The Three Chums and Po Inthapalit B.E. 2550
พล นิกร กิมหงวน
กับป.อินทรปาลิต ในป พ.ศ. 2550
ชาญวิทย เกษตรศิริ
(1)
คงไมมีใครสรุป ป. อินทรปาลิต ไดสั้นและกินใจไดเทาเนาวรัตน พงษไพบูลย มหากวี
รัตนโกสินทร (2531) ที่วา
“คนที่ทําคําวา “เชย” ให “เชย” ได
คนที่ใหเสียงหัวเราะบริสุทธิ์
คนที่มองโลกเปนเห็นสมมุติ
คนที่สราง “หองสมุด” ในใจคน”
(2)
ครับ ผมก็คงเหมือนกับใครๆหลายคน ที่กลายเปนนักอาน เปนคนรักหนังสือ ก็เพราะ “ไดอาน”
และติด ป. อินทรปาลิตงอมแงมในวัย “ทีนเอจ” ผมเกิดและโตที่บานโปง (ราชบุรี) ระหวาง พ.ศ.
2484 ถึง 2497 (1941-1954) เปนเวลา 13 ป ผมเกิดปเดียวกับที่ญี่ปุนบุกประเทศไทย (ที่เพิ่งเปลี่ยนชือ่
จาก “สยาม” มาได 2 ป) บานผมอยูที่ถนนทรงพล ตรงขามกับที่วาการอําเภอ และก็ไมไกลจาก
แมน้ําแมกลองนัก ผมวายน้าํ เปนที่นั่น เกือบจมน้ําตายก็ที่นั่น (ตรงทา “กิมจูหลี”) ผมเรียนหนังสือที่
โรงเรียนนารีวฒ
ุ ิและสารสิทธิ์ฯ จนอายุได 13 ป ในปสุดทายที่ผมอยูทนี่ ั่นเมื่อ พ.ศ. 2497 (1954) เกิด
ไฟไหมใหญ ตลาดบานโปงวอดวายหมด รวมทั้งบานของผม เชื่อหรือไมวาหนังสือของ ป. อินทร
ปาลิต ที่ผมซื้อไวหลายรอยเลมใสไว 2 ลังยอมๆนั้น รอดไฟไหมมาไดหมด
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ปก “เสือใบ บุกเยาวราช” วาดโดยจิตกรเหม เวชกร
พิมพโดยผดุงศึกษา พ.ศ. 2492 ราคา 1 บาท

ที่ถนนสายกลาง บานโปง ไมไกลจากทีว่ าการเทศบาลเมืองบานโปง (เกา) เทาไรนัก มีรานของอาเจ
ขายหนังสืออานเลน นวนิยาย ประโลมโลก แตพอกับแมผมอนุญาตและใหเงินไปซือ้ หนังสือได
เกือบทุกวัน และที่นั่นแหละที่ผมมีหนังสือเลมละ 1 บาทบาง 2 บาทบาง พิมพตั้งแต พ.ศ. 2492
(1949) บางเลมเรื่อง “เสือใบ” นั้น หนาปกเปนฝมือของเหม เวชกร ผมมีชุดของ “เสือดํา”
(2492/2497-1949/1954) ของ “หนากากดํา” (2495/1952) “ลูกดาวโจร” (2495/1952) “ทารซาน
นอย” (2497/1954) “ปเตอรแพนเปยก” (2497/1954) และแนนอนที่สดุ คือ มี “พล นิกร กิมหงวน”
(ซึ่งตองบอกวาสวนใหญ มีไมครบชุด แตรวมแลวผมมีหนังสือของ ป. อินทรปาลิตเกือบ 500 เลม
ได และผมก็ยงั คิดไมตกวาจะยกหนังสือนีใ้ หกับหองสมุดที่ไหนดี)
(3)
ผมคิดวาผมหยุดอาน ป. อินทรปาลิตไปเมื่อผมเขากรุงเทพฯ เพื่อมา “ชุบตัว” อยูสวนกุหลาบฯ และ
ธรรมศาสตร ผมมี “อวสานตเสือใบ” กับ “อวสานตเสือดํา” ที่พิมพ พ.ศ. 2498 (1955) ปแรกที่เขา
กรุงฯ แตคงเปนปสุดทายที่ผมอาน ป. อินทรปาลิต ผมเปลี่ยนไปอาน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, รงค
วงษสวรรค อาน “สยามรัฐ” อาน “ชาวกรุง” แทนจนกลายเปน “นักเรียนนอก” เมื่อ พ.ศ. 2508
(1965 ผมเกือบไมเคยอานงานของฝายซาย หรือ “ฝายกาวหนา” อยาง “ศรีบูรพา” หรือ “เสนีย เสาว
พงศ” เลยจนกระทั่งไปอยูตางประเทศ)
ผมเกือบจะลืม ป. อินทรปาลิตไป โชคดีที่แมผมเก็บลัง 2 ลังที่เต็มไปดวย “อัญมณี ป. อินทรปาลิต”
นั้นไวที่บานโปง ครั้นพอผมตายไปเมื่อป 2510 แมก็อพยพจากบานโปง กลับบานเดิมของแมที่
ปากน้ํา (สมุทรปราการ) แมหอบลังทั้งสองนั้นไปรอผมกลับมารับคืนเมื่อป 2516 (กอน 14 ตุลา
1973 ไมกี่เดือน)
(4)
ผมอาจจะลืม ป. อินทรปาลิตไปไดสนิท หากไมไดถูกสะกิดโดยหนังสือของ ดร. วิชิตวงศ ณ ปอม
เพชร (วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน 1-2 พิมพ พ.ศ. 2544-45) หรือนัก
ประวัติศาสตรอยาง ดร. แถมสุข นุมนนท (ที่เธอวาเธออานหนังสือชุดสามเกลอออก ตัง้ แตยังไมได
เขาโรงเรียน) หรือ “แฟนพันธุแท” อยางจรัญ หอมเทียนทอง ที่เอาหนังสือ “ไปสูอนาคต” อันเปน
เลมทายๆของงานเขียนในบัน้ ปลายชีวิตของ ป. อินทรปาลิต มา “บังคับ” ใหผมอาน และก็ทําใหผม
ตระหนักวา ป.อินทรปาลิต ไมเพียงแตสราง “หองสมุด” ไวในใจผมเทานั้น แต ป. ไดกลายเปน
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หนาตางอันกวางใหญที่ทําใหผม (และอีกหลายๆคน) ไดเห็นโลกกวาง ไดทําใหเรา “ฝน” ทําใหเรา
“อยากบิน” และ “บิน” (แมจะบินอยาง “อนุรักษนยิ มเกาๆใหมๆ” ก็ตาม)
และที่สําคัญในแงของวิชาการ ในแงที่งานอาชีพของผมคือ “งานประวัติศาสตร” นั้น งานของ ป.
