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เรื่องจากปก

ใหญ่อกีครัง้ โดยเฉพาะปรากฏการณ์ 
“ดูดแหลก” ทีไ่ม่ต่างกับการจมปลกั
อยูใ่นถ�า้วงจรอบุาทว์ ภาพการเมอืง
แบบเดิมๆและนักการเมืองน�้าเน่า
เดิมๆ ซื้อเสียง ขายตัว แลกกับผล
ประโยชน์และอ�านาจ เหมือนดูถูก
ประชาชน ทั้งที่วันน้ีประชาชนไม่
ได้ “โง่ จน เจ็บ” ประชาชนไม่ได้
จมปลักติดอยู่ในถ�้าที่ไม่รู ้ข้อมูล
ข่าวสาร รู้ดีว่าประชาคมโลกก้าว
ไปทางไหน และอยู่ร่วมกันอย่างไร 
 86 ปีทีก่ารเมอืงไทยวนเวยีน
อยู ่กับการรัฐประหารและฉีก
รฐัธรรมนญู จงึเป็นการประจานตวั
เองให้โลกเห็นถึง “ผู้มีอ�ำนำจ” ไม่
กีค่นไม่กีก่ลุ่มท่ียงัจมปลักในอ�านาจ
และผลประโยชน์ของตัวเองและ
พวกพ้อง โดยไม่สนใจว่าประเทศ
ชาตแิละประชาชนจะหายนะล่มจม
อย่างไร 

เพ้อฝันด้วยฤทธิ์อ�ำนำจที่มีอยู่
 อย่างที ่น.ต.ประสงค์ สุน่ศริิ 
อดีตเลขาธกิารสภาความม่ันคงแห่ง
ชาติ (สมช.) เขยีนในคอลมัน์ “ประสงค์
พดู” (แนวหน้า 10 กรกฎาคม) เร่ือง 
“อย่ำถอืคนบ้ำ” ย�า้เตอืนบ้านเมอืง
ที ่“ผูม้อี�านาจ” หลงตวัเองและหลง
อ�านาจ โดยเปรยีบเทียบกบัสภุาษติ
ทีว่่า “อย่ำถอืคนบ้ำ อย่ำว่ำคนเมำ” 
ว่า คนบ้าทีเ่กดิจากการเมาอ�านาจ 

ถ้าไม่ดใูห้ลกึเข้าไปจรงิๆกจ็ะไม่รูว่้า
เป็นคนเมาประเภทนี ้ จะดูแต่เรือ่ง
การแต่งเน้ือแต่งตวัอย่างเดยีวไม่ได้ 
เพราะสิง่ท่ีเหน็เป็นเพยีงสิง่ปรงุแต่ง 
แต่สิง่ทีอ่ยู่ข้างในต่างหากท่ีไม่เหมอืน
ใคร
 ต้องรู้จักเขาให้มากกว่าสิ่ง
ปรุงแต่งที่ปิดบังความบ้ากับความ
เมาไม่ให้ใครเหน็ ไม่รูจ้กัดใูห้ลกึเข้า 
ไปก็จะไม่รู้ว่าเขาบ้าหรือเมา อย่า
ว่าคนเมา คนที่ชอบพูดข่มขู่ผู้อ่ืน
หรอืพดูแสดงความเก่งกล้าแบบคน
มอี�านาจนัน้ แท้จรงิเป็นคนอ่อนแอ
ทางจิตใจ ไม่ใช่คนกล้าอย่างที่เห็น
เพียงผิวเผิน 
 เป็นคนทีใ่ช้ความเพ้อฝันปลอบ
ใจตวัเอง โดยไม่ค�านงึถงึความเป็น
จรงิ วุน่อยูใ่นโลกแห่งความเพ้อฝัน
ทีส่ร้างขึน้ด้วยฤทธิอ์�านาจทีก่�าลงัมี
อยู ่ยิง่ต้องมามอี�านาจในการบรหิาร
ปกครองบ้านเมืองด้วยแล้ว คน
ประเภทนี้จะเปน็คนทีไ่ม่เคยเข้าใจ
หรือรู้จักหลักการของการเป็นผู้
บรหิารปกครองทีด่ ีทีไ่ม่ว่าใครกร็ูจ้กั
กันว่าคุณสมบัติของนักปกครองที่
ดีนั้นคือ
 “นักปกครองที่โลกต้องการ 
ได้แก่นกัปกครองท่ีด�ารงชวีติอยูเ่พือ่
ประชาชน นักปกครองที่ดีต้องมุ่ง
ม่ันป้องกันรัฐ แต่จะไม่มุ่งหมาย
สร้างตน สร้างต�าแหน่ง และสร้าง

