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“ผมอยากเขียนเร่ืองของเขา เพราะเขาคือคนที่พูดทุกสิ่งที่อยู่ใน
ใจของผมออกมา”

นี่คือค�ำตอบสั้นๆ เวลำใครถำมผมว่ำ เพรำะเหตุใดจึงคิดจะเขียน
หนังสือเกี่ยวกับ “ธนำธร”

จะว่ำไป ผมเจอค�ำถำมเช่นนี้จำกคนรอบข้ำงอยู่เป็นประจ�ำ เนื่องจำก
ตัวผมอยู่ในแวดวงกำรลงทุนเน้นมูลค่ำ หรือ VI ซึ่งวันๆ อยู่แต่กับ “หุ้น” 
และ “เงินทอง” ไม่น่ำจะเกี่ยวข้องอะไรเลยกับกำรเมือง

อย่ำงไรก็ตำม ผมเชื่อว่ำคนไทยจ�ำนวนมำกไม่ว่ำจะอยู่ในสำขำอำชีพ
ใด ก็คงเคยรู้สึกเหมือนๆ กัน คืออัดอั้นตันใจกับสภำพบ้ำนเมืองที่เป็นอยู่ 
จนถึงจุดที่กลำยเป็นควำมสิ้นหวัง ไม่อยำกรับรู้เรื่องรำวใดๆ อีกต่อไป

แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อช่วงต้นปี 2561 ก็มีคนสองคนลุกขึ้นมำประกำศ
ก้องว่ำ จะขออำสำเข้ำมำแก้ไขควำมวิปริตผิดเพี้ยนทั้งปวงนั้น
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ชื่อของเขำคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจหนุ่ม รองประธำน
กรรมกำรบรหิำรกลุ่มบรษิทัไทยซมัมทิ ร่วมด้วย ปิยบตุร แสงกนกกุล อำจำรย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หนึ่งในคณะนิติรำษฏร์ ที่ผมชื่นชมมำโดยตลอด

นบัจำกจุดนัน้เป็นต้นมำ ผมได้ตดิตำมควำมเคลื่อนไหวของทัง้คูอ่ย่ำง
ใกล้ชิด และคิดว่ำอยำกช่วยพวกเขำเท่ำที่ก�ำลังของเรำจะท�ำได้

นั่นคือไอเดียตั้งต้นที่พัฒนำกลำยมำเป็นหนังสือ “เลือกอยู่ข้างเวลา” 
เล่มนี้

ควำมตั้งใจแรกของผมในกำรเขียนคือ จะไม่เน้นเล่ำ “ชีวิตส่วนตัว” 
ในลักษณะของ “ชีวประวัติ” เพรำะผมเชื่อว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำ 
หำกน�ำเอำเรื่องรำวควำมส�ำเร็จบนเส้นทำงธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
ธนำธรมำน�ำเสนอให้สำธำรณชนได้ทรำบ

เพรำะข้อเท็จจริงประกำรหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือ แม้ธนำธรจะสร้ำง
ผลงำนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยกำรบริหำรบริษัทจนยอดขำยและก�ำไรเติบโตขึ้น
ถึงห้ำเท่ำ ทั้งยังน�ำพำธุรกิจขยำยสำขำไปยังประเทศใหญ่ๆ ถึงเจ็ดประเทศ

แต่ด้วยควำมทีอ่ยู่ในอตุสำหกรรมผลติชิน้ส่วนยำนยนต์ ซึง่มลัีกษณะ
เป็น “B2B” หรอื Business-to-Business คอืขำยของให้ลกูค้ำองค์กร ไม่ใช่ 
end user หรือผู้ ใช้คนสุดท้ำยโดยตรง 

ชื่อเสียงและควำมสำมำรถของเขำจึงยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง เมื่อ
เทียบกบันกัธรุกจิอกีหลำยคน อำท ิเสีย่ชำเขยีวอย่ำง “ตนั ภำสกรนที” หรอื
แม้แต่ “ต๊อบ เถ้ำแก่น้อย” ที่ขำยสำหร่ำยทอดกรอบ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ำ
เสียดำย

กำรท�ำให้สำธำรณชนรับรู้ถึงควำมสำมำรถ และเข้ำใจควำมคิดควำม
อ่ำนของธนำธรบนเส้นทำงธุรกิจ จึงเป็น “โจทย์แรก” ของผมในกำร
ผลิตผลงำนชิ้นนี้

 เลือกอยู่ข้างเวลา : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  7

อย่ำงไรกต็ำม ผมยังม ี“โจทย์ทีส่อง” ทีส่�ำคญักว่ำ น่ันคือ กำรถ่ำยทอด
ทัศนคติ มุมมอง และจุดยืนของเขำต่อประเทศไทยในหลำยๆ มิติ รวมถึง
แนวทำงในกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำพำบ้ำนเมืองฝ่ำวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

เช่นเดียวกับกำรชักชวนให้ผู้อ่ำนค้นหำ “แรงจูงใจ” ที่ท�ำให้เขำยอม
ละทิง้ควำมส�ำเรจ็อันเพยีรสร้ำงมำกบัมอื และก้ำวลงสูส่นำมกำรเมอืงในยคุ
ที่ประเทศไร้ประชำธิปไตย 

ซึ่งแน่นอนว่ำเต็มไปด้วย “ขวากหนาม” และ “กับดัก” สำรพัด

เพื่อตอบโจทย์ข้ำงต้น ผมจึงต้องท�ำงำนหนกั ท�ำกำรบ้ำนมำกมำย รวม
ทั้งติดตำมธนำธรไปลงพื้นที่ ณ จังหวัดต่ำงๆ เพื่อเก็บข้อมูล สังเกตกำรณ์ 
และหำโอกำสพูดคุยกับเขำโดยตรง

แรกเริ่มเดิมที ผมเพียงตั้งใจจะเดินทำงไปกับคณะของพรรคอนำคต
ใหม่ เสมือนตัวเองเป็นผู้ติดตำมคนหนึ่งซึ่งคอยเฝ้ำดูอยู่ห่ำงๆ 