อินทรปาลิต ไมวาจะเปนชุด “เสือๆๆ” ไมวา จะเปนชุด “สาม/สี่เกลอ” และไมวาจะเปนชุด “รวม
สมัย” ใดๆอยาง “ทารซาน หรือ ปเตอรแพน” ก็คือภาพสะทอนของสังคมไทย ของทางเดินของ
ประวัติศาสตรสังคมไทย (ในระดับของคนเมือง คนกรุง) อยางเยี่ยมยอด
(5)
ปรีชา อินทรปาลิต เกิดเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 (1910) คือปสุดทายของรัชกาลที่ 5 และ
สิ้นชีวิตไปเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2511 (1968) ในรัชกาลปจจุบัน และตรงกับปที่รัฐธรรมนูญ ฉบับที่
รางกันยาวที่สุด 10 ปของ “คณาธิปไตยสฤษดิ์/ถนอม/ประภาส” ออกมา พรอมๆกับนักศึกษาหนุม
วิทยากร เชียงกูล เขียนบทกวี “ฉันเยาว ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย”
ผมไมแนใจวาระหวาง จอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีทอี่ ยูในตําแหนงรวมกันแลว 15
ป ยาวนานที่สดุ กับนักประพันธใหญ ป.อินทรปาลิต ใครเริ่มตนใชอักษรยอ ป. กอนกัน
ป. อินทรปาลิตมีบิดาเปนนายพันโท เปนคนกรุงเทพฯ ดังนั้นเขาจึงกลายเปนนักเรียนนายรอย
(ทหารบก) รุนเดียวกับจอมพลถนอม กิตติขจร (แตหลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต) ถา ป.อินทรปาลิต
“รักดี” แบบนักเรียนนายรอยทั่วๆไป เขาคงจะจบเปนนายรอยพรอมเพือ่ นรวมรุนในป พ.ศ. 2473
(1930) กอนการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 และคงถูกบันทึกไวในประวัติศาสตรของชาติวาไดรว มทํา
“การปฏิวัติ รัฐประหาร ปฏิรูป กบฏ ยึดอํานาจ ทําลายและสรางรัฐธรรมนูญ” รวมกับ “คณะ” ตางๆ
และนานา (อาทิ คณะราษฎร คณะรัฐประหาร คณะปฏิวัติ คณะๆๆๆ) ในชวง 75 ปที่ผานมา
แตการที่เขาหนีเรียน เกเร ติดผูหญิง ก็ทําใหเสนทางเดินของชีวิตวัยหนุม (แมวาจะจบมัธยม 8 จาก
โรงเรียนวัดเทพศิรินทรก็ตาม) ไดเปนคนขับแทกซี่ ขับเรือยนตรขึ้นลองกรุงเทพฯและนครสวรรค
(บานเดิมของ “ลุงเชย”) เปนนักละคร เปนนักพากษหนัง และทายที่สุดก็กลายเปนนักประพันธ ดวย
งานเขียนเรื่องแรกคือ “นักเรียนนายรอย”
กลาวกันวา “เมื่อปที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 (1932) นั้น เขาอายุยาง 23 ป และได
เริ่มเขียนหนังสือ ที่เรียกกันวา หนังสือสิบสตางค มาได 2 ป สวน “พล นิกร กิม หงวน” นั้นมาเริ่ม
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ตอนแรกเมื่อ 2481/82 และเขียนเรื่อยมาจนถึงป 2510 กอนที่จะถึงวาระสุดทายของชีวิต ในป 2511
(1968) รวมอายุได 58 ป”
ในโลกของนักเขียน ป.อินทรปาลิตนับไดวาเขียนไดเกือบจะทุกรส ทัง้ เรื่องรักโศก เรื่องบู และเรื่อง
ตลก แตกน็ าเชื่อวาปจจุบนั เขาจะถูกจดจําในฐานะของบทประพันธชุด “พล นิกร กิมหงวน” เสีย
มากกวา
(6)
ผมเชื่อวาคุณสมบัติพิเศษของ ป.อินทรปาลิต ที่ทําใหทานไดรับความนิยมอยางสูง ก็คือความ “รวม
สมัย” หรือที่ภาษาอังกฤษวา “contemporary” นั่นเอง ป.อินทรปาลิตใชประสบการณและเรื่องราวที่
แวดลอมทาน ที่กําลังเกิดอยูต อหนาตอตาของทานและ “เรา” มาเปนบริบทของเรื่อง และดังนัน้ ใน
ชุดแรกๆชวงทศวรรษ 2480 (1930-1940)ในขณะที่ “คณะราษฎร” กําลังเรืองอํานาจ ในขณะที่ลัทธิ
ทหารและลัทธิ “ผูนํา” หรือ “ระบอบพิบูลสงคราม” กําลังกอตัวอยูนั้น เราก็จะเห็นหัสนิยาย
