
 

    ธรรมนญูหอพักรฐัศาสตร์ 

               โดย อนนัต ์ แจง้กลบี 

      ผมเลือกเรียนคณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

เพราะผมอยาก เป็นปลดัอ าเภอ เมื่อก่อนคณะรฐัศาสตรท์ั้งของ   

จุฬาฯและของธรรมศาสตร ์ตั้งใจผลิตบณัฑิตป้อนใหเ้ป็นขา้ราชการ

ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะ แต่ละปีมีรฐัศาสตร์

บณัฑิตจบออกมาก่ีคน กระทรวงมหาดไทยรบัเขา้เป็นปลดัอ าเภอทุก

คนโดยไม่ตอ้งสอบแข่งกบัใคร หลกัสูตรรฐัศาสตรส์มยัน้ัน ก็เหมือน

จะพยายามสนองความตอ้งการของ กระทรวงมหาดไทยมากกวา่จะ

เป็นวิชารฐัศาสตร ์เช่นวิชาว่าดว้ยการโยงขวญัสตัวพ์าหนะ วิชาทะเบียนราษฎร ์วิชาการจดัท่ีดิน วิชาว่า

ดว้ยการสืบสวนคดีอาญา เป็นตน้ 

 คณะรฐัศาสตร ์ธรรมศาสตร ์ท่ีผมเขา้เรียน ตั้งใจผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักปกครองสมบรูณแ์บบ

เพ่ือกระทรวงมหาดไทยอยา่งออกหนา้ออกตา เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกนักศึกษา ในขณะท่ีคณะอ่ืนๆใน

ธรรมศาสตรเ์ป็นตลาดวิชา คนจบ ม.๘ เดินเขา้ไปเลือกเรียนคณะไหนก็ได ้เวน้แต่คณะรฐัศาสตรค์ณะ

เดียวท่ีนักศึกษาจะตอ้งสอบเขา้ นอกจากสอบขอ้เขียนเพ่ือคดัเลือกคนท่ีมีรูปร่างหนา้ตาดีเขา้มาเรียน 

(การสอบสมัภาษณจ์ะมีวตัถปุระสงคอ์ะไรผมไม่ทราบหรอก ท่ีวา่เพ่ือคดัเลือกคนท่ีรูปรา่งหนา้ตาดน้ัีน 

ผมพูดเองเพราะเห็นรุน่พ่ีมีแตห่ลอ่ๆ รุน่ผมก็เหมือนกัน) วิธีการคดัเลือกนักศึกษาอีกมาตรการหน่ึงคือ

ทดสอบทางพละศึกษา ใหว้ิ่งแขง่กนัระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร จบัเวลาใครถึงก่อนไดค้ะแนนมาก

ตามล าดบั แลว้ก็ใหแ้สดงท่าต่างๆ บนบารค์ู่และบารเ์ด่ียว เพ่ือคดัเลือกความแข็งแกร่งของร่างกายและ

จิตใจ 

 สิทธิพิเศษของนักศึกษาคณะรฐัศาสตรท่ี์ส าคญัมากคือ “หอพกั” ในขณะท่ีนักศึกษาคณะอ่ืนตอ้ง

ยืนเรียนลน้ออกมานอกหอ้งเพราะหอ้งเรียนไมพ่อ แต่คณะรฐัศาสตรม์ีหอพกัเป็นตึกใหญ่อยูใ่น

มหาวิทยาลยั นักศึกษาคณะรฐัศาสตร ์เป็นนักศึกษา “กินนอน” กินฟรีนอนฟรี มีอาจารยค์อยดูแลการ

กินการนอนใหถู้กสุขลกัษณะ กินอยา่งถูกวิธี และกินอย่างมีมารยาท 

 เน่ืองจากนักศึกษากินนอน และมหาวิทยาลยัตอ้งการหล่อหลอมใหนั้กศึกษาคณะรฐัศาสตรจ์บ

มาเป็นสุภาพบุรุษนักปกครอง ฉะน้ันจึงไมร่บันักศึกษาหญิงเขา้เรียน แต่ขนาดคดัเลือกอยา่งพิถีพิถนัแลว้

