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ประชาชน หมายถึง พลเมือง สามัญชนทัว่ ๆ ไป ทีไ่ มใชขา ราชการ พอคา หรือนักบวช
๑
ในความหมายวา ขาราชการ พอคา และประชาชน
เลาปก ลาววา “อันจะทำการใหญพนื้ ฐานทัง้ ปวงก็อยทู คี่ น (ประชาชน)” แตตงั๋ โตะ
๒
กลาววา “ขาคิดการเพือ่ แผนดิน(ชาติ) จะหวงเสียดายไปใยกับไพรเมือง (ประชาชน)”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตไิ ววา
บทบัญญัติ ในมาตรา ๓ อำนาจอธิปไตย เปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผทู รงเปนประมุขทรงใชอำนาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐ
ธรรมนูญนี้
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกร ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิตธิ รรม
มาตรา ๔ ศักดิศ์ รีในความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
๓
ยอมไดรบั ความคมุ ครอง

๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. (กรุงเทพฯ : นานมี
บคุ สพบั ลิเคชัน่ ส, ๒๕๔๖), หนา ๖๕๖.
๒
http://www.thaisamkok.com/forum/index.php?showtopic=5486&pid=34908&mode=
threaded&start=
๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ
สภาผแู ทนราษฎร, ๒๕๕๐), หนา ๕.
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ประชาชน คือ องคประกอบที่สำคัญที่สุด ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
“ประชาธิปไตย” ไมได หมายความวา มีพรรคการเมือง มีการเลือกตัง้ มีผแู ทนราษฎร และมี
รัฐสภาเทานัน้
แตคำวา “ประชาชน” มักจะถูกหยิบยกขึน้ มาใชเสมอ ทัง้ โดยนักการเมือง และโดยผทู ี่
ฉวยโอกาสทางการเมืองเพือ่ อางเอา “ประชาชน” มาสนับสนุนความชอบธรรมของฝายตน หรือ
ไมกใ็ ชเพือ่ ขมขวัญฝายอืน่
ในทางการเมืองแลว การกลาวถึง “ประชาชน” ในแตละครัง้ ไมวา จะโดยฝายไหนก็ตาม
ประชาชนก็เปนแคอะไรอยางหนึง่ ทีเ่ ปนนามธรรมเทานัน้
ความเปนจริงแลว “ประชาชน” คือ “คน” ทีม่ ชี วี ติ มีจติ ใจ รอนเปน และหนาวได มี
ความรสู กึ ตอสิง่ ทีม่ ากระทบใจ บางครัง้ ก็มคี วามสุข บางทีกม็ คี วามทุกข แตสว นใหญแลว มัก
จะทุกขยากแรนแคนเสียมากกวา ทีว่ า “สุข” นัน้ ก็มกั จะเปนความสุขตามประสาชาวบาน และ
สุขเทาทีจ่ ะหาความสุขนัน้ ไดดว ยตนเอง “ประชาชน”สวนใหญของประเทศนี้ โดยเฉพาะประชาชน
ทีอ่ ยใู นชนบทหางไกล เปนผทู ดี่ อ ยการศึกษาและดอยโอกาส แตทวามีภาระอันแสนหนักหนวง
ในฐานะทีเ่ ปนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ทีจ่ ะตองทำหนาทีค่ ดั เลือกผทู จี่ ะมาทำหนาทีเ่ ปน
“ผูปกครอง” ของประเทศที่พวกเขาเองเปนพลเมือง “ประชาชน”ไดรับการยกยองใหเปน
เจาของ “อำนาจอธิปไตย” ตามทฤษฎีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีว่ า นี้ แตกคี่ รัง้ กีห่ น
มาแลวทีก่ ารใช “อำนาจอธิปไตย” ทีใ่ ครตอใครเขาบอกตลอดเวลา เปนอำนาจของประชาชนนัน้
ทีแ่ ทกเ็ ปนเพียงการเสียอำนาจอธิปไตยใหกบั คนเพียงกลมุ เดียว ซึง่ ก็เปนคนกลมุ เดียวกับทีเ่ คยเสนอ
ตัวเขามา รับปากวาจะแกไขปญหาและจะสนับสนุนสิง่ อำนวยความสะดวกในการทำมาหากิน
ตาง ๆ ให กอนทีจ่ ะขอใหเลือกพวกเขาเหลานี้ เขาไปทำหนาทีเ่ ปน “ผปู กครอง” ของ “ประชาชน”
แตพอเขาไปเปน “ผปู กครอง”แลวสิง่ ทีพ่ วกเขาเหลานีก้ ระทำ นอกจากการหยิบยืน่ ของตอบแทน
ประเภทถนนหนทาง สระเก็บน้ำสำหรับหมบู า น ฯลฯ ซึง่ ประมูลจัดสรางโดยบริษทั รับเหมาทีเ่ ปน
เครือญาติของบรรดา “ผปู กครอง” เอง และมีการหักคาใชจา ยสำหรับ “หัวคิว”มาตามลำดับแลว
สิง่ ทีแ่ ยหนักหนาสาหัสยิง่ กวานัน้ ก็คอื เงือ่ นไขทีท่ ำให “ประชาชน” ผทู เี่ ลือกพวกเขามากับมือ ตอง
ตกอยใู นภาวะที่ “โงหัวไมขนึ้ ” หรือไมกต็ อ งตกอยใู นสภาพ “ลืมตาอาปาก” ไมไดตอ ไปอีกนาน
กอนจะมี “ระบอบประชาธิปไตย” ทีป่ ระชาชนจะตองไปเลือกคนเหลานีใ้ หมาทำหนาที่
เปนผปู กครองพวกเขาเองนัน้ ประชาชนชาวบานเขามีวถิ ชี วี ติ ตามครรลองของวัฒนธรรมประจำ
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ถิน่ มีทรัพยในดิน มีสนิ ในน้ำทีพ่ วกเขารจู กั แบงกันกินแบงกันใช และพวกเขาก็ใชอยางรคู ณ
ุ คา
ในทรัพยากรทีห่ ลอเลีย้ งชีวติ พวกเขา มาตัง้ แตครัง้ บรรพบุรษุ เขาใชพรอมกับการถนอมรักษา
ทรัพยากรทองถิน่ ของเขาดวย “ภูมปิ ญ
 ญาแบบชาวบาน” ทีไ่ มไดร่ำไมไดเรียนเรือ่ งการรักษาสภาพ
สิง่ แวดลอมมาจากมหาวิทยาลัยแหงใดทัง้ นัน้
แตพวกเขาก็อยกู นั มาได อยางมีความสุข ตามอัตภาพและไมขาดแคลนจนมากเกินไป
นัก แมน้ำเล็ก ๆ เพียงสายเดียวทีไ่ หลผานหมบู า น นอกจากจะหลอเลีย้ งชีวติ ของชาวบานเองแลว
ยังเปนแหลงรายไดเหลือพอทีจ่ ะสงใหลกู ๆ ของพวกเขา มีโอกาสไปเรียนถึงในชัน้ มหาวิทยาลัย
เขาบาง
แตวา เมือ่ พวกเขา ไดเลือก “ผปู กครอง” มาเพือ่ ปกครองพวกเขาแลวหมบู า นของพวก
เขาก็มถี นนเขามา ตนไมใหญนอ ย ในปาตนน้ำ ลำธาร ทีเ่ ปนแหลงหลอเลีย้ งวิถชี วี ติ ของพวกเขา
มาตัง้ แตครัง้ ปยู า ตายาย ก็ถกู ตัดโคนและขนออกไปเปนผลประโยชนของใครก็ไมรทู อี่ ยใู นเมือง
แตดเู หมือนวาจะเปนพวกเดียวกับพวก “ผปู กครอง” ทีพ่ วกเขาไดคดั เลือกเขาไป และดูจะสนิท
สนมคนุ เคยกันดีกบั “พวกเจานายขาราชการ” บางคนในเมืองนัน่ เอง
ประชาธิปไตยของประเทศแหงนี้ ยังไปไมถงึ ไหนไมใชเพราะประเทศนีไ้ มมคี นดี คนมี
ฝมอื แตเปนเพราะวาคนเกง ๆ คนดี ๆ เขาไมอยากยืน่ มือเขามาแปดเปอ นสิง่ ทีค่ นเกง คนดี รนุ
กอน ๆ เคยถูกสาดใส และเปอ นจนลางไมออกมาหลายตอหลายคนแลว แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ก็มใี ชมาแลวหลายฉบับ แตผลจาการประเมินปรากฏวา ทีผ่ า นมาไดเกิดภาพแบงสังคมออกเปน
