย่างไรก็ไม่ส�ำเร็จ เพราะคนไข้ของโรงพยาบาลพญาไท
เป็นกลุ่มผู้มีอันจะกิน ซึ่งรักความเป็นส่วนตัว และจะอึดอัดทุกครั้งหากต้อง
เห็นอาจารย์หมอเดินน�ำหน้ากลุ่มแพทย์อินเทิร์น ผ่านประตูห้องเข้ามายืนมุงดู
อยู่รอบเตียง เพื่อศึกษาพัฒนาการของโรค และวิธีตรวจรักษา

ยังมีปญ
ั หาว่าชนิดโรคของคนไข้ทมี่ านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนัน้
ไม่หลากหลายพอที่นักเรียนหมอจะเห็นถึงทุกระดับขั้นในอาการเจ็บป่วย แถม
แพทยสภา สื่อมวลชน ยังตั้งวงวิพากษ์ถามหามาตรฐานว่าที่คุณหมอ ที่ร�่ำเรียน
ในมหาวิทยาลัยเอกชนจนจบจากการฝึกงานในโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัยที่พวกตนศึกษาอยู่ด้วย
ดร.อาทิตย์จงึ หันมาเดินตามแนวทางการฝึกงานนิสติ แพทย์ใน Harvard
Medical University โรงเรียนแพทย์อันโด่งดังแห่งสหรัฐฯ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
โรงพยาบาล แต่อาศัยความร่วมมือกับ Massachusetts General Hospital
โรงพยาบาลของรัฐ เพื่อขอใช้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาก่อน
ที่จะน�ำวิธีนี้เข้ามาใช้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผูกความร่วมมือกับโรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลเด็ก
ในช่วงแรกนั้นโรงพยาบาลราชวิถีไม่เต็มใจกับโครงการนี้นัก เพราะไม่
อยากแบกรับภาระการฝึก นศ.แพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่ม จากที่ต้อง
ท�ำงานประจ�ำในการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลทีแ่ ต่ละวันก็เหน็ดเหนือ่ ยมากพอ
อยูแ่ ล้ว และงานสอน นศ.แพทย์นนั้ ใช่ว่าหมอทุกคนจะท�ำได้ เพราะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมมาก่อน
ความพยายามที่จะอาศัยโรงพยาบาลของรัฐมาเป็นเครือข่ายในการ
ฝึกงานนี้ได้เกิดขึ้นจริงหลัง ดร.อาทิตย์ขนทีมแพทย์ 20 ชีวิตจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี เดินทางไปดูงานและเข้ารับการอบรมใน Harvard Medical University แต่กต็ อ้ งแลกมาด้วยการถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน หลังจากที่
เขาเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ข้อหาใช้ตำ� แหน่งทางการ
เมืองเอื้ออ�ำนวยธุรกิจให้เอกชน
Harvard Medical University ยังได้เข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมของ
โรงพยาบาลพญาไท เพื่อช่วยพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มีความเชี่ยวชาญใน
การรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจขึ้นมา ก่อน
ทั้งสองจะเริ่มพูดจากันถึงแผนขยายความร่วมมือในการจัดตั้งห้องแล็บแบบ
ก้าวหน้า เพื่อใช้วิเคราะห์ วิจัยโรคซับซ้อนต่างๆ รวมถึงแผนจัดตั้งศูนย์รักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
แต่การเจรจาความร่วมมือนีต้ อ้ งหยุดชะงักลงจากการล้มของโรงพยาบาล
พญาไท ในปี 2540
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ปี 2548 วิชัย ทองแตง ซึ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงพยาบาล
พญาไท ประกาศว่า เขาจะกลับไปเริ่มต้นเปิดการเจรจาความร่วมมือต่างๆ ที่
โรงพยาบาลพญาไทเคยมีกับ Harvard Medical University อีกครั้ง หลังจาก
ทิ้งช่วงความร่วมมือมานานเป็นเวลา 9 ปี
สาเหตุการล้มของกิจการโรงพยาบาลพญาไทครั้งนี้ ไม่แตกต่างไปจาก
การล้มละลายของกิจการอีกจ�ำนวนมากหลังรัฐบาลประกาศลอยค่าเงินบาท แต่
ที่ดูแตกต่างคือระดับความมั่นใจของเจ้าหนี้ ที่จะมีต่อฝีไม้ลายมือของผู้บริหาร
กิจการแต่ละแห่ง
เช่นกรณีของ ดร.อาทิตย์ที่ได้รับบทเรียนนี้ ภาพความเป็นวีรบุรุษ
ประชาธิ ป ไตยในอดี ต ของเขาไม่ มี น�้ ำ หนั ก ในการเจรจากั บ เจ้ า หนี้ เ ลย
แม้แต่น้อย !!!
