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ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

ข้อ6. รกัเค้าม้ัย?

งั้นเค้าอยู่ต่อนะ..
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ข้อ2. รักเค้าม้ัย?
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ขอถาม 6 ข้อ
ตอบตรงๆนะ
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หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย
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หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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ไม่มีวางขาย..แต่พร้อมส่งให้ถึงบ้าน

สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน 

  ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee 
  แอพ watta (ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store) 
  หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้

LokWanNee

สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
โทร.0-2422-8080, 0-2422-8066
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

รักเรา ชอบเรา 
อย่าเอาแต่เชียร์
สั่งซื้อสิจ๊ะ มัวรออะไรอยู่?
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ฉบับที่ 634 ฉบับที่ 635 ฉบับที่ 637ฉบับที่ 636 ฉบับที่ 638 ฉบับที่ 639

ฉบับที่ 599

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน และโลกวันนี้วันสุข สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541/  
ผู้ก่อตั้ง : สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัทโลกวันนี้ จ�ากัด บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงาน : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด เลขที่ 71/25 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ : 0-2422-8086 /  
e-mail : editor59lokwannee@gmail.com / พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บริษัท พริ้นติ้งทูเดย์ จ�ากัด

ฉบับนี้มีอะไร
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การตั้งค�าถาม 6 ข้อของ “ทั่นผู้น�า” ท�าให้มีค�าถามกลับ
ว่า กว่า 3 ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลทหารและ คสช. สร้างกลไก 
ทางการเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศน้ันมีอะไรที่ส�าเร็จเป็นรูป
ธรรมบ้าง ค�ามั่นสัญญา “ขอเวลาอีกไม่นาน จะคืนความ
สขุให้ประเทศไทยและประชาชน” ถกูมองว่าเป็นแค่ลมปาก 
ความนิยมของรัฐบาลทหารและ คสช. ลดลงอย่างมาก 
 “อนดุษิฐ์ นาครทรรพ” ฉายภาพดราม่าแบบไทยๆ ตัง้ 
แต่ “วีรบุรุษนาแก” ประกาศพร้อมเป็นนายกฯและจะ
จัดการพวกทุจริตคอร์รัปชันทุกคน แต่ที่แรงสุดๆ “ตูน บอ
ดีส้แลม” วิง่จากใต้สดุไปเหนอืสดุเพือ่ให้คนไทยร่วมบรจิาค
ให้ได้ 700 ล้านบาทช่วย 11 โรงพยาบาล ส่วนข่าวร้อนกระฉูด
ด่ากนัมัว่ไปหมดในโซเชยีลคอืป้าย “ไทยแลนด์แดนกะลา” ของ
นกัเรยีนสวนกหุลาบทีต้่องการสือ่ถงึการศกึษาไทย  
 “ศรสีวุรรณ จรรยา” ยนืยนักว่า 3 ปีทีผ่่านมารฐับาล 
คสช. ล้มเหลวแทบทุกด้าน แม้แต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน  
การเลือกตั้ง คสช. ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะเป็นผู้วาง
กติกา “บิ๊กตู่” ควรกลับไปศึกษาอดีตเมื่อปี 2535 ว่าการ
เสียสัตย์เพื่อชาติคุ้มหรือไม่
 “สมศักด์ิ ไม้พรต” จบักระแสความย้อนแย้งการเลอืก
ตั้งท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย กกต. กับรัฐธรรมนูญ 
ผนวกกับค�าถามเรื่องความชอบธรรมในการสนับสนุน
พรรคการเมืองของ คสช. ท�าให้วิตกว่า คสช. ก�าลังก้าวที
ละขั้นด้วยการยึดการเมืองสนามเล็กก่อน เพื่อใช้เป็นฐาน
ยึดการเมืองสนามใหญ่ต่อไป
 “โสภณ พรโชคชัย” เสนอแนวคิดพัฒนาอสังหาฯ
ส�าหรับผู้สูงวัยหรือคนเร่ร่อนจ�านวนมากท่ีเข้าสู่ภาวะผู้สูง
วัย โดยต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อระดม
เงินมาสร้างสังคมที่ดีขึ้น ชุมชนผู้สูงวัยไม่จ�าเป็นต้องอยู่ใน
เมือง แต่ต้องมีพยาบาลคอยดูแลให้เพียงพอ หมุนเวียนผู้
สูงวัยมาอยู่ได้ตามภาวะของอายุ

www. .com

ติดตามไดที่นี่

ทุกวันศุกร เวลา 2 ทุม
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ทีมข่าวการเมือง
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องจากปก

ถอืเป็นยคุของชาวนา แต่ในยคุ 4.0 
ก�าลังเป็นอาชีพทีห่มดไปคอืมรณะ 
 ส่วนใครจะตคีวามหมายใน
ทางการเมอืงเพือ่เปรยีบเทยีบหรอื
แดกดันรัฐบาลทหารและ คสช. 
หรอืจะถอืว่าเป็นค�าตอบ 6 ค�าถาม
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
ก็เป็นสิทธิของแต่ละคน

6 ค�าถามเพื่อไม่ให้เสียของ
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นการ 
เมืองที่ร้อนที่สุดขณะนี้คงหนีไม ่
พ้น 6 ค�าถามของ พล.อ.ประยุทธ์ 
หลังจากท่ีพรรคการเมืองออกมา 
เรียกร้องให้ปลดล็อกพรรคการ 
เมืองตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
57/2557 แต่ พล.อ.ประยุทธ์บอก
ว่ายงัไม่ถงึเวลา และยงัต้ังค�าถาม 
6 ข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 6 ที่ถามว่า 
“ข้อสังเกตเพื่อพิจารณา เหตุใด
พรรคการเมือง นักการเมือง จึง
ออกมาเคลื่อนไหว คอยด่า คสช. 
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี บิดเบือน
ข้อเท็จจริงในการท�างานในช่วงนี้
อย่างมากผิดปรกติ?”
 ค�าถามข้อที่ 6 และย้อนไป 
ถึงการตั้งค�าถาม 4 ข้อเดิม ยิ่งท�า 
ให้ฝ่ายการเมืองมองว่า พล.อ. 
ประยุทธ์บิดเบือนความจริงและ

กลบเกลือ่นการแก้ปัญหาประเทศ
ทีล้่มเหลวเกอืบทกุด้าน จงึเปลีย่น
กลยทุธ์โดยโยนระเบดิไปทีน่กัการ 
เมืองและพรรคการเมือง พรอ้มๆ
กบัหยัง่เสยีงหรอื “โยนหนิถามทาง”  
ว่าประชาชนมคีวามเหน็อย่างไรกบั
นกัการเมอืง รฐับาลทหาร และ คสช. 
 แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อน
ชดัเจนถงึบทบาทของรฐับาลทหาร
และ คสช. ที่กลายเป็นคู่ขัดแย้ง
โดยตรงกับฝ่ายการเมือง รวมถึง
กระแสข่าวการต้ังพรรคทหารหรือ
พรรคนอมินเีพ่ือ “สบืทอดอ�านาจ” 
ตามยทุธศาสตร์ทีว่างไว้ในรฐัธรรม 
นูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี เพือ่ไม่ให้ถูกประณามว่ารัฐประ 
หารครั้งนี้ “เสียของ-เสียเปล่า” 
เช่นเดียวกับรัฐประหารปี 2549 

6 ค�าถามเพราะความกลัว
 นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ 
รองอธกิารบดฝ่ีายบริหารและความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า เหมอืนการโยนหินถามทาง 
อยากรูว่้าหากมพีรรคใหม่ตัง้ขึน้คน 
จะว่าอย่างไร และหาก คสช. จะเชยีร์ 
พรรคนัน้ด้วยจะว่าอย่างไร  ถ้าประ 
ชาชนสนับสนุน พรรคที่ คสช. 
เชยีร์จะเกดิได้เลย ซึง่ต้องดถูงึการ 
ตัง้รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้ด้วย เพราะ  

คสช. คมุ ส.ว. ทีแ่ต่งตัง้เอง และยงั
มยีทุธศาสตร์ชาตทิีบ่งัคบัให้รัฐบาล
ใหม่ต้องปฏิบัติตาม เท่ากับ คสช.  
ยังคุมรัฐบาลหลังเลือกตั้งอยู่ 
 นายปริญญากล่าวว่า คสช. 
ต้องการเอาประชาชนมาสร้างความ
ชอบธรรม ดงันัน้ ฝ่ายการเมอืงจะ
เรียกร้องให้ปลดล็อกอย่างเดียว 
ไม่ได้ แต่ต้องคิดด้วยว่าท�าไมการ 
เมืองท่ีมาจากการปฏิวัติจึงได้รับ 
การสนบัสนนุจากประชาชนให้อยู่ 
ในอ�านาจได้ถึง 3-4 ปีเท่ากบัวาระ 
ของรัฐบาลจากการเลือกตั้ง การ 
เมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงต้อง 
ปฏิวัติตัวเองเพื่อแย่งศรัทธาประ 
ชาชนคนืให้ได้ ถ้าประชาชนเหน็ว่า 
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดี 
กว่า เชือ่ว่า คสช. ต้องกลบักรมกอง 
ของตัวเอง
 นายสขุมุ นวลสกลุ นกัวชิาการ
รัฐศาสตร์ กล่าวว่า เป็นค�าถามที่ 
ไม่น่าเอามาถามเช่นเดยีวกบั 4 ค�า 
ถามก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึง 
การขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ท�ามา  
ไม่เช่ือว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมา 
เองจะท�าให้ไม่มนีกัการเมอืงอย่าง 
ที่ไม่ต้องการ ทั้งที่ คสช. บอกว่า
เป็นรฐัธรรมนญูทีดี่ท่ีสุดฉบบัหน่ึง
 นายสขุมุมองว่าการตัง้ 6 ค�า 
ถามครัง้นีเ้ป็น “ความกลัว” จงึต้อง 
“มดัตราสงั” พรรคการเมอืงทีเ่ป็น
ปรปักษ์เพือ่ให้มัน่ใจว่ารฐัประหาร 
จะไม่ “เสยีของ” และเป็นหลักประ 
กนัการ “สบืทอดอ�านาจ” เพราะ 
ไม่มัน่ใจพรรคการเมอืงทีเ่ป็น “หุน่
เชิด” หรือ “นอมินี”  

6 ค�าถามเพื่อเปลี่ยนเกม
 นายสติธร ธนานิธิโชติ นัก 
วชิาการสถาบนัพระปกเกล้า กล่าว
กบับบีซีไีทยว่า เป็นการถามตรงๆ
ว่าถ้าตั้งพรรคการเมืองลงสู่สนาม 
เลอืกตัง้ประชาชนจะสนบัสนนุหรอื 
ไม่ อย่างค�าถามข้อที ่1 และ 2 เป็น 
ลักษณะดึงให้ประชาชนคล้อย 
ตาม แล้วไปตบที่ข้อ 3 ด้วยการ 
โชว์ผลงานของรัฐบาล 
 ส่วน พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น
นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง 
หรอืไม่นัน้ รฐัธรรมนญูก�าหนดอยู่
แล้วว่าลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้  
แต่อนาคตทางการเมอืงของ พล.อ. 

In Brief : ย่อความ

ป้ายข้อความ “ไทยแลนด์แดน 
กะลา” และ “ชาตะ 1.0 มรณะ 4.0”  
ในขบวนพาเหรดงานฟตุบอลประ 
เพณีจตรุมติรสามคัค ี(สวนกหุลาบ- 
เทพศิรินทร์-อัสสัมชัญ-กรุงเทพ 
ครสิเตยีน) กลายเป็นประเดน็ร้อน
ทางการเมืองและโซเชียลมีเดีย 
เพราะเชื่อว่ามีผู้อยูเ่บื้องหลังปา้ย
เสยีดสีการเมอืงทีพุ่ง่ตรงทีรั่ฐบาล
ทหารและคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ(คสช.) ซึง่โพสต์ภาพโดยเพจ
เฟซบุ๊ค “นักเกรียนสวนกุหลาบ” 
 ในการแข่งขนัฟตุบอลประเพณี
จตรุมติรสามัคค ีครัง้ที ่28 ระหว่าง
วันที่ 11-18 พฤศจิกายน ที่สนาม
ศภุชลาศยั มีการถอืป้ายผ้าดงักล่าว
ของนักเรียนสวนกุหลาบ ท�าให้ 
พวกศิษย์เกรยีนรมุสวดกนัยกใหญ่
ว่าไม่รักชาติ เนรคุณแผ่นดิน ดู
หมิ่นสถาบนั หาเรือ่งให้แตกแยก 
ขาดคณุธรรม จรยิธรรม ลมืราก
เหง้า ฯลฯ
 ไม่ว่าป้ายข้อความนี้จะมี
เจตนาหรอืเบือ้งหลงัอย่างไรกต็าม 
ด้านหนึ่งก็มีการช้ีแจงว่า ขบวน
พาเหรดเป็นการแสดงถงึบ้านเมอืง
ในแต่ละยุค โดยเปรียบเทียบต้ัง 
แต่ยุค 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0  
ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบได้หัวข้อ
ยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรมเก่าที่

การตัง้ค�าถาม 6 ข้อของ “ทัน่ 
ผูน้�า” ท�าให้มคี�าถามกลับว่า 
กว่า 3 ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาล
ทหารและ คสช. สร้างกลไก
ทางการเมอืงเพือ่ปฏริปูประ 
เทศนั้นมีอะไรที่ส�าเร็จเป็น
รูปธรรมบ้าง ค�ามั่นสัญญา 
“ขอเวลาอีกไม่นาน จะคืน
ความสขุให้ประเทศไทยและ
ประชาชน” ถกูมองว่าเป็นแค่ 
ลมปาก ความนยิมของรฐับาล 
ทหารและ คสช. ลดลงอย่างมาก
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เรื่องจากปก

ถอืเป็นยคุของชาวนา แต่ในยคุ 4.0 
ก�าลงัเป็นอาชพีทีห่มดไปคอืมรณะ 
 ส่วนใครจะตคีวามหมายใน
ทางการเมอืงเพือ่เปรยีบเทยีบหรอื
แดกดันรัฐบาลทหารและ คสช. 
หรอืจะถอืว่าเป็นค�าตอบ 6 ค�าถาม
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
ก็เป็นสิทธิของแต่ละคน

6 ค�าถามเพื่อไม่ให้เสียของ
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นการ 
เมืองที่ร้อนที่สุดขณะนี้คงหนีไม ่
พ้น 6 ค�าถามของ พล.อ.ประยุทธ์ 
หลังจากที่พรรคการเมืองออกมา 
เรียกร้องให้ปลดล็อกพรรคการ 
เมืองตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
57/2557 แต่ พล.อ.ประยุทธ์บอก
ว่ายังไม่ถึงเวลา และยังต้ังค�าถาม 
6 ข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 6 ที่ถามว่า 
“ข้อสังเกตเพ่ือพิจารณา เหตุใด
พรรคการเมือง นักการเมือง จึง
ออกมาเคลื่อนไหว คอยด่า คสช. 
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี บิดเบือน
ข้อเท็จจริงในการท�างานในช่วงนี้
อย่างมากผิดปรกติ?”
 ค�าถามข้อที่ 6 และย้อนไป 
ถึงการตั้งค�าถาม 4 ข้อเดิม ยิ่งท�า 
ให้ฝ่ายการเมืองมองว่า พล.อ. 
ประยุทธ์บิดเบือนความจริงและ

กลบเกลือ่นการแก้ปัญหาประเทศ
ทีล้่มเหลวเกอืบทกุด้าน จงึเปลีย่น
กลยทุธ์โดยโยนระเบิดไปทีนั่กการ 
เมืองและพรรคการเมือง พรอ้มๆ
กบัหยัง่เสยีงหรอื “โยนหนิถามทาง”  
ว่าประชาชนมคีวามเหน็อย่างไรกบั
นกัการเมอืง รฐับาลทหาร และ คสช. 
 แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อน
ชดัเจนถงึบทบาทของรฐับาลทหาร
และ คสช. ที่กลายเป็นคู่ขัดแย้ง
โดยตรงกับฝ่ายการเมือง รวมถึง
กระแสข่าวการตัง้พรรคทหารหรอื
พรรคนอมนิเีพือ่ “สบืทอดอ�านาจ” 
ตามยทุธศาสตร์ทีว่างไว้ในรฐัธรรม 
นูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี เพือ่ไม่ให้ถกูประณามว่ารฐัประ 
หารครั้งนี้ “เสียของ-เสียเปล่า” 
เช่นเดียวกับรัฐประหารปี 2549 

6 ค�าถามเพราะความกลัว
 นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ 
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า เหมือนการโยนหนิถามทาง 
อยากรูว่้าหากมพีรรคใหม่ตัง้ขึน้คน 
จะว่าอย่างไร และหาก คสช. จะเชยีร์ 
พรรคนัน้ด้วยจะว่าอย่างไร  ถ้าประ 
ชาชนสนับสนุน พรรคท่ี คสช. 
เชยีร์จะเกดิได้เลย ซึง่ต้องดถูงึการ 
ตัง้รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้ด้วย เพราะ  

คสช. คมุ ส.ว. ทีแ่ต่งตัง้เอง และยงั
มยีทุธศาสตร์ชาตทิีบ่งัคบัให้รฐับาล
ใหม่ต้องปฏิบัติตาม เท่ากับ คสช.  
ยังคุมรัฐบาลหลังเลือกตั้งอยู่ 
 นายปริญญากล่าวว่า คสช. 
ต้องการเอาประชาชนมาสร้างความ
ชอบธรรม ดงันัน้ ฝ่ายการเมอืงจะ
เรียกร้องให้ปลดล็อกอย่างเดียว 
ไม่ได้ แต่ต้องคิดด้วยว่าท�าไมการ 
เมืองที่มาจากการปฏิวัติจึงได้รับ 
การสนบัสนนุจากประชาชนให้อยู่ 
ในอ�านาจได้ถงึ 3-4 ปีเท่ากบัวาระ 
ของรัฐบาลจากการเลือกตั้ง การ 
เมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงต้อง 
ปฏิวัติตัวเองเพื่อแย่งศรัทธาประ 
ชาชนคนืให้ได้ ถ้าประชาชนเหน็ว่า 
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดี 
กว่า เชือ่ว่า คสช. ต้องกลบักรมกอง 
ของตัวเอง
 นายสุขมุ นวลสกลุ นกัวชิาการ
รัฐศาสตร์ กล่าวว่า เป็นค�าถามที่ 
ไม่น่าเอามาถามเช่นเดยีวกบั 4 ค�า 
ถามก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึง 
การขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ท�ามา  
ไม่เชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมา 
เองจะท�าให้ไม่มนีกัการเมืองอย่าง 
ที่ไม่ต้องการ ทั้งที่ คสช. บอกว่า
เป็นรฐัธรรมนญูทีด่ทีีส่ดุฉบบัหนึง่
 นายสุขุมมองว่าการตัง้ 6 ค�า 
ถามครัง้นีเ้ป็น “ความกลวั” จงึต้อง 
“มดัตราสงั” พรรคการเมอืงทีเ่ป็น
ปรปักษ์เพือ่ให้มัน่ใจว่ารฐัประหาร 
จะไม่ “เสยีของ” และเป็นหลกัประ 
กันการ “สบืทอดอ�านาจ” เพราะ 
ไม่มัน่ใจพรรคการเมืองทีเ่ป็น “หุน่
เชิด” หรือ “นอมินี”  

6 ค�าถามเพื่อเปลี่ยนเกม
 นายสติธร ธนานิธิโชติ นัก 
วิชาการสถาบนัพระปกเกล้า กล่าว
กบับบีซีไีทยว่า เป็นการถามตรงๆ
ว่าถ้าตั้งพรรคการเมอืงลงสูส่นาม 
เลอืกตัง้ประชาชนจะสนบัสนนุหรอื 
ไม่ อย่างค�าถามข้อที ่1 และ 2 เป็น 
ลักษณะดึงให้ประชาชนคล้อย 
ตาม แล้วไปตบที่ข้อ 3 ด้วยการ 
โชว์ผลงานของรัฐบาล 
 ส่วน พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น
นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง 
หรอืไม่น้ัน รฐัธรรมนูญก�าหนดอยู่
แล้วว่าลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้  
แต่อนาคตทางการเมอืงของ พล.อ. 

In Brief : ย่อความ

ป้ายข้อความ “ไทยแลนด์แดน 
กะลา” และ “ชาตะ 1.0 มรณะ 4.0”  
ในขบวนพาเหรดงานฟตุบอลประ 
เพณจีตรุมติรสามคัค ี(สวนกหุลาบ- 
เทพศิรินทร์-อัสสัมชัญ-กรุงเทพ 
ครสิเตยีน) กลายเป็นประเดน็ร้อน
ทางการเมืองและโซเชียลมีเดีย 
เพราะเชื่อว่ามีผู้อยูเ่บื้องหลังปา้ย
เสยีดสกีารเมอืงท่ีพุง่ตรงท่ีรัฐบาล
ทหารและคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ(คสช.) ซึง่โพสต์ภาพโดยเพจ
เฟซบุ๊ค “นักเกรียนสวนกุหลาบ” 
 ในการแข่งขนัฟตุบอลประเพณี
จตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่28 ระหว่าง
วันที่ 11-18 พฤศจิกายน ที่สนาม
ศุภชลาศัย มกีารถอืป้ายผ้าดงักล่าว
ของนักเรียนสวนกุหลาบ ท�าให้ 
พวกศษิย์เกรยีนรุมสวดกนัยกใหญ่
ว่าไม่รักชาติ เนรคุณแผ่นดิน ดู
หมิ่นสถาบัน หาเร่ืองให้แตกแยก 
ขาดคณุธรรม จรยิธรรม ลมืราก
เหง้า ฯลฯ
 ไม่ว่าป้ายข้อความนี้จะมี
เจตนาหรอืเบือ้งหลงัอย่างไรกต็าม 
ด้านหนึ่งก็มีการชี้แจงว่า ขบวน
พาเหรดเป็นการแสดงถงึบ้านเมอืง
ในแต่ละยุค โดยเปรียบเทียบตั้ง 
แต่ยุค 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0  
ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบได้หัวข้อ
ยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรมเก่าที่

การตัง้ค�าถาม 6 ข้อของ “ทัน่ 
ผูน้�า” ท�าให้มคี�าถามกลบัว่า 
กว่า 3 ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาล
ทหารและ คสช. สร้างกลไก
ทางการเมอืงเพือ่ปฏรูิปประ 
เทศนั้นมีอะไรที่ส�าเร็จเป็น
รูปธรรมบ้าง ค�ามั่นสัญญา 
“ขอเวลาอีกไม่นาน จะคืน
ความสขุให้ประเทศไทยและ
ประชาชน” ถูกมองว่าเป็นแค่ 
ลมปาก ความนยิมของรฐับาล 
ทหารและ คสช. ลดลงอย่างมาก
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ประยทุธม์นียัทีซ่อ่นอยูใ่นค�ำถำม 
ระหว่ำงเป็น “นำยกฯในบญัชีพรรค 
กำรเมือง” หรือรอรับเทียบเชิญ
เป็น “นำยกฯคนนอก” 
 “ถ้าจะเป็นนายกฯในบัญชี
พรรคตั้งแต่ก๊อกแรก เจ้าตัวต้อง
ยนิยอมให้ใส่ช่ือตัง้แต่ช่วงหาเสยีง 
เอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึง่ของพรรค 
นัน้ เรยีกว่าเปิดหน้าสูใ้นสนามเลอืก 
ตั้งเลย ถ้าได้เข้ามาจรงิกจ็ะสง่า
งาม แต่ความเสีย่งคือหากพรรค  
คสช. ไม่ชนะเลือกตั้งเป็นอัน 
ดับ 1 แล้วไปรวมพรรคอืน่ๆตัง้รฐั 
บาลเสนอชื่อนายกฯแข่ง มันจะ 
ประหลาด แต่ถ้าเลือกมาในก๊อก  
2 จะเป็นอารมณ์ว่าสมาชกิรฐัสภา  
750 คน หาคนดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว  
ต้องเสนอชื่อคนนอกบัญชี ก็จะ 
มาแบบ “นายกฯคนดี” “อัศวินขี่
ม้าขาว” แต่ก็อาจเกิดกระแสต่อ
ต้านการสืบทอดอ�านาจ ซ�้ารอย
เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ได้” 
 นำยสตธิรชีว่้ำ เหตทุี ่พล.อ. 
ประยุทธ์เลือกปล่อย 6 ค�ำถำมใน
ช่วงนีน่้ำจะเป็นเพรำะเข้ำสูโ่ค้งสดุ 
ท้ำยก่อน คสช. ยอมปลดล็อกให้
พรรคกำรเมืองท�ำกิจกรรมได้ จึง
ต้องกำรข้อมลูประกอบกำรตดัสิน
ใจ โดยมีประสบกำรณ์กำรเมือง
ของนำยพลรุน่พีอ่ย่ำงคณะมนตรี
ควำมมัน่คงแห่งชำต ิ(คมช.) ทีแ่อบ
สนบัสนนุพรรคเพ่ือแผ่นดนิในกำร
เลอืกตัง้ปี 2550 เป็นบทเรยีน “กำร
แอบอยู่ข้ำงหลังอำจท�ำให้กระแส
ไม่พุ่ง นี่เป็นสิ่งที่ คสช. น�ำมำทบ 
ทวนแล้วเลือกเปิดตวัแบบโจ่งแจ้ง”
 “ทิศทางการเมืองที่จะเกิด 
ขึน้ในการเลือกตัง้ครัง้น้ีคอืการเมอืง
แบบ 3 ก๊ก ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 
พรรคประชาธิปัตย์ และพรรค
อื่นๆ ภายใต้สมมุติฐานไม่มีพรรค
ใดได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งใน
สภา ดงันัน้ พรรคทหารกต้็องเกิด
ขึน้มาเพือ่สร้างให้ตวัเองมอี�านาจ
ต่อรองสูงสุดในการเมือง 3 ฝ่าย 
ในการโหวตเลือกนายกฯ” นำย
สติธรกล่ำว
 นายนพดล กรรณกิา ผูอ้�ำนวย
กำรส�ำนักวิจัยซูเปอร์โพล เห็นว่ำ
ค�ำถำมทั้ง 6 ข้อล้วนมีนัยซ่อนอยู่ 
ถอืเป็น “กำรสือ่สำรทำงกำรเมอืง” 
ทีม่เีป้ำหมำยอย่ำงน้อย 5 ประกำร

คอื 1.จุดประกำยทำงควำมคดิของ
ประชำชนให้คดิตำมกรอบค�ำถำม
ทีต่ัง้ขึน้ 2.กระตุน้ให้ฝ่ำยสนบัสนนุ 
คสช. ร่วมเดนิหน้ำขบัเคลือ่นสิง่ที่
รัฐบำลท�ำมำ 3.แสดงผลงำนของ
รัฐบำลที่ฝ่ำยกำรเมืองท�ำไม่ได้ 
4.เคลือ่นไหวตอบโต้ทำงกำรเมอืง
ฝ่ำยกำรเมอืงทีก่�ำลงัรกุหนกั และ 
5.น�ำข้อมลูไปประกอบกำรตดัสนิใจ
ทบทวนเปลี่ยนแปลงกำรท�ำงำน 
ในบำงประกำร  
 ค�ำถำม 6 ข้อของหวัหน้ำ คสช. 
เป็นส่วนหนึ่งของ “ยุทธศาสตร์
ทางลงจากอ�านาจ” หรือ exit 
strategy “ความจริงคนที่จะเข้า
สู่อ�านาจต้องคิด exit strategy 
ตั้งแต่แรก โดยเฉพาะทหารเป็น
นักยุทธศาสตร์ ต้องคิดตั้งแต่มา
วันแรกๆเลยว่าจะจบอย่างไรให้
สวย ซึ่งในการลงอาจลงจากตรง
นี้ แล้วไปต่อที่ตรงอื่น”  
 อย่ำงไรกต็ำม นำยนพดลไม่คดิ
ว่ำค�ำถำมของ พล.อ.ประยุทธ์คอืกำรป ู
ทำงไปสูก่ำรจัดตัง้พรรคทหำร แต่
เป็นแผน “เปลีย่นเกม” กลบกระแส
ด้ำนลบที่เกิดขึ้นกับรัฐบำล คสช. 
เท่ำนั้น ในทำงทหำรเรียก “วอร์

เกม” หรอื “เกมสงคราม” เมือ่เล่น 
เกมเดิมไม่ได้ก็ต้องขึ้นเกมใหม่ 
นี่คือกำรเบี่ยงประเด็น คือกำรชิง
พืน้ทีส่ือ่เพือ่บรหิำรจดักำรอำรมณ์
สำธำรณชน 

6 ค�าถามท�าให้ คสช. ด้อยค่า
 นายจาตรุนต์ ฉายแสง แกน
น�ำพรรคเพือ่ไทย โพสต์เฟซบุค๊ว่ำ 
ค�ำถำม 6 ข้อที ่“ด้อยค่ำ” เป็นควำม 
พยำยำมชี้น�ำสังคมอย่ำงไม่เป็น
เหตเุป็นผล ขดัแย้งในตวัเอง และ
แสดงเจตนำที่จะท�ำผิดกฎหมำย
อย่ำงชดัแจ้ง กำรที ่คสช. จะสนบั 
สนุนพรรคใดพรรคหนึ่งด้วยกำร 
แสดงควำมคิดเห็นหรือใช้อ�ำนำจ
หน้ำทีส่นบัสนนุนัน้ย่อมผดิกฎหมำย 
เพรำะข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำทีร่ฐั ต้อง 
วำงตัวเป็นกลำง แม้ไม่ลงสมัคร
รับเลือกตั้งก็ไม่สำมำรถใช้อ�ำนำจ
หน้ำที่สนับสนุนพรรคใดได้
 ค�ำถำม 6 ข้อมีจุดมุ่งหมำย
ที่เปิดเผย ไม่อ้อมค้อมอ�ำพรำง
ใดๆ คือเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้องที่มีแต่จะท�ำให้เกิด
ควำมเสยีหำยร้ำยแรงต่อประเทศ
และประชำชน ซึง่ พล.อ.ประยทุธ์

ต้องกำรสืบทอดอ�ำนำจต่อไปโดย 
ไม่ฟังเสยีงประชำชนแม้จะมเีลอืก
ตั้งแล้วก็ตำม แสดงให้เห็นว่ำ
ไม่ต้องกำรให้พรรคและนักกำร
เมอืงทีเ่คยเป็นรฐับำลกลับมำเป็น
รัฐบำลอีก คสช. จึงจะสนับสนุน
บำงพรรคทั้งที่ต้ังขึ้นใหม่และที่มี
อยู่แล้ว เพือ่ตัง้รัฐบำลภำยใต้ก�ำกบั
ของ คสช. มำบรหิำรประเทศตำม
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิรูป โดย
อ้ำงว่ำหำกมีรัฐบำลที่มำจำกกำร
เลอืกตัง้จะเกดิควำมขัดแย้ง ควำม
รนุแรงและแตกแยกเหมือนก่อน
รฐัประหำร และไม่สำมำรถบรหิำร
ประเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ มีธรร 
มำภบิำล และมคีวำมต่อเน่ืองได้
 พล.อ.ประยุทธ์กับพวกได้
วำงแผนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยตั้ง 
แต่ยดึอ�ำนำจ ร่ำงรฐัธรรมนญู กำร
ตั้งค�ำถำมเพิ่มเติมในข้ันลงประ 
ชำมติ ออกกฎหมำยลูก ตั้งค�ำ 
ถำม 4 ข้อก่อนหน้ำนี้ กำรจัดกำร 
กับบำงพรรค จ�ำกัดสิทธิเสรีภำพ 
ของพรรค และพดูถงึกำรตัง้พรรค 
ใหม่ เหตุใด พล.อ.ประยุทธ์จึง 
ตั้งค�ำถำม 6 ข้ออย่ำงไม่ละอำย
 กำรตัง้ค�ำถำมครัง้นีค้อืกำรชี้ 
น�ำสงัคม หวังจะได้รบัแรงสนบัสนนุ
จำกประชำชนมำกพอทีจ่ะใช้เป็น 
ข้ออ้ำงท�ำตำมแผนของตนต่อไป 
และทีต้่องตัง้ค�ำถำมเพรำะทีท่�ำมำ
ทัง้หมดยงัไม่เป็นไปตำมแผน พรรค
ใหญ่ยังไม่ถูกท�ำลำยจนรำบคำบ 
คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์
และรัฐบำล คสช. ลดลง ปัญหำ
ของประชำชนมำกข้ึนจนไม่มทีท่ีำ
ว่ำจะแก้ไขได้ หำกมีกำรเลือกตั้ง
ขึน้ในสภำพนีก้ไ็ม่มหีลกัประกนัว่ำ 
พล.อ.ประยทุธ์และพวกจะเป็นรฐั 
บำลได้ต่อไปอีก
 “จะลงกไ็ม่ได้และไม่ได้อยาก
ลงอยูแ่ล้ว ส่ิงท่ีท�าไม่เป็นตามแผน 
จบไม่ได้อย่างที่ต้องการ สิ่งท่ีท�า
มาเสียของ และค�าถามที่ว่าท�าไม
นกัการเมอืงออกมาโจมตรีฐับาล 
คสช. กนัมากในช่วงนี ้ต้องบอกว่า
ไม่ใช่เฉพาะนกัการเมอืง แต่ใครๆ 
กว็จิารณ์ เพราะเหน็ว่ายิง่อยูน่านก ็
ยิ่งท�าความเสียหายแก่ประเทศ 
คนที่ท�าให้รัฐบาล คสช. ด้อยค่า
ก็คือ คสช. และค�าถามทั้ง 6 ข้อ 
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ค�าถาม 6 ข้อ “ทั่นผู้น�า”
  1.วันนี้เรำจ�ำเป็นต้องมีพรรคกำรเมืองใหม่ๆ หรือนักกำร
เมืองหน้ำใหม่ๆทีม่คีุณภำพให้ประชำชนได้พิจำรณำในกำรเลือก
ตัง้คร้ังต่อไปหรือไม่? กำรทีม่แีต่พรรคกำรเมอืงเดิม นกักำรเมอืง
หน้ำเดิมๆ แล้วได้เป็นรฐับำล จะท�ำให้ประเทศชำตเิกดิกำรปฏริปู 
และท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์ชำติหรือไม่?
 2.การที ่ คสช. จะสนับสนุนพรรคการเมอืงใดกถ็อืเป็นสทิธิ
ของ คสช. ใช่หรือไม่ เพราะนายกฯกไ็ม่ได้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้อยูแ่ล้ว
 3.ส่ิงท่ี คสช. และรฐับำลนีไ้ด้ด�ำเนนิกำรไปในช่วง 3 ปีทีผ่่ำน
มำ ประชำชนมองเห็นอนำคตที่ดีของประเทศชำติบ้ำงหรือไม่?
 4.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใน
อดตีมาเปรยีบเทยีบกบัการจดัตัง้รฐับาลในวนันีเ้ป็นสิง่ทีถ่กูต้อง
ทั้งหมดหรือไม่? เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. 
และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความ
รุนแรง การแบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทาง 
การเมืองใช่หรือไม่?
 5.รฐับำลและกำรเมอืงทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้แบบประชำธปิไตย
ทีผ่่ำนมำของไทยได้แสดงให้เห็นถงึประสทิธภิำพ มีธรรมำภบิำล และ
มกีำรพัฒนำประเทศทีม่คีวำมต่อเนือ่ง ชดัเจนเพยีงพอหรอืไม่?
 6.ข้อสังเกตเพื่อพิจารณา เหตุใดพรรคการเมือง นักการ
เมือง จึงออกมาเคลื่อนไหว คอยด่า คสช., รัฐบาล, นายก
รัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการท�างานในช่วงนี้อย่างมาก
ผิดปรกติ ฝากถามพี่น้องประชาชนว่าเป็นเพราะอะไร?



ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 25606

ยิ่งท�ำให้ คสช. ด้อยค่ำลงไปอีก” 
นายจาตุรนต์ระบุ

6 ค�ำถำมได้ศูนย์คะแนน
 นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ 
รองหวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ มอง
ว่า การตั้งค�าถามเพื่อบิดเบือนข้อ
เทจ็จริง เพราะรฐับาลก�าลงัประสบ 
ปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะการ
ไม่รักษาค�าพูด การไม่ปลดล็อก
พรรคการเมืองทั้งที่กฎหมายมี 
ผลบงัคบัใช้แล้ว การใช้มาตรา 44 
จนเกิดแรงกระเพื่อมที่กระทรวง
แรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีปัญหาหลายเร่ือง จึงพยายาม
ท�าให้ประชาชนมองว่านกัการเมอืง
บิดเบือนข้อเท็จจริง โยนระเบิด 
ให้นักการเมืองและพรรคการ 
เมืองที่วิจารณ์ คสช.
 นำยนพิฏิฐ์ อนิทรสมบตั ิรอง 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได ้
ตอบเป็นข้อๆและสรปุว่า “การถาม
ค�าถามอย่างน้ีผมให้ศูนย์คะแนน 
ซึง่ต้องถามนายกฯว่าต้องการความ
สงบเรยีบร้อยแบบในเรือนจ�าหรอื
ความวุ่นวายแบบในตลาดสด นา
ยกฯชอบแบบในเรือนจ�าหรือจึง
สั่งให้นั่ง ยืน นายกฯเกลียดความ
วุ่นวายในตลาดสดหรือไม่ เพราะ
ประชาธปิไตยมคีวามวุน่วายเหมอืน
ในตลาดสด ซึ่งอาจตีหัวหมา ด่า
แม่เจ๊ก แต่นี่คือประชาธิปไตย 
ทั้ง 6 ข้อที่ถามมานี้ ผมอยากไป
ตอบให้นายกฯฟังในที่สาธารณะ
ว่า นายกฯสอบตกที่ถามค�าถาม
เหล่านี้ แสดงถึงความไม่เข้าใจ
ประชาธิปไตย ค�าถามเหล่านี้ไม่
ควรถาม เหมือนไปเปรียบเทียบ
ว่ารฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้กบั
รฐับาลท่ีมาจากรฐัประหารอะไรดี
กว่ากัน หรือผู้หญิงกับผู้ชายอะไร
ดีกว่ากัน ถามอย่างนี้ไม่ตีกันตาย
หรือ แล้วนายกฯจะถามท�าไม”

6 ค�ำถำม 1 สิทธิ 1 เสียง
 ส่วนบรรยากาศวันที ่13 พฤศ 
จกิายน ซึง่เป็นวนัแรกทีใ่ห้ประชาชน
ตอบ 6 ค�าถามที่ศูนย์ด�ารงธรรม
ทัว่ประเทศน้ัน กระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุดถึงหน่วย
งานต่างๆให้เตรียมความพร้อม

ประชาชนท่ีมาแสดงความคดิเหน็ 
โดยมแีบบฟอร์มให้เลือกตอบแบบ
ปรนัย  มีเพียงข้อ 6 ที่พุ่งเป้าไปที่
พรรคการเมืองและนกัการเมอืงที่
ให้แสดงความคิดเห็นแบบอัตนัย
 ทีส่�าคัญประชาชนมสีทิธทิีจ่ะ
แสดงความเห็นได้เพียงครั้งเดียว 
และต้องน�าบตัรประชาชนมาแสดง
ด้วย โดย พล.ต.พรีวชัฌ์ แสงทอง 
โฆษกกองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) ชีแ้จงถงึการใช้บตัรประชาชน
ประกอบการตอบ 6 ค�าถามว่า เพือ่ 
ป้องกนัการเวยีนเทยีน เพราะต้องการ
ให้แต่ละบคุคลได้แสดงความคดิเห็น
เพยีงครัง้เดยีว ประชาชนทีต่อบค�า 
ถามนายกรฐัมนตร ี4 ข้อก่อนหน้า
นี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็น
ค�าถาม 6 ข้อครั้งนี้ได้ 
 ขณะทีน่ำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ 
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ ระบวุ่า  
มกีารเกณฑ์ประชาชนมาตอบค�าถาม 
ท้ังมหีลกัฐานการส่งไลน์ให้ตอบค�า 
ถาม หากไม่ใช่นโยบายของกระทรวง
มหาดไทยก็ขอให้ประกาศค�าสั่ง
ห้ามให้ชัดเจน
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่า วนัแรกมีประชาชนมาแสดง 
ความเห็น 19,580 คน ทั้งปฏิเสธ
ว่าไม่มีการสั่งการให้เกณฑ์คนมา 
ทกุคนมาโดยสมัครใจ และต้องมา 
ด้วยตัวเอง ถ้าใครท�าจะถือว่ามี 
ความผดิ เพราะไม่ได้เป็นนโยบายให้ 
ท�า ไม่ต้องการรูม้ากรูน้้อย ใครมา 
แค่ไหนก็แค่น้ัน ไม่ได้ต้องการแห่ 
แหนกะเกณฑ์คนว่ามามากมาน้อย  
 พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถงึ 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึง
การตัง้ค�าถามครัง้นี ้โดยยนืยนัว่า 

คสช. ไม่ได้เป็นศตัรกูบันกัการเมอืง 
ไม่ได้หยัง่เสยีงของประชาชนเพือ่
ปทูางสูก่ารเมอืง และปฏเิสธว่าไม่ 
ได้เกณฑ์คนมาตอบ 6 ค�าถาม

6 ค�ำถำมแค่อยำกรู้..รักเค้ำมั้ย?
 การตั้งค�าถาม 6 ข้อของ 
พล.อ.ประยุทธ์มีค�าถามกลับว่า 
กว่า 3 ปีทีผ่่านมาที ่คสช. สร้างกล 
ไกทางการเมอืงเพ่ือปฏริปูประเทศ
นั้นมีอะไรที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม
บ้าง การสร้างความปรองดองกล้็ม
เหลว เศรษฐกจิกย็งัวกิฤต การทจุรติ
คอร์รปัชนัก็ยังมีให้เห็นมากมาย 
 เสียงวิพากษ์วิจารณ์ คสช. 
ไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองและ
นักวิชาการเท่านั้น แต่นักธุรกิจ
และประชาชนจ�านวนมากเหน็ว่า
รัฐบาลทหารและ คสช. มีแต่วาท
กรรมสร้างความหวังอย่างลมๆ
แล้งๆ ตัง้หน่วยงานหรอืกรรมการ
ต่างๆ และโยกย้ายข้าราชการ
มากมาย แต่ไม่เห็นมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆทีเ่ป็นรปูธรรมหรอืดขีึน้
เลย แม้แต่การตัง้ “คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ” มาชี้เป็นชี้ตาย
อนาคตประเทศและประชาชนถงึ 
20 ปี ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนหน้าเดมิๆ
ที่ร่วมท�างานกับ คสช. ในองค์กร
หรอืคณะกรรมการชุดต่างๆ ซ่ึงไม่
ได้มีผลงานเป็นรูปธรรมเช่นกัน  
 ค�ามัน่สญัญาทีว่่า “ขอเวลำอกี
ไม่นำน จะคนืควำมสขุให้ประเทศ 
ไทยและประชำชน” เป็นแค่ลมปาก 
ความนิยมของรัฐบาลทหารและ 
คสช. ลดลงอย่างมาก ปฏิเสธไม่
ได้ว่าวนันีค้วามนยิมรฐับาลทหาร
และ คสช. ก�าลงัอยู่ในภาวะเสือ่ม
หรอืตกต�า่สดุกู ่แม้แต่การปรบัคณะ
รฐัมนตรกีถ็กูตัง้ค�าถามมากมายว่า
จะยงัวนเวยีนอยูก่บัพวกพ้องหรอืไม่
 ค�าถาม 6 ข้อของ “ทัน่ผูน้�า” 

ถกูวพิากษ์วจิารณ์มากมายว่าไม่น่า
ถาม เพราะค�าตอบทีไ่ม่ใช่พวกเชลียร์
หรอืพวกจัดตัง้จะมแีต่ “ก้อนอิฐ”  
ไม่ใช่ “ดอกไม้” ยิง่ถกูมองว่าก�าลงั
ปูทางเพือ่ “สบืทอดอ�ำนำจ” กย็ิง่ 
ท�าให้เหน็ภาพครัง้เหตกุารณ์พฤษภา 
คม 2535 กบัวาทกรรม “เสียสัตย์
เพื่อชำติ”
 แม้คนจ�านวนมากจะจ�าไม่ได้
หรือเกิดไม่ทัน แต่ประชาชนวันนี้ 
ไม่ได้ “โง่ จน เจบ็” ประชาชนรูท้นัและ 
รู้ดีถึงการดันทุรังของผู้เสพติด 
อ�านาจทีพ่ร้อมจะท�าทุกอย่างเพือ่
อยู่ต่อ   
 ค�ำถำม 6 ข้อของ “ท่ันผู้น�ำ” 
ไม่ได้ถำมเพือ่ประเทศชำต ิแต่เป็น
แค่กำรโยนหนิถำมทำง ปัดสวะให้
พ้นตวั และเอำดใีส่ตวัโยนชัว่ใส่คน 
อื่นเท่ำนั้น
 คสช. นัน้เข้ามาปกครองประ 
เทศด้วยการยดึอ�านาจ มไิด้มาจาก
เสยีงของประชาชน ไม่ได้เกดิจาก
ความรกั ความศรทัธาของประชาชน
ที่มอบอ�านาจให้แต่อย่างใด 
 เกือบ 4 ปีที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ ผลงานไม่เป็นทีป่ระจกัษ์
ต่อสายตาประชาชน ประชาชนวดั
ฝีมอืรฐับาล ผลงานในการบรหิาร
ประเทศ มิใช่เพียงแค่ลมปาก 
 จะไปออดอ้อนตัง้ค�ำถำมกบั
ประชำชนว่ำยัง... “รกัเค้ำมัย้?..รกัเค้ำ 
มัย้?..รกัเค้ำมัย้? ..รกัเค้ำมัย้?..รกัเค้ำ
มัย้?” ท�ำเหมอืนไปทวงบุญคณุว่ำ..  
เค้ำท�ำให้ขนำดนี.้. ยงัดไีม่พออกี 
หรอื? ได้ถำมตวัเองหรือยังว่ำคณุเป็น
อะไรกบัเขำ จงึไปถำมเขำแบบน้ัน?
 นอกจำกจะเป็นค�ำถำมทีไ่ร้
สำระ ไร้วุฒิภำวะแล้ว ยังแสดง 
ออกให้เห็นถงึกำรหลง ไม่ได้รูจ้กั
ตัวเองเลยว่ำ เขำไม่เลือกคุณมำ 
แต่คุณยึดอ�ำนำจเขำเข้ำมำ
 รูต้วัรยึงั? รกันะ..จุบ๊ จุบ๊!!??

 ต่อจากหน้า 5
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ยิ่งท�ำให้ คสช. ด้อยค่ำลงไปอีก” 
นายจาตุรนต์ระบุ

6 ค�ำถำมได้ศูนย์คะแนน
 นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ 
รองหวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ มอง
ว่า การตั้งค�าถามเพื่อบิดเบือนข้อ
เทจ็จรงิ เพราะรัฐบาลก�าลงัประสบ 
ปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะการ
ไม่รักษาค�าพูด การไม่ปลดล็อก
พรรคการเมืองทั้งที่กฎหมายมี 
ผลบงัคบัใช้แล้ว การใช้มาตรา 44 
จนเกิดแรงกระเพื่อมที่กระทรวง
แรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างที่
มีปัญหาหลายเรื่อง จึงพยายาม
ท�าให้ประชาชนมองว่านกัการเมอืง
บิดเบือนข้อเท็จจริง โยนระเบิด 
ให้นักการเมืองและพรรคการ 
เมืองที่วิจารณ์ คสช.
 นำยนพิฏิฐ์ อนิทรสมบตั ิรอง 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได ้
ตอบเป็นข้อๆและสรปุว่า “การถาม
ค�าถามอย่างนี้ผมให้ศูนย์คะแนน 
ซึง่ต้องถามนายกฯว่าต้องการความ
สงบเรยีบร้อยแบบในเรอืนจ�าหรอื
ความวุ่นวายแบบในตลาดสด นา
ยกฯชอบแบบในเรือนจ�าหรือจึง
สั่งให้นั่ง ยืน นายกฯเกลียดความ
วุ่นวายในตลาดสดหรือไม่ เพราะ
ประชาธปิไตยมคีวามวุน่วายเหมอืน
ในตลาดสด ซึ่งอาจตีหัวหมา ด่า
แม่เจ๊ก แต่นี่คือประชาธิปไตย 
ทั้ง 6 ข้อที่ถามมานี้ ผมอยากไป
ตอบให้นายกฯฟังในท่ีสาธารณะ
ว่า นายกฯสอบตกที่ถามค�าถาม
เหล่านี้ แสดงถึงความไม่เข้าใจ
ประชาธิปไตย ค�าถามเหล่านี้ไม่
ควรถาม เหมือนไปเปรียบเทียบ
ว่ารฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้กบั
รฐับาลทีม่าจากรฐัประหารอะไรดี
กว่ากัน หรือผู้หญิงกับผู้ชายอะไร
ดีกว่ากัน ถามอย่างนี้ไม่ตีกันตาย
หรือ แล้วนายกฯจะถามท�าไม”

6 ค�ำถำม 1 สิทธิ 1 เสียง
 ส่วนบรรยากาศวนัที ่13 พฤศ 
จกิายน ซึง่เป็นวนัแรกทีใ่ห้ประชาชน
ตอบ 6 ค�าถามที่ศูนย์ด�ารงธรรม
ทัว่ประเทศนัน้ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วย
งานต่างๆให้เตรียมความพร้อม

ประชาชนทีม่าแสดงความคดิเหน็ 
โดยมแีบบฟอร์มให้เลอืกตอบแบบ
ปรนัย  มีเพียงข้อ 6 ที่พุ่งเป้าไปที่
พรรคการเมอืงและนกัการเมอืงที่
ให้แสดงความคิดเห็นแบบอัตนัย
 ทีส่�าคญัประชาชนมสีทิธทิีจ่ะ
แสดงความเห็นได้เพียงครั้งเดียว 
และต้องน�าบตัรประชาชนมาแสดง
ด้วย โดย พล.ต.พรีวัชฌ์ แสงทอง 
โฆษกกองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) ชีแ้จงถงึการใช้บตัรประชาชน
ประกอบการตอบ 6 ค�าถามว่า เพือ่ 
ป้องกนัการเวยีนเทียน เพราะต้องการ
ให้แต่ละบคุคลได้แสดงความคดิเห็น
เพยีงครัง้เดยีว ประชาชนทีต่อบค�า 
ถามนายกรฐัมนตร ี4 ข้อก่อนหน้า
น้ีก็สามารถแสดงความคิดเห็น
ค�าถาม 6 ข้อครั้งนี้ได้ 
 ขณะทีน่ำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ 
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ ระบวุ่า  
มกีารเกณฑ์ประชาชนมาตอบค�าถาม 
ทัง้มหีลกัฐานการส่งไลน์ให้ตอบค�า 
ถาม หากไม่ใช่นโยบายของกระทรวง
มหาดไทยก็ขอให้ประกาศค�าสั่ง
ห้ามให้ชัดเจน
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่า วนัแรกมปีระชาชนมาแสดง 
ความเห็น 19,580 คน ทั้งปฏิเสธ
ว่าไม่มีการสั่งการให้เกณฑ์คนมา 
ทกุคนมาโดยสมคัรใจ และต้องมา 
ด้วยตัวเอง ถ้าใครท�าจะถือว่ามี 
ความผิด เพราะไม่ได้เป็นนโยบายให้ 
ท�า ไม่ต้องการรู้มากรู้น้อย ใครมา 
แค่ไหนกแ็ค่นัน้ ไม่ได้ต้องการแห่ 
แหนกะเกณฑ์คนว่ามามากมาน้อย  
 พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถงึ 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึง
การต้ังค�าถามคร้ังนี ้โดยยนืยนัว่า 

คสช. ไม่ได้เป็นศตัรกูบันกัการเมอืง 
ไม่ได้หยัง่เสยีงของประชาชนเพ่ือ
ปทูางสูก่ารเมอืง และปฏเิสธว่าไม่ 
ได้เกณฑ์คนมาตอบ 6 ค�าถาม

6 ค�ำถำมแค่อยำกรู้..รักเค้ำมั้ย?
 การตั้งค�าถาม 6 ข้อของ 
พล.อ.ประยุทธ์มีค�าถามกลับว่า 
กว่า 3 ปีทีผ่่านมาที ่คสช. สร้างกล 
ไกทางการเมอืงเพ่ือปฏริปูประเทศ
นั้นมีอะไรที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม
บ้าง การสร้างความปรองดองกล้็ม
เหลว เศรษฐกจิกย็งัวกิฤต การทจุรติ
คอร์รปัชนัก็ยังมีให้เห็นมากมาย 
 เสียงวิพากษ์วิจารณ์ คสช. 
ไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองและ
นักวิชาการเท่านั้น แต่นักธุรกิจ
และประชาชนจ�านวนมากเหน็ว่า
รัฐบาลทหารและ คสช. มีแต่วาท
กรรมสร้างความหวังอย่างลมๆ
แล้งๆ ตัง้หน่วยงานหรอืกรรมการ
ต่างๆ และโยกย้ายข้าราชการ
มากมาย แต่ไม่เห็นมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆทีเ่ป็นรปูธรรมหรอืดขีึน้
เลย แม้แต่การตัง้ “คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ” มาชี้เป็นชี้ตาย
อนาคตประเทศและประชาชนถงึ 
20 ปี ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนหน้าเดมิๆ
ที่ร่วมท�างานกับ คสช. ในองค์กร
หรอืคณะกรรมการชดุต่างๆ ซึง่ไม่
ได้มีผลงานเป็นรูปธรรมเช่นกัน  
 ค�ามัน่สัญญาทีว่่า “ขอเวลำอกี
ไม่นำน จะคืนควำมสขุให้ประเทศ 
ไทยและประชำชน” เป็นแค่ลมปาก 
ความนิยมของรัฐบาลทหารและ 
คสช. ลดลงอย่างมาก ปฏิเสธไม่
ได้ว่าวนันีค้วามนยิมรฐับาลทหาร
และ คสช. ก�าลงัอยูใ่นภาวะเสือ่ม
หรอืตกต�า่สดุกู ่แม้แต่การปรบัคณะ
รฐัมนตรกีถ็กูตัง้ค�าถามมากมายว่า
จะยงัวนเวยีนอยูก่บัพวกพ้องหรอืไม่
 ค�าถาม 6 ข้อของ “ท่ันผูน้�า” 

ถกูวพิากษ์วิจารณ์มากมายว่าไม่น่า
ถาม เพราะค�าตอบทีไ่ม่ใช่พวกเชลียร์
หรอืพวกจดัต้ังจะมแีต่ “ก้อนอิฐ”  
ไม่ใช่ “ดอกไม้” ยิง่ถกูมองว่าก�าลงั
ปูทางเพือ่ “สบืทอดอ�ำนำจ” กย็ิง่ 
ท�าให้เหน็ภาพครัง้เหตกุารณ์พฤษภา 
คม 2535 กบัวาทกรรม “เสยีสตัย์
เพื่อชำติ”
 แม้คนจ�านวนมากจะจ�าไม่ได้
หรือเกิดไม่ทัน แต่ประชาชนวันนี้ 
ไม่ได้ “โง่ จน เจ็บ” ประชาชนรูท้นัและ 
รู้ดีถึงการดันทุรังของผู้เสพติด 
อ�านาจทีพ่ร้อมจะท�าทกุอย่างเพือ่
อยู่ต่อ   
 ค�ำถำม 6 ข้อของ “ท่ันผูน้�ำ” 
ไม่ได้ถำมเพือ่ประเทศชำต ิแต่เป็น
แค่กำรโยนหนิถำมทำง ปัดสวะให้
พ้นตวั และเอำดใีส่ตัวโยนชัว่ใส่คน 
อื่นเท่ำนั้น
 คสช. นัน้เข้ามาปกครองประ 
เทศด้วยการยดึอ�านาจ มไิด้มาจาก
เสยีงของประชาชน ไม่ได้เกดิจาก
ความรกั ความศรทัธาของประชาชน
ที่มอบอ�านาจให้แต่อย่างใด 
 เกือบ 4 ปีที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ ผลงานไม่เป็นท่ีประจกัษ์
ต่อสายตาประชาชน ประชาชนวดั
ฝีมอืรฐับาล ผลงานในการบรหิาร
ประเทศ มิใช่เพียงแค่ลมปาก 
 จะไปออดอ้อนตัง้ค�ำถำมกบั
ประชำชนว่ำยงั... “รักเค้ำมัย้?..รกัเค้ำ 
มัย้?..รกัเค้ำมัย้? ..รกัเค้ำมัย้?..รกัเค้ำ
มัย้?” ท�ำเหมอืนไปทวงบญุคณุว่ำ..  
เค้ำท�ำให้ขนำดนี.้. ยงัดไีม่พออกี 
หรอื? ได้ถำมตวัเองหรือยงัว่ำคณุเป็น
อะไรกบัเขำ จงึไปถำมเขำแบบนัน้?
 นอกจำกจะเป็นค�ำถำมทีไ่ร้
สำระ ไร้วุฒิภำวะแล้ว ยังแสดง 
ออกให้เหน็ถงึกำรหลง ไม่ได้รูจั้ก
ตัวเองเลยว่ำ เขำไม่เลือกคุณมำ 
แต่คุณยึดอ�ำนำจเขำเข้ำมำ
 รูต้วัรยึงั? รกันะ..จุบ๊ จุบ๊!!??
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In Brief : ย่อความ

“วรีบรุษุนาแก” ประกาศพร้อม
เป็นนายกฯและจะจดัการพวก
ทุจริตคอร์รัปชันทุกคน แต่ที่
แรงสุดๆ “ตูน บอดี้สแลม” 
วิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดเพื่อ
ให้คนไทยร่วมบริจาคให้ได้ 
700 ล้านบาทช่วย 11 โรง
พยาบาล ส่วนข่าวร้อนกระฉดู
ด่ากนัม่ัวไปหมดในโซเชยีลคอื
ป้าย “ไทยแลนด์แดนกะลา” 
ของนักเรียนสวนกุหลาบที่
ต้องการสื่อถึงการศึกษาไทย  

ดราม่าแบบไทยๆ

เรื่องราวที่ปรากฏผ่านการน�าเสนอ
ของสื่อมวลชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน
มามหีลากเร่ืองหลายรสจริงๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการประกาศอย่างมุง่มัน่ของอดตี 
ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ“พล.ต.อ. 
เสรพีศิทุธ์ เตมยีาเวส” ในความพร้อม
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศ 
ไทยคนต่อไปถ้าได้รับเสียงสนับสนุน
จากพี่น้องประชาชน
 ท่านออกมายนืยนัชดัเจนว่าจะ
จัดการกับผู้กระท�าความผิดทุจริตต่อ
ชาติบ้านเมอืงทุกคนไม่วา่จะมมีาตรา 
44 คุม้ครองอยูห่รอืไม่ก็ตาม ฟังอย่าง
น้ีแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้น�าสูงสุดและ
บริวารจะร้อนๆหนาวๆกันบ้างหรือ
เปล่า เพราะในอดตีทีผ่่านมา “วรีบรุษุ
นาแก” คนน้ีในวงการสกีากีถือว่าเป็น 
“คนจรงิ” คนหนึง่ จรงิเทจ็อย่างไรคง
ต้องไปถาม “ผูย้ิง่ใหญ่” ในกรมต�ารวจ
บางคนที่ยังรับราชการอยู่ ณ วันนี้
 อีกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลย แต่มี
ความพยายามเช่ือมโยงเปรียบเทียบ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิเข้าด้วยกนั นัน่คอืการ
ออกวิง่เพือ่ขอรบัเงนิบรจิาคของ “ตนู 
บอดี้สแลม” ร็อกเกอร์นิสัยดี ขวัญใจ
ของคนไทยทัง้ประเทศทีว่างแผนออก
วิ่งตั้งแต่จุดใต้สุดของประเทศไทย 
ที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเข้า
เส้นชัยที่จุดเหนือสุดของประเทศ 
ที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 2,191 กิโลเมตรคือระยะทาง
ทั้งหมดที่ “ตูน” จะวิ่งเพื่อน�าเงิน
บริจาคกลบัไปใช้ในโครงการ “ก้าวคน 
ละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ” ผมเคยฟัง “ตูน” เล่าให้ฟัง
จากปากของเขาเองว่า ตอนทีต่ดัสนิใจ
จะวิ่งในโครงการนี้ คนใกล้ชิดหลาย
คนเป็นห่วง และหลายคนเรียกสิ่ง 
ที่เขาตัดสินใจจะท�าว่า...“บ้า”
 แต่ผมประทับใจและมั่นใจใน
สิง่ที ่“ตนู” ท�า และคดิว่าถ้าใครจะท�า
แบบ “ตนู” คงต้องมคีวาม “บ้า” ขบัดนั
อยูบ่้างพอสมควร แต่อะไรทีเ่ป็นพลงั
ภายในแท้จรงิทีผ่ลกัดนั “ตนู” ให้ออก
วิ่งครั้งสุดท้ายนี้ต่างหากที่น่าสนใจ
 การวิง่ครัง้นีจ้�านวนเงนิบรจิาค
ท่ี “ตูน” และทีมงานตั้งเป้าไว้คือ 
700,000,000 บาท (อ่านว่าเจ็ดร้อย
ล้านบาท) เหนือสิ่งอื่นใดคงไม่ใช่เป้า
หมายของจ�านวนเงินที่บริจาค ผม
มั่นใจเพราะได้ยิน “ตูน” พูดออกมา

อย่างนั้นจริงๆ
 “ตูน” บอกเราว่าเขาเชื่อว่าถ้า
คนไทย 70 ล้านคน บรจิาคให้โครงการ
นี้เพียงคนละ 10 บาท เงิน 700 ล้าน
บาทก็ไม่ไกลเกินเอือ้ม เพราะ “ตนู” เชือ่
ว่า “ทุกคน” ในประเทศไทยสามารถ
มีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย
กันเองได้อย่างง่ายๆ ท�าได้จริงและ
เห็นผลจริง ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่า
น่าสนใจ และเชื่อว่าเป็นพลังภายใน
อันแท้จริงที่ผลักดันให้ “ตูน” วิ่ง
 สิง่ทีค่นไทยทกุคนได้ยนิได้เหน็
การกระท�าจากผู้ชายคนนี้ เขาไม่ใช่ 
คนบ้าแน่ๆ แต่สิ่งที่เราได้ยินได้เห็น 
และท�าให้เราเชื่ออย่างหมดใจคือ 
ผูช้ายธรรมดาคนนียั้งม ี“ความเชือ่” 
และเป่ียมไปด้วยความรกัความศรทัธา 
ต่อ “ความรักความสามัคคีของคน 
ไทยในชาติ” และ “ก�าลัง” พสิจูน์ความ
เชือ่ของเขาต้ังแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน
ที่ผ่านมา
 วันที่ผมเขียนต้นฉบับนี้ “ตูน” 
วิง่มาแล้วกว่า 500 กโิลเมตร ไกลกว่า
การวิ่งครั้งแรกที่ได้รับการกล่าวขวัญ 
ไปทั้งประเทศ เพราะคร้ังนั้น “ตูน” 
ต้องวิง่เป็นระยะทางไกล 400 กโิลเมตร 
ภายในระยะเวลาจ�ากัดเพียงแค่ 10 
วัน เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาด 
แคลนให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน 
และเขาก็ท�าส�าเร็จด้วยเงินบริจาค 
ที่สูงถึง 85 ล้านบาท 
 วันนี้ยอดเงินบริจาคสูงกว่า  
200 ล้านบาทแล้ว และ “ตูน” ยังคง
ก้าวต่อไปข้างหน้าตามเจตนารมณ์ท่ี
ตัง้ใจไว้ เป้าหมาย 700 ล้านบาทคงไม่

