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“ผมอยากเขียนเรื�องของเขา เพราะเขาคือคนที่พูดทุกสิ่งท่ีอยูใน
ใจของผมออกมา”

นี่คือคําตอบส้ันๆ เวลาใครถามผมวา เพราะเหตุใดจึงคิดจะเขียน
หนังสือเกี่ยวกับ “ธนาธร”

จะวาไป ผมเจอคําถามเชนนี้จากคนรอบขางอยูเปนประจํา เนื-องจาก
ตัวผมอยูในแวดวงการลงทุนเนนมูลคา หรือ VI ซึ่งวันๆ อยูแตกับ “หุน” 
และ “เงินทอง” ไมน3าจะเกี่ยวของอะไรเลยกับการเมือง

อยางไรก็ตาม ผมเชื-อวาคนไทยจํานวนมากไมวาจะอยูในสาขาอาชีพ
ใด ก็คงเคยรูสึกเหมือนๆ กัน คืออัดอั้นตันใจกับสภาพบานเมืองท่ีเปนอยู 
จนถึงจุดท่ีกลายเปนความสิ้นหวัง ไมอยากรับรูเรื-องราวใดๆ อีกตอไป

แตแลววันหนึ่ง เมื-อชวงตนป 2561 ก็มีคนสองคนลุกขึ้นมาประกาศ
กองวา จะขออาสาเขามาแกไขความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งปวงนั้น

ของอะไ

ไ

ยกับการ

ไ

น3าจะเกียว

ื- 

เมือง

 

นแวดว
งินทอง” ไม

ยางไรก็ตาม

อง  ทอ  องทออง
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ชื-อของเขาคือ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ นักธุรกิจหนุม รองประธาน
กรรมการบรหิารกลุมบรษิทัไทยซัมมทิ รวมดวย ปยบตุร แสงกนกกุล อาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนึ่งในคณะนิติราษฏร ที่ผมชื-นชมมาโดยตลอด

นบัจากจดุน้ันเปนตนมา ผมไดตดิตามความเคลื-อนไหวของทัง้คูอยาง
ใกลชิด และคิดวาอยากชวยพวกเขาเทาที่กําลังของเราจะทําได

นั่นคือไอเดียต้ังตนที่พัฒนากลายมาเปนหนังสือ “เลือกอยูขางเวลา” 
เลมนี้

ความตั้งใจแรกของผมในการเขียนคือ จะไมเนนเลา “ชีวิตสวนตัว” 
ในลักษณะของ “ชีวประวัติ” เพราะผมเชื-อวาน3าจะเปนประโยชนมากกวา 
หากนําเอาเรื-องราวความสําเร็จบนเสนทางธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศนของ
ธนาธรมานําเสนอใหสาธารณชนไดทราบ

เพราะขอเท็จจริงประการหนึ่งซึ่งปฏิเสธไมไดก็คือ แมธนาธรจะสราง
ผลงานเปนที่ประจักษ ดวยการบริหารบริษัทจนยอดขายและกําไรเติบโตขึ้น
ถึงหาเทา ทั้งยังนําพาธุรกิจขยายสาขาไปยังประเทศใหญๆ ถึงเจ็ดประเทศ

แตดวยความทีอ่ยูในอตุสาหกรรมผลติชิน้สวนยานยนต ซึง่มลีกัษณะ
เปน “B2B” หรอื Business-to-Business คอืขายของใหลกูคาองคกร ไมใช 
end user หรือผู ใชคนสุดทายโดยตรง 

ชื-อเสียงและความสามารถของเขาจึงยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง เมื-อ
เทยีบกบันกัธรุกจิอกีหลายคน อาท ิเสีย่ชาเขียวอยาง “ตนั ภาสกรนท”ี หรอื
แมแต “ตอบ เถาแกนอย” ที่ขายสาหรายทอดกรอบ ซ่ึงเปนเรื-องท่ีน3า
เสียดาย

การทําใหสาธารณชนรับรูถึงความสามารถ และเขาใจความคิดความ
อานของธนาธรบนเสนทางธุรกิจ จึงเปน “โจทยแรก” ของผมในการ
ผลิตผลงานชิ้นนี้

งายโดยตร
Busine

อผู ใชคนสุดท

และความส

ชคคนคนนสช นสชคนชชคนส
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อยางไรกต็าม ผมยังม ี“โจทยทีส่อง” ทีส่าํคญักวา น่ันคือ การถายทอด
ทัศนคติ มุมมอง และจุดยืนของเขาตอประเทศไทยในหลายๆ มิติ รวมถึง
แนวทางในการเปลี่ยนแปลง เพื-อนําพาบานเมืองฝาวิกฤตครั้งนี้ไปใหได

