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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหมดท่ี
ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับพิเศษขึ้นปีที่ 21 
หรือครบรอบ 20 ปีเล่มนี้

หากไม่มผีูส้นบัสนนุอย่างต่อเนือ่งยาวนาน
เช่นนี้ หนังสือพิมพ์อย่าง “โลกวันนี้” คงไม่มี
โอกาสอยู่ได้ถึงวันนี้ 

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดการ
เปลีย่นแปลงมากมาย ท้ังในเร่ืองของเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย

ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2542 เป็นวันแรกที่หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ราย

ถอนตัว ปิดตัวกันไปด้วยสภาพสะบักสะบอม
เช่นกัน

หากท่านใดมีโอกาสถือฉบับกระดาษนี้
อยู ่ขอให้ท่านรบัทราบไว้ว่านีค่อืหนึง่ในต�านาน
ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยปรากฏขึ้นมาในรอบ 2 
ทศวรรษ

5-6 ปีหลังมานี้ เราพิมพ์หนังสือโลกวัน
นี้ออกมาเป็นฉบับกระดาษเพียงปีละ 1 ฉบับ
เท่านั้น ก็คือวาระครบรอบปี

ทุกครัง้ท่ีพมิพ์ออกมา เราไม่เคยกล้าให้ค�าม่ัน
สญัญาใดๆเลยว่าเราจะมฉีบบัปีถดัไปหรอืไม่ 

นั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านมีโอกาสถือ
หนงัสอืพมิพ์ฉบบันีอ้ยู ่อาจเป็นฉบบัสดุท้ายใน
บรรณพิภพของ “โลกวันนี้” ได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบทความในฉบับ
พเิศษขึน้สูปี่ที ่21 น้ี จะปรากฏทัง้ทางออนไลน์
และฉบับกระดาษ 

ในฉบบัออนไลน์สามารถอ่านได้ตามช่อง
ทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์และโซเชียล
เน็ตเวร์ิคต่างๆ เพยีงค้นหาค�าว่า LokWanNee 
หรือใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ใน
แต่ละบทความ

“โลกวันนี้” ได้เดินทางมาแล้วถึงวันนี้
เป็นเวลา 2 ทศวรรษ 

ทศวรรษแรกของหนังสือพิมพ์โลกวันน้ี 
เราน�าเสนอข่าวสารในเชิงข้อมูลประกอบธุรกิจ 
โดยเนือ้หาส่วนใหญ่จะเน้นเป็นโฆษณาย่อยหรอื
ที่เรียกกันว่า “คลาสสิฟายด์ส” ประกาศรับ
สมัครงาน ซื้อขายรถยนต์ ซื้อขายเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการต่างๆ ซึ่งใน
ยุคนั้นสื่อประเภทคลาสสิฟายด์สของโลกวันนี้
ภายใต้แบรนด์วฏัฏะเป็นหนึง่ในสือ่ทีแ่พร่หลาย
อย่างกว้างขวาง 

เป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีเ่ศรษฐกจิไทย
เข้าสูย่คุทีก่�าลงัเตบิโต รวมถึงการเมอืงไทยทีม่ี
การเปลีย่นแปลงให้ใช้รฐัธรรมนญูปี 2540 นบั
เป็นก้าวส�าคญัของยคุประชาธิปไตยท่ีเบ่งบาน
ในประเทศไทย ควบคูก่บัภาวะเศรษฐกจิของไทย
ทีค่นไทยมโีอกาสเลอืกตวัแทนจากพรรคการเมอืง
ต่างๆเข้ามาบรหิารประเทศด้วยตวัของเขาเอง

แต่ในช่วงทศวรรษที่สองของโลกวันนี้ 
การเมอืงในระบอบประชาธิปไตยท่ีควรจะเป็น
เรือ่งสร้างสรรค์ และน�าประเทศสูค่วามศวิไิลซ์
อย่างเช่นชาวโลก กลับเกิดความไม่ปกติที่เด่น
ชัดมากขึ้น 

สื่อมวลชนจ�านวนมากมีความผิดเพี้ยน 
และหลดุไปจากกรอบจรยิธรรม ซึง่อ้างกนัเสมอ
ว่าเป็นจรรยาบรรณของสื่อ 

เวลานัน้ “โลกวนันี”้ เป็นสือ่หนึง่ซึง่แทบ
ไม่ได้น�าเสนอข่าวการเมืองในเชิงวิเคราะห์มา
ก่อนเลย จึงต้องเริ่มมีข่าวสารบทความเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์การเมอืงเกิดขึน้ ท่ามกลางสือ่
กระแสหลักอ่ืนๆที่มีทิศทางการน�าเสนอข่าว

2 ทศวรรษประเทศไทย
2 ทศวรรษ “โลกวนันี”้

แบบสวนทางกัน โดยเราเลือกใช้สโลแกนว่า 
“ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง” ผ่านหน้า
ปกหนงัสอืทีท่�าเป็นเซกชัน่พเิศษแถมฟรใีนฉบบั
สุดสัปดาห์ที่ใช้ชื่อว่า “โลกวันนี้วันสุข” (ซึ่งต่อ
มาได้เป็นหนงัสอืพิมพ์รายสปัดาห์ออกวางแผง
ทุกวันศุกร์) ควบคู่ไปกับเนื้อหาหลักที่น�าเสนอ
ในแนวคิดที่ว่า “เปิดโลกความคิด ให้ชีวิตทัน
โลก”

นับแต่นั้น “โลกวันนี้” ได้น�าเสนอข่าว
ทุกประเภท พร้อมบทความวิเคราะห์วิจารณ์
การเมืองอย่างตรงไปตรงมาอย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี หรอื 2 ทศวรรษ 
ขึ้นสู่ปีที่ 21 ของหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ เราจึงตี
พมิพ์ฉบบักระดาษฉบบันีไ้ว้เป็นทีร่ะลกึอกีครัง้ 
ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากคอลมันสิต์รบัเชญิหลายท่าน
มาร่วมเป็นเกียรติบันทึก “ประเทศไทยใน 2 
ทศวรรษ” ด้านต่างๆเอาไว้ 

สุดท้าย นอกจากขอบคุณผู้สนับสนุน
โฆษณาที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในเล่มนี้ “โลกวันนี้” ขอ
ขอบคุณคอลัมนิสต์รับเชิญทุกท่าน ซึ่งทุกท่าน
กใ็ช้สือ่ในโซเชยีลเนต็เวร์ิคเสนอความคดิต่างๆ
เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ยังเสียสละเวลาเขียน
บทความและเป็นเกยีรตมิาร่วมบนัทกึใน “โลก
วันนี้” ฉบับพิเศษนี้ 

และทีจ่ะลมืไม่ได้เลยกค็อื ขอขอบคณุผู้
อ่านทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดเวลา 20 ปี 
รวมถึงผู้ที่เพิ่งเข้ามาอ่านด้วย 

ธุรกิจส่ืออย่างเราจะอยูร่อดต่อไปได้หรอื
ไม่ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอีกต่อไปแล้ว ที่ส�าคัญที่สุด
ตอนน้ีก็คือ เราอยากเห็นความคิดความอ่าน
ของคนที่มีประสบการณ์ (หรือจะเรียกว่าคน
ยุคเก่า หรืออะไรก็ตาม) ได้มีโอกาสแชร์ความ
คดิประสบการณ์ต่างๆร่วมกบัคนรุน่ใหม่ทีก่�าลงั
เติบโต ท้าทาย กล้าคิด กล้าเปล่ียนประเทศไทย
อย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้สังคมไทยมีความ
แตกแยกอย่างร้ายแรง เพราะต่างคนต่างมีทั้ง
เหตุผลและข้ออ้างในเวลาเดียวกัน

สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้สังคมอยู่ร่วม
กันได้อย่างมีความสุขก็คือ การเปิดใจเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และคนไทยจ�าเป็น
จะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

คนรุ่นเดิมไม่มีใครอยู่ค�้าฟ้า ต่างล้วน
ค่อยๆล้มหายตายจาก ในขณะที่คนรุ่นใหม่วัย
เยาว์ก�าลังเติบใหญ่

บางครั้งเราอาจจะสายเกินไปที่จะท�า
อะไรเพื่อวันนี้ แต่ยังไม่สายถ้าทุกคนคิดว่าจะ
ท�าอะไรทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้า และค�านึงถึง
คนรุ่นถัดไป 

ด้วยรักและขอบคุณอย่างจริงใจ 

กองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
1 พฤศจิกายน 2562

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อตั้ง : สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท 
โลกวันนี้ จ�ากัด / ส�านักงาน บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 65/40 ซอยบรมราชชนนี 30 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 / บริหารงานข่าว : กองบรรณาธิการ
โลกวันนี้ โทร.02-422-8033 / บริหารงานโฆษณา : บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด โทร.02-422-8000 / email : editor59lokwannee@gmail.com / Line ID : @LokWanNee

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

วันได้วางจ�าหน่ายบนแผงหนังสือ ควบคู่ไปกับ
การเสนอข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ www.โลกวัน
นี้.com หรือ www.LokWanNee.com

ด้วยกระแสของโซเชียลมเีดยีทีไ่ด้ถาโถม 
ท�าให้ธุรกิจหลายอย่างในโลกใบน้ีอยู่ได้ยาก 
อย่างเช่นธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์ ดงัจะเหน็ได้จากการ
ล้มหายตายจากของสือ่สิง่พมิพ์ท้ังเลก็และใหญ่
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้เป็นหนึ่งเช่นกันที่
ต้องตกอยู่ในสภาวะที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

เราได้เลอืกหยดุการพมิพ์หนงัสอืทกุฉบับ

ในเครือกว่า 10 หัวหนังสือที่เป็นฉบับกระดาษ 
มาเป็นระยะเวลามากว่า 5 ปี แต่ไม่ได้ยุติ
การน�าเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ ใน
ทางตรงข้าม เรากลับต้องเร่งการน�าเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์ทุกด้านเพิ่มขึ้น เช่น เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ ยูทูบ ในชื่อ LokWanNee ที่ค้นหา
ได้ง่ายดาย อ่านได้ฟรี เพื่อทดแทนผู้อ่านฉบับ
กระดาษท่ีหายไป

หากนับจ�านวนผู้เสพข่าวสารจากฉบับ
กระดาษมาเป็นออนไลน์นัน้ อาจไม่ได้แตกต่าง
กัน หรืออาจจะมีจ�านวนมากขึ้นกว่าเดิม และ

ขยายสู่กลุ่มผู้อ่านใหม่ๆเพิ่มข้ึนด้วยซ�้า แต่สิ่ง
หนึ่งที่หายไปจากสารบบก็คือเม็ดเงินจากการ
ลงสือ่โฆษณา  ซึง่นัน่คอืหวัใจของความอยูร่อด
ของสื่อทุกแขนงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์จ�านวนหนึ่งหายไป ก็
มีสื่อใหม่ๆเกิดมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะสื่อสิ่ง
พมิพ์เท่านัน้ แต่กระทบไปถงึสือ่ดัง้เดิมอืน่ๆอกี 
เช่น สือ่วทิย ุและสือ่โทรทศัน์ ไม่เว้นแม้กระทัง่
สื่อที่เชื่อว่าจะเป็นสื่อแนวใหม่สุดเท่อย่างทีวี
ดจิติอล ทีเ่ปิดตวักนัอย่างคกึคกั แต่สดุท้ายต้อง

...ส่ิงเดียวเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ก็คือ การเปิดใจเพ่ือรับฟงัความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 
และคนไทยจ�าเป็นจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมา...
...คนรุ่นเดิมไม่มีใครอยู่ค�า้ฟา้ ต่างล้วนค่อยๆล้มหายตายจาก
ในขณะทีค่นรุ่นใหม่วัยเยาว์ก�าลังเติบใหญ่...

ติดตาม “โลกวันนี้” ได้ทาง

www.โลกวันนี้.com
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พระพยอม กัลยาโณ 
หรือพระราชธรรมนิเทศ 
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

จ.นนทบุรี
 เป็นพระนักเทศน์ทีม่ีชือ่เสียง

โด่งดังต่อเนือ่ง
มาหลายทศวรรษ 

ทุกครัง้ทีม่ีข้อถกเถียง
ทางศีลธรรมและจริยธรรม

ในสังคมไทย
”พระพยอม” เป็นอกีบคุคลหนึง่

ทีส่ื่อมวลชนทุกแขน
มักจะนึกถึง 

และขอความคิดเห็น
เพ่ือชีท้างออกอยู่เสมอ 

ปัจจุบันวัดสวนแก้ว
เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ทางธรรมะทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด
แห่งหนึง่ของ จ.นนทบุรี 

จากการรังสรรค์ของ 
“พระพยอม” พระนักพัฒนา 

ผู้น�าค�าสอนของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ 

และองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเผยแพร่ถ่ายทอด

อย่างไม่เคยเหน็ดเหนือ่ย

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

พระพยอม กลัยาโณ
คอลัมนิสตจ์บ ป.4
ผู้ที่เผยแพร่บทความต่อเนื่อง
ใน “โลกวันนี้” มาเกือบ 2 ทศวรรษ
โดยไม่เคยหยุดพักแม้แต่วันเดียว

ท�าอย่างไรด ีเมือ่ถนนหนทางโดนยดึ เราจะเดนิ
ทางไปเทศน์ไปไหนกไ็ม่ได้ การท�ามาหากนิของ
คนก็ติดขัดฝืดเคือง เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้
แต่ละสีเข้ามาจัดม็อบกันในวัดนี่แหละ แล้วก็
อยากให้มากันทุกสีทุกฝ่าย แต่บังเอิญว่าเมื่อ
จดัไปแลว้สแีดงมากอ่น สีเหลืองยงัไม่ทนัจะได้
มาก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเสียก่อน เราก็
เลยถูกมองว่าไม่ได้จัดให้อีกฝ่าย เท่ากับเรา
ล�าเอียง เท่ากับเราเลือกข้างไปในสมัยนั้น

อาตมามานกึดนูะ อะไรทีว่่าถกูตอนหนึง่
ยุคหนึ่งมันเป็น “ธรรมะสัจจะ” จริงๆ ยุคหนึ่ง
เราคิดว่าเราถูก แต่มาอีกยุคหนึ่งกลับเป็นผิด 
ยุคหนึ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกแต่มันกลับไม่ผิด หรือ
บางอย่างมันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกแต่มันกลับไม่
เหมาะไม่ควร จนถงึขนาดมีข่าวว่าแต่ละสตีอน
นี้ได้มีการพูดคุยปรับทุกข์กันว่าการขึ้นบนเวที
มันก็มันส์ก็สนุก แต่การข้ึนศาลนั้นมันไม่ค่อย
สนุกเท่าไร

กาลเวลากว่า 15 ปีที่มีโอกาสได้เขียน
ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ท�าให้มีโอกาสได้คิด 
ได้เปรียบเทียบอะไรหลายอย่าง ทั้งทางด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยัง
อดคิดไม่ได้ว่าปัจจุบันท�าให้เกิด “เศรษฐกิจขี้
เกียจ” หรือเปล่า เพราะมีนโยบาย “ชิม ช็อป 
ใช้” ที่แจกให้กินให้ใช้กันอย่างเต็มที่ เมื่อท�า
แบบนี้คนเขาจะพึ่งพาตัวเองไหม เขาจะมีการ
ขวนขวายไหมถ้ามัวแต่รอรับ เราก็อาจจะต้อง
เรียกว่าเป็น “เศรษฐกิจขี้เกียจ” ก็ได้

อันนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ เพราะ
เป็นมาหลายยุคหลายสมัย แต่ก็อาจเข้าต�ารา
ที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” เมื่อมาเปรียบ
เทยีบคิดดแูล้วเรยีกได้ว่าเป็นธรรมะสจัจะจรงิๆ

อย่างปัจจุบันมีข่าวที่เรียกกันว่า “ข่าว
ลวงหรอืเฟคนวิส์” ในวงการนีก้แ็ปลกด ีเพราะ
มคีนฝ่ายนัน้ฝ่ายนีม้าขอร้องอาตมาให้ช่วยสูก้บั
เฟคนวิส์ ข่าวปลอมข่าวลวง แต่ทีอ่าตมาท�ากบั
โลกวนันีก้ม็กัจะหยบิจากประเดน็ข่าวทีเ่กดิขึน้
จริง ถ้าจะให้อาตมาออกข่าวแล้วอาตมาต้อง
ฝืนใจท�าคงเป็นเร่ืองท่ีท�าใจล�าบาก เม่ือใจเรา

ถูกอบรมมาในทางธรรม แล้วจะให้เรามาออก
ข่าวปลอมข่าวลวงมันจะกลายเป็นเรื่องฝืนจิต
ฝืนใจ ซึ่งว่าโดยรวมแล้วอาตมาก็ใช้สื่อที่ท�าให้
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ มีการน�าค�าพูดของ
อาตมาที่เป็นค�าพูดติดหู ค�าฮิตที่ติดปากติดใจ
คนไม่น้อย

บางครั้งเวลาไปบิณฑบาตก็จะมีคนเอา
ค�าพดูจากหนังสอืพมิพ์บ้าง รายการน้ันรายการ
นี้บ้างเอามาพูด จนบางครั้งเราก็มาคิดว่า เอ..
เราจบแค่ ป.4 ไม่คิดว่าจะมาอยู่ในวงการคิดๆ
เขยีนๆอะไรกบัเขาหรอก เพราะเขาบอกว่านกั
คิดนักเขียนเนี่ยต้องจบปริญญา ต้องเป็นนัก
วิชาการ แต่เป็นเพราะมีใจรักอยากจะคิดจะ
เขียนก็เลยใช้โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ต้องเรียกว่าให้กันยาวๆ 
ให้กันเต็มที่เหมือนกับได้สัมปทานเลยทีเดียว 
จนมีบางคนทักว่าอาตมามีหุ้นกับเขาเท่าไรกับ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ที่จริงอาตมาไม่ได้มีหุ้นอะไรกับเขาเลย 
ค่าพูดค่าเขยีนอะไรก็ไม่เคยคิด คดิอยูอ่ย่างเดยีว
ว่าเมื่อมีโอกาสเขียน และโอกาสนี้มาถึงเพื่อให้

เราได้มีโอกาสเผยแพร่ธรรมะทางสื่อแล้วเราก็
ท�าอย่างเต็มที่ เพราะถือว่าไม่ว่าในยุคสมัยใด
การใช้สือ่น้ันเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นและเป็น
ประโยชน์ จนบางคร้ังก็นึกไม่ถงึว่ามผู้ีคนจ�านวน
มากน�าค�าพูดค�าสอนผ่านสื่อเหล่านี้ไปใช้เผย
แพร่กันต่อๆไป

และกไ็ม่ใช่เฉพาะผูใ้หญ่ท่ีได้อ่านข่าวสาร
จากคอลัมน์ที่อาตมาเขียนเป็นประจ�าใน
หนงัสอืพมิพ์โลกวนันี ้อาตมายงัมโีอกาสได้ร่วม
กันท�าหนังสือการ์ตูนชื่อ “เณรพยอมจอมยุ่ง” 
เป็นหนังสือธรรมะฉบับการ์ตูนที่เด็กๆติดอก
ติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมือง แม้ตอนนี้จะไม่ได้ท�า
ตอนใหม่ออกมา แต่ได้น�าข้อคิดค�าขวัญบาง
ส่วนจากเล่มเก่าๆมาท�าเป็นโปสการ์ดแจกจ่าย
แก่เดก็ๆทีม่าถามหาเวลาไปบิณฑบาตอยูเ่สมอ 
พ่อแม่เด็กๆก็ปลื้มใจ เพราะบางครั้งสอนเด็ก
เด็กด้ือก็ไม่ฟัง แต่ได้ข้อคิดข้อเขียนจากพระก็
เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่
เป็นเรื่องของธรรมะค�าสอน

คนที่แก่หน่อยยังมาถามอาตมาว่าเดี๋ยว
นีไ้ม่มีหนงัสือโลกวนันีว้นัสุขมาแจกจ่ายอกีแล้ว

หรือ เพราะเขาเล่นไลน์ไม่เป็นหรือไม่ค่อยรู้
เทคโนโลยกีเ็ลยไม่มโีอกาสอ่านจากเวบ็ไซต์หรือ
ฉบบัออนไลน์ท่ีโลกวนันีย้งัท�าอยูใ่นช่องทางใหม่ 
ไม่ใช่พิมพ์เป็นกระดาษเหมือนเดิม เรียกว่ามี
คนอ่านขาประจ�าที่ติดคอลัมน์งอมแงมมาถาม
หาตลอด

ก็ต้องถือว่าหนังสือพิมพ์โลกวันน้ีมีมา
แล้วถึง 20 ปี อาตมาก็เป็นคอลัมนิสต์ที่เขียน
ต่อเนือ่งกนัมากว่า 15 ปี หรอืเกอืบ 2 ทศวรรษ 
โดยที่เขาไม่ได้ปลดเกษียณ อาตมาก็จะท�าไป
เรื่อยๆ เพราะถือว่าได้คุณได้ประโยชน์ด้วยกัน
ทุกฝ่าย อย่างน้อยคนที่ไม่ได้มาวัดก็จะได้รู้ว่า
อาตมาท�าอะไรคิดอะไร

จนในท่ีสุดวนัน้ีในยคุทีว่ดัสวนแก้วได้ท�า 
“สวนนนท์สวนแก้วสวนธรรม” และมีการเผย
แพร่ออกไป คนทีรู้่ก็มาวดัมาดูกันว่าทีว่ดัมอีะไร
ใหม่ กอ็ยากเชิญชวนให้คนมาเทีย่ววดัสวนแก้ว
กัน เพราะถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น และ
เป็นสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมะของจังหวัด
นนทบุรีอีกด้วย

ที่ชลบุรีมีสวนนงนุช นครปฐมมีสวน
สามพราน จงัหวดันนทบรุกีม็ ี “สวนนนท์สวน
แก้วสวนธรรม” ถ้าไม่มีสือ่กไ็ม่รู้ว่าชาวบ้านจะรู้
ได้อย่างไร จะไปเดนิบอกทกุบ้านทุกรายกไ็ม่ได้

สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อเว็บไซต์ สื่อ
ออนไลน์ หรอืส่ือสิง่พมิพ์ กเ็ป็นปัจจยัหนึง่ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้ทุกอย่างเดินหน้าไป 
เป็นการสื่อความรู้ถึงกันได้ในระดับที่เรียกได้
ว่ามากพอสมควร

ต้องขอบคณุขอบใจโอกาสทีไ่ด้จากบรษิทั 
วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส ก็ดี รวมทั้งสื่อต่างๆของ
โลกวนันี ้โลกวนันีว้นัสขุกด็ ีท�าให้กจิกรรมและ
การท�างานต่างๆของวัดได้แพร่กระจายออกไป

ตลอดเวลาทีผ่่านมาจึงถือว่าเป็นคุณปูการ
ต่อวดัสวนแก้วและต่อพระศาสนาเป็นอย่างย่ิง

เจริญพร

...เหตุการณ์ครัง้นัน้ท�าให้อาตมาถึงกับโดนขู่ฆ่า 
เรียกว่าเกือบจะไม่ได้มีชีวิตรอดแล้ว
เพราะไปกระทบกับธุรกิจการเช่าซือ้ขายจตุคามรามเทพ
ทีเ่ฟื่ องฟูในยุคนัน้ คือไปท�าให้เกิดความเสียหายกับเขาไม่น้อย 
คาดว่าเป็นเงินนับพันล้านบาท จนท�าให้กลายเป็นยุคขาลง
ของจตุคามรามเทพ ซึง่ก็เป็นเช่นนัน้จริง 
เพราะได้ตกลงจนกระทัง่
ต้องเอาจตุคามรามเทพทีไ่ม่มีคนเช่า
เอาไปทิ้งกันเป็นแสนองค์ก็มี...

พูดถึงเรื่องการเขียนบทความเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์ ตั้งแต่อาตมาเริ่มมีชื่อเสียงก็มี
หนงัสือพมิพ์ฉบบันัน้ฉบับนีม้ากมายให้อาตมา
มีโอกาสได้เขยีนลง คิดแล้วกป็ระมาณ 7 ฉบบั

ส่วนใหญ่ก็เขียนบ้างหยุดบ้าง เขียนได้
ไม่นาน มีเพียงหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ท่ีอาตมา
เขียนต่อเนือ่งยาวนานกว่า 10 ปี ผ่านร้อนผ่าน
หนาวกนัมา และมเีหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจกัน
หลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง

โดยเฉพาะตอนยคุจตคุามรามเทพก�าลงั
ฮิต ก�าลังเฟื่อง ทางคุณสมบูรณ์จากโลกวันนี้ก็
มาคิดร่วมกันมาท�า “จตุค�า” ซึ่งเป็นขนมคุกกี้
ของเขา แขวนคอของเรา กลืนลงคอเลย แล้ว
ก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นข่าวดังระเบิด เกิดกระแส
ฟีเวอร์จนกลายเป็นสถิติของวัดเลยทีเดียวที่มี
คนมาเข้าควิกนัยาวเหยยีดเพือ่ซือ้ “คุกกีจ้ตคุ�า” 
กระป๋องใส่คุกกี้ก็ท�าไม่ทัน คุกกี้ก็ผลิตไม่ทัน

นีก่เ็ป็นอทิธพิลของสือ่ทีเ่ราได้จงัหวะใน
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ เราจงึแฝงธรรมะค�าสอนลง
ในคกุกีท้ีท่�ารปูลกัษณ์ออกมาเลยีนแบบเครือ่งราง
จตคุามรามเทพ พร้อมทัง้บรรจคุ�าสอนทีว่่า “อุ 
อา กะ สะ” มีความหมายว่าคนที่จะรวยได้นั้น
จะต้องรู้จัก “ขยันหาขยันเก็บ เลือกคบเลือก
ใช้” ไม่ใช่มัวแต่มัวเมาลุ่มหลงว่าการมีแต่
เครื่องรางจะช่วยให้รวยได้โดยไม่ต้องท�ามา
หากิน

เหตกุารณ์คร้ังนัน้ท�าให้อาตมาถงึกบัโดน
ขูฆ่่า เรียกว่าเกอืบจะไม่ได้มชีวีติรอดแล้ว เพราะ
ไปกระทบกับธุรกิจการเช่าซื้อขายจตุคามราม
เทพทีเ่ฟ่ืองฟูในยคุนัน้ คอืไปท�าให้เกดิความเสยี
หายกับเขาไม่น้อย คาดว่าเป็นเงินนับพันล้าน
บาท จนท�าให้กลายเป็นยุคขาลงของจตุคาม
รามเทพ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง เพราะได้ตกลง
จนกระทัง่ต้องเอาจตคุามรามเทพท่ีไม่มีคนเช่า
เอาไปทิ้งกันเป็นแสนองค์ก็มี

อีกเรือ่งหนึง่กเ็ป็นเหตกุารณ์บ้านเมอืง ช่วง
ยคุทีเ่หลอืงและแดงก�าลังต่อสูก้นัทางการเมอืง 
กม็เีรือ่งทีไ่ด้ท�างานผกูพนักนักบัสือ่ของหนงัสอืพมิพ์
โลกวันนี้นี่แหละ ซึ่งตอนนั้นเราก�าลังคิดว่าจะ
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Paul Brooker
Non-Democratic Regimes (2009)

“การเปลีย่นผ่านสู่ประชาธิปไตยจากการปกครอง
ทีไ่ม่เป็นประชาธิปไตยหลายครัง้ล้มเหลวทีจ่ะเดินไปต่อ 
และไม่น�าไปสู่ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยอย่างทีค่าดหวัง 
การเปลีย่นผ่านเช่นนีม้ักจะหน่วงเหนีย่วประชาธิปไตยเอาไว้ 
และไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าระบอบกึง่ประชาธิปไตย 
หรือบางกรณีก็ถอยหลังสู่ระบอบเผด็จการในอีกรูปแบบหนึง่
ทีม่ักจะชอบอ้างเสมอว่า (ตนเอง) เป็นประชาธิปไตย”

The Transformer
เมื่อรัฐบาลทหารแปลงรูป!

ศ.ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข 
อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นอกจากเป็นนักวิชาการแล้ว 

ยังเป็นคอลัมนิสต์ประจ�า
หนังสือพิมพ์ชือ่ดัง 

เป็นคนเดือนตุลา
เคยถูกจ�าคุกจากการต่อสู้

ความคิดทางการเมือง 
และเป็นผู้เชีย่วชาญ

ด้านวิชาการยุทธศาสตร์
ทางการทหารและกองทัพ 
ผู้คลุกคลีอยู่กับข้อเสนอ
ในการสร้างทหารอาชีพ

มายาวนานหลายทศวรรษ 
แต่วันนี.้.ทหารก็ยังไม่เคยเป็น

ทหารอาชีพได้

ระบอบพันทาง :
ไม่เผด็จการ 
ไม่ประชาธิปไตย

ความเศร้าใจส�าหรับนักเปลีย่นผ่านวทิยา
ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วย
ความหวังว่า การเปล่ียนผ่านที่เกิดขึ้นนั้นจะ
เดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย แต่ในความ
เป็นจริง ผลที่เกิดขึ้นเรากลับเห็นการก�าเนิด
ของระบอบการปกครองอีกแบบหนึ่งที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็น
เผดจ็การ หรอืในอกีมมุหนึง่เกิดระบอบทีเ่ป็นการ
ผสมผสานคุณลักษณะบางประการที่เป็น
ประชาธปิไตย และบางส่วนเป็นอ�านาจนยิมมา
อยู่ร่วมกันในระบอบการปกครองเดียวกัน จน
ท�าให้เราต้องเรยีกระบอบการปกครองเช่นนีว่้า 
“ระบอบพนัทาง” หรอือาจจะเรยีกว่า “ระบอบ
ไฮบริด” (hybrid regimes) ซึ่งนักปรัชญา
การเมืองในอดีตอาจจะเรียกการปกครองในรปู
แบบดงักล่าวว่าเป็น “ระบอบผสม” และระบอบ
เช่นนี้ก�าลังกลายเป็นรูปแบบใหม่ของระบอบ
อ�านาจนยิมร่วมสมัยในยคุปัจจบุนั เพราะระบอบ
หลังการเปลี่ยนผ่านที่ไม่ส�าเร็จนั้นอาจเป็นได้
ทั้ง “กึ่งประชาธิปไตย” (semi-democracy) 
หรอื “กึง่เผดจ็การ” (semi-authoritarianism) 
และไม่ได้มหีลกัประกนัว่าต้องเป็นประชาธปิไตย
เสมอไป แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่สามารถ
ถอยการปกครองกลับสู่ระบอบเผด็จการเต็ม
รูปอย่างที่อยากได้

หากพจิารณาจากการเปลีย่นผ่านทีเ่กดิ
ในการเมืองไทยในปี 2562 แล้ว ดูเหมือนว่าการ
เมืองไทยก�าลังอยู่ในสภาวะเช่นท่ีกล่าวในข้าง
ต้น กล่าวคือ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายใต้การ
ควบคมุของรฐับาลทหารในเดอืนมนีาคม 2562 
นัน้ ไม่มีทางทีก่ารเมอืงไทยจะเป็นประชาธปิไตย
เต็มตัว แต่ก็ไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลทหารถอย

ประเทศกลับสู่ความเป็นเผด็จการเต็มรูปเช่น
ในช่วงหลังรัฐประหาร 2557 

การกลับไปสู่ระบอบทหารแบบเดิมภาย
ใต้รัฐบาลรัฐประหารจะต้องเผชิญหน้ากับแรง
กดดันท้ังภายนอกและภายในอย่างหนัก การ
ยอมเปิดการเลือกตั้งจะเป็นการลดแรงกดดัน
ดังกล่าว และที่ส�าคัญจะท�าให้รัฐบาลมีข้ออ้าง
ว่า “มาจากการเลือกตั้ง” การปรับเปลี่ยนรูป
แบบของระบอบทหารจงึเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ
ในการคงอ�านาจของระบอบเดมิไว้ ซึง่กค็อืการ
สร้าง “ระบอบพันทาง 2562” เพื่อรองรับการ
อยู่ในอ�านาจของผู้น�าทหารไว้ในอนาคต และ
ไม่ต้องเผชิญกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาล
เผด็จการในแบบหลังปี 2557

ดังนั้น บทความนี้จะทดลองส�ารวจการ
ก�าเนิดและสถานะของระบอบพันทางไทยยุค
ปัจจุบัน 

การเปลี่ยนผ่าน
แบบจ�ากัด
และการสร้าง
ระบอบทหาร
แบบเลือกตั้ง

เราคงต้องยอมรบัความเป็นจริงท่ีส�าคญั
ในทางการเมืองว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในหลายๆประเทศท่ีใช้
เป็นกรณีศึกษาในวิชาเปลี่ยนผ่านวิทยานั้น ให้
ข้อสงัเกตทีส่�าคัญประการหนึง่ว่า เม่ือการเปลีย่น
ผ่านสูป่ระชาธปิไตยเกดิขึน้นัน้ มไิด้มคีวามหมาย
โดยตรงว่าระบอบอ�านาจนิยมหรือรัฐบาล
เผดจ็การได้สิน้สดุอ�านาจลงอย่างสมบรูณ์ และ
การเปลีย่นผ่านทีเ่กดิจะน�าไปสูก่ารสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยเต็มรูปและเดินหน้าสู่การสร้าง

ความเข้มแขง็ของระบอบน้ี (หรอืทีใ่นทางทฤษฎี
เรียกว่าเกิด “consolidated democracy”) 
เพือ่ให้ระบอบประชาธปิไตยมสีถานะเป็นกตกิา 
เดียวในการต่อสู้ทางการเมือง

แต่ในประเทศทีร่ะบอบการปกครองตก
อยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการมาอย่างยาวนาน 
หรือในบางกรณีเป็นระบอบอ�านาจนิยมที่มี
อทิธพิลอย่างมาก โดยไม่นบัเรือ่งเวลาต้องยาว
มาก แต่สามารถสร้างผลกระทบต่อการเปลีย่น
ผ่านทางการเมืองได้มาก การเปลีย่นแปลงทีจ่ะ
ล้างอทิธพิลของระบอบอ�านาจนยิมให้หมดสิน้
ไปภายใต้เงือ่นไขเช่นนีจึ้งไม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะ
อ�านาจของระบอบเก่ายงัตกค้างและยงัคงเป็น
ปัจจัยส�าคัญ กล่าวคือ โอกาสทีก่ารเปลีย่นผ่าน
ที่เกิดข้ึนจะล้มล้างอิทธิพลของระบอบอ�านาจ
นิยมนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ทันทีหรือในระยะ
เวลาอันสั้น และสภาพเช่นนี้อาจจะต้องการ
การเปลี่ยนผ่านอีกครั้งในการท�าลายอิทธิพล
ของระบอบเผดจ็การท่ีด�ารงอยูห่ลงัการเปลีย่น
ผ่านครั้งแรก เพราะการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น
ครัง้แรกท�าได้เพยีงให้เกดิการสร้างระบอบผสม 
และที่ส�าคัญก็คือ การเมืองยังอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาลเผด็จการเดิมอยู่พอสมควร 