ยงัมีผูช้ายไมเ่ต็มรอ้ยหลุดเขา้มาบา้งเหมือนกนั 

 นักศึกษาคณะอ่ืนเพียงแต่งตวัสุภาพก็เขา้เรียนได ้นักศึกษาคณะรฐัศาสตรม์ีแบบฟอรม์เดินแถว

โชวต์วัรอบหน่ึงก่อนกลบัเขา้มารบัประทานอาหาร 



 

 เล่าเร่ืองการรบันักศึกษาคณะรฐัศาสตรแ์ละอภิสิทธ์ิของนักศึกษาคณะน้ีเพียงเท่าน้ี ท่านผูอ้่าน

หลายท่านคงหมัน่ไสน่้าดูแลว้โดยเฉพาะท่านท่ีเป็นศิษยเ์ก่าธรรมศาสตรท่ี์ตอ้งยืนเรียนอยู่นอกหอ้งแต่

ท่านไมต่อ้งอิจฉาผมเลยครบั เพราะผมก็ไมไ่ดร้บัสิทธ์ิท่ีวา่อยา่งเต็มท่ี เพราะโครงการสรา้งสุภาพบุรุษ

นักปกครองไดถู้กยกเลิกในปีท่ีผมสอบเขา้ไดพ้อดี แต่รุ่นผมยงัไดร้บัเศษๆอภิสิทธ์ิท่ีหลงเหลือไวใ้หจ้าก

โครงการเดิมบา้ง 

 อภิสิทธ์ิประการแรกท่ีเหลือมาถึงรุ่นผมคือ “หอพกั” ถึงแมจ้ะเลิกโครงการแลว้ แต่ทาง

มหาวิทยาลยัก็ยงัรบัผิดชอบนักศึกษาในโครงการเดิมท่ียงัเรียนไมจ่บ จึงยืดอายุหอพกัใหอ้ยูต่่อไปอีก

สามปี แต่ไมบ่งัคบัวา่ทุกคนตอ้งอยูป่ระจ าอีกต่อไป จึงมีรุ่นพ่ีบางคนท่ีเบ่ือชีวิตในหอพกัเต็มที ยา้ย

ออกไปอยูบ่า้นหรือไปเช่าหอ้งอยู่นอกมหาวิทยาลยั พวกรุ่นผมบางคนจึงยา้ยเขา้มาอยูแ่ทนรุ่นพ่ีท่ียา้ย

ออก มีท่ีใหอ้ยูฟ่รี แต่ค่าอาหารตอ้งจ่ายเป็นรายเดือนในราคาค่อนขา้งถูกผมเป็นคนหน่ึงท่ีไดย้า้ยเขา้มา

อยูใ่นหอพกั 

 สิทธิพิเศษอีกอยา่งหน่ึงคือหอ้งออกก าลงัการตามโครงการเดิมมีสอนวิชาการต่อสูป้้องกนัตวั 

และการฟิตร่างกาย นักศึกษาคณะอ่ืนในธรรมศาสตรจ์ะเพาะกายตอ้งไปท่ีศาลาแปดเหล่ียม แต่พวก

รฐัศาสตรเ์ล่นอยูใ่นคณะไม่มีคนอ่ืนมารบกวน ตอนผมเขา้มามีครูมวยท่ียงัไมห่มดสญัญาจา้งอยูค่นเดียว 

การต่อสูป้้องกนัตวัอยา่งอ่ืนเลิกไปหมดแลว้ การเรียนมวยก็ไมบ่งัคบั ใครอยากเรียนก็เรียน ใครไม่อยาก

เรียนก็ไม่ตอ้งเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้มายกเหล็กเพื่อเพาะกลา้มใหม้ีรูปร่างเหมือนสมบติั เมทะนี มี

คนหดัมวยไมก่ี่คน ผมเป็นคนสมคัรเขา้หดัมวยคนหน่ึง เพราะโดยธรรมชาติผมไมม่ีความสามารถใน

การต่อสูเ้อาเลย ตอนเด็กๆเคยชกแพเ้ด็กผูห้ญิงอายุรุ่นเดียวกนัดว้ยละ (รูแ้ลว้เหยยีบเสียนะอายเขา…) 

