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ค�าน�า

   หำกเปรียบชีวิตคนเป็นเช่นต�ำรำ ‘ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์’ ก็นับเป็น
ต�ำรำที่มีค่ำควรศึกษำอย่ำงยิ่ง
 เนื่องเพรำะเส้นทำงเดินชีวิตที่หลำกหลำยของ ดร.อำทิตย์ทั้งงำน 
กำรเมือง งำนบริหำร หรืองำนสังคม ล้วนแต่เผชิญกับเรื่องรำวที่สำมำรถกล่ำว
ได้ว่ำเป็น “ประวัติศำสตร์” ส�ำคัญของชำติทั้งสิ้น  
 ไล่เรียงตั้งแต่เหตุกำรณ์ “พฤษภำทมิฬ” ปี 2535 ที่ท�ำให้ทุกคนรู้จัก 
ดร.อำทิตย์มำกที่สุดในนำม “วีรบุรุษประชำธิปไตย” ย้อนหลังไปกวำ่นั้นก็เป็น
ที่จดจ�ำของคนในฐำนะผู้ว่ำกำรฯ ที่พลิกผัน “กำรประปำ” องค์กรรัฐวิสำหกิจ
ที่เน่ำเฟะให้กลับมำมีก�ำไรได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ อีกครั้งกับค�ำว่ำ “วีรบุรุษ” เมื่อ
ครั้งต�ำแหน่งรัฐมนตรี ดร.อำทิตย์ก็กล้ำเข้ำไปถอดสลักปัญหำอันซับซ้อนอย่ำง 
“เขื่อนรำษีไศล” กล้ำตัดสินใจคิดนอกกรอบ เมื่อครั้งรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือควำมมุ่งมั่นตั้งใจก่อตั้งมหำวิทยำลัย
เอกชน ต่อสู้ผลักดันให้มีคณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ำมกลำง
อุปสรรคปัญหำนำนำ  เหล่ำนี้เป็นต้น
  หลำยเรื่องแม้กลำยเป็นอดีตไปนำนแล้ว แต่ในเชิงควำมคิดและปฏิบัติ
ของ ดร.อำทติย์กลบัน่ำสนใจ และน่ำจะใช้ได้เสมอ ไม่ว่ำยคุสมยัจะเปลีย่นแปลง
ไปแค่ไหน โดยเฉพำะภำวะกำรเมืองและสังคมของประเทศปัจจุบัน
  กำรจะก้ำวข้ำมผ่ำนวกิฤตต่ำงๆ ได้อย่ำงไร ดร.อำทติย์ คอืกรณศีกึษำหนึง่
  แน่นอนว่ำ เรื่องรำวของ ดร.อำทิตย์ทั้งหลำยที่กล่ำวมำถูกบันทึกไว้
มำกมำย ทั้งจำกสื่อสิ่งพิมพ์ แฟ้มประวัติ วิดีทัศน์ หรือปัจจุบันค้นคว้ำได้ทำง

อินเทอร์เน็ต บุคคลที่สนใจสำมำรถค้นคว้ำหำอ่ำนได้ไม่ยำก แต่ต้องไม่ลืมว่ำ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้อื่นเขียนไว้ ประกอบกับบำงเหตุกำรณ์ด้วยเงื่อนไขเวลำขณะนั้น
ไม่สำมำรถท�ำให้ ดร.อำทิตย์เปิดเผยได้ถนัดนัก จึงย่อมไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร 
  ประกำรส�ำคัญ เรำย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่ำ เวลำเมื่อล่วงเลยผ่ำนไป เรื่อง
รำวอันเป็นประวัติศำสตร์บำงเรื่องก็จะถูกลืมเลือนหำยไป มิหน�ำซ�้ำข้อเท็จจริง  
ข้อควรรู้บำงอย่ำงก็จะพลอยตำยไปกับกำลเวลำไปด้วย  ไม่มีข้อยกเว้น รวมทั้ง
เรื่องรำวของกำรก้ำวข้ำมผ่ำนวิกฤตใหญ่น้อยนำนัปกำรของคนชื่อ ดร.อำทิตย์  
   หนังสือเล่มนี้ ทีมงำนกองบรรณำธิกำร ASTV-ผู้จัดกำร ได้รับโอกำส
บนัทกึและเรยีบเรยีงค�ำบอกเล่ำจำกปำกของ ดร.อำทติย์เอง ซึง่ถ่ำยทอดทกุเรือ่ง
อย่ำงละเอียด โดยหลำยๆ เรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมำก่อน
  ประกอบกบัทมีงำนของมหำวทิยำลยัรงัสติ ทีช่่วยเหลอืกำรค้นคว้ำข้อมลู 
แนะน�ำแหล่งข้อมลูเพิม่เตมิจงึท�ำให้มัน่ใจว่ำ หนงัสอืทีท่่ำนผูอ่้ำนจะได้อ่ำนจำกนี้
เป็นอะไรทีแ่ตกต่ำงและเตมิเตม็ประวตัศิำสตร์ส่วนที ่ดร.อำทติย์เข้ำไปเกีย่วข้อง
ได้เป็นอย่ำงดี
  สุดท้ำยนี้ ในฐำนะบรรณำธิกำรต้องขอกรำบขอบพระคุณ ดร.อำทิตย์ 
อุไรรัตน์ ขอบคุณทีมงำนมหำวิทยำลัยรังสิตไว้ ณ ที่นี้  ขอบคุณทีมงำน
กองบรรณำธกิำร ASTV-ผูจ้ดักำร ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด ส�ำนกัพมิพ์บ้ำนพระอำทติย์ 
และที่ส�ำคัญผู้อ่ำนทุกท่ำน

        สุวิชชา เพียราษฎร์
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บทน�า

 กำรเรียนรู ้ของมนุษย์นั้น ได้ทั้งจำกกำรเรียนรู ้ด้วยตัวเองผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง หรือกำรเรียนรู้ผ่ำนตัวอักษร ซึ่ง “กำรเรียนรู้” ที่ถือเป็น 
“กำรเรียนลัด” ของผู ้คนที่ได้ผลดีทำงหนึ่ง คือ กำรถอดบทเรียนจำกผู้มี
ประสบกำรณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ท�ำกำรเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจ
 ชีวิตของ “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ไม่ต่ำงอะไรจำกหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรกลั่นกรอง บ่มเพำะด้วยเหตุกำรณ์ที่ต่ำงกรรมต่ำงวำระ 
 ในยำมทีเ่ขำเป็นประธำนรฐัสภำ เขำต้องแบกเอำควำมคำดหวงัของคนทัง้
ประเทศไว้บนบ่ำไหล่ และมอีนำคตของชำตเิป็นเดมิพนัในกำรตดัสนิใจ ดงักำรน�ำ
ชือ่นำยกรฐัมนตรขีึน้ทลูเกล้ำฯ ในช่วงเหตกุำรณ์ “พฤษภำทมฬิ” ท่ำมกลำงควำม
ขัดแย้งของคนในชำติ และควำมกดดันที่เขำได้รับจำกนักกำรเมืองที่อยู่รอบตัว 
แต่บุรุษผู้นี้ก็น�ำพำชำติหลุดพ้นจำกเปลวไฟแห่งควำมขัดแย้งออกมำได้
 ในยำมที่เขำเป็นผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง เขำต้องเข้ำไปแก้ปัญหำ
ควำมขดัแย้งทีก่ดักนิองค์กรจนแทบไม่เหลอืควำมเป็นหนึง่เดยีวกนั ภำวะขำดทนุ
สะสมมโหฬำร ภำระทีเ่ขำต้องต่อสูเ้อำชนะทัง้กบั “ใจ” ของพนกังำนกำรประปำฯ 
และควำมเลวร้ำยทำงกำรเมือง เขำก็พำองค์กรแห่งนี้กลับมำยืนหยัดได้อย่ำงมี
ศักดิ์ศรี ฟื้นคืนก�ำไร และรับใช้ประชำชนมำจวบจนทุกวันนี้ 
 ในยำมที่เขำเป็นรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และต้องเขำ้ไป
แก้ปัญหำให้ชำวบ้ำนลุ่มน�้ำมูลที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงเขื่อนรำษีไศล เขำ
ไม่ได้ลงัเลสงสยัในสิง่ทีต้่องกระท�ำ ทัง้ทีเ่สีย่งต่อกำรถกูรมุย�ำจำกเพือ่น ส.ส.ด้วย
กนัเอง เมือ่ตดัสนิใจแขวนเขือ่นทีใ่ช้งบประมำณหลำยพนัล้ำนบำทในกำรสร้ำงไว้

โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพรำะนัน่คอืสิง่ทีท่�ำให้ควำมเดอืดร้อนของพีน้่องประชำชน
หมดไป  
 ในยำมทีเ่ขำเป็นรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และฉกีกฎของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ โดยมุ่งจะน�ำประเทศให้พ้นจำกสมรภูมิของสงครำม
เป็นหลัก แต่ตัวเขำเองกลับถูกเพื่อน ส.ส.ร่วมชำติรุมก่นด่ำ
 ในยำมที่เขำเป็นอธิกำรบดีผู ้ก่อตั้งมหำวิทยำลัยรังสิต เมื่อชำติเกิด
วกิฤตขำดแคลนแพทย์ เขำกก็ล้ำทีจ่ะเอำควำมมุง่มัน่และจรงิใจเข้ำไปคดัง้ำงกบั
ค่ำนิยมเดิมๆ ของสังคมไทย ที่เข้ำใจว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐเท่ำนั้นถึงจะมีสิทธิ์
เปิดโรงเรียนแพทย์ได้ กระทั่งสำมำรถขอเปิดหลักสูตรแพทย์ในมหำวิทยำลัย
เอกชนได้เป็นแห่งแรกของประเทศ
 ดร.อำทิตย์มีแนวคิดอย่ำงไร ต่อกำรตัดสินใจแต่ละครั้ง  
 แต่ละเรื่องในชีวิตของ “ดร.อำทิตย์” สะท้อนควำมเป็นตัวตนของเขำ
ชัดเจน ถ้ำคิดจะเรียนลัดให้ได้ผลดี ก็คงต้องหำบทเรียนที่ผำ่นกำรคัดสรรจำก
ประสบกำรณ์ชั้นดีมำเป็นต้นแบบกำรเรียนรู้
 ชีวิตของ ดร.อำทิตย์ มีคุณสมบัติดังว่ำทุกประกำร  
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 ...ท่ำมกลำงเศษฝุ่นจำกซำกปรักหักพัง
ของบ้ำนเมือง ท่ำมกลำงกลิ่นควันปืนและเสียงตบเท้ำ
ดังสนั่นของท็อปบูต และท่ำมกลำงเหตุกำรณ์วิกฤต
ทำงกำรเมืองอันเป็นที่มำของกำรปะทะกันอย่ำงรุนแรง 
จนเสียเลือด เสียเนื้อ เสียชีวิต เมื่อคนไทยหันมำเผชิญ
หน้ำกนัเอง บ้ำนเมอืงลกุเป็นไฟ กำรสือ่สำรถกูบดิเบอืน 
ประชำชนถูกปิดหูปิดตำจำกข้อเท็จจริง...
 มันเป็นกลียุคอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่
ภายหลังถูกขานนามว่า “พฤษภาทมิฬ” หรือ “Black 
May” 
 ในขณะที่ประเทศชำติก�ำลังก้ำวเข้ำสู่หัวเลี้ยว
หัวต่ออันตึงเครียดและล่อแหลม บุคคลผู้หนึ่งที่ร่วม
อยู่ในเหตุวิกฤตครั้งนั้น และกำรตัดสินใจครั้งส�ำคัญ
ที่สุดในครั้งนี้ของเขำ เป็นกำรตัดสินใจครั้งใหญ่ ที่จะ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงในระดับประเทศ และต่อ
ประชำชนทุกผู้ทุกนำมเลยทีเดียว

ฝ่าวิกฤต “ท็อปบูต” 
ในห้วงเวลา

“พฤษภาทมิฬ”

ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  ต่อมาเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม 

ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภาขณะนั้น ได้ท�าในสิ่งที่ทุกฝ่าย

ไม่คาดคิด โดยตัดสินใจน�าชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้กลับมา

 ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่มาของฉายา “วีรบุรุษประชาธิปไตย”
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ประชาชนที่ไม่พอใจการเสียสัตย์เข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.สุจินดา คราประยูร หนึ่งในสมาชิก

ในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่เข้าร่วมปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 

จากที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่รับต�าแหน่งใดๆ โดยการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลที่น�าโดยพล.อ.สุจินดา ค่อยๆ ลุกลาม

และขยายวงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2535

พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง หัวหน้า พรรคพลังธรรมในขณะนั้น เป็นผู้น�ามวลชนคนส�าคัญ

ที่ต่อสู้เรียกร้องให้ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากต�าแหน่ง และให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เพื่อน�าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

พล.อ.สุจินดา คราประยูร  ผู้บัญชาการทหารบก 

ขณะนั้นนับเป็นบุคคลส�าคัญใน 

“คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” 

ที่เข้ายึดอ�านาจจาก 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
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คืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ขณะที่ผู้ประท้วงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร เคลื่อนขบวนประชาชน

จากสนามหลวงไปยังถนนราชด�าเนินกลาง เพื่อไปยังหน้าท�าเนียบรัฐบาล ต�ารวจและทหารได้สกัดการ

เคลื่อนขบวนของประชาชน เริ่มเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในบางจุด 

และมีการบุกเผาสถานีต�ารวจนครบาลนางเลิ้ง 

จากนั้นเมื่อเข้าสู่วันที่ 18 พฤษภาคม รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร

และให้ทหารท�าหน้าที่รักษาความสงบ แต่ได้น�าไปสู่การปะทะกันกับประชาชน มีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุม

ในบริเวณถนนราชด�าเนิน จากนั้นจึงเข้าสลายการชุมนุมในเช้ามืดวันเดียวกันนั้น 

ตามหลักฐานที่ปรากฏมีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก
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จากบ้านราชครู	สู่เก้าอี้นายกฯ

 ชนวนเหตอุนัเป็นทีม่ำของเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงครัง้ส�ำคญัทีส่ดุอกีครัง้
หนึง่ของประเทศไทย เหตกุำรณ์ทีต้่องถกูบนัทกึเอำไว้ในประวตัศิำสตร์กำรลกุฮอื
ของประชำชนเพือ่ต่อสูอ้�ำนำจเผดจ็กำรทีเ่กดิขึน้เมือ่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2535 
ที่รู้จักกันในนำมของ “พฤษภำทมิฬ” นั้น มีปฐมบทจำกภำยหลังกำรลงจำกเก้ำอี้
นำยกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ โดยปฏิเสธ
จะรั้งต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 4 
 ในขณะทีท่ำยำทฝ่ังบ้ำนรำชครอูย่ำง “พล.อ.ชำตชิำย ชณุหะวณั” ในฐำนะ
หวัหน้ำพรรคชำตไิทย ทีล่งเล่นกำรเมอืงผ่ำนสนำมเลอืกตัง้ และสำมำรถเอำชนะ
กำรเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531 ได้คะแนนของพรรคในสภำผู้แทนรำษฎรเป็น
อันดับหนึ่ง จึงได้เป็นแกนน�ำจัดตั้งรัฐบำลผสม และ พล.อ.ชำติชำยก็ได้ขึ้นนั่ง
เก้ำอีน้ำยกรฐัมนตรคีนต่อมำ โดยเข้ำรบัต�ำแหน่งเมือ่วนัที ่4 สงิหำคม พ.ศ. 2531 
 ในยุคที่ พล.อ.ชำติชำยเป็นนำยกรัฐมนตรีนั้น ถือว่ำเป็นยุคที่มีกำร
วำงนโยบำยกำรบริหำรเน้นหนักไปในด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจผลงำน
ที่โดดเด่นมำกของรัฐบำล พล.อ.ชำติชำย คือกำรด�ำเนินนโยบำยกระชับ                 
ควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศเพื่อนบ้ำนในกลุ่มอินโดจีน
ประสำนงำนให้มีกำรเจรจำร่วมเขมร 4 ฝ่ำย เพื่อยุติกำรสู้รบและสนับสนุนให้มี
กำรจัดตั้งรัฐบำลประเทศกัมพูชำภำยใต้กำรน�ำของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ
ขึ้น และเดินหน้ำเต็มตัวเพื่อผลักดันกำรค้ำระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนที่
มีชำยแดนติดกัน ภำยใต้ชื่อที่รู้จักกันดีในนำม “เปลี่ยนสนำมรบให้เป็นสนำม
กำรค้ำ”
 นอกจำกนี ้รฐับำลยงัได้อนมุตัโิครงกำรเพือ่ให้เอกชนเข้ำมำลงทนุพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรโทรศัพท์พื้นฐำน 3 ล้ำนเลข-
หมำย โครงกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ โครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และโครงกำรทำงด่วนยกระดับ 
 ถอืเป็นห้วงเวลำแห่งกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยเลยทเีดยีว 
ตัวเลขควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนั้นร้อนแรงถึงกว่ำ 10 
เปอร์เซน็ต์ต่อปี กระทัง่มกีำรคำดหมำยโดยทัว่ไปว่ำประเทศไทยจะเป็น “เสอืตวั
ที่ 5” ของเอเชีย (Fifth Asian Tiger) ต่อจำก “4 เสือเศรษฐกิจของเอเชีย” คือ 

เกำหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน
 แต่ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยก�ำลังเฟื่องฟูถึงขีดสุด ตัวเลข
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศไต่ระดับสูงเสียจนน่ำชื่นใจ รำคำบ้ำน ที่ดิน และ
อสงัหำรมิทรพัย์อืน่ๆ พร้อมใจกนัดดีตวัขึน้สงูเป็นประวตักิำรณ์ ทว่ำเสถยีรภำพ
ภำยในของรัฐบำลกลับเกิดปัญหำ และดูเหมือนปัญหำนั้นจะขยำยขึ้นเรื่อยๆ 
อย่ำงยำกจะควบคุมและแก้ไข
 “พล.อ.ชำติชำยท่ำนเป็นผู้ชำยที่เป็นผู้ชำยแท้ๆ บุคลิกลักษณะออกจะ
เพลย์บอยหน่อยๆ ด้วยซ�้ำ ท่ำนจะง่ำยๆ ไม่จุกจิก มีอะไรก็จะบอกเสมอว่ำไม่มี
ปัญหำ No Problem” ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ให้ภำพของผู้น�ำรัฐนำวำในขณะนั้น
 ซึ่งค�ำพูดติดปำกของ พล.อ.ชำติชำยนี้ ใช่ว่ำจะรู ้ดีแค่ในหมู่แวดวง
กำรเมือง ทว่ำในระดับบุคคลทั่วไปก็มักจะได้ยิน พล.อ.ชำติชำยพูดค�ำนี้ผ่ำน
สื่ออยู่เสมอๆ เพรำะมักจะเป็นค�ำที่ พล.อ.ชำติชำยพูดบ่อยๆ ขณะให้สัมภำษณ์
สื่อมวลชนว่ำ “No Problem” หมำยถึง “ไม่มีปัญหำ” จนเป็นที่จดจ�ำได้ทั่วไป 
จนกระทั่งศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง “ยืนยง โอภำกุล” หรือ “แอ๊ด คำรำบำว”  ได้น�ำ
ไปประพันธ์เป็นเพลงล้อกำรเมืองชื่อ “โนพลอมแพลม”

เฟื่องฟูจนลืมดูภายใน

 ด้วยบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้ำงจะง่ำยๆ สบำยๆ และมีใจนักเลง ไม่
ถือโทษโกรธเพื่อนหรือน้องๆ และมักจะหยวนๆ กันไปของ พล.อ.ชำติชำย ท�ำให้
เกดิกำรทจุรติและกนินอกกนิในกันในคณะรฐัมนตร ีหลำยคนในคณะรฐัมนตรี
มชีือ่เกีย่วข้องในกำรกระท�ำกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ จนสือ่มวลชนในยคุนัน้
ขนำนนำมคณะรฐัมนตรภีำยใต้กำรน�ำของ  พล.อ.ชำตชิำยว่ำ “บฟุเฟต์คาบเินต” 
(Buffet Cabinet) ซึง่เป็นค�ำทีใ่ช้เปรยีบเทยีบกบักำรทีร่ฐัมนตรทีัง้หลำยสำมำรถ
ทจุรติโกงบ้ำนกนิเมอืงได้โดยสะดวก ชนดิมอืใครยำวสำวได้กส็ำวเอำ ไม่ต่ำงจำก
กำรรับประทำนอำหำรบุฟเฟต์ ที่รับประทำนเท่ำไหร่ก็ได้
 และแม้ว่ำผู้น�ำในคณะรัฐบำลยุคนั้นมักจะชอบเอ่ยค�ำว่ำ “ไม่มีปัญหำ” 
ออกมำอยู่บ่อยๆ แต่สิ่งที่เป็นควำมจริงแบบมิอำจจะปฏิเสธได้ก็คือ  กำรบริหำร
บ้ำนเมืองของ พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ ก�ำลัง “ประสบปัญหำอย่ำงใหญ่หลวง” 
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 นอกจำกจะมีค�ำกล่ำวโจมตีกำรท�ำงำนของคณะรัฐมนตรีว่ำเป็นแบบ 
“บุฟเฟต์คำบิเนต” แล้ว กำรท�ำงำนของสภำผู้แทนรำษฎรที่มีสัดส่วน ส.ส.ฝ่ำย
รัฐบำลเป็นจ�ำนวนมำกก็ถูกโจมตีว่ำมีสภำพเป็น “เผด็จกำรรัฐสภำ” ด้วย
 ด้ำนประชำชนผู้ที่เคยนิยม พล.อ.ชำติชำยในฐำนะนำยกรัฐมนตรีผู้น�ำ
พำประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณภำพชีวิตและสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินมีมำกขึ้น ก็เริ่มจะหันมำมองพฤติกรรม “ชูชก” ของนักกำรเมืองใน
คณะรัฐบำลที่ “กินเอำๆ” อย่ำงไม่รู้จักพอ จนคะแนนนิยมที่ประชำชนมีต่อตัว 
พล.อ.ชำติชำย รวมถึงคณะรัฐมนตรีตกต�่ำลงอย่ำงมำก

รัฐประหารกลางอากาศและค�าสัตย์ของ	รสช.

 ในขณะเดียวกันที่กลุ ่มนำยทหำรระดับสูงของประเทศไทย น�ำโดย 
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล 
และ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ได้หำรือกันอย่ำงลับๆ เพื่อก่อรัฐประหำร                  
โดยอ้ำงควำมชอบธรรมจำกควำมล้มเหลวในกำรบริหำรประเทศของ พล.อ.         
ชำติชำย 
 จนในที่สุดแผนกำรครั้งนี้ก็ถูกหำรือตระเตรียมจนพร้อมสรรพ พร้อมๆ 
กับสถำนกำรณ์ที่สุกงอม...ช่วงเวลำประมำณ 11.15 น. ของวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2534 ขณะที่ พล.อ.ชำติชำย และ พล.อ.อำทิตย์ ก�ำลังเอก รองนำยกรัฐมนตรี 
(ต�ำแหน่งในขณะนั้น) พร้อมคณะก�ำลังจะเดินทำงโดยเครื่องบินซี 130 เพื่อน�ำ
พล.อ.อำทิตย์ ก�ำลังเอก รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
กลำโหม เดินทำงไปเข้ำเฝ้ำฯ ถวำยสัตย์ปฏิญำณ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ซึ่งเสด็จฯ แปรพระรำชฐำน ณ พระต�ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในวินำทีที่ล้อของเครื่องบินซี 130 ผละออกจำกพื้นรันเวย์เพื่อจะ
เทกออฟล�ำขึ้นสู่อำกำศ ทหำรสองนำยในชุดซำฟำรีสีน�้ำตำลก็กระชำกปืนจำก
เอวควบคุม รปภ.ทั้ง 20 คนเอำไว้ พร้อมๆ กับที่เครื่องบินลดควำมเร็วลง และ
พล.อ.ชำติชำยถูกคุมตัว แผนกำรก่อรัฐประหำรเป็นไปตำมที่ก�ำหนดเอำไว้ทุก
ประกำร
 พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ออกจำกกองทัพอำกำศ สมทบกับ พล.อ. 

สุจินดำ ครำประยูร พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และ 
พล.อ.สนุทร คงสมพงษ์ ผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุออกแถลงกำรณ์กบัประชำชน ใน
ฐำนะกลุม่ทีเ่รยีกตวัเองว่ำ “คณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำต”ิ หรอื “รสช.”
 โดยในเบื้องต้น คณะ รสช. โดยเฉพำะ พล.อ.สุจินดำ ได้ออกหน้ำให้
สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังท�ำกำรรัฐประหำรอยู่เนืองๆ และแทบทุกครั้งจะให้
ค�ำมั่นว่ำคณะ รสช.รัฐประหำรเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทำงที่ดีขึ้น เพื่อ
แก้ไขระบอบรัฐบำลที่ทุจริตโกงบ้ำนกินเมือง โดยคณะ รสช.จะไม่รับต�ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีโดยเด็ดขำด
 “ผมยืนยัน ไม่เล่นการเมือง ไม่ลงเลือกตั้ง ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีโดย
เด็ดขาด การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน”

 ทว่ำในระหว่ำงนั้นก็ได้มีวลีเด็ดเล็ดลอดออกมำเป็นกระแสพูดกันหนำหู
พอสมควรว่ำ “บิ๊กจ๊อด” พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้เป็นหัวหน้ำคณะ รสช.ได้พูด
ถึงคนจะมำเป็นนำยกฯ หลังยึดอ�ำนำจรัฐบำล พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ ว่ำ 

... “หากสุไม่เอาก็ให้เต้ ถ้าเต้ไม่เอาก็ให้ตุ๋ย” ...
(“สุ” คือ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ส่วน “เต้” คือ พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล 

และ “ตุ๋ย” คือ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี)

 ถอืเป็นวลทีีฉ่ำยภำพควำมเป็น “เผดจ็กำรทหำร” ในยคุนัน้ได้แบบไม่ต้อง
อธิบำยควำมเพิ่ม

 ในระหว่ำงนี้จะให้เกิดสุญญำกำศด้ำนกำรบริหำรประเทศไม่ได้ คณะ
รักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติจึงได้น�ำชื่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้น
ทูลเกล้ำฯ เป็นนำยกรัฐมนตรีเพื่อขัดตำทัพในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2534 ซึ่งได้
รับกำรโปรดเกล้ำฯ ลงมำเมื่อวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2534 และมีกำรแต่งตั้งสภำ
นติบิญัญตัแิห่งชำตขิึน้ รวมทัง้กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนญู 20 คน 
เพื่อร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 
 ประเด็นที่ประชำชนสนใจในรัฐธรรมนูญฉบับ รสช.ก็คือ นำยกรัฐมนตรี
มำจำกกำรเลอืกตัง้หรอืไม่ ท้ำยทีส่ดุรฐัธรรมนญูใหม่กไ็ม่ได้ระบปุระเดน็นีล้งไป
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 มีเพียงค�ำพูดจำก พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ที่ปฏิเสธต่อประชำชนว่ำ      
“จะไม่สืบทอดอ�ำนำจ จะไม่เป็นนำยกรัฐมนตรี”

เปิดเบื้องลึก	“ณรงค์	วงศ์วรรณ”	
กับข้อหา	“ยาเสพติด”	วืดนั่งเก้าอี้นายกฯ

 หลงักำรจดักำรเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่วนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2535 โดยพรรค
ที่ได้จ�ำนวนผู้แทนฯ มำกที่สุดคือ พรรคสำมัคคีธรรม (79 คน) ได้เป็นแกนน�ำ
จัดตั้งรัฐบำล โดยมีกำรรวมตัวกับพรรคร่วมรัฐบำลอื่นๆ คือ พรรคชำติไทย 
พรรคกิจสังคม และพรรครำษฎร และมีกำรเตรียมเสนอนำยณรงค์ วงศ์วรรณ 
หัวหน้ำพรรคสำมัคคีธรรมในฐำนะหัวหน้ำพรรคที่มีผู้แทนฯ มำกที่สุด ขึ้นเป็น
นำยกรัฐมนตรี แต่ปรำกฏว่ำ ทำงโฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 
นำงมำร์กำเร็ต ทัตไวเลอร์ ได้ออกมำประกำศว่ำนำยณรงค์นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่
สำมำรถขอวซ่ีำเดนิทำงเข้ำสหรฐัฯ ได้ เนือ่งจำกมคีวำมใกล้ชดิกบันกัค้ำยำเสพตดิ 
ท�ำให้หวยมำออกที่ “พล.อ.สุจินดำ” ผู้ซึ่งก่อนหน้ำนี้ประกำศยืนยันหนักแน่นว่ำ
ตนและคณะ รสช.จะไม่รบัต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรโีดยเดด็ขำด และไม่ได้ก่อกำร
รัฐประหำรมำเพื่อหวังจะเอำอ�ำนำจไว้ในมือ
 “สำเหตุที่พี่ณรงค์โดนกล่ำวหำว่ำมีเอี่ยวกับยำเสพติดก็เพรำะมีวันหนึ่ง
พี่ณรงค์เปิดแถลงข่ำว ในวันนั้นมีด็อกเตอร์หญิงจำกประเทศสิงคโปร์คนหนึ่ง
ถำมพี่ณรงค์ว่ำ Business ของครอบครัวท่ำนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดใช่ไหม 
พี่ณรงค์กลับตอบไปว่ำ It’s my business คือก็ไม่รู้ว่ำตั้งใจจะพูดว่ำอะไร แล้ว
เขำก็ถำมซ�้ำว่ำท่ำนจะปฏิเสธไหม ผมก็ถลำไปเลยบอกปฏิเสธ แต่พี่ณรงค์ไม่พูด
อะไร ไม่รู้แกเข้ำใจยังไง ก็เลยกลำยเป็นประเด็น 
 ตอนหลงัผมกต็ดิต่อทตูอเมรกินั นดัไปคยุกนั พยำยำมเคลยีร์ว่ำพีณ่รงค์
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ แต่พี่ณรงค์แกมีลักษณะเป็นพ่อเลี้ยงทำงเหนือ บ้ำน
แกเปิดตลอด ใครจะเข้ำไปกินข้ำวเมื่อไหร่ก็ได้ ตัวแกน่ะไม่เกี่ยวหรอก แต่คน
บำงคนที่เข้ำนอกออกในบ้ำนแกน่ะเกี่ยว ทำงสหรัฐฯ ก็ซุ่มจับตำ ปรำกฏว่ำก็มี
รำยงำนว่ำคนที่ข้องเกี่ยวกับยำเสพติดเดินเข้ำนอกออกในบ้ำนพี่ณรงค์ ทูตเอง
ก็ไม่รู้จะท�ำยังไง ก็จบไป ไม่รู้วำ่ใครวำงแผนให้เป็นแบบนั้นหรือเปลำ่ แล้วสภำ 

รสช.ก็เลยเสนอ พล.อ.สุจินดำเป็นนำยกฯ” ดร.อำทิตย์กล่ำวถึงเบื้องหลังและ
ที่มำที่ไปของข้อหำหนักที่นำยณรงค์ถูกกล่ำวหำในครั้งนั้น  จนไม่สำมำรถนั่งใน
ต�ำแหน่งนำยกฯ ได้

เมื่อ	“บิ๊กสุ”	ประกาศ	“เสียสัตย์เพื่อชาติ”

 ในที่สุด พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ก็ตัดสินใจรับต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
โดยกล่ำววลีประวัติศำสตร์ว่ำ “เสียสัตย์เพื่อชำติ” ส�ำหรับ ดร.อำทิตย์เอง ใน
สถำนกำรณ์อันกดดันนี้ เขำโดนลำกเข้ำไปมีเอี่ยวอย่ำงช่วยไม่ได้
 7 เมษำยน พ.ศ. 2535 หลังจำกกำรก้ำวลงจำกเก้ำอี้นำยกรัฐมนตรีสมัย
แรกของนำยอำนันท์ ปันยำรชุน พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ (ประธำนสภำ รสช.)  
พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี พร้อมด้วยดร.อำทิตย์ ได้เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลี-
พระบำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อทูลเกล้ำฯ เสนอชื่อ พล.อ.สุจินดำ
เป็นนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้ำตัวก็ได้ย้อนเหตุกำรณ์กำรเข้ำเฝ้ำฯ ในวันนั้นว่ำ 
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งถามหลายอย่าง พระองค์
ท่านทรงมีรับสั่งให้ช่างภาพให้ทีวีออกไปหมด ทรงซักถามเป็นข้อๆ เหมือนยี่สิบ
ค�าถามเลย “ลาออกจากผบ.ทบ.แล้วหรือยัง”  “หัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ ไม่ได้ 
มรีองหวัหน้าพรรคทีเ่ป็นได้ไหม” ฯลฯ จนมาถงึช่วงท้ายทีม่พีระราชด�ารสัถามถงึ
ประเด็นที่ประชาชนเขาอยากได้นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง” 
 ผมก็กราบบังคมทูลแทนว่า “กฎหมายไม่ได้ห้าม” และค�าถามสุดท้ายที่
ทรงถามก็คือ “ลาออกจาก รสช.หรือยัง”
 “เป็นค�าถามข้อเท็จจริง ที่ถ้าเผื่อพล.อ.สุนทรกับ พล.อ.อิสระพงศ์ตอบ
ตามจริง ก็คือยังไม่ได้ลาออกพระพุทธเจ้าค่ะ แต่เขายังไม่ได้ตอบ เพราะรู้ว่าถ้า
ตอบแบบนี้ท่านจะต้องตีกลับมาเพื่อให้ไปลาออกก่อน ตอนนั้นผมคิดว่าจะเป็น
แบบนั้น ผมก็เลยกราบบังคมทูลไป”
 ดร.อำทิตย์ตัดสินใจขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วัไปว่ำ ต�ำแหน่งมสีองประเภท ประเภทหนึง่เป็นต�ำแหน่งทีม่กีฎหมำย
ก�ำหนดเอำไว้เรียบร้อยว่ำจะเข้ำสู่ต�ำแหน่งอย่ำงไร และจะออกจำกต�ำแหน่ง
อย่ำงไร อีกประเภทหนึ่งอำจจะบอกไว้ไม่ชัดเจนว่ำเข้ำอย่ำงไรออกอย่ำงไร แต่
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เนื่องจำกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวระบุเอำไว้ว่ำ เมื่อมีกำรตั้งนำยกรัฐมนตรีแล้ว 
รสช.จะสลำยตัวโดยอัตโนมัติ ต�ำแหน่งนี้เป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ จะปล่อยให้เกิด
สุญญำกำศแม้แต่วินำทีเดียวก็เป็นกำรมิบังควร 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำจึงมีควำมเห็นว่ำไม่จ�ำเป็นต้องลำออก”
 นี่คือค�ำกรำบบังคมทูลของ ดร.อำทิตย์ในวันนั้น ซึ่งในวันนี้เจ้ำตัวก็ร�ำพึง
ออกมำดังๆ ว่ำ
 “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำตอนนั้นผมคิดได้อย่ำงไรนะ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวท่ำนก็มีรับสั่งว่ำ อำทิตย์พูดถูก มีเหตุผล พระองค์ก็ให้กลับออก
ไปก่อน พอเข้ำมำใหม่ทีวีก็มำตั้งกล้อง แล้วพระองค์จึงทรงลงพระปรมำภิไธย”
 ในกำลนั้น 7 เมษำยน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ประเทศไทยได้นำยก-    
รัฐมนตรีคนที่ 19 นำม “พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร” ผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำร                
นองเลือดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศำสตร์ชำติไทย
 แต่ที่มำกไปกว่ำนั้นยังเป็นวันที่ ดร.อำทิตย์ได้กระท�ำบำงสิ่ง ที่ต่อมำภำย
หลงัสิง่ทีเ่ขำท�ำลงไปนี ้ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเพือ่ “รบัผดิชอบ” ครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขำ

“เปรซิเดียม-ศาสนาใหม่”	วลีพาตายของ	“บิ๊กสุ”

 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 ให้หลังจำกกำรตัดสินใจรับต�ำแหน่งผู้น�ำของ 
พล.อ.สุจินดำ ท่ำมกลำงกระแสควำมไม่พอใจของประชำชนจนมีกำรก่อตัว
ชุมนุมประท้วง ดร.อำทิตย์มีโอกำสพบ พล.อ.สุจินดำ ในพระบรมมหำรำชวัง 
เนื่องจำกเป็นวันฉัตรมงคล และรุ่งขึ้นในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 จะเป็น
วันที่ พล.อ.สุจินดำนำยกฯ คนใหม่จะแถลงนโยบำย ในฐำนะที่ ดร.อำทิตย์รู้จัก
และมีควำมสนิทสนมกับ พล.อ.สุจินดำในระดับหนึ่ง 
 ดร.อำทิตย์จึงให้ค�ำแนะน�ำแก่ “พี่สุ” ของเขำ
 “พี่สุครับ ผมขออะไรพี่สุสักอย่ำงได้ไหมครับ พรุ่งนี้ขอให้พี่เตรียม
สุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ ยำวประมำณ 15 นำที ผมตั้งหัวข้อให้ด้วย  
หัวข้อคือ ‘ท�ำไมผมจึงจ�ำเป็นต้องมำรับต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี’ พี่สุก็รับค�ำ
ว่ำ ได้ ได้ ได้  ซึ่งผมก็คิดว่ำเขำจะพูดดีๆ พูดโน้มน้ำวให้ประชำชนยอมรับและ                          

เย็นลง เพรำะตอนนั้นมันมีกระแสควำมไม่พอใจกรุ่นๆ อยู่”
   และในวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 นั่นเอง พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร 
ก็ได้แถลงเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นที่จะต้องรับต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีคนที่ 19 
ต่อจำกนำยกฯ ขัดตำทัพอย่ำง “อำนันท์ ปันยำรชุน” แต่ พล.อ.สุจินดำได้สร้ำง
ควำมตกตะลงึให้แก่บรรดำนกักำรเมอืง นกัวชิำกำร กระทัง่ประชำชนทัว่ไป ด้วย
ถ้อยแถลงถึงเหตุผลที่ชวนอึ้งและนึกไม่ถึงว่ำคนระดับนำยกรัฐมนตรีคนใหม่
จะยกเหตุผลจ�ำพวกนี้มำเป็น “ข้ออ้ำง” ในเหตุผลของ “ควำมจ�ำเป็น” ที่ต้องรับ
ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
 วันนั้น พล.อ.สุจินดำได้กล่ำวถึงเหตุผลในกำรเข้ำรับต�ำแหน่งนำยก-
รัฐมนตรี ในวันแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำว่ำ ประกำรแรก รัฐธรรมนูญไม่ได้
ก�ำหนดไว้ว่ำนำยกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ประกำรที่สอง 
เคยรับรำชกำรใกล้ชิดบุคคลหนึง่ ที่ปจัจุบันมำเป็นนักกำรเมอืง ทรำบดวี่ำบคุคล 
ผู้นั้นมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ำสภำปฏิวัติ หรือที่ประชำชน
ทั่วไปเรียกว่ำ สภำโจ๊ก 
 “ผมได้เคยเสนอแนะหลำยครั้งให้ถอนตัวจำกคนกลุ่มนั้น และผม          
ค่อนข้ำงมั่นใจว่ำ ระบอบประชำธิปไตยที่ผู้นั้นใฝ่ฝัน คือกำรขึ้นสู่อ�ำนำจใน
ระบอบประชำธิปไตยแบบเปรซิเดียม ในขณะนี้กลุ่มที่ได้ด�ำเนินกำรก่อกวน
ควำมไม่สงบอยู่นอกสภำ เพื่อจะสร้ำงควำมวุ่นวำยเพื่อน�ำประเทศไปสู่ระบอบ
สภำเปรซิเดียมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลกลุ่มนี้ ประกำรที่สำม ผมได้รับกำรร้องขอ
จำกพทุธศำสนกิชนจ�ำนวนมำกให้มำรบัต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีเพือ่ป้องกนัและ
รักษำไว้ซึ่งศำสนำพุทธที่ก�ำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งศำสนำขึ้นใหม่ ประกำร 
ที่สี่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหลำยท่ำนก็ได้เรียนให้ท่ำนประธำนสภำทรำบ
แล้วว่ำกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำได้มีกำรใช้เงินกันมำกกว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ในฐำนะ
คนกลำงทีเ่ป็นนำยกรฐัมนตรคีงจะอยูใ่นฐำนะทีค่วบคมุดแูลกำรทจุรติคอร์รปัชนั
ได้ดีที่สุด” 
 ด้ำน ดร.อำทิตย์ที่ก�ำลังรอฟังค�ำแถลง “ที่ดีที่สุดในชีวิต” ของ พล.อ.           
สุจินดำอยู่นั้น ถึงกับออกปำกบอกถึงควำมรู้สึกแรกที่ได้ยินเหตุผลที่ พล.อ.           
สุจินดำอ้ำงว่ำเป็นเหตุสนับสนุนให้นำยกรัฐมนตรีท็อปบูตรำยนี้ต้องรับต�ำแหน่ง
 “วินาทีนั้นผมบอกตัวเองได้ว่า พี่สุจบแล้วงานนี้พังแล้ว” 
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 ซึ่งก็เป็นจริงอย่ำงที่ ดร.อำทิตย์คำดกำรณ์ เพรำะทันทีที่จบค�ำแถลงของ
นำยกรัฐมนตรีที่ชื่อ “พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร” ประชำชนที่รอฟังค�ำแถลงอยู่
รอบๆ ท�ำเนียบรัฐบำลก็ลุกฮือประท้วงอย่ำงไม่พอใจจนถึงขั้นมีกำรปีนก�ำแพง
รัฐสภำเข้ำมำจนต้องปิดประชุมโดยทันที 
 “จนถงึขัน้ต้องประกำศว่ำ นำยกฯ ไม่อยูแ่ล้ว อย่ำพงัประตเูข้ำมำ อย่ำปีน
รั้วเข้ำมำ แล้วประชำชนที่ไม่พอใจก็เริ่มชุมนุมต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นเลย”

   

พฤษภา	’35	เดือนแห่งสงครามประชาชน	

 กระแสควำมไม่พอใจในกำรกระท�ำของ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร และ
เหล่ำเผด็จกำรทหำรเริ่มขยำยและแผ่เป็นวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ตัง้แต่ช่วงปลำยเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2535 กม็กีำรปรำศรยัแสดงควำมไม่เหน็ด้วย 
ณ ลำนพระบรมรปูทรงม้ำ กระทัง่ 4 พฤษภำคม ดกีรคีวำมร้อนแรงเริม่ทวขีึน้เมือ่
พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำพรรคพลังธรรมในขณะนั้น
เริ่มใช้วิธีอหิงสำอดอำหำร เพื่อแสดงควำมไม่พอใจต่อกำรกระท�ำอันเผด็จกำร
ในครั้งนี้ ยิ่งโหมกระแสกำรเข้ำร่วมชุมนุมของประชำชนให้มำกันมำกขึ้น
 “สมศักดิ์ คุณเงิน” เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นทั้งมิตร 
คนสนิท ผู้ร่วมงำนที่ร่วมหัวจมท้ำยกับ ดร.อำทิตย์ ให้ภำพสถำนกำรณ์กำรเมือง
อันตึงเครียดในขณะนั้นว่ำ กำรแถลงนโยบำยรัฐบำลของนำยกรัฐมนตรี 
พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร น�ำมำซึ่งควำมขัดแย้งรุนแรง 
 กำรชุมนุมคัดค้ำน พล.อ.สุจินดำลุกลำมออกไปจนเกิดกำรเผชิญหน้ำ 
และท่ำมกลำงควำมสับสนวุ่นวำยและควำมรู้สึกที่เห็นคนไทยด้วยกันต้องลุก
ขึ้นมำทุ่มเถียงทะเลำะเบำะแว้งกันเช่นนี้ ท�ำให้ ดร.อำทิตย์ตัดสินใจหำช่องเพื่อ
จะผ่ำทำงตัน เขำยกหูไปหำ พล.อ.สุจินดำเพื่อจะแจ้งว่ำสถำนกำรณ์คุกรุ่นเช่นนี้
ไม่เป็นผลดต่ีอประเทศ และทำงออกทีด่ทีีส่ดุในขณะนีค้อืขอแก้ไขรฐัธรรมนญูให้
นำยกรฐัมนตรมีำจำกกำรเลอืกตัง้ และเพือ่ไม่ให้บวัช�ำ้น�ำ้ขุน่ ดร.อำทติย์เสนอทำง
ลงอย่ำงนิ่มนวลแก่ พล.อ.สุจินดำโดยให้ไปลงสมัครเป็น ส.ส.จังหวัดหนองคำย 
ซึ่งเป็นฐำนเสียงของพรรคสำมัคคีธรรม และรับปำกว่ำจะช่วย พล.อ.สุจินดำ
หำเสียงเข้ำมำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อควำมโปร่งใส ตรงตำมหลักเกณฑ์ 
บนควำมพอใจของประชำชน 

 “ผมเรยีนท่ำนว่ำอย่ำงนัน้ แต่ท่ำนไม่ได้พดูอะไรในวนัทีผ่มโทร.ไป แต่วนั
ต่อมำเขำออกมำแถลงว่ำผม ว่ำประธำนสภำออฟไซด์ ท�ำอะไรไม่ปรึกษำหัวหน้ำ
พรรค”
 บนควำมไม่พอใจของผู้น�ำรัฐบำลที่มีกลิ่นอำยแห่งควำมเป็นเผด็จกำร
ทหำร ดร.อำทิตย์ไม่ได้ระย่อในค�ำต�ำหนิ แต่กลับออกมำโต้กลับด้วยเหตุผลอัน
หนักแน่น
 “ผมออกมาโต้ท่านว่า ประธานรัฐสภา เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ 
และไม่ได้เป็นลูกน้องของพรรคการเมืองพรรคใด!”
 วันที่ 9 พฤษภำคม ดร.อำทิตย์ในฐำนะประธำนสภำผู้แทนรำษฎร จึง        
ตดัสนิใจเชญิหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงและผูแ้ทนจำก 9 พรรค ได้แก่ สำมคัคธีรรม, 
ชำติไทย, ควำมหวังใหม่, ประชำธิปัตย์, พลังธรรม, กิจสังคม, เอกภำพ, รำษฎร
และปวงชนชำวไทย ร่วมหำรือในวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 โดยหำรือ           
เกี่ยวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสลำยควำมกดดันทำงกำรเมือง 
 “ตอนนั้นผมขอประชุมและขอเปิดสภำ เอำร่ำงรัฐธรรมนูญขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเข้ำสภำ ให้นำยกรัฐมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้ง ที่ประชุมก็เห็นด้วย 
คืนนั้นเรำก็ประกำศออกไปเลย มหำจ�ำลองก็รับลูก ไปประชุมชี้แจงเหตุผล”
 และผลกำรประชุมในวันนั้น ได้ท�ำให้กำรชุมนุมบนถนนรำชด�ำเนิน
ยุติลงในวันที่ 10 พฤษภำคม โดยจะกลับมำฟังค�ำตอบในสัปดำห์ต่อมำแต่
กำรกลบัค�ำของผูน้�ำพรรคกำรเมอืงบำงพรรค ท�ำให้สถำนกำรณ์รนุแรงยิง่ขึน้ วนั
ที ่17 พฤษภำคม ประชำชนเรอืนแสนรวมตวักนัทีท้่องสนำมหลวง และเคลือ่นไป
ตำมถนนรำชด�ำเนิน เกิดกำรปะทะกับทหำรที่แยกสะพำนผ่ำนฟ้ำ จนน�ำไปสู่กำร
นองเลือดอย่ำงน่ำสลดใจยิ่ง
 เหตุกำรณ์กำรชุมนุมยืดเยื้อและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งวันที่ 18 
พฤษภำคม พ.ศ. 2535 มีกำรจับกุม พล.ต.จ�ำลอง ศรีเมือง ในฐำนะแกนน�ำของ
ประชำชนที่ไม่พอใจและออกมำชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลเผด็จกำรทหำร 
 “ผมอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปงำนศพ ก็มีโทรศัพท์มำขอให้เข้ำมำด่วน 
เพรำะเขำจะขออนุญำตจับมหำจ�ำลอง คือมหำจ�ำลองเป็น สส. ถ้ำจะจับต้องขอ
อนญุำตประธำนสภำฯ  ผมกเ็ข้ำกรงุเทพฯ  กเ็ข้ำมำในกองบญัชำกำรสวนมสิกวนั 
ตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไร จนในที่สุดคืนนั้นก็มีควำมผิดปกติ ผมเห็นมีกำรเบิก
และยืมกระสุนเป็นจ�ำนวนมำก รัฐบำลก็คิดว่ำจะจับกุมผู้น�ำและเชื่อว่ำจะท�ำให้
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ดีกรีกำรชุมนุมเบำลง ผมก็บอกว่ำ ผมจะให้ค�ำตอบพรุ่งนี้”
 ดร.อำทิตย์เผยควำมในใจในช่วงที่ชีวิตคำบเกี่ยวอยู ่ระหว่ำงเขำวัว
เขำควำยปลำยเรียวโง้งนั้นวำ่ ยังไม่รู้วำ่จะท�ำอยำ่งไรดีเหมือนกัน เพรำะหำกจะ
หักกับ พล.อ.สุจินดำอีกครั้ง คำดว่ำน่ำจะเกิดเรื่องใหญ่ เพรำะหำกไม่นับเหตุ
ที่เพิ่งเคืองกันจำกค�ำแนะน�ำให้ไปสมัคร ส.ส.หนองคำยเพื่อให้ผ่ำนเข้ำมำใน
เวทีกำรเมืองและขึ้นสู่ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีอีกครั้งแบบถูกหลักเกณฑ์แล้ว 
ดร.อำทิตย์ยังเคยมีอดีตฝังใจกับกำรเอำตัวเองไป “คัดง้ำง” ในสิ่งที่เขำคิดว่ำ
เป็นกำรมิบังควรอย่ำงยิ่งที่ พล.อ.สุจินดำจะกระท�ำ 
 เหตุกำรณ์ครั้งส�ำคัญที่ ดร.อำทิตย์เคยตัดสินใจขัดใจ พล.อ.สุจินดำใน
ครัง้นัน้ เกดิขึน้เมือ่สมยัที ่ดร.อำทติย์ยงัรัง้เก้ำอีผู้ว่้ำกำรกำรประปำนครหลวงอยู่ 
เมื่อเกิดกำรก่อกำรปฏิวัติโดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (กบฏ 9 กันยำยน) 
พล.อ.สุจินดำซึ่งเป็นฝ่ำยปรำบกบฏ มำขอร้องแกมบังคับให้ ดร.อำทิตย์ปิดน�้ำ
ประปำบรเิวณสนำมเสอืป่ำ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของกองก�ำลงัคณะปฏวิตั ิดร.อำทติย์เหน็
ว่ำหำกปิดจุดนั้น ก็จะรวมไปถึงในจุดที่พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน พระรำชวัง
ดุสิต ด้วย 
 “ผมก็บอกว่ำปิดไม่ได้ เพรำะต้องปิดสวนจิตรฯ ด้วย ผมก็เลยเรียน        
ท่ำนไปว่ำ ปิดน�้ำไม่ได้ชนะปฏิวัติหรอกนะ อย่ำงเก่งก็แค่ไม่มีน�้ำรำดส้วม แล้ว
ผมก็หลบ ยอมรับว่ำหลบ วันนั้นติดต่อผมไม่ได้”
 ค�ำขออนุญำตจับกุม พล.ต.จ�ำลองอย่ำงเป็นทำงกำรในครั้งนี้ ขัดแย้งกับ
ควำมรู้สึกภำยในของ ดร.อำทิตย์ค่อนข้ำงมำก โดยเจ้ำตัวอธิบำยว่ำไม่เห็นด้วย
ทีจ่ะจบั เพรำะคดิว่ำไม่มเีหตผุล เหมอืนรฐับำลรงัแกประชำชนไปแล้ว แล้วยงัไป
จับแกนน�ำของเขำมำอีก ระหว่ำงนั้นเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยก็รุนแรงยิ่งขึ้น มีกำร
ใช้ก�ำลังเข้ำปรำบปรำมประชำชน ท�ำให้มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมำก
 และ ณ เวลำนั้นท่ำมกลำงวิกฤตสูงสุดแห่งยุคสมัย ที่คนไทยต้องสังเวย
เลือดเนื้อเพื่อแลกกับประชำธิปไตยที่ถูกกดอยู่ใต้แผ่นพื้นท็อปบูตทหำรนั้น
พระมหำกรุณำธิคุณจำกฟำกฟ้ำก็โปรยลงมำเพื่อดับไฟแห่งควำมทุกข์เข็ญ
นั้น เมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร และ พล.ต.จ�ำลอง 
ศรีเมือง เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท
 ...แล้วเหตกุำรณ์ควำมวุน่วำยทัง้หมดทัง้สิน้ กด็บัได้ด้วยน�ำ้พระรำชหฤทยั
อันไพศำล

ดร.อาทิตย์ในวันที่ถูก	“หลอก”	ไป	“กัก”

 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 พล.อ.สจุนิดำ ครำประยรู ประกำศลำออกจำก
เก้ำอี้นำยกรัฐมนตรีที่ชุ่มโชกไปด้วยครำบเลือดและน�้ำตำของประชำชน ครำว
นี้หน้ำที่กำรสรรหำผู้เหมำะสมที่จะเป็นนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป  โดยพรรคร่วม
รัฐบำลในขณะนั้นได้เสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ  ระหงษ์ หัวหน้ำพรรคชำติไทย ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน  
 “ครำวนี้มำถึงเรำ ผมถ่วงเรื่องไป 10 วัน จนถึงสิ้นเดือน ระหว่ำงนี้ก็เสนอ
ไปเรื่อยๆ ก็ตีตกไป ข้อมูลก็พรั่งพรูออกมำ อย่ำงหนึ่งที่ผมรู้ตอนนั้นก็คือ ผมไม่
สำมำรถเสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ได้ ประชำชนไม่ยอมรับแน่ ถ้ำเสนอไป
มนักเ็ป็นกำรสบืทอด เหมอืนสมยอมให้กบัพวกนีไ้ด้ท�ำอะไรต่อไป แล้วเรำกร็ูม้ำ
ด้วยว่ำเบื้องหลังหลำยคนหวังเรื่องของโปรเจกต์ หวังจะเป็นรัฐมนตรีกัน ยังไงก็
เสนอ พล.อ.อ.สมบุญไม่ได้”
 จนในทีส่ดุ สิน้เดอืนพฤษภำคม ดร.อำทติย์ได้ออกแถลงกำรณ์ถงึเหตผุล
ว่ำเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถเสนอชื่อผู้ที่เหมำะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยก-
รัฐมนตรีคนต่อไปได้ โดยขอให้รัฐธรรมนูญที่ก�ำลังแก้อยู่ในขณะนั้นผ่ำนวำระ
ที่ 3 เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งก�ำหนดก็คือ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2535 และหลังจำกกำร
แถลงกำรณ์ในครัง้นีก้ม็ข่ีำวกระเซน็กระสำยออกมำว่ำ ดร.อำทติย์ถกูทบุบ้ำง ถกู
อุ้มไปแล้วบ้ำง โดยที่เจ้ำตัวบอกว่ำ เป็นกำร “หลบ” โดยจงใจของตนเอง 
 ระหว่ำงนั้นเอง ก็มีนักกำรเมืองใหญ่ที่รู้จักกันยื่นข้อเสนอเป็นอ�ำนำจที่
หลำยๆ คนอยำกได้ แต่ไม่ใช่กบัผูช้ำยทีช่ือ่ “อำทติย์” นกักำรเมอืงทีรู่จ้กัชอบพอ
กบั ดร.อำทติย์มำกพอสมควรรำยนีเ้สนอให้ ดร.อำทติย์เสนอชือ่ พล.อ.อ.สมบญุ 
ระหงษ์ จำกนั้นให้ ดร.อำทิตย์ลำออก โดยให้ค�ำมั่นว่ำจะมอบเก้ำอี้ “มท.1” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้เป็นรำงวัลตอบแทน
 “ผมตอบท่ำนไปว่ำ ถ้ำแบบนั้นมันไม่ได้บริหำรประเทศหรอก บ้ำนเมือง
ลุกเป็นไฟแน่ ผมเสนอไม่ได้ แล้วก็มีนักกำรเมืองที่เคยมีกรณีที่ผมไปขัดผล
ประโยชน์ท่ำนครำวจดัซือ้คลอรนีสมยัผมยงัเป็นผูว่้ำกำรกำรประปำฯ กม็ำพดูกบั
ผมว่ำ น้องจะเอำอะไร แล้วกไ็ปพดูกบัคนอืน่ว่ำ อำทติย์นีม่นัไว้ใจได้หรอืเปล่ำวะ
เนี่ย แต่ตอนนั้นผมยืนยันอย่ำงเดียวว่ำจะต้องท�ำให้บ้ำนเมืองสงบให้ได้”
 ในห้วงเวลำที่แทบจะไม่เหลือใครให้หันหน้ำไปปรึกษำและยังหำ
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ทำงออกไม่ได้นั้นเอง นักกำรเมืองที่ยื่นข้อเสนอเก้ำอี้ มท.1 แลกกับกำรเสนอชื่อ 
พล.อ.อ.สมบญุ กแ็นะน�ำให้ ดร.อำทติย์ไปพกัผ่อนคลำยเครยีดทีโ่รงแรมของเขำ
ที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ
 “เขำชวนมำหลำยหนแล้ว ตอนนัน้กร็ูส้กึไม่ไว้ใจเขำเหมอืนกนันะ เหมอืน
เขำมีแผนอะไร แต่เรำไม่กลัว และเห็นเขำชวนมำหลำยหน ก็เลยไป ไปประมำณ 
15 คน”
 ดร.อำทิตย์ได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดี ในห้องพักชั้นเลิศ ส่วนคนที่มำใน
คณะนีด้้วยอกีกว่ำ 10 ชวีติกน็ัง่เล่นไพ่กนัอยูท่ีห่น้ำห้องพกัของ ดร.อำทติย์นัน่เอง 
 “ตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรนะ คิดวำ่เป็นพรรคพวกกัน แต่นึกไปนึกมำ 
เฮ้ย นี่มันเอำมำกักนี่หว่ำ...”
 แต่ใช่ว่ำกำรหลอกเอำมำกักตัวไว้ครำวนี้ จะสำมำรถสกัดกั้นกรอบ
ควำมคิดของ ดร.อำทิตย์ได้ เขำใช้เวลำทบทวนในระหว่ำงกำรถูกกักตัวนั้น และ
ตัดสินใจที่จะแอบโทรศัพท์ไปหำนำยอำนันท์ ปันยำรชุน ที่ก่อนหน้ำนี้ไม่นำน 
ก็เคย“แย็บ” ขอให้นำยอำนันท์ช่วยกลับมำเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกครั้ง
 “เพรำะผมต้องกำรให้มีคนมำยุบสภำให้ประเทศเข้ำสู่ภำวะกำรเริ่มต้น
ใหม่ทำงกำรเมืองอีกหน คือยุบสภำแล้วเลือกตั้งกันใหม่” 
 ดร.อำทิตย์ให้เหตุผลที่ ณ เวลำนั้นจะต้องเป็น“อำนันท์” คนเดียวเท่ำนั้น
ว่ำ ต้องกำรคนที่สำมำรถเข้ำมำยุบสภำได้ โดยที่ไม่ต้องมำคัดสรรเลือกหำคณะ
รัฐมนตรีกันอีก และหำกได้ “มือใหม่” เข้ำมำ กว่ำจะหำตัวคนมำเป็นคณะ
รัฐมนตรีได้ครบ อำจจะกินเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ส�ำหรับนักกำรเมืองสมญำ
ผู้ดีรัตนโกสินทร์ที่เพิ่งผละจำกเกำ้อี้นำยกรัฐมนตรีก่อน พล.อ.สุจินดำจะเขำ้มำ
นั้น มีคณะรัฐมนตรีที่เคยร่วมงำนกันมำพร้อมอยู่แล้ว 
  “ตอนแรกคุณอำนันท์ก็บอกให้หำคนอื่นเถอะ คุณอำนันท์ก็บอกว่ำ 
ผมไม่ต้องกำรต�ำแหน่ง ผมก็เรียนท่ำนว่ำ ผมไม่ได้ให้ต�ำแหน่ง แต่ขอเชิญมำ
ยุบสภำให้หน่อย เพรำะต้องเป็นนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้นจึงจะยุบสภำได้ ก็พอ
พูดในควำมเห็นนี้แล้วก็ยืนยันว่ำหำคนอื่นไม่ได้แล้ว ยืนยันตำมเดิมว่ำจะเชิญ
คุณอำนันท์มำเป็นนำยกฯ” 
 บทสนทนำทีไ่ม่มใีครรูใ้นวนัที ่ดร.อำทติย์ถกูหลอกเอำไปกกัตวัในวนันัน้ 
ไม่มีใครที่ก�ำลัง “เฝ้ำ” อยู่หน้ำห้องมีโอกำสล่วงรู้เลย
 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2535 รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขผ่ำนรัฐสภำเวลำ

ประมำณ 14.00 น. ดร.อำทิตย์ที่ยังถูกประกบตัวและจับตำอยู่ โดย ไพโรจน์ 
เปี่ยมพงษ์สำนต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้มำ “คุม” และรำยงำนทุกฝีก้ำวของ 
ดร.อำทิตย์ให้แก่ฝั่งรัฐบำลก็ยังคงคุมเฝ้ำแจไม่ยอมห่ำงไปไหน ดร.อำทิตย์
อ้ำงว่ำขอกลับไปพักผ่อนที่บ้ำนสักหนึ่งงีบเพรำะรู้สึกไม่สบำยตัว แต่สำยสืบ
จำกฝั่งรัฐบำลก็ยังตำมมำเฝ้ำถึงที่บ้ำน จนถึงเวลำเข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ เสนอรำย
ชื่อผู้ที่เหมำะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยทุกฝ่ำยไม่
ระแคะระคำยและเชื่อมั่นว่ำ “โผ” นี้ต้องมำออกที่ “สมบุญ ระหงษ์” อย่ำงมิอำจ
จะเป็นอื่นไปได้อย่ำงแน่นอน โดยผู้ที่ถูกคำดหวังว่ำก�ำลังจะก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
นำยกฯ คนใหม่ กก็�ำลงัแต่งชดุขำวรอด้วยคำดกำรณ์เหมอืนเช่นทกุๆ ฝ่ำยเช่นกนั