อ�านาจให้แก่ตน นักปกครองต้อง
อยูห่ลงัประชาชน จงดทูะเลทีต่ัง้อยู่
ต�่ากว่าสายธารอื่น แต่ทะเลก็รับ
กระแสธารไว้ได้ทัง้หมด จงปลกูฝัง
คุณธรรมลงในตัวเอง และในทุก
องคาพยพของสังคม”

อ�ำนำจที่ไร้กระบอง
 การเมืองที่ก�าลังเปลี่ยนผ่าน
จากระบอบเผด็จการสู่ระบอบประ 
ชาธปิไตย แม้จะเป็นประชาธิปไตย
แบบไทยๆ “ไทยนิยม” อย่างที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ตกีรอบ
ไว้ การ “สืบทอดอ�ำนำจ” โดยไร้
กระบองท่ามกลางกระแสประชา 
ธปิไตยทีไ่หลเชีย่ว แม้จะวางกบัดกั
และอ�านาจแฝงไว้อย่างเป็นระบบ
ในรัฐธรรมนูญ ก็แตกต่างสิ้นเชิง
กับอ�านาจภายใต้ “ระบอบ คสช.” 
ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด “ท�ำ
อะไรก็ไม่ผิด” 
 รัฐบาลและ คสช. ไม่จ�าเป็น
ต้องเต้นแร้งเต้นกาเพือ่ให้นิตยสาร
ไทม์ยอมเปล่ียนฉายาของ พล.อ. 
ประยุทธ์จาก “สฤษดิ์น้อย” เป็น 
“ลงุตู”่ เพราะกลวัจะเสยีภาพพจน์
อย่างที่โฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศเขียนตอบโต้นิตยสารไทม์ 
ทั้งที่ฉายาที่ถูกตั้งขึ้นก็เป็นไปตาม
สถานการณ์และการใช้อ�านาจเผด็จ 
การที่ปรากฏ 

ดูดแหลกทั้งแจกทั้งแถม
 เหมือนปรากฏการณ์ “ดูด
แหลก” ของ “กลุ่มสำมมิตร” ไม่
ว่า พล.อ.ประยุทธ์หรือผู้มีอ�านาจ
ใน คสช. จะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่รูไ้ม่เห็น แต่ภาพและการเคลือ่นไหว
ทีป่รากฏของ “กลุม่สามมติร” ออก
มาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะสนบัสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
หลังการเลือกตั้ง 
 ตราบใดที ่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่
แสดงจดุยนืทางการเมอืงชดัเจนแบบ 
“ลกูผู้ชำยชำตทิหำร” ว่าจะ “ล้ำง
มอืในอ่ำงทองค�ำ” หรอืต้องการจะ
เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ กห็นไีม่พ้น
เสยีงวิพากษ์วจิารณ์เรือ่งการ “สบืทอด
อ�ำนำจ” เพราะภาพการพบปะและ
มีการต้อนรับอย่างเอิกเกริกของ
นกัการเมอืงกลุม่ต่างๆ รวมถึงการ

