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เรื่องจากปก

สนช. ทีห่ลบัคาห้องประชมุจะหลบั
หูหลับตาและรับเงินเดือนรับผล
ประโยชน์ต่างๆไม่ต่างกบัการปล้น
ภาษีประชาชน พอมีเสียงวิพากษ์
วิจารณ์ก็ออกมาแก้ตัว ส่วนช่าง
ภาพถ่ายภาพนอนแอ้งแม้ง นัก
ข่าวกต้็องน�ามาเสนอ ถอืเป็นหน้าท่ี
อย่างหนึ่ง แต่นายกฯกลับลมออก
หูเมื่อถูกถาม
 “การนอนหลบัในทีป่ระชมุมี
ทุกยุคทุกสมัย หลับบ้าง ดูภาพโป๊
บ้าง ไม่สนใจการประชุม ไม่สนใจ
ว่าตัวเองก�าลังท�าหน้าที่อะไร ถ้า
เป็นญี่ปุ่นหรือบางประเทศที่เขามี
สปิรติ เขาคืนเงนิเดือนหรอืลาออก
ไปเลยกม็ ีแค่มาสายยงัลาออก แต่
คนไทยเราคงยาก เราไม่มีสปิริต 
ไม่มียางอาย ไม่ส�านึกในหน้าที่”
 สชุาติ สวสัดิศ์ร ีศลิปินแห่ง
ชาต ิสาขาวรรณศลิป์ โพสต์เฟซบุค๊
ว่า ฯพณฯ “ลักหลับ” มา 4 ปีกว่า
แล้วนะ ทั้งแจกแจงว่า สนช. ได้
รับเงินเดือนจากภาษีของราษฎร 
113,560 บาท เป็นเงินประจ�า

ต�าแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 
42,330 บาท ถามว่า สนช. ที่ได้
รับการแต่งตัง้จาก คสช. มทีัง้หมด
กี่คน ได้รับเงินเดือนที่มาจากเงิน
ภาษีของราษฎรเป็นเวลากีปี่กีเ่ดอืน
แล้ว ท่านรู้สึก “คุ้ม” ไหม?
 นอกจากนี้ สนช. ชุดนี้ยัง
มีเรื่องฉาวกรณีตั้งลูก เมีย และ
ญาติ เข้ามาช่วยงานรับเงินเดือน 
15,000-20,000 บาท จนเกดิเสยีง
วิพากษ์วิจารณ์มากมาย หลายคน
รับเงินเดือน 2 ต�าแหน่ง บางคน
แทบไม่มาประชุม แต่ไม่ละอายที่
จะรับเงินเดือน ทั้งออกกฎหมาย
แล้วเกือบ 300 ฉบับ ปรากฏว่า
ร้อยละ 77 ไม่มเีสยีงค้าน ไม่มกีาร
ตรวจสอบเลย
 
5 ปี งบประมาณ 14 ล้านล้าน
 ที่ส�าคัญตัวเลขงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีซึ่งน่าจะเรียกว่า 
“งบนอนมา” น้ัน ปรากฏว่า 5 
ปีงบประมาณที่รัฐบาล คสช. เข้า
มาบรหิารแล้วใช้ไปถงึ 14 ล้านล้าน

บาท คอืปี 2558 วงเงนิ 2.57 ล้าน
ล้านบาท ขาดดุล 250,000 ล้าน
บาท ปี 2559 วงเงิน 2.77 ล้าน
ล้านบาท ขาดดุล 390,000 ล้าน
บาท ปี 2560 วงเงิน 2.92 ล้าน
ล้านบาท ขาดดุล 550,000 ล้าน
บาท ปี 2561 วงเงิน 2.94 ล้าน
ล้านบาท ขาดดุล 550,000 ล้าน
บาท และปี 2562 วงเงิน 3 ล้าน
ล้านบาท ขาดดุล 450,000 ล้าน
บาท
 โดยเฉพาะงบประมาณของกอง
ทพัมยีอดรวมสงูถงึ 938,000 ล้าน
บาท ขณะที่เม็ดเงินที่หว่านไปใน
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากกว่า 112,000 ล้านบาท 
ปีงบประมาณล่าสุดยังอัดฉีด
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก 40,000 ล้านบาท สูง
เป็นอันดับ 3 ในสัดส่วนกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน
 น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา (ครู
โบว์) แกนน�ากลุ่มคนอยากเลือก
ตั้ง โพสต์เฟซบุ๊คว่า การโปรยเงิน
ลงไปที่รากหญ้า รัฐบาล คสช. ก็
ท�าไม่น้อยกว่าใครผ่านโครงการ
ประเภทประชารฐัและไทยนิยม แต่
เมื่อท�าอย่างไม่มียุทธศาสตร์ (จะ
แทนด้วยค�าว่า “สติปัญญา” ก็ได้) 
เงนิทีโ่ปรยไปจงึเป็นการโปรยแล้ว
หายไปจรงิๆ ไม่ใช่การลงทนุเพ่ือส่ง
เสรมิศกัยภาพและก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนสู่ระบบตามมา ถ้าคน
ไทยคิดจะนั่งเฉยๆรอให้เผด็จการ
เมตตาปล่อยให้มีการเลือกต้ังเอง
ในสักวัน นอกจากจะช่วยให้การ
สืบทอดอ�านาจส�าเร็จแล้ว ปลาย
ทางน่าจะได้เหน็การล้มละลายทาง
เศรษฐกิจ