อยางเชน “รัฐนิยม” “เที่ยวรัฐธรรมนูญ 83” ตลอดจนยุคสมัยของไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2
อยางเชน “พลรม ส.ค.ส. 2484”

ปกหนังสือ “พล นิกร กิมหงวน เชอรลอกโฮลมตะวันออก”
ผดุงศึกษา พ.ศ. 2482
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ถาจะวาไป ป.อินทรปาลิต ก็มากับและเติบโตกับ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่นับตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 4 และที่ 5 เปนตนมา ที่ตองเผชิญกับสถานการณใหมของโลกตะวันตก (ฝรั่ง) และลัทธิ
อาณานิคม ทีน่ ักสังเกตการณสังคมบางคนกลาววามาพรอมกันทั้ง อักษร S และ อักษร D คือสิ่งที่
เรียกวา Science หรือวิทยาศาสตร กับสิ่งที่เรียกวา Democracy หรือประชาธิปไตย และก็ดเู หมือน
ไมมีใครเลยทีจ่ ะปฏิเสธ Science หรือวิทยาศาสตร ความกาวหนาของเครื่องจักรกลอันเปนผลพวง
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม แตสําหรับ Democracy หรือประชาธิปไตยนั้น เปนเรื่องทีต่ อง “แบงรับ
แบงสู” “อ้ําๆอึ้งๆ” จะ “รับ” ก็ไมได จะ “ไมรับ” ก็ไมได
(7)
ดังนั้น “คํากราบบังคมทูลใหปฏิรูปการปกครอง ร.ศ. 103” ของบรรดาเจานายและขุนนาง จึงถูก
รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิเสธ
ดังนั้น “การกอการ ร.ศ. 130” ของนายทหารหนุมจึงกลายเปน “กบฏ” แทนที่จะเปน “ปฏิวัติ” ใน
สมัยรัชกาลที่ 6
และดังนัน้ “24 มิถุนายน 2475” จึงกลายเปนทั้ง “การปฏิวัต”ิ และ “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง”
และดังนัน้ “คณะราษฎร” จึงกลายพันธุไปเปน “คณะรัฐประหาร” (2490) ที่อยูยงคงกระพันใน
รูปแบบของ “อํามาตยาเสนาธิปไตย” มาจนถึงทุกวันนี้
ทั้งหลายทั้งปวงเปน “ภูมหิ ลัง” ให ป.อินทรปาลิตเขียนเรือ่ งของ “เสือๆ” ทั้งหลาย ที่เปน “ผูราย/ผูดี”
จนกระทั่งถึงยุคสมัยของ “คณะปฏิวตั ”ิ ของ 3 จอมพล (สฤษดิ์ ถนอม ประภาส) ผูรวมรุนกับ ป.
อินทรปาลิต ที่ทําให “สามเกลอ” ไปปราบคอมมิวนิสตชว ยอเมริกนั ไปตอตานนโยบายเปนกลาง
ของ “สีหนุ” ถึงขนาดที่ ป.อินทรปาลิตฝนไปวา
“กําลังรบของไทยทั้ง 3 กองทัพเขมแข็งทีส่ ุด
เมื่อป พ.ศ. 2547 เรากับเขมรเกิดปะทะกันตามพรมแดน
กองทัพไทยทัง้ 3 ทัพไดบุกเขายึดครองประเทศกัมพูชาทันที
และยึดไดภายใน 2 วันเทานัน้
แตแลวสหประชาชาติก็ทําหนาที่ไกลเกลีย่ ใหเราถอนทหารกลับมา”
ครับ ป.อินทรปาลิต ฝนไดป พ.ศ. ที่ใกลเคียงมาก คือ 2546 แทนที่จะเปน 2547 แตก็คงฝนไมถึงวา
จะมีเหตุการณ “จริง” ของการเผาสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 (2003)
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โดยที่ฝายรัฐบาลไทย (ของคุณทักษิณ) ทําอะไรแทบไมได ยกเวนสงเครื่องบินกองทัพอากาศไปขน
คนไทยออกจากกัมพูชาอยางฉุกระหุก
นาเชื่อวาบรรยากาศอัน “เครียด” ของการหาทางออกไมไดของตัวอักษร D หรือประชาธิปไตยของ
สังคมไทยนี่แหละ ที่ทําใหการขายและการซื้อ “หัวเราะ” กับ “สามเกลอ” กลายเปนปจจัยหลักใน
ความสําเร็จของ ป.อินทรปาลิต คงไมไกลจากความเปนจริงนักทีย่ ุคสมัยโนน “เมื่อเครียด ก็อานพล
นิกร กิมหงวน”