 In Brief : ย่อความ

คนไทยและคนทั่วโลกต่ำงแสดง
ความดีใจเมื่อสามารถน�า “13 
หมูป่ำ” ออกมาได้อย่างปลอดภัย 
ซึง่การช่วยชวิีตครัง้นีเ้หมือน “รวม
ดำรำโลก” ที่เป็นสุดยอดนักกู้ภัย
ทั่วโลก แม้แต่ “Elon Musk” บิ๊ก 
SpaceX ยังเดินทางมาส่งอุปกรณ์
แคปซูลเพื่อช่วยชีวิต “ทีมหมูป่ำ” 
ด้วยตัวเอง 
 ข่าวทุกส�านกัข่าวท่ัวโลกและ
ภาพการ์ตูนจ�านวนมากถูกแชร์ใน
โลกโซเชียล ทั้ง “ทีมหมูป่ำ” และ
ผูเ้ช่ียวชาญถกูเปรียบเทยีบเป็น “ซู
เปอร์ฮีโร่” ในภาพยนตร์เรื่อง “ดิ 
อเวนเจอร์ส” ที่ร่วมภารกิจที่ถ�้า
หลวง-ขุนน�า้นางนอน เช่น ภาพนัก
ด�าน�้าอุ้มหมูป่า ภาพการ์ตูนเปรียบ
เทยีบทมีนกัประดาน�า้จากหน่วยซลี
เป็นฉลามทีเ่ข้าช่วยเหลอืหมูป่า ภาพ
การ์ตูนโพรงถ�้าขดตัวเป็นค�าว่า 
“hope” หรือ “ควำมหวัง” รวม
ถึงภาพไว้อาลัยและแสดงความ
ขอบคุณ “จ.อ.สมำน กุนัน” หนึ่ง
เดยีวทีเ่สยีชวีติระหว่างภารกจิกูภ้ยั
ที่ถ�้าหลวงครั้งนี้ 
 เม่ือปรากฏการณ์ช่วยชีวิต 
“13 หมูป่า” ค่อยๆเงียบหายไป 
การเมืองไทยก็จะกลับมาเป็นข่าว

ปรำกฏกำรณ์ดูดของ “กลุม่
สำมมิตร” ท�ำให้ “ทั่นผู้น�ำ” 
เมื่อยปำกเพรำะต้องตอบ
ค�ำถำมผู้สื่อข่ำวแทบทุกวัน 
หรอืพดูจนไม่รูอ้ะไรจรงิอะไร
เทจ็ หนไีม่พ้นข้อครหำควำม
ใกล้ชิด “ผู้มีอ�ำนำจ” ใน
รัฐบำล ปรำกฏกำรณ์ดูดจึง
สวนทำงกบัวำทกรรมปฏริปู
ประเทศและปฏริปูกำรเมอืง 
เพียงเพื่อสืบทอดอ�ำนำจ 
“ระบอบพิสดำร” และรอ 
“ยทุธศำสตร์ชำต”ิ อย่ำงมืด
มดิต่อไปในถ�ำ้อกีอย่ำงน้อย 
20 ปี 
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ให้สมัภาษณ์ของนกัการเมอืงทัง้แกน
น�าและลิ่วล้อที่แสดงความฮึกเหิม
และเชือ่มัน่กบัการเคลือ่นไหวทางการ
เมอืง สอดคล้องกับท่าทขีองกลุม่มี
อ�านาจในรฐับาลและ คสช. 