 ผมหดัมวยอยูส่องสปัดาหเ์ต็มๆ ครูใหผ้มแย็บซา้ยอยูห่มดัเดียว ผมแย็บจนเบ่ือขอเพ่ิมท่าบา้ง 

ครบูอกวา่แย็บซา้ยหมดัเดียวยงัท าไมเ่ป็นจะใหส้อนท่าอ่ืนไดอ้ยา่งไร ใหแ้ย็บซา้ยต่อไปก่อน ผมรูสึ้กว่า

ขืนแย็บซา้ย-แย็บซา้ยทุกวนั อีกหน่อยแขนซา้ยผมคงโตเท่าขาเป็นแน่ อยา่กระน้ันเลย เลิกเรียนดีกวา่ 

 หลายปีต่อมา ผมนัง่ดูทีวีถ่ายทอดสดการประชุมสภาแห่งหน่ึงเห็นรุ่นพ่ีผมวาดลวดลายมวย

สากล แย็บซา้ย-แย็บซา้ยสองหมดัดว้ยความรวดเร็วและแมน่ย า ตามติดดว้ยขวาตรงท่ีงดงามอีกหน่ึง

หมดั ช่างเป็นท่ามวยท่ีสวยสมบรูณแ์บบหาท่ีติมิได ้ไมเ่สียแรงท่ีเป็นศิษยม์ีครู น่ีถา้ผมใจสูท้นแย็บซา้ย

สกัปีสองปี ผมคงเป็นมวยพอท่ีจะสมคัรผูแ้ทนไดโ้ดยไม่กลวัใคร 

 การเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั ส าหรบัผมเป็นเร่ืองท่ีต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะท่ีท าใหผ้ม

รูสึ้กเหมือนไมใ่ช่คนคือเร่ืองท่ีคนทัว่ไปเรียกคนท่ีเรียนมหาวิทยาลยัวา่ “ ปัญญาชน” ท่ีผมต่ืนเตน้ยินดีท่ี

เป็นปัญญาชนมากกวา่ใครเพราะผมไดเ้วน้วรรคการเรียนตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมปีท่ีส่ีเป็นเวลาถึงสิบปี

จึงกลบัมาเรียนใหม ่โดยเรียนกวดวิชาวดัสุทศัน์ฯ ของอาจารยเ์พทาย อมาตยกุล ซ่ึงมีสโลแกนวา่ “โต

แลว้เรยีนลดัดกีวา่” เรียนกวดวิชาอยูส่ามปี สอบเทียบ ม.๓ ม.๖ ม.๘ ทั้งสามปีท่ีเรียนกวดวิชาอยู่น้ีเรียน

กวดวิชาตอนเย็น ตอนกลางวนัท างานเป็นกรรมกรแบกเหลา้แมโ่ขงตระเวนส่งตามรา้นอาหารใน



 

กรุงเทพฯ เป็นกรรมกรแบกหามอยูส่ามปีเต็มๆ อยู่ๆ ก็เปล่ียนฐานะตวัเองจากกรรมกรมาเป็น “ปัญญา-

ชน” จะไมใ่หผ้มต่ืนเตน้ไดอ้ยา่งไร 

 จากสงัคมกรรมกรมาอยูใ่นสงัคมปัญญาชน พฤติกรรมของพวกปัญญาชนหลายออยา่งท าให้

กรรมกรอยา่งผมรูสึ้กท่ึงและช่ืนชมสมกบัเป็นปัญญาชนจริงๆ แต่ก็มีหลายเร่ืองเหมือนกนัท่ีปัญญาชนก็

ท าเหมือนกรรมกรไมม่ีผิด 

 ปัญญาชนท่านแรกท่ีผมท่ึงคืออาจารยจ์นิตนา ยศสุนทร (ตอนน้ันยงัไม่ไดเ้ป็นศาสตราจารย์

คณุหญิง) ผมเรียนแลว้วา่ผมเป็นหนุ่มกรรมกร เวลาวา่งมกัชวนกนัไปหาจีบผูห้ญิง หญิงสาวท่ีผมเคยพบ

แทบทุกคนเวลาผมสบตาพูดคุยดว้ยค าหวาน เธอมกัจะเหนียมอายบิดผา้เช็ดหน้าจนเอ็นแขนขึ้ น ถา้ไมม่ี

