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เรื่องจากปก
ทีมข่าวการเมือง

อนาคตไทย...
ยังไงดี?

ทีมข่าวการเมืองโลกวันนี ้
มองอนาคตประเทศไทย
หลังการเลือกตัง้ต้นปีหน้าว่า 
แม้สังคมไทยจะพอมองเห็น
เค้ารางและท�าใจยอมรับสภาพ
ไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ทุกคน
สามารถร่วมกันก�าหนดและ
ออกแบบได้ ยิ่งฝ่ายการเมือง
แบ่งข้างต่างจุดยืนกันอย่าง
ชัดเจนยิ่งเป็นเรือ่งง่าย
ทีป่ระชาชนทุกคนจะร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางประเทศ 
อยากให้บ้านเมืองเดินหน้า
ต่อไปทางไหนก็ควรเท
คะแนนเสียงให้ฝ่ายนัน้
ชนะเลือกตัง้แบบขาดลอย
เพ่ือตัดความวุ่นวายในการ
แย่งชิงจัดตัง้รัฐบาล
และเพ่ือให้รัฐบาลหลังการ
เลือกตัง้มีความมัน่คง
เพียงพอ มีพลังขับเคลือ่น
เพียงพอทีจ่ะน�าประเทศ
ไปสู่เป้าหมาย ไปสู่ส่ิงที่
ประชาชนต้องการ
อนาคตไทยหลังการเลือกตัง้
จึงต้องฝากไว้ในมือประชาชน
ทีจ่ะออกไปเลือกตัง้กัน
อย่างถล่มทลายเท่านัน้

สแกน QR Code นี้
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อนาคตไทย...
ยังไงดี?

แม้จะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
ประกาศวนัเลอืกตัง้ออกมาอย่างเป็นทางการ 
และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะออกมา
เปรยว่ายงัไงกจ็ะไม่เกนิเดือนพฤษภาคม 2562 
แต่ถงึตอนนีค่้อนข้างแน่นอน 99.99% ว่าการ
เลือกตั้งนั้นมีแน่ แต่จะเป็นไปตามที่เหล่าผู้มี
อ�านาจประกาศเอาไว้คอืวันที ่24 กมุภาพนัธ์ 
2562 หรือไม่ ต้องเฝ้าติดตาม

แต่ในเมือ่ธงเลือกตัง้ถกูปักหลกัเอาไว้ว่า
แนวโน้มจะเกิดขึน้ในช่วงปลายเดอืนแห่งความ
รัก ความคกึคกัในการเคลือ่นไหวทางการเมอืง
ก็เร่งดีกรีทวีความเข้มข้นมากขึ้นตามล�าดับ

ในส่วนของพรรคการเมอืงนัน้ ณ ตอน
นี้มีความชัดเจนแล้วว่าแบ่งออกเป็น 3 ก๊ก 
กับ 1 กั๊ก

ก๊กแรก คือก๊กท่ีปฏิเสธการสืบทอด
อ�านาจของรัฐบาลทหาร คสช. อย่างชัดเจน 

แกนน�าของการเมืองก๊กนี้คือพรรคเพื่อไทย 
โดยมีแนวร่วมส�าคัญอย่างพรรคอนาคต
ใหม่ พรรคเพือ่ธรรม พรรคเพือ่ชาต ิพรรค
ประชามติ พรรคสามัญชน พรรคเกียน

ก๊กที่สอง คือก๊กที่ไม่กั๊กท่าที 
ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ “บิ๊ก
ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไปหลังการเลือกตั้ง ก๊ก
นี้มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน�า มีแนว
ร่วมอย่างพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
พรรคประชาชนปฏิรูป

ก๊กทีส่าม คอืพวกพร้อมผสมพันธ์ุได้
กบัทกุฝ่าย ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นพรรคภมูใิจไทย พรรคชาตพิฒันา พรรค
ชาติไทยพฒันา ฯลฯ พรรคการเมอืงเหล่านี้
มเีป้าหมายชดัเจนว่าต้องการเป็นพรรคร่วม
รฐับาลเท่าน้ัน ไม่ถนดัท�างานเป็นฝ่ายค้าน
ในสภา จึงพร้อมเข้าร่วมกบัทกุฝ่าย

ส่วนอีกหนึ่งกั๊ก คือพรรคประชา 
ธปัิตย์ แม้จะประกาศจุดยนืว่าไม่ร่วมงาน
กับพรรคเพื่อไทย พร้อมแบะท่าร่วมงาน
กับ “บิ๊กตู่” ได้ โดยตั้งข้อแม้ให้ดูเป็นการ
ผสมพนัธุท์ีไ่ม่น่าเกลยีดจนเกนิไปว่าต้อง
ปรับแนวทางการท�างาน แต่ก็ยังถือว่า
เป็นการกั๊กท่าทีของตัวเองไว้ ไม่ปิด
โอกาสที่จะแย่งซีนชิงรวมเสียงจัดต้ัง
รัฐบาลหลังการเลือกตั้งหากได้จ�านวน 

ส.ส. ในมือมากพอที่จะเป็นตัวแปรไม่ให้
ขั้วที่ไม่เอา “บิ๊กตู่” และขั้วที่เอา “บิ๊กตู่” 
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ทั้งนี้เพราะในระบบการเลือกต้ัง
แบบแบ่งสนัปันส่วนผสมทีถู่กออกแบบมา
เป็นพิเศษเพื่อการเมืองไทย จะท�าให้ไม่มี
พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดก�า

ชยัชนะได้อย่างเดด็ขาด พรรคไหนได้ ส.ส.เขต
มาก จะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น้อย

การคดิค�านวณ ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์แบบใหม่
ท�าให้พรรคเล็กพรรคน้อย พรรคขนาดกลาง มี
โอกาสได้จ�านวน ส.ส.ปาร์ตีลิ้สต์มากขึน้

ท่ีส�าคญัการเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ชดัเจน
แล้วว่าประเพณทีางการเมืองทีใ่ห้โอกาสพรรค
ที่ชนะเลือกตั้งแม้จะชนะเพียง 1 เสียง ได้สิทธิ
รวบรวมเสยีงจัดตัง้รฐับาลก่อน หากท�าไม่ได้ให้
พรรครองลงมารวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล จะ
ถูกลบทิ้ง

หลังเลอืกตั้งต้นปหีนา้ไม่ว่าผลจะออก
มาอย่างไรจึงไม่ส�าคัญ แพ้ชนะไม่เกี่ยว ทุก
พรรคมีสิทธิแข่งกันจัดตั้งรัฐบาล

เมือ่ทกุพรรคมสีทิธแิข่งกนัจดัต้ังรฐับาล 
ความส�าคญัจงึตกมาอยูท่ีพ่รรคขนาดกลางและ
พรรคขนาดเล็ก เพราะหากก๊กนี้น�าก�าลังไป
เสริมข้างไหน ข้างนั้นก็จะก�าชัยในศึกชิงจัดตั้ง
รัฐบาลได้ไม่ยาก

ทัง้นีท้ัง้นัน้ หากต้องการคาดเดาอนาคต
ก็ให้มองย้อนไปดูอดีต ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมานั้น
บรรดาพรรคขนาดกลางและขนาดเลก็ส่วนมาก
มใีจเอนเอยีงไปในทางเข้าร่วมกบัฝ่ายทีม่อี�านาจ
ในบ้านเมือง พร้อมที่จะไปเป็นลูกหาบ พร้อม
ที่จะไปเป็นนั่งร้านให้คนที่มีอ�านาจได้สืบทอด
อ�านาจต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่แน่นอนว่าหลัง
เลอืกตัง้ใครจะร่วมมอืกบัใครจัดตัง้รฐับาล แต่ดู
เหมอืนมสีิง่หนึง่ทีท่กุคนท�าใจยอมรบัสภาพไว้
ล่วงหน้าแล้วคอื “บิก๊ตู”่ เตรยีมต่อวซ่ีาน่ังเก้าอี้
นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกต้ังค่อนข้างแน่เหตุ
เพราะมีออพช่ันในการนั่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี
มากกว่าคนอืน่ ทัง้มาทางตรงคอืเอาชือ่ใส่ไว้ใน
บัญชีพรรคการเมืองเสนอเป็นนายกฯ และมา
ทางอ้อมคือใช้เสียงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 
คน ทีจ่ะแต่งตัง้ไว้ก่อนลงจากอ�านาจร่วมโหวต
สนับสนุน

แม้ทุกคนจะท�าใจยอมรับสภาพไว้ล่วง
หน้าแล้ว แต่กย็งัมองไปในทิศทางเดยีวกนัว่า
รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้ของ “บิก๊ตู”่ ไม่น่าจะอยู่
ได้นาน เพราะเมือ่อ�านาจพิเศษหายไป เครือ่ง
ป้องกนัตามกฎหมายอ่อนลง ย่อมส่งผลให้กระบอง
ทีเ่คยถือในมอืลดความน่ากลวัลง ถงึเข้าสูอ่�านาจ
ได้อกีครัง้หลงัการเลือกตัง้กใ็ช้อ�านาจได้ไม่เตม็ที่ 
ท�าอะไรได้ไม่สะดวกเหมอืนเคย

การเมืองเมื่อเล่นกันตามกติกา เล่นกัน
ในสภา ไม่มีใครกลัวใคร

แม้พอมองเห็นเค้ารางการเมืองหลังการ
เลือกตั้ง และท�าใจยอมรับสิ่งที่จะเกิดเอาไว้
ล่วงหน้ากันบ้างแล้ว แต่อนาคตไทยหลังวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ปีหน้า ประชาชนยังร่วมกัน
ออกแบบได้

หากอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไป
ทางไหน อยากให้บ้านเมอืงอยูใ่นอ�านาจปกครอง
ของฝ่ายใด ประชาชนร่วมกันก�าหนดได้ด้วย
การเทคะแนนเสยีงให้ฝ่ายนัน้ชนะเลอืกตัง้แบบ
ขาดลอย เพื่อตัดความวุ่นวายในการแย่งชิงจัด
ตั้งรัฐบาล และเพื่อให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
มีความมั่นคงเพียงพอ มีพลังขับเคลื่อนเพียง
พอที่จะน�าประเทศไปสู่เป้าหมาย ไปสู่สิ่งที่
ประชาชนต้องการได้

ประชาชนจงึควรร่วมกนัก�าหนดอนาคต
ประเทศผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ยิ่งฝ่ายการเมืองแบ่งเป็น 3 ก๊ก กับอีก 
1 กัก๊ชดัเจนอย่างนี ้ย่ิงเป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะใช้เสยีง
ของประชาชนก�าหนดอนาคตของประเทศ

จงมาร่วมกันออกแบบอนาคตประเทศ
ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ชอบฝ่ายไหนเทคะแนนให้ฝ่ายนั้น 
อนาคตไทยจะเป็นยังไงต่อไป ไม่ว่าเสียงก้อง
กงัวานจากสวรรค์ชัน้ไหน หรอืเสยีงร้องค�าราม
จากนรกขมุใด กม็อิาจต้านทานเสยีงส่วนใหญ่
ของประชาชน!!?? 

...แม้ทุกคนจะท�าใจยอมรับสภาพ
ไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ก็ยังมอง
ไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาล
หลังการเลือกตัง้ของ “บิ๊กตู่” ไม่น่า
จะอยู่ได้นาน เพราะเมือ่อ�านาจพิเศษ
หายไป เครือ่งป้องกันตามกฎหมาย
อ่อนลง ย่อมส่งผลให้กระบอง
ทีเ่คยถือในมือลดความน่ากลัวลง...
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รัฐธรรมนูญ 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ใคร? “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ประกาศใช้ต้ังแต่
วนัที ่6 เมษายน 2560 แต่ถูกวพิากษ์วจิารณ์
มากมายว่าไม่เป็นประชาธปิไตยและขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน แม้จะมีการท�า
ประชามติ แต่ก็ปิดกั้นการแสดงความเห็น
อย่างอิสระ ทั้งยังหมกเม็ดอ�านาจรัฐประหาร
ไว้คือ ประกาศและค�าสั่ง คสช. รวมถึงค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. (มาตรา 44) ที่ประกาศใช้ยัง
มีผลต่อไปตราบที่รัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้ออก
พระราชบัญญัติยกเลิก  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีหลายช่ือ ต้ังแต่ 
“รัฐธรรมนูญฉบับลิ้นหัวใจรั่ว เอาชีวิตไม่
รอด” “รฐัธรรมนูญฉบบัศาลรฐัธรรมนญูและ
องค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ไปจนถึง 
“รฐัธรรมนญูฉบบัทนุขนุนาง” แต่รฐับาลทหาร

ยืนยันว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” 
รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง  

รฐัธรรมนญูปี 2560 เชือ่ว่าจะเป็นวกิฤต
การเมอืงในอนาคตแน่นอน เป็นวกิฤตประเทศ
ที่ยังคงมีอ�านาจรัฐประหารและพยายามเพิ่ม
อ�านาจ “รัฐราชการ” เพื่อให้ควบคุมรัฐบาล
ท่ีมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ซ่ึงเวบ็ไซต์ 
iLaw ได้สรุปสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ที่ต้องรู้ดังนี้

หนึ่ง : มาตรา 44 ยังไม่ตาย
จนกว่าจะยกเลิก

ในบทเฉพาะกาลมาตรา 265 กล่าวไว้
ว่า ให้ คสช. อยู่ในต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมี
คณะรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง คือ คสช. 
ยงัคงมีอ�านาจตามรฐัธรรมนญูช่ัวคราวปี 2557 

อ�านาจเบ็ดเสร็จของมาตรา 44 จะยังคงอยู่
จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้เสร็จสิน้และจัดตัง้รฐับาล
ใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อย เท่ากับว่าการเลือกตั้ง
และจัดต้ังรัฐบาลจะด�าเนินไปโดยยังมีอ�านาจ
พิเศษนี้ครอบง�าอยู่ นอกจากนี้บรรดาประกาศ
และค�าสั่ง คสช. ที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 323 
ฉบับ รวมถึงค�าสั่งหัวหน้า คสช. (มาตรา 44) 
อีกอย่างน้อย 148 ฉบับ ที่เคยประกาศใช้ก็จะ
ยังมีผลต่อไปตราบที่รัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้ออก
พระราชบัญญัติมายกเลิก

สอง : ส.ว.วาระแรก 250 คน
มาจากการแต่งตั้งโดย คสช.

บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญก�าหนดให้
สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) ในวาระเริม่แรก (ส.ว.ชดุ
แรก) ทั้งหมด 250 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือก

นักการเมืองและนักวิชาการ
ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า 
อนาคตประเทศไทยเหมือนถูก 
“ตีตรวนล่ามโซ่” ไว้กับ
รัฐธรรมนูญปี 2560 และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ซึง่กลุ่มเผด็จการอนุรักษ์นิยม
ฝันว่าจะท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศมหาอ�านาจทีม่ัน่คง 
มัง่คัง่ และยัง่ยืน แผน
ยุทธศาสตร์ชาติจึงเหมือน 
“ยุทธศาสตร์ คสช.” ตาม
ยุทธศาสตร์ควบคุม ติดตาม 
และลงโทษรัฐบาลทีม่าจาก
ประชาชนทีจ่ะเดินล�า้หน้าหรือ
ข้ามเส้นทีเ่ผด็จการอนุรักษ์
นิยมตีเส้นล้อมกรอบเอาไว้

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ย่อความ : IN BRIEF

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com
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ของ คสช. เกอืบทัง้หมด และมี ส.ว.โดยต�าแหน่ง
ที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ 6 คน ได้แก่ 
ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ และผู้บญัชาการต�ารวจ
แห่งชาต ิส.ว. ชดุนีจ้ะมีวาระด�ารงต�าแหน่งนาน
กว่า ส.ว. ชุดอื่น คือมีวาระ 5 ปี นอกจากนี้ยัง
มอี�านาจร่วมโหวตเพือ่เลือกนายกรฐัมนตร ีและ
มอี�านาจก�ากบัดแูลให้รฐับาลชดุใหม่ต้องท�าตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ คสช. จัดท�าขึ้น

สาม : ปรากฏการณ์ 
“นายกฯคนนอก”

ตามรัฐธรรมนญูก�าหนดว่า พรรคการเมือง
ต้องเสนอชื่อผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรีล่วงหน้า และเมื่อผ่านการเลือกตั้งมา
จะเลือก “คนนอกรายช่ือ” ที่เสนอมาไม่ได้ 
เว้นแต่ ส.ส. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 250 คน 
เข้าชือ่เสนอต่อประธานรฐัสภา รฐัสภาประกอบ
ด้วย ส.ส. และ ส.ว. ทั้งหมด ลงมติด้วยคะแนน
เสียง 2 ใน 3 หรือ 500 คน จาก 750 คน ให้
มีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อท่ี
พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้ โดย ส.ส. เข้าชื่อกัน 1 
ใน 10 หรือ 50 คน เสนอชื่อบุคคลใดก็ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี และให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หน่ึง หรอื 251 คน 
ซึง่ทัง้หมดคอืทีม่าหรอืขัน้ตอนของการเปิดทาง
ไปสู่ “นายกฯคนนอก” นั่นเอง

ส่ี : ระบบเลือกตั้งแบบ 
“จัดสรรปันส่วนผสม”
ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ “ระบบ
จดัสรรปันส่วนผสม” มลัีกษณะเด่นอยูท่ี่ “บตัร
เลือกตั้งใบเดียว” โดยคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญพยายามชี้ว่าท�าให้ “ทุกเสียงมี
ความหมาย” คะแนนจากการเลอืกตัง้ ส.ส.เขต
จะไม่สญูเปล่า แต่จะถกูน�ามาค�านวณเป็นทีน่ัง่
ของ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) แทน 
คือลงคะแนนครั้งเดียวเท่ากับเลือกท้ังคนทั้ง
พรรค ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของประชาชน เพราะคะแนนเสยีง
อาจถูกบดิเบอืนไปเลอืกคนหรือพรรคทีไ่ม่ชอบ
โดยปริยาย 

รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์
จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นว่า ระบบการเลอืกตัง้แบบนีมี้แนว
โน้มทีจ่ะซือ้เสยีงมากขึน้ เพราะพรรคการเมือง
จะแข่งขันที่ตัวบุคคลมากกว่านโยบาย รวมถึง
ท�าให้พรรคขนาดกลางมีอ�านาจต่อรองสูงข้ึน
และมีโอกาสเกิดรัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง อีกทั้งตัดโอกาสการเกิดของ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก เนื่องจากไม่สามารถ
ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตได้ทุกเขต

ห้า : องค์กรอิสระมีอ�านาจ
ก�ากับดูแลรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญเพิ่มอ�านาจให้กับองค์กร
อสิระและศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือควบคมุสภาและ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีการก�าหนด
ให้องค์กรอสิระสามารถยืน่เร่ืองให้ศาลรฐัธรรมนญู
วนิจิฉยัได้ว่ารฐัมนตรคีนใดขาดคุณสมบตั ิอาทิ 

ไม่มี “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นท่ีประจักษ์ 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม “มาตรฐานทาง
จรยิธรรม” ทีอ่งค์กรอสิระและศาลรฐัธรรมนญู
จะเขียนขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไกควบคุมอื่นๆ
อีก เช่น ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินควบคุม
การใช้จ่ายของรัฐบาลให้เป็นไปตาม “กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลัง” 

หก : แก้ไขรัฐธรรมนูญ
“ยาก” กว่าทุกฉบับ

ปัญหาที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากอีก
ประเด็นคือ “แก้ยากจนเหมือนแก้ไม่ได้” 
เพราะเงื่อนไขใหม่ต้องมี ส.ว. เห็นชอบไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ทั้งในวาระแรกและวาระท่ีสาม 
นอกจากนี้ต้องมี ส.ส. จากพรรคฝ่ายค้าน 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธาน
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคอีกด้วย 
และบางหมวดถ้าจะแก้ไขก็ต้องผ่านการออก
เสียงประชามติก่อนด้วย

เจ็ด : เรื่องที่ไม่สามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้เลย

เรื่องท่ีไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
เลยคือ การแก้ไขท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูป
แบบของรัฐ ส่วนประเด็นอ่ืนก็มีเงื่อนไขความ
ยากง่ายท่ีแตกต่างกัน เช่น ต้องลงประชามติ
ก่อน เป็นต้น แต่ทัง้หมดทัง้มวลมเีงือ่นไขส�าคญั
ได้แก่ เสียงของ ส.ว. และพรรคการเมืองทุก
พรรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ใครสามารถขอให้แก้ไขได้บ้าง?
รฐัธรรมนญูก�าหนดว่า ผูท้ีม่สีทิธขิอแก้ไข

รัฐธรรมนูญได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ 
ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วฒุิสภารวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ�านวน
สมาชิกรัฐสภา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ�านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนเข้าชื่อกัน โดย
การพจิารณาต้องเสนอเป็นร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณา 3 
วาระ ได้แก่

วาระแรก-ขั้นรับหลักการ ต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ�านวนสมาชิกทั้ง 2 สภา ซึ่งในจ�านวนนี้ต้อง
ได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ�านวน ส.ว.