สัญจรไปดูดไป
 นอกจากนีโ้ครงการประชารฐั
ยงัพ้องกบั “พรรคพลังประชารัฐ” 
ทีจ่ดัตัง้โดยนายชวน ชูจนัทร์ เพือ่น
ร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 
โครงการประชารฐัและประชานิยม
จงึถูกต้ังค�าถามว่ากระตุน้เศรษฐกจิ
หรือสร้างความนยิมเพือ่ “สบืทอด
อ�านาจ” หลังการเลือกตั้ง
 ครม.สญัจรของ พล.อ.ประยุทธ์

 In Brief : ย่อความ

“ใครที่หลับในวันหน้าก็เป็นอะไร
ไม่ได้อีกต่อไปอยู่แล้ว ผมดูไว้หมด 
ส่วนพวกท่ีหลบักไ็ปนอนทีบ้่าน วนั
นีก้อ็ยูใ่ห้จบไปก่อน ซ่ึงเขาก็ท�างาน
ในส่วนอื่น อย่าไปจับผิดจับถูกใน
เร่ืองแบบนี้จนเรื่องใหญ่ มันไม่มี
สาระ ไม่มีสักอัน”
 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ไม่พอใจที่สื่อและสังคมออนไลน์
เผยแพร่ภาพสมาชิกสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาติ (สนช.) หลับระหว่างนายก
รฐัมนตรีชีแ้จงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และบอกว่าได้ส่งภาพให้นาย
พรเพชร วิชติชลชยั ประธาน สนช. 
แล้ว ซึ่งท่านจะไปก�าชับกันเอง

ไม่มีสปิริต ไม่มียางอาย
 พระพยอม กัลยาโณ เจ้า
อาวาสวัดสวนแก้ว ให้ความเห็น
ใน “โลกวันนี้รายวัน” คอลัมน์ 
“ส�านกัข่าวพระพยอม” ว่า สมาชกิ 