ผา้เช็ดหนา้ก็แคะโต๊ะจนเล็บหกัแต่อาจารยจิ์นตนาเป็นหญิงท่ีมีความเช่ือมัน่ตวัเองสูง สมเป็นปัญญาชน

จริงๆ ซ่ึงผมไมเ่คยเห็นในผูห้ญิงคนไหนมาก่อน ท่านใหนั้กศึกษาเรียงตวัแนะน าตนเองทีละคน แลว้ท่าน

ก็หาเร่ืองพดูคุยดว้ยเหมือนเคยรูจ้กักนัมาก่อน พอผมแนะน าตวั อาจารยท์ าท่าดีใจ บอกวา่ “อุย้...คนน้ี

ช่ือเดยีวกบัแฟนฉนั หลอ่พอๆกนัเสียดว้ย” เล่นเอาหนุ่มกรรมกรเหนียมเสียเอง เพ่ือนคนต่อๆไปแนะน า

ตวัวา่อยา่งไร อาจารยพ์ดูอะไรบา้ง ผมก็ไมไ่ดย้ินเสียแลว้ตอ้งพยายามระงบัหวัใจตวัเองท่ีเตน้ดงัตูมๆ

อยา่งน่ากลวั 

 อีกไมน่านต่อมาอาจารยเ์ขียนเร่ืองสั้นเร่ืองหน่ึงลงในหนังสือภายในของมหาวิทยาลยัท่านพดูถึง

รถเก๋งเก่าๆคนัหน่ึงซ่ึงนักศึกษาขบัโฉบเฉ่ียวอยูใ่นมหาวิทยาลยั ท่านชมวา่คนท่ีใชร้ถเก่าๆน่ีแหละเป็น

ปัญญาชนท่ีแทจ้ริง นักศึกษาในต่างประเทศก าลงันิยม ท่านบอกวา่ท่านเห็นรถคนัน้ีเมื่อไหร่จะตอ้งมอง

ตามจนสุดสายตาชอบท่ีเจา้ของรถช่างคิดเขียนขอ้ความไวท้า้ยรถวา่ “นางเมิน” เห็นแลว้หนา้หมัน่ไส ้ไม่

เคยชวนเราสกัค ามาหาวา่นางเมิน 

 คนอ่ืนอ่านเร่ืองของอาจารยแ์ลว้จะรูสึ้กอยา่งไรไมท่ราบส าหรบัผมรูสึ้กวา่ปัญญาชนเขาเอาเร่ือง

ไมเ่ป็นเร่ืองมาเขียนไดน่้าอ่าน ความประทบัใจน่ีแหละท าใหผ้มพยายามเขียนเร่ืองใหค้นอ่านอ่านอยา่ง

เบาสมองอยูทุ่กวนัน้ี 

 ผมยอมรบัวา่ซ้ึงอะไรง่ายๆ ตอนเป็นปัญญาชนเห็นการกระท าของปัญญาชนเป็นเร่ืองน่าท่ึง พดู

กบัตวัเองบ่อยๆว่า เขาคิดไดไ้ง? เขาท าไมรูจ้กัท า? อาจเป็นเพราะผมอยูใ่นสงัคมกรรมกรนานไปหน่อย

กระมงั 

 เขาหอ้งเรียนวนัแรกเห็นรุ่นพ่ีเขียนขอ้ความบนกระดานด าวา่  

“ขอตอ้นรบัสิงหห์นุ่มสู่ถ  า้”  

 เท่าน้ีก็ซ้ึงใจเหลือเกิน ซ้ึงกบัค าวา่ สิงหห์นุ่ม ซ้ึงกบัค าวา่ถ ้า รุ่นพ่ีเขารูจ้กัท าเร่ืองดีๆ อยา่งน้ีได้

อยา่งไร 



 

 ท่ีตึกนอนมุง้ลวดขาด รอหลายวนัแลว้ทางมหาวิทยาลยัยงัไมส่่งช่างมาซ่อม รุ่นพ่ีคนหน่ึงใช้

กระดาษปิดรอยขาดเขียนขอ้ความวา่  

 “หอพกันักศึกษา ยงุหา้มเขา้” 