การเปลี่ยนผ่านในเงื่อนไขเช่นนี้อาจจะ
มปัีจจัยร่วมของระบอบประชาธปิไตยในระดับ
ต�่าสุดคือ มีการเลือกตั้ง แต่ก็เป็นการแข่งขัน
ทางการเมืองทีเ่กิดภายใต้ข้อจ�ากัดจากระบอบ
อ�านาจนิยมเดิม จนอาจจะต้องเรียกสิ่งที่เกิด
ขึน้ว่าเป็น “การเลอืกตัง้ทีป่ราศจากประชาธิปไตย” 
(election without democracy) [ส�านวน
การเมอืงทีใ่ช้ในโลกอาหรบั] คอืเป็นการแข่งขนั
ทีเ่กดิขึน้โดยมรีฐับาลเผดจ็การเดมิเป็นผูจ้ดัการ
และก�าหนดกติกาการเลือกต้ัง เป็นต้น การ
เลอืกต้ังเช่นนีจ้งึไม่มทีางทีจ่ะเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลคือ การเลือกตั้งที่ “เสรีและเป็นธรรม” 
(free and fair election) หากแต่เป็นการ
เลือกตั้งที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลทหารเดิม 
(คล้ายคลงึกบัการเลอืกตัง้ภายใต้รฐับาลทหาร
ของเมียนมา เพียงแต่ในกรณีของเมียนมานั้น 

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com
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พรรคของรัฐบาลทหารแพ้พรรคฝ่ายค้านของ
นางอองซาน ซูจี) 

ดังนั้น หากพิจารณาจากสถานะเชิง
อ�านาจแล้ว การเปล่ียนผ่านทีเ่กดิขึน้เช่นทีก่ล่าว
ในข้างต้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลอ�านาจ
นิยมที่แม้ยังคงมีอ�านาจเข้มแข็ง แต่ก็อยู่ภาย
ใต้แรงกดดันทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ พวก
เขาจึงยอมรับเงื่อนไขที่จะเปิดการเมืองเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนผ่านขึ้น ในสภาวะเช่นนี้ผู้น�า
เผดจ็การยงัคงเป็นฝ่ายทีม่อี�านาจในการควบคมุ
การแข่งขันทางการเมือง อันท�าให้การแข่งขัน
เกิดขึ้นภายใต้ “การเปลี่ยนผ่านแบบควบคุม” 
(dictated transition) และแน่นอนว่าการ
แข่งขันนี้จะส่งผลให้รัฐบาลเดิมสามารถอยู่ใน
อ�านาจต่อไปได้ไม่ยากนัก เพราะการเลือกตั้ง
ในความควบคุมทางการเมืองของระบอบเดิม
นัน้ เป็นหลักประกนัโดยตรงว่ารฐับาลเผดจ็การ
จะเป็นรัฐบาลใหม่ต่อไปหลังการเลือกตั้ง และ
ทีส่�าคัญระบอบเดิมยงัมีการสร้างกฎและออกแบบ
กติกาท่ีเอื้อให้รัฐบาลเดิมเป็นฝ่ายท่ีได้เปรียบ
ในทางการเมือง ดังเช่นค�าพูดของนักการเมือง
จากพรรคของระบอบทหารว่า “รัฐธรรมนูญนี้
ออกแบบเพ่ือพวกเรา” ซึง่บ่งบอกให้เหน็อย่าง
ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญออกแบบให้เป็นคุณแก่
รัฐบาลทหาร เพื่อวัตถุประสงค์หลักประการ
เดียวคือ “การสืบทอดอ�านาจ” ของระบอบ
รัฐประหาร

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเลือกตั้งถูก
ท�าให้เป็นเครื่องมือแก่ระบอบเผด็จการเดิมที่
จะด�ารงสถานะการเป็นรัฐบาลต่อไปได้ด้วย
ความชอบธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า การเลือก
ตั้งเป็นเครื่องมือในการ “ฟอกตัว” ความเป็น
รัฐบาลเผด็จการ ผลการเลือกตั้งที่ถูกควบคุม
โดยรัฐบาลเช่นนี้ท�าให้เกิดการ “แปลงร่าง” 
ของระบอบอ�านาจนิยม หรืออาจจะเปรียบ
เทียบกับการแปลงร่างในภาพยนตร์เร่ือง 
“Transformers” คอืจากรฐับาลเผดจ็การเตม็
รูป แปลงกายมาเป็น “เผด็จการแบบแข่งขัน” 
(competitive authoritarianism) เพือ่ให้ภาพ
ของรัฐบาลอ�านาจนิยมเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
จากเวทีระหว่างประเทศ 

สภาวะดังกล่าวจึงท�าให้เกิดระบอบ
พันทาง 2562 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจ
จะเรยีกในบริบทไทยว่า การก�าเนดิของ “รัฐบาล
ทหารแบบเลือกตั้ง” (electoral military 
regime) (อาจจะเทียบเคียงความใกล้เคียงได้
อย่างมากกับระบอบพันทางยุคจอมพลถนอม 
กิตติขจร ในปี 2512 และอาจจะแตกต่างกับ
ระบอบพันทางยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
หลังปี 2522 แล้ว)

การเปลีย่นผ่านในตัวแบบเช่นนีเ้ป็นรากฐาน
ทีส่�าคญัของการสร้างระบอบก่ึงเผดจ็การ เพราะ
การแข่งขนัไม่ได้เกดิขึน้ในเงือ่นไขของ “การเลอืก
ตัง้ทีเ่สรแีละเป็นธรรม” (free and fair election) 
คอืเป็นการเลอืกตัง้ทีไ่ม่ได้มาตรฐานของธรรมา 
ภิบาลประชาธิปไตย (ดดูชันวีดัได้จากเวบ็ไซต์
ของ Freedom House, Freedom in the 
World) หรือเป็นการเลือกต้ังท่ี “เสรบีางส่วน” 
(partly free) โดยมวีตัถปุระสงค์หลักเพือ่ลดแรง
กดดัน และเปิดโอกาสให้รัฐบาลเผดจ็การด�ารง
อยูใ่นอีกรูปแบบหนึง่ ขณะเดยีวกันกไ็ม่ต้องเผชิญ

บทบาทอย่างชัดเจนในการสนับสนุนรัฐบาล 
และต่อต้านฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างในทางการ
เมือง

13) การสร้างพันธมิตรที่ส�าคัญระหว่าง
กองทัพกับกลุ่มทุนใหญ่ อันมีนัยส�าคัญในทาง 
“เศรษฐศาสตร์การเมอืง” (political economy) 
ว่าอ�านาจพนัธมิตรระหว่าง “ปืน+เงนิ” จะเป็น
ประเด็นท่ีมคีวามส�าคัญกบัการสร้างประชาธปิไตย
ไทยในอนาคต

14) การใช้อ�านาจพเิศษเพือ่ควบคมุการ
เคลื่อนไหวทางสังคมยังคงด�ารงอยู่ในมือของ
รฐับาลทหารท่ีมาจากการเลอืกต้ัง (ดังจะเหน็ได้
ว่าแม้จะมีการเลอืกตัง้แล้ว แต่ผูน้�ารัฐบาล
ทหารยงัคงมอี�านาจพเิศษอยูต่่อไป) 

อนาคตที่ซับซ้อน
กับภารกิจ
ประชาธิปไตย

ฉะนั้นเมื่อการเลือกตั้งแบบกึ่งแข่งขัน
เพื่อการจัดตั้งรัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งผนวก
เข้ากับเงื่อนไข 14 ประการในข้างต้นแล้ว จะ
ส่งผลโดยตรงให้ระบอบการเมืองหลังเลือกตั้ง
ของไทยมีความเป็นพันทางอย่างชัดเจน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า การเลอืกตัง้ท�าให้เกิดการ “แปลง
ร่าง” จากระบอบทหารเตม็ใบมาเป็น “ระบอบ
ทหารครึง่ใบ” ทีมี่การเลอืกตัง้เป็นกลไกรองรับ 
หรอืเป็นการ “เปลีย่นรปู” ของรฐับาลรฐัประหาร
ในแบบเดิม มาเป็นรัฐบาลทหารแบบใหม่ที่มา
พร้อมกบัการเลอืกตัง้ ซึง่ในทางทฤษฎกีารเมอืง
เปรยีบเทยีบคอืการก�าเนดิของ “ระบอบเผด็จการ
ครึ่งใบ” ในการเมืองไทยยุคปัจจุบันนั่นเอง

การก�าเนิดของระบอบทหารแบบเลือก
ตัง้ในบริบทแบบไทยเป็นประเดน็ทีต้่องท�าความ
เข้าใจในวงกว้าง เพราะปรากฏการณ์ชุดนี้ไม่
เพยีงสะท้อนให้เหน็รปูแบบทีเ่ป็นเสมอืน “The 
Transformers” ทีเ่ป็นการแปลงร่างของระบอบ
เผด็จการในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ในการเมือง
โลกเท่านั้น หากแต่บอกกับเราอีกด้วยว่า การ
พิจารณาปัญหาการเมืองแบบ 2 ข้ัวคอื “เผด็จการ 
vs ประชาธิปไตย” ไม่เพียงพอแล้ว และอาจ
ต้องคิดถึงการต่อสูกั้บระบอบท่ีอยู่ระหว่างกลาง
คือ ไม่เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบ แต่ก็ไม่เป็น
ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเช่นกัน และมีการ
เลือกตั้งเป็นเครื่องมือ

เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว ขบวนประชาธปิไตย
ไทยที่มีทั้งพรรคการเมือง ประชาสังคม และ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ จะก�าหนดยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีในการต่อสู้กับระบอบพันทางใน
อนาคตอย่างไร... จะคิดต่อสู้กับเผด็จการใน
แบบเดิมนั้นอาจกลายเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไป
แล้ว และเผด็จการก็ไม่ใช่เผด็จการในแบบ
เดิมอีกต่อไปแล้วด้วย!

ชัยชนะของพรรครัฐบาลเดิม (หรือโดยนัยคือ 
การสร้างและออกแบบเพือ่ให้เกดิชัยชนะของ
ระบอบเดมิ) ข้อสรปุทีเ่หน็ได้ชัดจากแทบทกุกรณี
ท่ีอยูภ่ายใต้การควบคุมของรฐับาลเผด็จการแล้ว 
ผลทีชั่ดเจนกคื็อ เมือ่การเลอืกตัง้ทีเ่กดิข้ึนไม่ใช่
กลไกของการแข่งขนัทางการเมืองทีเ่สรแีละเป็น
ธรรมแล้ว การเลอืกตัง้น้ันจะน�าไปสู่การมรัีฐบาล
พนัทางอย่างแน่นอน (เว้นแต่พรรคของระบอบ
เดมิจะแพ้การเลอืกตัง้เช่นในเมียนมา)

การเลือกตั้ง
แบบกึ่งแข่งขันกับ
ระบอบอ�านาจนิยม
แบบเลือกตั้ง

รัฐบาลแบบพันทางในแทบทุกประเทศ
มชียัชนะจากการเลอืกตัง้แบบ “กึง่แข่งขนั” คู่
ขนานกบัการใช้อ�านาจของรฐับาลเผดจ็การดงั
เช่นที่กล่าวข้างต้นเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ การ 
กระท�าเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันผู้น�าเดิมจากการ
แข่งขันกับพรรคฝ่ายค้าน และในอีกด้านหนึ่ง
กเ็พือ่ท�าให้การจดัตัง้รฐับาลในอนาคตไม่จ�าเป็น
ต้องผูกพันอยู่กับผลการเลือกตั้งเช่นที่เกิดใน
ระบอบประชาธปิไตย กล่าวคือ รฐับาลพันทาง
ไม่จ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการกระท�า
ของตนต่อสาธารณชน (accountability) 

นอกจากนี้การเลือกตั้งในแบบไฮบริดมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญ 2 ประการคือ 

1. ท�าอย่างไรก็ได้ให้พรรครัฐบาลเป็น
รัฐบาลต่อไป และในท�านองเดียวกันให้พรรค
ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านต่อไป 

2. ท�าให้รฐับาลท่ีเกดิขึน้จากกระบวนการ
เช่นนี้ดูน่าเชื่อถือ และสามารถอ้างได้ว่าเป็น
รัฐบาลที่มีความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้ง 

กระบวนการก่อก�าเนดิความเป็นพนัทาง
ในแบบไทย หรอืการสร้าง “ระบอบทหารแบบ
เลือกตั้ง” ในปัจจุบันยังเห็นได้จากปัจจัยอื่นๆ

กบัการต่อต้านจนไม่อาจแบกรบัได้ ลกัษณะเช่น
นีท้�าให้เกดิค�าเรยีกในทางทฤษฎอีกีแบบว่า “ลทัธิ
อ�านาจนิยมแบบเลือกตั้ง” (electoral 
authoritarianism) ซึง่ว่าทีจ่รงิกอ็าจไม่แตกต่าง
กบัระบอบ “เผดจ็การแบบแข่งขัน” หรอืโดย
รวมคอื “ระบอบกึง่เผด็จการ” หรือในส�านวน
ไทยคือ “ระบอบเผด็จการครึ่งใบ” (ล้อกับค�า
ว่าประชาธิปไตยครึ่งใบ)

ระบอบ
กึ่งเผด็จการไทย : 
มมุมองเปรียบเทยีบ

หากน�าเอากรอบทางทฤษฎีของวิชา
เปลีย่นผ่านวทิยามาพจิารณาการเลอืกตัง้ในวนั
ที่ 24 มีนาคม 2562 และผลที่ตามมาด้วยการ
จดัตัง้รฐับาลใหม่ในการเมอืงไทยแล้ว ท�าให้เรา
ต้องยอมรบัว่าการเปลีย่นผ่านทีเ่กิดขึน้ไม่สามารถ
น�าไปสูก่ระบวนการสร้างประชาธปิไตยเต็มรปู
ได้ แม้เราจะเหน็การแข่งขนัทางการเมอืงในวนั
ดังกล่าว แต่ก็เห็นชัดว่าการเลือกตั้งของไทยมี
ความเป็นเสรีบางส่วน และไม่ได้มาตรฐานสากล
ของระบอบประชาธปิไตย อกีท้ังการเลือกตัง้นี้
อยูภ่ายใต้การก�ากบัของรัฐบาลทหาร คสช. ส่ง
ผลให้พรรคของฝ่ายรัฐบาลทหารเดมิ (ในความ
หมายของ regime party) ได้เป็นรัฐบาลต่อ

ฉะน้ันหากเริม่ต้นพจิารณาจากการเลอืก
ตั้งที่เกิดขึ้นในไทยแล้ว คงต้องถือว่าส่ิงนี้มี
ลักษณะเป็น “การเลือกตั้งแบบกึ่งแข่งขัน” 
(semi-competitive election) เพราะการใช้
กระบวนการนี้เป็นส่ิงที่ดีกว่าส�าหรับรัฐบาล
ทหารท่ีจะด�ารงอยู่ในอ�านาจต่อไปแทนการ
ปฏิเสธการเลือกตั้ง ซึ่งการมีการเลือกตั้งแบบ
กึง่แข่งขนัเช่นนีจ้ะช่วยสร้างภาพให้เห็นว่าพรรค
รัฐบาลนั้นไม่ได้ใช้การรวบอ�านาจเช่นในช่วง
ของการเป็นรัฐบาลทหาร ที่กระบวนการเมือง
ในช่วงดังกล่าวอาศัยรัฐสภาที่มาจากการแต่ง
ตั้งของรัฐบาลทหาร พร้อมกับการมีอ�านาจ

พิเศษจากรัฐธรรมนูญ หากแต่ภาพของพรรค
รฐับาลในสภาวะแบบกึง่แข่งขนัเช่นนีถ้กูสร้างว่า
ได้เสียงมาจากการต่อสูกั้บพรรคการเมอืงอ่ืนๆ 

ในเวทีการแข่งขันเช่นนี้ในบางประเทศ
มีการท�า “พรรคหุ่นเชิด” (puppet parties) 
ขึน้มาเพือ่สร้างภาพให้เห็นถงึการแข่งขนัทางการ
เมือง เช่นในรัสเซียมีพรรคในลักษณะดังกล่าว 
หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็น “พรรคทางเลอืกปลอม” 
(phoney-alternative parties) เข้ามาแข่งขนั 
คอืเข้ามาเป็นคูแ่ข่งในสนามเลือกตัง้ และพร้อม
ทีจ่ะแข่งขนักบัพรรครฐับาลเองกต็าม แต่พรรค
เหล่านี้มีความชัดเจนว่าในการแข่งขันทางการ
เมอืงทีเ่กดิขึน้นัน้ พรรคยงัยนืยนัทีจ่ะสนบัสนนุ
ประธานาธบิดปีตูนิเป็นผูน้�า ในด้านหนึง่คอืการ
สร้างภาพว่าผู้น�าเช่นนี้คือคนท่ี “อยู่เหนือ
พรรคการเมือง” (above parties) และพรรค
เหล่านีใ้นอกีด้านจะช่วยป้องกนัผูน้�าจากระบอบ
เดิมไม่ให้ต้องเข้ามาแข่งขันกับพรรคฝ่ายค้าน
โดยตรง

การใช้ช่องทางเช่นนีท้�าให้ระบอบอ�านาจ
นิยมเดิมสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังบังคับ 
แต่พรรคทางเลือกปลอมเช่นนี้จะเป็นหลัก
ประกันให้ผลการเลือกผู้น�าเป็นไปตามความ
ต้องการ เพราะเมือ่ถงึเวลาออกเสยีงเลอืกผูน้�า
ในสภาแล้วก็ชัดเจนว่าพรรคเหล่านี้เลือก “คน
เดมิ” และในบางประเทศกมี็การใช้อ�านาจของ
หน่วยงานความมั่นคงเข้ามาเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการสร้างหลักประกันเช่นนี้ เช่น การเลือก
ตัง้ภายใต้รฐับาลทหารอยีปิต์ของประธานาธบิดี
มูบารัคในปี 2538 นั้น เห็นได้ชัดถึงการที่เจ้า
หน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเข้าคุกคามผู้ลง
เสียงที่มีความชัดเจนที่จะไม่โหวตให้กับผู้แทน
พรรครฐับาล คกุคามผูส้มคัรพรรคฝ่ายค้าน ขดั
ขวางการตรวจสอบการนับคะแนนของพรรค
ฝ่ายตรงข้าม และปฏเิสธทีจ่ะให้มผีูส้งัเกตการณ์
อสิระ หรอืในบางกรณผีูส้มคัรอสิระได้แจ้งความ
แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มา
แจ้งให้ทราบว่าเขาจะโกงผลคะแนนการเลือก
ตั้งของตนในช่วงการนับคะแนน 

ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่งแปลกทีผ่ลการเลือก
ตัง้ภายใต้อ�านาจของรฐับาลเผดจ็การย่อมเป็น

...ระบอบการเมืองหลังเลือกตัง้ของไทย 
มีความเป็นพันทางอย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การเลือกตัง้ท�าให้เกิดการ “แปลงรา่ง” 
จากระบอบทหารเตม็ใบมาเปน็ “ระบอบทหารครึง่ใบ” 
ทีม่ีการเลือกตัง้เป็นกลไกรองรับ 
หรือเป็นการ “เปลีย่นรูป” ของรัฐบาลรัฐประหารในแบบเดิม 
มาเป็นรัฐบาลทหารแบบใหม่ทีม่าพร้อมกับการเลือกตัง้ 
ซึง่ในทางทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบคือการก�าเนิดของ 
“ระบอบเผด็จการครึง่ใบ”...

อีก 14 ประการ ได้แก่ 
1) การออกแบบรฐัธรรมนญูทีม่ลีกัษณะ

เป็นรัฐธรรมนูญแบบกึ่งเผด็จการ 
2) การมีกฎหมายลูกที่เอื้อให้แก่ความ

ต่อเนื่องของระบอบเดิม 
3) การก�าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ 

20 ปี ท่ีท�าให้รฐับาลพลเรอืนไม่มอี�านาจในการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ 

4) การขยายบทบาทของกองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน.) 

5) การใช้องค์กรอสิระและสถาบันตุลาการ
เพื่อช่วยในการอยู่ในอ�านาจ 

6) การออกแบบกฎกติกาที่ท�าให้ระบบ
พรรคการเมืองอ่อนแอ (และน�าไปสู่การจัดตั้ง
รัฐบาลผสมในตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) 

7) การท�าให้เกิดเงื่อนไขที่ต้องยอมรับ
ให้ผู้น�าทหารเดิมที่มาจากการรัฐประหารกลับ
มาเป็นผู้น�ารัฐบาลใหม่ เช่น การก�าหนดให้
วุฒิสภามีบทบาทโดยตรงในการเลือกนายก
รัฐมนตรี 

8) การสร้างหลักประกันในการเป็น
รัฐบาลอย่างม่ันคงด้วยการก�าหนดให้วุฒิสภา
มีอ�านาจในการถ่วงดุลกับเสียงของสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งสะท้อนความเป็นกลไกของระบอบ

รัฐสภาที่เป็นพันทางอย่างชัดเจน
9) การออกนโยบายทางการเมอืงและ

เศรษฐกิจเพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั
ทางการเมอืง โดยการใช้นโยบาย “เสนาประชา
นิยม” ที่อยู่ในรูปของการแจกเงินและสร้าง
โครงการทางเศรษฐกจิแบบต่างๆ

10) การใช้เครื่องมือในการควบคุม
ข่าวสารและการโฆษณาทางการเมืองเพื่อ
สนับสนุนระบอบเดิม 

11) รฐับาลเดมิยังเป็นผูมี้อ�านาจโดยตรง
ในการควบคมุกองทพัและหน่วยงานความมัน่คง 

12) ผูน้�าทหารทีม่อี�านาจในกองทพัแสดง
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รัฐศาสตรบัณฑิต 
การปกครอง

เกียรตินิยมอันดับหนึง่
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

เมืองไทย
หลงัการเลอืกตัง้ 
พ.ศ. 2562

ประชาชน หรือไม่ฟังเสียงข้างน้อย
โดยสรุปแล้ว ระบอบพันทางล้วนแล้ว

แต่ต้องการอยู่ในอ�านาจให้นานขึ้น แล้วก็ต้อง
พยายามที่จะสร้างความชอบธรรมของตนเอง
ด้วยการหยบิยมืองค์ประกอบบางประการของ
อีกระบอบหนึ่งมาใช้

การท�าความเข้าใจระบอบการปกครอง
แบบพนัทางนีท้�าให้เราเข้าใจประเด็นเรือ่งการ
เปลีย่นผ่านและการเปลีย่นไม่ผ่านมากขึน้ เพราะ
ไม่ใช่การตัดสินง่ายๆว่าตกลงประเทศไทยเป็น
เผด็จการหรือประชาธิปไตย แต่เข้าใจองค์
ประกอบ การท�างาน และความมุ่งหมายของ
ระบอบพันทางแบบประเทศไทย

โดยสรุปประเทศไทยจึงเป็นระบอบ
พนัทางทีใ่ช้การเลอืกต้ังเป็นกลไกส�าคญัในการ
พยายามรักษาอ�านาจในนามของการเปล่ียน
ผ่าน แต่การเปล่ียนผ่านเป็นเพยีงข้ออ้างในการ
รักษาอ�านาจต่อ เพราะถ้าเป็นการเปลี่ยนผ่าน
สู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเราคงไม่ต้องเจอกับ
สภาพของการสร้างกฎกตกิาจ�านวนมากทีท่�าให้
การเลือกตัง้ดจูะมบีทบาทและความส�าคญัน้อย
ลง ด้วยว่าการตัง้นายกรฐัมนตรนีัน้จ�าต้องพึง่พา
คะแนนเสยีงจากสภาแต่งตัง้ทีแ่ต่งตัง้โดยคณะ
รัฐประหาร ซึ่งในท้ายที่สุดสภาที่แต่งตั้งโดย
คณะรฐัประหารร่วมกบัพรรคการเมอืงจ�านวน
หนึง่ทีน่�าโดยพรรคการเมอืงทีต้ั่งใหม่โดยสมาชกิ
ของรัฐบาลท่ีแต่งต้ังโดยคณะรัฐประหารกม็มีติ
แต่งตัง้หัวหน้ารฐัประหารและนายกรฐัมนตรทีี่
แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติที่เลือกโดยคณะ
รัฐประหาร และเป็นแคนดิเดตคนเดียวของ
พรรคที่สัมพันธ์แนบชิดกับคณะรัฐประหาร

ประการทีส่อง ในการพจิารณาเรือ่งการ
เลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ “เสรีและเป็น
ธรรม” หรือไม่ อาจจะเป็นการพิจารณาที่ไม่
ทรงพลงัหรอืมีความหมายน้อยลงกว่าการรณรงค์
การเลอืกต้ังแบบนีเ้มือ่หลายปีก่อน ท้ังนีเ้พราะ
กรอบการพจิารณาเรือ่งความเสรแีละเป็นธรรม
ของการเลอืกต้ังนัน้อาจจะไม่สามารถให้ค�าตอบ
ที่แท้จริงในการประเมินเรื่องการเลือกตั้งร่วม
สมยัได้ง่ายนกั  ด้วยว่าในอุตสาหกรรมประเมนิ
การเลือกตั้งนั้น สุดท้ายเมื่อเจอหลักฐานถึง
ความไม่เสรีและไม่เป็นธรรมของการเลือกตั้ง 
เหล่าผู้ประเมินการเลือกตั้งก็จะพบว่าพวกเขา
ต้องเจอสถานการณ์ของการประเมนิการเลอืก

ตั้งโดยมีเส้นแบ่งบางๆที่จะต้องฟันธงว่าพวก
เขาจะประณามหรือจะปล่อยผ่านไปอยู่ดี เช่น 
เมือ่เขาเจอสถานการณ์ว่ามกีารทจุริตการเลอืก
ตั้งในระดับหนึ่งพวกเขาจะประเมินให้ตกหรือ
ให้ผ่าน ด้วยว่าการเลือกตั้งนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์
ผดุผ่องในอดุมคตอิยูด่ ี(ในรอบนีผู้ส้งัเกตการณ์
เลอืกตัง้นัน้ไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าร่วมอย่างเป็น
ทางการ ยกเว้นบางองค์กรที่มีความสัมพันธ์
ยาวนานกับองค์กรการเลือกตั้ง)

ความส�าคญัในการพจิารณาการเลอืกตัง้
จงึต้องท�าความเข้าใจว่า แม้จะมกีารทจุรติ หรอื
แม้กระท่ังเพยีงความไม่ปกต ิหรือความน่าสงสยั
ในเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้ง 
แต่สิง่ทีเ่ราเหน็ในรอบนีก้ค็อื ผลการเลอืกตัง้ไม่
ได้มลีกัษณะท่ีมเีสยีงข้างมากเดด็ขาด และฝ่าย
ที่ถูกจัดการทางการเมืองก็ยังคงคะแนนนิยม
ในพื้นที่ได้มาก หากไม่นับการยุบพรรคไทย
รกัษาชาต ิฝ่ายเพือ่ไทยกอ็าจจะมคีะแนนพรรค
พันธมิตรที่ใกล้ชิดบวกเข้ามาอีก

ยิง่ไปกว่านัน้ การหยดุเวลาแห่งพฒันาการ
ของการเมืองไทยเอาไว้ด้วยวิธีคิดเดิมๆท่ีว่า 
ประชาธปิไตยนัน้หยดุได้ด้วยวธินีอกประชาธปิไตย 
โดยเช่ือว่ายังไม่พร้อมและรอได้ ละเลยคน
จ�านวนมากที่ถูกพรากอ�านาจการเลือกตั้งใน
รอบแรกของเขายาวนานเกอืบ 8 ปีนบัจากการ
เลอืกตัง้ พ.ศ. 2554 และการท�ารฐัประหารนัน้
ไม่ได้เป็นเพยีงการหยดุยัง้อ�านาจประชาชนจาก
การเลอืกตัง้ในระยะสัน้ๆเหมอืนการท�ารฐัประหาร
ในอดีตซึ่งมักจะหยุดยั้งได้สักปีกว่าๆ แต่มาใน
คร้ังน้ีการท�ารัฐประหารน้ันเกิดจากการที่พลัง
นอกประชาธิปไตยระลอกแรกได้หยุดย้ังการ
เลือกตั้งที่เกิดข้ึนไปเสียก่อนด้วยเง่ือนไขของ
การเลอืกตัง้ทีไ่ม่สามารถเกิดข้ึนได้ ตามมาด้วย
การท�ารฐัประหารซ�า้ และการยือ้อ�านาจไว้อย่าง
ยาวนาน 

ผลพวงของการยือ้อ�านาจอย่างยาวนาน
ท�าให้เกิดกระแสความหวังใหม่ๆให้กับพรรค
อนาคตใหม่ท่ีก�าเนิดมาจากระบอบกติกาที่ไม่
เปน็คุณกบัพรรคเพือ่ไทย และสง่เสรมิการเกดิ
พรรคใหม่ๆ เช่น พรรคพลังประชารัฐที่มีความ
ใกล้ชิดกับระบอบอ�านาจเดิม การเลือกตั้งครั้ง
นี้จึงไม่ใช่การเลือกต้ังที่ผู้ชนะคือผู้ที่ก�าหนด
กติกาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะปัจจัยที่
คาดไม่ถึงมีอยู่มากมาย

ในการพจิารณาการเลอืกต้ังในรอบนี ้ถ้า
เราไม่ยึดติดกับการประเมินความซับซ้อนด้วย
หลักการที่ต้องฟันธงแบบว่าตกลงเรารับความ
ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมได้แค่ไหน เราจะพบว่า
ในท้ายทีส่ดุฝ่ายระบอบอ�านาจเดมินัน้ไม่ได้รบั
ชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

พรรคพลังประชารัฐแม้จะอ้างว่าได้
คะแนนเสยีงมากทีส่ดุ แต่ได้เก้าอ้ีน้อยกว่าพรรค
เพ่ือไทย ทัง้ทีพ่รรคเพ่ือไทยส่งผูส้มคัรน้อยกว่า 
สว่นหนึง่จงึต้องถามว่าการจัดเขตเลือกตัง้ใหม่
นัน้เป็นคณุกบัฝ่ายผูม้อี�านาจมากแค่ไหน นอกจาก
นั้นแล้วพรรคอนาคตใหม่ก็ได้คะแนนมาเป็นที่
สาม ทั้งที่ได้ที่นั่งรายเขตน้อยกว่าพรรคพลัง
ประชารฐั แต่กลับได้ ส.ส.บัญชรีายชือ่มากเป็น
อันดับหนึ่ง

กล่าวอกีอย่างกคื็อ ล�าพังระบอบการเมอืง
การปกครองของคณะรัฐประหาร พรรคพลัง
ประชารัฐและผู้ที่สนับสนุนระบอบรัฐประหาร
อย่างพรรคเล็กๆไม่กี่พรรคที่แสดงออกอย่าง
ออกนอกหน้านัน้ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการ
ได้รับชัยชนะในรอบนี้จากการเลือกตั้ง เพราะ
คะแนนเสียงไม่เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล 
พวกเขาจึงสร้างชัยชนะด้วยเงื่อนไขส�าคัญ 2 
ประการคือ การเปิดเผยสูตรท่ีนับพรรคเล็กท่ี
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ให้กลายเป็นผู้มีสิทธิถูกนับ
เป็นพรรคทีม่ทีีน่ั่งจากบญัชีรายช่ือ และเท่าน้ัน
ก็ยังไม่พอ พวกเขายังจะต้องพึ่งพาการเจรจา
กบัพรรคประชาธปัิตย์และภมูใิจไทยเพ่ิมเข้าไป
อกีถงึจะได้ชัยชนะทีป่ร่ิมน�า้ในการจดัตัง้รัฐบาล 
และธ�ารงรกัษาการเปลีย่นผ่านแบบกลายพนัธุ์
เอาไว้ได้

ในประการทีส่ามซึง่เป็นประการสดุท้าย
ในข้อสังเกตการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง จะ
พบว่าความขัดแย้งในสังคมไทยน้ันไม่ได้ลดลง
ไปจาก 5 ปีก่อนทีก่ารท�ารฐัประหารอ้างว่าพวก
เขาเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย 
โดยเฉพาะความขัดแย้งแบบเหลืองแดง 

การเมืองไทยภายหลงัการท�ารฐัประหาร
เมือ่ปี 2557 น�าไปสูค่วามขดัแย้งใหม่ทีซ้่อนทบั
และเชือ่มโยงอย่างพสิดารกบัความขดัแย้งเดมิ 
โดยเกดิความขดัแย้งในมติใิหม่ ได้แก่ ความขดั
แย้งระหว่างฝ่ายสนบัสนนุรฐัประหารและฝ่าย
ต่อต้านรัฐประหาร เพราะศูนย์กลางของความ
ขัดแย้งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาสู่ตัว 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา และระบอบรฐัประหาร 
แต่ก็เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับ
ความขัดแย้งในมิติเดิม 

เม่ือเกดิกระแสการเลอืกต้ังและการเปิด
โอกาสให้ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงเกิดข้ึน
ได้ ความขัดแย้งในมิติที่สามก็เกิดขึ้นคือ ความ
ขดัแย้งระหว่างพรรคอนาคตใหม่กบัฝ่ายต่อต้าน
พรรคอนาคตใหม่ท่ีเปิดตัวท้ังท่ีแจ้งและอยู่ใน
ที่ลับ (รวมทั้งอินเทอร์เน็ต) 

การเมอืงหลงัการเลอืกตัง้จงึเผชิญหน้า
กับความขัดแย้งอย่างน้อย 3 มิติ (และอาจ
จะมีมิติที่ 4 และ 5 และ 6 เพิ่มขึ้นเข้าไปอีก) 
แต่ประเด็นที่ท้าทายก็คือการแสวงหาความ
เข้าใจถึงความซับซ้อนของมิติทางการเมือง
ทีซ่้อนทบักนัและเกาะเกี่ยวกนันั่นแหละครบั

 

...เมือ่เกิดกระแสการเลือกตัง้
และการเปิดโอกาสให้ความเคลือ่นไหว
ทางการเมืองเกิดขึน้ได้ 
ความขัดแย้งในมิติทีส่ามก็เกิดขึน้
คือความขัดแย้งระหว่างอนาคตใหม่
กับฝ่ายต่อต้านอนาคตใหม่
ทีเ่ปิดตัวทัง้ทีแ่จ้งและอยู่ในทีล่ับ...