ภาคเมือง กับภาคชนบทอยางชัดเจน การเรงผลักดันใหเปนประเทศอุตสาหกรรมและนโยบาย
เศรษฐกิจ ที่มุงใหผลิตผลทางการเกษตรเปนการเกษตรเชิงพาณิชย ทำใหมีการขยายพื้นที่
เพาะปลูก รุกล้ำเขาไปในพืน้ ทีป่ า และมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติลงอยางมหาศาล
อำนาจรัฐทีอ่ ยใู นมือของพวก “ผปู กครอง” เมือ่ เขาไปเชือ่ มประสานกับอิทธิพลในทองถิน่
“ประชาชน” ทีเ่ คยมีหนาทีด่ แู ลทรัพยากร ตามวิถแี หงวัฒนธรรมพืน้ บาน ก็หมดศักยภาพทีจ่ ะ
ปกปองทรัพยากรในทองถิน่ ของตนเอง ทรัพยากรเหลานีจ้ งึ ถูกลำเลียงดวยวิธกี ารในรูปแบบตาง ๆ
เพือ่ ใหเขามาเปนวัตถุดบิ ของกลมุ เศรษฐกิจการเมืองเพียงไมกกี่ ลมุ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงเปนเครือขาย
กัน
ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมา คือ ความเจริญ ไปรวมตัวอยแู ตในเมืองและเขตปริมณฑล โดย
เฉพาะเมืองใหญ ๆ ทีเ่ ปนเขตอุตสาหกรรม และเปนศูนยกลางทีต่ งั้ ของบริษทั หางรานทางการคา
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ในขณะทีใ่ นเขตชนบท ยังไมไดมกี ารพัฒนาอยางถูกทิศทางและสมดุล และไมมกี ารกระทำใด ๆ
เพือ่ ให “ประชาชน”ชาวไรชาวนาในชนบทมีปจ จัยทีจ่ ะทำใหเขาสามารถปรับตัว ใหกา วทันกับการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมทีก่ ำลังเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว
สภาวะดังกลาวจึงเกิดเปน “สภาพของความขาดสมดุล” ระหวาง “เมือง” ทีม่ คี วาม
เจริญอยางมากมายเหลือเฟอ และพรัง่ พรอมไปดวยสิง่ อำนวยความสะดวกทุกประการ กับ “ชนบท”
ทีข่ าดแคลนขัดสนไปเสียเกือบจะทุกอยาง
ความมัง่ คัง่ ของบรรดานายทุนนักธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตขึน้ มาอยางรวดเร็ว ตัง้ แต
ชวงเริม่ ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทำใหเกิดชนชัน้ ใหมทเี่ รียกกันวา “ชนชัน้ กลาง” ขึน้ มาในเมือง
ชนชัน้ นี้ เปนนักธุรกิจเปนกลมุ คนทีท่ ำงานในสำนักงาน บริษทั และหางราน และผทู ปี่ ระกอบ
อาชีพอืน่ อันเปนอาชีพทีเ่ กีย่ วของเพือ่ บริการ หรือเพือ่ รองรับดานกิจกรรมของชนชัน้ กลางในเมือง
เหลานี้
มีคนเคยใหคำนิยามของ “ชนชัน้ กลาง” นีไ้ ววา หมายถึง “คนทีไ่ มไดอยใู นสวนของ
ชนชัน้ สูงและกำลังดิน้ รนตะเกียกตะกาย เพือ่ ไมใหตนเองตองรวงไปอยใู นสวนของชนชัน้ ลาง
ในสังคม”
ชนชั้นกลางในเมือง มีการศึกษาคอนขางดี และดีมาก มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มี
ประสบการณ และมีฐานะทางเศรษฐกิจมัน่ คง เปนชนชัน้ ทีม่ พี ลังพอทีจ่ ะขับเคลือ่ นทิศทางของ
สังคมได
ชนชัน้ กลางในเมืองจึงอยใู นฐานะมีศกั ยภาพพอ ทีจ่ ะเปนกลมุ พลังนำสังคม แตทวา
ในชวงของเวลาทีผ่ า นมา นอกจากเพือ่ ผลประโยชนของกลมุ ตนเองแลว…ชนชัน้ นีก้ ไ็ มไดแสดง
ความหวงใยสวนอืน่ ๆ ของสังคมมากนัก
ชนชัน้ นี้ ใชพลังของกลมุ ทัง้ “วิธกี ารลอใจ” และ “วิธกี ารกดดัน” ตอรัฐบาลครัง้ แลว
ครัง้ เลา เพือ่ ใหคมุ ครองผลประโยชนเฉพาะของกลมุ ตนเทานัน้ ในชวงจังหวะทีเ่ ศรษฐกิจกำลัง
เฟอ งฟู ในยุคเศรษฐกิจฟองสบคู นเหลานีล้ มื ตัวเองไปวา เงินจากนอกประเทศทีห่ ามาไดงา ย ๆ
นัน้ เวลาใชคนื ตองแปรรูปมาจากทรัพยากรทีอ่ ยใู นประเทศทัง้ สิน้ ในชวงเวลาทีเ่ ฟอ งฟู คนชัน้
นีจ้ งึ ใชชวี ติ อยางหรูหรา ฟมุ เฟอยเหลือเฟออยางไมนา เชือ่ แตพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คนพวกนี้
กลับเรียกรองใหรฐั บาลเขามากอบกฐู านะของพวกเขา และเรียกรองแมกระทัง่ ขอใหรฐั ชวยชดใช
หนีส้ นิ สวนตัว
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“ประชาชน” สวนใหญในชนบททีอ่ ยใู นภาคการเกษตร ตางก็ไมเคยไดรบั รรู สชาติและ
ไมเคยไดรบั สวนแบง แมแตเพียงเศษเสีย้ วหนึง่ ของความร่ำรวยหรูหราและฟงุ เฟอของบรรดา
“ชนชัน้ กลาง” เหลานีแ้ ตอยางใดเลย ทัง้ ๆ ทีผ่ ลประโยชนของชนชัน้ กลาง เปนผลประโยชน ที่
ไดมาจากระบบเศรษฐกิจที่มีเมืองเปนศูนยกลางและไดรับการฉีดปอนดวยทรัพยากรที่มาจาก
ชนบททัง้ สิน้
นีค่ อื คำตอบของขอสงสัยทีว่ า ทำไมในภาคชนบทซึง่ เปนทีร่ วมของคนสวนใหญของ
ประเทศจึงไมไดรบั การพัฒนาอยางถูกทิศทางเพือ่ ใหชนบทสามารถชวยเหลือตัวเองไดใชหรือไม
กำลังการผลิตและฐานะทางเศรษฐกิจของชนชัน้ กลางในเมือง จะดำเนินไปอยางไมคอ ย
จะสะดวกใชหรือเปลา ถา “ประชาชน” ในชนบทมีความรแู ละมีอำนาจในการจัดการทรัพยากร
ของตนเอง และมีศกั ยภาพในการผลิตอยางเปนอิสระโดยไมตอ งถูกโยงไวกบั เครือขายของกลมุ ธุรกิจ
ทีอ่ ยใู นเมือง
ขณะทีพ่ วกคนรวยแลวทัง้ หลาย รองขอแกมกดดันใหรฐั บาลชวยชดใชหนีส้ นิ จำนวน
มหาศาลทีพ่ วกคนรวยเหลานี้ ชวยกันกอไว พวก “ประชาชน” ผยู ากไรทงั้ หลายในภาคเกษตร
จากชนบท เขารองขออะไรจากรัฐบาง การเรียกรองของผคู นผยู ากไรเหลานีม้ แี ตการขอใหรฐั
ชวยเหลือ และเหลียวแลพวกเขาบางในเรือ่ งปากทองและเรือ่ งการทำมาหากิน แตครัง้ แลวครัง้
เลา ทีพ่ วกเขาตองกลับสบู า นในชนบทดวยมือเปลา พรอมกับคำสัญญาทีค่ นในภาครัฐไมเคยทำให
ตามสัญญานัน้ ครัง้ นี้ และครัง้ ตอไป ก็คงจะเหมือนกัน
แคนนั้ ยังช้ำใจไมพอ หนีส้ นิ ทีพ่ วกคนรวยชวยกันกอไวเปนภาระของประเทศยังกลับกลาย
มาเปนหนีส้ นิ ทีพ่ วกคนจน ๆ อยางพวกเขา ตองชวยกันชดใชอกี ดวย
ความแตกตางระหวางคนรวยในเมืองกับคนจนในชนบท จึงมีชอ งวางทีห่ า งกันมากเหลือ
เกิน และเปนชองวางทางชนชัน้ ทีก่ อ ปญหาใหกบั ทัง้ สองฝาย ชองวางระหวางคนสองกลมุ นี้ กำลัง
แยกใหผคู นในชาติตอ งหางจากกันออกไปทุกทีทงั้ ในวิถชี วี ติ ความเปนอยู และในดานความเชือ่ ม
๔
โยงผูกพันทางวัฒนธรรม
๔