เชนเดียวกับการชักชวนใหผูอานคนหา “แรงจูงใจ” ที่ทําใหเขายอม
ละทิง้ความสําเรจ็อนัเพยีรสรางมากบัมอื และกาวลงสูสนามการเมอืงในยคุ
ที่ประเทศไรประชาธิปไตย 

ซึ่งแน3นอนวาเต็มไปดวย “ขวากหนาม” และ “กับดัก” สารพัด

เพื-อตอบโจทยขางตน ผมจึงตองทํางานหนกั ทําการบานมากมาย รวม
ทั้งติดตามธนาธรไปลงพื้นที่ ณ จังหวัดตางๆ เพื-อเก็บขอมูล สังเกตการณ 
และหาโอกาสพูดคุยกับเขาโดยตรง

แรกเร่ิมเดิมที ผมเพียงตั้งใจจะเดินทางไปกับคณะของพรรคอนาคต
ใหม เสมือนตัวเองเปนผูติดตามคนหนึ่งซึ่งคอยเฝาดูอยูหางๆ 

แตแลวโอกาสที่ผมไดรับกลับ “เอ็กซคลูซีฟ” ยิ่งกวานั้น นั่นคือ การ
ไดนั่งไปบนรถยนตสวนตัวของธนาธร ไดไปที่บานของเขา ไดพบปะกับ
ครอบครัวและคนใกลชิด ไดเขาไปรวมวงสนทนากับมวลหมูมิตรสหาย

มันคือ “บัตรผาน” ท่ีชวยใหผมเขียนหนังสือเลมนี้ไดลึกซึ้งกวาท่ี
ตั้งใจไว ในทีแรกเสียอีก

นอกจากการลงพ้ืนที่แลว ผมยังไปเขารวมฟงการบรรยายและงาน
เสวนาท่ีธนาธรไดรับเชิญไปพูด ตลอดจนหาโอกาสพูดคุยและติดตอ
ขอสัมภาษณบุคคลรอบขาง ซึ่งคลุกคลีและรูจักกับธนาธรมาเปนเวลานาน 
บางคนเปนเพื-อนกับเขามา 20-30 ป

เชนเดียวกับการคนขอมูลในอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนบทสัมภาษณที่
ถูกเผยแพรไวตั้งแตกอนที่เขาจะเขามาทํางานการเมือง หรือคลิปที่เขาเคย
ไปพูด ณ สถาบันการศึกษาตางๆ หรือไปใหสัมภาษณกับสื-อหลายสํานัก

ชวยใหผ ยนหนงผาน” ทช
ยอีก

สอเลมนนคือ “บัตร
ในทีแรกเสีแรรกทีทีแแรกีแรที รกทีีทีแรก
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จากน้ันจึงเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่ได มา cross check หรือตรวจสอบ
ความถกูตองซึง่กนัและกัน กอนจะเลอืกเอาเฉพาะสวนท่ีคดิวาน3าสนใจจรงิๆ 
มารอยเรียงจนกลายเปนหนังสือหนึ่งเลม

ผานการเลาเรื-องในแบบฉบับของผมเอง

ทัง้นี ้แมจะชื-นชมในอดุมการณและความสามารถของธนาธรเปนอยาง
มาก แตตลอดเวลาในการผลิตงานชิ้นนี้ ผมพยายามเตือนตัวเองใหวางตัว
ในฐานะ “สื$อ” ไมใช “แฟนคลบั” ของธนาธร เพื-อหลกีเล่ียงการ “เขยีนเชยีร” 
ไมใหหนังสือเลมนี้กลายเปน “โฆษณาชวนเชื$อ” อันจะลดทอนคุณคาของ
ตัวมันเองลงไป

ธนาธรเคยบอกวา ผูเลนทางการเมืองทีม่อียูในเวลานี ้ไมสามารถแกไข
ความขัดแยง ไมสามารถนําพาสังคมไปสูความเจริญกาวหนาไดอีกแลว

ดังนั้น ขอใหคนรุนใหมกาวออกมา และบอกพวกเขาวา “ในเมื(อคุณ
ทําไมได สงคบเพลิงมาเถอะ เดี๋ยวพวกเราทําตอเอง”

เปนการ “ทํา” ไปตามเข็มนาฬกา เปนการ “เลือก” อยูขางเดียวกับ
เวลา

ผมหวังวา เมื$ออานหนังสือเลมน้ีจบลง ทานจะตัดสินใจดวยตัวเอง
ไดวา “คบเพลงิแหงความหวงั” ของสงัคมไทย สมควรจะอยูในมือของผูชาย
ที่ชื$อ “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” แลวหรือยัง

 ดวยศรัทธาอันแมนมั่น

 ชัชวนันท สันธิเดช
 

มนจบลง
งัคมไทย

านจะตด
ควรจะอ

นงสอเล
วงั” ของสั

สนใจด
ยูในมือขอสม

า เมื$ออาน
งแหงความห
ึงรงเรืองกิ

คววาหงงคควางควง วาหงควา
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บทเพลง “นบัดาวทะเล” ทีค่นในวงสรุาขบัขานไปตามเสยีงกตีาร
ของ “ต่ิง” ศรายุทธ อดีตเลขาธิการ สนนท. รุนราวคราว

เดียวกัน พาให “ธนาธร” ยอนนึกไปถึงมิตรสหายเกาผูเคยกอดคอตอสูรวม
กันมา แตแลวคนเหลานั้นกลับหันไปสนับสนุนรัฐประหาร 

“เพลงนี้นะ ผมรองมาตั้งแตตอน...” 