เมือ่บ้านเมอืงจมปลกัใน “วงจร
อุบาทว์” ซ�า้ซาก “ผูน้�า” ทีม่า
จากการยดึอ�านาจไม่ใช่ “ผูน้�า
ของประชาชน” มักเสพตดิ
อ�านาจและหลงอ�านาจ ไม่
สนใจเรือ่งจรยิธรรมหรอืธรร 
มาภิบาล ไม่สนใจการละเมดิ
สิทธเิสรภีาพและสทิธคิวาม
เป็นมนษุย์ของประชาชน จึงไม่
แปลกท่ี “ผูน้�า” และพวกพ้อง
ไม่ละอายการกระท�าผดิใดๆ 
และไม่มี “ส�านึกทางการเมือง” 
ไม่สนใจค�าว่า “สปิรติทางการ
เมือง” แถมยงัอ้างข้างๆคูๆ ว่า
ไม่ใช่ “นกักีฬา” จึงไม่จ�าเป็น
ต้องแสดง “สปิรติ” จะหลบั
คาห้องประชุมหรือหลบัคา
อ�านาจยาว 20 ปีก็ไม่ละอาย
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จึงมีแต่เสียงครหานินทา ทั้งเรื่อง 
“ดูด” ไม่เลือก และใช้ภาษีของ
ประชาชนหาเสียง หาคะแนน
นิยม ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆ
ไม่สามารถท�ากิจกรรมทางการ
เมืองได้เลย หว่านงบแฝงเพื่อดูด
อดีต ส.ส. และหาคะแนนนิยม
จากประชาชน แต่คนจนก็ยังจน
ลง กลุ่มทุนผูกขาดที่ใกล้ชิด คสช. 
ก็ยิ่งมั่งคั่งและร�่ารวย 
 ครม.สญัจรถกูมองว่าเป็นการ
เดินสายหาเสียงและหว่านงบ
ประมาณเพ่ือสร้างคะแนนนยิม ยิง่ 
พล.อ.ประยุทธ์แสดงท่าทีชัดเจน
พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรต่ีอ และ
ไม่คดิจะ “ลงจากหลงัเสอื” ก็ย่ิงถูก
ถากถางและเย้ยหยนัถงึจรยิธรรม
และธรรมาภบิาล เพราะถือว่าการ
เลอืกต้ังไม่บริสุทธิเ์ทีย่งธรรมตัง้แต่
ต้นน�้า การเลือกต้ังที่เอาเปรียบ
ตั้งแต่ยังไม่เริ่มนั้นจะยิ่งท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองต่อไป
 ขณะทีน่ายไพบูลย์ นติติะวนั 
หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ซึ่ง
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ก็แถลง
จุดยืนสวนทางกับพรรคการเมือง
ส่วนใหญ่ว่า เห็นด้วยที่ คสช. ยัง
ไม่ปลดล็อกการเมืองจนกว่าจะ
เสร็จสิ้นการเลือกต้ังแล้ว ทั้งยัง
เชลียร์ว่า พล.อ.ประยุทธ์เหมาะ

สมทีส่ดุกบัการเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อ เพราะทัง้ตวัเองและครอบครวั
ไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน แต่นาย
ไพบูลย์กลับไม่พูดถึงญาติพี่น้อง
และคนใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ที่มี
ข่าวฉาวต่างๆมากมาย รวมถึงข้อ
ครหาเร่ืองขายที่ดินมรดกพ่อให้
กลุ่มน�้าเมาเป็นเงินถึง 600 ล้าน
บาท ผ่านบริษัทที่ตั้งอยู่หมู่เกาะ
บริตชิเวอร์จนิ ซึง่ไม่มกีารสอบสวน
หรือใครกล้าตรวจสอบ
 นายชวน หลกีภยั เตอืนอดีต 
ส.ส. หรือนักการเมืองกลุ่มต่างๆ
ท่ีจะไปร่วมกับพรรคการเมืองที่
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ว่า ต้อง
ยดึอดุมการณ์ อย่ายดึผลประโยชน์ 
เพราะคนในพื้นที่รู้ดีว่าอะไรเป็น
อะไร และยืนยันว่าได้ยินกับตัว
เองว่านายสมคิดชักชวนนักธุรกิจ
ให้ร่วมกันตั้งพรรคพลังประชารัฐ
 นายยรรยง ร่วมพฒันา พรรค
ภมูใิจไทย อดตี ส.ส.สรุนิทร์ 6 สมยั 
และอดีต ส.ว. 1 สมัย ยอมรับว่า 
ได้รับการตดิต่อทาบทามจากผู้ใหญ่
พรรคพลังประชารัฐจริง แต่ยังไม่
ได้ตัดสินใจ

ต้องดูดเท่าไรถึงจะพอ?
 สถานการณ์ขณะนีถ้อืว่าลกูผี
ลูกคน แม้กลุม่สนับสนนุ “ระบอบ 

คสช.” จะพยายามดดูนกัการเมอืง
กลุม่ต่างๆเพือ่เป็นฐานการเมอืงใน
อนาคต แต่กลุม่การเมอืงทีเ่ปิดหน้า
เปิดตัวทั้งอดีต ส.ส. และ ส.ว. ที่
พร้อมเข้าร่วมงานกับพรรคพลัง
ประชารฐัสนบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์
และสืบทอดอ�านาจ “ระบอบ 
คสช.” ส่วนใหญ่เป็นอดีต ส.ส. ที่
เป็นลักษณะ “ดาวกระจาย” แค่
ตวัส�ารองทีพ่ร้อมจะอยูก่บัทกุฝ่าย
ที่เอื้อผลประโยชน์ การเลือกตั้ง
ครั้งหน้าจึงเชื่อว่า 2 พรรคใหญ่
ยังมีฐานเสยีงทีแ่น่นคอื ภาคใต้ยัง
เลือกพรรคประชาธปัิตย์ และภาค
อีสานเลือกพรรคเพื่อไทย พรรคที่
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ไม่ว่าจะ
เป็นพรรคพลังประชารัฐ พรรค
พลังธรรมใหม่ พรรคประชาชน
ปฏิรูป พรรคพลังชาติไทย พรรค
รวมพลงัประชาชาตไิทย และพรรค
ลิว่ล้ออ่ืนๆ ก็แทบเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะ
ได้ ส.ส. ถึง 250 คน หรือมากพอ
เป็นฐานสนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์
 นอกจากน้ียังต้องจบัตาพรรค
อนาคตใหม่ที่ชูประเด็นรื้อและ
แก้ไขรฐัธรรมนญูปี 2560 ทัง้ฉบบั 
รวมถึงการนิรโทษกรรมผู้ต้องหา
คดีการเมืองในยุค คสช. ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากสังคมอย่างกว้าง
ขวาง และพรรคการเมืองฝ่าย