http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3:200809-27-12-48-58&catid=1:article&Itemid=8
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คำจำกัดความของประชาธิปไตยทีง่ า ย แตลกึ ซึง้ มาก คือคำจำกัดความ แบบลินคอลน
ทีก่ ลาววา “มันคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพือ่ ประชาชน” หากจะตีความวา
ในคำจำกัดความนีล้ นิ คอลนเริม่ ดวยการบอกวา ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน
แลวเราถามตอวา คำวา “ของประชาชน” หมายความวาอยางไร อาจตีความไดวา ก็คอื การปกครอง
ทีท่ ำเพือ่ ประชาชน และทำโดยประชาชนนัน่ เอง แตหากเราถามตอไปวา ระหวางการทำอะไร
คิดอะไร เพือ่ ประชาชน กับการทำอะไรคิดอะไร โดยประชาชน สิง่ ไหนสำคัญกวากัน หรือหาก
จะถามวาเกณฑทสี่ ำคัญทีส่ ดุ ของประชาธิปไตยคือ การทีร่ ฐั บาลคิดอะไร ทำอะไร เพือ่ ประชาชน
หรือการทีร่ ฐั บาลคิดและทำอะไร โดยประชาชน มีสว นรวมกันแน คำถามเชนนีค้ นไทยสวนใหญ
๕
จะตอบวา การทำอะไรเพือ่ ประโยชนสขุ ตอประชาชน คือหนาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในระบอบประชาธิปไตย
พระพุทธเจา ทรงรับสัง่ กับพระอรหันต ๖๐ รูป รนุ แรก ในคราวสงไปประกาศศาสนา
วา
จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสสฺ านํ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยฺชนํ
เกวลปริปณ
ุ ณ
ฺ ํ ปริสทุ ธฺ ํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ ภิกษุทงั้ หลาย เธอจงจาริกไป เพือ่ ประโยชน และ
ความสุขแกคนหมมู าก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย
จงแสดงธรรมงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ดุ จงประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถ
๖
ทัง้ พยัญชนะ อันบริสทุ ธบริบรู ณโดยสิน้ เชิง
เพือ่ ลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฏร
สักพันชาติจกั สมู ว ยดวยหฤหรรษ
แมชพี ใหมมเี หมือนหวังอีกครัง้ ครัน
จักนอมพลีชพี นัน้ เพือ่ มวลชน
๗
กวีโดย อาเวตีก อีสากยัน กวีประชาชนแหงอารเมเนีย แปลโดย จิตร ภูมศิ กั ดิ์

