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	 นักปราชญ์	นักวิชาการและปัญญาชน	มีทั้งลักษณะที่คล้ายกันและแตกต่างกัน

 นักปราชญ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามความหมายว่า	 “ผู้มีปัญญารอบรู้”	 หรือ	

“ผู้รู้,	ผู้มีปัญญา”	ส่วนคำาว่านักวิชาการ	พจนานุกรมฯนิยามความหมายว่า	“ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้

สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา”	และคำาว่า	“ปัญญาชน”	พจนานุกรมฯนิยามความหมายว่า	“คนที่มี

ความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก”

	 จะเห็นว่าความหมายตามพจนานุกรมของคำาสามคำานี้คล้ายคลึงกันมาก	แต่ไม่น่าจะยึดถือ

ความหมายเหล่านี้เป็น	“ศาลฎีกา”	 ในทางภาษา	หากเป็นเพียง	“เอกสารอ้างอิง”	ที่เป็นหลักฉบับหนึ่ง

เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป

	 เมื่อครั้งที่พจนานุกรมมาตรฐานฉบับแรกของไทยปรากฏสู่บรรณโลก	คือ	พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2493	และมีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกด	กำาหนด

ให้บรรดาหนังสือราชการใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรมฉบับนั้น	 ทำาให้ภาษาไทยมี	 “มาตรฐาน”	ของ

อักขรวิธีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปทั้งในวงราชการและประชาชนทั่วไป	ทำาให้การใช้ตัวสะกด

ในภาษาไทยเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศสืบมาจนทุกวันนี	้ แม้จะมี	 “นักปราชญ์”	 “นักวิชาการ”	

บางคน	บางสำานัก	มีความเห็นแตกต่างกันบ้าง	จนบางคร้ังกลายเป็น	“วิวาทะ”	ในภาษา	เช่น	คำาวา่	“มุก”	

ปัญญาชนชื่อสำาลี 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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หรือ	“มุข”	ในคำาว่า	“มุกตลก”	ที่ราชบัณฑิตสถานให้ใช้คำาว่า	“มุก”	แต่สำานักพิมพ์มติชนเห็นว่าควรเป็น	

“มุขตลก”	ดังปรากฏใน	“พจนานุกรมฉบับมติชน”

	 คำาว่า	“สาสน์”	เดิมราชบัณฑิตยสถานไม่รับคำาว่า	“สาส์น”	และสมเด็จพระชนกาธิเบศรภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชทรงเห็นต่าง	โดยทรงแสดงหลักฐานและเหตุผลที่ชัดเจนจนในที่สุดราชบัณฑิตยสถาน

ก็ยอมรับคำา	“สาส์น”	ไว้ในพจนานุกรมแล้ว

	 โดยท่ีภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักอนิจจัง	ในประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรีเร่ืองระเบียบการใช้ตัวสะกดในภาษาไทย	ท่ีเร่ิมมาต้ังแต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2493	นั้น	ยังคงมีประกาศบังคับใช้สืบเนื่องมากับพจนานุกรมฉบับแก้ไขปรับปรุงต่อมาทุกครั้ง	แต่ก็

มิได้ปิดกั้นว่า	“โต้แย้งมิได้”	ดังฉบับล่าสุด	พ.ศ.	2554	ประกาศดังกล่าวก็เปิดทางให้มีความเห็นต่างได้ว่า	

“หากกระทรวง	ทบวง	 กรม	หรือบุคคลใดเห็นสมควรเปลี่ยนอักขรวิธีในคำาใดแล้ว	 ให้ชี้แจงแสดงเหตุผล

ไปยังราชบัณฑิตยสถาน	เมื่อราชบัณฑิตยสถานเห็นชอบด้วยและแก้ไขพจนานุกรมแล้ว	จึงให้ใช้ได้	และ

ให้ประกาศเพื่อทราบทั่วกัน”

	 ดังคำาว่า	“ฉันทมติ”	ที่แปลมาจากคำาว่า	“Consensus”	นั้น	ราชบัณฑิตยสถานก็เคยให้เขียนว่า