ประชาธิปไตยก็ประกาศจุดยืนที่
จะแก้ไขรัฐธรรรมนูญรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
ตักน�้ารดหัวตอ
 น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เขียน
เตอืน แนะน�า และต�าหนติติงิรฐับาล
ทหารและ พล.อ.ประยทุธ์มาอย่าง
ต่อเนือ่งในคอลมัน์ “ประสงค์พดู” 
ล่าสุด (12 มิถุนายน 2561) กล่าว
ถงึการ “สบืทอดอ�านาจ” ว่าเพราะ
กิเลสที่เกิดจากความโลภ “ได้คืบ
จะเอาศอก” ขณะนี้เหมือนคน
ไม่รู้จักพอ คนประเภทนี้เป็นคนที่
ร้อนเร่าแสวงหาไม่สิน้สดุ จึงเทีย่ว
เร่ไปในที่ต่างๆเพื่อ “ดูด” ผู้คนมา
เข้าพวกเข้าพรรค ใครมีชื่อเสียง 
มีฐานเสียงมาก แม้จะเคยถูกตรา
หน้าจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีมา
ก่อนก็ตาม ชักจูงเข้ามาร่วมพวก
ร่วมพรรคของตนที่จัดตั้งขึ้น หวัง
ชยัชนะในการเลอืกตัง้ข้างหน้า เพือ่
เป็นมอืเป็นไม้สนบัสนนุให้ตนได้มี
ต�าแหน่งหน้าที่ มีอ�านาจต่อไป
 เครื่องดูดฝุ่น ดูดส้วม ก�าลัง
ขาดตลาดในขณะนี้เพราะ “ความ
ไม่รู้จักพอ” ความโลภไม่ช่วยให้
อะไรดีขึ้นได้เลย ไม่ว่าวัตถุ สิ่งของ 
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เงินทอง หรือผู้คนที่ได้มาน้ัน ดู
เผินๆเหมือนเป็นการยกฐานะตน 
แต่ความจริงแล้วเป็นการท�าลาย
ตัวเองให้ด่างพร้อย ไม่เป็นที่เชื่อ
ถือ ศรัทธาจากผู้คนที่พบเห็นหรือ
รู้ที่มาที่ไป ความไม่ไว้วางใจจาก
ผู้คนทั้งหลายจะท�าให้มีเหตุร้ายๆ
หรือเหตุไม่ดีเกิดขึ้นตามมา เม่ือ
ถึงเวลานั้นก็สายเกินแก้
 คงไม่มผีูใ้ดทีเ่หน็ว่าความโลภ 
ความหลง เป็นความดี ทุกคนคง
เห็นว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเคย
เห็นคนอื่นที่ประพฤติปฏิบัติตนใน
ทางไม่ด ีใช้อ�านาจเพือ่ผลประโยชน์
ของตนหรือพวกพ้อง จนถูกผู้คน
สาปแช่งหรอืถกูขบัไล่มาแล้ว ท�าไม
ไป “ดูด” มาใช้อีก
 ความขัดแย้ง ความวุ่นวาย
ทั้งหลายที่ยังคงมีอยู่ในบ้านเมือง
ขณะนี้ ต้องแก้ที่ตนเองหรือพวก
ของตนเองให้ได้ก่อน เพือ่เป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่คนอื่น โดยเฉพาะใน
เรื่อง “ได้คืบจะเอาศอก ได้หอก
จะเอาง้าว” เพราะตัวเองยังคิด
และท�าอย่างนี้ จะให้คนอื่นไม่คิด
ไม่ท�าในเรื่องอย่างนั้นอย่างน้ีได้
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
ไม่เป็นคนประเภท “ตักน�้ารดหัว
ตอ” คือไม่ยอมฟังใคร