๕
http://isc.ru.ac.th/data/PS0002899.doc
๖
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๗
http://www.oknation.net/blog/instinct/2007/08/23/entry-1
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ถาเธอจะเปนกวี นัน้ ไมใชจดุ หมายของชีวติ อันสูงสุดทีพ่ งึ จะเทิดทูน นัน่ เปนเพียงเครือ่ ง
มือ เธอตองเอาความเปนกวีไปรับใชประชาชน ไปเปนสวนหนึง่ แหงการเคลือ่ นไหวของประชาชน
เธอจึงจะไดรบั เกียรติอนั สูงสุด กลาวคือถาเปนกวี คำวากวีเฉย ๆ ยังไมเพียงพอ เธอตองเติมคำวา
ประชาชน เขาไปดวย คือเปนกวีของประชาชน เธอตองอยาลืมวาการตอสแู ละเคลือ่ นไหวอันยิง่
ใหญของประชาชนแตละครัง้ ตัวมันเองก็คอื บทกวีอนั เสนาะเพราะพริง้ และเต็มไปดวยความ
หมายอันยิง่ ใหญ ของประวัตศิ าสตร ถึงเธอจะเปนอยางอืน่ ก็เชนเดียวกันทัง้ สิน้ !
การมองเห็นประชาชน ก็คือการมองเห็นบทบาทอันสำคัญของประชาชนที่มีตอ
ประวัตศิ าสตร โดยเฉพาะคือ การมองเห็นบทบาทอันสำคัญของประชาชนทีม่ ตี อ อนาคต การ
มองเห็นประชาชน คือการมองเห็นบทบาทอันพึง่ มีของเธอ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของประชาชนตอประวัติ
ศาสตรและอนาคต ณ ทีน่ ี้ ขอใหฉนั มอบคำขวัญของเธอสักคำหนึง่ เถิดวา “ประชาชนอยทู ไี่ หน
เธอจงไปทีน่ นั่ ทีน่ นั่ คืออนาคตทีแ่ ทจริงของเธอ” คำของหลซู นิ นักประพันธเอกของจีนพูดไวทำนอง
วา
“จงขมวดคิว้ อยางทาทาย และเย็นชาตอนิว้ นับพันของศัตรูทชี่ มี้ ายังทาน
๘
แตยงั กมหัวลงอยางเต็มใจ และทำงานเหมือนงัวใหแกประชาชน !”
บทกวีบางชิน้ เชน ขางกองไฟ เขียนทีส่ ถานีรถไฟสุรนิ ทร คือ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๐๑
แมจะไมไดใชถอ ยคำทีค่ มคายแตกเ็ ปนกวีสจั นิยม ทีส่ ะทอนภาพชีวติ ของคนจนชาวอิสานในหนา
หนาว ในยุคนัน้ ไดอยางเห็นภาพชัดเจน