วาระท่ีสอง-พจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา 
ให้ถือเสียงข้างมาก แต่หากเป็นการแก้ไขท่ี
ประชาชนเป็นผูเ้สนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผูแ้ทน
ประชาชนเสนอความคิดเห็นด้วย จากนั้นรอ 
15 วันจึงน�าเข้าวาระสาม

วาระที่สาม-เสียงเห็นชอบ ต้องได้รับ
เสียงเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ท้ัง 2 สภา โดยในจ�านวนนี้ต้องมี ส.ส. จาก
พรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของทุกพรรคการเมอืงดังกล่าวรวมกัน และต้อง
มี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�านวน ส.ว. เมื่อมีมติเห็นชอบให้รอไว้ 15 วัน

...แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์มากมายทัง้ก่อนและหลัง
การประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติเมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 
2560 วา่เปน็การ “สืบทอดอ�านาจ” คสช. 
เพราะเป็นผู้ตัง้เอง ชงเอง และกินเอง 
เพ่ือ “มัดตราสังฝ่ายการเมือง”...
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และน�าขึ้นทูลเกล้าฯถวาย
แก้ไขบทท่ัวไป การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ หรืออ�านาจศาลและองค์กรอิสระ 
ต้องท�าประชามตก่ิอน ส่วนกรณทีีจ่ะแก้ไขเกีย่ว
กบัหมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 พระมหากษตัรย์ิ 
หรือหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆตามรฐัธรรมนญู หรอื
เกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่องศาลหรอืองค์กรอสิระ 
หรอืเรือ่งท่ีท�าให้ศาลหรอืองค์กรอสิระไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้ ให้จัดท�าประชามติก่อน หากผล
ประชามติเห็นชอบจงึจะสามารถประกาศใช้ได้

ด่านสุดท้าย-ศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดว่า “แก้ได้หรือไม่ได้?”

ก่อนนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบงัคม
ทลูเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย ให้สทิธ ิส.ส. หรอื 
ส.ว. หรือทั้ง 2 สภารวมกัน จ�านวนไม่น้อยกว่า 
1 ใน 10 ของแต่ละสภา หรือของ 2 สภารวม
กนัแล้วแต่กรณ ีเข้าช่ือเสนอให้ศาลรฐัธรรมนญู
วนิจิฉยัว่าข้อเสนอแก้ไขรฐัธรรมนูญน้ันเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือ
เปลีย่นแปลงรปูแบบรัฐหรอืไม่ หรอืเป็นเรือ่งที่
ต้องท�าประชามตก่ิอนหรอืไม่ โดยศาลรฐัธรรมนญู
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวัน
ที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างนั้นนายกฯจะน�าร่างฯ
ขึ้นทูลเกล้าฯถวายไม่ได้

ข้อสังเกต มาตรา 49 ก�าหนดว่า ถ้าผู้ใด
ทราบว่ามีบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
ระบอบการปกครอง ผู้นั้นสามารถยื่นค�าร้อง
ต่อศาลรฐัธรรมนูญโดยตรงกไ็ด้ ซึง่อาจมกีารน�า
มาใช้ในกรณีท่ีมผีูข้อแก้ไขร่างรัฐธรรมนญู โดย
ไม่จ�าเป็นต้องรอให้ ส.ส. หรือ ส.ว. ยื่นค�าร้อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

นักการเมือง-นักวิชาการ
ชูธงแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แม้รฐัธรรมนูญฉบบัปี 2560 จะประกาศ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 แต่ก็ยังอยู่ภาย
ใต้อ�านาจรฐัประหาร ซึง่ 2 พรรคการเมอืงใหญ่
คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ก็
ประกาศจุดยืนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
หลังการเลือกตั้ง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนน�าพรรค
เพ่ือไทย กล่าวว่า ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนญู ประเทศ
ไปต่อยาก เมื่อบ้านเมืองแย่ รัฐธรรมนูญแก้ไม่
ได้ก็เป็นวิกฤต สุดท้ายก็อาจน�าไปสู่การฉีก
รฐัธรรมนูญอกี สงัคมไทยจะปล่อยไปเรือ่ยๆรอ
คนมาฉกีหรอืจะมาแก้เสยีเอง ปัญหาวนันีไ้ม่ได้
อยู่ที่ว่าใครจะมาแก้รัฐธรรมนูญ ทางแพร่ง 2 
ทางที่สังคมไทยต้องเลือก ไม่ใช่แค่พรรคใดจะ
มีเสียงเป็นที่หนึ่งหรือสอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ กล่าวว่า รฐัธรรมนญูปี 2560 คือ
กับดักของประเทศไทย เพราะไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และแผนปฏิรูปประเทศ จะเป็นอปุสรรคของ
รฐับาลทีเ่ข้ามาท�าหน้าทีใ่นอนาคต และเชือ่ว่า
ในอนาคตจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 
หากประชาชนให้การสนบัสนนุกส็ามารถท�าได้ 
แต่ไม่ควรท�าในทนัท ีเพราะจะถูกมองจากกลุ่ม
ทีล่งคะเเนนเสยีงตอนท�าประชามตริฐัธรรมนญู
ว่าต้องการแก้ไขรฐัธรรมนญูเพือ่เพิม่อ�านาจให้

ผังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ให้แก้ เพราะการแก้ไขแต่ละครั้งต้องใช้เสียง
ของ ส.ว. ใช้เสียงของพรรคฝ่ายค้าน และอาจ
เจอศาลรัฐธรรมนูญอีก แต่ถ้างอมืองอเท้า 
รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็จะอยู่ชั่วกัลปาวสาน

นายสมชาย ปรีชาศิลปกลุ นกัวิชาการ
นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กล่าวในการ
เสวนา “รฐัธรรมนญูไทยบนเส้นทางการเปลีย่น
ผ่าน” (14 ธนัวาคม 2560) ว่า รัฐธรรมนญู 2560 
คอื “รฐัธรรมนญูฉบบัอภชินเป็นใหญ่” ไม่ใช่
รฐัธรรมนูญของคนทกุคน แต่เป็นของคนบางกลุม่ 
มนัสถาปนาเครอืข่ายเสยีงข้างน้อย ต่อให้มกีาร
เลอืกตัง้อาจเปลีย่นจากระบอบอ�านาจนยิมสู่ 
“ประชาธปิไตยจ�าแลง” เปลีย่นเหมอืนไม่เปลีย่น 

สิง่ท่ีรฐัธรรมนูญจะท�าให้สงัคมเดนิหน้า 
ในภาษาองักฤษจะใช้ค�าว่า Self-Collecting 
System หมายความว่ารฐัธรรมนูญมกีลไกแก้ไข
ในตัวมนัเองคือ รฐัธรรมนญูท่ีเขยีนขึน้ไม่มฉีบบั
ใดสมบรูณ์เพยีบพร้อมและใช้ไปตราบฟ้าดนิสลาย 
แต่รฐัธรรมนญูถกูเขยีนขึน้ ณ สถานการณ์ใดนัน้
มนัท�าให้มข้ีอบกพร่อง เปล่ียนแปลงได้ และใน
รฐัธรรมนญูตามระบอบประชาธปิไตยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแก้ไขเยยีวยาได้ในตวัเอง

จัดการมรดกรัฐประหาร
นายปิยบุตรโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ค

เปิดสถานะสาธารณะเร่ือง “จดัการมรดกของ
คณะรัฐประหาร” 6 ข้อ (21 มีนาคม 2560) 
โดยระบุว่า

หน่ึง - ให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญ 
2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียง
ประชามตใินประเดน็เห็นควรจดัท�ารฐัธรรมนญู
ฉบับใหม่หรือไม่ คือ

1.1 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ... เพิ่มมาตรา 256/1 ก�าหนดให้
มีการออกเสียงประชามติในประเด็นที่ว่า
ประชาชนเห็นชอบให้มกีารจัดท�าร่างรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ 
โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกจ�านวน 
100 คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท�า
หน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และให้
ประชาชนออกเสยีงประชามติให้ความเหน็ชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นในขั้นตอนสุดท้าย

1.2 เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256/1 
แล้วเสร็จ ก็ให้ด�าเนินการจัดการออกเสียง
ประชามติในประเด็นดังกล่าว

1.3 เม่ือประชาชนเห็นชอบกับการจัด
ท�าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้น
ใหม่ท้ังฉบบั ให้คณะรฐัมนตรีและรฐัสภาด�าเนนิ
การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 2560 เพือ่ก�าหนด
กระบวนการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญใหม่

สอง - ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
279 ซึง่ไดร้ับรองให้ประกาศหรอืค�าสัง่หวัหนา้
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และการ 
กระท�าท่ีเก่ียวเนือ่งชอบด้วยกฎหมาย ท�าให้ไม่
สามารถโต้แย้งว่าค�าสัง่และประกาศดงักล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมส่งผลให้อยูเ่หนือรฐัธรรมนูญ 
จงึจ�าเป็นต้องมกีารยกเลกิมาตรา 279

สาม - ทบทวน แก้ไข หรอืยกเลิก ประกาศ 
ค�าสัง่ของ คสช. ทัง้หมด โดยเริม่จากการจ�าแนก
ประเภทประกาศ คสช. ค�าสั่ง คสช. และค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ซึ่งในกรณีประกาศ/ค�าสั่ง คสช. 
และค�าสัง่หวัหน้า คสช. ทีอ่อกมาเพือ่การบรหิาร
ราชการแผ่นดินโดยทั่วไป ไม่ได้มุ่งหมายก�าจัด

“ส่ิงทีร่ฐัธรรมนญูจะท�าใหสั้งคมเดนิหนา้ 
ในภาษาอังกฤษจะใช้ค�าว่า
Self-Collecting System 
หมายความว่ารัฐธรรมนูญมีกลไกแก้ไข
ในตัวมันเองคือ รัฐธรรมนูญทีเ่ขียนขึน้
ไม่มีฉบับใดสมบูรณ์เพียบพร้อม
และใช้ไปตราบฟา้ดินสลาย”

ตนเอง จงึต้องท�าให้เหน็ว่ารฐัธรรมนญูปี 2560 
มอีปุสรรคต่อการใช้ชวีติของประชาชนอย่างไร

โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

อนาคตใหม่ ประกาศชัดเจนว่าต้อง “หยุด
ระบอบรัฐประหาร หยุดการสืบทอดอ�านาจ
เผด็จการ” ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญปี 2560 ท่ีคณะรัฐประหารสร้าง
เงื่อนไขให้แก้ได้ยากมาก คือเขียนให้แก้โดยไม่

สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
นักวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การด�าเนินการจัดท�าตัวยุทธศาสตร์ชาติของ
จรงิ เช่น การแต่งตัง้คณะกรรมการยทุธศาสตร์
และคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ขั้น
ตอนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน การ
ตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ 

ท�าไมต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ”? 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ยนืยนัว่า 
ต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าใน 20 ปีข้าง
หน้าเราต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างไรแล้ว
เดินไปตามนั้น มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และทุก
รัฐบาลต้องเดินไปตามนั้น จัดสรรท�าแผนงาน 
แผนคน แผนเงิน ไปสู่จุดหมายท่ีวางไว้ทุกปี 
ทุกๆ 5 ปี โดยมียุทธศาสตร์พาประเทศพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด และใน 20 ปี
ต้องเป็นประเทศที่มีรายได้ที่เพียงพอ

ใจความส�าคญัเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปีคือ

เป้าหมาย 5 ปีแรก ต้องมกีารปรับเปล่ียน
ระบบต่างๆครัง้ใหญ่ โดยเน้นแก้ไขสิง่ทีเ่ป็นจดุ
อ่อนของประเทศ และใช้จุดแข็งของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ ใช้นวตักรรมใหม่ๆเข้ามาผสม
ผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายใน 10 ปี ประเทศจะต้องมี
ระบบเศรษฐกิจที่ดี โดยเริ่มจากการสนับสนุน
การวจิยัและการน�าเทคโนโลยมีาผสมผสานกบั
สินค้ากลุ่มเกษตรและสาธารณสุข นอกจากนี้
ผู้ประกอบการจะต้องทันเทคโนโลยีและสร้าง
บุคลากรทางการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

เป้าหมายใน 15 ปี ประชากรในประเทศ
จะต้องเป็นประชากรท่ีมคุีณภาพ โดยจะพัฒนา
ให้บุคลากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพสูง มีความรู้
และทักษะ นอกจากนี้สังคมไทยจะเป็นสังคม
ที่เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล�้า โดยการ
จดัสรรทรัพยากร และกระจายบริการจากภาค
รัฐอย่างทั่วถึง

เป้าหมายใน 20 ปี เศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศต้องมีเสถียรภาพ ระบบราชการ
ของไทยจะเป็นแบบดิจิทัล มีคุณภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังได้วางแผนในการ
ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าไม้ในประเทศเพือ่ความย่ังยืนของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในประเทศอีกด้วย

ปัญหายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี มเีสียงวพิากษ์

วิจารณ์มากมายทั้งก่อนและหลังการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ.การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2560 ว่าเป็นการ “สืบทอด
อ�านาจ” คสช. เพราะเป็นผู้ตั้งเอง ชงเอง และ
กินเอง เพื่อ “มัดตราสังฝ่ายการเมือง”

1.คนท่ีมอี�านาจเขยีนยทุธศาสตร์ชาตคิอื 
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิ34 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการโดยต�าแหน่ง 17 คน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น 
โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ สรปุ
ว่าคนที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติก็คือ คสช. และ
คนของ คสช.

2.รัฐบาลหน้าที่มาจากการเลือกตั้งต้อง
แถลงนโยบายและเสนองบประมาณรายจ่าย

ศัตรูทางการเมือง หรือในกรณีมีบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์จากประกาศ/ค�าสั่ง คสช และค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ไปโดยสุจริต ให้ตราพระราช
บญัญตัเิพือ่เปลีย่นสภาพให้เป็นพระราชบญัญตัิ 
พระราชกฤษฎีกา กฎหมายล�าดับรอง หรือค�า
สั่งทางปกครอง แล้วแต่กรณี

หรือในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง
ตอบวตัถปุระสงค์ของ คสช. ในการปราบปราม
ศัตรูทางการเมือง หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือมีเนื้อหาที่ขัดต่อความยุติธรรมอย่างร้าย
แรง ให้ยกเลกิทนัท ีและก�าหนดให้มกีระบวนการ
เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนหรือมาตรการเยยีวยา
ให้แก่ผูเ้สยีหายจากประกาศ คสช. ค�าสัง่ คสช. 
และค�าสั่งหัวหน้า คสช. เหล่านั้นด้วย

สี่ - เพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ก�าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ใน
การต่อต้านโดยวิธีการใดๆต่อการรัฐประหาร 
หรือการแย่งชิง (usurpation) อ�านาจสูงสุด
ของประชาชน

ห้า - เพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ก�าหนดให้การรฐัประหารหรอืการแย่งชิงอ�านาจ
สูงสุดของประชาชนเป็นความผิดอาญา ภาย
หลงัการรือ้ฟ้ืนอ�านาจทีช่อบธรรมของประชาชน
กลบัมาได้แล้วกใ็ห้ด�าเนนิคดต่ีอบคุคลทีแ่ย่งชงิ
อ�านาจสงูสดุของประชาชนดงักล่าว โดยให้อายุ
ความเริ่มนับตั้งแต่มีการรื้อฟื้นอ�านาจอันชอบ
ธรรมนั้น

หก - ให้ทบทวนพระราชบญัญตัทิัง้หมด
ที่ออกมาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กบัดกั “ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี”
แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีตัง้แต่ปี 2560-

2579 ถือเป็นภาพฝันใหญ่ของรัฐบาลทหารใน
การพัฒนาประเทศ โดยก�าหนดกรอบและ
แนวทางการพฒันาให้หน่วยงานของรฐัทกุภาค
ส่วนต้องท�าตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตาม
คติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งโดยสรุปมี
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
4.ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทีม่าของยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี
“ยทุธศาสตร์ชาต”ิ ถกูบรรจใุนรฐัธรรมนูญ 

2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรฐั มาตรา 65 
ว่า “รฐัพงึจดัให้มยีทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิ
บาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบรูณาการกนั เพือ่ให้เกดิเป็น
พลังผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมาย ทัง้มกีฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งคือ “พระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560” เพื่อเป็นกรอบ

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน ถูกจับกุม โดยรัฐบาลอ้างว่าท�าผิด พ.ร.บ.ประชามติ

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

“ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ 
ประเทศไปต่อยาก เมือ่บ้านเมืองแย่ 
รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ก็เป็นวิกฤต
สุดทา้ยอาจน�าไปสู่การฉกีรฐัธรรมนญูอกี 
สังคมไทยจะปล่อยไปเรือ่ยๆ
รอคนมาฉีกหรือจะมาแก้เสียเอง 
ปัญหาวันนีไ้ม่ได้อยู่ทีว่่าใครจะมาแก้
รัฐธรรมนูญ ทางแพร่ง 2 ทาง
ทีสั่งคมไทยต้องเลือก 
ไม่ใช่แค่พรรคใดจะมีเสียง
เป็นทีห่นึง่หรือสอง”
จาตุรนต์ ฉายแสง 
แกนน�าพรรคเพ่ือไทย
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ประจ�าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดัง
นัน้ กรอบท่ียทุธศาสตร์ชาติก�าหนดไว้จะส�าคญั
กว่านโยบายของพรรคการเมืองที่ประชาชน
เป็นผู้เลือกมา  

3.iLaw ระบุว่า “ยุทธศาสตร์ชาติตัว
จริง” ไม่ได้ร่างขึน้ตามรฐัธรรมนูญ 2560 เท่าน้ัน 
แต่แอบจดัท�าไว้ก่อนแล้วโดยคณะกรรมการชดุ
หนึ่งที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 โดยร่างฉบับที่เขียนกันไว้ก่อน
แล้วก็ไม่เปิดเผยให้ประชาชนได้รบัรู ้จนกระทัง่
ไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร

4.ประชาชนไม่ได้มส่ีวนร่วมอย่างแท้จริง 
เพราะ พ.ร.บ.การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตเิขยีน
รบัรองไว้ว่า การจัดรบัฟังความคดิเห็นทีไ่ด้ท�าไป
ก่อนหน้านีใ้ห้ถอืว่าได้รบัฟังความคิดเห็นไปแล้ว 

คบไฟน�าทาง
หรือโซ่ตรวนล่ามชาติ?

นายบรรยง พงษ์พานิช อดีตคณะ
กรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) แสดงความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติว่า 
ถ้าเข้าไปอ่านแผนจะเศร้ามาก เพราะมันเป็น
แค่ wish list ที่เขียนทุกอย่างยัดลงไปตาม
จินตนาการแคบๆของคนเขียน ไม่มีกลยุทธ์ 
ไม่มี priority ไม่มีหลักใหญ่ ไม่พูดถึงการปรับ
และพัฒนากลไกสถาบัน

ถ้าท�าตามทกุอย่างเจ๊งแน่ เพราะทรพัยากร
มไีม่พอ ถ้าไม่ท�าตามก็ผดิกฎหมาย (ยกเว้นเขา
ว่าไม่ผดิ) โดยก่อนหน้านีน้ายบรรยงได้ตัง้ค�าถาม
ถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในเฟซบุ๊คส่วน
ตัวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ตอนหนึ่งว่า 

ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ : มันจะ
ออกมาเป็นคบไฟน�าทาง หรือโซ่ตรวนล่าม
ชาติกันแน่?