ฉากหนึ่งในชีวิต	“อาทิตย์”	แห่งประชาธิปไตย

 ก่อนเข้ำเฝ้ำฯ ดร.อำทิตย์ต่อสำยโทรศัพท์ที่ใต้บันไดวังสวนจิตรฯ ไปยัง
นำยอำนันท์ ปันยำรชุนอีกครั้ง โดยกลำ่วว่ำก�ำลังจะเข้ำเฝ้ำฯ เดี๋ยวนี้แล้ว และ
ยืนยันที่จะเสนอชื่อนำยอำนันท์ เป็นนำยกรัฐมนตรีคนต่อไป
 “ผมบอก ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ซึ่งเป็นเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรใน
ขณะนั้นว่ำผมไม่สำมำรถเสนอชื่อ พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์เป็นนำยกรัฐมนตรีได้
หรอก เพรำะบ้ำนเมอืงพงัแน่ นองเลอืดกนัแน่นอน ผมคงจะต้องเสนอคณุอำนนัท์ 
ปันยำรชุน คุณไพศิษฐ์ก็ถำมว่ำแน่ใจหรือ ผมก็ย�้ำไปว่ำ ไม่เป็นไร ผมรับผิดชอบ
เอง”
 ก่อนเข้ำเฝ้ำฯ ดร.อำทิตย์ถำมหำพิมพ์ดีดในวัง และขอให้เจ้ำพนักงำน
ช่วยพมิพ์ตำมค�ำทีเ่ขำบอก และในทีส่ดุ วนิำทแีห่งชวีติของวรีบรุษุประชำธปิไตย
ก็มำถึง
 เมือ่ให้เจ้ำพนกังำนพมิพ์ให้เป็นทีเ่รยีบร้อย ดร.อำทติย์ อไุรรตัน์ ได้ขึน้ไป
เข้ำเฝ้ำทลูละอองธลุพีระบำท พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เพือ่ทลูเกล้ำฯ เสนอ
ชือ่บคุคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรคีนที ่18 ของประเทศไทย
 “ผมกรำบบังคมทูลว่ำ บ้ำนเมืองบอบช�้ำมำกแล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำมีควำม
จ�ำเป็นต้องเสนอนำยอำนันท์ ปันยำรชุน เพื่อแก้ปัญหำ...”
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เล็กๆ น้อยๆ 
หลังเสนอชื่อ “นายกฯ อานันท์”

 ภำยหลงัวรีบรุษแห่งประชำธปิไตยนำม “ดร.อำทติย์ อไุรรตัน์” ทลูเกล้ำฯ 
เสนอชือ่ “นำยอำนนัท์ ปันยำรชนุ” ขึน้เป็นนำยกรฐัมนตร ีกระทัง่พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หัวทรงลงพระปรมำภิไธยเป็นที่เรียบร้อย เจ้ำตัวก็ได้มีเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ มำเล่ำต่อท้ำยให้เป็นสีสันสนุกๆ เป็นกำรเพิ่มเติม
 “ก่อนที่ผมจะทูลเกล้ำฯ เสนอชื่อคุณอำนันท์เป็นนำยกฯ ก็มีกำรคำด
กำรณ์กันว่ำ พล.อ.อ.สมบุญจะขึ้นเป็นนำยกฯ ซึ่งตัวท่ำนเองก็แต่งชุดขำว                 
ตั้งโต๊ะหมู่ มีพำนพุ่มดอกไม้ พระบรมฉำยำลักษณ์ นักข่ำวก็ไปรอกันที่บ้ำนท่ำน
สมบุญ แต่พอปรำกฏว่ำทรงลงพระปรมำภิไธยแต่งตั้งคุณอำนันท์  ท่านสมบุญ
ท่านเดินกลับขึ้นบันไดไปเปลี่ยนเสื้อ ผมเห็นท่านยิ้มนะ ผมว่าท่านคงจะรู้สึก     
โล่งอกในวินาทีนั้นเหมือนกัน แล้วก็อย่ำงที่ผมเรียนไว้แต่แรก คือพอเก็งกันว่ำ
นำยกรัฐมนตรีคนต่อไปคือ พล.อ.อ.สมบุญ หลำยๆ คนก็มีกำรไปคุยกันเรื่อง
โปรเจกต์ท�ำโน่นท�ำนี ่เพือ่หำช่องถ่ำยเทเงนิเข้ำกระเป๋ำตวัเอง แต่พอกลำยมำเป็น
นำยกฯ อำนันท์ก็มีคนกล่ำวหำผม”
 ดร.อำทิตย์เล่ำว่ำ ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่เกิดขึ้นภำยหลังกำร
ทูลเกล้ำฯ เสนอชื่อนำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นนำยกรัฐมนตรี ก็ปรำกฏว่ำมี
นักกำรเมือง ส. ซึ่งเป็นนักกำรเมืองชื่อดังที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในขณะนี้ กลำ่ว
หำว่ำวรีบรุษุประชำธปิไตยรำยนีเ้รยีกรบัเงนิจำก พล.อ.อ.สมบญุ เป็นเงนิจ�ำนวน 
200 ล้ำนบำท เพือ่แลกกบักำรเสนอชือ่ให้เป็นนำยกรฐัมนตร ีแต่ พล.อ.อ.สมบญุ
ไม่ยอมจ่ำย ดร.อำทิตย์จึงเสนอชื่อนำยอำนันท์เป็นนำยกฯ แทน 
 “ทันทีที่โดนอภิปรำยแบบนี้ ผมก็ฟ้องผู้ที่กล่ำวหำผม ซึ่งศำลก็รับฟ้อง 
ซึ่งสุดท้ำยคนที่กล่ำวหำผมก็มำขอโทษ ผมก็เลยยอมถอนฟ้องเอง เพรำะจริงๆ 
แล้วก็ไม่ได้ฟ้องเพื่อจะเอำอะไรหรอก แต่เรำไม่ผิด ไม่ได้ท�ำ เขำรู้ว่ำเขำผิด พอ
มำขอโทษ ผมก็ถอนฟ้องให้” ดร.อำทิตย์กล่ำว

 หลังจำกที่กรำบบังคมทูลแล้ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวก็ทรงลง      
พระปรมำภไิธย จำกนัน้กใ็ห้ ดร.ไพศษิฐ์ พพิฒันกลุ อญัเชญิพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งไปยังบ้ำนของนำยอำนันท์ ปันยำรชุน
 เหตุกำรณ์นั้น มีหัวหน้ำพรรคกำรเมืองคนหนึ่งแต่งชุดขำวคอยเก้อ
 เหตุกำรณ์นั้น มี สส.ฝ่ำยรัฐบำลจ�ำนวนหนึ่งประกำศตัดขำดจำกควำม
เป็นเพื่อน
 แต่เหตุกำรณ์เดียวกันนั้น ประเทศชำติก้ำวข้ำมวิกฤตออกมำได้
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พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

 คงเป็นทีแ่ปลกใจ ท�ำไมถงึเชญิให้ท่ำนมำพบกนัอย่ำงนี ้เพรำะว่ำทกุคนก็
ทรำบว่ำ เหตุกำรณ์มีควำมยุ่งเหยิงอย่ำงไร และท�ำให้ประเทศชำติล่มจมได้. แต่
ที่จะแปลกใจก็อำจมีว่ำ ท�ำไมเชิญพลเอกสุจินดำ ครำประยูร และ พลตรีจ�ำลอง 
ศรเีมอืง เพรำะว่ำ อำจมผีูท้ีแ่สดงเป็นตวัละครมำกกว่ำนี.้ แต่ว่ำทีเ่ชญิมำเพรำะว่ำ 
ตั้งแต่แรกที่มีเหตุกำรณ์ สองท่ำนเป็นผู้ที่เผชิญหน้ำกัน, แล้วก็ในที่สุด เป็นกำร
ต่อสู้ หรือกำรเผชิญหน้ำกว้ำงขวำงขึ้น ถึงได้เชิญ ๒ ท่ำนมำ.
 กำรเผชญิหน้ำตอนแรก กจ็ะเหน็จดุประสงค์ของทัง้ ๒ ฝ่ำยได้ชดัเจนพอ
สมควร, แต่ต่อมำภำยหลัง ๑๐ กว่ำวัน ก็เห็นแล้วว่ำ กำรเผชิญหน้ำนั้น เปลี่ยน
โฉมหน้ำไปอย่ำงมำก จนกระทั่งออกมำอย่ำงไรก็ตำม เสียทั้งนั้น, เพรำะว่ำ ท�ำให้
มคีวำมเสยีหำย ในทำงชวีติ เลอืดเนือ้ของคนจ�ำนวนมำกพอสมควร แล้วกค็วำม

เสียหำยทำงวัตถุ ซึ่งเป็นของส่วนรำชกำร และส่วนบุคคลเป็นมูลค่ำมำกมำย 
นอกจำกนี้ก็มีควำมเสียหำยในทำงจิตใจ และในทำงเศรษฐกิจของประเทศชำติ 
อย่ำงที่จะนับพรรณนำไม่ได้.
 ฉะนั้น กำรที่จะเป็นไปอย่ำงนี้ต่อไป จะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่ำงไร
ก็ช่ำง เพรำะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไป. ถ้ำหำกว่ำเผชิญหน้ำกันแบบนี้ต่อไป เมือง
ไทยมีแต่ล่มจมลงไป. แล้วก็จะท�ำให้ประเทศไทย ที่เรำสร้ำงเสริมขึ้นมำอย่ำง
ดี เป็นเวลำนำน จะกลำยเป็นประเทศที่ไม่มีควำมหมำย หรือมีควำมหมำยใน
ทำงลบเป็นอย่ำงมำก ซึ่งก็เริ่มปรำกฏผลแล้ว. ฉะนั้นจะต้องแก้ไข โดยดูว่ำมีข้อ
ขดัแยง้อย่ำงไร แล้วกพ็ยำยำมทีจ่ะแก้ไขตำมล�ำดับ เพรำะว่ำปัญหำทีม่อียูท่กุวัน
นี ้สองสำมวนันีม้นัเปลีย่นไป. ปัญหำไม่ใช่เรือ่งเรยีกว่ำ ของกำรเมอืง หรอืเรยีกว่ำ 
ของกำรด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นปัญหำของกำรสกึหรอของประเทศชำต ิฉะนัน้จะต้อง
ช่วยกันแก้ไข.
 มผีูท้ีส่่งข้อแนะน�ำ ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์มำหลำยฉบบั หลำยคนจ�ำนวน
เป็นร้อย แล้วก็ทั้งในเมืองไทย ทั้งต่ำงประเทศที่ส่งมำ ที่เขำส่งมำกำรแก้ไข หรือ
ข้อแนะน�ำว่ำ เรำควรจะท�ำอะไรก็มี ก็มีต่ำงๆ นำนำ ตั้งแต่ตอนแรกบอกว่ำแก้ไข
วธิียบุสภำ ซึ่งกไ็ด้หำรอืกบัทำงทุกฝ่ำยที่เป็นสภำ. หมำยควำมว่ำ พรรคกำรเมอืง
ทั้งหมด ๑๑ พรรคนี้ ค�ำตอบมีว่ำไม่ควรยุบสภำ มี ๑ รำยที่บอกว่ำควรยุบสภำ 
ฉะนัน้กำรทีจ่ะแก้ไข แบบทีเ่ขำเสนอมำนัน้ กเ็ป็นอนัว่ำตกไป. นอกจำกนัน้กม็เีป็น
ฎีกำ และแนะน�ำวิธีต่ำงๆ กัน ซึ่งได้พยำยำมเสนอไปตำมปกติ คือเวลำมีฎีกำขึ้น
มำ ก็ส่งไปให้ทำง ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี หรือส�ำนักนำยกรัฐมนตรี แต่ก็
ไม่สำมำรถที่จะแก้ไขตำมแบบนั้น.
 ตกลงมแีบบยบุสภำ และมอีกีแบบหนึง่ กเ็ป็นแบบแก้ไขรฐัธรรมนญู เพือ่
ให้ได้ตำมประสงค์ที่ต้องกำร หมำยควำมว่ำประสงค์เดิม ที่เกิดเผชิญหน้ำกัน.
 ควำมจริงวิธีนี้ถ้ำจ�ำได้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๔ ก็ได้พูดต่อ
สมำคม ที่มำพบจ�ำนวนหลำยพันคน แล้วก็ดูเหมือนว่ำพอฟังกัน ฟังกันโดย
ดี เพรำะเหตุผลที่มีอยู่ในนั้น ดูจะแก้ปัญหำได้พอควร. ตอนนี้ก็พอย�้ำว่ำท�ำไม
พูดอย่ำงนั้น ว่ำถ้ำจะแก้ก่อนออกก็ได้ หรือออกก่อนแก้ก็ได้ (พระรำชด�ำรัส ๔ 
ธันวำคม ๒๕๓๔) อันนั้นทุกคนก็ทรำบดีว่ำเรื่องอะไร ก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ. 
ซึ่งครั้งนั้น กำรแก้รัฐธรรมนูญก็ได้ท�ำมำตลอด มำกกว่ำฉบับเดิมที่ตั้งเอำไว้ได้
แก้ไข. แล้วก็ก่อนที่ไปพูดที่ศำลำดุสิดำลัย ก็ได้พบพลเอกสุจินดำ ก็ขออนุญำต
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เล่ำให้ฟัง . แล้วพลเอกสจุนิดำกเ็หน็ด้วยว่ำ ควรจะประกำศใช้รฐัธรรมนญูนี ้และ
แก้ไขต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท�ำได้. และตอนหลังนี้ พลเอกสุจินดำก็ได้ยืนยัน
ว่ำ แก้ไขได้ก็ค่อยๆ แก้เข้ำระเบียบให้เป็นที่เรียกว่ำ ประชำธิปไตย. อันนี้ก็ได้
พูดมำตั้งหลำยเดือนแล้ว ในวิธีกำรที่จะแก้ไข. แล้วข้อส�ำคัญ ที่ท�ำไมอยำกให้
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญ แม้จะถือว่ำรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ครบถ้วน. ก็เพรำะเหตุ
ว่ำรัฐธรรมนูญนั้น มีคุณภำพพอใช้ได้ ดีกว่ำธรรมนูญกำรปกครองชั่วครำว ที่ใช้
มำเกอืบปี. เพรำะเหตวุ่ำมบีำงข้อบำงมำตรำซึง่เป็นอนัตรำย, แล้วกไ็ม่ครบถ้วนใน
กำรที่จะปกครองประเทศ. ฉะนั้นก็นึกว่ำ ถ้ำหำกว่ำสำมำรถที่จะปฏิบัติตำมที่ได้
พูดในวันที่ ๔ ธันวำคมนั้นก็นึกว่ำ เป็นกำรกลับไปดูปัญหำเดิม ไม่ใช่ปัญหำของ
วันนี้.
 ปัญหำของวันนี้ ไม่ใช่ปัญหำของกำรบัญญัติ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ. ทุก
วันนี้คือควำมปลอดภัย ขวัญดีของประชำชน. ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชำชนทั่วไปทุกแห่ง
ทุกหน มีควำมหวำดระแวงว่ำจะเกิดอันตรำย มีควำมหวำดระแวงว่ำ ประเทศ
ชำตจิะล่มจม โดยทีจ่ะแก้ไขล�ำบำกตำมข่ำวทีไ่ด้ทรำบมำจำกต่ำงประเทศ. เพรำะ
เหตวุ่ำในขณะนี ้ทัง้ลกูชำยทัง้ลกูสำวกอ็ยูต่่ำงประเทศ. ทัง้สองกท็รำบด ีแล้วกไ็ด้
พยำยำมที่จะแจ้งให้กับ คนที่อยู่ในประเทศเหลำ่นั้นว่ำ ประเทศไทยนี้ยังแก้ไข
สถำนกำรณ์ได้. แต่รู้สึกว่ำจะเป็นควำมคิด ที่เป็นควำมคิดแบบหวังสูงไปหน่อย, 
ถ้ำหำกว่ำเรำไม่ท�ำให้สถำนกำรณ์อย่ำง ๓ วันที่ผ่ำนมำนี้สิ้นสุดไปได้. ฉะนั้นก็ขอ
ให้โดยเฉพำะสองท่ำน คือ พลเอกสุจินดำ และพลตรีจ�ำลองช่วยกันคิด คือ หัน
หน้ำเข้ำหำกนั, ไม่ใช่เผชญิหน้ำกนั เพรำะว่ำเป็นประเทศของเรำ ไม่ใช่ประเทศของ
หนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน. เข้ำหำกันไม่เผชิญหน้ำกันแก้ไขปัญหำ 
เพรำะปัญหำมีอยู่ที่เวลำเกิดจะใช้ค�ำว่ำบ้ำเลือด, เวลำคนมีกำรปฏิบัติรุนแรงมัน
ลืมตัว ลงท้ำยเขำไม่รู้ว่ำตีกันเพรำะอะไร, แล้วก็จะแก้ปัญหำอะไร. เพียงแต่ว่ำ
จะต้องเอำชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทำง อันตรำยทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่ำงคน
ต่ำงแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้ำก็แพ้. แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชำติ ประชำชนจะเป็น
ประชำชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชำชน เฉพำะในกรุงเทพมหำนคร. ถ้ำสมมติว่ำ 
เฉพำะในกรุงเทพมหำนครเสียหำยไป ประเทศก็เสียหำยไปทั้งหมด แล้วก็จะมี
ประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่ำชนะ เวลำอยู่บนกองซำกปรักหักพัง.
 ฉะนั้น จึงขอให้ทั้งสองท่ำนเข้ำมำ คือไม่เผชิญหน้ำกัน แต่หันเข้ำหำ
กัน, และสองท่ำน เท่ำกับเป็นผู้แทนฝ่ำยต่ำงๆ คือไม่ใช่สองฝ่ำย. ฝ่ำยต่ำงๆ ที่

เผชิญหน้ำกัน ให้ช่วยกันแก้ปัญหำปัจจุบันนี้ คือควำมรุนแรงที่เกิดขึ้น. แล้วก็
เมื่อเยียวยำปัญหำนี้ได้แล้ว จะมำพูดกัน ปรึกษำกันว่ำจะท�ำอย่ำงไร? ส�ำหรับ
ให้ประเทศไทย ได้มีกำรสร้ำงพัฒนำขึ้นมำได้ กลับคืนมำได้ด้วยดี. อันนี้ก็เป็น
เหตุผลที่เรียกท่ำนทั้งสองมำ และก็เชื่อว่ำทั้งสองท่ำนก็เข้ำใจว่ำ จะเป็นผู้ที่ได้
สร้ำงประเทศจำกซำกปรักหักพัง แล้วก็จะได้ผลในส่วนตัวมำกว่ำได้ท�ำดี. แก้ไข
อย่ำงไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษำกัน. ก็มีข้อสังเกตดังนี้ ท่ำนสัญญำ ธรรมศักดิ์ ท่ำน
เปรม ติณสูลำนนท์ ก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้พร้อมที่จะให้ค�ำปรึกษำหำรือกัน ด้วยควำม
เป็นกลำง ด้วยควำมรักชำติ. เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศ ให้เข้ำสู่ควำมปลอดภัยใน
เร็ววัน ขอฝำกให้ช่วยกันสร้ำงชำติ

www.th.wikipcdia.org/wiki
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แถลงการณ์
ยืดเวลาสรรหาประมุขฝ่ายบริหาร 

เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่วีรชนเรียกร้อง

กรำบเรียนท่ำนสมำชิกรัฐสภำและพี่น้องประชำชนที่เคำรพรัก

 นับตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์อันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงควำม
คดิเหน็ทำงกำรเมอืงของกลุม่ต่ำงๆ รวมทัง้ภำยในสถำบนัทำงกำรเมอืง จนน�ำไป
สู่เหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยและโศกนำฏกรรม กระผมได้เฝ้ำมองควำมเคลื่อนไหว
ของปรำกฏกำรณ์เหล่ำนีด้้วยควำมรูส้กึทีไ่ม่สบำยใจ เช่นเดยีวกบัพีน้่องทัง้หลำย
และสมำชิกในสังคมทุกท่ำน
 กระผมเชือ่ว่ำไม่มฝ่ีำยใดต้องกำรเหน็ภำวกำรณ์ด�ำเนนิไปด้วยบรรยำกำศ
แห่งควำมรุนแรงและบรรยำกำศแห่งกำรสูญเสีย ถึงแม้ว่ำหลำยฝ่ำยได้ถูกดึง
เข้ำไปเกี่ยวกับสถำนกำรณ์อันไม่พึงปรำรถนำ แต่ด้วยพระบำรมีปกเกล้ำฯ ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทุกอย่ำงก็คลี่คลำยลงด้วยดี
 ในฐำนะประชำชนธรรมดำคนหนึ่ง กระผมน้อมรับพระรำชด�ำรัสอันน�ำ
ไปสู่กำรคลี่คลำยสถำนกำรณ์ด้วยควำมปีติเป็นล้นพ้น เฉพำะอย่ำงยิ่งถ้อยค�ำ
แห่งพระรำชด�ำรสัทีว่่ำ “ท่ำมกลำงกำรเผชญิหน้ำและพยำยำมเอำชนะซึง่กนัและ
กัน จะไม่มีฝ่ำยใดได้รับชัยชนะ จะมีแต่พ่ำยแพ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้รับผลแห่ง
ควำมพ่ำยแพ้มำกที่สุดนั้นคือประชำชนและประเทศชำติ”
 กระผมมีควำมรู้สึกว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นสภำวกำรณ์ในช่วงวกิฤต เป็นสถำนกำรณ์ทีไ่ด้สร้ำงบำดแผลทัง้ทำงกำยและ
ใจแก่ประเทศชำต ิกำรเริม่ต้นใดๆ ในกำรสร้ำงสรรค์จะบงัเกดิได้ กจ็ะต้องตัง้มัน่
บนพื้นฐำนแห่งควำมสำมัคค ีกำรไม่แบ่งฝกัฝ่ำย และกำรลบล้ำงภำวะกำรเผชิญ
หน้ำของฝ่ำยทั้งปวงในสังคมไทย
 ในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กระผมมองเห็นว่ำภำวะกำรเมืองใน
ปัจจุบัน ไม่ควรด�ำเนินไปในลักษณะของกำรแบ่งค่ำยระหว่ำงฝ่ำยค้ำนกับฝ่ำย
รัฐบำล แม้กระทั่งกำรแบ่งค่ำยระหว่ำงพรรคกำรเมืองต่อพรรคกำรเมือง

 ในฐำนะประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กระผมยิ่งมองเห็นว่ำผู้แทนรำษฎร
ไม่สำมำรถถือฐำนะของตัวเองเป็นเพียงผู้แทนของประชำชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
ได้อีกต่อไปแล้ว ภำวะกำรเมืองก้ำวมำถึงจุดที่ผู้แทนรำษฎรจ�ำต้องถือว่ำท่ำนคือ
ผูแ้ทนปวงชนอย่ำงแท้จรงิทีต้่องรบัผดิชอบสงัคมไทยทัง้หมด  และต้องตระหนกั
ว่ำหำกประเทศชำติส่วนใหญ่ไม่สำมำรถด�ำเนินไปได้ภำยใต้ภำวะสันติสุข ควำม
เป็นผู้แทนของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งก็ไม่สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้เช่นกัน
 ด้วยเหตุนี้ ในควำมเชื่อมั่นและศรัทธำต่อสถำบันรัฐสภำอย่ำงยิ่งยวด 
กระผมมีควำมเห็นว่ำหนทำงแห่งกำรคลี่คลำยควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดของ
สมำชิกในสังคมไม่ว่ำสถำนะใดก็ตำม สำมำรถด�ำเนินกำรแสวงหำทำงออก
อย่ำงสันติโดยกระบวนกำรรัฐสภำ และได้เพียรพยำยำมเสำะแสวงหำควำม
สมัครสมำนร่วมใจของพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอันน่ำเชื่อ
ว่ำจะเป็นรำกฐำนแห่งกำรยตุคิวำมขดัแย้งของกลุม่ชนต่ำงๆ ในสงัคมในเบือ้งต้น
 ควำมพยำยำมเหล่ำนี้ดูจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในบำงระดับในช่วง
หนึ่งของสถำนกำรณ์ แต่ในระยะนั้นอำจยังไม่ตอบสนองอำรมณ์ ควำมรู้สึกของ
ฝ่ำยต่ำงๆ ในสังคมได้ทันท่วงที จึงเป็นที่มำของบำดแผลอันลุ่มลึกของประเทศ
ชำติ
 ท่ำนที่เคำรพทั้งหลำย ด้วยเดชะพระบำรมีปกเกล้ำฯ ท�ำให้ฝ่ำยต่ำงๆ ใน
สังคมยุติกำรเผชิญหน้ำ หยุดควำมพยำยำมที่จะเอำชนะซึ่งกันและกัน หันมำตั้ง
ต้นใหม่อย่ำงมสีตจิำกกำรคลีค่ลำยปัญหำผ่ำนกระบวนกำรรฐัสภำเป็นค�ำรบสอง
 บัดนี้ กระบวนกำรรัฐสภำได้เข้ำไปคลี่คลำยปัญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำว
แล้วอย่ำงน่ำสรรเสริญ ด้วยกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก�ำลังจะเสร็จสมบูรณ์ใน
วันที่ 10 มิถุนำยน 2535 นี้ จึงสมควรอย่ำงยิ่งที่เรำปวงชนชำวไทย จะได้พึง
ประคับประคองให้หลักธรรมนี้ได้ลุล่วงไปอย่ำงรำบรื่น
 ในขณะเดียวกัน ประเทศชำติของเรำก็จ�ำเป็นต้องสรรหำประมุขฝ่ำย
บริหำรมำท�ำหน้ำที่ ภำยใต้กฎเกณฑ์แห่งกติกำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 พี่น้องประชำชนที่เคำรพ สมำชิกรัฐสภำทุกท่ำน สภำวะแห่งปัญหำใหม่
อนัเนือ่งมำจำกกำรตดัสนิใจสรรหำบคุคลทีจ่ะเข้ำมำมอี�ำนำจในทำงกำรบรหิำร มี
แนวโน้มทีอ่ำจก่อให้เกดิสภำพกำรณ์ซ�ำ้ซ้อนกบัภำวกำรณ์เดมิ นัน่กค็อืภำวะแห่ง
กำรเผชญิหน้ำ ภำวะแห่งควำมพยำยำมเอำชนะซึง่กนัและกนัของฝ่ำยต่ำงๆ ทีจ่ะ
มีผลได้ผลเสียจำกอ�ำนำจบริหำร
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 แนวโน้มของสภำพปัญหำใหม่อำจน�ำไปสู ่โศกนำฏกรรมแบบเดิม
หรือรุนแรงกว่ำ ซึ่งเป็นภำวกำรณ์ที่กระผมเชื่อว่ำ ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่ในฐำนะ
ประชำชนธรรมดำ สมำชิกรัฐสภำ หรือสมำชิกในสังคมในสถำบันใดก็ตำม ต่ำง
ก็ไม่ปรำรถนำด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้กระผมจึงอยำกกรำบเรียนมำยังพี่น้อง
ประชำชนทั้งหลำย เพื่อสมำชิกรัฐสภำทุกท่ำน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว จงได้ตั้งสติทบทวนถึงพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวอย่ำงถ่องแท้
 กระผมขอวิงวอนมำยังฝ่ำยต่ำงๆ โปรดหยุดยั้งหรือมีส่วนร่วมในกำร
หยุดยั้งแนวโน้มแห่งกำรเผชิญหน้ำ แนวโน้มแห่งควำมไม่เข้ำใจซึ่งกันและกัน
อันอำจจะเกิดขึ้น
 ด้วยเหตุที่ต้องกำรให้บ้ำนเมืองก้ำวเดินไปใต้หนทำงแห่งสันติ ภำยใต้
กระบวนกำรทำงรัฐสภำ และด้วยควำมเคำรพในควำมเห็นของทุกฝ่ำย กระผม
จึงจ�ำเป็นต้องหยุดยั้งแนวโน้มแห่งกำรเผชิญหน้ำครั้งใหม่ ด้วยกำรขอยืดเวลำ
ในกำรสรรหำประมุขฝ่ำยบริหำรออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้กระบวนกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินกำรไปโดยเรียบร้อย
 กระผมเชื่อมั่นว่ำ เมื่อถึงเวลำนั้น สถำบันสภำผู้แทนรำษฎรจะสำมำรถ
คลี่คลำยหำทำงออกที่สร้ำงสรรค์ให้แก่ชำติบ้ำนเมืองได้ และรัฐบำลจะสำมำรถ
บริหำรประเทศไปสู่ควำมรุ่งเรือง น�ำควำมผำสุกมำสู่ประชำชน และน�ำชำติไปสู่
เกียรติยศเกียรติศักดิ์ในประชำคมโลกได้อย่ำงน่ำชื่นชม 
 
     ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์
     ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
     1 มิถุนำยน 2535

ค�ากราบบังคมทูลของ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในการเสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นนายกรัฐมนตรี

 
รัฐสภำ
ถนนอู่ทองใน กท.10300
10 มิถุนำยน 2535
ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม

 ขณะนี้ประเทศชำติอยู่ในภำวะวิกฤตและบอบช�้ำ มีกำรเผชิญหน้ำกัน
ระหว่ำงกลุ่มสถำบันต่ำงๆ กำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญอัน
หนึง่ ทีน่�ำไปสูก่ำรเผชญิหน้ำทีร่นุแรงยิง่ขึน้ และจะก่อให้เกดิควำมเสยีหำยอย่ำง
ร้ำยแรงแก่ประเทศชำติโดยส่วนรวม ที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขอย่ำงรีบด่วน
 ข้ำพระพุทธเจ้ำในฐำนะประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ได้พยำยำมที่จะให้
ทุกฝ่ำยหันหน้ำเข้ำหำกันโดยกำรยืดระยะเวลำเสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีออกไป 
แต่สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ก็ยังไม่ได้พัฒนำไปในทำงที่ดีขึ้น
 ข้ำพระพุทธเจ้ำได้ไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ำเพื่อให้สถำนกำรณ์
ต่ำงๆ คลี่คลำยลุล่วงไปได้ด้วยดี กลุ่มองค์กร สถำบันต่ำงๆ จะได้หันกลับ
ไปทบทวนถึงปัญหำของประเทศชำติ และเพื่อให้กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยได้พัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น จึงขอ
คืนอ�ำนำจอธิปไตยกลับไปให้ประชำชน โดยขอเสนอชื่อนำยอำนันท์ ปันยำรชุน 
เป็นนำยกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ใช้กระบวนกำรทำงรัฐสภำและรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย คืนอ�ำนำจอธิปไตยให้กับประชำชนต่อไป และนอกจำก
นั้น ในภำวกำรณ์ที่ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในภำวะวิกฤต ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเมือง และสังคม ข้ำพระพุทธเจ้ำคิดว่ำ นำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นผู้มีควำม
เหมำะสม เคยบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงดยีิง่ จงึสมควรได้
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รบัพระมหำกรณุำธคิณุทีใ่ช้ควำมสำมำรถในระยะเวลำอนัสัน้จะฟ้ืนฟปูระเทศชำติ 
ให้เกดิเสถยีรภำพในแนวทำงสนัต ิเพือ่จะได้เป็นทีเ่ชือ่ถอืจำกนำนำประเทศต่อไป 

 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

  
     ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยอำทิตย์ อุไรรัตน์
           ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกำศพระบรมรำชโองกำร 
หลังจำกประธำนสภำผู้แทนรำษฎรกรำบบังคมทูล 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มีพระบรมรำชโองกำร  โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

ตั้งนำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นนำยกรัฐมนตรี 
เมื่อเวลำประมำณ 19.35 น.

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

 พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ลำออกจำกต�ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี ควำมเป็นนำยกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร เป็น
อันสิ้นสุดลง และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรได้น�ำควำมกรำบบังคมทูลพระ
กรุณำว่ำได้ด�ำเนินกำรตำมวิถีทำงในระบอบประชำธิปไตยแล้ว จึงมีพระรำชด�ำริ
ว่ำ นำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นผู้ที่ควรไว้วำงพระรำชหฤทัยให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี 

 อำศัยควำมตำมมำตรำ 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ตั้งนำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นนำยกรัฐมนตรี 
บริหำรรำชกำรแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกำศ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกำล
ปัจจุบัน 

     ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
            นำยอำทิตย์ อุไรรัตน์ 
        ประธานสภาผู้แทนราษฎร
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แถลงการณ์ชี้แจงเหตุผล
การเสนอชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นนายกรัฐมนตรี 

กรำบเรียนพี่น้องประชำชนสมำชิกรัฐสภำผู้มีเกียรติทุกท่ำน 

 เนื่องด้วยสภำวกำรณ์บ้ำนเมืองในระยะปัจจุบันยังเป็นภำวะที่เต็มไป
ด้วยบำดแผลและอยู่ในช่วงวิกฤตกำรณ์อันเนื่องมำจำกอ�ำนำจบริหำร สถำบัน
รัฐสภำก็ได้รับแรงกดดันจำกฝ่ำยต่ำงๆ ให้แสวงหำทำงออกทำงกำรเมืองตำม
กระบวนกำรรฐัสภำ แต่โดยข้อเทจ็จรงิแล้ว แม้นว่ำจะพยำยำมทอดเวลำให้แต่ละ
ฝ่ำยมีโอกำสหันหน้ำเข้ำหำกัน ลดควำมเป็นพรรคพวกเพื่อกอบกู้วิกฤตกำรณ์
และเพื่อบูรณะบ้ำนเมือง แต่สถำบันรัฐสภำยังไม่สำมำรถตอบสนองสิ่งส�ำคัญ
สองประกำรในสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ นั่นก็คือ กำรตอบสนองต่อ “ควำม                  

ชอบธรรมทำงกำรเมอืง” และกำรตอบสนองต่อ “กฎเกณฑ์กตกิำในกระบวนกำร
รฐัสภำ” พร้อมๆ กนั ฝ่ำยทีป่ระพฤตปิฏบิตัติำมกฎเกณฑ์มเีสยีงข้ำงมำกถกูกล่ำว
หำว่ำ ขำดควำมชอบธรรมในทำงกำรเมือง ในขณะที่ฝ่ำยที่ถือว่ำตัวเองมีควำม
ชอบธรรมทำงกำรเมืองก็ไม่สำมำรถสร้ำงเสียงข้ำงมำกในกระบวนกำรรัฐสภำได้ 
 ภำยใต้สภำวกำรณ์เช่นนี้ สถำบันรัฐสภำจ�ำต้องยึดถือ “ทำงออกตำม
กระบวนกำรรัฐสภำ” นั่นก็คือ มุ่งหำวิธีกำรในกำรคืนอ�ำนำจกลับไปให้ประชำชน
เพือ่กำรตดัสนิใจใหม่อกีครัง้หนึง่ ซึง่ในกำรด�ำเนนิกรรมวธิเีช่นนีจ้�ำเป็นจะต้องมี
รัฐบำลรักษำกำรชั่วครำว เพื่อจัดกำรเลือกตั้งและเพื่อคงควำมเป็นกลำงทำงกำร
เมอืงเอำไว้ให้ดทีีส่ดุ ไม่เพยีงแต่กำรสรรหำตวับคุคลทีไ่ม่ได้สงักดัพรรคกำรเมอืง
ใด ยังรวมไปถึงควำมเป็นกลำงที่ไม่ตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจอิทธิพลกำรเมือง            
นอกรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ กระผมจึงได้ตัดสินใจ กรำบบังคมทูลเสนอชื่อ คุณอำนันท์ 
ปันยำรชุน เข้ำมำรับต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเพื่อใช้อ�ำนำจหน้ำที่ในฐำนะประมุข
ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรจัดตั้งรัฐบำลรักษำกำร เพื่อที่จะผลักดันให้กระบวนกำร
ทำงรัฐสภำได้ด�ำเนินต่อไปอย่ำงเป็นกลำงที่สุด นอกจำกนั้นกระผมยังเห็นว่ำ 
คุณอำนันท์ ปันยำรชุน ยังสำมำรถด�ำเนินกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินอย่ำงสืบ
เนื่องต่อกิจกำรที่เคยได้รับหน้ำที่นี้มำแล้ว รวมทั้งมีบทบำทที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกสำยตำนำนำชำติ 
 กระผมอยำกกล่ำวย�้ำด้วยว่ำ รัฐสภำปัจจุบันไม่ได้ท�ำอะไรที่ผิด และกำร
คืนอ�ำนำจกลับไปให้ประชำชนใหม่นั้น เป็นวิถีทำงหนึ่งในกระบวนกำรรัฐสภำ       
หำใช่เป็นกำรท�ำลำยสถำบันรัฐสภำแต่อย่ำงใดไม่ 
 กำรตัดสินใจของกระผมครั้งนี้เกิดจำกกำรใคร่ครวญครั้งแล้วครั้งเล่ำ 
กระผมทรำบดีและตระหนักดีว่ำ จะเกิดผลกระทบใดที่จะบังเกิดแก่ตัวกระผม
และผู้ใกล้ชิด กำรตัดสินใจครั้งนี้อำจจะน�ำมำซึ่งควำมไม่เข้ำใจ ก่อให้เกิดควำม
ไม่พอใจแก่บุคคลบำงกลุ่ม บำงคณะ แม้กระทั่งบุคคลที่กระผมให้ควำมเคำรพ
นบัถอื มติรสหำยจ�ำนวนไม่น้อยทีจ่ะมองกำรตดัสนิใจในครัง้นีด้้วยควำมไม่เข้ำใจ 
และอำจก่อให้เกิดผลร้ำยใดๆ ก็ได้ต่อสถำนะส่วนตัว แต่ทั้งนี้กระผมอยำกจะ
เรียนว่ำ สิ่งที่ท�ำให้กระผมกล้ำแลกกับควำมเข้ำใจผิดหรือภยันตรำยใดๆ ก็ตำม
ในอนำคต ก็เนื่องมำจำกกำรใคร่ครวญถึงสังคมส่วนใหญ่เป็นหลัก 
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 กระผมเชื่อว่ำ กระบวนกำรทำงกำรเมืองในอนำคตจะน�ำไปสู่ภำวะสันติ
และกำรสร้ำงสรรค์ สถำบันทำงสังคมต่ำงๆ จะถูกลดแรงกดดันอันเนื่องมำจำก
ภำวะวิกฤตที่ด�ำเนินอยู่ภำยใต้สภำพแห่งควำมเป็นกลำง สถำบันกองทัพจะ
สำมำรถทบทวนบทบำทภำยในของตัวเองได้ดีที่สุดในภำวกำรณ์เหล่ำนี้ ซึ่งจะ
เป็นภำวกำรณ์ทีก่ระแสแห่งกำรแทรกแซงกองทพั รวมทัง้ควำมตงึเครยีดภำยใน
กองทัพจะได้รับกำรผ่อนคลำยลงไป 
 ส�ำหรับสถำบันรัฐสภำ กำรคืนอ�ำนำจให้ประชำชนตัดสินใจอีกครั้งน่ำจะ
เป็นหนทำงในกำรสร้ำงควำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเกยีรตภิมูยิิง่ขึน้ให้กบัสถำบนัรฐัสภำ 
อันเป็นเสมือนสถำบันหลักในกำรแก้ไขปัญหำควำมแตกต่ำงทำงกำรเมือง กำร
เลือกตั้งทั่วไปที่จะบังเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้จะน�ำมำซึ่งเสถียรภำพที่มั่นคงยิ่ง
ขึ้นของสถำบันรัฐสภำ จะสะท้อนภำพควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนให้
เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสถำนกำรณ์กำรเมืองได้เปลี่ยนไปแล้ว รัฐบำลใหม่
ทีจ่ะก่อเกดิขึน้จำกสถำบนัแห่งนีจ้ะสมบรูณ์ไปด้วยควำมชอบธรรมทำงกำรเมอืง
อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน 
 ในด้ำนควำมต้องกำรของมวลชน ประชำชนจะสำมำรถพิสูจน์ควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของตัวเองโดยวิถีทำงสันติตำมรัฐธรรมนูญโดยกันและกันใน
รปูแบบอืน่ จะไม่มกีำรแบ่งแยกมตมิหำชนระหว่ำงประชำชนในกรงุเทพมหำนคร
กบัประชำชนในต่ำงจงัหวดั เสยีงของประชำชนในกำรเลอืกตัง้ครัง้หน้ำจะถอืเป็น
มติมหำชนที่แท้จริง ภำยใต้สภำพกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เปลี่ยนไป 
 ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้กระผมจะมีควำมรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำร
ที่ได้กระท�ำกำรในครั้งนี้ไป แต่ภำพแห่งควำมหวังที่จะเห็นสถำบันทำงสังคม
ได้มีทำงออกใหม่ๆ นอกเหนือไปจำกทำงออกที่เต็มไปด้วยสภำวะแห่งกำร
เผชิญหน้ำ กำรอำศัยสถำนะของสถำบันสังคมนั้นๆ กำรอำศัยกลวิธีสร้ำงแรง
กดดันซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งที่กระผมเห็นว่ำคุ้มค่ำเพียงพอที่จะสูญเสียสิ่ง
ใดก็ตำมเพื่อแลกมำกับหนทำงแห่งกำรประนีประนอม หนทำงแห่งสันติที่เป็น       
ควำมหวังส�ำหรับพี่น้องประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ 
 กระผมหวังว่ำ นับแต่บัดนี้ไปพี่น้องประชำชนทั้งหลำย และเพื่อน
นกักำรเมอืงทกุท่ำนจะได้มคีวำมเข้ำใจ และร่วมสร้ำงสรรค์บ้ำนเมอืงด้วยจติใจที่
เสยีสละ ใช้อ�ำนำจตดัสนิใจเพือ่สรรหำสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรอกีครัง้ อนัแสดง
ถงึเจตนำรมณ์ของท่ำนโดยเสร ีกระผมเชือ่ว่ำท่ำนนำยกรฐัมนตรมีคีวำมเสยีสละ 

และมีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งในอันที่จะรักษำควำมเป็นกลำงในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว เพื่อผลักดันให้สถำบันรัฐสภำเป็นสถำบันหลักในกำรแสวงหำทำงออก
ทำงกำรเมืองต่อไป

     ด้วยควำมเคำรพเป็นอย่ำงยิ่ง 

             อำทิตย์ อุไรรัตน์ 
               ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
                                                             10 มิถุนายน 2535
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 ใน ป ีพ.ศ .  2553  สำธำรณูปโภคใน                    
เมืองใหญ่ทั้งน�้ำ ไฟ โทรศัพท์ ดูเหมือนจะครบครันไป
เสียทั้งนั้น แม้กระทั่งในต่ำงจังหวัดเองก็มีหน่วยงำน       
รฐัวสิำหกจิส่วนภมูภิำคดแูล จนกระทัง่มทีัง้กำรบรกิำร
ที่ดีและสินคำ้ที่มีคุณภำพดีกวำ่แต่ก่อนมำก จนในทุก
วันนี้ จะอำบน�้ำล้ำงหน้ำ ก็แค่เดินเข้ำห้องน�้ำ และเพียง
เปิดก๊อก น�้ำประปำสะอำดได้มำตรฐำนก็ไหลซู่ออกมำ 
 แต่จะมใีครสกักีค่นทีค่ดิย้อนไปถงึต้นธำรแห่ง
น�ำ้ประปำนัน้ จะมใีครสกักีค่นทีจ่ะมองให้ลกึถงึระหว่ำง
บรรทัดของหยดน�้ำแต่ละหยดนี้ว่ำมีอะไรอยู่บ้ำง...
 และทีม่ำกกว่ำนัน้ คงมน้ีอยเสยียิง่กว่ำน้อยทีจ่ะ
ทรำบว่ำ กว่ำหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบหลกัด้ำนน�ำ้ในเมอืง
กรุง อย่ำง “กำรประปำนครหลวง” ที่กว่ำจะมำดีอย่ำง
ทุกวันนี้ได้ ต้องผ่ำนยุคที่เรียกได้ว่ำ “ตกต�่ำถึงขีดสุด” 
ขนำดไหน !!!

กู้เรือที่ก�าลังใกล้ล่มใน
“การประปา” !!! 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึง

การเข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวงในปี 2527
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เปิดปูมประปา	สายธารพระกรุณาล้นเกล้าฯ	รัชกาลที่	5

 ย้อนหลังไปเมื่อ 13  กรกฎำคม พ.ศ. 2452 พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีพระบรมรำชโองกำร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
กรมสุขำภิบำลจัดกำรที่จะน�ำน�้ำมำใช้ในพระนครตำมแบบอย่ำงที่สมควรแก่
ภูมิประเทศ กำรที่จะต้องจัดท�ำนั้นคือ ให้ตั้งท�ำที่น�้ำขังที่คลองเชียงรำก แขวง       
เมืองปทุมธำนี อันเป็นที่พ้นเขตน�้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู, ให้ขุดคลองแยกจำกที่ยัง
น�้ำนั้นเป็นทำงน�้ำลงมำถึงคลองสำมเสนฝั่งเหนือ ตำมแนวทำงรถไฟ และตั้ง
โรงสูบขึ้น ณ ที่ต�ำบลนั้น สูบน�้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตำมวิธีให้น�้ำสะอำดบริสุทธิ์
ปรำศจำกสิง่ซึง่จะเป็นเชือ้โรคแล้วจ�ำหน่ำยน�ำ้ไปในทีต่่ำงๆ ตำมควรแก่ท้องทีข่อง
เขตพระนคร โดยกิจกำรอย่ำงนี้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เรียกตำมภำษำ
สันสกฤต เพื่อจะให้เป็นค�ำสั้นว่ำ “กำรประปำ”
 ต่อมำ ในวนัที ่14 พฤศจกิำยน 2457 โดยพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเปิดกิจกำรประปำ โดยมีชื่อเรียกใน
ครั้งนั้นว่ำ กำรประปำกรุงเทพฯ มีกรมสุขำภิบำลและมีกระทรวงนครบำล
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำน กิจกำรประปำได้ก้ำวหน้ำขึ้นเป็นล�ำดับ จำกที่เคย
จ�ำหน่ำยเฉพำะในเขตพระนคร ก็ได้ขยำยกำรจ�ำหน่ำยไปยังฝั่งธนบุรี โดยวำง 
ท่อตำมแนวสะพำนพระพทุธยอดฟ้ำไปยงัถนนประชำธปิก และสมเดจ็เจ้ำพระยำ
ต่อมำระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่ 2 สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำถูกระเบิดท�ำลำย  
เป็นเหตุให้ท่อประปำที่วำงไว้เกิดช�ำรุดเสียหำยไปด้วย ท�ำให้กำรจ่ำยน�้ำย่ำน
ฝั่งธนบุรีต้องหยุดชะงัก เทศบำลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจกำรประปำของตนเอง 
โดยขุดเจำะบ่อบำดำลให้บริกำรน�้ำ 
 หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อปี 2489 โรงงำนผลิตน�้ำสำมเสน
เป็นโรงกรองน�ำ้แห่งเดยีวในขณะนัน้ ซึง่จำกกำรทีม่แีห่งเดยีวนีเ้อง ท�ำให้กำรผลติ
น�ำ้ไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน ด้ำนกำรไฟฟ้ำเองกม็สีภำพไม่ต่ำง
กัน รัฐบำลจึงตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำปรับปรุงกิจกำรไฟฟ้ำและประปำขึ้น  โดย 
ม ี“หลวงบรุกรรมโกวทิ” อธบิดกีรมโยธำเทศบำลในสมยันัน้เป็นประธำน และเพือ่
แก้ปัญหำน�ำ้-ไฟไม่พอใช้  จงึได้มนีโยบำยให้ระงบักำรขอตดิตัง้ไฟฟ้ำและประปำ
เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะมีกำรปรับปรุงกิจกำรทั้ง 2 ชนิดนี้ให้เพียงพอ 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 ได้มีกำรรวมและโอนกิจกำรประปำและกำร

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในฐานะผู้ว่าการการประปาคนใหม่ ขึ้นกล่าวในที่ประชุมพนักงานกว่า 5,000 คน

เพื่อเริ่มสะสางปัญหาที่หมักหมมในการประปาโดยเฉพาะ ความขัดแย้งในหมู่พนักงาน 

และสหภาพแรงงาน ท่ามกลางสถานะขององค์กรที่ไม่สู้ดีนัก

เพราะประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก

บัตรประจ�าตัวต�าแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง และค�าสั่งแต่งตั้ง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ซึ่ง

ภายหลังเข้ารับต�าแหน่งแล้ว เขาต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมมามากมาย ประสบภาวะขาดทุน

ต่อเนื่อง 15 ปี และหนี้สินกว่า 2,000 ล้านบาท โดยพลิกฟื้นให้มีก�าไรใน 3 ปี และสุดท้ายก็สามารถ

แก้ไขให้รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศกลับมาเป็นองค์กรที่ควรจะเป็นได้

อย่างงดงาม และกลายเป็นรากฐานนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน
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ไฟฟ้ำให้เป็นรฐัวสิำหกจิ  โดยรฐับำลได้ออกพระรำชบญัญตักิำรประปำนครหลวง 
ให้โอนกจิกำรประปำกรงุเทพฯ กรมโยธำเทศบำล กำรประปำนนทบรุ ีกำรประปำ
เทศบำลนครธนบุรี และกำรประปำเทศบำลสมุทรปรำกำร รวมเป็นกิจกำร
เดียวกัน เรียกว่ำ “กำรประปำนครหลวง”   
 ต่อมำในปี พ.ศ. 2526 ให้หลัง 26 ปีนับเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ประปำนครหลวงมำเป็นรัฐวิสำหกิจ เป็น 26 ปีที่กำรประปำนครหลวงผ่ำนกำร
บริหำรของผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวงมำแล้ว 5 คน และก�ำลังอยู่ในช่วงของ
ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวงคนที่ 6 
 ในขณะนั้น กำรประปำนครหลวงขำดทุนมหำศำลทั้งรำยปีและภำวะ
ขำดทุนสะสม ควำมแตกแยกภำยในในระดับพนักงำนก่อให้เกิดสหภำพ 
แรงงำนกลุ่มต่ำงๆ ที่เอำแต่เรียกร้องสิทธิให้แก่พวกพ้องของตัวเอง คุณภำพ
น�้ำตกต�่ำ ควำมพอใจในกำรบริกำรของประชำชนที่มีต่อกำรประปำนครหลวง
ตกต�่ำเข้ำขั้นวิกฤต รวมถึงปัญหำควำมไม่พอใจระบบกำรบริหำรและกลุ่ม
บุคลำกรระดับบริหำร
 ชนวนส�ำคัญที่ส่งผลให้สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดภำยในกำรประปำ
นครหลวงเข้มข้นขึ้นเป็นล�ำดับ เมื่อบอร์ดกำรประปำนครหลวงอนุมัติให้
ผู้บริหำร 6 คนเดินทำงไปประชุมประปำสำกลภำคพื้นเอเชียครั้งที่ 4 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ส่งผลให้ก่อเกิดกระแสควำมไม่พอใจในกลุ่มสหภำพแรงงำน
กำรประปำนครหลวง
 ควำมไม่พอใจนี้ถูกปลุกกระแสให้กระจำยออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง 
จนกระทั่งประธำนบอร์ดและกรรมกำรบำงส่วนตัดสินใจยื่นใบลำออก 
จนกระทั่งวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแต่งตั้ง 
“เสน่ห์ วัฒนำธร” รองปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำนบอร์ด และแต่งตั้ง 
ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นกรรมกำรในต�ำแหน่งที่ว่ำงลง 

ปี	2527	กับการมาถึงของผู้ว่าฯ	“อาทิตย์”

 กระทั่ง พ.ศ. 2527  สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดภำยในกำรประปำ

นครหลวงก็ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะลดลง แถมยังเพิ่มดีกรีขึ้นพอๆ กับควำมร้อนอัน
ระอุอ้ำวในช่วงฤดูร้อนของปีนั้น...กลำงเดือนเมษำยน ควำมเข้มข้นร้อนแรงของ
สถำนกำรณ์ภำยในกำรประปำฯ เพิ่มขึ้นจนใกล้แตะจุดเดือด 
 ควำมแตกแยกจนแทบจะเรียกได้ว่ำยับเยิน และในที่สุดปัญหำกำรแตก
ควำมสำมัคคีของคนในองค์กรดังกล่ำว ก็เลยเถิดกลำยเป็นกำรแบ่งเป็นก๊ก         
เป็นเหล่ำ สุดท้ำยก็แยกกันตั้งกลุ่มสหภำพแรงงำนหลำยกลุ่ม และเหตุกำรณ์
ควำมแตกแยกนี้ก็ไม่ได้เกิดเฉพำะในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนเท่ำนั้น
 5 มีนำคม พ.ศ. 2527 สหภำพกำรประปำนครหลวงจึงตัดสินใจยื่น
หนงัสอืถงึ ร.ต.อ.สรุตัน์ โอสถำนเุครำะห์ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
(ในขณะนัน้) โดยหนงัสอืฉบบัดงักล่ำวได้ก�ำหนดคณุสมบตับิคุคลทีจ่ะเข้ำมำเป็น
ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวงคนใหม่ ที่มีคุณภำพพอที่จะเข้ำมำแก้ไขวิกฤตที่
เกิดขึ้น
 “สเปก” ผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ ในดวงใจสหภำพฯ ช่วงนั้น มีกำรระบุ           
เอำไว้ว่ำ 
 -  เป็นคนหนุม่และเป็นนกับรหิำรมอือำชพี มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำร
งำน โดยเฉพำะด้ำนธุรกิจเป็นอย่ำงดี
 -  เป็นคนที่มีประวัติไม่ด่ำงพร้อยทำงด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต
 -  ประสบควำมส�ำเร็จทำงด้ำนกำรบริหำรงำนภำคเอกชน
 -  เป็นผู้มีชื่อเสียงและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 -  เป็นผู้ที่ได้ศึกษำและรู้ปัญหำอย่ำงใกล้ชิดในกำรประปำนครหลวง
 - เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของกำรประปำนครหลวง และมี
ควำมส�ำนึกรับผิดชอบต่อกำรบริกำรที่ดีต่อประชำชน
 ซึ่ง “หวยสเปก” ผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ ที่สหภำพเรียกร้องนี้ ก็ไปตรงกับ
ผู้มีควำมสำมำรถและมีลักษณะดังกล่ำวหลำยต่อหลำยคน จนสื่อในยุคนั้นต่ำง
คำดเดำ ท�ำนำย ตลอดจนเปรยีบมวยระหว่ำงคนทีเ่ชือ่ว่ำจะเป็น “ว่ำที”่ คนต่อไป
เป็นคู่ๆ ไปอย่ำงมีสีสัน แต่สุดท้ำยวันที่ 17 เมษำยน 2527 คณะรัฐมนตรีก็มีมติ
เห็นชอบให้ ดร.อำทิตย์ ขึ้นมำเป็นผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ คนใหม่ ท่ำมกลำงเสียง
สนบัสนนุจำกทัง้ระดบับรหิำรหลำยคน รวมถงึจำกสหภำพกำรประปำนครหลวง
เองด้วย
 “ตอนนั้นสถำนกำรณ์ภำยในของกำรประปำฯ แย่มำก วุ ่นวำยและ
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แตกแยกจนสหภำพกลุม่ต่ำงๆ เรยีกร้องหำผูน้�ำทีม่สีเปกทีต่รงตำมควำมต้องกำร
ของพวกเขำ ซึง่สเปกกต็รงผมพอด ีตอนนัน้ผมไปญีปุ่น่ มคีนโทร.ไปหำผมกลำง
ดึกขอให้ผมกลับมำ จะให้ไปท�ำงำนที่กำรประปำฯ ผมก็บอกว่ำขอให้ท�ำเป็น
ขั้นตอนก่อน อย่ำเพิ่งแน่ใจ ตอนเริ่มแรกผมไปเป็นประธำนกรรมกำรปรับปรุง
กำรประปำก่อน และก็มำเป็นบอร์ด ไม่นำนแค่ 1-2 เดือน ก่อนจะได้รับต�ำแหน่ง
ผู้ว่ำฯ ในปี พ.ศ. 2527”
 ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ชำยผู้ที่ต่อมำสองมือของเขำต้องรับ “เผือกร้อน
หัวยักษ์” มำอุ้มถือไว้แบบเต็มๆ มือ ให้ภำพควำมยุ่งเหยิงภำยในของกำร
ประปำนครหลวงในช่วงที่เขำเข้ำไปรับต�ำแหน่งผู้ว่ำกำรฯ คนที่ 7 เอำไว้ว่ำ ใน
เวลำนั้น ภำยในขององค์กรกำรประปำนครหลวงมีปัญหำมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น
ปัญหำควำมขัดแย้งของคนในระดับบริหำร ปัญหำกำรทะเลำะเบำะแว้งระหว่ำง
ระดับบริหำรกับพนักงำน ปัญหำควำมแตกแยกระหว่ำงสหภำพแรงงำน ปัญหำ
น�้ำประปำขำดทั้งคุณภำพ และปริมำณ 

การประปาฯ	กับนาวาที่ใกล้ล่ม

 “ควำมขดัแย้งเกดิขึน้ทกุระดบั ระหว่ำงพนกังำนด้วยกนัเองกท็ะเลำะกนั
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ก็ไปตั้งสหภำพของตัวเอง แล้วก็ไม่ได้มีแค่ 1 หรือ 2 สหภำพ แต่
มีถึง 4 สหภำพ อันนี้เฉพำะสหภำพของพนักงำน พอรวมกันมีพวก กำรเรียกร้อง
มนักม็นี�ำ้หนกัมำกขึน้ ใครอยำกได้อะไรกไ็ปเข้ำสหภำพ ให้สหภำพเสนอเรยีกร้อง
ให้ พอมนี�ำ้หนกัในกำรเรยีกร้องมำ ระดบับรหิำรกใ็ห้ไป ฝ่ังผูบ้รหิำรเองกม็ ีกร็วม
ตวัตัง้สหภำพเหมอืนกนั ตัง้กนักเ็พรำะเรยีกร้องผลประโยชน์ให้ตวัและพวกพ้อง 
ตอนนัน้ผมเข้ำไป คนทีไ่ม่เป็นสมำชกิสหภำพมคีนเดยีวคอืผูว่้ำกำรกำรประปำฯ”
 ส�ำหรับกำรเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผลในขณะที่กำรประปำนครหลวงอยู่ใน
ยุค “สหภำพครองเมือง” นั้น ถึงกับมีกำรเรียกร้องสิทธิให้แก่พนักงำนชำยของ
กำรประปำฯ ได้ลำคลอดไปดูแลภรรยำที่คลอดบุตร โดยอ้ำงว่ำเพื่อให้เท่ำเทียม
กบัพนกังำนหญงิทีส่ำมำรถลำคลอดได้ ส่วนควำมขดัแย้งในขณะนัน้กเ็ริม่ลกุลำม
ถึงขนำดที่เกิดเรื่องโต้เถียงกันระหว่ำงพนักงำนกับบุคลำกรระดับผู้บริหำร ถึง
ขนำดกระชำกคอจะชกกันเลยทีเดียว

 …ถอืเป็นยคุมดืทีส่ดุของกำรประปำนครหลวง พนกังำนอยูอ่ย่ำงไร้ควำม
หวัง ภำยในเกิดควำมขัดแย้งจนยำกจะเยียวยำ ไม่ต้องเอ่ยถึงสภำพกำรท�ำงำน
ของพนักงำนและกำรบริหำรของบุคลำกรระดับสูง...
 “กปน. มีปัญหำเยอะ โดยเฉพำะกำรบริหำรกิจกำรมีปัญหำมำก ขำดทุน
เละเทะ ตั้งมำ 18 ปี ขำดทุนมำตลอดทุกปี ประชำชนไม่ได้รับกำรบริกำรที่ดีเลย 
คนท�ำงำนไม่เอำไหน ขีเ้หล้ำเมำยำ ท�ำงำนซ่อมท่อไปวนัๆ ประชำชนกด่็ำ น�ำ้ไม่ไหล 
น�้ำสกปรก รำคำแพง ท่อแตกเรื่อย ติดต่อยำก ขอน�้ำทีก็สำมเดือนแปดเดือน ขอ
หลักฐำนแล้วก็ให้เขำรอ เอำมำไม่ใช่ก็เอำกลับไป เอำมำใหม่ ผมเข้ำไป ไปรื้อใหม่  
คือมันอยู่แบบเรือที่ก�ำลังจะล่ม”
 ภำพปัญหำอนัยุง่เหยงิภำยในองค์กรทีย่ำกจะสะสำง ทีถ่กูกระหน�ำ่ซ�ำ้ด้วย
ปัญหำที่กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงอยำ่งเรื่องของกำรบริกำรและคุณภำพของ
น�้ำที่เข้ำขั้นแย่มำกทั้งคู่ และผนวกกับวิกฤตเชิงภำพลักษณ์ที่ในขณะนั้นบรรดำ
รัฐวิสำหกิจทั้งหลำยล้วน “ต้นทุนต�่ำ” ในสำยตำผู้บริโภคด้วยกันทั้งนั้น เป็นเหตุ
ให้มิพักต้องสงสัยได้เลยวำ่ “ภำพลักษณ์” ของ “คนประปำ” และภำพของกำร
ประปำนครหลวงในมโนคตขิองชำวบ้ำนร้ำนตลำดในยคุนัน้จะเป็นไปในแนวทำง
ใด
 ในประเด็นภำพลักษณ์อันย่อยยับและย�่ำแย่ขององค์กรรัฐวิสำหกิจใน
ยุคนั้น ซึ่งหมำยรวมถึงกำรประปำนครหลวงด้วยอย่ำงยำกจะละเว้นได้ และได้
ถูกตอกย�้ำจนชัดแจ้งเอำไว้ในค�ำน�ำของกำรพิมพ์ครั้งที่สองของหนังสือ “หัวอก
ผู้(ถูก)ว่ำ” อันเป็นเสมือนหนึ่งหนังสือบันทึกชีวิตของ ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ใน
ช่วงกำรเป็นผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ ในห้วงเวลำอันเปี่ยมไปด้วยควำมเข้มข้นของ
อุปสรรคนั้น ที่จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ฉับแกระ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีใจควำม
ว่ำ
 “...ในอดีตนั้น ต�ำแหน่งบริหำรองค์กรรัฐวิสำหกิจ คือบ�ำเหน็จรำงวัลแก่
นำยพล ขุนศึก ข้ำรำชกำรเกษียณ เพื่อให้เป็นแหล่งแสวงผลประโยชน์ กอบโกย
ทั้งเงินทองยศศักดิ์ มีผู้บริหำรสับเปลี่ยนหน้ำเข้ำไปชุดแล้วชุดเล่ำ มำแล้วก็จำก
ไป ทิ้งไว้แต่หนี้สินและปัญหำที่หมักหมม...”
 และแม้ย่อหน้ำต่อมำของค�ำน�ำชิ้นนี้จะชี้แจงว่ำ หลังจำกปลำยปี พ.ศ. 
2520 จะเกิดกำรพังทลำยของเผด็จกำรฟำสต์ซิสม์ และเพรำะกำรเติบโตอย่ำง     
เข้มแข็งรวดเร็วของกลุ่มทุนผูกขำดใหม่ๆ ผนวกกับก�ำลังจำกกลุ่มชนชั้น-
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กลำงฝ่ำยต่ำงๆ จะช่วยกันจนก่อมิติใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรประเภท
รัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น 
 ...แต่กระนัน้ สจัธรรมของค�ำกล่ำวทีม่กัจะมคีนพดูว่ำ “กำลเวลำสำมำรถ
เยียวยำทุกสิ่ง” ดูเหมือนว่ำจะไม่สำมำรถใช้กับกรณีนี้ได้ เพรำะปัญหำที่เกิดขึ้น
นั้นทั้งซับซ้อน ยุ่งเหยิง และกินลึกจนกร่อนเข้ำไปถึงเนื้อในแห่ง “กำรประปำ
นครหลวง” จนยำกที่จะแก้ไขอะไรได้...
 หำกทว่ำลูกผู้ชำยผู้มีควำมสุภำพเป็นอำภรณ์ และมีแต่รอยยิ้มประดับ
บนใบหน้ำอยู่เป็นนิจ ทว่ำเด็ดเดี่ยวฉับไวเมื่อยำมลงมือท�ำงำนอย่ำง ดร.อำทิตย์
ก็ตัดสินใจยืดอกรับกำรมอบหมำยให้มำรับต�ำแหน่งเพื่อ “แก้ไขชนิดยกเครื่อง” 
ให้แก่ กปน.โดยเฉพำะ
 ดร.อำทิตย์เปิดใจถึงกำรตัดสินใจรับต�ำแหน่งอันน่ำหนักใจอย่ำง 
“ผูว่้ำกำรกำรประปำฯ” ในยคุตกต�ำ่ถงึขดีสดุมำใส่หน้ำตกัตวัเองว่ำ ไม่รูส้กึหนกัใจ
เพรำะถือเป็นงำนชิ้นหนึ่ง 
 “ตอนนั้นผมไม่หนักใจหรอก ปัญหำมันมีอยู่แล้ว ท�ำไม่ได้ก็เท่ำทุน เขำ
ขอร้องให้เข้ำไปท�ำ มันถึงจุดต�่ำสุดแล้ว ไม่มีอะไรจะแย่ไปกวำ่นี้ เมื่อเขำมอบ
หมำยให้เรำเข้ำไปสังคำยนำ เรำก็มีหน้ำที่ท�ำงำน ก็เลยรับต�ำแหน่ง จ�ำได้ว่ำวันที่
รับต�ำแหน่งคือวันที่ 24 เมษำยน 2527 ตอนนั้นผมเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ว่ำอะไร
บกพร่อง อะไรเป็นปัญหำใหญ่ที่สุดของกำรประปำนครหลวงในขณะนั้น”
 บุรุษผู้ฝ่ำวิกฤตกำรประปำฯ รำยนี้กล่ำวต่อไปอีกว่ำ หลังจำกวิเครำะห์
ปัญหำดูแล้ว สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดของกำรพัฒนำกำรประปำนครหลวงใน
ยุคนั้น มี 2 ประกำร คือ ปัญหำควำมไม่เข้ำใจว่ำเป้ำหมำยร่วมกันของควำม
ส�ำเร็จขององค์กรคืออะไร และปัญหำควำมแตกแยก ซึ่งเป็นต้นธำรของปัญหำ
ทุกประกำรที่รุมเร้ำกัดกร่อน กปน.
 “ตอนนัน้แนวทำงกำรแก้ปัญหำของผมกค็อื กำรสร้ำงน�ำ้ประปำให้กลำย
เป็นน�้ำประปำเพื่อประชำชน ผมเรียกประชุมพนักงานทั้งหมด 5,000 คน ถาม
เขาว่า เราขาดทุนกันขนาดนี้ เราจะแก้วิกฤตกันไหมถ้าแก้ก็คือเราต้องขาย
ให้ได้มากๆ จึงจะได้สตางค์ แล้วเรามีอะไรขาย เรามีน�้าขาย ก็มีแค่น�้าเท่านั้น 
เราจะท�าอย่างไรให้เราขายน�้าได้มากๆ”