ไกลเกนิกว่าจะไปถงึ ความเชือ่ ความ
รกั ความศรทัธาที ่“ตนู” ถ่ายทอดออก
มาท้ังจากค�าพดูและการกระท�า สร้าง
พลังใจและคุณค่าต่างๆมากมายให ้
กับคนทั้งประเทศ รวมทั้งผมด้วย
 ผมเชือ่ว่าการวิง่ครัง้นีจ้ะสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูหลานเยาวชน
ของเรา...ทีจ่ะสมัผสัได้จากศลิปินคน
โปรดของเขา และจะได้เหน็ตวัอย่าง
ที่ดีของค�าว่า “เสียสละ” และค�าว่า 
“รู้รักสามัคคี” ตามที่ “ตูน” เชื่อ
 เร่ืองนี้ช่างผิดกันลิบลับกับอีก
เรือ่งทีไ่ม่เก่ียวกันเลย แต่มคีนจ�านวน
มากชอบน�ามาเปรียบเทียบ นั่นคือ
การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกอง
ทัพ เพราะขณะที่ “ตูน” ออกวิ่งก็มี
ข่าวการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ล�าเลียง
ส�าหรับส่งก�าลังจ�านวน 2 ล�า และใน
เวลาไล่เลีย่กันก็มีการรับมอบรถเกราะ
ล้อยาง 5 คันสุดท้าย ที่ก�าลังส่งตรง
มาจากประเทศยูเครน
 นี่ยังไม่นับรวมการจัดซื้ออาวุธ
จากสหรฐัอเมรกิาทีท่่านผู้น�าสูงสุดได้ไป
เจรจาเอาไว้ในโอกาสทีไ่ปเยอืนประเทศ
ของเขาอย่างเป็นทางการอกีด้วย
 จงึมเีสยีงกระแหนะกระแหนมา
จากฟากของประชาชนทีไ่ม่เห็นด้วย
กับการใช้จ่ายงบประมาณเพือ่จดัซือ้
อาวธุยทุโธปกรณ์ของรฐับาลว่า ถ้าลด
งบประมาณส่วนนีล้งไปแค่ไม่ถงึ 1% 
ก็จะมีเงินเหลือไปช่วยโรงพยาบาล
ต่างๆได้มากกว่า 11 โรงพยาบาล 
มากกว่าที่ “ตูน” ก�าลังเชิญชวนคน
ทั้งชาติท�าความดีร่วมกันเสียอีก
 ประเด็นน่าสนใจอีกเรื่องท่ีมี 

“ดราม่า” เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือ 
กรณีภาพป้ายผ้า “ไทยแลนด์แดน
กะลา” ที่ก�าลังเป็นประเด็นร้อนและ
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงความ
เหมาะสมของการใช้ป้ายผ้าดังกล่าว
ในการเดนิขบวนพาเหรดของโรงเรยีน
สวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตร
 เรือ่งนีม้กีระแสวพิากษ์วจิารณ์
กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย 
บ้างก็ออกมาด่าว่าอย่างรุนแรง บ้าง
ก็ออกมาสนับสนุนข้อความบนป้าย
ผ้า แต่เมือ่ได้ฟังความคดิของน้องๆทีม 
งานทีจ่ดัท�าขบวนป้ายผ้าดงักล่าวกต้็อง
เรียนว่าเรื่องนี้เป็น“ดราม่า” ของแท้
 เพราะน้องๆทีมงานท่ีท�าเรื่อง
น้ีต้องการสื่อสารแต่เพียงว่า “แดน
กะลา” ทีแ่สดงบนป้ายผ้านัน้ หมายถงึ
ระบบการศกึษาไทยทีอ่ยูใ่น “กะลา” ไม่
ยอมออกรบัสิง่ใหม่ๆเข้ามาเท่านัน้เอง
 การวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซ
เชียลต้องยอมรับว่า ผู้ที่ท�าตัวเป็นผู้
พิพากษาของสังคมทั้งหลายไม่เข้าใจ
ประเด็นภาพรวม แต่ไปวิจารณ์จาก
ภาพทีส่ือ่มวลชนใช้น�าเสนอเพียงภาพ
เดียว ซึ่งน้องๆก็ออกมายืนยันว่า ถ้า
คนที่ออกมาด่าว่าต�าหนิติเตียนพวก
เขาอย่างรุนแรงได้มโีอกาสเหน็ขบวน
พาเหรดนีท้ัง้หมดกจ็ะทราบทนัทว่ีาเขา
ต้องการสื่อสารเรื่องอะไร!
 เรือ่งสดุท้ายผมอ่านพาดหวัข่าว
ท่ีส่งต่อกนัมาทางโซเชียล ซ่ึงเป็นเร่ือง
การควบคมุแกนน�าสวนยางเข้าไปปรบั
ทัศนคติในค่ายทหาร หลังเตรียมรวม
พลเข้ากรงุเทพฯเพือ่เรียกร้องให้มกีาร
ปรับราคา ใครอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรก็
เชิญกันตามอัธยาศัยนะครับ แต่ผม
อ่านแล้วเหมือนคู่รักงอนอะไรกันอยู่
ก็ไม่รู้ เขาเขียนไว้สั้นแค่นี้แหละ
 เงิบ!! “สุเทพ” แนะ! นายกฯ
อุ้มราคายาง “ประยทุธ์” โต้! ถามมัน
ซเิอาเงนิทีไ่หนมาอุม้ไล่!! ไปหาเงนิมา
ให้ผม

หากลดงบประมาณซ้ืออาวธุแค่ไม่ถงึ 1% 
จะมเีงนิเหลอืช่วยโรงพยาบาลต่างๆได้มากกว่า 11 แห่ง
มากกว่าที ่“ตนู”  วิง่ชวนคนท้ังชาตทิ�าความดร่ีวมกนั
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แนวคิดพัฒนาอสังหาฯ
ส�าหรับผู ้สูงวัยหรือคน
เร่ร่อนจ�านวนมากทีเ่ข้าสู่ 
ภาวะผูส้งูวยั โดยต้องร่วม 
มอืกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง  
ท�าให้มีเงินในการสร้างที่
อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงวัย
ได้จ�านวนมากขึ้นและ
กระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น

อสังหาฯช่วยคนเร่ร่อน(ชรา)
ดร.โสภณ พร โชคชัย
sopon@area.co.th

โลก
อสังหาฯ

เราจะลดจ�านวนคนไร้บ้านหรือ
คนเร่ร่อนและสร้างสังคมที่ดีได้
โดยการสร้างที่อยู่อาศัยส�าหรับ
ผู้สูงวัยในอนาคต โดยเมื่อวัน
จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน ผม
ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับคนเร่ร่อน
ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน 
(www.issarachon.org) ร่วม 
กับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ที่
โรงแรมรตันโกสนิทร์ มผีูเ้ข้าร่วม
ประมาณ 100 คน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมถึงอดีตคนเร่ร่อน 
 การจัดหาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ 
คนเร่ร่อนเกี่ยวข้องกับอสังหา 
ริมทรัพย์ ผมจึงขอพูดถึงเรื่อง 
คนเร่ร่อนซึ่งเป็นประชาชนคน 
เล็กคนน้อยที่อยู่ชายขอบและ 
แทบไม่มีปากเสียงในสังคม โดย
เฉพาะคนชราที่ยากจะช่วยตัว
เอง ทกุวนัน้ีประชากรไทยมเีกือบ 
70 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยหรือ 
อาย ุ60 ปีขึน้ไปเกอืบ 30% หรอื 
21 ล้านคน ในจ�านวนนีเ้ป็นคนจน
ประมาณ 10% หรือ 2.1 ล้านคน 
 สมมุติว่ามีกลุ่มที่ไร้ญาติ 
ขาดมติรจรงิๆ 5% หรอื 105,000 
คนที่ต้องการการดูแล หากมีผู้ที่ 
ยังพอช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 
ได้ 20% ก็จะได้ผู้สูงวัยที่มา 
ช่วยผู้สูงวัยด้วยกัน 21,000 คน  
ถ้ามีสถานสงเคราะห์หรือบ้าน 
พกัผูส้งูวยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย 
คนกลุ่มนี้จะยังท�างานเพื่อผู้อื่น
ได้อยู่
 อันที่จริงปัญหาคนไร้บ้าน 
หรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมัก 
เริม่ต้นทีปั่ญหาเศรษฐกจิ คอืไม่มี 
ฐานะที่จะอยู่ได้อย่างปรกติสุข  
บางคนจึงออกมา “ตายเอา 
ดาบหน้า” เป็นคนเร่ร่อนนัน่เอง 
สังคมควรส่งเสริมการจ้างงาน 
ผู้สูงวัยเช่นในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
การจ้างงานผู้สูงวัยจะท�าให ้
ผู้สูงวัยรู ้สึกมีศักดิ์ศรีที่ยังสา 
มารถดูแลตัวเองได้ ท�าให้มีก�า 
ลังใจที่จะอยู่เพื่อตัวเองต่อไป
 ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการจ้าง
งานผู้สูงวัยคือ ผู้สูงวัยมีโอกาส 
เจบ็ป่วยง่ายกว่าคนหนุม่สาว จงึ 
อาจเป็นภาระแก่นายจ้าง โดย 
เฉพาะภาคเอกชน ท�าให้ในทาง 
ปฏิบัติไม่มีการจ้างผู้สูงวัยท�า 
งานเท่าทีค่วร การจ้างงานจงึเน้น 
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
แทน ทั้งที่ประเทศที่ยกตัวอย่าง 
ข้างต้นไม่มีการใช้แรงงานต่าง 
ด้าวเลย
 กรณีนี้สิ่งที่ท�าได้คือให้รัฐ
ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ 
ดูแลสุขภาพผู ้ส ูงวัยที่ม ีการ 
จ้างงาน
 การดูแลคนไร้ที่พึ่งนั้น 
สถานสงเคราะห์ต่างๆมักมีคิว 
ยาวมาก เช่น บ้านพกัคนชราบาง 
แคให้บริการได้ 150 คน แต่
ขณะนี้รอคิว 500 คน บ้านกึ่ง
วิถีมีพยาบาลวิชาชีพเพียงหนึ่ง
เดยีวแต่ต้องดแูลคนไข้เกอืบ 500 
คน การบริการจึงไม่ท่ัวถึงเท่า
ที่ควร อาจกล่าวได้ว่าสถานสง 

เคราะห์ต่างๆมีไว้เพื่อแสดงว่า 
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการ 
สังคม แต่มีจ�านวนน้อยมาก จึง
แทบไม่มีสวัสดิการสังคมนั่นเอง
 รัฐบาลยังให้ความส�าคัญ 
กบัคนไร้ทีพ่ึง่หรอืคนไร้บ้านน้อย
มาก งบประมาณของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯประมาณ 10,000 
ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 0.3% 
ของงบประมาณแผ่นดินที่สูงถึง
ปีละ 2.7 ล้านล้านบาท จึงไม่มี
เงนิเพยีงพอทีจ่ะมาใช้จ่ายด้านนี้
 บางท่านอาจมข้ีอเสนอแนะ 
ว่าควรกระจายการดูแลผู้สูงวัย
ไปยงัท้องถิน่ต่างๆ แต่ความเป็น 
จริงท้องถิ่นเองก็มีงบประมาณที่ 
จ�ากัดอย่างย่ิง ก�าลังคนภาครัฐ
ทัง้หมด 2.1 ล้านคน ปรากฏว่าเป็น 
ของส่วนท้องถิ่นเพียง 22% 
คิดเป็นปริมาณงบประมาณ 
ก็อาจน้อยกว่านี้อีก ท้องถิ่น 
จึงไม ่มีโอกาสดูแลคนไร ้ที่ 
พึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า 
ที่ควรจนกว่าจะมีการกระจาย
ทรัพยากรและกระจายอ�านาจ
ที่แท้จริง
 รฐับาลควรร่วมมอืกับภาค
เอกชนจัดหาที่อยู่อาศัยส�าหรับ 
ผู้สูงวัยเพื่อไม่ให้ออกมาเร่ร่อน  

โดยอาจท�าเป็นที่อยู่อาศัยประ 
เภทเช่าระยะยาวให้ผู้สูงวัยได้ 
ดูแลกันเอง ชุมชนผู้สูงวัยไม ่
จ�าเป็นต้องอยู่ในเมือง แต่ต้อง 
มีพยาบาลคอยดูแลให้เพียง 
พอและสามารถหมุนเวียนผู้สูง
วัยมาอยู่ได้ตามภาวะของอายุ 
เป็นชุมชนผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเอง
ได้พอสมควร ส�าหรับผู้ป่วยหรือ
ติดเตียงก็มีสถานสงเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
 ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงวัย 
และการสร้างสังคมผู้สูงวัยที่ยัง 
ช่วยตวัเองได้อาจเป็นการลงทนุของ 
ผู้สูงวัยเอง โดยการเช่าซื้อที่อยู่
อาศัยท่ีสามารถขายต่อได้เพื่อ
น�าเงนิไปรกัษายามเจ็บป่วยหนกั 
เป็นต้น การด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
ผสมกับระบบสวัสดิการสังคม 
จะท�าให้มีเงินในการสร้างที่อยู่
อาศัยส�าหรับผู้สูงวัยได้จ�านวน 
มากขึน้และกระจายได้ทัว่ถงึมากขึน้
 ภาคเอกชนและภาคประชา 
ชนสามารถมีส่วนร่วม โดยถือ
เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อ 
สงัคม (corporate social responsi 
bility-CSR) การแสวงหาความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะท�าให้ 
มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยçส�าหรับผู้สูงวัยได้อย่าง 
กว้างขวาง และเป็นแบบอย่างทีด่ี 
ส�าหรับประเทศอื่น มาช่วยกัน 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับ 
ผู้สูงวัยกันเถอะ

ชุมชนผู้สูงวัยไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในเมือง 
แต่ต้องมีพยำบำลคอยดูแลให้เพียงพอ

หมุนเวียนผู้สูงวัยมำอยู่ได้ตำมภำวะของอำยุ
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ความย้อนแย้งของอ�านาจ
จดัการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่
ท่ีปรากฏอยูใ่นกฎหมาย กกต. 
กับรัฐธรรมนูญ ผนวกกับค�า 
ถามเรือ่งความชอบธรรมใน
สทิธสินบัสนนุพรรคการเมือง 
นกัการเมอืงของ คสช. ท�าให้
วติกว่า คสช. ก�าลังก้าวทลีะ
ข้ันด้วยการยึดการเมอืงสนาม
เล็กก่อน เพื่อใช้เป็นฐานยึด
การเมืองสนามใหญ่ต่อไป

จับกระแส
การเมือง
สมศักดิ์ ไม้พรต
bkk321@yahoo.com

อภินิหารไม่สิ้นสุด

ข่าวเตรียมปลดล็อกทางการเมือง 
บางพื้นที่เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งใหญ่ระดับ
ชาติถือว่ามีความน่าสนใจ
	 นอกจากผลการเลือกตั้งว่า 
ใครสังกัดพรรคการเมืองใดจะเข้า	 
วนิได้นัง่เก้าอีบ้รหิารงานทอ้งถิน่แลว้ 
ยังมีความน่าสนใจในเรื่องวิธีการคัด
คนเข้าสู่อ�านาจด้วย
	 เพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ 
กนัอยูใ่นปัจจบุนัก�าหนดให้คณะกรรม 
การการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เป็นผู้จัด 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
	 แต่ในพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ	 (พ.ร.ป.)	 ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้	มาตรา	27	บญั 
ญัตใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผูจ้ดั	โดย	กกต.	มีหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ผู้ควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น
	 ประเดน็นี	้กกต.	ได้ทกัท้วงในช่วง 
ทีม่กีารพจิารณา	พ.ร.ป.	แล้ว	แต่ไม่ได้รบั
การแก้ไข	จนกฎหมายผ่านสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาต	ิ(สนช.)	ออกมามผีลบังคับใช้
	 แต่เพือ่ไม่ให้มปัีญหาตามมาภาย
หลงั	กกต.	จงึจะเสนอให้ศาลรฐัธรรมนญู
วินิจฉัยชี้ขาดว่า	พ.ร.ป.กกต.	มาตรา	
27	ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่
	 หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐ 
ธรรมนญู	มาตรานีจ้ะไม่มสีภาพบงัคบั
ใช้	ต้องปรับแก้กันใหม่
	 หมายความว่าการปลดล็อก 
เพื่อจัดเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องเลื่อน 
ออกไปเพื่อรอแก้ไขกฎหมายให้เรียบ 
ร้อยก่อน
	 “ฝากไปถงึรฐับาลว่า	การจดัการ
เลือกตั้งเป็นอ�านาจและการประเมิน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
(คสช.)	ว่าจะให้มกีารเลอืกตัง้ในระดบั
ใด	 และสามารถผ่อนคลายในพื้นที่ 
ใดบ้าง	เมือ่ปลดลอ็กแล้วน่าจะเป็นบท 
บาทของ	กกต.	ทีจ่ะประชมุว่าจะมอบ
หมายให้ใครจดัการเลอืกตัง้	ซึง่อาจจะ
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ	หรือหน่วย
ราชการ	 หรือท้องถิ่นจัดการเลือกตั้ง 
กไ็ด้	ไม่ใช่อยูด่ีๆ รฐับาลก�าหนดว่าใคร 
เป็นคนท�า	อย่างนี้ไม่ถูก”
 เป็นค�ากล่าวของนายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร กกต.
	 ความส�าคัญของการจัดการ

เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกหลังการ 
ท�ารัฐประหารเมื่อปี	2557	คือมีองค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดบัทั้ง 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	(อบจ.)	เทศ 
บาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	 
รวมถงึเมอืงพทัยา	และกรงุเทพมหานคร	 
รวมแล้วกว่า	 8,000	 แห่งที่ต้องจัด
เลือกตั้งทั่วประเทศ
	 เป็นที่รู้กันดีว่าการเมืองสนาม
เล็กในท้องถิ่นนั้นเป็นฐานทางการ
เมืองให้กับนักการเมืองระดับชาติที่ 
จะต้องแข่งขันกันในช่วงปลายปีหน้า
ตามโรดแม็พของ	คสช.
	 หากใครยดึการเมอืงสนามเลก็
ได้ก็เท่ากับว่ามีแต้มต่อในการเลือก 
ตัง้ระดบัชาต	ิเพราะนกัการเมอืงท้อง
ถิ่นคือแขนขาของนักการเมืองระดับ
ชาติ	เป็นตัวแทนท�างานในพื้นที่
	 เรยีกว่าเป็นหวัคะแนนกไ็ม่ผดิ 
ไปจากความเป็นจริงนัก
	 เมือ่การเมอืงสนามเลก็มคีวาม 
ส�าคญัต่อการเมอืงสนามใหญ่	 การยดึ 
พืน้ทีใ่ห้ได้มากทีส่ดุย่อมเป็นเป้าหมาย 
ของพรรคการเมอืง	นกัการเมอืงระดบัชาติ
	 ทีส่�าคญัไปกว่าน้ัน	ผลการเลอืก
ตั้งการเมืองสนามเล็กจะเป็นเครื่อง
ชี้วัดได้อย่างหน่ึงว่าผลการเลือกตั้ง
การเมืองสนามใหญ่จะเป็นอย่างไร
 แน่นอนว่า คสช. สามารถใช้ผล 
การเลือกตั้งการเมืองสนามเล็กประ 
เมินอนาคตการเมืองสนามใหญ่ได้
เช่นเดียวกัน
	 ย้อนไปดูเรื่องอ�านาจหน้าที่ใน 
การจัดเลือกตั้งที่กฎหมาย	 กกต.ใหม่

มอบให้เป็นหน้าท่ีของท้องถิน่	ให้	กกต.	 
ขยบัสถานะมาเป็นผูค้วบคมุก�ากบัดแูล
	 แต่ยังไม่แน่ชัดว่าการให้อ�า 
นาจท้องถิน่จดัการเลอืกตัง้นัน้มคีวาม
หมายกว้างไกลแค่ไหน
	 จะให้เป็นอ�านาจท้องถิ่นนั้นๆ
เลย	 เช่น	 อบต.ไหนมีเลือกตั้งก็ให้	
อบต.นั้นเป็นผู้จัดเลือกตั้งเอง	 โดย
ให้ปลัด	 อบต.	 และเจ้าหน้าที่	 อบต.	
ด�าเนนิงานโดยประสานขอความร่วม
มอืจากหน่วยราชการอืน่ในพ้ืนที	่หรอื 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงจัดเลือกตั้ง
	 ถ้าให้กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่จดักเ็ท่ากบัย้อนยคุกลบัไปเป็น 
เหมอืนในอดตีทีใ่ห้กระทรวงมหาดไทย
เป็นผูจ้ดัเลอืกตัง้ทกุระดบัทัว่ประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	การให้	กกต.	เป็น 
ผู้ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความบรสิทุธิย์ตุธิรรมถอืเปน็สิง่ทีถ่กู 
ต้อง	เพราะ	กกต.	ไม่มเีจ้าหน้าทีม่ากพอ 
ทีจ่ะจดัเลอืกตัง้ได้ด้วยตวัเอง	 ต้องขอ 
ตวัข้าราชการจากหน่วยงานอืน่มาช่วย
	 สิ่งที่ท�าให้หลายฝ่ายเป็นห่วง
คือ	 เรามีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา
หลายครั้งว่าการเลือกตั้งภายใต้การ
จัดการของกระทรวงมหาดไทยท�าให้ 
ผลการเลือกตั้งเกิดความพลิกผัน 
ได้ในหลายพืน้ที	่ จงึเป็นทีม่าของการ
เขยีนรฐัธรรมนญูฉบบัปี	2540	แจ้งเกดิ	 
กกต.	 เพือ่ให้ท�าหน้าทีจ่ดัและควบคมุ
การเลอืกตัง้แทนกระทรวงมหาดไทย
	 ยิง่กระทรวงมหาดไทยยคุนีอ้ยู่
ใต้การก�ากับดูแลควบคุมของ	 คสช.	

หากใครยึดการเมืองสนามเล็กได้
เท่ากับมีแต้มต่อในการเลือกตั้งระดับชาติ 

เพราะนักการเมืองท้องถิ่นคือ
แขนขาของนักการเมืองระดับชาติ 

ยิ่งท�าให้เกิดความเป็นห่วงว่าผลการ 
เลือกตั้งหลายพื้นที่อาจเป็นไปอย่าง
เหนือความคาดหมาย
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่หวัหน้า 
คสช. ตัง้ค�าถามให้ประชาชนร่วมกนั 
ตอบ ซึง่สทิธกิารสนบัสนนุพรรคการ 
เมอืง นกัการเมอืงของ คสช. เป็นหนึง่
ในค�าถามส�าคัญ 6 ข้อด้วย
	 จงึไม่แปลกทีจ่ะเกิดความกังวล 
และเอามาผกูโยงเรือ่งการปลดล็อก
ให้เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง
ใหญ่	 และการยึดอ�านาจจัดเลือกตั้ง 
จาก	กกต.	มาไว้ทีก่ระทรวงมหาดไทย	
ในเม่ือการเมืองท้องถิน่เป็นฐานส�าคญั 
ของการเมืองระดับชาติ
	 ท�าให้หลายคนมองว่า	คสช.	ก�า 
ลังก้าวทีละขั้นด้วยการยึดการเมือง
สนามเลก็ก่อนเพือ่เป็นฐานยดึการเมอืง
สนามใหญ่ต่อไป	
	 แม้	คสช.	ตั้งค�าถามท�านองว่า 
การสนบัสนนุพรรคการเมอืง	นกัการ
เมืองควรเป็นสิทธิของ	คสช.	ที่ท�าได้	
เพราะหวัหน้า	คสช.	ไม่คดิลงสมัครรบั 
เลอืกตัง้อยูแ่ล้ว	แต่ความคดิทีจ่ะเชือ่ม
โยงสถานการณ์เข้าด้วยกนัห้ามกนัไม่ได้
	 อย่างไรก็ตาม	 คงต้องรอผล
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญก่อน
ว่า	มาตรา	27	ของ	พ.ร.ป.กกต.นั้น	
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 224	 (1)	
ที่บัญญัติให้	 กกต.	 มีอ�านาจจัดหรือ
มอบอ�านาจให้หน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นก็ได้หรือไม่
	 ถ้าผลตีความออกมาว่าขัด	อ�า 
นาจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะกลับ 
ไปอยูใ่นมอืของ	กกต.	แต่ถ้าไม่ขดั	อ�านาจ
จัดการเลือกต้ังท้องถิน่กจ็ะเป็นของหน่วย
งานสงักัดกระทรวงมหาดไทย
 เมือ่ผลเลอืกตัง้ออกมาแล้วจะ 
มอีภนิหิารสร้างความอศัจรรย์ให้เกดิ
ขึน้เพ่ือปูทางไปถงึการเลอืกตัง้สนาม
ใหญ่หรือไม่ก็ต้องคอยดูกันต่อไป
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In Brief : ย่อความ

ความย้อนแย้งของอ�านาจ
จดัการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่
ท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมาย กกต. 
กับรัฐธรรมนูญ ผนวกกับค�า 
ถามเรือ่งความชอบธรรมใน
สทิธสินบัสนนุพรรคการเมอืง 
นกัการเมอืงของ คสช. ท�าให้
วติกว่า คสช. ก�าลงัก้าวทลีะ
ขัน้ด้วยการยดึการเมอืงสนาม
เล็กก่อน เพื่อใช้เป็นฐานยึด
การเมืองสนามใหญ่ต่อไป

จับกระแส
การเมือง
สมศักดิ์ ไม้พรต
bkk321@yahoo.com

อภินิหารไม่สิ้นสุด

ข่าวเตรียมปลดล็อกทางการเมือง 
บางพื้นที่เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งใหญ่ระดับ
ชาติถือว่ามีความน่าสนใจ
	 นอกจากผลการเลือกตั้งว่า 
ใครสังกัดพรรคการเมืองใดจะเข้า	 
วนิไดน้ัง่เก้าอีบ้รหิารงานทอ้งถิน่แล้ว 
ยังมีความน่าสนใจในเรื่องวิธีการคัด
คนเข้าสู่อ�านาจด้วย
	 เพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ 
กนัอยู่ในปัจจบุนัก�าหนดให้คณะกรรม 
การการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เป็นผู้จัด 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
	 แต่ในพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ	 (พ.ร.ป.)	 ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้	มาตรา	27	บญั 
ญตัใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น
ผูจ้ดั	โดย	กกต.	มีหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ผู้ควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น
	 ประเดน็น้ี	กกต.	ได้ทกัท้วงในช่วง 
ทีม่กีารพจิารณา	พ.ร.ป.	แล้ว	แต่ไม่ได้รบั
การแก้ไข	จนกฎหมายผ่านสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต	ิ(สนช.)	ออกมามผีลบงัคับใช้
	 แต่เพือ่ไม่ให้มปัีญหาตามมาภาย
หลงั	กกต.	จงึจะเสนอให้ศาลรฐัธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดว่า	พ.ร.ป.กกต.	มาตรา	
27	ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่
	 หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐ 
ธรรมนญู	มาตรานีจ้ะไม่มีสภาพบงัคบั
ใช้	ต้องปรับแก้กันใหม่
	 หมายความว่าการปลดล็อก 
เพื่อจัดเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องเลื่อน 
ออกไปเพื่อรอแก้ไขกฎหมายให้เรียบ 
ร้อยก่อน
	 “ฝากไปถึงรฐับาลว่า	การจดัการ
เลือกตั้งเป็นอ�านาจและการประเมิน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
(คสช.)	ว่าจะให้มกีารเลอืกตัง้ในระดบั
ใด	 และสามารถผ่อนคลายในพื้นที่ 
ใดบ้าง	เมือ่ปลดลอ็กแล้วน่าจะเป็นบท 
บาทของ	กกต.	ทีจ่ะประชมุว่าจะมอบ
หมายให้ใครจดัการเลอืกตัง้	ซึง่อาจจะ
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ	หรือหน่วย
ราชการ	 หรือท้องถิ่นจัดการเลือกตั้ง 
กไ็ด้	ไม่ใช่อยูด่ีๆ รฐับาลก�าหนดว่าใคร 
เป็นคนท�า	อย่างนี้ไม่ถูก”
 เป็นค�ากล่าวของนายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร กกต.
	 ความส�าคัญของการจัดการ

เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกหลังการ 
ท�ารัฐประหารเมื่อปี	2557	คือมีองค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดบัทั้ง 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	เทศ 
บาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	 
รวมถงึเมอืงพทัยา	และกรงุเทพมหานคร	 
รวมแล้วกว่า	 8,000	 แห่งท่ีต้องจัด
เลือกตั้งทั่วประเทศ
	 เป็นที่รู้กันดีว่าการเมืองสนาม
เล็กในท้องถ่ินน้ันเป็นฐานทางการ
เมืองให้กับนักการเมืองระดับชาติท่ี 
จะต้องแข่งขันกันในช่วงปลายปีหน้า
ตามโรดแม็พของ	คสช.
	 หากใครยดึการเมอืงสนามเล็ก
ได้ก็เท่ากับว่ามีแต้มต่อในการเลือก 
ตัง้ระดบัชาต	ิเพราะนกัการเมืองท้อง
ถิ่นคือแขนขาของนักการเมืองระดับ
ชาติ	เป็นตัวแทนท�างานในพื้นที่
	 เรยีกว่าเป็นหวัคะแนนกไ็ม่ผิด 
ไปจากความเป็นจริงนัก
	 เมือ่การเมอืงสนามเลก็มคีวาม 
ส�าคญัต่อการเมอืงสนามใหญ่	 การยึด 
พืน้ทีใ่ห้ได้มากทีส่ดุย่อมเป็นเป้าหมาย 
ของพรรคการเมอืง	นกัการเมอืงระดับชาติ
	 ทีส่�าคญัไปกว่านัน้	ผลการเลือก
ตั้งการเมืองสนามเล็กจะเป็นเครื่อง
ชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าผลการเลือกตั้ง
การเมืองสนามใหญ่จะเป็นอย่างไร
 แน่นอนว่า คสช. สามารถใช้ผล 
การเลือกตั้งการเมืองสนามเล็กประ 
เมินอนาคตการเมืองสนามใหญ่ได้
เช่นเดียวกัน
	 ย้อนไปดูเรื่องอ�านาจหน้าที่ใน 
การจัดเลือกตั้งที่กฎหมาย	 กกต.ใหม่

มอบให้เป็นหน้าทีข่องท้องถิน่	ให้	กกต.	 
ขยบัสถานะมาเป็นผูค้วบคมุก�ากบัดแูล
	 แต่ยังไม่แน่ชัดว่าการให้อ�า 
นาจท้องถิน่จัดการเลือกตัง้นัน้มคีวาม
หมายกว้างไกลแค่ไหน
	 จะให้เป็นอ�านาจท้องถิ่นนั้นๆ
เลย	 เช่น	 อบต.ไหนมีเลือกตั้งก็ให้	
อบต.นั้นเป็นผู้จัดเลือกตั้งเอง	 โดย
ให้ปลัด	 อบต.	 และเจ้าหน้าที่	 อบต.	
ด�าเนนิงานโดยประสานขอความร่วม
มอืจากหน่วยราชการอืน่ในพืน้ที	่หรอื 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงจัดเลือกตั้ง
	 ถ้าให้กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่จดักเ็ท่ากบัย้อนยคุกลบัไปเป็น 
เหมอืนในอดตีทีใ่ห้กระทรวงมหาดไทย
เป็นผูจ้ดัเลือกตัง้ทกุระดบัทัว่ประเทศ
	 อย่างไรกต็าม	การให้	กกต.	เป็น 
ผู้ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความบรสิทุธิย์ตุธิรรมถอืเปน็สิง่ทีถ่กู 
ต้อง	เพราะ	กกต.	ไม่มเีจ้าหน้าทีม่ากพอ 
ทีจ่ะจดัเลือกตัง้ได้ด้วยตวัเอง	 ต้องขอ 
ตวัข้าราชการจากหน่วยงานอืน่มาช่วย
	 สิ่งที่ท�าให้หลายฝ่ายเป็นห่วง
คือ	 เรามีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา
หลายครั้งว่าการเลือกตั้งภายใต้การ
จัดการของกระทรวงมหาดไทยท�าให้ 
ผลการเลือกตั้งเกิดความพลิกผัน 
ได้ในหลายพืน้ที	่ จงึเป็นทีม่าของการ
เขยีนรฐัธรรมนญูฉบบัปี	2540	แจ้งเกดิ	 
กกต.	 เพือ่ให้ท�าหน้าทีจ่ดัและควบคมุ
การเลือกตัง้แทนกระทรวงมหาดไทย
	 ยิง่กระทรวงมหาดไทยยคุน้ีอยู่
ใต้การก�ากับดูแลควบคุมของ	 คสช.	