แลวยุคนี้เลา ยุคที่เราก็ยังหาทางออกใหกบั “ประชาธิปไตย” หรือ D ของไทย ในขณะที่เรามี
รัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับที่ 18 (ที่ถูกตั้งชื่อเลนอยางเสียดหายวา “รัดทํามะนวย ฉบับหัวคูน) นั้นเรา
ชาวสยามประเทศไทย อาน ฟง ดูอะไรกันอยู
(8)
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ผลงานของ ป.อินทรปาลิต เปนภาพสะทอนของสังคมไทยที่ตองเผชิญ
กับ S และ D และที่สําคัญคือเมื่อถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะในชวงของทศวรรษ
2490 จนถึง 2511 (1968) อันเปนปที่ ป.อินทรปาลิตถึงแกกรรมนั้น สังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สังคมชาวกรุง ตกอยูใตอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอเมริกัน (ที่เขามาแทนที่
อังกฤษ) และที่แสนจะชัดเจนอยางยิ่ง คือ บรรดาภาพยนตรจากฮอลลีวดู ที่หลังไหลเขามานั่นเอง
และนี่ก็ทาํ ใหเราเขาใจไดวาหลายสิ่งหลายอยางในชุด “เสือๆ” รวมทั้งภาพหนาปกหรือ
ภาพประกอบ เกือบจะเรียกไดวาเดินทางโดยตรงจาก “ฮอลลีวูด” มายังบรรดาโรงภาพยนตรที่มีชื่อ
นําหนาวา “เฉลิมๆๆๆ” ทั้งหลายนั่นเอง Westerns หรือ “คาวบอย” สรางความบันดาลใจให ป.
อินทรปาลิตอยางไมรูจบ
เมื่อทารซานที่นําแสดงโดยจอหนนี่ ไวยสมุนเลอรมา “โห ฮี้ โหโห” ป.อินทรปาลิต ก็ไดวัตถุดิบ
ใหมแปลงเปนชุด “ทารซานนอย” เมื่อ “ปเตอรแพน” ของวอลท ดีสนียม าถึงโรงหนังแถววังบูรพา
ป.อินทรปาลิตก็สราง “ปเตอรแพนเปย ก” ขึ้นมา และไมนาสงสัยเลยวาเมื่อ The Time Machine ของ
วอรเนอร (1960/2503) ที่นําดาราดังในยุคนัน้ อยาง Rod Taylor และ Yvette Mimieux ตกเขามาถึง
กรุงเทพฯ ป.อินทรปาลิต ก็ดดั แปลงมันใหกลายเปน “ไปสูอนาคต” ในป 2510 (1967)
(9)
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ปก The Time Machine ของ H.G. Wells
ฉบับพิมพครั้งแรก ค.ศ. 1895 หรือ พ.ศ. 2438
กอน ป.อินทรปาลิตเกิดถึง 15 ป
นิยายวิทยาศาสตรเรื่องนี้ ถูกสรางเปนภาพยนตร 2 ครั้ง
ครั้งแรกป 2503 (1960) ที่กลายเปนเรื่อง “รวมสมัย” สรางความบันดาลใจ
ให ป.อินทรปาลิตเขียน “ไปสูอนาคต”

ในขณะที่ H.G. Wells นักเขียนอังกฤษ ผูมีความคิดโนมเอียงไปในทางสังคมนิยม สราง The Time
Machine เมื่อป ค.ศ. 1895 หรือ พ.ศ. 2438 กอน ป.อินทรปาลิตเกิดถึง 15 ป Wells ใหพระเอกของ
เรื่องเดินทางไปคนเดียว สูโลกอนาคตไกลไปถึง ค.ศ. 802,701 (หรือ พ.ศ. 803,244) ไปพบโลก
คอมมิวนิสตสังคมนิยมแบบ “ปฐมภูม”ิ แต ป.อินทรปาลิต ในฐานะผลผลิตของยุคสมัยแหง “อํา
มาตยาเสนาธิปไตย” และบรรยากาศแหง “ยุคสมัยอเมริกัน” และ “สงครามเย็น” ก็ให “สามเกลอ/สี่
สหาย” และผูรวมเดินทางโดยสารไปกับ “เครื่องมือวิเศษ” รวม 8 นายไปไกลจากเวลาที่ทานเขียน
คือ พ.ศ. 2510 เพียง 40 ปเทานั้นเอง คือถึง พ.ศ. 2550
โปรดสังเกตวา ป.อินทรปาลิต ใชคําวา “เครื่องมือวิเศษ” แทนคําวา Time Machine ไมทราบวานี่
เปนความแตกตางระหวางนักเขียนทั้งสองหรือไม ในขณะที่ H.G. Wells เขียนนวนิยายของทานใน
ฐานะของ “นวนิยายวิทยาศาสตร” หรือ science fiction นวนิยายของ ป.อินทรปาลิต กลับมี
สวนผสมของไสยศาสตร หรือสิ่ง “วิเศษ” เขาไปดวย และนี่กแ็ สนจะตรงกับ “ปรากฏการณ” พ.ศ.