ยุทธการขายฝันและค�ามั่นแห่ง	“เนื้อชิ้นโต”

 หลงัจำกเข้ำไปรบัต�ำแหน่ง  ดร.อำทติย์กก็�ำหนดวนัเรยีกประชมุครัง้ใหญ่
ทีส่ดุ และถอืเป็นครัง้ประวตัศิำสตร์ครัง้หนึง่ของกำรประปำนครหลวง เพือ่เรยีก
ขวัญก�ำลังใจของพี่น้องคนประปำฯ ทุกชีวิต เพื่อประกำศยุทธศำสตร์ บอกเล่ำ
ควำมรู้สึกนึกคิดที่จริงใจในกำรแก้ปัญหำ รวมถึงประกำศให้ค�ำมั่นเพื่อน�ำพำ
กำรประปำนครหลวงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยก�ำหนดกำรประชุมให้มีขึ้นในวันที่ 
26 พฤษภำคม พ.ศ. 2527
 วนันัน้ ทีศ่นูย์เยำวชนไทย-ญีปุ่น่ ดนิแดง ท่ำมกลำงพนกังำนกำรประปำฯ 
กว่ำครึ่งหมื่น ชำยรูปร่ำงสันทัดผู้นี้ได้ยืนหยัดประกำศเจตนำรมณ์เพื่อกำรน�ำ 
“นำวำ” ที่มีชื่อว่ำ “กำรประปำนครหลวง” เรือที่อำยุกว่ำ 18 ปี ที่ก�ำลังแตกรั่วถูก
กระแสน�้ำไหลทะลักเข้ำท่วมท้องเรือล�ำนี้ ให้แล่นฝ่ำพำยุมหำวิกฤตนี้ไปได้
 ดร.อำทิตย์ขำยฝันแก่พนักงำนผู้ก�ำลังสิ้นหวังว่ำ นับจำกนี้กำรประปำ
นครหลวงจะต้องท�ำสินค้ำคือ “น�้ำ” ทั้งมีปริมำณเพียงพอและคุณภำพให้ได้
มำตรฐำน ให้ดจีนประชำชนให้ควำมสนใจและเลอืกซือ้น�ำ้จำกกำรประปำฯ ท�ำให้
หน่วยงำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น และอุดรอยรั่วในกำรผลิตน�้ำ อันเนื่องมำจำกท่อรั่ว      
ท่อแตก จนระหว่ำงกำรขนส่งท�ำให้น�้ำรั่วออกไปถึงร้อยละ 50 
 ผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ ผู้เพิ่งเข้ำมำรับต�ำแหน่งพร้อมปัญหำอันหนักหนำ
สำกรรจ์ประกำศถึงขนำดว่ำ ต้องพัฒนำทั้งคุณภำพและกำรบริกำรให้ดีขึ้น 
ประชำชนทุกบ้ำนต้องมีน�้ำประปำใช้ กำรติดต่อขอต้องไม่ยุ่งยำกเหมือนยุคก่อน
ที่ต้องใช้เวลำเป็นปีในกำรติดต่อขอน�้ำประปำ 
 “ผมวำดฝันให้เขำถงึขนำดว่ำ ถ้ำมโีทรศพัท์มำว่ำ ผมต้องกำรใช้น�ำ้ คอล-
เซ็นเตอร์ของเรำต้องกดคอมพิวเตอร์ดูได้เลยว่ำท่ออยู่ไหน Digital Mapping 
ของเรำต้องมี และต้องสำมำรถบอกเขำว่ำอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีน�้ำใช้ ต้องได้ถึง
ขนำดนั้น แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยนะ เรำพูดไว้ก่อน แต่ตอนหลังก็ท�ำได้นะ 
พำไปดูงำนถึงแคนำดำ แต่ท�ำได้ถนนเดียวคือสีลม สีลมจึงกลำยเป็นถนนที่สวย
คือไม่มีสำยไฟสำยโทรศัพท์ให้เกะกะสำยตำ เอำลงดินหมด”
 ...ปัญหำเฉพำะหน้ำปัญหำแรกที่ ดร.อำทิตย์เข้ำไปแก้ก่อนเรื่องอื่น คือ 
เรื่อง “โอที” หรือกำรท�ำงำนล่วงเวลำนั่นเอง...
 โอเวอร์ไทม์ หรือกำรท�ำงำนล่วงเวลำ อันจะได้เงินพิเศษนอกเหนือจำก       
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เงินเดือนที่แสนจะอะเมซิ่งของกำรประปำนครหลวง ท�ำให้ ดร.อำทิตย์ต้องพุ่ง
ไปแก้ปัญหำเรื่องนี้ก่อนอื่นใด เนื่องจำกพนักงำนกำรประปำฯ ไม่ว่ำจะต�ำแหน่ง
ใดในขณะนั้น ล้วนมีชื่อท�ำล่วงเวลำกันทุกคนทุกวัน !
 กิจวัตรประจ�ำวันของพนักงำนกำรประปำฯ ทุกชีวิตในขณะนั้นจะเป็นไป
แบบเหมือนๆ กัน หลังเลิกงำนตอน 16.00 น. ทุกคนจะไล่เปิดไฟไว้ทั้งตึก แล้วก็
เปลี่ยนเสื้อผ้ำออกไปเที่ยวข้ำงนอก จน 20.00 น. ก็กลับมำที่ท�ำงำนอีกครั้ง เพื่อ
ไล่ปิดไฟที่เปิดไว้ จำกนั้นก็เขียนเบิกเป็นโอที 
 “เป็นแบบนี้ทุกวัน ท�ำแบบนี้กันทุกคน หน่วยงำนก็ย�่ำแย่ งำนไม่เดิน 
ประสิทธิภำพไม่พัฒนำ แต่เงินต้องจ่ำยออกทุกวัน พอผมเข้ำไป ผมสั่งเลิกหมด
เลย แล้วก็ประกำศว่ำใครจะท�ำโอทีต้องขอผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ คนเดียวเท่ำนั้น 
และต้องชีแ้จงด้วยว่ำมคีวำมจ�ำเป็นอะไรทีต้่องอยูท่�ำโอท ีปรำกฏว่ำนบัแต่นัน้ไม่มี
ใครอยู่ท�ำโอทีอีกเลย ก็ประหยัดเงินหน่วยงำนไปได้มำก ผมบอกเขาว่าอย่ามา
เอาเลย แค่ยี่สิบบาท ห้าสิบบาท อย่าท�าตัวเป็นหมาแทะเศษเนื้อ !”
 ในวินำทีนั้น ประโยคหนึ่งจำกปำกบุรุษเหล็กผู้นี้ได้กลำยเป็น “สัญญำ
ใจ” ที่ผูกพันชีวิตและเจตนำรมณ์ของเขำไว้กับภำรกิจอันหนักอึ้งในกำรยอบตัว     
แบกรับ 5,000 ชีวิตของพนักงำนกำรประปำฯ ไว้บนหลัง เพื่อจะน�ำพำทุกคนไป
สู่สิ่งที่ดีขึ้น
  “คือผมใช้วิธีกำรจริงใจและพูดกับเขำตรงๆ บอกเขำว่ำรู ้ไหมว่ำเรำ
เปรียบเสมือนไก่อยู่ในกระชุ ก�ำลังจะตำยอยู่แล้ว เขำจะเอำไปตะแลงแกงอยู่
แล้วยังจิกกันเองอยู่ได้ แล้วถ้ำเรำจะเป็นหมำ จงอย่ำเป็นหมำประเภทชอบกิน
ของต่ำงๆ ที่ตกหล่นเรี่ยรำดตำมพื้น กินอุจจำระรวมถึงของเน่ำสกปรกอื่นๆ  แต่
จงเป็นหมำทีเ่ดนิย่ำงสำมขมุมสีง่ำ เมนิเฉยต่อของทีต่กอยูต่ำมพืน้ จะกนิเนือ้ดีๆ  
ชิ้นโตๆ ...ไม่ต้องห่วง พวกคุณจะได้กินเนื้อชิ้นโตแน่ 
 ...แล้วผมจะท�ำเนื้อชิ้นโตนั่นให้เอง !!!”

กาวใจยี่ห้อ	“อาทิตย์”	บนวิกฤต	“หนี้ท่วม”

 ด้วยส�ำนึกแห่งควำมเป็นผู้น�ำอย่ำงเต็มเปี่ยมของผู้ว่ำกำรกำรประปำ
นครหลวงคนใหม่ ที่พยำยำมปลุกขวัญและสร้ำงก�ำลังใจให้แก่พนักงำน
กำรประปำนครหลวงกว่ำ 5,000 ชีวิตกับค�ำมั่น “เนื้อชิ้นโต” ให้ผลลัพธ์ที่ไม่
เลวนักในระยะเริ่มต้น ประกอบกับเพรำะบุคลิกกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังชนิดเข้ำ
ท�ำงำนทุกวันตั้งแต่เช้ำจดค�่ำ แถมท�ำชนิดไม่รู้จักวันหยุดรำชกำร วันหยุดประจ�ำ
ปี วันลำพักร้อนของ ดร.อำทิตย์ ที่ควำมทุ่มเทท�ำงำนอย่ำงเข้มข้นในฐำนะผู้ว่ำ
กำรฯ นี้ท�ำให้คนกำรประปำฯ จ�ำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกศรัทธำและมีแบบอย่ำงที่ดี 
 ผนวกกับกำรเป็นคนที่ตรง “สเปก” ของสหภำพฯ ท�ำให้ ดร.อำทิตย์มี
ต้นทุนทำงควำมเชื่อถือ และควำมพยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหภำพ       
แรงงำนฯ พนกังำน และระดบับรหิำร จนเกดิเป็นแนวทำงกำรบรหิำรองค์กรควบคู่ 
ที่ผู้น�ำสหภำพแรงงำนฯ และผู้น�ำกำรประปำนครหลวงต้องจับมือกัน ช่วยท�ำให้
ปัญหำควำมแตกแยกในสหภำพฯ เบำบำงลงไปได้ค่อนข้ำงมำก  
 เมื่อ “กาวใจ” ยี่ห้อ “อาทิตย์” ผสานรอยร้าวระหว่างสหภาพฯ ได้ส�าเร็จ
ในระดับหนึ่งแล้ว ปัญหายักษ์อีกปัญหาหนึ่งก็ปรี่เข้ามาจ่อคอหอย...
 ก่อนหน้ำที ่ดร.อำทติย์จะเข้ำไปรบัต�ำแหน่งผูว่้ำกำรกำรประปำนครหลวง 
สถำนภำพด้ำนกำรเงนิภำยในองค์กรดงักล่ำวตดิตวัแดงด้วยประสบภำวะขำดทนุ
มำตลอดและต่อเนื่องมำถึง 18 ปี โดยตัวเลขที่ปรำกฏคือขำดทุนรำยปี ปีละ 
800,000,000 บำท (แปดร้อยล้ำนบำท) และขำดทุนสะสมสูงถึง 2,225,000,000 
บำท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้ำล้ำนบำท) 
 “ช่วงที่เขำ้มำเป็นช่วงใกล้ถึงระยะเวลำก�ำหนดช�ำระหนี้สินและดอกเบี้ย 
คือจะต้องจ่ำยตอนต้นปี พ.ศ. 2528 เป็นเงินสูงถึง 2,095,000,000 บำท (สอง
พันเก้ำสิบห้ำล้ำนบำท) สำเหตุที่เป็นหนี้ก็เพรำะกำรประปำนครหลวงขำดเงิน
หมุนเวียนมำนำน จึงต้องน�ำเงินโครงกำรซึ่งเป็นเงินกู้จำกต่ำงประเทศ และเงิน
ประกันกำรใช้น�้ำซึ่งเก็บจำกผู้ใช้น�้ำมำทดรองจ่ำยช�ำระหนี้และด�ำเนินกำรไป
เรื่อยๆ ซึ่งหนี้จ�ำนวนนี้ไม่ควรผัดผ่อนอีกแล้ว มิฉะนั้นเครดิตของกำรประปำฯ
จะถูกท�ำลำย”
 ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันวิกฤตนี้ ความมุ่งมั่นจริงจังต่อการแก้ปัญหา
ด้วยความจริงใจที่ ดร.อาทิตย์ประกาศผ่านทั้งค�าพูดและการท�างานในการ
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ประปานครหลวง สะท้อนความแหลมคมและเฉยีบไวแห่งทกัษะการบรหิารของ
นักบริหารมือทองรายนี้อย่างมิอาจจะปกปิดได้ และสิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์
ความเป็น “ตะวัน” ดวงนี้ ที่เปรียบเสมือน “ลายเซ็น” ในการบริหาร ไม่ว่า ณ 
ช่วงใด วัยใด และหน่วยงานไหน อย่างหนึ่งที่เป็น “แบบฉบับ” ของผู้ชายคน
นี้ นั่นก็คือ “การคิดนอกกรอบ”
 ช่วงนั้นแม้ว่ำจะมีรัฐวิสำหกิจที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีอย่ำง “กำร
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” ที่ ดร.อำทิตย์นึกนิยมกำรให้ควำมส�ำคัญด้ำน
กำรบริหำร โดยเฉพำะด้ำนบัญชีและกำรเงิน แต่ดูเหมือนว่ำรัฐวิสำหกิจแบบ
กำรประปำฯ จะโดนเงำแห่ง “ระบบรำชกำร” ทำบทับเสียจนมิด
 “วิญญำณแห่งควำมเป็นระบบรำชกำรมันเข้ำมำอยู ่ในกำรประปำฯ 
นำนเสียจนเกือบจะกลำยเป็นวิถีของกำรท�ำงำน คนที่นี่จึงอยู่กันด้วยนโยบำย 
Wait and See คือรอคอยและนั่งมองปัญหำโดยไม่คิดจะแก้ไข เมื่อไม่มีเงิน      
ก็บอกกระทรวงกำรคลัง ถ้ำกระทรวงกำรคลังขยับท�ำอะไรก็ค่อยท�ำตำม”
 ทว่ำ ดร.อำทิตย์กลับมองว่ำวิกฤตที่เกิดขึ้น เป็นวิกฤตที่กระทบต่อ
กำรประปำนครหลวงโดยตรง จึงเป็นหน้ำที่และควำมชอบธรรมอยู่เองที่กำร
ประปำนครหลวงต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์อัน
ล่อแหลมนี้เองอย่ำงเต็มก�ำลังสติปัญญำ และในฐำนะ “เบอร์หนึ่ง” ขององค์กรนี้ 
เขำจงึตดัสนิใจ “รไีฟแนนซ์ครัง้มโหฬำร” เพือ่หำแหล่งเงนิกูใ้หม่ทีอ่ตัรำดอกเบีย้
ต�่ำกว่ำ และช�ำระหนี้ระยะยำว เพื่อมำใช้หนี้เก่ำ
 และจำกกำรวิ่งเต้นด�ำเนินกำรจนสุดตัว ทั้งกำรหำแหล่งเงินกู ้จำก
ธนำคำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะในหรือต่ำงประเทศ และกำรวิงวอนร้องขอควำมเห็นใจ
จำกกระทรวงกำรคลังเพื่อขอให้อนุมัติเงินกู้ในจ�ำนวนที่เพียงพอต่อกำรน�ำไป 
รีไฟแนนซ์ ผนวกกับบรรดำ “มือดี” ด้ำนกำรเงินทั้งหลำยที่ ดร.อำทิตย์ขอตัว
มำระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำในครั้งนี้
 ในที่สุด 15 มกรำคม 2528 ควำมพยำยำมในกำรผ่ำทำงตันด้ำนกำร
เงินก็เป็นผล เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติในหลักกำรกู้เงินและเงื่อนไข
ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ โดยกระทรวงกำรคลังได้จัดหำเงินกู้ระยะสั้นใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ระยะยำวในรูปเงินเยน ในวงเงิน 149.92 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ เพื่อรัฐวิสำหกิจ 4 แห่ง ท�ำให้กำรเคหะแห่งชำติ, กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย, กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกำรประปำนครหลวง 

ท�ำให้กำรประปำนครหลวงสำมำรถรีไฟแนนซ์ได้ส�ำเร็จ ส่งผลให้กำรประปำ
นครหลวงจ่ำยดอกเบี้ยน้อยลง สำมำรถยืดเวลำช�ำระเงินต้นออกไป ซึ่งนอกจำก
จะช่วยผ่อนคลำยภำวะเงนิตงึตวัขององค์กรแล้ว ยงัช่วยลดกำรขำดดลุช�ำระเงนิ
ของประเทศไทยในช่วงนั้น ที่ต้องจ่ำยหนี้แก่สถำบันกำรเงินนอกประเทศซึ่งเป็น
เจ้ำหนี้ของกำรประปำนครหลวงด้วย
 ต่อมำหลังจำกแนวคิดกำร “รีไฟแนนซ์” ท�ำให้กำรประปำนครหลวง
ผ่ำนพ้นวิกฤตหนี้ก้อนโตที่ต้องเร่งช�ำระไปได้ ดร.อำทิตย์ก็หันมำแก้ปัญหำ “เงิน
หมุนเวียน”  ซึ่งเดิมกำรประปำฯ ใช้วิธีเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรกรุงไทย ซึ่ง
คิดอัตรำดอกเบี้ย 16.5% ดร.อำทิตย์แก้ปัญหำจุดนี้จำกค�ำแนะน�ำของ “สุนทร 
อรณุำนนทชยั” แห่งสนิเอเซยี ด้วยกำรออก “พนัธบตัร”  มลูค่ำรวม 380 ล้ำนบำท 
แบ่งออกเป็น 380,000 หน่วย รำคำหน่วยละ 1,000 บำท อตัรำดอกเบีย้ 12.935% 
ต่อปี ซึ่งสำมำรถขำยเกลี้ยงอย่ำงไม่น่ำเชื่อภำยใน 3 วัน ผลต่ำงของดอกเบี้ย 
3.565% ตัดออกไป 380 ล้ำนบำท คือจ�ำนวนเงินที่กำรประปำฯ ประหยัดได้

บ�ารุงขวัญปันน�้าใจให้ผู้น้อย

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น เมื่อเข้ำมำใหม่ๆ ดร.อำทิตย์พยำยำมแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำที่เห็นแบบจะแจ้งให้พอเท่ำที่จะท�ำได้ เช่น กำรอุดรูรั่วปัญหำ
โอเวอร์ไทม์ของกำรประปำนครหลวง ท�ำให้ปัญหำกำรเบิกเงินออกโดยไม่ได้
เนื้องำนเพิ่มลดลงได้มำพอสมควร แต่นั่นเป็นเพียงกำรเริ่มต้นของกำรไล่อุด
รูรั่วภำยในองค์กรของผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ รำยนี้
 “ปัญหำใหญ่อีกปัญหำหนึ่งก็คือ เรำผลิตน�้ำ 100% แต่เรำได้กลับมำแค่
ครึ่งเดียวคือ 50% ทั้งนี้ก็เพรำะปัญหำท่อแตกท่อรั่ว ตรงนี้เสียหำยเยอะ เสีย
ตั้งแต่น�้ำดิบ เสียเรื่อยมำตลอดทำงกว่ำจะออกมำเป็นประปำ ก็แก้ปัญหำ ซ่อม
ท่อกันไป”
 แต่ใช่ว่ำจะมองแต่รอยรั่วของท่อเท่ำนั้น งำนนี้ ดร.อำทิตย์ได้จัดกำร
บริหำรเรื่องอุดรูซ่อมท่อไปพร้อมๆ กันกับอุดรอยรั่วในใจพนักงำนชั้นผู้น้อยที่
เดิมไม่มีใครเหลียวแลไปพร้อมๆ กัน
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 “หน้ำที่ประจ�ำของพนักงำนใหม่ๆ ที่ยังหนุ่มๆ เพิ่งเข้ำนั้น มักจะเป็นกำร
ลงไปซ่อมท่อที่แตกรั่วปกติเพื่อกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่ใช้รถใช้
ถนน เรำกม็กัจะซ่อมกนักลำงคนื เวลำจะซ่อมกต้็องนุง่ผ้ำขำวม้ำ ลงไปแช่น�ำ้เพือ่
จะซ่อม ดึกๆ มันหนำว พวกรุ่นพี่ก็เอ้ำ เฮ้ยน้อง สักกรึ๊บสิ แก้หนำว ทีนี้พอซ่อม
ทกุคนืมนักก็รึบ๊บ่อย พวกนีพ้ออำยมุำกหน่อย สำมสบิกต็ดิเหล้ำกนัหมด ใช้ชวีติ
ขี้เมำไปวันๆ ท�ำงำนด้วยควำมขมขื่นไม่มีอนำคต ไม่คิดถึงอนำคต”
 ดร.อำทิตย์สะท้อนภำพอันน่ำสะเทือนใจของพนักงำนเด็กๆ ที่ท�ำหน้ำที่
ซ่อมท่อของกำรประปำนครหลวงว่ำ บำงครั้งกำรซ่อมท่อที่ต้องใช้เวลำนำน กำร
ซ่อมติดพันซ่อมไม่เสร็จ จนสว่ำงก็ยังไม่เสร็จ ก็จะเจอประชำชนที่ไม่เข้ำใจบำง
ส่วน ต่อว่ำต�ำหนิ บำงทีก็ขับรถมำแวะทักด้วยถ้อยค�ำเสียดสี ที่บั่นทอนก�ำลังใจ
อย่ำงยิ่ง ทั้งที่พนักงำนเหล่ำนี้ต้องท�ำงำนเพื่อควำมสะดวกของคนส่วนใหญ่ แม้
ในเวลำที่คนอื่นก�ำลังหลับสบำย 
 “บำงทีขุดๆ อยู่ก็เจอประชำชนเข้ำมำพูดว่ำ เฮ้ย เจอยังวะ กระดูก
พ่อมึงน่ะ ขุดทั้งวัน จะขุดท�ำไม”  
 กำรจะเปลี่ยนทัศนคติของประชำชนบำงประเภทท�ำยำกกว่ำกำรสร้ำง
เกรำะป้องกันก�ำลังใจให้แก่ลูกน้อง ดังนั้น นอกเหนือไปจำกกำรแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนำ และวำงแผนระบบกำรท�ำงำนของกำรประปำนครหลวง รวมถึงกำร
พยำยำมรัดเข็มขัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ�ำเป็นแล้ว ดร.อำทิตย์ยังให้ควำมส�ำคัญด้ำน
กำรเข้ำไปสัมผัสกับพนักงำนในทุกๆ ต�ำแหน่งจำกใหญ่ที่สุดลงมำถึงเล็กที่สุด
 “ทุกครั้งที่ว่ำงจะหิ้วขนมออกไปตำมจุดที่มีกำรซ่อมท่อ แวะไปขอบคุณ
เขำที่เขำอุตส่ำห์ลงไปแช่น�้ำซ่อมท่อให้เรำ เขำท�ำงำนส�ำคัญนะ เขำท�ำให้น�้ำไม่รั่ว
ไหล ต้นทุนเรำไม่เสีย ไม่มีเขำเรำก็จะเสียต้นทุนไปโดยเปล่ำประโยชน์ ผมจะไป
แวะดเูขำ ไปถำมไถ่เขำว่ำเขำมปัีญหำอะไรไหม อยำกจะได้อะไรไหม ก�ำลงัล�ำบำก
อยู่หรือเปล่ำ ผมค่อนข้ำงให้ควำมส�ำคัญต่อคนกลุ่มนี้มำก”
 นอกจำกนี ้บคุลกิลกัษณะนสิยั รวมถงึวธิกีำรท�ำงำนแบบของเขำทีม่กัจะ
คิดนอกกรอบอยู่เนืองๆ ท�ำให้ ดร.อำทิตย์สร้ำงวิธีกำรให้ก�ำลังใจที่ได้ประโยชน์
ทัง้ต่อองค์กรและต่อบคุลำกรคนนัน้ๆ ไปพร้อมๆ กนัอย่ำงทีไ่ม่มใีครคดิถงึว่ำใน
ชีวิตหนึ่งของคนเล็กๆ จะได้รับโอกำสเช่นนี้
 ...การประปาฯ ในยุค ดร.อาทิตย์มีการให้ทุนพนักงานการประปาฯ 
ไปดูงานถึงประเทศสิงคโปร์ !!!

 “กำรเดินทำงไปเมืองนอกกับคนพวกนี้เขำไม่เคยคิด คือไม่คิดว่ำชีวิต
นี้จะได้ขึ้นเครื่องบิน จะได้ออกนอกประเทศ ผมเลือกคนที่มีแววให้ทุนไปปีละ
สิบทุน ยี่สิบทุน ให้เขำไปเปิดหูเปิดตำ ได้ไปดูสิ่งใหม่ๆ ที่สำมำรถน�ำมำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ วิธีนี้ผมยังใช้อยู่ที่ ม.รังสิต คือเขำได้ไปดูอะไรดีๆ  สิ่งแรกที่เขำเห็นที่
สงิคโปร์และกลบัมำคยุให้เพือ่นๆ ฟัง คอืน�ำ้ประปำสงิคโปร์ดืม่ได้ เขำตืน่เต้นมำก 
ซึ่งมันก็จะน�ำไปสู่ควำมสงสัยว่ำท�ำไมเขำท�ำได้ แล้วสิ่งที่ตำมมำก็คือควำมรู้สึกที่
เรำอยำกให้บ้ำนเรำพัฒนำให้ได้แบบนี้บ้ำง  มันคือกำรสร้ำงกระแสกำรปรับปรุง
ตัว รุ่นต่อมำผมก็ส่งไปอีก ปัญหำพวกนี้ผมได้มำจำกกำรเข้ำไปสัมผัสพูดคุยกับ
สหภำพฯ แลกเปลี่ยนควำมเห็น เขำก็เล่ำปัญหำต่ำงๆ ให้ฟัง ซึ่งน�ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำ

ดับเครื่องชน	“บิ๊กการเมือง”	ยี่ปั๊วสุดเขี้ยว

 ตำมธรรมดำของกำรบริหำรองค์กรรัฐวิสำหกิจแบบธรรมชำติของ
ประเทศไทยนั้น ยำกแสนยำกที่จะแบ่งแยกเงื้อมเงำของกำรเมืองให้ออกจำก
กำรบริหำรองค์กรได้ เพรำะเป็นปกติที่ “กำรเมือง” จะเอื้อมมือเข้ำไปในระบบ
กำรบริหำรองค์กรชนิดนี้ หรือแม้กระทั่งหน่วยงำนอื่นๆ อยู่แล้ว สำเหตุประกำร
ส�ำคัญน่ำจะหนีไม่พ้น ด้วยเพรำะกำรที่คนสักคนหนึ่งจะขึ้นไปเป็น “เบอร์หนึ่ง” 
ของหน่วยงำนใดๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะมีกำรเมืองหนุนหลังด้วยกันทั้งนั้น อีกส่วน
หนึ่งก็มักจะ “เกรงใจ” พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมือง ที่ก�ำลังมีอ�ำนำจในมือที่
มำกพอจะเขย่ำเก้ำอี้ให้สั่นให้คลอน หรือแม้แต่กระชำกให้คว�่ำลงมำได้
 “ตอนนัน้ผมโชคดมีำก พล.อ.สทิธ ิจริโรจน์ เป็นรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
มหำดไทยช่วงนั้น ท่ำนรักผมมำก ท่ำนเป็นคนดีมำก รัฐมนตรีช่วยอีกท่ำนก็เป็น
ลูกน้องเก่ำพ่อผม ผมไม่กลัวกำรเมือง ผมท�ำหลำยอย่ำงไม่แคร์กำรเมือง”
 บำงกำรกระท�ำของ ดร.อำทิตย์ดูละม้ำยคล้ำยจะมำกกว่ำค�ำว่ำ “ไม่แคร์” 
แต่ออกจะบ้ำบิน่เสยีด้วยซ�ำ้ ทัง้กำรยอมชนกบั “บิก๊กำรเมอืงคนส�ำคญั” กรณกีำร
จดัซือ้คลอรนี หรอืแม้กระทัง่กำรตดัสนิใจขึน้รำคำน�ำ้ประปำโดยไม่ผ่ำน ครม. !!!
 ในกรณีกำรจัดซื้อคลอรีนนั้น แต่เดิมกำรประปำนครหลวงได้ซื้อ
จำก “นักกำรเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง” ที่ท�ำหนำ้ที่เป็น “ยี่ปั๊ว” โดยไปซื้อมำจำก 
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“อำซำฮีไทย” ในรำคำตันละ 8,000 บำท แล้วมำขำยให้แก่กำรประปำนครหลวง
ในรำคำที่ทบก�ำไรไปอีกเท่ำหนึ่งคือตันละ 16,000 บำท ซึ่งนั่นแปลว่ำกำรกระท�ำ
เช่นนีส่้งผลให้กำรประปำนครหลวงจ�ำเป็นต้องจ่ำยเงนิเกนิจรงิส�ำหรบัซือ้คลอรนี
ไปใส่น�้ำประปำสูงกว่ำปกติเป็นเท่ำตัว
 “แต่ตอนนัน้มนัไม่มใีครขำย มอีำซำฮขีำยเจ้ำเดยีว นกักำรเมอืงคนนีก้ไ็ป
ซื้อมำขำยต่อ มันผูกขำดเพรำะไม่มีคู่แข่ง”
 ปัจจัยบังคับที่ ดร.อำทิตย์ให้ภำพเกี่ยวกับกรณีกำรซื้อคลอรีน บวกกับ
ควำม “จ�ำเป็น” ต้องซื้อด้วยเพรำะมีควำมเกรงใจอันเนื่องมำจำกกำรเมือง ท�ำให้
กำรประปำฯ จ�ำต้องซื้อคลอรีนในรำคำแพงเกินจริงเช่นนี้เรื่อยมำ และแม้ว่ำภำย
หลงันกักำรเมอืงผูน้ัน้ตดัสนิใจเปิดโรงงำนคลอรนีของตวัเองขึน้มำ และพำตวัเอง
ไปเข้ำประมูลกำรจัดซื้อคลอรีนเพื่อน�ำไปผสมในน�้ำประปำ ทั้งบุคลำกรในกำร
ประปำนครหลวงเอง รวมไปถึงประชำชนบำงส่วนที่ติดตำมข่ำวสำรใกล้ชิดและ
รับทรำบถึงควำมท้ำทำยในครั้งนี้ ก็ยังจับตำดูสถำนกำรณ์และกำรตัดสินใจของ
ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวงคนที่ 7 ว่ำจะเลือกทำงใดกันแน่
 หำกเลอืกทำงเดมิ คอืจดัซือ้คลอรนีผ่ำนนกักำรเมอืงใหญ่ผูย้ดึอำชพียีป๊ั่ว 
ท�ำตวัเป็นคนกลำงมหำโหดทีข่ำยของขดูเลอืดองค์กร กำรประปำนครหลวงกต้็อง
น�ำเงนิภำษปีระชำชนทีอ่ยูใ่นรปูงบประมำณซึง่ถกูแบ่งจดัสรรมำให้ ไปซือ้คลอรนี
ที่แพงเกินจริงจนไม่น่ำให้อภัย
 แต่หำกแข็งขืนลุกขึ้นสู ้เพื่อควำมถูกต้อง ประเทศชำติได้ประโยชน์ 
ประชำชนได้ประโยชน์ แต่...ดร.อำทิตย์โดนแน่
 “ตอนแรกมันมีอำซำฮีเจ้ำเดียวก็ต้องซื้อ เรำซื้อทีละมำกๆ เขำก็ได้ก�ำไร
มำก ก่อนหน้ำนี้ไม่มีกำรท�ำอะไร ผมรู้สึกว่ำมันผูกขำด ตอนหลังมีกำรตั้งโรงงำน
ขึน้มำแข่งกบัอำซำฮ ีปีทีผ่มเข้ำไปม ี2 บรษิทัมำเสนอรำคำ พอมผีูเ้สนอขำย 2 รำย 
เรำก็เปิดประมูล คลอรีนของนักกำรเมืองคนนั้นขำยตันละ 16,000 บำท แต่ใน
ขณะที่อำซำฮีเสนอขำยแค่ตันละ 8,000 บำท ผมเลือกของอำซำฮี แล้วท�ำสัญญำ 
2 ปีเลยด้วย เพรำะเลือกแบบนี้เรำรัดเข็มขัดและลดต้นทุนน�้ำประปำไปได้มำก
เลยทีเดียว”
 และแน่นอนว่ำกำรกระท�ำเช่นนีข้อง ดร.อำทติย์ย่อมส่งผลให้นกักำรเมอืง
ใหญ่ผู้นี้เสียผลประโยชน์มหำศำล
 “เขำโกรธผมมำก ท�ำให้มีหลำยเรื่องตำมมำเหมือนกัน อย่ำงเรื่องตอน

เสนอชื่อนำยกรัฐมนตรีช่วงพฤษภำทมิฬ เขำก็เป็นคนผลักดัน พล.อ.อ.สมบูรณ์ 
ระหงษ์” ดร.อำทิตย์กล่ำวเรียบๆ  

เด็ดปีกวายุภักษ์	หักกระทรวงการคลัง
 
 ในระหว่ำงนั้น กำรประปำนครหลวงจ�ำต้องกู้เงินจำกญี่ปุ่น เพื่อน�ำไป
ท�ำอุโมงค์ส่งน�้ำ วงเงินสำมพันล้ำนบำท ซึ่งจะแก้ปัญหำประปำในกรุงเทพฯ 
ได้  ดร.อำทิตย์ให้ภำพห้วงเวลำนั้นว่ำ ขณะนั้นรัฐบำลก�ำลังจะมีควำมตกลงกับ
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย (ADB – Asian Development Bank) จึงจะเอำ
โครงกำรของกำรประปำฯ ไว้โชว์ตอนเซ็นสัญญำ ดอกเบี้ย 10.25% ต่อปี กู้ 25 ปี 
ต้นสำมพันล้ำนบำท ดอกเบี้ยอีกสำมพันล้ำนบำท 
 ต่อมำ ADB ปรับลดดอกเบี้ยจำก 10.25% เหลือ 8.75%
 “อ้ำว...ประปำฯ เซน็ไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้กูจ้รงิ ผมกเ็ลยถำมกระทรวงกำร
คลงัว่ำ ยกเลกิทีเ่ซน็ไปแล้วได้ไหม กระทรวงกำรคลงับอกไม่ได้ เสยีชือ่ ผมกบ็อก
ว่ำไม่ได้เหมือนกัน มันเสียประโยชน์เยอะ ผมเลยเอำเข้ำบอร์ดประปำฯ บอร์ดก็
เหน็ด้วยกบัเรำ กเ็ลยตดิต่อไปที ่ADB โดยตรง ไม่ต้องผ่ำนกระทรวงกำรคลงัแล้ว 
ทำงโน้นเขำก็โอเค ก็มันยังไม่ได้กู้ ก็เลยเซ็นสัญญำกันใหม่ ก็เทำ่นั้น ประหยัด       
ไปได้หลำยร้อยล้ำน”

ขึ้นค่าน�้าด้วยแนวคิด	“ประปาไม่ใช่การเมือง”

 ดร.อำทิตย์ในยุคที่รั้งต�ำแหน่งผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวงในครำวนั้น 
มักจะโดนบรรดำพนักงำนที่แก่นๆ หน่อยเปลี่ยนชื่อลับหลังอยู่เสมอๆ ให้เป็น 
“มสิเตอร์ประหยดั” ทีม่ำทีไ่ปของชือ่นีก้เ็พรำะนอกจำกที ่ดร.อำทติย์จะพยำยำม
ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในสเกลใหญ่ๆ อย่ำงเปลีย่นเจ้ำผูข้ำยคลอรนีโดยไม่หวัน่เกรง
กำรเล่นงำนในเชิงกำรเมืองที่อำจจะตำมมำภำยหลัง กำรระดมอุดรอยรั่วด้วย
กำรเร่งซ่อมท่อทั่วกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันน�้ำประปำที่ผลิตเสร็จแล้วรั่วไหลออก
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ไป รวมไปถึงกำรวำงยุทธศำสตร์ลดกำรจ่ำยเงินล่วงเวลำพนักงำนโดยไม่มีเหตุ
อันควรแล้ว 
 ดร.อำทิตย์ยังใส่ใจในทุกรำยละเอียดที่จะสำมำรถประหยัดได้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรไล่เดินปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำในยำมที่ถูกเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครใช้ 
ประโยชน์ทำงตรงที่กำรประปำนครหลวงได้รับทันทีจำกกำรกระท�ำอันนี้คือกำร
ประหยัดไฟที่ก�ำลังเปิด แม้จะน้อยนิดแต่ก็ถือวำ่ดีกว่ำจะปล่อยให้เสียไปโดย
ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้อะไร และประโยชน์ทำงอ้อมคือ กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ประหยัด ท�ำให้พนักงำนกำรประปำฯ ใส่ใจในเรื่องนี้มำกขึ้น
 “พยำยำมอยำกให้คิดวำ่ที่ที่เรำท�ำงำนอยู่นี่ไม่ใช่องค์กร ไม่ใช่หน่วยงำน 
แต่มันคือ ‘เรำ’ ที่เรำควรจะดูแลให้ดี ท�ำอะไรได้ที่จะส่งผลให้มันพัฒนำไปได้
ก็ควรจะท�ำ” 
 ...แต่แม้ว่ำ ดร.อำทิตย์จะแปลงร่ำงเป็น “นำยประหยัด” อย่ำงไร สภำพ
กำรขำดทุนสะสมที่มีตัวเลขติดลบสูงขนำดกว่ำ 2,200,000,000 บำท ก็ยำกจะ
แก้ให้หมดภำยในครำวเดียว มำตรกำรแก้ไขอีกอย่ำงหนึ่งที่ ดร.อำทิตย์คิดจะ
ท�ำและได้ลงมอืท�ำอย่ำงไม่สนใจสิง่ใดนอกจำกควำมตัง้มัน่เพือ่จะให้กำรประปำฯ 
ก้ำวข้ำมวิกฤตขำดทุนให้ได้โดยเร็วที่สุด ท่ำมกลำงควำมตกตะลึงพรึงเพริดของ
หลำยๆ ฝ่ำยก็คือ “กำรขึ้นค่ำน�้ำประปำ”
 “ผมเห็นว่ำรำคำค่ำน�้ำที่จัดเก็บอยู่เดิมนี้มันต�่ำเกินไป และสมควรจะขึ้น 
แต่กำรขึ้นค่ำสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะค่ำน�้ำเป็นเรื่องที่แทบจะต้องห้ำมของ
รัฐบำลยุคนั้นๆ เพรำะมันไม่ได้หมำยถึงกำรขึ้นค่ำน�้ำ แต่มันหมำยรวมถึงภำค
ประชำนิยม ถ้ำรัฐบำลไหนขึ้นค่ำน�้ำ รัฐบำลก็จะถูกเสียงต�ำหนิจำกมหำชน ซึ่ง
โดยมำกมักจะไม่ขึ้น เพรำะเกรงกระทบต่อคะแนนเสียง คือเขำเอำกำรประปำฯ 
ไปเอี่ยว ไปผูกกับกำรเมือง” 
 ...แต่ส�ำหรบัผูช้ำยคนนี ้กำรประปำฯ ในอดุมคตขิองเขำ เป็นกำรประปำฯ 
ที่ปลอดกำรเมือง...
 “ประปำแบบของผมเป็นกำรบ้ำน ไม่ใช่กำรเมอืง เรือ่งน�ำ้กนิน�ำ้ใช้มนัเป็น
เรื่องในบ้ำน ถำมว่ำเรำขึ้นค่ำน�้ำเพื่ออะไร ก็เพื่อให้ประปำฯ พ้นภำวะขำดทุน แล้ว
ถ้ำประปำฯ มีเงินพอ เรำก็สำมำรถหำช่องทำงกำรเพิ่มคุณภำพหรือกระทั่งกำร
บริกำรที่ดีขึ้นแก่ประชำชน เงินที่เขำจะจ่ำยเพิ่มเป็นคำ่น�้ำที่เรำจะคิดเพิ่ม มันจะ
กลบัไปสูป่ระโยชน์ของน�ำ้และบรกิำรเกีย่วกบัน�ำ้ในบ้ำนของเขำ ผมยนืยนัแนวคดิ

ว่ำประปำฯ ไม่ใช่กำรเมือง”
 แล้ว ดร.อำทิตย์ก็เดินหน้ำมำตรกำรขึ้นค่ำน�้ำ โดยเลือกที่จะไม่น�ำ
มำตรกำรนี้เข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 “ผมห่วงประชำชนว่ำจะเดือดร้อน ก็เลยขึ้นแบบทีละเล็กทีละน้อย ขึ้น
ครั้งละ 25 สตำงค์ ขึ้นทุกเดือนแบบเงียบๆ ไม่ต้องเอำเรื่องเข้ำ ครม. แล้วก็ขึ้น
ไม่เยอะ ประชำชนไม่รู้สึกแตกต่ำง ท�ำให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ จนผมขึ้นได้ 1 บำท 
แล้วก็เห็นว่ำในระดับนี้ประปำฯ อยู่ได้ ก็ขึ้นเท่ำนี้พอ” 

จากหนี้สู่ก�าไรและฝูงเปรตภาคการเมือง
 
 ดร.อำทิตย์ใช้เวลำ 3 ปีเดินหน้ำตะลุยท�ำอยำ่งเข้มข้น เข้มแข็ง และต่อ
เนื่อง ซึ่งแม้จะเหน็ดเหนื่อย ยำกล�ำบำก กระทั่งบำงขณะถึงกับต้องเอำตัวเองไป
วำงไว้บนเขำวัวเขำควำย หรือยืนเป็นเป้ำนิ่งแอ่นอกรอรับผลกระทบที่อำจเกิด
ขึ้น ทว่ำวันที่ดอกผลแห่งควำมมำนะพำกเพียรใต้ต้นไม้ใหญ่นำม “กำรประปำ
นครหลวง” ช่ำงหวำนหอมสมค่ำแห่งควำมเพียรนั้น
 “จรงิๆ แต่ละปีผลมนักด็ขีึน้เป็นล�ำดบั  ผมเข้ำไปเป็นผูว่้ำกำรกำรประปำฯ 
ปลำยเดือนเมษำยน ปี 27 จบปีงบประมำณปีเดียวกันช่วงเดือนตุลำคม ตัวเลข
กำรขำดทุนรำยปีลดน้อยลงจำก 880 ล้ำนบำท เหลือ 380 ล้ำนบำท  ต่อมำใน
ปีที่ 2 สำมำรถลดตัวเลขกำรขำดทุนรำยปีเหลือ 180 ล้ำนบำท และเมื่อเรำเข้ำสู่
ปีที่ 3 ท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ สิ้นปีที่ 3 กำรประปำนครหลวงได้ก�ำไรครับ”
 ควำมส�ำเร็จในกำรกอบกู ้วิกฤตกำรประปำนครหลวงของผู ้ว ่ำกำร
กำรประปำฯ คนที่ 7 ได้ประสบผลส�ำเร็จในปีที่ 3 แห่งกำรบริหำรของเขำ ทว่ำ
ไม่ใช่ควำมส�ำเรจ็ในเชงิตวัเลขที ่ดร.อำทติย์วำดหวงั เขำไม่ได้ชืน่ชมสขีองตวัเลข
บญัชขีองกำรประปำนครหลวงทีแ่ปรเปลีย่นจำกสแีดงเป็นสนี�ำ้เงนิ เป็นครัง้แรก
ในประวตัศิำสตร์ของกำรประปำนครหลวง เป็นครัง้แรกทีก่ำรบรหิำรกำรประปำฯ 
น�ำ “ก�ำไร” เข้ำมำให้องค์กร แต่สิ่งแรกที่ชำยคนนี้ท�ำคือ ทันทีที่ประปำฯ ได้ก�ำไร 
สัญญำใจที่ให้ไว้เมื่อแรกก้ำวเท้ำเข้ำมำในรั้วแม่พระธรณี
 ...ดร.อำทิตย์ส่งมอบเนื้อชิ้นโตแก่พนักงำนกว่ำ 5,000 ชีวิตของ
กำรประปำฯ ทุกคนในรูปของ “โบนัส 1 เดือน”
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 พนักงำนจ�ำนวนมำกนึกไม่ถึงว่ำจะมีวันที่พวกเขำได้รับเงินโบนัสจำก
องค์กรที่ก่อนหน้ำนี้เคยมีสภำพร่อแร่ไม่ต่ำงจำกเศษซำก พนักงำนหลำยคน     
หลั่งน�้ำตำด้วยควำมปลำบปลื้มใจ...
 รอยยิ้มและน�้าตาอันปีติจากคนตัวเล็กๆ กว่าครึ่งหมื่นในวันนั้น คือ
รางวัลและค่าตอบแทนที่สูงที่สุดในชีวิตการท�างานในฐานะ “คนประปา” 
ของชายที่ชื่อ “อาทิตย์ อุไรรัตน์” 
 ทว่ำให้หลังจำกควำมชื่นมื่นในควำมส�ำเร็จไม่นำนนัก เมื่อกำรประปำ
นครหลวงมีก�ำไร ก็เหมือนดอกไม้ที่เริ่มส่งกลิ่นหอม หรือเหมือนอำหำรอันโอชะ
ที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ กลิ่นโชยล่อน�้ำลำยยั่วยวนชวนให้รุมแทะทึ้ง
 เพยีงแค่ระยะเริม่ต้นกห็นไีม่พ้นควำมจรงิข้อหนึง่ คอืกำรเมอืงเริม่กดัเซำะ 
โดยหวังจะเข้ำมำสูบเลือดสูบเนื้อ และตักตวงผลประโยชน์ เฉกเช่นที่เคยท�ำกัน
มำทุกยุคทุกสมัย และทุกองค์กร
 “อย่ำงที่ผมบอก ประปำส�ำหรับผมเป็นกำรบ้ำน ไม่ใช ่กำรเมือง 
พอกำรเมืองเข้ำมำ ประกอบกับที่ผมท�ำงำนเสร็จแล้ว คือประปำฯ มีก�ำไรแล้ว 
ผมอดุรรูัว่ให้หมดทกุจดุแล้ว ซึง่จนบดันีก้ำรประปำฯ ไม่เคยขำดทนุอกีเลย ก�ำไร
ตอนนีน่้ำจะอยูร่ำวๆ 5,000 ล้ำนบำทด้วยซ�ำ้ แต่พอกำรเมอืงเข้ำมำ ผมเลยตดัสนิ
ใจออกดีกว่ำ” 

ปัจฉิมกถาเมื่อ	“ตะวัน”	อ�าลา	“กปน.”
 
 26 มกรำคม พ.ศ. 2530 ท้องฟ้ำในพิกัดเหนือกำรประปำนครหลวงดู
จะไม่แจ่มใสเฉกเช่นที่เคย ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ เดินขึ้นเวทีหลังเรียกประชุม
พนักงำนกำรประปำนครหลวง บรรยำกำศคล้ำยวันแรกที่เขำเดินเข้ำมำสู่อ้อม
กอดพีน้่องชำวประปำฯ ทว่ำทีต่่ำงออกไปคอืควำมอมึครมึจนเกอืบจะเศร้ำหมอง 
ผูช้ำยผูก้ลำยเป็นฮโีร่ของคนประปำฯ พยำยำมปรบัเสยีงแหบเครอืในล�ำคอให้ฟัง
คล้ำยปกติ หำกพี่น้อง กปน.ทุกชีวิตที่ร่วมหัวจมท้ำยกอดคอกันท�ำงำนมำกว่ำ  
3 ปี พอจะจับส�ำเนียงได้จะรู้ว่ำ ปำฐกถำในครั้งนี้ของผู้ว่ำกำรกำรประปำฯ คนที่ 
7...แตกต่ำงจำกทุกที

 “สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รัก และพี่น้องกำรประปำฯ ที่รักทุกท่ำน  
ผมมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องชีแ้จงเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ป็นมำในกำรประปำนครหลวง
ในช่วง 2-3 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำเรำคงจะได้รับทรำบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ มำเป็นล�ำดับ
แล้ว มีข่ำวที่ครึกโครมรำยงำนในหน้ำหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ ตลอด
มำ ผมคดิว่ำถงึเวลำแล้วทีผ่มควรจะเรยีนชีแ้จงเองต่ำงๆ ทัง้หมดทัง้สิน้ให้พีน้่อง
ได้ทรำบเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
 คงจะเป็นที่ทรำบกันแล้วว่ำ กำรประปำนครหลวงได้เสนอเรื่องให้ท่ำน
รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพจิำรณำ 3 เรือ่งด้วยกนั เรือ่งที ่1 คอื กำร
เสนอเรือ่งลดค่ำน�ำ้ประปำลงเพือ่ให้พีน้่องประชำชนตัง้แต่เดอืนตลุำคม 2529 ซึง่
นบัมำจนถงึบดันีก้เ็ปน็เวลำ 4 เดอืนแล้ว กด็ว้ยเหตผุลที่ว่ำกำรประปำนครหลวง
ด�ำเนินกำรเป็นผลดีมีฐำนะกำรเงินดีกว่ำเป้ำหมำย ก็ใคร่ที่จะคืนส่วนเกินควำม
จ�ำเป็นเกินเป้ำนั้นให้กับพี่น้องประชำชน เพรำะทรำบดีว่ำพี่น้องประชำชนก็
เดือดร้อนในภำวะเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็ได้รับกำรพิจำรณำมำตั้งแต่เดือนตุลำคม 
พฤศจกิำยน ธนัวำคม จนกระทัง่เดอืนมกรำคม ในวนัทีม่กีำรประชมุบอร์ดตัง้แต่
วันที่ 6 มกรำคมขึ้นเป็นครั้งแรกเองนั้นก็ได้ถูกส่งมำโดยบอกว่ำยังไม่สมควร      
น่ำจะได้รับกำรทบทวนใหม่
 เรือ่งนีข้อเรยีนว่ำ กระผมดแูลรบัผดิชอบกำรประปำนครหลวงอยู ่เคำรพ
ในกติกำ ถ้ำเผื่อว่ำกรรมกำรกำรประปำนครหลวงจะได้ทบทวนกำรประชุมเมื่อ
วันศุกร์ที่แล้ว แล้วก็มีควำมเห็นว่ำฐำนะกำรเงินเรำดีกว่ำนั้น อยำกจะลดให้เป็น 
5 สตำงค์หรือ 10 สตำงค์ กำรประปำนครหลวงก็ยินดีที่จะตอบสนองนโยบำย
ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่ำกำรที่จะลดรำคำค่ำน�้ำ 10 สตำงค์นั้นให้พี่น้องประชำชนได้รับ
ประโยชน์ พนกังำนกำรประปำนครหลวงจะต้องท�ำงำนหนกัขึน้อกีกไ็ม่เป็นไร เรำ
ยินดีที่จะท�ำได้ ฉะนั้นเรื่องกำรลด 5 สตำงค์ หรือ 10 สตำงค์นั้นไม่ใช่ประเด็น ที่
ส�ำคัญคือเรื่องที่เรำเห็นว่ำไม่น่ำจะเป็นวิธีกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ
 ตลอดเวลำที่กระผมมำรับใช้ในกำรประปำนครหลวงมำเป็นระยะเวลำ 
2 ปี 8 เดือน กระผมไม่เคยประสบสภำวะเช่นนี้มำก่อนเลย เรำท�ำงำนกันด้วย
เกียรติ ศักดิ์ศรี และควำมไว้เนื้อเชื่อใจ แต่มำครั้งนี้ดูเหมือนว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำง
มันพลิกจำกหน้ำมือเป็นหลังมือไปหมด โครงกำร 3/1 ที่เสนอไปนั้นมันเกิดจำก
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของกำรประปำนครหลวงที่เรำสำมำรถประหยัดเงิน
ได้ถึง 2 พันล้ำนบำท จึงได้รีบเร่งที่จะขยำยงำนต่อไปอีก ในกำรขยำยงำนจำก
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เงนิ 2 พนัล้ำนบำททีป่ระหยดัได้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะให้ประชำชนมนี�ำ้ใช้เพิม่ขึน้อกี 4 แสน
ลูกบำศก์เมตร แล้วก็ยังขยำยเพิ่มอีกที่เรำเรียกว่ำโครงกำร 4 นั้นก็อีก 4 แสน
ลูกบำศก์เมตร จะท�ำให้พี่น้องประชำชนมีน�้ำใช้เพิ่มขึ้นกว่ำ 1 ล้ำนคน/โครงกำร 
3/1 ที่ว่ำต้องบรรจุเข้ำไว้ในงบประมำณปี 2530 ที่ต้องเริ่มต้นมำแต่เดือนตุลำคม
ทีแ่ล้วมำครบั มำถงึบดันีเ้วลำมนัผ่ำนมำ 4 เดอืนแล้ว งบประมำณของประปำฯ ก็
ยังไม่ออกไปที่สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 เมื่อวันสุดสัปดำห์ที่แล้วเขำก็บอกว่ำหมดเขตแล้วต้องเสนอด่วน ผมก็
ขอร้องไว้ให้รอศกุร์ทีแ่ล้วจะเรยีนให้ทรำบเชือ่ว่ำคงจะไม่มปัีญหำอะไรแต่ประกำร
ใด ก็ปรำกฏว่ำคณะกรรมกำรก็เสมือนหนึ่งว่ำได้รับนโยบำยมำจำกเบื้องบน 
ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นมำเพื่อพิจำรณำเรื่อง ด้วยควำมเคำรพในกติกำ 
ผมก็มีควำมเห็นว่ำเรื่องนี้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกบอร์ด คือคณะกรรมกำรกำร
ประปำนครหลวงชุดที่แล้วไปแล้ว ทั้งๆ ที่ได้ทบทวนก็ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่หลำย
ครั้งผ่ำนไปจนถึงท่ำน รมช.มท. ท่ำนก็ได้พิจำรณำอยู่หลำยเดือน 2 เดือนในแง่
ของโครงกำร 3 เดือนในแง่ของค่ำน�้ำ เสร็จแล้วก็ส่งกลับลงมำที่คณะกรรมกำร
กำรประปำฯ ก็ตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นมำอีก ซึ่งก็ไม่ทรำบว่ำจะพิจำรณำผ่ำน
คณะอนุกรรมกำรอีกเมื่อไร แล้วก็เสนอไปยัง ฯพณฯ รมต.จะกินเวลำอีกเท่ำไร
แล้วต้องขึ้นคณะ รมต.ต้องใช้เวลำอีกเท่ำไรกว่ำที่เรื่องโครงกำรนี้จะเข้ำสู่งบ
ประมำณได้ ปี 2530 จะเห็นได้ว่ำกำรท�ำงำนของ กปน.ในขณะนี้เป็นไปอย่ำง
ไม่น่ำจะเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง เพรำะว่ำเรื่องงบประมำณของรัฐบำลก็ได้ผ่ำนไป
เรยีบร้อยแล้ว แต่ปรำกฏว่ำของกำรประปำฯ ไม่ทรำบว่ำจะออกมำได้เมือ่ไร อย่ำง
เรว็ทีส่ดุ หำกเป็นไปในรปูนีน้ะครบัอย่ำงเรว็ทีส่ดุกต้็องมนีำคมถงึจะผ่ำน ครม.ได้ 
กระผมเหน็ว่ำเรือ่งรำวทัง้หมดทีป่รำกฏออกมำเป็นข่ำวนัน้มนัเป็นเรือ่งทีค่่อนข้ำง
จะเสียหำยต่อ กปน. ซึ่งได้พยำยำมก่อร่ำงสร้ำงตัวมำตลอดระยะเวลำ 2 ปีเศษนี้
ได้พยำยำมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อพี่น้องประชำชน 
 พนักงำนของ กปน.เกือบ 6,000 คนก็ท�ำงำนกันอย่ำงเต็มที่ที่จะท�ำงำน
ให้ได้ผลออกมำในทำงที่ดี แต่ว่ำก็ดูเสมือนหนึ่งว่ำ กระผมซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับ
บัญชำ เรำก็ต้องรำยงำนขึ้นอยู่กับกำรบังคับบัญชำกับ ฯพณฯ รมต.นั้น นี่จะเป็น
เพรำะเหตุใดก็ไม่ทรำบว่ำท่ำนไม่ค่อยให้ควำมเมตตำเท่ำไร ข้อมูลต่ำงๆ ที่เรำ
ต้องพยำยำมแถลงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของ กปน.นั้นเนี่ย ถูกบิดเบือนใส่ไคล้
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เดิมที่บอกว่ำค่ำน�้ำยังไม่ควรลดเพรำะเหตุว่ำเรำยังมี

หนี้สินเยอะแยะ อีกหน่อยก็จะขึ้นค่ำน�้ำอีก แล้วต่อมำก็มีข่ำวอีกท�ำนองว่ำแม้แต่
ค่ำดอกเบี้ยเงินกู้ กปน.ก็ยังไม่มีจะจ่ำย รมต.ต้องไปปกป้องให้คณะ รมต.จึงได้
ค่ำดอกเบี้ยเงินกู้ 126 ล้ำนบำทนั้นมำ
 สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องยืดยำว ซึ่งกระผมได้เคยแถลงชี้แจงไปแล้วเรื่องนี้
เป็นเรื่องของโครงกำร 3 ซึ่งรัฐบำลจะต้องให้ในฐำนะที่โครงกำรนี้เป็นโครงกำร
ของรัฐบำล อะไรต่อมิอะไรที่ผมได้เคยแถลงข้อมูลไปแล้วไม่อยำกจะพูดอีกใน
ที่นี้ แต่อยำกจะเรียนว่ำกำรแถลงข้อมูลในลักษณะนี้มำเป็นกำรบิดเบือนทั้งทำง
ตรงและทำงอ้อม กระผมเห็นว่ำควำมเสียหำยนั้นตกอยู่ที่ กปน. ที่จะท�ำให้ภำพ
ลักษณ์ต่ำงๆ ประชำชนอำจจะหมดควำมเชื่อถือว่ำ เอ๊ ! …ข้อมูลที่เรำออกมำพูด
นี่โกหกมดเท็จหรืออย่ำงไร เชื่อถือไม่ได้ กระผมขอกรำบเรียนด้วยควำมจริงใจ
และยนืยนัได้ด้วยเกยีรตว่ิำ ตวัเลขและข้อมลูต่ำงๆ ทีผ่มเคยแถลงไปแล้วนัน้ไม่
เคยเป็นควำมเท็จเลยแม้แต่น้อย และก็ยังยืนยัน ณ บัดนี้และจะยังยืนยันต่อไป
ในอนำคต แต่ว่ำสิง่เหล่ำนีก้ระผมเหน็ว่ำกระผมไม่สำมำรถทีจ่ะปฏบิตังิำนให้เป็น
ผลดต่ีอกำรประปำนครหลวงอกีได้ในสภำพบรรยำกำศทีเ่ป็นอยูแ่บบนี ้และเป็น
อยู่ต่อไป เพื่อเป็นกำรปกป้องสถำบัน องค์กร ซึ่งผมได้มีส่วนก่อร่ำงสร้ำงขึ้นมำ 
พลกิฟ้ืนสภำพขึน้มำอย่ำงนี ้แล้วกใ็ห้มุง่ทีจ่ะบรกิำรพีน้่องประชำชนให้ทัว่ถงึและ
ดีขึ้น 
 ...กระผมก็คิดว่าไม่มีทางอื่น นอกจากที่จะกราบเรียนว่ากระผมได้
พยายามถึงที่สุดแล้ว และจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมมากกว่า จึงขอลาออก...
 ทัง้นีต้ัง้แต่วนัจนัทร์ทีจ่ะถงึเป็นต้นไป เพือ่ทีจ่ะได้มเีวลำทีจ่ะสะสำงงำนที่
ยังค้ำงอยู่บ้ำง อยำกจะกรำบเรียนถึงพี่น้อง กปน.ว่ำ “ขอให้ยึดมั่นในหลักกำรที่
ถูกต้อง ขอให้ยึดมั่นในประโยชน์สุขของพี่น้องประชำชน ขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่ซึ่ง
เรำก�ำลงัสร้ำงมำแล้วจะเป็นสิง่ทีจ่ะน�ำควำมเจรญิมำสูพ่ีน้่องประชำชน ฉะนัน้ อย่ำ
ได้ยึดตัวบุคคล ตัวกระผมนั้นถึงแม้ว่ำจะไม่ได้รับใช้ใน กปน.โดยตรง แต่ก็ยัง
ห่วงใยพร้อม แล้วก็ยินดีเสมอที่จะให้ควำมช่วยเหลือกับ กปน.ที่จะท�ำประโยชน์
ให้แก่ประเทศชำตติลอดไป และขอให้พีน้่องจงยดึมัน่นะครบัว่ำประชำชนเท่ำนัน้
ทีเ่ขำได้รบับรกิำรอนัน่ำชืน่ใจจำกพวกเรำ เขำกจ็ะตอบสนองให้เรำเจรญิก้ำวหน้ำ
ขึ้นมำอยู่อย่ำงทุกวันนี้” 
 กระผมอยำกจะขอเรยีนด้วยควำมจรงิใจว่ำ กำรแถลงครัง้นีม้ไิด้เจตนำที่
จะก้ำวร้ำวท่ำนผูบ้งัคบับญัชำท่ำนใดทัง้สิน้ แต่อยำกจะเรยีนว่ำ นีค่อืสภำพทีเ่ป็น
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อยู่ ผมก็ได้พยำยำมที่จะต่อสู้สิ่งเหล่ำนี้มำโดยไม่ให้พนักงำนได้เดือดร้อน แต่ก็
ท�ำได้เพียงแค่นี้ครับ ก็ขอกรำบเรียนขอลำออก  ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ คือวัน
จันทร์หน้ำนี้เป็นต้นไป ขอบคุณมำกครับ”
 ในวันเดียวกันนั้น หลังการประกาศลาออกของผู้ว่าการการประปา
นครหลวง คนที่ 7 ผู ้ที่ก�าลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญของ           
การประปานครหลวง... ชาวประปานครหลวงทุกคนต่างรู้สึกคล้ายๆ กันว่า 
“ดวงอาทิตย์” ที่ก�าลังเปล่งประกายในวันอันน่าเศร้านี้ ก�าลังจะกลายเป็นอดีต
แห่งความทรงจ�า