ในที่สุดการเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 กผ่็านไปพร้อมกบัความน่าสนใจหลาย
ประการ

ผมเลยอยากทบทวนความเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองของประเทศนี้ในบางส่วนเพื่อให้
เราได้เดินไปด้วยกันต่อครับ

ประการแรก การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่
การเปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธิปไตยในความหมาย
ที่รับรู้กันทั่วไปในระดับสากล ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้
หมายความว่าประเทศของเรายงัเป็นเผดจ็การ 
แต่ประเทศไทยหลงัการเลอืกตัง้ไม่ใช่เผดจ็การ
เต็มรูป และไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มรูป

แต่เป็นระบอบการปกครองแบบผสมที่
เรียกว่าระบอบพันทาง (hybrid regime) ซึ่ง
ในการพดูถงึระบอบพนัทางบ้างกเ็รยีกว่าระบอบ

ผสม (mixed regime)
การเรียกว่าระบอบพันทางหรือไฮบริด

นั้นมีความหมายส�าคัญอยู่ 2 ความหมาย
1.เป็นระบอบท่ีมีการผสมกันขององค์

ประกอบทั้งประชาธิปไตยและเผด็จการ แต่
ความส�าคัญไม่ใช่การอธิบายว่าแค่มีของทั้ง 2 
อย่างอยูด้่วยกนั แต่ต้องอธบิายว่าองค์ประกอบ
ของท้ัง 2 ระบอบนั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 
เหมอืนทีเ่ราอธบิายว่าระบบไฮบรดิน้ันม ี2 องค์
ประกอบ แต่สิ่งส�าคัญคือท้ัง 2 ระบบท�างาน
ร่วมกันอย่างไร

2.นอกจากการท�างานของระบอบพันทาง
จะเป็นเรื่องของการอธิบายองค์ประกอบและ
การท�างานร่วมกันแล้ว สิ่งท่ีส�าคัญต่อมาก็คือ 
ที่มาที่ไปของระบอบพันทางนั้นคืออะไร? ด้วย

ว่าในการศึกษาในระดับหลักวิชาน้ัน ระบอบ
พนัทางดเูหมอืนว่าจะมลีกัษณะท่ีคล้ายกบัความ
เป็นจรงิมากกว่า โดยทีร่ะบอบพนัทางอาจเกดิ
ได้ทัง้จากการแทรกแซงจากภายนอกประชาธปิไตย 
เช่น การท�ารัฐประหาร แล้วก็พยายามที่จะ
สร้างความชอบธรรมให้กับระบอบโดยน�าเอา
องค์ประกอบบางอย่างของประชาธิปไตยเข้า
มาผสม เช่น การเปิดรับความคิดเห็น การตั้ง
ตัวแทนภาคประชาชนบางกลุ่ม การสร้าง
พันธมิตรร่วมกับสื่อมวลชนบางกลุ่ม หรือกับ
นักการเมืองบางกลุ่ม

แต่ในอกีด้านหนึง่ระบอบพนัทางอาจจะ
มาจากการกลายสภาพของประชาธิปไตยเอง 
อาทิ รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังพยายามลด
ทอนบทบาทการตรวจสอบของฝ่ายค้านและ



12 13๒๑20th Anniversary

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๑20th Anniversary

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

สุดท้ายการประกาศเส้นทางแห่งความ
รกัและการให้อภัยเพือ่สร้างสวรรค์บนโลกกถ็กู
โลกที่โหดร้ายลงโทษเยซูด้วยการตรึงกางเขน 
ยคุต่อมาทีค่รสิต์ศาสนาเข้าสูก่รุงโรม ชาวครสิต์
ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าเยซูเคยถูก
กระท�ามาก่อนเสยีอกี แต่ในทีส่ดุเมือ่จกัรพรรดิ
คอนสแตนตนิตดัสนิใจนบัถอืครสิต์ศาสนาและ
ได้ใช้ “ไม้กางเขน” น�าทัพพิชิตกองทัพศัตรู
ส�าเรจ็ จงึอปุถมัภ์ครสิต์ศาสนาให้รุง่เรอืง ท�าให้
เกิดศาสนจักรคริสต์ที่ยิ่งใหญ่และเรืองอ�านาจ
ครอบคลุมยุโรปร่วมพันปีตลอดยุคกลาง

ถงึตอนนีบ้รรดาผูน้�าศาสนาทีกุ่มอ�านาจ
ศาสนจกัรก็ลมืค�าสอนเร่ือง “ความรักและการ
ให้อภยั” ของเยซเูสยีสิน้ พวกเขาใช้สารพัดวิธีที่
โหดเห้ียมในการทรมานและประหารชวีติพวก
นอกรีต ขณะเดียวกันพวกเขาก็พร้อมจะใช้
สัญลักษณ์ไม้กางเขนบนธงในสงครามศาสนา 
เช่น สงครามครเูสด และในยคุหลังปฏริปูนิกาย
โปรเตสแตนต์ ชาวคริสต์นกิายต่างๆกหั็นกลับ
มารบรากนัเองอกียาวนาน จนเมือ่เกดิแนวคดิ
โลกวสิยั (secularism) และการปฏวิตัปิระชาธปิไตย
ล้มระบบ “อ�านาจเทวสทิธิ”์ ของกษตัรย์ิและ
สนัตะปาปาลงไปได้ จงึเกดิระบอบประชาธปิไตย
และการแยกศาสนาจากรฐั การกดขีแ่ละความ
รนุแรงในนามศาสนาแบบยุคกลางจึงจบลง

ชาวพทุธบ้านเรามกัมองอย่างเข้าข้างตวั
เองว่า ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไม่ได้กดขี่
รนุแรงเหมือนประวตัศิาสตร์ครสิต์ศาสนาและ
อิสลาม แต่นี่เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะ
ประวตัศิาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์และ
สยาม/ไทยก็คือประวัติศาสตร์ที่รัฐกับศาสนา
ไม่ได้แยกจากกนัเช่นเดยีวกบัยโุรป ต่างกันตรง
ทีป่ระวัตศิาสตร์ยโุรปมีการถกเถียงและต่อสูก้นั
มาตลอดยคุกลางว่า อ�านาจในนามพระเจ้าของ
กษัตริย์กับสันตะปาปาใครควรเหนือกว่าใคร 

บางช่วงเวลาที่กษัตริย์เรืองอ�านาจ 
ศาสนจกัรกอ็ยูใ่ต้บงการของรฐั แต่บางช่วงเวลา
ทีศ่าสนจกัรเรอืงอ�านาจเหนอืกว่า ศาสนจกัรก็
บงการรัฐ บางครั้งก็ท�าสงครามกันระหว่าง
ศาสนจกัรกบัรฐัต่างๆ แต่หลงัปฏริปูโปรเตสแตนต์
ศาสนาถูกควบคุมโดยรัฐ และเป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองของชนชั้นน�าชัดเจนขึ้น 

ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไม่เคยสร้าง
ศาสนจักรเรืองอ�านาจเช่นนั้น เนื่องจากวินัย
สงฆ์และประเพณีนักบวชไม่เอื้อให้สังคมสงฆ์
สถาปนาอ�านาจอย่างเป็นเอกภาพขึน้มาได้แบบ
คริสต์ศาสนาและอิสลาม แต่อ�านาจตามความ

เชื่อทางศาสนาถูกยกมาอยู่ที่ชนชั้นปกครอง
อย่างเบ็ดเสร็จ เพราะพุทธศาสนาสถาปนา
ชนชั้นปกครองเป็นสมมุติเทพ พระโพธิสัตว์ 
พระพุทธเจ้าอยู่หัว

แต่ชนชัน้ปกครองกไ็ม่ได้อาศยัความชอบ
ธรรมจากความเชื่อของพุทธศาสนาเท่านั้น 
เนือ่งจากค�าสอนพทุธศาสนาไม่ระบวุ่าผูป้กครอง
ต้องใช้อ�านาจเด็ดขาด ในจักกวัตติสูตรระบุว่า
ผู้ปกครอง “ไม่ควรใช้ศัสตราวุธและอาชญา” 
หรือไม่ควรใช้อ�านาจเดด็ขาดและความรนุแรง
ในการปกครอง หากควรใช้คุณธรรมปกครอง
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้ปกครอง ชนชั้น
ปกครองจงึต้องน�าคตพิราหมณ์ในมนูธรรมศาสตร์
ที่ยืนยันการใช้อ�านาจเด็ดขาด (despotism) 
มาใช้ในการปกครองด้วย

ดงันัน้ อ�านาจของชนชัน้ปกครองจงึเป็น
ระบบอ�านาจผสมระหว่างปรัชญาการเมืองแบบ
พุทธกับพราหมณ์ ปรัชญาการเมืองแบบพุทธ
สถาปนาภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและผู้มีบุญ
ญาธิการ ปรชัญาการเมืองแบบพราหมณ์สถาปนา
อ�านาจเด็ดขาดและศักดิ์สิทธิ์แตะไม่ได้ของ
ชนชั้นปกครอง 

ผู ้ปกครองในรัฐพุทธศาสนา (ผสม
พราหมณ์) ตลอดระยะเวลาราว 800 ปี จึงมี
อ�านาจเด็ดขาดปกครองทั้งอาณาจักรและ
พทุธจกัร ถามว่าในรฐัพทุธศาสนามกีารใช้ความ
รนุแรงไหม กม็มีาตลอด โดยเฉพาะในความขัด
แย้งทางการเมืองชิงราชสมบัติของชนชั้นน�าที่
เกิดขึ้นอยู่เสมอ พระสงฆ์ก็เลือกข้างทางการ
เมอืงมาตลอด ทัง้เลอืกข้างผูช้นะและผูแ้พ้ บาง
คร้ังพระสงฆ์ก็น�าก�าลงับุกวังท�ารัฐประหารเสยี
เอง (เช่น กรณีพระเจ้าทรงธรรม) บางครั้งก็ตั้ง
ก๊กก่อกบฏก็มี ยังไม่นับว่ารัฐพุทธศาสนาด้วย
กนักร็บพุง่กนัตลอดเวลาไม่ต่างจากประวตัศิาสตร์
ยุโรปก่อนยุคสมัยใหม่เลย อาจต่างเพียงราย
ละเอียดของอุดมการณ์ทางการเมืองและ
แสนยานุภาพเท่านั้น

แต่ไม่ว่ารายละเอียดของอุดมการณ์
ทางการเมืองแบบศาสนาจะต่างกัน มันก็
เหมือนกันอยู่อย่างคือ เมื่อศาสนากลายมา
เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง เช่น ให้ “อ�านาจ
เทวสิทธิ์” หรือ “อ�านาจธรรมราชา” แก่
กษัตริย์ อ�านาจเช่นนั้นก็คืออ�านาจทางชนชั้น
ที่ครอบง�ากดขี่เฉกเช่นกัน เพราะศาสนาที่ไม่
ได้แยกจากรัฐได้กลายเป็นศาสนาที่สถาปนา
อ�านาจของผู้ปกครอง วัฒนธรรมทางชนชั้น
ศักดินา เจ้าขุนมูลนาย ไพร่ ทาสขึ้นมา 

ทางสองแพรง่
ของศาสนา

...พุทธศาสนาไทยถกูใชค้รอบง�า
ทางความคดิและอดุมการณ์
สนบัสนนุระบบศักดนิามายาวนาน 
จนยากทีค่วามคดิเรือ่งเสรภีาพและ
ประชาธปิไตยจะหยัง่รากและงอกงาม
ขึน้มาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมัน่คง...

ดังน้ัน ยุคกลางท่ีศาสนาคริสต์รุ่งเรือง 
ความรุ่งเรืองน้ันจึงสะท้อนภาพด้านตรงข้าม
กบัวถิแีห่งความรกัและการให้อภยัตามค�าสอน
ของเยซู เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่พุทธศาสนา
รุง่เรอืงในยคุรฐัพทุธศาสนาตัง้แต่สโุขทยัจนถงึ
ช่วงก่อนปฏวัิติสยาม 2475 วิถขีองพุทธศาสนา
กเ็ป็นวถิีของการสนับสนุนอ�านาจเด็ดขาดของ
กษตัรย์ิและระบบชนชัน้ศกัดนิาเสมอมา ซึง่ตรง
ข้ามกับค�าสอนที่ว่าพุทธะปฏิเสธระบบชนชั้น
วรรณะโดยสิ้นเชิง

แต่น่าเสยีดายท่ีหลงั 2475 คณะราษฎร
ไม่ได้แยกศาสนาจากรัฐ นี่เป็นเพราะว่าสังคม
ไทยไม่เคยเกดิแนวคดิโลกวิสยัมาตัง้ค�าถามต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาว่า มันก่อ
ปัญหาการครอบง�าทางความคดิ อดุมการณ์ใน
หมูป่ระชาชนอย่างลกึซึง้เพยีงใด ฝ่ายซ้ายบ้าน
เรา ยกเว้น “จิตร ภูมิศักดิ์” แล้ว ก็แทบไม่มี
ใครวิพากษ์ประเด็นศาสนากับรัฐอย่างจริงจัง

เหมือนไม่ตระหนักกันว่า การปกครอง
นั้นไม่ใช่ตัดสินจากการใช้อ�านาจรูปธรรม เช่น 
กองทัพ กฎหมาย ศาล ระบบราชการ เป็นต้น
เท่าน้ัน ยังอาศัยอ�านาจครอบง�าทางความคิด 
ความเชื่อ และอุดมการณ์อย่างมากด้วย พุทธ
ศาสนาไทยถูกใช้ครอบง�าทางความคิดและ
อุดมการณ์สนับสนุนระบบศักดินามายาวนาน 
จนยากทีค่วามคดิเร่ืองเสรีภาพและประชาธิปไตย
จะหยัง่รากและงอกงามขึน้มาได้อย่างต่อเนือ่ง
และมั่นคง

กรณีพระพุทธรูปอุลตร้าแมนคือภาพ
สะท้อนชดัเจนว่า แม้แต่เสรีภาพทางศาสนาก็ยัง
มไีม่ได้อย่างแท้จรงิ และเมือ่พิจารณาความเป็น
จริงที่ว่า ระบบปกครองสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้ 
“พระราชอ�านาจ” ตามโบราณราชประเพณี
เท่านั้น ก็ยิ่งชัดเจนว่าคติรัฐพุทธศาสนาแบบ
โบราณยังถูกน�ามาใช้แม้ในยุคศตวรรษที่ 21 
ท�าให้พระสงฆ์ไม่มอีสิรภาพปกครองกนัเอง และ
พทุธศาสนาโดยรวมกถ็กูใช้สนบัสนนุอ�านาจทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตยอยูเ่สมอไป    

กล่าวโดยสรปุ ทางแพร่งท่ีเป็นการเดนิ
ตามค�าสอนของพุทธะอย่างแท้จริงไปกันได้
กับประชาธิปไตย หรือไม่ขัดกับเสรีภาพและ
ประชาธปิไตย แต่ทางแพร่งท่ีพุทธศาสนาผูก
ติดกับอ�านาจรัฐเป็นทางแพร่งที่ท�าให้พุทธ
ศาสนาเป็นอปุสรรคต่อเสรภีาพและประชาธปิไตย 
ชาวพุทธส่วนใหญ่จะเลือกทางไหน นี่เป็น
ปัญหาท้าทายในยุคปัจจุบัน

ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ 
อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษาหัวหิน 
นักเขียน นักวิชาการ

ด้านพุทธศาสนาและการเมือง 
ผู้เขียนบทความลงเว็บไซต์ 

และส่ือหลายส�านัก
โดยใช้นามแฝงว่า 

“นักปรัชญาชายขอบ” 
นอกจากบทความ

ในฉบับพิเศษนี้
 ผู้สนใจสามารถติดตาม

ความคิดเห็นทีแ่สบคม 
บาดลึกถึงแก่นธรรม 

จากอาจารย์สุรพศ
ได้ทาง Facebook
“สุรพศ ทวีศักดิ์“

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ท�าไมชาวพทุธจงึมีความเห็นเป็นสองฝ่ายกรณี 
“พระพุทธรูปอุลตร้าแมน” ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า
เป็นเร่ืองลบหลู่ดูหมิ่นพุทธะ สมควรที่อ�านาจ
รัฐและองค์กรปกครองสงฆ์จะต้องเข้ามา
จัดการ เช่น ให้นักศึกษาที่วาดพระพุทธรูป 
อุลตร้าแมนมากราบขอขมาเจ้าคณะจังหวัด 
ซึ่งก็ถามต่อได้ว่า หากนั่นเป็นการลบหลู่ 
ดูหมิ่นพุทธะ เหตุใดต้องมาขอขมาเจ้าคณะ
จังหวัด พุทธะมอบหมายให้เจ้าคณะจังหวัด
เป็นตัวแทนตั้งแต่เม่ือใด หรือเจ้าคณะจังหวัด
อ้างตนเป็นตัวแทนของพุทธะได้อย่างไร บาง
คนยังเห็นว่าแค่ขอขมายังไม่สาสม ต้องแจ้ง
ความเอาผิดทางกฎหมายด้วย 

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าหากยึดถือตาม
ค�าสอนของพุทธะแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต้อง
ลงโทษคนวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน เพราะ
พุทธะไม่เคยสอนให้ลงโทษใครก็ตามที่ถูกมอง
ว่าลบหลู่ดูหมิ่นพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ ถ้ามี
ใครพูดจาหรือแสดงออกในทางใดๆต่อพุทธะ 
ธรรมะ และสังฆะ ผิดจากความเป็นจริง ก็ให้
พุทธศาสนิกโต้แย้งด้วยเหตุผลเท่านั้น 

นี่คือ “ทางสองแพร่ง” ของศาสนา ทาง
หนึง่คอื การใช้อ�านาจรฐัเข้ามาปกป้องคุ้มครอง
และจัดการคนที่ถูกกล่าวหาว่าลบหลู่ดูหมิ่น
ศาสนา อีกทางหนึ่งคือ การเดินตามค�าสอน
ของพระศาสดา

ปัญหาแบบเดียวกันนี้มีอยู่ในศาสนา
หลกัๆของโลก เช่น ในคริสต์ศาสนา เยซสูอนให้ 
มองศาสนิกของศาสนาอื่นเป็นเพื่อนบ้าน  
ให้ “รักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตัวเอง” และให้
อภัยแก่ศัตรู “หากเขาตบหน้าก็หันอีกข้างให้
เขาตบด้วย” แต่ประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์
นั้นยากยิ่งที่จะท�าตามค�าสอนเช่นนี้ได้

ในยคุแรกเริม่ เยซมูุง่มัน่ท่ีจะน�าพาเหล่า
สาวกเดินบนเส้นทางแห่งความรักและการให้
อภยั เพราะเชือ่ว่าน่ีคอืวิถแีห่งสวรรค์ของพระเจ้า 
แต่เยซูกถ็กูเล่นงานโดยอ�านาจรฐัทีไ่ม่เคยมคีวาม
รักและให้อภัยแก่ผู้ใด โดยเฉพาะใครก็ตามที่
ประกาศตนเป็น “พระเมสสิยาห์” ย่อมถือว่า
เป็นกบฏที่ต้องถูกตรึงกางเขน และส�าหรับ
บรรดาผู้น�าศาสนายิวนิกายฟาริสี ศาสนาของ
พวกเขาย่อมเป็นศาสนาที่แท้จริงเหนือกว่า
ศาสนาอ่ืนๆ ดงันัน้ ใครท่ีประกาศตนเป็น “บตุร
ของพระเจ้า” และยังสอนให้มองศาสนาอ่ืนๆ
เป็นเพื่อนบ้านท่ีควรรักเท่ากับรักตนเอง เขา
ก�าลังชักน�าออกนอกทางที่ถูกต้อง และนี่คือ
การดูหมิ่นพระเจ้า
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1.ประวตัศิาสตร์หน้านีเ้ป็นการวางแผน
อย่างเป็นกระบวนการในการสร้างกระแสเกลยีด
ชัง “3 ทรราช” ตั้งแต่การใช้เรื่องทุจริต การ
ใช้กระแสการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิอย่างการตข่ีาว
การพบซากสตัว์ป่าจากอทุยานฯในเฮลคิอปเตอร์
ทหาร จนมกีารตพีมิพ์ “บนัทกึลบัจากทุง่ใหญ่” 
เพื่อรวมกระแสพุ่งเป้าไปที่ “3 ทรราช”

2.สาเหตุส�าคัญหนึ่งของเหตุการณ์ 14 
ตลุา ท่ีมกีารกล่าวถึงคอืการสบืทอดอ�านาจของ 
“3 ทรราช” แต่รัฐบาลประยุทธ์ที่ครองอ�านาจ
จากรัฐประหารมา 5 ปีก็ยัง “สืบทอดอ�านาจ” 
เช่นกนั แต่ไม่มกีระแสต่อต้าน เพราะเหล่าชนชัน้
น�าประสานประโยชน์กันได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกับ
การสบืทอดอ�านาจของจอมพลถนอม กติตขิจร 
ตัง้แต่หลงัการตายของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
และการท�ารัฐประหารตัวเองในปี 2514 ก็ไม่มี
ใครต่อต้าน เพราะฝ่ายต่อต้านยังไม่พร้อม ยัง
รอการสุกงอมของสถานการณ์

จาก 14 ตุลา-6 ตุลา-ขณะนี้ 

เผดจ็การทรราช
ยงัอยู ่(อีกไม่นาน)

3.การท่ีนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
เคลือ่นขบวนนกัศกึษาประชาชนไปวงัสวนจติรฯ
โดยพลการนั้น (https://bit.ly/2yRXiop) ใน
แง่หนึ่งอาจเป็นความบังเอิญ แต่ในอีกแง่หนึ่ง
อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการรับแผนร้ายมา
จากใครหรือไม่ เพราะการเคลื่อนขบวนเช่นนี้
ท�าให้เกิดการจลาจลขึ้น

4.รัฐบาล “3 ทรราช” ในขณะนั้นไม่ได้
หวังสร้างความรุนแรง ได้เปิดการเจรจาตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคมแล้ว และได้บรรลุข้อตกลงทั้ง
การปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม และให้มีการร่าง
รัฐธรรมนูญและเลือกตั้งใหม่ แต่ฝ่ายตรงข้าม
กับ “3 ทรราช” ได้ฉวยโอกาสก่อการจลาจล
ขึ้น

5.ทีม่ข่ีาวลอืว่า พ.อ.ณรงค์ กติตขิจร ขึน้
เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนบนถนนราชด�าเนิน
นั้น พ.อ.ณรงค์ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่เป็น
ความจริง (https://bit.ly/2OLtnHq) ซึ่งก็คง

เป็นไปได้ตามนั้น เพราะหากมีการกราดยิงใส่
ผู้คนจ�านวนมากจรงิ ยอดผู้เสียชวีติคงมมีากกว่า 
77 รายเป็นแน่ และคงพบผู้ที่ถูกกราดยิงด้วย
กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์บ้าง

6.การเผาแล้วได้เป็นวรีชนในเหตกุารณ์ 
14 ตลุานัน้ คล้ายกบัการเผาในกรณเีหตกุารณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 แต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
กับการเผาในเหตุการณ์พฤษภา 2553 แต่คน
เผาอาจเป็นคนพวกเดยีวกันทีส่ร้างสถานการณ์
ขึ้นมาให้ดูวุ่นวายว่าเป็นความโกรธแค้นของ
ประชาชน  

7.สถานท่ีหน่ึงที่ถูกเผาก็คือตึก กตป. 
(ส�านกังานคณะกรรมการตรวจสอบและตดิตาม
ผลการปฏบิตัริาชการ) ซ่ึงเป็นศนูย์ปราบปราม
การทุจริต ในประวัติศาสตร์อ้างว่าประชาชน
โกรธแค้นที ่พ.อ.ณรงค์เป็นผู้บงัคบับญัชาทีน่ัน่ 
แต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่า ฝ่ายตรงข้ามกับ “3 
ทรราช” อาจมหีลกัฐานในการท�าผดิคดิช่ัวเกบ็
อยู่ในอาคารน้ัน จึงส่ังชายฉกรรจ์นอกเคร่ือง
แบบมาเผา

8.นอกจากการเผาแล้วยงัมกีารทบุท�าลาย
ไฟจราจรตามสีแ่ยกต่างๆจ�านวนมาก คล้ายกับ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 อีกเช่นกัน การ
สร้างความวุน่วายอย่างนีก็้เพือ่สร้างกลียคุ หวงั
ผลในการโค่นล้มผูป้กครองในยคุนัน้ (3 ทรราช / 
พล.อ.สุจินดา)

9.ผูเ้ผาท�าลายสถานทีต่่างๆในเหตกุารณ์ 
14 ตุลา 2516 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 
และเหตุการณ์พฤษภา 2553 นั้น เห็นหน้าตา
ชัดเจน แต่ไม่เคยจับคนเผาได้ ใน 2 เหตุการณ์
แรก บุคคลนิรนามเหล่าน้ันอาจได้รบัการยกย่อง
เป็นวีรชน แต่ส�าหรับเหตุการณ์พฤษภา 2553 
การเผาของบคุคลนรินามเหล่านัน้กลบัถกูใช้ใส่
ร้าย “เสือ้แดง” ว่าเป็นคนเผา ซึง่ภายหลงัศาล
ฎีกาก็ได้ยกฟ้องไปในที่สุด (https://bit.
ly/31jtvjP)

10.รฐับาลจอมพลถนอมพอเหน็เหตกุารณ์
บานปลายจึงตัดสินใจลาออก และยอมที่จะ
ออกนอกประเทศ ซึง่แม้ในขณะนัน้จะกมุอ�านาจ
เตม็ หากสัง่การปราบปรามเฉยีบขาดแบบกรณี
เทยีนอนัเหมนิประชาชนกค็งถกูฆ่าตายเป็นเบอื 
โดยกรณีเทียนอันเหมินตาย 400-3,000 คน 
(https://bit.ly/2ON33N5) ส่วนเหตุการณ์ 
14 ตลุา ตาย 77 คน (https://bit.ly/2kUGB1R) 
นี่แสดงว่ารัฐบาลในสมัยนั้นเห็นแก่ชีวิตของ
ประชาชน ในขณะที่ผู้ก่อจลาจลซึ่งเป็นบุคคล
นรินามในทีม่ดืทีถ่กูบงการโดยศตัรทูางการเมอืง
ของ “3 ทรราช” ที่ใช้ชีวิตของประชาชนมา
เปลีย่นแปลงการปกครองต่างหากทีส่มควรถูก
ประณาม

11.กรณีการยึดทรัพย์ “3 ทรราช” 
ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่ยึด 434 ล้านบาท 
(https://bit.ly/35y1KYh) ซึ่งน้อยมากเมื่อ
เทยีบกบัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ ที ่2,874 ล้าน
บาท (https://bit.ly/2IR8ebb) อย่างไรกต็าม 
ทรัพย์สินที่ “3 ทรราช” ถูกยึดจริงมีน้อยกว่า
ตัวเลขดังกล่าวมาก และส่วนมากเป็นมรดก
ตกทอดกันมา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่
การ “ใส่ไข่” ในการข่าวท�าให้พวกเขากลาย
เป็นมารไป

12.การสร้างวาทกรรม “3 ทรราช” ก็

เหมือนกับการสร้างวาทกรรม “เผาบ้านเผา
เมือง” ซึ่งแม้จะไม่จริงที่ว่าเสื้อแดงเผา แต่ก็ได้
ผลชะงัดกับการป้ายสีหรือใส่ร้ายศัตรูทางการ
เมือง กระบวนการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง
เกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยนายปรีดี พนมยงค์ ที่
โดนมาแล้ว จอมพล ป. พบิลูสงคราม กถ็กูกล่าว
หาว่า “โกงเลือกตั้ง” พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ก็
เคยถกูป้ายสว่ีาอยากเป็นประธานาธบิดคีนแรก
ของไทย (https://bit.ly/2nHuRXY) เป็นต้น 
ศัตรูในทีม่ดืของเหล่าทหารท่ีกมุอ�านาจใช้กลเมด็
น้ีในการท�าลายฝ่ายตรงข้ามอย่างมปีระสทิธภิาพ

13.เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ไม่ใช่การปฏิวัติ
ของประชาชน แต่เป็นเพียงการ “ดราม่า” ใช้
ชวีติผูค้นทีรั่กชาต ิรักประชาธปิไตย เป็นเครือ่ง
มือในการโค่นล้ม “3 ทรราช” เพื่อขึ้นมามี
อ�านาจแทน จะเห็นได้ว่าหลังเหตุการณ์ 14 
ตลุา ผูน้�านกัศกึษา ประชาชน ชาวนา กรรมกร 
ถูกหมายหัวฆ่าตายทีละคนสองคนอย่างโหด
เหี้ยม

14.ขั้วอ�านาจตรงข้ามกับ “3 ทรราช” 
นี้ท�าให้ชีวิตประชาชนตายไปเหมือนผักปลา 
อย่างเช่นเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 กเ็กดิจาก
กระบวนการป้ายสีนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตลอด 3 ปี (2516-2519) ให้เกิดความเกลียด
ชังคล้ายการเกลียดชัง “3 ทรราช” ป้ายสีว่า
ไม่จงรกัฯ/หมิน่ฯ แล้วเข้าปราบปราม อย่างคน
ทีเ่อาเก้าอีฟ้าดศพนกัศกึษาทีถ่กูแขวนคอกเ็ป็น
ไปได้ว่าคือคนนอกเครื่องแบบที่แอบมาสร้าง
สถานการณ์ สร้างความเกลียดชังในหมู่ชน แต่
ไม่ใช่ประชาชนแท้ๆ

15.เราได้โค่นล้ม “3 ทรราช” ลงแล้ว 
แต่ระบอบเผด็จการทรราชยังอยู่ ทรราชก็ยัง
แอบอยู ่และยงัม ี“ทรราช” อกีหลายตวัค่อยๆ
ทยอยปรากฏ บ้างก็อยู่ในที่ลับ บ้างก็อยู่ในที่
แจ้ง ข้อนี้แตกต่างจากกรณีการโค่นล้มทรราช 
มาร์กอสแห่งฟิลิปปินส์ ทรราชซูฮาร์โตแห่ง
อินโดนเีซยี ทีห่ลงัจากโค่นล้มแล้วกไ็ม่มทีรราช
หลงเหลืออยู่อีกเลย

16.ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 วัน

น้ันพวกเรามุง่แต่จะต่อต้านทรราชท่ีบวชเข้ามา
ในไทย ไม่เคยคดิหม่ินพระบรมเดชานภุาพแม้แต่
น้อย แต่พวกเรากลับถูกใส่ร้ายป้ายสี และถูก
รมุฆ่าหมู ่ทัง้ทีเ่ราชมุนมุอย่างสงบในมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์โดยไม่ได้ออกไปก่อความวุ่นวาย
อะไรเลย นี่คือความโหดร้ายป่าเถื่อนของพวก
เผด็จการทรราชที่ฆ่าคนไทยด้วยกันเองเพื่อ
อ�านาจ

17.หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เรา
กอ็ยู่ภายใต้ระบอบเผดจ็การทีใ่ช้กลไกประชาธิปไตย
ครึ่งใบมาจนถึงปี 2531 ก่อนที่ พล.อ.ชาติชาย 
ชณุหะวณั จะได้รบัเลอืกตัง้เป็นนายกรฐัมนตรี
ให้มีประชาธิปไตยในช่วงส้ันๆ แต่เม่ือฝ่าย
เผดจ็การทรราชเหน็ว่าจะคมุรฐับาลประชาธิปไตย
ทีม่ผีลงานโดดเด่นไม่อยู ่กใ็ส่ร้ายป้ายสว่ีาโกงกิน
สารพัด ก่อนที่จะ “กดปุ่ม” ท�ารัฐประหารอีก 
แต่การกลับไปสู่ระบอบเผด็จการอีกครั้งคงไม่
ง่ายนกัเพราะการตอ่สู้ของนักศกึษาประชาชน 
จึงเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬท่ีฝ่ายเผด็จการ
ทรราชต้องยอมให้กลไกอ�านาจปืนกลบัเข้ากรม
กอง ประชาชนจึงได้ประชาธิปไตยกลับมาใน
ช่วงปี 2535-2544

18.รฐับาลประชาธปิไตยใส่ใจประชาชน
ด้วยนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
กองทุนหมู่บ้าน ปราบปรามพวกบ่อนท�าลาย
ประชาชนด้วยยาเสพติด ปราบหวยเถื่อน ท�า
หวยบนดนิให้คนมงีานท�า 4 แสนคน จนประชาชน
นิยมและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่กิน
ได้ทีส่่งผลต่อความอยูด่กีนิดขีองประชาชน เมือ่
นัน้ฝ่ายเผดจ็การทรราชกเ็หน็ว่าจะไม่อาจควบคมุ
รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนได้อีก
ต่อไป จึง “กดปุ่ม” รัฐประหารเข้าให้อีกเมื่อปี 
2549 ยดัข้อหาทจุรติโกงกินเช่นเคย แถมป้ายสี
ด้วยข้อหาไม่จงรักภักดี นอกจากนี้ยังฉีกทิ้ง
รัฐธรรมนูญฉบับที่เลือกผู้แทนของประชาชน
มาร่างอย่างเป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่ง
อีกด้วย

19.เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ในปี 2551 
ตามรัฐธรรมนูญท่ีบดิเบีย้วไม่เป็นประชาธปิไตย 

...เรายงัวนเวยีนอยูก่บั
ระบอบเผดจ็การทรราช
ทีผ่ลติหวัหนา้คณะรัฐประหารคนแลว้คนเลา่ 
แตเ่รากไ็ดต้าสวา่งแลว้วา่
แมป้ระชาชนจ�านวนมากจะยงัถกู
พวกเผดจ็การทรราชมอมเมาอยู่ 
แตก่ค็อ่ยๆรูแ้ลว้วา่พวกมนั
เอาแตก่อบโกยความมัง่คัง่เขา้ตวัเอง
และพวกพ้อง ไมไ่ดเ้หน็แกป่ระโยชน์
ของประเทศชาต.ิ..