“ตอนป 49 เหรอ” แม็ค ผูชวยคนสนิทถามแทรกเหมือนรู ใจ

ธนาธรพยักหนา และกลาวตัดพอถึงพรรคพวกเกาขึ้นมาอยางมี
อารมณ

ก็เคยฟงคนมากมาย 
แมตายก็ยังใฝหา 

แสงดาวแหงศรัทธา
จะพรางพรายแสงใหคนทุกคน

ดาวที่จรจากฟา
บอกอยาหวังเลยน้ําคําคน 
อุดมการณวกวนตลอดเวลา

ะเล” ทีค่ นวงสุราข“นบัดาวท
ิ่

ขบัขานไปคนใบ พลง
ของ “
ทเพบทเพทบท พพทบ พบทเพ
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“ไปถือหางรฐัประหารไดยงัไงวะ เราสูกบัไอพวกนีม้าไมรูเทาไหร แลว
สุดทายเพื-อนเรานี่แหละ มันไปสนับสนุนรัฐประหาร” 

“ใครจะไปนึกเนอะ” ผมพูดขึ้นมาบาง พลางสายหัว 

หวัหนาพรรคการเมอืงหนุมวยัยาง 40 เอยซํา้ทอนสาํคญัในเนือ้เพลง 
ราวกับตองการเนนยํ้า “ความจริงแท” ของมัน

 
หลงัจากตัง้ใจทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบั ธนาธร จึงรุงเรอืงกจิ หน่ึงใน

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื-อเผยแพรตอสาธารณะ ผม
ตัดสินใจเดินทางไปลงพื้นท่ีกับเขา เพื-อใหไดเห็นการทํางานและซึมซับ
ตัวตนของผูชายคนนี้ใหมากขึ้น 

นั่นทําให ผมได ไปนั่งรํ่าสุรากับธนาธรและมิตรสหายท่ีทํางาน
ขับเคลื-อนพรรคดวยกัน ณ ชนบทหางไกลในคืนนั้น

มิตรสหายในวงเหลา บางคนเคยเขาปา เกือบทุกคนเคยตอสูกับ
เผด็จการหลายยุคหลายสมัย 

แตวันน้ี พวกเขาตดัสนิใจทีจ่ะมาทําพรรคการเมอืงรวมกนั ภายใตการ
ถือธงนํา ของผูชายที่เรียกชื-อเลนวา “เอก”

อยางไรก็ตาม มีประเด็นหนึ่งซึ่งผมขบคิดมานาน แตคิดอยางไรก็ยัง
คิดไมออก คือการทําความเขาใจกับ “เมล็ดพันธุ” แหงความเทาเทียมและ
ยุติธรรมในหัวใจของเขา

อะไรทําใหธนาธรตัดสินใจละเลิกการเปน “นายทุน” ลงสูสนาม
การเมือง ในรูปแบบที่ตางจากนักธุรกิจการเมืองทั่วไปท่ีเขามาแสวงหา
ประโยชน หากแตเปนการลกุขึน้มาทาทายอํานาจของผูปกครอง ซึง่ไมใชวถิี
ที่พบเห็นไดบอยคร้ังนักจากคนสถานะเชนเขา 

าทาํพรร ารเมอืงรนใจทีจ่ะม
 

วมกนั ภาคกา

คหลายส

พวกเขาตดัสิ
ชายท่ีเรียก

เขาาตกกเขขาเขากเ าตาตเขากเกเเขาต
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หรือท่ีจริงตองบอกวา ไมเคยเกิดขึ้นมากอนเลยในประวัติศาสตร
การเมืองไทยจึงจะถูก

จะวาไป เมล็ดพันธุนี้มีมานานกวายี่สิบป ตั้งแตสมัยที่เขายังเรียนอยู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนทําใหเขาละทิ้งการฟงเลกเชอรอันแสนจะน3า
เบื-อและไรความหมาย มาเปนเปนแอ็คติวิสตซายจัด ตอสูเพื-อคนจน คน
รากหญา ผูดอยโอกาส และความอยุติธรรมตางๆ นานา

จากเด็กเทีย่ว ชอบแตงรถ เอกกลายเปนไอหนุมผมยาว ใสเสือ้ผาฝาย 
กางเกงเล รองเทาผาใบขาดๆ ไมเหลือรองรอยลูกไฮโซแมกระผีกริ้น

คํา่คนืวนันัน้ หลงัจากแยกยายกนัเขานอน ผมคิดวาผมใกลจะหาท่ีมา
ของเมล็ดพันธุดังกลาวไดแลววา เพราะอะไรธนาธรจึงตัดสินใจท้ิงทุกอยาง 
เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางเขามาทํางานการเมืองในเวลาหนาสิ่วหนาขวานเชนนี้

อีกเพียงนิดเดียวเทานั้น...