2 พรรคใหญ่ยันดูดจริง
 ขณะท่ีพรรคเพื่อไทยและ
พรรคประชาธปัิตย์ต่างออกมายนืยนั
ว่ามีการ “ดูด” จริง ทั้งมีการเสนอ
เงนิเป็นหลกัสบิล้านถึงร้อยล้าน แต่
บางคนก็น่าเห็นใจเพราะมีการเอา
คดคีวามมาข่มขู ่ซึง่จะเป็นลกัษณะ
ทั้งแจกทั้งแถม จริงไม่จริงก็ต้องดู
การเปิดตัวของ “กลุ่มสามมิตร” ที่
ประกาศจะเปิดอย่างยิ่งใหญ่หลัง
การช่วย “ทีมหมูป่า” ส�าเร็จแล้ว
 นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ 
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ ยอมรบั
ว่ามสีมาชกิพรรคลาออกไปแล้วคือ
ที่สุราษฎร์ธานีและจันทบุรี และ
บางคนอยู่ระหว่างตัดสินใจ อย่าง
นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ อดีต 
ส.ส.นราธิวาส หรือนายณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.กทม. ที่กังวล
คือไม่ได้อยากให้เกิดความขัดแย้ง 
รวมทัง้ประชาชนคาดหวงัว่าอยาก
ให้หลดุพ้นจากการเมืองเก่าๆ และ
แก้ปัญหาปากท้องให้เกิดการเปลีย่น 
แปลงชัดเจน อยากให้พรรคการเมอืง
คิดถึงเรื่องเหล่านี้มากกว่า คิดว่า
ประชาชนเบ่ือหน่ายเรื่องการดูด 
การเสนอต่อรอง เพราะท�าให้เรือ่ง
การเมืองกลายเป็นเรื่องการแลก
เปลีย่นต่อรองผลประโยชน์ การเมือง
จะปฏริปูไม่ได้หากไม่เริม่ด้วยความ
สจุริตเทีย่งธรรม รฐับาลบอกเองว่า
จะเป็นผูท้�าหน้าทีป่ฏริปูกต้็องปฏบิติั
ให้เห็นด้วย
 นำยสุชำติ ลำยน�้ำเงิน อดีต 
ส.ส.ลพบรุ ีพรรคเพือ่ไทย แฉทหาร
ใหญ่เรยีกทมีอดีต ส.ส.นครราชสมีา
และ ส.ส.อีสานเข้าไปรวบหัวรวบ
หางในค่าย กระแสดดูลามภาคกลาง 
ถูกทีมพลังประชารัฐรุกหนัก ใคร
โดนคดี มีหนี้สิน จะดูแลให้ มีเงิน
รายเดือน มีเงินก้อนโตให้ไปตั้งตัว
 นำยประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 
อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อ
ไทย ยืนยันว่าตัวเองและอดีต 
ส.ส.นครราชสีมาถูกเจรจาต่อรอง
ให้เข้าร่วมพรรคพลงัประชารฐั โดย
เฉพาะช่วงน้ีถูกกดดันต่อรองหนัก 

คือ mission possible ผมอยากให้
โป่งผาเป็นโมเดลของคนไทยทั้ง
ประเทศ และถือเป็นภารกิจส�าเร็จ
เป็นครัง้แรกในโลก” ทัง้ยกย่อง “จ่ำ
แซม” จ.อ.สมำน กุนัน ที่เสียชีวิต
ในปฏบิตักิารถ�า้หลวงว่าเป็น “วรีบรุษุ
ถ�้ำหลวง” ตัวจริง ส่วนพระเอกใน
เหตุการณ์นี้คือคนทั้งโลก
 การปฏบิตักิารช่วย “ทมีหมปู่า” 
ออกจากถ�้าถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ 
ซึ่ง 3 วันที่น�า 13 ชีวิตออกจากถ�้า 
ใช้เจ้าหน้าท่ีท่ีเชีย่วชาญกว่า 90 คน 
ในจ�านวนน้ีเป็นชาวต่างประเทศกว่า 
50 คน และคนไทยกว่า 40 คน 