โดยระบุว่า ค�าว่า “ปฏิรูป” ที่ตะโกน
เพรียกหากันมาหลายปี อาจจะปรากฏเป็นรูป
เป็นร่าง เป็นรปูธรรมกบัเขาบ้างเสยีที หลงัจาก
ที่เคยเป็นเสมือนแค่ “นามธรรม” ที่เอาไว้ใช้
โค่นล้มฝ่ายตรงข้าม กับเอาไว้สร้างความหวัง
ลมๆแล้งๆให้คนแหงนรอมานาน การท�าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้จึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก 
ถ้าท่านท�าได้ดีประเทศอาจจะเจริญรุดหน้าได้
ดีดั่งหวัง แต่ถ้าท�าได้ไม่ดีชาติอาจจะถูกฉุดให้
หยุดการพัฒนาได้เลย ประชาชนทั้งประเทศ
โดยเฉพาะเยาวชนอาจจะต้องเจอกับ Lost 
Generation คอืการพัฒนาต่างๆหยดุชะงกัไป
หลาย 10 ปีได้เลย (ถึงตอนนี้ผมไพล่นึกไปถึง
แผนยทุธศาสตร์ “Burmese Way to Socialist” 
ของจอมพลเนวินที่ปฏิวัติพม่าในปี 2505 แล้ว
วางแผนยุทธศาสตร์ที่ (อ้างว่า) ใช้สังคมนิยม 
ชาตินิยม และพุทธศาสนาเป็นหลัก

แต่จริงๆแล้วเป็นการจรรโลงระบอบ 
“ทหารนิยม” ครองอ�านาจยาวนาน จน 40 ปี
ให้หลงัจากประเทศมัง่คัง่ พม่ากลายเป็นประเทศ
ที่ยากจนอันดับ 2 ของเอเชีย จากที่เคยรวย
กว่าเรามาเหลือรายได้ต่อคนแค่ 1 ใน 6 ของ
ไทย และท�าให้นกึถงึแผนยทุธศาสตร์ “Bolivarian 
Mission” ของประธานาธิบดีชาเวซแห่ง
เวเนซุเอลา ที่ตอนแรกได้รับความช่ืนชมจาก
ประชาชนอย่างท่วมท้น แต่อีกไม่ถึง 20 ปีให้
หลัง ประเทศที่มั่งคั่งทรัพยากรที่สุดก็เละเสีย
ยิ่งกว่าเละอย่างไม่น่าเชื่อ)

“รัฐธรรมนูญปี 2560
คือกับดักของประเทศไทย 
เพราะไม่มีความเป็นประชาธิปไตย 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนปฏิรูปประเทศ 
จะเป็นอุปสรรคของรัฐบาล
ทีเ่ข้ามาท�าหน้าทีใ่นอนาคต”

“ประชาชนทัง้ประเทศ
โดยเฉพาะเยาวชนอาจจะต้องเจอกับ 
Lost Generation
คือการพัฒนาต่างๆหยุดชะงัก
ไปหลาย 10 ปีได้เลย”

คณุวฒุ ิ17 คน ซึง่ในกรรมการตามต�าแหน่งน้ัน
เป็นฝ่ายการเมืองและข้าราชการ 13 คน และ
เป็นประธาน Trade Associations 5 คนคือ 
ประธานสภาเกษตรกร สภาหอการค้า สภา
อตุสาหกรรม สภาธรุกจิท่องเทีย่ว และสมาคม
ธนาคาร  

ท�าไมกลุ่มธุรกิจอื่นอีกมากมายจึงไม่ได้
เข้ามา จึงต้องระวังไม่ให้เกิดภาวะ “กุมรัฐ” 
หรือ “State Capture” ที่ถือว่าร้ายแรงพอๆ
กับการผูกขาด (Monopoly) ...ทั้งนี้ ต้องรวม
ถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชนด้วย

3.เรื่องความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
เปลีย่นแปลง ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรงุ
แผน (ซึง่ต้องมแีน่ๆ) มนัจะท�าได้ยากมากๆ ต้อง
ใช้เวลาขัน้ตอนมากมาย ซึง่อาจไม่ทนัการ แถม
ถ้ากรรมการเกิดไม่อยากให้แก้ก็แก้ไม่ได้ หรือ
กรรมการอยากแก้ รัฐสภาไม่ให้แก้ก็ไม่ได้ ซึ่งนี่
ไม่ใช่การคาน เพราะรัฐบาลแทบไม่มีอ�านาจ
อะไรเลยในการบริหารประเทศใน 20 ปีข้าง
หน้า ทุกอย่างต้องท�าตามคณะกรรมการ 

4.เรือ่ง “การตดิตาม การตรวจสอบ และ
การประเมนิผล” ทีก่�าหนดไว้ในหมวด 3 มาตรา 
23-27 ซ่ึงให้อ�านาจคณะกรรมการท่ีจะกล่าว
โทษผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้เลือกเลยว่าจะยื่นเรื่อง
ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่จะส่งให้ 
ป.ป.ช. พิจารณา ซึ่งแค่ชี้มูลก็ต้องพ้นต�าแหน่ง 
ถ้าคณะกรรมการ วุฒิสภา และ ป.ป.ช. (ซึ่ง
ทั้งหมดถูกแต่งตั้งโดยคนเดียวกัน) เห็นว่าใคร
ต้องพ้นต�าแหน่งก็จะปลดได้

นายบรรยงเตือนทิ้งท้ายว่า “เอาแค่ 4 
ข้อที่ผมยกมา ก็คงพอจะเห็นได้ว่าการท�าแผน
ยทุธศาสตร์ชาตนิีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก และเป็น
ดาบสองคมที่ผู้จัดท�าต้องค�านึงถึงคมที่จะบาด
ตวัให้ดตีัง้แต่เริม่ต้น หาไม่แล้วแทนทีจ่ะใช้ฟาด
ฟันอปุสรรคได้กลบัจะท�าร้ายประเทศให้สาหสั
ได้เลย แทนที่จะเป็นคบไฟน�าทางให้ชาติ อาจ
กลายเป็นโซ่ตรวนล่ามชาติไปแทน” 

ใคร? “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนยุทธศาสตร์ชาติจึงเหมือน 

“ยทุธศาสตร์ คสช.” ตามยทุธศาสตร์ควบคมุ 
ตดิตาม และลงโทษรฐับาลทีม่าจากประชาชน
ที่จะเดินล�้าเส้น 

นักการเมืองและนักวิชาการส่วนใหญ่
เหน็สอดคล้องกนัว่า อนาคตประเทศไทยเหมอืน
ถกู “ตตีรวนล่ามโซ่” ไว้กบัรฐัธรรมนญูปี 2560 
และแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ซึง่กลุม่เผด็จการ
อนุรักษ์นิยมฝันว่าจะท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศมหาอ�านาจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
จากกรอบความคดิของกลุม่คนไม่กีค่นซึง่เหมอืน 
“ผูว้เิศษ” ท้ังทีร่ฐับาลทหารอยูใ่นอ�านาจมากว่า 
4 ปี และมอี�านาจเบด็เสรจ็เด็ดขาดยงัแก้ปัญหา
ประเทศไม่ได้ นอกจากความเงียบสงบภายใต้
อ�านาจจาก “ปลายกระบอกปืน”

“รัฐธรรมนูญปี 2560 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” จึงถูกตั้งค�าถามว่าสร้างขึ้นมา
เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของชาติ
และประชาชนทุกคน หรือเพียงเพื่อความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของเผด็จการอนุรักษ์
นิยมบางกลุ่มเท่านั้น!!??

หลายคนอาจจะเห็นว่าการมาวิพากษ์
วจิารณ์ก่อนทีจ่ะเหน็แผน เห็นรูปร่างหน้าตาของ
แผน อาจจะเป็นเรือ่ง “ตตีนไปก่อนไข้” หรอื 
“ตเิรือทัง้โกลน ติโขนทีย่งัไม่ทรงเคร่ือง” แต่ผม
เกรงว่าถ้าจะรอให้เหน็แผนมนัจะช้าและสายเกนิ
ไป เนือ่งจากเขาก�าหนดเวลาให้สัน้มาก และถงึ
เวลาน้ันกอ็าจจะเปลีย่นแปลงอะไรมากไม่ได้

คนร่างคนท�าก็คงมีทั้งทิฏฐิและอทิฏฐิ
มานะเต็มไปหมดจนการปรับปรุงแก้ไขคงยาก

มาก ยิ่งเห็น สนช. ผ่านกฎหมายทุกทีด้วยมติ 
180-0 ยิง่ท�าให้น่ากลวัใหญ่ (ไม่รูจ้ะต้องมสีมาชกิ
กินเงินเดือนไปท�าไม มีแค่วิปก็พอ)

นายบรรยงได้ตั้งข้อสังเกต 4 ข้อคือ 
1.เรื่องระยะเวลา ท�าไมต้อง 20 ปี ท�าไมไม่ 
5-10-15 ปี รัฐธรรมนูญมาตรา 65 ก็ไม่ได้
ก�าหนดเวลา แต่มาก�าหนดในกฎหมายลูก 

2.เรือ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
35 คน เป็นตามต�าแหน่ง 18 คน และผู้ทรง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

บรรยง พงษ์พานิช 
อดีตคณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
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เลือกตั้งก่อนตุลา 62
พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นนายกฯ
แต่ไม่ได้ให้คุณดวงเมือง
ไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ 

สัมภาษณ์พิเศษ
โหร ส.ว. บุญเลิศ ไพรินทร์

บุญเลิศ ไพรินทร์ อดีตสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ในการเลือกตัง้เมือ่
วันที ่4 มีนาคม 2543 และในการ
เลือกตัง้ทัว่ไปวันที ่3 กรกฎาคม 
2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตัง้ระบบ
แบ่งเขตในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปรากฏว่าชนะคู่แข่งจากพรรคเพ่ือ
ไทยซึง่เป็นเจ้าของพ้ืนทีเ่ดิมคือ 
น.ส.ฐิติมา ฉายแสง น้องสาวของ
นายจาตุรนต์ ฉายแสง แต่ทีท่�าให้
มีชือ่เสียงเป็นทีรู่้จักกันดีคือเป็นนัก
โหราศาสตร์ทีท่�านายดวงชะตาของ
บ้านเมืองมาอย่างต่อเนือ่ง จนได้รับ
ฉายาว่า “โหร ส.ว.”
โดยชีว้่าดวงเมืองและดวง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ถ้าเลือกตัง้ไม่เกินเดือนกันยายน 
2562 พล.อ.ประยุทธ์ยังมีโอกาส
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ 
แต่ถ้าเลือกตัง้หลังตุลาคม 2562 
จะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี 
ถ้าเลือกตัง้วันที ่24 กุมภาพันธ์ 
2562 ให้คุณแก่ดวง พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่ไม่ได้ให้คุณแก่ดวงเมือง 
เพราะฉะนัน้แม้มีการเลือกตัง้ก็ยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม 
เตือนปี 2565 จะเกิดวิกฤตอีกครัง้ สแกน QR Code นี้

อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ย่อความ : IN BRIEF

ดวงเมืองของไทยวันนี้
ถึงปี 2562

ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีโคจรให้คุณแก่
ดวงเมืองของประเทศไทยและดวงโลกอยู่ ยัง
ไม่มีความผันผวนทางการเมืองมากนัก แต่พอ
เดือนตุลาคม 2561 ดาวพฤหัสบดีจะเคลื่อน
เข้าสูร่าศพีจิกิ จะเป็นมรณะแก่ดวงเมอืง จะให้
คุณแก่ดวงเมืองและดวงโลกไม่ได้มาก เพราะ
ฉะนั้นวิกฤตเรื่องน�้า ภัยธรรมชาติต่างๆต้อง
ระวัง ดาวพฤหัสบดีจะตกอยู่ราศีพิจิก ซึ่งเป็น
ธาตุน�้าและเป็นมรณะแก่ดวงเมือง ดังนั้น ต้อง
ระวังเรื่องน�้าและเรื่องภัยพิบัติจากน�้าทั้ง
ประเทศไทยและทั่วโลก เพราะดวงเมืองและ
ดวงโลกมีลัคนาราศีเมษเหมือนกัน 

เวลาดวงดาวให้โทษกจ็ะให้โทษดวงเมอืง
และดวงโลกด้วย เวลาให้คุณกจ็ะให้คณุท้ังดวง
เมืองและดวงโลกด้วยเช่นกัน เราจะเห็นว่า
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศไทยไม่จ�าเป็นต้อง
ประกาศสงครามกเ็หมอืนประกาศสงครามกบั
เขาด้วย เพราะเราต้องการสทิธิท์ีเ่ราสญูเสยีไป
แก่พวกล่าอาณานิคมกลับคืนมา รัชกาลที่ 6 
ท่านต้องการให้ได้สทิธิก์ลบัคนืมา จงึได้ประกาศ
สงครามร่วมกับพันธมิตร 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เราไม่ได้ตั้งใจจะ
ประกาศสงคราม แต่ญ่ีปุ่นบังคับให้รัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงครามประกาศสงคราม ตรง
นี้อยากจะช้ีให้เห็นว่าเวลาดวงดาวให้อิทธิพล
ต่อดวงโลกมนักระทบดวงเมอืงของประเทศไทย
ด้วย ดังนั้น ดวงเมืองและดวงโลกจึงเป็นดวงที่
สัมพันธ์กันโดยตรง

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดาวพฤหัสบดีที่
ให้คุณจะไปอยู่ในราศีธนู โคจรไปพบดาวเสาร์
ทีก่�าลงัโคจรอยูใ่นราศีธน ูส่งผลทัง้เชงิบวกและ
ลบ โดยเชิงบวกดาวพฤหัสบดีเดิมอยู่ตรงนั้น
ตอนดวงกรุงเทพฯเกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2325 ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ใน
ราศีธนูนี้ 

...ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีพิจิก
ให้คุณแก่ดวง พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่ไม่ได้ให้คุณแก่ดวงเมือง 
การเลือกตัง้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหา
บ้านเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาข้าวยากหมากแพงอยู่ต่อไป...
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เมือ่ดาวเสาร์จรเข้าไปทับดาวเสาร์เดมิกบั
ดาวพฤหัสบดีเดมิอยูใ่นราศธีน ูแล้วเดือนตุลาคม 
2562 ดาวพฤหัสบดีกจ็ะจรเข้าไปร่วมสมทบอกี 
จงึจะมดีาวพฤหัสบด ี2 ดวงคือดวงเดมิกบัดาว
จร เสาร์เดมิกบัเสาร์จรกไ็ปรมุอยูใ่นราศธีน ู จงึ
จะส่งผลทัง้บวกและลบแก่ดวงเมอืงและดวงโลก 
ซ่ึงราศธีนเูป็นราศกีารต่างประเทศ เพราะฉะนัน้
ต้องระวังเรือ่งการได้เปรียบเสียเปรยีบในเชงิการ
ทตูทัง้ของประเทศไทยและของโลก ซึง่ตรงนีจ้ะ
เชือ่มโยงกบัดวงของ พล.อ.ประยทุธ์ด้วย

ผมเคยท�านายไว้ว่าจะต้องมีการเลือก
ตั้งในต้นปี 2562 หรือไม่เกินเดือนกันยายน 
2562 ในขณะที่ดาวพฤหัสบดียังให้คุณแก่
ดวง พล.อ.ประยทุธ์อยู่ ถ้าเลอืกตัง้หลังตลุาคม 
2562 พล.อ.ประยทุธ์จะไม่ได้กลับมาเป็นนายก
รัฐมนตรอีกีแล้ว เพราะทัง้ดาวพฤหสับดแีละ
ดาวเสาร์ ซึง่ดาวเสาร์เป็นดาวประจ�าตัวของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ราศมัีงกร แต่ขณะนีด้าวเสาร์
ตกในเรือนราศีธนู เป็นวินาศแก่ลัคนาดวง
ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะดาวพฤหัสบดีลง
ไปอยู่ราศธีนดู้วย กลายเป็นว่าทัง้ดาวประจ�า
ตัวและดาวประจ�าต�าแหน่ง ดาวที่ให้คุณมัน
ตกหมด คือเป็นวินาศแก่ดวง พล.อ.ประยุทธ์
ทั้งหมด

ดังนั้น ถ้าเลือกตั้งหลังตุลาคม 2562 
พล.อ.ประยทุธ์จะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
อีก ถ้าเลือกตั้งก่อนก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรอีกีสมยั เพราะดาวพฤหสับดอียู่
ในราศีพิจิกในเรือนลาภะ ยังเป็นเรือนที่ให้คุณ
ให้ลาภผลแก่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ แต่ถ้าหลัง
ตุลาคม 2562 ไปแล้ว มันจะเป็นวินาศแก่ดวง 
พล.อ.ประยุทธ์ ดาวดีจะให้คุณไม่ได้ แล้วดาว
เสาร์ซึ่งเป็นดาวประจ�าตัวและดาวประจ�า
ต�าแหน่งมนักวิ็นาศอยูแ่ล้วขณะนี ้เพราะฉะนัน้
ดาวดีต้องไม่ตกวนิาศ แต่ขณะนี ้ต้นปีและกลาง
ปี 2562 ดาวพฤหัสบดียังให้คุณในเดือนลาภะ
ของ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ 

 

ปัญหาของบ้านเมอืงจะยงัเป็นปัญหาต่อ
เน่ืองไปเรือ่ยๆ จนกว่าดาวมฤตยทูีเ่ป็นดาวร้าย
ขณะนี้ท่ีกุมลัคนาดวงเมืองและดวงโลกอยู่ใน
ราศีเมษ สมทบกับดาวเสาร์ที่ให้โทษแก่ดวง
เมอืงและดวงโลกในราศธีน ูซึง่วนัที ่6-7 ตลุาคม 
2561 ดาวพฤหสับดีทีใ่ห้คุณอยู่จะตกราศมีรณะ
แก่ดวงเมอืง ดวงโลกกจ็ะย่ิงซ�า้เตมิให้ดวงเมอืง
และดวงโลกย�่าแย่ลงไปกว่าเดิมอีกเป็นเวลา 1 
ปีเต็มๆเลย จนเดือนตุลาคม 2562 ถือว่าแย่
กว่าปัจจุบันนี้ด้วยซ�้า

ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีความ
ราบรื่น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลก็จะ
เป็นรฐับาลท่ีง่อนแง่น เพราะดวงของ พล.อ.ประยทุธ์
ไม่ค่อยดี ดาวประจ�าตัว ประจ�าต�าแหน่ง คือ
ดาวเสาร์ตกอยู่ในราศีวินาศของลัคนาของ 
พล.อ.ประยทุธ์ในราศมีงักร ดาวเสาร์ตกราศธีนู
เป็นวินาศแก่ดวงของ พล.อ.ประยุทธ์ การท�า
อะไร การเคลื่อนไหวอะไร ไม่ว่าจะเป็นการ
เมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมก็ไม่ดี 

ยิ่งหลังตุลาคม 2562 สถานการณ์ย่ิง
หนักเข้าไปอีก ปัญหาส�าคัญของ พล.อ.ประยุทธ์
คือ ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ จะท�าให้
ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนเสยีงมากขึน้ แม้แต่การ
จัดตั้งรัฐบาลก็ล�าบาก ฝ่ายตรงข้ามกับ คสช. 
จะได้รับความนยิมจากประชาชนมากกว่าปรกติ 
เพราะมีการน�าเสนอนโยบายทีจ่ะช่วยเกษตรกร
ให้ลมืตาอ้าปากได้ถูกใจกวา่ที่รฐับาล คสช. ท�า
อยู่ การท�างานของรัฐบาลจะกลายเป็นการ
ท�าร้ายตัวเองและเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้าม 
เม่ือรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะเริ่มมี
การประท้วงและต่อต้านกันมากขึ้น รุนแรงขึ้น 
ทหารก็อาจเข้ามาควบคุมสถานการณ์อีก

 
พรรคประชาธิปัตย์
กับการร่วมรัฐบาล

มองในเชิงด้านดวงดาว ผมเชื่อว่าพรรค
ประชาธิปัตย์มีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลหลังการ
เลอืกตัง้ ถ้ามองในเชงิการเมอืง ในเชงิรฐัศาสตร์ 
ยิ่งต้องมีพรรคประชาธิปัตย์ เพราะไม่เช่นนั้น
ฝ่ายสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่สามารถจัด
ตั้งรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์จึงจะมีบทบาท
ส�าคญัในการตัง้รฐับาล หากไม่ให้พรรคเพือ่ไทย
กับพรรคอนาคตใหม่ได้ร่วมรัฐบาล 

ผมถึงได้เตือนทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งพรรค
ประชาธิปัตย์และฝ่ายที่สนับสนุน คสช. ว่าไม่
ควรจะดือ้ดงึคดิแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ยิง่
แตกแยกยิ่งขัดแย้งก็มีแต่ย่อยยับทั้งหมด บ้าน
เมืองจะเดินหน้าไปได้ต้องหันมาร่วมกันแก้
ปัญหา ไม่ใช่ท�าลายกันและกัน เพราะไม่มีทาง
ทีค่ณุจะอยูอ่ย่างโดดเดีย่วได้ พรรคประชาธปัิตย์
พรรคเดียวก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ฝ่าย
สนับสนุน คสช. ฝ่ายเดียวก็ไม่สามารถจัดตั้ง
รัฐบาลได้ 

ผมเตือนมาตลอดและติดตามลัคนา
ของ พล.อ.ประยุทธ์กบัลคันาของนายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชีวะ เขาเป็นมิตรกัน ลัคนาของนาย
อภสิทิธิอ์ยู่ราศกีรกฎเลง็ไปทีร่าศมีงักร ซึง่เป็น
ราศีของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะฉะนั้นเขาจะ
เป็นหุ้นส่วนทางการเมืองกัน คือเป็นดวงท่ี
ต้องพึ่งพากันและกันไปตลอด 

เราจะเหน็ว่าทีผ่่านมาตอนทีน่ายอภสิทิธิ์
เป็นนายกรัฐมนตรีก็พึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ตอนที่ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นแม่ทัพภาคท่ี 1 ปี 2552-

...ลัคนาของ พล.อ.ประยุทธ์กับ
ลัคนาของนายอภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ 
เขาเป็นมิตรกัน เป็นหุ้นส่วน
ทางการเมืองกัน คือเป็นดวงทีต่้อง
พ่ึงพากันและกันไปตลอด...