“ฉันทามติ”	ซึ่งผิดอักขรวิธี	ผู้เขียนโต้แย้งว่าควรเขียน	“ฉันทมติ”	เพราะถ้าเขียนว่า	“ฉันทามติ”	ย่อม

ต้องมาจากคำา	2	คำา	คือ	“ฉันทะ”	หรือ	“ฉันทา”	สนธิกับคำาว่า	“อมติ”	ซ่ึงความหมายจะเป็นตรงกันข้ามกับ	

“ฉันทมติ”	เพราะ	“ฉันทะ”	หรือ	“ฉันทา”	สมาสกับคำาว่า	“มติ”	จะลดรูปสระอะเป็น	“ฉันทมติ”	กรณี

ดังกล่าวน้ี	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ทำาหนังสือชี้แจงโต้แย้งไปยังราชบัณฑิตยสถาน	

และราชบัณฑิตยสถานได้มีหนังสือตอบยอมรับแล้วว่า	คำาท่ีถูกต้องคือ	“ฉันทมติ”	แต่ยังมิได้มีการ	“แก้ไข”	

ใน	“พจนานุกรม”	เพราะพจนานุกรมยังมิได้เก็บคำานี้ไว้	และยังมิได้มีการประกาศเพื่อทราบทั่วกัน	คำานี้

จึงยังมีผู้ใช้ผิดเป็น	“ฉันทามติ”	กันมากในปัจจุบัน

	 ที่จาระไนมายืดยาว	เป็นเร่ืองของอักขรวิธีหรือ	“การใช้ตัวสะกด”	ในส่วนของ	“นิยามความหมาย”	

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	มิได้มีข้อความกำาหนดให้ทางราชการยึดถือตามพจนานุกรม	แต่ในบางวงการ

ก็ยึดถือนิยามความหมายตามพจนานุกรมเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว	เช่นวงการตุลาการที่มีี

บรรทัดฐานว่าถ้าคำาใดไม่มีนิยามไว้ในกฎหมาย	ก็ให้ยึดความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

ดังปรากฏกรณีคำาตัดสินคดีอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร	 สุนทรเวช	 ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ต้องพ้นจาก

ตำาแหน่ง	 ทั้งๆท่ีคำาว่า	 “ลูกจ้าง”	 มีนิยามปรากฏในกฎหมาย	 แต่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในการตัดสินคดีดังกล่าว

	 ความจริงแล้ว	นิยามความหมายในพจนานุกรม	นอกจากไม่มีประกาศกำาหนดให้ทางราชการ

ต้องยดึถือแล้ว	เมื่อพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2493	ออกมาบังคับใช้ในเรื่องอักขรวิธี	

และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 ก็มีการวิจารณ์ล้อเลียนการให้นิยามความหมายในพจนานุกรมฯ	 เช่น	
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นิยามคำาว่า	แกะว่า	“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายแพะ”	และเม่ือเปิดคำาว่าแพะก็นิยามว่า	“สัตว์สี่เท้า

ชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายแกะ”	 จนทำาให้พจนานุกรมฉบับแก้ไขปรับปรุงมีการนิยามความหมาย	 2	 คำานี้ใหม่	

เช่น	ฉบับ	พ.ศ.	2554	คำาว่าแกะ	ได้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างยาวว่า

	 “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล	Ovis	 วงศ์	 Bovidae	 เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ	 แต่

ไม่มีเครา	มีเขา	๑	คู่	ไม่ผลัดเขา	มีขนาดใหญ่โค้งงอ	ปลายบิดไปข้างหน้า	โคนเขาถึงประมาณกลางเขา

มีวงนูน	ลักษณะคล้ายพาลี	 ขนบนลำาตัวยาวและอ่อนนุ่ม	 ใช้ทำาเครื่องนุ่งห่ม	 ชนิดที่นำามาเลี้ยง	 ได้แก่

ชนิดย่อย	Ovis ammon aries	Linn.	แกะดำา	(สำา)	น.คนที่ทำาอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ	(ใช้ในทาง

ไม่ดี).”