หากใครยึดการเมืองสนามเล็กได้
เท่ากับมีแต้มต่อในการเลือกตั้งระดับชาติ 

เพราะนักการเมืองท้องถิ่นคือ
แขนขาของนักการเมืองระดับชาติ 

ยิ่งท�าให้เกิดความเป็นห่วงว่าผลการ 
เลือกตั้งหลายพื้นที่อาจเป็นไปอย่าง
เหนือความคาดหมาย
 โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่หวัหน้า 
คสช. ตัง้ค�าถามให้ประชาชนร่วมกนั 
ตอบ ซึง่สทิธิการสนบัสนนุพรรคการ 
เมอืง นกัการเมอืงของ คสช. เป็นหนึง่
ในค�าถามส�าคัญ 6 ข้อด้วย
	 จงึไม่แปลกทีจ่ะเกดิความกงัวล 
และเอามาผูกโยงเร่ืองการปลดล็อก
ให้เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง
ใหญ่	 และการยึดอ�านาจจัดเลือกตั้ง 
จาก	กกต.	มาไว้ทีก่ระทรวงมหาดไทย	
ในเมือ่การเมอืงท้องถิน่เป็นฐานส�าคญั 
ของการเมืองระดับชาติ
	 ท�าให้หลายคนมองว่า	คสช.	ก�า 
ลังก้าวทีละขั้นด้วยการยึดการเมือง
สนามเลก็ก่อนเพือ่เป็นฐานยดึการเมอืง
สนามใหญ่ต่อไป	
	 แม้	คสช.	ตั้งค�าถามท�านองว่า 
การสนบัสนนุพรรคการเมอืง	นกัการ
เมืองควรเป็นสิทธิของ	คสช.	ที่ท�าได้	
เพราะหวัหน้า	คสช.	ไม่คิดลงสมคัรรบั 
เลอืกตัง้อยูแ่ล้ว	แต่ความคดิทีจ่ะเชือ่ม
โยงสถานการณ์เข้าด้วยกนัห้ามกนัไม่ได้
	 อย่างไรก็ตาม	 คงต้องรอผล
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญก่อน
ว่า	มาตรา	27	ของ	พ.ร.ป.กกต.นั้น	
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 224	 (1)	
ท่ีบัญญัติให้	 กกต.	 มีอ�านาจจัดหรือ
มอบอ�านาจให้หน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นก็ได้หรือไม่
	 ถ้าผลตีความออกมาว่าขัด	อ�า 
นาจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะกลับ 
ไปอยูใ่นมอืของ	กกต.	แต่ถ้าไม่ขัด	อ�านาจ
จดัการเลอืกตัง้ท้องถิน่กจ็ะเป็นของหน่วย
งานสงักดักระทรวงมหาดไทย
 เมือ่ผลเลอืกตัง้ออกมาแล้วจะ 
มอีภนิหิารสร้างความอศัจรรย์ให้เกดิ
ขึน้เพือ่ปทูางไปถงึการเลอืกตัง้สนาม
ใหญ่หรือไม่ก็ต้องคอยดูกันต่อไป
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In Brief : ย่อความ

เรื่องของคลองไทยหรอืคอคอด
กระยังพอมีสารัตถะที่กล่าวถึง
ได้อย่างน่าสนใจมาก เพราะ
มีหลายแง่และหลากหลายมุม 
มองมากทีเดียว เรื่องคอคอด 
กระมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง
จังหวัดชุมพรและระนองนั้น 
นับเป็นอีกประวัติศาสตร์ที่มี
ความน่าสนใจมากและมีหลาก
หลายมิติ  
	 ในแง่เศรษฐกิจและการ 
เมืองย่อมเกี่ยวข้องกับรัฐบาล	
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
โดยเฉพาะเมื่อมีผู้พยายามปัด
ฝุน่โครงการเสนอเรือ่งคลองไทย	 
โดยคาดหมายให้	พล.อ.ประยทุธ์
ตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อ 
ไปเพื่อเชื่อม	 2	 มหาสมุทรคือ
แปซิฟิกและอินเดียเข้าหากัน	
ท�าให้ย่นระยะทางการเดินเรือ 
ถือเป็นโครงการยักษ์ที่อาจสา 
มารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้
รุ ่งเรืองขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจ 
ทางเศรษฐกิจของโลกก็ได้
	 เรื่องคลองเชื่อมโยง	2	ฝั่ง
มหาสมุทรมีการน�ามากล่าวถึง 
อีกครั้ง	 ไม่ใช่ในชื่อคอคอดกระ	
แต่เสนอใหม่ในชือ่ “คลองไทย” 
ซึ่งมีวิวาทะแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกันแล้วหลายครั้ง	แต่ยัง 
ไม่ยุติ	 จนกลายเป็นประเด็นขึ้น
มาอีกคร้ังเมื่อไม่นานมานี้	 ซึ่ง
มีประเด็นประวัติศาสตร์ที่ไม่
ได้กล่าวถึง	 ผู้เขียนในฐานะนัก
ประวัติศาสตร์จึงขอเขียนถึง
ประเด็นนี้โดยเฉพาะ
	 ความจริงโครงการน้ีเคย
เกิดข้ึนมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุง
ศรอียธุยา	มแีนวคดิการขดุคลอง 
ที่คอคอดกระ	 สืบเนื่องจากฝรั่ง 
เศสมีแนวคิดจะเคลื่อนเรือรบ

จากอ่าวไทยไปยังมหาสมุทรอิน 
เดียเพื่อผลทางยุทธศาสตร์โดย 
หวงัว่าจะรกัษาสมดลุของกองทพั
เรือกับฝ่ายอังกฤษ	ซึ่งมีอิทธิพล
เหนือพม่าในมหาสมุทรอินเดีย
และพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามา
ในอุษาคเนย์
	 การขดุคอคอดกระในสมัย
นั้นมีอุปสรรคขัดขวางหลาย
ประการ	 รวมทั้งอังกฤษซ่ึงเป็น 
มหาอ�านาจในตอนน้ันก็ไม่ยินด	ี
เพราะกลวัจะกระทบถงึสงิคโปร์
และปีนังที่อังกฤษมีประโยชน ์
อยู่	จึงท�าให้ถูกระงับไป
 ความจริงถ้าไม่เดินเรือ 
ผ่านช่องแคบมะละกาก็ยังมี
เส้นทางข้ามมหาสมทุรแปซฟิิก 
และอินเดียโดยการเดินทาง
ทางบกหลายเส้นทาง มิใช่จะ
ต้องผ่านตรงคอคอดกระเท่านัน้  
 เส้นทางการขนถ่ายสินค้า 
หรือการเดินทางมีทางตอนบน 
สุดคือ	 ไล่มาจากเมืองมะริด	 
กุยบุรี	 เพชรบุรี	 แล้วไปออกที่
กระบุรี
	 เส้นทางถัดลงมาคือ	 เส้น

ทางชุมพรไปตะกั่วป่า	 หรือเส้น 
ทางกระบ่ี	อ่าวบ้านดอน	สรุาษฎร์ 
ธานี	 หรือจะเป็นเส้นทางล่าง
ลงมาอีกหน่อยอย่างเส้นทาง
นครศรธีรรมราช	ตรงั	และพทัลงุ	
ซึ่งในเวลาต่อมาเส้นทางเหล่า 
นีก้็ปรับลดระดบัลงมากลายเปน็
เพียงเส้นทางท้องถิ่นเท่านั้น
 กล่าวโดยสรุปแล้วการ
ขนสินค้าข้ามมหาสมุทรนั้น 
ยังมีเส้นทางอยู่ล่างสุด ได้แก ่
เส้นทางทีเ่รยีกว่า “โพธิน์ารายณ์” 
เชือ่มโยงระหว่างรฐัไทรบรุแีละ
ปัตตานี เป็นเส้นทางที่มีอยู ่ 
จริงในประวัติศาสตร์
	 เส้นทางข้ามมหาสมทุรเหล่า
น้ีเองท่ีเรือส�าเภาขนสินค้าข้ึน 
ฝ่ังล้วนต้องขนสมัภาระหรอืสนิค้า
บรรทุกไปบนหลังช้าง	 โดยลัด
เลาะผ่านไปตามป่าเขาจนถึง 
ฝั่งมหาสมุทรอีกด้านตามเส้น 
ทางข้างต้น	 ขนสินค้าจากหลัง
ช้างมาลงบนเรือส�าเภาที่ต้อง 
ออกไปฝ่าคลื่นลมในมหาสมุทร
ต่อไป
	 เส้นทางข้ามมหาสมุทร

เส้นล่างสุดนี้น่าสนใจในแง่ของ
ประวัติศาสตร์รัฐไทยโบราณใน
ยุคก่อนหน้าอาณาจักรศรีวิชัย
ด้วยซ�้าไป	 เส้นทางสายนี้มีบาง
หลักฐานเรียกว่า	 “ช่องแคบ 
โพธิ์นารายณ์”
	 โดยข้อเท็จจริงนั้นเส้น
ทางข้ามมหาสมุทรระหว่างมหา 
สมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแป 
ซิฟิกมมีานานแล้ว	จงึอาจสะท้อน
ว่าคนสมัยก่อนมีความเข้าใจ 
ตามยุทธศาสตร์ของอดีตนายก
รัฐมนตรีทักษิณ	 ชินวัตร	 ที่เคย
เรยีกว่า	“location and location 
and location”
	 ยิ่งสถานการณ์โลกปัจุบัน
ด้วยแล้ว	 ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
หมด	 มีการแข่งขันเต็มไปหมด	
แม้เราไม่คิดแข่งขันกับใคร	 แต่
เขาก็จะแข่งขันกับเรา
 อย่างไรก็ตาม เรื่องคลอง
ไทยแม้รัฐบาลพยายามผลัก 
ดันและมีใครต่อใครเชียร์กันอยู่
ก็คงไม่ใช่ง่ายนัก ปัญหาที่เห็น
ชัดเจนคือ ข้อแรก การเลือก 
แนวทีจ่ะขดุว่าเอาจดุไหน? เพราะ
ไม่ใช่มีเพียงแนว 5A หรือ 9A 
แต่ที่มีการศึกษากันมาแล้วมี
ถึง 10 แนว หากเอาแนวล่าสุด
ของผู้เขียนที่น�าเสนอก็ครบโหล 
พอดี และยังมีอีก 2 แนวที่เริ่ม
มคีนเชยีร์กนั นอกเหนอืจากโพธิ์
นารายณ์ก็มีแนวตรงกระบี่ไป 
ออกอ่าวบ้านดอนที่สุราษฎร ์
ธานี  
 ดแูล้วเรือ่งนีย้งัต้องมวีวิาทะ 
กันอีกเยอะครับ!

‘คลองไทย’อนาคตของความฝัน?

การผลักดันคลองไทยไม่
ง่าย ปัญหาท่ีเห็นชัดเจน 
คือจะขุดจุดไหน เพราะ
ไม่ใช่มีเพียงแนว 5A หรือ 
9A แต่ที่มีการศึกษากัน 
มาแล้วมีถึง 10 แนว

การขนสินค้าข้ามมหาสมุทรยังมีเส้นทางอยู่ล่างสุด 
ได้แก่เส้นทางที่เรียกว่า “โพธิ์นารายณ์” 
เชื่อมโยงระหว่างรัฐไทรบุรีและปัตตานี 
เป็นเส้นทางที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์

กรีดกระบ่ี
บนสายธาร
เรืองยศ จันทรคีรี/ณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
editor59lokwannee@gmail.com
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กะละมัง

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซาอุดี 
อาระเบียภายใต้มกฎุราชกมุารโมฮมั
เหม็ด บิน ซัลมาน ที่มีพระชนมายุ 
32 พรรษา ก�าลังถูกจับตามองไป
ทั่วโลก เมื่อทรงเปิดกรงทองในโรง
แรมริทซ์ คาร์ลตัน เพื่อควบคุมตัว
เชื้อพระวงศ์ 11 คน รัฐมนตรี 4 คน 
และอดตีสมาชกิรฐัสภาอกีนบัสิบคน 
ในข้อหาทจุรติคอร์รปัชนักว่า 17,000 
ล้านดอลลาร์
 ทีน่่าสนใจคอื หลงัมคี�าสัง่จบักมุ
เจ้าชายมนัซร์ู บนิ มกุรนิ โดยน�าขึน้
เฮลคิอปเตอร์ไปทางชายแดน ปรากฏ
ว่าเฮลคิอปเตอร์ตกและทรงเสียชวิีต 
วันเดียวกันก็มีข่าวการเสียชีวิตของ
เจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ฟาฮัด ซึ่ง
มีชื่อถูกควบคุมตัวแต่ขัดขืน ท�าให้
สถานการณ์ในซาอุดีอาระเบียขณะ
นี้ถูกเปรียบเทียบกับซีรี่ส์ดัง Game 
of Thrones เพราะนบัตัง้แต่สมเดจ็
พระราชาธบิดซีลัมาน บนิ อบัดลุอา
ซิซ อัล ซาอุด เสด็จขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 น�ามา
ซึง่ความเปลีย่นแปลงหลายอย่างใน
ประเทศ โดยมีโมฮัมเหม็ด บิน ซัล
มาน ควบคุมด้านความมั่นคง มีการ
สัง่จับกมุเช้ือพระวงศ์และข้าราชการ
ชัน้สงู แสดงถงึการใช้อ�านาจเดด็ขาด
เพื่อก�าจัดผู้ที่จะเป็นปรปักษ์
 แน่นอนว่าการกวาดล้างครัง้ใหญ่
ของโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ท�าให้
เกดิความระส�า่ระสายในชนชัน้สงู ซึง่
มกีารแบ่งฝ่ายและอ�านาจกนัในพระ
ญาติในราชวงศ์ของซาอุดีอาระเบีย
มาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ 
 ส�านักข่าวบีบีซีไทยรายงาน
ถึงเส้นทางที่โมฮัมเหม็ด บิน ซัล
มาน ทรงเลือกเดินในปัจจุบัน ซึ่ง
เวลานี้ได้ทรงปกครองประเทศโดย
พฤตินัยและแสดงให้ประชาชนเห็น
ภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้�าทีแ่ตกต่าง 
โดยทรงปรึกษาหารือทุกเรื่องส�าคัญ
ในกลุม่คณะเลก็ๆ และไม่หวาดหวัน่
ต่อการแข็งกร้าวของพระญาติ ทรง
เป็น “ฮาร์ดไลเนอร์” อย่างทีส่ือ่ตะวนั
ตกเรียกขานกัน
 ที่ส�าคัญโมฮัมเหม็ด บิน ซัล
มาน ได้สร้างภาพลักษณ์เป็นผู้น�า

เพื่ออิสลามยุคใหม่ โดยทรงแถลง
เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่า 
ทรงปรารถนาให้ประชาชนในประเทศ
เดนิตามแนวทางอสิลามสายกลางท่ี
เป็นส่วนหนึง่ของการปฏริปูและการ
บังคับใช้กฎหมายใหม่ในปีหน้า โดย
อนญุาตให้ผูห้ญงิในซาอดุอีาระเบยีขบั
รถยนต์ได้ รวมถงึการเปลีย่นแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
 อย่างไรกต็าม สถานการณ์ใน
ซาอุดีอาระเบียขณะนี้คือมาตรการ
ปราบปรามคอร์รปัชนัทีพุ่ง่เป้าไปเป็น
รายบคุคล ไม่ใช่ทีกิ่จการ ซึง่ธนาคาร
แห่งชาตซิาอดุอีาระเบยียนืยันว่า เหตุ
ความไม่สงบไม่ส่งผลอะไรกบับรษิทั
และธนาคารหลังจากมีข่าวว่าจะมี
มาตรการปราบปรามคอร์รปัชนั โดย
ธนาคารทุกแห่งจะอายัดบัญชีของผู้
ที่เกี่ยวข้องกว่า 1,200 บัญชี  
 แฟรงค์ การ์ดเนอร์ ผู้สื่อ
ข่าวสายความมั่นคงของบีบีซี ได้
รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงมาสู่

ซาอุดีอาระเบียว่า ซาอุดีอาระเบีย
ไม่อาจอยู่ในสภาพเดิมๆท่ีโลกก�าลัง
เปลี่ยนไปได้อีกต่อไป เพราะจ�านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดย
เฉพาะคนหนุม่สาว รฐับาลต้องเตรยีม 
วางแผนงานโครงการรองรบัการมีงาน 
ท�าของประชากรกลุ่มนี้
 มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด
ทรงได้รับการบ่มเพาะฝึกปรือจาก
พระราชบิดาคือ สมเด็จพระราชาธิ
บดีซัลมานที่ทรงมีพระชนมพรรษา 
81 พรรษา โดยเดินหน้าจัดการกับ
บรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายที่ก�าลัง
เสวยสขุ และต้องการส่งสญัญาณให้
เหน็ว่าการท�าธรุกจิการค้าหรือด�าเนนิ
กจิกรรมกนัในรปูแบบเดมิๆนัน้ไม่ใช่
สิง่ทีย่อมรบัได้อีกต่อไป จะต้องมกีาร
ปฏริปูสร้างความทนัสมัยหากต้องการ
ให้ซาอุดีอาระเบียเป็นชาติที่รุ่งเรือง 
จึงท�าให้มีการจัดการทรัพย์สินของ
เอกชนทีอ่ยูน่อกประเทศทีค่าดว่าจะ 
มมีลูค่า 800,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
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การควบคุมตัวเชื้อพระวงศ์ 
รัฐมนตรี และอดีตสมาชิก
รัฐสภา ในข้อหาทุจริตคอร์ 
รัปชันกว่า 17,000 ล้านดอล 
ลาร์ กับการเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบในซาอุดีอาระเบีย 
โดยนักการศาสนายอมรับ
การถูกลดทอนอ�านาจบาง
ส่วน เป็นปรากฏการณ์ที่น่า
จับตามองอย่างยิ่ง

รวมทัง้มกีารจบักุมเจ้าชายหลายพระองค์ 
ซึง่ชาวซาอดุอีาระเบยีต่างขานรบัการ
จดัการกบัผูม้ัง่คัง่เหล่านี ้และหวงัว่า
จะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินเหล่านั้น 
ให้กบัสาธารณชนด้วย แต่ไม่รูว่้าการ
สืบสวนสอบสวนจะยุติลงเมื่อใด
 ขณะนีไ้ม่มใีครในซาอดีุอาระเบีย
จะมอี�านาจชดัเจนทดัเทยีมองค์มกฎุ 
ราชกุมาร และพระองค์อาจก้าวขึ้น
เปน็พระราชาธิบดีปกครองประเทศ 
ไปอีกยาวนานถึงครึ่งศตวรรษ  
 สมาชกิราชวงศ์หลายพระองค์
ท้วงตงิว่า การทีม่กฎุราชกมุารทรงมี
อ�านาจเปี่ยมล้นในเวลาอันรวดเร็ว
อาจมปัีญหากบับรรดานกัการศาสนา
หวัเก่าในระยะยาวได้ส�าหรบัการขึน้ 
เป็นผู้ปกครองประเทศอันเป็นที่ตั้ง 
ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
อิสลาม 2 แห่งคือนครเมกกะและ
เมดินา (สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมี
สถานะเป็น “ผูพ้ทิกัษ์มัสยดิศกัดิสิ์ทธิ์ 
2 แห่ง) ซึ่งราชวงศ์อัล ซาอุด ต้อง
ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย
จากหมู่นักการศาสนาด้วย
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน
ซาอุดีอาระเบียจะเป็นไปได้แค่ไหน 
และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใน
ประเทศตะวันออกกลาง ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส�าคัญของโลกด้วย

การยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงขับรถ
สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในซาอุฯ  
ต้องการให้เป็นประเทศอิสลามสายกลาง  
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“ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขา 
ธิการสมาคมองค์การพทิกัษ์
รัฐธรรมนูญไทย ยันกว่า 3 
ปีทีผ่่านมารฐับาล คสช. ล้ม
เหลวแทบทุกด้าน แม้แต่
เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน การ
เลือกตั้ง คสช. ต้องวางตัว
เป็นกลางเพราะเป็นผู้วาง
กติกา “พล.อ.ประยุทธ์” 
ควรกลับไปศึกษาอดีตเมื่อ
ปี 2535 ว่าการเสียสัตย์
เพื่อชาติคุ้มหรือไม่

ฟังจากปาก
ประชาธิปไตย เจริญสุข
bkk321@yahoo.com

‘เสียสัตย์เพื่อชาติ’คุ้มหรือไม่?

ผมคิดว่าเป็นช่วงขาลงอย่างแรง
ของรัฐบาล คสช. กว่า 3 ปีที่บริหาร
ประเทศมา ประชาชนทัง้ประเทศคาด
หวงัว่า คสช. จะเข้ามากูว้กิฤตทางการ
เมอืง แก้ปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด
คือมาตรา 44 เมื่อมีความคาดหวังสูง 
แต่รูปธรรมท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่
ประชาชนคาดหวัง ตรงกันข้ามกลับ
เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีก สะท้อนถึง
ความด้อยประสทิธภิาพในการบรหิาร
ราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน ข้ออ้าง
ในการยดึอ�านาจกไ็ม่สามารถปฏบิตัไิด้
ครบถ้วน โดยเฉพาะการปราบปรามการ 
ทจุรติคอร์รปัชนั ไม่ว่าจะในแวดวงข้าราช 
การ นกัธรุกจิ หรอืนกัการเมอืง ซ่ึงคนที่ 
คสช. แต่งตัง้ขึน้มากเ็สมอืนเป็นนกัการ 
เมอืง ไม่ว่าจะเป็น สนช. สปช. หรอื สปท. 
 หลายเรือ่งที ่คสช. ไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้ ท�าให้ประชาชนผดิหวงั
มาก เช่น ราคาพชืผลทางการเกษตรที่
ตกต�า่แทบทุกชนดิ คสช. ไม่มศีกัยภาพ
เพยีงพอทีจ่ะท�าให้พชืผลทางการเกษตร
มรีาคาเพิม่ขึน้ได้ ซึง่ความจรงิเป็นผล
สืบเนือ่งจากการรฐัประหารด้วย เพราะ
นานาอารยประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตย
เขาไม่คบหาสมาคมด้วย จงึมผีลถงึการ
ค้าการขาย 
 แม้แต่เรือ่งการทุจรติคอร์รปัชนั
ทีผ่่านมากเ็หน็ว่าผมได้ไปยืน่ค�าร้อง ไม่
ว่าจะกับ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้อง 
กันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต)ิ 
สตง. (ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ) 
หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ รวมท้ังผ่านศนูย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท�าเนียบรัฐบาล 

หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเป็นประเด็น
การทุจริตหรือการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง 
ตั้งแต่เรื่องไมค์ทองค�า แต่ข้อสรุปที่
กลับมาคือแค่ส่วนต่างมากไปหน่อย  
 รัฐบาลนี้ประกาศเข้ามาเก็บ
กวาดสิ่งไม่ดีที่นักการเมืองในอดีตท�า
หรอืถกูกล่าวหา แต่พอตวัเองมีอ�านาจ
กลับไม่มีความเด็ดขาดในการจัดการ
ปัญหา ปัญหาจงึตามมามากมาย กรณี
ที่ สนช. หรือ สปช. เอาเครือญาติไป
กนิเงนิเดอืนในต�าแหน่งต่างๆ ซึง่เคย
วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองว่าไม่ถูก
ต้อง แต่รัฐบาลชุดนี้กลับท�าเหมือน
ไม่มอีะไรเกดิขึน้ แม้แต่เรือ่งเครอืญาติ
นายกรัฐมนตรี กรณีน้องชาย หลาน 
และน้องสะใภ้ ก็ไม่มีข้อสรุปท่ีท�าให้
ประชาชนคาดหวังกับการแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้ 
 ภาวะเศรษฐกิจก็ไม่เติบโตนัก 
จีดีพี 3.5% ถือว่าต�่าสุดในอาเซียน 
ภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชน
ตกงาน โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
แต่รัฐบาลกลับไปทุ่มงบประมาณจัด
ซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีราคา
แพง ไม่ว่าจะเป็นเรือด�าน�้า เครื่อง
บินขับไล่ รถถัง ขณะที่ทั่วโลกก�าลัง
ต่อต้านสงครามหรือความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ รัฐบาล คสช. กลับ
อ้างว่าอาวุธเก่าต้องเปลี่ยนใหม่ ซื้อ
ตามรอบอายุการใช้งาน แทนที่จะน�า
มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง
ของประชาชนก่อน  
 นีเ่ป็นเรือ่งทีภ่าคประชาชนผดิหวงั
อย่างมาก ค�าว่า “อัศวินม้าขาว” เป็น 
อดตีไปแล้ว รฐับาล คสช. ขณะนีอ้ยูใ่น 

ช่วงขาลงอย่างแรง ล่าสดุยงัมปีระเด็น
จัดซ้ือจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็ว
รถยนต์ซึ่งตั้งสเปกไว้สูงล่ิว ทั้งที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของ
การใช้รถใช้ถนนในประเทศเลย แล้ว
ยงัอ้างข้างๆคูๆ ว่ายงัไม่ได้จดัซือ้จดัหา 
แต่ ครม. อนมุตัเิงนิงบประมาณทีไ่ม่ใช่
งบปรกติด้วย เป็นการใช้งบกลาง ซึ่ง
จะใช้กรณเีหตฉุกุเฉนิเท่านัน้ ทีส่�าคญั
หน่วยงานทีข่อกลบัไม่ใช่หน่วยงานทีน่�า
ไปใช้คอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิรอื
กรมการขนส่งทางบก ยงัไม่พดูถงึราคา
ที่แพงเกินจริงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี
จึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
 ผมขอย�า้เรือ่งการปฏริปูประเทศ
ที่ประชาชนคาดหวังไว้สูง ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิรูปต�ารวจ ปฏิรูปทหาร 
ปฏิรูประบบราชการ แต่เอาเข้าจริง
ถามว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้าง ยังอยู่
ในวังวนเดิมๆ การปฏิรูปทหารแทบ
จะเป็นศูนย์ กลายเป็น “สนิมเกิดแต่
เนื้อในตน” ของรัฐบาล คสช. เอง ผม
ขอสรุปว่า ขืนรัฐบาล คสช. ดึงดันจะ
รกัษาตวัเองต่อไป สดุท้ายอาจไม่มแีผ่น
ดินอยู ่ยกตัวอย่างจอมพลถนอม กติติ
ขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร มี
อ�านาจล้นฟ้าล้นแผ่นดนิ สดุท้ายแทบ
จะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ หรือ รสช. 
(คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง
ชาต)ิ แม้คมุทัง้กองทพับก กองทพัเรอื 
และกองทัพอากาศ สุดท้ายก็พ่ายแพ้
อ�านาจของพี่น้องประชาชน
 ท่ีรฐับาล คสช. อ้างว่าไม่กระสนั
ในอ�านาจ จะไม่เข้ามาสู่อ�านาจอีก
แล้ว แต่การเขียนรัฐธรรมนูญและ

ร่างกฎหมายลกูต่างๆส่อทีจ่ะยดึอ�านาจ
หรือตอบสนองอ�านาจของผู้มีอ�านาจ
ในปัจจุบัน เขียนกฎหมายเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องทั้ง
สิ้น อาจหลอกประชาชนบางกลุ่มได้ 
แต่ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้ทัน
ตามทัน เพราะประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ฉับไว จะโกหกประชาชน
ไม่ได้ พฤติการณ์ต่างๆตอกย�้าชัดเจน
ว่าเป็นการวางสะพานให้ผู้มีอ�านาจ
สืบทอดอ�านาจต่อไป ในทีส่ดุบ้านเมอืง
ก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมๆ คือความขัด
แย้งที่หาทางออกไม่ได้ แล้วก็จะเอา
อาวุธมายึดอ�านาจซ�้าแล้วซ�้าอีก  
 
การท�างานขององค์กรตรวจสอบ
 องค์กรอสิระต่างๆในยคุน้ีอยูใ่น
สภาพอ่อนเปลี้ยไปหมดแล้ว เพราะ
คนท่ีเข้ามาด�ารงต�าแหน่งส่วนใหญ่
ผ่านกลไกการแต่งตั้งจากผู้มีอ�านาจ
ในปัจจุบันทั้งสิ้น ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
ไปตรวจสอบค�าร้องเรยีนทีป่ระชาชน
จ�านวนมากให้ตรวจสอบผู้มีอ�านาจ การ
ท�างานจึงไม่ก่อให้เกิดมรรคผลเป็นรปู
ธรรมนัก ผมยืนยันได้เพราะผมร้อง
เรียนให้ตรวจสอบมากมาย แต่จะถูก
สรุปว่าไม่มีข้อเท็จจริง ไม่มีมูล 
 ผมเข้าใจบรบิทเหล่านี ้แต่ท�าไม
ผมยงัไปร้องเรยีนอยูเ่รือ่ยๆ เพราะผม
ต้องการสือ่สารให้พีน้่องประชาชนรูว่้า
มีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น
 หากไม่มกีารตรวจสอบหรอืตรวจ
สอบไม่ได้ผมคิดว่าเป็นเร่ืองอันตราย 
เพราะคอร์รัปชนัคอืเงนิของประชาชน
คนทัง้ประเทศ เพราะฉะนัน้ตราบใดที่ 
องค์กรตรวจสอบไม่เข้มแข็งหรือไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอก็จะเป็นช่อง 
ว่างให้ผู้มีอ�านาจ ผู้ถือกฎหมาย ใช้
แสวงหาผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเอือ้ประโยชน์ให้พรรค 
พวกตัวเองหรือกลุ ่มทุนที่มาสนับ 
สนุน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ ์
ของประเทศ นักลงทนุต่างชาตกิไ็ม่ 
อยากเข้ามาลงทนุ เพราะเกรงว่าจะกระ 
ทบต่อธรุกจิทีล่งทนุได้  
 นีเ่ป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าไมรฐับาล 
คสช. พยายามเชิญชวนนักธุรกิจทั่ว
โลกให้มาลงทนุ แต่นกัลงทนุยงัไม่เข้า
มา ผมยืนยันว่าการแก้ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันในรัฐบาล คสช. ล้มเหลว  
 ทางออกคอืต้องท�าให้เกดิกระบวน 
การตรวจสอบ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
คือเร่งเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง คืน
อ�านาจทั้งหมดให้พี่น้องประชาชน 

กล้าเปิดเผยตัวเองว่า
เป็นนักการเมือง 

ดีกว่าเป็นพวกอีแอบ
ไม่ยอมรับความจริง   

คสช. ไม่มีสิทธิสนับสนุน
พรรคการเมืองใด  

ต้องวางตัวเป็นกลาง 
เพราะเป็นผู้วางกติกา
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ส่งออกกัญชาไทย