17

“สวัสดีครับ ผมธนาธรครับ” 

ชายหนุมหนาตี๋ ผมสั้น รางกายสูงใหญ เดินตรงมาหาผมดวยรอยยิ้ม 
กอนจะยื-นมือขวาออกมา

ผมยื-นมือออกไปจับกับเขา พลางแนะนําตัวเองสั้นๆ 

นั่น คือ “ชั่วขณะแรก” ที่ผมไดพบ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หนึ่งใน
แคนดเิดตนายกรฐัมนตรีของประเทศไทย ณ ทีท่าํการชัว่คราวพรรคอนาคตใหม 
ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท

ความ รู สึกแรกจากการสบตาและมือที่จับแน3น คือผู ชายคนน้ีมี 
Charisma หรือ “เสน3หดึงดูด” สูงมาก ซึ่งน3าจะเปนองคประกอบสําคัญที่
ผูนําระดับโลกหลายคนมีเหมือนกัน

ผมเคยอานเจอในหนังสือวา ประธานาธิบดีบิลล คลินตัน เปนคนที่มี
คุณสมบัติน้ีอยูในตัวเอง ไมวาเขาจะไปที่ไหน ไปรวมวงสนทนาใด ความ
สนใจของคนรอบขางจะพุงตรงไปยังตัวเขาราวกับถูกแมเหล็กมนุษยดึงดูด 

ที่ผมได
ะเทศไท

 ธนาธร
ทีท่าํการ

ณะแรก”
ตรขีองป

ร จึงรุงเรื
ชัว่คราวพ

พบัน คือ “ช่ัวข
ดตนายกรฐัมน

อ อ “อ “ชคืออ “ชอคือคือ “ชอ 
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นีค่อืเอกลกัษณเฉพาะตัว ตัง้แตคลนิตนัยงัเปนผูวาการรฐัอารคนัซอว

ผมไมเคยไดพบคลินตัน และอาจไมมีโอกาสพบเขาในชั่วชีวิตนี้ แต
อยางนอยๆ ผมกําลังรูสึกอยางเดียวกันนั้น กับชายที่ยืนอยูตรงหนา

เปนนักการเมืองหนุมที่กําลังถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศ

การจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับใครสักคน 
สิ่งที่จะขาดเสียไมได คือการทําความรูจัก
กับตัวตนของคนคนนั้นใหถองแท

ไม ใช เพียงขอมูลว าเขาทําอะไร 
ที่ไหน อยางไร ไมใชเพียงเอาคําพูดมา
เรียงรอยตอกัน

แต “ความเขาใจอยางทะลุปรุโปรง” เก่ียวกับตัวบุคคลผูนั้น คือสิ่ง
ที่จะเพิ่มมิติเชิงลึกใหกับหนังสือ

ดังนั้น เพื-อทําความรูจักกับธนาธรใหมากขึ้น ผมพยายามพูดคุย
สอบถามจากคนรอบขางของเขาในตางกรรมตางวาระ เพื-อขอมมุมองวาพวก
เขาคิดอยางไรกับผูชายคนน้ี

หนึ่งในน้ันคือ “พี่โจ” คนขับรถประจําตัว ซึ่งอยูใกลชิดกับธนาธรและ
ครอบครัวที่สุดมาเปนเวลาหลายป

หนาท่ีของพีโ่จไมใชเพยีงการขบัรถ แตยงัตองดแูลความปลอดภัยให
กับผูเปนนาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาธนาธรเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัด
ตางๆ หลังจากลงเลนการเมือง

“คุณเอกแกใจดี” พี่โจเลา

“เวลาจะใหพี่ทําอะไรก็เรียก คุณโจ ทุกคํา ไมเคยจิกหัวใช” 

นี
รอบขางข

กับผูชายคน

นคือ “พี่โจ

ูผูชายชายผชู ยชาผูชผูชาย
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พี่โจยังบอกดวยวา นายของแกเปนคนงายๆ ไมเรื-องมาก เวลาไป
ลงพ้ืนที่ คนอื-นกินอะไร เขาก็กินอยางนั้น ไมตองมีอะไรพิเศษ 

คนสนิทผูนี้กลาวดวยความมั่นใจวา นักการเมืองหรือผูนําประเทศอีก
หลายคนเปนไมไดอยางนายของเขาแน3ๆ 