ถ้าเลือกตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

พล.อ.ประยทุธ์มโีอกาสกลับมาเป็นนายก
รัฐมนตรีอีกสมัย ถ้าเลือกตั้งระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ถงึกรกฎาคม 2562 ยงัได้อยูแ่ละยงั
ดีส�าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ แต่สภาพบ้านเมือง
และความเป็นอยู่ของประชาชนจะยังไม่ดีขึ้น 
เนือ่งจากดาวเสาร์เป็นดาวเกษตร ดาวอตุสาหกรรม 
ตกเรือนวินาศกับดวง พล.อ.ประยุทธ์ 

พดูง่ายๆว่า พล.อ.ประยทุธ์ไม่สามารถ
แก้ปัญหาเรือ่งปากท้องของประชาชนส่วนใหญ่
ได้ แม้ดาวพฤหสับดอียู่ในราศพีจิกิให้คณุแก่
ดวง พล.อ.ประยทุธ์ แต่ไม่ได้ให้คณุแก่ดวงเมอืง 
เพราะฉะนัน้แม้มีการเลอืกตัง้กย็งัไม่สามารถ
แก้ปัญหาบ้านเมอืงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเมอืง 
เศรษฐกจิ หรอืสงัคม ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
ต้องเผชญิกบัปัญหาข้าวยากหมากแพงอยู่ต่อ
ไป นีค่อืปัญหาของบ้านเมอืงเรา 
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2553 ส่วนดวงของนายอภิสิทธิ์นั้น ผมคิดว่าปี 
2562 หลังเดือนตุลาคมไปแล้ว ดวงของนาย
อภิสิทธิ์ก็ล�าบากเหมือนกับ พล.อ.ประยุทธ ์
เพราะตกอริและดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าราศี
อรเิหมอืนกนั คอืดวงทัง้ 2 คนคล้ายกนั ทัง้ดาว
เสาร์และดาวพฤหัสบดีที่เป็นวินาศกับดวง 
พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นอริกับดวงนายอภิสิทธ์ิ
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ดวงทั้ง 2 คนถือว่าตกที่นั่ง
ล�าบากทั้งคู่ 

สรุปว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ง่าย 
พล.อ.ประยุทธ์ต้องร่วมมือกับนายอภิสิทธิ์จึง
จะตัง้รฐับาลได้ ดวงทัง้ 2 คนต้องพึง่กนัและกัน 
แต่ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้คะแนนและความนิยม
มาก ความจรงิดวงของ พล.อ.ประยทุธ์และนาย
อภิสิทธิ์มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน 
แต่ก็ข้ึนอยู่กับว่าฝ่ายใดจะได้เสียงสนับสนุน
มากกว่ากัน เท่าที่ดูดวงผมว่าล�าบากท้ังคู่ 
พล.อ.ประยุทธ์ต้องพยายามให้ได้เสียง ส.ส. ที่
สนับสนุนมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะท่ี
พรรคประชาธิปัตย์กพ็ยายามให้ได้เสียงมากกว่า
ฝ่ายทีส่นบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์ แต่หลายพรรค
หลายกลุ่มประกาศสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
พล.อ.ประยทุธ์จงึมโีอกาสมากกว่านายอภสิทิธ์ิ 

ส่วนดวงของพรรคเพื่อไทยและพรรค
อนาคตใหม่ต้องเป็นฝ่ายค้าน ซึง่คนส่วนใหญ่ก็
คงจะมองออกว่าท�าไม 

 
ระวังปี 2565 
จะเกิดวิกฤตการเมือง

ที่อยากเตือนคือปี 2565 เพราะตรวจ
ดวงเมืองแล้วมีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุร้ายกับ
ประเทศไทยอีก เพราะทุก 30 ปี ดาวเสาร์จะ
ย้ายไปอยู่ราศีมังกร ผมท�าสถิติแล้วพบว่าปี 
2475 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ซึ่งต่อมาอีก 30 ปีตรงกับป ี2505 เรา
ก็เสียเขาพระวิหารให้กับกัมพูชา อีก 30 ปีต่อ
มาตรงกับปี 2535 เราเกิดเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ และอีก 30 ปีตรงกับปี 2565 จะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องระวัง คือทุกๆ 30 ปี 
ดาวเสาร์หรอืดาวบาปพระเคราะห์ดวงนีจ้ะกลบั
มาอยู่ที่เดิม แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมอืงของประเทศทกุคร้ัง และจะกระทบ
ด้านอื่นๆด้วย นอกจากนี้ดาวมฤตยูก็ยังตั้งรับ 
ท�าให้เหตุการณ์บ้านเมืองรุนแรงมากขึ้นกว่า 
30 ปีทีผ่่านมา เพราะดาวมฤตยกูบัดาวเสาร์ท�า
มุมร้ายต่อกัน เป็นดาวที่ให้โทษทั้งคู่ 

ปี 2565 จะเป็นปีที่มีความขัดแย้ง
รนุแรงมากข้ึนด้วย มากกว่าเหตกุารณ์พฤษภา
ทมิฬปี 2535 เสียอีก ประชาชนก็จะล�าบาก
ไปหมดจนต้องออกมาเคล่ือนไหวใหญ่จน
กลายเป็นวิกฤตบ้านเมืองอีกครั้งและจะ
รนุแรงกว่าทีผ่่านมา มีโอกาสทีจ่ะเกิด
การรฐัประหารอกีครัง้ แต่หลงัปี 2565 
ไปแล้วการเมืองและบ้านเมืองจะดี
ขึ้น สังคมโลกก็จะดีขึ้น 

ผมขอย�า้ว่าท่ีพยากรณ์เป็น
ไปตามดวงดาว เป็นอิทธิพลของ
ดาวบาปพระเคราะห์ทีท่�ามมุร้าย
แก่ดวงเมืองและดวงโลกด้วย 
คือลัคนาดวงเมืองและดวง
โลกมันลัคนาในราศีเมษ
เหมอืนกนั ส่งผลให้เกดิ
เหตกุารณ์ร้ายๆในบ้าน

เมือง มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดาวมฤตยูเคลื่อน
ตัวมาอยู่ราศีเมษต้ังแต่ปี 2559 และจะอยู่ไป
ถึงปี 2565 และยังซ�้าเติมด้วยดาวเสาร์ที่เป็น
ดาวบาปพระเคราะห์ให้โทษ ซึง่ดาวเสาร์จะอยู่
ถงึปี 2562 ขณะนีด้าวพฤหัสบดแีม้จะเป็นดาว
ดี แต่เดินวิปริตถอยหลังให้คุณไม่ได้ ก็ไม่มีใคร
ช่วยได้ แก้ปัญหาไม่ได้ 

ดงันัน้ ผูน้�าของประเทศจะต้องมคีณุธรรม 
ผมยนืยนัว่าไม่มวีธิกีารใดหรอืจะสะเดาะเคราะห์
ช่วยได้ แต่อิทธิพลของดวงดาวจะแพ้ความด ี
เพราะความดเีป็นพลงังานท่ีไวกว่าพลงังานของ
ดวงดาว เพราะฉะนั้นทีเ่รายังอยูร่อดปลอดภยั
ได้ คนส่วนใหญ่ยังไม่กระทบมากนัก เพราะ
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แม้ทุกศาสนาจะ
สอนให้เป็นคนดี แต่สยามเป็นดินแดนที่มี
คุณธรรมมาก จงึช่วยปกปักรักษาไม่ให้คนส่วน
ใหญ่เดือดร้อนเหมือนบางประเทศ ซึ่งวิกฤต
ต่างๆจะเบาบางได้กต้็องใช้ความดเีท่านัน้จงึจะ
ชนะผลของดวงดาวได้

 
ดวง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

จากการตรวจสอบดวงของกองทัพภาย
ใต้ พล.อ.อภริชัต์ คงสมพงษ์ ผูบ้ญัชาการทหาร
บกคนใหม่ กองทัพจะเข้มงวดขึ้น ทหารจะท�า
หน้าทีใ่นการเข้าไประงบัยบัยัง้และปราบปราม
เรือ่งท่ีไม่ถกูต้องมากขึน้ เพราะดาวเสาร์ถอืเป็น
ตัวแทนของดาวที่เกี่ยวกับทหาร ซึ่งตอนนี้อยู่
ในราศีธนู ท�ามุม 120 องศากับดาวมฤตยูที่ทับ
ลัคนาดวงเมืองในราศีเมษอยู่ 

ที่กล่าวมาทั้งหมดผมขอยืนยันว่า 
โหราศาสตร์ไม่ใช่เจาะจงเร่ืองเฉพาะการเมือง
อย่างเดียว โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ท่ี
ศกึษาอิทธพิลของดวงดาวทีม่ต่ีอสรรพส่ิงบน
โลกทีก่ระทบต่อเศรษฐกจิ สังคม และวถิชีวีติ
ของคนเรา ความเป็นไปของสรรพสิง่บนโลก
นีล้้วนได้รบัอทิธิพลจากดวงดาวทัง้สิน้ ซึง่เรา
จะเหน็ว่าฤดกูาลต่างๆล้วนเกดิขึน้จากอทิธิพล
ของดวงดาว เวลาดวงจันทร์ ดวงอาทติย์ใกล้
โลก น�้าจะขึ้น เวลาดวงจันทร์อยู่ห่างโลกน�้า
ก็จะลง อิทธิพลของดวงดาวท่ีมีต่อสรรพสิ่ง
ท้ังหลายบนโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองการเมือง
อย่างเดียว ผู้น�าไทยทุกยุคทุกสมัยจะมีโหร
ประจ�าตวั คนมอี�านาจกใ็ช้บรกิารโหรอยูเ่ป็น
ประจ�า แม้ไม่สามารถตอบค�าถามได้ทุกเรื่อง
ก็ตาม

...ปี 2565 จะเป็นปีทีม่ีความขัดแย้ง
รุนแรงมากขึน้ด้วย มากกว่าเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬปี 2535 เสียอีก 
ประชาชนก็จะล�าบากไปหมด
จนต้องออกมาเคลือ่นไหวใหญ่ 
จนกลายเป็นวิกฤตบ้านเมืองอีกครัง้...
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โอสถศาลาประชาธิปไตย 
กับโรครัฐประหารเรื้อรัง

ศ.ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข 
ผู้เชีย่วชาญเรือ่งความสัมพันธ์
ระหว่างทหารและพลเรือน 
การเปลีย่นผ่านสู่ประชาธิปไตย
และความมัน่คงร่วมสมัย 
ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
เขียนวิพากษ์กองทัพไทยว่า 
การปฏิรูปกองทัพคือ
ยาพ้ืนฐานแก้โรครัฐประหาร
เรือ้รังของทหารไทย 
การปฏิรูปคือจุดเริ่มต้น
ของการสร้างทหารอาชีพ 
ถ้าการเมืองไทย
สร้างทหารอาชีพไม่ได้ 
ก็ไม่ต้องไปคิดถึงความส�าเร็จ
ของการเปลีย่นผ่านสู่
ประชาธิปไตย

ผลจากการน้ีรฐัประหารในการเมอืงไทย
จงึเป็น “กฎ” มากกว่าเป็น “ข้อยกเว้น” เพราะ
รัฐประหารเกิดข้ึนครั้งแล้วคร้ังเล่าอย่างไม่มี
จุดจบ 

เกิดมากจนอาจจะต้องบนัทกึไว้ใน “กนิ
เนสบุค๊” เพราะในโลกร่วมสมยันัน้รฐัประหาร
ได้หายไปจากหัวข้อข่าวของหลายๆประเทศ
แล้ว แม้การเมืองประเทศเพื่อนบ้านท่ีเคยอยู่
กบัรฐับาลทหาร ไม่ว่าจะเป็นในอนิโดนเีซยีหรอื
เมยีนมา ก็กลายเป็นการเมอืงแบบการเลือกต้ัง 
และหากไม่นับระบอบสังคมนิยมในเวียดนาม
และลาวแล้ว ไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ทีป่กครองด้วยระบอบอ�านาจ
นิยมของรัฐบาลทหาร ทั้งที่หลังปี 2516 และ
โดยเฉพาะหลังปี 2535 ไทยคือตัวแบบให้แก่
เพือ่นบ้านในภมูภิาคถงึความก้าวหน้าของการ
สร้างประชาธปิไตย แต่วนันีเ้รากลบัถอยประเทศ
กลับมาอยู่ใต้การรัฐประหาร 

นอกจากสงัคมไทยจะต้องใช้ชวีติอยูก่บั
ระบอบทหารในปัจจุบันแล้ว ยังเห็นได้ชัดเจน
ถงึอ�านาจของทหารในการเมอืงไทย ดงัจะเหน็
ได้จากการออกมาประกาศของผู้บัญชาการ
ทหารบก และส�าทับตามมาด้วยการแถลงของ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ 3 เหล่า
ทพั และผูบ้ญัชาการต�ารวจ ท่ียนืยนัถึง “ความ
จ�าเป็น” ในการท�ารฐัประหาร ท้ังท่ีมีความคาด
หวังว่าการเมืองไทยก�าลังเดินหน้าสู่การเลือก
ตัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 ถ้อยแถลงดังกล่าว
ได้สร้าง “ความตกใจทางการเมือง” ให้แก่
สังคมไทยและสังคมระหว่างประเทศไม่แตก
ต่างกัน เพราะเป็นการแถลงอย่างเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมาโดยไม่ปิดบงัถงึการยดึอ�านาจ และ
ผู้แถลงไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความเป็นทหาร
อาชีพของกองทัพไทยแต่อย่างใดเลย

ถ้อยแถลงใน 2 วาระนี ้ด้านหนึง่สะท้อน
ภาพของ “ความด้อยพัฒนาทางการเมือง” 

ไม่ว่าประเทศไทยจะเดินไปอย่างไรในอนาคต 
ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่ตกค้างและเป็น
ปัญหาที่เป็นดัง “โรคเรื้อรัง” ที่ไม่จบส้ินใน
การเมืองไทยก็คือ ทหารกับการแทรกแซง
ทางการเมืองด้วยการใช้ก�าลังท�ารัฐประหาร 
จนการยึดอ�านาจได้กลายเป็นดัง “โรคร้าย” 
ของการเมืองไทยไปแล้ว เพราะไม่ว่าสังคม
ไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม 
แต่โรคนี้ยังคงอยู ่ในระบบการเมืองของ
ประเทศไม่เปลี่ยนแปลง จนเกิดภาพลักษณ์
ว่าประเทศไทยได้กลายเป็น “คนป่วย” ที่
เกิดอาการติด “โรครัฐประหารเรื้อรัง” จน
ต้องแสวงหายารักษาให้ได้ก่อนที่อาการของ
โรคน้ีจะพาสังคมไทยสู่ความอับจนมากกว่า
ที่เป็นอยู่

แม้ผมจะไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่
บทความน้ีจะขอทดลองส�ารวจสมมุติฐานโรค
เรือ้รงัของทหารไทยทีม่อีาการตดิเชือ้รฐัประหาร
มาอย่างยาวนาน และจะขอลองน�าเสนอยาแก้
โรคนี้ 4 ขนาน

 
ทหารอาชีพ vs ทหารการเมือง

ประวติัศาสตร์การเมอืงไทยหลงัจากยคุ
สงครามโลกครัง้ทีส่องจวบจนปัจจบุนั สะท้อน
ให้เห็นภาพลักษณ์ของทหารไทยที่มีบทบาท 
“เด่น” ในการโค่นล้มรฐับาลพลเรอืน ชนช้ันน�า 
ผู้น�าทหาร และบรรดา กลุ่มการเมืองปีกขวา 
สามารถใช้กองทัพเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อย่างไร้ขีดจ�ากัด จนบทบาทเช่นนี้กลายเป็น
คุณลักษณะส�าคัญของกองทัพไทยที่มีบทบาท
ทางการเมอืงมากกว่าการป้องกนัประเทศ และ
ขณะเดียวกนันายทหารระดบัสงูในกองทพัไทย
แสดงบทบาทใน 2 ลกัษณะคือ เป็น “นกักดดนั
ทางการเมือง” ในยามปรกต ิและเป็น “นกัการ
เมืองในเครื่องแบบ” ในยุครัฐประหาร สิ่งนี้
ทัง้หมดคอืภาพสะท้อนท่ีชีใ้ห้เห็นว่ากองทัพไม่
ได้ท�าหน้าท่ีหลกัในทางทหาร แต่กลบัมบีทบาท
หลักทางการเมืองต่างหาก

ปัญหาเช่นนี้ท�าให้ข้อถกเถียงท้ังทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องความเป็น “ทหาร
อาชีพ” ของกองทัพไทยกลายเป็นเพียงหัวข้อ
การถกแถลงที่ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
เพราะความเป็นจริงกค็อื การเมอืงไทยมอีาการ
ตดิเชือ้ “โรครฐัประหาร” ทีร่กัษาไม่หาย และ
รฐัประหารท�าให้กองทพัไทยกลายเป็น “ทหาร
การเมือง”

บทความพิเศษ
สุรชาติ บ�ารุงสุข

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ย่อความ : IN BRIEF
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ของไทย ทีบ่่งบอกถงึระดบัการพฒันาทางการ
เมอืงในเรือ่งของ “ทหารกบัการเมอืง” จากยคุ
หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันว่ามี
ลกัษณะหยดุนิง่ จนน่าเสยีดายว่าทหารในการเมอืง
ไทยย�า่อยูกั่บความเป็นการเมอืงแบบ “โลกท่ี
สาม” ไม่เปลีย่นแปลง เพราะคณุลกัษณะของ
การเมอืงโลกท่ีสามมกีารแทรกแซงของทหาร
เป็นหนึง่ในคณุสมบติัหลกั และด้วยการแทรกแซง
เช่นนีท้�าให้สงัคมไม่สามารถปฏริปูกองทัพได้ และ
ในอกีด้านหนึง่ผูน้�าทหารทีอ่ยูใ่นอ�านาจด้วยการ
รฐัประหารย่อมไม่ปรารถนาทีจ่ะให้มกีารปฏริปู
กองทพัด้วย ดังจะเหน็ได้จากบทเรียนทางทหาร
ว่า กองทพัทีเ่ป็นทหารอาชีพจะเป็น “หอกข้าง
แคร่” ของผู้น�ารัฐบาลทหาร

เกียรติภูมิของวิชาชีพทหาร
เรือ่งเหล่านีเ้ป็นภาพสะท้อนในเชงิสถาบนั

ว่า กองทัพไทยอยู่ในวังวน “ทหารการเมือง” 
และไม่สามารถยกระดับให้เกิดกระบวนการ
สร้าง “ทหารอาชีพ” เช่นที่เกิดในประเทศ
พัฒนาแล้ว อันท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่สถาบัน
ทหารไทยเป็น “กองทัพการเมือง” ท่ีไม่ได้
ด�ารงอยูด้่วยบทบาทและภารกจิหลกัทางทหาร... 
ผูน้�าทหารบางส่วนใช้ชีวิตในเวทกีารเมอืงมากกว่า
ในกรมทหาร และขณะเดยีวกนักม็ ี“ความสขุ” 
จากชวีติในท�าเนยีบรฐับาลทีม่อี�านาจในการท�า
หน้าที่ควบคุมทั้งนโยบายและทรัพยากรของ
ประเทศ ท้ังท่ีไม่มีความชัดเจนว่าผู้น�าทหาร
เหล่านีม้ทีกัษะและความสามารถในการบริหาร
รัฐสมัยใหม่ในโลกปัจจุบันเพียงใด

ทหารการเมอืงเหล่านีไ้ม่มภีาพของความ
เป็น “ผู้น�าทหารในอดุมคต”ิ เช่นทีป่รากฏในวชิา
ประวตัศิาสตร์สงครามซึง่เป็นสิง่ทีใ่ช้สอนเป็นพ้ืน
ฐานของวชิาชพีทหารแต่อย่างใด ถ้าเช่นนัน้แล้ว
ผูน้�าทหารไทยท่ีมีเหรียญตราเตม็หน้าอกในวนัท่ี
แต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศจะเป็น “แม่แบบ” ให้กับ
น้องๆในโรงเรยีนทหารได้อย่างไร ในเม่ือการต่อสู้
ของพวกเขาอยูใ่น “สนามรบทางการเมือง” ที่
กรงุเทพฯมากกว่าจะใช้ชวีติใน “สนามรบทาง
ทหาร” เช่นทีผู่น้�าทหารควรเป็น... แผงเหรียญ
ตราบนหน้าอกจะมคีวามหมายเพยีงใดเล่าหาก
พวกเขาไม่ได้ท�าหน้าทีใ่ห้ “สมเกยีรติ” แห่งความ
เป็นทหารหาญ

ประวัติศาสตร์สงครามจากยุคกรีกและ
ยุคโรมันหล่อหลอมและสอนทหารทุกชาติใน
ความเป็นทหารอาชีพไม่แตกต่างกันว่า ความ
มเีกยีรตขิองทหารคอืการท�าหน้าทีใ่นสนามรบ 
แต่ส�าหรบักองทพัไทยในยคุแห่งการรฐัประหาร
เช่นปัจจุบนั ความมีเกยีรติอยูก่ับการท�าหน้าที่
ในสนามการเมือง 

วัฒนธรรมการเมืองของทหารไทยถูก
หล่อหลอมด้วยอ�านาจทีไ่ด้มาด้วยการรฐัประหาร
จนลืมความเป็น “กองทัพอาชีพ” ท่ีเป็น 
“แกนกลาง” ของการสร้างกองทัพสมัยใหม่ 
และเป็นการลมืวชิาชพีทหารอย่างน่าเสียดาย 
ที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญให้อนาคตของการ
พัฒนากองทัพไทยกลายเป็นเพียงเรื่องการ
จัดหายุทโธปกรณ์ที่ไร้ประโยชน์ท้ังในทาง
ยทุธศาสตร์และทางยทุธการ หรอืขณะเดยีวกนั
กส็ะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพฒันากองทัพ
ที่มีเพียงอาวุธเป็นแกนกลาง 

โจทย์การพฒันากองทพัในหลายปีทีผ่่าน
มาจึงถูกตอบด้วยค�าว่า “ซื้อ... ซื้อ... ซื้อ” ซึ่ง

เป็นชุดความคิดทางยุทธศาสตร์ที่หยาบที่สุด 
และน่าเสียใจที่อาวุธหลายประเภทที่ถูกจัดหา
มากลายเป็น “เศษเหล็ก” ในกองทัพ อันเป็น
ผลจากการที่อาวุธเหล่าน้ีไม่สามารถท�าหน้าท่ี
ได้จริง และในยุครัฐประหารเรื่องเหล่านี้ไม่มีผู้
ใดต้องรับผิดชอบ จนกลายเป็นความ “น่าฉงน” 
ทั้งทางการเมืองและกฎหมาย นอกจากนี้หลัง
จากความส�าเรจ็ของการรัฐประหาร 2557 แล้ว 
เราแทบไม่มผีูน้�าทหารท่ีสนใจเรือ่ง “ยุทธศาสตร์
ทหาร” อย่างจรงิจงั ความสนใจหมกมุน่อยูก่บั
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี” ที่รัฐบาลทหาร
ต้องการใช้บังคับสังคมไทย

ยาส�าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
ในโลกแห่งความผันผวนของการเมือง

ไทย ค�าประกาศล่าสุดของผู้น�าทหารระดับสูง
ทีย่นืยนัถงึบทบาทในการแทรกแซงของกองทัพ 
จงึสะท้อนถงึสถานะของกองทัพเท่าๆกับสะท้อน
ถงึสถานะของการเมอืงไทยอย่างดย่ิีงว่า รัฐประหาร
ยงัอยูก่บัการเมอืงไทยเสมอ และขณะเดยีวกนั
กส็ะท้อนให้เหน็ถงึการเป็น “คนป่วย” ทีย่งัคง
มีอาการ “ติดเชื้อรัฐประหาร” ของสังคม
การเมืองไทยอย่างน่ากังวล

ในสภาวะเช่นนีข้บวนประชาธปิไตยไทย
จงึอยากม ี“โอสถศาลา” ทีส่ามารถจดัยารกัษา
ผู้ป่วยที่มีอาการติด “โรครัฐประหาร” อย่าง
รุนแรง แต่คงต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ใน
ทางการเมอืงไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “ยาวิเศษ” หรอื 
“ยาหมอเทวดา” แต่หากทดลองส�ารวจจาก
ประวตัศิาสตร์แล้ว เราอาจจะเหน็ถงึยาหลกั 4 
ชนิด ได้แก่