หลังจากใช้เวลานับสิบปีสั่งสมชื่อเสียงและขยายกิจการจนเติบใหญ่ จน
กลายมาเป็นต้นแบบโรงพยาบาลเอกชนที่ครบครันไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างโรคหัวใจ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มที่มาทีหลัง
การล้มของโรงพยาบาลพญาไท เป็นการล้มในลักษณะเดียวกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่อนื่ ๆ ทีอ่ าศัยเงินกูย้ มื ทัง้ จากตลาดทุนและตลาดเงินในยามเศรษฐกิจ
เฟื่องฟูมาลงทุนในกิจการ หนี้สินที่เคยมี 5,000 ล้านบาท เมื่อรวมเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ยอดหนี้ก็พุ่งขึ้นเป็น 13,500 ล้านบาทหลังการประกาศลดค่าเงินบาท
จนเป็นเหตุให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในศาลล้มละลายกลาง
เป็นที่มาของการว่าจ้างบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) มาท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนฟืน้ ฟูกจิ การและปรับโครงสร้างทางการเงิน ตามค�ำแนะน�ำ
ของ ไกรวิน ศรีไกรวิน หนึ่งในอดีตเจ้าหน้าที่ บล.ธนชาติ ซึ่งเข้ามาท�ำหน้าที่
ที่ปรึกษาทางการเงินอีกรายในโรงพยาบาลพญาไทในเวลานั้น
ต่อมาไกรวินลาออกจาก บล.ธนชาติมานั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลพญาไทร่วมกับ PWC
การเข้ามาจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจการของ PWC เริ่มในปี 2542 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ ดร.อาทิตย์ต้องทิ้งโรงพยาบาลพญาไทเพื่อไปรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องที่ ดร.อาทิตย์เองก็ยอมรับว่าการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี

นั้น ท�ำให้เขาต้องใช้เวลาท�ำงานในกระทรวงอย่างเต็มตัว จนไม่มีเวลาดูแล
โรงพยาบาลพญาไทที่ก�ำลังอยู่ในกระบวนการท�ำแผน
เขาไว้วางใจ PWC มากจนเกินไป
ระหว่างการท�ำแผน PWC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของโรงพยาบาล
พญาไท อ้างว่าเจ้าหนีต้ า่ งประเทศของโรงพยาบาลต้องการให้ PWC เป็นทีป่ รึกษา
ทางการเงินให้แก่ทางกลุ่มเจ้าหนี้ด้วย ดร.อาทิตย์ไม่ปฏิเสธค�ำขอนี้ เนื่องจาก
เห็นว่าการยอมให้ PWC เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไปพร้อมกันทั้งฝ่ายเจ้าหนี้
และลูกหนีน้ า่ จะเป็นผลดีตอ่ ทางโรงพยาบาลพญาไทในแง่การลดต้นทุนการจ้าง
เพราะเจ้าหนี้และลูกหนี้จะได้ไม่ต้องมาต่อสู้กันมากนัก
“ความซื่อและเซ่อของผม ก็คิดว่าจะเป็นอะไรไปล่ะ ก็ให้ไพร้ซ์ฯ ท�ำทั้ง
2 ฝ่าย เราไม่มีอะไรซ่อนเร้น เอาอะไรกันอย่างแฟร์ๆ เราเปิดเผยอยู่แล้ว ก็ไม่
ขัดข้องให้เขาเป็น” ดร.อาทิตย์เล่า
อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้โรงพยาบาลพญาไทได้
สิ้นสุดลงเมื่อปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลชวน หลีกภัย หมดวาระ และ
ดร.อาทิตย์ประกาศยุติบทบาททางการเมืองและตั้งใจจะกลับมาบริหารกิจการ
โรงพยาบาลพญาไทอีกครั้ง
แต่ไม่ทันกาล เนื่องจาก PWC ได้ยื่นขอเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการเองเสียก่อน โดยใช้ทุนราว 1-2 ล้านบาทตั้ง Price Water House
Coppers Restructuring Company บริษัทลูกเข้าท�ำหน้าที่ดังกล่าว ท่ามกลาง
เสียงคัดค้านจากกลุม่ อุไรรัตน์ทตี่ อ้ งการให้ PWC ท�ำตามกฎหมายโดยคืนกิจการ
ให้แก่ผู้บริหารเดิม
ท่ามกลางความพยายามของกลุ่มผู้บริหารแผนจาก PWC ที่กีดกันไม่
ให้กลุ่มอุไรรัตน์เข้ามารับรู้เรื่องราวภายในกิจการโรงพยาบาลพญาไท การต่อสู้
เพื่อชิงอ�ำนาจการบริหารกิจการโรงพยาบาลพญาไทระหว่าง 2 กลุ่มนี้ได้ขยาย
วงกว้างจนถึงปี 2546 ที่ PWC สั่งปลดประสิทธิ์ อุไรรัตน์ บิดา ดร. อาทิตย์
ออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา หลังประสิทธิ์ได้ส่ง
จดหมายลาออกไปยังผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
กลุม่ อุไรรัตน์ไม่ปฏิเสธว่าประสิทธิเ์ ป็นผูส้ ง่ จดหมายลาออกนัน้ จริง เพราะ
ไม่อาจทนเห็นเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลต้องถูกท�ำลายลงจากการ
ขูดรีดค่ารักษาพยาบาลเพื่อน�ำมาใช้หนี้เจ้าหนี้ แต่เมื่อลูกหลานอุไรรัตน์รู้ขา่ วใน
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ภายหลัง ก็ได้เรียกจดหมายคืนจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เว้นโรง
พยาบาลพญาไท 2 ที่ไม่ยอมส่งจดหมายคืน โดยอ้างว่าท�ำจดหมายหายไปแล้ว
ความขัดแย้งนี้จึงขยายตัวต่อ โดยกลุ่มอุไรรัตน์ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาล
ล้มละลายกลาง เพือ่ ขอให้การกระท�ำของ PWC ขัดต่อกฎหมาย ทีก่ ำ� หนดห้ามไม่
ให้มกี ารออกค�ำสัง่ ปลดผูบ้ ริหารในระหว่างแผนฟืน้ ฟูกจิ การ แต่ PWC กลายเป็น
ฝ่ายชนะจากการแสดงจดหมายลาออกของประสิทธิ์ที่ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
พญาไท 2 อ้างว่าท�ำหาย เป็นหลักฐานต่อศาลว่าประสิทธิ์ลาออกเอง สร้างความ
ไม่พอใจให้แก่กลุ่มอุไรรัตน์จนต้องฟ้อง PWC ในคดีอาญาข้อหาปลอมแปลง
เอกสาร
แม้กลุม่ อุไรรัตน์จะยืน่ ค�ำร้องไปยังศาลชัน้ ต้นพิจารณาค�ำตัดสินของศาล
ล้มละลายกลางในกรณีนี้ใหม่ แต่ PWC ก็ยังเป็นฝ่ายชนะอีก
โดยตั้งแต่ปี 2544 PWC และกลุ่มอุไรรัตน์มีปัญหากระทบกระทั่งกัน
เป็นทุนเดิมอยู่หลายเรื่อง เช่น การเรียกเก็บค่าจ้างบริหารแผนในราคาแพงถึง
140 ล้านบาทภายใน 7 เดือน จากการก�ำหนดค่าจ้างให้แก่คนจาก PWC ในอัตรา
12,000 บาทต่อคนต่อชั่วโมง
แม้ ดร.อาทิตย์จะแก้เกม โดยเสนอตัวเข้าบริหารแผนฟื้นฟูกิจการแบบ
ไม่คิดค่าจ้างในโรงพยาบาลพญาไทแทน PWC ท�ำให้ PWC ต้องยอมลดราคา
ค่าจ้างลงมาเหลือ 1.2 ล้านบาทต่อเดือนต่อโรงพยาบาล 1 แห่ง แต่เจ้าหนี้ก็ยังคง
เห็นชอบให้ PWC บริหารกิจการต่อไป เนื่องจากเห็นว่าเป็นมืออาชีพที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก
จุดสูงสุดของความขัดแย้งเกิดขึน้ หลังวันที่ 30 กันยายน 2546 เมือ่ PWC
ยื่นขอศาลล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติการออกจากแผนปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากมูลหนี้ 13,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นคงหนี้
เดิมไว้ 4,800 ล้านบาท โดยพักดอกเบี้ยจ�ำนวน 1,100 ล้านบาท นอกจากนี้ยัง
ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้อีกราว 4,000 ล้านบาท โดย
บล.ฟินันซ่า เป็นผู้จัดหาเงินกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้
เจ้าหนีไ้ ด้ hair cut หนีล้ งอีก 6,000 ล้านบาท พร้อมแปลงหนีเ้ ป็นทุน 520
ล้านบาท ในราคาหุน้ ละ 1.50 บาท ซึง่ ท�ำให้เจ้าหนีก้ ลายเป็นผูถ้ อื หุน้ ข้างมาก 80%
ส่วนหุ้นของกลุ่มอุไรรัตน์ลดลงเหลือเพียง 3-4% จากเดิมที่เคยถืออยู่ 17.5%
ส่วนหนี้ที่เหลือเป็นการตีทรัพย์ช�ำระหนี้ในหลายรายการ

โดยโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยากลายเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
15.76%, West-deutsche Landesbank Girozentrale, si 15.04%, กลุ่ม
Health Care Capital Investments Limited จากสิงคโปร์ 12.90%, บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท 8.50% และธนาคารกรุงเทพ 8.45%
อย่างไรก็ตาม หลังออกจากแผนฟื้นฟูฯ แล้ว เจ้าหนี้ได้พยายามหา
พันธมิตรใหม่เข้ามาบริหารกิจการ โดยเชิญกลุ่มวิชัย ทองแตง ผู้บริหารในเครือ
โรงพยาบาลเปาโลฯ มาเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในกลุม่ ธนาคารต่างประเทศ โดย
ตั้งเงื่อนไขว่าหากบริหารประสบความส�ำเร็จและสร้างผลการด�ำเนินงานเป็นที่
พอใจก็จะยอมขายหุ้นให้บางส่วน