ปรากฏว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะการ
เลือกตั้งเข้ามาอีก จนฝ่ายเผด็จการทรราชทน
ไม่ไหว จึง “กดปุ่ม” ท�ารัฐประหารอีกครั้งในปี 
2557 คราวนีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าจะครองอ�านาจได้
ยาวนาน จึงสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการ
หนกัขึน้กว่าเดมิ รัฐบาลฝ่ายเผดจ็การนอกจาก
ใช้ช่องทางกลไกรฐัธรรมนญูทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตย
เข้ามากุมอ�านาจแล้ว ยังใช้เล่ห์กลสารพัด ทั้ง
บัตรเขย่ง การใช้องค์กรที่ไม่อิสระ กลยุทธ์ซื้อ
ตวังเูห่าเพือ่จะได้ครองอ�านาจ แต่กไ็ด้แค่ “ปริม่
น�้า” เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับ
ฝ่ายเผด็จการ

20.แม้วันนี้ 43 ปีผ่านมาตั้งแต่ปี 2519 
เรายงัวนเวยีนอยูก่บัระบอบเผดจ็การทรราชที่
ผลติหวัหน้าคณะรฐัประหารคนแล้วคนเล่า แต่
เราก็ได้ตาสว่างแล้วว่าแม้ประชาชนจ�านวนมาก
จะยงัถกูพวกเผดจ็การทรราชมอมเมาอยู ่แต่ก็
ค่อยๆรู้แล้วว่าพวกมันเอาแต่กอบโกยความ
มั่งคั่งเข้าตัวเองและพวกพ้อง ไม่ได้เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติ ได้แต่โยนเศษเงิน
แบบบัตรคนจนให้กับประชาชน

21.ประเทศที่เจริญขึ้นทุกวันนี้เพราะ
ประชาชนคนเลก็คนน้อยเสยีภาษทีางอ้อมผ่าน
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ คนรวยที่หลบ
เลีย่งภาษเีก่ง เสยีภาษน้ีอยกว่าประชาชน คนรวย
ที่บริจาคนับร้อยล้านก็เพื่อหวังผลตอบแทน 
และกเ็ป็นเงนิแค่กระผกีริน้เมือ่เทยีบกบัทรพัย์
สมบติัมหาศาล ไม่ได้คร่ึงของประชาชนคนเลก็
คนน้อย ประชาชนมองเหน็แล้วว่า คนท่ีท�าคณุ
ต่อประชาชนนัน้คอืคนทีม่หีวัใจรกัในประชาธิปไตย
ทีม่กัถกูรฐัประหารไปเพราะท�าเกนิหน้าเกนิตา
พวกเผด็จการ

22.ต้นไม้เผด็จการที่ผุกร่อน เน่าใน คง
อยู่ได้อีกไม่นาน รอให้ใบเหี่ยวเฉาค่อยๆร่วง
ลงพืน้เอง วรีชน 6 ตุลาคม 2519 ไม่ได้มีโอกาส
เห็นชัยชนะของประชาชน ผู้รักประชาธิปไตย
หลายคนกต็ายไปมากมายก่อนทีจ่ะเหน็ชัยชนะ
ของฝ่ายประชาชน แต่ก็คงอีกไม่นานแล้ว 
ประชาชนไม่มีอะไรจะสูญเสียมากไปกว่านี้อีก
แล้ว พวกเผด็จการทรราชต่างหากที่ก�าลังตัว
สั่นงันงกรอวันสูญเสียอ�านาจอธรรมไป

23.ถึงแม้ว่ายังมีสมุนเผด็จการทรราช
เกิดขึ้นมาทุกวันเพราะได้รับเศษเงิน ลาภยศ
สรรเสริญ และปลอกคอ แต่จ�านวนประชาชน
ผู้รักชาต ิรกัประชาธปิไตยโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
ก็เกิดขึ้นทุกวันเช่นกัน เท่านี้ทุกท่านก็คงคิดได้
แล้วว่าฝ่ายใดจะชนะ

เผด็จการทรราชมีจุดตายที่ต้องปรน
เปรอพวกสมนุให้อยูด่มีสีขุ เสพสขุเหนือความ
ทุกข์ยากของประชาชน น่ีคือความผุกร่อน
ของพวกมัน พวกมันดูเหมือนแข็งแกร่งแต่
เน่าใน พวกมันคงอยู่ได้อีกไม่นาน ระบอบ
เผดจ็การทรราชต้องหมดสิน้ไปจากประเทศไทย
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ประเทศจะได้เป็น
ของประชาชนอย่างแท้จริง

นี่คือสัจธรรม

ประวตัิศาสตร์การตอ่สูเ้พือ่สทิธเิสรีภาพและ
ความอยูด่กีนิดขีองประชาชนทกุคนมมีานาน
แล้ว และยงัต่อสูต่้อไป เพราะเผด็จการทรราช
ยังอยู่ยั้งยืนยงอยู่ (อีกไม่นาน)

14 ตลุาคม 2516 ถอืเป็นวนัประวตัศิาสตร์
ทีโ่ค่นล้ม “3 ทรราช” ออกไปจากประเทศไทย 
และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประชาธิปไตยของ
ประชาชน แต่ความจริงทีซ่่อนเร้นน่าจะมมีากมาย
ที่ต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ท่ีแตกต่างจาก
ความเชื่อเดิม

ดร.โสภณ พรโชคชัย
นักเศรษฐศาสตร์

และนักวิชาการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน 
และการพัฒนาการเมือง 
ซึง่ได้รับการยอมรับจาก

นานาชาติ เป็นผู้ทีก่ล้าแสดง
ความเห็นทางการเมือง

อย่างตรงไปตรงมา 
เคยลงสมัครรับเลือกตัง้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556 

เพ่ือเผยแพร่แนวคิด
การพัฒนาเมือง

เพราะจบปริญญาเอก
ทางด้านนี ้ 

มีความเห็นทางการเมือง
ทีแ่ตกต่างจากกลุ่ม กปปส.

คือไม่เห็นด้วยกับการหา
นายกรัฐมนตรีคนกลาง

ทีอ่ยู่นอกรัฐธรรมนูญ 
ในห้วงวิกฤตการณ์

การเมืองไทย 
พ.ศ. 2556–2557

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

2 ทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ที่โดดเด่น
และมีผลต่อตลาดการเมืองอย่างเข้มข้นมา
จนถงึวนันีค้อื “แบรนดิง้พรรคการเมอืง” การ
ท�าแบรนด์ (Branding) หรือการสร้างและ
รักษาตัวตนของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นหนึ่งใน
กระบวนการทางการตลาดทีม่คีวามส�าคญัยิง่ 
โดยเฉพาะในยุคสมัยที่คนให้ความส�าคัญกับ
การ “ถูกมอง” มากเป็นพิเศษ

อย่าเพิ่งหงุดหงิดกรีดร้องเม่ือเห็นค�าว่า 
“การตลาด” ในการเมืองที่มีความพยายามจะ
ฟอกให้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ในขณะที่ค�า
ว่าการตลาดมกัถกูผกูไว้กับความรูส้กึถึงการเอา
รดัเอาเปรยีบ การสร้างภาพและโฆษณาชวนเชือ่
หลอกล่อต่างๆนานา อนัทีจ่รงิอคตเิหล่านัน้เกดิ
จากความ “ไม่รู้” ความหมายที่แท้จริงของค�า
ว่าการตลาด (Marketing)

อธิบายอย่างสั้นที่สุด การตลาดคือ การ
ท�าความเข้าใจความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
เพื่อให้สามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่ตอบ
สนองต่อความต้องการ อ�านวยความสะดวกต่อ
การเข้าถงึ และสือ่สารด้วยรปูแบบ ภาษา และ
ช่องทาง ที่จะสัมผสักับกลุม่เปา้หมายได้ดีทีส่ดุ 
จนเกิดการซ้ือขาย บอกต่อ ซื้อซ�้า หัวใจของ
กระบวนการนีค้อื การรูจั้กกลุม่เป้าหมายของ
ตัวเองอย่างแท้จริงจนรู้ลึกถึงความต้องการ
และตอบสนองได้ดีเหนือคู่แข่ง 

การท�าแบรนด์กเ็ป็นหนึง่ใน Marketing 
Communication หรือการสื่อสารการตลาด
ที่ส�าคัญ เมื่อพูดถึงแบรนด์หลายคนอาจนึกถึง
โลโก้หรือเครื่องหมายการค้า แต่แบรนด์ไม่ใช่
โลโก้ แบรนด์คือการสร้างประสบการณ์กับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์น้ันก็คือภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ 
รู้สึกได้ และบอกต่อได้ เสมอืนว่าแบรนด์นัน้คอื
คนคนหนึง่ทีม่บีคุลกิลกัษณะบางอย่าง (Brand 
personality) ซึ่งคนสร้างแบรนด์ต้องสร้างตัว
ตนนั้นให้ถูกใจ “กลุ่มเป้าหมาย” 

ลองนึกถึงแบรนด์ธนาคารที่เราคุ้นเคย
สกั 3 แห่ง อย่างซติีแ้บงก์-ไทยพาณิชย์-ออมสนิ 

2 ทศวรรษ 
แบรนดก์ารเมอืงไทย

นี ้ แต่ถงึเวลาฝากผฝีากไข้ไปขอสนิเชือ่ซือ้บ้าน
กบัอกีแบรนด์ท่ี “ตอบโจทย์” กว่าก็มี

กลับมาที่แวดวงการเมือง 20 ปีที่แล้วมี
พรรคการเมืองเกิดใหม่ในนาม “ไทยรักไทย” 
ซึ่งให้ความส�าคัญกับการสร้างแบรนด์อย่าง
จรงิจงั อนัทีจ่รงิก่อนหน้านัน้กม็พีรรคพลงัธรรม 
ซึ่งในแง่การตลาดถือว่าเป็นพรรคที่ท�าแบรนด์
ได้อย่างชัดเจนโดดเด่นมาก ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรอืไม่กต็าม ใครเกดิทนัคงจ�าภาพหุน่ไล่กาท�า
จากฟางที่ใช้เป็นพร็อพรณรงค์หาเสียงได้ เป็น
พรรคทีข่ายความสมถะ ขายความซือ่สตัย์และ
พอเพียงก่อนที่ค�าว่า “พอเพียง” จะฮิต ภาพ
จ�าของหัวหน้าพรรคคือ “มหา 5 ขัน” ปัจจัย
เหล่านีเ้ป็นจุดขายทีม่เีสน่ห์ดงึดูด ใช้ได้มาหลาย
ยุคหลายสมัยส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ “มีพอ” 
อยู่แล้วอย่างคนกรุงเทพฯ 

พรรคไทยรกัไทยรูด้ว่ีากลุม่เป้าหมายใน
เมอืงนัน้แคบเกนิไปส�าหรบัพรรคการเมอืงใหญ่
ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้ จงึสร้างแบรนด์ใหม่
ที่มีบุคลิกของความทันสมัยก้าวหน้า และเป็น
มอือาชพีสไตล์นกับรหิาร ซึง่เป็นบคุลกิอนัเป็น
ทีย่อมรับได้เป็นอย่างดต่ีอกลุ่มเป้าหมายทีก่ว้าง
ระดับประเทศ ประกอบกับความเข้าใจกลุ่ม
เป้าหมายย่อยทีเ่ป็นฐานเสียงใหญ่ในระดบัราก
หญ้า จึงมีนโยบายทีต่อบสนองต่อความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐาน เติมสิ่งที่คนรู้สึกชัดๆว่า “ขาด” 
เหมือนขายแชมพูปลูกผมได้ให้คนหัวล้าน มี
หรือจะไม่แย่งกันซื้อ แถมยังรู้สึกเป็นหนี้บุญ
คุณต่อคนที่ผลิตมาขายด้วย เพราะได้ช่วยแก้
ปัญหาที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานมานานแต่แก้
ด้วยตัวเองไม่ได้

แต่ความส�าเร็จของพรรคการเมือง เช่น
เดียวกับทุกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้อยู่ที่ค�า
สญัญา หรอื Brand Promise เท่านัน้ (มฉิะนัน้
คนแต่งเพลงคืนความสุขฯคงได้คะแนนเสียง
จาก “ค�าสัญญา” มากกว่าน้ี) หลังจากคนมี
ภาพจ�าท่ีตดิตาและถกูใจแล้ว หากประสบการณ์
ที่ได้รับจริง (Brand experience) ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นสวนทางกับภาพลักษณ์และค�า
สัญญา ภาพจ�าที่เกิดขึ้นก็จะไม่น�าไปสู่ Brand 
reality หรือความจริงที่เชื่อถือได้ เกิดอาการ 
“ไม่ตรงปก” อย่างเบาๆลูกค้าก็ไม่ซื้ออีก หัน
ไปลองแบรนด์อืน่ ขัน้หนกัหน่อยแฟนคลบัหรอื
สาวกของแบรนด์ก็อาจเกิดอาการอกหัก ผิด
หวัง จนถึงขั้นโกรธเคืองกลายเป็นศัตรูกันก็มี
ให้เห็นอยู่มากมาย ทั้งในแบรนด์สินค้าบริการ
ต่างๆไปจนถึงพรรคการเมือง 

ตัดกลับมาที่ พ.ศ. นี้ ในวงการเมืองเกิด
แบรนด์ใหม่ๆขึ้นมากมาย ขับเคี่ยวกันไม่แพ้
ตลาดมอืถอื ในขณะทีม่กีลุม่เป้าหมายทบัซ้อน
จนแต่ละพรรคต้องเหยียบกันขึ้นไป ตามปกติ
ในสนามการเมือง ท้ังแบรนด์เก่าอย่างเพือ่ไทย
ทีเ่คยประสบความส�าเรจ็ในการสร้างประสบการณ์
ถึงขั้นมีสาวก (Brand advocate) เป็นกอบ
เป็นก�า จนได้เวลารีแบรนด์ให้สดใหม่อีกรอบ 
แบรนด์กลางๆทีห่าต�าแหน่งใหม่ในตลาดได้จาก
การหลกีเลีย่งการปะทะโดยหวัหน้าพรรค เลอืน
ภาพคู่หูนักการเมืองท้องถิ่นสไตล์เจ้าพ่อ และ
ชูนโยบายเรือธงเป็นจุดเด่นอย่างภูมิใจไทย 
แบรนด์เก่าแก่ทีเ่ริม่สบัสนในตวัเองจนเกอืบหา
ทีย่นืไม่เจออย่างประชาธปัิตย์ แบรนด์ค่อนข้าง
ใหม่ทีข่ายความเก๋าและบารมขีองหวัหน้าพรรค
อย่างเสรีรวมไทย หรือแบรนด์ใหม่แกะกล่อง
ขายอดุมการณ์และภาพลกัษณ์หวัก้าวหน้าอย่าง
อนาคตใหม่ที่เปิดตัวแรงจนน่าติดตามว่าจะ
สามารถสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับภาพปก
ที่สร้างขึ้นไว้ได้หรือไม่ 

ส่วนพลังประชารัฐเป็นแบรนด์ท่ีถือว่า
พิเศษสุด หากเปรียบกับสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีอภิสิทธิ์เหนือคู่แข่ง
ตัง้แต่เปิดตวั ได้รบัการการนัตพีืน้ท่ีไว้ก่อนแล้ว
ถึง 1 ใน 3 บนชั้นวางสินค้าในรูป ส.ว. 250 คน 
ที่พร้อมโหวตเลือกแคนดิเดตของพรรคเป็น 
นายกฯ พนักงานประจ�าร้านพร้อมหาที่จัดวาง
บนชั้นให้อยู่ในระดับสายตาลูกค้า เขี่ยสินค้าคู่
แข่งที่รกหูรกตาออกไปบ้างตามสถานการณ์ 
ลูกค้าได้บัตรเติมเงินที่มีส่วนลดพิเศษส�าหรับ
การซ้ือแบรนด์นี้โดยเฉพาะ อย่างน้ีหมดห่วง
เร่ืองห่อจะสวยโดนใจหรือไม่ ฉลากกบัของข้าง
ในจะต่างหรอืเหมอืนกนัยงัไง ลอ็ตแรกนีใ่ห้ขาย
ดิบขายดีเอาไปต่อทุนไว้ก่อน คู่แข่งก็มองตา
ปริบๆ จะให้เอาอะไรไปต่อกร ก็ร้านสะดวก
ซื้อมันกินรวบอยู่เจ้าเดียวทั้งต�าบล

ผู้บริโภคอย่างเราพึงรู้ให้เท่าทัน รีวิว
แบรนด์ในมือกันเป็นระยะ ใช้ไปสักพักยังตอบ
โจทย์หรือเปล่า? ค�าเคลมยังขลังอยู่ไหม? ท�า
ธุรกิจกันอย่างปกติหรือสกปรก? จะจัดการ
อย่างไรกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน?

ส่วนการแข่งขันหรอื “เหยยีบกนั” ของ
แบรนด์ต่างๆก็ให้ถือเป็นสีสันประกอบการ
ตัดสินใจ

ณัฏฐา มหัทธนา
หลายคนคุ้นเคยในชือ่เล่น

“โบว์-ณัฏฐา” ใช้เฟซบุ๊คชือ่ 
Bow Nuttaa Mahattana  

ใช้ข้อความในโปรไฟล์ว่า 
“justice is my religion” 

จบอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นพิธีกรรายการทีวี ฯลฯ 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ

ทีม่หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาพจ�าล่าสุดคือ หญิงแกร่ง 
นักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย 

และเป็นคุณแม่ทีน่่ารัก
ของลูกชาย 1 คน

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

...แวดวงการเมอืง 20 ปทีีแ่ลว้มพีรรคการเมอืงเกดิใหมใ่นนาม “ไทยรกัไทย” 
ซึง่ใหค้วามส�าคญักบัการสรา้งแบรนด์อยา่งจรงิจงั อนัทีจ่รงิกอ่นหนา้นัน้
กม็พีรรคพลงัธรรม ซึง่ในแงก่ารตลาดถอืวา่เป็นพรรคทีท่�าแบรนดไ์ดอ้ยา่งชัดเจน
โดดเดน่มาก ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม ใครเกดิทนัคงจ�าภาพหุน่ไลก่า
ท�าจากฟางทีใ่ชเ้ปน็พรอ็พรณรงคห์าเสียงได้ เปน็พรรคทีข่ายความสมถะ 
ขายความซือ่สัตยแ์ละพอเพียงกอ่นทีค่�าวา่ “พอเพียง” จะฮติ...

เราอาจจะไม่เคยได้ไปสัมผสัครบท้ัง 3 แห่ง แต่
เราได้รบัการสือ่สารไม่มากกน้็อยจากทกุแบรนด์
ผ่านการโฆษณา บรรยากาศสถานทีใ่ห้บรกิาร 
พนกังาน ฯลฯ หากเปรยีบเป็นคนตามทีผู่เ้ขยีน
เคยถามในคลาสเรยีนกไ็ด้รบัความเหน็ว่า ซติี้
แบงก์เหมือนชายหนุม่มาดนกัธรุกจิในเมอืงทีแ่ต่ง
ตวัทนัสมัย ไทยพาณชิย์เป็นชายวยักลางคนดู

ภูมฐิาน และออมสนิดเูป็นหญงิสงูวยัลคุเชยๆแต่
ใจด ีภาพจ�าต่อแบรนด์ (Brand Perception) เหล่า
น้ีอาจจะตรงหรือไม่กับส่ิงทีเ่จ้าของแบรนด์ต้องการ
กไ็ด้ แต่มนัคือความรูส้กึและภาพลักษณ์ทีเ่กดิขึน้
ในสายตาผู้บรโิภค ซึง่ลูกค้านัน้ก็มพีฤตกิรรมทีมี่
มิต ิ บางคนอาจชอบภาพลกัษณ์ของแบรนด์หนึง่ 
อยากให้คนเห็นว่าถอืบตัรเครดิตเก๋ๆจากธนาคาร
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ยทุธศาสตร์การปฏริปูประเทศนัน้ต้องพจิารณา
ภายใต้พลวตัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและ
พลวัตของระบบโลก และต้องเริม่ต้นด้วยการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์อาเซียนของไทยไปด้วย
พร้อมกัน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ต้องมีลักษณะเป็น Regional Approach ที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิก (Regional common benefits) 
และมีลักษณะเป็น Inclusiveness โดยการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และการด�าเนินการควร
ดึงการมีส่วนร่วมจากกลุ่มหลากหลายใน
ประเทศ 

งบประมาณปี 2563 ต้องสะท้อนถึง
ยทุธศาสตร์การปฏริปูประเทศลักษณะดงักล่าว
ด้วย หากพจิารณาดูพบว่างบประมาณปี 2563 
ยังขาดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
รับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ผลกระทบจากสงครามทางการค้า เศรษฐกิจ
ไทยโดยภาพรวมขยายตัวต�่ากว่าศักยภาพจะ
ท�าให้งบประมาณอาจขาดดลุมากกว่าทีป่ระมาณ
การเอาไว้อยูแ่ล้ว อย่างไรกต็าม จ�าเป็นต้องท�า
งบประมาณขาดดลุเพิม่เตมิจากฐานขาดดลุเดมิ 
454,000 ล้านบาท อีก 30% หรือประมาณ 
136,200 ล้านบาท เพิ่มจาก 2.5% ต่อ GDP 
เป็น 2.6% ต่อ GDP เป็นอย่างน้อยเพื่อรับมือ
ความท้าทายจากความถดถอยของเศรษฐกิจ
โลกปีหน้า แม้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP 
ของไทยยงัอยูใ่นระดบัทีย่งับรหิารจดัการได้ แต่
เนื่องจากรัฐบาล คสช. ได้จัดท�างบประมาณ
ขาดดุลมาอย่างต่อเน่ืองแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่
สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายหรือขยายตัว
ไม่เต็มศักยภาพ 

นอกจากนีย้งัมปัีญหาการกระจายรายได้ 
และความเหลือ่มล�า้สงูขึน้ ท�าให้ประชาชนส่วน
ใหญ่มคีวามยากล�าบากทางเศรษฐกจิ แต่รฐับาล 
คสช. และรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลสืบทอด
อ�านาจจาก คสช. ยงัคงน�าเงนิภาษขีองประชาชน
ไปจัดซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นทุกปี เพ่ิมงบประมาณ
ความมั่นคงทั้งที่ประเทศไม่ได้มีปัญหาวิกฤต

สู่ระบบบญัชเีดยีวท�าให้กรมสรรพากรสามารถ
เก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดสรร
งบกลางสงูเกนิไปกว่า 500,000 ล้านบาท ท�าให้
ขาดรายละเอียดเรื่องโครงการการใช้เงินงบ
ประมาณ ตรวจสอบการใช้เงินยากขึ้น ฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการถูกปรับลดงบค่อน
ข้างมาก อย่างหน่วยงานรฐัสภาตัง้งบรวมกนัที่ 
8,684.6 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 13.23% ที่
น่าสนใจคือส�านักงานเลขาธิการสภาถูกตัดงบ
ในภาพรวมลงไป 18.47%

ขณะทีห่น่วยงานของศาล ประกอบด้วย 
ส�านักงานศาลปกครอง, ส�านกังานศาลยุตธิรรม, 
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งงบรวมกันท่ี 
20,234.9 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 10.49% 
ขณะทีน่่าสนใจว่าศาลรฐัธรรมนญูกลบัได้รบังบ
เพิ่ม 25.83% กระทรวงกลาโหมขอตั้งงบ 
233,353.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็น
เงิน 6,226.8 ล้านบาท (คิดเป็น 2.74%) โดย
กองทัพบกได้รับงบ 113,677.4 ล้านบาท มาก
ท่ีสุด งบประมาณกลาโหมควรเน้นไปท่ียทุธศาสตร์
พฒันาศกัยภาพการป้องกันประเทศและความ
พร้อมเผชิญภยัคกุคามทุกมติจิะดกีว่า โดยเฉพาะ
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควรเพิ่มงบ
ประมาณทางด้านการศึกษา การวิจัย และ
สาธารณสุข รวมทัง้ควรมโีครงการลงทนุทาง
ด้านการบรหิารจดัการน�า้เพิม่เตมิ มหาวทิยาลยั 
53 แห่งถกูปรบัลดงบประมาณลง โดยมหาวิทยาลยั
มหดิลถกูปรบัลดงบสงูสดุมากกว่าพนัล้านบาท 
ส่วนอกี 23 สถาบนัถกูลดงบประมาณไม่ต�า่กว่า
ร้อยล้านบาท กระทรวงการอดุมศกึษาฯควรไป
ต่อรองไม่ให้มกีารปรับลดงบมากเกนิไป เพราะ
จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพการศกึษาขัน้สงูของ
ประเทศได้

นอกจากนีก้ารจดัท�างบประมาณควรให้
ความส�าคัญกับการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัเพิม่ขึน้ ให้ความส�าคญักบัยทุธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุย์เพิม่ขึน้ และให้ความส�าคญักับยทุธศาสตร์
สร้างโอกาสและความเสมอภาคเพิ่มขึ้น 

ดึงการมีส่วนร่วมของคนจ�านวนมากที่สุดได้ 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศนั้นต้อง

พิจารณาภายใต้พลวัตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและพลวัตของระบบโลก และตอ้งเริม่
ต้นด้วยการก�าหนดยทุธศาสตร์อาเซียนของไทย
ไปด้วยพร้อมกัน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การ
ปฏริปูต้องมีลกัษณะเป็น Regional Approach 
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชกิ (Regional common benefits) และ
มลีกัษณะเป็น Inclusiveness โดยการก�าหนด
ยุทธศาสตร์และการด�าเนินการควรดึงการมี
ส่วนร่วมจากกลุม่หลากหลายในประเทศ เป็นการ
ก�าหนดจาก “ล่างสูบ่น” มากกว่า “บนสูล่่าง” 
แบบใช้อ�านาจสัง่การด้วยนโยบายจากผูม้อี�านาจ
ทางเดียว 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศนี้ไม่ควร
ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใน
ทุกเร่ือง ประชาคมและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในศตวรรษที ่21 ควรมลีกัษณะหลายศนูย์กลาง
ทีเ่กือ้กลูและเตมิเตม็กนัมากกว่าการจดัรปูแบบ
เช่นเดียวกบัจกัรวรรดใินอดตี การรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนจะประกอบ
ไปด้วยประชากรราว 600 กว่าล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของประชากรโลก ขนาดของจีดีพี
เท่ากบัร้อยละ 5 ของโลก อาเซยีนมคีวามหลาก
หลายทัง้ในแง่การเมอืงการปกครอง ระดบัการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ และขนาดของ
ประเทศ 

การส่งออกและการค้าระหว่างไทยกับ
อาเซยีนเพิม่มากขึน้ตามล�าดับ จนกระทัง่ล่าสดุ
เป็นคูค้่าอนัดบัหนึง่ของไทย สดัส่วนการส่งออก
ของไทยไปยังอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 อยู่ท่ี
ร้อยละ 26.11  เทียบกับปี พ.ศ. 2537 อยู่ที่
ร้อยละ 19 

ขนาดของเศรษฐกจิไทยนัน้อยู่ในอนัดับ
ที่ 31 ของโลก และคิดเป็นเพียง 0.5% ของ 
จีดีพีโลก เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดมี
ขนาดใหญ่กว่าไทย 40 เท่า การรวมกลุ่มทาง

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 
อดีตกรรมการธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
อดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน 

อดีตกรรมการนโยบายและ
ก�ากับการบริหารหนีส้าธารณะ 

กระทรวงการคลัง 
อดีตรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริการ

ในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

ความมั่นคงใดๆ ขณะที่โรงพยาบาลขาดแคลน
อปุกรณ์ทางการแพทย์ โรงเรยีนขาดครคูณุภาพ 
มหาวทิยาลยัขาดงานวจิยัและการลงทนุนวตักรรม 
เกษตรกรขาดระบบชลประทาน เผชิญปัญหา
ภัยแล้งสลับน�้าท่วม เพราะขาดการลงทุนทาง
ด้านการบริหารจัดการน�้า งบปี 2563 ไม่ได้
ตอบโจทย์เหล่านี้ จ�าเป็นที่พรรคฝ่ายค้านโดย
เฉพาะพรรคเพื่อไทยต้องท�าการแปรญัตติให้มี
การจัดสรรงบประมาณกันใหม่ เพื่อมุ่งเป้าสู่
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ดีขึ้น 

งบประมาณยงัขาดการรบัมือความท้าทาย
ของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่จ�าเป็น
ต้องมโีครงการหรอืงบประมาณเพือ่ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ งบประมาณจึงไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างมี
ยทุธศาสตร์เพือ่บรหิารประเทศแบบมองไปข้าง
หน้า ไม่ได้มุ่งสูก่ารแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศ
ที่เผชิญโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจ การลดการผูกขาดเพิ่มการแข่งขัน 
ปัญหาความถดถอยของความสามารถในการ
แข่งขนั ตลอดจนความยากล�าบากทางเศรษฐกจิ
และหนี้สินของประชาชนระดับฐานรากและ
การขาดโอกาสในการเข้าถงึบรกิารพืน้ฐาน งบ
ประมาณจ�านวนไม่น้อยถูกจัดสรรเพื่อแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านบัตรสวัสดิการคนจน 
ใช้วิธีการแจกเงินมากกว่ามาตรการแบบยั่งยืน
ในลักษณะสร้างงาน สร้างโอกาสในการเพ่ิม
รายได้ในระยะยาว 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
2563 จ�านวน 3,200,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายจ่ายประจ�า จ�านวน 2,393,120.1 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 
120,463.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% และ
คิดเป็นสัดส่วน 74.7% ส่วนรายจ่ายลงทุน 
จ�านวน 655,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 5,861.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 0.9% และคิดเป็นสัดส่วน 20.5% 
ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ 
2562 ซ่ึงมสัีดส่วน 21.6% เหน็ได้ว่างบประมาณ
ปี 2563 ก็ไม่ได้มีการปฏริปูโครงสร้างงบประมาณ 
งบลงทุนจึงมีสัดส่วนต�่าเช่นเดียวกับโครงสร้าง
งบประมาณในหลายทศวรรษที่ผ่านมา 

การทีไ่ม่มกีารปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณ
เนือ่งจากรฐับาลทีผ่่านมาไม่ได้เอาจรงิเอาจงัใน
การปฏิรปูระบบราชการและการลดขนาดของ
หน่วยราชการ ยุบและเลิกหน่วยงานที่ไม่มี
ภารกิจหรือไม่ค่อยมีความจ�าเป็นแล้ว งบปี 
2563 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มาก เพราะ
ไม่ได้มโีครงการท่ีก่อให้เกดิการจ้างงานมากทัง้
ที่ขณะนี้เราก�าลังเผชิญปัญหาการว่างงานเพิ่ม
ขึน้อยู ่การประมาณการรายได้จากการเกบ็ภาษี
อาจสูงเกินไป อาจจะเกิดการขาดดุลมากกว่า
ที่คาดการณ์ เพราะเศรษฐกิจขยายตัวต�่ากว่า
ประมาณการท�าให้เก็บภาษีได้น้อย รัฐบาล
อาจสามารถจัดเกบ็รายได้ประมาณ 2.725 ล้าน
ล้านบาทหากเศรษฐกิจขยายตัวได้ 3-4% ซึ่ง
ผมไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัได้ในระดบั
ดังกล่าว มีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
เทคโนโลยเีพือ่ตดิตามให้ผูป้ระกอบการเสยีภาษี
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ และการเข้า

การเอาจริงเอาจังในเรื่องการปฏิรูปจะ
ท�าให้ “ไทย” สามารถก้าวสู่การเป็นประเทศ
ร�า่รวยหรอืพฒันาแล้วได้ในระยะ 15-20 ปีข้าง
หน้า โดยต้องเริ่มต้นการพัฒนาให้ระบอบ
ประชาธปิไตยมคุีณภาพและเข้มแขง็ โลกาภิวตัน์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมจากการขยาย
ตวัของลทัธกีิดกันทางการค้า ผลกระทบสงคราม
ทางการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา ปัญหา
ฮ่องกงกบัพลวตัความสมัพนัธ์ระหว่างชาตติะวนั
ตกกบัจนี ปัจจยัเหล่านีล้้วนท�าให้เกดิความเสีย่ง
และโอกาสต่อประเทศไทย การวางต�าแหน่ง
ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ
การก�าหนดวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Objective) ของประเทศ มีความส�าคญัต่อการ
ฟันฝ่าภาวะความผนัผวนไม่แน่นอนและน�าพา
ประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  

หลายคนอาจตัง้ค�าถามว่าเรามยีทุธศาสตร์
ในการปฏิรูปประเทศหรือไม่? เราจะปฏิรูป
ประเทศท่ามกลางความขัดแย้งในระยะเปลีย่น
ผ่านได้อย่างไร? การเปลี่ยนผ่านในระยะน้ีคือ
การเปลี่ยนผ่านจากระบอบกึ่งประชาธิปไตย 
(ระบอบสบืทอดอ�านาจจาก คสช.) ไปยงัระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์เป็นประมขุ 
การปฏิรปูเป็นสิง่ท่ีจะมาคลีค่ลายความขดัแย้ง
ในระยะเปลี่ยนผ่านได้หรือไม่?

ความขดัแย้งในระยะเปลีย่นผ่านคอื การ
ต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่พยายามรักษาสถานภาพ
เดิมกับฝ่ายทีต้่องการการเปลีย่นแปลง เหมอืน
ดั่งท่ีอันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) 
กล่าวไว้ว่า “วกิฤตการณ์ย่อมก่อตวัข้ึนเมือ่สิง่
เก่าก�าลังจะตายและสิ่งใหม่ยังไม่สามารถถือ
ก�าเนดิ ในช่วงว่างนีจ้ะมอีาการวปิรติผดิเพีย้น
มากมายหลากหลายแบบปรากฏออกมา” การ
ปฏิรูปจะช่วยท�าให้ความขัดแย้งรุนแรงและ
วิกฤตการณ์เบาบางลงด้วยกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการ
หารือ เจรจาต่อรองกัน กระบวนการดังกล่าว
จะมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุดเม่ืออยู่
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เพราะสามารถ

...ความขัดแย้งในระยะเปลีย่นผ่านคือ
การต่อสู้ระหว่างฝ่ายทีพ่ยายามรักษาสถานภาพเดิม
กับฝ่ายทีต่้องการการเปลีย่นแปลง 
เหมือนดัง่ทีอ่ันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) 
กล่าวไว้ว่า “วิกฤตการณ์ย่อมก่อตัวขึน้
เมือ่ส่ิงเก่าก�าลังจะตาย 
และส่ิงใหม่ยังไม่สามารถถือก�าเนิด 
ในช่วงว่างนีจ้ะมีอาการวิปริตผิดเพ้ียน
มากมายหลากหลายแบบปรากฏออกมา”...