2550 ที่เราเห็นทั้ง “จตุคามรามเทพ” และ “สนธิ/สนธิ”
(10)
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ป.อินทรปาลิต พาเราขามกาลเวลา 40 ปจาก พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2550 สิ่งที่นาสนใจก็คือ “ผูเดินทาง
ขามกาลเวลา” ของเราที่ประกอบดวย พล นิกร กิมหงวน ดร.ดิเรก เจาคุณปจจนึก เจาแหว นพกับ
สมนึก (เปนชายทั้งสิ้น ไมมสี ตรีเลยแมแตนางเดียว) เขาเหลานั้นได “เห็นอะไร” เลา และที่สําคัญไป
กวานัน้ คือ “ไมเห็นอะไร” เลา
สิ่งที่ “คณะเดินทาง” ของเราไดพบเห็นคือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตึกราม ถนนของ
กรุงเทพฯ ความเปลี่ยนแปลงทางดานภาษาและความเปนไทย ชื่อ “กรุงเทพฯ” หายไป กลายเปน
“บางกอก” แต “ไทยแลนด” ยังอยู ยังไมถูกเปลี่ยนกลับเปน “ไซแอม” ไทยแลนด พ.ศ. 2550 ของ ป.
อินทรปาลิต เศรษฐกิจดีเยีย่ ม เจริญกาวหนาทัดเทียมอเมริกา กลายเปนประเทศอุตสาหกรรม สง
สินคาหนักๆไปเมืองจีน มีสทิ ธิเสรีภาพ มีรัฐบาลพลเรือน และที่สําคัญคือมี “ความรักสามัคคี”
สิ่งที่ “คณะเดินทาง” ของเราไมเห็น คือ ไมเห็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญในป พ.ศ. 2550 ไมเห็น
ผูคนใสเสื้อสีเหลือง หรือสีเปลี่ยนแปลงไปตามสีของวันในสัปดาห ไมเห็นปรากฏการณสนธิ/สนธิ
ไมเห็นการตอสู ขัดแยง ชวงชิงทางการเมืองกับความแตกแยกแตกตางทางสังคม ไมไดรับรูถึง
โรคภัยไขเจ็บทางเศรษฐกิจนับแต “ตมยํากุง”
“โลกในอนาคต” พ.ศ. 2550 ของ ป.อินทรปาลิต ชางเปนโลกแหงความฝนเสียนี่กระไร
ศ.ดิเรก ผูประดิษฐ “เครื่องมือวิเศษ” กลาวกอนการออกเดินทางวา
“ออไร รับรองวาพวกเราจะไดพบเห็นอนาคตแนๆ ครับ ...
ผมจะพาพวกเราไปดูกรุงเทพฯ ...
เห็นความเจริญรุงเรืองของกรุงเทพฯ และสภาพความเปนอยูของคนไทยในสมัยนั้น ...
ศ.ดิเรกกับคณะของเขาไดเดินทางมาถึงอนาคตจริงๆ
ทุกคนพบตัวเองยืนอยูก ลางสามหนาบาน “พัชราภรณ”
“ที่ถนนสุขุมวิทหนาบาน ...
มีรถยนตแลนผานไปมาอยางนาเวียนหัว
รถทุกคันใชความเร็วสูงมาก ...
ในทองฟามีรถยนตเหาะหลายคัน บินผานหนาบาน ...
แลวทุกคนก็แลเห็นรถไฟขนาดใหญวิ่งอยูบนถนนสุขุมวิท
คลายกับรถรางมี 2 คันพวงวิง่ ไปตามรางสูงจากถนนประมาณ 10 เมตร
ใชความเร็วไมต่ํากวา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง”
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ครับ ตองบอกวา ป.อินทรปาลิต จินตนาการไดแสนจะสมจริง นี่คือ “รถไฟฟา” สุดรักของชาวกรุง
ที่โหยหาและเรียกรองใหเพิม่ สาย จนกลายเปนประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งแลวเลือกตั้งอีก
ในชวงทศวรรษ 2540 จนกระทั่งการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 ในยุคการเมือง “ลมทักษิณและ
จัดตั้ง “ครม. ขิงแก”
(11)
“คณะเดินทาง” ของ ป.อินทรปาลิต ไดพบไดเห็นอะไรอีกเลา
“มองออกไปนอกบาน ...
เปนอาคารสูงใหญอยางนอยที่สุดก็ 20 ชั้นจนถึง 80 ชั้น
สวนยอดของมันเสียดเขาไปในกลุมเมฆอันหนาทึบ ...
ผูคนริมถนนสุขุมวิทเดินสับสนไปมา
ผูชายแตงชุดสากลและผูหญิงสวมเสื้อกระโปรงวันพีซ
มองดูชาวกรุงเทพฯ ไมผิดอะไรกับชาวยุโรปอเมริกา”
ครับ โลกอนาคตของ ป.อินทรปาลิต ดูจะมี “ฝรั่ง” เปนแมแบบอยางแมนมั่น ทั้งตึกราม ทั้งผูคน
และ
“สัญลักษณของนครบางกอกแหงไทยแลนด
หอระฟาสรางเสร็จมาสิบปแลว สูงถึง 2,700 ฟต
มีลิฟทหลายหอง รับสงประชาชนขึ้นไปบนหอ
บนนั้นกวางขวางมาก ...
มีภัตตาคาร รานอาหารและหองโชวสินคา
หอไอเฟลในปารีสหรือหอโทรทัศนในญีป่ ุน
สูหอระฟาของไทยไมไดหรอก..