 

แง้มซอกใจ 
ดร.อาทิตย์ กับ “ชีวิตคนประปา”

 ...บ่ำยจัดในวันหนึ่ง เรำมีโอกำสได้พบหนุ่มใหญ่ผู้กล้ำชนและไม่สน
อิทธิพลกำรกำรเมืองผู้นี้ที่ “คุ้มตะวัน” บ้ำนพักบรรยำกำศสบำยๆ ที่ อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยำ จึงมีเปิดซอกใจของ ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ในช่วงชีวิตของ
กำรท�ำงำนในอ้อมกอดแห่งกำรประปำนครหลวง 
 ไม่น่ำเชือ่ว่ำบรุษุผูผ่้ำนกำรเป็น “เบอร์ 1” ของหลำยกระทรวง หลำยองค์กร 
และหลำยหน่วยงำน ผ่ำนเก้ำอีต้วัทีม่คีนหลำยร้อยหลำยพนักระเหีย้นกระหอืรอื
อยำกจะมำนั่งแทน ไม่ว่ำจะเป็นเก้ำอี้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เก้ำอี้
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเก้ำอี้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และประธำน
รัฐสภำ 
 แต่ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ ดร.อำทิตย์ยอมรับว่ำเป็นประสบกำรณ์
ที่สนุก ภำคภูมิใจที่สุด และประทับใจมิรู้ลืม คือต�ำแหน่ง “ผู้ว่ำกำรกำรประปำ
นครหลวง” ...เก้ำอีท้ีห่น้ำตำเหมอืน “เผอืกร้อน” ซึง่ถกูโยนมำใส่มอืพร้อมสำรพดั
ปัญหำ
 “เป็นช่วงชวีติทีส่นกุทีส่ดุนะ เป็นกำรท�ำงำนทีเ่รำรูส้กึว่ำเรำท�ำแล้วสิง่ทีเ่รำ
มุมำนะพยำยำมท�ำงำนมันได้ประโยชน์ และมันถูกส่งต่อไปยังประชำชนจ�ำนวน
มำกจริงๆ แบบเห็นเป็นรูปธรรม รูรั่วที่เรำอุดและแนวทำงกำรพัฒนำที่เคยวำง
ไว้ ปัจจุบันมันก็ยังถูกใช้อยู่ ทุกวันนี้กำรประปำฯ ก็ดีขึ้น ได้ก�ำไรมำก และไม่เคย
ขำดทนุอกีเลย ถอืว่ำกำรท�ำงำนด้ำนประปำของผมเสรจ็สิน้สมบรูณ์”  ดร.อำทติย์
ทิ้งท้ำยกำรบอกเล่ำในเงำแดดอุ่นของบ่ำยวันนั้น
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 หลังกำรเข ้ำสู ่ต�ำแหน่งเจ ้ำกระทรวง
วิทยำศำสตร ์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล ้อม ของ 
“ดร.อำทิตย ์  อุไรรัตน ์”  โดยรัฐบำลกำรน�ำของ 
“ชวน หลีกภัย” ในปี 2543 เรื่องหนึ่งที่ยังมีให้พูด
ถงึกนัจนถงึปัจจบุนัเหน็จะหนไีม่พ้นเรือ่งกำรแก้ปัญหำ
ควำมเดอืดร้อนของชำวบ้ำนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำร
สร้ำง “เขือ่นราษไีศล” จนเกดิเรือ่งรำวกำรต่อสูข้องกลุม่
พลังมวลชนที่เรียกตัวเองว่ำ “สมัชชาคนจน” ขึ้น จน
กลำยเป็นมหำกำพย์กำรต่อสูเ้รยีกร้องด้วยสองมอืของ
ชำวบ้ำนร่วมๆ  20  ปี กระทั่งตอนนี้เรื่องก็ใช่ว่ำจะจบลง
ง่ำยๆ 
 ทว่ำหำกจับจุดส�ำคัญในช่วงหนึ่งของมหำ-
กำพย์รำษีไศล จะพบว่ำกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหำ
ของ ดร.อำทิตย์ ที่ยังคงเป็นที่จดจ�ำ และเชื่อเหลือเกิน

ไม่เคยดับจากใจ 
“คนราษีไศล”

การต่อสู้ของประชาชนในพื้นที่กับการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 20 ปี 

คือ หนึ่งกรณีศึกษาประวัติศาสตร์ที่นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินเมกะโปรเจกต์โดยนักการเมือง

ที่ไม่ได้ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อม จนเกิดปัญหาระหว่างประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับรัฐแล้ว 

การเข้าไปมีส่วนส�าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ก็นับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจดจ�าเช่นกัน
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เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนคอนกรีต มีบานประตูระบายน�้า 7 บาน กั้น แม่น�้ามูลที่บ้านห้วย-บ้านดอน 

ตั้งอยู่  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติให้มีการก่อสร้างตามอภิมหาโครงการ

หลายแสนล้าน โขง ชี มูล ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ชาวบ้านในพื้นที่รอบเขื่อนราษีไศล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ท�ากิน หลังการก่อสร้างเขื่อน

ท�าการประท้วงอ้อนวอนขอให้ภาครัฐรับทราบปัญหา

ผลจากการก่อสร้างเขื่อน ท�าให้พื้นที่ป่าบุ่ง ป่าทาม อันอุดมสมบูรณ์บริเวณแม่น�้ามูล

ตอนกลางกว่าแสนไร่ และก่อผลกระทบต่อชุมชนสองฝั่งแม่น�้ามูลหลายอ�าเภอ

ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด จ�านวนร้อยกว่าหมู่บ้าน
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 เมื่อความเดือนร้อนถูกละเลย การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลของชาวบ้าน

ที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนราษีไศลก็มากขึ้นเป็นล�าดับ จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นการเมือง

เมื่อนักการเมืองอีกฝ่ายมีการจัดประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านและสนับสนุนการสร้างเขื่อน 

รวมทั้งประเด็นการขัดแย้งเรื่องการชดเชยพื้นที่ท�ากิน 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งเข้ามารับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาล ชวน หลีกภัย ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเขื่อนราษีไศล 

เมื่อเขาเป็นผู้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานจนมีทางออก 

และต่อมาชาวบ้านขนานนามให้เป็น วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ามูล
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ว่ำนำม “วรีบรุษุแห่งลุม่น�า้มลู” ทีช่ำวบ้ำนทกุคนต่ำงยกย่อง เรยีกขำนกนัคงไม่ได้
มำด้วยอะไรทีง่่ำยๆ แน่นอน ดงันัน้ ทีม่ำทีไ่ปจะเป็นอย่ำงไร ต้องมองย้อนตำมไป
ถึง “โครงกำรโขง ชี มูล”  ที่ผุดขึ้นสมัยรัฐบำล “พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ” เมื่อ
ปี พ.ศ. 2532 ภำยใตก้ำรด�ำเนนิโครงกำรของ “กรมพัฒนำและส่งเสรมิพลังงำน” 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวำดฝันไว้อย่ำงสวยหรูว่ำ 
โครงกำรสดุอลงักำรงำนสร้ำงชิน้นี ้หวงัให้มำช่วยพลกิฟ้ืนควำมแห้งแล้งให้หมด
ไปจำกแผ่นดินที่รำบสูง ด้วยกำรทุ่มเม็ดเงินกวำ่ 1.8 หมื่นลำ้นบำทเพื่อเนรมิต
ระบบชลประทำนให้ครอบคลุม 15 จังหวัดภำคอีสำน 

ก่อเขื่อนปัญหาเกิด

 ดูเหมือนจะเป็นโครงกำรที่ช่วยต่อลมหำยใจเพื่อดับควำมทุกข์ยำกให้
แก่ชำวบ้ำน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลำยเป็นว่ำ โครงกำรโขง ชี มูล โดยเฉพำะ
กับโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนรำษีไศลเพื่อกักเก็บล�ำน�้ำมูล ที่บ้ำนดอนงูเหลือม 
ต.หนองแค จ.ศรีสะเกษ ที่เริ่มก่อสร้ำงในปี 2532 จนสำมำรถเปิดใช้ได้ในปี 
2536 เป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งของสำรพันปัญหำที่อุบัติขึ้น เกิดเป็นข้อขัดแย้ง 
ข้อเรียกร้อง และกลับยิ่งตอกย�้ำควำมเดือดร้อนให้แก่ชำวบ้ำนอย่ำงทวีคูณ 
 เนือ่งจำกในกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงนัน้กลบัปรำศจำกกำรท�ำกำรบ้ำน กำร
ศกึษำ วเิครำะห์ ถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ ขำดกำรศกึษำลงลกึถงึพืน้ทีว่่ำมคีวำม
เหมำะสมหรอืไม่ เมือ่บรษิทัผูร้บัสมัปทำนกำรก่อสร้ำงกลบัไปพร้อมฟันก�ำไรจำก
โครงกำรอย่ำงมหำศำล โดยไม่ได้มีกำรมองย้อนกลับมำเลยว่ำ ขณะที่เป้ำหมำย
ในกำรสร้ำงพื้นที่ชลประทำนกว่ำ 5 แสนไร่ จะทิ้งควำมเดือดร้อน และยัดเยียด
ควำมล�ำบำกให้แก่ชำวบ้ำนในพื้นที่ทุกคนแค่ไหน   
 ปัญหำจึงผุดขึ้นหลำยเรื่อง โดยยกเป็นเรื่องใหญ่ไว้ 3 ประเด็น คือ 
 1. เรื่องที่ดินท�ำกิน เนื่องจำกเดิมพื้นที่ก่อนถูกน�้ำท่วมบริเวณนี้นั้นเป็น
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ หรือที่ชำวอีสำนเรียกว่ำ ป่ำบุ่ง ป่ำทำม และถูกชำวบ้ำน
จับจองกันตำมวิถีประเพณีในกำรท�ำมำหำกินมำอย่ำงช้ำนำน แต่หำกมองในมุม
ของรำชกำรแล้ว ป่ำบุ่ง ป่ำทำมของชำวบ้ำนนั้นพื้นที่ทุกตำรำงนิ้วเป็นที่ที่ไม่มี
เอกสำรสิทธิเกิดลักษณะของกำรจับจองพื้นที่ท�ำกินกันเอำเอง ซึ่งทำงรำชกำร

ก็ใช้ควำมได้เปรียบของพื้นที่ส่วนนี้ในกำรด�ำเนินกำรสร้ำงเขื่อนรำษีไศล โดย
ไม่ห่วงผลกระทบด้ำนที่ท�ำกิน เพรำะชี้ได้ชัดว่ำที่ตรงนี้เป็นที่สำธำรณะ ดังนั้น 
เมื่อสร้ำงเขื่อนขึ้นมำกั้นแม่น�้ำมูล น�้ำจึงท่วมพื้นที่ท�ำกินของชำวบ้ำนทันทีโดยไร้
กำรเหลียวแล
   2. เกดิปัญหำดนิเคม็ เนือ่งจำกพืน้ดนิบรเิวณนีท้ัง้หมดมลีกัษณะเคม็ เมือ่
น�้ำที่เกิดจำกกำรกักเก็บของกำรสร้ำงเขื่อนท่วมไปถึงไหน พื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิด
ควำมเค็มขึ้น น�้ำที่อัดกันด้วยแรงดันสูง ก็เกิดกำรดันตัวจนท�ำให้น�้ำเค็มตำมไป
ด้วย ส่งผลให้ไม่สำมำรถใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร หรือไว้เลี้ยง จับ สัตว์น�้ำได้ 
 3.โครงกำรเขือ่นรำษไีศลยงัไม่รูเ้ลยว่ำใครทีจ่ะได้รบัประโยชน์ เพรำะหำก
ถำมชำวบ้ำนก็จะยืนยันเสียงแข็งว่ำเดิมทีพื้นที่ท�ำกินของพวกเขำก็อุดมสมบูรณ์
ดีอยู่แล้ว แต่ต้องมำท�ำให้น�้ำท่วม แล้วทำงภำครัฐยังมีหน้ำมำอ้ำงกับชำวบ้ำนอีก
ว่ำ จะน�ำน�ำ้จำกส่วนนีไ้ปใช้ประโยชน์เพือ่กำรเกษตรกรรมในพืน้ทีก่นัดำร  ซึง่ตวั
ชำวบ้ำนเองกลบัมองว่ำไม่มคีวำมสมเหตสุมผล เพรำะตำมแผนงำนของโครงกำร
ที่วำงไว้ คือ จะท�ำอ่ำงเก็บกักน�้ำเพื่อไว้ใช้ แต่สิ่งที่พบคือ น�้ำไม่สำมำรถส่งไป
ตำมคลองเพื่อให้ใช้ได้ตำมแผน เพรำะพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ต�่ำ แต่พื้นที่นำ พื้นที่
เกษตรกรรมในชนบทกลับอยู่ที่สูง 
 ฉะนัน้กำรจะส่งน�ำ้ไปใช้ได้จะต้องผ่ำนทำงระบบท่อทีฝั่งลงดนิแล้วจดักำร
ปั๊มด้วยแรงดันมหำศำลเพื่อให้น�้ำถึงพื้นที่เกษตรดังกล่ำว  ที่น่ำตลกและไม่น่ำ
เชื่อคือเขื่อนสร้ำงเสร็จแล้ว แต่ระบบท่อส่งน�้ำยังไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ ทั้งสิ้น  
ตรงนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ชำวบ้ำนถือเป็นฝันร้ำย ส่งผลให้เกิดข้อเรียกร้องเพื่อเร่ง
จัดกำรปัญหำเกิดขึ้น 

มหากาพย์ทวงคืนความชอบธรรม

 เมื่อเขื่อนก่อสร้ำงเสร็จ ปัญหำก็ก่อตัวขึ้นพร้อมกันอย่ำงไม่รู้จักจบสิ้น 
ส่งผลให้เกิดกำรรวมพลังมวลชนของชำวบ้ำนครั้งใหญ่ โดยกำรเคลื่อนไหวของ
รำษฎรผู้เดือดร้อนระหว่ำงปี 2537 – 2540 เกิดม็อบข้ำมปี ยืดเยื้อพอๆ กับหนัง
เรือ่งยำวเรือ่งหนึง่ เพยีงเพือ่ต้องกำรเรยีกร้องควำมช่วยเหลอืในส่วนปัญหำทีต่น
ประสบพบเจอ ทั้งเรียกร้องค่ำชดเชยที่ดินท�ำกินที่ถูกน�้ำท่วม กำรร้องขอพื้นที่
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ท�ำกินกลับคืนมำ และอีกมำกมำยจิปำถะ ไปถึงหน่วยงำนรำชกำรตำมล�ำดับขั้น 
ขณะทีฐ่ำนทีม่ัน่ของกำรชมุนมุต่ำงกระจดักระจำยออกไป ไม่ว่ำจะเป็นทีห่วัเขือ่น 
สันเขื่อน ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ ศำลำกลำงจังหวัด และเคลื่อนทัพยึดพื้นที่รอบท�ำเนียบ
รัฐบำล 
 ผ่ำนมำก็หลำยรัฐบำลจนกระทั่งล่วงเลยมำถึงรัฐบำล “พ่อใหญ่จิ๋ว” 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้อนุมัติจ่ำยค่ำชดเชยแก่ชำวบ้ำนกว่ำ 1,200 คน เป็น
เงินทั้งสิ้นกว่ำ 400 ล้ำนบำท ในอัตรำไร่ละ 32,000 บำท โดยที่ทำงฝ่ำยข้ำรำชกำร
คัดค้ำนมำโดยตลอดจนเลยเถิดมำสู่กำรหำเหตุเล่นงำนแกนน�ำชำวบ้ำน ซึ่งเป็น
คดีควำมมำจนถึงทุกวันนี้ เพรำะมองว่ำเกิดควำมไม่ชอบมำพำกลในกำรจ่ำยค่ำ
ชดเชย แต่ประเด็นจะผิด จะถูก ใครโกง ไม่โกง ก็อยู่ที่ทำงกฎหมำย... 
 แต่ท่ำมกลำงควำมเคลือ่นไหวของมวลชนเพือ่เรยีกร้องควำมเป็นธรรมที่
เกิดขึ้น ในส่วนของรำชกำรกลับใช้วิธีนอกเกมโดยจัดตั้งมวลชนอีกฟำกหนึ่งขึ้น
มำเพื่อต่อต้ำนผู้เรียกร้อง โดยชุมนุมในลักษณะม็อบชนม็อบ แต่ในที่สุดเมื่อข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิท�ำกินของชำวบ้ำนเปิดเผยออกมำอย่ำงเป็นระบบ รัฐบำล
พ่อใหญ่จิ๋วยอมอ่อนตัดสินใจจ่ำยเงินค่ำชดเชยดังกล่ำวให้ ส่งผลให้ต่อมำกลุ่ม
มวลชนจดัตัง้ของทำงรำชกำรต่ำงกเ็บนเป้ำหมำยมำเพือ่เรยีกร้องสทิธทิีพ่งึจะได้
รบัจำกค่ำชดเชยต่อทำงรำชกำรด้วยเช่นกนั ท�ำให้ยอดผูเ้รยีกร้องค่ำชดเชยพุง่สงู
ขึ้นกว่ำ 20,000 รำย  
 เมื่อโยนไม้ต่อมำยัง “รัฐบาลชวน หลีกภัย” เพื่อรับช่วงต่อจำกยุค
พ่อใหญ่จิ๋ว ก็ได้อนุมัติจ่ำยค่ำชดเชยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกำยน 2542 จ�ำนวน 
779 รำย เป็นเงิน 57 ล้ำนบำท ตรงนี้ชำวบ้ำนที่เคยวำงตัวเฉย หรือเชื่อรำชกำรว่ำ 
“ไม่มทีำงได้ค่ำชดเชย” แต่เมือ่มกีำรจ่ำยจรงิ จงึมกีำรเริม่ทวงสทิธขิองตนเพิม่ขึน้ 
ทั้งนี้ ปัญหำเรื่องกำรจ่ำยค่ำชดเชย ภำยหลังมติ ครม.ทั้ง 2 ฉบับจำก 2 รัฐบำล 
ก็ได้กลำยเป็นบรรทัดฐำนใหม่ 
 ขณะเดียวกัน รัฐบำลชวนยังออกมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2543 ที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ปัญหำมำกขึ้น เพรำะในมติได้รับรองสิทธิ
ของชำวบ้ำนและกำรยืนยันจ่ำยค่ำชดเชยทั้งไร่นำ และพื้นที่อื่นๆ ที่ชำวบ้ำน
ครอบครองท�ำประโยชน์ที่ดินตำมสภำพจริง เช่น พื้นที่ป่ำ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่
หำของป่ำ หำฟืน ยกเว้นพื้นที่ป่ำที่สมบูรณ์ 
 มติ ครม.ทั้ง 3 ฉบับที่เกิดขึ้นนี้ แม้จะเขียนเจำะจงลงไปสู ่กำรแก้

ปัญหำเขื่อนรำษีไศล แต่ในทำงปฏิบัติจริงก็ต้องถูกน�ำไปใช้กับชำวบ้ำนที่ได้รับ
ผลกระทบในลักษณะนี้ทุกคน จำกเขื่อนรำษีไศล ก็ลำมไปพื้นที่ที่มีปัญหำต่ำงๆ  
 เมื่อค่ำชดเชยเริ่มทยอยได้อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันน�้ำที่ยังขัง
อยู่จำกกำรสร้ำงเขื่อนไม่ว่ำจะลำมไปถึงไหนที่นั่นก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้
ชำวบ้ำนต่ำงพำกันแห่ขอค่ำชดเชย และค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นกันยกใหญ่ ยังไม่
นับผลกระทบที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรเก็บกักน�้ำอีกมำกมำย ทั้งปัญหำดินเค็ม 
น�้ำเค็มแพร่กระจำย กำรสูญเสียพันธุ์ปลำและระบบนิเวศทำงน�้ำ กำรระบำดของ
หอยคัน หอยเชอรี่ พยำธิปลำ และภำวะน�้ำท่วมที่ดินท�ำกินนอกเขตอ่ำงเก็บน�้ำ  
 ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มก่อตัวมำกขึ้นและแบ่งออกเป็นหลำย
กลุ่ม โดยเป็นผู้เดือดร้อนจำกเขื่อนรำษีไศล ที่ทั้งประเด็นข้อเรียกร้องเดียวกัน 
และต่ำงประเด็นกัน เช่น กลุ่มสมัชชำคนจน, กลุ่มสมัชชำเกษตรกรรำยย่อย, 
กลุ่มเกษตรกรรำษีไศล, กลุ่มสมำพันธ์เกษตรกร, กลุ่มชำวนำ 3,000, สมัชชำ
ลุ่มน�้ำมูล เป็นต้น 
 นับจำกนั้นมำ กลุ่มผู้เดือดร้อนทุกกลุ่มต่ำงก็ต่อสู้เรียกร้องควำมชอบ-
ธรรมมำโดยตลอด เรียกได้ว่ำชำวรำษีไศลไม่เคยว่ำงเว้นจำกกำรชุมนุมเดิน
ขบวนเลย ซึ่งตรงจุดนี้ควำมโหดร้ำยที่ชุมชนชำวอีสำนได้รับคือควำมแตกแยก
ของชุมชน และควำมขัดแย้งระหวำ่งชุมชนกับรัฐก็ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้เลย
ว่ำ จุดลงเอยจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ตรงไหน... 

รับฟังปัญหาสู่การแก้ไข

 หลงัจำกภำพควำมขดัแย้งทวงสทิธอินัชอบธรรมได้ทวมีำกขึน้ ล่วงเลยมำ
สู่ยุครัฐบำลชวน 2 เมื่อต้นปี 2543 ที่ ดร.อำทิตย์มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนรับผิดชอบ
ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ แต่ตำมธรรมเนียมแล้วผู้ที่รับ
หน้ำที่ดูแลหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องนี้คือกรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำนโดยตรง
คือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ในขณะนั้นคือ “พรเทพ เตชะไพบลูย์”  แต่สถำนกำรณ์
ท�ำท่ำว่ำจะบำนปลำยออกไป ผู้ดูแลโดยตรงเริ่มควบคุมไม่อยู่ 
 อกีทัง้รฐับำลขณะนัน้ในสำยตำของชำวบ้ำนคอืยงัคงยนืกระต่ำยขำเดยีว 
อย่ำงไรเสียกำรจะจ่ำยเงินค่ำชดเชยก็ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ก�ำหนดของ
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รำชกำร ไม่ใช่ใครก็จะมำเรียกร้องกันได้ทุกคน กลับเป็นกำรเร่งเร้ำให้กลุ่มผู้
ชุมนุมต่ำงทยอยมำปิดล้อมสถำนที่รำชกำร โดยเฉพำะกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 
เอง โดยมำพักค้ำงอ้ำงแรม ทวงข้อสัญญำอยู่นำนหลำยวัน 
 ดร.อำทิตย์ในฐำนะหัวเรือใหญ่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ เห็นภำพม็อบที่
เกดิขึน้ให้เหน็จนชนิตำหลงัจำกทกุวนัทีน่ัง่รถเข้ำออกกระทรวงเพือ่ท�ำงำน ภำพที่
มแีต่มอ็บและมอ็บ อย่ำงไม่รูจ้กัจบสิน้ และข้อเรยีกร้องทีเ่กดิขึน้จำกควำมเดอืด
ร้อนของประชำชนกย็งัไม่ได้รบักำรสะสำงเสยีท ีเมือ่ถำมไปยงัผูเ้กีย่วข้องทำงฝ่ัง
ข้ำรำชกำรก็ได้รับค�ำตอบกลับมำเสมอว่ำไม่มีอะไร จัดกำรได้... 
 แต่ก็ยังไม่เห็นว่ำวี่แววของปัญหำนั้นจะได้รับกำรแก้ไขเสียที เมื่อเป็น
เช่นนัน้ ในควำมรบัผดิชอบอนัใหญ่หลวงในฐำนะเจ้ำกระทรวง ท�ำให้ ดร.อำทติย์
ต้องขอแฟ้มงำนรำษีไศลทั้งหมดมำอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ พร้อมทั้งลงมือ
แก้ปัญหำนี้ด้วยตัวเอง  
 กรอบในกำรจัดกำรของ ดร.อำทิตย์ได้ยึดหลัก “เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง      
รบัฟังเสยีงจากทกุฝ่าย” และ “ค�านงึถงึความเดอืดร้อนของชาวบ้านเป็นส�าคญั”  
จึงตั้งทีมเพื่อศึกษำข้อมูล และลงพื้นที่ติดตำมควำมจริงจำกปำกชำวบ้ำน จำก
นั้นได้เริ่มเชิญตัวแทน แกนน�ำชำวบ้ำนกลุ่มต่ำงๆ ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเข้ำ
มำพูดคุยหำทำงออกร่วมกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่ส่วนกลำง และจำกกำรหำรือ
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรในวันนั้น ก็น�ำไปสู่กำรนัดหมำยขอลงพื้นที่ยุทธภูมิจริงของ 
ดร.อำทิตย์ เพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังควำมคิดเห็น ควำมเดือดร้อนจำกพี่น้องที่  
ชุมนุมอยู่ในพื้นที่เขื่อนเจ้ำปัญหำ 
 “ดร.อำทติย์ไม่ได้มคีวำมเครยีดเลยทีจ่ะต้องเข้ำไปลงพืน้ทีจ่รงิเพือ่พบปะ
กับชำวบ้ำนที่ยังไม่รู้เลยว่ำสถำนกำรณ์จะออกมำเป็นอย่ำงไร เพรำะขนำดหน่วย
งำนด้ำนกำรข่ำว ด้ำนควำมมั่นคง ทั้งผู้ว่ำฯ ต�ำรวจ ข้ำรำชกำรในพื้นที่ต่ำงก็ห้ำม 
ไม่อยำกให้เข้ำไปในพื้นที่ชุมนุมบนสันเขื่อน แต่ในฐำนะตัวแทนที่เข้ำไปพูดคุย
ประสำนงำนกบัชำวบ้ำนก่อนกร็ูส้กึว่ำชำวบ้ำนไม่มอีะไร และยนิดหีำกจะมผีูใ้หญ่
ของบ้ำนเมืองลงมำพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหำด้วยตัวเอง และพวกเขำก็พร้อมที่จะ
เปิดประตูต้อนรับอย่ำงดี” อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
พัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นหนึ่งในทีมประสำนงำนกลุ่ม
ชำวบ้ำนให้ภำพ   

ยินดีต้อนรับสู่	“เขื่อนราษีไศล”	

 ในมมุมองของรำชกำรเองกไ็ม่ได้เหน็ด้วยกบักำรลงพืน้ทีข่อง ดร.อำทติย์ 
เพรำะหวั่นเกรงว่ำจะเกิดอันตรำยกับบุคคลส�ำคัญ แต่เมื่อถำม “บุญมี 
โสภัง” ที่ปรึกษำสมัชชำลุ่มน�้ำมูล กลับสะท้อนควำมรู้สึกของชำวบ้ำนในขณะนั้น
มำว่ำ ถึงแม้ในพื้นที่ชุมนุมจะมีควำมเครียดที่สะสมมำนำน และต่ำงฝ่ำยที่ร่วม
เรยีกร้องด้วยกนักแ็บ่งออกเป็นหลำยกลุม่ ต่ำงฝ่ำย ต่ำงกลุม่เองกพ็ยำยำมแสดง
พลังของตัวเอง ถึงแม้จะมีควำมรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้ำง แต่ก็เกิดจำกอำรมณ์ของ
คนที่ไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องเท่ำนั้น และภำยหลังจำกได้รับกำรติดต่อ
จำกส่วนกลำงมำว่ำจะมีรัฐมนตรีลงมำรับฟังปัญหำด้วยตัวเอง ชำวบ้ำนทุกคน
ต่ำงกต็อบรบัเป็นเสยีงเดยีวกนั และถอืเป็นนมิติหมำยอนัดใีนกำรเปิดกำรเจรจำ 
เพรำะทีผ่่ำนมำไม่ว่ำยคุใด สมยัใดกไ็ม่เคยมใีครแสดงควำมจรงิใจเช่นนีม้ำก่อน 
กับคนอีสำนเองขอเพียงแค่แสดงควำมเป็นห่วงเป็นใยกันบ้ำง แค่นี้ก็พอแล้ว     
 เมื่อทุกอย่ำงได้รับกำรนัดหมำย กลุ่มผู้ชุมนุมไฟเขียวให้เข้ำมำยังพื้นที่
สีแดง และพร้อมปูเสื่อต้อนรับคณะของ ดร.อำทิตย์ที่จะลงพื้นที่ ทุกอย่ำงก็
เริ่มต้น ในวันนั้น ดร.อำทิตย์เดินน�ำหน้ำคณะที่ติดตำมพร้อมด้วยผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดศรีสะเกษ และข้ำรำชกำรน้อยใหญ่เดินตำมหลังอีกเป็นขบวน แต่เสียงที่
ได้รับกลับไม่ใช่เสียงโห่ไล่อย่ำงที่เกรงกันไว้แต่อย่ำงใด เพรำะไม่ว่ำคณะจะเดิน
ไปทำงไหนก็มีแต่เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วสันเขื่อนรำษีไศล ด้วยวิถีชีวิตของ
ชำวบ้ำน ด้วยควำมบรสิทุธิข์องมติรภำพคนอสีำน เดนิถงึไหนกช็วนกนิข้ำว กนิน�ำ้ 
เรียกได้ว่ำด่ำนแรกของกำรเหยียบพื้นที่ชุมนุมก็รำบรื่นไปได้ด้วยดี 
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมจริงแล้วในกำรลงพื้นที่ของ ดร.อำทิตย์ในวันนั้น
ต้องกำรเพียงแค่เข้ำมำพบปะ และเยี่ยมเยียนพี่น้องเท่ำนั้น แต่เหตุของกำร
ประสำนงำนทีผ่ดิพลำด ผดิควิอย่ำงไรไม่มใีครรู ้ปรำกฏว่ำมกีำรตัง้โต๊ะเจรจำกนั
ทนัท ีโดยใช้ห้องทีท่�ำกำรเขือ่นเปิดโต๊ะพดูคยุ ซึง่ถอืว่ำนอกเหนอืจำกก�ำหนดกำร
ที่ ดร.อำทิตย์ตั้งใจ เมื่อมีกำรเปิดโต๊ะขึ้นมำ ในบรรยำกำศตอนนั้น กลุ่มผู้ชุมนุม
เองต่ำงฝ่ำยต่ำงก็เรียกร้องประเด็นของตัวเอง โดยโยนใส่กันไปมำคนละฝั่ง ทั้ง
ฝั่งเจ้ำหน้ำที่รัฐ ฝั่งชำวบ้ำน ก็ซัดคำรมกันอย่ำงดุเดือด และบรรยำกำศขณะนั้น
ก็ยำกเกินกว่ำที่จะเจรจำแล้ว โต๊ะเจรจำในครั้งนั้นก็ล้มลงอย่ำงไม่เป็นท่ำ ซึ่งถือ
เป็นควำมผิดพลำดอย่ำงมหันต์ในกำรเข้ำสู่พื้นที่ในครั้งนั้น       
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 “ไพจิตร ศิลารักษ์” ผู้ประสำนงำนสมัชชำคนจน กรณีเขื่อนรำษีไศล 
ถ่ำยทอดบรรยำกำศช่วงชุลมุนครั้งนั้นว่ำ ชำวบ้ำนก็ต้อนรับทำงคณะของ 
ดร.อำทติย์อย่ำงเป็นปกต ิไม่มทีท่ีำว่ำจะรนุแรงแต่อย่ำงใด แต่ในเมือ่ตวัผูท้ีก่�ำกบั
ดูแลลงพื้นที่มำรับฟังด้วยตัวเองขนำดนี้ ก็เลยมีกำรตั้งโต๊ะเพื่อเจรจำกัน ที่จ�ำได้
คอืมตีวัแทนชำวบ้ำน ตวัแทนกลุม่ต่ำงๆ มำร่วมพดูคยุ พร้อมกบัคณะข้ำรำชกำร
ทีต่ดิตำม ดร.อำทติย์เข้ำมำ ทีจ่�ำได้คอืคยุกนัยงัไม่ถงึ 5 นำท ีชำวบ้ำนกย็งิค�ำถำม 
บอกเล่ำปัญหำกันอย่ำงอุตลุด ซึ่งสุดท้ำยได้ข้อสรุปว่ำอยำกให้รัฐบำลเปิดประตู
เขื่อนออกอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขณะนั้นทำงรำชกำรเองก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ 
ก็เลยล้มโต๊ะเจรจำ และคิดว่ำคงเป็นหนังม้วนเดิมที่กำรพูดคุยจะไม่ได้รับกำร
เหลียวแลเหมือนที่ผ่ำนมำ   

ค�าสั่ง	“เปิดเขื่อน”	สู่ชีวิตใหม่

 ฟำกฝ่ังของผูม้ำเยอืนกก็ลบัออกมำอย่ำงทลุกัทเุล ดร.อำทติย์มสีหีน้ำปน
เครียดออกมำจำกพื้นที่ชุมนุม เพรำะกำรเข้ำมำเยี่ยมเยียนครั้งแรกกลับออกไป
แบบไม่ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ แต่อย่ำงน้อยกำรแสดงควำมจริงใจที่จะแก้ปัญหำอย่ำง
จริงจังของ ดร.อำทิตย์ในครั้งนี้ก็ได้สร้ำงควำมหวังให้แก่หมู่พี่น้องผู้ได้รับควำม
เดือดร้อนแล้ว เพรำะหลังจำกนั้นไม่นำนกำรพูดคุยในลักษณะดังกล่ำว ทั้งกำร
ลงพื้นที่ของเจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมปัญหำ กำรเชิญตัวแทนเข้ำเจรจำที่กรุงเทพฯ 
กเ็กดิขึน้ตำมมำอกีหลำยครัง้ จนได้ข้อสรปุมำว่ำ กำรท�ำงำนในส่วนกำรแก้ปัญหำ
ที่ผ่ำนมำนั้นไร้ควำมรอบคอบ ท�ำแล้วเกิดควำมเสียหำย ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ไม่มีกำรส�ำรวจศึกษำถึงผลกระทบที่จะตำมมำ น�้ำที่ได้จำกกำรกักเก็บก็เค็มไป
ทั่ว เพรำะไร้กำรศึกษำมำก่อนว่ำเป็นพื้นที่ดินเค็ม น�้ำก็เค็ม ใช้ไม่ได้ ปลำตำย 
ปลูกพืชไม่ได้ผล 
 เมื่อผลออกมำเป็นเช่นนั้นก็น�ำไปสู่กำรจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ชำวบ้ำนอีก
บำงส่วน และก็ยังมีกำรนัดพูดคุย หำรือกับตัวแทนกลุ่มต่ำงๆ อีกเป็นระยะๆ 
ตำมมำ แต่ส�ำหรบัข้อเสนอหนึง่ทีช่ำวบ้ำนต้องกำร เป็นสดุยอดปรำรถนำของชำว
บ้ำนที่มำชุมนุมทุกคนต่ำงเรียกร้อง คือกำรขอให้ “เปิดเขื่อน” เมื่อได้ยินตรงนี้
ทำงฝั่งของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงก็ตอบปฏิเสธทันควันถึงแนวทำงดังกล่ำว โดย

อ้ำงว่ำเขื่อนรำษีไศลใช้งบลงทุนมหำศำล อยู่ดีๆ จะให้มีกำรสั่งยกเลิกกำรใช้งำน
เขื่อน คือกำรเปิดประตูระบำยน�้ำทั้งหมด ยกประตูระบำยน�้ำออก คงเป็นไปไม่
ได้ เพรำะเมื่อยกประตูระบำยน�้ำออก เขื่อนก็ไม่เป็นเขื่อน น�้ำก็สำมำรถไหลได้
ตำมปกติ ซึ่งรำชกำรยืนยันอย่ำงหนักแน่นให้เข้ำใจทั่วกันว่ำไม่สำมำรถท�ำตำม
ข้อเรียกร้องได้อย่ำงแน่นอน 
 ดังนั้น หลักคิดของ ดร.อำทิตย์ในขั้นนี้คือกำรท�ำอย่ำงไรที่จะให้ชำวบ้ำน
ได้พื้นที่ท�ำกินของพวกเขำกลับคืนมำ เพรำะที่ผ่ำนมำระหว่ำงกำรต่อสู้เรียกร้อง
ควำมชอบธรรม จนกลำยเป็นควำมขัดแย้งตลอดกว่ำ 10 ปี ชำวบ้ำนต้องต่อสู้
ทั้งๆ ที่พวกเขำไม่มีที่ดินท�ำกินหลงเหลืออยู่เลย เพรำะพื้นที่ต่ำงจมอยู่ใต้เขื่อน
ทั้งสิ้น ซึ่งทำงกำรที่ผ่ำนมำก็อ้ำงแต่เพียงว่ำให้รอผลสรุปของคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ ออกมำก่อนจึงจะด�ำเนินกำรใดๆ แต่ผลสรุปก็ยังไม่มี 
 ยังไม่รวมถึงปัญหำของควำมไม่พร้อมในกำรใช้งำนเขื่อน เพรำะเขื่อน
สร้ำงมำแล้วไม่เกิดประโยชน์ตำมโครงกำรที่วำดฝันไว้ คลองส่งน�้ำก็ยังไม่มี ท่อ
ส่งน�้ำก็ยังไม่วำง ที่เป็นอยู่คือปล่อยให้น�้ำขังไว้เฉยๆ ในส่วนของพื้นที่ทับซ้อน
ก็ยังหำข้อสรุปไม่ได้ เพรำะพื้นที่ล้วนแต่อยู่เบื้องล่ำงของเขื่อน อีกทั้งยังรวมถึง
ปัญหำที่มิได้หยิบยกมำอีกมำกมำย ทั้งทำงด้ำนสังคม กำรล่มสลำยของชุมชน 
ควำมขดัแย้งระหว่ำงรำชกำรกบัชำวบ้ำน ซึง่เป็นควำมเสยีหำยทีม่อิำจประเมนิได้  
 จำกเหตุผลที่กล่ำวมำย่อมสรุปให้เห็นแล้ววำ่กำรมีอยู่ของเขื่อนรำษีไศล
ไม่สำมำรถสร้ำงประโยชน์ใดๆ ได้เลย แถมยงัก่อปัญหำอย่ำงไม่มทีำงจบสิน้ ทัง้นี้ 
ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง บวกกับควำมคิดที่ต้องกำรเรียกร้องประโยชน์ของส่วน
รวมใหก้ลับคืนมำตกอยู่กับชำวบำ้น ในวันที ่6 กรกฎำคม 2543 ดร.อำทิตย์จึงใช้
อ�ำนำจควำมเป็นรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ สัง่ “แขวนประตรูะบาย
น�้าเขื่อนราษีไศล” ทั้ง 7 บำน และตอกย�้ำด้วยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ยืนยัน
กำรเปิดประตูระบำยน�้ำอีกครั้งในวันที่ 25 กรกฎำคมปีเดียวกัน เหตุผลเพื่อรอ
รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดกระบวนกำรพิสูจน์สิทธิ
บนพื้นที่จริง กำรจัดกำรกับพื้นที่ทับซ้อนเพื่อเร่งรัดกระบวนกำรจ่ำยค่ำชดเชย 
แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือกำรได้เห็นชำวบ้ำนกลับมำมีพื้นที่ท�ำกินอีกครั้งหนึ่ง
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ได้ใจชาวบ้าน	ยอมหักราชการ

 จำกกำรตัดสินใจครั้งนั้นของ ดร.อำทิตย์ ท�ำให้เขื่อนรำษีไศลกลำย
เป็นเขื่อนแห่งเดียว และแห่งแรกของไทยที่สร้ำงขึ้นโดยเปล่ำประโยชน์ ไม่มี
กำรใช้งำนใดๆ เกิดขึ้น ถึงตรงนี้ ชำวบ้ำน ผู้ชุมนุมต่ำงก็พอใจในกำรตัดสินใจ 
เพรำะเมื่อน�้ำถูกระบำยออกจำกพื้นที่ทั้งหมด พวกเขำก็จะได้พื้นที่ท�ำกินกลับ
คืนมำเหมือนเดิม โดยใช้เวลำกำรฟื้นฟูตัวเองอีกกว่ำ 2 ปีก็กลับมำสู่สภำพเดิม 
หลังจำกปล่อยให้จมน�้ำหำยไปกว่ำ 10 ปี และที่ตำมมำคือชำวบ้ำนที่ชุมนุมยึด
เขื่อนกันมำเป็นแรมเดือน แรมปี ก็ยุติกำรชุมนุม พร้อมทั้งแยกยำ้ยกันมุ่งหนำ้
ท�ำมำหำกินในพื้นที่ท�ำกินของตัวเองต่อไป  
 ในทำงกลับกัน สิ่งที่ ดร.อำทิตย์ตัดสินใจลงไปนั้น ก็ต้องมำพร้อมภำระ
อันหนักอึ้งที่ต้องหักกับเหล่ำข้ำรำชกำรผู้ที่อ้ำงตัวว่ำดูแลผลประโยชน์ของชำติ
เข้ำอย่ำงจัง ท�ำให้ข้ำรำชกำรเสียหน้ำอย่ำงมำกที่โครงกำรเขื่อนรำษีไศล ในกำร
สร้ำงเขื่อนงบกว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำทต้องล้มลงอย่ำงไม่เป็นท่ำ
   “พอจะตดัสนิใจ ท่ำนนำยกฯ ถำมว่ำได้หำรอืกบั รมช.พรเทพ แล้วหรอืยงั 
กเ็ลยคดิว่ำสิง่ทีจ่ะท�ำนีไ้ม่ใช่ว่ำผมจะสบำย แต่เป็นกำรท�ำให้พีน้่องชำวบ้ำนสบำย 
ดังนั้นก็ไม่ต้องถำมใคร ในเมื่อมีอ�ำนำจก็สั่งกำรทันที ถำมว่ำกลัวไหมกับกำรที่
ตัดสินใจ ทั้งที่รู้ว่ำข้ำรำชกำรต้องเสียหนำ้ ก็ไม่ได้รู้สึกกลัว แต่คิดวำ่ข้ำรำชกำร
คงไม่ค่อยพอใจ เพรำะมีหลำยคนอำจมีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรก่อสร้ำง แต่เมื่อ
บอกว่ำสร้ำงเสรจ็แล้วกลบัผดิพลำดกถ็อืว่ำพวกเขำเสยีหน้ำไปเตม็ๆ ซึง่เรือ่งนีเ้อง
อย่ำมองแค่ว่ำใครกลวัใครเสยีหน้ำ สิง่ทีต้่องเร่งท�ำ และเร่งจดักำรคอืทกุภำคส่วน
ต้องร่วมกนัรบัผดิชอบกบัควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ ในเมือ่ปล่อยให้มอียูแ่ล้วเกดิ
ปัญหำ ถำมว่ำจะยังขืนให้มีอยู่อีกท�ำไม ซึ่งเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นกับอีกหลำยเขื่อน
ในบ้ำนเรำ อย่ำงเขื่อนบำงปะกงก็มีปัญหำเดียวกัน เนื่องจำกเมื่อสร้ำงเสร็จแล้ว
ท�ำให้ตลิ่งพัง เพรำะไม่มีกำรศึกษำปัญหำสิ่งแวดล้อมให้ดีก่อน ในที่สุดตอนนี้ก็
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งก็ต้องยอมรับในควำมผิดพลำด และเร่งจัดกำรควำม
เดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมำเป็นที่หนึ่ง” ดร.อำทิตย์ย้อนเรื่องรำว
กำรตัดสินใจอีกเหตุกำรณ์ส�ำคัญ 
  

กลับคืนสู่	“ตู้กับข้าว”	ที่รอคอย

 ขณะที่ บุญมี ชำวบ้ำนผู้อยู่ร่วมเหตุกำรณ์มำตลอด ชี้ให้เห็นว่ำ  เมื่อมีค�ำ
สั่งเปิดประตูเขื่อนออกมำ ท�ำให้รู้ว่ำกำรท�ำงำนของ ดร.อำทิตย์ที่ผ่ำนมำได้แสดง
ควำมจรงิใจให้เกดิขึน้ว่ำจะสำมำรถช่วยแก้ปัญหำตรงนีใ้ห้หมดไปได้  ดร.อำทติย์
ไม่ได้น�ำปัญหำไปยดึตดิกบัหลกัแนวคดิตำมระบบรำชกำรทีต้่องตรงทกุกระเบยีด
นิ้ว แต่สิ่งที่ได้ท�ำคือกำรมีควำมกล้ำในกำรตัดสินใจ แต่อยู่ในขอบเขตที่มี               
ผลประโยชน์ของชำวบ้ำนเป็นตัวตั้ง ใช่ว่ำจะหำประโยชน์ใส่ตัวเอง ตรงนี้น�ำไปสู่
กำรท�ำให้ชำวบ้ำนได้พบกับชีวิตใหม่ที่รอคอยมำนำนหลำยปี 
 “พวกเขำได้สิ่งที่ต้องกำรกลับคืนมำ ได้กลับมำอยู่ในพื้นที่ที่ดินของ
ตัวเองที่อยู่มำตั้งแต่บรรพบุรุษ ตู้กับข้ำวขนำดใหญ่ของพวกเขำที่ถูกปิดมำเป็น
ระยะเวลำยำวนำนก็ถูกเปิดออก คนที่เคยท�ำมำหำกินก็ได้กลับสู่ห้องครัวของ
พวกเขำตำมเดิม”
 เช่นเดียวกับ ไพจิตร ที่ให้เล่ำย้อนเหตุกำรณ์ในครั้งนั้นก็ยังปลำบปลื้ม
ไม่หำย เพรำะเขำบอกว่ำ สิ่งที่ ดร.อำทิตย์ท�ำไม่เหมือนกับคนอื่นๆ คือกำรใช้
ข้อมูลจำกทุกฝ่ำยมำประกอบกำรตัดสินใจ และตัดสินใจอยู่บนประโยชน์ของ
ส่วนรวม ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งอย่ำงมำกที่ท�ำให้กล้ำตัดสินใจ เพรำะเชื่อว่ำ
สิ่งที่ ดร.อำทิตย์ท�ำลงไปได้อยู่ในใจพี่น้องทุกคนอย่ำงแน่นอน หำกมองตั้งแต่
กำรที่รัฐมนตรีคนหนึ่งจะลงมำใส่ใจปัญหำอย่ำงเข้ำถึงปัญหำจริงๆ ก็หำยำก
แล้ว แต่ ดร.อำทิตย์ก็ไม่ได้หวั่นเกรงต่อควำมปลอดภัย ตั้งแต่กำรพยำยำมที่
จะลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ไม่สำมำรถคำดเดำสถำนกำรณ์อะไรได้เลยว่ำ
เหตุกำรณ์จะรุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ แต่ ดร.อำทิตย์ก็เลือกที่จะท�ำ และดั้นด้นที่จะ
มำพบพวกเรำให้ได้ 
 จำกเรื่องเขื่อนรำษีไศลนี้ ดร.อำทิตย์ยังได้สะท้อนมุมมองของระบบ
รำชกำรไว้ด้วยว่ำ ระบบรำชกำรไทยที่เป็นอยู่ก็ต้องท�ำใจ ปัญหำมีให้แก้ทุก
ภำคส่วนหำกคิดว่ำแก้ได้ ท�ำได้ และค�ำนึงถึงส่วนรวมกำรแก้ปัญหำก็จะรวดเร็ว 
อย่ำยึดติดกับรูปแบบ อย่ำงครั้งหนึ่งในระยะเวลำไล่เลี่ยกันตอนเข้ำมำเป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ตอนนั้นเกิดปัญหำวิกฤตยำงพำรำล้น
ตลำด มียำงตกค้ำงในโกดังกว่ำ 2 แสนตันเนื่องจำกรำคำยำงตกต�่ำ แต่หำกมอง
ดีๆ ก็จะเห็นว่ำเรื่องนี้ไม่ใช่หนำ้ที่ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ เป็นควำมรับผิด
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ชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในฐำนะที่ต้องคิดถึงส่วนรวมก็เสนอ
ว่ำจะน�ำยำงพำรำที่ตกค้ำงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงวิทยำศำสตร์ที่เรำดูแล
อย่ำงไรได้บ้ำง 
 จำกโจทย์ดังกล่ำว จึงคิดที่จะน�ำยำงพำรำเหล่ำนั้นมำแปรสภำพเป็น
ฝำยยำงกั้นน�้ำ หรือท�ำแผ่นปูรองสระน�้ำให้แก่เกษตรกร และก็ได้เชิญผู้รู้เข้ำมำ
หำแนวทำงจัดกำรเพื่อสร้ำงของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อระบำยยำงออกมำ
จำกโกดังให้หมด และจะหำทุนโดยกำรยืมยำงพำรำออกมำแล้วคนที่ต้องกำรจะ
ใช้กใ็ห้ตัง้งบซือ้ จำกนัน้เปลีย่นเป็นเงนิเพือ่ไม่ให้ของตัง้อย่ำงเปล่ำประโยชน์  เมือ่
แนวคดินีอ้อกไปทกุภำคส่วนกร็บัลกูกนัหมด ทัง้กรมชลประทำนกย็นิดทีีจ่ะน�ำมำ
ใช้ท�ำฝำยยำงพำรำ  กระทรวงเกษตรฯ ก็เห็นดีด้วย  แต่ปรำกฏว่ำเมื่อเรื่องเข้ำสู่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็โดนตีกลับเพรำะมองว่ำเรื่องนี้ไม่ใช่หน้ำที่ของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ทุกอย่ำงก็จบ นี่ก็ชัดเจนว่ำหำกมองเพื่อส่วนรวมบ้ำง
ก็จะเกิดประโยชน์ ไม่ใช่จะมองแค่ว่ำธุระไม่ใช่กันอย่ำงเดียว 

“วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ามูล”

 หลังจำก ดร.อำทิตย์พ้นจำกต�ำแหน่งรัฐมนตรี ไปพร้อมกับรัฐบำล
ชวน 2 สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือทิ้งไว้คือควำมทรงจ�ำดีๆ ที่ตรำตรึงใจชำวรำษีไศล 
ซึ่งต่อมำทั้ง ดร.อำทิตย์ และชำวบ้ำนต่ำงก็ไปมำหำสู่กันฉันมิตร และในกำร
ท�ำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งของชำวบ้ำนในพื้นที่ ดร.อำทิตย์ก็ได้รับเชิญในฐำนะแขก
ให้กลับมำเยือนพื้นที่นี้อีกครั้ง และภำยหลังจำกกำรตอบรับที่จะกลับมำเยี่ยม
พ่อแม่พีน้่องชำวรำษไีศล คณะกรรมกำรชำวบ้ำนต่ำงเหน็พ้องต้องกนัในกำรสร้ำง
เกยีรตปิระวตัเิพือ่มอบแก่ ดร.อำทติย์ เพือ่ถอืเป็นควำมทรงจ�ำหนึง่ทีจ่ะได้พดูถงึ
คุณงำมควำมดีที่มีให้แก่ชำวบ้ำน จึงมีมติตรงกันในกำรยกย่องให้ ดร.อำทิตย์ 
เป็น “วีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ามูล” 
 เรื่องนี้ ไพจิตร ยังได้สะท้อนภำพควำมประทับใจตรงนี้ไว้ว่ำ คนแบบนี้
ไม่ได้หำกันง่ำยๆ ในปัจจุบัน ดร.อำทิตย์ไม่ได้เป็นคนของเรำ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
แต่ก็สำมำรถได้ใจคนรำษีไศล เข้ำใจควำมทุกข์ยำกที่เกิดขึ้น พร้อมอยู่เคียงข้ำง
ในวันที่ต้องฝ่ำฟันอุปสรรค วีรกรรมที่ท�ำไว้ในฐำนะวีรบุรุษแห่งลุ่มน�้ำมูลนั้นถือ
เป็นเกียรติที่สมควรอย่ำงยิ่งในกำรยกย่อง กำรสั่งเปิดประตูระบำยน�้ำเขื่อนก็
เหมือนเป็นกำรปลดปล่อยอิสระแก่ชำวบ้ำน 
 นอกเหนือจำกสิ่งที่ได้รับในควำมช่วยเหลือแล้ว ดร.อำทิตย์ยังแสดงถึง
ควำมห่วงใย พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ลูกๆ หลำนๆ ของชำวบ้ำนรำษีไศลได้รับ
ทุนเรียนต่อยังมหำวิทยำลัยรังสิตปีละ 2 ทุน ซึ่งกำรมอบทุนนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2544 
ตรงนีถ้อืเป็นโอกำสครัง้ยิง่ใหญ่ส�ำหรบัเดก็ๆ บ้ำนนอก ซึง่ ดร.อำทติย์ไม่ลมืทีจ่ะ
นึกถึงอนำคตของลูกหลำนในกำรได้เปิดหูเปิดตำสู่สังคมภำยนอก แสดงให้เห็น
ว่ำ ดร.อำทิตย์ห่วงใยชำวบ้ำนเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน เปรียบได้กับ
อำทิตย์ดวงนี้ได้ส่องสว่ำงให้ชำวบ้ำนรำษีไศลอย่ำงแท้จริง 
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  “กรรมกำรแพทยสภำลำออก ประท้วง
วิทยำลัยแพทย์รังสิต”
 นั่นคือพำดหัวข่ำวหนังสือพิมพ์เมื่อปี 2531 ใน
ช่วงที่ “มหาวิทยาลัยรังสิต” มหำวิทยำลัยเอกชนแห่ง
แรกของไทย ซึ่งมีผู้บริหำรชื่อ “ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์” 
อุตริคิดจะเปิด “คณะแพทยศาสตร์” ผลิตหมอป้อน
สังคมไทย
 ไม่เพยีงแต่จะถกูวพิำกษ์วจิำรณ์ คดัค้ำน โจมตี 
แต่ยังถูกคณะกรรมกำรแพทยสภำ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำร
ก�ำกับดูแลวิชำชีพแพทย์ต่อต้ำนอย่ำงหนัก นั่นเพรำะ
ที่ผ่ำนมำมีเพียงมหำวิทยำลัยของรัฐเท่ำนั้นที่ท�ำหน้ำที่
ผลิตแพทย์ให้แก่ประเทศไทย  
 เมื่อมหำวิทยำลัยเอกชนหำญกล้ำเสนอขอเปิด
หลักสูตรแพทย์ สำยตำที่พุ ่งตรงมำยัง ดร.อำทิตย์

คิดนอกกรอบ
เปิดแพทย์เอกชน
แห่งแรกของไทย
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คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นด้วยความยากล�าบากของ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ด้วยอปุสรรคนานาโดยเฉพาะถูกต่อต้านจากวงการแพทย์ขณะนั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ ประกอบกับมีนายแพทย์ผู้เข้าใจถึงปรัชญาการท�างานของ

ดร.อาทิตย์ได้ตอบรับเข้ามาช่วยท�างาน ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

 เข้ามาเป็นคณบดีคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย ในปี 2533 จนผลักดันให้มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่เป็นของเอกชน สามารถผลิตบุคคลากรด้านการแพทย์ออกมาเป็นผลส�าเร็จ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

คณบดีคนแรกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตขณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “รักษาฟรี” 

ในโครงการสุขภาพชุมชน เพื่อถวายความดีเป็นพระราชกุศล
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ในฐำนะเจ้ำของไอเดีย และเจ้ำของธุรกิจทำงกำรศึกษำ จึงเต็มไปด้วยควำม
หวำดระแวง เคลือบแคลงสงสัย ว่ำนี่เป็นกำรเปิดหลักสูตรที่หวังผลเพื่อค้ำก�ำไร 
เอำใจคนรวย และไม่ได้ช่วยให้คนจนได้รบับรกิำรด้ำนสขุภำพทีด่ขีึน้แต่อย่ำงใด 
 นั่นเพรำะเชื่อกันว่ำเมื่อมหำวิทยำลัยเอกชนเปิดสอนแพทย์ ก็ย่อม
ต้องเก็บค่ำเทอมรำคำแพง เมื่อนักศึกษำต้องเอำทุนทรัพย์ก้อนโตของตนเอง
มำลงทุนทำงกำรศึกษำ หลังเรียนจบจะมีบัณฑิตแพทย์คนไหนเสนอตัวออก
ไปรับใช้ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล ก็ย่อมต้องผลักดันตัวเองเข้ำไปท�ำงำนให้                
โรงพยำบำลเอกชนที่ผู้เข้ำรับบริกำรล้วนเป็นผู้มีฐำนะ ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่ำ
อย่ำงแน่นอน  
 ผนวกเข้ำกับควำมไม่เชื่อมั่นว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนจะสำมำรถสร้ำงคน
ออกมำเป็นหมอได้มำตรฐำนทัดเทียมกับสถำนศึกษำของรัฐ กระแสต่อตำ้นจึง
กลำยเป็นด่ำนสกัดที่ ดร.อำทิตย์ต้องฝ่ำฟัน
 “แนวคดิเรือ่งกำรเปิดหลกัสตูรแพทย์นีผ่มคดิมำนำนแล้ว คดิตัง้แต่สมยั
ผมท�ำงำนอยู่ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน หรือ ก.พ. ตอนนั้น
ผมเป็นหัวหน้ำกองวิชำกำรและได้ท�ำเรื่องกำรวำงแผนก�ำลังคนของชำติ ผมรู้ว่ำ
ประเทศไทยขำดแคลนทรพัยำกรบคุคลด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุมำก 
เรำมทีรพัยำกรคน แต่เรำไม่มกีำรวำงแผน เรำให้ทนุกำรศกึษำไปเรยีนเมอืงนอก 
นีค่อืกำรสร้ำงคน แต่เรำไม่ได้มเีป้ำหมำยว่ำเรำต้องกำรอะไร จะไปทำงไหน จงึเป็น
ที่มำที่ท�ำให้ผมมำก่อตั้งมหำวิทยำลัยรังสิต และเมื่อตั้งมหำวิทยำลัยรังสิต ผมก็
ต้องคิดอะไรที่ไม่ใช่แค่สักแต่ให้เด็กมีที่เรียน ให้เด็กมำเรียนเยอะๆ ได้สตำงค์ 
เป็นธรุกจิ เมือ่คดิท�ำมหำวทิยำลยักต้็องท�ำสิง่ทีป่ระเทศขำดแคลน นัน่คอื แพทย์” 
ดร.อำทิตย์เริ่มต้นไขเบื้องลึกของกำรบุกเบิกคณะแพทย์มหำวิทยำลัยเอกชน     
แห่งแรกของไทย

แย่งกันใหญ่จนเกือบไม่ได้เปิดแพทย์

 กำรยื่นขอเปิดหลักสูตรแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ำย ไม่เพียงแต่ขนบเก่ำๆ ที่
ท�ำให้กำรเปิดคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ถูกต่อต้ำน วัฒนธรรมกำร 

ท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเองก็เป็นอุปสรรคส�ำคัญ เนื่องจำกกำรขอเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ของสถำบันอุดมศึกษำนั้น หลักสูตรที่ขอเปิดสอนจะต้องได้รับ
อนมุตัจิำกทบวงมหำวทิยำลยั (ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ หรอื สกอ.
ในปัจจบุนั) ในขณะนัน้ ขณะทีว่ชิำชพีแพทย์กถ็กูก�ำกบัและดแูลโดย “แพทยสภำ” 
ดังนั้น หลักสูตรแพทยศำสตร์ก็ต้องได้รับกำรรับรองจำกแพทยสภำด้วยเช่นกัน 
ทบวงมหำวิทยำลัยกับแพทยสภำก็เถียงกัน แพทยสภำเขำก็ถือว่ำเขำต้องอนุมัติ
ก่อน ทบวงมหำวิทยำลัยจึงจะอนุมัติได้ ขณะที่ทบวงมหำวิทยำลัยก็บอกว่ำ ต้อง
อนุมัติหลักสูตรจำกกระทรวงศึกษำธิกำรก่อน เพรำะแพทยสภำก�ำกับดูแลเรื่อง
ใบประกอบโรคศิลปะ ไม่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำหลักสูตร ไม่รู้ว่ำใครใหญ่กว่ำ
ใครสองหน่วยงำนก็เลยตีกัน ทีนี้ทบวงฯ อนุมัติหลักสูตรมำแล้ว แพทยสภำก็
จะไม่รับรองให้ 
 “นี่แหละเมืองไทยเป็นอยำ่งนี้ ปัญหำมันไม่สมควรจะต้องมี มันก็มี  ก็
ท�ำกันตำมหน้ำที่ของตนเองไป ทบวงฯ ก็อนุมัติตำมหน้ำที่ แพทยสภำก็ดูในแง่
ใบประกอบโรคศิลป์ มีแง่ท้วงติงอยำ่งไรก็วำ่ไป แต่กลับไปเถียงกันวำ่ใครใหญ่
กว่ำใคร ใครโก้กว่ำใคร กว่ำจะท�ำควำมเข้ำใจและอนมุตัหิลกัสตูรให้มหำวทิยำลยั
รังสิตเปิดสอนได้” ดร.อำทิตย์เท้ำควำมถึงบรรยำกำศในช่วงนั้นด้วยใบหน้ำ
ระบำยยิ้ม 