ธ น า ธ ร จบชั้ น มั ธ ย ม จ า ก โ ร ง เ รี ย น
เตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  
โดยเรียนป 1 และป 2 ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร แลวไปตอป 3 และป 4 ท่ี
มหาวทิยาลยันอตตงิแฮม  ประเทศอังกฤษ

ระหวางอยูในรัว้มหาวทิยาลยั “เอก” ไดเรียนรูชวีติจากการทาํกจิกรรม 
ซึ่งทําใหเขาคนพบวา ระบบการศึกษาไทยมีไวเพื-อรับใช “ชนช้ันนํา” ของ
สังคมเทานั้น 

ชวงสองปแรกทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ธนาธรทํากจิกรรมอยางตอ
เนื-องจนแทบไมไดเขาเรียน โดยในป 2542 เขาไดรับเลือกเปนอุปนายก
องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอนจะไดรับเลือกเปนรอง
เลขาธิการสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย หรือ สนนท. หลังจากนั้น
หนึ่งป

ชัยธวัช ตุลาธน อดีตเลขาธิการ สนนท. ซึ่งเปนเพื-อนของธนาธร
มาตัง้แตสมยัเรยีนมธัยมทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา เลาใหผมฟงถงึแตละ
ยางกาวของธนาธรในการเขามาเปน “เด็กกิจกรรม” อยางละเอียด

ดยในป 
ัยธรรมศ

42 เขา
ตร กอ

ขาเรียน โ
หาวิทยาลั

ไดรับเลือ
นจะไดรับ

25
งสองปแ

นแทบไมไดเข
รนักศึกษามึึ

บไไมไบไมมไทบ
ึ
มไบไมทบ
ึ

ทบไมไ
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“ผมรูจักเอกต้ังแตอยูเตรียมอุดมแลว เพราะเรียนโปรแกรมเดียวกัน 
เขาเรียกวาโปรแกรม 4 วิศวะ ผมเปนรุนพี่เขาปหนึ่ง”

ชัยธวัชบอกวา เขาเขามารวมกับ สนนท. กอนธนาธร โดยกอน
หนานั้นก็รูจักกันดีอยูแลวเพราะเรียนเตรียมมาดวยกัน 

แตพอเอกมาทํางานที่ สนนท. ก็เริ่มคุนเคยกันมากขึ้น เพราะความ
คิดความอานไปในทางเดียวกัน

เขาเลาตอไปวา ธนาธรเร่ิมตนจากการเปนอุปนายก อมธ. โดย
ทําหนาที่ประสานงานกับองคกรนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
เรียกกันสั้นๆ วา “อุปนอก” โดยหนึ่งในองคกรที่ธนาธรตองประสาน ก็คือ 
สนนท. ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูที่ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

สหายผูนี้บอกวา ธนาธรเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต แตพอมาทํา อมธ. จึงมีเหตุใหตองมาทาพระจันทรบอยๆ เพื-อมา
ประชมุ มาทาํงานกนั กอนจะมาเปนสมาชกิ สนนท. และไดรบัเลือกเปนรอง
เลขานุการในท่ีสุด 

ระหวางอยูกับ สนนท. ธนาธรไดเขารวม
การชุมนุมกับกลุ มประชาชนท่ี ได รับ
ผลกระทบจากโครงการตางๆ ของรัฐ
หลายกลุม ไมวาจะเปนกลุมสมัชชาคนจน 
เครือขายสลัมสี่ภาค รวมถึงการชุมนุม
ประทวงกรณีกอกาซไทย-มาเลย 

ครั้งหนึ่งที่เขาเขารวมชุมนุมกับกลุ ม
สมัชชาคนจน ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เพื-อเรียกรองใหรัฐบาลเปด
ประตูระบายนํ้าเขื-อนปากมูล ตัวเขาซึ่งกําลังเอาขาวเอานํ้าไปสงใหชาวบาน 
ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจทํารายจนไดรับบาดเจ็บ 

วางอยูก
รชุมนุม

สนนท. 
กลุ มปร

ระห
การ

ธนาธรได
ะชาชนทีกับ
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“เขาใจวามีคําสั่งลงมาใหตํารวจสลายการชุมนุม ผมอยูแถวหนากับ
เยาวชนกลุมปากมูล ก็โดนตีเขาที่ขา ขยับไมไดเลย ผมกับนองเยาวชนเรา
ลมอยูดวยกัน แลวแนวรั้วเหล็กกั้นมันหลนลงมาทับเราสองคน ตํารวจก็
เหยียบข้ึนมาบนเหล็กแลวก็ตี” 