สากกะเบือ
ยันเรือรบ
สนานจิตต์ บางสพาน
sornorjor16@yahoo.co.th

เห็นข่าวที่สามารถน�าใบเสร็จ
ค่าอาบอบนวดมาลดหย่อนภาษี
ได้แล้วก็ได้แต่สมเพชเวทนา 
สตปัิญญาของผู้บริหารประเทศ 
ไทยชุดนี้ ไอ้ที่ควรจะคิดท�า
กลบัไม่ท�า ไอ้ทีแ่สดงความงีเ่ง่า  
ปัญญาอ่อน เลอะเทอะ ท�ากนัจงั 
 นอกจากสั่งเหล้า เคล้า
หญิง ตีกอล์ฟแล้ว เคยดูหนัง 
ฟังเพลง อ่านหนังสือกันมั่ง
ไหม ร�่าเรียนจนจบสถาบันชั้น
สูงของประเทศ รับราชการจน
ได้เป็นใหญ่เป็นโต หดัเปิดหเูปิด
ตาเปิดกบาลกนัซะมัง่ว่าโลกวนั
นี้เขาไปถึงไหนกันแล้ว อย่าง 
“กัญชาและใบกระท่อม” ค่อน
โลกประกาศให้เป็น “ยา” แล้ว 
โดยเฉพาะการบรรเทาและทเุลา
โรคมะเร็ง 
 พรรคพวก สนจ. เอา
ใบกัญชาตากแห้งชงน�้าร้อนให้
แม่ที่เป็นมะเร็งดื่มแทนชาจีน 
จากที่หมอโรงพยาบาลบอกว่า
จะอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน ตอนนี้
อยู่มาจะครบปีแล้ว เชื้อมะเร็ง
ที่บอกว่าเริ่มลามก็กลับหยุด
นิ่งกับที่ ถามจริงๆรัฐมนตรีทั้ง
กระทรวงพาณชิย์ ต่างประเทศ 
และสาธารณสขุ เคยดหูนงัเรือ่ง 
Catch Me If You Can หรือ
ไม่ ทอม แฮงค์ส เล่นเป็นเอฟ 
บีไอ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เล่น
เป็นพวก 18 มงกุฎที่เชี่ยวชาญ
เรือ่งปลอมแปลงเชค็ หนงัสร้าง
จากเรื่องจริง ในที่สุดนักปลอม
แปลงเชค็ถกูจบัตดิคกุ ธนาคาร
ของสหรัฐให้เอฟบีไอยื่นเง่ือน 
ไขพเิศษให้โจรมาเป็น “ทีป่รกึษา
และผู้เชี่ยวชาญ” ตรวจสอบ
และออกแบบเช็คเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง  
  ค�าถามคอื รฐับาลชดุนีล้มื  
“เสี่ยเป็ด ลิตเติลด๊ัก” ทนง  
ศิริปรีชาพงษ์ แล้วหรือ อดีต
พ่อค้ากญัชาของไทยทีไ่ปตดิคกุ 

แล้วประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและ
ตดัสนิเองว่าใครควรจะเข้ามาสูอ่�านาจ 
ใครควรจะบริหารประเทศ ผมเชื่อว่า 
เศรษฐกิจที่ซบเซาและซึมอยู่จะทะ 
ยานได้ด้วยตัวของมันเอง เพราะ
พรรคการเมอืงต่างๆจะต้องระดมสรรพ 
ก�าลัง ระดมเงินมาใช้จ่ายเพื่อการ
เลือกตั้ง ธุรกิจต่างๆที่เก่ียวข้องก็จะ
ขยับเขยื้อน เศรษฐกิจจะเคลื่อนตัว 
นกัลงทนุกจ็ะขยบัและกล้าเข้ามาลงทนุ 
มนัเป็นอานสิงส์มากมายจากการเลอืก
ตัง้ รฐับาล คสช. ไม่ควรใช้เทคนคิใดๆ
มายื้อการเลือกตั้งให้ยาวนานออกไป 

ประกาศเลือกตั้งพฤศจิกายน 2561
 ผมมคีวามยนิดทีีน่ายกรฐัมนตรี
กล้าประกาศ แต่ถ้าเราไปทบทวนค�า
พดูของนายกฯในอดตีทีผ่่านมากจ็ะพบ
ว่าไม่น่าเชือ่ถอื อย่างก่อนหน้านีเ้คยไป
พูดที่องค์การสหประชาชาติ ที่ญี่ปุ่น 
หรือจีน ในเวทีนานาประเทศ ยืนยัน
และรับปากเขาว่าจะมีการเลือกตั้ง
อย่างนั้นอย่างนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่เกิด 
เพราะฉะนัน้ค�าพดูของนายกฯต้องเอา 
10 หาร หรือ 100 หาร แม้การออก 
มาพูดล่าสดุจะมคีวามชดัเจน แต่ถาม
ว่าเชือ่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์หรือไม่ ผมยงั
ไม่มั่นใจขนาดนั้น ผมยังเชื่อว่าจะมี
เล่ห์กลในการเขยีนกฎหมายลกูขณะนี้ 
เพราะถ้ามใีครในเรอืแป๊ะอตุรส่ิงเรือ่ง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งก็อาจท�าให้ระยะเวลายืด
เยื้อออกไปได้ คือเขียนกฎหมายให้ม ี
ปัญหาไว้ก่อนเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไปตีความ 
 หากตคีวามว่าขดัต่อเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญก็ต้องโยนกลับมาที่
เดิม ไปยกร่างใหม่ ก็ยืดเวลาออกไป
ไม่มีท่ีสิ้นสุด นี่คือการใช้เล่ห์ในการ
ยกร่างหรือเขียนกฎหมายลูก ถาม
ว่าคนเหล่านี้เป็นใคร ก็เป็นคนของ 
ผู้มีอ�านาจทั้งสิ้น รัฐบาล คสช. จะยืด
อ�านาจของตวัเองไปได้อีกนานแค่ไหน
กอ็ยูท่ีพ่ฤตกิรรมของตวัเองเป็นอย่างไร 
คนไทยทั้ง 65 ล้านคนจะยินยอม 
หรอืไม่ ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เห็นชอบกร็บั 
สภาพกนัไป แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เหน็
ด้วยก็ต้องดูว่าจะแสดงพลังอย่างไร  
 ถ้าการเลือกตั้งถูกเลื่อนออก
ไปอกี ผมคดิว่าเครดตินายกฯจะเป็น
ศนูย์ทนัท ีเพราะรบัปากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศแล้ว จึงไม่มีเหตุผล
อะไรท่ีจะเลื่อน พล.อ.ประยุทธ์ใน
ฐานะผู้มีอ�านาจสูงสุดจึงต้องไปพูด
นอกรอบหรอืบบีให้พรรคพวกในเรอื
แป๊ะด�าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือต้อง
ตีความอะไรทั้งสิ้น

เห็นอย่างไรกับการตั้งค�าถาม 6 ข้อ
 ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์หมด
เวลาสร้างวาทกรรมกลบเกล่ือนกระแส
ขาลงของตนเองได้แล้ว ผลงาน 3 ปีที่
ผ่านมาสะท้อนความล้มเหลวการบรหิาร
ชดัเจน การจะเอาคนหน้าใหม่มาหรอื
ไม่ไม่ส�าคญัเท่ากบักล้าเปิดเผยตวัเอง
ว่าจะเป็นนักการเมืองให้ประชาชน
เลือกหรือไม่ ดีกว่าเป็นพวกอีแอบ
ไม่ยอมรับความจริง ที่ส�าคัญ คสช. 
ไม่มีสิทธิสนับสนุนพรรคการเมือง
ใด ต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะเป็น
ผู้วางกติกา สิ่งที่ คสช. และรัฐบาล
ท�าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมอง
ไม่เห็นอนาคตทีด่ขีองประเทศเลย แต่
ระบอบประชาธปิไตยสามารถหาข้อยตุิ
ร่วมกันได้ เว้นแต่พวกทีอ่ยากมีอ�านาจ
โดยไม่ผ่านการเลอืกตัง้ รฐับาลเลอืก
ต้ังแม้จะขาดธรรมาภิบาลไปบ้าง แต่
เมื่อถึงเวลาประชาชนยังสามารถใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ พล.อ.ประยุทธ์ควร
หันกลับไปมองตัวเองว่า เคยสัญญา
อะไรไว้แล้วและท�าอะไรได้บ้าง กลบั
ไปศกึษาอดตีเมือ่ปี 2535 ว่าการเสยี
สัตย์เพื่อชาติคุ้มหรือไม่

รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
 ผมเชือ่ว่ายงัเป็นรฐับาลเบีย้หวั
แตก ทะเลาะเบาะแว้งและขดัแย้งใน
การช่วงชิงอ�านาจกัน เพราะไม่มีใคร
ได้เสียงข้างมาก ไม่มีอ�านาจที่แท้จริง 
สดุท้ายก็ต้องถวลิหานายกฯคนนอกตาม
ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด จะกลายเป็นบ่อน�า้
มนัของผูก้ระสนัอ�านาจทีไ่ม่อยากผ่าน
กระบวนการเลอืกตัง้ นสิยัของนกัการ
เมืองต่างก็ต้องการผลประโยชน์และ
อ�านาจของตัวเอง เพราะฉะนัน้ความ
ขดัแย้งกจ็ะเกดิขึน้ ประชาชนจะไม่ยอม
ให้นักการเมอืงท�าอะไรท่ียอมรบัไม่ได้ 
การตรวจสอบของภาคประชาชนกจ็ะ
เพิ่มมากขึ้น ความขัดแย้งในเชิงพื้นที่ 
การช่วงชิงทรัพยากรต่างๆจะเกิดขึ้น
ทั่วทุกหย่อมหญ้า โอกาสรัฐบาลใหม่
จะอยู่ได้นานก็มีไม่มากนัก อาจอายุ
สั้นอยู่ไม่ถึงปี มีการยุบสภาเลือกตั้ง
ใหม่ ผมวิเคราะห์ของผม แต่ทั้งหมด
ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน 
 ส่วนทีว่่า พล.อ.ประยทุธ์จะเป็น 
นายกฯคนนอกกเ็ป็นไปได้ทัง้สิน้ เพราะ 
รฐัธรรมนญูเปิดโอกาสให้ ถ้า พล.อ.ประ 
ยุทธ์จะมาเป็นก็หืดขึ้นคอแน่ เพราะ
จะไม่มีฐานอ�านาจจากฝ่ายทหารมา
เอือ้ประโยชน์ ไม่มมีาตรา 44 จะมแีต่
นักการเมืองพวกเสือสิงห์กระทิงแรด
มาคอยตรวจสอบ มาขอผลประโยชน์
เตม็ไปหมด พล.อ.ประยทุธ์จะใช้ระบบ
สัง่การอย่างเดิมกย็าก สดุท้ายกจ็ะติด
กับดักการเป็นนักการเมือง

อยู่ที่สหรัฐ วันนี้น่าจะใช้ชีวิตอย่าง
สงบทีน่ครพนม รฐับาลไม่รูห้รอืแกล้ง
โง่ว่าคุณภาพกัญชาไทยติดอันดับ 1 
ใน 5 ของโลก แต่กัญชาไทยก็ยัง 
ถือว่าผิดกฎหมาย ที่ดินรกร้างว่าง 
เปล่าในอีสานเก็บเอาไว้ท�าไม ปลูก 
ยูคาลิปตัสให้ดินเสีย ปลูกยางก็ 
ต้องไปขายดาวอังคารให้มนุษย์ต่าง
ดาวมันถุยใส่ 
 ท�ำไมปลูกกัญชำเพื่อส ่ง 
ออก หรือน�ำมำผลิตเป็นยำรักษำ 
โรค หรือจะแอบท�ำเงียบๆก็ได้ ตั้ง
สถำบนัวจิยัขึน้มำจรงิจงั ร่ำงกฎหมำย
ควบคุมโดยให้สัมปทำน มีกำรตรวจ
สอบอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันกำร
บิดเบือนวัตถุประสงค์ เป็นองค์กร
ที่สร้ำงก�ำไรได้เอง (profitf icenter)  
 ทุกวันนี้ค่อนสหภาพยุโรป 
ผลิตน�้าชงกัญชาขายแบบน�้าชา 
เขียวบ้านเรา ในอัมสเตอร์ดัมและ 
ทุกเมืองในเนเธอร์แลนด์กัญชาถือ 
ว่าถูกกฎหมายมานานแล้ว “วิลลี่  
เนลสัน” นักร้องคันทรี่ระดับโลกวัย 
80 กว่าปี ผลิต “กัญชากระป๋อง” 
ขายอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ 
 เรื่องแบบน้ีท�าไมคนระดับ
รฐัมนตร ีปลดักระทรวง อธบิด ีไม่คดิ
จะท�าหรือทดลองท�าเป็น “โครงการ
น�าร่อง” หรือท�ากันแบบเงียบๆจน
มั่นใจแล้วจึงประกาศให้กัญชาถูก
กฎหมาย ไม่ใช่มาน่ังหากนิกบั “ภาษี
น�้ากาม” กับคนท่ีไปเท่ียว เมียท่ี 
บ้านหรือคู่รักคงอนุญาตหรอก ไอ ้
ห่านเอ๊ย...ท�ายังกับรัฐมนตรีหรือผู ้
ใหญ่ในกระทรวงไม่เคยอาบน�้างั้น
แหละ กูละเวียนหัวจริงๆ 
 ท�าสิเรื่องกัญชา หรือจะตั้ง 
“เสี่ยเป็ด” เป็น “ที่ปรึกษาพิเศษ”  
ต้ังองค์กรกัญชาแห่งชาติกันเลย  
แล้วผลิตเพื่อส่งออก น�ามาใช้ใน
กิจการการแพทย์และการเข้าถึง 
ยารักษามะเร็ง
 หัดท�าอะไรที่มันศิวิไลซ์  
แสดงภูมิปัญญากันมั่ง คิดได้ไงวะ
เอาบิลอาบน�้ามาลดหย่อนภาษี!!



13

ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 256012

In Brief : ย่อความ

“ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขา 
ธกิารสมาคมองค์การพทิกัษ์
รัฐธรรมนูญไทย ยันกว่า 3 
ปีทีผ่่านมารฐับาล คสช. ล้ม
เหลวแทบทุกด้าน แม้แต่
เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน การ
เลือกตั้ง คสช. ต้องวางตัว
เป็นกลางเพราะเป็นผู้วาง
กติกา “พล.อ.ประยุทธ์” 
ควรกลับไปศึกษาอดีตเมื่อ
ปี 2535 ว่าการเสียสัตย์
เพื่อชาติคุ้มหรือไม่

ฟังจากปาก
ประชาธิปไตย เจริญสุข
bkk321@yahoo.com

‘เสียสัตย์เพื่อชาติ’คุ้มหรือไม่?

ผมคิดว่าเป็นช่วงขาลงอย่างแรง
ของรัฐบาล คสช. กว่า 3 ปีที่บริหาร
ประเทศมา ประชาชนทัง้ประเทศคาด
หวงัว่า คสช. จะเข้ามากูวิ้กฤตทางการ
เมือง แก้ปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด
คือมาตรา 44 เมื่อมีความคาดหวังสูง 
แต่รูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่
ประชาชนคาดหวัง ตรงกันข้ามกลับ
เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีก สะท้อนถึง
ความด้อยประสทิธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน ข้ออ้าง
ในการยดึอ�านาจก็ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน โดยเฉพาะการปราบปรามการ 
ทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่าจะในแวดวงข้าราช 
การ นกัธรุกิจ หรอืนกัการเมอืง ซึง่คนท่ี 
คสช. แต่งตัง้ขึน้มากเ็สมือนเป็นนกัการ 
เมอืง ไม่ว่าจะเป็น สนช. สปช. หรอื สปท. 
 หลายเรือ่งที ่คสช. ไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้ ท�าให้ประชาชนผดิหวงั
มาก เช่น ราคาพชืผลทางการเกษตรที่
ตกต�า่แทบทกุชนดิ คสช. ไม่มีศักยภาพ
เพยีงพอทีจ่ะท�าให้พืชผลทางการเกษตร
มรีาคาเพิม่ข้ึนได้ ซึง่ความจรงิเป็นผล
สบืเนือ่งจากการรฐัประหารด้วย เพราะ
นานาอารยประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตย
เขาไม่คบหาสมาคมด้วย จงึมผีลถงึการ
ค้าการขาย 
 แม้แต่เรือ่งการทจุรติคอร์รปัชนั
ทีผ่่านมากเ็หน็ว่าผมได้ไปย่ืนค�าร้อง ไม่
ว่าจะกับ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้อง 
กนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต)ิ 
สตง. (ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ) 
หรอืผูต้รวจการแผ่นดิน รวมทัง้ผ่านศนูย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท�าเนียบรัฐบาล 

หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเป็นประเด็น
การทุจริตหรือการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง 
ตั้งแต่เรื่องไมค์ทองค�า แต่ข้อสรุปที่
กลับมาคือแค่ส่วนต่างมากไปหน่อย  
 รัฐบาลนี้ประกาศเข้ามาเก็บ
กวาดส่ิงไม่ดีท่ีนักการเมืองในอดีตท�า
หรือถูกกล่าวหา แต่พอตัวเองมีอ�านาจ
กลับไม่มีความเด็ดขาดในการจัดการ
ปัญหา ปัญหาจึงตามมามากมาย กรณี
ที่ สนช. หรือ สปช. เอาเครือญาติไป
กนิเงินเดอืนในต�าแหน่งต่างๆ ซึง่เคย
วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองว่าไม่ถูก
ต้อง แต่รัฐบาลชุดนี้กลับท�าเหมือน
ไม่มอีะไรเกดิขึน้ แม้แต่เรือ่งเครอืญาติ
นายกรัฐมนตรี กรณีน้องชาย หลาน 
และน้องสะใภ้ ก็ไม่มีข้อสรุปท่ีท�าให้
ประชาชนคาดหวังกับการแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้ 
 ภาวะเศรษฐกิจก็ไม่เติบโตนัก 
จีดีพี 3.5% ถือว่าต�่าสุดในอาเซียน 
ภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชน
ตกงาน โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
แต่รัฐบาลกลับไปทุ่มงบประมาณจัด
ซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีราคา
แพง ไม่ว่าจะเป็นเรือด�าน�้า เครื่อง
บินขับไล่ รถถัง ขณะที่ทั่วโลกก�าลัง
ต่อต้านสงครามหรือความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ รัฐบาล คสช. กลับ
อ้างว่าอาวุธเก่าต้องเปลี่ยนใหม่ ซื้อ
ตามรอบอายุการใช้งาน แทนที่จะน�า
มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง
ของประชาชนก่อน  
 นีเ่ป็นเร่ืองทีภ่าคประชาชนผดิหวงั
อย่างมาก ค�าว่า “อัศวินม้าขาว” เป็น 
อดีตไปแล้ว รฐับาล คสช. ขณะนีอ้ยูใ่น 

ช่วงขาลงอย่างแรง ล่าสดุยงัมปีระเดน็
จัดซ้ือจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็ว
รถยนต์ซึ่งตั้งสเปกไว้สูงลิ่ว ทั้งที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของ
การใช้รถใช้ถนนในประเทศเลย แล้ว
ยงัอ้างข้างๆคูๆว่ายังไม่ได้จัดซือ้จัดหา 
แต่ ครม. อนมุตัเิงนิงบประมาณทีไ่ม่ใช่
งบปรกติด้วย เป็นการใช้งบกลาง ซึ่ง
จะใช้กรณเีหตฉุกุเฉนิเท่าน้ัน ทีส่�าคญั
หน่วยงานทีข่อกลบัไม่ใช่หน่วยงานทีน่�า
ไปใช้คอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิรอื
กรมการขนส่งทางบก ยงัไม่พดูถงึราคา
ที่แพงเกินจริงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี
จึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
 ผมขอย�า้เรือ่งการปฏริปูประเทศ
ที่ประชาชนคาดหวังไว้สูง ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิรูปต�ารวจ ปฏิรูปทหาร 
ปฏิรูประบบราชการ แต่เอาเข้าจริง
ถามว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้าง ยังอยู่
ในวังวนเดิมๆ การปฏิรูปทหารแทบ
จะเป็นศูนย์ กลายเป็น “สนิมเกิดแต่
เนื้อในตน” ของรัฐบาล คสช. เอง ผม
ขอสรุปว่า ขืนรัฐบาล คสช. ดึงดันจะ
รกัษาตวัเองต่อไป สดุท้ายอาจไม่มแีผ่น
ดินอยู ่ยกตวัอย่างจอมพลถนอม กติติ
ขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร มี
อ�านาจล้นฟ้าล้นแผ่นดนิ สดุท้ายแทบ
จะหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ หรือ รสช. 
(คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง
ชาต)ิ แม้คมุทัง้กองทพับก กองทพัเรือ 
และกองทัพอากาศ สุดท้ายก็พ่ายแพ้
อ�านาจของพี่น้องประชาชน
 ท่ีรฐับาล คสช. อ้างว่าไม่กระสนั
ในอ�านาจ จะไม่เข้ามาสู่อ�านาจอีก
แล้ว แต่การเขียนรัฐธรรมนูญและ

ร่างกฎหมายลกูต่างๆส่อทีจ่ะยดึอ�านาจ
หรือตอบสนองอ�านาจของผู้มีอ�านาจ
ในปัจจุบัน เขียนกฎหมายเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องทั้ง
สิ้น อาจหลอกประชาชนบางกลุ่มได้ 
แต่ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้ทัน
ตามทัน เพราะประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ฉับไว จะโกหกประชาชน
ไม่ได้ พฤติการณ์ต่างๆตอกย�้าชัดเจน
ว่าเป็นการวางสะพานให้ผู้มีอ�านาจ
สบืทอดอ�านาจต่อไป ในท่ีสดุบ้านเมอืง
ก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมๆ คือความขัด
แย้งท่ีหาทางออกไม่ได้ แล้วก็จะเอา
อาวุธมายึดอ�านาจซ�้าแล้วซ�้าอีก  
 
การท�างานขององค์กรตรวจสอบ
 องค์กรอสิระต่างๆในยคุนีอ้ยูใ่น
สภาพอ่อนเปลี้ยไปหมดแล้ว เพราะ
คนที่เข้ามาด�ารงต�าแหน่งส่วนใหญ่
ผ่านกลไกการแต่งตั้งจากผู้มีอ�านาจ
ในปัจจุบันทั้งสิ้น ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
ไปตรวจสอบค�าร้องเรยีนทีป่ระชาชน
จ�านวนมากให้ตรวจสอบผู้มอี�านาจ การ
ท�างานจงึไม่ก่อให้เกดิมรรคผลเป็นรปู
ธรรมนัก ผมยืนยันได้เพราะผมร้อง
เรียนให้ตรวจสอบมากมาย แต่จะถูก
สรุปว่าไม่มีข้อเท็จจริง ไม่มีมูล 
 ผมเข้าใจบรบิทเหล่านี ้แต่ท�าไม
ผมยงัไปร้องเรยีนอยูเ่รือ่ยๆ เพราะผม
ต้องการสือ่สารให้พีน้่องประชาชนรูว่้า
มีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น
 หากไม่มกีารตรวจสอบหรอืตรวจ
สอบไม่ได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องอันตราย 
เพราะคอร์รปัชนัคือเงนิของประชาชน
คนทัง้ประเทศ เพราะฉะน้ันตราบใดที่ 
องค์กรตรวจสอบไม่เข้มแข็งหรือไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอก็จะเป็นช่อง 
ว่างให้ผู้มีอ�านาจ ผู้ถือกฎหมาย ใช้
แสวงหาผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเอือ้ประโยชน์ให้พรรค 
พวกตัวเองหรือกลุ ่มทุนที่มาสนับ 
สนุน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ ์
ของประเทศ นักลงทนุต่างชาตกิไ็ม่ 
อยากเข้ามาลงทนุ เพราะเกรงว่าจะกระ 
ทบต่อธรุกจิทีล่งทนุได้  
 นีเ่ป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าไมรฐับาล 
คสช. พยายามเชิญชวนนักธุรกิจทั่ว
โลกให้มาลงทนุ แต่นกัลงทุนยังไม่เข้า
มา ผมยืนยันว่าการแก้ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันในรัฐบาล คสช. ล้มเหลว  
 ทางออกคอืต้องท�าให้เกดิกระบวน 
การตรวจสอบ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
คือเร่งเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง คืน
อ�านาจทั้งหมดให้พี่น้องประชาชน 

กล้าเปิดเผยตัวเองว่า
เป็นนักการเมือง 

ดีกว่าเป็นพวกอีแอบ
ไม่ยอมรับความจริง   

คสช. ไม่มีสิทธิสนับสนุน
พรรคการเมืองใด  

ต้องวางตัวเป็นกลาง 
เพราะเป็นผู้วางกติกา
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ส่งออกกัญชาไทย

สากกะเบือ
ยันเรือรบ
สนานจิตต์ บางสพาน
sornorjor16@yahoo.co.th

เห็นข่าวที่สามารถน�าใบเสร็จ
ค่าอาบอบนวดมาลดหย่อนภาษี
ได้แล้วก็ได้แต่สมเพชเวทนา 
สตปัิญญาของผูบ้รหิารประเทศ 
ไทยชุดนี้ ไอ้ที่ควรจะคิดท�า
กลบัไม่ท�า ไอ้ทีแ่สดงความงีเ่ง่า  
ปัญญาอ่อน เลอะเทอะ ท�ากนัจงั 
 นอกจากสั่งเหล้า เคล้า
หญิง ตีกอล์ฟแล้ว เคยดูหนัง 
ฟังเพลง อ่านหนังสือกันมั่ง
ไหม ร�่าเรียนจนจบสถาบันชั้น
สูงของประเทศ รับราชการจน
ได้เป็นใหญ่เป็นโต หัดเปิดหูเปิด
ตาเปิดกบาลกนัซะมัง่ว่าโลกวนั
นี้เขาไปถึงไหนกันแล้ว อย่าง 
“กญัชาและใบกระท่อม” ค่อน
โลกประกาศให้เป็น “ยา” แล้ว 
โดยเฉพาะการบรรเทาและทเุลา
โรคมะเร็ง 
 พรรคพวก สนจ. เอา
ใบกัญชาตากแห้งชงน�้าร้อนให้
แม่ที่เป็นมะเร็งดื่มแทนชาจีน 
จากที่หมอโรงพยาบาลบอกว่า
จะอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน ตอนนี้
อยู่มาจะครบปีแล้ว เชื้อมะเร็ง
ที่บอกว่าเริ่มลามก็กลับหยุด
นิ่งกับที่ ถามจริงๆรัฐมนตรีทั้ง
กระทรวงพาณชิย์ ต่างประเทศ 
และสาธารณสขุ เคยดหูนงัเรือ่ง 
Catch Me If You Can หรือ
ไม่ ทอม แฮงค์ส เล่นเป็นเอฟ 
บีไอ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เล่น
เป็นพวก 18 มงกุฎที่เชี่ยวชาญ
เรือ่งปลอมแปลงเชค็ หนงัสร้าง
จากเรื่องจริง ในที่สุดนักปลอม
แปลงเชค็ถกูจบัตดิคกุ ธนาคาร
ของสหรัฐให้เอฟบีไอยื่นเงื่อน 
ไขพเิศษให้โจรมาเป็น “ทีป่รกึษา
และผู้เชี่ยวชาญ” ตรวจสอบ
และออกแบบเช็คเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง  
  ค�าถามคอื รฐับาลชุดนีลื้ม  
“เสี่ยเป็ด ลิตเติลดั๊ก” ทนง  
ศิริปรีชาพงษ์ แล้วหรือ อดีต
พ่อค้ากัญชาของไทยทีไ่ปตดิคกุ 

แล้วประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและ
ตดัสนิเองว่าใครควรจะเข้ามาสูอ่�านาจ 
ใครควรจะบริหารประเทศ ผมเชื่อว่า 
เศรษฐกิจที่ซบเซาและซึมอยู่จะทะ 
ยานได้ด้วยตัวของมันเอง เพราะ
พรรคการเมอืงต่างๆจะต้องระดมสรรพ 
ก�าลัง ระดมเงินมาใช้จ่ายเพื่อการ
เลือกตั้ง ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะ
ขยับเขย้ือน เศรษฐกิจจะเคล่ือนตัว 
นกัลงทนุกจ็ะขยบัและกล้าเข้ามาลงทนุ 
มนัเป็นอานสิงส์มากมายจากการเลือก
ตัง้ รฐับาล คสช. ไม่ควรใช้เทคนคิใดๆ
มายื้อการเลือกตั้งให้ยาวนานออกไป 

ประกาศเลือกตั้งพฤศจิกายน 2561
 ผมมคีวามยนิดทีีน่ายกรฐัมนตรี
กล้าประกาศ แต่ถ้าเราไปทบทวนค�า
พดูของนายกฯในอดตีทีผ่่านมากจ็ะพบ
ว่าไม่น่าเชือ่ถอื อย่างก่อนหน้านีเ้คยไป
พูดที่องค์การสหประชาชาติ ที่ญี่ปุ่น 
หรือจีน ในเวทีนานาประเทศ ยืนยัน
และรับปากเขาว่าจะมีการเลือกตั้ง
อย่างนั้นอย่างนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่เกิด 
เพราะฉะนัน้ค�าพดูของนายกฯต้องเอา 
10 หาร หรือ 100 หาร แม้การออก 
มาพดูล่าสดุจะมีความชดัเจน แต่ถาม
ว่าเช่ือได้ร้อยเปอร์เซน็ต์หรอืไม่ ผมยัง
ไม่มั่นใจขนาดนั้น ผมยังเชื่อว่าจะมี
เล่ห์กลในการเขยีนกฎหมายลกูขณะนี้ 
เพราะถ้ามใีครในเรอืแป๊ะอตุรส่ิงเรือ่ง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งก็อาจท�าให้ระยะเวลายืด
เยื้อออกไปได้ คือเขียนกฎหมายให้มี 
ปัญหาไว้ก่อนเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไปตีความ 
 หากตคีวามว่าขดัต่อเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญก็ต้องโยนกลับมาที่
เดิม ไปยกร่างใหม่ ก็ยืดเวลาออกไป
ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือการใช้เล่ห์ในการ
ยกร่างหรือเขียนกฎหมายลูก ถาม
ว่าคนเหล่านี้เป็นใคร ก็เป็นคนของ 
ผู้มีอ�านาจทั้งสิ้น รัฐบาล คสช. จะยืด
อ�านาจของตวัเองไปได้อกีนานแค่ไหน
กอ็ยูท่ีพ่ฤตกิรรมของตวัเองเป็นอย่างไร 
คนไทยท้ัง 65 ล้านคนจะยินยอม 
หรอืไม่ ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เหน็ชอบกรั็บ 
สภาพกนัไป แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เหน็
ด้วยก็ต้องดูว่าจะแสดงพลังอย่างไร  
 ถ้าการเลือกต้ังถูกเล่ือนออก
ไปอกี ผมคดิว่าเครดตินายกฯจะเป็น
ศนูย์ทนัท ีเพราะรบัปากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศแล้ว จึงไม่มีเหตุผล
อะไรที่จะเลื่อน พล.อ.ประยุทธ์ใน
ฐานะผู้มีอ�านาจสูงสุดจึงต้องไปพูด
นอกรอบหรอืบีบให้พรรคพวกในเรือ
แป๊ะด�าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือต้อง
ตีความอะไรทั้งสิ้น

เห็นอย่างไรกับการตั้งค�าถาม 6 ข้อ
 ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์หมด
เวลาสร้างวาทกรรมกลบเกลือ่นกระแส
ขาลงของตนเองได้แล้ว ผลงาน 3 ปีที่
ผ่านมาสะท้อนความล้มเหลวการบรหิาร
ชัดเจน การจะเอาคนหน้าใหม่มาหรือ
ไม่ไม่ส�าคญัเท่ากบักล้าเปิดเผยตวัเอง
ว่าจะเป็นนักการเมืองให้ประชาชน
เลือกหรือไม่ ดีกว่าเป็นพวกอีแอบ
ไม่ยอมรับความจริง ที่ส�าคัญ คสช. 
ไม่มีสิทธิสนับสนุนพรรคการเมือง
ใด ต้องวางตัวเป็นกลาง เพราะเป็น
ผู้วางกติกา สิ่งที่ คสช. และรัฐบาล
ท�าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมอง
ไม่เหน็อนาคตทีด่ขีองประเทศเลย แต่
ระบอบประชาธิปไตยสามารถหาข้อยตุิ
ร่วมกนัได้ เว้นแต่พวกทีอ่ยากมอี�านาจ
โดยไม่ผ่านการเลอืกตัง้ รฐับาลเลอืก
ตัง้แม้จะขาดธรรมาภบิาลไปบ้าง แต่
เมื่อถึงเวลาประชาชนยังสามารถใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ พล.อ.ประยุทธ์ควร
หันกลับไปมองตัวเองว่า เคยสัญญา
อะไรไว้แล้วและท�าอะไรได้บ้าง กลับ
ไปศกึษาอดตีเมือ่ปี 2535 ว่าการเสยี
สัตย์เพื่อชาติคุ้มหรือไม่

รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
 ผมเชือ่ว่ายงัเป็นรฐับาลเบีย้หวั
แตก ทะเลาะเบาะแว้งและขดัแย้งใน
การช่วงชิงอ�านาจกัน เพราะไม่มีใคร
ได้เสียงข้างมาก ไม่มีอ�านาจที่แท้จริง 
สดุท้ายกต้็องถวลิหานายกฯคนนอกตาม
ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด จะกลายเป็นบ่อน�า้
มนัของผูก้ระสนัอ�านาจทีไ่ม่อยากผ่าน
กระบวนการเลอืกตัง้ นิสัยของนกัการ
เมืองต่างก็ต้องการผลประโยชน์และ
อ�านาจของตวัเอง เพราะฉะนัน้ความ
ขดัแย้งกจ็ะเกดิขึน้ ประชาชนจะไม่ยอม
ให้นกัการเมอืงท�าอะไรทีย่อมรบัไม่ได้ 
การตรวจสอบของภาคประชาชนกจ็ะ
เพิ่มมากขึ้น ความขัดแย้งในเชิงพื้นที่ 
การช่วงชิงทรัพยากรต่างๆจะเกิดขึ้น
ทั่วทุกหย่อมหญ้า โอกาสรัฐบาลใหม่
จะอยู่ได้นานก็มีไม่มากนัก อาจอายุ
สั้นอยู่ไม่ถึงปี มีการยุบสภาเลือกตั้ง
ใหม่ ผมวิเคราะห์ของผม แต่ทั้งหมด
ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน 
 ส่วนทีว่่า พล.อ.ประยทุธ์จะเป็น 
นายกฯคนนอกกเ็ป็นไปได้ทัง้สิน้ เพราะ 
รฐัธรรมนญูเปิดโอกาสให้ ถ้า พล.อ.ประ 
ยุทธ์จะมาเป็นก็หืดขึ้นคอแน่ เพราะ
จะไม่มีฐานอ�านาจจากฝ่ายทหารมา
เอือ้ประโยชน์ ไม่มมีาตรา 44 จะมแีต่
นักการเมืองพวกเสือสิงห์กระทิงแรด
มาคอยตรวจสอบ มาขอผลประโยชน์
เตม็ไปหมด พล.อ.ประยทุธ์จะใช้ระบบ
สัง่การอย่างเดมิกย็าก สดุท้ายกจ็ะตดิ
กับดักการเป็นนักการเมือง

อยู่ท่ีสหรัฐ วันนี้น่าจะใช้ชีวิตอย่าง
สงบทีน่ครพนม รัฐบาลไม่รูห้รอืแกล้ง
โง่ว่าคุณภาพกัญชาไทยติดอันดับ 1 
ใน 5 ของโลก แต่กัญชาไทยก็ยัง 
ถือว่าผิดกฎหมาย ที่ดินรกร้างว่าง 
เปล่าในอีสานเก็บเอาไว้ท�าไม ปลูก 
ยูคาลิปตัสให้ดินเสีย ปลูกยางก็ 
ต้องไปขายดาวอังคารให้มนุษย์ต่าง
ดาวมันถุยใส่ 
 ท�ำไมปลูกกัญชำเพื่อส ่ง 
ออก หรือน�ำมำผลิตเป็นยำรักษำ 
โรค หรือจะแอบท�ำเงียบๆก็ได้ ตั้ง
สถำบนัวจิยัขึน้มำจรงิจงั ร่ำงกฎหมำย
ควบคุมโดยให้สัมปทำน มีกำรตรวจ
สอบอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันกำร
บิดเบือนวัตถุประสงค์ เป็นองค์กร
ที่สร้ำงก�ำไรได้เอง (profitf icenter)  
 ทุกวันนี้ค่อนสหภาพยุโรป 
ผลิตน�้าชงกัญชาขายแบบน�้าชา 
เขียวบ้านเรา ในอัมสเตอร์ดัมและ 
ทุกเมืองในเนเธอร์แลนด์กัญชาถือ 
ว่าถูกกฎหมายมานานแล้ว “วิลลี่  
เนลสัน” นักร้องคันทรี่ระดับโลกวัย 
80 กว่าปี ผลิต “กัญชากระป๋อง” 
ขายอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ 
 เรื่องแบบนี้ท�าไมคนระดับ
รฐัมนตร ีปลดักระทรวง อธบิด ีไม่คดิ
จะท�าหรือทดลองท�าเป็น “โครงการ
น�าร่อง” หรือท�ากันแบบเงียบๆจน
มั่นใจแล้วจึงประกาศให้กัญชาถูก
กฎหมาย ไม่ใช่มาน่ังหากนิกบั “ภาษี
น�้ากาม” กับคนที่ไปเที่ยว เมียที ่
บ้านหรือคู่รักคงอนุญาตหรอก ไอ ้
ห่านเอ๊ย...ท�ายังกับรัฐมนตรีหรือผู ้
ใหญ่ในกระทรวงไม่เคยอาบน�้างั้น
แหละ กูละเวียนหัวจริงๆ 
 ท�าสิเรื่องกัญชา หรือจะตั้ง 
“เสี่ยเป็ด” เป็น “ที่ปรึกษาพิเศษ”  
ตั้งองค์กรกัญชาแห่งชาติกันเลย  
แล้วผลิตเพื่อส่งออก น�ามาใช้ใน
กิจการการแพทย์และการเข้าถึง 
ยารักษามะเร็ง
 หัดท�าอะไรที่มันศิวิไลซ์  
แสดงภูมิปัญญากันม่ัง คิดได้ไงวะ
เอาบิลอาบน�้ามาลดหย่อนภาษี!!
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ร้ายสาระ
ศิลป์ อิศเรศ
naiart@gmail.com

หน่วยสบืราชการลบัในอเมรกิาถอื
ก�าเนดิขึน้เมือ่กว่า 200 ปีก่อน จาก
หน่วยงานเลก็ๆทีม่สีายลบัเพยีงไม่
กี่คนได้ขยายใหญ่ขึ้นจนปัจจุบันมี
สายลบัประจ�าอยูทุ่กหนแห่งทัว่โลก
มากกว่าแสนคน และมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานข่าวกรองภายใต้
ขอบเขตของตนอย่างน้อย 17 แห่ง
	 เมือ่พดูถงึงานสืบราชการลบั
หรอืทีปั่จจบุนันยิมใช้ค�าว่างานข่าว
กรองของอเมริกา	 เรามักจะคิดถึง 
ชือ่หน่วยงานทีคุ่น้หคูุน้ตาเพราะเห็น
ในภาพยนตร์บ่อยๆ	เช่น	CIA	FBI	
และ	NSA	ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว
ในปัจจุบันอเมริกายังมีหน่วยงาน 
อืน่ๆทีท่�างานข่าวกรองอย่างน้อย	17	 
หน่วยงาน
	 หน่วยงานข่าวกรองในอเมรกิา
ถือก�าเนิดเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน
มกราคม	 1790	 ในยุคนั้นอเมริกา
เป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะ
มชีาตมิหาอ�านาจโดยเฉพาะอังกฤษ 
ที่เคยปกครองอเมริกามาก่อนส่ง
กองก�าลงัทหารเข้ามารกุรานหรอืไม่	
ประธานาธิบดีจอร์จ	วอชิงตัน	จึง 
เสนอเรื่องต่อสภาคองเกรสให้ตั้ง
งบประมาณส�าหรับงานข่าวกรอง	
เพ่ือใช้สืบหาข่าวก่อนที่จะมีภัยมา
ถึงประเทศ
	 สภาคองเกรสอนุมัติงบประ 
มาณลับ	 40,000	 ดอลลาร์	 เพื่อ 
จัดต้ังหน่วยงานลบั	Secret	Service	
Fund	โดยขึน้ตรงกบัประธานาธิบดี
เพียงคนเดียว	 หน่วยงานนี้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว	 ระยะเวลาเพียง
แค่	 3	 ปี	 งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น	
1	ล้านดอลลาร์

แผ่อิทธิพล
 ปี	1801	หน่วยข่าวกรองแผ่
ขยายอิทธิพลโดยเข้าไปแทรกแซง
กิจการภายในต่างชาติ	 พยายาม
โค่นล้มบัลลังก์พาซา	ยูเซฟ	คารา
แมนลิ	 ผู้ปกครองแคว้นตริโปลี	
(ปัจจุบันคือลิเบีย)	 เพื่อตั้งบุคคล 
ที่เป็นมิตรกับอเมริกาขึ้นแทนที่	 
แต่ปฏิบัติการในครั้งนั้นล้มเหลว

บกก็ถูกลดขนาดไปไม่ด้อยกว่ากัน	 
มีเหลือไว้เพียงแค่เพียงพอให้ป้อง 
กนัการโจมตขีองอนิเดยีนแดงในเขต
ตะวันตก	 ตรงกันข้ามกับต่างชาต	ิ
เช่น	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	และรัสเซีย	
ที่ต่างขยายกองก�าลังทหาร	ดังนั้น	
จึงเป็นท่ีกังวลกันว่าอเมริกาอาจ
ไม่ปลอดภยัหากถกูต่างชาตริกุราน

รุ่งอรุณงานข่าวกรอง
 เพือ่ทดแทนกองก�าลงัทหารที่ 
ถกูลดขนาดลง	ปี	1881	ประธานาธบิดี
เจมส์	 การ์ฟิลด์	 แต่งตั้งวิลเล่ียม	
ฮันต์	 เลขานุการกองทัพเรือ	 เป็น
หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง	ต่อมาเขา
ได้โน้มน้าวให้สภาคองเกรสอนุมัติ
งบประมาณระยะยาวเพื่อใช้ในกิจ 
การข่าวกรองกองทัพเรือ
	 ปีถัดมาหน่วยงานข่าวกรอง
ถาวรแห่งแรกของอเมริกาก็ได้รับ
การสถาปนาภายใต้ชื่อ	Off ice	of	
Naval	Intelligence	(ONI)	แต่ยัง 
ไม่ได้เป็นหน่วยงานใหญ่โตอะไร	มี 
เจ้าหน้าทีป่ระจ�าหน่วยข่าวกรองทหาร 
เรือเพียงแค่	10	นายเท่านั้น
	 ปี	 1885	 กองทัพบกจัดตั้ง
หน่วยงานข่าวกรองของตนเองบ้าง	

ขวัญใจสายลับ
	 ปี	1810-1812	ประธานาธบิดี
เจมส์	 เมดิสัน	 ใช้งบประมาณลับ
นี้เข้าแทรกแซงเพื่อให้ฟลอริดา
กระด้างกระเดื่องต่อสเปนและหัน
มารวมเข้าเป็นหนึง่เดยีวกบัอเมรกิา	
ปฏบัิตกิารครัง้นีล้้มเหลวอกีเช่นกนั	
อย่างไรก็ตาม	ในปี	1819	ฟลอริดา
แยกตัวออกจากสเปนและมารวม
เข้าเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกา
	 ต้นทศวรรษ	 1840	 ประธา 
นาธิบดีจอห์น	ไทเลอร์	ใช้งบลับท�า
โฆษณาชวนเชื่อ	ติดสินบนนักข่าว
ให้เขียนบทความเข้าข้างอเมริกา
กรณีพิพาทแนวเขตแดนระหว่าง
อเมริกาและแคนาดา	 ปฏิบัติการ
คราวนี้ประสบความส�าเร็จ	 แต่
อเมริกาอาจต้องสูญเสียรัฐเมนซึ่ง
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับแคนาดา

สายลับลงพื้นที่
	 งานข่าวกรองอย่างเป็นระบบ
เริม่ขึน้ในปี	1863	หรอื	2	ปีหลงัจาก
เกดิสงครามกลางเมอืงระหว่างฝ่าย
เหนอืและฝ่ายใต้	ทัง้	2	ฝ่ายจ�าเป็น
ต้องสบืหาข่าวหาข้อมลูการเคล่ือน
ก�าลังพลของฝ่ายตรงกนัข้ามซึง่เป็น

กลยุทธ์ปรกติท่ีท�ากันมานานแล้ว	
แต่การท�างานของสายลับทหาร 
ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร
	 ทหารฝ่ายเหนอืได้จัดตัง้หน่วย
งาน	Bureau	of	Military	Information	
(BMI)	ภายใต้การน�าของพลเรือน	
จอร์จ	ชาร์พ	และเป็นทหารอาสา
สมัครในสงครามกลางเมือง	จอร์จ
จดัต้ังสายลบั	70	คนซ่ึงประกอบไป
ด้วยทหารและพลเรอืนช่วยกนัสบืหา
ข่าว	 และที่ส�าคัญที่สุดคือเขาจัด
ตั้งศูนย์กลางรวบรวมข่าวสารท่ีได้
ทั้งหมดก่อนจะส่งต่อให้กับกองทัพ
	 กล่าวได้ว่า	BMI	ท�างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบ
ของงานข่าวกรองที่ท�างานอย่าง
เป็นระบบ	แต่หน่วยงานนีถ้กูยบุไป
หลังจากทีฝ่่ายเหนอืประสบชัยชนะ
ในสงครามกลางเมืองเมื่อปี	1865	
และไม่เพียงแค่นั้น	 อเมริกายัง
มีนโยบายลดขนาดกองทัพลงเพื่อ 
น�าเงินมาฟื้นฟูประเทศ
	 ปี	1880	กองทัพเรือเหลือเรือ 
เพียงแค่	 50	 ล�า	 จากเดิมที่มีถึง	 
700	ล�า	ทหารเรือจาก	50,000	นาย	ลด 
ลงเหลือเพียง	 6,000	 นาย	 ทหาร

วิลเลี่ยม ฮันต์

เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน

ส�ำนักงำนใหญ่ CIA
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หน่วยสบืราชการลบัในอเมรกิาถอื
ก�าเนดิขึน้เมือ่กว่า 200 ปีก่อน จาก
หน่วยงานเลก็ๆทีม่สีายลบัเพยีงไม่
ก่ีคนได้ขยายใหญ่ขึ้นจนปัจจุบันมี
สายลบัประจ�าอยูท่กุหนแห่งทัว่โลก
มากกว่าแสนคน และมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานข่าวกรองภายใต้
ขอบเขตของตนอย่างน้อย 17 แห่ง
	 เมือ่พดูถงึงานสบืราชการลบั
หรอืทีปั่จจุบนันิยมใช้ค�าว่างานข่าว
กรองของอเมริกา	 เรามักจะคิดถึง 
ชือ่หน่วยงานทีคุ่น้หคูุน้ตาเพราะเหน็
ในภาพยนตร์บ่อยๆ	เช่น	CIA	FBI	
และ	NSA	ซึง่ในความเป็นจรงิแล้ว
ในปัจจุบันอเมริกายังมีหน่วยงาน 
อืน่ๆทีท่�างานข่าวกรองอย่างน้อย	17	 
หน่วยงาน
	 หน่วยงานข่าวกรองในอเมรกิา
ถือก�าเนิดเป็นคร้ังแรกเมื่อเดือน
มกราคม	 1790	 ในยุคนั้นอเมริกา
เป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะ
มชีาตมิหาอ�านาจโดยเฉพาะองักฤษ 
ที่เคยปกครองอเมริกามาก่อนส่ง
กองก�าลงัทหารเข้ามารกุรานหรอืไม่	
ประธานาธิบดีจอร์จ	วอชิงตัน	จึง 
เสนอเรื่องต่อสภาคองเกรสให้ตั้ง
งบประมาณส�าหรับงานข่าวกรอง	
เพื่อใช้สืบหาข่าวก่อนที่จะมีภัยมา
ถึงประเทศ
	 สภาคองเกรสอนุมัติงบประ 
มาณลับ	 40,000	 ดอลลาร์	 เพื่อ 
จดัตัง้หน่วยงานลบั	Secret	Service	
Fund	โดยขึน้ตรงกบัประธานาธบิดี
เพียงคนเดียว	 หน่วยงานน้ีขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว	 ระยะเวลาเพียง
แค่	 3	 ปี	 งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น	
1	ล้านดอลลาร์

แผ่อิทธิพล
 ปี	1801	หน่วยข่าวกรองแผ่
ขยายอิทธิพลโดยเข้าไปแทรกแซง
กิจการภายในต่างชาติ	 พยายาม
โค่นล้มบัลลังก์พาซา	ยูเซฟ	คารา
แมนลิ	 ผู้ปกครองแคว้นตริโปลี	
(ปัจจุบันคือลิเบีย)	 เพื่อตั้งบุคคล 
ท่ีเป็นมิตรกับอเมริกาขึ้นแทนที่	 
แต่ปฏิบัติการในครั้งนั้นล้มเหลว

บกก็ถูกลดขนาดไปไม่ด้อยกว่ากัน	 
มีเหลือไว้เพียงแค่เพียงพอให้ป้อง 
กนัการโจมตขีองอินเดยีนแดงในเขต
ตะวันตก	 ตรงกันข้ามกับต่างชาต	ิ
เช่น	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	และรัสเซีย	
ที่ต่างขยายกองก�าลังทหาร	ดังนั้น	
จึงเป็นที่กังวลกันว่าอเมริกาอาจ
ไม่ปลอดภยัหากถกูต่างชาตริกุราน

รุ่งอรุณงานข่าวกรอง
 เพือ่ทดแทนกองก�าลงัทหารที่ 
ถกูลดขนาดลง	ปี	1881	ประธานาธบิดี
เจมส์	 การ์ฟิลด์	 แต่งตั้งวิลเลี่ยม	
ฮันต์	 เลขานุการกองทัพเรือ	 เป็น
หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง	ต่อมาเขา
ได้โน้มน้าวให้สภาคองเกรสอนุมัติ
งบประมาณระยะยาวเพื่อใช้ในกิจ 
การข่าวกรองกองทัพเรือ
	 ปีถัดมาหน่วยงานข่าวกรอง
ถาวรแห่งแรกของอเมริกาก็ได้รับ
การสถาปนาภายใต้ชื่อ	Off ice	of	
Naval	Intelligence	(ONI)	แต่ยัง 
ไม่ได้เป็นหน่วยงานใหญ่โตอะไร	มี 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยข่าวกรองทหาร 
เรือเพียงแค่	10	นายเท่านั้น
	 ปี	 1885	 กองทัพบกจัดต้ัง
หน่วยงานข่าวกรองของตนเองบ้าง	

ขวัญใจสายลับ
	 ปี	1810-1812	ประธานาธบิดี
เจมส์	 เมดิสัน	 ใช้งบประมาณลับ
นี้เข้าแทรกแซงเพื่อให้ฟลอริดา
กระด้างกระเดื่องต่อสเปนและหัน
มารวมเข้าเป็นหนึง่เดยีวกบัอเมรกิา	
ปฏบิตักิารครัง้นีล้้มเหลวอกีเช่นกนั	
อย่างไรก็ตาม	ในปี	1819	ฟลอริดา
แยกตัวออกจากสเปนและมารวม
เข้าเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกา
	 ต้นทศวรรษ	 1840	 ประธา 
นาธิบดีจอห์น	ไทเลอร์	ใช้งบลับท�า
โฆษณาชวนเชื่อ	ติดสินบนนักข่าว
ให้เขียนบทความเข้าข้างอเมริกา
กรณีพิพาทแนวเขตแดนระหว่าง
อเมริกาและแคนาดา	 ปฏิบัติการ
คราวน้ีประสบความส�าเร็จ	 แต่
อเมริกาอาจต้องสูญเสียรัฐเมนซึ่ง
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับแคนาดา

สายลับลงพื้นที่
	 งานข่าวกรองอย่างเป็นระบบ
เร่ิมขึน้ในปี	1863	หรือ	2	ปีหลงัจาก
เกดิสงครามกลางเมอืงระหว่างฝ่าย
เหนอืและฝ่ายใต้	ทัง้	2	ฝ่ายจ�าเป็น
ต้องสืบหาข่าวหาข้อมลูการเคล่ือน
ก�าลงัพลของฝ่ายตรงกนัข้ามซึง่เป็น

กลยุทธ์ปรกติที่ท�ากันมานานแล้ว	
แต่การท�างานของสายลับทหาร 
ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร
	 ทหารฝ่ายเหนอืได้จดัตัง้หน่วย
งาน	Bureau	of	Military	Information	
(BMI)	ภายใต้การน�าของพลเรือน	
จอร์จ	ชาร์พ	และเป็นทหารอาสา
สมัครในสงครามกลางเมือง	จอร์จ
จดัต้ังสายลบั	70	คนซึง่ประกอบไป
ด้วยทหารและพลเรอืนช่วยกนัสบืหา
ข่าว	 และที่ส�าคัญที่สุดคือเขาจัด
ตั้งศูนย์กลางรวบรวมข่าวสารที่ได้
ทั้งหมดก่อนจะส่งต่อให้กับกองทัพ
	 กล่าวได้ว่า	BMI	ท�างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบ
ของงานข่าวกรองที่ท�างานอย่าง
เป็นระบบ	แต่หน่วยงานนีถ้กูยบุไป
หลังจากทีฝ่่ายเหนอืประสบชยัชนะ
ในสงครามกลางเมืองเมื่อปี	1865	
และไม่เพียงแค่นั้น	 อเมริกายัง
มีนโยบายลดขนาดกองทัพลงเพื่อ 
น�าเงินมาฟื้นฟูประเทศ
	 ปี	1880	กองทพัเรอืเหลอืเรอื 
เพียงแค่	 50	 ล�า	 จากเดิมที่มีถึง	 
700	ล�า	ทหารเรอืจาก	50,000	นาย	ลด 
ลงเหลือเพียง	 6,000	 นาย	 ทหาร

วิลเลี่ยม ฮันต์

เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน

ส�ำนักงำนใหญ่ CIA
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ใช้ช่ือว่า Military Information 
Division (MID) ทั้ง 2 หน่วยงาน
ส่งคนของตนไปประจ�าในสถาน
ทูตอเมริกาประจ�าประเทศต่างๆ
ที่ต้องการสืบหาข่าว แต่ก็ยังไม่มี 
ผลงานอะไรที่โดดเด่น
 ความขดัแย้งระหว่างประเทศ
ทีเ่กดิขึน้ท่ัวโลกท�าให้งานข่าวกรอง
ยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น หลายครั้งที่
ประเทศอริราชศัตรูส่งสายลับมา
สืบข่าวในแผ่นดินอเมริกาหรือมี
คนอเมรกินัขายข่าวให้ประเทศศตัรู 
งานข่าวกรองจึงไม่จ�ากัดเพียงแค ่
นอกอาณาเขตอเมริกา แต่ยังรวม 
ถึงในผืนแผ่นดินอเมริกาด้วย

ใต้ร่มเดียวกัน
 หน่วยงานสืบสวน Bureau  
of Investigation หรือช่ือในปัจจบุนั 
คือ Federal Bureau of Investi 
gation (FBI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1908 
เป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงยุต ิ
ธรรม ท�าหน้าที่สืบสวนคดีอาชญา 
กรรมในประเทศ
 ปี 1942 ได้มกีารก่อตัง้หน่วย
งานข่าวกรอง Off ice of Strategic 
Services (OSS) ท�าหน้าที่สืบหา 
ข่าวในช่วงเหตุการณ์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 หลังจากสงครามสิ้นสุด 
ลง OSS ถกูแตกออกเป็น 2 หน่วย
งานคือ Bureau of Intelligence 

ขึ้นกับกระทรวงต่างประเทศ และ 
Central Intelligence Agency (CIA)
 นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานข่าว
กรองอื่นๆอีกหลายหน่วยงานซึ่ง
ล้วนขึน้ตรงกบัประธานาธบิดเีพียง
คนเดยีว จนกระทัง่เกดิเรือ่งอือ้ฉาว
บ่อยครัง้เกีย่วกบัการใช้อ�านาจเกนิ
ขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ท�าให้กลางทศวรรษ 1970 สภาผู้ 
แทนราษฎรและสภาคองเกรสต้องลง
มาก�ากบั โดยหน่วยงานข่าวกรองทัง้ 
17 แห่งต้องรายงานตรงกับ Intelli 
gence Community (IC) หลัง
จากนั้นผู้อ�านวยการ IC จึงจะสรุป
รายงานส่งไปยังประธานาธิบดี

 จากเอกสารลับท่ีถูกน�ามา 
เปิดเผยโดยเอด็เวร์ิด สโนว์เดน เม่ือ
ปี 2013 พบว่าอเมริกาอนมุตัเิงนิงบ
ประมาณส�าหรับงานข่าวกรองใน
ปี 2013 เป็นจ�านวน 52,600 ล้าน
ดอลลาร์ ในเงินจ�านวนนี้ CIA ได้
ไป 14,700 ล้านดอลลาน์ NSA ได้
ไป 10,800 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ยัง
ไม่รวม “งบลับ” ส�าหรับกองทัพ
จ�านวน 23,000 ล้านดอลลาร์ รวม
เบ็ดเสร็จงบข่าวกรองและงบลับ
ทางทหารปี 2013 อเมรกิาใช้ไปทัง้ 
สิน้ 75,000 ล้านดอลลาร์ และมีเจ้า
หน้าทีป่ระจ�าหน่วยงานข่าวกรองทัง้
สิ้น 107,000 คน

ส�ำนักงำนใหญ่ Off ice of Naval Intelligence

อเมริกำส่งทหำรไปแทรกแซงตริโปลี ทหำรฝ่ำยเหนือในสงครำมกลำงเมือง

ส�ำนักงำนใหญ่ NSAส�ำนักงำนใหญ่ FBI



ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 256016

Inspire 
Living
วรวุฒิ สารพันธ์     
wowut@hotmail.com

ไม่ถือว่า “เว่อร์” เกินไปที่จะยกให้
บ้านหลังน้ีเป็นสถาปัตยกรรมระดับ
อัศจรรย์หลังหนึ่ง จากการออกแบบ
หวือหวาซับซ้อน และก่อสร้างบน
หน้าผาหินสูงชันริมทะเล
	 สถาปนิกบริษัท	MP	Arquite 
tura	 (Mareines	 and	 Patalano	
Arquitetura)	 แห่งบราซิล	 เจ้าของ
ผลงานออกแบบบ้านที่ดูแปลก	 แฝง 
ความทันสมัยมีเสน่ห์ในสไตล์โพสต์ 
โมเดิร์น	(Postmodern)	หลังนี	้อธบิาย
ว่า	ได้ลกูคลืน่ทะเลเป็นแรงบนัดาลใจ
  แรงบนัดาลใจดงักล่าวคอืท่ีมา
ของชื่อบ้าน “Wave House” ตั้ง 
อยู่ติดทะเลในเขตนครรีโอเดจาเนโร
ของบราซิล
	 ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ประกอบด้วย	โครงสร้างซบัซ้อนมรีาย
ละเอยีดสงูตามสไตล์ของสถาปัตยกรรม
โพสต์โมเดิร์น	 หลังคาทรงคลื่นทะเล 
มุงกระเบ้ืองไม้	 ใช้คานไม้ยูคาลิปตัส	
และมีอีกหลายส่วนที่แต่งด้วยไม้			
	 ส่วนเสาใช้โลหะกลวงเคลือบ
สีกันสนิม	 และใช้กระจกใสรับแสง
หลายส่วน	โดยเฉพาะผนังและประตู
ด้านหลัง
 จากโฉมภายนอกที่ดีไซน์ฉีก 
แนว เมือ่รวมกบัสภาพแวดล้อม ท�าให้
บ้านทรงคลืน่หลงันีค้ล้ายเป็นรสีอร์ต
หรอืไม่กโ็รงแรมต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 
แต่ทีจ่รงิแล้วเป็นบ้านของครอบครวั
ชาวรีโอเดจาเนโรที่มีไลฟ์สไตล์ชอบ
ความแตกต่าง  
	 ท�าเลที่ก่อสร้างเป็นหน้าผา 
หินแกรนิตลาดชัน	 ความกว้าง	 232	
ตารางวา	สูงจากทะเล	55	เมตร	โดย
ก่อสร้างเต็มพื้นที่	
 ด้วยท�าเลเป็นพ้ืนท่ีลาดชัน 
สถาปนิกจึงแก้ปัญหาด้วยการออก 
แบบชั้นลดหล่ันตามความลาดชัน 
โดยบ้าน 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้น 3 
อยู่ระดับเดียวกับพื้นหน้าบ้าน ขณะ 
ที่ชั้น 4 มีลักษณะคล้ายชั้นลอย หรือ
ห้องใต้หลังคา   
	 ชั้น	 2	 อยู่ระดับเดียวกับลาน 
สนามหญ้าและสระว่ายน�้าด้านหลัง	 
และชั้นแรกอยู่ใต้สระว่ายน�้า	บรรยา 
กาศคล้ายชั้นใต้ดิน	
	 ห้องในชั้น	3	 ไล่จากด้านหน้า
ไปด้านหลังประกอบด้วย	 ห้องซักรีด

อยู่คู่ขนานแนวขวางกับห้องครัว	 ถัด
ไปด้านหลังสุดเป็นโถงใหญ่	แบ่งเป็น
โซนพักผ่อนขนาดกว้าง	และโซนโต๊ะ
รับประทานอาหาร	
	 ชั้นบนสุดประกอบด้วย	 ห้อง
ท�างาน	ห้องเดก็เล่น	ห้องนอนแม่บ้าน	

2	ห้อง	และห้องพักคนขับรถ
 ชัน้ 2 เป็นพืน้ทีห่ลกัส�าหรบัพกั
ผ่อน รับแขก และสังสรรค์ หอ้งหลัก
ติดลานสนามหญ้าและสระว่ายน�้า
ด้านหลังออกแบบเป็นโถงใหญ่ แบ่ง
เป็นโซนพบปะสังสรรค์แบบเลานจ์ 

(Lounge) โซนบาร์เครื่องดื่ม โซน
พักผ่อนแบบโซฟา ห้องซาวน่า และ
ห้องบันเทิงดูหนังฟังเพลง    
	 ส่วนชั้นแรก	 ด้านหลังสุดอยู่
ใต้สระว่ายน�้าจัดเป็นห้องนอนเรียง	 
4	 ห้อง	 ขณะที่ด้านในประกอบด้วย	
ห้องพักผ่อนของครอบครัว	ห้องสมุด	
และห้องแต่งตัว			
	 โฉมสวยงามทันสมัยในมิติที ่
แตกต่าง	เป็นคณุค่าหนึง่ทีส่ร้างความ
ภาคภูมิใจให้ทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบ
และเจ้าของบ้าน
 และอีกหน่ึงคุณค่าที่ตรงกับ 
ค�าว่า “บ้าน” มาจากการออกแบบ
เช่นกัน นั่นคือคุณสมบัติช่วยให้  
“อยู่แล้วเพลิน”   

(ข้อมูลภาพ mareinesarquitetura.com.br)

Wave House
ดีไซน์สไตล์คลื่น

หลังคาด้านหน้าสไตล์คลื่น

ภายในดีไซน์ซับซ้อน

ด้านหลังอยู่สูงจากทะเล

ห้องนอนซ่อนอยู่ใต้สระน�้า

ด้านหลังมองวิวได้กว้างไกล

เลานจ์และบาร์เครื่องดื่ม
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วรวุฒิ สารพันธ์     
wowut@hotmail.com