ยาฆ่าเชื้อ “แพ้สงคราม” : ยาแรงที่จะ
ฆ่าอาการติดเชื้อรัฐประหารท่ีแรงท่ีสุดคือการ 

“แพ้สงคราม” เช่นเมื่อครั้งเยอรมนีและญี่ปุ่น
แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 และสัมพันธมิตรใช้วิธี
การบงัคับให้เกดิกระบวนการสร้างประชาธปิไตย
และการปฏิรูปกองทัพ อันเป็นปัจจัยที่ท�าให้
เกดิการพฒันาประชาธปิไตยในยคุหลงัสงคราม
ในประเทศทัง้สอง ประเทศไทยเข้าร่วมกบัฝ่าย
อักษะ แต่เมื่อญ่ีปุ่นแพ้สงคราม ไทยไม่ได้ถูก
ปฏิบัติเป็น “ประเทศแพ้สงคราม” จึงไม่ต้อง
รือ้ระบบการเมอืงแบบอ�านาจนยิม ซึง่กคื็อการ
ที่โครงสร้างเก่าในการเมืองไทยไม่ถูกจัดใหม่ 
อนัส่งผลให้อ�านาจของทหารไม่ถกูลดทอน และ
ไม่มกีารปฏริปูกองทพั กองทพัจงึอยูใ่นการเมอืง
ไทยเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ยาฆ่าเชือ้ “แพ้ประชาชน” : ยาแรงอกี
ประการที่เกิดในหลายประเทศคือ กองทัพทน
แรงกดดนัจากการประท้วงใหญ่ไม่ได้ และ “แพ้
ประชาชน” จนทหารต้องยอมถอนตัวออกจาก
อ�านาจ และน�าไปสู่การจัดโครงสร้างการเมือง
ใหม่ พร้อมกบัการปฏริปูกองทพั การเมอืงไทย
ผ่านเหตุการณ์ใหญ่ในปี 2516 และ 2535 แต่
ในท้ายที่สุดไม่เกิดเป็นกระบวนการสร้าง
ประชาธปิไตยทีแ่ข็งแรง และไม่เคยมีการปฏริปู
กองทพั อนัท�าให้อ�านาจของทหารไม่ได้ถกูปรบั
ให้สอดรบักับการมาของการเมอืงชดุใหม่ กล่าว
คือ กองทพัอยู่แบบเดมิเสมือนไม่มเีกดิอะไรข้ึน
ในทางการเมือง

ยาสร้างภูมิ “ฉันทามติทหาร” : ยานี้
อาจไม่แรง แต่เกิดจากการสร้างภูมิภายใน
กองทัพด้วยการมี “ฉันทามติทหาร” ว่าการ
แทรกแซงการเมอืงเป็นผลเสยีต่อสถาบนักองทพั 
ผู้น�าทหารจึง “ตัดสินใจด้วยความสมัครใจ” 
พากองทัพออกจากการเมือง และน�าไปสู่การ
ปฏิรูปกองทัพเพื่อรักษาสถาบันทหารในระยะ

...นายทหารระดับสูงในกองทัพไทย
แสดงบทบาทใน 2 ลักษณะคือ เป็น 
“นักกดดันทางการเมือง” ในยามปรกติ 
และเป็น “นักการเมืองในเครือ่งแบบ” 
ในยุครัฐประหาร ส่ิงนีท้ัง้หมดคือภาพ
สะท้อนทีช่ีใ้ห้เห็นว่ากองทัพไม่ได้ท�า
หน้าทีห่ลักในทางทหาร “ทหารอาชีพ” 
ของกองทัพไทยกลายเป็นเพียงหัวข้อ
การถกแถลงทีไ่ม่สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ เพราะความเป็นจริงก็คือ 
การเมืองไทยมีอาการติดเชือ้ 
“โรครัฐประหาร” ทีร่ักษาไม่หาย 
และรัฐประหารท�าให้กองทัพไทย
กลายเป็น “ทหารการเมือง”...

ยาว ยาชนิดนี้ใช้ได้ดีต่อเมื่อผู้น�ารัฐบาลและ
กองทัพมีวุฒิภาวะและวิสัยทัศน์เพียงพอ จน
เกิดฉันทามติว่ารัฐประหารคือเครื่องมือที่ดีใน
การท�าลายกองทัพ และมติเช่นนี้เป็นทิศทาง
หลักของกองทัพ

ยาสร้างภูมิ “ฉันทามติสังคม” : ยาอีก
ชุดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในจาก “ฉันทา
มตสิงัคม” ทีผู่ค้นในสงัคมไม่ยอมรบัรฐัประหาร 
และเหน็ร่วมกนัว่าการแทรกแซงการเมอืงของ
ทหารเป็นภาพสะท้อนของความด้อยพัฒนา
ทางการเมือง และการสร้างประชาธิปไตยจะ
เป็นการยกสถานะของประเทศ ช่วงเปลีย่นผ่าน
ในเกาหลใีต้มลีกัษณะเช่นนี ้เหมอืนกบัตอนตรุกี
จะเข้าสหภาพยุโรปก็มีทรรศนะแบบนี้เช่นกัน 
หรือทรรศนะของสงัคมทีไ่ม่ยอมรบัการรฐัประหาร
ในบูร์กินาฟาโซในปี 2557 จนผูน้�าการยึดอ�านาจ
ต้องออกมาขอโทษต่อสังคม เป็นต้น

ถ้าไม่ปฏิรูปทหารวันนี้
ก็รอรัฐประหารวันพรุ่งนี้!

ว่าทีจ่รงิไม่ใช่ไม่มยีาแก้ “โรครฐัประหาร” 
ในการเมอืงไทย เป็นแต่เพยีงเราไม่เคยใช้ยาต่อ
เนือ่งบ้าง ไม่ยอมใช้ยาจรงิบ้าง หรอืไม่กล้าใช้ยา
แรงบ้าง เช่น สมัพนัธมติรไม่ได้บงัคบัให้ไทยเป็น
ผู้แพ้สงครามในปี 2488 อันท�าให้ไม่เกิดการ
ปฏริปูกองทพั หลงัชยัชนะใหญ่ของประชาชน
ในปี 2516 และ 2535 ก็ไม่น�าไปสูก่ารปฏริปู
กองทพั เป็นแค่เพยีงการเปลีย่นตวัผู้น�าทหาร 
หลงัการสิน้สดุของสงครามคอมมวินสิต์ไทยใน
ปี 2525-2526 และการจบลงของสงครามเย็น
ของโลกในปี 2532-2533 กไ็ม่มกีารปฏริปูกองทพั 

ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น กองทพัไทยไม่เคย
ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่เคยต้องปฏิรูป ต่างกับใน
หลายๆประเทศทีเ่กดิการปฏิรปูกองทพัมาเป็น
ระลอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังสงคราม
เย็นที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไปหมด 

ดงันัน้ การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
จะต้องสร้าง “ปฏญิญา 2562” ในสงัคมไทยร่วม
กนัว่า หมดเวลาของกองทพัทีม่ภีารกจิหลกัทางการ
เมอืงแล้ว แน่นอนว่าเราต้องปฏริปูการเมอืง และ
จะต้องปฏริปูกองทพัคูข่นานกันไป 

ปฏิรูปกองทัพคือยาพื้นฐานแก้โรค
รฐัประหารเรือ้รงัของทหารไทย และการปฏรูิป
คอืจดุเริม่ต้นของการสร้างทหารอาชพี และถ้า
การเมืองไทยสร้างทหารอาชีพไม่ได้แล้ว ก็เลิก
คิดถึงความส�าเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู ่
ประชาธิปไตยได้เลย 

ฉะนั้นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยใน
อนาคตจะต้องกล้าผลกัดนั “วาระปฏริปูทหาร” 
ให้เป็นนโยบายแห่งชาติ และการปฏิรูปน้ีจะ
ต้องยึดกุมหลักการส�าคัญว่า ไม่ใช่การท�าลาย
ศกัยภาพทางทหาร แต่จะต้องเป็นการลดทอน
ศักยภาพทางการเมืองของกองทัพ ด้วยความ
มุ่งหวังให้กองทัพไทยเป็นทหารอาชีพ และยุติ
บทบาททหารการเมืองลงให้ได้มากที่สุด

ขบวนประชาธิปไตยจะต้องส�าเหนียก
เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไร้
การปฏิรูปกองทัพในวันน้ี คือการน่ังรอการ
ยึดอ�านาจในวันหน้า!
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ยุทธศาสตร์
+แผนปฏิรูปประเทศ
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 
อดีตกรรมการและผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี 
เขียนวิพากษ์ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิรูปประเทศภายใต้
ระบอบรัฐประหารว่าขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
พรรคการเมือง พร้อมเสนอ 
10 ยุทธศาสตร์ทีค่วรท�า และ
มองว่าความเป็นประชาธิปไตย
ทางเศรษฐกิจคือรากฐาน
ส�าคัญของความมัน่คง
ของประชาธิปไตยทาง
การเมืองไทยอย่างแท้จริง

...ยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ
ภายใต้ระบอบรัฐประหารไม่ได้กล่าวถึง
การปฏิรูปกองทัพเพ่ือให้ทหารเป็น
ทหารอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาวังวนของ
การท�ารัฐประหารซ�า้ซากในประเทศไทย 
ไม่ได้มีข้อเสนอทีช่ัดเจนเรือ่งการปฏิรูป
ระบบและกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะการปฏิรูปต�ารวจ รวมทัง้
การปรับเปลีย่นให้อ�านาจตุลาการ
ยึดโยงกับประชาชน... 

การก�าหนดยทุธศาสตร์และการปฏริปูประเทศ
ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยจะท�าให้สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกกลุ่มมากกว่าภายใต้
ระบอบอ�านาจนิยมที่สั่งการจากข้างบน การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญใน
การท�าให้สามารถแก้ไขปัญหายากๆโดยเฉพาะ
ปัญหาในเชงิโครงสร้างได้ เน่ืองจากการปฏริปู
หรือการแก้ปัญหาบางเรื่องนั้นหลีกเล่ียงไม่
ได้ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งได้ หากสงัคม
สามารถหา “ฉนัทามต”ิ กนัได้ ย่อมลดความ
เสีย่งในการเกดิวกิฤตการณ์หรอืความรนุแรง
จากความขัดแย้งได้ 

ยทุธศาสตร์และแผนปฏริปูประเทศภาย
ใต้ระบอบรัฐประหารนั้นยังขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆที่ต้อง
ท�าหน้าที่บริหารประเทศต่อไปหลังการเลือก
ตั้ง ขาดความยืดหยุ่นและขาดการเปิดกว้างให้
สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้
อย่างเหมาะสม ไม่ได้กล่าวถงึการปฏริปูกองทพั
เพือ่ให้ทหารเป็นทหารอาชพีเพือ่แก้ปัญหาวงัวน
ของการท�ารัฐประหารซ�้าซากในประเทศไทย 
ไม่ได้มีข้อเสนอที่ชัดเจนเร่ืองการปฏิรูประบบ
และกระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะการปฏริปู
ต�ารวจ รวมท้ังการปรบัเปล่ียนให้อ�านาจตุลาการ
ยดึโยงกบัประชาชนมากขึน้ รวมท้ังการปฏิรปู
ความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่เหมาะสมระหว่าง
สถาบนัการเมอืง สถาบันศาสนา สถาบันกษตัรย์ิ 
และประชาชน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากนีย้งัขาดรายละเอยีดของมาตรการส่ง
เสรมิให้พรรคการเมอืงมคีวามเป็นสถาบนั และ
การเมอืงภาคประชาชนมีความเข้มแขง็มากข้ึน 

การเปิดกว้างให้มีการถกเถียงแลก
เปลี่ยนกันจนเกิด “ฉันทามติ” ในสังคมจะส่ง
ผลให้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ เพราะจะท�าให้ทุกภาคส่วนร่วม
กันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย ผมได้เคยร่วม
คิดในการวางแผนท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว
ของประเทศเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ก็ท�าอยู่บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Participation) 
ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิด
ชอบ (Accountability) ความชอบธรรม
ทางการเมือง (Political Legitimacy) ความ
เป็นธรรมของกฎระเบียบ (Fair Regulatory) 
ความเป็นนติริฐั (Rule of Law) เน้นประสิทธภิาพ

บทความพิเศษ
อนุสรณ์ ธรรมใจ

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ย่อความ : IN BRIEF
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และประสทิธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
ทัง้หมดนีเ้รยีกว่าหลกัธรรมาภบิาลในการก�าหนด
นโยบาย ในขณะทีแ่ผนปฏริปูและแผนยทุธศาสตร์
ของประเทศ เนือ้หาในแผนการปฏิรูป 11 ด้าน
ของรฐับาล คสช. ระบถุงึการด�าเนนิการเรือ่ง
การกระจายอ�านาจน้อยเกินไป เป้าหมายหลกั
ของการปฏริปูต้องมุง่ไปทีก่ารปรบัความสมัพนัธ์
เชงิอ�านาจหรือเพ่ิมอ�านาจให้กับประชาชนผูด้้อย
โอกาสทัง้หลายให้พวกเขามสิีทธมิเีสยีงมากข้ึน 

การยึดถือแนวทางการปฏิรูปเช่นนี้จะ
น�ามาสูก่ารเกดิดลุยภาพเชงิอ�านาจระหว่างคน
กลุ่มต่างๆ แผนปฏิรูปของรัฐบาล คสช. ไม่ได้
พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาความอยุติธรรม
หรือการถูกเลือกปฏิบัติจากโครงสร้างอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมากเพียง
พอ ซึ่งปัญหาความอยุติธรรมน้ีน�ามาสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล�้าหรือความไม่เท่าเทียมในทุก
ด้าน ทั้งความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ ด้านสิทธ ิ
ด้านโอกาส ด้านอ�านาจ และด้านศกัดิศ์รีความ
เป็นมนุษย์

แผนปฏรูิปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ
ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวต่อไปจะต้องตอบโจทย์
ปัญหากับดักเชิงโครงสร้างของไทยในอนาคต
ให้ได้ การเตรียมรับมือกับกับดักปัญหาเชิง
โครงสร้างทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม ระบบสถาบนั
ต่างๆและการเมือง รัฐบาล ภาคเอกชน ภาค
วชิาการ ขณะนีย้งัไม่มทีางออกหรอืยทุธศาสตร์
ท่ีชัดเจนว่าประเทศไทยจะแก้ไขปัญหากับดัก
เชิงโครงสร้างอย่างไรในระยะยาว เช่น ปัญหา
จากโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาจาก
เสถยีรภาพระบบการเมอืงในระยะเปลีย่นผ่าน 
ปัญหาการศกึษาและคณุภาพทรพัยากรมนษุย์
ทีท่�าให้ไม่สามารถสร้างนวตักรรมและขดีความ
สามารถในการแข่งขนัได้ ซึง่ปัญหาหลายประการ
จะทยอยปะทุขึ้นในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าช่วง
หนึ่ง และ 10-20 ปีข้างหน้าอีกช่วงหนึ่ง โดยที่
ระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
ไทยจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในหลายธรุกิจอตุสาหกรรมรวมทัง้ภาคเกษตรกรรม
เพิม่ขึน้หากไม่มกีารปรบัเปลีย่นปัจจัยทีก่�าหนด
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น โดย
เฉพาะการลงทนุภาคเอกชนทางด้านนวตักรรม 
การลงทุนทางด้านการศึกษาและวิจัย ขณะที่
ไทยมียอดการเกินดุลการค้าสูงมาก สะท้อน
การลงทนุภาคเอกชนกระเตือ้งขึน้ช้ามาก เอกชน
ไม่กล้าลงทุน ไม่สั่งน�าเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ ไม่
สัง่น�าเข้าเครือ่งจกัร มคีวามเหลือ่มล�า้และความ
ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจในระดบัสงูตดิอนัดบั
โลก แรงงานระดับล่างและเกษตรกรรายย่อย
มีความยากล�าบากทางเศรษฐกจิ มสีดัส่วนของ
หนี้สินต่อรายได้สูงมาก มิติทางด้านการศึกษา 
เด็กกว่า 40% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เด็กไทย 1 ใน 
5 ของเด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการต�่ากว่าวัย 

2 ใน 3 ของครอบครัวไทยไม่สามารถมี
เงินส่งลูกเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัได้ มคีวาม
ไม่เสมอภาคทางการศึกษาระหว่างเมืองใหญ่
กับชนบทสูงมาก ทรัพยากรมนุษย์ที่อ่อนแอ
ย่อมไม่สามารถแบกรับภาระที่มากขึ้นของ
โครงสร้างสงัคมผูสู้งอายุในอนาคตได้ดนีกั การ
ปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลวในช่วง 2 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ท�าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่ต�่ากว่า 1.5 ล้านล้าน
บาท คดิเป็น 10-11% ของจดีพี ี(จาก Thailand 

...การก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวนัน้
ต้องสามารถปรับเปลีย่นได้ตาม
สภาวะแวดล้อมในอนาคตที่
เปลีย่นแปลงไป การไปก�าหนดไว้ใน
กฎหมายให้รัฐบาลจากการเลือกตัง้
ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมี
ความผิดนัน้ เป็นเรือ่งทีไ่ม่ถูกต้อง... 

นโยบายสาธารณะ ส�านกันายกรฐัมนตร ีเมือ่ปี 
พ.ศ. 2549 หรอืเมือ่เกอืบ 12 ปีมาแล้ว มทีัง้หมด 
10 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ยทุธศาสตร์ท่ีหนึง่ ยทุธศาสตร์การปรบั
โครงสร้างอ�านาจและส่งเสรมิประชาธปิไตยให้
เข้มแข็งมั่นคง 

ยทุธศาสตร์ทีส่อง ยทุธศาสตร์การเติบโต
อย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนืโดยเป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อม และเอา “คณุภาพชวีติของพลเมอืง” 
เป็นศูนย์กลาง (โดยให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ในระยะ 15 ปีข้างหน้าไม่ต�่ากว่า 5-6%) 

ยทุธศาสตร์ทีส่าม ยทุธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงและ Greater Thailand/New Siam 
ยทุธศาสตร์นีจ้ะสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ความ
มั่นคงตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล คสช. 
แต่ยุทธศาสตร์ที่ผมศึกษาวิจัยและคิดไว้นี้จะ
รวมแผนยุทธศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและ
ภาษาด้วย รวมทัง้การสร้างพลงัเครอืข่ายสยาม
และเชื้อชาติไทยอีกด้วย

ยุทธศาสตร์ที่สี่ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและเครอื
ข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ลดอ�านาจการ
ผูกขาด สร้างความเป็นประชาธิปไตยทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มการแข่งขัน เสรีภาพในการ
ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ห้า ยุทธศาสตร์ด้านลด
ความเหลื่อมล�้า สร้างความเสมอภาค ความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่หก ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย และการปรับ
โครงสร้างประชากรให้เหมาะสม

ยทุธศาสตร์ทีเ่จด็ ยุทธศาสตร์การลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
และการเมือง

ยทุธศาสตร์ท่ีแปด ยทุธศาสตร์การปฏิรปู
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ภาคการเมือง  

ยทุธศาสตร์ทีเ่ก้า ยทุธศาสตร์ศนูย์กลาง
อาหาร การท่องเทีย่ว และบรกิารทางการแพทย์
ของโลก และยุทธศาสตร์อตุสาหกรรมเป้าหมาย  

ยทุธศาสตร์ทีสิ่บ ยทุธศาสตร์บรูณาการ
สู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ส่วนแผนการปฏิรปูท้ัง 11 ด้านของ คสช. 
ยงัไม่มกีารกระจายอ�านาจสูป่ระชาชนและสงัคม
อย่างแท้จริง รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องปรับ
แก้สิ่งที่รัฐบาล คสช. ท�าเอาไว้ด้วยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนส�าคญัในการ
จัดการการศึกษา ทรัพยากรของชุมชน ตลอด
จนการพฒันาองค์กรประชาชนให้เป็นฐานส�าคญั
ของการพัฒนา 

การกระจายอ�านาจตามความหมายนี้
กค็อื การเพิม่อ�านาจประชาชนและลดอ�านาจ
รัฐนั่นเอง 

ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณเสีย
ใหม่ให้ลงสู่พื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มส่ีวนในการก�าหนดเป้าหมายด้านคณุภาพชวีติ 
เพ่ือให้ทุกคนมีหลักประกันในชีวิต เกิดสันติ
ธรรม และประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ลดอ�านาจผูกขาด ลดความเหลื่อม
ล�้า และมุ่งหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยทาง
เศรษฐกิจ อนัเป็นรากฐานส�าคญัของความมัน่คง
ของประชาธิปไตยทางการเมือง  

Future Analysis จากผลการศึกษาของ 
Hanushek and Woessman 2010) กับดัก
โครงสร้างทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่ที่
อาจก่อให้เกดิวกิฤตการณ์การเมอืงรอบใหม่ได้
ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า  

ยุทธศาสตร์ 6 ประการของแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (บรรลุเป้าหมาย
และสิน้สดุปี พ.ศ. 2579) ทีจ่ดัท�าโดยสภาพฒัน์
ภายใต้รฐับาลชุดนี ้ผมเหน็ด้วยกบัเนือ้หาบาง
ส่วน แต่ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นยทุธศาสตร์
พื้นฐาน ไม่มีอะไรแปลกใหม่ อาจไม่สามารถ
ตอบสนองต่อพลวตัของเทคโนโลยใีหม่ทีพ่ลกิ
ผนัระบบเศรษฐกจิ ระบบการผลิต ระบบการ
เงิน และระบบการเมืองได้ดีนัก รวมถึงยังติด
กรอบคิดแบบราชการและอนุรักษ์นิยม รวม
ทั้งอาจไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเอา

ไว้ ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาในระดับ
โครงสร้างและฐานรากอย่างแท้จริง 

การก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวน้ันต้อง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะแวดล้อมใน
อนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงไป การไปก�าหนดไว้ใน
กฎหมายให้รฐับาลจากการเลอืกตัง้ต้องปฏบิติั
ตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดนั้น เป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ในระบอบประชาธิปไตยนั้น
เราต้องยอมรับเสียงของประชาชนที่สะท้อน
การเลอืกผู้บริหารประเทศว่า ประชาชนต้องการ
รัฐบาลแบบไหน บริหารประเทศแบบไหน 
เป็นการเคารพต่อเจตนารมณ์ของประชาชน   

ผมเห็นว่าประเทศควรมีมากกว่า 6 
ยทุธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2561-
2575) ทีผ่มเคยศกึษาเตรยีมเอาไว้เมือ่ท�าหน้าที่
กรรมการและผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
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เศรษฐกิจ-อสังหาฯ
อนาคต “เจริญ” แน่
เจริญโภคภัณฑ์ หรือ
เจริญ สิริวัฒนภักดี?
โปรดสังวร...การลงทุนมีความเสี่ยง(สูง)

ปี 2562 อนาคตเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร
และตลาดอสงัหารมิทรพัย์ไทยจะเป็นอย่างไร 
ต้องฉายภาพข้อมูลล่าสุดของปี 2561 และ
อดีตที่ผ่านมา ที่ส�าคัญโครงการระเบียง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) จะส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิไทย
จริงหรือ หรือเป็นโทษภัยต่อประเทศชาติ?