ธนาธรใหสมัภาษณนติยสาร สารคด ีโดยเลาเหตกุารณในวนันัน้อยาง
ละเอียด

แมจะรอดพนจากการถูกจับกุม แตภาพของเด็กหนุมผมยาวท่ี
คกุเขาลง ยกมอืไหวขอรองตาํรวจไมใหทาํรายพีน่องผูชมุนมุ ก็ไดไปปรากฏ
หราบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพใหคนเห็นกันทั่วประเทศ 

และหน่ึงในคนที่เห็นภาพดังกลาวก็คือ “แม” ของธนาธรเอง เธอจึง
ตัดสินใจสงคนมาตามหาลูกชายถึงในม็อบ ครั้นตามตัวกลับไปบานได สอง
แมลูกก็ทะเลาะกันอยางรุนแรง 

จะเห็นไดวา แมจะมาจากครอบครัวนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐี แต
แทนท่ีจะใชชีวิตไฮโซ เสพสุขกับไลฟสไตลแสนสําราญเหมือนเพื-อนรุนราว
คราวเดยีวกนั ธนาธรกลบัละ เลกิ สิง่เหลานัน้ หนัมาเปน “แอ็คตวิสิตหนุม” 
เอาตัวลงไป “คลุกฝุน” กับคนรากหญา

เอกบอกวา แมเขาจะเคยเปน “เด็กเที่ยว” แตในหัวมีสํานึกทางการ
เมอืงอยูกอนแลว เหน็ไดจากการทีเ่ขาชอบฟงเพลงของคาราบาว แทนท่ีจะ
ฟงแตเพลงวัยรุนท่ัวไป เพียงแตตอนนั้นยังไมสบโอกาสที่จะแสดงบทบาท
ใดๆ 

ครั้นมาเรียนธรรมศาสตร จึงมเีพื-อนชวนไปเขาคาย นัน่เองคือจุดเริม่
ตนของการเปนนักกิจกรรม ซ่ึงกลายเปน “จุดเปลี่ยน” กอใหเกิดความคิดที่
จะสรางสังคมที่ดีงาม ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ สรางความเทาเทียมกันใน
สังคม

คยเปน “
ารทีเ่ขา

กเที่ยว” 
บฟงเพลง

มเขาจะเค
นไดจากก

แตในหัวมี
งของคา

เดกอกบอกวา แ
กอนแลว เห็

อกวอกววาบอ วาอกวบอ


บอกว
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ธนาธรมบีทบาทอยางกวางขวางในขบวนการเคลื-อนไหวของนกัศกึษา
ยุคน้ัน เขาเลาวา แม ในวันที่ตองบินไปเรียนตอที่ประเทศอังกฤษ เชาวันนั้น
ยังน่ังพูดคุยอยูกับชาวบานในสลัมที่กําลังจะถูกรื้อ!

อาจกลาวไดวา ความคิด ความอาน และอุดมการณที่กอกําเนิดขึ้น
ระหวางเรียนป 1 และป 2 มีสวนอยางยิ่งในการหลอหลอมใหเขาเปนตัว
เขาดังที่เปนอยูทุกวันนี้

 “โดนตีเขาที่ขา ขยับไมไดเลย 
ผมกับนองเยาวชนเราลมอยูดวยกัน 

แลวแนวร้ัวเหล็กก้ันมันหลนลงมาทับเราสองคน 
ตํารวจก็เหยียบขึ้นมาบนเหล็กแลวก็ตี”

ในระหวางเรียนอยูชั้นปที่ 3 และป 4  
ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ธนาธรได
เริ่มศึกษาแนวคิดสังคมนิยมของมารกซ
และเลนิน  และเขารวมกจิกรรมกับองคกร
นักศึกษาที่มีแนวคิดฝายซาย

หลังเรียนจบปริญญาตรี เขาตั้งใจ
จะไปทํางานในทวีปแอฟริกา เนื-องจาก

เพิ่งไดงานกับเอ็นจีโอกลุมหนึ่ง ซึ่งทํางานรวมกับสหประชาชาติในดานของ
เยาวชนและนกัศกึษา ดวยอตัราเงนิเดอืนทีค่ดิเปนเงนิไทยเพียง 6,000 บาท 

เขามองวาแอฟริกาเปนทวีปที่โลกลืม มีประชากรที่เขาไมถึงระบบ
สาธารณสุขเปนจํานวนมาก จึงอยากไปชวย

ศึกษาแ
ะเลนนิ  แ

คิดสังคม
เขารวมกิ

เริม
และ

นิยมของ
จกรรมกับ
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เดมิท ีธนาธรวางแผนวาจะบนิตรงจากอังกฤษไปแอฟรกิาทันท ีเพราะ
รูดีวาถากลับเมืองไทย พอแมคงไมยอมใหรับงานนี้ แตแลวชะตาชีวิตกลับ
พลิกผัน เพราะแมของเขาได โทร. ตามใหกลับเมืองไทยมาอยูกับพอ 
เนื-องจากพอกําลังปวยหนัก 

เอกจึงจําเปนตองบินกลับมายังประเทศบานเกิด โดยไมลวงรูเลยวา
อะไรกําลังจะเกิดขึ้น 

ครั้นกลับมาไทยไดไมกี่เดือน พอของเขาก็เสียชีวิตลง เด็กหนุมชื-อ
ธนาธรจึงตองเขารบัภาระอนัหนกัอ้ึง น่ันคอืการกมุบังเหยีนบรษิทัไทยซัมมทิ 
ที่บิดาเปนผูสรางไว 

ขณะที่ตัวเองอายุเพียง 23 ป!