 เร่ืองแค่น้ีผมก็ท่ึงว่าปัญญาชนเขาท าเร่ืองรา้ยใหเ้ห็นขนัได ้

 คณะรฐัศาสตรมี์หอ้งสมุดของตนเองแยกจากหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั ในหอ้งสมุดน้ีมี

สิ่งที่ผมช่ืนชมผลงานของปัญญาชนคือสมุดปกแดงสองเล่ม ไมท่ราบใครเป็นตน้คิดท าข้ึน-ควรไดร้บั

เสียงปรบมือ เป็นมุดขนาดใหญ่กวา้งยาวประมาณฟุตคร่ึงหนาประมาณหา้น้ิว น ้าหนักค่อนขา้งมาก ยก

ไปไหนมาไหนล าบาก ผมคิดวา่เจตนาของคนท่ีคิดคิดท าสมุดน้ีขึ้ นคงอยากใหอ้ยูป่ระจ าในหอ้งสมุด ไม่

อยากใหย้กออกไปไหน เล่มหน่ึงส าหรบัคนมีอารมณก์วีไดเ้ขียนโครงกลอนตามใจปรารถนา อีกเล่มหน่ึง

เขียนอะไรก็ได ้เล่มหลงัน่ีแหละท่ีผมชอบมาก (เพราะเขยีนโคลงเขยีนกลอนไม่เป็น) ผมไดอ้่าน

ความเห็นของคนอ่ืนและร่วมเขียนความเห็นลงไปตลอดส่ีปีท่ีเรียนอยู่ 

 ตอนผมจบปริญญาตรีออกไปน้ัน สมุดปกแดงเล่มน้ีใชเ้น้ือท่ีไปไมถึ่ง ๑๐ เปอรเ์ซ็นต ์ยงัมีท่ีวา่ง

ใหใ้ชไ้ด ้อีกนานถึงแมก้ารจดบนัทึกไม่มีกฎเกณฑอ์ะไร ใครนึกอยากเขียนอะไรก็เขียนไดม้ีการหยอกลอ้

กนับา้ง แสดงอารมณต่์างๆบา้ง เมื่อเป็นขอ้เขียนของปัญญาชนรุ่นแลว้รุ่นเล่า รวมๆแลว้ก็เป็นสมุด

บนัทึกท่ีน่าอ่านมีความคมคาย ขบขนัสนุกสนานเฮฮา และงานบางช้ินแสดงถึงความรกัของเพ่ือน 

 ตวัอยา่งบางขอ้ความท่ีผมจ าได ้

 คนหน่ึงเขียนวา่ “รวมกันเราอยู ่แยกกนัเราตาย” แลว้ก็มีคนเขียนต่อวา่ “รวมกนัเราตายหมู่ 

แยกกนัอยูต่ายคนเดยีว” คนเขียนต่อมาวา่ “ตายคนเดียวเปลี่ ยวใจ ตายหมู่ไม่เหงา” ยงัมีคนเขียนต่ออีก

วา่ “ตายคนเดยีวหรอืตายหมู่ กูก็ไม่อยากตาย” คนต่อมาคงเป็นเพ่ือนสนิทเขียนว่า “ไม่อยากตายก็ตอ้ง

ตาย เพราะยยัจิ๋ มก าลงัตามลา่” จนคนสุดทา้ยเขียนวา่ “ใครเขยีนตอ่จากกู ขอใหม้นัตาย” วรรณกรรม

ชุดน้ีจึงจบลง 

 สมุดปกแดงอยูต่่อมาอีกเป็นสิบปี เน้ือหาในเล่มเพ่ิมจ านวนขึ้ นอีกมาก รุ่นนอ้งคนหน่ึงปัญญา

เฉียบแหลม ยกสมุดปกแดงไปใหโ้รงพิมพค์ดัเลือกขอ้ความดีๆ พิมพเ์ป็นหนังสือ จนถึงวนัน้ีหนังสือยงัไม่