แต่แล้วโอกำสที่ผมได้รับกลับ “เอ็กซ์คลูซีฟ” ยิ่งกว่ำนั้น นั่นคือ กำร
ได้นั่งไปบนรถยนต์ส่วนตัวของธนำธร ได้ไปที่บ้ำนของเขำ ได้พบปะกับ
ครอบครัวและคนใกล้ชิด ได้เข้ำไปร่วมวงสนทนำกับมวลหมู่มิตรสหำย

มันคือ “บัตรผ่าน” ที่ช่วยให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ลึกซึ้งกว่าที่
ตั้งใจไว้ ในทีแรกเสียอีก

นอกจำกกำรลงพื้นที่แล้ว ผมยังไปเข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยและงำน
เสวนำที่ธนำธรได้รับเชิญไปพูด ตลอดจนหำโอกำสพูดคุยและติดต่อ
ขอสัมภำษณ์บุคคลรอบข้ำง ซึ่งคลุกคลีและรู้จักกับธนำธรมำเป็นเวลำนำน 
บำงคนเป็นเพื่อนกับเขำมำ 20-30 ปี

เช่นเดียวกับกำรค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นบทสัมภำษณ์ที่
ถูกเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขำจะเข้ำมำท�ำงำนกำรเมือง หรือคลิปที่เขำเคย
ไปพูด ณ สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ หรือไปให้สัมภำษณ์กับสื่อหลำยส�ำนัก
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ชื่อของเขำคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจหนุ่ม รองประธำน
กรรมกำรบรหิำรกลุ่มบรษัิทไทยซมัมทิ ร่วมด้วย ปิยบตุร แสงกนกกุล อำจำรย์
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อย่ำงไรก็ตำม ผมยังม ี“โจทย์ทีส่อง” ทีส่�ำคญักว่ำ น่ันคือ กำรถ่ำยทอด
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เพ่ือตอบโจทย์ข้ำงต้น ผมจึงต้องท�ำงำนหนกั ท�ำกำรบ้ำนมำกมำย รวม
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ไปพูด ณ สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ หรือไปให้สัมภำษณ์กับสื่อหลำยส�ำนัก
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จำกนั้นจึงเอำวัตถุดิบทั้งหมดที่ได้ มำ cross check หรือตรวจสอบ
ควำมถกูต้องซึง่กนัและกนั ก่อนจะเลอืกเอำเฉพำะส่วนท่ีคดิว่ำน่ำสนใจจรงิๆ 
มำร้อยเรียงจนกลำยเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม

ผ่ำนกำรเล่ำเรื่องในแบบฉบับของผมเอง

ทัง้นี ้แม้จะชื่นชมในอดุมกำรณ์และควำมสำมำรถของธนำธรเป็นอย่ำง
มำก แต่ตลอดเวลำในกำรผลิตงำนชิ้นนี้ ผมพยำยำมเตือนตัวเองให้วำงตัว
ในฐำนะ “สื่อ” ไม่ใช่ “แฟนคลบั” ของธนำธร เพื่อหลกีเลีย่งกำร “เขยีนเชยีร์” 
ไม่ให้หนังสือเล่มนี้กลำยเป็น “โฆษณาชวนเชื่อ” อันจะลดทอนคุณค่ำของ
ตัวมันเองลงไป

ธนำธรเคยบอกว่ำ ผู้เล่นทำงกำรเมอืงทีม่อียูใ่นเวลำนี ้ไม่สำมำรถแก้ไข
ควำมขัดแย้ง ไม่สำมำรถน�ำพำสังคมไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำได้อีกแล้ว

ดังนั้น ขอให้คนรุ่นใหม่ก้ำวออกมำ และบอกพวกเขำว่ำ “ในเมื่อคุณ
ท�าไม่ได้ ส่งคบเพลิงมาเถอะ เดี๋ยวพวกเราท�าต่อเอง”

เป็นกำร “ท�ำ” ไปตำมเข็มนำฬิกำ เป็นกำร “เลือก” อยู่ข้ำงเดียวกับ
เวลำ

ผมหวังว่า เม่ืออ่านหนังสือเล่มน้ีจบลง ท่านจะตัดสินใจด้วยตัวเอง
ได้ว่า “คบเพลิงแห่งความหวงั” ของสงัคมไทย สมควรจะอยู่ในมือของผูช้าย
ที่ชื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แล้วหรือยัง

 ด้วยศรัทธาอันแม่นมั่น

 ชัชวนันท์ สันธิเดช

 

 สารบัญ : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  9

สำรบัญ

ส่วนที่หนึ่ง : ชีวิต
บทที่ ๑ ตัวตน ..........................................................................17

ส่วนที่สอง : เส้นทำงธุรกิจ
บทที่ ๒ นับหนึ่ง ถึงทั่วโลก .......................................................47

บทที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพ .........................................................75

บทที่ ๔ มองอนาคต .................................................................95

บทที่ ๕ โลกาภิวัตน์ ............................................................... 117

บทที่ ๖ คนรุ่นใหม่ ................................................................. 131

บทที่ ๗ เศรษฐกิจไทย ............................................................ 143  

ส่วนที่สาม : เส้นสู่สนำมกำรเมือง

บทที่ ๘ สร้างฝันครั้งใหม่ ...................................................... 161

บทที่ ๙ การกระจายอ�านาจ ................................................... 187

บทที่ ๑๐ ตัวตนใหม่ ................................................................ 219

บทส่งท้าย .............................................................................. 243

ขอขอบคุณ ............................................................................ 246

ประวัติผู้เขียน ......................................................................... 249

บรรณานุกรม ......................................................................... 253



8 เลือกอยู่ข้างเวลา : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

จำกนั้นจึงเอำวัตถุดิบทั้งหมดที่ได้ มำ cross check หรือตรวจสอบ
ควำมถกูต้องซ่ึงกนัและกนั ก่อนจะเลอืกเอำเฉพำะส่วนทีค่ดิว่ำน่ำสนใจจรงิๆ 
มำร้อยเรียงจนกลำยเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม

ผ่ำนกำรเล่ำเรื่องในแบบฉบับของผมเอง

ท้ังนี ้แม้จะชื่นชมในอดุมกำรณ์และควำมสำมำรถของธนำธรเป็นอย่ำง
มำก แต่ตลอดเวลำในกำรผลิตงำนชิ้นนี้ ผมพยำยำมเตือนตัวเองให้วำงตัว
ในฐำนะ “สื่อ” ไม่ใช่ “แฟนคลบั” ของธนำธร เพื่อหลกีเลีย่งกำร “เขยีนเชยีร์” 
ไม่ให้หนังสือเล่มนี้กลำยเป็น “โฆษณาชวนเชื่อ” อันจะลดทอนคุณค่ำของ
ตัวมันเองลงไป

ธนำธรเคยบอกว่ำ ผู้เล่นทำงกำรเมอืงทีม่อียูใ่นเวลำนี ้ไม่สำมำรถแก้ไข
ควำมขัดแย้ง ไม่สำมำรถน�ำพำสังคมไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำได้อีกแล้ว

ดังนั้น ขอให้คนรุ่นใหม่ก้ำวออกมำ และบอกพวกเขำว่ำ “ในเมื่อคุณ
ท�าไม่ได้ ส่งคบเพลิงมาเถอะ เดี๋ยวพวกเราท�าต่อเอง”

เป็นกำร “ท�ำ” ไปตำมเข็มนำฬิกำ เป็นกำร “เลือก” อยู่ข้ำงเดียวกับ
เวลำ

ผมหวังว่า เม่ืออ่านหนังสือเล่มน้ีจบลง ท่านจะตัดสินใจด้วยตัวเอง
ได้ว่า “คบเพลงิแห่งความหวงั” ของสงัคมไทย สมควรจะอยู่ในมือของผู้ชาย
ที่ชื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แล้วหรือยัง

 ด้วยศรัทธาอันแม่นมั่น

 ชัชวนันท์ สันธิเดช

 

 สารบัญ : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  9

สำรบัญ

ส่วนที่หนึ่ง : ชีวิต
บทที่ ๑ ตัวตน ..........................................................................17

ส่วนที่สอง : เส้นทำงธุรกิจ
บทที่ ๒ นับหนึ่ง ถึงทั่วโลก .......................................................47

บทที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพ .........................................................75

บทที่ ๔ มองอนาคต .................................................................95

บทที่ ๕ โลกาภิวัตน์ ............................................................... 117

บทที่ ๖ คนรุ่นใหม่ ................................................................. 131

บทที่ ๗ เศรษฐกิจไทย ............................................................ 143  

ส่วนที่สาม : เส้นสู่สนำมกำรเมือง

บทที่ ๘ สร้างฝันครั้งใหม่ ...................................................... 161

บทที่ ๙ การกระจายอ�านาจ ................................................... 187

บทที่ ๑๐ ตัวตนใหม่ ................................................................ 219

บทส่งท้าย .............................................................................. 243

ขอขอบคุณ ............................................................................ 246

ประวัติผู้เขียน ......................................................................... 249

บรรณานุกรม ......................................................................... 253



1_ตัวตน : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  13

บทเพลง “นบัดาวทะเล” ท่ีคนในวงสรุาขับขานไปตามเสยีงกต้ีาร์
ของ “ติ่ง” ศรายุทธ อดีตเลขาธิการ สนนท. รุ่นราวคราว

เดียวกัน พาให้ “ธนาธร” ย้อนนึกไปถึงมิตรสหายเก่าผู้เคยกอดคอต่อสู้ร่วม
กันมา แต่แล้วคนเหล่านั้นกลับหันไปสนับสนุนรัฐประหาร 

“เพลงนี้นะ ผมร้องมาตั้งแต่ตอน...” 

“ตอนปี 49 เหรอ” แม็ค ผู้ช่วยคนสนิทถามแทรกเหมือนรู้ ใจ

ธนาธรพยักหน้า และกล่าวตัดพ้อถึงพรรคพวกเก่าขึ้นมาอย่างมี
อารมณ์

บทน�า
ก็เคยฟังคนมากมาย 
แม้ตายก็ยังใฝ่หา 

แสงดาวแห่งศรัทธา
จะพร่างพรายแสงให้คนทุกคน

ดาวที่จรจากฟ้า
บอกอย่าหวังเลยน�้าค�าคน 

อุดมการณ์วกวนตลอดเวลา
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ธนาธรพยักหน้า และกล่าวตัดพ้อถึงพรรคพวกเก่าขึ้นมาอย่างมี
อารมณ์
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อุดมการณ์วกวนตลอดเวลา
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“ไปถือหางรฐัประหารได้ยงัไงวะ เราสูก้บัไอ้พวกนีม้าไม่รูเ้ท่าไหร่ แล้ว
สุดท้ายเพื่อนเรานี่แหละ มันไปสนับสนุนรัฐประหาร” 

“ใครจะไปนึกเนอะ” ผมพูดขึ้นมาบ้าง พลางส่ายหัว 

หวัหน้าพรรคการเมอืงหนุม่วยัย่าง 40 เอ่ยซ�า้ท่อนส�าคญัในเนือ้เพลง 
ราวกับต้องการเน้นย�้า “ความจริงแท้” ของมัน

“อุดมการณ์ของคนวกวนตลอดเวลา” 

หลงัจากตัง้ใจทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบั ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หน่ึงใน
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผม
ตัดสินใจเดินทางไปลงพื้นท่ีกับเขา เพื่อให้ได้เห็นการท�างานและซึมซับ
ตัวตนของผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้น 

นั่นท�าให ้ผมได้ ไปนั่งร�่าสุรากับธนาธรและมิตรสหายท่ีท�างาน
ขับเคลื่อนพรรคด้วยกัน ณ ชนบทห่างไกลในคืนนั้น