ในที่สุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ก็ปรากฏชื่อวิชัย ทองแตง เข้าซื้อหุ้น
ประสิทธิ์พัฒนา จาก WestLB AG, Singapore Branch ท�ำให้ถือครองหุ้น
ในสัดส่วนกว่า 25% จนน�ำไปสู่การตั้งโต๊ะเพื่อท�ำ tender offer จากนักลงทุน
รายย่อยในราคาหุ้นละ 0.357 บาท โดยมี บล.ซีมิโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วิชัย ทองแตง เป็นทนายความผู้โด่งดังจากคดีซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี 2542 จากการซื้อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยประกันสังคมของกลุ่ม
จุลดิศที่ก�ำลังขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเข้าไปนั่งเป็นประธานเพื่อบริหาร
โรงพยาบาลจนกิจการเริ่มดีขึ้น และเขาก็ขายหุ้นคืนให้แก่เจ้าของเดิมในปี 2545
ในปี 2543 เขายังได้เข้าซื้อหุ้นโรงพยาบาลเปาโลฯ 70% ก่อนรุกต่อไป
ยังโรงพยาบาลวชิรปราการ และโรงพยาบาลอุดรปัญญาเวช ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อมาเป็นโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประชาเวช ก่อนจะมาท�ำข้อตกลงซื้อหุ้น
โรงพยาบาลพญาไทจากเจ้าหนี้ต่างประเทศ 20% หลังกิจการนี้ออกจากแผน
ฟื้นฟูฯ แล้ว
“ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณวิชัยมีหุ้นที่ซื้อเก็บในนามตัวเอง 25% และใน
นาม Health Care 12-13% ตอนนี้คนที่ Health Care ที่ถือไว้ก็ก�ำลังจะโอน
ไปให้คุณวิชัยโดยตรง เพราะถ้าเผื่อถือในนาม Health Care เองมันต้องไปเสีย
ภาษีในนามบริษทั คุณวิชยั จึงมีหนุ้ ทัง้ หมด 38% เราเคยลดหุน้ จาก 10 บาทเหลือ
1 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมก็เจ็บตัวอยู่แล้ว ทางแบงก์ต้นทุนที่ได้มาก็ราว 1.50 บาท จะ
ให้มาขาย 37 สตางค์ ก็ไม่มีใครขายเท่าที่ผมรู้ แต่คุณวิชัยเขาก็มีอยู่แล้ว 38%
ผมว่าเขาก็คงไม่แคร์เท่าไร” ดร.อาทิตย์กล่าว
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ขณะที่กลุ่ม ดร.อาทิตย์ยื่นค�ำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อคัดค้านค�ำสั่งศาล
ล้มละลายกลางทีอ่ นุมตั ใิ ห้โรงพยาบาลพญาไทออกจากแผนฟืน้ ฟูฯ ใน 2 ประเด็น
คือ 1. กระบวนการออกจากแผนฟื้นฟูฯ นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจาก PWC ในฐานะ
บริษัทที่ปรึกษาท�ำแผนฟื้นฟูฯ ยังท�ำหน้าที่ไม่ครบถ้วน จากการที่ไม่ส่งกิจการ
คืนให้แก่ผู้บริหารเดิม
และ 2. ผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ กระท�ำการทุจริต โดยปลอมแปลงเอกสาร
จดหมายลาออกของประสิทธิ์ และยังได้กระท�ำการที่ขัดต่อกฎหมายล้มละลาย
ในการสั่งปลดผู้บริหารระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
แต่ศาลชัน้ ต้นมีคำ� ตัดสินยืนตามผลการพิจารณาอนุมตั กิ ารออกจากแผน
ฟื้นฟูฯ ของศาลล้มละลายกลาง ต่อมากลุ่มอุไรรัตน์ได้ยื่นค�ำร้องต่อยังศาลฎีกา
จนกระทั่งเมื่อราวปลายเดือนพฤศจิกายน ศาลฎีกาได้พิจารณารับค�ำร้องสั่งให้
ยกเลิกค�ำสั่งของศาลชั้นต้นทั้งหมด
ต้นทุนความพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวของครอบครัวอุไรรัตน์ใน
โรงพยาบาลพญาไทนั้นมีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินจากการ
ลงขันตามก�ำลังทรัพย์ที่มีจากบรรดาเพื่อนๆ ของประสิทธิ์ เงินที่มาจากการขาย
ที่ดินสวนยางจ�ำนวน 80-90 ไร่ ที่ ดร.อาทิตย์ได้รับเป็นมรดกโดยตรงจากปู่ของ
เขา รวมถึงเงินที่มาจากการกู้ยืมธนาคารกรุงไทย โดยใช้บ้านที่ ดร.อาทิตย์อาศัย
อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ไม่นับรวมถึงความผูกพันทั้งหมดของ
คนในตระกูลทีม่ ตี อ่ ค�ำว่าประสิทธิพ์ ฒ
ั นา ทีม่ าจากชือ่ พ่อและแม่ของ ดร.อาทิตย์
“พวกเราเอาชีวติ ทัง้ ชีวติ มาฝังอยูใ่ นนี้ ชือ่ บริษทั ก็ชอื่ พ่อชือ่ แม่ผม พูดถึงว่า
เสียดายไหม ทีม่ นั เป็นทรัพย์สมบัติ ผมไม่ได้เสียดายในทรัพย์สมบัตมิ ากไปกว่า