มีออกมาเผยแพร่ นอ้งคนเก่งหายตวั โรงพิมพเ์จง๊สมุดปกแดงตามหาเท่าไหร่ก็ไมเ่จอ 

 น่าเสียดาย งัน้คนแก่อยา่งผมกลบัมาอ่านผลงานตวัเองสมยัยงัหนุ่มคงมีความสุขทีเดยีว 

 ปัญญาชนคนมีปัญญาบางทีก็ใชปั้ญญาท าอะไรแผลงๆตอนผมเป็นนักศึกษามกัชอบพากนัไปดู

หนังเป็นฝงูใหญ่ ทีละสิบถึงยี่สิบคน ท่ีวา่ท าอะไรแผลงๆ คือตอนซ้ือตัว๋ สมยัน้ันโรงหนังเขาใหค้นซ้ือบตัร

ไดห้า้ใบ เราไปกนัสิบคนใหเ้พ่ือนไปเขา้คิวซ้ือตัว๋สองคนก็พอ แต่พวกเราใหเ้ขา้คิวทั้งสิบคน ทั้งๆท่ีคนซ้ือ

ตัว๋ก็เพียงสองคนขา้งหนา้เท่าน้ัน พอเพ่ือนสองคนซ้ือตัว๋เสร็จเราทั้งสิบคนก็แตกแถว คนท่ีเขา้แถวต่อจาก



 

เราอีกยืดยาวก็คิดวา่ตัว๋ชั้นน้ีหมดรีบวิ่งไปต่อแถวช่องขายตัว๋ท่ีราคาแพงข้ึน พวกเราแกลง้คนอ่ืนไดก็้วิ่งไป

แอบหวัเราะกนั ยงัคิดวา่ตวัเองฉลาดเสียอีก 

 ผมเป็นกรรมกรมาก่อนเม่ือเขา้มาเป็นปัญญาชน ก็ช่ืนชมกบัค าว่า “ปัญญา” คิดว่าเป็นของ

วิเศษ ท่ีผมไดเ้ป็นปัญญาชนเพราะผมตั้งใจเรียนกวดวิชาจนสอบได ้ม.๘ การศึกษาเท่าน้ันท าใหเ้กิด

ปัญญา เรียนจบปริญญาตรีแลว้ผมยงัเรียนปริญญาโทต่อวิทยานิพนธเ์พ่ือใหจ้บปริญญาโทน้ันผมเขียน

วิทยานิพนธเ์ร่ือง “การเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ “ ยงัสรุปวา่ท่ีประชาธิปไตยของ

ไทยลม้ลุกคลุกคลานเพราะการศึกษายงัไมเ่จริญคนไทยยงัดอ้ยการศึกษา จึงไมม่ีปัญญารกัษา

ประชาธิปไตยไวไ้ด ้

 การปฏิวติัฉีกรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.๒๕๔๐ ท าใหผ้มคิดไดว้า่ผมคิดผิด ท่ีผมโทษวา่คนดอ้ย

การศึกษาท าใหป้ระชาธิปไตยของเราลม้เหลว ความจริงทุกครั้งท่ีมีการฉีกรฐัธรรมนูญ เป็นเพราะพวก

ปัญญาชนทั้งชน ท่ีเห็นชดัคือความลม้เหลวของประชาธิปไตยตามรบัธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ สมาชิก

รฐัสภาซ่ึงเป็นอ านาจนิติบญัญติัตอ้งจบปริญญาตรีทุกคน อ านาจบริหารคณะรฐัมนตรีลว้นแต่เป็นศิษย์

เก่ามหาวิทยาลยั (บางคนเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรยีนก็เป็นโรงเรยีนระดบัอดุมศึกษา) เป็นดอกเตอรเ์ป็น

มหาบณัฑิต เป็นบณัฑิตกนัทั้งน้ัน ฝ่ายต่อตา้นรฐับาลก็น าโดยดอกเตอรแ์ละนักวิชาการลว้นๆคนมี

ความรูก้บัคนมีความรูข้ดัแยง้กนั ต่างฝ่ายต่างก็ใชปั้ญญาเขา้ห ้าหนักนั ฝ่ายต่อตา้นอา้งว่าเป็นฝ่ายรูท้นั

วา่รฐับาลฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงนายกฯตอ้งลาออกฝ่ายรฐับาลก็อา้งวา่ไดร้บัเลือกตั้งมาจากประชาชนตาม