มิตรสหายในวงเหล้า บางคนเคยเข้าป่า เกือบทุกคนเคยต่อสู้กับ
เผด็จการหลายยุคหลายสมัย 

แต่วันนี ้พวกเขาตัดสนิใจทีจ่ะมาท�าพรรคการเมอืงร่วมกนั ภายใต้การ
ถือธงน�า ของผู้ชายที่เรียกชื่อเล่นว่า “เอก”

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นหนึ่งซึ่งผมขบคิดมานาน แต่คิดอย่างไรก็ยัง
คิดไม่ออก คือการท�าความเข้าใจกับ “เมล็ดพันธุ์” แห่งความเท่าเทียมและ
ยุติธรรมในหัวใจของเขา

อะไรท�าให้ธนาธรตัดสินใจละเลิกการเป็น “นายทุน” ลงสู่สนาม
การเมือง ในรูปแบบที่ต่างจากนักธุรกิจการเมืองทั่วไปที่เข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ หากแต่เป็นการลกุขึน้มาท้าทายอ�านาจของผูป้กครอง ซึง่ไม่ใช่วถิี
ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งนักจากคนสถานะเช่นเขา 
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หรือท่ีจริงต้องบอกว่า ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์
การเมืองไทยจึงจะถูก

จะว่าไป เมล็ดพันธุ์นี้มีมานานกว่ายี่สิบปี ตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนท�าให้เขาละทิ้งการฟังเลกเชอร์อันแสนจะน่า
เบื่อและไร้ความหมาย มาเป็นเป็นแอ็คติวิสต์ซ้ายจัด ต่อสู้เพื่อคนจน คน
รากหญ้า ผู้ด้อยโอกาส และความอยุติธรรมต่างๆ นานา

จากเดก็เทีย่ว ชอบแต่งรถ เอกกลายเป็นไอ้หนุม่ผมยาว ใส่เสือ้ผ้าฝ้าย 
กางเกงเล รองเท้าผ้าใบขาดๆ ไม่เหลือร่องรอยลูกไฮโซแม้กระผีกริ้น

ค�า่คนืวันนัน้ หลงัจากแยกย้ายกนัเข้านอน ผมคดิว่าผมใกล้จะหาทีม่า
ของเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้แล้วว่า เพราะอะไรธนาธรจึงตัดสินใจทิ้งทุกอย่าง 
เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางเข้ามาท�างานการเมืองในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้

อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น...
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“สวัสดีครับ ผมธนาธรครับ” 

ชายหนุ่มหน้าตี๋ ผมสั้น ร่างกายสูงใหญ่ เดินตรงมาหาผมด้วยรอยยิ้ม 
ก่อนจะยื่นมือขวาออกมา

ผมยื่นมือออกไปจับกับเขา พลางแนะน�าตัวเองสั้นๆ 

นั่นคือ “ชั่วขณะแรก” ที่ผมได้พบ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หนึ่งใน
แคนดเิดตนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย ณ ทีท่�าการชัว่คราวพรรคอนาคตใหม่ 
ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท

ความรู ้สึกแรกจากการสบตาและมือท่ีจับแน่น คือผู ้ชายคนนี้มี 
Charisma หรือ “เสน่ห์ดึงดูด” สูงมาก ซึ่งน่าจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่
ผู้น�าระดับโลกหลายคนมีเหมือนกัน

ผมเคยอ่านเจอในหนังสือว่า ประธานาธิบดีบิลล์ คลินตัน เป็นคนที่มี
คุณสมบัติน้ีอยู่ในตัวเอง ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน ไปร่วมวงสนทนาใด ความ
สนใจของคนรอบข้างจะพุ่งตรงไปยังตัวเขาราวกับถูกแม่เหล็กมนุษย์ดึงดูด 

บทที่ 1

ตัวตน

ส่วนที่หนึ่ง : ชีวิต
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นีค่อืเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัง้แต่คลนิตนัยงัเป็นผู้ว่าการรฐัอาร์คนัซอว์

ผมไม่เคยได้พบคลินตัน และอาจไม่มีโอกาสพบเขาในชั่วชีวิตนี้ แต่
อย่างน้อยๆ ผมก�าลังรู้สึกอย่างเดียวกันนั้น กับชายที่ยืนอยู่ตรงหน้า

เป็นนักการเมืองหนุ่มที่ก�าลังถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศ

การจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับใครสักคน 
สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ คือการท�าความรู้จัก
กับตัวตนของคนคนนั้นให้ถ่องแท้

ไม ่ใช ่เพียงข้อมูลว ่าเขาท�าอะไร 
ที่ไหน อย่างไร ไม่ใช่เพียงเอาค�าพูดมา
เรียงร้อยต่อกัน

แต่ “ความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง” เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้นั้น คือสิ่ง
ที่จะเพิ่มมิติเชิงลึกให้กับหนังสือ

ดังนั้น เพื่อท�าความรู้จักกับธนาธรให้มากขึ้น ผมพยายามพูดคุย
สอบถามจากคนรอบข้างของเขาในต่างกรรมต่างวาระ เพื่อขอมมุมองว่าพวก
เขาคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้

หนึ่งในนั้นคือ “พี่โจ” คนขับรถประจ�าตัว ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับธนาธรและ
ครอบครัวที่สุดมาเป็นเวลาหลายปี

หน้าทีข่องพีโ่จไม่ใช่เพยีงการขบัรถ แต่ยงัต้องดแูลความปลอดภยัให้
กับผู้เป็นนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาธนาธรเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ หลังจากลงเล่นการเมือง

“คุณเอกแกใจดี” พี่โจเล่า

“เวลาจะให้พี่ท�าอะไรก็เรียก คุณโจ ทุกค�า ไม่เคยจิกหัวใช้” 

จากคน
ใกล้ชิด
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พี่โจยังบอกด้วยว่า นายของแกเป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก เวลาไป
ลงพื้นที่ คนอื่นกินอะไร เขาก็กินอย่างนั้น ไม่ต้องมีอะไรพิเศษ 