ยุทธศาสตร ์
การปฏิรูปประเทศ
ภายใตร้ะยะ
เปลีย่นผาน 
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2559) ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยัง่ยนื ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอน
ของแผนอย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ง เพือ่ร่วม
กันก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทัง้ร่วมจดัท�ารายละเอยีดยทุธศาสตร์
ของแผนเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

เแม้นปัญหาจะมากแต่ก็ต้องเร่ิมต้นสร้าง
ภาวะการกนิดี อยูด่ ีมสีขุ และมีสทิธ ิให้เกดิขึน้
ในหมูค่นไทย โดยอาศัยฐานของระบบสวัสดิการ
ท่ีเข้มแขง็ ฐานสวสัดกิารดงักล่าวน�ามาซึง่สทิธิ
และสวัสดิการ โดยทิศทางแนวนโยบายด้าน
สวสัดกิารสงัคมทีเ่ป็นไปได้และสามารถด�าเนนิ
การได้ทันทีคือ การสร้าง “สังคมสวัสดิการ 
(welfare society)” ขึน้โดยผนกึก�าลังจากภาค
ส่วนต่างๆในสงัคมสร้างสรรค์สวสัดกิารสงัคมขึน้
ในหลายรปูแบบ มกีารจัดการโดยหลายสถาบนั 
และสร้างความร่วมมอืจากหลายฝ่ายให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลติสวสัดกิารอย่างกว้างขวาง
ครอบคลมุ โดยแต่ละรปูแบบและแต่ละสถาบนั
มคีวามเป็นอสิระต่อกนั ภายใต้ความรบัผดิชอบ
และการดแูลของสังคมโดยรวม

การสร้างและการพัฒนาสงัคมสวสัดกิาร
ซึง่เป็นระบบสวสัดกิารทีห่ลากหลาย เปิดกว้าง
เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย และมีการจัดการในหลาย
รูปแบบ ทั้งเอกภาคี ทวิภาคี ไตรภาคี และ
พหุภาคี ตามแต่ลักษณะของผู้จัดสวัสดิการ
สามารถด�าเนินการเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ [1]

การปฏิรูปภาษี ต้องปฏิรปูทัง้โครงสร้าง
ภาษี อตัราภาษี ฐานภาษี ใช้เครือ่งมือภาษีใน
การจดัการทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ให้ดขีึน้ โดยปฏริปูให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานอาเซยีน ระบบภาษต้ีองท�าให้
เศรษฐกิจและหน่วยงานทางเศรษฐกิจสามารถ
แข่งขันได้และมคีวามเป็นธรรม 

มาตรการภาษสีามารถจดัการทางด้าน
เศรษฐกิจได้ทั้งในมิติด้านการส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ลดภาษีการลงทุน 
การบรโิภค หรอืกจิกรรมการผลติ) การกระจาย 
ความมัง่คัง่ (เพิม่ภาษทีรพัย์สนิและภาษมีรดก) 
สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน (ลด
ภาษีให้กับวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตบาง
ประเภท) กระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลดหย่อนภาษี
เพ่ือกระตุ้นการลงทุน) และยังช่วยในการ
จัดการทางด้านสังคม (ภาษีบาปควบคุม
กิจกรรมอบายมุข) และปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(เก็บภาษีมลพิษต่างๆ) รวมท้ังการเสรมิสร้าง
ให้ระบอบประชาธปิไตยเข้มแขง็ด้วยการท�าให้
พรรคการเมอืงและสถาบันทางการเมอืงเป็น
ของมหาชนมากขึน้ผ่านการบรจิาคภาษหีรอื
บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองแล้ว
สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 

เศรษฐกิจ (Economic Integration) ของไทย
จะเป็นประโยชน์ต่อไทยทัง้ในแง่อ�านาจต่อรอง
ในเวทีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เดิมผู้น�าอาเซียนต้องการให้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นหนึ่งในเสาหลักของ
ประชาคมเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 
2020 (พ.ศ. 2563) ต่อมาในช่วงต้นปี ค.ศ. 2007 
(พ.ศ. 2550) ผูน้�าอาเซยีนได้เลือ่นก�าหนดการ
รวมกลุ่มเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีนให้สามารถ
บรรลผุลได้ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ต่อมา
จงึมกีารเลือ่นเป็นต้นปี พ.ศ. 2559 เนือ่งจาก
ประเทศสมาชิกบางส่วนไม่มคีวามพร้อม 

การประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีนในวนัที่ 
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ได้มี
การก�าหนดพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ภายในต้นปี พ.ศ. 
2559 การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
การเงิน และแรงงานฝีมือ 8 สาขาวิชาชีพ จะ
เป็นไปอย่างเสรีเต็มรูปแบบ เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน ยุทธศาสตร์ท่ีสอง 
การเป็นภมูภิาคทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนั 
ยทุธศาสตร์ทีส่าม การเป็นภูมภิาคทีม่กีารพฒันา
ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่สี่ 
การเป็นภูมิภาคที่มีบูรณาการเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจโลก 

 ก่อนทีเ่ราจะกล่าวถงึการปฏริปูประเทศ
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ต้องพิจารณา
ประเด็นความท้าทายภายในอาเซียนเสียก่อน 
ประชาคมอาเซียนมีความล่าช้าในการด�าเนิน
การตามเป้าหมายและพันธกิจเพราะใช้หลัก
ฉันทามติ กระบวนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
จึงล่าช้า แต่เมื่อด�าเนินการได้แล้วจะเกิดความ
แน่นอนสงู การขาดท่าทร่ีวมกนัในบางประเดน็
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกเป็นอกีประเดน็หนึง่ทีท่�าให้เป็น
อปุสรรคต่อการคบืหน้าของประชาคม สมาชกิ
อาเซียนส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญกับ “กับดัก
เทคโนโลยีข้ันกลาง (Medium-Technology 
Trap)” ยงัไม่สามารถพฒันาเทคโนโลยขีองตวั
เองได้ ต้องการซื้อเทคโนโลยีพื้นฐานจากชาติ
ตะวนัตกเพือ่น�ามาพัฒนาต่อยอดหรอืดดัแปลง 

การปฏริปูประเทศไทยต้องด�าเนนิการให้
ครอบคลมุในทกุมติ ิทัง้การปฏิรปูการเมอืง ปฏริปู
เศรษฐกจิ ปฏริปูการศึกษา ปฏริปูสังคม ปฏิรปู
ศาสนาและวฒันธรรม ปฏรูิปกองทพั ปฏริปูศาล
และกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปส่ือมวลชน 
เป็นต้น การปฏริปูต้องเอาประชาชนเป็นศนูย์กลาง
มุ่งยกระดับ “คณุภาพชวีติ” ของประชาชน 
การปฏรูิปต้องน�ามาสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื มี
เสถยีรภาพ มคีณุภาพและมพีลวตั การเตบิโต
และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซยีนส่วนหนึง่เกดิจากการทีต้่องแลก
มาด้วยความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม การละเมดิสิทธมินษุยชน และ
สทิธแิรงงาน มปีระชาชนในอาเซยีนจ�านวนไม่
น้อยท่ีไม่สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ การปฏิรปู
ของประเทศอาเซยีนจึงต้องอาศยัทัง้เจตจ�านง
ร่วมกนัของผูน้�าแต่ละประเทศสมาชกิและเป้า

หมายร่วมกนัของประชาคม 
ส�าหรับประเด็นปฏิรูปประเทศภายใต้

พลวัต AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีหลายเรื่อง ในบทความทางวิชาการช้ินนี้จะ
เน้นไปที่มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่
หรอืปัจจยัทีป่ระเทศไทยมีศกัยภาพในการเป็น
ศนูย์กลาง ประเดน็ทีไ่ทยต้องรองรับและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากพลวัต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ 

การปฏิรูป
เศรษฐกิจ
โดยภาพรวม 

ต้องด�าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจใน 2 
ด้านส�าคญัคอื สร้างความเป็นธรรมและยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในประชาคม
อาเซยีนเองนัน้มปัีญหาความยากจนและปัญหา
ความเท่าเทียมกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบไปด้วย เขมร 
ลาว พม่า และเวียดนาม) การจะแก้ปัญหาได้
ต้องอาศัยแนวทางแบบบูรณาการและมีความ
หลากหลาย (Multidimentional and Integrated 
Approach) เน้นยุทธศาสตร์การเติบโตแบบ 
Inclusive Growth และการคุม้ครองทางสงัคม 
(Social Protection) ไทยและอาเซียนต้อง
แสวงหาความร่วมมือระดับมหภาคระหว่าง
ประเทศผ่านทาง ESCAP และ ADB เนื่องจาก 
2 หน่วยงานนีส้นบัสนนุให้มกีารก�าหนดนโยบาย
เศรษฐกจิมหภาคเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืและ
เสมอภาค (Macroeconomic Policies for 
Inclusive and Sustainable Development)

ภายใต้โลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีโดย
เฉพาะภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หาก

รัฐบาลไม่สามารถจัดการดูแลบรรดาธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งกิจการ
ทีป่รบัตวัไม่ทนัและแข่งขนัไม่ได้ จะท�าให้ปัญหา
ความเหลื่อมล�้าในระบบเศรษฐกิจมีความซับ
ซ้อนและกระจายตัวมากข้ึนไปอีก โดยเฉพาะ
กลุ่มคนทีสู่ญเสียอาชพีและยงัไม่สามารถไปท�า
อย่างอืน่ได้ ขณะทีก่ลุม่ธรุกจิอตุสาหกรรมหรอื
กิจการที่แข่งขันได้ ตลาดที่เปิดกว้างมากข้ึน
และใหญ่ข้ึนย่อมเป็นโอกาสแห่งการขยาย
ตัวอย่างก้าวกระโดดได้ 

การลดช่องว่างทางรายได้ การแก้ความ
ยากจนและสร้างความเป็นธรรมทางสงัคมจ�าเป็น
ต้องด�าเนนิการใน 2 ด้านคอื ด้านผูม้คีวามมัง่คัง่
ทางเศรษฐกิจอย่างเหลือล้น - ใช้แนวทางการ
คลงั การงบประมาณ การภาษ ีและการป้องกนั
การผูกขาด ส่วนด้านคนยากไร้ - ผลักดันให้
กลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หลุดพ้นจากภาวะ
ขัดสนยากจนด้วยการสร้างโอกาสให้เข้าถึง
ปัจจยัการผลิต พฒันาระบบสวสัดิการโดยรฐั
อย่างเป็นระบบ จดัให้มรีะบบการคุม้ครองทาง
สงัคม (Social protection) และเสรมิสร้างการ
มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเชงินโยบายสาธารณะ 

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีและความรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
ท�าให้ปัญหาการกระจายรายได้รุนแรงยิ่งขึ้น 
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิจะท�าให้เกษตรกรยากจน ต้องประสบ
ความแร้นแค้นทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) เราตัง้เป้าไปสู ่“สงัคม
อยู่เย็นเป็นสุข (green and happiness 
society)” แต่ดูเหมือนสภาพความเป็นจริงที่
ทุกคนเผชิญไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลย ทั้ง
ความแตกแยกขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความไม่ชัดเจนของกฎ
เกณฑ์กรณมีาบตาพดุ ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

[1]  บทสรุปผู้บริหาร ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การ 
กระจายรายได้ด้วยการสร้างสงัคมสวสัดกิาร การปฏริปูระบบ
สวัสดิการสังคมไทย การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่ง
ชาติครั้งที่ 18 21 ตุลาคม 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  

คดกีารเมืองไทย
ใน 2 ทศวรรษ
ก่อนที่จะเข้าสู่บทความชิ้นส�าคัญของชีวิต 
ผมขอขอบคุณหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน
ทีเ่ป็นสือ่มวลชนผูท้ีท่�าหนงัสอืพมิพ์ จ�าหน่าย
หนงัสอืพมิพ์รปูแบบกระดาษให้แก่ประชาชน
มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน “โลกวันนี้” มี
ค�าขวญัทีผ่มจ�าได้แม่นคือ “เปิดโลกความคดิ 
ให้ชีวิตทันโลก” น�าเสนอข่าวสารความจริง 
มมุมองความคดิทีแ่ปลกไม่เหมือนสือ่มวลชน
อ่ืนในท้องตลาด ทัง้ด้านสังคม การเมอืง ธรุกิจ 
และการพฒันาประเทศ คอลมันสิต์หลายท่าน
ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวในงานเขียนมา
ตลอด ซ่ึงผมก็เป็นผู ้หน่ึงท่ีติดตามอ่าน
หนังสอืพิมพ์โลกวันน้ีตัง้แต่เรียนมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงปีหนึ่งจวบจนปัจจุบัน 

ผมจึงขอขอบคุณอีกครั้งที่ผมในฐานะผู้
อ่านคนหนึง่ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นคอลมันสิต์พเิศษ 
เขียนบทความลงฉบับพิเศษครบรอบ 20 ปีนี้ 
ถือเป็นห้วงเวลาใกล้เคยีงกับระยะเวลาอายขุอง
ใบอนญุาตทนายความของผมมาแล้ว 22 ปี ผม
ได้ว่าความในศาลตั้งแต่แรกซึ่งขณะนั้นก�าลัง
ศกึษาชัน้เนตบิณัฑติ จงึได้เหน็งานด้านกฎหมาย
ทั้งด้านดีและเห็นความเลวร้ายของผู้คนใน
กระบวนการยตุธิรรมทีจ่ะหาจากต�ารากฎหมาย
เล่มไหนไม่ได้อกีแล้ว ส่วนการท�างานอาสาช่วย

วิญญัติ ชาติมนตรี 
เลขาธิการสมาพันธ์

นักกฎหมายเพ่ือสิทธิเสรีภาพ 
(สกสส.) 

หลัง คสช. เข้ายึดอ�านาจ 
ทนายวญิญตัชัิกชวน

เพ่ือนๆ ทนายความด้วยกัน
มาตัง้กลุ่มชือ่ว่า 

กลุ่มนักกฎหมายอาสา
เพ่ือสิทธิมนุษยชน (กนส.) 
เข้าช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้

รับผลกระทบจากค�าส่ัง คสช. 
ต่อมาเปลีย่นชือ่กลุ่มเป็น 

สมาพันธ์นักกฎหมาย
เพ่ือสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) 
ปัจจุบันช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจาก
คดีทางการเมือง 

จนแทบต้องไปขึน้ศาล
เกือบทุกวัน

นับเป็นทนายความ
เพ่ือสิทธิมนุษยชนอีกคนหนึง่

ทีสั่งคมไทยต้องปรบมือให้

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

...การปฏิรูปประเทศไทย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
ทัง้การปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสังคม 
ปฏิรูปศาสนาและวัฒนธรรม 
ปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปศาลและ
กระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปส่ือมวลชน 
เป็นต้น การปฏิรูปต้องเอาประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มุ่งยกระดับ 
“คุณภาพชีวิต” ของประชาชน 
การปฏิรูปต้องน�ามาสู่
การเติบโตอย่างยัง่ยืน...

ประชาชนด้านกฎหมายในภาคสนามผมท�า
ตั้งแต่ก่อนจะเป็นทนายความ ซึ่งผมภาคภูมิใจ
กับการใช้ชีวิตและคุ้มค่าแล้วส�าหรับผม

กว่า 2 ทศวรรษ
ของผมที่ได้สัมผัส
กับกระบวนการ
ยุติธรรม
ตั้งแต่ต้นธาร
มาจนปัจจุบัน

ในทรรศนะของผมกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ในกระบวนการยตุธิรรมประเทศไทย สรปุ
สัน้ๆว่ามนัคอื “การคมุขงัอนาคตไว้กับอดตี”

อดีตของคดีการเมืองในประเทศที่ไม่มี
อะไรน่าชื่นชมหรือน่าภาคภูมิใจนัก อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นตราบาปคมุขงัอนาคตของประเทศไว้
ในความมืดมนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าจะดี
ขึ้นมากในสายตาผม 

หลายกรณใีนอดตีถกูอ�านาจตลุาการ ซึง่
เป็น 1 ใน 3 อ�านาจอธปิไตย ใช้อ�านาจในมือเล่น
งานจนไม่เหลอืภาพลักษณ์ของชาติบ้านเมือง 
รวมถงึความอัปยศน่าสงัเวชต่อกรณทีีบ่คุคลต่างๆ
ต้องถูกกระบวนการยตุธิรรมจัดหนกัขึน้มาเร่ือยๆ

จวบจนปัจจบุนัไปสูอ่นาคตข้างหน้าด้วย
อ�านาจตลุาการในทีน่ีย้อมรบัเอาอ�านาจ

ผูป้กครองแบบผสมผสานอ�านาจทางการทหาร 
บริหารงานบุคคล และด้านรัฐประศาสโนบาย 
มาใช้ในงานกระบวนการยุติธรรม โดยยึดโยง
ความต้องการคุมอ�านาจทางการเมืองมาเป็น
ตวัก�าหนดความยตุธิรรมได้อย่างแนบเนียน แม้
ในประเทศที่เจริญแล้วจะสร้างมาตรฐานของ
งานด้านความยุติธรรมเป็นรากฐานในการสร้าง
การเมอืงให้เกดิเสถยีรภาพ นีค่อืการเอาอดตีที่
ชอกช�า้มาเป็นเครือ่งพนัธนาการทศิทางอนาคต
ของชาติและประชาชนไว้โดยการชี้ขาดคดี
การเมืองให้เห็นเป็นระยะๆ

หนักลบัมามองปัญหาในประเทศไทยว่า
ด้วย “คดีการเมืองใน 2 ทศวรรษ” ผมเห็น
คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอ�านาจหรือผู้
ปกครอง แม้จะเป็นเพยีงข้อถกเถียงปัญหาของ
การเมืองไทยและการปกครอง ถ้าใครพดูดแีสดง
การสนบัสนนุแนวทางประชาธปิไตยทีเ่ป็นแบบ
ไทยแลนด์สไตล์ นั่นคือ คนในชาติต้องยอมตน
เป็นเบี้ยล่าง รับเอาสิ่งที่จะต้องเชื่อ และการ
สร้างภาพคนดี ต้องไม่มีปากไม่มีเสียง มีความ
เท่าเทียมเป็นเพียงหน้าฉาก มีความเหลื่อมล�้า
ขาดโอกาสเป็นเรื่องที่รับได้ อย่างนี้ถือว่าผ่าน

ในขณะท่ีอีกด้าน หากมีใครเป็นหัว
ก้าวหน้า ทั้งกระท�าในทางตรงกันข้ามกับภาพ
คนดทีีว่่ามานัน้ แม้จะมีความหวงัดต่ีอชาตบ้ิาน
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ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

เมืองสักเพียงใด เป็นนักเรียนนอกหรือเด็กวัด
เก่ง รวย เป็นเซเลบ มีคนชื่นชอบมากก็เถอะ 
ผมเห็นคนเหล่านั้นไปได้ไม่ไกล และถูกชี้หน้า
ว่าเป็น “คนไม่ดีหรือคนโกง” ตกเป็นจ�าเลย
ของสังคมและจ�าเลยในศาลได้ในที่สุด

ท่ีพูดอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าหาก
กระบวนการยตุธิรรมดจีรงิ ประเทศชาตกิจ็ะดี 
มีความเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย

ย้อนกลับไป
ถึงปฐมเหตุ
แห่งความขัดแย้ง
ที่เด่นชัดที่สุด
ในช่วง 2 ทศวรรษ

ในสายตาผมมองว่าการรฐัประหารในปี 
2549 ถือเป็นการเริ่มต้นของความพยายามที่
จะฟื้นฟูอ�านาจน�าของชนชั้นสูงที่เป็นกลุ่มทุน
เก่า นายทหารระดับสูง ข้าราชการระดับสูง 
และกลุ่มผลประโยชน์ผูกขาดทางอ�านาจ ซ่ึง
อาจเรียกว่า “กลุ่มอ�านาจเก่า”

หลังจากมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง 
2475 พรรคการเมอืงคอืผูแ้ทนปวงชนชาวไทย 
เป็นสถาบนัทางการเมอืงของประชาชนทีจ่ะได้
แสดงออกทางการเมอืง แต่ในขณะเดยีวกนัคอื
ภัยคุกคามของชนชั้นน�า

ก่อนการรฐัประหารโดยทหารในครัง้น้ัน 
พรรคการเมืองหนึง่ทีใ่ช้ชือ่ว่า “พรรคไทยรกัไทย” 
ถอืเป็นพรรคการเมอืงแรกในประวตัศิาสตร์ชาติ
ไทยทีไ่ด้รบัอาณัติจากประชาชนให้เข้ามาบรหิาร 
ประเทศ พรรคไทยรักไทยได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนในระดบัทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน 
ฉันทามติจากการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศส่ง
ผลเป็นการขดัขวางธรรมเนียมปฏบิตัอินัยาวนาน
ที่มีรูปแบบเป็นรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ ท�าให้
พรรคการเมอืงทีม่เีสยีงข้างมากรูส้กึว่าไม่จ�าเป็น
ต้องสยบยอมมอบอ�านาจทีแ่อบซ่อนตัวภายใต้
รฐัธรรมนญูทกุฉบับอกีต่อไป โดยการเมอืงและ
การปกครองจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จรงิ

เมือ่รฐับาลพรรคไทยรกัไทยยนืยนัอ�านาจ
บรหิารประเทศท่ีต้องการควบคมุกระบวนการ
ก�าหนดนโยบายพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัด
วางกองทพัให้อยู่ภายใต้การควบคมุของพลเรอืน 
และท�าลายเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของกลุ่ม
อ�านาจนิยมลง การด�าเนินนโยบายเปิดตลาด
เสรีของพรรคไทยรักไทยได้ส่งผลท�าให้กลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่อิงแอบกับกลุ่มอ�านาจเก่า
ต้องเผชญิการแข่งขนัมากขึน้ สญัญาณของการ
แย่งชิงอ�านาจจากประชาชนจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง

เมือ่กลุม่อ�านาจเก่าไม่สามารถหาวธิขีจัด
หรอืบัน่ทอนอ�านาจของรฐับาลทีม่าจากการเลอืก
ตัง้โดยวิธีอืน่ใดได้ ทหารบางกลุ่มจงึรบัหน้าทีโ่ดย
ใช้วธิกีารพิเศษในฐานะทีม่ท้ัีงอาวุธยทุโธปกรณ์
และก�าลังพลทางทหาร ทัง้ยงัมกีองก�าลังในเครอื
ข่ายอ�านาจเก่าในระบบราชการผสมผสานกบั
งานการข่าวหรือปฏบิตักิารข่าวสารให้สอดรบั

พื้นฐานของการยินยอมที่ปราศจากเสรีภาพ 
ประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียง โดยแอบแฝง
ยุทธวิธีที่ใช้ท�าลายฝ่ายตรงข้ามอ�านาจเก่า
ด้วยการสร้างวิกฤตปัญหาด้านความมั่นคง 
แต่กลับไม่สนใจความมั่งคั่งของประเทศและ
ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างจริงจัง

นีค่อืการหมนุเวยีนของระบบวงจรอบุาทว์
ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มอ�านาจเก่า กระบวนการ
ยตุธิรรมจงึถกูกลไกอ�านาจรัฐภายใต้อาณติัของ
กลุม่อ�านาจเก่าใช้แรงงานเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะ

การจะหลุดพ้นจากวงจรน้ีได้ ณ เวลา
อนัสัน้นีก้ค็อื การคนืสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน
ในการที่จะปกครองตนเอง ท�าให้ประชาชนใน
ประเทศมีปากมีเสียงเป็นพลังทางการเมือง 
ท�าให้เม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินถูกใช้เพื่อ
พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างงาน
ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ยนืหยดัความเป็นประชาธปิไตย
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพและมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ได้

จะเห็นว่าในอดีตมีบุคคลเพียงไม่กี่คน 
หมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตนักการเมือง 
ถกูสร้างความชัว่ร้ายจนกลายเป็นต�านานทางการ
เมอืงหรือเป็นผทีางการเมอืงท่ีคอยหลอกหลอน
กลุ่มอ�านาจเก่าและเครอืข่ายว่าเป็นภยัคกุคาม
ต่อความมั่นคง หลายกรณีถูกยกระดับจากผี
การเมืองเป็นบ่อนท�าลายชาต ิแม้ต่อมาการเมือง
สมัยใหม่จะถูกพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายผลถึงประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศกลายสภาพเป็นกลุ่มภัย
คุกคามต่อความม่ันคงเพื่อเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง

ข้ออ้างว่ามีภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ภายในประเทศ ท�าให้ต้องเพิ่มการจัดสรรงบ
ประมาณด้านการข่าวและอบรมพฒันาบุคลากร
ฝ่ายความมั่นคงจ�านวนมาก เม็ดเงินมหาศาล
ถูกน�ามาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งการ
จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยไม่จ�าเป็นและไม่
ต้องค�านึงวินัยทางการคลังก็ได้ หลายคร้ังจะ
เห็นการบูรณาการหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังการ
เคลือ่นไหวของประชาชนตามสทิธทิางการเมอืง
อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แทนที่รัฐจะให้ความ
คุ้มครองรับรองสิทธินั้น กลับเป็นภัยคุกคาม
อ�านาจรัฐน�าไปสู่การตั้งข้อหาทางอาญา การ
มอบอ�านาจเช่นนี้จึงก่อเกิดการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนต่อประชาชนในประเทศอย่างต่อเนือ่ง

ผลจากการ
ท�ารัฐประหาร
ท�าให้ความเป็นชาติ
หายไป

หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ทางการเมอืงของประชาชน การชมุนมุเรยีกร้อง
ให้รฐับาลลาออกและจดัการเลอืกต้ังใหม่ในช่วง
ปี 2552-2553 ประชาชนนบัพนัคนถกูฟ้องด�าเนนิ

คดอีาญาต่อศาลยตุธิรรม ความขดัแย้งของคนใน
ชาติจึงเพิ่มมากขึ้น แต่ความอยุติธรรมหลาย
มาตรฐานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

คงไม่ต้องพูดถึงว่าผลของคดีใดเป็น
อย่างไร เป็นพวกใด เสื้อสีใด เพราะถึงวันนี้
ชดัเจนแล้ววา่ความเป็นชาตไิม่เหลอืความเปน็
ปึกแผ่นไว้อีกต่อไป ความรักสามัคคีของคนใน
ชาติถูกท�าลายลงอย่างย่อยยับ เพราะการท�า
รัฐประหารโดยสมรู้ร่วมคิด ยินยอมพร้อมใจกับ
เครอืข่ายในกระบวนการยตุธิรรมเป็นตวัการผู้
ลงมอืท�าเสียเองอย่างเป็นระบบและมแีบบแผน

กลุม่อ�านาจเก่าเอาแต่โทษประชาชนว่า 
“โง่และไร้การศึกษา” จึงไม่พร้อมที่จะเป็น
ประชาธิปไตย ค�ากล่าวเช่นนี้ไม่ได้เจ็บปวดใน
ความคิดของผม แต่มันกลับเป็นสิ่งช่ัวร้ายที่
สมัผสัได้จากคนพวกนี ้ผมได้เห็นคดีความต่างๆ
ที่อาจไม่ใช่คดีการเมืองโดยตรง แต่ผลมาจาก
การกระท�าทางการเมอืงและการใช้สทิธพิลเมอืง 
ผมก็ขอเรียกมันว่า “คดีการเมือง”

ภาระของประชาชนที่ต้องแบกรับจาก
การถกูยดัเยยีดข้อหาร้ายแรงเกนิความเป็นจรงิ 
ในการพิสูจน์ความจริงจากการถูกใส่ร้าย การ
ต่อสูค้ดขีองจ�าเลยและทนายจ�าเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมต่างรู้ดีว่าผู้มีอ�านาจและเจ้าหน้าที่รัฐ
ทีม่าเกีย่วข้องกบัการใช้กองก�าลงัทหารเข้าปราบ
ปรามผู้ชุมนุมอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของ
คนบางกลุ่มและผู้มีอ�านาจตามส่วนต่างๆของ
ภาครัฐท�าเป็นไม่รู้ไม่ชีก้บัเหตกุารณ์ฆ่าประชาชน
ในครั้งนั้นอยู่

การต่อสู้ในศาลหลายคดีใช้เวลายาวนาน
กว่า 9 ปี อย่างเช่น คดก่ีอการร้ายทีเ่กดิขึน้จาก
การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครที่
ประชาชนถกูตัง้ข้อหาร้ายแรง ไม่สอดคล้องกบั
ค�านิยามหรอืค�าจ�ากัดความของการก่อการร้าย 
แต่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมของไทย การ
เป็นผู้ก่อการร้ายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

คดีน้ีองค์คณะผู้พิพากษาในศาลอาญา
เห็นว่า การกระท�าอันเป็นความผิดก่อการร้าย
จะต้องเป็นการกระท�าอนัเข้าองค์ประกอบความ
ผดิทีบั่ญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
135/1 (1) ถึง (3) คือ ต้องมีลักษณะเป็นการ
ใช้ก�าลงัประทษุร้ายหรอืกระท�าการใดอนัก่อให้
เกิดอนัตรายต่อชีวิตหรืออนัตรายอย่างร้ายแรง
ต่อร่างกายหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ หรือ
กระท�าการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงหรือเพือ่สร้างความป่ันป่วนให้เกิดความ
หวาดกลัวในหมู่ประชาชน แต่หากเป็นการ
กระท�าในการเดินขบวน ชมุนมุประท้วง โต้แย้ง 
หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ
หรอืให้ได้รับความเป็นธรรม อนัเป็นการใช้สทิธิ
เสรภีาพตามรฐัธรรมนญู การกระท�านัน้ไม่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

พยานบคุคลฝ่ายรฐัไม่ได้เบกิความยืนยัน
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนดังกล่าวเป็นการกระท�า
ของบุคคลใดหรือเป็นการกระท�าของฝ่ายใด 
และไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่ง
ข่าวว่าเป็นจริงหรือไม่ และยังมีพยานโจทก์อีก
หลายปากเบกิความต่อศาลว่าการชมุนมุเป็นการ
ใช้สทิธเิรยีกร้องทางการเมอืงให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม

กับงานด้านความมัน่คงในการเข้ามาทวงอ�านาจ
ปกครองประเทศคนืจากตัวแทนของประชาชน

การท�ารฐัประหารหลายครัง้จึงเกิดขึน้โดย
การสนับสนุนจากอ�านาจเก่า ความร่วมมอืกบั
สือ่มวลชนสายอ�านาจนยิมต่างผนกึก�าลงัแบ่ง
หน้าทีก่นัอย่างออกหน้า หลายกรณกีไ็ด้แสดง
อาการหวงอ�านาจทางการเมืองของฝ่ายตนให้
อยูกั่บกลุม่อ�านาจเก่า โดยการแอบซ่อนอยู่หลงั
ฉาก แต่มเีป้าหมายหลอกหรอืคอยสร้างภาพว่า 
“ประเทศเป็นประชาธปิไตยแบบมีรฐัธรรมนญู”

คนไทยจึงได้เห็นกลุ่มคนที่อยู่ในอ�านาจ
ตรวจสอบขององค์กรตามรฐัธรรมนญู พวกเขา
มคีวามรูค้วามสามารถหลายด้าน จงึมกีารพฒันา
รูปแบบการด�าเนนิการทีห่ลากหลาย แต่ตัง้เป้า
หมายของความส�าเร็จอย่างเด็ดขาด ไม่จ�ากัด
วิธีการและรูปแบบ ไม่แพ้วิธีการรบแบบกอง
โจรก็ว่าได้

คนเหล่านีต้อบสนองความต้องการของ
กลุม่อ�านาจเก่าชนดิทีเ่รยีกว่า “มคีวามช�านาญ
ในการบิดเบอืนระบบนิตรัิฐแต่ไร้ซึง่หลกันิตธิรรม”

การทุม่เทสรรพก�าลงัต่อภารกจิหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมายเพื่อสิ่งตอบแทน การมองข้าม
ความส�าคญัของหลกัการประชาธปิไตยจงึไม่ใช่
เรื่องเหนียมอายอีกต่อไป เพียงเพ่ือให้เกิดผล
ส�าเร็จตามเป้าหมายเพื่อก�าจัดพรรคการเมือง
และนักการเมืองที่ประชาชนนิยมชมชอบออก
จากพื้นที่ทางการเมืองให้ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เครอืข่ายอ�านาจเก่าจะกลบัไปสูก่ารครองอ�านาจ
เบด็เสร็จทีม่รีฐับาลอ่อนแอหรือตวัแทนผูส้บืทอด
อ�านาจ และพวกเขากพ็ร้อมทีจ่ะยอมรบัใช้กลุม่
อ�านาจเก่า

การสืบทอดอ�านาจของเครือข่ายกลุ่ม
อ�านาจเก่าทีส่นบัสนนุการก่อรฐัประหาร ไม่ว่า
ผูก่้อการหรอืคณะรฐัประหารจะตัง้ใจใช้อ�านาจ
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้ตัวแทนใน
องค์กรต่างๆ หรอืการเข้าควบคมุบงการรฐับาล
พลเรอืนที่อ่อนแอกต็ามแต่ จะพบว่ารูปแบบที่

มกีารจัดระบบโครงสร้างการสบืทอดอ�านาจใน
ปัจจุบันเรียกว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” นั่นเอง

สภาวะตวัแทนของเครอืข่ายนีจ้ะด�ารงอยู่
ไปจนกว่าจะมกีลุ่มทหารกลุ่มอืน่ท�ารัฐประหาร
ครัง้ใหม่ หรอืสร้างรัฐบาลผสมท่ีอ่อนแอภายใต้
อาณตักิลุม่อ�านาจเก่าอย่างมัน่คงแล้ว ทัง้นี ้ตราบ
ใดทีย่งัมีภยัคกุคามทีพ่วกเขาอุปโลกน์ขึน้ การ
ออกแบบโครงสร้างประเทศให้เป็นประชาธปิไตย
แบบมรีฐัธรรมนูญจงึยงัจ�าเป็นอยูต่่อไป เพราะ
รฐัธรรมนญูเป็นเครือ่งมอืเพือ่การรับรองดลุอ�านาจ
เก่าในคราบของรฐับาลใหม่ให้มัน่คง ยัง่ยนื โดย
จะสร้างกฎกติกาและเงือ่นไขหรอืข้อห้ามแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้ การถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการ
ปกครองหรือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงใน
ประเทศจึงเป็นอาวุธทางการเมอืงทีถ่กูใช้เสริม
ความชัว่ร้ายให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายเสมอมา

ท่ีผ่านมาจะพบว่าประเทศไทยมีช่วง
ประชาธิปไตยสั้นๆเพียง 3 ครั้ง ที่มีรากฐาน
อยูบ่นเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และ
การเลือกตั้งอย่างแท้จริงคือ 

• ครั้งแรก หลังจากการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2489 

• ครั้งที่สอง หลังจากการประท้วงใหญ่
ในปี พ.ศ. 2516 

• ครั้งที่สาม หลังจากการเลือกตั้งที่ได้ 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อปี พ.ศ. 2531 

การรฐัประหารครัง้อืน่ผมเชือ่ว่าประเทศไทย
ถูกแทนทีด้่วยระบบทีเ่หมาะสมกับกลุ่มอ�านาจ
เก่าเพื่อการคุ้มครองอ�านาจและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิของกลุม่อ�านาจเก่าและเครอืข่าย 
“ทนุนยิมพวกพ้อง” รวมทัง้เครือข่ายข้าราชการ
พลเรือนและทหารด้วย จนมคี�าพดูทีเ่รยีกแนวคดิ
ของระบอบนี้ว่า “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”

ผมมองแนวคดิประชาธปิไตยแบบไทยๆ 
(ไทยแลนด์สไตล์) ที่เป็นรูปธรรมทางการ
ปกครองคือ ระบอบการปกครองที่ตั้งอยู่บน

...การจะหลุดพ้นจากวงจรนีไ้ด้ 
ณ เวลาอันส้ันนีก้็คือ 
การคืนสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชน
ในการทีจ่ะปกครองตนเอง 
ท�าให้ประชาชนในประเทศมีปากมีเสียง
เป็นพลังทางการเมือง 
ท�าให้เม็ดเงินงบประมาณแผ่นดินถกูใช้
เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาคณุภาพชวีติ
เสริมสร้างงานขัน้พ้ืนฐาน
เพ่ือยืนหยัดความเป็นประชาธิปไตย
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองทีม่ีศักยภาพ
และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ได้...