ความถูกต้อง นี่มันโจรนะ มันปล้นกันชัดๆ พูดกันดีๆ มาเจรจากันดีๆ แค่นี้ ผม
ไม่ได้ยึดติดอะไร เพราะหุ้นเราก็นิดเดียว และมันก็เป็นกิจการที่ไม่ใช่ว่าเราต้อง
เป็นเจ้าของใหญ่ หุ้นใหญ่ ถึงจะเป็นผู้บริหาร แต่มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อน”
ดร.อาทิตย์บรรยายความผูกพันที่เขามีต่อโรงพยาบาลพญาไท และท่าทีในการ
เข้ามาเทกโอเวอร์กิจการจากคนในตระกูลทองแตง
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ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

“คืนวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2481 เวลาเที่ยงคืน 18 นาที ลูกปู๊ด

คลอดที่บ้านพักอัยการ จังหวัดน่าน โดยที่เลยเวลาเที่ยงคืน จึงถือเป็นวันที่ 9
คุณมะลิ เมียหมอชัย สังขเวส เป็นคนท�ำคลอด”
นัน่ คือบันทึกของ “ประสิทธิ์ อุไรรัตน์” อัยการหนุม่ ในขณะนัน้ ผูเ้ ป็นบิดา
ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เขียนเอาไว้ในวันที่ ด.ช.อาทิตย์ ลืมตามาดูโลก
“อาทิตย์ อุไรรัตน์” จึงเปรียบดังหัวแก้วหัวแหวนของ “คุณแม่พัฒนา
อุไรรัตน์” ผู้เป็นมารดา และ “คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์” ผู้เป็นบิดา เพราะเป็น
บุตรชายเพียงคนเดียวของครอบครัว
ด.ช.อาทิตย์ใช้ชวี ติ ยามเยาว์วยั อยูก่ บั คุณพ่อ แม่ และปูย่ ่า ทีจ่ งั หวัดน่าน
ได้รบั การศึกษาชัน้ อนุบาลทีโ่ รงเรียนราษฎร์ขา้ งบ้าน ต่อด้วยระดับประถมศึกษา
ที่โรงเรียนบัณฑิตวิทยา จังหวัดน่าน
ต่ อ มาคุ ณ พ่ อ ประสิ ท ธิ์ ไ ด้ ย ้ า ยไปรั บ ต� ำ แหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด ลพบุ รี
ด.ช.อาทิตย์ได้เข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนถนอมวิทยา จนจบชั้น
ประถมปีที่ 4 และด้วยสายตาที่มองการณ์ไกลของผู้เป็นบิดา โดยเฉพาะการ
เห็นความส�ำคัญของภาษาอังกฤษที่มีความจ�ำเป็นในอนาคต คุณพ่อประสิทธิ์
จึงให้บุตรชายมาสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แต่เนื่องจาก
ด.ช.อาทิตย์ศกึ ษาจากโรงเรียนในชนบททีไ่ ม่เคยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท�ำให้สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ
คุณพ่อประสิทธิ์ ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ใหญ่ของกรุงเทพคริสเตียนให้ไปเรียนที่โรงเรียนผดุงวิทยา ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน ด้วยเวลา 2

เดือนที่ ด.ช.อาทิตย์ถูกจับย้ายโรงเรียน ผู้เป็นบิดาขอให้ลูกชายได้กลับมาเรียน
ทีโ่ รงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตามความตัง้ ใจเดิม ซึง่ ด.ช.อาทิตย์สามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษก้าวหน้าไปมาก กระทั่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
โฆษกภาษาอังกฤษในงานแสดงของเด็กๆ
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้สอบเข้ าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การทูตตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ป็นบิดา และได้ลมิ้ ลอง
ท�ำงานในต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอที่จังหวัดนครนายก ก่อนจะสอบชิงทุนไปศึกษา
ต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยทัฟส์
มลรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหาร
รัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย กรุงลอสแองเจลิส ก่อนจะตบท้ายด้วย
การได้รับทุนการศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา เปลี่ยนค�ำน�ำหน้าจาก “นาย” เป็น “ด็อกเตอร์”
จากนั้น ดร.อาทิตย์ได้กลับมาใช้ทุนที่ส�ำนักงาน ก.พ. เริ่มตั้งแต่ระดับ
หัวหน้าฝ่ายอัตราก�ำลังและฝึกอบรม หัวหน้ากองวิชาการ และได้โอนย้ายไป