ผมจะไดอรรถาธิบายเรื-องราวบนเสนทางธรุกจิของธนาธร ในตําแหน3ง
รองประธานกรรมการบริหารของกลุมบริษัทไทยซัมมิทไวอยางละเอียดใน
สวนทีส่องของหนงัสอืเลมนี ้แตกอนจะไปถงึจดุนัน้ ผมอยากใหผูอานไดรูจกั
ตัวตนของเขามากขึ้น 

จึงขอหยุดนาฬกาไวตรงนี้กอน

ดวยความสนใจใครรู  ผมพยายามหา
ขอมลูเก่ียวกับธนาธร  และมีโอกาสพูดคยุ
กับคนใกลชิดและมิตรสหายของเขาอีก
หลายคน สวนหนึ่งรู  จักเขามาตั้งแต
สมัยเรียน หลายคนเคยทํากิจกรรมรวม
กันมา

ชัยธวัช หรือ “ตอม” อดีตเลขาธิการ 
สนนท. ซึง่คบหากับธนาธรมากวา 20 ป บอกเลามมุมองของเขาท่ีมตีอเพื-อน
สนิทคนน้ีไวอยางน3าสนใจ

ดวย ามสนใจใครรู  ผ
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“ผมคดิวาเขากเ็ปนคนคงเสนคงวานะ แตโอเค เขาทาํธรุกจิ เขากเ็หน็
โลกกวางมากขึ้น เขาก็เติบโตมากขึ้น แตความคิดและจุดยืนเขาก็คงเสน
คงวา”

ชัยธวัชยังบอกดวยวา การลงมาทํางานการเมือง ไมใชการ “เปลี่ยน
บทบาท” แตมันเปนตัวตนจริงๆ ของธนาธรตางหาก

“สิ่งท่ีมาทําวันนี้ อาจจะเปนส่ิงที่อยากทํา เปนตัวตนของเขาท่ีแท
จริงนั่นแหละ แตที่ผานมา เมื(อไปรับภาระทางธุรกิจ มันก็ไมไดแสดง
บทบาทออกมา"

ดาน “ทิวา สัมฤทธิ์” อดีตสมาชิก สนนท. อีกคนหนึ่ง เลาใหผมฟงถึง
ประสบการณที่ไดรูจักธนาธรเปนครั้งแรกไวคอนขางละเอียด ระหวางไป
ลงพ้ืนทีท่ีอ่าํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม กบัคณะของพรรคอนาคตใหม เพื-อ
ศึกษางาน ณ โรงสีขาวแหงหนึ่ง

เขายอนความวา ตอนนั้นเปนชวงหลังวิกฤตตมยํากุง โดย IMF ได
เขามากําหนดกฎเกณฑตางๆ ใหประเทศไทยซ่ึงเปนลูกหนี้ตองปฏิบัติตาม 
ไมวาจะเปนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเอามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ ซึ่งเขามองวาเปนเรื-องที่ไมถูกตอง จึงออกไปชุมนุมคัดคานรวมกับ
เพื-อนๆ สนนท. บริเวณหนากระทรวงการคลัง 

และไดพบกับ ธนาธร ที่นั่น

“ชวงนัน้เอกเขาเปนรองเลขาธกิาร สนนท. 
ในวงของเราก็คยุกันหลายๆ คน โจทยไหน
ที่คิดวาน3าจะทําใหสังคมดีท่ีสุด ใครมี
ไอเดียที่ทําใหเราเชื-อได เราก็พรอมท่ีจะ
ทําตาม” ทิวาเลายอนความหลัง

การคลงกระทรวง

ที่นั่น

บริเวณหน

บกับ ธนาธรัั
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เมื-อถูกถามถึงความประทับใจแรกที่มีตอธนาธร ทิวาบอกวา 

“เขาเปนคนที่มีความจริงจังมาก มีความมุงมั่นมาก”

ทิวายืนยันวา แมหลังจากเขาไปบริหารธุรกิจหมื-นลานของครอบครัว 
ธนาธรก็ยังเหมือนเดิม ไมวาจะเปนอุดมการณทางการเมือง หรือมิตรภาพ

“เขาไมเคยเปลี่ยนเลยนะ ตั้งแตวันแรกที่รูจัก จนถึงวันนี้” 