๘

http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=754
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ใตโคงฟาอาขอบออกครอบโลก
โอละหนอคลอคำน้ำเสียงเครือ
ลมยะเยียบเฉียบเย็นทุกเสนขน
นกละเมอเพอหลงหนาวงงงัน
เดือนรูปเคียวเกีย่ วฟาฝาเฟอนแสง
แตความหนาวราวทีท่ วีลกึ
นอนเสียเถิดลูกแมแผอกปอง
จงอาปากผากแหงเพราะแลงลน
หากแมนชีพไมสนิ้ ดิน้ กระเดือก
ขอแตเจาขวัญตาไรอาวรณ

แคนวิโยคยอกกายชางรายเหลือ
ทัง้ เลือดเนือ้ แสบคันเสียงแคนนัน้
น้ำคางหลนตองไมคนใจสัน่
เรไรมันหริง่ หรีดกรีดสำนึก
ดาราแดงหรีด่ วงดวยลวงดึก
ใหแสนบึกบึนดานสะทานทน
อยขู า งกองไฟผาวกลางหนาวหน
ดืม่ นมปนสายเลือดทีเ่ ดือดรอน
จักไมเลือกหนักแบกแลกไวกอ น
ไดพกั ผอนเอาแรงแกรงพรงุ นี้

การอานบทกวีของเปลือ้ ง วรรณศรี ไมเพียงแตไดรสชาติดา นวรรณศิลปของงานทีม่ คี วาม
งามแบบศิลปะเพือ่ ชีวติ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเทานัน้ หากยังทำใหรบั รภู าวะอารมณความรสู กึ ของสังคม
ไทยในยุคทศวรรษที่ ๒๔๙๐ และ ๒๕๐๐ ไดอยางแจมชัดดวยงานกวีของเปลือ้ ง เปนกวีทมี่ เี ลือด
๙
เนือ้ มีความจริงใจควรคาแกการศึกษาและรำลึกถึง
บทกวีอีศานของนายผีกลาวถึงดิน ฟา อากาศ แผนดิน แมน้ำ ชีวิตคนอิสานที่
แรนแคนทีเ่ กิดจากความโหดรายทางธรรมชาติและทางสังคมไดอยางลึกซึง้ มีความเปนจริงแฝง
อยใู นบทกวีแมผา นกาลเวลามาเนิน่ นานวา
ในฟาบมนี ้ำ
น้ำตาทีต่ กราย
แดดเปรีย้ งปานหัวแตก
แผนอกทีค่ รางครึม
๙

⌫

ในดินซ้ำมีแตทราย
ก็รบี ซาบบรอซึม
แผนดินแยกอยทู บึ ทึม
ขยับแยกอยตู าป

http://www.geocities.com/thaibooks_100/10.htm
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มหาหวยคือหนองหาน
ยอมชีพคือลำชี
แลไปสดงุ ปราณ
คิดไปในใจคอ
พีน่ อ งผนู า รัก,
ยืนนิง่ บตงิ คือ
เขาหาวาโงเงา
รักเจาบจาง ฮา!
เขาซือ่ สิวา เซอ
ฉลาดทานเทียมผแู ทน
กดขีบ่ ฑี าเฮา
เทีย่ ววิง่ อยโู ทงโทง
รือ้ คิดยิง่ รือ้ แคน
เสียตนสิทนทาน
ในฟาบมนี ้ำ
น้ำตาทีต่ กราย
สองมือเฮามีแฮง
สงสารอีศานสิน้
พายุยงิ่ พัดอือ้
อีศานนับแสนแสน

๑๐

427
ลำมูลผานเหมือนลำผี
อันชำแรกอยรู รี อ
โออศี าน ฉะนีห้ นอ
บคอ ยดีนดี้ งั ฤๅ
น้ำใจจักไฉนหือ
จะใครไดอนั ใดมา
แตเพือ่ นเฮานีแ่ หละหนา
แลเหตุใดมาดูแคลน
ผใู ดเนอนะดีแสน
ก็เห็นทาทีก่ ลาโกง
ใครนะเจาจงเปดโปง
เทีย่ วมาแทะใหทรมาน
ละมายแมนหาสังหาร
ก็บไ ดสะดวกดาย
ในดินซ้ำมีแตทราย
คือเลือดหลัง่ ลงโลมดิน
เสียงเฮาแยงมีคนยิน
อยาซุดสดู ว ยสองแขน
ราวปาหรือราบทัง้ แดน
สิจะพายผใู ดหนอ
นายผี (อัศนี พลจันทร)
๑๐
(สยามสมัย. ปที่ ๕ ฉ.๒๕๖, ๗ เม.ย.๒๔๙๕)