...ภาระของประชาชนทีต่้องแบกรับจากการถูกยัดเยียด
ข้อหาร้ายแรงเกินความเป็นจริง ในการพิสูจน์ความจริง
จากการถูกใส่ร้าย การต่อสู้คดีของจ�าเลยและทนายจ�าเลย
ในกระบวนการยุติธรรมต่างรู้ดีว่าผู้มีอ�านาจและเจ้าหน้าทีร่ัฐ
ทีม่าเกีย่วข้องกับการใช้กองก�าลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม
อย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของคนบางกลุ่ม
และผู้มีอ�านาจตามส่วนต่างๆของภาครัฐท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้
กับเหตุการณ์ฆ่าประชาชน...

 

ก็ไม่มีพยานปากใดเบิกความยืนยัน 
การปราศรยัเรียกร้องให้ประชาชนท�าการ

ต่อต้านการท�ารัฐประหารเป็นสทิธิอนัชอบธรรม
ทีส่ามารถท�าได้ ไม่ถือเป็นความผดิต่อกฎหมาย
แต่อย่างใด การชมุนมุเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศยุบสภาและจดัการเลอืกตัง้ใหม่เป็นการ
ใช้สิทธิเรียกร้องทางการเมือง

นีเ่ป็นอกีหนึง่ตัวอย่างของการมส่ีวนร่วม
ท่ีจะพิทักษ์ไว้ซ่ึงหลกัการประชาธปิไตยและเพือ่
ความยตุธิรรมในสงัคม ซ่ึงกค็ล้ายกบัเหตกุารณ์
หนึง่ทีป่ระชาชนต้องการแสดงออกทางการเมือง 
แต่กระบวนการยุติธรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย
ทางการเมอืงเป็นปัญหาหมกัหมมไว้ เกดิขึน้กบั
ประชาชนทางภาคใต้ของประเทศไทยมายาวนาน  

เมือ่ไม่นานนีเ้องผูพ้พิากษาซึง่เป็นบคุลากร
ส�าคัญในองค์กรศาลท่านหนึ่งได้สร้างวีรกรรม
อนัส่งผลสัน่สะเทอืนต่อวงการยตุธิรรมไทยอย่าง
มาก ด้วยการแสดงออกต่อความอึดอัดใจต่อ
บทบาทหน้าที่ในงานตุลาการและแฝงด้วยข้อ
เรียกร้องทางเมือง

“คืนค�าพิพากษา
ให้ผู้พิพากษา”
“คืนความยุติธรรม
ให้ประชาชน”

กลายเป็นประโยคทองแห่งปีที่โด่งดัง
ท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษ เนื้อหาและราย
ละเอยีดทีป่รากฏในค�าแถลงการณ์ของผูพ้พิากษา
เจ้าของส�านวนคดสีะท้อนให้เหน็ว่า มหีลายคดี
ที่เกิดขึ้นในศาลพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ อันเป็น
ผลจากการใช้อ�านาจทางการทหารและฝ่าย
ความมั่นคงในรูปแบบการกระท�าละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรง มีลักษณะเดียวกันกับ
คดีการเมืองอื่นในรอบทศวรรษที่ผ่านมา 

ความน่าสนใจของรายละเอยีดในเนือ้หา
ในค�าแถลงการณ์ ปรากฏว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออก
มาไม่ใช่เรือ่งภายในองค์กรศาลยตุธิรรมเท่านัน้ 
หากแต่เป็นส่ิงตอกย�้าความล้มเหลวด้าน
กระบวนการยุติธรรมและความเป็นอยู่ของชาติ

บ้านเมืองอย่างชัดเจน
ผมได้อ่านแถลงการณ์แล้ว เกิดความ

กลัว เร่ืองท่านผู้พิพากษาตั้งเจตจ�านงกับเหตุ
ความไม่เป็นธรรมในประเทศครั้งนี้ว่า

จะไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงตาม
เนื้อหาของแถลงการณ์อย่างจริงจัง  

องค์กรศาลและองค์กรอืน่ทีม่แีนวความ
คิดล้าหลังจะท�าให้เป็นเรื่องปิดลับ  

ความเสยีสละชวีติเลอืดเน้ือของผูพ้พิากษา
ท่านนี้จะสูญเปล่าไปด้วยการบิดผันเป็น
เรื่องส่วนตัว

กลวัว่ากระบวนการ
ยุติธรรมยังเห็นเป็น
เรือ่งอปัยศ ซ่อนเร้น
มันไว้ใต้พรมอนัสวย
หรูเหมือนในอดีต 

สุดท้ายกลัว
จากอุทาหรณ์ทาง
คดีที่เห็นมาตลอด
ว่า “ประชาชนจะ
ถูกจัดแจงความ
ยุติธรรมอย่างเลือก
ปฏิบัติ” 

ปัญหาความเหลือ่ม
ล�้ า ผ ส ม ผ ส า น ค ว า ม 
อยุติธรรม โดยเฉพาะในคดี
การเมืองท่ีตกอยู่ภายใต้การ
ฉ้อฉลแห่งอ�านาจบาปแทบท้ังส้ิน

ในองคาพยพที่รวมตัวกันน้ี
สะท้อนปัญหาความไม่เป็นธรรมออก
มาจากการใช้อ�านาจขององค์กรต่างๆ
ตามรัฐธรรมนูญ เกิดกระบวนการ
แทรกแซงการท�าหน้าทีข่องผูใ้ช้อ�านาจ 
และการกดดันบีบบังคับบุคลากรใน
องค์กรต่างๆรวมถึงผู้พิพากษาจน
ขาดความเป็นอสิระ 

หลายคนในสงัคมไทยโดยเฉพาะ
ผู้ท่ีอยู่ในฝ่ายกลุ่มอ�านาจเก่ากล่าวถึง
การฆ่าตวัตายหรืออตัวนิบิาตกรรมนีว่้า 
เป็นเรือ่งความเครยีดส่วนตัว เป็นปัญหา
สขุภาพและปัญหาทางจติ เป็นการบอกปัด
และพร้อมจะฝังกลบปัญหาใหญ่ของ
กระบวนการยตุธิรรมนีใ้ห้เป็นเรือ่งไร้
ความรบัผดิชอบ ไม่แยแสอยู่ต่อไป 
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เสยีดนิแดน 14 ครัง้ 
วาทกรรมเฟคนิวส์
ที่เพิ่งสร้างใน Google

ผศ.ธ�ำรงศักด์ิ เพชรเลศิอนนัต์ 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
และรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 
นักเขียน นักวิชาการ

ผู้เชีย่วชาญดา้นการเมอืงไทย 
ทีเ่น้นศึกษาผ่านผู้น�า

ทางการเมืองไทย เช่น 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายปรีดี พนมยงค์ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
จอมพลถนอม กิตติขจร 

ฯลฯ 
และเขียนวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกในชือ่ 
“บทบาททางการเมืองของ

จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2506-2516” 
ว่าด้วยกระบวนการ

ขึน้สู่อ�านาจ การรักษาอ�านาจ
โดยวิธีการต่างๆ 

และการจบจากอ�านาจ
ของผู้น�าทหารในเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

วาทกรรมเฟคนิวส์ 
(Fake News)

วันหนึง่นายกรัฐมนตรีท่ีเป็นนายพลทหาร
ทีข่ึน้สูอ่�านาจด้วยการรฐัประหารพดูบนเวทโีลก
ด้วยความภาคภูมิใจว่า กลุ่มผู้น�าของพวกเขา
บรหิารประเทศด้วยการค้นคว้าสบืเสาะหาความ
รู้ใน Google

ในอกีวนัหนึง่ต่อมา พลเอกอภริชัต์ คงสม
พงษ์ ผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก ผูน้�า
ทีแ่ท้จรงิของกองทพัไทย ก็กล่าวบรรยายในเวที
หอประชุมของกองทัพเรือ่ง “แผ่นดนิของเราใน
มมุมองด้านความมัน่คง” [1]  โดยเริม่เล่าประวตัศิาสตร์
ว่าท่ีมาของดนิแดนอาณาเขตประเทศไทยทีเ่ป็น
แบบนีเ้พราะไทยเสยีดนิแดนมาแล้ว 14 ครัง้

ค�าถามส�าคัญคือ อะไรคือฐานข้อมูลที่
นายพลทหารผู้นีน้�ามาใช้ในการพดูได้อย่างเชือ่
มั่นมากมายว่าไทยเสียดินแดนมาแล้ว 14 ครั้ง 
แม้ว่าจะไม่มีการอ้างอิงในการบรรยาย แต่ค�า

ตอบอย่างง่ายท่ีสุดคือ นายพลผู้น้ีคว้าข้อมูล
จากเฟคนวิส์ทีส่ร้างขึน้และแปะฝังไว้ใน Google 
น�ามาใช้ (ท่านลองพมิพ์ค�าว่าเสียดินแดนเข้าไป
ใน Google เสียดินแดน 14 ครั้งจะปรากฏขึ้น
มาเป็นอนัดบัแรกๆ และเรยีงกนัหลายชิน้ รวม
ทั้งใน YouTube) 

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือค�าถามที่ว่า 
ภูมิปัญญาในกองทัพไทยอับจนมากมายขนาด
นัน้จรงิๆหรอื? จงึคว้าเอาวาทกรรมชดุเฟคนวิส์
ทีถ่กูสร้างขึน้ไว้ใน Google มาใช้บรรยายอย่าง
เป็นทางการ นายพลเหล่านี้ได้เคยอ่านหนังสือ
วชิาการกันบ้างหรอืไม่ ต�ารบัต�าราประวตัศิาสตร์
ในหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนนายร้อยนัน้มอีะไร
เปลีย่นแปลงไปมัย้ นีเ่ป็นค�าถามทีด่จูะมคี�าตอบ
ทีย่ิ่งน่าตกใจถึงชุดวิธีการค้นคว้าหาปัญญาความ
รู้ของสังคมโดยรวม

น่ีคือภาพสะท้อนวาทกรรมเฟคนิวส์ใน 
Google ที่ถูกสร้างและฝังตัวไว้มาหลายปี วัน
หนึง่ก็บรรลคุวามส�าเรจ็เม่ือถกูใช้เป็นเครือ่งมือ
แสวงหาข้อมูล “ความรู้” เพียงช่องทางเดียว
อย่างง่ายๆ

วาทกรรมไทย
เสยีดินแดน 8 ครัง้ 
ถูกผลิตสร้างขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ
ปี 2482

คนไทยตัง้แต่อายุรุน่ 80-90 ปีลงมา ถกู
ปลกูความเชือ่ในระบบโรงเรียนและระบบข่าวสาร
ในสงัคมตลอดมาว่า ประเทศไทยเสยีดนิแดนไป 
8 ครัง้ ถงึแม้ว่าคนจ�านวนมากจะจ�าไม่ได้ว่ามดีนิ
แดนอะไรบ้างทีเ่สยีไป แต่วาทกรรมทีต่ดิแน่นอยู่
ในหัวแน่ๆคอื “ไทยเสยีดินแดน” 

วาทกรรมไทยเสียดินแดน 8 ครั้ง ถูก
ผลิตสร้างขึ้นด้วยเทคนิคแผนที่โดยกรมแผนที่
ทหารบก 1 แผ่น เมื่อปี 2482 และผลิตพิมพ์
แจกจ่ายเป็นใบปลิวให้กับประชาชน มีการน�า

เพือ่กลบเกลือ่นปัญหาความอยุตธิรรมในประเทศ
ที่เกิดขึ้นจริง 

ความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษา
เป็นเครื่องชี้วัด
ทิศทางของ
ความยุติธรรม

ในประเทศไทยบัญญัติเรื่องความเป็น
อสิระของตุลาการไว้ในรฐัธรรมนญูปี พ.ศ. 2540 
และพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม รวมทัง้ในหมวด 
10 ว่าด้วยศาล ตามรฐัธรรมนญูไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 188 วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้พิพากษา
และตุลาการย่อมมอีสิระในการพจิารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็น
ไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ทัง้ปวง” ซึง่ความเป็นอสิระของผูพิ้พากษาแบ่ง
ได้ 2 ประการคือ

1) ความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่
พิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษา และไม่ต้อง
อยู่ในอาณัติของบุคคลหรือองค์กรใดๆ ค�าสั่ง
และค�าแนะน�าต่างๆเป็นส่ิงที่ต้องห้ามโดยสิ้น
เชิงในความเป็นอิสระ โดยนัยเรียกว่า “ความ
เป็นอิสระในเนื้อหา”

2) ความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ของ
ผู้พิพากษานั้น ผู้พิพากษาจะต้องกระท�าโดย
ปราศจากความกลัวว่าจะได้รับผลร้ายหรือถูก
กลัน่แกล้งภายหลงั คอืต้องม ี“ความเป็นอสิระ
ในทางส่วนตัว”

ดังนั้น ในการท�าหน้าท่ีของผู้พิพากษา
ตามกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความน่าเชื่อ
ถือ และเกิดความเคารพศรัทธาจากประชาชน
ต่ออ�านาจตุลาการให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของ
ประชาชนได้จรงิ ในทางปฏบัิตต่ิอการใช้อ�านาจ
และการท�าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ผู้พิพากษาที่มี
บทบาทในคดีการเมืองประกาศตนว่าเป็น  
“ตุลาการภวิัฒน์” หรือ “ตลุาการธิปไตย” นัน่
คือเป็นหายนะของชาติ  

จะยอมรับกันหรือไม่ว่ามีกระบวนการ
แทรกแซงในการท�าหน้าทีข่องผูใ้ช้อ�านาจรฐักนั
จรงิ ทัง้ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมในองค์กรต่างๆตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผลจากการใช้อ�านาจเป็น
ไปตามทีก่�าหนดไว้ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทาง
อ้อม ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใหญ่และทุกเรื่องที่เครือ
ข่ายนี้ต้องการชัยชนะ

ทัศนคติทางการเมืองของผู้ท�าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เคยยอมรับความ
แตกต่างตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็นสัญญาณของความรุนแรง
ในประเทศ เมื่อน�านโยบายทางการเมืองของ
ผู้ปกครองท่ีขาดคุณธรรมก็ยิ่งส่งผลต่อความ
เป็นกลางของบุคลากรในองค์กรตรวจสอบ
เด่นชัดข้ึน

หลายกรณีมกีารลิดรอนสทิธแิละเสรภีาพ

ในการแสดงความเห็นทางการเมือง ตัดทอน
หรอืรบกวนความเป็นอสิระขององค์กรรฐัธรรมนญู
อย่างชัดเจนในช่วง 2 ทศวรรษนี้ ในท่ามกลาง
ภาวการณ์การแทรกแซงมักบิดผันอ�านาจให้
เกิดการเลอืกปฏบัิต ิหลายกรณผีลของการตรวจ
สอบที่ไม่สมเหตุสมผลหลายเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริง
นีส่้งผลบัน่ทอนภาพลกัษณ์ของประเทศให้เสยี
หายในสายตาประชาคมโลก ทั้งที่ไม่ได้เป็น
ประเด็นที่สร้างขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อโจมตี
หรือให้ร้ายทางการเมือง

ผลจากการท�า
รัฐประหารปี 2557 
คือค�าตอบของ
ความอยุติธรรม
ในประเทศ

หากโฟกสัช่วงหลงัการยดึอ�านาจ 2557 
คดคีวามส่วนใหญ่เร่ิมต้นด้วยข้อกล่าวหาคดคีวาม
มัน่คง เจ้าหน้าทีจ่ะจับกมุด้วยวธิรีนุแรงเดด็ขาด
ราวกบัขบวนการก่อการร้ายระดบัโลก การควบคมุ
ตัวประชาชนทีต่กเป็นผูต้้องสงสยัน�าไปคมุขงัใน
ค่ายทหาร มม่ีานผ้ากัน้ฉากไว้ บางห้องเปิดแอร์
เยน็จนหนาวสัน่ มเีตียงทหารหรอือาจไม่ม ีห้อง
คมุขงัถกูปิดไม่เหน็แสงตะวนั ตลอดการซกัถาม
ทัง้วนัทัง้คนื แบ่งเจ้าหน้าทีไ่ว้หน้าม่านและหลงั
ม่าน การสอบสวนด�าเนนิไปตามข้อมลูทีต้่องการ
ให้เป็น จบลงด้วยความกลวัจนรบัสารภาพ 

กระบวนการซักถามตามกฎอัยการศึก
มีกรอบเวลา 7 วันแรก เมื่อได้ค�ารับสารภาพ
โดยทหารเป็นชุดแรก หลังจากนั้นก็ท�าบันทึก
ซักถามเป็นพยานหลกัฐานส่งให้ต�ารวจท�าบันทกึ

สอบปากค�าตามแบบฟอร์มของส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาตเิพ่ือขอออกหมายจับท่ีศาลทหาร แล้ว
น�าหมายจบั ท�าบนัทกึจบักมุ ทัง้ๆทีต่วัผูต้้องหา
ถูกจับมาก่อนแล้วหลายวัน

เกือบทุกรายจะถูกน�ามาแถลงข่าวแจ้ง
ข้อหาร้ายแรงจากค�ารบัสารภาพของผูถ้กูกล่าว
หา การสอบสวนอย่างรวบรัดและไม่เปิดโอกาส
ให้ผูถ้กูกล่าวหาน�าพยานหลกัฐานมาโต้แย้งหกั
ล้าง บางคดีห้ามทนายความที่ได้รับความไว้
วางใจจากผู้ต้องหามิให้เข้าพบผู้ต้องหา โดย
อ้างว่าต�ารวจจัดทนายขอแรงให้แล้ว ซึ่งทนาย
ขอแรงหรือทนายอาสาเหล่านั้นเพียงเพ่ือให้
ครบองค์ประกอบตาม ป.วิ.อาญา แต่ผู้กล่าว
หาไม่มคีวามไว้วางใจ และมกัเปิดโอกาสให้เกดิ
การโน้มน้าวให้ผูต้้องหาเกดิความเครยีดจนต้อง
รับสารภาพทัง้ๆทีพ่วกเขาไม่ได้กระท�าความผดิ

การพิจารณาคดีในศาลทหารก็คือ 
กระบวนการแบบทหารท่ีมีตุลาการศาลทหาร 
อยัการศาลทหาร เจ้าหน้าทีธ่รุการในศาลทหาร 
ต่างต้องรับหน้าที่ตามที่ คสช. มอบหมาย แม้
ในเวลาต่อมาในทางนิตินัย คสช. ซึ่งเป็นคณะ
รฐัประหารจะสิน้สภาพไปตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 
2560 แต่มรดกบาปแห่งอ�านาจที่สร้างผล 
กระทบรนุแรงต่อสงัคมและประชาชนยังตกทอด
มาถึงปัจจุบัน ความเป็นจริงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายในประเทศจะยังคงด�าเนิน
อย่างต่อเนื่องไปถึงในอนาคตอีก นั่นคือ ยังมี
ความผดิทีถ่กูกล่าวหาทีด่�าเนนิการในศาลทหาร
ต้องโอนคดีให้ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษา 
ความเสีย่งทางคดทีีอ่าจตคีวามว่าเป็นความผดิ
จึงยังมีอยู่

การก่อการรัฐประหารของ คสช. ไม่ได้
เกิดประโยชน์ใดๆต่อชาติ โดยเฉพาะงานด้าน
กระบวนการยตุธิรรมทีส่ร้างภาระแก่ประชาชน
เกินสมควรและหลายคดีร้ายแรงเกินจริง แม้
ตามบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูมาตรา 265 ให้ 
คสช. ทีด่�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศ

ใช้รฐัธรรมนูญน้ียงัคงอยูใ่นต�าแหน่งเพ่ือปฏบิติั
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกตามรฐัธรรมนญู
นี้จะเข้ารับหน้าที่ ความจ�าเป็นของความมีอยู่
ของ คสช. หมดลงแล้ว ประกาศและค�าสั่งที่
จ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพทีข่ดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู
เป็นอันใช้บังคับมิได้ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
ด้วยเช่นกัน

แต่การเขยีนค�าสัง่ให้กระบวนพจิารณา
คดทีีไ่ดก้ระท�าไปแลว้กอ่นวนัทีม่คี�าสัง่หวัหนา้ 
คสช. ท่ี 9/2562 ให้ถือว่าเป็นกระบวนพิจารณา
ของศาลทีร่บัโอนคดตีามข้อ 2 วรรคท้าย แต่โดย
หลกัการความชอบด้วยหลกันติธิรรมอาจจะเกดิ
ปัญหาในทางปฏิบัติและการด�าเนินกระบวน
พจิารณาคดใีนศาลยตุธิรรม เนือ่งจากทกุคดทีี่
พจิารณาในศาลทหารมาจากการพจิารณาสัง่คดี
ของอยัการศาลทหาร (เป็นข้าราชการทหาร) 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การบรหิาร
ราชการแผ่นดินใต้อ�านาจ คสช. จึงส่งผลท�าให้
กระบวนการยุติธรรมปกติจ�าเป็นต้องไม่ปกติ 
โดยอ�านาจศาลยุติธรรมที่มีอ�านาจพิจารณา
พิพากษาคดีพลเรือนจะต้องรับเอากระบวน
พิจารณาของศาลทหารมาต่อยอดกระบวน
พิจารณาคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลที่รับโอน
คดีต่อไปนั้น นักกฎหมายและทนายความที่
ท�างานในภาคสนามหลายคนมองว่าเป็นความ
เลวร้ายของกระบวนการยุติธรรมไทย

ข้อโต้แย้งหรือค�าคัดค้านเพื่อให้ตรวจ
สอบความชอบด้วยกฎหมายอนัเกดิจากการท�า
รฐัประหารท่ีเกิดผลกระทบต่อสทิธิและเสรภีาพ
ของประชาชน หลายกรณีสะท้อนจากการ
สอบสวนในชัน้สอบสวนภายใต้ความเกรงกลวั
อ�านาจ คสช. การด�าเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาลมีหลายเรือ่งยังต้องเรยีกร้องให้ปฏบิตัติาม
หลักการสิทธิมนุษยชน

หรอืนีจ่ะเป็นโอกาสทีจ่ะปฏิรปูกระบวนการ
ยตุธิรรมใหม่ เพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ
อันเกิดจากคณะรัฐประหาร

แต่ศาลยุติธรรมต้องไม่กลายเป็นสูตร
ส�าเร็จของอ�านาจคณะรัฐประหาร แม้ศาล
ยุติธรรมอาจต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้า
คายไม่ออก และอาจจะถูกมองว่าเป็นเครื่อง
มือท่ีก่อให้เกิดสภาพบังคับต่อประชาชนให้
จ�ายอมการกดขี่ต่างๆ จ�าต้องรับรองสภาพ
ของประกาศและค�าสั่งของคณะรัฐประหาร
ก็ตาม อยู่ที่ประชาชนจะยอมให้เกิดวงจร
อุบาทว์ปกคลุมประเทศนี้อยู่ต่อไปหรือไม่

ค�าตอบสุดท้ายทีต้่องเกดิขึน้จรงิให้ได้คอื 
ศาลจ�าต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู 
กฎหมาย และหลักนติธิรรม เพ่ือประโยชน์ส่วน
รวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมอาจใช้
โอกาสนีท้�าหน้าท่ีฝ่ายตุลาการเรยีกศรทัธาจาก
ประชาชนและศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการคืนมา 

แม้ประชาชนไม่มีความมั่นใจมากนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรต่างๆภายใต้
อ�านาจที่ยังด�ารงอยู่ แต่ความยุติธรรมอย่าง
เป็นธรรมชาตขิองศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษย์
จ�าต้องมีอยู่ด้วยความร่วมมือของประชาชน

...การพิจารณาคดีในศาลทหารก็คือ 
กระบวนการแบบทหาร
ทีม่ีตุลาการศาลทหาร อัยการศาลทหาร
เจ้าหน้าทีธุ่รการในศาลทหาร 
ตา่งตอ้งรบัหนา้ทีต่ามที ่คสช. มอบหมาย 
แม้ในเวลาต่อมาในทางนิตินัย 
คสช. ซึง่เป็นคณะรฐัประหารจะส้ินสภาพ
ไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
แต่มรดกบาปแห่งอ�านาจทีส่ร้าง
ผลกระทบรุนแรงต่อสังคม
และประชาชนยังตกทอดมาถึงปัจจุบัน...
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ไปใช้ประกอบในหนังสือ และต่อมาก็ถูกบรรจุ
ไว้ในการสอนของครูๆที่ถูกบ่มเพาะมาจาก
หลกัสตูรสร้างครเูพือ่สร้างชดุข้อมูลเสยีดินแดน
ให้นักเรียนทั้งประเทศ 

วิทยุกรมโฆษณาการของรัฐบาลทหาร
จอมพล ป. พบิลูสงคราม กโ็หมกระหน�า่ว่าด้วย
การเสยีดนิแดนตัง้แต่นัน้มา และย่ิงในยุครัฐบาล
ทหารจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม 
กิตติขจร ต่อเนื่องกันมาถึง 4 ทศวรรษ วิทยุ
กรมประชาสัมพันธ์ก็ใช้วาทกรรมเสียดินแดน
สร้างรัฐทหารเสมอมา

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อร�าลึกถึงการปฏิวัติสร้างประชาธิปไตยเมื่อ 
24 มถินุายน 2475 โดยในวนัเดอืนเดยีวกนัแต่
เป็นปี 2482 อนสุาวรย์ีนีส้ร้างขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง
ชยัชนะในการประกาศ Independence Day 
หรือวันเอกราชสมบูรณ์ หลังจากที่ไทยเป็น
ประเทศที่เสียเอกราชไปกึ่งหนึ่ง หรือเป็นก่ึง
อาณานคิม นบัแต่ไทยท�าสนธสิญัญาเบาว์รงิใน
สมยัรชักาลที ่4 และท�าเรือ่ยมารวม 15 ประเทศ 
จนถึงกลางยุคสมัยรัชกาลที่ 5

คนไทยในห้วงนัน้ได้ฝันทีจ่ะสร้างเอกราช
ให้กบัประเทศ ดังนัน้ นโยบายข้อแรกของคณะ
ราษฎรคือ นโยบายด้านเอกราช ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และการศาลของประเทศ (อ่านราย
ละเอยีดใน ธ�ารงศกัดิ ์เพชรเลศิอนนัต์, “2475 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต”) [2]

ปี 2482 ด้านหน่ึงเฉลมิฉลองประเทศไทย
มีเอกราชสมบรูณ์ด้วยอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย 
อกีด้านหนึง่ฝ่ายทหารกส็ร้างวาทกรรมการเสีย
ดินแดน 8 ครั้ง เพื่อยุทธศาสตร์ทางการทหาร 
ปลุกพลังชาตินิยมและพลังลัทธิทหารไทย

วาทกรรมเสียดินแดน โดยเฉพาะด้าน
ลาวและกัมพูชา เป็นวาทกรรมที่ถูกเน้นมาก
ที่สุดในช่วงนี้ (แต่ไม่เน้นวาทกรรมเสียดินแดน
ในด้านมาเลเซีย พม่า และเวียดนาม) อันเป็น
ไปตามยุทธศาสตร์การทหารในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องการใช้แม่น�้าโขง
ตั้งแต่สบรวก อ�าเภอเชียงแสน กระทั่งถึงเขต
จ�าปาสักในลาว เป็นแนวป้องกันการยกทัพ
รกุรานจากกองทพัญีปุ่น่ทีก่�าลงัปฏิบตักิารทาง
ทหารในทะเลจีนใต้ และดูท่าจะรุกรานเข้าสู่
เวียดนาม อินโดจีนของฝรั่งเศส

วาทกรรมเสียดินแดน โดยเฉพาะด้าน
ลาวและกมัพชูา ถกูปลกุเร้าแบบยกระดบั เป็น
วาทกรรมเรียกร้องดินแดนในลาวและกัมพูชา 
และในปลายปี 2483 นสิติจฬุาฯและนกัศกึษา
ธรรมศาสตร์ก็ถูกปลุกเร้าให้ออกไปเดินขบวน
บนถนนราชด�าเนนิเพือ่เรยีกร้องเอาดนิแดนฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น�้าโขง ซ่ึงการเดินขบวนครั้ง
นั้นเป็นแผนการของฝ่ายกองทัพและรัฐบาล
ทหารในการสร้างภาพประชามตจิากประชาชน 
(อ่านรายละเอยีดใน ธ�ารงศกัดิ ์เพชรเลศิอนนัต์, 
“การเรียกร้องดินแดน พ.ศ. 2483”) [3]

ประเดน็ทีล่ทัธชิาตนิยิมแบบคล่ังชาตใิช้
ในการปลุกพลังมวลชนให้มาสนับสนุนรัฐบาล
ทหารในศตวรรษทีแ่ล้ว ได้แก่ ประเดน็ดนิแดน 
ประเด็นเชื้อชาติ และประเด็นศาสนา และนี่
คือประเดน็ทีฮิ่ตเลอร์และพรรคนาซเียอรมนัใช้
ก่อสงครามโลกครัง้ที ่2 และสงัหารคนในยโุรป
ไปเป็นจ�านวนมาก

สิ่งที่รัฐบาลทหารไทยในยุคนั้นด�าเนิน
การตามพรรคนาซีเยอรมนัคอื การส่งทหารไป
ดงูานการสร้างยวุชนนาซทีีเ่ยอรมนั และน�ามา
เป็นแบบสร้างยวุชนทหารของไทย ด้วยแนวคดิ
ว่าปลูกลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหารในยุวชน
และคนไทย เพื่อตอบโจทย์ต่อภาวะสงคราม
และตอบโจทย์ว่าด้วยทหารคือผู้น�าทางการ
เมอืง ดัง่ละครทีโ่ด่งดงัแห่งยคุด้วยการผลติสร้าง
นิยายเวทีสมัยใหม่ของหลวงวิจิตรวาทการ 
“เลือดสุพรรณ” ที่ชาวนาชาวบ้านผู้รักชาติที่
มีมือเปล่าหรือดาบได้วิ่งเข้าหาลูกปืนศัตรูจน
ตายไปทั้งสิ้น ไม่รอดสักคน นั่นคือการปลูกให้
ประชาชนยอมตายเพื่อชาติ (อ่านรายละเอียด
ใน ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, “เลือดสุพรรณ 
: ปลูกใจผู้หญิงไทยให้รักชาติและลุกรบ”) [4]

ก�าเนิดประเทศไทย
แบบรฐัสมยัใหม่
ทีไ่ดด้นิแดน

ก�าเนดิเส้นเขตแดนประเทศไทยเส้นแรก
แบบทีเ่ป็นอยู่นีจ้รงิเริม่ต้นในปี 2369 เมือ่องักฤษ
ได้ชัยชนะเหนือพม่าในสงครามอังกฤษ-พม่า
ครัง้แรก พม่าต้องเสยีรฐัยะไข่และรฐัตะนาวศรี 
(ที่เราติดปากว่า มะริด ทวาย ตะนาวศรี) ให้
เป็นดินแดนอาณานิคมอังกฤษ และชัยชนะน้ี
เองอังกฤษจึงส่งทูตเฮนรี่ เบอร์นี่ มากรุงเทพ 
เพื่อขอให้รัฐอาณาจักรกรุงเทพแต่งตั้งคณะ
ท�างานปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนกรงุเทพ
กบัดินแดนของอังกฤษต้ังแต่ปากน�า้กระทีร่ะนอง
จนถึงเขตเมืองตาก (สนธิสัญญาเบอร์นี่ในปี
แรกๆของรชักาลที ่3 พ.ศ. 2369 / ค.ศ. 1826)

นี่คือเส้นเขตแดนเส้นแรกท่ีเกิดขึ้นของ
ประเทศไทย เพราะรฐัองักฤษมาพร้อมกบัการ
มเีส้นเขตแดนทีแ่น่นอน แต่รฐัอาณาจกัรในย่าน
อาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ยังเป็น
รัฐอาณาจักรที่ไม่มีเส้นเขตแดนที่แน่นอน โลก
รฐัสมยัใหม่ทีม่เีส้นเขตแดนทีแ่น่นอนแบบตะวนั
ตกจงึเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้เกดิรปูประเทศไทย

นับแต่น้ันมาผูป้กครองรฐัอาณาจักรไทย
ก็ปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็ในการยอมรบัหลกัคดิ