หลับยาว 20 ปี
นอนมา..หรือมานอน?
 ครม.สญัจรล่าสดุทีน่ครสวรรค์ 
ก�าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี 
พล.อ.ประยุทธ์ได้ออดอ้อนนักการ
เมืองให้มาท�างานร่วมกันเพือ่ประเทศ
ชาต ิและบอกว่า “อย่าไปเกรงกลวั
ว่าผมจะมาสบืทอดอ�านาจ ผมไม่ได้
อยากได้อะไรเลย แต่สิ่งที่ท�าวันนี้
ต้องไม่เสียเปล่า”
 โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” พล.อ.ประยุทธ์ไม่พูด
ชดัเจนเรือ่งการสบืทอดอ�านาจ แต่
ก็ไม่ปฏเิสธทีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตรี 
อีก 20 ปีจะอยู่หรือไปก็แล้วแต่
ชะตาฟ้าลิขิต เกิดได้เมื่อไรก็ตาย
ได้เมื่อนั้น
 ทีน่่าสนใจคอื พล.อ.ประยทุธ์
ย�้าว่า ในฐานะท่ีมีต�าแหน่งนายก
รฐัมนตร ี(แม้จะไม่ได้มาจากการเลอืก
ตัง้) เมือ่ไปต่างประเทศกม็ศีกัดิศ์รี 
เพราะตนท�างานเพือ่ประเทศชาติ 
จงึต้องสร้างเสถยีรภาพและความ

มัน่คงของประเทศให้ได้ ถ้ายังต่อย
ต ีบดิเบอืนว่ากล่าวกนัเหมอืนเดมิ 
ก็ไม่มใีครเช่ือมัน่เราในเวทโีลก มนั
ไม่ใช่เรือ่งประชาธปิไตยอย่างเดยีว 
เป็นเรื่องของประชาชนด้วย

ถ้ามีเลือกตั้ง 4 ปีครั้ง
เหมือนบอลโลกก็คงดี
 ภาพลักษณ์ของ “ทั่นผู้น�า” 
วันนี้ไม่ใช่แค่เป็น “คนตลก” แต่
กลบัถกูเย้ยหยนัเรือ่งสติปัญญาทนัที 
หลงัจากตอบค�าถามผูส่ื้อข่าวถงึการ
แขง่ขนัฟุตบอลโลกทีร่สัเซยีปีนีว่้า
เชยีร์ทมีไหนเป็นพเิศษว่า เชยีร์ทมี
อติาล ีฝรัง่เศส และบราซลิ ซึง่ทมี
อิตาลีตกรอบไม่ได้แข่งขัน ท�าให้
เกดิการล้อเลยีนและถากถางเร่ือง
สติปัญญาในสื่อออนไลน์มากมาย 
เช่น นายสมบัติ บุญงามอนงค์ 
หรือ “บก.ลายจุด” โพสต์เฟซบุ๊ค
ว่า “ขมขื่นเมื่อได้ยินว่าประยุทธ์
เชยีร์อติาล ีสงสารประยทุธ์ สงสาร
ประเทศไทย”
 นายวัฒนา เมืองสุข แกน
น�าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ผ่านเฟซ 
บุ๊ค Watana Muangsook ว่า 
“โง่กว่านี้มีอีกมั้ย” เพราะแม้แต่
เด็กระดับประถมฯยังรู้ว่าทีมชาติ
อติาลตีกรอบคดัเลอืก แต่ยงัโชคดี
ทีก่ารไร้สตปัิญญาครัง้นีไ้ม่ได้ท�าให้

ผูอ้ืน่เสียหาย ไม่เหมือนก่อนหน้านี้
ที่แนะน�าชาวบ้านให้ปลูกหมามุ่ย
แทนปลูกข้าว
 นายวัฒนาทิ้งท้ายว่า “คน
แบบนี้ส�านวนสุภาษิตไทยเรียก
ว่า “พวกอยากนอนเตียง” แต่ที่
น่าประหลาดคือ ยังอุตส่าห์มีคน
จะสนับสนุนให้เป็นผู้น�าต่อ คน
พวกนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี”