คนสนิทผู้นี้กล่าวด้วยความมั่นใจว่า นักการเมืองหรือผู้น�าประเทศอีก
หลายคนเป็นไม่ได้อย่างนายของเขาแน่ๆ 

ธ น า ธ ร จบ ช้ั น มั ธ ย ม จ า ก โ ร ง เ รี ย น
เตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  
โดยเรียนปี 1 และปี 2 ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แล้วไปต่อปี 3 และปี 4 ที่
มหาวิทยาลยันอตติงแฮม  ประเทศอังกฤษ

ระหว่างอยู่ในรัว้มหาวทิยาลยั “เอก” ได้เรียนรูช้วีติจากการท�ากจิกรรม 
ซึ่งท�าให้เขาค้นพบว่า ระบบการศึกษาไทยมีไว้เพื่อรับใช้ “ชนชั้นน�า” ของ
สังคมเท่านั้น 

ช่วงสองปีแรกทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ธนาธรท�ากจิกรรมอย่างต่อ
เนื่องจนแทบไม่ได้เข้าเรียน โดยในปี 2542 เขาได้รับเลือกเป็นอุปนายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะได้รับเลือกเป็นรอง
เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. หลังจากนั้น
หนึ่งปี

ชัยธวัช ตุลาธน อดีตเลขาธิการ สนนท. ซึ่งเป็นเพือ่นของธนาธร
มาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมทีโ่รงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา เล่าให้ผมฟังถงึแต่ละ
ย่างก้าวของธนาธรในการเข้ามาเป็น “เด็กกิจกรรม” อย่างละเอียด

วัยเรียน
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นีค่อืเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ตัง้แต่คลนิตนัยงัเป็นผู้ว่าการรฐัอาร์คนัซอว์

ผมไม่เคยได้พบคลินตัน และอาจไม่มีโอกาสพบเขาในชั่วชีวิตนี้ แต่
อย่างน้อยๆ ผมก�าลังรู้สึกอย่างเดียวกันนั้น กับชายที่ยืนอยู่ตรงหน้า

เป็นนักการเมืองหนุ่มที่ก�าลังถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศ

การจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับใครสักคน 
สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ คือการท�าความรู้จัก
กับตัวตนของคนคนนั้นให้ถ่องแท้

ไม ่ใช ่เพียงข้อมูลว ่าเขาท�าอะไร 
ที่ไหน อย่างไร ไม่ใช่เพียงเอาค�าพูดมา
เรียงร้อยต่อกัน

แต่ “ความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง” เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้นั้น คือสิ่ง
ที่จะเพิ่มมิติเชิงลึกให้กับหนังสือ

ดังนั้น เพื่อท�าความรู้จักกับธนาธรให้มากขึ้น ผมพยายามพูดคุย
สอบถามจากคนรอบข้างของเขาในต่างกรรมต่างวาระ เพื่อขอมมุมองว่าพวก
เขาคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้

หนึ่งในนั้นคือ “พี่โจ” คนขับรถประจ�าตัว ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับธนาธรและ
ครอบครัวที่สุดมาเป็นเวลาหลายปี

หน้าท่ีของพ่ีโจไม่ใช่เพยีงการขบัรถ แต่ยงัต้องดแูลความปลอดภยัให้
กับผู้เป็นนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาธนาธรเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ หลังจากลงเล่นการเมือง

“คุณเอกแกใจดี” พี่โจเล่า

“เวลาจะให้พี่ท�าอะไรก็เรียก คุณโจ ทุกค�า ไม่เคยจิกหัวใช้” 

จากคน
ใกล้ชิด
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พี่โจยังบอกด้วยว่า นายของแกเป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก เวลาไป
ลงพื้นที่ คนอื่นกินอะไร เขาก็กินอย่างนั้น ไม่ต้องมีอะไรพิเศษ 

คนสนิทผู้นี้กล่าวด้วยความมั่นใจว่า นักการเมืองหรือผู้น�าประเทศอีก
หลายคนเป็นไม่ได้อย่างนายของเขาแน่ๆ 

ธ น า ธ ร จบ ช้ั น มั ธ ย ม จ า ก โ ร ง เ รี ย น
เตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน  
โดยเรียนปี 1 และปี 2 ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แล้วไปต่อปี 3 และปี 4 ที่
มหาวทิยาลัยนอตตงิแฮม  ประเทศองักฤษ

ระหว่างอยู่ในรัว้มหาวทิยาลยั “เอก” ได้เรียนรูช้วีติจากการท�ากจิกรรม 
ซึ่งท�าให้เขาค้นพบว่า ระบบการศึกษาไทยมีไว้เพื่อรับใช้ “ชนชั้นน�า” ของ
สังคมเท่านั้น 

ช่วงสองปีแรกทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ธนาธรท�ากจิกรรมอย่างต่อ
เนื่องจนแทบไม่ได้เข้าเรียน โดยในปี 2542 เขาได้รับเลือกเป็นอุปนายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะได้รับเลือกเป็นรอง
เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. หลังจากนั้น
หนึ่งปี

ชัยธวัช ตุลาธน อดีตเลขาธิการ สนนท. ซึ่งเป็นเพือ่นของธนาธร
มาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา เล่าให้ผมฟังถงึแต่ละ
ย่างก้าวของธนาธรในการเข้ามาเป็น “เด็กกิจกรรม” อย่างละเอียด

วัยเรียน
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“ผมรู้จักเอกตั้งแต่อยู่เตรียมอุดมแล้ว เพราะเรียนโปรแกรมเดียวกัน 
เขาเรียกว่าโปรแกรม 4 วิศวะ ผมเป็นรุ่นพี่เขาปีหนึ่ง”

ชัยธวัชบอกว่า เขาเข้ามาร่วมกับ สนนท. ก่อนธนาธร โดยก่อน
หน้านั้นก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเรียนเตรียมมาด้วยกัน 