นาฬิกาเรือนใหญที่หอนั้นจะตีกังวานทุก 15 นาที”
และยิ่งไปกวานั้น คือ
“พลเมืองในบางกอกมีตั้ง 15 ลาน นอกสํามะโนครัวอีกไมต่ําวกวาหาหกลาน”
(12)
ที่
“ตลาดพระโขนงซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2510 เปนตลาดเล็กๆ
แตขณะนี้ คือ 2550 กลายเปนซุปเปอรมารเก็ต
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คืออาคารใหญโตมโหฬาร มีปายขนาดยักษเปนภาษาอังกฤษอยูเหนืออาคารนั้น
สะพานขามคลองพระโขนงหายไปแลว
กลายเปนถนนกวางใหญ
คลองถูกถมเปนถนนคอนกรีต
พล นิกร กิมหงวน และ ศ. ดิเรกใจหายวาบเมื่อเห็นโรงแรม “สี่สหาย”
กลายเปน “มหาวิทยาลัยพระโขนง”
มีอาคาร 20 ชั้น”
ครับ นี่ก็ไมนาเชื่อวา ป.อินทรปาลิต จินตนาการอนาคตวาสมบัติของ “สี่สหาย” อยางโรงแรมจะ
กลายเปนหนึ่งใน “มหาวิทยาลัย” เอกชนทีผ่ ลุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็นในยุค “โลกาภิวัตน” 2550
ของเรา
ป.อินทรปาลิตขยายความตอไปอีกวา
“บางกอกมีมหาวิทยาลัยราว 200 แหง ...
โรงเรียนประถมและมัธยมไมต่ํากวาหาพันแหง
ไมมีการเก็บคาเลาเรียน ..
เครื่องเขียนและแบบเรียนตลอดจนเสื้อผาทางโรงเรียนจายใหฟรี”
ครับ ก็ไมนาเชือ่ วา “ประชานิยม” ของทุกๆพรรคการเมืองในป พ.ศ. 2550 นั้น ป.อินทรปาลิต
มองเห็นไวตั้งแต พ.ศ. 2510 นาเสียดาย ที่ไมมีใครคิดออกจนกระทั่งตองมี นรม. หนาเหลี่ยม (!)
(13)
ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง ที่ ป.อินทรปาลิต ฝนไวอยางแมนยําวาเราจะไดพบไดเห็น ก็คือเรื่อง
ของ “ภาษาไทย” และ “ความเปนไทย”
ณ ที่เกาแตเวลาใหมหนาบาน “พัชราภรณ” พ.ศ. 2550 สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ นพ สมนึก และ
เจาแหว เห็นคนสวนชายหนุม ผูหนึ่ง ซึ่งหนาตาเหมือนกับเจาแหวราวถอดแบบออกมา
คนสวนหนุมถาม “คณะเดินทาง” ของเราเปนภาษาอังกฤษ
(ครับ ขอเนนคําวาภาษาอังกฤษ) วา “ทานมาหาใคร”
“เจาแหวชักหมั่นไสก็พูดโพลงขึ้น
ลําบากนักก็พดู ไทยเถอวะ
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“ประทานโทษ คุณพูดภาษาอะไรครับ” เขาถาม... เปนภาษาอังกฤษ
เจาแหวชักยัวะ..
“แกเปนคนไทย ใชไหม
คนสวนขมวดคิ้วยน ...
“ทานพูดอังกฤษไดไหม
... พลกันเจาแหวออกหาง .. ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง
“แกพูดภาษาไทยไมไดหรือนี่
“ภาษาไทยหรือครับ
ไทยแลนดเลิกใชภาษาไทยตัง้ แตผมเปนเด็กสอนเดิน
ผมเปนคนไทยก็จริง
แตผมไมรูภาษาไทย ...
ครับ เขาเลิกพูดเลิกใชภาษาไทยมา 23 ปแลว
เทาที่ผมทราบ รัฐบาลไดประกาศยกเลิกภาษาไทย
ทั้งภาษาพูดและอักขรวิธีเมื่อ พ.ศ. 2527
เปนปที่พอผมตายครับ ผมถึงจําได”
ครับ ในโลกอนาคตของ ป.อินทรปาลิตนั้น รัฐบาลไทยไดยกเลิกการใชภาษาไทยไปแลว ตั้งแตป
2527 (1984) ถาเราจะลองเทียบดู ก็คือเมื่อรัตนโกสินทรครบรอย 202 ปนั่นเอง ป.อินทรปาลิต คง
นึกไมถึงวา นับตั้งแตป 2525 (1982) เมื่อเราฉลอง “200 ปรัตนโกสินทร” กันนั้น มีการเฉลิมฉลอง
กันใหญโต ทั้งการสดุดี การจุดดอกไมไฟ การเหเรือพระราชพิธี ฯลฯ อันเปนตนแบบและรูปแบบ
ของการเฉลิมฉลองที่ตามกันมาอยาง “อยางตอเนื่อง” จนกระทั่งทุกวันนี้ (2550)
(14)
ภาษาไทยไดสูญหายไป อะไรหลายอยางก็ไมหลงเหลือ และเมื่อ “คณะเดินทาง” ของเรานั่ง
“บางกอกแทกซี่” ชมเมือง ก็ตองประหลาดใจวาคนขับรถแทกซี่นั้นจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟา
แถมยังชื่อ “วีระ สมิท” และก็มีเพื่อนรวมอาชีพชื่อ “สบสมัย มองตโกเมอรี่” สารถีคนนี้จบโท
สถาปตย
วีระ สมิท เลาให “คณะเดินทาง” ของเราฟงวา
“ชาวบางกอกทุกคน
เขาตองมีชื่อฝรั่งตอทายของตนครับ
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เปนตนวา อุดม โรบินสัน
ชัชวาล ครอฟอรด
พูดอยางงายๆ เราไดปรับปรุงตัวเราตลอดจนจารีตประเพณี
ใหเหมือนชาวอเมริกันมหามิตร”
ครับ ฟงแลวอดนึกถึงดาราขวัญใจยุคนี้อยางธงชัย แมคอินไตย, ทาทา ยัง, ปาลมี่, สแตฟาน, ลิเดีย
อารแอนบี (ของอดีต นรม.) กับ มาริโอ เมาเรอ ของ “รักแหงสยาม” รวมทั้ง “นองเมย นองแอน ...”