แต่เท่าที่คุยทุกคนยังยืนยันจะปัก
หลกักบัพรรคเพือ่ไทย เพราะประชา 
ชนในพื้นที่โทรศัพท์มาขอร้องว่า
อย่าย้ายพรรค
 นำยชินวัฒน์ หำบุญพำด 
พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงอดีต ส.ส. 
และนกัการเมอืงทีย้่ายพรรคไปร่วม
กับขั้วตรงข้าม โดยเปรียบเปรย
เหมอืนโสเภณย้ีายซ่อง โดยเฉพาะ
คนที่เคยร่วมเวทีเสื้อแดง เคยพูด
กับประชาชนว่าเผด็จการไม่ด ีเท่ากบั
โกหกคนทัง้ประเทศใช่หรอืไม่ อย่าง
นี้เท่ากับท�าลายนักการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดหรือ
ไม่ คนยิ่งด่าว่านักการเมืองเข้ามา
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ดูดให้เมื่อยปำกท�ำไม
 ค�าถาม “กลุม่สามมติร” ทีย่งั
เคลือ่นไหว “ดูด” นักการเมอืงพรรค
ต่างๆเพือ่สนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์ 
ท�าให้ พล.อ.ประยุทธ์ออกอาการ
หงุดหงิดชัดเจนว่า “จะไปดูดให้
เมื่อยปากท�าไม ใครจะไปดูด เชิญ
ไปดูดกันมาแล้วกัน ผมไม่ได้ไปดูด
กับใคร” 
 พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวก่อน
การประชุม ครม. (10 กรกฎาคม) 
ว่า “หวังว่ารัฐบาลหน้าซึ่งใครจะ
เป็นก็ไม่รู้ ใครจะดูดไม่ดูดผมไม่รู้ 
เพราะผมยังไม่ได้ไปอยู่กับใครสัก
คนเลย เพราะฉะนั้นการที่ทุกคน
จะพูดเรื่องการเมืองพูดได้ทุกคน 
แล้วมนัผดิตรงไหนในเมือ่ยงัไม่เกดิ
อะไรขึ้น มันจริงไหม แล้วผมถาม
สมัยก่อนใครก็แล้วแต่เป็นรัฐบาล
ท�าแบบนี้ไหม”
 ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ทีส่นบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายก
รัฐมนตรี ก็พูดชัดเจนว่าการ “ดูด” 
หรอืดงึนกัการเมืองไปร่วมพรรคไม่
ผดิและท�าได้ทกุพรรค ส่วนข่าว “บิก๊ 
มีสี” ในภาคอีสานไปพบนักการ
เมือง พล.อ.ประวิตรบอกว่าไม่ได้
ดูด แค่คนรู้จักกันคุยกันไม่ได้หรือ 

รออีก 20 ปีค่อยออกจำกถ�้ำ!!
 แม้ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
ข่าวของ “กลุม่สามมติร” จะถกูข่าว
การช่วยเหลือ “13 ชีวิตทีมหมูป่า” 
ลดทอนลงไปจากหน้าข่าวของส่ือ

ต่างๆก็ตาม แต่ “กลุ่มสามมิตร” ก็
ไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหว ทั้งยัง
ประกาศว่าจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
หลังการช่วย “13 ชีวิตทีมหมูป่า” 
ออกจากถ�้าหลวงส�าเร็จ
 วันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 
21.30 น. นำยณรงค์ศักด์ิ โอสถ
ธนำกร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อ�านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายฯ 
(ศอร.) แถลงหลังภารกิจ 17 วัน
เต็ม น�า “13 ชีวิตทีมหมูป่า” ออก
จากถ�้าหลวงส�าเร็จและทุกคน
ปลอดภยัว่า “เราท�าในสิง่ทีไ่ม่มใีคร
คาดคิด ท�าได้ครั้งแรกในโลก มัน