รฐัธรรมนูญถึงเกา้ลา้นเสียงจึงไมย่อมออก ฝ่ายต่อตา้นบอกวา่สิบเกา้ลา้นเสียงไดม้าโดยไมช่อบ ตอ้ง

ลาออกไป นายกฯบอกว่าถา้ไมเ่ช่ือถือสิบเกา้ลา้นเสียง เลือกตั้งใหมก็่ได ้ใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสิน จึง

ประกาศยุบสภา และดว้ยปัญญาท่ีชาญฉลาดจึงประกาศใหเ้ลือกตั้งใหมภ่ายในก าหนดระยะเวลาอนัสั้น

พรรคอ่ืนก็เป็นปัญญาชนเหมือนกนั รูท้นัว่าถูกเอาเปรียบ จึงใชปั้ญญาจบัมือกนัประทว้งโดยไมส่่ง

ผูส้มคัร การเลือกตั้งใหมจึ่งลม้เหลว ไดผู้แ้ทนไมค่รบ จดัตั้งรฐับาลใหมไ่มไ่ดก้ารเมืองถึงทางตนัหาทาง

ออกไมไ่ด ้ฝ่ายต่อตา้นรฐับาลเดินขบวนกดดนัเพ่ิมขึ้ น ขู่วา่รฐับาลไมล่าออกจะขยายการเดินขบวนให้

กวา้งขวางข้ึน ฝ่ายนิยมรฐับาลก็เร่ิมมีการออกมาปะทะกนับา้งแลว้ ทั้งสองฝ่ายต่างอา้งฟ้าอา้งประชาชน

ในการเคล่ือนไหวคนใส่เส้ือเหลืองตีกบัคนใส่เส้ือเหลืองบา้งแลว้ รอ้นถึงศิษยเ์ก่าโรงเรียนเดิมตอ้ง

ออกมายึดอ านาจปกครองเพ่ือฟ้าและประชาชนอีกครั้งหน่ึง การปฏิวติัครั้งน้ีมีขอ้สงัเกตบางประการคือ 

ลกัษณะสุภาพถ่อมตน มีการขออภยัในความไมส่ะดวก มีการขออภยัในความไมส่ะดวก ท่ีส าคญัคือ การ

ปฏิวติัครั้งน้ีไดรบัการตอ้นรบัเป็นอย่างดีกว่าบางครั้ง บรรดานักการเมืองและนักวิชาการท่ีท าตวัเป็นคน

รกัประชาธิปไตยต่อตา้นอ านาจเผด็จการเสมอ กลบัออกมาแสดงความยินดีกบัการฉีกรฐัธรรมนูญอยา่ง

ออกหนา้ออกตาหลายคน 

 การเวน้วรรคของประชาธิปไตยครัง้น้ีฝ่ายรฐับาลฝ่ายต่อตา้นและฝ่ายฉีกรบัธรรมนูญเป็น

ปัญญาชนทัง้น้ัน คนดอ้ยการศึกษามิไดเ้ก่ียวขอ้งดว้ยเลย 



 

 ขณะท่ีเขียนเร่ืองน้ี ก าลงัระดมก าลงักนัเพ่ือท ารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ใหย้อดเยี่ยมท่ีสุด อยูไ่ดน้าน

ท่ีสุด ท าใหผ้มคิดถึง “ธรรมนูญหอพกัรฐัศาสตร”์ ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรข์ึ้ นมา 

 ที่หนา้ประตหูอพกัรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมี์กล่องไมอ้ดัท าเป็นรูปหนงัสือวาง

อยูเ่ล่มหน่ึงเป็นหนังสือขนาดใหญ่กวา้งประมาณหน่ึงเมตร สูงประมาณหน่ึงเมตรคร่ึง หนาประมาณคร่ึง

เมตร หนา้ปกหนังสือเขียนขอ้ความวา่ “ธรรมนูญหอพกัรฐัศาสตร”์ มีบานพบัเปิดปิดปกหนังสือได ้

เปิดดูขา้งในวา่งเปล่าไม่มีอะไรเลย 

 อาจารยวิ์ญญู องัคณารกัษ ์(นักเขยีนตว่ย’ตูน) เป็นอาจารยส์อนวิชากฎหมายเลือกตั้ง ชัว่โมง