http://www.arts.chula.ac.th/~complit/etext/octobertext/befocttext/naipee.htm
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นอกจากนัน้ นายผียงั ไดแตงบทกวีคดิ ถึงบาน สะทอนใหเห็นภาพคนอีสานพลัดถิน่ ทีไ่ ป
ขายแรงในแดนไกล เมือ่ ยามเห็นแสงเดือนเพ็ญเย็นสองมาคราใด ก็คดิ ถึงบานเกิดเมืองนอน ทอง
ไรทอ งนา กองไฟทีส่ มุ ไลยงุ ใหความตามคอก พอแมพนี่ อ งทีอ่ ยขู า งหลัง วอนสายลมพัดไปบอกขาว
แกเขาเหลานัน้ วาสักวันจะกลับไปบานวา
“คิดถึงบาน” หรือ “เดือนเพ็ญ”
เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม
นภาแจมนวลดูงาม เย็นยิง่ หนอยามเมือ่ ลมพัดมา
แสงจันทรนวลชวนใจขา
คิดถึงถิน่ ทีจ่ ากมา คิดถึงทองนาบานเรือนทีเ่ คยเนา
กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไมมอดดับดอก จันทรเอยชวยบอกใหลมชวยเปา
โหมไฟใหแรงเขา
พัดไลความเยือกเย็นหนาวใหพนี่ อ งเฮานอนหลับอนุ สบาย
เรไรรองฟงดังวา
เสียงเจาทีเ่ ฝาคอยหาลมชวยพัดมากระซิบขางกาย
ขายังคอยอยไู มหนาย ไมเลือนเคลือ่ นคลาย คิดถึงไมวายทีเ่ ราจากมา
ลมเอยชวยเปนสือ่ ให
นำรักจากหวงดวงใจ ของขานีไ้ ปบอกเขานำนา
ใหเมืองไทยรวู า
ไมนานลูกทีจ่ ากมา จะไปซบหนาในอก แมเอย
๑๑
(รำลึกถึงนายผีจากปาลม. พิมพครัง้ ที่ ๒.สนพ.ทะเลหญา ๒๕๒๒)

๑๑

http://www.arts.chula.ac.th/~complit/etext/octobertext/befocttext/naipee.htm
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จิตร ภูมศิ กั ดิไ์ ดแตงเพลงเปบขาวกระตนุ เกิด “สำนึกร”ู บุญคุณของ “ชาวนา” พีน่ อ ง
รวมแผนดิน ...ชาวนาผเู ปน “กระดูกสันหลัง” ของชาติ ตรากตรำทำงานหนัก...อาบเหงือ่ ตางน้ำ...แต
มีหนีส้ นิ ลนพนตัว ความยากจนมิใชเปนเพียงเรือ่ งของ “วิบากกรรม” ในอดีตชาติ แตเปนผลทีม่ ี
เหตุมาจากการกระทำหรือ”กรรม” ใน “ปจจุบนั ชาติ”นัน่ คือจากการถูกเอาเปรียบภายใตโครงสราง
ของสังคมทีอ่ ยุตธิ รรมและจากผไู ดรบั “การศึกษา” ขณะเดียวกัน คงตองยอมรับดวยวาสาเหตุสำคัญ
แหงความยากจนของชาวนา คือการรไู มเทาทันตอ “กระแสกิเลส” ภายในตัวของชาวนานัน้ เอง
แมตระหนักดีวา ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกและจักรวาลลวนตกอยภู ายใตกฏแหง “ไตรลักษณ” ทุก
สิง่ ทุกอยางยอมเปลีย่ นแปลง เกิดขึน้ ตัง้ อยู และดับไปตามธรรมชาติ เราจึงไมควร “ยึดมัน่ ถือ
มัน่ ” ในผใู ดและสิง่ ใดใหเกิดทุกข อยางไรก็ตาม การสรางและทำปจจุบนั ใหดที สี่ ดุ เพือ่ อนาคตที่
ดียงิ่ ขึน้ เพือ่ สังคมทีด่ งี ามและมีความสุขรวมกันนัน้ ยอมไมเหลือวิสยั ทีจ่ ะทำได เปนสิง่ ทีพ่ วกเรา
๑๒
ทุกคนทำได...ถาไดทำ
เปบขาวทุกคราวคำ
เหงือ่ กูทสี่ กู นิ
ขาวนีน้ ะมีรส
เบือ้ งหลังสิทกุ ขทน
จากแรงมาเปนรวง
จากรวงเปนเม็ดพราว
เหงือ่ หยดสักกีห่ ยาด
ปูดโปนทีเ่ สนเอ็น
น้ำเหงือ่ ทีเ่ รือ่ แดง
สายเลือดกูทงั้ สิน้
จากแรงมาเปนรวง

๑๒



จงสูจำเปนอาจิณ
จึงกอเกิดมาเปนคน
ใหชนชิมทุกชนชัน้
และขมขืน่ จนเขียวคาว..
ระยะทางนัน้ เหยียดยาว
ลวนทุกขยากลำบากเข็ญ..
ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น
จึงแปรรวงมาเปนกิน..
และน้ำแรงอันหลัง่ ริน
ทีซ่ อื้ ซดกำซาบฟน
ระยะทางนัน้ เหยียดยาว

http://gotoknow.org/blog/lifediagram/92297
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จากรวงเปนเม็ดพราว
เหงือ่ หยดสักกีห่ ยาด
ปูดโปนทีเ่ สนเอ็น
น้ำเหงือ่ ทีเ่ รือ่ แดง
สายเลือดกูทงั้ สิน้

ลวนทุกขยากลำบากเข็ญ
ทุกหยดหยาดลวนยากเย็น
จึงแปรรวงมาเปนกิน
และน้ำแรงอันหลัง่ ริน
๑๓
ทีซ่ อื้ ซดกำซาบฟน