แพทยสภาลาออกประท้วง	“รังสิต”

 แม้หลักสูตรจะผ่ำนกำรรับรองจำกทบวงฯ สำมำรถเปิดวิทยำลัยแพทย์ 
มหำวิทยำลัยรังสิตได้ ทว่ำกระแสคัดค้ำนยังคงมีอยู่ “นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์” 
หนึง่ในสองคณะกรรมกำรแพทยสภำทีป่ระกำศลำออกจำกต�ำแหน่งเพือ่คดัค้ำน
เรื่องดังกล่ำว ให้เหตุผลว่ำ ระบบกำรผลิตแพทย์ คนที่เรียนจบออกมำแล้วจะ
ต้องใช้ทุน จึงเกิดค�ำถำมว่ำ หำกแพทย์เรียนจบจำกเอกชน จะให้ใช้ทุนได้หรือ
ไม่ ซึ่งหลำยคนบอกว่ำไม่มีสิทธิไปบังคับให้แพทย์ที่จบจำกเอกชนต้องมำใช้ทุน 
จึงเป็นเหตุผลให้ นพ.สมศักดิ์เห็นวำ่ในสภำพที่รัฐต้องกำรกระจำยแพทย์ไปสู่
ชนบท รัฐจึงไม่น่ำจะท�ำให้เรื่องกำรผลิตแพทย์เป็นเรื่องของเอกชน 
 “โดยธรรมชำติกำรให้กำรศึกษำไปอยู่ในมือเอกชน หำกเขำมุ่งผลก�ำไร
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หรือกลัวขำดทุนขึ้นมำ กำรดูแลเรื่องคุณภำพก็จะไม่ต่อเนื่อง และกำรศึกษำ
แพทย์ต้องลงทนุสงู โอกำสทีเ่อกชนจะท�ำต่อเนือ่งเป็นไปได้น้อย ผมจงึแสดงออก
ด้วยกำรลำออก ซึง่เป็นกำรประท้วงในหลกักำร”  นพ.สมศกัดิบ์อกเล่ำถงึเหตผุล
ในกำรคัดค้ำนครั้งนั้น ซึ่งต่อมำนำยแพทย์ผู้นี้ต้องมำร่วมงำนกับ ดร.อำทิตย์ที่
กระทรวงสำธำรณสุขในภำยหลังด้วย
 แต่ส�ำหรับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต เขำไม่ได้คิดเช่นนั้น 
 “แนวคดิกำรจดัตัง้โรงเรยีนแพทย์ตอนนัน้ ผมคดิถงึชนบท แต่คนกค้็ำน
กนัว่ำมหำวทิยำลยัรงัสติจะผลติมำท�ำไม แพทย์เมอืงกรงุไม่ได้ขำดแคลน แต่มนั
ขำดอยูใ่นชนบท เรำกผ็ลติแพทย์เพือ่พฒันำชนบท เรำไม่ต้องบงัคบัว่ำจบแพทย์
แล้วต้องออกไปอยู่ชนบทอย่ำงเดียว แต่เดี๋ยวพอมีแพทย์เยอะ มันก็เป็นไปตำม
กฎ ที่สุดแล้วแพทย์ก็จะกระจำยไปสู่ชนบทเอง เพียงแต่เรำได้ช่วยท�ำหน้ำที่ใน
กำรผลิตแพทย์”  
 หลังจำกวิทยำลัยแพทย์ มหำวิทยำลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษำรุ่นแรกใน
ปี 2532 ปัญหำใหม่ยังคงเดินหน้ำเข้ำมำให้ ดร.อำทิตย์ได้แก้ไข เพรำะนักศึกษำ
แพทย์จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกปฏิบัติงำน และเรียนรู้จำกกรณีศึกษำอำกำร              
เจ็บไข้ไม่สบำยของผู้ป่วย 
 แม้ว่ำในเวลำนั้น “โรงพยำบำลพญำไท” จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ
ตระกูล “อุไรรัตน์” แต่เนื่องจำกเป็นโรงพยำบำลเอกชน ท�ำให้ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลพญำไทไม่หลำกหลำยเพียงพอส�ำหรับให้นักศึกษำแพทย์
ของมหำวิทยำลัยรังสิตได้เรียนรู้และศึกษำเพื่อให้เกิดควำมช�ำนำญ
 “ผมตัง้ใจจะให้โรงพยำบำลพญำไทเป็นทีฝึ่กปฏบิตัขิองแพทย์ด้วย อยำก
ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ ผมคิดไว้ว่ำหำกเรำท�ำให้มีกรณีศึกษำที่หลำกหลำย พอที่
จะเป็นโรงเรียนแพทย์ได้แล้ว ก็น่ำจะท�ำได้ ผมจะท�ำให้โรงพยำบำลพญำไทเป็น
โรงเรียนแพทย์เต็มรูปแบบ แต่ขณะนั้นยังท�ำไม่ได้ กำรยอมรับก็ยังไม่มี”

กว่าจะได้โรงเรียนแพทย์

 ดร.อำทิตย์จึงคิดถึงกำรขอให้โรงพยำบำลของรัฐภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
ของกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข มำร่วมเป็นโรงเรียนแพทย์ เนื่องจำก

ผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลของรัฐนั้นมีควำมหลำกหลำย ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมถึงเพศและวัย ทว่ำสิ่งที่คิดไม่ได้ง่ำยเลย 
 “ผมไปขอให้โรงพยำบำลรำชวิถีมำร่วมเป็นโรงเรียนแพทย์ให้กับคณะ
แพทยศำสตร์ของมหำวทิยำลยัรงัสติ แต่กว่ำจะท�ำให้โรงพยำบำลรำชวถิยีอมรบั
เป็นโรงเรียนแพทย์ให้นั้น มันยำกเย็นมำกเลย เพรำะเขำก็คิดว่ำมันไม่ใช่เรื่อง
อะไร งำนของแพทย์ที่โรงพยำบำลก็เหนื่อยแล้ว ยังต้องมำสอนนักศึกษำ มำท�ำ
อะไรให้เรำอีก”
 นอกจำกจะถูกปฏิเสธเพรำะถูกมองว่ำเอำภำระไปเพิ่มให้แพทย์ใน
โรงพยำบำลที่มีงำนล้นมืออยู่แล้ว ดร.อำทิตย์ก็หนีไม่พ้นข้อครหำว่ำ จะอำศัย
ทรัพยำกรจำกโรงพยำบำลของรัฐไปสร้ำงประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนเอง
 “ผมเดินทำงไปต่ำงประเทศ ไปคุยกับ Harvard Medical School 
เขำก็ไม่มีโรงพยำบำลเป็นของตัวเอง เขำก็ใช้โรงพยำบำลของรัฐเป็นโรงเรียน
แพทย์ ที่ Massachusetts General Hospital แล้วโรงเรียนแพทย์ฮำร์วำร์ดก็
มีชื่อเสียงมำก เขำก็ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ก็ท�ำใน concept เดียวกัน แต่ของ
ไทยท�ำไมมหำวิทยำลัยเอกชนที่จะผลิตแพทย์ถึงต้องมีโรงเรียนแพทย์เป็นของ
ตนเอง ต้องลงทุนเอง หำกท�ำไม่ได้ก็อย่ำได้เกิด ขณะที่คนได้ใช้ประโยชน์คือ
ประเทศชำติและประชำชน และแพทย์ของเขำจบอะไรมำก็ได้ แต่ของเรำต้องจบ
วทิยำศำสตร์-คณติศำสตร์ และต้องคนสอบได้ที ่1 ต้องดทีีส่ดุ ขณะทีแ่พทย์ของ
เขำจบประวตัศิำสตร์ มนษุยศำสตร์ สงัคมศำสตร์กม็ำเรยีนได้ ท�ำไมเป็นเช่นนัน้”
 อย่ำงไรก็ตำม บุรุษผู้มีควำมมุ่งมั่นแรงกล้ำไม่ผิดจำกแสง “ตะวัน” ยัง
คงเดินหน้ำเจรจำขอให้โรงพยำบำลรำชวิถีมำเป็นโรงเรียนแพทย์ให้แก่คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต โดยมิได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะตำมมำต่อ
ธุรกิจที่ตนเองเป็นเจ้ำของอยู่
  “ผมบอกกับทำงโรงพยำบำลรำชวิถีว่ำ ค่ำหน่วยกิตที่มหำวิทยำลัยรังสิต
เก็บจำกนักศึกษำคณะแพทยศำสตร์ได้ ในชั้นปีที่ 4-6 ผมขอยกให้ โดยขอให้
ตั้งเป็นมูลนิธิสถำบันร่วมผลิตแพทย์ กรมกำรแพทย์และมหำวิทยำลัยรังสิต 
คุณอย่ำสงสัยว่ำผมจะมำหำผลประโยชน์อะไร คุณเอำไปบริหำรจัดกำรได้เลย 
ผมพยำยำมท�ำให้ผู้บริหำรของโรงพยำบำลรำชวิถีเข้ำใจ ว่ำเรำไม่ได้ต้องกำร
หำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือประสงค์ร้ำยต่อวงกำรแพทย์ เรำรู้ว่ำประเทศไทย
ขำดแคลนแพทย์ ก็ควรผลิตให้เพียงพอ เพรำะกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะไป
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ลดรำคำกี่บำท หรือจะรักษำทุกโรคอะไรก็ตำม แต่หมอไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ 
เพรำะมันรักษำไม่ได้”
 นอกเหนือจำกค่ำหน่วยกิตที่ ดร.อำทิตย์ได้เสนอให้แก่กรมกำรแพทย์
ตั้งเป็นสถำบันร่วมผลิตแพทย์ฯ แล้ว ดร.อำทิตย์ยังได้ให้สัญญำต่อผู้บริหำร
โรงพยำบำลรำชวิถีด้วยว่ำ หำกมำเป็นโรงเรียนแพทย์ให้มหำวิทยำลัยรังสิต
แล้ว ทำงมหำวิทยำลัยฯ จะให้ต�ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่อำจำรย์แพทย์ ให้เป็น
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์คลนิกิ เพรำะถอืว่ำได้ท�ำงำน
วิชำกำรด้วย เป็นสิ่งที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่แพทย์ นอกจำกกำรรักษำที่ได้
รับผลตอบแทนเป็นเงินที่หมอทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
 “สุดท้ำยโรงพยำบำลรำชวิถีตกลงเป็นโรงเรียนแพทย์ให้กับวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต เรำจึงถือเป็นสถำบันแพทยศำสตร์ของ
ประเทศไทยโดยสมบรูณ์ ซึง่ผมไม่ได้อะไรเลย เพรำะค่ำหน่วยกตินกัศกึษำแพทย์
ทั้งหมดตอนนั้นแค่ล้ำนเดียวตลอดหลักสูตร 6 ปี แต่ในจ�ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท 
มันไปอยู่ที่ชั้นปีที่ 4-6 เสีย 7.5 แสนบำทที่มีกำรฝึกปฏิบัติต่ำงๆ แต่ในชั้นปีที่ 1-3 
แค่ 2.5 แสนบำทเท่ำนั้นเอง เท่ำกับมหำวิทยำลัยรังสิตไม่ได้อะไร หลังจำกนั้นมำ
มหำวิทยำลัยรังสิตก็ขำดทุน 50-60 ล้ำนบำทต่อปี แต่เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะท�ำ”
 และต่อมำโมเดลกำรผลิตแพทย์ของมหำวิทยำลัยรังสิตก็กลำยเป็น
รปูแบบทีก่ระทรวงสำธำรณสขุน�ำไปก่อตัง้สถำบนัแพทย์พระบรมรำชชนก ในกำร
สร้ำงแพทย์ชนบท โดยให้นักศึกษำแพทย์ในช่วงปีที่ 1-3 เรียนกับมหำวิทยำลัย
ส่วนกลำง และส่วนในชั้นปีที่ 4-6 ให้ไปท�ำงำนโรงพยำบำลที่ตัวเองอยู่
 ดร.อำทิตย์ยังถ่ำยทอดถึงแรงต้ำนที่เขำได้รับในช่วงเวลำ “ตั้งไข่” ของ
คณะแพทย์มหำวิทยำลัยรังสิตด้วยว่ำ มีอำจำรย์หมอที่สนิทสนมกับคุณหญิง
พัฒนำ อุไรรัตน์ ผู้เป็นมำรดำ ไปบอกกล่ำวผ่ำนทำงมำรดำให้ ดร.อำทิตย์ล้มเลิก
ควำมคิดที่จะตั้งคณะแพทย์ของมหำวิทยำลัยรังสิตเสีย 
 “อำจำรย์หมอท่ำนไปบอกกับคุณแม่ผมว่ำ ให้บอกกับอำทิตย์ว่ำอย่ำท�ำ
เลยมันยำก มันไม่ได้ก�ำไรหรอก ผมก็บอกคุณแม่ไปว่ำ เอำน่ะ แต่ก็ไม่ได้อธิบำย
อะไรกบัท่ำน ท่ำนกไ็ม่ได้ห้ำมอะไร กระทัง่มนัสำมำรถเปิดเป็นคณะแพทยศำสตร์
ได้ส�ำเร็จ แต่ก็ใช่วำ่คนในสังคมเขำจะเอำด้วย กระทั่งมันส�ำเร็จนั่นแหละเขำถึง 
เอำด้วยกบัเรำ” ดร.อำทติย์จบค�ำพดูด้วยรอยยิม้ทีค่่อยๆ คลีอ่อกจนเตม็ใบหน้ำ
ด้วยควำมภำคภูมิใจ

 แต่ถ้ำถำม ดร.อำทิตย์ว ่ำ กำรคิดเปิดหลักสูตรแพทยศำสตร์ใน
มหำวิทยำลัยเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยนั้น คิดไว้บำ้งหรือไม่วำ่จะต้องเจอ
อะไร ดร.อำทิตย์ตอบได้ทันทีว่ำ 
 “ผมคิดไว้ตลอดว่าผมจะต้องเจอกับอะไร รู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกด่า แต่
ผมเอาความจริงใจ และความมุ่งมั่นไปท�าให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้ท�าเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเอง และเวลานั้นเราอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม ผมพร้อมจะต่อสู้ เมื่อ
เห็นว่าถูกต้องก็คือถูกต้อง เราก็ต้องเดินหน้าไป”  

มุ่งมั่น	ตั้งใจ	เชิญยอดฝีมือร่วมงาน
 
 เมื่อถูกตั้งค�ำถำมว่ำ อะไรที่ท�ำให้กำรก่อตั้งคณะแพทย์ในมหำวิทยำลัย
รังสิตลุล่วงไปได้ ผู้ชำยหลำยสมญำนำมซึ่งถูกเรียกขำนตำมผลงำนที่เขำทิ้ง
เอำไว้ให้ค�ำตอบว่ำ คือกำรได้คนดีๆ เข้ำมำช่วย ซึ่งกำรก่อตั้งคณะแพทย์ศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยรังสิตนั้น ดร.อำทิตย์ได้เชิญ “นพ.ประสงค์ ตู ้จินดา” 
ซึ่งเป็นสุดยอดปรมำจำรย์ด้ำนกุมำรเวช และเป็นอำจำรย์แพทย์เก่ำแก่ของ
โรงพยำบำลศิริรำชเข้ำมำช่วยในกำรจัดท�ำหลักสูตร และนั่งหัวโต๊ะเป็นคณบดี
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ในยุคเริ่มนับหนึ่ง  
 “ขณะนั้น นพ.ประสงค์ท่ำนเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว เรำก็ไปเชิญท่ำนมำ 
ท่ำนสนใจแพทยศำสตร์ศึกษำอยู่แล้ว ท่ำนก็เสียสละมำช่วยท�ำให้ ถือเป็นจุด
ส�ำคัญที่ท�ำให้หลำยต่อหลำยคนเลิกด่ำว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนเป็นใครคิดจะมำ
เปิดคณะแพทย์ เพรำะเมื่อเห็นชื่อ นพ.ประสงค์ ก็ต้องคิดแล้วว่ำ คนคนนี้เป็น
ใคร นพ.ประสงค์เป็นคนเลวไหม กไ็ม่ใช่ ท�ำให้แรงต่อต้ำนลดลง แล้วท่ำนกม็ำท�ำ
โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเดือน ที่เรำให้ท่ำนก็เป็นเงินเดือนถูกๆ เป็นควำมส�ำเร็จ
ที่ต้องให้เครดิตกับท่ำน”
 คงไม่ผิดจำกค�ำพูดของ ดร.อำทิตย์นัก เพรำะคณะแพทย์ มหำวิทยำลัย
รังสิต คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหำกไม่มี นพ.ประสงค์มำร่วมขึ้นรูป ซึ่งถึงขนำด
หมอรุ่นลูกทุบโต๊ะชี้หน้ำ นพ.ประสงค์ ว่ำเป็น “ทำสน�้ำเงิน” ที่ยอมมำท�ำงำนให้
มหำวิทยำลัยเอกชน แต่ท่ำนก็สู้อดทนใช้เจตนำอันบริสุทธิ์กรุยทำงกระทั่งเกิด
มรรคผลในที่สุด 
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 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มี
คุณูปกำรอีกหลำยท่ำน ตั้งแต่ นพ.ไพโรจน์ นิงสำนนท์ รมว.สธ. นพ.อรรถสิทธิ์ 
เวชชำชีวะ อธิกำรบดี ม.มหิดล (ในขณะนั้น) นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว อธิบดีกรม
กำรแพทย์ และ ดร.พรชัย มำตังคสมบัติ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ม.มหิดล 
(ในขณะนั้น) 
 ดร.อำทิตย์ย�้ำด้วยว่ำ ควำมส�ำเร็จของหลำยๆ สำขำวิชำในมหำวิทยำลัย
รังสิตเกิดจำกได ้รับคุณูปกำรจำกคนดีหลำยๆ คนในสังคมไทย อำทิ 
คณะพยำบำลศำสตร์ ที่ได้เชิญ อำจำรย์ละออ หุตำงกูร อดีตคณบดีคณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งคนในวงกำรพยำบำลรู้จักกัน
เป็นอย่ำงดี มำเป็นคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยรังสิต 
 “ตอนผมไปเชิญท่ำนมำ อำยุท่ำน 60 ปีแล้ว ท่ำนก็บอกว่ำไม่ไหว ไม่เอำ
แล้ว ผมก็เลยคุยกับท่ำนว่ำ อำจำรย์อยำกจะเห็นอะไรในวงกำรพยำบำลศำสตร์
ทีย่งัไม่เหน็อยูใ่นใจหรอืไม่ กไ็ปจดุประกำย จะไปท�ำควำมฝันให้เป็นจรงิด้วยกนั
ไหม ท่ำนก็มำ ส่วนคณะเภสัชศำสตร์ ก็ได้อำจำรย์ฉวี บุนนำค จำกมหำวิทยำลัย
มหิดล ซึ่งท่ำนก็เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงดีมำก เป็นต้น ซึ่งเรำก็ต้องอำศัย
ควำมมุ่งมั่น ตั้งใจจริง เชิญคนดีๆ มำท�ำงำนด้วยกัน” 
 ทั้งหมดนี้มำจำกควำมคิดของ ดร.อำทิตย์ ที่ว่ำ คนเก่ง และคนดียังมีอีก
เยอะ แต่ส�ำหรับเมืองไทยกลับไม่เอำมำใช้ประโยชน์ 
 “เราไม่ใช้เพราะเขาเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ในวงการวิชาการ
ทางการศึกษา อย่าว่าแต่ 60 เลย อายุ 70 ปีก็ยังไม่สาย เพราะเป็นการใช้สมอง 
ซึง่ท่านเหล่านีส้ะสม ฟมูฟักความสามารถมายาวนาน พอถงึเวลาทีจ่ะต้องใช้ เรา
กลับไม่ใช้ นั่นล่ะระบบราชการ ทั้งๆ ที่หลายท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอยู่ใน
สาขาขาดแคลน แต่เรากลับท�าแบบนี้ บอกขาดแคลนแล้วไปตัดเขาออกท�าไม 
ก็ต้องเอากลับมาท�างาน” 
 

ท้ารบมหาวิทยาลัยรัฐ

 หลงัเมฆหมอกเริม่จำงหำย คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัรงัสติ ก่อตัง้
เป็นรูปร่ำง ทำงมหำวิทยำลัยมหิดลได้ประสำนมำยัง ดร.อำทิตย์ ผู้กุมบังเหียน

มหำวิทยำลัยรังสิต ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือว่ำ ให้คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัรงัสติ เป็นสถำบนัสมทบกบัมหำวทิยำลยัมหดิล แต่เมือ่เรยีนจบแล้ว
บณัฑติแพทย์ต้องรบัปรญิญำจำกมหำวทิยำลยัมหดิล และกจ็ะได้รบัใบประกอบ
โรคศลิปะเช่นเดยีวกบับณัฑติแพทย์จำกมหำวทิยำลยัมหดิล ซึง่ในอดตีแพทย์ที่
ศกึษำจบออกมำจำกสถำบนัผลติแพทย์ของรฐัไม่ต้องสอบใบประกอบโรคศลิปะ 
แต่จะได้รับใบประกอบโรคศิลปะหลังศึกษำจบโดยอัตโนมัติ
 “ตอนนั้นเรำก็มำหำรือกันในคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรังสิต 
แล้วก็ไปบอกกับเขำว่ำ เรำไม่เอำ ต้องให้นักศึกษำของเรำไปสอบใบประกอบโรค
ศิลปะด้วยขำของเรำเอง แม้เรำต้องเสียเลือดเนื้อก็ยอม ตอนนั้นบัณฑิตแพทย์ 
มหำวทิยำลยัรงัสติกส็อบอยูแ่ห่งเดยีว ร่วมกบัแพทย์ทีจ่บมำจำกเมอืงนอก เพรำะ
มีเอกชนเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนแพทย์ในประเทศไทย”
 ดร.อำทติย์เว้นระยะก่อนปล่อยเสยีงหวัเรำะออกมำเบำๆ “ปรำกฏว่ำสอบ
ปีแรก นักศึกษำแพทย์มหำวิทยำลัยรังสิตสอบผ่ำนแค่ 30% ก็โดนด่ำเสียไม่มีดี 
ผูป้กครอง นกัศกึษำกร้็องไห้กระจองอแง หำว่ำเรำหลอกลวง เรยีนแล้วกส็อบตก 
แต่สุดท้ำยเรำก็จัดสอน จัดติว และไปสอบใบประกอบโรคศิลปะอีกครั้ง ครำวนี้
สอบผ่ำนได้เกือบ 90% ตอนหลังก็ไม่มีปัญหำ”
 ผลจำกกำรท้ำชิงของแพทย์จำกมหำวิทยำลัยรังสิตนี้เอง ที่ท�ำให้ในเวลำ
ต่อมำแพทยสภำก�ำหนดให้บณัฑติแพทย์ทกุคน ไม่ว่ำจะส�ำเรจ็กำรศกึษำมำจำก
สถำบันไหน ก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ 
 “เรียกว่ำเรำท้ำชิงกับสถำบันผลิตแพทย์ของรัฐบำล เจ้ำพี่จะมำยืนอยู่ใน
ร่มไม้อยูไ่ย ออกมำชนช้ำงกนั สดุท้ำยทกุสถำบนักต้็องสอบใบประกอบโรคศลิปะ
เหมือนกันหมด”

 

เพาะส�านึกหมอรังสิตเพื่อส่วนรวม

 บัณฑิตแพทย์รุ ่นแรกของมหำวิทยำลัยรังสิตถูกส่งกลับไปสู ่สังคม
รุน่แรกเมือ่ปี 2537  และเป็นทีน่่ำแปลกใจว่ำ แพทย์จบใหม่จำกมหำวทิยำลยัรงัสติ
หลำยต่อหลำยคนกลับสมัครใจเลือกที่จะออกไปปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่  ห่ำงไกล 
แทนกำรเลือกที่จะอยู่ท�ำงำนในเมือง 
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 ดร.อำทิตย์เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ำ แพทย์ที่ส�ำเร็จจำกมหำวิทยำลัยรังสิต
รุน่ที ่1- 3 ดร.อำทติย์บอกให้พวกเขำสมคัรลงไปท�ำหน้ำทีใ่นจงัหวดัปัตตำน ียะลำ 
นรำธิวำส
 “ผมบอกเลยวำ่จังหวัดไหนที่คนเขำไม่อยำกไป ให้สมัครก็ไปเลย ขณะ
ที่คนวิ่งเต้นใช้เส้นสำยจะไม่ไปลงในถิ่นทุรกันดำร ผมขอให้พวกเขำอำสำออก
ไป ก็ประสบผลส�ำเร็จอยู่หลำยคน ทั้งๆ ที่เขำไม่ต้องไปใช้ทุน แต่เขำก็อำสำออก
ไปท�ำงำน นั่นคือ good will ที่เด็กสร้ำงให้กับส่วนรวม”
 กำรสร้ำงให้นกัศกึษำแพทย์ของมหำวทิยำลยัรงัสติมแีนวคดิเช่นนัน้ ดจูะ
สวนทำงกบักำรเป็นนกัศกึษำในมหำวทิยำลยัเอกชน ซึง่ส่วนใหญ่แล้วครอบครวั
ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทอง ซึ่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแห่งนี้บอกว่ำเขำต้องกำรให้
นักศึกษำไม่คิดถึงแต่เรื่อง “เงิน” เพรำะถ้ำเรียนจบแล้วจะคิดแต่เรื่องเงิน ว่ำจะ
ได้กลับคืนมำกี่เปอร์เซ็นต์ หรือท�ำงำนเกิน 1 นำทีก็คิดเป็นค่ำล่วงเวลำแล้วนั้น ก็
เป็นวธิคีดิได้ในสงัคมอย่ำงหนึง่ แต่มนัไม่ใช่ควำมต้องกำรของชวีติทัง้หมด สิง่ที่
มหำวทิยำลยัรงัสติพยำยำมบ่มเพำะให้แก่นกัศกึษำ คอืกำรให้เรยีนรูว่้ำควำมภำค
ภมูใิจ ควำมส�ำเรจ็ ควำมสมหวงัของชวีติ สตูรส�ำเรจ็มนัไม่ได้อยูท่ีเ่งนิอย่ำงเดยีว 
หำกแต่คือกำรได้ท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
 “ผมภำคภูมิใจมำก แพทย์ของมหำวิทยำลัยรังสิตได้รับค�ำชมเชยว่ำ 
ควำมรู้ก็ดีและไม่จองหอง กลำยเป็นบุคลิกหรือสันดำนของแพทย์มหำวิทยำลัย
รังสิต นั่นเพรำะเขำรู้ว่ำเขำด้อย เขำถูกดูถูก เพรำะเขำถูกมองว่ำไม่เก่ง สู้แพทย์
ที่จบจำกมหำวิทยำลัยของรัฐบำลไม่ได้ เพรำะไม่ได้จบจำกสถำบันแพทย์อันดับ 
1 อันดับ 2 แต่ไอ้นี่มันที่โหล่ จบจำกมหำวิทยำลัยผลิตแพทย์อันดับท้ำยๆ ซึ่งผม
ก็ไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมคนไทยถึงคิดถึงแต่เรื่องแบบนี้ แต่ผมก็บอกเขำว่ำ ไม่เป็นไร      
ถึงเรำจะอยู่แค่นี้ แต่เรำก็ยังมีโอกำสให้อะไรกับสังคมไทยบ้ำง” 
 ดร.อำทติย์ยงับอกด้วยว่ำ ในควำมเป็นจรงิแล้ว คนเรยีนแพทย์ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นคนเก่งหรืออัจฉริยะ แต่จะต้องเอำคนที่มีพื้นฐำน ภูมิหลังที่เหมำะสม มี
จิตกุศล และไม่คิดถึงแต่เงิน
 “หมอทีด่ไีม่ใช่หมอทีเ่รยีนเก่ง แต่หมอทีเ่รยีนตกแล้วตกอกี อำจเป็นหมอ
ที่ดีก็เป็นได้ หำกเขำมีจิตบริกำร เอื้ออำทร สนใจดูแลให้บริกำรคนไข้ไม่เลือก
ยำกดีมีจน เรำต้องช่วยกันคิดในเชิงสรำ้งว่ำจะออกมำอย่ำงไร เรำจะได้ไม่ดูถูก
กัน คนเป็นหมอต้องไม่คิดว่ำตัวเองเป็นเทวดำ คนเป็นหมอต้องคิดว่ำจะต้องมำ
ดูแลประชำชนและรับใช้บ้ำนเมือง ”ดร.อำทิตย์กล่ำวถึงหมอในสเปกของตัวเอง

มองไกลส่งออกหมอไปต่างแดน

 กำรลงมำปลุกปั้นก่อตั้งวิทยำลัยแพทยศำสตร์ในมหำวิทยำลัยเอกชน
ที่ตัวเองเป็นเจำ้ของ จนถึงขั้นยอมยกคำ่หน่วยกิตให้แก่มูลนิธิสถำบันร่วมผลิต
แพทย์ฯ นอกจำกแนวคดิทีจ่ะช่วยภำครฐัผลติแพทย์ซึง่ขำดแคลนอยูใ่ห้มจี�ำนวน
เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ดร.อำทิตย์ยังมองไปยังเป้ำหมำยที่ใหญ่กว่ำนั้น โดยเขำไม่ได้
มองที่ตัวบุคคลว่ำผลิตแพทย์คนหนึ่งแล้วได้แพทย์มำหนึ่งคน แต่ชำยผู้นี้มอง
ไปไกลกว่ำนั้น เขำมองว่ำนี่คือจุดแข็งของประเทศไทย 
 สิง่ที ่ดร.อำทติย์มองเหน็คอื กำรแพทย์ของไทยมชีือ่เสยีง และแพทย์ไทย
ได้รับกำรยอมรับว่ำมีฝีมือดีที่สุดในโลกก็ว่ำได้ 
 “ผมพูดมำนำนแล้วว่ำ ไม่มีเมืองไหนในโลกที่มีควำมพร้อมและเก่งด้ำน
กำรแพทย์เท่ำกรงุเทพฯ เอำมำเลย ลอนดอน นวิยอร์ก ลอสแองเจลสิ เรำไม่ได้แพ้
ใคร ผมพดูถงึกรงุเทพฯ นะ ผมไม่ได้พดูว่ำประเทศไทย คณุเป็นโรคอะไร ผ่ำตดั
หัวใจทุกเคสแพทย์ไทยท�ำได้ และท�ำได้ดีกว่ำที่อื่น เพรำะกำรดูแลรักษำของเรำ
ดีกว่ำประเทศอื่น ท�ำไมเรำไม่ท�ำให้เมืองไทยเป็นเหมือนกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ 
หมอ 1 คนต่อคนไข้ 950 คน ขณะที่ในต่ำงจังหวัดขณะนี้ หมอ 1 คนต้องดูแล
ประชำชนเกือบ 2 หมื่นคน ท�ำไมเรำไม่ท�ำทั้งประเทศให้เป็นเหมือนเมืองหลวง”
 ปัญหำส�ำคัญคือ ประเทศไทยยังอยู่กับวัฒนธรรมกำรขัดแข้งขัดขำกัน 
ซึ่งเมื่อใครเริ่มท�ำสิ่งใดที่เป็นเรื่องใหม่ ย่อมหนีไม่พ้นกำรถูกกีดกัน เช่นเดียวกับ
ทีม่หำวทิยำลยัรงัสติได้เจอในระยะเริม่ต้นของกำรขอเปิดหลกัสตูรแพทย์ กำรไม่
ส่งเสรมิกนัจรงิๆ จงัๆ ท�ำให้ไม่เกดิกำรพฒันำ ทัง้ๆ ทีค่นไทยไม่ใช่คนโง่ ในจ�ำนวน
คนไทย 60 ล้ำนคน มเีดก็อยำกเรยีนแพทย์อยูจ่�ำนวนมำก แต่กลบัไม่ได้ส่งเสรมิ 
หรือเปิดช่องทำงให้เขำได้เรียน
 “เมื่อเด็กไทยอยำกเรียน แพทย์ไทยเก่งระดับโลก ท�ำไมเรำไม่ลงทุน
ด้ำนนี้ ต่อไปเมื่อแพทย์เรำเพียงพอเรำท�ำเพื่อส่งออกได้ไหม ท�ำไมเรำถึงได้มีชื่อ
ในเรื่องส่งออกโสเภณี เรำจะส่งออกหมอนวด จับกังไปเพื่ออะไร ท�ำไมเรำไม่
ส่งออกแพทย์ พยำบำล เรำพร้อมตรงนี้เรำก็ท�ำตรงนี้ให้บูม แล้วเรำก็เป็นฮับ 
ไม่ใช่แค่ฮบัของเอเชยี แต่เรำเป็นฮบัของโลกด้วยซ�ำ้ ซึง่สิง่เหล่ำนีจ้ะท�ำให้คนไทย
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย” ดร.อำทิตย์ถ่ำยทอดแนวคิดของตนเอง
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ประโยชน์ตน	ประโยชน์ชาติ	แยกขาดกัน

 “นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์” คณะกรรมกำรแพทยสภำ ซึ่งประท้วงกำรเปิด
หลักสูตรแพทย์ของมหำวิทยำลัยรังสิตถึงขั้นประกำศลำออกจำกกำรเป็นคณะ
กรรมกำรแพทยสภำ ภำยหลังแพทยสภำให้กำรรับรองหลักสูตรดังกล่ำว เปิด
เผยภำยหลังวำ่ หลังจำกที่มหำวิทยำลัยรังสิตเปิดสอนแพทย์โดยมีโรงพยำบำล
รำชวิถีเป็นโรงเรียนแพทย์ ต่อมำจึงได้เข้ำใจแนวคิดในเรื่องดังกล่ำว และเชื่อว่ำ 
ดร.อำทิตย์มีเจตนำที่จะท�ำเพื่อส่วนรวม 
 และในเวลำต่อมำ เมือ่ “ชวน หลกีภยั” ขึน้เป็นนำยกรฐัมนตร ีดร.อำทติย์ 
ถกูส่งไปนัง่เก้ำอีร้ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ซึง่ นพ.สมศกัดิต้์องกลำย
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชำ ท่ำมกลำงกำรคำดคะเนไปต่ำงๆ นำนำจำกข้ำรำชกำรใน
กระทรวงฯ ว่ำ งำนนี้ ดร.อำทิตย์ต้องมีกำร “เอำคืน” ในฐำนะที่หมอสมศักดิ์
เปิดหน้ำขวำงทำงกำรเปิดหลักสูตรแพทย์ของมหำวิทยำลัยรังสิต
 “ตอนนั้นเรำก็กลัวนิดหน่อย เพรำะคนมีอ�ำนำจเรำก็กังวล แต่ผมได้เห็น
ควำมเป็นคนใจกว้ำงของ ดร.อำทิตย์ เพรำะพอเข้ำมำเป็นรัฐมนตรีสำธำรณสุข 
ดร.อำทิตย์ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย และไม่เคยเรียกไปต�ำหนิ เรื่องเหล่ำนี้ไม่มีเลย 
ท�ำให้พวกเรำสบำยใจ และก็ท�ำงำนร่วมกับทีมที่เคยประท้วงกำรก่อตั้งคณะ
แพทย์เป็นอย่ำงด ีนอกจำกจะไม่เอำเรือ่งควำมขดัแย้งในอดตีมำพดูแล้ว อะไรที่
จะเป็นประโยชน์ต่อตวัเอง ดร.อำทติย์กจ็ะไม่ท�ำ และระมดัระวงัทีจ่ะพดูอะไรให้
เป็นประโยชน์ส่วนตัว เพรำะกลัวว่ำคนจะมำครหำนินทำได้ ผมว่ำท่ำนครองตน
ในเรื่องเหล่ำนี้ได้ชัดเจน” นพ.สมศักดิ์กล่ำวถึง ดร.อำทิตย์ด้วยควำมประทับใจ
 ส�ำหรับบำงคนอำจจะเป็นเรื่องยำกที่ต ้องสู ้กับควำมเย้ำยวนของ
ผลประโยชน์ เมื่อมีอ�ำนำจอยู่ในมือ โอกำสที่จะหยิบฉวยเอำประโยชน์ของชำติ
มำเป็นของตนเองย่อมแสนจะง่ำยดำย แต่ส�ำหรับ ดร.อำทิตย์ เขำกลับไม่ต้อง
ต่อสู้ใดๆ กับเรื่องเหล่ำนี้
 “ผมไม่ต้องคดิแบ่งแยก ว่าอะไรคอืประโยชน์ของผม อะไรคอืประโยชน์
ของชาติ ทั้งสองสิ่งไม่เคยปะปนกัน เพราะผมไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเอาประโยชน์
จากชาติ”

 ดูเหมือนจะเป็นค�ำพูดสั้นๆ ง่ำยๆ แต่สะท้อนตัวตนและควำมตั้งใจ
อันแรงกล้ำ ที่ “อำทิตย์” ดวงนี้ยึดมั่นในกำรด�ำรงตน ไม่ว่ำจะอยู่ในต�ำแหน่ง
หน้ำที่ หรือบทบำทใดๆ มำจนถึงปัจจุบัน   
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 “กระทรวงสำธำรณสุขโชคไม่ดีนักเรื่อง
รัฐมนตรี หลำยครั้งหลำยหนรัฐมนตรีสำธำรณสุขเป็น
คนไม่เอำไหน คือไม่มีควำมตั้งใจท�ำงำนเพื่อประเทศ
ชำติ ไม่มีควำมรู ้บ้ำง เป็นคนฉ้อฉลคอร์รัปชันบ้ำง 
เป็นคนสำมำนย์บ้ำง เมื่อ ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ไปเป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปรำกฏว่ำเป็นคน
ตรงข้ำมกับที่กล่ำวถึงข้ำงต้น”
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ในหนังสือ “วงจร
แห่งตะวัน” วำระที่  ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ มีอำยุครบ 
60 ปี และควำมตรงกันขำ้มกับสิ่งที่ นพ.ประเวศวำ่ไว้
ทั้งหมดนี่แหละ ที่ท�ำให้งำนด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข
ภำยใต้กำรน�ำของ ดร.อำทิตย์ ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงจริงจัง 
 แต่จะว่ำกนัตำมจรงิแล้ว ดร.อำทติย์ใช่ว่ำเพิง่จะ
เข้ำไปเกีย่วข้องกบัระบบ“สำธำรณสขุ” ของประเทศไทย 

ต้นต�ารับ “รักษาทุกโรค”
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เมื่อต้องนั่งเก้ำอี้เสนำบดีของกระทรวงคุณหมอ แต่เริ่มตั้งแต่ ดร.อำทิตย์ยังใช้
ชีวิตอยู่บนเส้นทำงของข้ำรำชกำรด้วยซ�้ำ 
 “ผมได้รับมอบหมำยงำนแรกเลย ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบมำใหม่ๆ เข้ำ
ท�ำงำนที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ให้ปรับปรุงระบบ
รำชกำรของกระทรวงสำธำรณสขุทัง้กระทรวง เพรำะตอนนัน้มนัมปัีญหำเรือ่งกำร
ขำดแคลนแพทย์เป็นอย่ำงมำก ผมในฐำนะคณะท�ำงำนรุ่นแรกเข้ำไปแก้ปัญหำ
เรื่องขำดแคลนแพทย์ ก็ไปดูงำนกำรผลิตผู้ช่วยแพทย์ของเอธิโอเปีย รัสเซีย 
เวเนซุเอลำ หลำยประเทศ กลับมำก็เข้ำไปปรับปรุงกระทรวงสำธำรณสุข”

ผ่าตัดใหญ่กระทรวงคุณหมอ

 เมื่อถึงเวลำที่ ดร.อำทิตย์ต้องเข้ำไปกุมบังเหียนในกระทรวงคุณหมอ 
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรดูงำนในประเทศต่ำงๆ ขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู ่ที่ 
ก.พ.จึงถูกน�ำมำผ่ำตัดใหญ่กระทรวงแห่งนี้ 
 “คิดดูว่ำขนำดผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลที่เป็นหมอ ยังต้องมำท�ำหน้ำที่
สั่งซื้อไม้กวำดเลย แล้วปัญหำขำดแคลนแพทย์ก็เข้ำขั้นวิกฤต ยังให้หมอต้อง
มำท�ำบ้ำๆ บอๆ อีก คนที่ดูแลฝ่ำยธุรกำรก็ไม่มี มันเป็นกำรใช้คนที่ไม่ถูก ส่วน
พยำบำลนัน้ไม่ต้องพดูถงึ ทัง้กระทรวงฯ มพียำบำลอยูใ่นสงักดัหลำยแสนคน แต่
มผีูอ้�ำนวยกำรกองกำรพยำบำลอยูค่นเดยีว เพรำะฉะนัน้ต�ำแหน่งมนัไม่ม ีมนัตนั 
ไปไหนไม่ได้ก็ดักดำนไม่มีควำมก้ำวหน้ำ ทั้งที่เขำท�ำงำนหนัก”
 ดร.อำทิตย์จึงได้ปรับโครงสร้ำงครั้งใหญ่ แบ่งกำรท�ำงำนออกเป็นด้ำน
ธุรกำร ด้ำนกำรแพทย์ และด้ำนกำรพยำบำล และให้มีกำรปรับเลื่อนต�ำแหน่ง
ขึ้นไปได้ทุกฝ่ำย
 “พอเรำท�ำตรงนี ้ข้ำรำชกำรสำธำรณสขุกม็บีนัไดควำมก้ำวหน้ำในวชิำชพี 
เขำก็ท�ำงำนกันมีควำมสุขขึ้น”
 ทั้งหมดที่ ดร.อำทิตย์ลงมือท�ำ ไม่ได้เกิดจำกกำรนั่งนึกคิดอยู่ในห้อง
แอร์ แต่เป็นผลมำจำกกำรติดตำมกำรท�ำงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ และลงไป
คลกุคลด้ีวยตนเอง จนรูถ้งึปัญหำและอปุสรรคทีค่นท�ำงำนระดบัล่ำงต้องพบเจอ 
ซึ่งเป็นลักษณะกำรบริหำรงำนที่ท�ำให้ชื่อของ “อำทิตย์” เข้ำไปนั่งอยู่ในใจของผู้

ปฏบิตังิำนทกุระดบั ไม่ว่ำเขำจะเคลือ่นย้ำยตวัเองไปอยูใ่นองค์กรหรอืหน่วยงำน
ไหนก็ตำม 
 กำรบ้ำนข้อใหญ่ในขณะนั้นคือ ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุข ซึ่งได้วำงแผนและด�ำเนินกำรผลิตแพทย์และพยำบำลเพิ่มขึ้น โดย
ก�ำหนดให้ตั้งสถำบันพระบรมรำชชนก อยู่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อ
ท�ำหน้ำที่ผลิตแพทย์ สถำบันพระบรมรำชชนนีเพื่อผลิตพยำบำล และสถำบัน
สิรินธรเพื่อผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้มำกระทั่งปัจจุบัน 
 “เดิมกำรผลิตแพทย์ เขำคิดว่ำเป็นเรื่องของโรงเรียนแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุขไม่มีหน้ำที่ไปเกี่ยวข้อง แต่เมื่อมันขำดแคลน และมันต้องผลิต แต่
ระดับครูที่จะไปสอนไม่มี อำจำรย์แพทย์ไม่พอ ขณะที่แพทย์ของไทยที่ท�ำกำร
รักษำอยู่ในโรงพยำบำล จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกกันแทบทั้งนั้น เรำก็เอำ
หมอในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มำฝึกให้เป็นอำจำรย์แล้วเอำมำ
ฝึกหมอเพิ่มขึ้น ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ มันท�ำได้ เพียงแต่เรำไม่รู้จักใช้ของที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์เท่ำนั้นเอง” 

รักษาทางไกลผ่านกล้อง

 ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ใช่ว่ำจะแก้ไขให้หมดไปได้เพยีงแค่วนัสองวนั 
หำกแต่ต้องใช้เวลำหลำยปีกว่ำจะสร้ำงคนให้เป็นหมอได้สกัคน ทว่ำโรคภยัไข้เจบ็
ไม่เคยรอให้หมอพร้อมมำต่อกรด้วย ท�ำให้กำรรักษำในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
ยิ่งกลำยเป็นภำระหนักส�ำหรับแพทย์ที่อยู่ประจ�ำในพื้นที่เหล่ำนี้ 
 “เมื่อแพทย์ไม่พอ ผมก็ต้องใช้วิธีรักษำทำงไกล หรือ Telemedicine 
ตอนนัน้ใช้ชือ่โครงกำรโทรเวชศำสตร์ เพรำะพืน้ทีอ่ย่ำงในอ�ำเภออมก๋อย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีแพทย์ประจ�ำอยู่เพียงแค่คนเดียว หมอคนเดียวรักษำไม่ได้ทุกโรค 
เพรำะห้องแล็บก็ไม่มี เทคนิคกำรแพทย์ก็ไม่มี หมอคนเดียวมีหูฟัง ฟังแล้วก็ให้
ยำไปแบบนั้นหรือ มันก็ไม่ใช่ ก็เลยจัดรักษำทำงไกลโดยให้โรงพยำบำลรำชวิถี
เป็นศูนย์กลำง แล้วใช้กล้อง ใช้โทรศัพท์ ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ก้ำวหน้ำมำก ก็ส่ง
เสียงกันไปให้ถ่ำยดูตรงนั้น ตรงนี้ แล้วก็สั่งกำรให้ค�ำปรึกษำ หมอที่เก่งกว่ำ มี
ประสบกำรณ์ก็สั่งกำรไป ก็ช่วยรักษำได้ในช่วงระยะนั้น” 
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 นอกจำกจะน�ำเอำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรรักษำแล้ว ดร.อำทิตย์
ยังได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำเอำภำคประชำชนมำเป็นก�ำลังหลักในกำร
ช่วยยกระดบัคณุภำพสำธำรณสขุให้แก่ประชำชนคนไทย โดยสนบัสนนุให้มกีำร
ด�ำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชน
ตระหนักในควำมจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขของชุมชนเอง โดยมี
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) ท�ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ กระจำย
ข่ำวสำร และให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขแก่ชุมชนของตนเอง 
 “อสม.ช่วยเป็นหเูป็นตำด้ำนสขุภำพให้กบัประชำชนและช่วยงำนกระทรวง
สำธำรณสุขได้เป็นอย่ำงดี จนที่สุดได้เสนอให้วันที่ 20 มีนำคมของทุกปีเป็นวัน 
อสม.ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมำ และกำรที่กระทรวงสำธำรณสุขให้ควำมส�ำคัญ
กับ อสม.ก็ท�ำให้ทุกคนที่เข้ำมำช่วยงำนเกิดควำมภำคภูมิใจ”
 ถึงวันนี้ อสม.และโครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ที่เริ่มต้นและแข็งแกร่ง      
ขึ้นมำในยุคของ ดร.อำทิตย์ก็ยังเป็นรำกฐำนด้ำนสำธำรณสุขในระดับชุมชนให้
แก่สังคมไทยมำถึงปัจจุบัน

ต้นต�ารับปีละร้อยบาทรักษาทุกโรค

 และหำกจะบอกว่ำแนวคิด “30 บาทรักษาทุกโรค” ที่มำเป็นจุดขำยเรียก
คะแนนเสยีงให้แก่พรรคกำรเมอืงบำงพรรค ไม่ใช่เรือ่งใหม่ แต่เกดิขึน้มำนำนแล้ว 
โดย ดร.อำทติย์ผูน้ีแ้หละคอืเจ้ำของไอเดยีวำงระบบประกนัสขุภำพให้ครอบคลมุ
ไปถึงพี่น้องประชำชนผู้มีรำยได้น้อย หลำยคนอำจจะนึกไม่ออก 
  ขอให้ย้อนกลับไปในช่วงที่ ดร.อำทิตย์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขอยู่   ซึ่งแม้ว่ำขณะนั้นประเทศไทยจะมีระบบประกันสุขภำพอยู่แล้ว 
แต่ระบบดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมไปถึงผู้มีรำยได้น้อย และผู้ประกอบอำชีพที่ 
ไม่ได้มีรำยได้ประจ�ำ เช่น เกษตรกร เป็นต้น   
 “ผมให้ประชำชนได้มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนระบบประกนัสขุภำพตัง้แต่
ต้น โดยให้เขำซื้อบัตรประกันสุขภำพในรำคำ 500 บำทต่อ 1 ครอบครัว ก�ำหนด
ครอบครัวละไม่เกิน 5 คน ก็เท่ำกับจ่ำยคนละ 100 บำท ถ้ำเอำจ�ำนวนเดือนใน 
1 ปีมำหำร ก็เทำ่กับจำ่ยค่ำประกันสุขภำพแค่คนละ 8 บำทกว่ำต่อคนต่อเดือน 
ควำมจริงแล้วของผมถูกกว่ำ 30 บำทรักษำทุกโรคเสียด้วยซ�้ำ” ดร.อำทิตย์ 

กล่ำวติดตลก 
 แนวคิดในกำรใช้ระบบประกันสุขภำพ 500 บำทนั้น ดร.อำทิตย์ต้องกำร
ให้กำรรักษำพยำบำลได้ครอบคลุมไปถึงผู้มีรำยได้น้อย โดยขณะนั้นระบบกำร
ประกันสุขภำพแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ไม่ต้องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ได้แก่ 
กลุ่มที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำ 2,800 บำทต่อเดือน ส่วนกลุ่มที่จ่ำยเงินซื้อระบบประกัน
สุขภำพ 500 บำท คือกลุ่มที่มีรำยได้เกินเกณฑ์ดังกล่ำว แต่ให้ขึ้นอยู่กับควำม
สมัครใจ  
 “ควำมจริงแล้วเป็นรัฐสวัสดิกำรที่เรำจัดให้กับประชำชน เป็นกำรรักษำ
ให้ฟรี แต่พอบอกว่ำรักษำฟรี กลำยเป็นว่ำคนไม่เห็นคุณค่ำ และประชำชนไม่
รับผิดชอบ มำโรงพยำบำลทีหนึ่งก็ขอยำ ยำนั่น ยำนี่ วิตำมิน ขอไปหมดเสีย
ทุกอย่ำง และไม่รู้สึกว่ำมีค่ำอะไร เอำไปทิ้งขว้ำง เรำก็เลยเก็บเงิน 500 บำท โดย
ให้เป็นควำมสมัครใจ ท�ำให้เขำรู้สึกว่ำมีส่วนรับผิดชอบ ให้ใช้ในเวลำที่จ�ำเป็น ซึ่ง
โครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรคก็มำจำกฐำนคิดเดียวกัน”
 สิ่งที่แตกต่ำงกัน คือ ระบบกำรบริหำรจัดกำร 30 บำทนั้น โรงพยำบำลจะ
ต้องรบัภำระดแูลประชำชนทีอ่ยูใ่นอ�ำเภอนัน้ทัง้หมดจำกงบประมำณทีเ่หมำจ่ำย
ตำมรำยหวั โดยงบประมำณจ�ำนวนนีร้วมไปถงึกำรต้องรบัผดิชอบเงนิเดอืนหมอ 
และพยำบำลด้วย ท�ำให้งบประมำณทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอ เหลอืส่วนทีล่งไปถงึคนไข้
จริงไม่เท่ำไหร่ และท�ำให้บริกำรได้ไม่ดี 
 “ตอนที่ผมท�ำบัตรประกันสุขภำพ 500 บำท คนก็ดีใจกันมำก เหมือน
กับได้บัตรทองในสมัยนี้แหละ เพียงแต่นำ่เสียดำยผมไม่ได้โฆษณำ ถ้ำโฆษณำ
เหมือน 30 บำทฯ ดังไปแล้ว”
 เรียกได้ว่ำกำรเข้ำไปท�ำหน้ำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขของ 
ดร.อำทิตย์ ซึ่งถูกสังคมและนักกำรเมืองฝ่ำยค้ำนจับตำมองชนิดตำไม่กะพริบ 
เพรำะธุรกิจในมือ ดร.อำทิตย์ที่มีอยู่ ทั้งโรงพยำบำลพญำไท และมหำวิทยำลัย
รังสิตซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งแรกที่ขอเปิดหลักสูตรแพทย์ เกี่ยวพัน
กับกำรบริหำรงำนในต�ำแหน่งหน้ำที่โดยตรง ซึ่งอำจมีกำรใช้อ�ำนำจที่มีอยู่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนเอง แต่กลับกลำยเป็นว่ำ ดร.อำทิตย์ได้น�ำเอำ
บทเรียนที่ได้จำกกำรท�ำธุรกิจของตนเองไปปรับใช้กับหน่วยงำนภำครัฐ สร้ำง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติแทน และท�ำให้ชื่อ “อาทิตย์ อุไรรัตน์” เข้ำไปอยู่     
ในใจของชำวสำธำรณสุข โดยไร้ซึ่งสิ่งเคลือบแคลงสงสัยใดๆ 
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สุภาพบุรุษนักบริหารในใจราชการ

 “นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์” ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ซึ่ง
ได้ร่วมงำนกบั ดร.อำทติย์ในช่วงทีเ่ข้ำมำเป็นเสนำบดกีระทรวงหมอ ซึง่ขนำนนำม 
ดร.อำทิตย์ว่ำ “สุภาพบุรุษนักบริหาร” ได้พูดถึงกำรท�ำงำนของ ดร.อำทิตย์ไว้ว่ำ 
เวลำที่ ดร.อำทิตย์เดินทำงไปต่ำงประเทศ หัวเรือใหญ่ของกระทรวงผู้นี้จะลงทุน 
ลงแรง ไปเจรจำลอ็บบีเ้ป็นเจ้ำภำพเชญิเพือ่นบ้ำนมำร่วมประชมุเพือ่พฒันำระบบ
สำธำรณสุขของประเทศ 
 “เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนเป็นรัฐมนตรีลงมำน�ำเรื่องต่ำงประเทศอย่ำง
แท้จริง สิ่งที่เห็นคือท่ำนไม่อยู่นิ่งที่จะน�ำประเทศไทยไปสู่จุดที่ดีขึ้นในเรื่อง
สำธำรณสุข”
 ส่วนเรื่องควำมโปร่งใสนั้น นพ.สมศักดิ์ได้ยกตัวอย่ำงเรื่องกำรแต่งตั้ง
โยกย้ำยข้ำรำชกำรในกระทรวงว่ำ ในช่วงที่ ดร.อำทิตย์เข้ำมำท�ำงำนในกระทรวง
สำธำรณสุขใหม่ๆ ภำยในกระทรวงมีปัญหำเรื่องควำมไม่โปร่งใสในกำรแต่งตั้ง
โยกย้ำยอย่ำงมำก ซึ่ง ดร.อำทิตย์ได้แสดงควำมเป็นมืออำชีพ โดยแต่งตั้งคณะ
ท�ำงำนขึ้นมำเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรโยกย้ำยใหม่ 
 “กำรที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งมีค�ำถำม และตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำคิดวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำโดยละเอียด น�ำมำสู่ข้อเสนอเพื่อน�ำไปปฏิบัติเชิงนโยบำย ผมไม่ค่อยได้
เห็น และแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรบริหำรองค์กรที่น่ำสนใจ เมื่อท่ำนไม่เข้ำใจใน
ระบบรำชกำร ก็ตั้งคนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเข้ำมำช่วยท�ำงำนและแก้ปัญหำ นั่น
คอืท่ำนรูจ้กัใช้คน และท่ำนสนใจงำน ไม่ได้มำเป็นรฐัมนตรเีพยีงเพือ่แค่ให้มชีือ่ว่ำ
มำเป็นรฐัมนตรเีท่ำนัน้ เมือ่คดิจะท�ำอะไร จะลงมอืท�ำ ไม่ได้สัง่เฉยๆ ท่ำนตดิตำม 
และลงมำคลกุคลด้ีวยตวัเอง นัน่เป็นกำรแสดงควำมเป็นผูน้�ำ เป็นคนเอำงำนเป็น
หลัก และไม่เพียงแต่เอำงำน ท่ำนเอำคนด้วย ไม่ได้เอำแต่งำนแบบเคี่ยวเข็ญ ลง
แส้กบัคน แต่ท่ำนคดิว่ำคนจะอยูไ่ด้อย่ำงไรด้วย ท่ำนท�ำงำนด้วยควำมสภุำพไม่ใช่
แค่กบัลกูน้อง แต่สภุำพกบัทกุคนทีเ่กีย่วข้อง และเป็นห่วงสิง่รอบตวัมำกกว่ำคดิ
เรื่องของตนเอง”
 หมอสมศักดิ์ถึงกับบอกว่ำ “ถ้าเราเป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ดีคือการได้
ท�างานกับคนดีๆ ถ้าคนไม่ดีเราก็ไม่อยากท�างานด้วย ผมไม่ค่อยเสียดายที่ไม่

ได้ท�างานกับรัฐมนตรีจ�านวนหนึ่ง แต่อาจจะเสียใจด้วยซ�้า ถ้าต้องไปท�างาน
ใกล้ชิด ส�าหรับ ดร.อาทิตย์ ถึงไม่ได้ท�างานใกล้ชิด แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ท�างาน
กับท่าน”
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 “...หลำยท่ำนได้ยกขึ้นมำว่ำกระผม
ท�ำล�้ำเส้น กระผมท�ำผิดรัฐธรรมนูญ กระผมท�ำโดย
ไม่ปรึกษำหำรือ กระผมท�ำโดยพลกำร กระผมท�ำโดย
คิดถึงควำมมัน ต่ำงๆ นำนำ มำกมำยหลำยประกำร... 
ถ้ำเผื่อประเทศไทยเป็นเพียงประเทศสมำชิกประเทศ
หนึง่ ไม่ได้มคีวำมสมัพนัธ์เกีย่วข้องใกล้ชดิทีเ่ป็นปัญหำ
กบัซำอดุอีำระเบยีหรอืคเูวตแล้วละก ็ผมไม่เดนิทำงไป
เด็ดขำด 
 หลำยท่ำนต�ำหนิผม ผมควรจะไปอำเซียน 
ตั้งแต่อักษรตัวเอ บี ไปก่อนตัวซี ตัวดี ตัวอี ตัวเอฟ 
ตัวแซด กระผมทรำบดีครับ กระผมทรำบดีว่ำนั่นเป็น
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่เมื่อเรำมีเวลำเพียงแค่
หนึ่งอำทิตย์ที่จะต้องแก้ปัญหำวิกฤตของชำติ มิฉะนั้น
แล้วจะเกิดปัญหำอันใหญ่หลวงที่กระทบกระเทือนถึง
ทั้งผลประโยชน์และชีวิตของพี่น้องประชำชนคนไทย
เกือบ 200,000 คน จะให้ผมตัดสินใจอย่ำงไรครับ...” 