แต่พอเอกมาท�างานที่ สนนท. ก็เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น เพราะความ
คิดความอ่านไปในทางเดียวกัน

เขาเล่าต่อไปว่า ธนาธรเริ่มต้นจากการเป็นอุปนายก อมธ. โดย
ท�าหน้าที่ประสานงานกับองค์กรนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
เรียกกันสั้นๆ ว่า “อุปนอก” โดยหนึ่งในองค์กรที่ธนาธรต้องประสาน ก็คือ 
สนนท. ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สหายผู้น้ีบอกว่า ธนาธรเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต แต่พอมาท�า อมธ. จึงมีเหตุให้ต้องมาท่าพระจันทร์บ่อยๆ เพื่อมา
ประชมุ มาท�างานกนั ก่อนจะมาเป็นสมาชกิ สนนท. และได้รบัเลือกเป็นรอง
เลขานุการในที่สุด 

ระหว่างอยู่กับ สนนท. ธนาธรได้เข้าร่วม
การชุมนุมกับกลุ ่มประชาชนที่ ได ้รับ
ผลกระทบจากโครงการต่างๆ ของรัฐ
หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมัชชาคนจน 
เครือข่ายสลัมสี่ภาค รวมถึงการชุมนุม
ประท้วงกรณีก่อกาซไทย-มาเลย์ 

ครั้งหนึ่งที่เขาเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ ่ม
สมัชชาคนจน ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิด
ประตูระบายน�้าเขื่อนปากมูล ตัวเขาซึ่งก�าลังเอาข้าวเอาน�้าไปส่งให้ชาวบ้าน 
ได้ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ 

เด็ก
กิจกรรม
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“เข้าใจว่ามีค�าสั่งลงมาให้ต�ารวจสลายการชุมนุม ผมอยู่แถวหน้ากับ
เยาวชนกลุ่มปากมูล ก็โดนตีเข้าที่ขา ขยับไม่ได้เลย ผมกับน้องเยาวชนเรา
ล้มอยู่ด้วยกัน แล้วแนวรั้วเหล็กกั้นมันหล่นลงมาทับเราสองคน ต�ารวจก็
เหยียบขึ้นมาบนเหล็กแล้วก็ตี” 

ธนาธรให้สมัภาษณ์นติยสาร สารคด ีโดยเล่าเหตกุารณ์ในวนันัน้อย่าง
ละเอียด

แม้จะรอดพ้นจากการถูกจับกุม แต่ภาพของเด็กหนุ ่มผมยาวที่
คกุเข่าลง ยกมอืไหว้ขอร้องต�ารวจไม่ให้ท�าร้ายพีน้่องผูชุ้มนมุ ก็ได้ไปปรากฏ
หราบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ให้คนเห็นกันทั่วประเทศ 

และหนึ่งในคนที่เห็นภาพดังกล่าวก็คือ “แม่” ของธนาธรเอง เธอจึง
ตัดสินใจส่งคนมาตามหาลูกชายถึงในม็อบ ครั้นตามตัวกลับไปบ้านได้ สอง
แม่ลูกก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง 

จะเห็นได้ว่า แม้จะมาจากครอบครัวนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐี แต่
แทนที่จะใช้ชีวิตไฮโซ เสพสุขกับไลฟสไตล์แสนส�าราญเหมือนเพื่อนรุ่นราว
คราวเดยีวกนั ธนาธรกลบัละ เลกิ สิง่เหล่านัน้ หันมาเป็น “แอ็คติวิสต์หนุม่” 
เอาตัวลงไป “คลุกฝุ่น” กับคนรากหญ้า

เอกบอกว่า แม้เขาจะเคยเป็น “เด็กเที่ยว” แต่ในหัวมีส�านึกทางการ
เมอืงอยูก่่อนแล้ว เห็นได้จากการทีเ่ขาชอบฟังเพลงของคาราบาว แทนทีจ่ะ
ฟังแต่เพลงวัยรุ่นท่ัวไป เพียงแต่ตอนนั้นยังไม่สบโอกาสที่จะแสดงบทบาท
ใดๆ 

ครั้นมาเรียนธรรมศาสตร์ จึงมเีพื่อนชวนไปเข้าค่าย นัน่เองคือจุดเริม่
ต้นของการเป็นนักกิจกรรม ซึ่งกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” ก่อให้เกิดความคิดที่
จะสร้างสังคมที่ดีงาม ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ สร้างความเท่าเทียมกันใน
สังคม
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“ผมรู้จักเอกตั้งแต่อยู่เตรียมอุดมแล้ว เพราะเรียนโปรแกรมเดียวกัน 
เขาเรียกว่าโปรแกรม 4 วิศวะ ผมเป็นรุ่นพี่เขาปีหนึ่ง”

ชัยธวัชบอกว่า เขาเข้ามาร่วมกับ สนนท. ก่อนธนาธร โดยก่อน
หน้านั้นก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเรียนเตรียมมาด้วยกัน 

แต่พอเอกมาท�างานที่ สนนท. ก็เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น เพราะความ
คิดความอ่านไปในทางเดียวกัน

เขาเล่าต่อไปว่า ธนาธรเริ่มต้นจากการเป็นอุปนายก อมธ. โดย
ท�าหน้าที่ประสานงานกับองค์กรนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
เรียกกันสั้นๆ ว่า “อุปนอก” โดยหนึ่งในองค์กรที่ธนาธรต้องประสาน ก็คือ 
สนนท. ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สหายผู้นี้บอกว่า ธนาธรเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต แต่พอมาท�า อมธ. จึงมีเหตุให้ต้องมาท่าพระจันทร์บ่อยๆ เพื่อมา
ประชมุ มาท�างานกนั ก่อนจะมาเป็นสมาชกิ สนนท. และได้รบัเลือกเป็นรอง
เลขานุการในที่สุด 

ระหว่างอยู่กับ สนนท. ธนาธรได้เข้าร่วม
การชุมนุมกับกลุ ่มประชาชนที่ ได ้รับ
ผลกระทบจากโครงการต่างๆ ของรัฐ
หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมัชชาคนจน 
เครือข่ายสลัมสี่ภาค รวมถึงการชุมนุม
ประท้วงกรณีก่อกาซไทย-มาเลย์ 