การสร้างรฐัสมยัใหม่ทีม่เีส้นเขตแดนทีแ่น่นอน 
ในบรบิททีอ่งักฤษและฝรัง่เศสก�าลงัยุง่วุน่วายเสยี
เวลาไปกว่าค่อนศตวรรษในการจดัการความสงบ
ในดินแดนอาณานิคมอนิเดีย พม่า มาเลย์ เวยีดนาม 
กมัพชูา ลาว โดยในบริบทดงักล่าวรฐับาลกรงุเทพ
ได้สร้างกรมแผนที ่จ้างฝรัง่มาท�างานด้านแผนที่
ในดนิแดนทีช่นชัน้น�ากรงุเทพแทบไมเ่คยรูจ้กั 
และเข้าร่วมการอ้างสทิธเิหนอืดนิแดนตอนใน
ภาคพืน้ทวปี โดยเฉพาะกับฝร่ังเศสด้านอนิโดจนี 
(อ่านวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีปรับเป็นหนังสอื 
ธงชยั วินิจจะกลู, “ก�าเนดิสยามจากแผนที ่ : 
ประวตัศิาสตร์ภมูกิายาของชาต”ิ) [5]

ปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้กรงุเทพได้ดนิแดนรฐั
ล้านนามาทัง้สิน้คือ ปัจจยัจากการตกลงของ 2 
มหาอ�านาจตะวนัตกในปฏญิญาองักฤษ-ฝรัง่เศส 
พ.ศ. 2439 (the Anglo-French Declaration 
of 15 January 1896) โดยมหาอ�านาจทัง้สอง
ตกลงแบ่งเขตแดนด้านลาวและพม่าตอนใต้
ประเทศจนีกนั โดยให้ฝ่ังตะวนัออกแม่น�า้โขงเป็น
เขตอทิธิพลของฝรัง่เศส และฝ่ังตะวันตกของ
แม่น�า้โขงเป็นเขตอทิธพิลขององักฤษ ส่วนจาก
สบรวก เชยีงแสน ลงมา มหาอ�านาจองักฤษและ
ฝรัง่เศสยกให้เป็นดนิแดนของกรงุเทพ และให้
รัฐกรุงเทพเป็นรัฐกันชนของ 2 มหาอ�านาจ
อาณานคิม ห้ามใครส่งกองทหารล่วงล�า้ เพือ่ทัง้ 
2 มหาอ�านาจจะได้ไม่ก่อสงครามระหว่างกนั ผล
ส�าคัญของข้อตกลงยกดนิแดนของ 2 มหาอ�านาจ
น้ีคอื กษตัริย์ในรัฐล้านนาไร้สถานภาพอ�านาจ
อธิปไตยเหนอืรฐัล้านนาของตนเองทันที เพราะ
มหาอ�านาจองักฤษและฝรัง่เศสไม่ถอืว่าเป็นรฐั
ประเทศอกีต่อไป

นับจากนี้ไปรัฐกรุงเทพจึงปฏิบัติการทั้ง
ทางการเมือง การปกครอง การทหาร ภาษี 
รถไฟ เข้าควบคุมผนวกรัฐล้านนา (อ่าน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกประวัติศาสตร์ จุฬาฯ 
ที่ปรับเป็นหนังสือ เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 
“เปิดแผนยึดล้านนา”) [6]

รฐัสยามใหม่ท่ีรวมศนูย์อ�านาจทีก่รงุเทพ
ก็ท�าการปกครองดินแดนใหม่ๆที่ได้มาของตน
ด้วยวิธีการแบบเจ้าอาณานิคมตะวันตก หรือ
ปกครองแบบ “อาณานคิมภายใน” และ “สวม
จิตวิญญาณของลัทธิอาณานิคมโดยตรง” ไม่
ต่างไปจากองักฤษปกครองอนิเดยี พม่า มาเลเซยี 
ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ลาว กัมพูชา ดัตช์

ปกครองอนิโดนเีซยี (อ่าน ฉลอง สุนทราวาณชิย์, 
“รชักาลที ่5 กบัลทัธิอาณานคิมและสยาม”) [7]

เมื่อรัฐสยามกรุงเทพได้ดินแดนล้านนา
และดินแดนลาวในลุ่มน�้าโขงและลุ่มน�้ามูล รัฐ
สยามกรุงเทพจึงจัดตั้งการปกครองมณฑล
เทศาภบิาล ให้นครราชสมีาเป็นศนูย์กลางของ
คนลาว ต้ังชือ่ว่ามณฑลลาวกลาง ให้อุบลราชธานี
เมอืงใหม่เป็นศนูย์กลางของมณฑลลาวกาว ให้
อุดรธานเีมอืงใหม่เป็นศูนย์กลางของมณฑลลาว
พวน และให้เชยีงใหม่เป็นศูนย์กลางของมณฑล
ลาวเฉยีง (เฉยีงจากลาวกลาง) เพราะในสายตา
ของชนชั้นน�าตั้งแต่อยุธยา พระเจ้าตากแห่ง
ธนบุร ีและรตันโกสนิทร์ มองเห็นคนในดนิแดน
เหล่านี้ตลอดมาว่าเป็น “ลาว”

ทว่าภายใต้บริบทการอ้างสิทธิเหนือดิน
แดนเหล่านีก้บัฝรัง่เศส รฐัสยามกรงุเทพจึงเพิง่
ตระหนักทีหลังว่าหากดินแดนล้านนาและดิน
แดนลุ่มน�้าโขงและน�้ามูลเป็นดินแดนคนลาว
แล้ว ฝรั่งเศสก็สามารถอ้างสิทธิครอบครอง
เหนือดินแดนเหล่านี้ได้อย่างต่อเน่ืองจากอดีต 
3 รัฐอาณาจักร (หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 
จ�าปาสกั) รฐัสยามกรงุเทพจงึต้องรบีเร่งเปลีย่น
ชื่อมณฑลทั้ง 4 นี้ใหม่ [8]

มณฑลลาวกลางเปล่ียนเป็นมณฑล
นครราชสมีา มณฑลลาวกาวเปล่ียนเป็นมณฑล
อสีาน มณฑลลาวพวนเปลีย่นเป็นมณฑลอดุร 
และมณฑลลาวเฉียงเปล่ียนเป็นมณฑลพายพั 
แต่คนในทัง้ 4 มณฑลนี ้ ชนชัน้ปกครองยงัคง
เรยีกว่า “ลาว” เช่นเดิม กระท่ังเม่ือราว 3-4 
ทศวรรษทีผ่่านมา พวกลาวในอสีานจึงถกูเรียก
ใหม่หลงัจากมปัีญหากบัคนในประเทศลาวถึง
การทีค่นไทยถูกสอนให้ดถููก “ลาว” เสมอมา จงึ
เรียกว่า “คนอสีาน” แทน ส่วนคนในล้านนา
ปรบัเปล่ียนตนเองเรยีกว่า “คนเมอืง” และชนชัน้
น�ากรงุเทพกเ็รยีกพวกลาวนัน้ใหม่ว่า “คนเหนอื”

มณฑลเขมรในดนิแดนกัมพูชาก็ไม่แตก
ต่างกบั “ลาว” เพราะชือ่ “เขมร” จงึต้องรบีเร่ง
เปลีย่นชือ่เป็นมณฑลบรูพา แต่ความเป็นเขมร
นัน้แตกต่างอย่างมากจากไทย ไม่เหมือนลาวที่
ยังดูเป็นเครอืญาติกนัได้ ดังนัน้ รฐัสยามกรงุเทพ
จงึมนีโยบายสละดินแดนเขมร (มณฑลเขมร/
บูรพา พระตะบอง เสียมเรยีบ) ให้กับฝรัง่เศส
เพือ่แลกกบัดนิแดนท่ีรฐัสยามกรุงเทพเรยีกว่า
ดนิแดนไทยแท้ๆคอื เมอืงจนัทบรุ ี ตราด และ
ด่านซ้าย ดงันัน้ “กษตัรย์ิแห่งพระตะบอง” (King 
of Battambang) ตามการเรยีกของฝ่ายฝรัง่เศส 
จงึเลอืกทีจ่ะอพยพครวัเรอืนเข้ามาปักหลกัใน
เขตจงัหวดัปราจนีบรุด้ีวยความเจบ็ปวดอย่างยิง่ 
โดยฝ่ายฝรัง่เศสยอมจ่ายให้กบัการสละต�าแหน่ง
ของ “กษตัริย์แห่งพระตะบอง” ปีละ 6 หมืน่
เหรียญฝรัง่เศส หรอื 1 แสนบาทสยาม จนกว่า
จะสิน้ชวีติ (อ่านงานศกึษา ธ�ารงศักดิ ์เพชรเลศิ
อนนัต์, “สยามสมยัรัชกาลท่ี 4-5 กบัฝรัง่เศส
และดนิแดนกมัพชูา”) [9]

จากเส้นเขตแดนที่ก�าเนิดประเทศไทย
เส้นแรกด้านพม่าอังกฤษปี 2369 เรื่อยมาถึง
เส้นเขตแดนเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นในอีก 83 ปีต่อ
มากับมาเลเซียอังกฤษ เมื่อรัฐสยามกรุงเทพ
ต้องการยุติปัญหาหลายประการ ต้องการดิน
แดนทีแ่น่นอน และต้องการเงนิกู้เพือ่สร้างทาง
รถไฟสายใต้ 6 ล้านปอนด์จากอังกฤษ 

สนธสิญัญาองักฤษ-สยามจงึเกดิขึน้ในปี 
พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) รัฐสลุต่านจ�านวนมาก
เป็นดนิแดนในอาณานิคมมลายูองักฤษ ส่วนรัฐ
สยามกรุงเทพได้ดินแดนเพิ่มมาด้วยความดีใจ
คือ รัฐสุลต่าน 7 หัวเมือง ในปัตตานี ยะลา 
นราธวิาส และได้สตลูมาจากดนิแดนของเคดะห์ 
หรือไทรบุรี ทั้งนี้ สายราชวงศ์สุลต่านได้สลาย
ไปแล้วในประเทศไทย (อ่านสนุกๆกับงาน
วิทยานิพนธ์ปรับเป็นหนังสือ ฐนพงศ์ ลือขจร
ชัย, “เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติ
ฉบับ Plot Twist”) [10]

ถึงวันนีสุ้ลต่านรัฐต่างๆในมาเลเซียยังคง
สืบวงศ์สุลต่านของตนและปกครองรัฐสุลต่าน
ของตน สลุต่าน 9 รฐัในมาเลเซยีได้เวยีนกนัขึน้
เป็น “ยังดีเปอร์ตวนอากง” หรือกษัตริย์แห่ง
มาเลเซีย (Yang di-PertuanAgong) ทุกๆ 5 
ปี ที่มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์ 
ความทรงจ�าของมาเลเซียต่อสนธิสญัญาองักฤษ-
สยามในครั้งนั้นคือ การจัดแสดงอดีตประตูวัง
ไม้ของสุลต่านสตูลที่ปัจจุบันอยู่ในดินแดน
ประเทศเพื่อนบ้าน ความหมายคือ มาเลเซีย
เสียดินแดนสตูลของเคดะห์

นี่คือ 83 ปีของการเกิดเส้นเขตแดนรัฐ
สยามกรุงเทพ หรือประเทศไทย พ.ศ. 2369-
2502 ทีไ่ทยได้ขยายดนิแดนเพิม่ขึน้จากดินแดน 
“ประเทศไทยแท้ๆ” เป็นอาณาเขตประเทศไทย
ในปัจจุบัน (อ่านงานศึกษา ธ�ารงศักด์ิ เพชร
เลิศอนันต์, “วาทกรรมเสียดินแดน”) [11]

วาทกรรม
เสยีดนิแดน 
คอืวาทกรรม
สรา้งรฐัทหาร

วาทกรรมเสียดินแดน 8 คร้ัง ถูกผลิต
สร้างครั้งแรกด้วยแผนที่วาทกรรมเสียดินแดน 
พ.ศ. 2482 แม้ว่าการปฏิวัติ 2475 ต้องการ
สร้างประชาธิปไตยและเอกราชของประเทศ 
แต่ปฏิวัติ 2475 เกิดขึ้นในบริบทสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่ก�าลังจะระเบิดตัวในอีก 7 ปีต่อมา 

ดงันัน้ ฝ่ายกองทพัซึง่น�าโดยจอมพล ป. 
พบูิลสงคราม ซึง่เป็นปีกทหารของคณะราษฎร ก็
มุง่สร้างลทัธทิหารในสงัคมไทย เป้าหมายคอื
ต้องการสร้างความชอบธรรมในการเพิม่งบประมาณ
ให้กบัการซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์ให้กองทพับก เรอื 
อากาศ ต้องการความชอบธรรมในการเรยีกร้อง
ประชาชนในการเกณฑ์ทหาร ต้องการปลกูฝังให้
เยาวชนไทยเป็นทหาร และเหนืออ่ืนใดคือการ
สร้างความชอบธรรมในการให้ทหารเป็นผูน้�า
ประเทศ เป็นนายกรฐัมนตร ี เป็นรฐัมนตร ี เป็น
สมาชกิรฐัสภา เป็นผูบ้รหิารและกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
กระทัง่ตัง้บรษิทัท�าธรุกจิการค้าของกลุม่ตน 

วาทกรรมเสียดินแดนจึงเป็นวาทกรรม
ทีส่อดรบักับวาทกรรมเสยีกรงุศรีอยธุยาทีม่มีา
ก่อนหน้านี้ 2 วาทกรรมนี้ส่งผลอย่างเดียวกัน
คอื สร้างความชอบธรรมทางการเมอืงของนาย
พลทหารในการเมืองไทย 

วาทกรรม
เสยีดนิแดน 14 ครัง้ 
เฟคนวิสท์ีเ่พ่ิงสรา้ง

กองทัพไทยเป็นผู้น�าในการสร้างวาท
กรรมเสียดินแดน 8 ครั้งในปี 2482 ผ่านมา 80 
ปี การบรรยายครั้งนี้ของผู้น�ากองทัพไทยเป็น
หลกัหมายว่ากองทพัไทยสญูเสยีสถานะน�าทาง
การสร้างความรู ้กลายเป็นสถานะผูต้ามในการ
ใช้เฟคนิวส์ใน Google ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมา

วาทกรรมเสียดินแดน 14 ครั้ง ถูกผลิต
สร้างและเผยแพร่คร้ังแรกราวเดือนมีนาคม 
2552 ใน Google และต่อมาผลิตสร้างเป็น
ภาพเสียงบรรยายและบทเพลงในช่อง YouTube 
ทัง้นี ้เพือ่ต่อต้านรฐับาลพรรคพลงัประชาชนที่
สบืเนือ่งมาจากพรรคไทยรกัไทย โดยใช้ประเดน็
การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหาร
ของกัมพูชามาเป็นตัวเร่งเร้าพลังมวลชนแบบ
รักชาติและคล่ังชาติตามแนวลัทธิทหารและ
ชาตินิยมสมยัสงครามโลกและสงครามเย็นของ
รัฐบาลทหารไทย 

การสร้างวาทกรรมเสียดินแดนนี้มีเป้า
หมายทีจ่ะโจมตไีปยงัรัฐบาลพรรคพลงัประชาชน
ในขณะน้ันว่าเป็นผูท้�าให้ไทยเสียดนิแดนปราสาท
พระวหิาร อนัเป็นการเสยีดนิแดนครัง้ที ่14 ซึง่
จ�านวนที่เสียดินแดนที่เพิ่มขึ้นจาก 8 ครั้งของ
เดิม เป็นครั้งที่ 9-10-11-12-13 ก็ใส่ๆเข้าไป 
เพราะคดิว่าคงไม่มใีครใส่ใจ แต่ถ้าจนีรูว่้าคนไทย
กล่าวอ้างสทิธเิหนอืดนิแดนในรฐัยนูนานตอนใต้
ของจนี รฐับาลจีนปักกิง่จะโกรธหรอืไม่?

วาทกรรมเสยีดินแดนทีเ่ร่ิมเผยแพร่ในปี 
2552 และถูกน�าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 
น่าเชื่อได้ว่าเป็นฝีมือหน่วยไซเบอร์ IO

วาทกรรมเสียดินแดน 14 ครั้งนี้ ยังมี

การตดัค�ากล่าวปราศรยัอนัเป็นสาระส�าคญัของ
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เมือ่ครัง้ศาลโลกพพิากษา
ตดัสนิคดใีห้ปราสาทพระวหิารเป็นของกมัพชูา
เม่ือปี 2505 ท้ิง 2 ย่อหน้าท่ีอยู่ช่วงกลางค�า
ปราศรยัทีถ่กูท�าลายทิง้คือ การทีจ่อมพลสฤษดิ์
ประกาศว่าไทยต้องยอมรับค�าพิพากษาของ
ศาลโลกและไม่สามารถอทุธรณ์ได้ ดงันัน้ เอกสาร
ท่ีเผยแพร่กนัในห้วงเวลาน้ันของครึง่แรกทศวรรษ 
2550 คอืเอกสารเฟคนวิส์ทีต้่องการให้ผูอ่้านผู้
ฟังคนไทยเหน็คล้อยตามว่ารฐับาลจอมพลสฤษดิ์
ไม่เคยยอมรับค�าพพิากษาของศาลโลกปี 2505 
ดังนัน้ ปราสาทพระวหิารจงึยงัสามารถกลบัมา
เป็นของไทยได้อีก ซึ่งเฟคนิวส์นี้ได้ท�างานของ
มันในห้วงเวลานั้นเป็นอย่างดี

หลงัจากขบัไล่รฐับาลพรรคพลงัประชาชน
ออกไปได้แล้วในปลายปี 2552 (รัฐบาลนาย
สมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์
สวัสดิ์) และได้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาแทน วาทกรรมเสียดิน
แดน 14 ครัง้ กค่็อยๆหมดบทบาทของมันลงไป 
เจือจาง ไม่อาจถูกตีฆ้องร้องป่าว

จนกระทัง่ในห้วงขณะทีก่�าลงัมกีลุม่ชตั
ดาวน์ประเทศปลายปี 2556 ศาลโลกก็ได้มีการ
พิพากษาซ�า้ต่อคดีดินแดนปราสาทพระวหิารตาม
ค�าร้องของประเทศกมัพูชาเมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 
2556 ในห้วงนัน้แทบไม่มคี�ากรดีร้องหรอืภาวะ
สนใจไยดีต่อค�าพพิากษาของศาลโลกจากผูท้ีเ่คย
รณรงค์ และต่างท�าเฉยเมยเงียบๆ เพราะขณะนัน้
วาทกรรมเสยีดนิแดน 14 ครัง้ ไม่ได้ถกูใช้ในการ
ขับไล่และเพ่ือเตรียมการรัฐประหารรัฐบาล 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร พรรคเพือ่ไทย แต่อย่างใด

วาทกรรมเสยีดนิแดนจึงเป็นวาทกรรมเพ่ือ
สร้างสนบัสนนุความชอบธรรมของรฐัทหาร ของ
งบประมาณทหาร ของการเกณฑ์ทหาร ของการ
ทีท่หารจะเป็นนายกรฐัมนตรี และเป็นวาทกรรม
เพือ่ใช้ขบัไล่ท�าลายรฐับาลพรรคการเมอืงพลเรือน
จากการเลือกตั้งออกไปจากต�าแหน่งแห่งที่

สรุป
วาทกรรมเสยีดินแดน 14 ครัง้ เป็นวาท

กรรมเฟคนิวส์ทีถ่กูสร้างข้ึนเพือ่เป้าหมายขับ
ไล่ท�าลายรฐับาลพรรคการเมอืงหนึง่เท่านัน้
ในปี 2552 และอย่างคดิไม่ถงึว่าเมือ่กาลเวลา
ผ่านไป การฝังตวัของวาทกรรมเสยีดนิแดน 
เฟคนวิส์มาถงึ 10 ปีใน Google วาทกรรม
เสยีดินแดน 14 คร้ังเฟคนวิส์นีก้ลบัถกูคว้ามา
เป็นค�าบรรยายหลกัของผู้น�ากองทพัในวนันี้

ค�าถาม แล้วถ้าไม่มีวาทกรรมเสียดิน
แดน สภาพของรัฐไทยจะมั่นคงหรือไม่

ค�าตอบ ยิ่งมั่นคง เพราะถ้าวาทกรรม
รฐัไทยเป็นรัฐทีเ่กดิขึน้จากการได้รวบรวมดนิ
แดนต่างๆมาในอดีต ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใด 
รัฐไทยจึงมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ คน
ไทย มอญ ลาว จีน เขมร แขก พม่า กะเหร่ียง 
ฯลฯ หลากหลายท้ังศาสนา ลัทธิความเชื่อ 
รัฐไทยจะเป็นรัฐที่ยอมรับความหลากหลาย
ของคนไทยที่มีหลากหลายในประเทศไทย

ดังน้ัน รัฐไทยก็จะเป็นรัฐที่มุ่งให้เรา
สร้างเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in 
Diversity) มุ่งน�างบประมาณไปสร้างความ
มั่งค่ังในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ด้านต่างๆอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ไม่ใช่รัฐที่
มุ่งแต่ความมั่นคงมาตลอดกว่าศตวรรษ ใช้
งบประมาณแต่เน้นไปกับกองทัพและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ สร้างรัฐมั่นคงด้วยความกลัวให้
กบัประชาชน สร้างสภาวะความรูส้กึถงึสงคราม
ที่จะมีกับรัฐเพ่ือนบ้าน ไม่ใส่ใจความมั่งคั่ง
และวถีิชีวติทีดี่ข้ึน ตลอดท้ังสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชน

เราจะเป็นรัฐไทยที่มีเอกภาพในความ
หลากหลาย เราจะเป็นประชาชนมัง่คัง่ ประเทศ
ชาติจึงมั่นคง 

...เมือ่ราว 3-4 ทศวรรษทีผ่่านมา 
พวกลาวในอีสานจึงถูกเรียกใหม่
หลังจากมีปัญหากับคนในประเทศลาว
ถึงการทีค่นไทยถูกสอนให้ดูถูก “ลาว” 
จึงเรียกว่า “คนอีสาน” แทน 
ส่วนคนในล้านนาปรับเปลีย่นตนเอง
เรยีกวา่ “คนเมอืง” และชนชัน้น�ากรงุเทพ
ก็เรียกพวกลาวนัน้ใหม่ว่า “คนเหนือ”...

...วาทกรรมเสียดินแดน 14 ครัง้ 
ถูกผลิตสร้างและเผยแพร่ครัง้แรก
ราวเดือนมีนาคม 2552 ใน Google 
และต่อมาผลิตสร้างเป็นภาพเสียง
บรรยายและบทเพลงในช่อง YouTube 
ทัง้นี ้เพ่ือต่อต้านรัฐบาล
พรรคพลังประชาชนทีสื่บเนือ่งมาจาก
พรรคไทยรักไทย โดยใช้ประเด็นการ
ขึน้ทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหาร
ของกัมพูชามาเป็นตัวเร่งเร้า
พลังมวลชนแบบรักชาติและคลัง่ชาติ
ตามแนวลัทธิทหารและชาตินิยม
สมัยสงครามโลกและสงครามเย็น
ของรัฐบาลทหารไทย...
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youtube.com/watch?v=L4nkevF1P8g, นาทีที่ 5-12
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ศิลปวัฒนธรรม.com <https://www.silpa-mag.com/
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[5] ธงชัย วินิจจะกูล, ก�าเนิดสยามจากแผนที่ : 
ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ (กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556)
[6] เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว,  เปิดแผนยึดล้านนา 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2562)
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บรรณาธกิาร, รชักาลท่ี 5 : สยามกบัอษุาคเนย์และชมพทูวปี 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2547), หน้า 266-279.
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“ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว, อ้างแล้ว, หน้า 65-75
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ที่มาของโจนส์สลัด 
และจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ท�าให้มีวันนี้

นางญาณิน ค�าภิโล หรือพลอย และ นายอาริยะ ค�าภิโล 
ผูก่้อตัง้แบรนด์ทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัความส�าเรจ็ของโจนส์สลดั เปิดเผย
ว่า “ชื่อโจนส์สลัดได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อคนที่สอนท�า
น�้าสลัดก็คือ คุณโจนส์ ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียที่ได้แต่งงานกับ
น้าของพลอย โดยพลอยได้มโีอกาสเรยีนท�าน�า้สลดักบัคณุโจนส์ 
ตอนช่วงท่ีไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็มา
เปิดร้านโจนส์สลัดสาขาแรกที่กรุงเทพมหานคร” 

เส้นทางธุรกิจของโจนส์สลัด
โจนส์สลัดเปิดสาขาแรกเป็นร้านสลัดเล็กๆอยู่ที่จามจุรี  

สแควร์ หลังจากเปิดได้ไม่นานได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด 
โจนส์สลัดค่อยๆเติบโตขึ้น ได้เรียนรู้ แก้ปัญหาต่างๆ พยายาม
พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ปัจจุบันร้านโจนส์สลัดขยายไป
กว่า 10 สาขาในกรุงเทพมหานคร และก�าลังขยายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จุดเด่นของโจนส์สลัดคือ เน้นเสิร์ฟเมนูสลัดผักต่างๆ 
โดยเป็นผกัปลอดสารพษิ ทานคู่กบัน�า้สลดัสตูรต่างๆของลงุโจนส์ 
เมนสูลดัต่างๆของ Jones’ Salad มหีลากหลาย เช่น สลดัซซีาร์ 
สลัดอกไก่ สลัดทูน่าครีม สลัดผลไม้ สลัดสวนคุณพ่อ สลัดเต้าหู้
ปลา สลัดปูอัด สลัดแซลมอนแซ่บ ฯลฯ พร้อมเมนูของทานเล่น
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกมากมาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
และความท้าทายในการท�าธุรกิจ

โจนส์สลัดมีการเติบโตทุกปี ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆ เปิด
สาขามากขึ้น เป็นเพราะว่าเทรนด์สุขภาพก�าลังมา โดยมีแผน
งานทีจ่ะหาพนัธมติรมาช่วยท�าให้ธรุกจิมรีากฐานทีม่ัน่คง พร้อม
ทีจ่ะขยายต่อไปอีกมากข้ึน อุปสรรคทีเ่กดิขึน้กคื็อเรือ่งของวตัถดุบิ 
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ต้องหาวิธีท�ายังไงให้ลูกค้าได้ทาน
ของที่สดมากที่สุด ทุกๆจานที่เสิร์ฟไปให้กับลูกค้า คุณภาพต้อง
ดีที่สุด สด สะอาด มากที่สุด 

“โจนส์สลัด ร้านสลัดสุขภาพที่ก�าลังมาแรง 
วางใจใช้ dtac SME ช่วยวางแผนการสื่อสาร” 

ตั้งเป้าขยายสาขามากถึง 20 แห่งในปีหน้า

การสื่อสารเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด
ของการท�าธุรกิจ 

การที่เปิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ การส่ือสารก็ต้องเชื่อมต่อ
กันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นถ้าการสื่อสารสะดุดก็มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ โจนส์สลัดได้เลือก dtac SME มาช่วยเรื่องการติดต่อ
สื่อสารระหว่างสาขาต่างๆ dtac SME ช่วยจัดสรรแพ็กเกจการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ค่าโทร dtac SME ช่วยให้ไม่ต้องกังวลในการ
ใช้งาน ในส่วนของราคาแพ็กเกจคุ้มค่า dtac SME WorryFree 
ใช้แล้วสบายใจ ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากขึน้ ไม่มค่ีาบรกิารส่วน
เกิน ไม่มีสัญญาผูกมัด สามารถเพิ่ม ลด แพ็กเกจได้ด้วยตัวเอง
อีกด้วย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dtac SME หรือซิม 
WorryFree ได้ที ่ dtac.co.th/sme (http://bit.ly/dtacsme_
jonessalad) หรือโทร 088-188-1678

โจนส์สลัด ร้านอาหารเมนูสลัดเพื่อสุขภาพ
ของคนเมือง โดดเด่นด้วยน�้าสลัดรสแซ่บที่
ถกูปากคนไทย เตบิโตก้าวกระโดดรบักระแส
อาหารสุขภาพ เร่งขยายสาขาใหม่รองรับ
ความต้องการผูบ้รโิภคให้ครอบคลมุทกุย่าน
ธุรกิจในกรุงเทพฯ เลือกใช้ dtac SME 
WorryFree เป็นพันธมิตร สื่อสารระหว่าง
การท�างานในแต่ละสาขาได้อย่างราบรื่น 
ประหยดัต้นทนุในการท�าธรุกจิ และสามารถ
เอาเวลาไปโฟกสัในการคดิงานอืน่ๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดีแทค โชว์ 5G ปล่อยคลื่น 28 GHz, 
EV แพลตฟอร์ม, เกษตรดจิิทลั และนวตักรรม
เพือ่สงัคม หวงัใช้เป็นการเตรียมความพร้อม
ไทยรบัมือการเปลีย่นแปลงด้านดจิทิลัสูอ่นาคต
ร่วมกนักบัอาเซยีน ในงาน “ดจิทิลั ไทยแลนด์ 
บิ๊กแบง 2019”

นางอเลก็ซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอืดแีทค เปิดเผยว่า “ดีแทค
ได้มุง่มัน่กลยทุธ์ในการน�าประเทศไทยเข้าสูด่จิทิลั
มาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ยกระดบัประสบการณ์ลกูค้า
และสงัคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสูเ่ทคโนโลยี 
5G ทีจ่ะต้องค�านงึถงึความส�าคัญในการท�างาน
ร่วมกนัของทกุฝ่าย ทัง้ภาครฐั และอุตสาหกรรม 
ทีจ่ะต้องปลดลอ็กน�าประโยชน์สู่ทกุภาคส่วนใน
ประเทศ ดีแทคได้เตรียมพร้อมในส่วนของ
เทคโนโลย ีโดยเป็นผูใ้ห้บรกิารรายแรกของไทย
ทีน่�าโครงข่ายระบบชมุสายเสมือนมาด�าเนนิงาน 
ซึง่เป็นเทคโนโลยทัีนสมัยทีส่ดุและรองรบัการ
อปัเกรดใช้งาน 5G ได้ทนัท ีนอกจากนัน้ดีแทค
ยงัได้ร่วมมอืใกล้ชิดกบัเทเลนอร์ ซึง่เป็นพนัธมติร
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากสหภาพยโุรป ในการบุกเบิก
โครงการ 5G Verticals INNovation Infrastructure 
ในยโุรป และได้ทดสอบการใช้งาน 5G ต่างๆ เช่น 
รถบสัแบบไร้คนขบั บรกิาร eHealth และฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลา ดีแทคจะน�าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ มาพฒันาต่อยอดสูป่ระเทศไทย
ต่อไป นอกจากนัน้ เพือ่ปทูางสู ่ 5G ดแีทคยงั
รเิริม่แพลตฟอร์มยานยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าและเกษตรดจิทิลั ทัง้นี ้ งานดจิทิลั ไทย
แลนด์ บิก๊แบง 2019 เป็นการแสดงความพร้อม
ทีจ่ะเชือ่มต่อทุกคนสูเ่ทคโนโลยอีนาคต”

 ส�าหรับงาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊ก
แบง 2019” ได้น�าเสนอด้วยแนวคิด สถานี
แห่งการไม่หยุดพัฒนา แบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้

1. โซนเทคโนโลยี 5G 
• เปิดประสบการณ์ 5G บนคลื่น 28 

GHz - ดีแทคน�า 5G มาเปิดใช้งานเพื่อโชว์
ศกัยภาพ และให้ทกุคนได้สมัผสัการใช้งาน 5G 
แห่งอนาคต รวมท้ังตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย 5G ที่ดีแทค 
น�ามาเปิดสญัญาณทดสอบภายในงานได้ใช้คลืน่
ความถี่ 28 GHz กับอุปกรณ์ 5G เพื่อทดสอบ
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล และผู้เข้าชมจะ
ได้ลองสัมผัสการใช้จริง

• รายแรกในไทยชมุสายเสมอืนรองรบั 
5G - ชุมสายแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาให้
ท�างานบนคลาวด์ และรองรับการใช้งาน 5G 
โดยท�าให้การอัปเกรดโครงข่ายสามารถท�าได้
ง่ายและรวดเรว็ สามารถปฏิบตังิานหลายอย่าง
ได้ในคราวเดียวกันบนฮาร์ดแวร์ตัวเดิม ซ่ึง
สามารถรองรบันวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามากขึ้น ส่งผลให้
ลูกค้าจะได้ใช้งานโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพดี

ดีแทคชู “การเชื่อมต่อสู่อนาคต” ในงาน 
“ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019” 

ออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการเชื่อมต่อ WiFi ที่
เข้าถึงได้ทุกที่ในบ้าน โดยในอนาคตเมื่อเข้าสู่
ยุค 5G บริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ในรูปแบบการให้บริการประเภทเดียวกันกับ 
dtac@Home จะเข้ามายกระดับบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับที่พักอาศัย

3. โซนดิจิทัลเพื่อทุกคนในสังคม 
• แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ SafeInternet 

ForKid.com - ดีแทคได้น�าเสนอโครงการ 
Safe Internet การส่งเสรมิทางสงัคมและแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ส�าหรับเด็ก ที่ช่วยสร้างเสริม
ทกัษะให้เด็กรู้เท่าทนัสือ่ และเป็นพลเมืองดจิิทัล
อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น

• เนต็อาสา - ทมีผูท้�าหน้าทีส่่งเสริมการ
เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตลดช่องว่างของ
ชมุชน และน�าอินเทอร์เน็ตมาส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัลในระดับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศผ่าน
การแนะน�าการใช้งานสมาร์ทโฟน การใช้
แอปพลิเคชันต่างๆ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การส่งเสริมการค้าออนไลน์ การเรียนรู้การใช้
งานโมบายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งชุมชนท่ีน�า
ผลผลิตเด่นๆ จากของใช้และอาหารมาร่วม
แสดงจากภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวอย่างความ
ส�าเร็จจากโครงการ

• เกษตรดิจิทัล – นอกจากความรับผิด
ชอบต่อสังคม ในโซนน้ีดีแทคยังน�าเสนอการ
ปฏิรูปเทคโนโลยี และการผสานนวตักรรมใหม่
กบัการพฒันาในการท�าเกษตรกรรมอย่างแม่นย�า 
เพื่อให้การท�าเกษตรกรรมได้ผลผลิตอย่าง
สมบูรณ์ ดีแทคเป็นผู้สร้าง Digital Farming 
Solution ภายใต้โครงการสมาร์ทฟาร์เมอร์ 
เกษตรกรไทยสู่เกษตรกรดิจิทัล และดีแทคยัง
ไม่หยุดที่จะก้าวต่อไปในการค้นหาโซลูชั่นเพื่อ
ช่วยเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ยิ่งขึ้น โดยดีแทคได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกใน
ไทยที่ยกระดับโครงข่ายสู่ VCN เรียบร้อย