เศรษฐกิจไทยปี 2562
ศูนย์ข ้อมูลวิจัยและประเมินค่า

อสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้
น�าคณะออกส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชน
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
บริเวณตลาดรังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ
โดยรอบ บริเวณตลาดส�าโรงและอิมพีเรียล 
ส�าโรง บรเิวณตลาดอ้อมน้อยและโดยรอบ เพ่ือ
ทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะ
เศรษฐกิจ อันจะท�าให้รัฐบาลได้มีข้อมูลเพื่อ
ประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป ใน
ระหว่างวนัที ่8-9 สงิหาคม 2561 โดยสมัภาษณ์
ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะแล้วจ�านวน 1,002 
ราย

ณ พ.ศ. 2561 คะแนนที่ประเมินได้คือ 
3.7 ต�่ากว่าคะแนน 5-6 ซึ่งเป็นคะแนนกลางๆ
อยูค่่อนข้างมาก แสดงว่าสถานการณ์เศรษฐกจิ
ขณะนั้นไม่ดีอย่างชัดเจน หากเทียบกับเมื่อปี 
2560 ปรากฏว่าคะแนนอยูท่ี่ 4.7 ดีกว่าปี 2561 
แสดงว่าเศรษฐกิจตกต�า่ลงกว่าทีผ่่านมา อย่างไร
กต็าม ผูต้อบแบบสอบถามคาดว่าเศรษฐกิจจะ
ดีขึ้นในปี 2562 แต่ก็ยังต�่ากว่าปี 2560 หรือ
อาจจะรวมก่อนหน้านี้ด้วยอยู่ดี

ทกุทีท่ีส่�ารวจมีสภาพคล้ายกนัหมดคอื 
เศรษฐกิจปี 2561 แย่กว่าปี 2560 และคาด
ว่าจะดขีึน้ในปี 2562 กลุม่ข้าราชการประเมนิ
สถานการณ์ไว้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ ท้ังนี้เพราะ
ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยังมี
โบนสัและการขึน้เงนิเดอืนอย่างต่อเนือ่ง กลุม่
ลูกจ้างเอกชนก็ยังมองเศรษฐกิจในแง่ดีกว่า
กลุ่มอาชีพอื่น จะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนงาน

ภาวะเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานกรรมการบริหาร 
บจก.เอเจนซี ่ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
เป็นหนึง่ใน “กูรู” 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
มองภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้รัฐบาลทหาร 
และปัญหาทีท่ิ้งไว้ในอนาคต
หลังการเลือกตัง้ 

บทความพิเศษ
โสภณ พรโชคชัย

...ทุกประเทศทัว่โลก
หากมีการวางพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขาจะวางผังเมืองก่อน 
แต่ของไทยกลับไม่มี นีเ่ป็นการเปิดทาง
ให้เอกชนพัฒนาทีไ่หนก็ได้ทีม่ีทีด่ินอยู่
แล้วมาขออนุมัติ แล้วแบบนีจ้ะถือว่า
มีความโปร่งใสได้อย่างไร...

ย่อความ : IN BRIEF

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com
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เศรษฐกิจ-อสังหาฯ
อนาคต “เจริญ” แน่
เจริญโภคภัณฑ์ หรือ
เจริญ สิริวัฒนภักดี?
โปรดสังวร...การลงทุนมีความเสี่ยง(สูง)

ระดับล่าง เช่น คนงานก่อสร้าง และกลุ่ม
เจ้าของกจิการขนาดเลก็แบบ Self Employed 
มองเศรษฐกจิตกต�า่อย่างมาก เพราะได้รับผล 
กระทบในทางลบมากเป็นพิเศษ

ทัง้นี ้จากค�าให้สมัภาษณ์ของประชาชน 
หลายคนมองว่าเศรษฐกิจในปี 2562 จะดีกว่า
ปี 2561 เพราะหากมกีารเลอืกตัง้ สถานการณ์
เศรษฐกิจจะดีขึ้น มีมิตรประเทศกลับมาคบค้า
มากขึ้น หลายคนคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะ
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ได้
รฐับาลชดุใหม่ทีมี่ความเช่ียวชาญทางเศรษฐกจิ
มาบริหารประเทศ ท�าให้ประเทศก้าวพ้นจาก
ภาวะฝืดเคอืง แต่หากไม่มีการเลือกต้ัง สถานการณ์
ก็จะตกต�่าลงไปอีก 

รัฐบาลควรเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและเกษตรกรในประเทศ เช่น การประกนั
ราคาผลิตผลทางการเกษตรเช่นที่ผ่านมา เร่ง
หาตลาดสินค้าไทยให้ได้มากขึ้น แม้แต่ค่าแรง
ขั้นต�่าก็ควรปรับทุกปีเพ่ือความอยู่รอดของ
ประชาชนระดับล่าง ขณะเดียวกันต้องเร่งลด
ความเหลื่อมล�้าโดยใช้มาตรการด้านภาษี ซึ่ง
ขณะนี้มุ่งเน้นแต่การสนับสนุนผู้มีรายได้สูง 

ทีส่�าคญัการเลอืกต้ังต้องบรสิทุธิย์ตุธิรรม 
โดยอาจเชิญผู้แทนองค์การสหประชาชาติมา
ร่วมจัดการเลือกต้ัง เพื่อให้ได้รัฐบาลของ
ประชาชนมาบริหารประเทศอย่างแท้จริง

ทิศทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไทย

จากข้อมูลของศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิ
ค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 8 เดือนแรกปี 2561 
พบว่ามโีครงการอสงัหาฯทีเ่ปิดใหม่ทกุประเภท
รวม 242 โครงการ จ�านวน 63,098 หน่วย 
มูลค่ารวมประมาณ 273,684 ล้านบาท เฉลี่ย
หน่วยละ 4.337 ล้านบาท แต่ละโครงการมี
ขนาดเฉลี่ย 261 หน่วย

ดังนั้น ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าทั้งปี 
2561 จะมีโครงการใหม่อยู่ที่ประมาณ 363 
โครงการ จ�านวน 94,647 หน่วย มูลค่ารวม 
410,526 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจ�านวนโครงการ
ลดลง 11% จ�านวนหน่วยลดลง 17% และ
มลูค่าโครงการลดลง 7% เมือ่เทยีบกบัปี 2560 

อย่างไรก็ตาม ผลการส�ารวจรายเดือน
ยังอาจน้อยกว่าความเป็นจริงประมาณ 5% 
และคาดว่าใน 4 เดอืนหลงัของปี จ�านวนโครงการ 
จ�านวนหน่วย และมลูค่าต่อเดือน น่าจะเพิม่ข้ึน
กว่าค่าเฉลี่ยของ 8 เดือนแรก 10% เพราะใน
ช่วงปลายปีน่าจะมีการเปิดตัวมากเป็นพิเศษ 
ประมาณการได้ว่าจ�านวนโครงการที่เปิดในปี 
2561 น่าจะมี 394 โครงการ รวม 102,692 
หน่วย มลูค่ารวม 445,421 ล้านบาท เมือ่เทยีบ
กับปี 2560 เท่ากับจ�านวนโครงการลดลง 4% 
จ�านวนหน่วยลดลง 10% แต่มลูค่าเพิม่ขึน้ 1% 
หรอืแทบไม่ได้เปลีย่นแปลงเลย ส่วนราคากลบั
จะเพิ่มขึ้น 12% แสดงว่า

1.การเปิดตัวในปี 2561 หดตัวลงกว่าปี 
2560 แสดงชัดเจนว่าเศรษฐกิจไม่ดี

2.ราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก 3.858 ล้าน
บาทต่อหน่วยในปี 2560 เป็น 4.337 ล้านบาท
ในปี 2561 แสดงว่าสินค้าราคาสูงขายได้ดีกว่า
ราคาถูก จึงมีโครงการราคาสูงมากขึ้น

ยิ่งกว่านั้นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมิน
ค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยยังพบว่า เฉพาะตลาด

ยงัไม่มผีงัเมอืงชดัเจน ซึง่ตามข่าวระบวุ่า “เปิด
ผงัใช้ทีด่นิในอีอซีพีฒันา 5 ปีแรก 136,509 ไร่” 
(19 สงิหาคม 2561 : https://bit.ly/2CbtDuA) 
และระบุว่า “จะเป็นการด�าเนนิงานภายใต้พ้ืนที่
ที่มีเพียงประมาณ 8.33 ล้านไร่เท่านั้น...พื้นที่
ที่ใช้ในทางเศรษฐกิจในระยะ 5 ปีแรก (2561-
2565) จะมีอยู่จ�านวน 136,509 ไร่ เช่น เขต
ส่งเสรมิเพือ่กจิการพเิศษ 4 พืน้ที ่จ�านวน 18,484 
ไร่ เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษส�าหรบัอตุสาหกรรม
เป้าหมายใน 21 แห่ง จ�านวน 86,755 ไร่ 
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 13,870 ไร่ พื้นที่
ท่าเรือมาบตาพุด พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่
พัฒนาเมืองใหม่ และพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ 
15,500 ไร่ เป็นเพียงการประมาณการความ
ต้องการเบื้องต้นเท่านั้นท่ีกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืงจะน�าไปจดัท�าผังการใช้ท่ีดนิให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาอีอีซีที่มีอยู่ที่คาดว่าจะด�าเนิน
การจัดท�าให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้”

ข้อน่าสังเกตก็คือ ทุกประเทศทั่วโลก
หากมีการวางพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขา
จะวางผังเมืองก่อน แต่ของไทยกลับไม่มี น่ี
เป็นการเปิดทางให้เอกชนพฒันาทีไ่หนกไ็ด้ที่
มีท่ีดนิอยูแ่ล้วมาขออนมัุติ แล้วแบบนีจ้ะถอืว่า
มคีวามโปร่งใสได้อย่างไร แบบนีจ้ะมผีงัเมอืง
ทีแ่ท้จรงิทีค่วบคุมสิง่แวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างไร?

ต่อกรณีเมืองใหม่ในอีอีซีนั้นก็เป็นเมือง
ที่ไม่มีความเป็นจริงเลย ค�าถามคือ ท�าไมต้อง
สร้างเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา พัทยา และระยอง 
ซึง่ไม่มคีวามจ�าเป็นเลย สร้างขึน้เพ่ือดงึชาวต่าง
ชาติมาซื้อแบบ 100% ตามแผนหรือไม่ ปล่อย
ให้มกีารกว้านซือ้ทีด่นิกนัเองคอืเหตผุลทีไ่ม่ต้อง
มีผังเมืองใช่หรือไม่ วางผังแบบขาดความเป็น
ไปได้อย่างชัดเจน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ https://bit.ly/2oA9wwA

ในด้านทางรถไฟควรใช้เส้นทางกรงุเทพฯ-
ชลบุรสีายใหม่ แทนท่ีจะต้องไปอ้อมท่ีฉะเชงิเทรา
ท่ีท�าให้ใครท่ีอยู่แถวนั้นมีผลประโยชน์หรือไม่ 
เส้นทางท่ีอ้อมนีจ้ะท�าให้เพิม่ระยะทางประมาณ 
15 กโิลเมตร ถ้ารถไฟแต่ละเทีย่ว แต่ละวนั ต้อง
เสียเวลาไปกลับอ้อมระหว่างกรุงเทพฯและ
ชลบรุ-ีระยอง แค่นีก้เ็ป็นความสูญเสยีมหาศาล
แล้ว

ยิง่กว่านัน้ในพระราชบญัญตัเิขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.อีอีซี) 
ยังมีข้อบกพร่องมากมาย เช่น มาตรา 35 ให้
ส�านักงานและผู้ซึ่งท�าธุรกรรมกับส�านักงานใน
กิจการเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาฯบรรดาที่กฎ

ท่ีอยูอ่าศยัท่ีซือ้ขายในปี 2560 มมีลูค่าการขาย
โดยรวมและทีใ่ห้ต่างชาตซิือ้ไป โดยตลาดทีอ่ยู่
อาศัยทั่วประเทศมีการซื้อขายกันถึง 576,396 
ล้านบาท ในจ�านวนนี้ 113,280 ล้านบาทถูก
ซื้อโดยชาวต่างชาติ หรือราว 20% ส่วนใหญ่
เป็นการซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (https://goo.gl/fpbv6m) หาก
ไม่มกี�าลงัซือ้ต่างชาต ิตลาดท่ีอยู่อาศยัคงซบเซา
กว่านี้

การทีไ่ทยอนุญาตให้ต่างชาติซือ้บ้านและ
ห้องชุดได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดเป็นการท�าลาย
เศรษฐกจิครวัเรือนของไทยเอง เพราะต่างชาติ
มาแย่งซือ้สนิค้าทีอ่ยูอ่าศัยของไทย ท�าให้ราคา
เพิม่ขึน้ ชาวบ้านไม่สามารถซ้ือบ้านเป็นของตวั
เองได้ เพราะรายได้ไม่สมดุลกับราคาบ้านที่
ถีบตัวสูงขึ้นจากก�าลังซื้อของต่างประเทศ จึง
ควรมีมาตรการคุ้มครองคนในประเทศ ยก
ตัวอย่างในต่างประเทศ

1.สิงคโปร์ ก�าหนดให้ต่างชาตซิือ้บ้านได้ 
แต่ต้องเสียภาษี 20% ถ้าเป็นบริษัทมาซื้อต้อง
เสยีภาษ ี25% เพือ่ป้องกันการเกง็ก�าไรโดยชาว
ต่างชาติ

2.มาเลเซีย ก�าหนดให้ราคาบ้านที่ต่าง
ชาติซื้อได้ต้องเกิน 2 ล้านริงกิต (ประมาณ 16 
ล้านบาทไทย) ไม่ใช่ให้ซื้อได้ทุกระดับราคา

3.ออสเตรเลีย ให้ต่างชาติซื้อได้แต่บ้าน
มอืหนึง่ ห้ามซือ้บ้านมือสอง เพือ่ให้การคุม้ครอง
ผู้ซื้อบ้านในประเทศ

4.นิวซีแลนด์ ยกเลิกการให้ต่างชาติซื้อ
ที่อยู่อาศัย

5.ไต้หวัน ให้ต่างชาติโดยเฉพาะจีนซื้อ
ได้ แต่มมีาตรการ 3-4-5 คอื ซือ้แล้วไม่อาจขาย
ต่อได้ในระยะเวลา 3 ปีแรก ซ้ือแล้วไปอยูอ่าศัย

ในไต้หวันได้ไม่เกิน 4 เดือนต่อปี และกู้เงินใน
ไต้หวันซื้อได้ไม่เกิน 50% นั่นเอง

ดังนั้น ในปี 2562 คาดว่าตลาดที่อยู่
อาศัยจะกระเตือ้งขึน้ เนือ่งด้วยรัฐบาลมโีครงการ
สาธารณูปโภคต่างๆ และมีการเลือกตั้ง ท�าให้
เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยความหวังว่าจะได้รัฐบาลที่
ถนัดด้านเศรษฐกิจมากขึ้น คาดว่าในปี 2562 
จะมีการเติบโตของตลาดอสังหาฯไม่น้อยกว่า
ปี 2560 หรืออาจจะมากกว่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
หากมีความป่ันป่วนทางการเมือง ไม่มีการเลอืก
ตั้ง ภาวการณ์ก็จะซบเซาลงต่อไป

อีอีซีช่วยเหลือ
หรือช่วยเถือชาติ?

ตามที่รัฐบาลก�าลังเร่งผลักดันโครงการ
ออีซี ีก็มคี�าถามว่าโครงการนีจ้ะส่งผลดจีรงิหรอื 
ในด้านต่างชาติทีจ่ะมาลงทนุเชือ่ว่ามีน้อย เหตผุล
ส�าคัญไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่ดึงดูดความ
สนใจจนต้อง “ประเคน” ให้ต่างชาติมาลงทุน 
แต่เป็นเพราะปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมอืง 
รัฐประหาร และการเลือกต้ังท่ีอาจไม่เป็นไป
ตามนานาอารยประเทศ 

ตามข้อมูลของธนาคารโลกจะเห็นว่า 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment) ตกต�่าลงในช่วงน�้าท่วม
ใหญ่ปี 2554 และทะยานสูงข้ึนมาใหม่ จน
กระทั่งรัฐประหาร 2557 (https://bit.
ly/2xzoMhs) ดังนั้น หากมีการเลือกต้ังตาม
นานาอารยประเทศโดยเรว็ ซ่ึงคณะรฐัประหาร
ในช่วงแรกก็ยังบอกว่า “ขอเวลาอีกไม่นาน” 
แต่ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 5 แล้ว

ในด้านผังเมือง ถือเป็นเรื่องวิตถารสุด
แปลกในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะ

...ต่างชาติสามารถใช้เงินตรา
สกุลของตัวเองได้ ต่อไปคงเอาไป
ซือ้ก๋วยเตีย๋วได้ ประเทศไทยก็คง
เหมือนกัมพูชาทีใ่ช้แต่เงินดอลลาร์กัน
จนจะกลายเป็นประเทศราชทางการเงิน
ของมหาอ�านาจไปแล้ว...
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หมายก�าหนดให้ต้องมกีารจดทะเบยีนสทิธแิละ
นติกิรรม ได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
น้ัน ซ่ึงตรงข้ามกับชาติอื่น เช่น สิงคโปร์ แค่
ต่างชาติมาซื้อห้องชุดยังต้องเสียภาษีซื้อ 15% 
ฮ่องกง 30% แต่ไทยไม่เก็บค่าธรรมเนียม แถม
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ร่างกันอยู่ก็ต�า่จน
แทบไม่ต้องเสีย อย่างนี้จะถือว่าเราเสีย 
“สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” หรือไม่

นอกจากจะเหมอืนยกแผ่นดนิให้ต่างชาติ
แล้ว ยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งที่
แม้แต่คนไทยก็ต้องเสีย แต่กลับยกต่างชาติให้
อยู่เหนือกว่าคนไทยแท้ๆ ซึ่งคนไทยมีแต่เสีย
เปรียบต่างชาติมากขึ้น

มาตรา 39 ทีว่่า “...อาจรวมถงึอตุสาหกรรม
การบรกิาร อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการจดั
ประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้ แต่
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้าน
ต่างๆดังต่อไปนี้...” 

ข้อโต้แย้งก็คอื อุตสาหกรรมการบรกิาร 
ท่องเที่ยว จัดประชุม ฯลฯ ถามว่าเกี่ยวกับ
เทคโนโลยชีัน้สงูและสิง่แวดล้อมตรงไหน คน
ไทยกท็�าได้ดอียูแ่ล้ว นีเ่ท่ากับอ้างเพ่ือหาทาง
ให้ต่างชาติมา “ฆ่า” อุตสาหกรรมไทยโดย
เฉพาะใช่หรอืไม่ แสดงว่ารฐัจะก�าหนดอตุสาห
กรรมอืน่ๆได้อกี ยิง่ท�าให้ต่างชาตพิาเหรดกนั
มายึดประเทศไทย 

ส่วนที่อ้างเรื่องยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็ก 
ทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิส 
ตกิส์ ดจิิทลัและการแพทย์ครบวงจรนัน้ ไม่ต้อง
ไปไกลถงึภาคตะวนัออก เพราะตัง้ในนคิมอตุสาห
กรรมใกล้ๆก็ได้ ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณมหาศาล
แบบ “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” อีกด้วย

มาตรา 48 ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่
อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด ดังต่อไป
นี้ (1) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสงัหารมิทรพัย์อืน่ของคนต่างด้าว (2) สทิธใิน
การน�าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราช
อาณาจักร (3) สทิธใินการทีจ่ะได้รบัยกเว้นหรอื
ลดหย่อนภาษีอากร (4) สทิธใินการท�าธุรกรรม
ทางการเงิน (5) สิทธิประโยชน์อื่น... 