	 หากพิจารณาจากการให้ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ

เป็นราชบัณฑิตยสภาแล้ว	 จะเห็นว่า	นักปราชญ์	นักวิชาการ	และปัญญาชน	มีความหมายคล้ายคลึง

กันมาก	กล่าวคือ	นักปราชญ์หมายถึง	“ผู้มีปัญญารอบรู้”	หรือ	“ผู้รู้,	ผู้มีปัญญา”	นักวิชาการหมายถึง	

“ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา”	ซึ่งย่อมหมายความว่านักวิชาการ	มีความรู้

“เหนือกว่า”	 นักปราชญ์	 เพราะเป็นผู้มีความรู้ในข้ัน	“เช่ียวชาญ”	 ซ่ึงน่าจะขัดกับสามัญสำานึกของคนท่ัวไป	

เพราะคนโดยมากย่อมเข้าใจว่านักวิชาการนั้นใครๆก็เป็นได้	 แต่จะถึงขั้นเป็น	 “นักปราชญ์”	 ย่อมต้อง

เป็นนักวิชาการชั้นยอด

	 สำาหรับ	“ปัญญาชน”	พจนานุกรมฯนิยามว่า	“คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียน

มามาก”	ซึ่งเป็นความหมายที่	“แปลก”	ออกไป	เพราะมีได้ทั้ง	“ความรู้”	หรือ	“ความฉลาด”	โดยระบุว่า

เป็นความรู ้หรือความฉลาดอันเกิดแต่	“การเรียนมามาก”	ผู้รู ้ที ่เก่งหรือฉลาดจากการเรียนมามาก	

นา่จะตรงกับภาษาอังกฤษว่า	“learned	person”	ซึ่งความรู้ย่อมเกดิจากการเรียน	แต่ในทางพุทธศาสนา

อธิบายว่า	 ปัญญา	 อาจมาจากการฟังหรืออ่านมากเรียก	 สุตมยปัญญา	 อาจมาจากการคิด	 เรียกว่า	

จินตมยปัญญา	 ถ้าได้จากการปฏิบัติเรียกว่า	 ภาวนามยปัญญา	 แต่ความฉลาดเกิดได้ทั้งจากมีมันสมอง

ดีหรือเกิดจากการเรียนรู้ก็ได้	การที่พจนานุกรมฯบอกแต่ว่าปัญญาชนได้ความรู้หรือความฉลาดจาก	

“การเรียนมามาก”	จึงน่าจะแคบเกินไป

	 จึงอาจสรุปได้ว่า	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น	หนังสือราชการตลอดจน	“การศึกษา

เล่าเรียน”	จะต้องยึดถือตามอักขรวิธีที่พจนานุกรมกำาหนด	แต่นิยามหรือความหมายในพจนานุกรม

สามารถใช้เป็นแนวทางพิจารณาได้	แต่จะถือเป็นยุติเด็ดขาดไม่ได้

	 ลองดูพจนานุกรมภาษาอังกฤษดูบ้าง

	 ปัญญาชนในภาษาอังกฤษ	ตรงกับคำาว่า	intellect	และ	intellectual	

	 Merriam	Webster’s	 Collegiate	 Dictionary,	 10th	 Edition	 ให้ความหมายหนึ่งของ	

intellect	ว่า	a	person	with	great	 intellectual	power	 (บุคคลผู ้มีพลังปัญญาสูง)	ส่วนคำา	
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intellectual	ที่เป็นคำานามให้ความหมายว่า	“an	intellectual	person”	ที่เป็นคุณศัพท์	มีความหมาย

หนึ่งว่า	 “developed	 or	 chiefly	 guided	 by	 the	 intellect	 rather	 than	 by	 emotion	

or	experience”	(พัฒนาหรือชี้นำาส่วนใหญ่โดยสติปัญญามากกว่าโดยอารมณ์หรือประสบการณ์)	

และอีกความหมายหนึ่งคือ	“engaged	in	activity	requiring	the	creative	use	of	the	intellect”	