วิกฤตการทูต “ซาอุฯ”
สู่การฉีกธรรมเนียม 

“บัวแก้ว”
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 นั่นเป็นค�ำอภิปรำยของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ ที่แถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2534 ภำยหลังจำก
เดินทำงกลับมำจำกกำรเยือนประเทศซำอุดีอำระเบีย ซึ่งก็พอท�ำให้ทรำบได้ว่ำ
สิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่สถำนกำรณ์ที่ดี และเป็นสิ่งที่ทุกคนอยำกให้เกิดขึ้นแน่นอน  

สู่เจ้ากระทรวงบัวแก้ว

 ย้อนเวลำไปก่อนหน้ำนี้ ขณะที่ ดร.อำทิตย์ยังเป็นเลขำธิกำรพรรค
กิจประชำคมอยู่นั้น ได้มีคนในพรรคต่ำงมีแนวควำมคิดที่ต้องกำรให้พรรคมี
ขนำดใหญ่ขึ้น จึงคิดที่จะจับมือกับพรรคน้อยใหญ่ ที่อดีตเคยเป็นฝ่ำยค้ำนใน 
“รฐับาล พล.อ.เปรม 5” ซึ่งก็ตรงกับแนวควำมคิดของ ดร.อำทิตย์ และก็รับอำสำ
เป็นหัวหอกจัดกำรเรื่องนี้ด้วยตนเอง ต่อมำได้ร่วมหอกับพรรคประชำชนของ 
“เฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์” พรรคก้ำวหน้ำของ “อุทัย พิมพ์ใจชน” และพรรครวม
ไทยของ “ณรงค์ วงศ์วรรณ” เพื่อรวมกับพรรคใหญ่อย่ำงพรรคกิจประชำคม 
ของ “บุญชู โรจนเสถียร” จนเกิดเป็นพรรคใหม่ภำยใต้ชื่อว่ำ “พรรคเอกภำพ”  
โดย ดร.อำทิตย์นั่งเป็นโฆษกพรรค 
 เมื่อพรรคเอกภำพมีขนำดใหญ่ขึ้นใน “รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย 
ชุณหะวัณ 2” ซึ่งขณะนั้นก�ำลังฟอร์มทีมรัฐบำลในปี 2533 เลยถือโอกำส พร้อม
เทียบเชิญพรรคเอกภำพให้เข้ำร่วมรัฐบำล ซึ่ง ดร.อำทิตย์ได้ถูกวำงตัวให้นั่ง
เก้ำอี้เจ้ำกระทรวง
 แต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจ ปัญหำที่เกิดขึ้นใหม่คือ พล.อ.ชำติชำยไม่
สำมำรถหำตัวผู้ที่จะไปนั่งเก้ำอี้กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้ หวยจึงพลิกมำลงที่ 
ดร.อำทิตย์อีกครั้ง ที่ถูกมองว่ำมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
 แม้กำรตดัสนิใจรบัต�ำแหน่งครัง้นีข้อง ดร.อำทติย์จะมำพร้อมควำมสมคัร
ใจในกำรท�ำหน้ำทีเ่พือ่ชำตบ้ิำนเมอืงกต็ำม  แต่ใครจะรูว่้ำภำยหลงัจำกรบัต�ำแหน่ง
อันทรงเกียรตินี้แล้ว ชีวิตบนเส้นทำงสำยกำรเมืองของ ดร.อำทิตย์ต่อจำกนี้จะ
ต้องเก็บบันทึกไว้ในควำมทรงจ�ำ ขณะเดียวกันคงมีเรื่องให้ต้องกลำ่วขวัญชนิด
ที่ไม่อำจคำดคิดมำก่อนก็เป็นได้ แต่ส�ำหรับ ดร.อำทิตย์แล้ว นั่นคือควำมท้ำทำย
ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่ำนั้น   
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ลุ้นระทึกสงครามอ่าวฯ

 “ผมจ�ำได้ว่ำวันที่ 15 ธันวำคม 2533 เป็นวันที่ผมได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศ ซึ่งรัฐบำลมีก�ำหนดในกำรแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำในวันที่ 6 
มกรำคม 2534 คือเหลือเวลำอีกกว่ำ 2 สัปดำห์ จึงจะถือเป็นวันเริ่มท�ำงำนอย่ำง
เป็นทำงกำรตำมธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมำ แต่ขณะเดียวกัน สงครำมอ่ำว
เปอร์เซียระหว่ำง “อเมริกำ” กับ “อิรัก” ซึ่งถือเป็นควำมขัดแย้งทำงทหำรที่เริ่ม
โดยกองก�ำลังผสมจำก 34 ประเทศโดยมีสหประชำชำติเป็นผู้ดูแล ซึ่งต้องกำร          
ขับไล่กองก�ำลังอิรักภำยหลังเข้ำยึดครองคูเวตในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2533 
ก�ำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งกองก�ำลังผสมมำจำกอเมริกำ โดยมีซำอุดีอำระเบียเป็นผู้
สนับสนุนในกำรรุกรำนคูเวตของอิรัก ท�ำให้มีบทลงโทษจำกสหประชำชำติโดย
กำรคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกจิต่ออริกัโดยสมำชกิสภำควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ
ด้วย ซึ่งท่ำทีของสงครำมก็ใกล้ที่จะปะทุเต็มที” ดร.อำทิตย์ย้อนเรื่องรำว
 ณ เวลำนั้นหำกใครจะพูดถึงเรื่องรำวของสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย หลำย
คนก็คงจะงง และนึกไม่ออกว่ำสงครำมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องอย่ำงไรกับ
เมืองไทย อีกทั้งประเทศก็อยู่ห่ำงกันแสนไกล อย่ำงไรเสียผลกระทบก็คงไม่
ตกมำถึงไทยแน่นอน แต่ส�ำหรับ ดร.อำทิตย์ ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศป้ำยแดง กลับไม่คิดเช่นนั้น เพรำะจำกกำรเฝ้ำดูและติดตำม
สถำนกำรณ์ของสงครำมอย่ำงใกล้ชิด สิ่งที่อยู่ในหัว ดร.อำทิตย์คือ หำกสงครำม
เกดิขึน้จรงิ ประเทศไทยอำจตดิอยูใ่นวงัวนของสงครำมครัง้นีอ้ย่ำงแน่นอน เพรำะ
ไทยมีปัจจัยหลำยเรื่องที่ข้องเกี่ยวกันกับประเทศที่ก�ำลังท�ำสงครำม 
 ที่ลืมไม่ได้คือก่อนหน้ำนี้ปัญหำระหว่ำงไทยกับประเทศซำอุดีอำระเบียก็
มีหลำยเรื่องที่ยังไม่ได้สะสำง เรียกได้ว่ำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตอยู่ในลักษณะ
ระหองระแหงกันเต็มทน 
 จำกปัญหำเรื่องกำรติดตำมตัวผู ้สังหำรเจ้ำหน้ำที่ทูตซำอุฯ ประจ�ำ
ประเทศไทยทีย่งัไร้วีแ่ววคนร้ำย และคดไีม่มคีวำมคบืหน้ำ หน�ำซ�ำ้ยงัมนีกัธรุกจิ
จำกซำอุฯ หำยตัวไปอีกคน หลังถูกเจำ้หน้ำที่ไทยพำตัวไปสอบสวน แต่ที่หนัก
สุดเห็นจะเป็นคดีขโมยเครื่องเพชรของรำชวงศ์ไฟซำลแห่งซำอุดีอำระเบีย เมื่อ
ปี  พ.ศ. 2532 หรือที่รู้จักกันว่ำ “คดีเพชรซำอุฯ” อันลือเลื่อง จำกฝีมือของลูกจ้ำง
ชำวไทย ซึ่งส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ที่ตกต�่ำมำจนถึงทุกวันนี้  

 นอกจำกนี้ยังมีรัฐมนตรีของคูเวต ที่พลัดถิ่นไปพ�ำนักอยู ่ในเมือง
เจดดำห์ ประเทศซำอุดีอำระเบีย และได้เดินทำงมำยังเมืองไทย แต่กลับ
ไม่มีตัวแทนรัฐบำลยอมไปพบ ที่ร้ำยไปกว่ำนั้นรัฐบำลไทยยังเคยละเมิดค�ำ
สั่งสหประชำชำติที่ประกำศบทลงโทษต่อรัฐบำลอิรัก โทษฐำนที่บุกยึดคูเวต 
ด้วยกำรลอบส่งข้ำวไปขำยให้อิรัก ซึ่งสร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่สหประชำชำติ 
โดยเฉพำะอเมริกำเป็นอย่ำงมำก 

ฉีกธรรมเนียม	“ไร้สาระ”

 เมื่อดูท่ำว่ำสถำนกำรณ์อำจส่อเค้ำไปในทำงที่เลวร้ำย ดร.อำทิตย์จึงไม่
รอช้ำ ไม่รอเวลำแถลงนโยบำย พร้อมจัดกำรแหวกธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ 
โดยกำรชิงเดินทำงไปเยือนซำอุฯ  ก่อนวันแถลงนโยบำยจะมีขึ้นเพียงแค่
ประมำณ 2 สัปดำห์ ซึ่งธรรมเนียมเดิมๆ ที่ว่ำนี้คือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ หำกรับต�ำแหน่งแล้วจะต้องเดินทำงเยือนมิตรประเทศในกลุ่ม
อำเซียนด้วยกันก่อน ตำมล�ำดับตัวอักษร 
 แต่ส�ำหรับกฎเกณฑ์ หรือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ ดร.อำทิตย์พูดอย่ำง
เต็มปำกว่ำ “ไร้สาระ” พร้อมให้เหตุผลวำ่ หำกสภำพบ้ำนเมืองอยู่ในภำวะปกติ  
ก็ควรจะท�ำให้ถูกหลัก จะไล่เยือนตำมตัวอักษรก็ควรที่จะท�ำ หรือจะไม่ไปเยือน
ประเทศไหนเลยกไ็ด้ ไม่มใีครว่ำ แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัไทย ณ ขณะนัน้ถอืว่ำไม่ปกติ 
สงครำมอ่ำวเปอร์เซียใกล้ปะทุ เหลือเวลำอีกไม่มำกก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวำยใน
ประเทศกลุ่มอำหรับ และหลำยปัจจัยปัญหำก็เกี่ยวโยงกับไทยโดยตรงที่อำจ
เกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้น หำกเรำไม่รีบที่จะสะสำงปัญหำในช่วงนี้ ขืนปล่อยเลยไป
หลังช่วงสงครำมอำจไม่มีโอกำสได้พลิกฟื้นควำมสัมพันธ์ดีๆ ตรงนี้ได้อีกแล้ว   
 สิ่งที่ ดร.อำทิตย์คิดต่อคือ หำกสมมติให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับ
ซำอุฯ ต้องตัดขำดกันจริงๆ ยังกระทบชิ่งไปยังกลุ่มคนที่ไม่เคยพูดถึงเลย นั่น
คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงำน ที่เดินทำงมำขุดทองอยู่ในซำอุฯ และกลุ่มประเทศอำหรับ
อีกกว่ำ 2 แสนคน ซึ่งเชื่อวำ่พวกเขำทั้งหลำยเหล่ำนี้ต้องเดือดร้อนกันถ้วนหนำ้
แน่นอน หำกไม่รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอำไว้
 และสิ่งที่ ดร.อำทิตย์คำดกำรณ์ไว้ก็เริ่มส่อเค้ำควำมจริง 
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 ซำอุฯ ที่ไม่พอใจไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งกดดันไทยผ่ำนมำตรกำร
ต่ำงๆ ทั้งกำรขับแรงงำนไทยออกจำกประเทศ และสั่งห้ำมคนงำนไทยเดินทำง
กลับมำเช่นกัน ขณะเดียวกันรัฐบำลซำอุฯ ได้สั่งกำรไปยัง “นายโมฮัมหมัด 
ซาอิค โคจา” อุปทูตซำอุฯ ประจ�ำประเทศไทย ให้มำปิดสถำนทูต พร้อมรูดม่ำน
ปิดฉำกควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกนั นอกจำกนีย้งัสัง่ห้ำมคนของตวัเองเดนิทำงมำยงั
ประเทศไทยอีกด้วย 
 ช่วงนั้นถือวำ่ซอยนำนำ ซึ่งเป็นซอยที่แขกขำว หรือคนอำหรับอำศัยอยู่
มำก กลับมีนักท่องเที่ยวหำยไปเกินครึ่ง และทีเด็ดส่งท้ำยกับกำรประกำศที่ว่ำ 
“รอให้เสร็จศึกสงครามก่อน จะเร่งกลับมาคิดบัญชีกับไทย” 

ได้เวลาสางปมซาอุฯ

 เมือ่สิง่ทีค่รุน่คดิอยูน่ำนมแีววว่ำจะเกดิขึน้จรงิ และด้วยควำมคดิทีมุ่ง่แต่
จะรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ และท�ำเพื่อส่วนรวม กำรเดินทำงเยือน
ซำอุฯ ของ ดร.อำทิตย์จึงถือว่ำมีควำมส�ำคัญและน่ำจับตำมองอย่ำงมำก เพรำะ
หำกปล่อยสถำนกำรณ์ล่วงเลยไปนำนกว่ำนี้ โอกำสในกำรแก้ปมควำมสัมพันธ์
นี้ก็คงจะหดหำยไปพร้อมกับซำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสงครำม
  ถึงแม้จะมีเวลำเพียงน้อยนิดในกำรเจรจำ สร้ำงควำมเข้ำใจ ในขณะ
เดียวกันไทยเองที่ก�ำลังตกอยู่ภำยใต้ควำมเสียเปรียบ แต่สิ่งที่ ดร.อำทิตย์เลือก
ทีจ่ะท�ำคอืกำรเดนิเข้ำไปในฐำนะของเพือ่นทีเ่ป็นห่วงเป็นใยเพือ่นด้วยกนั พร้อม
ทั้งยึดหลักปรัชญำที่ว่ำ “ไม่มีช่วงเวลาไหนที่มิตรประเทศที่เป็นมิตรของเราจะ
ได้รับการเอื้ออาทร ห่วงใยมากเท่ากับในยามที่เขาประสบอันตราย” ตรงนี้ถือ
เป็นหมัดแย็บส�ำคัญที่ช่วยปูทำงสู่กำรเจรจำ คือ ท�ำอย่ำงไรก็ได้ที่จะพิสูจน์ให้ได้
ว่ำไทยยังคงเป็นมิตรแท้ที่มีอยู่จริง ซึ่งเชื่อว่ำขณะนั้นถือว่ำซำอุฯ ก็ก�ำลังต้องกำร
อยู่เช่นกัน  

มิตรภาพระหว่างไส้ศึก

 แต่ใช่ว่ำต้องกำรจะสร้ำงมิตรภำพของ 2 ประเทศให้กลับคืนมำเท่ำนั้น  
หำก ดร.อำทติย์ปรำศจำกกลัยำณมติรทีช่ือ่ โมฮมัหมดั ซาอคิ โคจา ซึง่ก่อนหน้ำ
นี้หำกจ�ำกันได้คือเป็นผู้รับค�ำสั่งให้มำตัดขำดควำมสัมพันธ์กับไทย ก็ใช่ว่ำกำร
ผสำนรอยร้ำวระหว่ำงไทยกับซำอุฯ จะเกิดขึ้นได้งำ่ยๆ เช่นกัน ถึงแม้ดำ้นกำร
ท�ำงำนคน 2 คนนี้จะดูเหมือนตัดกันคนละขั้ว แต่เพื่อผลประโยชน์แก่บ้ำนเมือง
ของทั้ง 2 ฝ่ำยก็ต้องร่วมมือกัน ในกำรหำทำงฝ่ำฟันวิกฤตด้ำนกำรทูตตรงนี้ไป
ให้ได้ พูดง่ำยๆ คือ ต่ำงคนต่ำงเป็น “ไส้ศึก” ซึ่งกันและกัน และท�ำงำนประสำน
กันมำโดยตลอด จนกระทั่ง โมฮัมหมัด ซำอิค โคจำ เป็นตัวตั้งตัวตีส�ำคัญ ทั้ง
ประสำนงำน อ�ำนวยควำมสะดวกทุกอย่ำงเพื่อให้ ดร.อำทิตย์มีโอกำสได้พบกับ
รัฐมนตรีต่ำงประเทศของซำอุฯ โดยตรง เพื่อถกประเด็นที่ค้ำงคำใจกันให้จบ 
 “ผมได้รับกำรต้อนรับอย่ำงสมเกียรติจำกรัฐบำลซำอุฯ ใครจะไปเชื่อว่ำ
อย่ำงผมสำมำรถพักในห้องพักวีไอพีสุดหรูภำยในพระรำชวังแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
ห้องเดียวกับห้องที่ประธำนำธิบดี นิกสัน ของอเมริกำเคยพัก  และในวันที่ต้อง
เข้ำพบรัฐมนตรีต่ำงประเทศของเขำ เชื่อไหมว่ำเขำลงมำต้อนรับเรำจำกรถด้วย
ตัวเอง จึงมีโอกำสได้สนทนำกันแบบ 2 ต่อ 2 ด้วยอิริยำบถที่สบำยๆ ไม่เครียด 
และก่อนเริม่บทสนทนำผมกไ็ด้แสดงควำมเหน็ต่อสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ และบอก
ไปว่ำไทยเองเป็นเพียงประเทศเล็กๆ หำกจะต้องกำรให้ยื่นมือเข้ำมำช่วยในส่วน
ไหนเรำก็ยินดีที่จะช่วยอย่ำงเต็มที่” ดร.อำทิตย์แสดงควำมห่วงใย

ความช่วยเหลือจากพลัง(เพียง)ขนนก

 แม้ควำมปรำรถนำดีของไทยที่มีต่อซำอุฯ ในครั้งนี้จะไม่ใช่แลกมำด้วย
เงินทองที่มีค่ำมำกมำยมหำศำล แต่สิ่งหนึ่งที่ ดร.อำทิตย์เสนอไปคือควำม
ช่วยเหลือในด้ำนกำรช่ำง ด้วยกำรยินดีที่จะส่งช่ำงซ่อมเครื่องบินเอฟ 15 มำช่วย
ซ่อมบ�ำรงุให้แก่กองทพัซำอฯุ  พร้อมทัง้ส่งทมีแพทย์ พยำบำล และเวชภณัฑ์ต่ำงๆ 
มำให้ควำมช่วยเหลอืในยำมทีเ่กดิสงครำม นีค่อืสิง่ทีไ่ทยได้แสดงไมตรจีติออกไป 
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ตรงนี้ ดร.อำทิตย์มองว่ำสิ่งที่เสนอควำมช่วยเหลือไปล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือ
บ่ำกว่ำแรงคนไทย แต่ก็ต้องยอมแลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจที่เรำมีให้ 
เพื่ออนำคตด้ำนควำมสัมพันธ์ที่ดีจะได้ก่อตัวขึ้นโดยเร็ว  
 “สงครำมเหมือนตรำชั่ง หำกทั้ง 2 ข้ำงยังปริ่มๆ ไม่รู้ว่ำฝั่งไหนหนักกว่ำ
กัน สงครำมก็ไม่เกิด แต่หำกน�้ำหนักเทมำด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ข้ำงที่เบำกว่ำก็จะ
ตกอยู่ในภำวะล�ำบำก และไม่อยำกให้เกิดขึ้น  แต่ขณะนี้สถำนกำรณ์ยังปริ่มๆ 
เท่ำกนัทัง้ 2 ข้ำง ไทยเองเป็นประเทศเลก็ๆ มพีลงัน้อย หำกแต่เรำเองเป็นประเทศ
ที่มีน�้ำหนักเพียงแค่ขนนก ซึ่งหำกน�ำขนนกไปวำงไว้บนข้ำงหนึ่งของตรำชั่ง จะ
สำมำรถท�ำให้ตรำชั่งพลิกขึ้นมำได้ และอำจช่วยป้องกันสงครำมไม่ให้เกิดขึ้นได้
เช่นกัน” ดร.อำทิตย์เปรียบเทียบให้รัฐมนตรีต่ำงประเทศซำอุฯ ฟัง  
 ขณะเดยีวกนั ในวงสนทนำยงัมกีำรพดูกนัถงึเรือ่งรำวทีย่งัค้ำงคำใจ และ
ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ประเทศ คือ เรื่องของคดีควำมต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งในห้วงเวลำนั้นทำงรัฐบำลซำอุฯ ไม่ได้ห่วงหรือคำใจกับเรื่อง
ต่ำงๆ เหล่ำนี้เลย เขำกลับเข้ำใจ อย่ำงคดีเพชรซำอุฯ ก็มองว่ำเป็นของนอกกำย 
แต่สิ่งส�ำคัญที่หนักกว่ำนั้นคือศึกสงครำมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นมำกกว่ำ 
 นอกจำกนี ้ดร.อำทติย์ยงัถอืโอกำสเดนิทำงเพือ่ชีแ้จงประเดน็ปัญหำทีส่่ง
ผลต่อคเูวตโดยตรง คอื กำรทีไ่ทยส่งข้ำวขำยให้แก่อริกั ซึง่ถอืเป็นกำรละเมดิกฎ
ของสหประชำชำติ ที่อยู่ระหว่ำงกำรลงโทษอิรัก โทษฐำนที่เป็นผู้ก่อสงครำมและ
น�ำกองทัพบุกยึดคูเวต ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้ย้อนมองได้วำ่ ไทยเองแอบ
ปันใจ หันไปอยู่ข้ำงเดียวกับอิรัก ซึ่ง ดร.อำทิตย์ก็ได้ชี้แจงประเด็นดังกลำ่วจน
คเูวตเข้ำใจ และไม่ถอืโทษใดๆ พร้อมกนันีร้ฐับำลคเูวตยงัเสนอให้ไทยช่วยสร้ำง
บ้ำนสร้ำงเมืองให้ใหม่ภำยหลังเสร็จสิ้นภำวะสงครำม ซึ่งถือเป็นโอกำสส�ำคัญ
ที่บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงจะได้มำรับงำนตรงนี้ และจะได้เกิดเงินหมุนเวียนเข้ำ
ประเทศอีกนับไม่ถ้วน 
 อย่ำงไรกต็ำม ส�ำหรบัปฏกิริยิำของประเทศในกลุม่อำหรบัทีอ่ำจเป็นคนละ
ขั้วกับซำอุฯ นั้นก็เข้ำใจในกำรปฏิบัติของไทย เพรำะนี่คือกำรท�ำหน้ำที่ด้ำนควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจำกนี้  

เปิดประตูสู่โลกอาหรับ

 ใช่ว่ำกำรมำเยือนซำอุฯ ของ ดร.อำทิตย์ จะมำเพื่อฟื้นควำมสัมพันธ์
เท่ำนั้น สิ่งที่ ดร.อำทิตย์ด�ำเนินกำรต่อไปคือกำรโน้มน้ำวให้ประเทศกลุ่มอำหรับ
ซึ่งถือเป็นประเทศที่ร�่ำรวย เข้ำมำลงทุนในไทยให้มำกขึ้น เพรำะไทยมีทรัพยำกร
ที่เพียบพร้อม จึงอยำกให้เกิดกำรร่วมทุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งไทยเองต้องกำร
สนับสนุนชำวมุสลิมในประเทศให้ได้รับโอกำสมำกกว่ำที่เป็นอยู่ และอยำกให้มี
กำรสนับสนุนให้ส่งคนมุสลิมมำเป็นทูตในประเทศอำหรับ ดังนั้นจึงมีควำมคิด
ว่ำจะมีกำรขอทุนกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมเด็กมุสลิมในบ้ำนเรำให้มำเรียนในกลุ่ม
ประเทศแถบนีใ้ห้มำกขึน้ด้วย ซึง่ทำงซำอฯุ กร็บัปำกและพร้อมสนบัสนนุกบัไทย
ในทุกเรื่อง 

จากพระเอกสู่ผู้ร้ายในพริบตา

 เหมือนว่ำทริปกำรเดินทำงเยือนกลุ่มประเทศอำหรับของ ดร.อำทิตย์
จะโรยด้วยกลีบกุหลำบ เพรำะสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น จริงใจอย่ำงแท้จริง
ให้แก่มิตรประเทศได้รับรู้ พร้อมทั้งยังได้แนวทำงน�ำไปสู่กำรเปิดประตูกำรค้ำ
กับดินแดนตะวันออกกลำง เหล่ำนี้เป็นควำมภำคภูมิใจในหน้ำที่รัฐมนตรีต่ำง
ประเทศที่ได้ท�ำประโยชน์ให้แก่บ้ำนเมือง และหอบควำมหวังทั้งหมดกลับมำ
เมืองไทย 
 แต่สิ่งที่ ดร.อำทิตย์รู้ดีและตระหนักอยู่ตลอดเวลำ นั่นคือ ควำมยำก
ล�ำบำกที่มีผลจำกกำรตัดสินใจครั้งนี้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้สิ่งที่ได้ปฏิบัติ
ลงไปจะดีแค่ไหนก็พร้อมโดนเหยียบย�่ำได้ทุกเมื่อเช่นกัน ซึ่งก็จริงอย่ำงที่คิด
เพรำะในวนัทีต้่องมกีำรแถลงนโยบำยต่อรฐัสภำ สิง่ที ่ดร.อำทติย์ได้รบันอกเหนอื
จำกรฐัมนตรคีนอืน่ คอืกำรถกูอภปิรำยไม่ไว้วำงใจจำกสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
ผู้ทรงเกียรติ 
 ประเด็นคือ เป็นกำรไม่ท�ำตำมประเพณีปฏิบัติ ละเมิด ล�้ำเส้น ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้แถลงนโยบำยแต่เดินทำงไปในฐำนะรัฐมนตรีต่ำงประเทศ บ้ำงมองว่ำกำร
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เสนอควำมช่วยเหลือโดยกำรส่งช่ำงไปช่วยซำอุฯ ซ่อมเครื่องบินเอฟ 15 นั้น
เป็นกำรกระท�ำทีไ่ม่ต่ำงจำกกำร “ชกัศกึเข้าบ้าน” หำว่ำน�ำพำประเทศไปสูส่งครำม             
หำว่ำเป็นกำรดงึผูก่้อกำรร้ำยเข้ำมำในประเทศ เป็นต้น แต่ ดร.อำทติย์กลบัไม่รูส้กึ
ท้อต่อค�ำกล่ำวหำทีเ่กดิขึน้ กลบัคดิอยูเ่สมอว่ำ สิง่ทีท่�ำนัน้คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุเพือ่บ้ำน
เมอืง และยนืยนัว่ำหำกไม่ท�ำเช่นนีก้ไ็ม่รูจ้ะหำทำงออกเพือ่แก้ไขปัญหำนีอ้ย่ำงไร
เช่นกัน
 ดร.อำทติย์ยงัตัง้ข้อเปรยีบเทยีบไว้ว่ำ กำรท�ำงำนนัน้จะให้รอบคอบ ให้ท�ำ
ทกุอย่ำงเพยีบพร้อม เตรยีมพร้อมเสมอืนท�ำป่ินโตแล้วยกไปให้รบัประทำนอย่ำง
เดยีวนัน้บำงครัง้ท�ำไม่ได้ในควำมจรงิ แต่ต้องใช้วจิำรณญำณตำมด้วย หรอืจะให้
เหน็ภำพชดัขึน้ อำจเปรยีบเสมอืนกำรรกัษำคนไข้ ถ้ำเผือ่จะให้วจิำรณ์ทกุขัน้ตอน
ในส่วนกำรท�ำงำนของหมอโดยไม่รอเหน็ผลกำรรกัษำพยำบำลเลยกอ็ำจท�ำได้ แต่
คงไม่เกิดผลดี ถ้ำหำกหมอคนนั้น หรือหมอหลำยๆ คนต่ำงเปลี่ยนแนวทำงกำร
ท�ำงำนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งในที่สุดผลก็จะตกอยู่ที่ตัวคนไข้เอง  
 “ผมตดัสนิใจพดูกบัน้ำชำต ิ(พล.อ.ชำตชิำย ชณุหะวณั) บอกว่ำยนิดทีีจ่ะ
รบัผดิชอบต่อกำรกระท�ำทกุอย่ำง และพร้อมลำออกหำกเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง และ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อชำติ บ้ำนเมือง ซึ่งน้ำชำติก็ตอบกลับมำว่ำ ท�ำได้ดีแล้ว จึงถือ
เป็นค�ำยืนยันจำกผู้บังคับบัญชำสูงสุด” ดร.อำทิตย์ขยำยควำม 
 เมื่อเกิดเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ คัดค้ำนถึงกำรปฏิบัติตัวไม่เหมำะสมนั้น 
สิ่งที่ไม่มีใครคำดคิดก็เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่ำสิ่งที่ ดร.อำทิตย์ลงแรงท�ำมำทั้งหมด
กลับสูญเปล่ำ เมื่อเสียงคัดค้ำนกำรช่วยเหลือซำอุฯ ของคนไทยด้วยกันเองกลับ
ท�ำให้ซำอุฯ รู้สึกไม่ไว้ใจประเทศไทย เริ่มมองว่ำไทยไม่จริงใจในกำรเสนอควำม
ช่วยเหลือในทุกดำ้น ควำมสัมพันธ์ระหวำ่ง 2 ประเทศที่ดูทำ่ว่ำจะดี กลับลุ่มๆ 
ดอนๆ ต่อไป หลำยโครงกำรทีเ่คยคยุกนัไว้กไ็ม่ได้รบักำรสำนต่อ ถอืได้ว่ำเป็นกำร
สูญเสียโอกำสครั้งส�ำคัญครั้งหนึ่ง...
 ทั้งนี้ ต่อให้บทสรุปจะออกมำอย่ำงไร แต่สิ่งที่ ดร.อำทิตย์ยืนยันอย่ำง
หนักแน่นคือ ทุกอย่ำงที่ท�ำลงไปไม่ใช่แค่หลักนโยบำย แต่เป็นหลักกำรบริหำร
งำนธรรมดำๆ ที่เมื่อเห็นว่ำเกิดปัญหำก็ต้องเข้ำไปแก้โดยเร็วก่อนที่ปัญหำจะ
ลุกลำมไปมำกกว่ำที่เป็นอยู่ หำกมองในส่วนคดีควำมต่ำงๆ ที่ยังเป็นปัญหำค้ำง
คำกัน กำรเจรจำก็ถือว่ำช่วยให้ซำอุฯ เข้ำใจไทยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งทำงซำอุฯ เองก็ไม่
คิดที่จะติดใจอะไรอีกทั้งสิ้น 

 “ผมเห็นว่ำประโยชน์ของประเทศที่ได้รับมันอยู่ตรงนี้ เรำต้องซื้อน�้ำมัน
จำกประเทศแถบนั้น และไม่มีใครที่จะซึ้งใจกับประเทศหนึ่งประเทศใดได้มำก
เท่ำกับในเวลำที่เขำก�ำลังเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยำก เมื่อประเทศก�ำลังเกิดวิกฤต 
เรำไม่มีอำวุธอะไรจะไปช่วยเขำได้ แต่ผมก็คิดในหลักปรัชญำน�้ำใจ ก็เดินทำงไป
หำเขำ คยุกนัจนมข้ีอตกลงร่วมมอืกนัมำกมำย เช่น ขอให้มหำวทิยำลยัเขำช่วยรบั
มสุลมิจำกไทยด้วย ขอโควตำให้ชำวมสุลมิไทยทีแ่ต่ละปีต้องไปแสวงบญุทีเ่มอืง
เมกกะซึง่เขำกต็กลง แต่กลบัมำผมโดนสภำเปิดอภปิรำยว่ำ ผมท�ำผดิทีไ่ปตกลง
กับทำงนั้นทั้งที่รัฐบำลยังไม่ได้แถลงนโยบำย” ดร.อำทิตย์ระบำยควำมในใจ  
 ถึงตรงนี้หำกมองที่กำรท�ำงำนในต�ำแหน่งรัฐมนตรีต่ำงประเทศของ 
ดร.อำทิตย์ถือได้ว่ำเป็นอีกผลงำนหนึ่งที่บ่งบอกตัวตนในควำมกล้ำคิด กล้ำ
ท�ำ ไม่อยู่ในกรอบเดิมๆ และมองเห็นแต่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ซึ่ง 
ดร.อำทิตย์ยอมรับว่ำ กำรดูแลงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ และกำรได้ท�ำในสิ่งที่
ควรจะท�ำในครั้งนั้น ถือเป็นอีกช่วงเวลำหนึ่งที่ภูมิใจมำกที่สุด เนื่องจำกเป็นครั้ง
แรกที่ได้ใช้ควำมรู้ทำงกำรทูตที่ได้ร�่ำเรียนมำทั้งจำกคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และ Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกำ 
มำใช้ด�ำเนนินโยบำยทำงกำรทตูเพือ่น�ำพำประเทศในยำมทีเ่กดิวกิฤต ให้ผ่ำนพ้น
ไปได้... 
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            ภำยใตค้�ำพูดที่อ่อนโยนแต่เปี่ยมด้วย
ควำมมุ่งมั่นนั้น ใช่ว่ำดวงตะวันที่โคจรครบ 72 รอบ
จะไม่มีเรื่องที่พ่ำยแพ้ ดร.อำทิตย์ต้องสูญเสียธุรกิจ
โรงพยำบำลที่ก่อร่ำงสร้ำงตัวโดยตระกูล “อุไรรัตน์” 
ให้กับควำมคดโกงของกลเกมทำงธุรกิจ และต้องแบก
รบัภำระหนีส้นิทีเ่กดิจำกกำรผนัแปรของค่ำเงนิบำทนบั
พนัล้ำนบำท แต่ ดร.อำทติย์กลบัไม่ได้น�ำสิง่เหล่ำนัน้มำ
เป็นวิกฤตที่จะท�ำให้ชีวิตเดินต่อไปไม่ได้
 

ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต

            “ผมก็ยังไม่ได้หลุดจำกวิกฤตตรงนั้นนะ หนี้สิน
กย็งัมอียู ่หลำยอย่ำงทีผ่มท�ำใช่ว่ำจะประสบควำมส�ำเรจ็

วิถีโคจร “อาทิตย์”
ชีวิตปัจจุบัน
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ใบหน้ำเสมอืนประดบัรอยยิม้อยูเ่ป็นนจิ แม้เรือ่งรำวในชวีติทีผ่่ำนมำจะมำกมำย 
หำกแต่ริ้วรอยที่ทิ้งให้เห็นบนใบหน้ำกลับดูน้อยนิดนัก
 ดร.อำทิตย์ในวันนี้ ถอยห่ำงจำกวงกำรเมือง หันมำดูแล “มหำวิทยำลัย
รงัสติ”  ซึง่เป็นสถำบนัอดุมศกึษำทีไ่ด้ชือ่ว่ำประชำธปิไตยเบ่งบำนทีส่ดุในประเทศ  
            “กำรสร้ำงคนเป็นสิง่ส�ำคญั และกำรศกึษำคอืเครือ่งมอืทีจ่ะสร้ำงทรพัยำกร
บุคคลขึ้นมำ ซึ่งกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยของผมไม่ได้มุ่งเน้นว่ำจะต้องเป็น
ธรุกจิทีใ่ห้เดก็เข้ำมำเรยีนเยอะๆ จะได้มกี�ำไร แต่ต้องเป็นสถำบนักำรศกึษำทีผ่ลติ
บณัฑติออกไปแล้วมงีำนท�ำ ให้เขำกลบัคนืไปสูส่งัคม และต้องช่วยผลติบณัฑติใน
สำขำทีข่ำดแคลน ไม่ใช่แค่เรยีนแล้วได้ใบปรญิญำเท่ำนัน้ ผมจงึได้เปิดหลกัสตูร
แพทย์ หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ รวมถึงหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูงอีก
หลำยหลักสูตรด้วยกัน” ดร.อำทิตย์พูดถึงงำนที่อยู่ในมือ 
 ส�ำหรับสังคมไทย นอกจำกควำมเป็นนักบริหำรและภำพแห่งวีรบุรุษ
ประชำธิปไตยแล้ว เชื่อว่ำอีกบทบำทหนึ่งของหนุ่มใหญ่นำม “อำทิตย์ อุไรรัตน์” 
ที่ชัดเจนที่สุดด้ำนหนึ่ง นั่นก็คือ “นักกำรศึกษำ” ซึ่งภำพนี้ได้ถูกฉำยซ้อนทับกับ
ฉำกเงำอันไพศำลแห่งอำณำจักรกำรศึกษำที่ทรงคุณภำพแห่งหนึ่งของเมืองไทย 
ที ่ดร.อำทติย์ได้ใช้ทัง้ก�ำลงักำย  ก�ำลงัใจ และสตปัิญญำปลกุป้ันขึน้มำจนเป็นรปู
เป็นร่ำง แล้วใช้ศกัยภำพในด้ำนกำรบรหิำร น�ำพำ “มหำวทิยำลยัรงัสติ” ผ่ำนวกิฤต
มำได้นับครั้งไม่ถ้วน จนผงำดขึ้นเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่งของบ้ำนเรำ
 ควำมจริงที่ปรำกฏขึ้นมำนำนแล้ว แต่เจ้ำตัวไม่ค่อยได้บอกเล่ำให้ใครฟัง
มำกนัก แต่กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงท�ำงำนภำยใต้แนวคิดดังกล่ำวไปอย่ำงเงียบๆ 
ต่อเนื่อง หนักแน่น และมั่นคง นั่นก็คือ กำรประเมินสถำนกำรณ์ของประเทศใน
ช่วงนั้นๆ ว่ำประเทศไทยขำดบุคลำกรดำ้นใด จำกนั้นไมน่ำน มหำวทิยำลัยรังสติ
ก็จะผุดคณะนั้นขึ้นมำ เพื่อผลิตนักศึกษำในสำขำวิชำที่สังคมยังขำดแคลน เพื่อ
เติมเต็มควำมต้องกำรด้ำนตลำดงำนให้สมบูรณ์

 ... แม้จะแหวกขนบแค่ไหน
 ... แม้จะเป็นของใหม่ที่ใครยังไม่เคยท�ำ
 ... แม้จะถูกพูดลับหลังเสมอว่ำท�ำแล้วไม่ได้อะไร
 ... แม้ในรอยทำงกำรก่อตั้งบำงคณะบำงสำขำวิชำ จะเต็มไปด้วย
ขวำกหนำมแห่งอุปสรรค

ทั้งหมด ธุรกิจครอบครัวตกเป็นของคนอื่น โรงงำนไข่ผงก็เลิกกิจกำรไป ต่ำงๆ 
เหล่ำนีก้เ็กดิขึน้กบัชวีติผม แต่ผมพยำยำมมองปัญหำแล้ววเิครำะห์ว่ำปัญหำอยูท่ี่
ตรงไหน สิง่ไหนเรำแก้ไขได้ กแ็ก้ตรงนัน้ ค่อยๆ แกะไปทลีะจดุ แก้สิง่ทีแ่ก้ไขได้ไป
ก่อน แต่อย่ำไปมองว่ำปัญหำมนัใหญ่แก้ไขไม่ได้ แล้วเรำกจ็ะท้อ ซึง่ผมกเ็อำวธิคีดิ
แบบนีแ้นะน�ำให้กบัพนกังำนทีม่ปัีญหำ บำงเรือ่งเขำมองปัญหำเขำเองไม่ออก เรำ
ก็เข้ำไปช่วย วิธีกำรแก้ปัญหำคือ พยำยำมวิเครำะห์ถึงที่มำของปัญหำ  แก้ปัญหำ
โดยไม่หนปัีญหำ อย่ำคดิว่ำหำทำงออกไม่เจอแปลว่ำไม่มทีำงออก ทกุอย่ำงมนัมี
ทำงออก เพียงแต่เรำต้องหำให้เจอเท่ำนั้นเอง”
 และด้วยวิธีคิดแบบนี้ เมื่อถำมว่ำในช่วงชีวิตที่ผ่ำนมำของ ดร.อำทิตย์ 
เรื่องใดเป็นปัญหำใหญ่ที่สุดในชีวิต ดร.อำทิตย์จึงได้แต่ยิ้ม และเอื้อนเอ่ยอย่ำง
อำรมณ์ดีว่ำ 
 “ไม่มี ผมไม่รู้ว่ำอะไรคือปัญหำใหญ่ อย่ำคิดว่ำอะไรมันใหญ่ เรื่องมันก็
จะไม่ใหญ่”

มหาวิทยาลัย	ไม่ใช่หอคอยงาช้าง	
แต่คิดต่างด้วย	“ธรรม”
 
 หำกเปรยีบชวีติของ “ดร.อำทติย์ อไุรรตัน์” จำกเรือ่งรำวบนรำยทำงทีผ่่ำน
มำ ชวีติของชำยผูน้ีล้้วนเตม็ไปด้วยสสีนัทีค่ละเคล้ำระหว่ำงเรือ่ง “บุน๋” กบั“บู”๊ ใน
ต�ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ ที่เขำได้ไปปฏิบัติงำน 
 หลำยครั้งหลำยหน “ดร.อำทิตย์” น�ำชีวิตไปสู่จุดที่ต้องพบเจอกับแรง
เสยีดทำนมหำศำล ทัง้ๆ ทีเ่ขำเลอืกทีจ่ะหลกีเลีย่งเส้นทำงเหล่ำนัน้ได้ แต่สิง่ทีท่�ำให้ 
ดร.อำทิตย์ตัดสินใจเลือกกระท�ำหรือไม่กระท�ำสิ่งใดนั้น เขำยืนหยัดเสมอว่ำ
 “สิง่นัน้ต้องเป็นประโยชน์ต่อชำตแิละบ้ำนเมอืง ส่วนตวัเขำต้องเผชญิกบั
สิ่งใดมิใช่เรื่องส�ำคัญ”
 แม้ว่ำชื่อของ “ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์” จะห่ำงหำยจำกวงกำรกำรเมืองของ
ไทยบ้ำง แต่เชื่อว่ำหลำยๆ คนไม่เคยลืมสมญำนำม “วีรบุรุษประชำธิปไตย”  
 ในวัย 72 ปี ของ ดร.อำทิตย์ ชำยหนุ่มผู้นี้ยังเคลื่อนไหวแคล่วคล่อง 
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 แต่หนุ่มใหญ่ผู้มีรอยยิ้มสม�่ำเสมอแม้คลื่นแห่งปัญหำจะโหมกระแทก
ลกูแล้วลกูเล่ำ กย็งัคงเดนิหน้ำท�ำในสิง่ทีต่ัง้ใจเอำไว้ให้เป็นรปูธรรมเสมอ ซึง่หำก
อ่ำนถึงตรงนี้แล้วลองย้อนกลับไปคิดดีๆ ก็จะเข้ำใจได้เองว่ำ เหตุใด ดร.อำทิตย์
จึง “ดื้อ” ที่จะออกมำตั้งคณะแพทยศำสตร์ให้มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ำมกลำงกำร
คัดค้ำนชนิดเต็มเหนี่ยวของบรรดำ “บิ๊ก” ในวงกำรนี้หลำยๆ คน หรือแม้กระทั่ง
ล่ำสดุ เขำรูส้กึได้เองว่ำภำพยนตร์เรือ่งดงั “อวตำร” ช่ำงเป็นภำพยนตร์ทีใ่ช้เทคนคิ
กำรสร้ำงที่ดีมำก ศำสตร์แห่งแอนิเมชันและมัลติมีเดียของต่ำงประเทศเป็นสิ่งที่
น่ำสนใจ และหนักลบัมำมองว่ำ ศกัยภำพในทรพัยำกรบคุคลของไทยน่ำจะท�ำได้
ไม่น้อยหน้ำกัน
 นักกำรศึกษำผู ้ยิ่งยงรำยนี้ไม่รอช้ำ และให้ของขวัญครบรอบวัน
เกิด 25 ปี มหำวิทยำลัยรังสิต ด้วยคณะใหม่ที่ถูกเรียกเล่นๆ ว่ำ “คณะอวตำร” 
แต่จริงๆ คือคณะดิจิทัลอำร์ต ซึ่งคนคิดเร็วท�ำเร็วคนนี้ตั้งขึ้นเพื่อเร่งสร้ำง 
“คนแอนิเมชัน” ที่มีฝีไม้ลำยมืออันแหลมคมและสำมำรถสร้ำงแอนิเมชันดีๆ ไม่
แพ้ฝรั่งต่ำงชำติให้แก่อุตสำหกรรมภำพยนตร์บ้ำนเรำบ้ำง
 …เรื่องนี้ไม่มีกำรบอกเลำ่เก้ำสิบอะไรกันมำกนักถึงที่มำที่ไป แต่คนใกล้
ชิดต่ำงรู้กันดีว่ำ นี่คือ “CSR” แบบฉบับผู้ชำยที่ชื่อ “อำทิตย์ อุไรรัตน์” คือกำร 
“คืนก�ำไรให้แก่สังคม” อย่ำงยั่งยืนที่สุดแบบที่ไม่ต้องตีฆ้องร้องป่ำว !!!
 “มหาวิทยาลัยต้องไม่อยู่บนหอคอยงาช้าง” 
 นี่คือค�ำประกำศของ ดร.อำทิตย์ต่อมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งถูกแปลควำม
ไว้หลำยมิติ คีย์เวิร์ดหนึ่งที่อธิกำรบดีแห่งอำณำจักรกำรศึกษำนำม “ม.รังสิต” 
พดูมำตลอดค�ำหนึง่คอืค�ำว่ำ “สงัคมธรรมำธปิไตย”  ทีไ่ด้กลำยเป็น “จติวญิญำณ” 
แห่งสถำบัน ในกำรเอำ “ธรรม”  เป็นควำมถูกต้องในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำแบบ
รอบด้ำน 
 “...ฟังแบบนี ้บำงทอีำจจะย่อยยำก ท�ำควำมเข้ำใจล�ำบำก และไม่เหน็เป็น
รูปธรรมว่ำ ‘ธรรม’ แบบฉบับ ‘ม.รังสิต’ นั้นเป็นแบบไหน” 

ร่วมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

 ท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและควำมวุ่นวำยในสังคมไทย เมื่อ
ประมำณปี พ.ศ. 2550 ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต ได้
ประกำศแนวทำง “ร่วมสร้ำงสังคมธรรมำธิปไตย” โดยน�ำหลักอธิปไตย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 อัตตำธิปไตย หมำยถึง กำรถือตน
หรือกำรยึดควำมคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ระดับที่ 2 โลกำธิปไตย หมำยถึง กำร
ถือโลกเป็นใหญ่ 
 โลกในทีน่ีค้อืคนหมูม่ำก เปรยีบเทยีบได้กบัระบบประชำธปิไตยทีถ่อืคน
หมู่มำกเป็นใหญ่ แต่ระบบนี้ก็อำจมีปัญหำถ้ำหำกคนหมู่มำกเห็นพ้องไปในทำง
ไม่ดี ส�ำหรับระดับที่ 3 อยู่สูงสุด คือ ธรรมำธิปไตย ซึ่งหมำยถึง กำรยึดถือธรรม
หรือควำมถูกต้องเป็นใหญ่ ดังนั้น จึงมองหำแนวทำงในกำรสื่อสำรกับสังคมว่ำ
แนวทำงใดที่มีควำมสอดคล้องมำกที่สุด ซึ่งแนวทำงกำรเป็นองค์กรเพื่อสังคม 
หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) นั้นเหมำะสมที่สุด 
  ภำพยนตร์โฆษณำมหำวิทยำลัยรังสิต จึงอำจจะผิดแบบไปจำกโฆษณำ
อืน่ๆ อยูส่กัหน่อย ตรงทีแ่ทบจะหำ “จดุขำย” เพือ่จงูใจให้คนมำศกึษำในสถำบนั
แห่งนีไ้ม่ได้ ในทำงตรงข้ำม คอืพยำยำมจะส่งสำรให้สงัคมได้รบัทรำบว่ำม.รงัสติ
ได้ “ท�ำ” อะไรไปแล้วบ้ำงเท่ำนัน้ โดยหวงัว่ำสิง่ทีท่�ำจะเป็นอกีหนึง่ประกำยไฟเลก็ๆ 
ทีจ่ดุประกำยให้กบัหลำยๆ คน ได้มองเหน็ควำมเป็น “รงัสติโมเดล” ทีแ่ฝงอยูใ่น
ภำพยนตร์โฆษณำ ส่งต่อเพื่อให้คิด และจำกคิดก็จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ เพื่อออก
มำเป็น “กำรกระท�ำ” จำกหลำยๆ มือเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้น
 แนวคดิทีก่ลัน่กรองออกจำกสมองและหวัใจของผูเ้ป็นอธกิำรบด ีจนออก
มำเป็น “ดอกไม้แห่งกำรรับใช้สังคม” 
 ในปี 2551 เหตุกำรณ์เล็กๆ อันยิ่งใหญ่ถูกฉำยภำพซ�้ำและส่งต่อไปยัง
ประชำชน กับกรณีของ “หมอม้ง” ที่สอบติดคณะแพทยศำสตร์ ม.รังสิตได้ แต่
ขำดแคลนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ
 …ผลสรปุจำกเหตกุำรณ์นี ้ผูเ้ป็นอธกิำรบดตีดัสนิใจเพำะกล้ำไม้งำมให้แก่
สงัคมด้วยกำรเขยีนใบให้ทนุโดยมข้ีอแม้เพยีงข้อเดยีวว่ำ “ม.รงัสติให้เรยีนฟรแีต่
ต้องกลับไปรับใช้บ้ำนเกิด” แล้วให้หลัง “หมอม้ง” ส�ำเร็จกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
ชุมชนชำวม้งก็ได้แพทย์ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะแพทยศำสตร์อย่ำงเต็มภำค
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ภมู ิกลบัไปบ�ำบดัทกุข์บ�ำรงุสขุในดนิแดนบ้ำนเกดิของตนเองตำม “สญัญำใจ” ที่
ให้เมือ่ครัง้ได้รบัโอกำสอนัยิง่ใหญ่นัน้ ภำพยนตร์โฆษณำชดุนีจ้งึให้ภำพ “ธรรม” 
แบบ ม.รังสิตอย่ำงชัดเจนในมิติกำรแปลควำมหมำยของ “กำรสร้ำงบัณฑิตรู้ลึก 
สร้ำงส�ำนึกเพื่อสังคม” 
  ภำพยนตร์โฆษณำอีกชิ้น ได้ย้อนเหตุกำรณ์ที่เพิ่งจะเกิดไปหมำดๆ เมื่อ       
ปี 2552  ได้หยบิยกโครงกำรสร้ำงควำมสขุให้ชำวบ้ำน โดยฝีมอืของเหล่ำนกัศกึษำ
ม.รังสิตจำกหลำกคณะหลำยสำขำวิชำ ที่ลงพื้นที่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตชำวบ้ำน และยกระดับคุณภำพชีวิตรวมถึงควำมสุขของ
คนในพืน้ที ่ไม่ว่ำจะเป็นนกัศกึษำจำกคณะแพทย์ทีเ่ข้ำไปสร้ำงเสรมิกจิกรรมด้ำน
สขุภำพ นกัศกึษำด้ำนศลิปะกเ็ข้ำไปช่วยสอนชำวไร่ชำวนำ ให้น�ำผลติภณัฑ์เหลอื
ใช้จำกกำรเกษตรมำท�ำเป็นข้ำวของเครือ่งใช้เพือ่เพิม่มลูค่ำ เช่น น�ำฟำงมำมดัย้อม
แล้วน�ำไปท�ำเป็นเก้ำอี ้ซึง่สำมำรถขำยและเพิม่รำยได้ให้แก่ครอบครวัอกีทำงหนึง่ 
ในขณะที่นักศึกษำจำกคณะไอทีก็สร้ำงเกมธรรมะเพื่อกล่อมเกลำจรรโลงจิตใจ
แก่เดก็ๆ ในชมุชนนัน้ๆ ทำงอ้อม ส่วนเหล่ำนกัศกึษำจำกคณะเทคโนโลยชีวีภำพ
ก็ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถช่วยพัฒนำพันธุ์ข้ำวให้มีคุณภำพสูง  
 และล่ำสดุในขณะนี ้ประชำสงัคมคงจะได้เหน็อกีหนึง่ผลงำนของ ม.รงัสติ
ผ่ำนภำพยนตร์โฆษณำทีเ่ปิดฉำกด้วยครำบน�ำ้ตำทีย่งัไม่เหอืดแห้งจำกเหตกุำรณ์
ธรณพีบิตัภิยัคลืน่ยกัษ์สนึำม ิซึง่ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติและบำดเจบ็เป็นจ�ำนวนมำก 
เด็กและเยำวชนไม่น้อยต้องกลำยเป็นก�ำพร้ำ ครอบครัวประสบควำมสูญเสียที่
น่ำเศร้ำเกนิพรรณนำ ในห้วงเวลำนัน้ หลำยต่อหลำยมอืต่ำงประสำนสำมคัคเีพือ่
ร่วมช่วยผู้ประสบภัย ม.รังสิตเองก็เป็นหนึ่งใน “มือ” นั้น ภำยใต้กรอบควำมคิด  
“ร่วมสร้ำงสงัคมแห่งกำรให้และกำรแบ่งปันโอกำส”  ด้วยกำรให้ทนุกำรศกึษำเดก็
และเยำวชนผู้สูญเสียจำกเหตุกำรณ์ร้ำยดังกล่ำว จนกระทั่งวันนี้ เมล็ดพันธุ์แห่ง
ธรรมำธปิไตยและกำรให้ทีย่ิง่ใหญ่ด้วยทรพัย์แห่งกำรศกึษำได้ผลดิอกอนังดงำม
แล้ว เมือ่นกัศกึษำทนุสนึำมขิอง ม.รงัสติได้ส�ำเรจ็กำรศกึษำและพร้อมจะออกไป
รับใช้สังคมด้วยควำมรู้และวิชำที่มี 

“รังสิตโมเดล”	พิมพ์เขียวคุณภาพ
และหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการ
ประเมนิจาก	สมศ.	ให้อยูใ่นระดบั	“ดมีาก”	ในกลุม่สถาบนั
ที่เน้นการผลิตบัณฑิต

 อกีสิง่หนึง่ทีน่กัศกึษำชำว “ลกูพระอำทติย์” รูก้นัดคีอื นอกจำกในระหว่ำง
ที่เขำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยรังสิต ที่เขำจะได้ศึกษำกับเครื่องไม้เครื่องมือ
และอุปกรณ์จริงที่สถำบันจัดหำมำให้อย่ำงไม่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย และเพียงพอที่จะใช้
เรียนอย่ำงสะดวกสบำยนั้น บุคลำกรผู้ประสิทธิ์ประสำทวิชำที่สถำบันจัดหำมำ
ให้ ควำมรู้แก่พวกเขำนั้น ก็ต้องเป็น “ดีหนึ่งประเภทหนึ่ง” ตำมนโยบำยของ
อธิกำรบดีอีกด้วย
 สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำรกำรันตีคุณภำพของมหำวิทยำลัยรังสิตไม่ได้มีเพียง
นโยบำย “3QTB1” หรือ Quality Quality Quality to be number 1 คุณภำพ 
คุณภำพ คุณภำพ สู่ควำมเป็นเลิศ นโยบำยที่ฝำกไว้ให้บุคลำกรกว่ำ 2,000 คน 
ช่วยกนัสำนฝันให้เป็นจรงิ แต่จำกกำรประเมนิโดยส�ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ให้เป็นมหำวิทยำลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่
ได้รับกำรจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมำก” ในกลุ่มสถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต กำร
รบัรองนีท้�ำให้ “รงัสติโมเดล” กลำยเป็นทำงออกให้กบัวกิฤตชำตใินอกีหลำยเรือ่ง
 เช่นแนวคดิกำรให้ควำมส�ำคญัต่อ “คร”ู ของ ดร.อำทติย์ฉำยชดัมำตลอด
และชดัมำกขึน้ไปอกีเมือ่ไม่นำนมำนี ้ในฐำนะคณะท�ำงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
ปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่ 2 ที่มี “นำยกฯ อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ” เป็นประธำน 
ดร.อำทิตย์ได้กล่ำวฝำกแนวทำงกำรพัฒนำครูไว้ โดยยก “รังสิตโมเดล” มำเป็น
แบบ โดยหวงัส่งต่อแนวคดิเพือ่เป็นประโยชน์แก่กำรพฒันำวงกำรครใูห้กระทรวง
ศึกษำธิกำร
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“ครูต้องมาจากคนที่เก่งที่สุด”	

 ประโยคไม่ยำวนักจำกปำก ดร.อำทิตย์ ทว่ำกินควำมกว้ำงไกลลึกซึ้ง แต่
ไม่ซบัซ้อนและสำมำรถเข้ำใจได้ในทนัทจีนแทบไม่ต้องหำประโยคใดๆ มำอธบิำย
เพิ่ม และสิ่งที่กล่ำวมำนี้คือแก่นแกนแห่งนิยำมของรังสิตโมเดล ที่มหำวิทยำลัย
รังสิตยึดถือปฏิบัติใช้มำตลอด และทดลองแล้วว่ำมีประโยชน์จริงๆ จึงน�ำมำส่ง
ต่อเป็นทำงเลือกที่ดีในกำรยกระดับกำรศึกษำของสังคมให้พัฒนำขึ้น
 “คนเก่ง คือเก่งในสำขำที่ตัวเองถนัด ทั้งสำขำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ฟิสกิส์ ภำษำองักฤษ ภำษำไทย เป็นต้น แล้วน�ำคนเหล่ำนีม้ำเพิม่พนูควำมรูว้ชิำชพี
ครู โดยใช้สูตร 4 + 2 = 5 โดยกำรวำงแผนกำรเรียน ป.ตรี ควบ ป.โท ศึกษำ
ศำสตร์ คือเรียนสำขำเอก 4 ปี เพิ่มวิชำครูอีก 2 ปี แต่หำกวำงแผนกำรเรียนดีๆ ก็
จะจบได้ภำยใน 5 ปี แต่ทว่ำหลักสูตรนี้ต้องเน้นเพื่อคนที่อยำกเป็นครูจริงๆ เมื่อ
องค์ควำมรู้แน่น เทคนิคแม่น จริยธรรมได้ ครูเก่ง ครูดี ก็จะเกิดขึ้น”           
          ดร.อำทติย์กล่ำวถงึตวัอย่ำงทีเ่หน็ได้ชดัว่ำเกดิกำรพฒันำจรงิๆ จำกแนวคดิ 
“รงัสติโมเดล” นีว่้ำมใีห้เหน็แล้วในกรณขีอง ม.รงัสติ ซึง่มหำบณัฑติครพูนัธุใ์หม่
เหล่ำนีเ้กดิขึน้แล้ว และสอนอยูใ่น ร.ร.สำธติ ม.รงัสติ ซึง่แต่ละคนจบเกยีรตนิยิม
อันดับ 1 อันดับ 2 ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำ คอมพิวเตอร์ ไอที และ
มำต่อปริญญำโทศึกษำศำสตร์ทั้งสิ้น แต่จะขำยเพียงแค่อุดมกำรณ์อย่ำงเดียว
เชื่อว่ำไม่น่ำจะดึงดูดให้คนมำเรียนได้ ดังนั้น เรำก็ต้องรับประกันเงินรำยได้ เมื่อ
จบตรงนีม้ำค่ำตอบแทนต้องสงูกว่ำท้องตลำดทัว่ไป ซึง่กไ็ด้รบัจรงิๆ ตรงนีค้อืสิง่
ที่เป็นไปได้จำกรังสิตโมเดล และเรื่องนี้จะได้มีกำรผลักดันเข้ำสู่หัวข้อกำรปฏิรูป
กำรศึกษำฯ ครั้งนี้แล้ว จะท�ำไม่ท�ำอีกเรื่องหนึ่ง          
          “อยำกเห็นรังสิตโมเดลใช้ได้กับประเทศไทย แต่คิดว่ำยังติดขัดอีกหลำย
อย่ำง ต้องปรับปรุงและปฏิรูปครูทั้งประเทศ คือ 1.หำคนเก่ง 2.ให้เงินเดือนสูง 
3.ปรับระบบต�ำแหน่งครู เพรำะที่ผ่ำนมำครูจะมุ่งไปสู่ต�ำแหน่งบริหำร ซึ่งคนที่
เป็นครูก็ต้องเป็นครูตลอดไป แต่ระดับต�ำแหน่งของครูจะต้องปรับขึ้นเรื่อยๆ  
เช่น ครูคนหนึ่งสอนวิชำไหน ก็สอนวิชำนั้นไปตลอด แต่เงินเดือนก็จะขึ้นไปได้
เรื่อยๆ ตำมแต่ระดับ อำจจะขึ้นได้เทียบเท่ำกับปลัดกระทรวงก็ได้”          
          ส�ำหรับปัญหำเรื่องครูขำดแคลน ดร.อำทิตย์ได้ตั้งกระทู้ถำมสังคม  ท�ำไม
ต้องให้ครูเกษียณในวัย 60 ปี เปลี่ยนเป็นอำยุ 70 ปีแล้วค่อยเกษียณจะได้

หรือไม่  แต่หำกคนไหนที่สุขภำพไม่เอื้ออ�ำนวย ไม่ไหวก็ให้หยุดก่อนได้ หำกท�ำ
อย่ำงนี้ได้เชื่อว่ำครูดี มีประสบกำรณ์ จะไม่ขำดหำยไปแน่นอน 
          นอกจำกนี้ เรื่องควำมหลำกหลำยทำงภำษำก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่นักกำรศึกษำ
รำยนี้เน้นย�้ำ โดยให้แนวคิดวำ่โรงเรียนทั้งหลำยต้องพยำยำมปรับเป็นโรงเรียน 
2 ภำษำให้ได้ เพรำะกำรศกึษำไทยหำกยงัเรยีนอยูแ่บบเดมิ จดุอ่อนกย็งัเป็นเรือ่ง
เดิมๆ สู้ต่ำงชำติไม่ได้ ซึ่งในอนำคตอำจกลำยเป็นภำษำที่ 3, 4 ก็ได้ แต่สิ่งส�ำคัญ
ต้องไม่ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ำที่สุด นั่นคือ ภำษำ และวัฒนธรรมไทย          
          “กำรศึกษำไทยล้มเหลวมำก เรำเรียนภำษำอังกฤษกันตั้งแต่ ป.1 หรือ
ตั้งแต่อนุบำล เรียนเยอะมำก แต่ไม่ได้เรื่องเลย ถึงขนำดว่ำคนจบ ป.โทก็ยัง
อ่ำนภำษำอังกฤษไม่ได้ ปัญหำคือเรำเรียนแค่ผ่ำนๆ เท่ำนั้น แต่ไม่สำมำรถน�ำมำ
ใช้กำรได้ หำกจะเอำกันจริงๆ จังๆ ก็ต้องลงทุนเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อให้พูดภำษำ
อังกฤษได้ แล้วท�ำไมต้นทุนที่เรำเรียนมำตั้งแต่แรกถึงไม่ได้รับกำรพัฒนำ ตรงนี้
น่ำคิด” ดร.อำทิตย์ให้ภำพ           
       

จุดแข็งที่เรายังมองไม่เห็น

            เมื่อถำมว่ำ ดร.อำทิตย์ยังมีสิ่งใดที่อยำกจะท�ำในอนำคตหรือไม่ ค�ำตอบ
ทีห่ลดุออกจำกปำกแทบจะทนัททีีค่�ำถำมจบคอื “ท�ำสิง่ทีด่ทีีส่ดุ”  ก่อนทีจ่ะขยำย
ควำมต่อไปว่ำ 
            “ผมไม่ได้คิดว่ำจะไปท�ำอะไรอย่ำงอื่นอีกแล้ว ในส่วนของกำรเมืองก็
ไม่ได้ถึงขนำดจะปล่อยวำง เพรำะเรำในฐำนะประชำชนคนหนึ่งจะไม่ให้ห่วงเลย
คงเป็นไปไม่ได้  ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนก็ท�ำไม่ได้ มำถึงตรงนี้แนวคิดล่ำสุดคือเรำ
ต้องมำมองที่จุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศไทย เรำต้องมองก่อนว่ำอยู่ตรงไหน 
แล้วเอำจุดแข็งของประเทศมำพัฒนำบ้ำนเมือง”
 ด็อกเตอร์ผู ้ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวกับกำรเมืองมำค่อนชีวิตเท้ำควำม
กลับไปที่ระยะแรกเริ่มต้นของกำรพัฒนำประเทศว่ำ ระยะต้น คือกำรเอำ
ทรัพยำกรธรรมชำติมำขำยกิน ขุดแร่ ป่ำไม้ มำขำย และคิดว่ำนั่นคือจุดแข็งของ
ประเทศไทย ต่อมำเรำบอกว่ำไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งออกข้ำวมำก
สุดอันดับ 1 ของโลก รำยได้ส่วนใหญ่ของประชำกรกว่ำ 30-35 ล้ำนคนมำจำก
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กำรเกษตร แต่ทัง้หมดกไ็ด้พสิจูน์แล้วว่ำจดุแขง็เรือ่งทรพัยำกรธรรมชำตขิองไทย
ได้หำยไปหมดแล้ว เพรำะทกุคนใช้หมดแล้ว ไม่เหลอือะไรแล้ว ขณะทีก่ำรเกษตร
กย็งัไม่ประสบผลส�ำเรจ็ เพรำะเกษตรกรกย็งัยำกจนอยู ่กำรเกษตรไม่ได้มคีวำม
ก้ำวหน้ำมำกขึ้น 
 “ประเทศไทยก็ยังมองหำจุดแข็งต่อไป จนเรำมำคิดว่ำเรำน่ำจะเป็น
ประเทศด้ำนอุตสำหกรรมได้ อุตสำหกรรมของเรำเริ่มจำกทอผ้ำ จนถึง
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์  แต่มองดูนำนเข้ำก็ต้องคิดย้อนว่ำมันใช่ควำมเป็นตัว
เรำหรือไม่ มันไม่ใช่ จึงต้องห่ำงออกไป สมัยที่ผมอยู่กระทรวงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก็มีควำมพยำยำมท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลำงส�ำคัญใน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แต่ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ เรำก็คิดกันว่ำ เรำจะมีโรงงำนไมโครชิป
สกัแห่ง แต่ขณะนัน้ไต้หวนัมกีว่ำ 30 แห่งแล้ว สงิคโปร์มหีลำยแห่งแล้ว แต่เรำจะ
มสีกัแห่งกไ็ม่ส�ำเรจ็ หลำยฝ่ำยมองว่ำไม่เหมำะกบัประเทศไทย ในทีส่ดุกต้็องยตุิ
ไป ก็แทบไม่มีอะไรเลย มือถือสักเครื่องหนึ่งเรำยังผลิตไม่ได้เลย”
 ดร.อำทิตย์ยังขยำยควำมต่อไปว่ำ ในยุคต่อมำ เรำเห็นว่ำกำรท่องเที่ยว
คือจุดแข็งของไทย แต่ท�ำด้วยควำมฉำบฉวย ไม่ต่ำงอะไรกับกำร “ขำยของเก่ำ
กิน” จนที่สุดกำรท่องเที่ยวบ้ำนเรำจึงไม่มีกำรพัฒนำ
 “แหล่งท่องเที่ยวอย่ำงพระนครศรีอยุธยำซึ่งเป็นมรดกโลก ก็มีแต่เพิง
สังกะสี แผงขำยพระเท่ำนั้น ในขณะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งถูกนำซีบุกเผำ
พระรำชวังแต่เขำสำมำรถสร้ำงใหม่เป็นแบบเดิมสวยงำมมำก มีแสงสีเสียงที่น่ำ
ตื่นตำตื่นใจ ก็ต้องมำดูว่ำของเรำมีอะไรบ้ำง เรำอยำกไปดูประวัติศำสตร์กรุง
ศรีอยุธยำ  เรำไปดูได้ที่ไหน ก็มีแต่หลังคำสังกะสี  มีกำรทะเลำะกันเรื่องเขำพระ
วิหำร มำถึงตรงนี้บรรดำโรงแรมต่ำงๆ ก็พลอยเจ๊งไปตำมๆ กัน อะไรคือจุดแข็ง
ของเรำ เรำจะไปไหนต่อ นี่คือค�ำถำม??” ดร.อำทิตย์โยนค�ำถำมขึ้นโต๊ะสนทนำ 
 จุดแข็งที่ ดร.อำทิตย์มองเห็นของไทย คือ “คนไทย” ซึ่ง ดร.อำทิตย์
แสดงควำมแปลกใจว่ำ รัฐบำลไม่ค่อยได้พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของชำติ 
หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่คนในชำติของเรำ แต่กลับไปภำคภูมิใจที่มีแรงงำน
ส่งออก มีหมอนวดส่งออก ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วคุณค่ำควำมเป็นไทยที่แท้จริงคือ 
“กำรบริกำร”
 “กำรรักษำพยำบำลก็เป็นกำรบริกำร ไม่ใช่แค่หมออย่ำงเดียว แต่รวม
ถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร กำรดูแล ซึ่งทั้งหมดเกิดจำก