(15)
บางกอกหรือกรุงเทพฯ ของ ป.อินทรปาลิต ในป พ.ศ. 2550 เจริญรุดหนาสุดขีด คนขับแทกซี่ระดับ
ปริญญาเลาให “คณะเดินทาง” ของเราฟงวา
“ในระยะสิบปมานี่ เศรษฐกิจของชาติไทยเราดีขึ้นมาก ...
บอน้ํามันในอาวไทย มีรายไดปหนึ่งตั้งหาหมื่นลาน
สูบขึ้นมาเทาไรก็ไมหมด
สงไปขายทั่วโลก
โรงงานอุตสาหกรรมหนักของเรา ที่ชานเมืองก็มีมากมาย
สรางรถยนต รถถัง และเครื่องบิน ตลอดจนอาวุธตางๆ เชน ปนใหญ ปนเล็ก ปนกล ....
นี่คือตลาดเงิน .. พวกเศรษฐีมาชุมนุมกันทีน่ ี่ตลอดวัน
ขายหุนซื้อหุน วุนวายไปหมด ...”
และ “เงินบาทของเราหนึ่งบาท เทากับหนึง่ ดอลลารอเมริกา”
หรือ “หนึ่งบาทยี่สิบหาสตางค เทากับหนึง่ ปอนด”
10 ปดังกลาวขางตน ก็คือป พ.ศ. 2540 ป.อินทรปาลิตคงนึกไมถึงวา ปนั้นไทยแลนดของทานจะเกิด
“โรคตมยํากุง” เศรษฐกิจพังพินาศ เงินบาทตกหัวทิ่ม จาก 27 บาทตอ 1 ดอลลาร กลายเปนเกือบ 50
บาท เศรษฐีกลายเปนยาจก ธนาคารลมละลาย นรม. ชวลิตตองลาออก แลวเราก็เปลีย่ นรัฐบาลแลว
เปลี่ยนอีก ไดคุณชวนมาเปนนายกฯ เมื่อไปไมรอด เราก็ไดคุณทักษิณตามมาอยู 5 ปจนเกิด
รัฐประหาร 19 กันยา 2549
(16)
ป.อินทรปาลิตเติบโตและเขียนหนังสือหากินอยูในยุคอันยาวนานของ “ทหาร” ที่ใชเวลาราง
รัฐธรรมนูญอยูถึง 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2501 (1958) จนถึง พ.ศ. 2511 (1968) อันเปนปที่ทานถึงแก
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กรรม ดังนั้น ป.อินทรปาลิต ก็คงเหมือนๆคนไทยทัว่ ไปไมนอย ที่อยากเห็นบานเมืองเจริญเปน
“ประชาธิปไตย” ดังนั้นเมื่อ “คณะเดินทาง” ของเรา ไปถึงบางกอกในป พ.ศ. 2550 จึงไดรับการบอก
เลาจากคนขับ
แทกซี่วา
“รัฐบาลชุดนี้ มีนายกรัฐมนตรีเปนพลเรือน
ชื่อ นายอิสระ สจ็วต
เรามีสภาผูแทนราษฎรและสภาสูง
รัฐมนตรีของเราเปนพลเรือนทั้งนั้น
แมกระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม”
ครับ ป.อินทรปาลิต ก็คงเหมือนเราๆทานๆ ที่นึกไมออกวาจะมี และทําไมตองมี “รัฐประหาร 19
กันยา 2549” หรือทําไมตองมี “คมช.” กับ “ครม.ขิงแก”
คนขับแทกซี่ ยังเลาตอไปอีกวา
“รัฐบาลชุดนี้ไดบริหารประเทศชาติของเราอยางเขมแข็ง
ไมมีการคอรัปชั่นอยางเด็ดขาด
ขาราชการทุกคนมีเงินเดือนพอเลี้ยงตัวและครอบครัวใหไดรับความสุข
ตางทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆ
เศรษฐกิจของชาติไทยดีมาก ...