ในดานเนือ้ หา กวีดจู ะใชวธิ ที วงบุญคุณ ไดอยางแยบยลโดยตองการเตือนสติใหคนใน
สังคมสำนึกถึงแรงงานของชาวนาทีม่ กั ถูกลืมโดยคนสวนใหญ การทวง บุญคุณขาวสุก อาจไม
ใชความคิดทีแ่ ปลกใหมอนั ใด แตกวีเขาใจผูกโยงอาหารหลักทีท่ กุ คนในสังคมตองการเสพเขากับ
แรงงานของผผู ลิต ในทีน่ คี้ อื ชาวนา ซึง่ คนสวนใหญในสังคมมักจะมองขามหรือไมกด็ ถู กู เหยียด
หยามวาเปนคนชัน้ ต่ำ
วิธแี ตงจัดไดวา เปนระบบ เพราะเมือ่ กลาวถึงผลผลิตแลวก็ตอ งกลาวถึงกระบวนการผลิต
และกระบวนการทีว่ า นีเ้ ปนกระบวนการทีใ่ ชแรงงานของผทู ถี่ กู เอารัดเอาเปรียบในสังคม กวีสามารถ
พรรณนาชะตากรรมของชาวนาไดอยางเปนรูปธรรม ชวงเวลาทีธ่ รรมชาติกำหนด จากจุดเริม่ ตน
ของการหวานไถไปจนถึงชวงทีข่ า วออกรวง ตอไปถึงการเก็บเกีย่ วและการแปรสภาพจากขาวเปลือก
ใหเปนขาวสาร จนกลายมาเปนอาหาร ไดรบั การบรรยายไปทีละขัน้ ตอนดวยถอยคำทีก่ นิ ใจและ
บาดใจทำใหผอู า นตองยอมรับวา ชาวนาคือผมู พี ระคุณ
ไมวา ผอู า นจะทราบหรือไมกต็ ามวา กวี ไดรบั แรงกระตนุ จากคตินยิ มทางการเมืองกระแส
ใด กวีนพิ นธนกี้ ย็ งั สามารถปลุกสัญชาตญาณใฝดี ใหแกคนทีอ่ ยตู า งยุคตางสมัยไดเพราะการสำนึก
๑๔
ถึงบุญคุณของผมู พี ระคุณนัน้ เปนคุณธรรมทีไ่ มผกู ติดอยกู บั ยุคสมัย หรือแนวทางการเมืองใดๆ
อุชเชนีไดแตงมองในมุมทีส่ ดใสในวิถชี วี ติ ของชาวนามีอสิ รภาพ เสรีภาพทีผ่ ลิตอาหาร
เลีย้ งชาวโลก ผอู ยเู บือ้ งหลังความอิม่ หนำสำราญของคนทุกชัน้ ชน วา

๑๓
http://www.yakyaihost.net/kara/kara5/midi838.htm
๑๔
สุมาลี วีระวงศ พรอมคณะ, กวีนพิ นธไทยรวมสมัย : บทวิเคราะหและสรรนิพนธ. (กรุงเทพฯ
: ศยาม, ๒๕๔๔), หนา ๑๕๗.
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มิง่ มิตร...
ทีจ่ ะบุกดงดำกลางค่ำคืน
๏ ทีจ่ ะร่ำเพลงเกีย่ วโลมเรียวขาว
ทีจ่ ะเหมอมองหญาน้ำตาพรม
๏ ทีจ่ ะแลนเริงเลนเชนหงสรอ น
ทีจ่ ะหวานสุขไวกลางใจคน
๏ ทีจ่ ะเกลาทางกสู คู นยาก
ทีจ่ ะหาญผสานทานัยนตาใคร
๏ ทีจ่ ะอยเู พือ่ คนทีเ่ ธอรัก
ทีจ่ ะมงุ จุดหมายปรายทะนง
๏ เพือ่ โคงเคียวเรียวเดือนและเพือ่ นโพน
เพือ่ เรืองขาวพราวแพรวทัว่ แนวนา

เธอมีสทิ ธิท์ จี่ ะลองแมน้ำรืน่
ทีจ่ ะชืน่ ใจหลายกับสายลม ฯ
ทีจ่ ะยิม้ กับดาวพราวผสม
ทีจ่ ะขมขืน่ ลึกโลกหมึกมน ฯ
ทีจ่ ะถอนใจทอดกับยอดสน
ทีจ่ ะทนทุกขเขมเต็มหัวใจ ฯ
ทีจ่ ะจากผมนิม่ ปม เสนไหม
ทีจ่ ะใหสงิ่ สิน้ เธอจินตจง ฯ
ทีจ่ ะหักพาลแพรกแหลกเปนผง
ทีจ่ ะคงธรรมเทีย่ งเคียงโลกา ฯ
เพือ่ ไผโอนพลิว้ พอลอภูผา
เพือ่ ขอบฟาขลิบทองรองอรุณ ๚ะ๛
๑๕
โดย อุชเชนี

ไพวรินทร ขาวงามไดแตงไหมแททแี่ มทอ สะทอนภาพหญิงชราชาวอีสานผปู ลูกหมอน
เลีย้ งไหม ตองใชความอดทนอยางสูงในการถักทอผาไหม อันสดสวยงดงามเพือ่ เลีย้ งครอบครัว
ในขณะทีถ่ กั ทอผาไหมอยนู นั้ ก็ถกั ทอชีวติ ลูกสาวลูกชายใหเปนคนดี ดำรงตนอยใู นสังคมไดอยาง
มีความสุขวา

๑๕

http://www.geocities.com/siamintellect/poems/uchenee_friend.htm
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⌫ 
แมปลูกหมอนเลีย้ งไหมตัง้ ใจนัก
อีกสาวไหมดวยมือซือ่ สัตยนนั้
สือ่ วิญญาณผานมือสเู สนไหม
ตีนทีใ่ ชกระตุกกีค่ อื ชีวา
ผาขาวมาผืนใหมแมใหลกู
ใยไหมโยงใจแมเนรมิต
ลูกก็ถอื ผาทอทีแ่ มให
ผาทัง้ ผืนมีชวี ติ จิตวิญญาณ
มือนอยนอยของแมดแู คนี้
แตมอื เดียวกันนีแ้ หละสทู น
แหละมือนีท้ บี่ นั ดาลงานชีวติ
ยังถักทอทรมานยงั ทาทาย
พรอมทัง้ สอนลูกสาวเจาศรีเรือน
เพือ่ สืบทอดแรงงานกาลเวลา
และสอนเจาลูกชายใหทระนง
ดวยละเอียดออนในเยือ่ ใยรัก
สักวันหนึง่ ถึงไมมชี วี ติ แม
แมกท็ อลูกก็ทอตอเสนใย