ทรัพยำกรบุคคลเป็นใหญ่ และประเทศไทยถือว่ำมีควำมสำมำรถทำงกำรแพทย์
ไม่แพ้ทีใ่ดในโลก แต่ของเรำรำคำถกูกว่ำประเทศอืน่ๆ หลำยเท่ำ และทีส่�ำคญัคอื
ลกัษณะประจ�ำชำตขิองไทยในกำรให้กำรรกัษำพยำบำล กำรบรกิำรสงูกว่ำทกุชำติ 
ไม่ว่ำ หมอ พยำบำล ตรงนี้สร้ำงได้ เรำเข้มแข็ง หำกพัฒนำตรงนี้ได้เรำน่ำจะเป็น
ศนูย์กลำงด้ำนกำรดแูลสขุภำพ กำรรกัษำ ไม่ใช่ของเอเชยีเท่ำนัน้ แต่เป็นของโลก
ได้ด้วย” 
 ดร.อำทติย์ย�ำ้อกีว่ำ ไทยต้องเร่งพฒันำสิง่เหล่ำนี ้เพรำะสิง่นีไ้ม่มวีนัหมด 
อยู่ที่ว่ำเรำได้พัฒนำ ได้สร้ำง และได้ให้โอกำสในกำรพัฒนำมำกพอหรือไม่ ซึ่ง
สถำบันกำรศึกษำก็มีบทบำทตรงนี้มำก และจะเป็นสินค้ำส่งออกที่สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้เรำได้ และในอนำคต ต่อไปหำกพูดถึงกำรรักษำพยำบำลก็จะต้อง
นึกถึงเมืองไทย
 “นี่คือจุดแข็งที่เรำยังมองไม่เห็น และเป็นสิ่งที่ผมก�ำลังท�ำอยู่ และจะท�ำ
ต่อไปในอนำคต”

ตะวันรุ่งของพรุ่งนี้

 ผ่ำนทั้งควำมระอุอ้ำวและฝนอันหนำวเหน็บมำหลำยครั้งหลำยครำ สิ่งที่
หลำยคนสงสยัคล้ำยๆ กนัคงจะหนไีม่พ้น “งำนชิน้ต่อไป” ของ “เจ้ำพ่อโปรเจกต์” 
ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งรำยนี้ ว่ำวินำทีนี้ยังอยำกจะท�ำอะไรอีก ดร.อำทิตย์อรรถำธิบำย
จนฟังแล้วแอบเหนื่อยแทนอยู่ครำมครัน เพรำะมีทั้งในด้ำนกำรศึกษำและด้ำน
กำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นสองเรื่องอันหนักหน่วงมิใช่น้อย
 “เรำจะพัฒนำต่อไปเรื่อย ทุกวันนี้หลำยคณะถือเป็นจุดแข็ง แต่ก็ยังดู
ว่ำสังคมต้องกำรอะไร ประเทศต้องกำรอะไร ก็จะเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับและ
พัฒนำให้มีศักยภำพมำกขึ้นต่อๆ ไป” 
 ดร.อำทติย์พดูถงึกำรพฒันำต่อยอดจำกงำนชิน้ล่ำสดุทีเ่พิง่จะเป็นรปูเป็น
ร่ำงที่จะเพิ่มเติมควำมเป็น Internationalization  
 “เรำต้องพลกิผนัควำมเป็นนำนำชำตใิห้มำกขึน้ และต้องได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำน ซึ่งจะท�ำให้เรำสำมำรถแข่งขันกับเขำ เรำต้องแข่งขันกับเขำได้”
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 โดยปัจจยัที ่ดร.อำทติย์กล่ำวว่ำจะท�ำให้ก้ำวขึน้เป็นมหำวทิยำลยัชัน้น�ำได้
นัน้ ประกอบไปด้วยหลำยๆ ส่วน ไม่ว่ำจะเป็น ควำมยอดเยีย่มทีไ่ม่มใีครเหมอืน 
(Uniqueness and Distinction), คุณภำพกำรศึกษำ (Quality Education), 
คุณภำพครูอำจำรย์ (Quality Professors), คุณภำพของกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน (Quality Processes), นวัตกรรมและโครงกำรวิจัยและพัฒนำ 
(Innovations and Projects), คุณภำพของผู้จบกำรศึกษำ (Quality Gradu-
ates) และรวมไปถึงควำมน่ำเชื่อถือและชื่อเสียงเกียรติภูมิ (Trustworthiness 
and Reputation)
 “เรำต้องมีควำมดีเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งต้องเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปด้วย ในควำมเป็นมหำวิทยำลัย เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่ผลิต
ก�ำลังคนเพื่อประเทศชำติ ต้องมองถึงจุดเด่นของเรำเอง ท�ำให้เรำเป็นตัวเลือกที่
โดดเด่น มีควำมพร้อมทำงกำยภำพ สำขำวิชำที่ตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ได้
ทันท่วงที ควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี ควำมเชื่อม
โยงสู่สหกิจศึกษำ กำรเรียนรู้ เรียนลึก จำกประสบกำรณ์จริง อีกทั้งบรรยำกำศที่
เอื้ออ�ำนวยต่อเยำวชนที่จะมำค้นพบตัวเอง ศักยภำพของตนเอง และกำรพัฒนำ
ก้ำวหน้ำในสิง่ทีถ่นดั  ส่วนเรือ่งคณุภำพด้ำนกำรศกึษำนัน้เป็นเรือ่งทีเ่รำมุง่มัน่ท�ำ
กนัมำก่อนหน้ำนีใ้นทกุวทิยำลยัและคณะวชิำในรปูแบบของกำรประกนัคณุภำพ
กำรศึกษำ หรือ Accreditation เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับก้ำวกระโดด
และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน”
  ดร.อำทิตย์ขยำยควำมเกี่ยวกับคุณภำพด้ำนกำรวิจัยเพิ่มอีกวำ่ ในยุคที่
ควำมรู้คืออ�ำนำจ และนวัตกรรมคือปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน มหำวิทยำลัยรังสิตมีนโยบำยเร่งรัดกำรคิดค้นนวัตกรรม ตลอด
จนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ กำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร
ใหม่ๆ หรือต่อยอดภูมิปัญญำดั้งเดิมของไทยรวมทั้งงำนออกแบบที่มีประโยชน์
 “คณุภำพของผูท้ีจ่บกำรศกึษำวดักนัได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น 
ในระยะสัน้อำจดจูำกร้อยละของกำรมงีำนท�ำ ควำมสำมำรถในกำรสอบคดัเลอืก
เข้ำศึกษำต่อ ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจของตนเอง ของครอบครัว ทำง
ด้ำนกำรศกึษำหลงัปรญิญำ มหำวทิยำลยัรงัสติมุง่เน้นไปทีห่ลกัสตูรทีจ่ะส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรสร้ำงก�ำลังคนระดับปริญญำ
โทและปริญญำเอกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำบ้ำนเมือง เรำลงทุนทั้ง

คณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญที่ระดมมำในทุกสำขำที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและ 
วชิำชพี  ผนวกกบักำรลงทนุด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละอปุกรณ์จดักำรเรยีนกำรสอน
อันทันสมัยในท�ำเลที่ตั้งใจกลำงเมือง”
 จบจำกเรื่องกำรศึกษำ ยังคงมีอีกประเด็นส�ำคัญที่เป็นเป้ำหมำยต่อไป 
อย่ำงในประเด็นเรื่องสุขภำพ ดร.อำทิตย์ได้ให้ภำพควำมขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องจริง
ทีแ่สนเศร้ำว่ำ ถงึแม้จดุแขง็ของบ้ำนเรำจะอยูท่ีก่ำรรกัษำพยำบำล แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้
และเป็นอยู ่ณ ปัจจบุนันีก้ลบัตรงกนัข้ำม เพรำะจะเหน็ว่ำคนไทยทีใ่ช้กำรบรกิำร
ด้ำนกำรพยำบำลเข้ำขั้นแย่เลยทีเดียว ที่เห็นได้ชัดคือ อัตรำส่วนของทันตแพทย์
ในภำคอีสำน อยู่ที่แพทย์ 1 คน/คนไข้ 2 หมื่นคน  
 ตรงนี้เองจึงเป็นที่มำของกำรต่อยอดทำงควำมคิดในกำรยกระดับและ
พัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ซึ่งบุรุษผู้มักจะคิดไกลกว่ำ
คนธรรมดำไปหลำยช่วงตัวรำยนี้ ได้ต่อยอดจำกควำมเข้มแข็งดำ้นวิชำกำรจำก
คณะต่ำงๆ ของ ม.รังสิต มำเป็นกลุ่มบริษัท อำร์ เอส ยู เช่น กำรก่อตั้งศูนย์ RSU 
Healthcare ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่ำคำร RSU Tower สขุมุวทิ 31 เพือ่เป็นศนูย์กำรแพทย์
และโรงพยำบำลที่มีศำสตร์กำรรักษำ ทั้งแพทย์ตะวันตกและตะวันออกรวมอยู่  
ทั้งนี้ นอกจำก RSU Healthcare แล้ว ยังมีศูนย์กำรแพทย์ในเครือ เช่น  RSU 
vision Center, RSU Medical care, RSU Consumer care, RSU Develop-
ment, RSU Innovation Products, RSU Medical Resort & spa  นีจ่งึเปรยีบ
ได้เป็นสวรรค์ด้ำนกำรพยำบำลเพื่อคนไทยทุกคน  
 เพียงเท่ำนี้ดูเหมือนว่ำก็ยังไม่ได้เท่ำที่ใจ ดร.อำทิตย์ต้องกำร เพรำะ           
โปรเจกต์ล่ำสุดของหนุ่มใหญ่ผู้ไม่เคยอยู่นิ่ง ยังเตรียมผุด RSU Medical 
Hospital and wellness center ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดำภิเษก ด้วยเล็งเห็น
ว่ำในบริเวณโซนนั้นมีทุกอยำ่งพร้อมสรรพ ไม่วำ่จะเป็นสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ โรงแรม สถำนบันเทิง ตลำดหลักทรัพย์ แม้กระทั่ง
ส�ำหรับนักท่องรำตรีที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของคนกลำงคืน แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขำด
อยู่สิ่งเดียว และเป็นสิ่งที่ถือว่ำส�ำคัญที่สุด คือ โรงพยำบำล
 ส�ำหรบัแนวคดิกำรด�ำเนนิธรุกจิด้ำนสขุภำพทีค่ำดว่ำจะน�ำไปใช้กบั RSU 
Hospital นั้น ดร.อำทิตย์เปิดเผยวำ่ได้มำจำกศูนย์กำรแพทย์ของโรงพยำบำล
วิชัยยุทธ ซึ่งมีอยู่กว่ำ 20 ชั้น แต่ในจ�ำนวนนั้น 16 ชั้นเป็นโอพีดี (ตรวจรักษำผู้
ป่วยนอก) ทั้งหมด จึงมีสำรพัดศูนย์ในกำรตรวจรักษำ แต่ไม่ให้ควำมส�ำคัญต่อ
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ห้องพกัคนไข้ เมือ่ท�ำกำรรกัษำแล้วกใ็ห้กลบับ้ำนได้ ซึง่เป็นคอนเซป็ต์ใหม่ในกำร
รักษำพยำบำลในอนำคต และเป็นจุดแข็งของเมืองไทย แต่ต้องมีกำรวำงแผน
สร้ำงบุคลำกรที่เป็นระบบด้วย ที่ส�ำคัญ  กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ จะเน้นไปที่
กำรตรวจสุขภำพ ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อปกป้องและหลีกเลี่ยงกำรเป็นโรค ซึ่งเชื่อว่ำ
จะจ่ำยน้อยกว่ำกำรรักษำพยำบำลอำกำรเจ็บป่วยอย่ำงแน่นอน
 ดร.อำทติย์บอกว่ำ ส่วนหนึง่ของแนวคดิดงักล่ำวมำจำกประสบกำรณ์ตรง 
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งต้องให้พนักงำนตรวจสุขภำพทั่วไปทุกปี โดยใช้
วิธีกำรประมูล สถำนพยำบำลแห่งไหนเสนอรำคำถูกสุดก็ได้รับงำนไป 
 “โรงพยำบำลเสนอรำคำมำ 95 บำทต่อหัว รำคำถูกทุกคนดีใจ ก็ตรวจไป 
ปรำกฏว่ำไม่มใีครเป็นอะไรเลย แต่วนัดคีนืดบีคุลำกรเกดิตำยกระทนัหนั อำจำรย์
เดินขึ้นตึก 5 ชั้น มำนั่งในห้องประชุม เหนื่อยและก็ล้มลงตำยไป ผมก็คิดว่ำมัน
เกดิอะไรขึน้ เพรำะตอนตรวจสขุภำพกไ็ม่เหน็เจออะไร ผมจงึมกีำรเสนอตัง้ศนูย์
สุขภำพ RSU ขึ้นมำ แต่มีกำรเสนอรำคำต่อหัวถึง 350 บำท ทำงมหำวิทยำลัย
รังสิตก็ไม่อยำกได้ เพรำะรำคำแพง ผมก็เลยหักคอให้เอำในรำคำ 200 บำทต่อ
หวั แต่ผลทีต่รวจออกมำรุน่แรก ทีเ่คยตรวจถกูๆ นัน้ผดิหมดเลย คนทีเ่คยปกติ
ก็ไม่ปกติ เพรำะเรำไม่ดูแลตัวเองเลย เรำตรวจแบบเหมำจ่ำยถูกๆ ซึ่งเรำไม่เจอ
ควำมผิดปกติ จึงต้องมีกำรตรวจสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ” 

“ธุรกจิสุขภาพ	ไม่ได้ท�าให้รวยขึ้น”

 นี่คือค�ำอธิบำยง่ำยๆ เมื่อถำมถึงควำมคำดหวังจำกกำรท�ำธุรกิจสุขภำพ
ของ ดร.อำทิตย์
 ...แล้วท�ำไม ดร.อำทิตย์ถึงมำท�ำเรื่องสุขภำพทั้งๆ ที่มีธุรกิจกำรศึกษำที่
เดินหน้ำไปด้วยดี??? ...นี่คือควำมในใจของหลำยๆ คนที่ตรงกันและอยำกเอ่ย
ถำม
 “สถำบนัอดุมศกึษำท�ำเพือ่รบัใช้สงัคม และเมือ่เดก็จบกต้็องมงีำนรองรบั 
ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดที่จะรองรับนักศึกษำ ซึ่งแนวคิดนี้ภำครัฐก็สำมำรถน�ำไปปรับ
ใช้ได้เช่นกัน ที่เรำคิด เรำไม่ได้คิดเพื่อตัวเรำ แต่คิดเผื่อส่วนรวมด้วย”  
 แม้จะบอกว่ำเป็นกำรท�ำเพื่อส่วนรวม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเป็นกำร

ประกอบธุรกิจที่ย่อมต้องหวังผลก�ำไร และถือเป็นกำรต่อยอดธุรกิจของ
ครอบครัว “อุไรรัตน์”
 “ผมว่ำธุรกิจกับเรื่องสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน สิ่งที่ท�ำตรงนี้ ผมไม่คิดว่ำ
จะท�ำให้ผมรวยขึ้น ขณะนี้มหำวิทยำลัยรังสิตเองก็มีก�ำไรอยู่บ้ำง คณะกรรมกำร
บริหำรก็บอกว่ำให้เอำก�ำไรไปปันผล ให้ตัวเอง ให้ผู้ถือหุ้น ผมก็บอกว่ำไม่เอำ 
เรำไม่รู้จะเอำมำท�ำอะไร ก็เลยให้เน้นกำรลงทุนขยำยงำนทั้งหมด เมื่อกำรรักษำ
พยำบำลในเมอืงมนัเพยีงพอแล้ว เดีย๋วมนักจ็ะกระจำยไปสูพ่ืน้ทีร่อบนอกเอง ที่
ท�ำกไ็ม่ใช่เพือ่ส่วนตวั แต่เป็นโมเดลส�ำหรบัประเทศไทย  เหมอืนทีท่�ำมหำวทิยำลยั
รังสิต เน้นด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพโดยเฉพำะ แต่คนอื่นไม่เอำด้วยกับเรำ”
 สิ่งหนึ่งที่ ดร.อำทิตย์ยืนยันมำตลอด คือ วิธีคิด และกำรท�ำงำนของเขำ 
ไม่ว่ำจะสวมหัวโขนใด แต่ภำยใต้หัวโขนนั้น คือตัวตนของเขำ ที่ไม่ว่ำจะท�ำอะไร
ต้องพิสูจน์แนวคิดด้วยกำรลงมือท�ำ 
 และน่ำแปลกที่ชื่อของ ดร.อำทิตย์นั้น หำกจะเสนอแนวคิดต่อผู้มีอ�ำนำจ
ในกำรบริหำรบ้ำนเมืองให้เป็นนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ ก็ย่อมต้องมีคน
เงี่ยหูฟัง หำกแต่ ดร.อำทิตย์ กลับบอกว่ำ 
 “ไม่ส�ำเร็จหรอก เพรำะเขำไม่เห็นควำมส�ำคัญ วิธีทำงกำรเมืองไม่เห็น
ควำมส�ำคัญตรงนี้ ผมจึงได้ลงมือท�ำเองเพื่อให้เห็นวำ่แนวคิดตรงนี้มันเอำไป
ใช้ได้กับกำรพัฒนำประเทศ และประสบควำมส�ำเร็จ และถ้ำจะเอำสิ่งที่ผมท�ำให้
ดูไปใช้ ผมจะยินดีอย่ำงยิ่ง”
 แล้ว ดร.อำทิตย์เคยฝันถึงเก้ำอี้นำยกรัฐมนตรีบ้ำงไหม เพรำะหลัง
เหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ หลำยๆ คนก็พูดว่ำ ดร.อำทิตย์เป็นนำยกรัฐมนตรีได้
 รอยยิ้มของ ดร.อำทิตย์ กว้ำงขึ้นกว่ำเก่ำ ดวงตำระยับพรำย เขำขยับปำก
ให้ค�ำตอบ
 “ผมเลกิเล่นกำรเมอืงแล้ว คดิว่ำตวัเองอยูใ่นวงกำรเมอืงไปกไ็ม่มโีอกำส
ท�ำประโยชน์ ก็เลยเลือกทำงเดินที่คิดว่ำเป็นเนื้อหำสำระดีกว่ำ กำรตัดสินใจตรง
นั้นเป็นกำรรับใช้บำ้นเมือง ผมไม่ได้คิดวำ่จะเป็นเส้นทำงที่จะต้องเดินไปสู่เกำ้อี้
ตวัไหน เดีย๋วนีม้นัแปลก บคุคลทำงกำรเมอืงทีจ่ะให้ไปสูเ่ป้ำหมำยทีค่วรจะเป็นก็
ท�ำไม่ได้ บคุคลเข้ำสู่กำรเมอืงด้วยวธิีกำรแปลกๆ...” น�ำ้เสยีงจำกดวงตะวนัเรยีบ
นิ่ง คล้ำยไม่เคยรู้สึกโอนไหวกับต�ำแหน่งแห่งที่ใดๆ ที่อำจผ่ำนเลยเข้ำมำในชีวิต
ทั้งเมื่อในอดีต และปัจจุบัน ก่อนจะจบบทสนทนำ



142  อาทิตย์ อุไรรัตน์   ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

กองบรรณาธิการ     143 

 “ผมไมเ่คยคิดวา่เด็กรุ ่นหลังจะจดจ�าผมอยา่งไร ผมอยากสบายๆ
เดินไปไหนอย่าให้มีคนด่าว่าเราท�าชั่ว ท�าเลว ก็พอใจแล้ว”  
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ภาคผนวก
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในมุมมองสื่อ
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อาทิตย์ อุไรรัตน์ 
The Last Hero?

 ครั้งหนึ่งเขำเคยได้รับกำรขนำนนำมว ่ำเป ็นอัศวินม ้ำขำวที่
กอบกู้สถำนะของกำรประปำนครหลวงไม่ให้ตกเป็นแหล่งหำประโยชน์ของ
เหล่ำนักกำรเมือง และครั้งหนึ่งเช่นกัน ที่เขำฉีกธรรมเนียมปฏิบัติของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ โดยไปเจรจำกับซำอุดีอำระเบีย ทั้งๆ ที่เพิ่งรับต�ำแหน่งอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร ท่ำมกลำงควำมคุกรุ่นของสงครำมอ่ำวครั้งที่ 1 แต่ฉำยำ “วีรบุรุษ
ประชำธปิไตย” ทีเ่ขำได้รบัหลงัเหตกุำรณ์พฤษภำทมฬิ ดจูะเป็นปฏบิตักิำรทีแ่สดง
ถึงตัวตนของเขำได้ดีที่สุด
 ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นนักบริหำร นักกำรเมืองคนหนึ่ง ที่กล้ำ
ตัดสินใจโดยยึดเอำผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แม้บำงครั้งกำร
ตัดสินใจของเขำอำจกระทบต่อกิจกำรที่เขำและครอบครัวถือหุ้นอยู่ ในบำงมุม
ของชวีติท�ำให้ดเูหมอืนว่ำเขำไม่ประสบควำมส�ำเรจ็เท่ำใดนกั ทัง้ในเรือ่งกำรเมอืง 
และธุรกิจ แต่โมเดลชีวิตของเขำก็เป็นเรื่องที่น่ำศึกษำ โดยเฉพำะในยำมที่
สังคมไทยต้องเผชิญหน้ำกับ “วิกฤตผู้น�ำ” อย่ำงที่ก�ำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ 

 หำก สมคัร สนุทรเวช ไม่ตัง้ข้อหำโจมตสี�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรอืน (ก.พ.) ฐำนรเิริม่แนวคดิปฏริปูระบบรำชกำร จน ก.พ.ต้องส่ง ดร.อำทติย์ 
อไุรรตัน์ ไปออกทวีโีต้วำทกีบัสมคัร และเข้ำตำของคนในพรรคพลงัใหม่ ซึง่ก�ำลงั
มองหำคนลงรบัสมคัรเลอืกตัง้เป็นผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร เมือ่ปี 2518 แล้ว 
ก็คงไม่มีเหตุให้ ดร.อำทิตย์ต้องรีบร้อนลำออกจำกรำชกำร เพื่อมำเริ่มต้นชีวิต
นักกำรเมือง
 พรรคพลงัใหม่ยคุนัน้เป็นพรรคกำรเมอืงทีเ่กดิจำกกำรรวมตวักนัของคน
หนุม่สำวรุน่ใหม่ทีม่กีำรศกึษำหวัก้ำวหน้ำอย่ำง ดร.อำทติย์ อไุรรตัน์, นพ.กระแส 
ชนะวงศ์, นพ.ประสำน ต่ำงใจ, สืบแสง พรหมบุญ และโอฬำร ไชยประวัติ ที่ต้อง
มำมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงกำรปกครองระบอบเผด็จกำรทหำร และมักถูกกล่ำวหำ
อยู่เป็นนิตย์ว่ำเป็นพวกคอมมิวนิสต์ เพรำะมีควำมคิดทำงกำรเมืองที่ไม่ตรงกับ
รัฐบำล จนถูกตั้งฉำยำว่ำ “พรรคแตงโม” เขียวนอกแดงใน 
 “ผมไม่รู้หรอกว่ำคอมมิวนิสต์นี่มันเป็นยังไง แต่ก็ยอมรับว่ำตอนนั้น
ควำมคิดของพวกเรำอำจจะค่อนไปทำงสังคมนิยมอยู่บำ้ง เพรำะเห็นว่ำคนรวย
ควรลงมำช่วยคนจน ส่วนคนรวยกไ็ม่ควรต้องมใีครเข้ำไปช่วย ซึง่มนักน่็ำจะถกู” 
ดร.อำทิตย์บอกถึงแนวคิดทำงกำรเมืองของเขำที่มีในเวลำนั้นต่อ “ผู้จัดกำร” 
 ช่วงปี 2515-2518 ขณะที ่ดร.อำทติย์ หวัหน้ำกองวชิำกำรของ ก.พ. ก�ำลงั
ท�ำงำนอย่ำงขะมกัเขม้นเพือ่ใช้ทนุหลวงอยูน่ัน้ เขำมหีน้ำทีด่แูลงำนกำรวำงระบบ
ก�ำลังพลแบบที่ครอบคลุมสำขำวิชำชีพที่ก�ำลังขำดแคลนอยู่ในประเทศเวลำนั้น 
เช่น แพทย์ และพยำบำล
 ทั้งยังต้องดูแลงำนปฏิรูปโครงสร้ำงระบบรำชกำรในหลำยประเด็น เช่น 
กำรเปลี่ยนระบบเลื่อนขั้นข้ำรำชกำรจำกชั้นตรี โท เอก มำเป็นกำรใช้ซี ที่ประเมิน
ตำมผลงำนอย่ำงทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั นยัว่ำ ก.พ. อยำกจะแก้ภำพลกัษณ์ข้ำรำชกำร
ที่ดูไม่ดีในสำยตำผู้คน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องท่ำทีที่เย่อหยิ่งรำวกับเจ้ำขุนมูลนำย ไม่
ใส่ใจควำมต้องกำรของประชำชน และมกีำรคอร์รปัชนักนัอย่ำงมำกในหน่วยงำน
ของรัฐ 
 แต่กำรปฏิรูปโครงสร้ำงนี้ดูจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจสมัคร สุนทรเวช ที่
ก�ำลังเป็นนักกำรเมืองวัยฉกรรจ์ จึงเปิดฉำกโจมตี ก.พ.มำตั้งแต่ปี 2517 ด้วยข้อ
กล่ำวหำว่ำหน่วยงำน ก.พ.นั้นเองที่มีข้ำรำชกำรเต็มไปด้วยระบบเจ้ำขุนมูลนำย 
มำกมำยด้วยปัญหำคอร์รัปชันภำยในองค์กร
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 หลังจำกโดนโจมตีอยู่นำน หนักเข้ำผู้บริหำร ก.พ.เริ่มทนไม่ไหว เกรงว่ำ
คนจะไม่เข้ำใจ จึงส่ง ดร.อำทิตย์ออกมำเป็นปำกเป็นเสียงโต้วำทีกับสมัครบน
หน้ำจอทีวี เพื่อเสนอแนวคิดกำรปฏิรูประบบรำชกำรแทน ก.พ. 
 หลงักลบัจำกกำรท�ำหน้ำทีน่ีไ้ด้เพยีงไม่นำน กถ็งึเวลำที ่กทม.จดัให้มกีำร
เลือกตั้งผู้ว่ำฯ และสมำชิกสภำ กทม.ในเดือนสิงหำคม 2518 พรรคพลังใหม่ที่
ก�ำลงัจดัโผรำยชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ กต็ดิต่อทำบทำม ดร.อำทติย์ไปลงสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ำฯ กทม. แม้เขำจะปฏิเสธ แต่พรรคพลังใหม่ยังอุตส่ำห์ใส่ชื่อ
เขำเอำไว้ในโผ พร้อม นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว, คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ และ
ประสิทธิ์ ณรงค์เดช ที่อยู่ในทีม 
 “พอเขำมำชวน ผมก็บอกว่ำไม่เอำ เพรำะตอนนั้นผมยังใช้ทุนไม่หมด 
ผมได้ทุนไปเรียนต่อ 5 ปีจนจบด็อกเตอร์ สมัยผมต้องกลับมำท�ำงำนใช้คืน 10 
ปี ผมเพิ่งอยู่ ก.พ.มำ 8 ปีเอง เหลือตั้ง 2 ปี ถ้ำให้ผมออกก่อนก็ตำยสิ แล้วผมจะ
เอำเงินที่ไหนไปคืนเขำ ผมก็เลยไม่เอำด้วย” ดร.อำทิตย์เล่ำให้ฟัง 
 แต่ท้ำยที่สุดไม่มีใครเอำจริงสักรำย พรรคพลังใหม่จึงต้องมำจัดท�ำโผ
รำยชื่อชุดที่ 2 ชื่อของ ดร.อำทิตย์ยังคงถูกเขียนลงไว้ในโผนี้ เพียงแต่ครำวนี้มี
สืบแสง พรหมบุญ เป็นหนึ่งในตัวรอง พร้อมสมำชิกร่วมทีมอีก 25 คน 
 “เขำโทร.มำหลอกล่อให้ผมไปที่ กทม. บอกว่ำมำให้ก�ำลังใจเพื่อนฝูง
หน่อย ไม่ต้องไปอะไรมำก ตอนนั้น 2-3 โมง วันนั้นเป็นวันสุดท้ำย กทม.จะปิด
รบัสมคัร ผมกไ็ป แต่พอไปถงึผมกต็ะลงึเลย เขำพร้อมกนัหมดแล้วนี ่ขำดแต่ตวั
ผู้ว่ำฯ คนเดียว คือเขำกะให้ผมตกกระไดพลอยโจน ผมก็เป็นคนที่ท�ำอะไรเพื่อ
คนอื่นอยู่เรื่อย ที่สุดก็เลยตัดสินใจตรงนั้น เขียนใบสมัครเลย ยังไม่ได้ลำออก
จำกรำชกำรด้วย ทีมเขำก็ครบ เย็นนั้นผมก็ต้องไปเรียนเลขำธิกำร ก.พ. ท่ำนก็
โกรธและเสียใจมำกที่ผมออก ก็เริ่มต้นชีวิตกำรเมืองตรงนั้น” 
 กำรเลือกตั้งครั้งแรกที่ต้องแข่งกับ ธรรมนูญ เทียนเงิน จำกพรรค
ประชำธิปัตย์นั้น แม้ ดร.อำทิตย์จะพ่ำยคะแนนในเขตพื้นที่รอบนอก กทม. เช่น 
หนองแขม มีนบุรี ซึ่งมีผู้ออกมำใช้สิทธิโดยรวมสูงถึง 80% ก็ตำม แต่กับพื้นที่ใน
เขต กทม.ถือว่ำเป็นกำรเริ่มต้นออกตัวที่ดี เพรำะเขำสำมำรถกวำดคะแนนเสียง
มำได้เกือบหมด 
 แม้จะพ่ำยศึกเลือกตั้งในสนำมเล็กก็ตำม แต่ก็เข้ำตำ พล.ต.ประมำณ 
อดิเรกสำร (ยศในขณะนั้น) หัวหน้ำพรรคชำติไทย และ ส.ส.สระบุรี ซึ่ง

สนทิสนมคุน้เคยกบัคนในครอบครวัอไุรรตัน์มำตัง้แต่เมือ่ครัง้ประสทิธิ ์บดิำของ 
ดร.อำทติย์ ยงัเป็นผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัสระบรุ ีจงึได้ตดิต่อให้เขำเข้ำร่วมกบัพรรค
ชำติไทยเพื่อลงเล่นในสนำมใหญ่ แต่ ดร.อำทิตย์ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่ำ เขำและ
พรรคชำติไทยมีแนวคิดทำงกำรเมืองที่ไม่ตรงกัน
 เมื่อไม่ได้ตัวมำเป็นสมำชิกพรรคชำติไทย พล.ต.ประมำณเลยเสนอให้ 
ดร.อำทิตย์กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ ในต�ำแหน่งรองเลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (สวล.) เพื่อรอเวลำขึ้นเป็นเลขำธิกำร แทนที่ 
ดร.พร้อม พำนิชภักดิ์ ที่จวนจะเกษียณอำยุในอีก 4-5 เดือนข้ำงหน้ำ 
 ทว่ำ ดร.อำทิตย์นั่งอยู่ในต�ำแหน่งรองเลขำธิกำร สวล.เพียงไม่นำน ก็มี
เหตุให้รัฐบำลต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เวลำนั้นพรรคพลังใหม่ต้องกำรให้
เขำกลับมำเป็นหัวหน้ำทีม ส.ส.ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็น
พื้นที่ของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปรำโมช หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ที่จะลงร่วมกับรุ่นพี่
ของ ดร.อำทิตย์จำกรั้วจุฬำฯ อย่ำง กมล สมวิเชียร และพิภพ อักษีตรีลักษณ์ 
 เวลำนั้น สื่อเริ่มวิพำกษ์วิจำรณ์ ดร.อำทิตย์ซึ่งโดดขึ้นมำจำกต�ำแหน่งซี 
6 เมื่อครั้งยังอยู่ ก.พ.มำเป็นซี 9 ใน สวล.แล้ว ว่ำเป็นนักกำรเมืองชักเข้ำชักออก 
ไม่มอีดุมกำรณ์ อยูใ่นต�ำแหน่งซ ี9 แล้วคงไม่ลงมำเล่นกำรเมอืง เพรำะไม่กล้ำลง
มำชนกบั ม.ร.ว.เสนย์ี เจ้ำของพืน้ทีป่ทมุวนั จนทีส่ดุเขำจงึตดัสนิใจสละต�ำแหน่ง
ใน สวล. มำลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับ ม.ร.ว.เสนีย์ 
 “ตอนนัน้ผมคดิว่ำถ้ำผมไม่ลงเขตอำจำรย์เสนย์ีเอง กเ็ท่ำกบัคนอืน่ต้องมำ
ลงให้ถกูเชอืด จะให้ลกูน้องถกูเชอืด แล้วเรำเอำตวัรอดนี ่มนัไม่ใช่ผม ผมเลยลง
ชนเสียเอง แล้วก็แพ้ท่ำนไม่มำก แค่ 500 คะแนน แต่ก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไร 
เพรำะเชือ่ว่ำได้ท�ำหน้ำทีใ่นแนวทำงส่วนรวมแล้ว ช่วงนัน้โรงพยำบำลพญำไทกม็ี
แล้ว ผมเลยกลับไปดูแลโรงพยำบำล” 
 แต่เพียงไม่นำน เขำต้องกลับมำสู ่แวดวงกำรเมืองอีกครั้งในฐำนะ
รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ตำมค�ำชักชวนจำก พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
ซึ่งเข้ำรับต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีหลังคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดินภำยใต้
กำรน�ำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ได้ท�ำรัฐประหำรรัฐบำลธำนินทร์ กรัยวิเชียร 
เมื่อปี 2520 
 หลังเหตุกำรณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2519 ที่พัฒนำมำจน 
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ขึ้นเป็นนำยกรัฐมนตรี นอกจำกนำยทหำรกลุ่ม 
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“ยังเติร์ก” ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดันให้มีกำรนิรโทษกรรมทำงกำรเมือง
ครั้งใหญ่แล้ว ยังมี ดร.อำทิตย์อีกคนที่ช่วยอ้อนวอนให้นำยกรัฐมนตรีปล่อยคน
ทีถ่กูคมุขงัไว้จ�ำนวนมำก รวมถงึ สธุรรม แสงประทมุ ทีถ่กูทำงกำรจบัตวัไปขงัคกุ
ด้วยข้อหำมีพฤติกำรณ์อันเป็นคอมมิวนิสต์
 ระหว่ำงทีเ่ขำท�ำงำนร่วมกบั พล.อ.เกรยีงศกัดิอ์ยูน่ัน้ กเ็กดิเหตกุำรณ์กลุม่
ครปูระชำบำลรวมตวัก่อมอ็บประท้วงอยูท่ีจ่งัหวดัขอนแก่น เพือ่เรยีกร้องขอแยก
ตัวออกจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เพรำะไม่อยำกทนอยู่ภำยใต้
กำรดูแลของกรมกำรปกครอง ส่วนทำงกำรก็พยำยำมสลำยกลุ่มผู้ประท้วงด้วย
กำรน�ำรถดับเพลิงมำฉีดน�้ำเข้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม จนท�ำให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวไป
ตำมๆ กัน บำงรำยหนักหนำถึงขั้นหูฉีก 
 ผู้น�ำครูประชำบำลอย่ำง สุชน ชำลีเครือ, ชิงชัย มงคลธรรม และ วิวัฒน-
ไชย ณ กำฬสินธุ์ ที่ก�ำลังสับสนจนหำทำงออกไม่ได้อยู่ในเวลำนั้น จึงตัดสินใจ
เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ เพื่อขอให้ ดร.อำทิตย์ยื่นมือเข้ำช่วย 
 เมื่อ ดร.อำทิตย์รู้เหตุแห่งควำมอัดอั้นนี้ เขำก็รับปำกว่ำจะช่วยแก้ปัญหำ
ให้ โดยควักเงินส่วนตัวจ�ำนวน 8,000 บำทให้ทั้งสำมไปจัดสัมมนำเพื่อน�ำข้อ
สรุปจำกกำรสัมมนำกลับมำยืนยันว่ำต้องกำรแยกตัว หลังจำกนั้นเขำจึงน�ำข้อ
สรุปดังกล่ำวเสนอให้ พล.อ.เกรียงศักดิ์สั่งยำ้ยให้ครูประชำบำลมำอยู่ใต้สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมตั้งส�ำนักงำนกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ขึ้นมำดูแล
ครูกลุ่มนี้แทน 
 แต่เมือ่มำถงึยคุรฐับำลทีม่ ีดร.ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นนำยกรฐัมนตร ีกลบัมี
ควำมเคลือ่นไหวทีจ่ะให้ครกูลบัไปขึน้ตรงต่อองค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิน่อกีครัง้ 
ซึ่งเป็นกำรย้อนยุคกำรศึกษำกลับไปสมัยเมื่อกว่ำ 20 ปีก่อน !!! 
 ตลอดช่วงด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ถือเป็น
ช่วงที่ ดร.อำทิตย์ได้ท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ ทั้งในหน้ำที่ทีมท�ำงำนด้ำนนโยบำย
เศรษฐกจิ และในฐำนะทีเ่ป็นประธำนอนกุรรมกำรทีป่รกึษำระเบยีบบรหิำรนำยก-       
รัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จนท�ำให้เขำเข้ำไปมีส่วนส�ำคัญใน
กำรผลักดันนโยบำยปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนรำชกำร ที่ได้รับกำรผลักดัน
ต่อๆ กันมำในรัฐบำลแต่ละยุค 
 หลำยโครงกำรทีร่เิริม่แนวคดิในยคุนัน้ เมือ่เวลำผ่ำนมำแล้วถงึกว่ำ 20 ปี 
ยงัถอืว่ำเป็นโครงกำรทีท่นัสมยั และมหีลกักำรทีค่ล้ำยคลงึกบัโครงกำรทีเ่กดิขึน้

ในยุคนี้ เพียงแต่มีรำยละเอียดที่แตกต่ำงออกไปตำมแต่สถำนกำรณ์ 
 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เป็นอีกหน่วยงำนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำดังกล่ำว 
เช่นเดียวกับกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน จำกที่ ดร.อำทิตย์เห็นว่ำกำรศึกษำ
ที่จ�ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน แม้จะช่วยให้เด็กเข้ำเรียนได้จริงก็ตำม แต่จ�ำนวน
ห้องเรียนที่มีอยู่สำมำรถรองรับเด็กได้เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น เพรำะแต่ละปีจะ
มีเด็กเกิดใหม่จ�ำนวนมำก เมื่อรัฐบำลตั้งกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียนขึ้นแล้ว 
ส�ำนักงำนเยำวชนแห่งชำติ และส�ำนักงำนวัฒนธรรมแห่งชำติจึงเกิดตำมมำ 
 แนวคดิปรบัโครงสร้ำงกรมต�ำรวจทีเ่หน็ควรต้องยกกรมต�ำรวจเป็นทบวง
ต�ำรวจ ขึน้ตรงต่อส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีกระจำยอ�ำนำจอธบิดกีรมต�ำรวจทีม่เีพยีง 
1 ต�ำแหน่ง แต่ต้องดูแลต�ำรวจนับแสนทั่วประเทศ ด้วยกำรแตกต�ำแหน่งอธิบดี
ออกเป็นหลำยๆ ต�ำแหน่ง มทีัง้อธบิดกีรมต�ำรวจนครบำล, อธบิดกีรมต�ำรวจภธูร 
1, 2 และ 3 มีอธิบดีกรมต�ำรวจสอบสวนกลำง และปลัดทบวงกรมต�ำรวจ 
 กำรปรับโครงสร้ำงกำรท�ำงำนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยย้ำยต้นสังกัด
จำกกรมกำรปกครองมำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี เพิ่มอ�ำนำจผู้ว่ำฯ ในกำร
สัง่งำนเจ้ำหน้ำทีใ่นทกุกระทรวง ทีม่ใีนแต่ละจงัหวดั โดยก�ำหนดให้ผูว่้ำฯ ต้องมำ
จำกคนในทกุกระทรวง ทบวง กรม ทีไ่ด้สอบผ่ำนขัน้ตอนนกับรหิำรระดบัสงู เพือ่
จะเข้ำสูก่ำรฝึกอบรมในโรงเรยีนผูบ้รหิำร ก่อนย้ำยลงจงัหวดัต่ำงๆ โดยมอี�ำนำจ
เบด็เสรจ็ในกำรวำงงบประมำณจงัหวดัในฐำนะตวัแทนนำยกรฐัมนตร ี เป็นอกี 2 
แนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคนั้น แต่ไม่อำจท�ำได้ส�ำเร็จเนื่องจำกปัจจัยหลำยประกำร 
แต่มำเป็นจริงเป็นจังในยุคนี้ เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ส�ำนักงำนต�ำรวจ
แห่งชำติ และ “ผู้ว่ำฯ ซีอีโอ” 
 กำรผลักดันโครงกำรใหม่ เช่น โครงกำรปีเกษตรกรแห่งชำติ โดย 
ดร.อำทิตย์เป็นผู้อ�ำนวยกำรคนแรก รวมถึงวำงโครงกำรตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
แห่งชำติที่บ้ำนพิษณุโลก หลังจำกที่เขำ และ ดร.อำณัติ อำภำภิรม เดินทำง
ไปดงูำนศนูย์ operation center ในมำเลเซยี เพือ่น�ำกลบัมำใช้เป็นแนวทำงสร้ำง
ศนูย์รวมจดัเกบ็ฐำนข้อมลูเศรษฐกจิทีม่มีำตรฐำนและใหญ่สดุจำกทกุกระทรวง
ในไทย 
 แต่โครงกำรนี้ยังไม่ได้เริ่ม เพรำะ พล.อ.เกรียงศักดิ์ประกำศลำออก
จำกต�ำแหน่งทั้งน�้ำตำกลำงสภำ จำกวิกฤตรำคำน�้ำมันเสียก่อน ในขณะที่ 
บริษัท ไอบีเอ็ม ก็ยังไม่ได้ส่งใบเสนอรำคำให้รัฐบำลพิจำรณำ ท�ำให้โครงกำร
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นี้ถูกเก็บเงียบไปจนถูกหยิบยกขึ้นมำพูดกันอีกครั้งในรัฐบำลชุดนี้ เพียงแต่
แนวคิดเปลี่ยนไป เพรำะจะย้ำยศูนย์กลำงจำกบ้ำนพิษณุโลกมำยังห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ท�ำเนียบรัฐบำลแทน
 ส่วน ดร.อำทติย์ หลงัจำก พล.อ.เกรยีงศกัดิพ้์นจำกกำรเป็นนำยกรฐัมนตรี 
ในปี 2522 ก็ตัดสินใจกลับไปดูแลโรงพยำบำลพญำไท ขณะที่ พล.อ.เกรียงศักดิ์
เอง ด้วยแรงยุจำก ดร.อำทิตย์ ก็ออกมำตั้งพรรคชำติประชำธิปไตยในปี 2524 
เพือ่ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ซ่อมทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ ได้รบัเลอืกเป็น ส.ส.ผูส้ร้ำงต�ำนำน 
“โรคร้อยเอด็” ทีด่งักระฉ่อนอยูใ่นยคุนัน้ โดย ดร.อำทติย์กระโดดเข้ำมำช่วยเป็น
ช่วงๆ สลับกับกำรออกไปดูแลกิจกำรโรงพยำบำลพญำไท 
 กำรเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคชำติประชำธิปไตยมีเป้ำหมำยชัดเจนว่ำจะ
เอำชนะพรรคกจิสงัคมทีม่ ีบญุช ูโรจนเสถยีร เป็นแม่ทพัคมุกำรเลอืกตัง้ในเขตนี้
อยู ่ดงันัน้ หำกต้องกำรพชิติศกึในสนำมเลอืกตัง้ครัง้นัน้ให้ได้ แผนกำรเลอืกตัง้ก็
ต้องถูกวำงไว้เป็นอย่ำงดี 
 ผลจำกที่เคยช่วยครูประชำบำลก่อนหน้ำนี้ ท�ำให้เขำได้ครูประชำบำล
มำเป็นสำยสืบและผู้เก็บข้อมูลเชิงลึกแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลแต่ละ
วันกลับมำยังศูนย์บัญชำกำรที่เขำไปตั้งไว้ที่ร้อยเอ็ด คอยวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
แยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละพื้นที่ของพรรคชำติประชำธิปไตยเทียบกับ
พรรคกิจสังคม
 “ผลเลือกตั้งเรำชนะ แต่ก่อนหน้ำผมไม่รู ้หรอกว่ำคุณบุญชูส่งคน
มำสอดแนมถึงในที่ท�ำงำนของผม เพื่อดูว่ำผมมีวิธีท�ำงำนยังไง ซึ่งท่ำนก็ชอบวิธี
นี้ของผมมำก อยำกให้ไปท�ำแบบนี้ให้ท่ำนหน่อย” ดร.อำทิตย์บอก 
 โดยส่วนตัว ดร.อำทิตย์กับบุญชูรู้จักกันมำก่อนหน้ำนี้แล้ว ตั้งแต่สมัย
บุญชูยังอยู่ตึกด�ำของกลุ่มพีเอสเอ แต่ยังไม่เคยร่วมงำนทำงกำรเมืองกันอย่ำง
เป็นทำงกำร 
 เมื่อเสร็จกำรเลือกตั้ง ดร.อำทิตย์ก็กลับไปช่วยดูแลโรงพยำบำลพญำไท
จนปลำยปี 2526 สุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์ จำกพรรคกิจสังคม เป็นรัฐมนตรีช่วย
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เกิดปัญหำกำรเมืองในกำรประปำนครหลวง (กปน.) 
ดร.นิวัตต์ ดำรำรัตน์ อำจำรย์คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ยื่นใบลำออกจำกบอร์ด ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน ตั้ง 
ดร.อำทิตย์เป็นกรรมกำรในต�ำแหน่งที่ว่ำง 

 ท่ำมกลำงข่ำวลอืหนำหวู่ำ ประชำ ตนัศริ ิผูว่้ำฯ กปน.ก�ำลงัจะโดนปลด และ 
ดร.อำทติย์จะขึน้มำแทน สหภำพแรงงำน กปน.กจ็ดัแจงท�ำโพลส�ำรวจคณุสมบตัิ
ผู้ว่ำฯ ที่ชำว กปน.ต้องกำร ซึ่งมำหล่นลงตรง ดร.อำทิตย์รำวกับถูกล็อกสเปก
ยังไงยังงั้น 
 “ผมก็ไม่รู้ว่ำเขำอคติกันหรือเปล่ำนะ ตอนนั้นผมไปญี่ปุ่น มีคนโทร.ไป
หำผมกลำงดึกขอให้ผมกลับมำ จะให้ไปท�ำงำนที่กำรประปำฯ ผมก็บอกว่ำขอ
ให้ท�ำเป็นขั้นตอนก่อน อย่ำเพิ่งแน่ใจ ตอนเริ่มแรกผมไปเป็นประธำนกรรมกำร
ปรับปรุงกำรประปำฯ ก่อน และก็มำเป็นบอร์ดไม่นำน แค่ 1-2 เดือน ก่อนจะได้
รับต�ำแหน่งผู้ว่ำฯ ในปี 2527” 
 แม้จะเข้ำไปช่วยประสำนรอยร้ำวให้เกดิควำมกลมเกลยีวในกำรประปำฯ 
ฟื้นฟูกิจกำรที่เคยขำดทุนทุกปีให้เริ่มมีก�ำไรได้ภำยใน 1 ปี ซึ่งผลงำนครั้งนี้ท�ำให้
เขำได้รับกำรยอมรับจำกพนักงำน กปน.ว่ำเป็นเสมือนฮีโร่ 
 แต่ท่ำลงจำกต�ำแหน่งของเขำกลับไม่สวยหรูนัก เพรำะถูกกำรเมือง
เล่นงำนจนต้องยื่นใบลำออก
 จำกนั้นจึงไปวำงศิลำฤกษ์เพื่อก่อสร้ำง มหำวิทยำลัยรังสิต ในปี 2528 
หลังจำกก่อนหน้ำนั้นเขำเคยมองหำที่ดินมำท�ำมหำวิทยำลัยรังสิต ตั้งแต่ช่วงปี 
2527 แล้ว ด้วยอนำคตหวังจะใช้ประสบกำรณ์จำก ก.พ.เมื่อครั้งเข้ำไปปรับปรุง
กระทรวงสำธำรณสุข มำจัดเป็นโมเดลธุรกิจโรงพยำบำลพญำไท ที่จะเกื้อหนุน
ให้มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นโรงเรียนแพทย์ โดยมีโรงพยำบำลพญำไทเป็นแหล่ง
ฝึกงำนของแพทย์ฝึกหดัทีม่หำวทิยำลยัรงัสติเป็นผูผ้ลติขึน้มำ (รำยละเอยีดอ่ำน 
“มหำวิทยำลัยรังสิต ไม่รู้จะเอำเงินหรือกล่อง”)
 ชีวิตกำรเมืองของ ดร.อำทิตย์ช่วงนี้เริ่มเข้มข้นขึ้น เมื่อบุญชูลำออกจำก
พรรคกิจสังคมเพื่อมำตั้งพรรคกิจประชำคม บุญชูชวนเขำให้มำเป็นเลขำธิกำร
พรรค ผลเลอืกตัง้ในปี 2529 ทีเ่ป็นทีม่ำของรฐับำล “เปรม 5” พรรคกจิประชำคม
ได้รับเลือกมำ 15 คน สูงเป็นอันดับ 8 แต่ก็ไม่ได้เข้ำร่วมรัฐบำล จน พล.อ.เปรม 
ติณสูลำนนท์ ประกำศยุบสภำ ในปี 2531 
 ในปี 2533 ขณะทีย่งัเป็นเลขำธกิำรพรรคกจิประชำคมอยูน่ัน้ คนในพรรค
ก็เกิดแนวคิดขึ้นว่ำควรท�ำตัวให้ใหญ่ขึ้น ด้วยกำรจับพรรคเล็กอื่นๆ ที่เคยเป็น
ฝ่ำยค้ำนในรัฐบำลเปรม 5 มำรวมกัน เมื่อเห็นตรงกันอย่ำงนี้แล้ว ดร.อำทิตย์จึง
เป็นหัวหอกในเรื่องนี้
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 โดยน�ำพรรคประชำชนของเฉลิมพันธุ์ ศรีวิกรม์, พรรคก้ำวหน้ำของ
อุทัย พิมพ์ใจชน และพรรครวมไทยของณรงค์ วงศ์วรรณ รวมเข้ำกับพรรค
กิจประชำคมของบุญชู จนเกิดเป็นพรรคใหม่ชื่อว่ำ เอกภำพ โดยมี ดร.อำทิตย์
เป็นโฆษกพรรค 
 เมื่อเป็นพรรคใหญ่ขึ้นมำ รัฐบำล พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ 2 ที่ก�ำลัง
ฟอร์มรัฐบำลในปี 2533 เลยมำดึงพรรคเอกภำพให้เขำ้ร่วมรัฐบำล ดร.อำทิตย์
ถูกเสนอชื่อในครั้งแรกให้เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งจะด้วย
เหตุผลใดนั้นเจ้ำตัวบอกไม่รู้ 
 “แต่พอวิเครำะห์ได้ว่ำอำจเป็นควำมคิดตื้นๆ ที่เห็นว่ำเป็นเจ้ำของ
โรงพยำบำลพญำไท จึงคิดว่ำน่ำจะเหมำะกับตรงนี้” 
 แต่ยงัไม่ทนัตดัสนิใจรบัต�ำแหน่ง พล.อ.ชำตชิำยกม็ปัีญหำขึน้มำว่ำยงัหำ
คนไปอยู่กระทรวงกำรต่ำงประเทศไม่ได้ จึงเสนอให้ ดร.อำทิตย์ย้ำยมำนั่งตรงนี้
แทน และยังไม่ทันที่รัฐบำลจะได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ ดร.อำทิตย์ก็โดนฝ่ำย
ค้ำนขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก่อน เพรำะเขำไปแหวกธรรมเนียมกำรเมือง 
โดยกำรเดินทำงไปยังซำอุดีอำระเบียก่อนที่รัฐบำลจะแถลงนโยบำย 
 เขำจ�ำได้ว่ำวันที่ 15 ธันวำคม 2533 เป็นวันที่เขำเริ่มรับต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รัฐบำลจะแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำในวันที่ 6 
มกรำคม 2534 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำร แต่สงครำม
อ่ำวเปอร์เซียระหว่ำงอเมริกำกับอิรัก ที่ติดพันมำตั้งแต่ต้นปี 2533 ซึ่งอเมริกำ
ได้ประกำศขู่ไว้ว่ำ หำกในวันที่ 15 มกรำคม 2534 อิรักยังไม่ถอนก�ำลังออกจำก
คูเวตแล้ว อเมริกำจะเริ่มบอมบ์อิรักทันที 
 ตอนนั้นยังไม่มีใครคิดว่ำสงครำมนี้จะเกี่ยวกับเมืองไทย แถมอ่ำว
เปอร์เซียอยู่ห่ำงออกไปตั้งไกล ดร.อำทิตย์เฝ้ำมองสถำนกำรณ์นี้ด้วยควำมวิตก
ว่ำผลประโยชน์ของประเทศไทยอำจตดิอยูใ่นวงัวนของสงครำมครัง้นีจ้ำกหลำย
ปัจจยัในขณะนัน้ ไม่ว่ำจะเรือ่งกำรตดิตำมตวัผูส้งัหำรเจ้ำหน้ำทีท่ตูซำอดุอีำระเบยี 
ประจ�ำประเทศไทยที่ยังไม่คืบหน้ำ แถมยังมีนักธุรกิจจำกซำอุฯ หำยตัวไป
อีกคน หลังถูกเจ้ำหน้ำที่ไทยพำตัวไปสอบสวน และมีเพชรของเจ้ำชำยซำอุฯ 
ที่ถูกขโมยมำ 
 นอกจำกนีย้งัมรีฐัมนตรคีนหนึง่ของคเูวต ทีพ่ลดัถิน่ไปพ�ำนกัอยูใ่นเมอืง
เจดดำห์ ซำอุดีอำระเบีย และได้เดินทำงมำยังเมืองไทย แต่กลับไม่มีตัวแทน

รัฐบำลยอมไปพบ นอกจำกนี้รัฐบำลไทยยังเคยละเมิดค�ำสั่งสหประชำชำติ ที่
ประกำศ sanction รัฐบำลอิรักฐำนบุกคูเวต ด้วยกำรลอบส่งข้ำวไปขำยให้อิรัก 
พอรัฐบำลสหรัฐฯ รู้เข้ำก็ไม่พอใจ
 “ผมเห็นว่ำประโยชน์ประเทศมันอยู่ตรงนี้ เรำต้องซื้อน�้ำมันจำกแถบนั้น 
และไม่มีใครที่จะซึ้งใจกับประเทศหนึ่งประเทศใดได้มำกเท่ำกับในเวลำที่เขำ
ก�ำลังเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยำก เมื่อประเทศก�ำลังเกิดวิกฤต เรำไม่มีอำวุธอะไร
จะไปช่วยเขำได้ แต่ผมก็คิดในหลักปรัชญำน�้ำใจ ก็เดินทำงไปหำเขำ คุยกันจน
มข้ีอตกลงร่วมมอืกนัมำกมำย เช่น ขอให้มหำวทิยำลยัเขำช่วยรบัมสุลมิจำกไทย
ด้วย ขอโควตำให้ชำวมุสลิมไทยที่แต่ละปีต้องไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ เขำก็
ตกลง แต่กลับมำผมโดนสภำเปิดอภิปรำยฯ ว่ำ ผมท�ำผิดที่ไปตกลงกับทำงนั้น
ทัง้ทีร่ฐับำลยงัไม่ได้แถลงนโยบำย” อดตีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ระบำยควำมในใจ 
 ดร.อำทิตย์บอกว่ำ กำรท�ำงำนในต�ำแหน่งนี้แม้จะไม่โด่งดังมำกนัก แต่
ก็ถือว่ำเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เขำภูมิใจมำกที่สุด เนื่องจำกเป็นครั้งแรกที่เขำได้
ใช้ควำมรู้ทำงกำรทูตที่เขำได้เคยร�่ำเรียนมำในคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มำใช้ด�ำเนินนโยบำยทำงกำรทูตในยำมวิกฤต 
 แต่รฐับำลชำตชิำย 2 อยูเ่พยีงไม่กีว่นั เพรำะถกูรฐัประหำรโดยคณะ รสช. 
ในวนัที ่23 กมุภำพนัธ์ 2534 และต่อเนือ่งบำนปลำยกลำยเป็นเหตกุำรณ์พฤษภำ
ทมิฬในปี 2535 
 หลังกำรปฏิวัติของ รสช. ดร.อำทิตย์ย้ำยพรรคถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกจำก
พรรคเอกภำพมำอยู่สำมัคคีธรรมที่มีณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค และ
มีฐิติ นำครทรรพ เป็นเลขำธิกำร โดยเขำได้รับต�ำแหน่งประธำนสภำผู้แทน
รำษฎร ซึ่งเป็นประธำนรัฐสภำที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรเสนอชื่อบุคคลขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี อันเป็นที่มำของฉำยำ “วีรบุรุษประชำธิปไตย” เมื่อเขำ
ตัดสินใจเสนอชื่อ อำนันท์ ปันยำรชุน ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต่อจำก 
พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร ที่ลำออกหลังเกิดเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ
 กำรตัดสินใจดังกลำ่ว แม้ว่ำเขำจะถูกตรำหน้ำจำก ส.ส.ในพรรควำ่เป็น
ผูท้รยศเพือ่น เพรำะไม่ยอมเสนอชือ่ พล.อ.อ.สมบญุ ระหงษ์ แต่เขำกย็นืยนัโดย
ยดึผลประโยชน์ของประเทศเป็นทีต่ัง้ และเพือ่ไม่ให้สถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงวุน่วำย
ไปมำกกว่ำที่เป็นอยู่ 
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 จำกนั้นเมื่อหมดยุครัฐบำลอำนันท์ 2 จึงออกมำตั้งพรรคเสรีธรรมร่วม
กับพินิจ จำรุสมบัติ และได้เข้ำร่วมรัฐบำลที่มีพรรคประชำธิปัตย์เป็นแกนน�ำ 
โดยเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข จนปี 2538 รัฐบำล
ชวน 1 ประกำศยุบสภำ เพื่อเปิดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ โดยผลกำรเลือกตั้งพรรค
ชำตไิทยได้เสยีงข้ำงมำกในกำรจดัตัง้รฐับำล ชือ่ของ ดร.อำทติย์ ในช่วงนีจ้งึเงยีบ
หำยไป  
 ก่อนจะกลบัมำรบัต�ำแหน่งเป็นรฐัมนตรกีระทรวงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมในรัฐบำลชวน 2 เมื่อปี 2542 หลังเหตุกำรณ์วิกฤตค่ำเงินบำท
กลำงปี 2540 ซึ่งในครั้งนี้เขำสังกัดอยู่พรรคประชำธิปัตย์ และต�ำแหน่งนี้เป็น
ต�ำแหน่งสุดท้ำยในชีวิตกำรเมืองของ ดร.อำทิตย์ 
 รัฐบำลพรรคประชำธิปัตย์หมดวำระลงในต้นปี 2544 พร้อมกับกำร
เริ่มต้นบทบำทภำรกิจใหม่ของ ดร.อำทิตย์ คือกำรตำมเคลียร์หนี้ของกิจกำร
ครอบครวัทีเ่กดิปัญหำขึน้จำกวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ระหว่ำงทีเ่ขำไปด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 ดร.อำทติย์อำจเป็นเหมอืนกบันกักำรเมอืงคนอืน่อกีหลำยคนทีส่วมหมวก
หลำยใบ คอื เป็นทัง้นกัธรุกจิเจ้ำของกจิกำร ขณะทีเ่จ้ำตวัออกไปเล่นกำรเมอืง แต่
เขำแตกต่ำงจำกนกัธรุกจิกำรเมอืงเหล่ำนัน้ เพรำะเขำแยกแยะเรือ่งของกำรเมอืง
กับเรื่องธุรกิจออกจำกกันได้เด็ดขำด 
 ในขณะที่ลูกจ้ำงในบริษัทที่มีเจ้ำของออกไปเล่นกำรเมืองหลำยคนต้อง
ท�ำงำนหนักขึ้น เพรำะนอกจำกงำนประจ�ำแล้ว ยังต้องคอยเจรจำหรือคอย
เทกแคร์นักกำรเมือง เพรำะเจ้ำของกิจกำรน�ำผลประโยชน์ทำงธุรกิจกับผล
ประโยชน์ทำงกำรเมืองมำเอื้อให้แก่กันและกัน
 สุดท้ำยแล้ว เจ้ำของธุรกิจนั้นมีแต่รวยขึ้น บำงคนรวยล้นฟ้ำ แต่ผล
ประโยชน์ที่ลูกจ้ำงได้รับกลับยังคงเท่ำเดิม 
 แต่ส�ำหรับลูกจ้ำงในกิจกำรของ ดร.อำทิตย์หำเป็นเช่นนั้นไม่ 
 ลกูน้องหลำยคนของเขำทีม่หำวทิยำลยัรงัสติ รูส้กึดใีจทีรู่ว่้ำเขำจะวำงมอื
ทำงกำรเมือง เพรำะเขำจะได้มีเวลำมำบริหำรงำนที่นี่อย่ำงเต็มที่เสียที
 ตลอดเวลำ 30 ปีในชีวิตนักกำรเมือง ดร.อำทิตย์มิได้รวยขึ้นหรือจนลง
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
 ที่ส�ำคัญ เขำไม่เคยเอำควำมเป็นวีรบุรุษประชำธิปไตยที่เคยได้รับเมื่อ          