ไทยแลนดไมใชประเทศกสิกรรมเหมือนแตกอน
นาขาวของเรากลายเปนขาวสาลีไปหมดแลว
เพราะคนไทยกินขนมปงแทนขาว และกินอาหารแบบยุโรปอเมริกัน”
นี่เปนสิ่งที่ “อนาคต” ในฝน พ.ศ. 2550 ของ ป.อินทรปาลิตกลับตาลปตรโดยสิ้นเชิง ป.อินทรปาลิต
ก็คงเหมือนกับเราๆทานๆนี่แหละ ที่ทั้งใฝและฝน แตในโลกแหงความเปนจริง เรามาถึง พ.ศ. 25492550 พรอมดวยปรากฏการณที่เราไมปรารถนานักอยาง “สนธิ/สนธิ” หรือการใชสีสันสัญลักษณ
ทั้งเหลืองทั้งแดง และทั้งหลากสีอยางไมเคยมีมากอน
(17)
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ป.อินทรปาลิต ให “คณะเดินทาง” 8 นายของเรา กลับคืนสู “ปจจุบัน” ของ พ.ศ. 2510 โดย “มี
กางเกงในติดตัวอยูคนละตัวเทานัน้ ” เพราะ “เสื้อกางเกงชุดสากลของเรา และของที่เราซื้อมา เราเอา
มาไมไดหรอกเพื่อน เพราะยังไมเกิดขึน้ แตเราไดไปถึงมันกอน”
แตกอนการเดินทางยอนกาลเวลากลับ “คณะเดินทาง” 8 นายของเรา ก็ไปทอง “บางกอกยามราตรี”
ตาม “วิสัยชาย” ชาวกรุงชั้นสูงและกลางจํานวนไมนอยในยุคนั้น และ
“สภาพของบางกอก... สถานที่เที่ยวที่อยูใตดินมีหลายแหง
และอยูใ ตแมน้ําเจาพระยา ก็คือมีภัตตาคารใตน้ํา ...
พนักงานเสิรฟเปลือยกาย
เสิรฟแบบเยยฟาทาดิน ...
แคชเชียรกแ็ กผาลอนจอน
แมครัวก็แกผา ทํากับขาว ...
คนขายบุหรี่กแ็ กผา
รางกายอวบอัด สะอาดหมดจด และมีกลิ่นสะอาด ...
สวนระบําเปลือยหรือหนังโป ก็แสดงหรือฉายตามไนตคลับใตดิน
คนไทยสมัยนีต้ างมีสิทธิเสรีภาพเต็มที”่
ณ โรงแรม “บางกอก ไทยแลนด” “คณะเดินทาง” ของเราไดรับการบอกเลาวา
“โรงงานสรางหุนยนตอิเล็กทรอนิกส ...
ทางเหนือเขานิยมใชหุนยนตแทนคนครับ
โดยเฉพาะหุนสาวๆ ขายดีมาก
มันทําหนาที่ของผูหญิงไดทกุ อยาง
และมีความซือ่ สัตยจงรักภักดีไววางใจได ...
หุนผูหญิงในวัยกลางคน หรือสูงอายุก็มีขายครับ ...”
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก
“แลวหุนผูชายรูปหลอละครับ”
“ออ ก็ตองทําขายดวยซีครับ
ขายดีเหมือนกันครับ
สาวๆ ที่อกหักและเกลียดผูชาย
มักจะซื้อหุน ผูชายของผม เอาไปไวเปนเพือ่ น”
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ครับ คงไมยากสําหรับ ป.อินทรปาลิต ที่จะจินตนาการถึง “สิทธิเสรีภาพ” ทางเพศของ “บางกอก
ไทยแลนด” แต ป.อินทรปาลิต ก็คงนึกไมถึงวา “หุนอิเล็กทรอนิกส” ทั้งหญิงและชายนั้นอาจไมใช
สิ่งจําเปน และก็จะเทียบเคียงชายจริงหญิงแทราคาถูก ที่มีให “ขายและซือ้ ” ไดเกลื่อนกลาด ไมวาจะ
เปนบางกอก เชียงใหม พัทยา หรือภูเก็ต ซ้ําราคาก็แสนจะยอมเยาวกวาหุนยนตเปนไหนๆใน พ.ศ.
2550 นี้
(18)
ในคืนสุดทายในโลกอนาคต พ.ศ. 2550 “คณะเดินทาง” ตองเผชิญกับทั้งตํารวจและทหาร ที่เกือบจะ
เกิดเหตุรายปะทะกันระหวางคนในเครื่องแบบที่
“ทหารทุกคนพรอมรบ
จะโปรดให ... ใชปนประจํารถหุมเกราะยิงโรงพัก
หรือจะใหทหารยึดโรงพักนี”้
แต “คณะเดินทาง” ของเรา ก็ไดรับคํายืนยันวา
“รบกับคนไทยดวยกันยังงัน้ หรือ
ทหารกับตํารวจคือพี่นองกัน ...
คนไทยเราเลิกรบกันมา 50 กวาปแลว
และไมมวี ันทีจ่ ะรบกันอีก
บานเมืองของเราเจริญกาวหนาอยางรีบรุดเชนนี้
ก็เพราะไทยเรารวมรักสามัคคีกัน”
ครับ ในโลกแหงความฝนของ ป.อินทรปาลิต ทานนักเขียนผูยิ่งใหญก็ฝนถึงสังคมที่ “ไทยเรารวมรัก
สามัคคี” แตในโลกแหงความเปนจริง ณ พ.ศ. 2550 เราๆทานๆ แมจะเฝาฝนถึงสิ่งเดียวกันนี้ เราๆ
ทานๆ สวนใหญที่อยูเบื้องลาง ก็ตองทอดถอนใจวา “จะเปนไปไดอยางไร” โดยเฉพาะอยางยิ่งเบื้อง
บนนั้นเขาและเธอจะ “เกี้ยเซีย้ ะ” กันไดหรือไม เพียงใด
หรือวาไปแลว เราอาจไมตองการให “ไทย” ตองรักหรือสามัคคี “ไทย” ขอแตเพียง “ไทย” เคารพ
และนับถือกันในฐานะ “เพื่อนมนุษย” จะไมดีกวาและงายกวาหรือ
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