แรกท่ีท่านสอนท่านถามนักศึกษาวา่ ธรรมนูญหอพกัรบัศาสตรเ์ขามีไวท้ าอะไร ใครเคยเปิดดูไหมวา่มี

อะไรอยูข่า้งใน นักศึกษาบางคนตอบวา่เขาท าไวห้ลอกใหค้นสอดรูส้อดเห็นเปิดเขา้ไปดู พอเปิดเขา้ไปก็

ไมม่ีอะไรจะไดเ้กอ้ ผมอยากใหเ้พ่ือนหวัเราะจึงตอบวา่เขาท าใหนั้กศึกษาเล่นซ่อนหากนั 

 ค าถามท่ีวา่มีอยูข่า้งใน ขนาดคนตอบวา่ไมม่ีอะไร แต่ผมตอบว่าตอนผมเปิดมีแมวนอนขดอยูต่วั

หน่ึง ผมก็แกลง้ตอบใหเ้พ่ือนหวัเราะเท่าน้ันเอง 

 อาจารยอ์ธิบายอยา่งเอาจริงเอาจงัวา่ 

 รฐัธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศ คนในประเทศทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอยา่ง

เครง่ครดั ท านองเดยีวกันธรรมนูญหอพกัรฐัศาสตรก็์เป็นกติกาสูงสุดในการปกครองหอพกัน้ีคนใน

หอพกัทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามธรรมนูญหอพกัโดยเครง่ครดัเหมือนกนั ส่วนการท่ีธรรมนูญหอพกัไม่ได ้

เขยีนกติกาเป็นลายลกัษณอ์ักษร เพราะคนท่ีท าธรรมนูญหอพกัเห็นวา่นักศึกษาโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ มี

การศึกษาระดบัปัญญาชน จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีใครมาปกครองสัง่ใหท้ าน่ันหา้มไม่ใหท้ าน่ีผูใ้หญ่ท่ีเป็น

ปัญญาชนยอ่มรูว้า่อะไรด ีอะไรไม่ด ีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า เป็นการใหเ้กียรตินักศึกษาวา่ปกครอง

ตนเองได ้เพราะฉะน้ันนักศึกษามีหนา้ท่ีตอ้งรกัษาเกียรติของตนใหส้มกบัค ายกยอ่งวา่เป็นปัญญาชน 

 ออ้! เม่ือก้ีมีคนบอกวา่มีแมวเขา้ไปนอน อาจารยต์อ้งขอเพ่ิมเติมวา่ นอกจากจะเป็นผูใ้หญ่และมี

ปัญญาแลว้ ยงัตอ้งมีส านึกดว้ย คือส านึกรกัและหวงแหนธรรมนูญอนัมีค่าของเรา ถา้ทกุคนมีส านึกดทีกุ

คนเปิดแลว้ตอ้งปิดใหเ้รยีบรอ้ย อยา่ปลอ่ยใหห้มาแมวเขา้ไปท าใหธ้รรมนูญของเราสกปรกได!้” 

 ผมจึงขอเรียนมายงัท่านท่ีมีหนา้ท่ีร่างรฐัธรรมนูญวา่ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองบทบญัญติัในรฐัธรรมนูญ

ใหม้ากไป ในเมื่อประชาธิปไตยท่ีผ่านมาลม้เหลว เพราะปัญญาชนขาดส านึก ใชปั้ญญาหาประโยชน์ให้

ฝ่ายตนโดยไม่ส านึกถึงส่วนรวม ฉะน้ัน ช่วยเขียนใหส้ถาบนัอุดมศึกษาปลกูฝังปัญญาชนของตน ใหม้ี

ส านึกรกัและหวงแหนประชาธิปไตยและประเทศชาติอย่างจริงจงัก็พอแลว้ 

 คนดอ้ยการศึกษาเขาเป็นประชาธิปไตยกนัหมดแลว้ เหลือแตปั่ญญาชนที่ขาดส านึกไม่ก่ี

คนเท่านั้น ที่ท  าใหร้ฐัธรรมนูญฉบบัประชาชนที่เคยบอกว่าดีแลว้ถูกฉีกทิ้ งอีกครั้งหน่ึง  