14 ปีก่อน มำเป็นเหตุผลทวงบุญคุณจำกสังคมเหมือนที่นักกำรเมืองบำงคน 
ชอบท�ำ
 ชวีติของ ดร.อำทติย์ท�ำให้ควำมเชือ่ของนกัธรุกจิกำรเมอืงหลำยคนทีค่ดิ
ว่ำทัง้สองอย่ำงสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กนัและกนัอย่ำงลงตวั ไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นจรงิ
เสมอไป
 แต่จะมีสักกี่คนที่คิดและท�ำได้อย่ำง ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์

     นิตยสารผู้จัดการ 
     มีนาคม 2549 
     โดย สุจินดา มหสุภาชัย
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มหาวิทยาลัยรังสิต 
ไม่รู้จะเอาเงินหรือกล่อง

 นับตั้งแต่เกิดวิกฤตผู้น�ำของสังคมไทยขึ้นมำ ดูเหมือนมหำวิทยำลัย
รังสิตจะเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวที่ออกมำร่วมสนับสนุน
ควำมเคลื่อนไหวในกำรให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ้นจำกต�ำแหน่งนำยก-
รัฐมนตรี 
 องค์กำรนักศึกษำ, คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้จัดงำน 
“ไม่ไล่ ไม่หนุน แต่คุณต้องตอบ” เพื่อยื่นหนังสือตั้งกระทู้ถำม พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร 
 ควำมพยำยำมขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรเมืองของ
มหำวิทยำลัยรังสิตครั้งนี้ ดูยำกล�ำบำกกว่ำกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำร
ศึกษำกับพันธมิตรในต่ำงประเทศที่เคยประกำศไว้เมื่อต้นปีนี้ ด้วยเหตุที่เป็น
มหำวิทยำลัยเอกชนที่เคลื่อนไหวอย่ำงโดดเดี่ยว 
 เนือ่งจำกเพือ่นจำกอกี 5 สโมสรนกัศกึษำมหำวทิยำลยัเอกชน คอื สโมสร
นกัศกึษำมหำวทิยำลยัสยำม, สโมสรนกัศกึษำมหำวทิยำลยัเซนต์จอห์น, สโมสร
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต, สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลกรุงเทพ และสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปฏิเสธไม่
เข้ำร่วมแสดงพลงัในครัง้นีด้้วยเหตผุลต่ำงกนั บ้ำงกอ้็ำงว่ำมำไม่ทนั บ้ำงกช็ดัเจน
แต่แรกแล้วว่ำไม่เอำด้วย และบ้ำงกบ็อกว่ำผูบ้รหิำรสถำบนัขอให้นกัศกึษำวำงตวั
เป็นกลำง 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่ำมหำวิทยำลัยรังสิตมีอธิกำรบดีที่ชื่อ ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ 
ซึ่งปัจจุบันแม้จะไม่อยู่ในแวดวงกำรเมืองมำตั้งแต่ปี 2544 แต่เขำก็ยังมีต�ำแหน่ง
เป็นรองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และเป็นคนที่เคยได้รับกำรยกย่องให้เป็น
วีรบุรุษประชำธิปไตยในช่วงเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ปี 2535 
 ก่อนหน้ำนีต้ัง้แต่ปลำยปีก่อน มหำวทิยำลยัรงัสติทีม่อีำยคุรบ 20 ปี ได้จดั
กิจกรรมทำงกำรศึกษำอย่ำงคึกคัก ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรจัดประชุมขยำยควำม
ร่วมมือสู่ครูแนะแนวตำมโรงเรียนมัธยมทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด 
 ตลอดจนกำรประกำศเปิดหลักสูตรใหม่อีก 4 หลักสูตร ที่จะให้บริกำร
ในปีกำรศึกษำ 2549 เมื่อต้นเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรประกำศใช้แผน 
Road to Excellence 5 ปี เพื่อลอยตัวอยู่เหนือกระแสกำรแข่งขันที่รุนแรง โดย
สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร พัฒนำให้นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำ
ต่อยอดองค์ควำมรู้ได้เองโดยล�ำพัง เมื่อเข้ำสู่โลกที่แท้จริงของกำรท�ำงำนแล้ว
 นอกจำกนี้ยังขยำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำไปยังเครือข่ำยพันธมิตร
ใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ภำษำอังกฤษในห้องเรียนขึ้นปีละ 
10% โดยมีเป้ำหมำยว่ำจะเพิ่มขึ้นได้เป็น 50% เมื่อสิ้นสุดแผน Road to Excel-
lence ในปี 2552
 สุดท้ำยคือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิตสู่กำรเป็น e-university อย่ำง
สมบูรณ์แบบ 
 ส�ำหรบักำรจดัประชมุขยำยควำมร่วมมอืสูค่รแูนะแนวตำมโรงเรยีนมธัยม
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ซึ่งบำงแห่งก็อยู่ไกลถึงสุไหงปำดี เป็นงำนที่เกิด
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำหลำยปีแล้ว 
 ดร.อำทิตย์ให้เหตุผลว่ำ ที่ต้องท�ำเช่นนี้เพรำะเรื่องกำรศึกษำเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนต้องมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และเขำเองต้องกำรให้ครูแนะแนวรับรู้ถึง
ควำมตั้งใจจริงของมหำวิทยำลัยรังสิต ในเรื่องกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ รวมถึง
ช่วยให้ครแูนะแนวจำกโรงเรยีนต่ำงๆ มโีอกำสเข้ำมำสมัผสัอย่ำงใกล้ชดิถงึสภำพ
แวดล้อมที่มีอยู่จริงในรั้วมหำวิทยำลัย อีกทั้งในปีกำรศึกษำ 2549 มหำวิทยำลัย
รงัสติกจ็ะเปิดให้มหีลกัสตูรใหม่ขึน้มำ ครแูนะแนวจะได้มโีอกำสซกัถำมเกีย่วกบั
เหตุผลที่ต้องมีหลักสูตรเหล่ำนี้
 “กำรเปิดหลักสูตรใหม่ไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับคนอื่น ผมพูดอยู่ตลอดเวลำ
ว่ำผมไม่ได้ต้องกำรแข่งขนักบัใคร เพรำะนีค่อืควำมต้องกำรของชำต”ิ อธกิำรบดี
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มหำวิทยำลัยรังสิตให้เหตุผล 
 กำรเปิดบ้ำนเพื่อต้อนรับผู ้มำเยือนนี้ ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู ่ภำยในรั้ว
มหำวิทยำลัยรังสิตแต่เพียงที่เดียว แต่ยังขยำยต่อไปถึง British International 
School ที่ภูเก็ต ให้ครูแนะแนวบำงส่วนมีโอกำสเข้ำเยี่ยมชม นอกเหนือจำก
บำงส่วนที่จะเดินทำงขึ้นไปประชุมกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 ด้ำนอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรังสิตได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่มำของ
โครงกำรดังกล่ำวว่ำ มำจำกแนวคิดที่ว่ำบทบำทของครูแนะแนวที่จ�ำกัดอยู่แค่
เฉพำะกำรให้ค�ำแนะน�ำถงึแนวทำงกำรเรยีนต่อในมหำวทิยำลยัตำมควำมสำมำรถ
ของนักเรียนนั้น อำจไม่เพียงพอต่อกำรให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนต่อให้
แก่เด็กนักเรียนในปัจจุบัน 
 เพรำะในอกีบทบำทหนึง่ทีส่�ำคญั คอืวธิทีีจ่ะท�ำให้ครแูนะแนวได้รบัข้อมลู 
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงคณะหรือสำขำวิชำ ตลอดจนมหำวิทยำลัย
แต่ละแห่ง เพื่อน�ำไปให้นักเรียนใช้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งในกำรประกอบกำร
ตัดสินใจเลือกสอบเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง 
 แต่กำรจะเข้ำถึงข้อมูลนี้ได้ อำจมีข้อจ�ำกัดในกลุ่มครูแนะแนวที่อยู่ใน
โรงเรียนต่ำงจังหวัด เพรำะไม่มีโอกำสได้เห็นภำพมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน 
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีรองรับกำรเรียนในภำคปฏิบัติ ตลอดจนควำมใกล้ชิด
ระหว่ำงศิษย์กับอำจำรย์ที่มีอยู่จริงของแต่ละมหำวิทยำลัย 
 บ่อยครั้งจึงเกิดปัญหำตำมมำว่ำ กำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรศึกษำของครู
กลุม่นีจ้งึเกดิผดิเพีย้นขึน้ ทัง้ในแง่ประโยชน์ทีเ่ดก็นกัเรยีนจะได้รบัจำกลกัษณะ
เด่นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกหลักสูตรกำรเรียน โอกำสที่จะมีงำนท�ำหลังเรียน
จบ หรือกำรช่วยให้เด็กมีควำมสุขในแบบที่ต้องกำรได้ตลอดช่วงเวลำของกำร
เรียนในคณะหรือสถำบันกำรศึกษำที่ตนเองเลือกเรียนต่อ
 “นโยบำยเรำจะต่ำงจำกทีอ่ืน่ตรงทีว่่ำ ท�ำอย่ำงไรทีจ่ะให้ครแูนะแนวได้เข้ำ
มำเห็นของจริง ประเด็นตรงนี้ถือเป็นศิลปะกำรท�ำกำรตลำด แต่ต้องไม่ใช่ hard 
sale ในแบบทีค่รแูนะแนวต้องมำเป็นคนของเรำ หรอืไปช่วยแนะน�ำนกัเรยีนหรอื
ท�ำประชำสัมพันธ์ให้เรำ ซึ่งเรำคงต้องกำรกำรลงทุนอีก แต่ก็ไม่มำก” อำจำรย์
คนเดียวกันกล่ำว
 “ขณะเดียวกันเรำก็พำเขำไปดูโรงเรียนนำนำชำติที่ภูเก็ต และโรงเรียน
สำธิตฯ ซึ่งเป็นภำพลักษณ์ส่วนหนึ่งที่ ม.รังสิตท�ำขึ้นมำจำกภำพของ ดร.อำทิตย์

ที่ว่ำ ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ หลักกำรคือไม่ได้มุ่งหวังผลทำงธุรกิจเป็นหลัก แต่มุ่ง
สร้ำงคนในสังคม” 
 นกัธรุกจิทัว่ไปมกัมองผลก�ำไรทีเ่ป็นกอบเป็นก�ำมำเป็นทีต่ัง้ในกำรตดัสนิ
ใจกำรลงทุน แต่กำรลงทุนสไตล์ ดร.อำทิตย์ ไม่เพียงแต่ต้องใช้ควำมอดทนมำ
เป็นแรงดลใจ แต่ยังต้องมองข้ำมเรื่องผลก�ำไรทำงธุรกิจอีกด้วย
 “ธรุกจิกำรศกึษำเป็นธรุกจิทีท่�ำก�ำไรได้ไม่มำก เพรำะเป็นเรือ่งกำรท�ำงำน
เพือ่ประโยชน์ของชำตบ้ิำนเมอืง ประโยชน์ของตวัเดก็เองในอนำคต ก�ำไรกเ็อำแค่
ให้พออยูไ่ด้ จะลงทนุหรอืท�ำหลกัสตูรใหม่อะไรต้องคดิให้ด ีค่อยๆ ท�ำไปเท่ำทีท่นุ
เรำม”ี ดร.อำทติย์กล่ำวถงึกำรรกัษำสมดลุต้นทนุและก�ำไรในมหำวทิยำลยัรงัสติ 
 ปรัชญำกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยเอกชนนั้น ถูกก�ำหนดไว้ว่ำต้อง
เปิดหลักสูตรเฉพำะสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยของรัฐท�ำไม่ได้ หรือในสำขำวิชำชีพ
ที่ขำดแคลนในประเทศ และจ�ำเป็นต้องผลิตเป็นกำรเร่งด่วน 
 ส�ำหรับประเทศไทย สำขำที่เข้ำข่ำยต้องเร่งผลิตกันอยำ่งเป็นจริงเป็นจัง 
อำจมีอยู่เพียงไม่กี่สำขำ เช่น แพทย์ บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และ
วิศวกร 
 ขณะทีเ่อกชนส่วนใหญ่ไม่นยิมเปิดสอนคณะแพทย์และวทิยำศำสตร์กำร
แพทย์ เพรำะต้องลงทนุในอปุกรณ์ทีม่รีำคำแพง แถมยงัมเีงือ่นไขของแพทยสภำ
เข้ำมำเป็นตัวก�ำกับเรื่องมำตรฐำนจ�ำนวนอำจำรย์ต่อจ�ำนวนนักศึกษำวิชำกำร
แพทย์ที่แต่ละแห่งจะรับได้
 ยกเว้นคณะวิศวกรรม ที่อำจมีบ้ำงประปรำยในรำยที่มีศักยภำพที่พอจะ
เปิดเป็นหลกัสตูรขึน้มำสอนได้ภำยในสถำบนักำรศกึษำของตน แต่กย็งัจ�ำกดัอยู่
เพียงไม่กี่สำขำที่ผู้เรียนนิยมเลือกเรียน 
 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของเอกชน โดยส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่กำร
แข่งกันเปิดบริกำรใน 4 คณะหลักๆ คือ บริหำรธุรกิจ, นิเทศศำสตร์, ธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวและโรงแรม และวิศวกรรมศำสตร์
 มหำวทิยำลยัรงัสติเป็นมหำวทิยำลยัเอกชนรำยเดยีวทีม่จี�ำนวนหลกัสตูร
กำรเรยีนกำรสอนสงูสดุในประเทศ จำกทีเ่ปิดมำกถงึ 24 คณะ ไม่นบัรวมหลกัสตูร
ใหม่ที่ก�ำลังจะเปิดตำมมำในปีกำรศึกษำ 2549 
 หำกวิเครำะห์ถึงข้อดีและข้อด้อยแบบรำยตัวโดยภำพรวมแล้ว จะพบ
ว่ำบริหำรธุรกิจเป็นคณะที่มีต้นทุนต�่ำสุด จำกข้อดีที่ว่ำผู้ให้บริกำรไม่จ�ำเป็นต้อง
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ลงทนุในอปุกรณ์กำรเรยีน กำรสอน ส่วนผูเ้ข้ำเรยีนกม็โีอกำสเข้ำสูต่ลำดแรงงำน
ได้ในพืน้ทีท่ีก่ว้ำงกว่ำคณะอืน่ๆ จงึเป็นวชิำทีเ่ดก็มกัจะเลอืกเรยีนอย่ำงไม่ลงัเลใจ 
 กำรท่องเทีย่วและโรงแรม แม้จะเป็นสำขำทีม่ปีระโยชน์ แต่มหำวทิยำลยั
หวังท�ำเงินได้ไม่มำก เพรำะมีข้อจ�ำกัดทั้งในแง่จ�ำนวนนักศึกษำและจ�ำนวน
ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนวชิำกำรในสำขำนีท้ีม่อียูน้่อย ผูจ้บมำโดยตรงจำกสำยนีม้กัเลอืก
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในธุรกิจโรงแรม อย่ำงเช่น ดุสิตธำนี ที่เสนอผลตอบแทนสูง
ถึงหลักหมื่นหลักแสน แทนที่จะมำเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัย ดังนั้นหำกรำยใด
ต้องกำรเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมำก็ต้องลงทุนสูง 
 นิเทศศำสตร์ แม้จะเป็นอีกหนึ่งสำขำที่ยังท�ำก�ำไรได้ไม่น้อย จำกควำม
สนใจและควำมต้องกำรมำกขึน้รำว 80% ของนกัเรยีนทีม่ำจำกทกุสำยในโรงเรยีน
มัธยม แต่ตัวรำยได้อำจไม่มำก เมื่อต้องหักลบต้นทุนที่ลงในอุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนซึ่งมีรำคำแพง อย่ำงกล้องถ่ำยภำพยนตร์ เพรำะแต่ละแห่งต่ำงต้องแข่ง
กันชูควำมทันสมัยในชุดอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นสิ่งเชิดหน้ำชูตำให้แก่มหำวิทยำลัย
ที่เปิดสอนในคณะนี้ 
 ส่วนวศิวกรรมศำสตร์นัน้ แม้ควำมต้องกำรยงัมอียูม่ำกจำกฝ่ังของผูเ้รยีน
ในปัจจบุนัจำกปัญหำข้อจ�ำกดัจ�ำนวนนกัศกึษำทีม่หำวทิยำลยัรฐัจะเปิดรบัจรงิใน
แต่ละปีก็ตำม แต่เมื่อเอกชนเริ่มเปิดหลักสูตรนี้กันจริงๆ มักพบปัญหำที่ตำมมำ
อีกมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องผลตอบแทนอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องจ่ำยสูงพอจะ
จูงใจ เนื่องจำกคนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจบปริญญำโท และยังเป็นพวก
ที่อยู่ในตลำดแรงงำนมำนำนจนค่ำตอบแทนที่ได้รับในแต่ละเดือนอย่ำงน้อยๆ 
ก็ต้องสูงกว่ำ 50,000 บำท
 เมื่อพิจำรณำถึงจ�ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำเรียนในคณะนี้ แต่ละปีก็มี
แนวโน้มว่ำลดลงในทุกสถำบัน จำกอดีตที่เคยเปิดรับได้สูงถึง 100 คน พอมำ
ถึงช่วงนี้ก็ลดลงมำเหลือเพียง 50 คนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกค่ำหน่วยกิตที่แพง
กว่ำเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 9 แห่ง ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัย
ใหม่ของรัฐที่เกิดจำกกำรยุบรวมสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 35 วิทยำเขตเข้ำ
ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีก่อน ที่เปิดคณะวิศวกรรมศำสตร์ขึ้นมำแชร์ควำมต้องกำร
จำกตลำดไปได้มำกพอประมำณ 
 ที่ว่ำต้นทุนที่แต่ละค่ำยต้องแบกจำกกำรเปิดคณะนี้จะมีมำกน้อยเท่ำไร 
ขึน้อยูจ่�ำนวนสำขำทีแ่ต่ละรำยจะเปิดให้บรกิำร โดยส่วนใหญ่เอกชนมกันยิมเปิด

สอนไม่มำก คือสำขำโยธำ, ไฟฟ้ำ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นเพียง 3 สำขำที่คนหมู่มำกให้ควำมนิยม
 ยกเว้นที่มหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งเปิดสอนครบทั้ง 7 สำขำเท่ำมหำวิทยำลัย
ของรฐั คอืโยธำ, เคมแีละวสัด,ุ ไฟฟ้ำและคอมพวิเตอร์, คอมพวิเตอร์, เครือ่งกล
และยำนยนต์, อุตสำหกำร และสิ่งแวดล้อม 
 “ล�ำพังค่ำหน่วยกิตวิชำพื้นฐำนร่วมสำขำวิศวกรรมศำสตร์ของเด็กปี 1 
หรือปี 2 ที่ ม.รังสิต ก็แพงกว่ำเอกชนรำยอื่นอยู่แล้ว เช่น เรำอำจเก็บที่หน่วยกิต
ละ 3,000-3,500 บำท แต่ที่อื่นอำจคิดถูกกว่ำแค่ 2,000-2,500 บำท ถ้ำเป็นวิชำ
ปฏิบัติของเรำจะแพงขึ้นไปอีกคือ 5,000 บำทขึ้นไป ในแต่ละปีรวมแล้วอำจต้อง
จ่ำยรำว 500,000-600,000 บำท พอคนเห็นว่ำที่ไหนถูกกว่ำก็เลือกไปที่นั่นก่อน” 
อำจำรย์คนเดิมเล่ำปัญหำให้ฟัง 
 ขณะเดยีวกนัในคณะบรหิำรธรุกจิ ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในแหล่งรำยได้หลกัของ
มหำวิทยำลัย นับแต่เริ่มเปิดด�ำเนินกำร จ�ำนวนรับนักศึกษำโดยรวมเคยมีอยู่สูง
นับเป็นพันคน มำถึงปัจจุบันเริ่มลดลงมำเหลือเพียง 500 คนเศษๆ 
 ใกล้เคียงกับนิเทศศำสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักอีกแหล่งของ
มหำวิทยำลัย ตัวเลขรับนักศึกษำก็ลดลงมำทรงอยู่แถว 600 คน จำกช่วงที่เคย 
peak สุดที่ 500-700 คน แต่ถือเป็นสัดส่วนที่เหมำะสมแล้ว
 “ม.รังสิตต้องอำศัยเงินจำกคณะนิเทศศำสตร์ และบริหำรธุรกิจ มำหล่อ
เลี้ยงอีก 20 คณะ ท�ำให้โอกำสในกำรพัฒนำหรือบริหำรคน รำยรับ งบประมำณ 
ต้องขันเกลียวกันพอสมควร ก�ำไรเมื่อปี 2546 ของเรำเลยอยู่อันดับรั้งท้ำย ส่วน
ศรีปทุม ธุรกิจบัณฑิตย์ หอกำรค้ำไทย และ ม.สยำม เป็นพวกที่มีก�ำไรน�ำโด่งไล่
กันมำตำมล�ำดับ ดร.อำทิตย์ท่ำนมีโครงกำรใหม่ๆ ในหัวอีกเยอะที่จะท�ำ แต่ก็ยัง
ไม่รู้เลยว่ำแล้วจะไปหำเงินมำจำกที่ไหน” 
 ส่วนอีกกว่ำ 20 คณะที่เหลือเป็นคณะที่ไม่ท�ำเงิน เช่น นิติศำสตร์ ซึ่งถือ
เป็นวิชำพื้นฐำนที่ต้องมีเช่นเดียวกับมหำวิทยำลัยเอกชนอื่น แต่ด้วยจุดอ่อนใน
เรื่องรำคำค่ำหน่วยกิต และควำมโดดเด่นในกำรสร้ำงระบบรุ่นของมหำวิทยำลัย
รังสิตที่ยังไม่ชัดเจน ท�ำให้ต้องทุ่มเงินจ้ำงอำจำรย์ระดับเนติบัณฑิต หรือระดับ
ด็อกเตอร์ที่สำมำรถว่ำควำมได้ทั่วโลกมำไว้ที่คณะนิติศำสตร์ เพื่อใช้เป็นจุดขำย 
 สำยวิชำวิทยำศำสตร์ ซึ่งต้องเปิดเป็นวิชำพื้นฐำนรองรับกำรเรียนกำร
สอนในคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส่วนคณะวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งมีคณำจำรย์
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ประมำณ 70 ชีวิต และเป็นถึงระดับรองศำสตรำจำรย์ early retire มำจำกที่อื่น 
ซึ่งล้วนแต่เป็นอำจำรย์ที่เด่นดังจน ดร.อำทิตย์ต้องไปเชิญให้เข้ำมำสอน หำกจะ
เชิญให้ออกก็ท�ำไม่ได้ เลยต้องแบกค่ำใช้จ่ำยไว้เอง 
 ด้ำนแพทยศำสตร์ แม้จะมีจ�ำนวนผู้สมัครสอบมำกมำยนับหมื่นรำย แต่
จ�ำนวนนกัศกึษำจรงิทีร่บัได้กม็ไีม่มำก จำกตดิเงือ่นไขสดัส่วนอำจำรย์ต่อนกัเรยีน
แพทย์ของแพทยสภำก�ำหนดว่ำ มหำวิทยำลัยทุกแห่งที่เปิดสอนวิชำแพทย์ ต้อง
มีอำจำรย์ต่อนักศึกษำแพทย์ 1 ต่อ 5 และ 1 ต่อ 8 ส�ำหรับพยำบำล 
 หำกมหำวิทยำลัยรังสิตต้องรับนักศึกษำต่อจ�ำนวนอำจำรย์เช่นนี้ย่อมที่
จะอยู่ไม่ได้ เพรำะเป็นสัดส่วนเดียวกับที่บังคับใช้ในมหำวิทยำลัยของรัฐ และ
หำกต้องกำรขยำยจ�ำนวนนักศึกษำแพทย์ซึ่งแต่ละปีก็ต้องเสียค่ำเทอมสูงถึง 
1,000,000 บำท ให้เพิ่มขึ้นเพื่อน�ำมำเฉลี่ยผลขำดทุนจำกคณะอื่น อย่ำงเภสัช 
พยำบำล เทคโนโลยชีวีภำพ และกำยภำพบ�ำบดั ทีเ่ปิดมำได้ 7-10 ปี แต่ยงัขำดทนุ
จำกอุปกรณ์กำรเรียน และกำรแบกค่ำจ้ำงอำจำรย์แล้ว มหำวิทยำลัยรังสิตต้อง
ไปหำอำจำรย์ใหม่เพิ่มในคณะแพทยศำสตร์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ที่แพทยสภำก�ำหนด
 “มนัเป็นกำรลงทนุทีย่ำวมำก แต่ได้เครดติทีส่งูมำก ภำพลกัษณ์กด็ ีคนที่
จบวชิำพวกนีจ้ะมใีบประกอบโรคศลิปะ แต่ละปีสมคัรกนัล้นจนเรำต้องคดัออก” 
 คณะสถำปัตยกรรม เป็นอีกคณะที่มีข้อจ�ำกัดจ�ำนวนรับนักศึกษำ คือ
แต่ละปีรบัได้ 100 คน ด้วยค่ำเทอมทีแ่พงมำก และอำจำรย์ผูส้อนต่ำงกม็ตี�ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรที่สูงถึงระดับรองศำสตรำจำรย์ ด็อกเตอร์ ผลงำนของคณะนี้จึงท�ำ
รำยได้แค่เพียงเสมอตัว แต่ก็เป็นอีกคณะที่มีเครดิตสูง 
 ส่วนคณะศลิปกรรมซึง่เปิดสอนอยูร่ำว 7-10 สำขำ มอีำจำรย์กว่ำ 70 ท่ำน 
แม้นกัศกึษำทีเ่รยีนอยูจ่ะสำมำรถท�ำผลงำนออกมำได้ค่อนข้ำงด ีแต่นกัศกึษำกม็ี
น้อยอย่ำงยิ่ง คณะนี้จึงกลำยเป็นอีกหนึ่งคณะที่ไม่อำจจะคิดถึงกำรหำก�ำไรจำก
กำรเปิดสอน 
 สำขำน้องใหม่อย่ำง Fashion Design และ Animation ซึ่งเป็นที่นิยม
อย่ำงมำกในไทย แต่เพรำะต้องแบกต้นทุนจำกกำรลงทุนอุปกรณ์รำคำแพงที่
ทนัสมยัทีส่ดุในประเทศนัน้ เป็นปัจจยัส�ำคญัทีท่�ำให้ค่ำเทอมต้องมรีำคำแพงตำม
ไปด้วย และจ�ำนวนนักศึกษำก็มีอย่ำงจ�ำกัด
 ในแง่ค่ำหน่วยกิตที่คนอำจมองว่ำมหำวิทยำลัยรังสิตคิดแพงกว่ำที่อื่น 

อย่ำงมหำวิทยำลัยกรุงเทพนั้น หำกมองผิวเผินอำจเป็นจริง แต่เมื่อพิจำรณำลึก
ถึงค่ำหน่วยกิต เทียบกับสัดส่วนอำจำรย์ต่อจ�ำนวนลูกศิษย์ในแต่ละชั้นเรียน
แล้ว มหำวทิยำลยัรงัสติยงัต้องแบกค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีอ้ยูม่ำกจำกสดัส่วนจ�ำนวน
นักศึกษำที่ต�่ำกว่ำ
 โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยกรุงเทพก�ำหนดสัดส่วนในวิชำบรรยำยไว้ที่ 
1 ต่อ 160 และ 1 ต่อ 180 ในรำยวิชำทฤษฎี ส่วนมหำวิทยำลัยรังสิตจะก�ำหนด
ไว้ที่ 1 ต่อ 50 ส�ำหรับวิชำบรรยำยในสำยสังคมวิทยำ แต่จะเหลือ 1 ต่อ 20 ถึง 
1 ต่อ 25 ส�ำหรับสำขำปฏิบัติ ขณะที่ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำในคณะ
เทคนิคกำรแพทย์ รวมถึงคณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ที่ 1 ต่อ 8 ในภำคบรรยำย 
และ 1 ต่อ 5 ในภำคปฏิบัติ 
 มหำวิทยำลัยรังสิตมีก�ำไรจำกกำรเปิดให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำเฉลี่ย
ประมำณกว่ำ 100 ล้ำนบำทต่อปี อย่ำงไรกต็ำม ดร.อำทติย์ยงัมนีโยบำยลงทนุเพิม่
อกีหลำยร้อยล้ำนบำทในหลำยรำยกำร เช่น กำรสร้ำงหอพกัใหม่รองรบันกัศกึษำ
ต่ำงประเทศทีเ่ดนิทำงเข้ำมำเรยีนหลกัสตูรอนิเตอร์ฯ ทีม่หำวทิยำลยัรงัสติจะเปิด
ให้บริกำรในปีกำรศึกษำ 2549 และสนำมฟุตบอลภำยในมหำวิทยำลัย ฯลฯ
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กรณี รพ.พญาไท 
บทเรียนธุรกิจการเมือง

 ครั้งหนึ่งในปี 2527 ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ เคยได้รับกำรยกย่องให้
เป็นผู้บริหำรที่ประสบควำมส�ำเร็จยิ่ง จำกกำรเข้ำไปแก้ปัญหำกำรขำดทุนอย่ำง
มโหฬำรในกำรประปำนครหลวง (กปน.) จนคนใน กปน.ที่เคยต้องทนอยู่อย่ำง
ไร้ศักดิ์ศรี เริ่มกลับมำมีหน้ำมีตำได้อีกครั้ง 
 แต่กับควำมพยำยำมของเขำในช่วง 1-2 ปีหลังมำนี้ ที่ต้องดิ้นรนแก้ไข
วกิฤตจำกกำรสญูเสยีอ�ำนำจกำรบรหิำรกจิกำรในโรงพยำบำลพญำไท ธรุกจิแรก
ของครอบครวัอไุรรตัน์ ซึง่เริม่เปิดให้บรกิำรเมือ่ปี 2519 และต้องล้มลงหลงัลอย
ค่ำเงินบำทเมื่อกลำงปี 2540 นั้น ดูเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง !!! 
 โมเดลกำรท�ำธรุกจิของโรงพยำบำลพญำไทในอดตีนัน้ ถกูวำงไว้ให้เกีย่ว
พันกับมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งเป็นกิจกำรแห่งที่ 2 ของตระกูลอุไรรัตน์ ที่เกิดขึ้น
ตำมมำในรำวปี 2533 ด้วยหวังว่ำจะพัฒนำให้มหำวิทยำลัยรังสิตก้ำวขึ้นเป็น
โรงเรียนทำงกำรแพทย์ของเอกชนแห่งแรก โดยมีโรงพยำบำลพญำไทเป็นที่ฝึก
ปฏิบัติงำน 
 แต่โครงกำรนี้อย่ำงไรก็ไม่ส�ำเร็จ เพรำะคนไข้ของโรงพยำบำลพญำไท
เป็นกลุ่มผู้มีอันจะกิน ซึ่งรักควำมเป็นส่วนตัว และจะอึดอัดทุกครั้งหำกต้อง
เห็นอำจำรย์หมอเดินน�ำหน้ำกลุ่มแพทย์อินเทิร์น ผ่ำนประตูห้องเข้ำมำยืนมุงดู
อยู่รอบเตียง เพื่อศึกษำพัฒนำกำรของโรค และวิธีตรวจรักษำ 

 ยงัมปัีญหำว่ำชนดิโรคของคนไข้ทีม่ำนอนพกัรกัษำตวัในโรงพยำบำลนัน้ 
ไม่หลำกหลำยพอที่นักเรียนหมอจะเห็นถึงทุกระดับขั้นในอำกำรเจ็บป่วย แถม
แพทยสภำ สื่อมวลชน ยังตั้งวงวิพำกษ์ถำมหำมำตรฐำนว่ำที่คุณหมอ ที่ร�่ำเรียน
ในมหำวทิยำลยัเอกชนจนจบจำกกำรฝึกงำนในโรงพยำบำลเอกชนทีเ่ป็นเจ้ำของ 
มหำวิทยำลัยที่พวกตนศึกษำอยู่ด้วย 
 ดร.อำทติย์จงึหนัมำเดนิตำมแนวทำงกำรฝึกงำนนสิติแพทย์ใน Harvard 
Medical University โรงเรียนแพทย์อันโด่งดังแห่งสหรัฐฯ ที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของ
โรงพยำบำล แต่อำศัยควำมร่วมมือกับ Massachusetts General Hospital 
โรงพยำบำลของรัฐ เพื่อขอใช้โรงพยำบำลเป็นแหล่งฝึกงำนของนักศึกษำก่อน
ที่จะน�ำวิธีนี้เข้ำมำใช้ที่มหำวิทยำลัยรังสิต โดยผูกควำมร่วมมือกับโรงพยำบำล
รำชวิถี โรงพยำบำลเด็ก 
 ในช่วงแรกนั้นโรงพยำบำลรำชวิถีไม่เต็มใจกับโครงกำรนี้นัก เพรำะไม่
อยำกแบกรับภำระกำรฝึก นศ.แพทย์จำกมหำวิทยำลัยรังสิตเพิ่ม จำกที่ต้อง
ท�ำงำนประจ�ำในกำรรกัษำคนไข้ในโรงพยำบำลทีแ่ต่ละวนักเ็หนด็เหนือ่ยมำกพอ
อยูแ่ล้ว และงำนสอน นศ.แพทย์นัน้ใช่ว่ำหมอทกุคนจะท�ำได้ เพรำะต้องผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมำก่อน 
 ควำมพยำยำมที่จะอำศัยโรงพยำบำลของรัฐมำเป็นเครือข่ำยในกำร
ฝึกงำนนี้ได้เกิดขึ้นจริงหลัง ดร.อำทิตย์ขนทีมแพทย์ 20 ชีวิตจำกโรงพยำบำล
รำมำธิบดี เดินทำงไปดูงำนและเข้ำรับกำรอบรมใน Harvard Medical Univer-
sity แต่กต้็องแลกมำด้วยกำรถกูเปิดอภปิรำยไม่ไว้วำงใจของฝ่ำยค้ำน หลงัจำกที่
เขำเข้ำรบัต�ำแหน่งรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ข้อหำใช้ต�ำแหน่งทำงกำร
เมืองเอื้ออ�ำนวยธุรกิจให้เอกชน 
 Harvard Medical University ยังได้เข้ำมำเป็นพันธมิตรร่วมของ
โรงพยำบำลพญำไท เพื่อช่วยพัฒนำโรงพยำบำลแห่งนี้ให้มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรรักษำผู้ป่วยเฉพำะทำง ซึ่งเริ่มต้นด้วยกำรจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจขึ้นมำ ก่อน
ทั้งสองจะเริ่มพูดจำกันถึงแผนขยำยควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งห้องแล็บแบบ
ก้ำวหน้ำ เพื่อใช้วิเครำะห์ วิจัยโรคซับซ้อนต่ำงๆ รวมถึงแผนจัดตั้งศูนย์รักษำ          
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 แต่กำรเจรจำควำมร่วมมอืนีต้้องหยดุชะงกัลงจำกกำรล้มของโรงพยำบำล
พญำไท ในปี 2540 
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 ปี 2548 วิชัย ทองแตง ซึ่งก้ำวเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงพยำบำล
พญำไท ประกำศว่ำ เขำจะกลับไปเริ่มต้นเปิดกำรเจรจำควำมร่วมมือต่ำงๆ ที่
โรงพยำบำลพญำไทเคยมีกับ Harvard Medical University อีกครั้ง หลังจำก
ทิ้งช่วงควำมร่วมมือมำนำนเป็นเวลำ 9 ปี 
 สำเหตุกำรล้มของกิจกำรโรงพยำบำลพญำไทครั้งนี้ ไม่แตกต่ำงไปจำก
กำรล้มละลำยของกิจกำรอีกจ�ำนวนมำกหลังรัฐบำลประกำศลอยค่ำเงินบำท แต่
ที่ดูแตกต่ำงคือระดับควำมมั่นใจของเจ้ำหนี้ ที่จะมีต่อฝีไม้ลำยมือของผู้บริหำร
กิจกำรแต่ละแห่ง 
 เช่นกรณีของ ดร.อำทิตย์ที่ได้รับบทเรียนนี้ ภำพควำมเป็นวีรบุรุษ
ประชำธิปไตยในอดีตของเขำไม ่มีน�้ ำหนักในกำรเจรจำกับเจ ้ำหนี้ เลย
แม้แต่น้อย !!! 
 หลังจำกใช้เวลำนับสิบปีสั่งสมชื่อเสียงและขยำยกิจกำรจนเติบใหญ่ จน
กลำยมำเป็นต้นแบบโรงพยำบำลเอกชนที่ครบครันไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 
และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ในกำรรักษำโรคเฉพำะทำงอย่ำงโรคหัวใจ ซึ่งเป็น
ตัวอย่ำงกำรพัฒนำธุรกิจโรงพยำบำลของกลุ่มที่มำทีหลัง 
 กำรล้มของโรงพยำบำลพญำไท เป็นกำรล้มในลักษณะเดียวกับธุรกิจ
ขนำดใหญ่อืน่ๆ ทีอ่ำศยัเงนิกูย้มืทัง้จำกตลำดทนุและตลำดเงนิในยำมเศรษฐกจิ
เฟื่องฟูมำลงทุนในกิจกำร หนี้สินที่เคยมี 5,000 ล้ำนบำท เมื่อรวมเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ยอดหนี้ก็พุ่งขึ้นเป็น 13,500 ล้ำนบำทหลังกำรประกำศลดค่ำเงินบำท 
จนเป็นเหตุให้เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูในศำลล้มละลำยกลำง 
 เป็นที่มำของกำรว่ำจ้ำงบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส (PWC) มำท�ำ
หน้ำทีเ่ป็นผูจ้ดัท�ำแผนฟ้ืนฟกูจิกำรและปรบัโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ ตำมค�ำแนะน�ำ
ของ ไกรวิน ศรีไกรวิน หนึ่งในอดีตเจ้ำหน้ำที่ บล.ธนชำติ ซึ่งเข้ำมำท�ำหน้ำที่
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอีกรำยในโรงพยำบำลพญำไทในเวลำนั้น 
 ต่อมำไกรวินลำออกจำก บล.ธนชำติมำนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำร
ผู้บริหำรแผนฟื้นฟูฯ โรงพยำบำลพญำไทร่วมกับ PWC 
 กำรเข้ำมำจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจกำรของ PWC เริ่มในปี 2542 ซึ่งเป็นช่วง
เวลำที่ ดร.อำทิตย์ต้องทิ้งโรงพยำบำลพญำไทเพื่อไปรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 เป็นเรื่องที่ ดร.อำทิตย์เองก็ยอมรับว่ำกำรเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี

นั้น ท�ำให้เขำต้องใช้เวลำท�ำงำนในกระทรวงอย่ำงเต็มตัว จนไม่มีเวลำดูแล 
โรงพยำบำลพญำไทที่ก�ำลังอยู่ในกระบวนกำรท�ำแผน 
 เขำไว้วำงใจ PWC มำกจนเกินไป 
 ระหว่ำงกำรท�ำแผน PWC ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของโรงพยำบำล
พญำไท อ้ำงว่ำเจ้ำหนีต่้ำงประเทศของโรงพยำบำลต้องกำรให้ PWC เป็นทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงินให้แก่ทำงกลุ่มเจ้ำหนี้ด้วย ดร.อำทิตย์ไม่ปฏิเสธค�ำขอนี้ เนื่องจำก
เห็นว่ำกำรยอมให้ PWC เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินไปพร้อมกันทั้งฝ่ำยเจ้ำหนี้
และลกูหนีน่้ำจะเป็นผลดต่ีอทำงโรงพยำบำลพญำไทในแง่กำรลดต้นทนุกำรจ้ำง 
เพรำะเจ้ำหนี้และลูกหนี้จะได้ไม่ต้องมำต่อสู้กันมำกนัก
 “ควำมซื่อและเซ่อของผม ก็คิดว่ำจะเป็นอะไรไปล่ะ ก็ให้ไพร้ซ์ฯ ท�ำทั้ง 
2 ฝ่ำย เรำไม่มีอะไรซ่อนเร้น เอำอะไรกันอย่ำงแฟร์ๆ เรำเปิดเผยอยู่แล้ว ก็ไม่
ขัดข้องให้เขำเป็น” ดร.อำทิตย์เล่ำ 
 อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้โรงพยำบำลพญำไทได้
สิ้นสุดลงเมื่อปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบำลชวน หลีกภัย หมดวำระ และ
ดร.อำทิตย์ประกำศยุติบทบำททำงกำรเมืองและตั้งใจจะกลับมำบริหำรกิจกำร
โรงพยำบำลพญำไทอีกครั้ง 
 แต่ไม่ทันกำล เนื่องจำก PWC ได้ยื่นขอเข้ำมำท�ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรแผน
ฟื้นฟูกิจกำรเองเสียก่อน โดยใช้ทุนรำว 1-2 ล้ำนบำทตั้ง Price Water House 
Coppers Restructuring Company บริษัทลูกเข้ำท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว ท่ำมกลำง
เสยีงคดัค้ำนจำกกลุม่อไุรรตัน์ทีต้่องกำรให้ PWC ท�ำตำมกฎหมำยโดยคนืกจิกำร
ให้แก่ผู้บริหำรเดิม 
 ท่ำมกลำงควำมพยำยำมของกลุ่มผู้บริหำรแผนจำก PWC ที่กีดกันไม่
ให้กลุ่มอุไรรัตน์เข้ำมำรับรู้เรื่องรำวภำยในกิจกำรโรงพยำบำลพญำไท กำรต่อสู้
เพื่อชิงอ�ำนำจกำรบริหำรกิจกำรโรงพยำบำลพญำไทระหว่ำง 2 กลุ่มนี้ได้ขยำย
วงกว้ำงจนถึงปี 2546 ที่ PWC สั่งปลดประสิทธิ์ อุไรรัตน์ บิดำ ดร. อำทิตย์ 
ออกจำกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ หลังประสิทธิ์ได้ส่ง
จดหมำยลำออกไปยังผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลพญำไท 1, 2 และ 3 
 กลุม่อไุรรตัน์ไม่ปฏเิสธว่ำประสทิธิเ์ป็นผูส่้งจดหมำยลำออกนัน้จรงิ เพรำะ
ไม่อำจทนเห็นเจตนำรมณ์ในกำรก่อตั้งโรงพยำบำลต้องถูกท�ำลำยลงจำกกำร
ขูดรีดคำ่รักษำพยำบำลเพื่อน�ำมำใช้หนี้เจำ้หนี้ แต่เมื่อลูกหลำนอุไรรัตน์รู้ขำ่วใน
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ภำยหลัง ก็ได้เรียกจดหมำยคืนจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลทุกแห่ง เว้นโรง
พยำบำลพญำไท 2 ที่ไม่ยอมส่งจดหมำยคืน โดยอ้ำงว่ำท�ำจดหมำยหำยไปแล้ว
 ควำมขัดแย้งนี้จึงขยำยตัวต่อ โดยกลุ่มอุไรรัตน์ได้ยื่นค�ำร้องต่อศำล
ล้มละลำยกลำง เพือ่ขอให้กำรกระท�ำของ PWC ขดัต่อกฎหมำย ทีก่�ำหนดห้ำมไม่
ให้มกีำรออกค�ำสัง่ปลดผูบ้รหิำรในระหว่ำงแผนฟ้ืนฟกูจิกำร แต่ PWC กลำยเป็น
ฝ่ำยชนะจำกกำรแสดงจดหมำยลำออกของประสิทธิ์ที่ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล
พญำไท 2 อ้ำงว่ำท�ำหำย เป็นหลักฐำนต่อศำลว่ำประสิทธิ์ลำออกเอง สร้ำงควำม
ไม่พอใจให้แก่กลุ่มอุไรรัตน์จนต้องฟ้อง PWC ในคดีอำญำข้อหำปลอมแปลง
เอกสำร 
 แม้กลุม่อไุรรตัน์จะยืน่ค�ำร้องไปยงัศำลชัน้ต้นพจิำรณำค�ำตดัสนิของศำล
ล้มละลำยกลำงในกรณีนี้ใหม่ แต่ PWC ก็ยังเป็นฝ่ำยชนะอีก
 โดยตั้งแต่ปี 2544 PWC และกลุ่มอุไรรัตน์มีปัญหำกระทบกระทั่งกัน
เป็นทุนเดิมอยู่หลำยเรื่อง เช่น กำรเรียกเก็บค่ำจ้ำงบริหำรแผนในรำคำแพงถึง 
140 ลำ้นบำทภำยใน 7 เดอืน จำกกำรก�ำหนดค่ำจ้ำงใหแ้กค่นจำก PWC ในอตัรำ 
12,000 บำทต่อคนต่อชั่วโมง 
 แม้ ดร.อำทิตย์จะแก้เกม โดยเสนอตัวเข้ำบริหำรแผนฟื้นฟูกิจกำรแบบ
ไม่คิดค่ำจ้ำงในโรงพยำบำลพญำไทแทน PWC ท�ำให้ PWC ต้องยอมลดรำคำ
ค่ำจ้ำงลงมำเหลือ 1.2 ล้ำนบำทต่อเดือนต่อโรงพยำบำล 1 แห่ง แต่เจ้ำหนี้ก็ยังคง
เห็นชอบให้ PWC บริหำรกิจกำรต่อไป เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นมืออำชีพที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก 
 จดุสงูสดุของควำมขดัแย้งเกดิขึน้หลงัวนัที ่30 กนัยำยน 2546 เมือ่ PWC 
ยื่นขอศำลล้มละลำยกลำงพิจำรณำอนุมัติกำรออกจำกแผนปรับโครงสร้ำงหนี้
ของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนำ จำกมูลหนี้ 13,500 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นคงหนี้
เดิมไว้ 4,800 ล้ำนบำท โดยพักดอกเบี้ยจ�ำนวน 1,100 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยัง
ได้กู้ยืมเงินจำกธนำคำรกรุงไทยเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้อีกรำว 4,000 ล้ำนบำท โดย 
บล.ฟินันซ่ำ เป็นผู้จัดหำเงินกู้เพื่อกำรรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ 
 เจ้ำหนีไ้ด้ hair cut หนีล้งอกี 6,000 ล้ำนบำท พร้อมแปลงหนีเ้ป็นทนุ 520 
ล้ำนบำท ในรำคำหุน้ละ 1.50 บำท ซึง่ท�ำให้เจ้ำหนีก้ลำยเป็นผูถ้อืหุน้ข้ำงมำก 80% 
ส่วนหุ้นของกลุ่มอุไรรัตน์ลดลงเหลือเพียง 3-4% จำกเดิมที่เคยถืออยู่ 17.5% 
ส่วนหนี้ที่เหลือเป็นกำรตีทรัพย์ช�ำระหนี้ในหลำยรำยกำร 

 โดยโครงสร้ำงผูถ้อืหุน้ใหม่ ธนำคำรกรงุศรอียธุยำกลำยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
15.76%, West-deutsche Landesbank Girozentrale, si 15.04%, กลุ่ม 
Health Care Capital Investments Limited จำกสิงคโปร์ 12.90%, บริหำร
สินทรัพย์สุขุมวิท 8.50% และธนำคำรกรุงเทพ 8.45%
 อย่ำงไรก็ตำม หลังออกจำกแผนฟื้นฟูฯ แล้ว เจ้ำหนี้ได้พยำยำมหำ
พันธมิตรใหม่เข้ำมำบริหำรกิจกำร โดยเชิญกลุ่มวิชัย ทองแตง ผู้บริหำรในเครือ
โรงพยำบำลเปำโลฯ มำเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ในกลุม่ธนำคำรต่ำงประเทศ โดย
ตั้งเงื่อนไขว่ำหำกบริหำรประสบควำมส�ำเร็จและสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนเป็นที่
พอใจก็จะยอมขำยหุ้นให้บำงส่วน
 ในที่สุดเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 ก็ปรำกฏชื่อวิชัย ทองแตง เข้ำซื้อหุ้น
ประสิทธิ์พัฒนำ จำก WestLB AG, Singapore Branch ท�ำให้ถือครองหุ้น
ในสัดส่วนกว่ำ 25% จนน�ำไปสู่กำรตั้งโต๊ะเพื่อท�ำ tender offer จำกนักลงทุน            
รำยย่อยในรำคำหุ้นละ 0.357 บำท โดยมี บล.ซีมิโก้เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
 วิชัย ทองแตง เป็นทนำยควำมผู้โด่งดังจำกคดีซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจโรงพยำบำลครั้งแรกเมื่อปี 2542 จำกกำรซื้อ
โรงพยำบำลศิครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยำบำลที่รับผู้ป่วยประกันสังคมของกลุ่ม
จุลดิศที่ก�ำลังขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยเข้ำไปนั่งเป็นประธำนเพื่อบริหำร
โรงพยำบำลจนกิจกำรเริ่มดีขึ้น และเขำก็ขำยหุ้นคืนให้แก่เจ้ำของเดิมในปี 2545 
 ในปี 2543 เขำยังได้เข้ำซื้อหุ้นโรงพยำบำลเปำโลฯ 70% ก่อนรุกต่อไป
ยังโรงพยำบำลวชิรปรำกำร และโรงพยำบำลอุดรปัญญำเวช ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อมำเป็นโรงพยำบำลเปำโล เมโมเรียล ประชำเวช ก่อนจะมำท�ำข้อตกลงซื้อหุ้น
โรงพยำบำลพญำไทจำกเจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ 20% หลังกิจกำรนี้ออกจำกแผน
ฟื้นฟูฯ แล้ว 
 “ผมเพิ่งมำรู้ทีหลังว่ำคุณวิชัยมีหุ้นที่ซื้อเก็บในนำมตัวเอง 25% และใน
นำม Health Care 12-13% ตอนนี้คนที่ Health Care ที่ถือไว้ก็ก�ำลังจะโอน
ไปให้คุณวิชัยโดยตรง เพรำะถ้ำเผื่อถือในนำม Health Care เองมันต้องไปเสีย
ภำษใีนนำมบรษิทั คณุวชิยัจงึมหีุน้ทัง้หมด 38% เรำเคยลดหุน้จำก 10 บำทเหลอื 
1 บำท ผู้ถือหุ้นเดิมก็เจ็บตัวอยู่แล้ว ทำงแบงก์ต้นทุนที่ได้มำก็รำว 1.50 บำท จะ
ให้มำขำย 37 สตำงค์ ก็ไม่มีใครขำยเท่ำที่ผมรู้ แต่คุณวิชัยเขำก็มีอยู่แล้ว 38%          
ผมว่ำเขำก็คงไม่แคร์เท่ำไร” ดร.อำทิตย์กล่ำว
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 ขณะที่กลุ่ม ดร.อำทิตย์ยื่นค�ำร้องต่อศำลชั้นต้นเพื่อคัดค้ำนค�ำสั่งศำล
ล้มละลำยกลำงทีอ่นมุตัใิห้โรงพยำบำลพญำไทออกจำกแผนฟ้ืนฟฯู ใน 2 ประเดน็
คือ 1. กระบวนกำรออกจำกแผนฟื้นฟูฯ นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจำก PWC ในฐำนะ
บริษัทที่ปรึกษำท�ำแผนฟื้นฟูฯ ยังท�ำหน้ำที่ไม่ครบถ้วน จำกกำรที่ไม่ส่งกิจกำร
คืนให้แก่ผู้บริหำรเดิม 
 และ 2. ผู้บริหำรแผนฟื้นฟูฯ กระท�ำกำรทุจริต โดยปลอมแปลงเอกสำร
จดหมำยลำออกของประสิทธิ์ และยังได้กระท�ำกำรที่ขัดต่อกฎหมำยล้มละลำย
ในกำรสั่งปลดผู้บริหำรระหว่ำงกำรฟื้นฟูกิจกำร 
 แต่ศำลชัน้ต้นมคี�ำตดัสนิยนืตำมผลกำรพจิำรณำอนมุตักิำรออกจำกแผน
ฟื้นฟูฯ ของศำลล้มละลำยกลำง ต่อมำกลุ่มอุไรรัตน์ได้ยื่นค�ำร้องต่อยังศำลฎีกำ 
จนกระทั่งเมื่อรำวปลำยเดือนพฤศจิกำยน ศำลฎีกำได้พิจำรณำรับค�ำร้องสั่งให้
ยกเลิกค�ำสั่งของศำลชั้นต้นทั้งหมด 
 ต้นทุนควำมพยำยำมในกำรสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวของครอบครัวอุไรรัตน์ใน
โรงพยำบำลพญำไทนั้นมีที่มำจำกหลำยแหล่งด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นเงินจำกกำร
ลงขันตำมก�ำลังทรัพย์ที่มีจำกบรรดำเพื่อนๆ ของประสิทธิ์ เงินที่มำจำกกำรขำย
ที่ดินสวนยำงจ�ำนวน 80-90 ไร่ ที่ ดร.อำทิตย์ได้รับเป็นมรดกโดยตรงจำกปู่ของ
เขำ รวมถึงเงินที่มำจำกกำรกู้ยืมธนำคำรกรุงไทย โดยใช้บ้ำนที่ ดร.อำทิตย์อำศัย
อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ไม่นับรวมถึงควำมผูกพันทั้งหมดของ
คนในตระกลูทีม่ต่ีอค�ำว่ำประสทิธิพ์ฒันำ ทีม่ำจำกชือ่พ่อและแม่ของ ดร.อำทติย์ 
 “พวกเรำเอำชวีติทัง้ชวีติมำฝังอยูใ่นนี ้ชือ่บรษิทักช็ือ่พ่อชือ่แม่ผม พดูถงึว่ำ 
เสยีดำยไหม ทีม่นัเป็นทรพัย์สมบตั ิผมไม่ได้เสยีดำยในทรพัย์สมบตัมิำกไปกว่ำ
ควำมถูกต้อง นี่มันโจรนะ มันปล้นกันชัดๆ พูดกันดีๆ มำเจรจำกันดีๆ แค่นี้ ผม
ไม่ได้ยึดติดอะไร เพรำะหุ้นเรำก็นิดเดียว และมันก็เป็นกิจกำรที่ไม่ใช่ว่ำเรำต้อง
เป็นเจ้ำของใหญ่ หุ้นใหญ่ ถึงจะเป็นผู้บริหำร แต่มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อน” 
ดร.อำทิตย์บรรยำยควำมผูกพันที่เขำมีต่อโรงพยำบำลพญำไท และท่ำทีในกำร
เข้ำมำเทกโอเวอร์กิจกำรจำกคนในตระกูลทองแตง
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ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

 “คืนวันอำทิตย์ที่ 8 พฤษภำคม 2481 เวลำเที่ยงคืน 18 นำที ลูกปู๊ด 
คลอดที่บ้ำนพักอัยกำร จังหวัดน่ำน โดยที่เลยเวลำเที่ยงคืน จึงถือเป็นวันที่ 9       
คุณมะลิ เมียหมอชัย สังขเวส เป็นคนท�ำคลอด” 
 นัน่คอืบนัทกึของ “ประสทิธิ ์อไุรรตัน์” อยักำรหนุม่ในขณะนัน้ ผูเ้ป็นบดิำ
ของ ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ ที่เขียนเอำไว้ในวันที่ ด.ช.อำทิตย์ ลืมตำมำดูโลก 
 “อาทิตย์ อุไรรัตน์” จึงเปรียบดังหัวแก้วหัวแหวนของ “คุณแม่พัฒนา 
อุไรรัตน์” ผู้เป็นมำรดำ และ “คุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์” ผู้เป็นบิดำ เพรำะเป็น
บุตรชำยเพียงคนเดียวของครอบครัว 
  ด.ช.อำทติย์ใช้ชวีติยำมเยำว์วยัอยูก่บัคณุพ่อ แม่ และปูย่่ำ ทีจ่งัหวดัน่ำน 
ได้รบักำรศกึษำชัน้อนบุำลทีโ่รงเรยีนรำษฎร์ข้ำงบ้ำน ต่อด้วยระดบัประถมศกึษำ
ที่โรงเรียนบัณฑิตวิทยำ จังหวัดน่ำน 
 ต่อมำคุณพ่อประสิทธิ์ได้ย้ำยไปรับต�ำแหน่งอัยกำรจังหวัดลพบุรี 
ด.ช.อำทิตย์ได้เข้ำเรียนต่อชั้นประถมศึกษำที่โรงเรียนถนอมวิทยำ จนจบชั้น
ประถมปีที่ 4 และด้วยสำยตำที่มองกำรณ์ไกลของผู้เป็นบิดำ โดยเฉพำะกำร
เห็นควำมส�ำคัญของภำษำอังกฤษที่มีควำมจ�ำเป็นในอนำคต คุณพ่อประสิทธิ์
จึงให้บุตรชำยมำสอบเข้ำเรียนต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แต่เนื่องจำก 
ด.ช.อำทติย์ศกึษำจำกโรงเรยีนในชนบททีไ่ม่เคยมกีำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษ
ท�ำให้สอบตกวิชำภำษำอังกฤษ 
 คุณพ่อประสิทธิ์ ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำจำกอำจำรย์ใหญ่ของกรุงเทพ- 
คริสเตียนให้ไปเรียนที่โรงเรียนผดุงวิทยำ ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน ด้วยเวลำ 2 

เดือนที่ ด.ช.อำทิตย์ถูกจับย้ำยโรงเรียน ผู้เป็นบิดำขอให้ลูกชำยได้กลับมำเรียน
ทีโ่รงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนตำมควำมตัง้ใจเดมิ ซึง่ ด.ช.อำทติย์สำมำรถพฒันำ
ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษก้ำวหน้ำไปมำก กระทั่งได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำที่
โฆษกภำษำอังกฤษในงำนแสดงของเด็กๆ 
 อำทิตย์ อุไรรัตน์ ได้สอบเข้ำศึกษำต่อคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั สำขำรฐัศำสตร์กำรทตูตำมค�ำแนะน�ำของผูเ้ป็นบดิำ และได้ลิม้ลอง
ท�ำงำนในต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอที่จังหวัดนครนำยก ก่อนจะสอบชิงทุนไปศึกษำ
ต่อระดับมหำบัณฑิต สำขำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ ที่มหำวิทยำลัยทัฟส์ 
มลรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ และศึกษำต่อระดับปริญญำโทสำขำบริหำร
รัฐกิจ จำกมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย กรุงลอสแองเจลิส ก่อนจะตบทำ้ยด้วย
กำรได้รับทุนกำรศึกษำจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
ศกึษำต่อระดบัปรญิญำเอกทำงรฐัประศำสนศำสตร์ จำกมหำวทิยำลยัโคโลรำโด 
สหรัฐอเมริกำ เปลี่ยนค�ำน�ำหน้ำจำก “นำย” เป็น “ด็อกเตอร์”
 จำกนั้น ดร.อำทิตย์ได้กลับมำใช้ทุนที่ส�ำนักงำน ก.พ. เริ่มตั้งแต่ระดับ
หัวหน้ำฝ่ำยอัตรำก�ำลังและฝึกอบรม หัวหน้ำกองวิชำกำร และได้โอนย้ำยไป
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำกองบริหำรทั่วไป กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย และ                  
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 ด้วยควำมสำมำรถที่หลำกหลำย ทั้งทำงบริหำรและวิชำกำร ท�ำให้ 
ดร.อำทิตย์ได้โคจรเข้ำสู่แวดวงกำรเมืองไทย และได้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีถึง 
3 กระทรวงด้วยกัน ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ในรัฐบำล 
พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ, รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ในรัฐบำล
นำยชวน หลกีภยั สมยัแรก  และรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ในรัฐบำลนำยชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 นอกจำกนี้ยังได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญทำงกำรเมือง ได้แก่  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และรักษำกำร
ประธำนรัฐสภำ (ช่วงเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ)
 ปัจจบุนั ดร.อำทติย์ด�ำรงต�ำแหน่งอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรงัสติ และแม้ว่ำ
จะถอยฉำกออกมำจำกกำรเมืองแล้ว แต่ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษำให้แก่
พรรคกำรเมืองใหม่ ที่มี นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นหัวหน้ำพรรคอยู่ 
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ประวัติ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

เกิด	วันที่	9	พฤษภาคม	พ.ศ.	2481

สมรสกับ	นางบุญน�า	อุไรรัตน์	

 มีบุตร-ธิดำ 3 คน  ได้แก่  อภิวัฒิ อุไรรัตน์ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ และ
อภิรมณ อุไรรัตน์ 

การศึกษาและคุณวุฒิ	

 รัฐศำสตร์ สำขำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 มหำบัณฑิต สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศจำก Fletcher School 
of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts USA
 มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรรัฐกิจจำก California State University, 
Los Angeles, USA MS (Public Service) California State University, 
Los Angeles, USA
 ดุษฎีบัณฑิต ทำงรัฐศำสตร์ สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ จำก University 
of Colorado, Boulder, Colorado, USA
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ประวัติการท�างาน

 ปลัดอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก
 หวัหน้ำฝ่ำยอตัรำก�ำลงัและฝึกอบรม ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
และพลเรือน
 หัวหน้ำกองวิชำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
 หัวหน้ำกองบริหำรทั่วไป กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 ที่ปรึกษำระเบียบบริหำรของนำยกรัฐมนตรี 
 ประธำนคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
 กรรมกำรกำรประปำนครหลวง
 ประธำนอนุกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงกิจกำร กำรประปำนครหลวง
 ผู้ว่ำกำรกำรประปำนครหลวง

งานการเมือง

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
 ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตป้อมปรำบฯ - ปทุมวัน 
 รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เลขำธิกำรพรรคชำติประชำธิปไตย
 ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 
 เลขำธิกำรพรรคกิจประชำคม 
 กรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ
 กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกรณีกฎหมำยกำรค้ำ 
ปี 2531 ของสหรัฐอเมริกำ
 โฆษกพรรคเอกภำพ
 กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำญัตติด่วนเพื่อศึกษำและหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำกำรขำดทุนของผู้ประกอบกำรเลี้ยงกุ้งกุลำด�ำ
 กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
 รองหัวหน้ำพรรคสำมัคคีธรรม 
 กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ
 ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และรักษำกำรประธำนรัฐสภำ 
 หัวหน้ำพรรคเสรีธรรม 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กรุงเทพมหำนคร 
 ที่ปรึกษำอำวุโส พรรคประชำธิปัตย์ 
 ประธำนฯ กรรมำธิกำรต่ำงประเทศ
 รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ต�าแหน่งปัจจุบัน

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต
 ที่ปรึกษำพรรคกำรเมืองใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	

 ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม. ปี 2522)
 ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช. ปี 2532)
 มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว. ปี 2535)
 มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก (ม.ป.ช. ปี 2536)
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