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากองบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทั้งทางบริห ารและวิช าการ ท�ำให้
ดร.อาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่แวดวงการเมืองไทย และได้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีถึง
3 กระทรวงด้วยกัน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาล
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย สมัยแรก และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 นอกจากนี้ยังได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญทางการเมือง ได้แก่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการ
ประธานรัฐสภา (ช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
ปัจจุบนั ดร.อาทิตย์ดำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และแม้วา่
จะถอยฉากออกมาจากการเมืองแล้ว แต่ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่
พรรคการเมืองใหม่ ที่มี นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นหัวหน้าพรรคอยู่
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ประวัติ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

เกิด วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481
สมรสกับ นางบุญน�ำ อุไรรัตน์
มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่ อภิวัฒิ อุไรรัตน์ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ และ
อภิรมณ อุไรรัตน์

การศึกษาและคุณวุฒิ
รัฐศาสตร์ สาขาการทูตและการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Fletcher School
of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts USA
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจจาก California State University,
Los Angeles, USA MS (Public Service) California State University,
Los Angeles, USA
ดุษฎีบัณฑิต ทางรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก University
of Colorado, Boulder, Colorado, USA
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ประวัติการท�ำงาน
ปลัดอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
หัวหน้าฝ่ายอัตราก�ำลังและฝึกอบรม ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
และพลเรือน
หัวหน้ากองวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวหน้ากองบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้าราชการพลเรือน
กรรมการการประปานครหลวง
ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

งานการเมือง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เลขาธิการพรรคกิจประชาคม
กรรมาธิการการเศรษฐกิจ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากกรณีกฎหมายการค้า
ปี 2531 ของสหรัฐอเมริกา
โฆษกพรรคเอกภาพ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติด่วนเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการขาดทุนของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภา
หัวหน้าพรรคเสรีธรรม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาอาวุโส พรรคประชาธิปัตย์
ประธานฯ กรรมาธิการต่างประเทศ
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ปรึกษาพรรคการเมืองใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม. ปี 2522)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช. ปี 2532)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว. ปี 2535)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช. ปี 2536)
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