ครั้งหนึ่งที่เขาเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม
สมัชชาคนจน ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิด
ประตูระบายน�้าเขื่อนปากมูล ตัวเขาซึ่งก�าลังเอาข้าวเอาน�้าไปส่งให้ชาวบ้าน 
ได้ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ 

เด็ก
กิจกรรม
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“เข้าใจว่ามีค�าสั่งลงมาให้ต�ารวจสลายการชุมนุม ผมอยู่แถวหน้ากับ
เยาวชนกลุ่มปากมูล ก็โดนตีเข้าที่ขา ขยับไม่ได้เลย ผมกับน้องเยาวชนเรา
ล้มอยู่ด้วยกัน แล้วแนวรั้วเหล็กกั้นมันหล่นลงมาทับเราสองคน ต�ารวจก็
เหยียบขึ้นมาบนเหล็กแล้วก็ตี” 

ธนาธรให้สมัภาษณ์นติยสาร สารคด ีโดยเล่าเหตกุารณ์ในวนันัน้อย่าง
ละเอียด

แม้จะรอดพ้นจากการถูกจับกุม แต่ภาพของเด็กหนุ ่มผมยาวที่
คกุเข่าลง ยกมอืไหว้ขอร้องต�ารวจไม่ให้ท�าร้ายพีน้่องผูช้มุนมุ ก็ได้ไปปรากฏ
หราบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ให้คนเห็นกันทั่วประเทศ 

และหนึ่งในคนที่เห็นภาพดังกล่าวก็คือ “แม่” ของธนาธรเอง เธอจึง
ตัดสินใจส่งคนมาตามหาลูกชายถึงในม็อบ ครั้นตามตัวกลับไปบ้านได้ สอง
แม่ลูกก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง 

จะเห็นได้ว่า แม้จะมาจากครอบครัวนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐี แต่
แทนที่จะใช้ชีวิตไฮโซ เสพสุขกับไลฟสไตล์แสนส�าราญเหมือนเพื่อนรุ่นราว
คราวเดยีวกนั ธนาธรกลบัละ เลกิ สิง่เหล่านัน้ หันมาเป็น “แอค็ตวิสิต์หนุม่” 
เอาตัวลงไป “คลุกฝุ่น” กับคนรากหญ้า

เอกบอกว่า แม้เขาจะเคยเป็น “เด็กเที่ยว” แต่ในหัวมีส�านึกทางการ
เมอืงอยูก่่อนแล้ว เหน็ได้จากการทีเ่ขาชอบฟังเพลงของคาราบาว แทนทีจ่ะ
ฟังแต่เพลงวัยรุ่นท่ัวไป เพียงแต่ตอนน้ันยังไม่สบโอกาสที่จะแสดงบทบาท
ใดๆ 

ครั้นมาเรียนธรรมศาสตร์ จึงมเีพื่อนชวนไปเข้าค่าย นัน่เองคือจุดเริม่
ต้นของการเป็นนักกิจกรรม ซึ่งกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” ก่อให้เกิดความคิดที่
จะสร้างสังคมที่ดีงาม ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ สร้างความเท่าเทียมกันใน
สังคม
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ธนาธรมบีทบาทอย่างกว้างขวางในขบวนการเคล่ือนไหวของนกัศกึษา
ยุคนั้น เขาเล่าว่า แม้ ในวันที่ต้องบินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เช้าวันนั้น
ยังนั่งพูดคุยอยู่กับชาวบ้านในสลัมที่ก�าลังจะถูกรื้อ!

อาจกล่าวได้ว่า ความคิด ความอ่าน และอุดมการณ์ที่ก่อก�าเนิดขึ้น
ระหว่างเรียนปี 1 และปี 2 มีส่วนอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้เขาเป็นตัว
เขาดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

 “โดนตีเข้าที่ขา ขยับไม่ได้เลย 
ผมกับน้องเยาวชนเราล้มอยู่ด้วยกัน 

แล้วแนวรั้วเหล็กกั้นมันหล่นลงมาทับเราสองคน 
ต�ารวจก็เหยียบขึ้นมาบนเหล็กแล้วก็ตี”

ในระหว่างเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 และปี 4  
ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ธนาธรได้
เริ่มศึกษาแนวคิดสังคมนิยมของมาร์กซ์
และเลนนิ  และเข้าร่วมกจิกรรมกับองค์กร
นักศึกษาที่มีแนวคิดฝ่ายซ้าย

หลังเรียนจบปริญญาตรี เขาตั้งใจ
จะไปท�างานในทวีปแอฟริกา เนื่องจาก

เพิ่งได้งานกับเอ็นจีโอกลุ่มหนึ่ง ซึ่งท�างานร่วมกับสหประชาชาติในด้านของ
เยาวชนและนกัศกึษา ด้วยอตัราเงนิเดอืนทีค่ดิเป็นเงนิไทยเพยีง 6,000 บาท 

เขามองว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่โลกลืม มีประชากรที่เข้าไม่ถึงระบบ
สาธารณสุขเป็นจ�านวนมาก จึงอยากไปช่วย

ชะตา
พลิกผัน
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เดมิท ีธนาธรวางแผนว่าจะบนิตรงจากองักฤษไปแอฟรกิาทันที เพราะ
รู้ดีว่าถ้ากลับเมืองไทย พ่อแม่คงไม่ยอมให้รับงานนี้ แต่แล้วชะตาชีวิตกลับ
พลิกผัน เพราะแม่ของเขาได้ โทร. ตามให้กลับเมืองไทยมาอยู ่กับพ่อ 
เนื่องจากพ่อก�าลังป่วยหนัก 

เอกจึงจ�าเป็นต้องบินกลับมายังประเทศบ้านเกิด โดยไม่ล่วงรู้เลยว่า
อะไรก�าลังจะเกิดขึ้น 

ครั้นกลับมาไทยได้ไม่กี่เดือน พ่อของเขาก็เสียชีวิตลง เด็กหนุ่มช่ือ
ธนาธรจงึต้องเข้ารบัภาระอนัหนกัอ้ึง น่ันคอืการกมุบังเหยีนบรษิทัไทยซมัมทิ 
ที่บิดาเป็นผู้สร้างไว้ 

ขณะที่ตัวเองอายุเพียง 23 ปี!