(เข้าร่วมผูกพันในกิจกรรมที่ต้องใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์)

	 ความหมายตามพจนานุกรม	 Webster	 ฉบับนี้	 น่าจะใกล้เคียงกับความหมายของคำาว่าปัญญา

ชนที่ใช้กันในสังคมไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ

	 อาจารย์สุลักษณ์	ศิวรักษ์	ผู้ได้รับสมญานามว่า	“ปัญญาชนสยาม”	คนสำาคัญคนหนึ่งได้เคย

แยกแยะความแตกต่างระหว่างนักปราชญ์กับปัญญาชนว่า	นักปราชญ์คือผู้รู้ที่มุ่งแสวงหา	เพิ่มพูนและ

เผยแพร่ความรู้เป็นหลัก	 แต่ปัญญาชนคือผู้รู้หรือผู้มีปัญญาที่มุ่งใช้ความรู้และปัญญาของตนเพื่อให้บรรลุ

อุดมการณ์หรืออุดมคติของตน	ปัญญาชนจึงมีลักษณะเป็นนักกิจกรรมหรือแอ๊คติวิสต์มากกว่านักปราชญ์	

โดยนัยดังกล่าวน้ี	อาจารย์สำาลี	ใจดี	ซึ่งโดยอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยมากควรเป็นนักปราชญ์

มากกว่าปัญญาชน	แต่โดยความเป็นจริงอาจารย์สำาลีใช้ชีวิตเยี่ยงปัญญาชนตราบจนลมหายใจสุดท้าย

	 ผมไมท่ราบว่า	“ไอ้พวกสุพรรณ”	อย่างอาจารย์สำาลีได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนในการเลือก

เส้นทางชีวิต	โดยเลือกลงจาก	“หอคอยงาช้าง”	ออกไปโลดแล่นระหกระเหินอยู่ในฐานะปัญญาชน	

ซึ่งประเด็นนี้	บรรดาลูกศิษย์ลูกหา	ญาติ	และกัลยาณมิตรที ่ใกล้ชิดควรศึกษาหาคำาตอบอย่างเป็น

กิจจะลักษณะต่อไป

	 แต่ครรลองชีวิตของอาจารย์สำาลีในฐานะปัญญาชน	 สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนกที่ว่า	

	 True	success	is	not	in	the	learning,	but	in	its	application	to	the	benefit	of	mankind.

	 “ความสำาเร็จที่แท้จริงมิใช่เพียงการศึกษาเล่าเรียน	แต่อยู่ที่การประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์

ของมนุษยชาติ”

	 ในฐานะอาจารย์ทางเภสัชศาสตร์	งานแรกที่อาจารย์สำาลีต่อสู้คือการยกเลิกสูตรยาผสมแก้ไข้

แก้ปวด	คือ	เอพีซี	ซ่ึงถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำาเร็จ	และสามารถนำาภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องการนวด

มาใช้ทดแทนได้อย่างดี	สามารถนำาศาสตร์การนวดไทยมาพัฒนาจนสามารถ	“ฟื้นฟู”	การนวดไทย

ให้กลับมาเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	และสรรค์สร้าง

หมอนวดวิชาชีพรุ่นแรกขึ้นได้อย่างงดงาม	 โดยการจัดพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะให้ในพระอุโบสถ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 และความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องการนวดไทยก็คือ	สามารถสร้างตำาราการนวดไทยโดยมี

การแก้ไขปรับปรุงและตีพิมพ์เผยแพร่จนเข้าขั้นตำารามาตรฐาน	(Standard	Text	Book)	ที่ควรเป็น
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แบบอย่างแก่บุคคล	องค์กร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะได้ดำาเนินตาม

	 ความสำาเร็จท่ีสำาคัญประการหน่ึงของอาจารย์สำาลี	 คือ	สามารถสร้าง	“ขบวนการ”	 (Movement)	

ของ	“กลุ่มหมอยา”	ขึ้น	คือ	“กลุ่มศึกษาปัญหายา”	“มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา”	(มสพ.)	และ	

“มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย”	(มพท.)	