ภาพจาก thaiquote.org
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การล�าเลียงเด็กออกจากถ�้าต้องใช้
เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิด�าน�า้ 13 คน โดย 
10 คนเป็นนักด�าน�้า อีก 3 คนเป็น
ฝ่ายเทคนิค มีเจ้าหน้าที่หน่วยซีล
ไทย 5 นาย โดยใช้วิธีให้เด็กเกาะ
อยู่ข้างใต้ตัว ใส่หน้ากากแบบเต็ม
หน้ากนัน�า้ มนีกัด�าน�า้กอดเดก็ และ
นกัด�าน�า้อกีคนว่ายประกบด้านหลงั
และไต่เชือกออกมา
 ภารกจิช่วย “13 ชีวติหมปู่า” 
ออกจากถ�า้โดยมทีมีนานาชาติกว่า 
47 ทมีร่วมปฏบิตักิารตัง้แต่วนัแรก 
คนทั่วโลกล้วนดีใจกับความส�าเร็จ
และยกย่องสรรเสรญิทมีกูภั้ยทกุคน 
รวมถึงหัวใจที่เด็ดเด่ียวอดทนของ 
“ทีมหมูป่า”
 แตกต่างกบัอกีมมุหนึง่อย่าง
สิน้เชงิใน “ถ�ำ้อนำคตกำรเมอืงไทย” 
คอืปรากฏการณ์ “ดดูแหลก” ภาย
ใต้วาทกรรม “ประชำธปิไตยแบบ
ไทยๆ” เพือ่สบืทอดอ�านาจ “ระบอบ
พสิดำร” ทีมี่แต่ท�าให้การเมอืงไทย
ถอยหลงัเข้าถ�า้และจมปลกักบัวงจร
อบุาทว์ทีม่แีต่เสยีงประณามและสาป
แช่ง เพราะข่าวการตัง้พรรคพลัง
ประชารัฐที่มีชื่อเหมือนโครงการ
ประชารฐัของรฐับาล ทัง้ผูท้ีข่อจด
ทะเบยีนพรรคกเ็ป็นเพ่ือนและใกล้
ชิดกับผู้มีอ�านาจ โดยเฉพาะนำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รฐัมนตร ีทีเ่ป็นข่าวว่าอยูเ่บ้ืองหลัง
ในการสนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์เป็น
นายกรฐัมนตรี กไ็ม่ปฏิเสธว่ารูจ้กัดี
กบัแกนน�า “กลุ่มสามมิตร” 
 ท�าเนียบรัฐบาลยุค “ไดโนขี่
รถถงั” จงึกลายเป็นศนูย์บญัชาการ 
“ดูด” ของพรรคพลังประชารัฐไป
โดยปริยาย แต่ใครจะดูดใครและ
ดดูอย่างไรกไ็ม่มีกฎหมายใดทีจ่ะไป

เอาผดิ นอกจากสะท้อนถึงการเมอืง
ไทยที่ยังจมปลักกับการเมืองแบบ
เดิมๆและนักการเมืองเดิมๆที่
ประชาชนเบือ่หน่าย ย่ืนผลประโยชน์
และใช้อ�านาจต่างๆข่มขูค่กุคามเพือ่
สลายฐานของ 2 พรรคใหญ่ 
 ดงัน้ัน หาก “พลงัดดู” สามารถ
ผลกัดนัให้ “ทัน่ผู้น�ำ” ได้เป็นนายก
รัฐมนตรีต่อก็จะมีค�าถามว่าการใช้
อ�านาจรัฐและการเลือกตั้งเป็นไป
อย่างบรสิทุธิย์ติุธรรมหรือไม่ ก็ต้อง
ย้อนถาม “ทัน่ผูน้�ำ” ทีเ่คยตัง้ค�าถาม
ในลกัษณะถากถางและดถูกูดแูคลน
นักการเมืองเรื่อง “ธรรมำภิบำล” 
การได้พรรคการเมอืงเดมิๆ นกัการ
เมืองหน้าเดิมๆเป็นรัฐบาลจะเป็น
อย่างไร 
 สวนทางกับวาทกรรมปฏิรูป
ประเทศและปฏิรูปการเมือง ที่แท้
กเ็ป็นเพยีงแผนการสบืทอดอ�านาจ 
“ระบอบพสิดาร” ภายใต้ “ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” เท่านั้น
 ชำวไทยและชำวโลกเอำใจ
ช่วยถึง 2 สัปดำห์ เพือ่ให้ 13 หมปู่ำ
พ้นจำกควำมมืดออกจำกถ�้ำจน
ส�ำเร็จ แต่ส�ำหรับ “ระบอบประ 
ชำธิปไตย” ทีอ่�ำนำจสูงสุดเป็นของ
ปวงชนชำวไทยอย่ำงแท้จริงนั้น 
คงต้องรอเงยีบๆ และอยู่อย่ำงมืด
มิดต่อไปในถ�้ำอีกอย่ำงน้อย 2 
ทศวรรษ!!??

“เราท�าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด 

ท�าได้ครั้งแรกในโลก 

มันคือ mission possible 

ผมอยากให้โป่งผาเป็นโมเดล

ของคนไทยทั้งประเทศ”

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อ�านวยการร่วม

ค้นหาผู้สูญหายฯ
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