ข้อแย้งกค็อื เท่ากบัให้สิทธพิเิศษเหนอื
คนไทยทัว่ไป ท�าให้คนไทยเป็นพลเมอืงชัน้ 2

มาตรา 49 ให้ผู้ประกอบกิจการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนิติบุคคลและ
เป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มี
สทิธถิอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์
อืน่ภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพิเศษได้โดยไม่
ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
หรือภายใต้การจ�ากัดสิทธิของคนต่างด้าวตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี

ข้อโต้แย้งนี้คือ ไม่ใช่แค่เช่าที่ดิน 99 ปี 
แต่เป็นการประเคนที่ดินให้ต่างชาติทั้งที่ก็ไม่
เห็นมีใครเรียกร้องอะไรเลย

มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือ
ให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์...มิให้น�า
ความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณชิยกรรมและ
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาใช้บงัคบั...ห้ามมใิห้
ท�าสญัญาเช่าเป็นก�าหนดเวลาเกินห้าสิบปี... การ

เส้นทางเชื่อม EEC

...เศรษฐกิจไทยเข้าข่าย
“รวยกระจุก จนกระจาย”
เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้สึกเลยว่า
เศรษฐกิจดีขึน้ ส่วนผู้มีอ�านาจ
อ้างว่าเศรษฐกิจดีขึน้เรือ่ยๆ
และประเทศเจริญขึน้
เศรษฐกิจอาจดีจริง 
แต่ดีส�าหรับ “เจริญ...โภคภัณฑ์” 
และ “เจริญ...สิริวัฒนภักดี” 
ประเทศชาติและประชาชนทัว่ไป
ไม่ได้ “เจริญ” ตามไปด้วย...

ธนินท์ เจียรวนนท์-เจริญ สิริวัฒนภักดี

ต่อสญัญาเช่าอาจท�าได้ แต่จะต่อสญัญาเกนิส่ีสบิ
เก้าปีนบัแต่วนัครบห้าสบิปีไม่ได้...

ข้อโต้แย้งคือ เท่ากับจะท�าให้มีการ 
“งุบงิบ” ท�าสัญญาซ้อนให้กลายเป็นถูก
กฎหมายใช่หรอืไม่ ยิง่กว่านัน้ยงัปล่อยให้เช่า
ช่วงได้อีกด้วย พวกต่างชาติไม่ใช้ที่ดินแล้ว
ยังปล่อยให้เช่าช่วงได้อีก ทั้งท่ีที่ดิน ส.ป.ก.
4-01 เกษตรกรไม่ใช้ท�าเกษตรแล้วยังต้องคนื
หลวง แต่กรณีนี้กลับปล่อยให้ต่างชาติมา
หากินกับที่ดินไทย

มาตรา 58 ผู้ประกอบกิจการในเขตส่ง
เสริมเศรษฐกิจพิเศษ... (1) ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการแลก
เปลี่ยนเงินทัง้หมดหรือบางส่วน... (2) สามารถ
ใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระค่าสินค้าหรือ
บรกิารระหว่างผูป้ระกอบกจิการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ...

ข้อโต้แย้งก็คอื ต่างชาติสามารถใช้เงนิ
ตราสกุลของตัวเองได้ ต่อไปคงเอาไปซื้อ
ก๋วยเตีย๋วได้ ประเทศไทยกค็งเหมอืนกมัพชูา
ที่ใช้แต่เงินดอลลาร์กันจนจะกลายเป็น
ประเทศราชทางการเงินของมหาอ�านาจไป
แล้ว

มาตรา 59...(1) ในกรณีที่การประกอบ
วชิาชพีใดมกีฎหมายก�าหนดให้ผู้ประกอบวชิาชพี
หรือผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทย หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองก่อน
การประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแล้ว คณะ
กรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผูซ้ึง่ได้รบัใบ
อนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบ
วชิาชพีนัน้ในประเทศท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
ก�าหนด สามารถประกอบวชิาชพีนัน้เพือ่กจิการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้...

ข้อโต้แย้งคอื แสดงว่าเราจะไม่ยกระดบั
นักวิชาชีพคนไทย แต่จะให้นักวิชาชีพต่าง
ชาติมาเอาเปรียบนักวิชาชีพไทยใช่หรือไม่

บทสรุป
โดยสรุปแล้วเศรษฐกจิไทยขณะนีจ้งึเข้า

ข่าย “รวยกระจกุ จนกระจาย” ขณะทีค่นส่วน
ใหญ่ไม่มีใครรู้สึกเลยว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ส่วนผู้มี
อ�านาจอ้างว่าเศรษฐกจิดขีึน้เรือ่ยๆและประเทศ
เจรญิขึน้ จงึมคี�าถามว่าเหมือนทีม่กีารพดูเสยีดสี
กนัว่าเศรษฐกจิดจีริงส�าหรับ “เจรญิ...โภคภณัฑ์” 
และ “เจริญ...สิริวัฒนภักดี” ซึ่งเป็นกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ แต่ประเทศชาติและประชาชนท่ัวไป
ไม่ได้ “เจริญ” ตามไปด้วย 

เศรษฐกิจประเทศจะดีขึ้นหรือไม่ก็ต้อง
ดูว่าปี 2562 การเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่จะ
เป็นอย่างไร 

ส่วนภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ก็จะล้อ
ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่าจะดีขึ้น
ในปี 2562 เช่นกัน เพราะรัฐบาลก็พยายาม
กระตุน้เศรษฐกจิและพฒันาสาธารณปูโภค ส่วน
อีอีซีซึ่งเหมือนเป็น “ความหวังสุดท้าย” นั้น 
คดิง่ายๆว่าท�าไมเดีย๋วน้ีเราไม่พูดถึงการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนกนัแล้ว แต่มุง่เน้น
ไปที่อีอีซี ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษภัย
นั้น 

ทุกฝ่ายพึงสังวรและโปรดสังวรว่า...
การลงทุนมีความเสี่ยง (สูง)
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เสาหลักประชาธิปไตย อันเป็นหลักประกันว่า
อ�านาจจะยงัคงเป็นของประชาชน คอืกลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุล 

และเครือ่งการนัตว่ีากลไกการตรวจสอบ
ถ่วงดลุนัน้จะไม่ถกูฉกฉวยช่วงชงิไปให้อยูใ่นมอื
เผด็จการหรือคณะบุคคลผู้ใช้อ�านาจอย่างไม่
ชอบธรรม ก็คือสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ 

แต่ใครจะบอกได้ว่า สื่อมวลชนนั่นเอง
จะไม่ถกูฉกฉวยช่วงชงิไปฉวยใช้เพือ่รบัใช้คณะ
บุคคล 

กว่า 2 ทศวรรษท่ีโลกค่อยๆเขย่าและ
พดัพาให้ธรุกจิส่ิงพมิพ์ล้มหายตายจาก สือ่มวลชน
อาชีพถูกตั้งค�าถาม สื่อโซเชียลก็ได้เข้ามามี
บทบาทสร้างเป็นชีวิตสังคมใหม่ สื่อ(ท่ีถึง) 
มวลชนกลับงอกงาม เบ่งบาน เพราะชีวิตใน
โลกใหม่ ใครๆก็เป็นสื่อได้

จะเป็น “สื่อแท้-สื่อเทียม” ก็ให้พวกสูง
ศกัด์ิว่ากันไปในโลกทีอ่าชพีต่างๆก�าลงัล่มสลาย

และ “ใครๆ” ท่ีว่านีก็้มอีสิระทีจ่ะสือ่ แต่
ปรมิาณและความหลากหลายของสือ่โซเชยีลที่
คดิ เขยีน และโพสต์ ตลอดจนไลค์และแชร์ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องมอง ไม่ต้องสัมผสั ไม่ต้องสมัพนัธ์
กบัชีวติและเลอืดเนือ้ทีอ่ยูข้่างๆตัวมากนกั 

ดูเผินๆย่อมยากเกินกว่าที่รัฐ กลไกหรือ
ระบบคุณค่าใดๆจะควบคุมมันได้ 

แต่กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทย
กไ็ด้เหน็แล้วว่าแม้จะหยดุหรือควบคมุมนัไม่ได้
ทั้งหมด ทว่าการแตกย่อยราวเซลล์อิสระที่
ปราศจากการจดัต้ังกแ็สนจะเปราะบาง มผู้ีคน
ถกูด�าเนนิคดอีนัเกีย่วเนือ่งกบัการใช้สือ่โซเชยีล 
ทุกๆวัน ในทุกๆเรื่อง และท�าให้หยุดพูด โพสต์ 
ไลค์ แชร์ และเมนต์ในบางเรื่องได้ 

ถ้าบางเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องหลกัคิดว่า คน
เราเท่ากัน และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็น
คุณค่าที่ควรเคารพและละเมิดไม่ได้ก็คงจะดี 
แต่วันนั้นคงไม่มาถึงง่ายๆในสังคมไทย

กลายเป็นว่าอนิเทอร์เนต็และสือ่โซเชยีล 
ที่ธรรมชาติของมันเองคือ “เครือข่าย” และผู้
ใช้เป็นผูใ้ช้อ�านาจในการแสดงความเห็นเอง แต่
ผลของมนักลบัไม่ได้ส่งเสรมิอ�านาจของผู้ใช้โดย
รวมเพ่ือการบรรลสุงัคมทีท่กุคนเป็นเจ้าของอ�า
นาจเท่าๆกันแต่อย่างใด

มหิน�าซ�า้หลายคร้ังและอาจเป็นกรณโีดย
ส่วนใหญ่ด้วย พลงัของมนักลบัไปดึงด้านมดือนั
เป็นคุณลักษณะของ “ชุมชนแบบเดิม” ออก
มา เช่น การเสยีบประจาน การไล่ล่าความเหน็
ต่าง ทัง้เรือ่งใหญ่ๆ เรือ่งการเมอืง จนไปถงึเรือ่ง

“ดิจิทัล เนทีฟ”
การปรากฏพลังในโลกจริง 
และ “อนาคตใหม่”

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
เขียนวิพากษ์ 2 ทศวรรษ
ของคนรุ่นทีเ่กิด
และโตมาในโลกเสมือน
ซึง่คู่ขนานกับโลกจริง
ท่ามกลางการเมืองทีป่ั่นป่วน 
และอะไรจะเกิดขึน้เมือ่
จ�านวนของพลเมืองดิจิทัล
ถึง 5.6 ล้านเสียง 
หรือเกินกว่าร้อยละ 10 
ของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 
จะได้ใช้สิทธิเลือกตัง้
ครัง้แรก

หมาๆแมวๆท่ีพร้อมจะเปลีย่นผูเ้หน็ต่างให้เป็น
ปิศาจ 

เราอาจเหน็ความพยายามสร้างกลไกใน
โลกเสมอืนเพือ่ส่งเสรมิเสรภีาพและอ�านาจปวง
ชน เช่น การนดัหมายรวมตวัเข้าใช้พืน้ทีเ่วบ็ไซต์
หน่ึงพร้อมกนัเพือ่ให้เวบ็รฐัล่ม โดยการกด F5 
รวัๆ เพ่ือแสดงออกร่วมกนัต่อต้านกฎหมายละเมดิ
สทิธขิองรฐั หรอืมกีลไกการเข้าชือ่เสนอร้องเรยีน
และจดัท�าข้อเสนอดงักรณ ีChange.org  

ในแง่นี ้“โลกจริง” กบั “โลกเสมอืน” จึง
แทบไม่ต่างกนั เพ่ิมเตมิคอื มนักลายเป็นเครือ่ง
มอืนดัหมายแสดงพลงัทีเ่อือ้ต่อการคกุคามทาง
กายภาพได้ง่ายกว่าการแสดงพลงัเพือ่พฒันาข้อ
เสนอทางนโยบายเพือ่บรรลมุนษุยภาพร่วมกนั

ฝ่ายหนึ่งไม่เลือกวิธีใช้ แต่อีกฝ่ายมีเป้า
หมายทีก่ลายเป็นข้อจ�ากดัการเลอืกวธิใีช้ในตวั
มันเอง

...“โลกจริง” กับ “โลกเสมือน” จึงแทบ
ไม่ต่างกัน เพ่ิมเติมคือ มันกลายเป็น
เครือ่งมือนัดหมายแสดงพลังทีเ่อือ้ต่อ
การคุกคามทางกายภาพได้ง่ายกว่า
การแสดงพลังเพ่ือพัฒนาข้อเสนอทาง
นโยบายเพ่ือบรรลุมนุษยภาพร่วมกัน...

โลกเสมอืนในสือ่โซเชยีลจงึเป็นโลกแห่ง
โอกาสของคนก�าปั้นใหญ่เพื่อการจัดระเบียบ 
ขณะเดยีวกบัทีค่นอีกจ�านวนมากได้แต่เงยหน้า
มองฟ้ากว้างไกล บอกตวัเองว่าฉนัมอีสิรเสรใีน
โลกเสมอืนนี ้เพือ่ปลอบประโลมหวัใจในร่างกาย
ที่อยู่ในกรงภายใต้กะลาอันซับซ้อน

...
ในโลกพลกิผนั ถ้าเราคาดการณ์ได้ง่ายๆ

มันคงไม่เรียกว่าโลกพลิกผัน 
กว่า 2 ทศวรรษของการใช้อินเทอร์เน็ต 

คนเจเนอเรชัน่หนึง่ได้ถอืก�าเนิดข้ึนมาพร้อมกบั
มัน เป็นดิจิทัลแต่อ้อนแต่ออก (native) และ
เติบโตมากับมัน เห็นความหลากหลาย การ
วพิากษ์วิจารณ์และความขดัแย้งเป็นเรือ่งปรกติ

เป็น 2 ทศวรรษของคนรุ่นที่เกิดและโต
มาในโลกเสมือนซึ่งคู่ขนานกับโลกจริงอันพลิก
ผันและการเมอืงทีป่ั่นป่วน ซึง่ส่งผลให้ไม่มกีาร
เลือกตั้งที่ออกดอกออกผลมาตั้งแต่ปี 2554 

นัน่คือจ�านวนของพลเมอืงดจิทิลัถงึ 5.6 
ล้านเสียง หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ จะได้ใช้สิทธเิลอืกตัง้ครัง้แรก และเป็น
โอกาสทีพ่ลงัสร้างสรรค์จากโลกเสมอืนจะปรากฏ
กายในโลกจริง 

การเลือกตั้งที่จะมาถึงในต้นปี 2562 
คะแนนเสียงของ “พรรคอนาคตใหม่” ผู้
ประกาศตัวว่าจะเป็นอัศวินผู้เรียกคืนสิทธิ
เสรภีาพทีม่ฐีานเสียงหลักจากโลกเสมอืน (และ
อันที่จริงต้องรวมถึง “พรรคกลาง”) ทั้งยัง
จัดวางต�าแหน่งแห่งที่เป็นสะพานเชื่อมโลก
เสมือนและโลกจริง จึงน่าจับตาและติดตาม
อ่านนัยอย่างยิ่ง

บทความพิเศษ
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ย่อความ : IN BRIEF
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อนาคตของเผดจ็การ 
อนาคตของประชาธิปไตย 
อนาคตของการเปล่ียนผ่าน

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชา
การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาฯ มองอนาคตการเปลีย่น
ผ่าน หรืออาจเปลีย่นไม่ผ่าน 
จากการเลือกตัง้ในปี 2562 
ว่าการเปลีย่นผ่านเป็นระบอบ
ผสมแบบอืน่ๆอาจเกิดขึน้ได้ 
โครงสร้างอ�านาจทีค่าดว่า
จะถูกจัดวางเอาไว้ก็อาจจะ
ไม่ง่ายอย่างทีค่ิด

บทความพิเศษ
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

คาดว่าอีกไม่นานนี้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้น

อย่าเพิง่คดิง่ายๆว่าการเลอืกตัง้นัน้หมาย
ถึงการเปลี่ยนผ่านกลับสู่ประชาธิปไตย

ไม่มีการเลือกตั้งอะไรท่ีจะกลับสู่
ประชาธปิไตยได้ง่ายๆ ถ้าประชาชนไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเลือก และจับตาสิ่งที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น 

เป้าหมายส�าคัญของการเลือกตั้งคือ
อะไร? ค�าตอบไม่ได้อยูท่ีเ่พยีงแค่การเลอืกต้ัง
ต้อง “เสรี” (free) และ “เป็นธรรม” (fair) 
เท่านั้น

แต่การเลือกตั้งจะต้อง “สม�่าเสมอ” 
(regular) และ “มคีวามหมาย” (meaningful) 
ด้วย

อธิบายง่ายๆ ไม่ใช่แค่มีผู้สมัครให้เรา
เลือกมากกว่า 1 คน และมีกติกาที่ทุกฝ่ายนั้น
หาเสียงได้ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก 

แต่จะต้องรู้ว่าจะมีเม่ือไรในคร้ังน้ีและ
คร้ังหน้า (อาจมีเร็วข้ึนได้ แต่ช้าออกไปจาก
เง่ือนเวลาท่ีก�าหนดไม่ได้ ม ี“term limit” เช่น 
ไม่เกิน 4 ปี) 

ที่ส�าคัญคือ การเลือกตั้งนั้นจะต้องมี
ความหมายต่อประชาชนในประเทศ เพราะเขา
จะต้องมีความหวังว่าการเลือกตั้งน้ันคือการ
เลือกรัฐบาล และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ประเดน็ส�าคัญกคื็อ การเลอืกตัง้ทีก่�าลงั
จะเกิดข้ึนในบ้านเรา ถ้าดูเฉพาะการจัดการ
เลือกตั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอจะ
เข้ามาตรฐานสากลขัน้ต�า่ได้ว่าคงจะมพีรรคการเมอืง
มากกว่า 1 พรรคที่ลงแข่งขัน และการซื้อสิทธิ
ขายเสียงก็คงจะถูกรายงาน และมีการด�าเนิน
คดี

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ย่อความ : IN BRIEF
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...ไม่ได้หมายความว่า
การเลือกตัง้ทีจ่ะเกิดขึน้ในครัง้นี้
จะไม่มีความหมายเสียเลย 
เพราะในท้ายทีสุ่ดแต่ละฝ่าย
ก็อาจจะพยายามให้ความหมาย
กับการเลือกตัง้ในแบบที่
เราคาดไม่ถึงมากขึน้ อาทิ 
การเลือกตัง้เพ่ือประกาศจุดยืน
สนับสนุนระบอบทีผ่่านมา 
หรือการเลือกตัง้เพ่ือแสดงจุดยืน
ว่าไม่เอาระบอบทีผ่่านมา 
หรือต้องการจะลบล้างผลพวง
การรัฐประหารทีผ่่านมา 
และป้องกันไม่ให้เกิดขึน้อีก... 

ไม่พลาดทุกข่าวสาร
และการแจ้งเตือนรายการ 

แอดไลน์เป็นเพ่ือนกับเราได้ที่ 
@LokWanNee

แต่สิง่ทีส่�าคญักค็อื ประชาชนจะรู้สกึเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆว่าการเมืองหลังการเลือกตั้งไม่ใช่มี
แต่การเลอืกต้ังเท่านัน้ แต่ยังรวมไปถงึเรือ่งของ
กตกิาในการชนะเลอืกตัง้และจดัตัง้รฐับาลด้วย 

ประชาชนจะเริม่รู้สกึข้ึนเร่ือยๆว่า ต่อให้
เขาเลือกพรรคหนึ่งมากกว่าอีกพรรคหนึ่ง แต่
วุฒสิภา 250 เสยีงในรอบนีก้จ็ะถกูคัดเลอืกจาก
คณะรฐัประหาร และจะมผีลต่อการจดัตัง้รฐับาล

ประชาชนจะเร่ิมรู้สึกขึ้นเรื่อยๆอีกว่า 
นโยบายต่างๆท่ีพรรคการเมืองจะน�าเสนอนั้น
จ�าต้องเชื่อมโยงและไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ

แต่ทีพ่ดูมานีไ้ม่ได้หมายความว่า การเลอืก
ตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในครัง้นีจ้ะไม่มคีวามหมายเสียเลย 
เพราะในท้ายทีส่ดุแต่ละฝ่ายกอ็าจจะพยายาม
ให้ความหมายกบัการเลอืกตัง้ในแบบทีเ่ราคาด
ไม่ถงึมากขึน้ อาท ิการเลอืกตัง้เพ่ือประกาศจดุยนื
สนบัสนนุระบอบทีผ่่านมา หรอืการเลอืกตัง้เพือ่
แสดงจุดยืนว่าไม่เอาระบอบทีผ่่านมา หรอืต้องการ
จะลบล้างผลพวงการรฐัประหารทีผ่่านมา และ
ป้องกันไม่ให้เกดิข้ึนอีก 

ประเด็นที่ส�าคัญก็คือ อนาคตของการ
เปลีย่นผ่านนัน้อาจไม่ใช่ท้ังเรือ่งของการกลบัสู่
ประชาธิปไตย หรือการที่เผด็จการสืบสาน
อ�านาจต่อไป 

แต่อาจมคีวามสลบัซบัซ้อนได้ในแง่ของ
การที่อาจเปิดระบบที่เป็นลักษณะผสมที่เรียก
ว่า “หัวมังกุท้ายมังกร” (hybrid) 

เช่น เป็นเผด็จการที่มีหน้าตาเป็น
ประชาธิปไตย คือเปิดให้มีการเลือกต้ัง แต่
สดุท้ายนกัการเมอืงกห็นัไปเสนอชือ่คนนอกเข้า
มาเป็น เพราะจ�านนต่ออ�านาจ หรือต้องการ
สร้างเครือข่ายอ�านาจร่วมกัน

เป็นประชาธิปไตยที่ไม่เสรี (illiberal 
democracy) หรือเป็นประชาธิปไตยท่ีค�านึง
ถึงแต่เสียงข้างมาก ไม่ค�านึงถึง “ศีล” ข้ออื่นๆ
ที่จะท�าให้ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่
ค�านงึถงึความเป็นมนษุย์มากกว่าความเป็นเสยีง
ข้างมาก เช่น ค�านึงถึงความแตกต่าง ค�านึงถึง
เสียงข้างน้อย ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ค�านึงถึง
หลักนิติธรรม 