“กินขาวกันก็หารกันเหมือนเดิม (หัวเราะ)”

คําพูดของทิวา พาใหผมยอนนึกถึงชวงท่ี
ติดตามธนาธรไปลงพื้นที่พบปะชาวบาน 
ณ จังหวัดจันทบุรี เพื-อเก็บขอมูลมาเขียน
หนังสือ 

ทวิาซ่ึงอตุสาหน่ังรถตูจากกรงุเทพฯ 
เปนเวลา 4-5 ช่ัวโมง มารวมกับคณะของ
พรรคอนาคตใหม กําลังนั่งรับประทาน
อาหารเย็นจากจานสังกะสีที่ เจ าภาพ
จัดเตรียมไว ให 

ฝายธนาธรซ่ึงเพ่ิงเลิกประชุม เมื-อเห็นเพื-อนเกานั่งอยูก็เดินตรงเขา
มาหา

“วิ นี่ ทิวา รูจักกันหรือยัง” 

มหาเศรษฐีหนุมเอยปากแนะนําทิวาใหภรรยาของเขาซ่ึงนั่งเลี้ยงลูก
อยูบรเิวณน้ันไดรูจกั กอนทีทั่ง้คูจะน่ังลงกินขาวราํลกึความหลังเคยีงขางกนั
โดยไรซึ่งหัวโขน

โดยไมตองอธิบายอะไรใหมากความ ภาพท่ีผมเห็นอยูตรงหนาเวลา
นั้น ยืนยันคําพูดของทิวาไดเปนอยางดี

“เอกไมเคยเปลี่ยนไป”

 

ระชุม เ ห็นเพื-อนเพ่ิงเลิกป นเกานั่งอมอายธนาธรซึ่งนาธธนธนาธนาธธนธน ธธรนาธนธนาธร
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คืนหน่ึง ผมน่ังอยู บนรถสวนตัวของ
ธนาธรเพื-อติดตามเขาไปลงพื้นที่ต าง
จังหวัด ระหวางทาง ธนาธรไดแวะที่บาน
ยานบางนา เพื-อรบัภรรยาและลูกไปดวยกนั

นัน่เปนครัง้แรกท่ีผมไดพบรวพิรรณ 
ภรรยาของธนาธร

ทันทีที่พบกัน รวิพรรณหรือที่คนรอบขางเรียกวา “คุณวิ” เอยปาก
ทักทายผมดวยนํ้าเสียงที่ออนโยน เธอกําลังอุมทองลูกคนที่สี่ โดยเธอกับ
ธนาธรมีลูกมาแลวสามคน เปนชาย-หญิง-ชาย 

คนใกลชดิของครอบครวันีเ้ลาใหผมฟงวา รวพิรรณเปนผูหญงิทีเ่พยีบ
พรอม ฉลาด เรียนเกง 

ตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ดวยกัน ผมสังเกตวา “วิ” เปนผูหญิงที่ “อึด” 
มาก แมจะทองแก แตก็ยังเดินตามสามีไปพบปะชาวบานทามกลางอากาศ
อันรอนระอุ แดดเปร้ียง เปนระยะทางหลายกิโลเมตร โดยไมปริปากบน 
ไมหวงสวย

ระหวางทีธ่นาธรเขาประชมุ เธอก็เลีย้งลกูรออยูหนาหอง สามีกนิอะไร 
เธอกก็นิอยางนัน้ แตกตางอยางลบิลบักบัภรรยามหาเศรษฐีบางคนท่ีผมเคย
พบ

ครั้งแรกที่ไดเห็นการวางตัวและอุปนิสัยของรวิพรรณ ผมนึกในใจวา 
ธนาธรชาง “โชคดี” ที่ไดเธอเปนภรรยา ไมนอยไปกวารวิพรรณที่โชคดีได
สามีอยางธนาธร

เปนคูที่เกิดมาเพื-อกันและกันโดยแท

งลบิลบั ภรรยามหกตางอยา าเศรษฐีบกบภ
หวางทธน

นอยางนัน้ แตางนนงนนันัา นนังนางางนนั
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ซอใหญแหงอนาคตใหม เคยใหสัมภาษณ 
BBC ไทย ไว ในวันประชุมจัดตั้งพรรค โดยบอกวา 
การตัดสินใจของสามี ทําใหครอบครัวของเธอตอง
พบกับ “ชีวิตใหม” ซึ่งแตกตางจากเดิมโดยสิ้นเชิง

เมื-อถูกถามวามีเรื-องไหนท่ีทําใหเธอเปนหวง
สามีบาง ไมน3าแปลกใจที่คําตอบแรกคือเรื-องของ 
“ความปลอดภัย” อันเนื-องมาจากสมรภูมิการเมือง
ในยุคนี้

เคยใหสั าษณคตใหมหญแหงอนา
ใ ั

แหงงอแ
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