ไปถามหา “สปิริต”
จากทีมที่ตกรอบบอลโลก
 เกียรติ ศักดิ์ศรีการเป็น 
“ผูน้�าประเทศ” ไม่ใช่การมอี�านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือท�าให้ผู้คน
หวาดกลวั แต่เป็นเรือ่งของศรทัธา
และความเชือ่มัน่ในผลงาน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และธรร 
มาภิบาล
 ยิ่ง “ทั่นผู้น�า” ไม่ท�าตาม
สัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยิ่งถูก
ท้าทายและอยู่ในภาวะจนตรอก 
หลายฝ่ายจึงยังไม่เชื่อว่าจะมีการ
เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ตราบใดท่ี “ทัน่ผูน้�า” ยงัไม่ยอมปลด
ล็อกพรรคการเมืองให้ท�ากิจกรรม
ทางการเมือง ไม่ยกเลิกมาตรา 44 
ไม่ยกเลกิค�าสัง่ทีจ่�ากดัสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน เสรภีาพทางวิชาการ
และสื่อมวลชน

 ฟุตบอลโลกทีแ่ข่งขนักนัทกุ 4 
ปี ทกุประเทศต้องผ่านรอบคัดเลือก
ตามกฎกติกา นักฟุตบอลประเทศ
ใดมีฝีเท้าเหนือกว่าคู่แข่งขันก็ได้
แชมป์โลก และอีก 4 ปีก็ต้องชิง
แชมป์โลกใหม่ ใช้กฎกตกิาเดยีวกัน 
มาตรฐานเดียวกัน เล่นกันแฟร์ๆ 
ไม่ใช่เอาปืนไปจ่อหัวหรือไปปล้น
ให้ยอมแพ้
 ฟตุบอลโลกเปรยีบเหมือนการ
เลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย
ที่ทุก 4 ปี ทุกพรรคการเมืองต้อง
กลับสู่สนามการเลือกตั้งเพื่อให้
ประชาชนตัดสิน ถ้ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคจนรัฐบาลไม่สามารถ
บริหารประเทศได้ก็ต้องมีสปิริต
พอที่จะอดทนรอเลือกต้ังโดยให้
ประชาชนตัดสิน ไม่ใช่ลากรถถัง
มายึดอ�านาจ ปล้นอ�านาจ อ้างมี
อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์ทีป่ระชาชนทกุ
คนต้องท�าตาม ท้ังทีอ่�านาจแท้จรงิ
นัน้เป็นอ�านาจของประชาชนทีถ่กู
ปล้นไป
 เมื่อไม่เคารพกฎกติกา บ้าน
เมืองก็จมปลักใน “วงจรอุบาทว์” 
ซ�้าซาก “ผู้น�า” ที่มาจากการยึด
อ�านาจต้องส�าเหนียกว่าไม่ได้มา
จากประชาชน และไม่ใช่ “ผู้น�า
ของประชาชน”
 “ผูน้�า” ทีไ่ม่ได้มาจากประชาชน
ทกุยุคสมยัมักเสพติดอ�านาจและหลง
อ�านาจ ไม่ชอบความจรงิ ไม่สนใจ
เรือ่งจรยิธรรมหรอืธรรมาภบิาล ไม่
สนใจการละเมดิสทิธเิสรภีาพและ
สทิธคิวามเป็นมนษุย์ของประชาชน 
มแีต่การสร้างวาทกรรมค�าพดูพลิกึ
พิสดารออกมาเพื่อครอบง�าและ
โฆษณาชวนเชือ่ กดหัวด้วยอ�านาจ
ที่เกรงว่าจะเสื่อมมนต์ขลังลง
 “ผูน้�า” ทีป่ล้นอ�านาจไปจาก
ประชาชนจงึไม่สนใจค�าว่า “สปิรติ” 
ประกาศให้ไปถามหา “สปิรติ” เอา
เองจาก “นกักฬีา” และคงยากทีจ่ะ
ไปหาได้จากนักฟุตบอลโลก โดย
เฉพาะจากทีมที่ “ตกรอบ” ไม่ได้
ไปแข่งขัน
 บ้านเมืองยุคผู้น�าคนดี หัว
ส่ายหางกระดิก.. หลับคาห้อง
ประชุม หลับคาอ�านาจ แต่หวัง
จะอยู่ยาว 20 ปี อะไรก็เกิดขึ้นได้
 นอนมา.. หรือมานอน? 
ถ้ามีเลือกตั้ง วันนั้นน่าจะมีค�า
ตอบ!!?? 
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