ผมจะได้อรรถาธิบายเรื่องราวบนเส้นทางธรุกจิของธนาธร ในต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทไว้อย่างละเอียดใน
ส่วนทีส่องของหนงัสอืเล่มนี ้แต่ก่อนจะไปถงึจดุนัน้ ผมอยากให้ผู้อ่านได้รูจ้กั
ตัวตนของเขามากขึ้น 

จึงขอหยุดนาฬิกาไว้ตรงนี้ก่อน

ด้วยความสนใจใคร่รู ้ ผมพยายามหา
ข้อมลูเกีย่วกับธนาธร  และมโีอกาสพดูคยุ
กับคนใกล้ชิดและมิตรสหายของเขาอีก
หลายคน ส่วนหนึ่งรู ้ จักเขามาต้ังแต่
สมัยเรียน หลายคนเคยท�ากิจกรรมร่วม
กันมา

ชัยธวัช หรือ “ต๋อม” อดีตเลขาธิการ 
สนนท. ซึง่คบหากบัธนาธรมากว่า 20 ปี บอกเล่ามมุมองของเขาทีม่ต่ีอเพื่อน
สนิทคนนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

จาก
เพื่อนเก่า
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ธนาธรมบีทบาทอย่างกว้างขวางในขบวนการเคลื่อนไหวของนกัศกึษา
ยุคนั้น เขาเล่าว่า แม้ ในวันที่ต้องบินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เช้าวันนั้น
ยังนั่งพูดคุยอยู่กับชาวบ้านในสลัมที่ก�าลังจะถูกรื้อ!

อาจกล่าวได้ว่า ความคิด ความอ่าน และอุดมการณ์ที่ก่อก�าเนิดขึ้น
ระหว่างเรียนปี 1 และปี 2 มีส่วนอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้เขาเป็นตัว
เขาดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

 “โดนตีเข้าที่ขา ขยับไม่ได้เลย 
ผมกับน้องเยาวชนเราล้มอยู่ด้วยกัน 

แล้วแนวรั้วเหล็กกั้นมันหล่นลงมาทับเราสองคน 
ต�ารวจก็เหยียบขึ้นมาบนเหล็กแล้วก็ตี”

ในระหว่างเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 และปี 4  
ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ธนาธรได้
เริ่มศึกษาแนวคิดสังคมนิยมของมาร์กซ์
และเลนนิ  และเข้าร่วมกจิกรรมกับองค์กร
นักศึกษาที่มีแนวคิดฝ่ายซ้าย

หลังเรียนจบปริญญาตรี เขาต้ังใจ
จะไปท�างานในทวีปแอฟริกา เนื่องจาก

เพิ่งได้งานกับเอ็นจีโอกลุ่มหนึ่ง ซึ่งท�างานร่วมกับสหประชาชาติในด้านของ
เยาวชนและนกัศกึษา ด้วยอตัราเงนิเดอืนทีค่ดิเป็นเงนิไทยเพยีง 6,000 บาท 

เขามองว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่โลกลืม มีประชากรที่เข้าไม่ถึงระบบ
สาธารณสุขเป็นจ�านวนมาก จึงอยากไปช่วย

ชะตา
พลิกผัน
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เดิมที ธนาธรวางแผนว่าจะบนิตรงจากองักฤษไปแอฟรกิาทันท ีเพราะ
รู้ดีว่าถ้ากลับเมืองไทย พ่อแม่คงไม่ยอมให้รับงานนี้ แต่แล้วชะตาชีวิตกลับ
พลิกผัน เพราะแม่ของเขาได้ โทร. ตามให้กลับเมืองไทยมาอยู ่กับพ่อ 
เนื่องจากพ่อก�าลังป่วยหนัก 

เอกจึงจ�าเป็นต้องบินกลับมายังประเทศบ้านเกิด โดยไม่ล่วงรู้เลยว่า
อะไรก�าลังจะเกิดขึ้น 

ครั้นกลับมาไทยได้ไม่กี่เดือน พ่อของเขาก็เสียชีวิตลง เด็กหนุ่มชื่อ
ธนาธรจึงต้องเข้ารบัภาระอนัหนกัอ้ึง น่ันคอืการกมุบังเหยีนบรษิทัไทยซมัมทิ 
ที่บิดาเป็นผู้สร้างไว้ 

ขณะที่ตัวเองอายุเพียง 23 ปี!

ผมจะได้อรรถาธบิายเรื่องราวบนเส้นทางธรุกจิของธนาธร ในต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทไว้อย่างละเอียดใน
ส่วนทีส่องของหนงัสอืเล่มนี ้แต่ก่อนจะไปถงึจดุนัน้ ผมอยากให้ผู้อ่านได้รูจ้กั
ตัวตนของเขามากขึ้น 

จึงขอหยุดนาฬิกาไว้ตรงนี้ก่อน

ด้วยความสนใจใคร่รู ้ ผมพยายามหา
ข้อมลูเกีย่วกับธนาธร  และมโีอกาสพูดคยุ
กับคนใกล้ชิดและมิตรสหายของเขาอีก
หลายคน ส่วนหนึ่งรู ้ จักเขามาตั้งแต่
สมัยเรียน หลายคนเคยท�ากิจกรรมร่วม
กันมา

ชัยธวัช หรือ “ต๋อม” อดีตเลขาธิการ 
สนนท. ซึง่คบหากับธนาธรมากว่า 20 ปี บอกเล่ามมุมองของเขาทีม่ต่ีอเพื่อน
สนิทคนนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

จาก
เพื่อนเก่า
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