ไม่ถือว่า “เว่อร์” เกินไปที่จะยกให้
บ้านหลังน้ีเป็นสถาปัตยกรรมระดับ
อัศจรรย์หลังหนึ่ง จากการออกแบบ
หวือหวาซับซ้อน และก่อสร้างบน
หน้าผาหินสูงชันริมทะเล
	 สถาปนิกบริษัท	MP	Arquite 
tura	 (Mareines	 and	 Patalano	
Arquitetura)	 แห่งบราซิล	 เจ้าของ
ผลงานออกแบบบ้านที่ดูแปลก	 แฝง 
ความทันสมัยมีเสน่ห์ในสไตล์โพสต์ 
โมเดร์ิน	(Postmodern)	หลงันี	้อธบิาย
ว่า	ได้ลูกคล่ืนทะเลเป็นแรงบนัดาลใจ
  แรงบนัดาลใจดงักล่าวคอืทีม่า
ของชื่อบ้าน “Wave House” ตั้ง 
อยู่ติดทะเลในเขตนครรีโอเดจาเนโร
ของบราซิล
	 ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ประกอบด้วย	โครงสร้างซับซ้อนมรีาย
ละเอยีดสงูตามสไตล์ของสถาปัตยกรรม
โพสต์โมเดิร์น	 หลังคาทรงคลื่นทะเล 
มุงกระเบื้องไม้	 ใช้คานไม้ยูคาลิปตัส	
และมีอีกหลายส่วนที่แต่งด้วยไม้			
	 ส่วนเสาใช้โลหะกลวงเคลือบ
สีกันสนิม	 และใช้กระจกใสรับแสง
หลายส่วน	โดยเฉพาะผนังและประตู
ด้านหลัง
 จากโฉมภายนอกที่ดีไซน์ฉีก 
แนว เมือ่รวมกบัสภาพแวดล้อม ท�าให้
บ้านทรงคลืน่หลงันีค้ล้ายเป็นรสีอร์ต
หรอืไม่กโ็รงแรมต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 
แต่ท่ีจริงแล้วเป็นบ้านของครอบครวั
ชาวรีโอเดจาเนโรที่มีไลฟ์สไตล์ชอบ
ความแตกต่าง  
	 ท�าเลที่ก่อสร้างเป็นหน้าผา 
หินแกรนิตลาดชัน	 ความกว้าง	 232	
ตารางวา	สูงจากทะเล	55	เมตร	โดย
ก่อสร้างเต็มพื้นที่	
 ด้วยท�าเลเป็นพ้ืนที่ลาดชัน 
สถาปนิกจึงแก้ปัญหาด้วยการออก 
แบบชั้นลดหลั่นตามความลาดชัน 
โดยบ้าน 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้น 3 
อยู่ระดับเดียวกับพื้นหน้าบ้าน ขณะ 
ที่ชั้น 4 มีลักษณะคล้ายชั้นลอย หรือ
ห้องใต้หลังคา   
	 ชั้น	 2	 อยู่ระดับเดียวกับลาน 
สนามหญ้าและสระว่ายน�้าด้านหลัง	 
และชั้นแรกอยู่ใต้สระว่ายน�้า	บรรยา 
กาศคล้ายชั้นใต้ดิน	
	 ห้องในชั้น	3	 ไล่จากด้านหน้า
ไปด้านหลังประกอบด้วย	 ห้องซักรีด

อยู่คู่ขนานแนวขวางกับห้องครัว	 ถัด
ไปด้านหลังสุดเป็นโถงใหญ่	แบ่งเป็น
โซนพักผ่อนขนาดกว้าง	และโซนโต๊ะ
รับประทานอาหาร	
	 ชั้นบนสุดประกอบด้วย	 ห้อง
ท�างาน	ห้องเดก็เล่น	ห้องนอนแม่บ้าน	

2	ห้อง	และห้องพักคนขับรถ
 ชัน้ 2 เป็นพืน้ทีห่ลกัส�าหรบัพกั
ผ่อน รับแขก และสังสรรค ์หอ้งหลกั
ติดลานสนามหญ้าและสระว่ายน�้า
ด้านหลังออกแบบเป็นโถงใหญ่ แบ่ง
เป็นโซนพบปะสังสรรค์แบบเลานจ์ 

(Lounge) โซนบาร์เครื่องดื่ม โซน
พักผ่อนแบบโซฟา ห้องซาวน่า และ
ห้องบันเทิงดูหนังฟังเพลง    
	 ส่วนชั้นแรก	 ด้านหลังสุดอยู่
ใต้สระว่ายน�้าจัดเป็นห้องนอนเรียง	 
4	 ห้อง	 ขณะที่ด้านในประกอบด้วย	
ห้องพักผ่อนของครอบครัว	ห้องสมุด	
และห้องแต่งตัว			
	 โฉมสวยงามทันสมัยในมิติที ่
แตกต่าง	เป็นคณุค่าหนึง่ทีส่ร้างความ
ภาคภูมิใจให้ทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบ
และเจ้าของบ้าน
 และอีกหนึ่งคุณค่าที่ตรงกับ 
ค�าว่า “บ้าน” มาจากการออกแบบ
เช่นกัน น่ันคือคุณสมบัติช่วยให้  
“อยู่แล้วเพลิน”   

(ข้อมลูภาพ mareinesarquitetura.com.br)

Wave House
ดีไซน์สไตล์คลื่น

หลังคาด้านหน้าสไตล์คลื่น

ภายในดีไซน์ซับซ้อน

ด้านหลังอยู่สูงจากทะเล

ห้องนอนซ่อนอยู่ใต้สระน�้า

ด้านหลังมองวิวได้กว้างไกล

เลานจ์และบาร์เครื่องดื่ม
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Amazing 
Architecture
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

โบโรบุดุร์ (Borobudur) คือมหาสถปู 
แบบศรีวิชัยที่คนไทยนิยมเรียกว่า 
“บรมพุทโธ” เป็นพุทธสถานนิกาย
มหายานในอนิโดนเีซยี และนบัเป็นสิง่ 
ก่อสร้างมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก
	 บรมพุทโธตั้งอยู่บนที่ราบทาง
ภาคกลางของชวา	ห่างจากเมืองยอก
ยาการ์ตา	(Yogyakarta)	ไปทางเหนอื
ประมาณ	40	กิโลเมตร	
	 ตวัอกัษรจารกึบนผนงัศลิารอบ
สถปูเป็นหลกัฐานทางโบราณคดบ่ีงชีว่้า	
บรมพุทโธสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษ 
ที่	14	ในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไศ 
เรนทราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย	 ซึ่ง
ปกครองชวาตอนกลาง	ก่อสร้างเจดย์ี
ใหญ่ด้วยความศรทัธาเลือ่มใสในพระ 
พุทธศาสนาแบบมหายานที่เผยแผ่ 
เข้ามาและรุ่งเรืองมากในเวลานั้น
	 สถูปบรมพุทโธรูปทรงคล้าย
พีระมิดแบบขั้นบันได	กล่าวคือ	สร้าง
อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูงใหญ่ลดหลั่น 
ขึ้นไป	มีเจดีย์ตรงยอดบนสุดเป็นสัญ 
ลักษณ์ของสถปูแบบศรวีชิยั	ไม่มห้ีอง 
บูชาภายใน	แต่มีระเบียงทางเดินโดย
รอบเปิดหลงัคาโล่ง	ประตมิากรรมแกะ
สลักงดงาม	หมายถงึธรรมะ	ธรรมชาติ	 
และจักรวาล
	 บรมพุทโธสร้างจากหินลาวา
ภูเขาไฟเกือบ	 2	 ล้านก้อน	 มีพื้นที่
รวมประมาณ	 55,000	 ตารางเมตร	
ส่วนฐานรูปสีเ่หลีย่มจตัรุสัมคีวามยาว 
จากทิศเหนือจดใต้	 120	 เมตร	 จาก
ทิศตะวันออกจดตะวันตก	114	เมตร	
ความสูง	28	เมตร	แต่ละด้านมีบันได
และซุ้มประตูขึ้นสู่เจดีย์
	 หากมองจากด้านบนจะเหน็รปู 
ทรงของบรมพุทโธมีลักษณะคล้าย
ดอกบัวบานขนาดใหญ่	 เป็นชั้นลด
หลั่นไล่ขึ้นไป	10	ชั้น
	 ชัน้ที	่1-6	เป็นระเบยีงทางเดนิ
รปูสีเ่หลีย่ม	อกี	3	ชัน้ถดัไปเป็นรูปทรง
กลมมจีดุศนูย์กลางเดยีวกนั	หมายถงึ
ทศภูมิของพระโพธิสัตว์
	 บ้างกว่็าบรมพทุโธเป็นตวัแทน
ของมณัฑละ	แปลว่า	วฏัจกัรในภาษา
สันสกฤต	 โดยมีรูปแบบเป็นวงกลม	
สี่เหลี่ยม	 และสามเหล่ียมซ้อนกัน	 
มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน
	 มหาสถูปแบ่งเป็น	 3	 ระดับ	
แสดงหนทางแห่งภาวะรูแ้จ้ง	โดยแบ่ง
โลกเป็น	3	ภพ	หรือธาตุ	3	ได้แก่	กาม

ธาตุ	รูปธาตุ	และอรูปธาตุ
	 กามธาต	ุเป็นระดบัล่างสดุของ
ชวีติมนษุย์ในโลกกามารมณ์	ยงัมคีวาม
รู้สึกและความต้องการอยู่มาก	 คือ 
ฐานสีเ่หลีย่มของบรมพทุโธ	ประกอบ
ด้วยขั้นบันไดใหญ่	4	ขั้น	ก�าแพงรอบ
ฐานมีภาพสลักประมาณ	 160	 ภาพ	
แสดงกริยิาบ่งบอกความสขุสนกุสนาน	
และความปรารถนาทางโลกของมนุษย์
	 รูปธาตุ	 เป็นชั้นกลาง	 หมาย
ถงึโลกของมนุษย์ที่มสีตคิวบคมุความ 
รู้สึกฝ่ายต�่า	 แต่ยังคงยึดติดกิเลส	 
อนัเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์	ชัน้ระเบยีง
ทางเดนิรูปสีเ่หลีย่ม	ด้านหนึง่เป็นผนงั
หิน	อีกด้านเป็นราวระเบียง	
	 มรีปูสลกันนูต�า่เรยีงรายตลอด
แนวทางเดินจ�านวนมากกว่า	 2,000	
ภาพ	 บรรยายเรื่องราวพุทธประวัติ	
การเดินทางแสวงหาความหลุดพ้น 
ของเจ้าชายสิทธัตถะ	 ในชั้นนี้มีพระ 
พุทธรูปปางต่างๆรวม	432	รูป
	 ถัดขึ้นไป	 3	 ชั้น	 เป็นระเบียง
ทางเดินรูปทรงกลม	 มีจุดศูนย์กลาง
เดยีวกัน	ประกอบด้วยเจดย์ีทรงระฆงั 
คว�่าจ�านวน	72	องค์
	 เจดย์ีแต่ละองค์บรรจพุระพุทธ
รูปปางสมาธิ	 ประติมากรรมแบบศรี

วิชัยคือ	 สวมจีวรบางแนบเนื้อ	 ตั้ง 
เรียงรายเป็นบริวาร	4	ทิศ	โอบล้อม
พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นยอดของ 
บรมพุทโธ
	 อรูปธาตุ	เป็นชั้นสูงสุด	หมาย
ถึงโลกของมนุษย์ที่ไม่ยึดติดในรูป	 
เสียง	กลิ่น	รส	อีกแล้ว	คือพระเจดีย์
องค์ใหญ่	 อันเป็นสัญลักษณ์สุดยอด 
ของบรมพทุโธ	ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	
15	เมตร
	 สมัยก่อนชาวพุทธทั่วเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้เดนิทางมาจาริกแสวง 
บญุทีน่ี	่โดยเดนิข้ึนบันไดทางทศิตะวนั
ออก	 วนตามเข็มนาฬิกา	 เพื่อศึกษา
ความหมาย	ความลกึลบั	และการแสวง 
หาพระธรรมจนบรรลุโสดาบัน
	 มีต�านานเล่าว่า	เทพยดาสร้าง
บรมพุทโธเสร็จในวันเดียว	 และสาป
แช่งทุกคนที่เดินทางมาจาริกแสวง
บุญบนยอดเจดีย์	 คนสมัยก่อนพากัน
หวาดกลัวและเชื่อว่าสถูปบรมพุทโธ
กระหายเลือดใหม่ของนักแสวงบุญ
อยู่เสมอ
	 ต้นพุทธศตวรรษที่	18	เป็นยุค
เสื่อมของอาณาจักรศรีวิชัย	เวลานั้น
ชาวโปรตุเกสเริ่มเข้ามายึดครองหมู่
เกาะต่างๆ	ประกอบกบัศาสนาอิสลาม

แผ่อิทธิพลเข้ามา	 กลายเป็นศาสนา
ประจ�าชาตขิองอนิโดนีเซยี	บรมพุทโธ 
ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตจึงถึงกาลเสื่อม
ถอย	 ถูกทิ้งร้างลืมเลือนกันไปนาน
หลายร้อยปี
	 จนกระทั่งเซอร์โทมัส	 สแตน
ฟอร์ด	ราฟเฟิล	ข้าหลวงชาวอังกฤษ	
เข้าไปปกครองอินโดนีเซีย	 มีการค้น
พบพระเจดีย์ในสภาพปรักหักพัง	 จึง
เริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรก	เมื่อ
ปี	พ.ศ.	2448
	 ข่าวการค้นพบมหาเจดีย์แพร่
สะพัดออกไป	บรรดาผู้เชี่ยวชาญทาง
ศาสนาในเอเชียเดนิทางไปศกึษาและ
ยกย่องบรมพุทโธเป็นพทุธวหิารยิง่ใหญ่
อันดับหนึ่งของโลก
	 ใน	พ.ศ.	2516	รฐับาลอนิโดนเีซยี
ได้เริม่ต้นโครงการปฏสัิงขรณ์คร้ังใหญ่	
มอีงค์การยเูนสโกแห่งสหประชาชาติ
เป็นหัวเรือใหญ่ให้ทุนสนับสนุนการ
บูรณะนานกว่า	8	ปี	และได้รับความ
ร่วมมอืร่วมใจจากหลายชาตอิย่างทีไ่ม่
เคยปรากฏมาก่อน
 ในทีส่ดุมหาเจดีย์บรมพทุโธได้
เผยความงามสง่า แฝงไว้ด้วยปรชัญา
ลกึซึง้ทางพุทธศาสนา และเป็นมรดก
โลกแห่งหน่ึงท่ีมผีูไ้ปเยอืนอย่างไม่ขาด
สาย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน

Borobudur
พระพทุธรูปปางสมาธอิยูภ่ายในเจดย์ีรอบเจดย์ีองค์ประธาน 

พระพุทธรูปบริเวณระเบียงทางเดิน

บันไดขึ้นสู่เจดีย์
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www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)
Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 256018

Amazing
JOB
สุรศักดิ์
sak_kaki@live.com

ส�ำหรบับำงคนอำจไม่ง่ำยเท่ำไรที่ 
จะเอ่ยค�ำว่ำ “ขอโทษ” และเชือ่ว่ำ
หลำยคนพร้อมท่ีจะเลี่ยงกำรพูด 
ค�ำนี้หำกเป็นไปได้ แต่หำกคุณ 
เกิดในประเทศญ่ีปุ่น คุณลบค�ำ
ว่ำ “เป็นไปไม่ได้” ออกไปได้เลย 
เพรำะมีอำชีพหนึ่งที่น่ำสนใจ นั่น 
ก็คือ นำยหน้ำรับจ้ำงขอโทษ นั่น 
เอง คุณเพียงแค่จ่ำยเงินจ�ำนวน
หนึ่งเพื่อแลกกับกำรที่คนคนหนึ่ง
พร้อมจะกล่ำวค�ำว่ำ “ขอโทษ” 
แทนคุณ 
 กำรจ้ำงผู ้เชี่ยวชำญทำง 
ด้ำนน้ีไม่เพียงแต่คุณจะได้หลีก 
หนจีำกควำมไม่สะดวกในกำรกล่ำว 
ขอโทษของคุณเท่ำนั้น คุณยังสำ 
มำรถมั่นใจได้ว่ำจะได้คนท่ีเข้ำใจ 
และเหมำะสมกบังำนนีด้้วย เนือ่ง 
จำกบรษัิทนำยหน้ำทีป่ระเทศญีปุ่น่
ได้ท�ำกำรฝึกฝนลูกทีมให้สำมำรถ
ควบคุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่ต้อง 
พบเจอต่อหน้ำได้ดี บุคคลเหล่ำ
นี้เป็นมืออำชีพอย่ำงแท้จริง โดย
เฉพำะกำรท�ำให้คุณรู้สึกสบำยใจ 
ที่พวกเขำสำมำรถช่วยให้คุณ 
หลุดพ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ตึง 
เครียดไปได้ 
 จำกข้อมูลบอกว่ำ ธุรกิจนี้
ด�ำเนินไปได้ดีด้วยตัวของมันเอง 
มีลูกค้ำที่เป็นผู ้หญิงประมำณ 
40% อำยุระหว่ำง 20-40 ปี โดย 
เหตุผลหลักๆที่เหล่ำมืออำชีพ 
ทำงด้ำน “ขอโทษ” ถูกว่ำจ้ำงกคื็อ  
เรื่องเงิน กับควำมรัก 
 ในเรือ่งของรำคำกข็ึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์นั้นๆ บริษัทหนึ่งชื่อ
ว่ำ Shazaiya Aiga Pro Agency 
เรยีกค่ำตอบแทนประมำณ 25,000 
เยนส�ำหรบักำรขอโทษแบบซึง่หน้ำ 
10,000 เยนส�ำหรับกำรส่งอีเมล์
หรือขอโทษทำงโทรศัพท์ ขณะที่
บรษิทั Nihon Shazai Daikokao 
คิดค่ำบริกำรเป็นชั่วโมง คือชั่ว 
โมงละ 3,500 เยน 

รับจ้ำง‘ขอโทษ’

 แต่ก็มีบำงบริษัท อย่ำงเช่น 
Yokohama Benriya Natchan ไม่
เปิดเผยตวัเลข แต่สำมำรถโทรศพัท์
ต่อรองรำคำกันได้ ซึ่งบริษัทนี้มี
ออพชั่นพิเศษคือ บวกกำรร้องไห้
ระหว่ำงกำรกล่ำวขอโทษด้วย 
 ใครเหน็เป็นไอเดยีทีดี่ ลอง
ประยกุต์มำเปิดบรกิำรในบ้ำนเรำ
ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ  
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)
Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Holding-P1-201017=4*6_01

สว
ัสด
ิกา
ร

Admin & Customer Service
• เพศหญิง อายุ 28–45 ปี,

• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint

• ซื่อสัตย์ บุคลิกเรียบร้อย สู้งาน

• เงินเดือน 20,000–25,000 บาทหรือตามตกลง

• ต้องมีบุคคลค�้าประกัน

     โบนัส ชุดฟอร์ม  

 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ     

 ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี

สัมภาษณ์ทันที รู้ผลเร็ว งานและสวัสดิการมั่นคง

Apartment ในซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

ติดต่อขอนัดวันสมัครและสัมภาษณ์ :

คุณเพชราภรณ์ 08-1826-5101 คุณบุปผา 09-7219-9486

สถานที่สมัคร :
เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

(เยื้องซอยหลังสวน 4) / BTS : ชิดลม / รำชด�ำริ

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน 
สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 640 วันที่ 18-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Holding-P1-201017=4*6_01

สว
ัสด
ิกา
ร

Admin & Customer Service
• เพศหญิง อายุ 28–45 ปี,

• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint

• ซื่อสัตย์ บุคลิกเรียบร้อย สู้งาน

• เงินเดือน 20,000–25,000 บาทหรือตามตกลง

• ต้องมีบุคคลค�้าประกัน

     โบนัส ชุดฟอร์ม  

 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ     

 ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี

สัมภาษณ์ทันที รู้ผลเร็ว งานและสวัสดิการมั่นคง

Apartment ในซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

ติดต่อขอนัดวันสมัครและสัมภาษณ์ :

คุณเพชราภรณ์ 08-1826-5101 คุณบุปผา 09-7219-9486

สถานที่สมัคร :
เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

(เยื้องซอยหลังสวน 4) / BTS : ชิดลม / รำชด�ำริ

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นท่ีปรึกษำและผู้ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บริกำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ท่ีปรึกษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน 
สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง

หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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ออกกฎหมายมากยิง่ล�าบากหากไม่ได้รบัความร่วมมอื 
ถ้าเอารองเท้าบู๊ตไปเตะให้มันกระเด็นไปสักหน่อย 

ถ้าท�าได้ก็ดี แต่กลัวว่าจะท�าไม่ได้

บุญก็ได ไสก็เต็ม ซื้อขาวสารวัดสวนแกว 
“บิณฑบาตไดปจจัยมา ก็ไปซื้อขาวจากชาวไร
ชาวนาไปแจกใหมอีก ทำใหเห็นวาศาสนาไมทิ้ง
ไมหนีปญหา รวมแรง รวมใจ
รวมทุกข รวมสุขกับชาวไร ชาวนา
แมวัดชวยแกจนไดแคในระดับเล็กๆนอยๆ
ก็ดีกวาไมชวยซะเลย”  

โทร. 0-2921-5602 ตอ 104,107,108

พระ
พยอมวันน้ี

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

In Brief : ย่อความ

รฐับาลนีต้อนแรกกเ็หมอืน
ไม่มีเขี้ยวเล็บ ไม่มีเกมการ 
เมือง ต่อมาก็เริ่มมีกลเม็ด
เด็ดพราย มีเล่ห์เหลี่ยม  
โยนหินถามทางมากขึ้นการตัง้ 6 ค�าถามของ พล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะถามถึง
พฤตกิรรมและคณุภาพของนกัการ
เมืองและพรรคการเมอืง ประชาชน
คงจะตอบได้เลย ส่วนการตัง้พรรค
ใหม่จะมคีณุภาพหรือเป็นความหวงั
ใหม่หรือไม่ ใหม่ๆก็ดูดีมีคุณภาพ 
แต่พอผ่านไปกอ็าจละลายหายไป 
เหมือนรฐับาลนีต้อนแรกกเ็หมอืน
ไม่มีเขี้ยวเล็บ ไม่มีเกมการเมือง 
ต่อมาก็เริ่มมีกลเม็ดเด็ดพราย มี
เล่ห์เหลีย่ม โยนหินถามทางมากขึน้
 มีข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ 
ดิน ถ้าท�าให้กรมที่ดินโกงน้อย
ที่สุด ไม่มีปัญหาอย่างที่กระบี่ ไม่
ให้นายทุนมาฮุบที่ดินและไล่คน
ที่ท�ามาหากินออกไปแล้วนายทุน
เอาไปขายอย่างที่เป็นข่าว หรือที่
อ�าเภอวารินช�าราบ อุบลราชธานี 
นายกฯสั่งไป 90 วันให้เอาคืนคน
ยากคนจน ได้คืนหรือยัง หรือเมื่อ
เรว็ๆนี ้2 ผูใ้หญ่ในอดตีกบัปัจจบุนั
ซัดกันนัว สาวไส้กันแหลกว่าฝ่าย
หนึง่กเ็คยรกุล�า้ ไม่ใช่คนนอก เปิด
แผลกันให้เห็นเป็นโพรงเลย  
 ตรงนีถ้้าท�าได้ ปฏริปูได้ ประ 
ชาชนกจ็ะอุน่ใจ ไม่ถกูไล่ ถกูบกุรกุ
จนเดือดร้อน ซือ้ท่ีดนิแล้วไม่ถกูโกง 
ไม่ได้ทีด่นิ รวมทัง้ท�าให้ระบบศาล
ไม่แฉลบไปแฉลบมา ท�าให้กฎหมาย
เป็นกฎหมาย เช่น กฎหมายบอก

ว่าถ้าผู้ใดโดนรบกวนก็ต้องพา
ต�ารวจไปชี้แจง จับกุมภายใน 
1 ปี อย่างของเราท�ามา 2 ปี 7 
เดือน กฎหมายบอกว่าโดยสงบ 
บริสุทธิ์ โปร่งใส และเจตนาเป็น
เจ้าของ กแ็ปลกดทีีศ่าลบอกว่าไม่
ได้มาด้วยความสงบ เพราะมีฝ่าย
ตรงข้ามฟ้องเรยีกทีด่นิคนื อย่างนี ้
จะเรียกว่าสงบได้อย่างไร ถ้าใคร 
ท�ามา 10-20 ปีแล้วมาฟ้องว่าไม่ 
มีความสงบ กฎหมายแฉลบได้
อย่างนี ้จะต้องสงบกีปี่กบ็อกมาให้
ชัดเจน ไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆ
 ขอถามว่าถ้าท�าโดยสงบ 
เจตนาเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผย
ตั้ง 2 ปี 7 เดือน แล้วถึงจะเริ่มมี

การฟ้องร้อง อย่างนี้กฎหมายจะ
เอายังไง แล้วยังต้องให้อุทธรณ์
อกี ต้องเสยีค่าวางทะเบยีนศาลที
ละแสนสองแสน หากเป็นคนจน
จะมีโอกาสต่อสูค้ด ีจะได้รับความ
เป็นธรรมหรือไม่ อย่างที่ในหลวง
รชักาลที ่10 ตรสัถงึค่าธรรมเนยีม
ศาลว่าต้องให้คนจนมโีอกาสสูค้ดี
เพือ่ได้รบัความเป็นธรรม น่าเห็นใจ
คนยากจนที่ต้องยอมแพ้ นายทุน
ได้ที่ดินไปครอบครองแล้วก็ไม่ได้
ท�าอะไร ปล่อยรกร้างว่างเปล่า 
ไม่ได้น�ามาท�าประโยชน์ เศรษฐีก็
ล่ามโซ่แผ่นดินไว้ 
 ต้องปฏิรูปแล้วล่ะ แต่จะ
ปฏริปูได้ตามราคาคยุหรอืไม่กต้็อง

ดกูนัไป บางเรือ่งบอกจะท�าให้เสรจ็
ภายใน 1 เดือนหรือ 1 ปี เรื่อง
อะไรที่มันค้างคาราคาซังก็แก้ซะ 
อย่างเรือ่งน�าเข้าส่งออกว่าจะสร้าง
ระบบให้รวดเร็ว ไม่ให้คั่งค้าง ท�า
วันเดียวต้องเสร็จ ข้าราชการจะ
ร่วมมอืหรอืเป็นตวัถ่วงใส่เกยีร์ว่าง 
ข้าราชการถือเป็นด่านหินหากไม่
สนองนโยบาย ท้ังยังหักเหลี่ยม
หักมุมต่างๆอีก 
 ยิ่งออกกฎหมายมามากก็
ยิ่งล�าบากไปเรื่อยๆหากไม่ได้รับ
ความร่วมมือ ถ้าเอารองเท้าบู๊ต
ไปเขีย่ไปเตะให้มันกระเดน็ไปสกั
หน่อย ให้มันเร็วสักหน่อยก็ดี ถ้า
ท�าได้ก็ดี แต่กลัวว่าจะท�าไม่ได้ 
ไม่ใช่ดีแต่คุยโม้ ขอให้ท�าให้ได้
จรงิๆกจ็ะอนโุมทนาอย่างยิง่ เรือ่ง
ข้อกฎหมายที่มันล่าช้า ต้องเสีย
เบี้ยบ้ายรายทาง ท�าให้มันจริงๆ
จังๆหน่อยเถอะ ใครประพฤติไม่
ดี ผิดร้ายแรงก็ต้องเป็นไปตาม 
“กฎแห่งกรรม” นั่นแหละ คน
พวกนี้เป็นเหมือนขยะในทะเลที่
พยายามจะขึ้นฝั่ง อยู่ในทะเลไม่
ได้ เพราะทะเลมีแต่ของสะอาด 
คนสกปรกก็พยายามจะขึ้นฝั่ง 
จงึมีพวกท่ีถกูไล่ออกจากราชการ 
จากส�านักต่างๆ ให้เห็นเรื่อยๆ
 เจริญพร

กฎแห่งกรรม
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ออกกฎหมายมากยิง่ล�าบากหากไม่ได้รบัความร่วมมอื 
ถ้าเอารองเท้าบู๊ตไปเตะให้มันกระเด็นไปสักหน่อย 

ถ้าท�าได้ก็ดี แต่กลัวว่าจะท�าไม่ได้

บุญก็ได ไสก็เต็ม ซื้อขาวสารวัดสวนแกว 
“บิณฑบาตไดปจจัยมา ก็ไปซื้อขาวจากชาวไร
ชาวนาไปแจกใหมอีก ทำใหเห็นวาศาสนาไมทิ้ง
ไมหนีปญหา รวมแรง รวมใจ
รวมทุกข รวมสุขกับชาวไร ชาวนา
แมวัดชวยแกจนไดแคในระดับเล็กๆนอยๆ
ก็ดีกวาไมชวยซะเลย”  

โทร. 0-2921-5602 ตอ 104,107,108

พระ
พยอมวันน้ี

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

In Brief : ย่อความ

รฐับาลน้ีตอนแรกก็เหมอืน
ไม่มีเขี้ยวเล็บ ไม่มีเกมการ 
เมือง ต่อมาก็เริ่มมีกลเม็ด
เด็ดพราย มีเล่ห์เหลี่ยม  
โยนหินถามทางมากขึ้นการตัง้ 6 ค�าถามของ พล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะถามถึง
พฤติกรรมและคณุภาพของนักการ
เมอืงและพรรคการเมอืง ประชาชน
คงจะตอบได้เลย ส่วนการตัง้พรรค
ใหม่จะมีคณุภาพหรอืเป็นความหวงั
ใหม่หรือไม่ ใหม่ๆก็ดูดีมีคุณภาพ 
แต่พอผ่านไปกอ็าจละลายหายไป 
เหมอืนรฐับาลนีต้อนแรกกเ็หมอืน
ไม่มีเขี้ยวเล็บ ไม่มีเกมการเมือง 
ต่อมาก็เริ่มมีกลเม็ดเด็ดพราย มี
เล่ห์เหลีย่ม โยนหนิถามทางมากขึน้
 มีข้อหนึ่งเก่ียวกับเรื่องที่ 
ดิน ถ้าท�าให้กรมที่ดินโกงน้อย
ที่สุด ไม่มีปัญหาอย่างที่กระบี่ ไม่
ให้นายทุนมาฮุบที่ดินและไล่คน
ที่ท�ามาหากินออกไปแล้วนายทุน
เอาไปขายอย่างที่เป็นข่าว หรือที่
อ�าเภอวารินช�าราบ อุบลราชธานี 
นายกฯสั่งไป 90 วันให้เอาคืนคน
ยากคนจน ได้คืนหรือยัง หรือเมื่อ
เรว็ๆนี ้2 ผูใ้หญ่ในอดตีกับปัจจบัุน
ซัดกันนัว สาวไส้กันแหลกว่าฝ่าย
หนึง่กเ็คยรกุล�า้ ไม่ใช่คนนอก เปิด
แผลกันให้เห็นเป็นโพรงเลย  
 ตรงนีถ้้าท�าได้ ปฏริปูได้ ประ 
ชาชนกจ็ะอุ่นใจ ไม่ถูกไล่ ถูกบกุรกุ
จนเดอืดร้อน ซือ้ท่ีดินแล้วไม่ถูกโกง 
ไม่ได้ทีด่นิ รวมทัง้ท�าให้ระบบศาล
ไม่แฉลบไปแฉลบมา ท�าให้กฎหมาย
เป็นกฎหมาย เช่น กฎหมายบอก

ว่าถ้าผู้ใดโดนรบกวนก็ต้องพา
ต�ารวจไปช้ีแจง จับกุมภายใน 
1 ปี อย่างของเราท�ามา 2 ปี 7 
เดือน กฎหมายบอกว่าโดยสงบ 
บริสุทธิ์ โปร่งใส และเจตนาเป็น
เจ้าของ กแ็ปลกดทีีศ่าลบอกว่าไม่
ได้มาด้วยความสงบ เพราะมีฝ่าย
ตรงข้ามฟ้องเรยีกทีด่นิคนื อย่างนี ้
จะเรียกว่าสงบได้อย่างไร ถ้าใคร 
ท�ามา 10-20 ปีแล้วมาฟ้องว่าไม่ 
มีความสงบ กฎหมายแฉลบได้
อย่างนี ้จะต้องสงบกีปี่กบ็อกมาให้
ชัดเจน ไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆ
 ขอถามว่าถ้าท�าโดยสงบ 
เจตนาเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผย
ตั้ง 2 ปี 7 เดือน แล้วถึงจะเริ่มมี

การฟ้องร้อง อย่างนี้กฎหมายจะ
เอายังไง แล้วยังต้องให้อุทธรณ์
อกี ต้องเสยีค่าวางทะเบยีนศาลที
ละแสนสองแสน หากเป็นคนจน
จะมีโอกาสต่อสูค้ด ีจะได้รบัความ
เป็นธรรมหรือไม่ อย่างที่ในหลวง
รชักาลท่ี 10 ตรสัถงึค่าธรรมเนยีม
ศาลว่าต้องให้คนจนมโีอกาสสูค้ดี
เพือ่ได้รบัความเป็นธรรม น่าเหน็ใจ
คนยากจนที่ต้องยอมแพ้ นายทุน
ได้ที่ดินไปครอบครองแล้วก็ไม่ได้
ท�าอะไร ปล่อยรกร้างว่างเปล่า 
ไม่ได้น�ามาท�าประโยชน์ เศรษฐีก็
ล่ามโซ่แผ่นดินไว้ 
 ต้องปฏิรูปแล้วล่ะ แต่จะ
ปฏริปูได้ตามราคาคยุหรอืไม่กต้็อง