๑๖
7&gblog=9

เรีย่ วแรงรักแมใชเพือ่ ใฝฝน
ทัง้ ทอมันละเมียดละไมใชเวลา
แตละใยแตละเสนเปนเนือ้ ผา
มือทีค่ วากระสวยวาดคือชีวติ
รักพันผูกทุกใยไหมวิจติ ร
ไหมอุทศิ แมกท็ อตอตำนาน
เปนเยือ่ ใยไหมและแมทกี่ ลาหาญ
ถักประสานสอดสรางอยางแยบยล
เคยเฆีย่ นตีลกู บางในบางหน
ประคองลูกใหพน ภยันตราย
มิเคยคิดคาแรงแขงซือ้ ขาย
ยังมัน่ หมายผาไหมผืนใหมมา
อยเู ปนเพือ่ นแมทอปรารถนา
กอนมือแมจะออนลาตองลาพัก
รักแมกข็ อจงทำงานหนัก
พลีชวี ติ เพือ่ ถักและทอไท
ลูกทีแ่ ทกค็ งทอสืบตอได
ผาชีวติ ผืนใหมจะตองงาม
๑๖
จาก มากานกลวยโดย ไพวรินทร ขาวงาม

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chettapat&date=10-01-2006&group=
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ตอมาชาญ เย็นแข ไดรอ งเพลงกลิน่ โคลนสาบควาย บรรยายชีวติ ชาวนาทีห่ ลังสฟู า หนา
สดู นิ สัมผัสกับกลิน่ โคลนสาบควาย ไมเคยสัมผัสกลิน่ น้ำหอมแบบชาวกรุงวา

    

อยาดูหมิน่ ชาวนาเหมือนดัง่ ตาสี
เอาผืนนาเปนที่ พำนักพักพิงรางกาย
ชีวติ เอย ไมเคยสบาย
ฝาเปลวแดดแผดรอนแทบตาย
ไลควายไถนาปาดอน
เหงือ่ รินหยด หลัง่ ลงรดแผนดินไทย
จนผิวดำเกรียมไหม แดดเผามิไดอทุ ธรณ
เพิงพักกายมีควายเคียงนอน
กลิน่ โคลนสาบ ควายเคลาโชยออน
ยามนอน หลับแลวใฝฝน
กลิน่ โคลนสาบควายเคลากายหนมุ สาว
แหงชาวบานนา
ไมลอยเลิศฟาเหมือนชาวสวรรค
หอมกลิน่ น้ำปรุงฟงุ อยทู กุ วัน
กลิน่ กระแจะจันทร
หอมเอยผิวพรรณนัน้ ตางชาวนา
อยาดูถกู ชาวนาเห็นวาอับเฉา
มือถือเคียวชันเขา
เกีย่ วขาวเลีย้ งเราผานมา
ชีวติ คนนัน้ มีราคา ตางกันแตชวี ติ ชาวนา
๑๗
บูชา กลิน่ โคลนสาบควาย
๑๗

http://www.nangdee.com/lyrics/song_preview.php?c_id=5057
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คนทุกขยาก คนดอยโอกาสในสังคม ถึงแมบางคนจะมอง ไมเห็นคุณคาในชีวติ ของเขา
แตยงั มีกวีประชาชนแตงบทกวีสดุดชี วี ติ ของคนเหลานัน้ ไว กวีประชาชนทัง้ หมดจึงนับไดวา ผเู ห็น
คุณคาแหงความเปนคน มีโลกทัศนทพี่ เิ ศษกวาคนทัว่ ไป ถาไมมกี วีประชาชนเหลานี้ ภาพชีวติ
ของคนดอยโอกาสก็จะไมมกี ารจดบันทึกไว มีแตวนั จะเลือนหายไปกับสายลมและแสงแดด ใคร
จะเปนวาชาวนาเปนวีรชน ถาไมใชกวีประชาชนเปนผชู ใี้ หดู สุดทายไดบทกลอนทีจ่ ำมาจากหนังสือ
รุนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำรุนแลชื่อกวีผูแตงไมไดแต
จำเนือ้ หากลอนไดเปนบทกวี เพือ่ ประชาชน ดังนีว้ า



กวาจะผานกาลเวลามาถึงนี้
กวาจะผานความขุกเข็ญทีค่ กุ คาม
ไดโอกาสเปนปราชญทปี่ ราดเปรือ่ ง
ไดนงั่ วออยหู อเจาเฝาราชา
เปนบัณฑิตขอใหเปนเชนบัณฑิต
เปนบัณฑิตเขาเปนกันเชนไร
ดาวหลากดวงรวงพราวจากราวฟา
ดาวทีย่ งั พราวพรางอยขู า งบน

ผานขวากหนามมากมีกขี่ วามหนาม
ผานคนเกลียดเยียดหยามมากีค่ น
ก็ใหเปรือ่ งดังปราชญทอี่ าจกลา
ก็อยาลืมน้ำตาประชาไทย
อยาหลงผิดคิดวาขายิง่ ใหญ
อยาหลงใหลไดปลึม้ ลืมคนจน
เปรียบน้ำตาประชาชีทขี่ ดั สน
เปรียบเชนคนเสวยสุขสนุกนิรนั ดร