เป็นเผด็จการที่เปิดให้มีการแข่งขัน 
(competitive authoritarianism) คือเป็น
ระบอบการปกครองทีเ่ปิดให้มกีารเลอืกตัง้ แต่
เลือกตั้งอย่างไรฝ่ายรัฐบาลก็ชนะ เพราะได้
เปรยีบในทกุๆทาง และสือ่ไม่ได้ออกมาท้าทาย
อ�านาจรฐัเพื่อประกาศจุดยนืต่อประชาธปิไตย 
ฝ่ายค้านอาจถูกกดดันให้ออกนอกประเทศ 

ยงัมแีนวทางอืน่ๆอกีมากมายท่ีอาจเปิด
ระบบข้ึนได้จากการเลอืกตัง้ในรอบนี ้และจาก
การเปลีย่นผ่าน หรือเปลีย่นไม่ผ่าน หรอืเปลีย่น
เป็นระบอบผสมแบบอื่นๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่น
กัน

แต่ในรอบนี้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งในหลากหลายรูปแบบน่าจะท�าให้การ
เลือกตั้งมีความหมาย และเป็นความหมายท่ี
ฝ่ายผู้กุมอ�านาจคาดไม่ถึง อีกทั้งโครงสร้าง
อ�านาจที่คาดว่าจะถูกจัดวางเอาไว้อาจจะไม่
ง่ายอย่างที่ฝ่ายผู้กุมอ�านาจคิด 

อย่าเพิ่งถอดใจกันไปเสียก่อนเท่านั้น
แหละครับ

อย่าลืม ! 
ทุกคืนวันศุกร์

สองทุ่มสิบห้าเวลาไทย
ดูรายการ

“คืนวันสุข”
ได้ทางยูทูบและเฟสบุ๊ค

โลกวันนี้ : LokWanNee
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SERVICE MINDED

PERSONAL MASTERY

INTEGRITY & HONESTY

RELATION AS FAMILY

INNOVATION & CREATIVITY

TEAMWORK & NETWORKING

STRATEGIC THINKING

รสภุส ์ิดกัศธทุยยาน www.tourismthailand.org

ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
วันนี้ เราภาคภูมิใจที่สามารถดำรงความโดดเด�นในการดำเนินงานด�านความยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก�าซระดับสากล
ด�วยสมดุล 3 ด�านคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร�างคุณค�าสู�สังคม และการจัดการ
สิ�งแวดล�อมอย�างเป�นเลิศภายใต�หลักธรรมาภิบาล จนได�รับการรับรองให�เป�นสมาชิก 
Dow Jones Sustainability Indices 2561 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

 เราไม�หยุดยั้งที่จะพัฒนาด�านความยั่งยืน 
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ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
วันนี้ เราภาคภูมิใจที่สามารถดำรงความโดดเด�นในการดำเนินงานด�านความยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก�าซระดับสากล
ด�วยสมดุล 3 ด�านคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร�างคุณค�าสู�สังคม และการจัดการ
สิ�งแวดล�อมอย�างเป�นเลิศภายใต�หลักธรรมาภิบาล จนได�รับการรับรองให�เป�นสมาชิก 
Dow Jones Sustainability Indices 2561 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6

 เราไม�หยุดยั้งที่จะพัฒนาด�านความยั่งยืน 

8





การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

ครบรอบปีที่ 19 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน

มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชัน้นําระดับโลก ด้วยการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ทีเ่ป็นเลิศ เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืนในปี 2573

To be World Class Port with Excellent Logistics Services
for Sustainble Growth in 2030
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เมื่อเร็วๆ นี้ นายระเฑียร ศรีมงคล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร “เคทซี”ี หรอื บรษิทั 
บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบ
รางวลั “สดุยอดองค์กรทีม่มีลูค่าแบรนด์องค์กร
สงูสดุประจ�าปี 2561 ในหมวดธรุกจิการเงนิ” 
(Thailand’s Top Corporate Brand Value 
2018) จากศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน 
ASEAN and Thailand’s Top Corporate 
Brands 2018 โดยเคทีซีมีมูลค่าแบรนด์
ถึง 18,815 ล้านบาท จากการค�านวณ 
ด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร CBS 
Valuation (Corporate Brand Success 
Valuation) ท่ีบรูณาการแนวคดิด้านการตลาด 
การเงนิ และการบญัชเีข้าด้วยกนั ท�าให้สามารถ

เคทีซีคว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กร
ทีม่ีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดการเงิน
และสุดยอดองค์กรด้านความปลอดภัย
ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลข
ทางการเงินได้ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่คิดค้นขึ้น
โดยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ 
ดร.เอกก์ ภทรธนกลุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาการ
ตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพือ่ส่งเสรมิให้องค์กร
ธรุกจิตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสริมสร้าง
แบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนใน
ภูมิภาค ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนีเ้คทซียีงัได้รบัมอบรางวลั “สดุ
ยอดองค์กรด้านความปลอดภยัประจ�าภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” (Champion Security 
Award South-East Asia) จากมสิเอเลน ริชชี่ 
Vice Chairman, Risk and Public Policy 
วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ในงานประชุม “วีซ่า 
เอเชียแปซิฟิก ซีเคียวริตี้ ซัมมิท 2018” (Visa 
Asia Pacific Security Summit 2018) ซึง่จดั
ขึ้นโดยวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ราฟเฟิลส์ 
ซต้ีิ คอนเวนช่ัน เซน็เตอร์ ประเทศสงิคโปร์ เพ่ือ

เชิดชูและยกย่ององค์กรสมาชิกวีซ่าที่มีผลการ
ด�าเนินงานยอดเยี่ยม โดยจะพิจารณาจาก
ศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมี
ประสิทธภิาพ มรีะบบการปฏบัิติงานรกัษาความ
ปลอดภัยข้อมูลสมาชิกบัตรที่เป็นเลิศ รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ และยังมีความเป็นผู้น�าในด้านดิจิทัลอีก
ด้วย ซึ่งเคทีซีเป็นสถาบันการเงินรายเดียวใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
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ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “FAI-FAH ART 
FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” 
จดัแสดงงานศลิปะและความสามารถจากเดก็
ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โครงการซีเอสอาร์โดย
มลูนธิิทเีอม็บ ีณ ทเีอม็บ ีส�านกังานใหญ่ ถนน
พหลโยธนิ ผ่านกจิกรรมสร้างสรรค์เชิงศลิปะ 
ดนตรี กีฬา ภาษา และอาหาร เพื่อสร้างพลัง
ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก
ธรรมดา ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 
และน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบตัวเด็กได้
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญา TMB Make THE 
Difference 

นายปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า “กิจกรรม “FAI-
FAH ART FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่ง
ที่สวยงาม” จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นโชว์เคสแสดงผลงานศลิปะ ผลติภณัฑ์ และ
ความสามารถทางการแสดงต่างๆ ของเยาวชน
ไฟ-ฟ้า อายุระหว่าง 12-17 ปี จากศูนย์ไฟ-ฟ้า 
ทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ ประดพิทัธ์ ประชาอทุศิ จนัทน์ 
และบางกอกน้อย ซึง่เป็นศูนย์เรยีนรูด้้านศลิปะ 
ดนตรี กีฬา ภาษา และอาหาร ให้แก่เยาวชน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้มาจัดแสดงผลงานและ
จ�าหน่ายสินค้า ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีม “เด็ก
ธรรมดา คือสิง่ท่ีสวยงาม” เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ธรรมดาได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของตนเอง พร้อมทั้งน�าเสนอให้สังคมได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ได้รับการจุด
ประกายจากศนูย์ไฟ-ฟ้า และยงัสร้างโอกาสให้
เด็กธรรมดาได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและ
ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความถนดัของตนเอง
อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่
ให้เยาวชนสร้างสิง่ดีๆ  ต่อยอดสูก่ารเปลีย่นแปลง
ผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืนตาม
ปรัชญา TMB Make THE Difference

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม
“FAI-FAH 
ART FEST 2018
เด็กธรรมดา คือสิ่งทีส่วยงาม”

ภายในงาน เยาวชนไฟ-ฟ้า ที่ถ่ายทอด
ความรักในงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อาหาร ผ่านผลงานทีจ่ดัแสดง พร้อมจดัจ�าหน่าย 
ต่างเล่าถึงมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไป 

“พรอซซ่า” ธญักญัจน์ วณชิย์ชชัวาล
กลุ เยาวชนไฟ-ฟ้า ประชาอทุศิ รุน่พีไ่ฟ-ฟ้า รุน่
ท่ี 1 เจ้าของผลงาน ”เดก็ยิม้ศลิปะ” การสเกตช์
ภาพด้วยปากกาสเีมจกิ เผยว่า “ความสวยงาม
ของเดก็ธรรมดา กคื็อสิง่ทีเ่ดก็คนน้ันเป็นตวัของ
เขาเอง หลังจากได้รู้จักที่นี่ ท�าให้มีความคิดที่
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรู้จักแบ่งปัน ยามว่าง
หนูจะแบ่งเวลาไปเป็นครูผู้ช่วยสอนงานศิลปะ
ให้แก่น้องๆ ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า และโรงเรียนสอน
ศิลปะใกล้บ้าน เพราะอยากท�าเพื่อคนอื่นบ้าง
ค่ะ”   

“ฟ้า” พชัรณติา วงศ์ค�า เยาวชนไฟ-ฟ้า 
ประดิพัทธ์ เด็กไฟ-ฟ้า ปี 2 เจ้าของผลงาน 
ขนมเบเกอรี่ลูกส้ม เล่าว่า “การเรียนคลาสท�า
ขนมท่ีศนูย์ไฟ-ฟ้า ท�าให้ฟ้าเป็นคนกล้าพูดกล้า
คุยกับเพื่อนใหม่ๆ มีทักษะในการท�าท้ังขนม
ยุโรปและขนมเอเชีย รู้เทคนิคพิเศษในการตี
แป้ง การเลือกวัตถุดิบ การจัดโต๊ะ จนถึงการ
เสิร์ฟ และก�าลังจะท�าขนมไปฝากคนรู้จักช่วย
ขายทีต่ลาดใกล้บ้าน ในอนาคตอยากมีร้านขนม
เป็นของตัวเองค่ะ”    

การจดัแสดงผลงานของเดก็ไฟ-ฟ้า ภายใน
งาน FAI-FAH ART FEST 2018 ได้แบ่งออก
เป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนแสดงผล
งานศิลปะ จากแนวคิดเด็กธรรมดา คือสิ่งที่
สวยงาม ผ่านนิทรรศการศิลปะภาพวาด และ
ศิลปะการเพ้นท์ผ้าพนัคอ ลายอตัลักษณ์ชมุชน
ย่านสาทร ฯลฯ โซนชอ็ปสนิค้าจากเดก็ไฟ-ฟ้า
และชมุชน ได้แก่ กระเป๋าผ้าขนาดต่างๆ กระบอก
น�า้ ผ้าพนัคอ รวมทัง้การออกแบบอาหาร ขนม 
และเบเกอร่ี โซนกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่สงัคม 
ตืน่ตากบัการท�าเวร์ิคชอ็ปสือ่สร้างสรรค์ “Story 
Stones” และยางยดืเปลีย่นชวีติ” และสดุท้าย
เป็นโซนเวทแีสดงความสามารถ ชมการแสดง
ของเดก็ธรรมดา ทีไ่ม่ธรรมดา ทัง้ร้อง เต้น เล่น
ดนตรี ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว ที่มีทั้ง
ความสนุกสนานและความเป็นตัวเอง 

ความส�าเรจ็ของกจิกรรม “FAI-FAH ART 
FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่อาสา
สมคัรทเีอม็บยีงัคงมุง่มัน่ก้าวเดนิต่อไป เพือ่ร่วม
ท�าให้ชมุชนในสังคมได้เปลีย่นแปลงวธิคีดิ เปลีย่น
มุมมองในการใช้ชีวิตไปในทางท่ีดีขึ้น เหมือน
เยาวชนไฟ-ฟ้า ทีช่่วยย�า้ความเชือ่มัน่ว่า เมือ่ใด
ท่ีความคิดในชุมชนเร่ิมเปลี่ยน ชีวิตย่อม
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
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ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณิชย์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ BAM ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ
สงัคมในโครงการต่างๆ ของบรษิทั และสนบัสนนุ
กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรสาธารณกุศล 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สถาบันการศกึษา 
การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ 
ทัง้ในส่วนของโครงการท่ีด�าเนนิไว้แล้วและขยาย
ผลต่อเนื่องจากโครงการหลักต่างๆ ของบริษัท 
พร้อมท้ังปลกูจติส�านกึให้กบัพนกังานทกุระดบั
ชั้น ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและการมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมเพือ่สงัคมต่างๆ ของบรษิทั โดย
ยงัคงด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมครอบคลมุแผน
งาน CSR 4 ด้านหลัก ได้แก่

 ด้านการศึกษา BAM เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการศึกษาอันเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อ
การพฒันาเดก็ไทยให้เตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นก�าลงัส�าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ 
โดยจัดให้มี “โครงการมอบทุนการศึกษา 
BAM” ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่ง
โครงการดงักล่าวเป็นการมอบทนุการศกึษาให้
เด็กนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในกรงุเทพฯ 
และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ตั้งใจเรียนแต่
ขาดแคลนทนุทรพัย์กว่า 1,000 ทนุทัว่ประเทศ 
รวมทั้งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส�าหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่
เรยีนอยูใ่นสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกรรมของ 
BAM เป็นทนุต่อเนือ่งจนจบปรญิญาตรคีรบ 10 
ทนุแล้ว นบัเป็นโครงการท่ีประสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างยิ่ง โดย 10 ปีที่ผ่านมา  BAM สร้าง
โอกาส สร้างอนาคตทางการศึกษาให้เยาวชน
ไทยไปแล้วจ�านวนกว่า 10,010 ทุน  

ด้านช่วยเหลอืผู้ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน
ในสงัคม เตมิฝัน เตมิโอกาสแก่คนดใีนสงัคม 
ผ่านรายการโทรทัศน์เพือ่สังคม “โครงการเตมิ
ฝัน ปันน�า้ใจ กบั BAM” เพือ่ช่วยเหลอืผูเ้ดอืด
ร้อน คนดใีนสงัคมในเร่ืองทีท่�ากนิ ค่าครองชพี 
และทีอ่ยูอ่าศยั ให้มสีภาพความเป็นอยู่ทีดี่ข้ึน 
ช่วยสร้างก�าลงัใจและต่อยอดในการเป็นแบบ
อย่างทีด่ใีห้กับคนในสังคม ซึง่ตลอดเวลา 10 ปี
ทีผ่่านมา BAM ได้ส่งต่อความช่วยเหลอืไปยงัผู้
เดอืดร้อนในสงัคมมากมายหลากหลายอาชพีไป
แล้ว 355 ราย ท�าให้พวกเขามคุีณภาพชวีติทีด่ี
ขึน้ มีอาชพีหาเล้ียงตวัเองและครอบครวัได้  

อีกโครงการที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในชุมชนและท้องถิ่น ท่ี BAM ท�ามา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก   “โครงการมอบรถ
ตู้พยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบ
ชดุ” มอบให้โรงพยาบาลและสมาคมกูภั้ยต่างๆ 
รวมจ�านวน 5 คัน ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อใช้ช่วย
เหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประสบ
ภัยต่างๆ และได้ต่อยอดไปสู่ “โครงการมอบ  
อปุกรณ์และครภัุณฑ์ทางการแพทย์” ให้กบัโรง
พยาบาลที่ขาดแคลนในทุกภูมิภาค รวมทั้งใน

BAM ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคง
เพ่ือความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2556 – 
ปัจจุบัน รวม 47 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาและให้บรกิารของโรงพยาบาลท่ีเพยีง
พอแก่ประชาชน 

ด้านช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  
BAM สานฝันเดก็ด้อยโอกาส เติมเต็มความฝัน 
โดยจดักิจกรรมทัศนศกึษา “เปิดโลกใบใหม่กบั
วิทยาศาสตร์การเรียนรู ้” ณ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พา
น้องๆ จากมลูนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทย เปิด
โลกกว้างแห่งการเรยีนรูใ้นเรือ่งราววทิยาศาสตร์

กจิกรรมเพือ่สงัคมในโครงการหลกัๆ แล้ว BAM 
ยงัให้การสนบัสนนุกจิกรรมขององค์กรสาธารณ
กุศล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิเพื่อการ
กุศลต่างๆ ทั้งด้านดนตรี สิ่งแวดล้อม กีฬา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น มอบเงิน
บริจาคจ�านวน 1 ล้านบาท สนบัสนนุ “โครงการ
ก้าวคนละก้าว” เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ  
เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ดียิ่ง
ขึน้ ปลกูป่าชายเลน ปล่อยพนัธ์ุสตัว์น�า้ลงทะเล 
ณ อทุยานส่ิงแวดล้อมนานาชาตสิิรินธร จ.เพชรบุรี 
และสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล
ต่างๆ เป็นต้น 

 BAM ยงัคงมเีจตนารมณ์ในการด�าเนนิ
ธรุกจิตามหลกัธรรมาภิบาล ภายใต้หลกัจรยิธรรม 
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จติส�านกึเพือ่ส่วนรวม พร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืและ
สร้างประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม เพื่อตอบแทน
สังคมในพื้นที่ที่ BAM มีส�านักงานต้ังอยู่ทุก
ภูมิภาค ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และท้อง
ถิน่ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีเพือ่ให้เกิดความสมดลุ
ระหว่างการด�าเนินธุรกิจและการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อสังคม ในอนัทีจ่ะขบัเคล่ือนองค์กร
ไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 

และเทคโนโลย ีให้เยาวชนได้เพิม่พนูประสบการณ์
ความรู้ใหม่ๆ รวมท้ังสนับสนุนส่ิงของต่างๆ เพือ่
เป็นของรางวลัใน “กจิกรรมวนัเด็กแห่งชาต”ิให้
กบัโรงเรยีน และศนูย์เยาวชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล เพือ่มอบความสขุให้เดก็ๆ เพราะ
โอกาสของเด็กๆ เกิดจากที่ผู้ใหญ่มองเห็นและ
หยิบยื่นส่ิงดีๆ ให้พวกเขา ตลอดจนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของผู้ด้อยโอกาสอืน่ๆ ได้แก่ 
ผู้พิการ คนตาบอด อย่างสม�่าเสมอ  

ด้านกจิกรรมสาธารณกศุลและสาธารณ
ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการด�าเนิน
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อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้น�าด้าน
ผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่เขย่าวงการอีกครั้ง เปิดตัว 
สปอตโฆษณาแนะน�า 2 บริการใหม่โดนใจ 
ตอกย�า้จดุยนืทีแ่ตกต่างด้วยแนวคดิประกนัไม่ใช่

อลิอันซ์ อยุธยา
เปิดตัวแรง ชูจุดแข็งที่แตกต่าง 

ออกสปอตโฆษณาใหม่
น�าเสนอ 2 บริการเด่น ตอกย�้า
บริษัทประกันที่ให้มากกว่าประกัน

เรื่องของการเคลมค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น 
ชูบริการด้านสุขภาพท่ีนอกเหนือจากประกัน
ท่ัวไปคือ บริการดูแลยามพักฟื้น และบริการ
ขอความคิดเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
เป็นบรกิารสขุภาพทีใ่ห้มากกว่าความคุม้ครอง
โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติม เพ่ือการดแูลสขุภาพ
ลกูค้าอย่างครบวงจร เดินหน้าสร้างแรงบันดาล
ใจให้ทุกคนพร้อมสู้กับอาการป่วยและโรคร้าย 
โดยมีอลิอันซ์ อยุธยา คอยให้ความคุ้มครอง
ตลอดทาง มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย

โฆษณาชุดนี้มี 2 เรื่อง จุดเด่นอยู่ที่การ 
น�าเสนอทีแ่ปลกใหม่ ไม่เหมือนกบัหนังโฆษณา
เดมิๆทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของบคุคลในสถานการณ์
สมมต ิแต่ให้ความส�าคญักบัการบรกิารและมุง่
ม่ันท่ีจะมอบแต่สิ่งท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า เรื่อง
แรกคือ บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing 
Care) เร่ืองราวของชายคนหนึ่งซ่ึงป่วยและ
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และส่ิงที่

เขากังวลมากที่สุดคือ การช่วยเหลือตัวเองไม่
ได้ในช่วงพักฟื้น และจะเป็นภาระให้คนใน
ครอบครัว แต่ในที่สุดก็มีพยาบาลใจดีมาช่วย
ดูแลเขาในยามพักฟื้น ซึ่งเป็นบริการดีๆจาก 
อลอินัซ์ อยธุยา ทีช่่วยให้ลกูค้าผ่านพ้นช่วงเวลา
แย่ๆไปได้ ที่ส�าคัญคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แต่อย่างใด ส่วนเร่ืองทีส่องคือ บริการขอความ
เห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
Second Medical Opinion) ฉายภาพผูช้าย
คนหนึง่ทีไ่ด้รบัข่าวร้ายเก่ียวกับสุขภาพของตน 
และความกังวลในโรคที่เป็นและวิธีการรักษา
ท�าให้เขามีความทุกข์ใจอย่างที่สุด บริการขอ
ความเห็นท่ี 2 จากแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ จาก 
อลอัินซ์ อยธุยา เข้ามาเป็นตวัช่วย หนังโฆษณา
เรื่องนี้ไม่ได้มุ่งสื่อสารแค่เรื่องบริการเด่นของ
บริษัทเท่าน้ัน แต่ต้องการสร้างก�าลังใจให้ทุก
คนที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากให้มีใจสู้ 
และอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมท่ีจะสู้ไปพร้อมๆ 
กับคุณ
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