	 คนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องตาย	ดังอาจารย์สำาลีได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้ว	แต่มูลนิธิเป็นนิติบุคคล

ย่อมสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ยิ่งกว่า	อยู่ที่คนรุ่นต่อมาจะรักษาและพัฒนาต่อไปได้ยาวนานแค่ไหน

	 “สงคราม”	ใหญ่อีกสงครามหนึ่งในชีวิตของอาจารย์สำาลี	คือ	การต่อสู้กับเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน	

ความสำาเร็จของอาจารย์สำาลี	 คือ	 สามารถจำากัดปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มชนิดนี้ไว้ให้ไม่เกิน	 50	 มก.	

ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ

	 ช่วงที่ผมเป็นเลขาธิการ	อย.	มีข้อเสนอจากผู้ประกอบการให้เพิ่มปริมาณเป็น	80	มก.	เพื่อให้

สามารถผลิตและส่งออกไปจำาหน่ายในต่างประเทศได้	 เพราะในตลาดอย่างยุโรป	อนุญาตให้มีปริมาณ

กาเฟอีนได้	80	มก.	หากจะส่งออกไปจำาหน่ายโดยฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย	จะต้องมีหลักฐานการ

จำาหน่ายทั่วไปในประเทศ	 (certificate	of	 free	sale)	 เพื่อใช้ประกอบในการไปขึ้นทะเบียนจำาหน่ายใน

ต่างประเทศ	อย.ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ	ทั้งในเรื่องความปลอดภัย	(safety)	ของปริมาณ

ที่เสนอใหม่	และปริมาณการบริโภคกาเฟอีนในประเทศไทย	พบว่าขนาด	80	มก.	ไม่มีปัญหาเรื่องความ

ปลอดภัย	และขณะนั้น	อย.ก็ได้อนุญาตให้มีกาแฟกระป๋อง	ซึ่งมีกาเฟอีนได้ถึง	120	มก.	จำาหน่ายได้ทั่วไป

มาก่อนแล้ว	 (ปัจจุบันกาแฟกระป๋องยี่ห้อนี้มีขนาดบรรจุ	 180	ซีซี.	 มีกาเฟอีน	2	ขนาด	คือ	136.8	มก.	

และ	145.8	มก.)	และจากการสำารวจการบริโภคกาเฟอีนในประชาชนคนไทยเทียบกับที่บริโภคใน

ต่างประเทศก็พบว่า	ช่วงน้ันคนไทยยังบริโภคกาแฟกันน้อยมาก	ร้านกาแฟยังไม่มีมากมายเหมือนดอกเห็ด

ในฤดูฝนอย่างในปัจจุบัน	จึงพบว่าคนไทยบริโภคกาเฟอีนเฉลี่ยเพียงวันละ	17.5	มก./คน	ขณะที่คนใน

ยุโรปบริโภคถึง	375	มก./วัน	ฉะนั้นการจะอนุญาตให้เพิ่มปริมาณกาเฟอีนจาก	50	มก.	เป็น	80	มก.	

ต่อหน่วยบรรจุจึงไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ	

	 แต่	“กระแส”	ต่อต้านกาเฟอีนยังสูงในขณะนั้น	คณะกรรมการอาหารและผู้มีอำานาจจึงไม่กล้าที่

จะอนุญาต	เพราะไม่กล้าฝืนกระแส

	 ผลทีต่ามมาคือ	(1)	บริษัทผู้ผลิตต้องไปต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีกาเฟอีน	80	มก.ในต่างประเทศ	

(2)	มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มกาเฟอีนเกิดใหม่อีก	1	บริษัทในช่วงนั้น	ซึ่งกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีก

บริษัทหนึ่งในขณะนี้	โดยที่มีบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายเดิมอยู่แล้วหลายบริษัท

	 ปัจจุบันกระแสนิยมบริโภคกาแฟยิ่งเฟื่องฟู	เกิดความนิยมด่ืมกาแฟกันอย่างมากมายในสังคมไทย	