ดกูนัไป บางเรือ่งบอกจะท�าให้เสรจ็
ภายใน 1 เดือนหรือ 1 ปี เรื่อง
อะไรที่มันค้างคาราคาซังก็แก้ซะ 
อย่างเรือ่งน�าเข้าส่งออกว่าจะสร้าง
ระบบให้รวดเร็ว ไม่ให้คั่งค้าง ท�า
วันเดียวต้องเสร็จ ข้าราชการจะ
ร่วมมอืหรอืเป็นตวัถ่วงใส่เกียร์ว่าง 
ข้าราชการถือเป็นด่านหินหากไม่
สนองนโยบาย ทั้งยังหักเหลี่ยม
หักมุมต่างๆอีก 
 ยิ่งออกกฎหมายมามากก็
ยิ่งล�าบากไปเรื่อยๆหากไม่ได้รับ
ความร่วมมือ ถ้าเอารองเท้าบู๊ต
ไปเขีย่ไปเตะให้มันกระเดน็ไปสกั
หน่อย ให้มันเร็วสักหน่อยก็ดี ถ้า
ท�าได้ก็ดี แต่กลัวว่าจะท�าไม่ได้ 
ไม่ใช่ดีแต่คุยโม้ ขอให้ท�าให้ได้
จรงิๆกจ็ะอนโุมทนาอย่างยิง่ เรือ่ง
ข้อกฎหมายที่มันล่าช้า ต้องเสีย
เบี้ยบ้ายรายทาง ท�าให้มันจริงๆ
จังๆหน่อยเถอะ ใครประพฤติไม่
ดี ผิดร้ายแรงก็ต้องเป็นไปตาม 
“กฎแห่งกรรม” นั่นแหละ คน
พวกนี้เป็นเหมือนขยะในทะเลที่
พยายามจะขึ้นฝั่ง อยู่ในทะเลไม่
ได้ เพราะทะเลมีแต่ของสะอาด 
คนสกปรกก็พยายามจะขึ้นฝั่ง 
จงึมพีวกทีถู่กไล่ออกจากราชการ 
จากส�านักต่างๆ ให้เห็นเรื่อยๆ
 เจริญพร
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คัมภีร์กุรอาน

พจนารถ
ศาสดามุฮัมมัด
“จงมองคนท่ีด้อยกว่าท่าน 
และจงอย่ามองคนที่เหนือ
กว่าท่าน แล้วท่านจะซาบซึง้
ถงึความโปรดปรานทีพ่ระเจ้า
ประทานแก่ท่านได้ดยีิง่ขึน้”

การกราดยงิอย่างบ้าคลัง่ใส่ผูม้า 
ร่วมชมคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัส 
สหรัฐอเมรกิา เมือ่วันท่ี 1 ตลุาคม 
2560 ท่ีผ่านมา เป็นเหตกุารณ์ที ่
สร้างความตกตะลึงให้แก่ชาว 
โลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ชาวอเมรกินั เพราะในเหตกุารณ์
ครัง้นัน้มีผูเ้สยีชวีติข้ันต้น 59 คน  
และบาดเจบ็อกี 527 คน ถอืเป็น 
การสูญเสียครั้งใหญ่ของสหรัฐ 
รองจากเหตกุารณ์ถล่มตกึเวลิด์ 
เทรดเซน็เตอร์เมือ่ 10 กว่าปีก่อน
	 เนื่องจากเหตุการณ์กราด 
ยิงครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม	 
ซึง่เป็นเดอืนทีค่นไทยทัง้ประเทศ
ให้ความสนใจกบัการจดัเตรยีมงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช	กระแสข่าวกราด
ยงิทีล่าสเวกสัจงึถกูข่าวงานพระ 
ราชพิธีกลบหายไป
	 ส่ือไทยรายงานตามส�านกัข่าว
ตะวนัตกว่า	จดุกราดยงิใส่ฝงูชน 
มาจากห้องสวีทชั้นที่	 32	 ของ
โรงแรมมนัดะเลย์	เบย์	ผูก้ราดยงิ 
ชื่อ	นายสตีเฟน แพดด็อค	อายุ	 
64	 ปี	 หลังจากยิงแล้วได้ฆ่าตัว 
ตายเพื่อหนีความผิด	 ทางการ 
สหรฐัยงัไม่สามารถหาสาเหตจุงู 
ใจการกราดยงิของเขาได้	เพราะ 
เขาเป็นคนปรกติ	มีฐานะดี	และ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
 ขณะที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สหรฐัก�าลงัสบืหาสาเหตจุงูใจใน
การกราดยิงของนายแพดด็อค 
นั้น ผมมองเห็นว่าเหตุการณ ์
กราดยิงครั้งนี้คล้ายกับ 2 เหตุ 
การณ์ในอดีตรวมกัน นั่นคือ 
เหตกุารณ์ลอบสงัหารนายจอห์น 
เอฟ. เคนเนดี้ ประธานาธิบดี
สหรัฐ และเหตุการณ์สังหาร
หมู่เยาวชนที่เกาะอูเทยา ใน
ประเทศนอร์เวย์ 

“ถ้าหากสูเจ้าคิดว่าสูเจ้า
มิได้อยู่ภายใต้อ�านาจของ
ใคร และสเูจ้าคิดว่าตัวเอง
คิดถูกแล้ว ท�าไมสูเจ้าไม่
น�าวิญญาณนั้นกลับมายัง
ผู้ตายอีก ถ้าหากสูเจ้าแน่
จริง” (กุรอาน 56:86-87)

	 ที่ว่าเหมือนกับการลอบสัง 
หารนายจอห์น	 เอฟ.	 เคนเนดี้	 
ประธานาธบิดสีหรฐั	กค็อื	ต�ารวจ
สหรัฐพบว่า	นายล ีฮาร์วีย์ ออสวอลด์  
มือลอบสังหาร	 ดักยิงจากตึก 
สูง	 หลังจากถูกจับตัวได้และยัง
ไม่ทันได้ถูกสอบสวน	ปรากฏว่า
นายออสวอลด์ได้ถูกดักยิงเสีย 
ชีวิตท่ามกลางการคุ้มกันของ
ต�ารวจ	จึงไม่มีใครรูถ้งึแรงจงูใจใน 
การลอบสังหารของนายออสวอลด์
เหมอืนกบักรณขีองนายแพดด็อค
	 ท่ีว่าเหมือนกับกรณีวินาศ 
กรรมและการสงัหารโหดทีน่อร์เวย์
เมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2554	
ก็คือ	นายแอนเดิร์ส เบรวิค	 ผู้
ปฏิบัติการ	 ได้ระเบิดส�านักงาน
นายกรัฐมนตรีและสังหารโหด
เยาวชนที่ก�าลังท�ากิจกรรมกันที่
เกาะอูเทยาเสียชีวิต	70	กว่าคน 
และบาดเจบ็หลายสบิคน	สือ่ได้ออก 
มารายงานว่านายเบรวคิเป็นผู้ลง 
มือกระท�าเพียงผู้เดียว	 แต่เยาว 
ชนทีอ่ยูบ่นเกาะรายงานว่ามหีลาย
คนที่ช่วยกันยิง
	 ยังไม่ทันที่ความเศร้าโศก
ของญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
ที่ลาสเวกัสจะจางหาย	ภาพจาก
กล้องวงจรปิดและจากดาวเทียม 
ทีถ่กูน�ามาเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์

ได้แสดงให้เหน็ว่าการยงิอย่างถีย่บิ 
นั้นมิได้มาจากตึกสูง	 แต่มาจาก 
เฮลคิอปเตอร์หรอืโดรนทีบ่นิป้วน 
เปี้ยนอยู่เหนือลานคอนเสิร์ตสัก 
พักหนึ่งและบินวนไปทางตึกโรง 
แรมมันดะเลย์	เบย์	หลังจากนั้น 
ก็มีแสงกะพริบเหมือนกับแสง 
ไฟจากปลายกระบอกปืนที่มีการ 
ยิงอย่างถี่ยิบ	
	 การชันสูตรศพนายแพด 
ด็อคผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กราด
ยิงและฆ่าตัวตายเพื่อหนีคดีพบ
ว่า	 ปืนส้ันท่ีตกอยู่ในท่ีเกิดเหตุ
ผดิวสัิยการใช้ปืนฆ่าตวัตาย	และ
ปลอกกระสนุหลายสบินดัทีต่กอยู่
ใกล้ศพของเขาเหมอืนกบัมคีนมา
โยนเอาไว้
	 เมือ่เวลาผ่านไปการสบืเสาะ
หาความจรงิท�าให้รูว่้าแรงจงูใจใน
การสงัหารนายจอห์น	เอฟ.	เคนเน
ดี	้กค็อื	นายเคนเนดีไ้ด้ลงนามค�า
สัง่ให้กระทรวงการคลงัของสหรฐั
ออกธนบตัรดอลลาร์โดยใช้ทองค�า
และเงนิในคลงัของรฐับาลเองโดย
ไม่ต้องพ่ึงพาธนาคารเฟดเดอรลั	
รีเสิร์ฟ
	 ส่วนแรงจูงใจในการก่อวิ 
นาศกรรมและสงัหารหมูใ่นนอร์ 
เวย์กค็อื	ประการแรก	นอร์เวย์ต้อง 
การจะเลกิเป็นหมาหางด้วนโดยการ 

เงื่อนง�ากราดยิงที่ลาสเวกัส

การกราดยงิของนายแพดดอ็คคล้าย 2 เหตกุารณ์คอื
เหตุการณ์ลอบสังหารนายจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ 

และการสังหารหมู่เยาวชนที่เกาะอูเทยาในนอร์เวย์ 

ถอนทหารออกจากกองทัพพันธ 
มิตรนาโต้ในการโจมตีลิเบีย	
	 ประการที่สองคือ	 รัฐบาล
นอร์เวย์ยบัยัง้การช่วยเหลือทางการ
เงนิจ�านวน	42	ล้านดอลลาร์เพือ่ 
ปลดหนี้ของกรีซ	โดยอ้างว่าเป็น 
การสิน้เปลอืงเงนิโดยใช่เหต	ุผลก็
คอืธนาคารทัง้หลายทีเ่ป็นเจ้าหนี้
ของรัฐบาลกรีซไม่พอใจรัฐบาล
นอร์เวย์	และประการทีส่าม	นายก 
รฐัมนตรนีอร์เวย์ประณามการเข่นฆ่า
สงัหารชาวปาเลสไตน์ของอสิราเอล
และการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์
 ส่วนแรงจูงใจเบื้องหลัง
การกราดยิงในลาสเวกัสนั้นมี
การสนันษิฐานกนัว่า อาจเป็นการ
เชอืดไก่ให้ลงิดู และลงิตวันัน้คอื
ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบัน
ที่มีคนรักเท่าผืนหนัง คนชัง
เท่าผืนเส่ือ และเกี่ยวพันไปถึง
ซาอุดีอาระเบียด้วย
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โดยปรกติคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกรายควร 
ได้รับวัคซีนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ แต่มี
บางรายที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนที่จะ 
ต้ังครรภ์ ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่จะติด 
โรค ซึ่งวัคซีนที่แนะน�าให้ฉีดมีดังนี้
 1.วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก เป็นวัคซีนที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
หญงิตัง้ครรภ์ทกุคนถงึแม้จะเคยได้รบัมำ
ก่อนก็ตำม เป็นวคัซนี 3 ชนดิทีฉ่ดีพร้อม
กนัใน 1 เขม็ 
 สำเหตทุีต้่องฉดีเพรำะขณะนีโ้รค
คอตบีได้กลบัมำระบำดอกี ส่วนโรคไอกรน
พบว่ำลกูจะตดิเชือ้มำจำกแม่ ถ้ำฉดีให้แม่
ก็จะป้องกนัลกูทีค่ลอดออกมำได้ประมำณ 
6 เดือน และวัคซีนป้องกันบำดทะยัก 
จะช่วยป้องกันกำรติดเชื้อระหว่ำงตั้ง
ครรภ์และคลอดบุตรด้วย
 2.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจำก
เป็นโรคทีท่�ำอนัตรำยกบัคนท้องมำกกว่ำ 
คนธรรมดำ หำกเป็นแล้วจะท�ำให้เกิด
ภำวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม 
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หัวใจวำย วัคซีนนี้
ฉีด 1 เข็ม ป้องกันได้ 1 ปี
 3.วคัซนีไวรัสตบัอกัเสบบ ีในรำย
ทีค่ณุแม่ตัง้ครรภ์ไม่เคยฉดีวคัซีนดงักล่ำว 
หรอืเจำะเลอืดแล้วไม่มภีมูต้ิำนทำน โดย
เฉพำะในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีโอกำสเสี่ยง 
เช่น สำมีเป็นพำหะของโรคไวรัสตับอัก
เสบบี ก็อำจจะรับกำรฉีดวัคซีนนี้ได้ 
 4.หากคณุแม่ตัง้ครรภ์ถกูสนัุขกดั 
ถ้ำไม่แน่ใจว่ำสนุขับ้ำหรอืไม่ให้ฉดีวคัซนี
ทนัที 
 นอกจำกนียั้งมีวคัซนีอกีหลำยชนดิ
ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรทรำบ โดยเฉพำะ
วัคซีนที่เป็นอันตรำยต่อทำรกในครรภ์ 
ได้แก่ วคัซนีป้องกนัอสีกุอใีส ไข้สมองอกั 
เสบ หัด คำงทูม หัดเยอรมัน โปลิโอ 
วณัโรค คณุแม่ตัง้ครรภ์สำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดได้จำกแพทย์ทีด่แูลกำรตัง้ครรภ์

วัคซีนแม่ตั้งครรภ์

ช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยก�าลังเกิด
อทุกภยัร้ำยแรง โดยเฉพำะจังหวัดทำงภำคเหนือ
ตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบน และภำคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื มคี�ำแนะน�ำเก่ียวกบักำรเตรยีมควำม
พร้อมเพื่อผู้สูงอำยุในวิกฤตน�้ำท่วมดังนี้ 
 1.น�า้และอาหาร ต้องเตรยีมน�ำ้ดืม่ทีส่ะอำด
พร้อมกบัอำหำรทีร่สไม่จดัมำกนกั ทัง้ยงัควรเป็น
อำหำรที่ย่อยง่ำย เพื่อให้ได้รับสำรอำหำรอย่ำง
พอเพียง ควรเตรียมไว้ไม่ต�่ำกว่ำ 2-3 วัน เผื่อ
ในกรณีที่ลูกหลำนไม่สำมำรถออกไปหำเสบียง
ให้ได้ 
 2.ยารักษาโรค ควรเตรียมทั้งยำสำมัญ
ประจ�ำบ้ำนและยำประจ�ำตัว ที่ส�ำคัญควรติด
ฉลำกให้ชัดเจนว่ำยำตัวไหนกินมื้อไหน ขนำด
เท่ำใด และตั้งนำฬิกำให้ปลุกเมื่อถึงเวลำกิน 
ยำ เพรำะช่วงวิกฤตน�้ำท่วมลูกหลำนอำจไม ่
สำมำรถดูแลท่ำนได้อย่ำงใกล้ชิดเหมือนยำม 
ปรกติ
 3.เครื่องนุ่งห่ม ต้องเตรียมส�ำรองเสื้อผ้ำ
ทีแ่ห้งไว้ตลอดเวลำ เพรำะกำรสวมใส่ชดุทีเ่ปียก
น�้ำจะท�ำให้ผู้สูงอำยุป่วยได้ง่ำย และควรเตรียม
เคร่ืองประทินผิว เช่น แป้ง ผงลดอำกำรคัน  
ครมีบ�ำรงุผวิ ฯลฯ เพือ่ช่วยให้ผวิพรรณเกดิควำม
ชุ่มชื่น นุ่มนวล ซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกสบำย 
ตัว ท�ำให้จิตใจเกิดกำรผ่อนคลำย
 4.ที่พักอาศัย ต้องจัดเตรียมสภำพบ้ำน 
พักอำศัยให้ปลอดภัยจำกสัตว์ที่จะมำกับน�้ำ  
เช่น งู ตะขำบ ฯลฯ ควรยกเตียงให้พ้นจำก 
น�้ำที่ท่วมขัง ถอดปลั๊กไฟออกหรือสับเบรกเกอร์
ลง เพรำะถึงแม้จะไม่มีกำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
แต่หำกไฟยังจ่ำยอยู่ก็อำจจะร่ัวได้ ควรให้ท่ำน
ใส่รองเท้ำอยู่กับบ้ำนชนิดที่ป้องกันชนวนจะ
ท�ำให้ปลอดภัยย่ิงข้ึนทั้งจำกไฟฟ้ำและกำร 
เหยียบสิ่งของอันตรำย 
 5.ถุงขยะ ควรเตรียมถุงด�ำพร้อมเชือก 
หรือยำงมัดไว้ในกรณีท่ีห้องน�้ำไม่ระบำย ท่ำน
จะได้ถ่ำยใส่ถุง หลังจำกท�ำธุระเสร็จแล้วควร
มัดถุงด�ำไว้ให้ดี รวมถึงบรรดำขยะต่ำงๆด้วย 
อย่ำให้สัมผัสกับน�้ำที่ขังเพรำะจะท�ำให้ของ 
เสียกระจำยออกมำได้ 
 6.แสงสว่าง ต้องเตรียมไฟฉำยพร้อม 

ถ่ำนไว้ให้เพียงพอกับกำรใช้งำนในกรณีที่แสง
สว่ำงพื้นฐำนไม่อำจใช้ได้
 7.กระดิง่หรือนกหวดี ควรเตรยีมอปุกรณ์
ที่ส่งเสียงดังไว้ใกล้มือท่ำน ในกรณีที่ท่ำนต้อง 
กำรควำมช่วยเหลือจะได้เรียกหำผู้ช่วยได้
 8.การส่ือสาร ควรหำวิทยุให้ผู้สูงอำยุ 
เปิดฟังข่ำวสำรหรือควำมบันเทิง เพรำะกำรอยู่ 
กับเหตกุำรณ์ทีไ่ม่ปรกตอิำจท�ำให้ท่ำนเกดิควำม 
เครียด ควรมีโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่
ส�ำรองไว้ให้ท่ำนเผื่อส�ำหรับติดต่อฉุกเฉิน และ
ควรจดเบอร์โทร.ฉุกเฉินไว้ให้ท่ำนด้วย หำกลูก
หลำนไม่ได้อยู่กับท่ำนควรฝำกท่ำนไว้กับเพื่อน
บ้ำนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตำซึ่งกันและกันเพื่อ
ควำมอุ่นใจยิ่งขึ้น
 ส�ำหรับในกรณีที่บ้ำนไม่สำมำรถอยู่ได้  
และจ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยผู้สูงอำยุออกจำก 
บ้ำน แต่ท่ำนไม่ยอมย้ำยออกนั้น ลูกหลำน 
ต้องไม่ใช้ค�ำพดูท�ำนองว่ำถ้ำท่ำนอยูจ่ะเป็นภำระ
ให้ลกูหลำนต้องมำคอยดแูล เพรำะกำรพดูแบบ 
นั้นจะท�ำให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมน้อยใจ และจะ
ประชดด้วยกำรดื้อไม่ยอมออกจำกบ้ำน 
 วิธีกำรที่ดีที่สุดคือ ควรให้เหตุผลกับท่ำน 
ว่ำ กำรที่ให้ท่ำนย้ำยออกไปก็เพื่อเป็นก�ำลังใจ
ให้กับลูกหลำน และควรถำมท่ำนถึงข้อคิดเห็น 
หรือวิธีแก้ไขต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนรู้สึกว่ำยังมีคุณ 
ค่ำ มีควำมส�ำคัญอยู่ จะยิ่งเป็นกำรรับประกัน 
ผลส�ำเร็จในกำรโน้มน้ำวให้ท่ำนออกจำกบ้ำน
ได้ง่ำยขึ้น
 ในทุกกรณีพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มี 
อะไรส�าคัญกับผู้สูงอายุเท่ากับความอบอุ่น 
จากลูกหลาน จึงจ�าเป็นต้องหาเวลาไปพูด 
คุยสนทนากับท่านอย่าให้เหงา มิเช่นนั้น 
ความวิตกกังวลจากน�้าท่วมจะจู่โจมท�าให้ 
ท่านเครียดจนป่วยได้ 
 หำกมกีำรเตรยีมควำมพร้อมทีด่แีละมสีติ
ในกำรตั้งรับกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงดีแล้ว  
เชือ่เหลอืเกนิว่ำเรำจะสำมำรถดแูลผูส้งูวยัและ
บุคคลที่รักในครอบครัวได้อย่ำงดีเยี่ยม เปี่ยม
คุณภำพและเปี่ยมสุขไปด้วยกัน 

(ข้อมูลภาพ dailynews.co.th)

ผู้สูงอายุในวิกฤตน�้าท่วม

พบหมอ
ศิริราช
รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl

โลกสุขภาพ
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
นายกสมาคมบ้านปันรัก
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“Troubled waters” 
เป็นวลีที่ใช้สื่อความหมาย
สถานการณ์หรือช่วงเวลา
ท่ียากล�าบาก เปรียบได้กับ
การติดอยู่ในกระแสน�้าที่ไม่
สงบ ดังตัวอย่าง “He was 
wise to get himself out 
of the troubled waters.” 
เขาฉลาดทีจ่ะเอาตวัเองออก
จากความยุ่งยากต่างๆ
 นอกจากนี้ยังมีวลี “a 
bridge over troubled 
waters” ซึ่งเป็นชื่อเพลงที่
โด่งดังในยุค 70s หมายถึง
คนหรอืสิง่ทีท่�าให้รอดพ้นจาก
ความไม่สบายใจ เหมือนกับ
สะพานที่ท�าให้เราข้ามเส้น
ทางน�้าผ่านไปได้ เช่น “She 
came on the scene in 
time like a bridge over 
troubled waters.” หล่อนไป
ถงึทีเ่กดิเหตุทนักูส้ถานการณ์
พอดี เป็นต้น

ผู้เฝ้าประตู

Troubled Waters

สัปดาห์ละฮา กับ น้าป้อม

เฮฮาประสาทหาร โดย อ้อตูน

ประตูหรือยามเฝ้าประตูก็ได้ 
 ส่วนค�าว่า ..(4).. อ่านว่า เจิน เปิ้น แปลว่า โง่จริงๆ ..(5)  อ่านว่า เหมิน แปลว่า ประตู และค�า
ว่า ..(6)..  อ่านว่า โส่ว ปู๋ จู้ แปลว่า รักษาไม่อยู่ 
 อย่าไปว่าคนอื่น ลุงเองก็รักษาประตูไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ

ภาพนี้มีชื่อภาพว่า ..(1).. อ่านว่า  
เหมิน เว่ย แปลว่า ผู้เฝ้าประตู 
 คณุยามก�าลงัตะโกนด่าผูร้กัษา
ประตูในโทรทัศน์อย่างเมามันว่า  
..(2)..                           อ่านว่า “เจนิ เป้ิน,  
เหมิน โตว โส่ว ปู๋ จู้” แปลว่า  
โง่จริงๆ ประตูก็รักษาไม่ได้ 
 ขณะที่ข้างนอกขโมยก�าลัง 
ขนของหนีไป
 ภาพนีต้้องการเล่นค�าว่า   ..(3).. 
เพราะสามารถแปลได้ทั้งผู้รักษา 
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2 ผู้น�ำหญิง‘คอเดียวกัน’

เรื่องเล่า
ต่างแดน
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

ผมไม่มีฐำนข้อมลูประเภท “ท�ำเนยีบ
สัตว์เลี้ยงของผู้น�ำทั่วโลก” เลยไม่
แน่ใจว่ำมีผู้น�ำประเทศทั่วโลกที่
เป็นสตรีและเป็น “คอแมว” กี่คน 
 เท่ำทีรู่ต้อนนีน้บัได้ 2 คนครบั 
คือประธำนำธบิดไีช่ องิเหวนิ แห่ง
ไต้หวนั และนำยกรฐัมนตรจีำซนิดำ 
อำร์เดิร์น แห่งแดนกีวีนิวซีแลนด์
 ประเมินจำกควำมน่ำจะเป็น
จำกจ�ำนวนผู้น�ำประเทศที่เป็นผู ้
หญงิมน้ีอย แม้ช่วงหลงัมำน้ีผูห้ญิง
จะไล่ตีต้ืนฝ่ำยชำยขึ้นมำเรื่อยๆ  
แต่กย็งัมน้ีอย ยงัเป็น “ปรำกฏกำรณ์” 
ที่หำยำก
 ผู้น�ำหญิงที่เป็น “คอแมว” 
จึงน่ำจะมีน้อยตำมไปด้วย 
 ดงันัน้ จะมองว่ำผูน้�ำ 2 ท่ำน
ทีเ่อ่ยถงึเป็น “ปรำกฏกำรณ์พเิศษ” 
ส�ำหรับคนรักแมวก็พอได้ครับ 
 “ท่ำนไช่” หรอื “ดอกเตอร์ไช่” 
เป็นผูห้ญงิคนแรกในประวตัศิำสตร์
ไต้หวันที่ฝ่ำคู่แข่งส่วนใหญ่ที่เป็น
ชำยในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ผงำด
คว้ำชัยด้วยคะแนนท่วมท้น ก้ำว
ขึ้นเป็นผู้น�ำประเทศอย่ำงสง่ำงำม
และสวย
 ท่ำนเป็นคนรักสิงสำรำสัตว์ 
โดยชอบแมวเป็นพิเศษ เลี้ยงเจ้ำ
ลำยสลิดเทำด�ำเพศเมียชื่อ “ติง
ติง” เป็นตัวแรก ตำมด้วยเจ้ำลำย
ส้มเพศผู้ชื่อ “อำไช่”
 ตงิตงิเป็นแมวเร่ร่อน นกักำร
เมืองท่ำนหนึ่งไปพบขณะเป็นลูก
เหมียวเดินต้วมเตี้ยมอยู่บนถนน
เปื้อนโคลนเมื่อปี 2012 จึงน�ำมำ
ให้พิจำรณำ ท่ำนไช่ใช้เวลำดูโหงว 
เฮ้งไม่กี่นำทีก็ตัดสินใจรับเข้ำสัง 
กัดทันที 
 ส่วนอำไช่เป็นแมวบ้ำนทุ่ง 
อยูก่บัเกษตรกร เพือ่นคนหนึง่มอบ
ให้เป็นก�ำลงัใจระหว่ำงหำเสยีงเลอืก
ตั้งปีที่แล้ว 
 ข้ำมฟำกไปท่ีนวิซแีลนด์แดน 
นกกีวี นำยกรัฐมนตรีจำซินดำ 
อำร์เดร์ิน เป็นผูน้�ำประเทศอำยนุ้อย
ทีส่ดุล�ำดบั 2 ในประวตัศิำสตร์ของ
นิวซีแลนด์ เข้ำรับต�ำแหน่งนำยก

เป็นนำยกฯ มพีวกพ้องของอำร์เดิร์น
สร้ำงแอคเคำท์ในทวิตเตอร์ให้ 
แพดเดิลส์ บอกว่ำเป็นแมวหมำย 
เลข 1 ของแดนกีวี 
 ตอนนี้แพดเดิลส์เลยกลำย 
เป็นดำวรุ่งของชำวเน็ต มีแนว
โน้มจะดังกว่ำ “แม่อำร์เดิร์น” ใน
อนำคตอันใกล้ 

(ข้อมลูภาพ chinatimes.com/Stuff.co.nz)

รัฐมนตรีด้วยวัยเพียง 37 ปี เมื่อ
เดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ 
 ท่ำนอำร์เดิร์นมีคู่รักยังไม่
แต่งงำน และมีเจ้ำเหมียวเพศ
เมียชื่อ “แพดเดิลส์” เป็นเพื่อน
ประเทืองอำรมณ์ 
 แพดเดลิส์เป็นแมวพเิศษอย่ำง 

น้อย 2 กรณีคือ เป็น “First Cat”  
หรอืแมวหมำยเลข 1 ของนวิซแีลนด์ 
หมำยถึงเป็นแมวของผูน้�ำประเทศ 
และเป็นแมวน้ิวเกิน โดยแมวท่ัว 
ไปมนีิว้เท้ำหน้ำข้ำงละ 5 นิว้ แต่แพด 
เดลิส์แถมมำข้ำงละหนึง่เป็น 6 นิว้ 
 หลังอำร์เดร์ินชนะเลือกตัง้ได้ 

ผู้น�าไต้หวันกับ 2 เหมียวประจ�าบ้าน   

ผู้น�าแดนกีวีโชว์แมวคู่ใจ
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นายหรั่ง

อีก 2 ปีผลิตขาย
Bentley Speed 6e

เบนท์ลย์ียนืยนัแผนผลติสปอร์ตขมุ
พลงัไฟฟ้าสมรรถนะสงูจ�าหน่าย ตัง้
เป้าเป็นผูน้�ายานยนต์ขมุพลงัไฟฟ้า
ในคลาสหรูไฮเอนด์
    ค่ายยานยนต์หรแูห่งองักฤษ
ในเครือโฟล์คสวาเกนกรุป๊ระบวุ่า ไม่ 
มีแผนพัฒนา Bentley Speed 6e 
หรือ Bentley EXP 12 Speed 6e  
Concept รุน่น้ีเข้าสายการผลิตโดยตรง 
 แต่จะใช้ดีไซน์รวมทั้งเทค 
โนโลยีส�าคัญที่ทดลองในรุ ่นนี้
ไปพัฒนาสปอร์ตขุมพลังไฟฟ้า
ขนาดกลาง 2 ที่นั่ง ที่วางแผน
ผลิตจ�าหน่ายในอนาคต โดยเป็น
สปอร์ตขุมพลังไฟฟ้ารุ่นแรกของ
บริษัทยานยนต์ค่ายนี้
 ค่ายองักฤษเปิดเผยข้อมลูของ
ขุมพลังปลอดไอเสียในเบื้องต้นว่า 
ประกอบด้วยมอเตอร์ 2 มอเตอร์ 
แยกส่งก�าลงัสูล้่อหน้าและหลงั (ขบั
เคลือ่น 4 ล้อ) ความดปุระมาณ 600 
แรงม้า
 แบตเตอรี่ความจุสูง ชาร์จ
เตม็ 1 ครัง้ สามารถว่ิงได้ไกล 450- 
500 กิโลเมตร
 ด้านสมรรถนะยงัไม่มกีารคาด
การณ์ แต่ยนืยนัว่าจะรกัษาคุณภาพ
ของแบรนด์ “เบนท์ลีย์” โดยไม่ให้
ลูกค้าผิดหวังทั้งด้านความหรูและ
สมรรถนะ 

‘ติ๊กกี้’
ความน่ารักมาเต็ม

 ทัง้นี ้เบนท์ลย์ีตัง้เป้าเป็นผู้น�า
ยานยนต์ขุมพลังไฟฟ้าในคลาสหรู
ไฮเอนด์
 ค่ายอังกฤษมีแผนผลิต 
สปอร์ตขุมพลังไฟฟ้าจากคอน 
เซป็ต์รุน่นีจ้�าหน่ายในปี 2019 หรอื
อีก 2 ปีข้างหน้า
(ข้อมูลภาพ inverse.com)

ConceptCAR
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

พัชรินทร์ บุญมี หรือ “ติ๊ก
กี้” พริตตี้สุดน่ารักของค่าย 
Mitsubishi มีเสน่ห์ตรงรอย
ยิ้ม ลักยิ้มน่ารัก อัธยาศัยดี 
เป็นพริตตี้รุ ่นใหม่ที่มีความ
พร้อมทั้งทักษะการพูด การ
เจรจา ไหวพริบ ซึ่งต้องมีทั้ง
ศาสตร์และศลิป์ในการพูด ถ้า
ใครไม่มีก็ยากที่จะเบียดคนที่
พร้อมมาท�าหน้าที่นี้