มีร้านกาแฟท้ังของบริษัทจากต่างประเทศ	ในประเทศ	และ	“ซาเล้ง”	บรรจุใน	“บ๊ิกคัพ”	ท่ีปริมาณกาเฟอีน

สูงและเติมนำ้าตาลกันจนเข้าขั้นอันตราย	โดยแทบไม่มีใครออกมารณรงค์ต่อต้านขัดขวางเลย
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	 นับว่าสงครามกาเฟอีน	พ่ายแพ้อย่างราบคาบ	และยับเยิน

	 สงครามสุดท้ายของอาจารย์สำาลี	 มี	 2	 เรื่อง	 คือ	 (1)	 การต่อสู้ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายใน

ทางการเกษตร	3	ชนิด	และ	(2)	การนำากัญชาและกระท่อมกลับมาใช้ในทางการแพทย์

	 อาจารย์สำาลีดูจะ	 “ตายตาหลับ”	 ในสงครามทั้งสองนี้	 เพราะกระแสสนับสนุนสูงมากต่อเนื่อง	

พรรคการเมืองที่สนับสนุนเรื่องกัญชาเสรีก็ได้เข้าร่วมรัฐบาล	และเข้ามากุมบังเหียนกระทรวงสาธารณสุข	

และ	“รักษาสัญญา”	และ	“เล่นเป็น”	ด้วย	ทำาให้ช่วงแรกๆ	“วัตถุอันตราย”	ที่ใช้ในทางการเกษตรทั้ง	

3	ตัว	กลายเป็น	“สารพิษ”	และคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก	 เรื่องกัญชาที่

อาจารย์สำาลีต้องการให้นำามาใช้ในทางการแพทย์	ก็ทำาท่าจะขยายออกไปเป็นกัญชาเสรีด้วยซำ้า

	 แต่เพราะ	 “วัตถุอันตราย”	 ทั้ง	 3	 ชนิดนั้น	 เป็นผลพวงสำาคัญจากยุค	 “ปฏิวัติเขียว”	 (Green	

Revolution)	ที่ประเทศไทย	“สมาทาน”	มาใช้อย่างกว้างขวางและยาวนาน	ข้อสำาคัญคือสามารถ

ตอบโจทย์วิถีเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	 ทำาให้พื้นที่ทางการเกษตร	 120	 ล้านไร่	 ใช้สาร

เหล่านี้อย่างกว้างขวาง	ยากที่จะหาสารหรือวิธีการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ามาทดแทน	เกษตร

อินทรีย์ที่ส่งเสริมกันมายาวนานหลายทศวรรษก็ทำาได้ทั่วประเทศเพียงหลักแสนไร่	ทำาให้คณะกรรมการ

วัตถุอันตรายคณะใหม่กลับมติ	พร้อมกับการตอบโต้จากสหรัฐด้วยสงครามที่ยกแรกๆเป็นต่อแต่ต้องกลับ

มาอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

	 ทางด้านสงครามกัญชา	 แม้จะมีการโหมกระพือเร่งรัดการผลิตและใช้กัญชา	 แต่วงการแพทย์

แผนปัจจุบันก็ไม่ตอบรับ	ทำาให้กัญชาที่แรกผลิตคิดว่าจะไม่พอใช้กลับเหลือเฟือ	จนต้องมีการต้ังคลินิก

กัญชาเพื่อส่งเสริมการใช้	แต่ก็ยังทำาได้ไม่ถึงไหน	เพราะ	“ภูมิปัญญาไทย”	เรื่องกัญชาที่มีมาแต่ครั้งสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชนั้น	ความรู้หยุดนิ่งมากว่าสามร้อยปี	แทบไม่มีการพัฒนาเลย	ขณะที่วิทยาการด้าน

การแพทย์ทั่วโลกรวมทั้งความรู้เรื่องกัญชาในทางสากลก้าวไกลไปลิบลับ	โดยประเทศต่างๆส่วนใหญ่ยัง

จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษคล้ายกับของไทย	เช่น	สหรัฐยังคงจัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท	1	

แต่วงวิชาการในประเทศเจริญแล้ว	มีบทความวิชาการเรื่องกัญชากว่าแสนเรื่อง	ขณะที่ประเทศไทยแทบ

ไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาเป็นชิ้นเป็นอันเลย

	 ในมลรัฐโคโลราโด	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางสันทนาการได้ก็มีการเปิดเผย

ข้อมูลจาก	ผศ.นพ.ธีระ	วรธนารัตน์	อาจารย์คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ว่า	มีการ

ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการเปิดเสรีกัญชาในรัฐนั้น	สรุปได้ว่า	แต่ละครั้งที่รัฐเก็บภาษีได้	

1	ดอลลาร์จากการขายกัญชา	ชาวโคโลราโดจะต้องเสียเงิน	4.5	ดอลลาร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา

อาการเจ็บป่วยจากกัญชาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	รวมทั้งความสูญเสียจากการที่เด็กนักเรียนชั้นต่างๆ	

ต้องออกจากระบบการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยม	นอกจากนั้น	ยังพบอัตราการเสพกัญชา

รูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย	และกัญชายังนำาไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นด้วย
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	 การต่อสู้รณรงค์โดยการสร้างกระแส	 น่าจะมิใช่วิถีของปัญญาชนที่ควรใช้	 “สติปัญญามากกว่า

อารมณ์”	จากประสบการณ์สงครามกับกาเฟอีน	ผมเชื่อว่าอาจารย์สำาลีคงไม่สบายใจเรื่องนี้นัก

	 ไม่สบายใจเพราะปณิธานชีวิตของอาจารย์สำาลีนั้นเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการแห่ง

สมเด็จพระชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

	 ตลอดชีวิตของอาจารย์สำาลี	ท่านดำารงชีวิตโดยธรรม	ทำาทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยามทั้งสิ้น

	 ประโยชน์สุข	คือ	ประโยชน์	(benefit)	และความสุข	(happiness)

	 และยุทธศาสตร์ก็คือยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของท่านอาจารย์ประเวศ	วะสี	ได้แก่	(1)	

ยุทธศาสตร์ความรู้	(2)	ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคม	(3)	ยุทธศาสตร์นโยบาย

	 ตลอดชีวิตการงานเพื่อประชาชนของอาจารย์สำาลี	 ในช่วงบั้นปลายชีวิต	 คณะของท่านสามารถ

สร้างบารมีจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	สามารถดำาเนินยุทธศาสตร์ที่	(2)	และ	ที่	(3)	ได้อย่างดี	

จนได้ผลกับกรณี	3	วัตถุอันตรายท่ีใช้ในการเกษตร	และกัญชา	น่ันคือ	สามารถสร้าง	“กระแส”	จนผู้กำาหนด

นโยบายรับฟัง	และดำาเนินนโยบายอย่างรวดเร็วและจริงจัง

	 แต่เพราะยังไม่สุกงอมด้านยุทธศาสตร์ความรู้	ผลที่ตามมาจึงเป็นอย่างที่ปรากฏ	จึงแทนที่จะก่อ

ประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม	ก็อาจจะกลับทำาให้เกิดทุกข์ยากแก่ประชาชนในวงกว้าง

	 เหมือนที่	“หนีเสือ”	ไปร่วมไล่รัฐบาลเลือกต้ัง	แล้วต้องมา	“ปะจระเข้”	จน	“อุกอ่ัง”	กันถ้วนหน้า

อยู่ทุกวันนี้

	 จึงน่าจะหันมาต้ังหลัก	ทบทวนท่ียุทธศาสตร์ความรู้ให้จริงจังจนชัดเจนเพียงพอแล้วค่อยขับเคลื่อน

นโยบายตามยุทธศาสตร์ที่	 (2)	และ	 (3)	จึงจะทำาให้เกิด	“ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	 ได้อย่าง

แท้จริง

	 ดังเช่นกรณีการทำาซีแอล	และกรณีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นแล