• 5G จากเทเลนอร์ การทดสอบทีด่แีทค
พร้อมน�ามาต่อยอดสูไ่ทย - น�าเสนอความส�าเรจ็
จากเทเลนอร์ หนึง่ในผูถ้อืหุน้ของดแีทค และ
เป็นผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมทีส่�าคัญในกลุม่สแกน
ดเินเวยี ยโุรปกลางและตะวนัออก รวมถงึแถบ
เอเชยี โดยได้รบัมอบหมายจากสหภาพยโุรปท�า
หน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานให้กบัโครงการบุกเบิก
และเร่งผลกัดนัให้เทคโนโลย ี5G เกดิขึน้ท่ัวทวปี
ยโุรป โครงการนีม้ชีือ่เรยีกว่า 5G Verticals 
INNovation Infrastructure พร้อมทัง้ยงัเป็น
ผูน้�าในการทดสอบ 5G ในรปูแบบต่างๆ เพือ่การ
ใช้งานอตุสาหกรรมและประชาชน เช่น 5G เพือ่
การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน หรือการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไร้สายประจ�าท่ี เป็นต้น ล่าสุด 
เทเลนอร์ยงัเป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกในนอร์เวย์

ที่ปล่อยสัญญาณ 5G ในเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่นที ่ ท�าให้ผูใ้ช้บรกิารทีม่สีมาร์ทโฟน 5G 
รองรับ สามารถใช้สดุยอดเครอืข่ายกบัสมาร์ท
โฟนได้ในอกีไม่นานทีเ่อลเวอร์รมั 

2. โซนล�้ากว่าการเชื่อมต่อโลกโมบาย 
• dtac EV platform - ดีแทคจะน�า

คณุรูจ้กักบัสดุยอดเทคโนโลยแีละแพลตฟอร์ม 
โดยดีแทคได้น�า dtac EV platform ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มที่รวบรวมและสนับสนุนความ
ต้องการทีห่ลากหลายส�าหรบัยานพาหนะไฟฟ้า
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างระบบนเิวศ
ที่ยั่งยืนของยานพาหนะไฟฟ้าในเมืองไทย

• dtac@Home การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็
ในบ้าน - การน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่จากดีแทค
ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเสถียรและไว้วางใจ
ได้ส�าหรบับ้านและทีพ่กัอาศยั เพือ่ประสบการณ์







 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 20

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใน
ประเทศไทย เดินหน้ามอบเงิน 1 ล้านบาท 
จากโครงการ “ลดวนัละถงุ...คณุท�าได้ เฟส 2” 
ให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ล่าสุดเตรียมมอบเงิน 1 ล้านบาท 
ให้กับโรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อ
น�าไปซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรกัษา
พยาบาลให้กบัผู้ป่วย พร้อมเดนิหน้าประกาศ
จุดยืนงดแจกถุงพลาสติกในวันที่ 1 ม.ค. 63 
ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อสิ่ง
แวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้
จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใน
ประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้เริ่มด�าเนิน
โครงการรณรงคล์ดและเลิกการใชถุ้งพลาสตกิ
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 Go Green 
(เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ 
อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ด้วย
ความมุง่หวังท่ีจะสร้างความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่าน
โครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัท “ร่วม
สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

จากความมุง่มัน่เป็นองค์กรทีม่จีติส�านกึ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
ซพี ีออลล์ จงึได้จดังานประกาศเจตนารมณ์ลด
ใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก 
ภายใต้โครงการ “ลดและเลิกใช้ถงุพลาสติก” 
ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ พร้อม
แคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณท�าได้” โดยมี 
ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์เชิญ
ชวนลกูค้าทีม่าใช้บรกิารทีร้่านเซเว่น อเีลฟเว่น 
ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้
ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก เพือ่เปลีย่นเป็นเงนิบรจิาค 
20 สตางค์ต่อถงุ ซ่ึงได้รบัความร่วมมอืจากลูกค้า
ประชาชนอย่างดีย่ิง ท�าให้ต้ังแต่วันที ่7 ธันวาคม 

ซีพี ออลล์ 
ลงภาคใต้มอบเงิน 1 ล้านบาท โครงการ 
“ลดวันละถุง...คุณท�าได้ เฟส 2”

ให้ รพ.เกาะลันตา จ.กระบี่

“ในนามบรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
ขอขอบคุณลูกค้า พี่น้อง ประชาชนทุกท่าน 
พร้อมด้วยพันธมิตรทุกองค์กรที่รวมพลังผลัก
ดันให้เกิดการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกใน
แคมเปญ “ลดวนัละถงุ...คณุท�าได้” เพือ่เปล่ียน
เป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท และหวังเป็น
อย่างยิง่ว่าเงนิจ�านวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
กบัคนไทยทัง้ประเทศ และในวนัที ่1 มกราคม 
2563 ที่จะถึงนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ขานรับ
นโยบายของภาครฐั งดแจกถุงพลาสตกิทีร้่าน
เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ พร้อมขอเชิญ
ชวนให้คนไทยลดใช้ถงุพลาสตกิอย่างจริงจงั 
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาไว้ให้
ลกูหลานเราสบืไป” นายธานนิทร์กล่าวทิง้ท้าย

2561 - 31 มีนาคม 2562 สามารถรวบรวม
เงินได้จ�านวน 57 ล้านบาท น�าไปสมทบทุนซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทร 
บพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นายธานินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า “จาก
เสียงตอบรับของลูกค้าทั่วประเทศ บรษิัทฯ จึง
ได้สานต่อแคมเปญด้วยการเปิดตัว “ลดวันละ
ถุง...คุณท�าได้ เฟส 2” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ได้ประสานความ
ร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือสมทบทนุ
ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลใน
ชมุชน และโรงพยาบาลในถิน่ทรุกนัดาร รวม 
77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
เพื่อขยายผลความตั้งใจให้กระจายครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่น

ทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี  ซึ่ง 
“โครงการลดวันละถุง...คุณท�าได้ เฟส 2” 
สามารถรวบรวมยอดเงินสมทบได้กว่า 77 
ล้านบาท รวมทัง้เฟส 1 และเฟส 2 ซพีี ออลล์ 
สามารถรวมยอดเงินเพื่อสมทบทุนรวมกว่า 
134 ล้านบาท   

โดยเม่ือวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา 
ตัวแทนผู้บริหารจาก บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อม
ด้วยตวัแทนผูบ้รหิารร้านสาขาในพืน้ที ่จ.กระบ่ี 
มอบเงิน 1 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวัน
ละถุง...คุณท�าได้ เฟส 2” โดยมี นายแพทย์
สิรคิุปต์ เนตรบุษราค�า นายแพทย์ปฏบิัติการ 
รักษาการผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา 
พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมงาน 

ธานินทร์ บูรณมานิต 

“เรฟ อิดิชั่น” บริษัทผู้น�าเข้า จ�าหน่าย และ
บรหิารธรุกจิร้านค้าปลกี สนิค้ากลุม่สปอร์ตและ
ไลฟ์สไตล์แฟชั่นชั้นน�าของไทย ผู้ถือสิทธิ์ใน
การน�าเข้าแบรนด์ “โฮก้า โอเน่ โอเน่” (HOKA 
ONE ONE) รองเท้าส�าหรับนักว่ิงแบรนด์ดัง
จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยม
มายาวนานกว่า 10 ปี ได้จัดงาน “HOKA ONE 
ONE - Run High to Your Passion” (โฮก้า 
โอเน่ โอเน่ : วิง่สูเ่ป้าหมายทีย่ิง่ใหญ่) เพือ่เปิด
ตัวแบรนด์โฮก้า โอเน่ โอเน่ เป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยเชิญ ไทเลอร์ แอนดรูวส์ สุด
ยอดนกัว่ิงระดับโลกจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พร้อมด้วย 4 นักว่ิงแนวหน้าของไทยท่ีผ่าน
สนามการวิง่ระดบัโลก ได้แก่ ภมิูพฒัน์ แจ่มเวหา, 
นฤพนธ์ ประธานทพิย์, จ่าเอกอนนัต์ ดวงโสภา 
และนพมาศ รัชววิฒัน์ ร่วมพดูคยุเปิดประสบการณ์
การสร้างแรงบนัดาลใจในการวิง่เพือ่เป้าหมาย
อันยิ่งใหญ่ และกิจกรรม HOKA Fan Meet 
พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงความส�าเร็จอันยิ่ง
ใหญ่ของเหล่านักวิ่ง และรองเท้าวิ่งคู่ใจแต่ละ
ท่าน รวมทั้งกิจกรรมแจกลายเซ็นนักวิ่ง และ
เปิดโซนแนะน�าและทดลองรองเท้าโฮก้า โอเน่ 
โอเน่ ที่เหมาะกับตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
แบรนด์

โฮก้า โอเน่ โอเน่ รองเท้าวิง่ระดับพรีเมีย่ม 
แบรนด์ดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับ
ความนิยมจากเหล่านักวิ่งและผู้ที่หลงใหลใน
การวิ่งจากทั่วโลกมานานกว่า 10 ปี ก่อตั้งโดย 
Jean-Luc Diard และ Nicolas Mermoud 
นกัว่ิงผูม้ปีระสบการณ์การว่ิงมาตลอดชวิีต โดย
รองเท้าโฮก้า โอเน่ โอเน่ พฒันาขึน้จากแนวคดิ 
“Time To Fly” เปิดประสบการณ์ที่แตกต่าง
ให้กับนักวิ่ง ทั้งสีสัน ดีไซน์ และคุณภาพที่โดด
เด่นในด้านพื้นกลาง (Midsole) ที่มีความหนา
เป็นพิเศษ รับแรงกระแทกและให้ความมั่นคง
ได้มากกว่า, รูปทรงแบบ Meta Rocker รูป
ทรงโค้ง เพิ่มประสิทธิภาพการว่ิง, พื้นแบบ 
Active Footframe เพิ่มความกระชับ เสริม
ความมั่นคง เหมาะส�าหรับลูกค้าที่รักการวิ่ง
หลากหลายประเภทการวิง่ ไม่ว่าจะเป็นการวิง่
แบบพื้นถนนทั้งแบบ Neutral และ Stability 
อกีท้ังรองเท้าส�าหรบันกัว่ิงเทรลทีต้่องการการ
ยึดเกาะหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรองเท้าวิ่ง
เพื่อท�าความเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถ
วิ่งได้ถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตามที่ตั้งใจไว้ 

โดยภายในงานเหล่านกัวิง่ได้พดูคยุเกีย่ว
กับการสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งเพ่ือเป้า
หมายอันยิ่งใหญ่ ได้แก่

ไทเลอร์ แอนดรวูส์ สดุยอดนกัวิง่ระดบั
โลกจากประเทศสหรัฐอเมรกิา เจ้าของสถิตโิลก
การวิ่ง 50 กิโลเมตร ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 46 
นาที 6 วินาที กล่าวว่า “Motivation คือ การ
ฝึกฝนและจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานของ

ความส�าเร็จ ซ่ึงผมไม่ได้เป็นนักกีฬามาตั้งแต่
เด็ก แต่การได้พบกับโค้ชวิ่งช่วงมัธยม ผู้ค่อยๆ 
ท�าให้ผมคิดว่าการเป็นนักกีฬานั้นเกิดจากการ
ฝึกฝนอย่างหนัก ไม่ใช่แค่พรสวรรค์เพียงอย่าง
เดียว และในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ค้น
พบแรงบันดาลใจภายนอกที่ช่วยให้ผมบรรลุ
เป้าหมายของนักกีฬาอาซีพที่เป็นมากกว่าแค่
การวิง่ให้เรว็เท่านัน้ ผมพบว่าการพบเจอสถาน
ที่ใหม่ๆ ตลอดการเดินทางและการแข่งขันทั่ว
โลกนัน้ มนัเป็นบทเรยีนทีม่ค่ีา และยงัได้ค้นพบ
มิตรภาพกบัผูค้นทีช่ืน่ชอบการวิง่เหมอืนกับผม 
ซึ่งเป็นความสุขของผมที่ได้ท�างานร่วมกับนัก
วิ่งคนอื่นๆ โดยเฉพาะนักวิ่งรุ่นใหม่ และผม
พยายามแบ่งปันแรงบันดาลใจและเป้าหมาย
ท้ังด้านกฬีาของผม และประสบการณ์ทีไ่ด้เรยีน
รู้มาตลอดการเป็นนักวิ่งอาชีพของผมด้วย”

นอกจากน้ี ยงัมนีกัวิง่ระดบัแนวหน้าของ
ไทยอีก 4 ท่านมาร่วมพูดคุย ได้แก่ 

ภูมิพัฒน์ แจ่มเวหา นักวิ่งที่มาพร้อม
กับความมุง่มัน่ ได้กล่าวว่า “เส้นทางการวิง่ของ
ผมเริ่มต้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่มีงานวิ่งจัดกันมาก 
ท�าให้ผมเกดิความสงสัยและอยากรูว่้าท�าไมคน
จ�านวนมากถงึชอบออกไปวิง่กนั กเ็ลยเริม่ออก
ไปวิ่ง ซึ่งช่วงแรกเป็นการวิ่งถนน หลังจากนั้น
ประมาณ 6 เดอืน มคีนชวนให้ลองวิง่เทรล โดย
งานวิ่งเทรลงานแรก คือ งาน Columbia แก่ง

กระจาน ระยะ 10 กิโลเมตร เวลานั้นผมสนุก
มาก และเริ่มหลงใหลในการวิ่งเทรล ท�าให้ได้
ลงงานเทรลอย่างต่อเน่ือง จากระยะ 10 กโิลเมตร 
ก็ขยับระยะขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาถึงระยะ 100 
กโิลเมตร ผมเชือ่มัน่ในแนวคดิ ‘Empowering’ 
การทลายขีดจ�ากดั เพือ่ท้าทายความสามารถ 
ซ่ึงตอนนีผ้มได้วิง่เทรลด้วยระยะสงูสุดคอื 100 
ไมล์ หรือ 177 กิโลเมตร”

นฤพนธ์ ประธานทิพย์ นักวิ่งผู้พิชิต
ปัญหาสุขภาพด้วยการวิ่ง กล่าวว่า “เดิมผม
เป็นคนท�างานทีม่ชีวีติสนกุกบัการเทีย่วและกนิ
โดยไม่ค�านงึถงึสขุภาพ ท�าให้น�า้หนกัตวัเพิม่ข้ึน
โดยตลอด จนถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่น�้าหนัก
สงูเกอืบ 100 กโิลกรมั พร้อมกับปัญหาสขุภาพ
ท่ีรุมเร้าเข้ามา แพทย์จึงแนะน�าให้ออกก�าลัง
กายก่อนที่ร่างกายจะทรุดโทรมกว่านี้ ผมจึง
ตดัสินใจท่ีจะเปลีย่นโดยตัง้แนวคดิ ‘Inspiring’ 
คอื การท�าสิง่ทีย่ากให้เป็นไปได้ จากทีเ่ป็นคน
ท่ีไม่มีทักษะกฬีา และไม่เคยออกก�าลงักายเลย 
ผมเลือกการเดิน และวิ่ง ซึ่งเป็นการออกก�าลัง
กายที่ง่าย ใช้เพียงรองเท้า 1 คู่ และวินัยของ
ตัวเอง ผลของวันแรกที่พาร่างกายเกือบ 100 
กิโลกรัมไปวิ่ง วิ่งได้ประมาณ 400 เมตร ก็ไป
ต่อไม่ไหวแม้แต่จะเดนิต่อ ในใจนกึท้อว่าเราจะ
วิง่ต่อไปไหวไหม เพราะรูส้กึทรมาน ปวดไปทกุ
ส่วน ต้องใช้เวลามากกว่าจะดนัตวัลกุข้ึนได้ แต่

ได้ก�าลังใจจากครอบครัวและเพื่อน ท�าให้ลุก
ขึ้นสู้ และวิ่งต่อ โดยค่อยๆ เพิ่มระยะขึ้นทีละ
น้อย จนสามารถวิ่งต่อเนื่องได้เป็น 5 กิโลเมตร 
10 กิโลเมตร เริ่มมีเป้าหมายในการวิ่ง และได้
ไปถึงระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร และ 
ไปจบ 6 World Marathon Major ล่าสุดได้
ไปวิ่งจบระยะ 100 กิโลเมตร”

จ่าเอกอนันต์ ดวงโสภา กล่าวว่า “ผม
เริ่มเล่นและแข่งขันไตรกีฬาประมาณ 4-5 ปีที่
แล้ว เพราะผมสนใจและชื่นชอบกีฬาประเภท
ใช้ความอดึ (Endurance) เป็นทนุเดมิ โดยก่อน
ที่จะมาเล่นไตรกีฬาได้มีเล่นกีฬาอื่นๆ อยู่แล้ว 
นั่นคือ การวิ่ง และปั่นจักรยาน ซึ่งไตรกีฬาคือ 
การว่ายน�้า ปั่นจักรยาน และวิ่ง ซึ่งกีฬาที่เล่น
ก่อนหน้าก็ค่อนข้างครอบคลมุ และส่วนตวัเป็น
คนกล้าที่จะลงมือท�าในส่ิงที่ไม่เคยท�า จึงเริ่ม
เบนเข็มหันมาเล่นและแข่งขันไตรกีฬา โดยได้
ผ่านการแข่งขันมาหลายสนาม และมีความ
ประทับใจกับทุกสนาม แต่มีสนามที่ประทับใจ
มากที่สุด นั่นคือ IRONMAN Gurye ซึ่งเป็น
ครั้งที่ 2 ที่แข่งไตรกีฬาระยะ Iron Man (ว่าย
น�้า 3.8 กิโลเมตร, ปั่นจักรยาน 180 กิโลเมตร 
และวิง่ 42 กิโลเมตร) ซ่ึงเพราะผลเวลาของงาน
นี้ท�าให้ได้ Slot เข้าร่วมแข่งขัน Ironman 
Championship 2019 ที่ KONA ซึ่งถือเป็น
ที่สุดของการแข่งขัน IRON MAN ทั้งหมดนี้ผม
พสิจูน์แล้วว่า ‘Fearless’ เมือ่เราเริม่ลงมอืท�า 
คือจุดเริ่มของความส�าเร็จ”

และปิดท้ายด้วยนพมาศ รัชวิวัฒน์ ผู้
พลิกตนเองจากแม่บ้านและพนักงานออฟฟิศ
ธรรมดาสูเ่ส้นทางนักวิง่ พร้อมส่งต่อแรงบนัดาล
ใจผ่านแนวคดิ ‘Joyful’ ความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ 
คือมีความสุขกับสิ่งที่ท�า กล่าวว่า “จุดเริ่มต้น
ของการวิง่คอื การทีเ่ราเป็นพนกังานบรษิทัขาย
สนิค้าและอปุกรณ์กฬีาแล้วได้รบัมอบหมายไป
เป็นตัวแทนร่วมงานวิ่ง เพื่อซึมซับบรรยากาศ 
และเข้าใจกลุ่มลูกค้า โดยตอนนั้นความรู้สึกที่
เข้าเส้นชัยมาไม่รู้สึกเหนื่อย แต่กลับรู้สึกสนุก 
อยากไปวิง่ต่อ และไม่รูด้้วยว่าการวิง่ระยะทาง 
10 กิโลเมตร ภายในเวลา 54 นาที คือเร็ว
ส�าหรับคนที่วิ่งครั้งแรกในชีวิต จากนั้นจึงเข้าสู่
การวิง่เทรล และงานไตรกฬีา ท้ังหมดน้ีเรามอง
ว่าความท้าทายในการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่สนาม
ท่ีแข่ง แต่อยูท่ี่วนิยัในการฝึกซ้อม ซึง่เราจะต้อง
จัดสรรเวลาให้ดี และเราจะรู้สึกมีความสุขกับ
สิ่งที่ท�าทุกครั้ง”

จุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการ
วิ่งสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และเลือกซื้อสินค้า 
แบรนด์โฮก้า โอเน่ โอเน่ ได้ทีร้่าน REV RUNNR 
ทกุสาขา และร้านค้าตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ประเทศ 
สอบถามข้อมลูและตดิตามข่าวสารสนิค้าใหม่ๆ 
ที ่Facebook : HOKA ONE ONE THAILAND

 

สร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมายสุดยอดนักว ิ่ง
ในงาน “HOKA ONE ONE - Run High to Your Passion”
พบนักว ิ่งระดับโลก ไทเลอร์ แอนดรูวส์ และ 4 นักว ิ่งชั้นน�าของไทย
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‘ซีพีเอ็น’ ชูความส�าเร็จ ‘CPNlead 3’ 

ทรานฟอรม์ผู้ประกอบการ 
สร้าง ‘ทีมนักธุรกิจรุ่นใหม่’ เสรมิแกร่งธุรกิจ

และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

เดินหน้าความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง ปั้นผู้
ประกอบการรุ่นใหม่ รวม 3 รุ่น 120 แบรนด์ 
ตอกย�า้การเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมธรุกจิท่ีเน้น
การเรียนและเวิร์คช้อปอย่างเข้มข้นโดยตัว
จริงด้านรีเทล ทดลองท�าจริง และต่อยอดได้
จริง โดยกว่า 50% เติบโตและขยายสาขา
กับซีพีเอ็นได้ทันที

โชว์เคสตัวอย่างความส�าเร็จ ได้แก่ 1) 
‘Kiss me doll’ แบรนด์ผ้าพันคอฝีมือคน
ไทยที ่Break-through potential แตกไลน์
สินค้าใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้าได้กว้างข้ึน 2) 
‘KLANDTH’ ร้านเสือ้ผ้า Multi Brand แนว
สตรทีจากเกาหลทีีว่เิคราะห์และเข้าถงึความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ชัดขึ้น 3) ‘Zleep 
Sleep’ แบรนด์เครื่องนอนท่ีมี Product 
development จากการคิดนอกกรอบจน
สามารถพฒันาไลน์สินค้าใหม่จากความช�านาญ
ของตัวเอง 

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้น�าเบอร์หนึ่ง
อสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าของไทย เดิน
หน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทย แถลงความ
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนผู้
ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “CPNlead 
รุ่น 3” ท่ีซีพีเอ็นจับมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ 
พฒันาหลักสตูรรเีทลทีเ่ข้มข้นด้วย Knowledge 
& Know-how และโอกาสท�าตลาดจริง ช่วย
ต่อยอดธรุกิจและสร้างความส�าเรจ็ให้ผูป้ระกอบ
การรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสบ
ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นคอร์ส
เดียวที่เน้น “เรียนจริง ท�าจริง โตจริง” และ
กว่า 50% ของผูเ้รียนทัง้ 2 รุน่ทีผ่่านมา สามารถ

ประกอบการท่ีเข้าร่วมสามารถน�าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้จริง ท�าจริง และพัฒนาธุรกิจของตน
ให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและชัดเจน และ
หวงัว่าผูป้ระกอบการจะได้รบัทัง้ความรู ้ทกัษะ 
และประสบการณ์ เหมอืนกบัได้เรยีนหลกัสตูร
ลัดในการท�าธุรกิจค้าปลีก และมีโอกาสได้
ท�าความรู้จัก ร่วมมือกับนักธุรกิจด้วยกัน รวม
ถึงกับผู้บริหารซีพีเอ็น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว 

โดยหลงัจบหลกัสตูร ซพีเีอน็ยงัมโีปรแกรม
ที่รองรับให้เกิดความพร้อม และเกิดความร่วม
มอือย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้ธรุกจิทีเ่ราสนบัสนนุ
ประสบความส�าเร็จ และอาจมีโอกาสได้ร่วม
เป็นทมีผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ของคนไทย สร้าง
ความส�าเร็จไปข้างหน้าร่วมกัน และจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ส�าหรับผู้
ประกอบการในรุน่ที ่3 นัน้ ทกุคนล้วนมศีกัยภาพ
ทีโ่ดดเด่น จากเดิมทีต่่างคนต่างมายงัไม่คุน้เคย
กัน แต่หลังจากได้ร่วมหลักสูตรก็เกิดการแลก
เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น โดยหลายแบรนด์
สามารถสร้างความส�าเร็จให้กับธุรกิจของตัว
เองได้ทนัท ีเกดิ Product Innovation กลยทุธ์
การตลาดใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งค้นพบพาร์ท
เนอร์ทางธรุกจิทีห่ลกัสตูรนี ้ซึง่เราตัง้ใจจะขยาย
เครอืข่ายของผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภาพ
เหล่านี้ให้เติบโตมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ซีพีเอ็นยังมีแนวทางในการ
สนบัสนนุธรุกจิในท้องถิน่และ SMEs อกีหลาย
รปูแบบ อาท ิStartup Market ซึง่เป็นโครงการ
ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทดลอง
ท�าธุรกิจจริง รวมถึงร่วมพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่
อยู่ในศูนย์การค้าของเราอย่างถาวรต่อไป โดย
ได้ด�าเนินการใน 25 สาขาของซีพีเอ็น และผู้
ประกอบการกว่าคร่ึงจากจ�านวนทั้งหมด 66 
ราย ได้กลายเป็นผูเ้ช่าถาวรของเรา และ Startup 
Festival ทีเ่ป็นการมอบโอกาสให้ธรุกจิในท้อง
ถิน่ต่างๆ ได้น�าสนิค้าของตนเองมาทดลองตลาด 
จ�าหน่ายข้ามภูมภิาคทัว่ประเทศ ซึง่เราหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่าวสิยัทศัน์ในการสนบัสนนุผูป้ระกอบ
การและธุรกิจในทุกระดับของซีพีเอ็นจะช่วย
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการได้ใช้ศกัยภาพตนเอง 
ได้ค้นพบไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่จะ
สร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่ง และเตบิโตเป็นธรุกจิ
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ เพือ่ช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจ
ของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไป”  

ผศ.ปิตพิร์ี รวมเมฆ อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ผู้อ�านวยการหลักสูตร 
CPNlead กล่าวว่า “คอร์ส CPNlead มีจุด
ประสงค์หลักคือ ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ของไทยทีม่ศีกัยภาพในการเติบโตผ่านเครือ่ง
มือ Retail Success Formula ที่เราพัฒนา
ให้โครงการนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบ
การรุน่ใหม่วางแผนธรุกจิแบบเป็นระบบและ
มคีวามเป็นมอือาชพี ผูป้ระกอบการหลายคน
มีไอเดียและ Passion แต่การลุยท�าธุรกิจและ
คิดคนเดียวอาจท�าให้มองภาพได้ไม่ครบรอบ
ด้าน ซึ่งคอร์ส CPNlead ช่วยเปิดมุมมองการ
ท�าธุรกิจให้กว้างขึ้น อีกท้ังเรายังผลักดันให้ผู้
ประกอบการมองไปถึงความเติบโตของธุรกิจ
ในระยะยาวด้วย ส�าหรบัในปีที ่3 เน้นให้ผูเ้รยีน 
Collaborate กับเพื่อนๆ เพื่อช่วยกันคิดค้น 
โปรดักส์ใหม่ มีการท�า Co-Marketing หรือ 

เติบโตและขยายสาขากับซีพีเอ็นได้เลยทันที 
ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 40 
แบรนด์ โดยมีความหลากหลายทั้งด้านขนาด
และประเภทของธรุกจิ ทัง้นี ้หลังจากจบคอร์ส
หลายแบรนด์สามารถต่อยอดธุรกจิและพฒันา
คอนเซป็ต์ใหม่ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ซ่ึง 3 แบรนด์
ที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่นที่สุด ได้แก่ ‘Kiss me 
doll’ แบรนด์ผ้าพนัคอฝีมอืคนไทย, ‘KLANDTH’ 
ร้านเสื้อผ้า Multi Brand แนวสตรีทจาก
เกาหลี และ ‘Zleep Sleep’ แบรนด์เครื่อง
นอนที่มี Product development จากการ
คิดนอกกรอบ   

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้
จดัการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ของซีพีเอ็น เผยว่า “ซีพีเอ็นในฐานะผู้บุกเบิก

และเป็นผู้น�าในธุรกิจศูนย์การค้ามากว่า 40 ปี 
ธุรกิจของเราเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนา
พื้นที่ธุรกิจให้กับร้านค้าปลีกและบริการต่างๆ 
เพือ่เป็นการน�าสิง่ใหม่ๆ ไปให้กบัผูบ้รโิภค รวม
ถงึการสร้างความเจรญิในแต่ละพืน้ทีท่ีศ่นูย์การค้า
ของเราไปตั้งอยู่ ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนและ
สร้างธรุกจิต่างๆ ให้ขยายไปกบัซีพีเอน็จนประสบ
ความส�าเรจ็มาแล้วมากมาย แต่ในโลกปัจจบุนั
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
การท�าธุรกิจจงึต้องเผชญิกับความท้าทายหลาย
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Globalization ที่
ท�าให้การแข่งขนัทางธรุกิจทกุวนันีไ้ร้พรมแดน 
รวมถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ท�าให้รูป
แบบของการท�าธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งซีพีเอ็นมองเห็นถึงสภาพ

การแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หลาย
แบรนด์ที่ท�าธุรกิจอยู่กับเราก็มีความเข้มแข็ง
ผ่านการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปได้ด้วยดี แต่
บางแบรนด์ก็ถูก Disrupt ไปหากไม่มีการปรับ
ตัว

ซีพีเอ็นจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
สร้างหลักสูตร CPNlead ขึ้นมา โดยใช้
ประสบการณ์และความพร้อมของเราเข้ามา
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมที่
จะพัฒนา ฟันฝ่ากระแสการแข่งขันในปัจจุบัน 
และเตบิโตข้ึนมาได้เช่นเดยีวกับทีเ่ราเคยท�ามา
ตลอด คอร์ส CPNlead นี้ จึงไม่ได้เป็นแค่การ
เรียนรู้ทั่วๆ ไปที่หาไดจ้ากคลาสเรียนต่างๆ แต่
เป็นการน�าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการท�าธุรกิจที่เรามีอยู่มาถ่ายทอด เพื่อให้ผู้

Co-Branding ซึง่การทีท่กุคนได้ลงมอืท�าจรงิๆ 
บนพ้ืนที่จริงและตลาดจริง ไม่ใช่ห้องทดลอง 
ผ่าน Pop-Up Store ในรปูแบบครเีอทฟีมาร์เก็ต 
ช่วยให้ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ประสบความส�าเรจ็
อย่างมาก ช่วยลดขั้นตอนการลองผิดลองถูก
คนเดยีว ซึง่หลายคนสามารถสร้างโปรดกัส์ใหม่
และค้นพบพาร์ทเนอร์ธุรกิจจากหลักสูตรนี้น�า
ไปต่อยอดได้จริง เป็นเหมือน Fast track ใน
การเรียนรู้ ดังนั้น จะเห็นได้เลยว่าหลังจากจบ
คอร์สทีผ่่านมาในหลายๆ เคส นกัเรยีนสามารถ
เปิดร้านใหม่หรือขยายธุรกิจได้เลยทันที”

ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดของซีพีเอ็น 
กล่าวเพิม่เตมิว่า “ซพีเีอน็เป็นรายแรกในวงการ
ค้าปลกีทีร่เิริม่พฒันาหลกัสตูรอบรมผู้ประกอบ

แบรนด์ และข้าม Category จนท�าให้เกิดเป็น
ไอเดียทั้ง Innovation ใหม่ๆ, Product 
development และ Brand concept ใหม่ๆ 
ที่เกิด Story Telling ให้มีจุดเด่นและน่าดึงดูด
ส�าหรับผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีเปิด
กว้างและลงลึกมากขึ้น และด้วยความเข้มข้น
ของหลักสูตรนี้เองที่ท�าให้ CPNlead เป็น
หลักสูตรที่นักธุรกิจที่มาเรียน 100% อยาก
แนะน�าให้เพื่อนผู้ประกอบการมาเรียน

ซึ่งนักธุรกิจในรุ่นนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ดีมาก 
เป็นกลุม่คนรุ่นใหม่ทีมี่ความคดิสร้างสรรค์และ
ม ีPassion ในการท�าธุรกจิ ทางซพีเีอน็ต้องการ
ที่จะช่วยสานฝันให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดธุรกิจ 
จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการดูแลหลักสูตรคัด
เลอืกแบรนด์ทีม่พีฒันาการและสามารถคดิค้น 
Business Model ได้โดดเด่นที่สุดใน 3 อันดับ 
ได้แก่ 

ชนะเลิศอนัดบั 1 : คณุพสิษฐ์ รตัน์จารุ
พงศ์ จากแบรนด์ Kiss me doll ธรุกจิแบรนด์
ผ้าพนัคอสไตล์น่ารกัฝีมอืคนไทยทีมี่เอกลกัษณ์
จากลายผ้าปริ้นท์สีหวาน พาสเทล ที่สามารถ
ปรบัแนวคดิจนกระทัง่ได้ Product development 
ใหม่ทีต่อบโจทย์กลุม่ลกูค้าใหม่ทีก่ว้างขึน้ ภาย
ใต้ชื่อ Kiss me pls. ที่มีคอนเซ็ปต์แตกต่างไป
จากรูปแบบเดิมด้วยลายผ้าที่เรียบเก ๋และโทน
สทีีห่ลากหลาย ได้รบัเสยีงตอบรบัอย่างดตีัง้แต่
ในงาน YOUNIQUE Market และยังสามารถ
ต่อยอดไลน์สินค้าใหม่ที่เติมเต็มความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงด้วยลิปสติกใน
แพ็คเกจสุดน่ารักภายใต้แบรนด์เดียวกัน 

ชนะเลศิอนัดบั 2 : คณุทวสีทิธ์ิ กาญจน 
วงศ์ไพศาล จากแบรนด์ KLANDTH ร้าน
เสือ้ผ้ามลัตแิบรนด์แนวสตรทีแฟชัน่ทีร่วมแบรนด์
ดังส่งตรงจากเกาหลี โดดเด่นด้วย Strategy 
ในการใช้ Data วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จน
สามารถเข้าใจและเข้าถงึกลุม่ลกูค้าของแบรนด์
ได้ชัดเจน และตีโจทย์ความต้องการได้ชัดขึ้น 
เกดิไอเดยีใหม่ในการท�าธรุกจิคอื K Story สร้าง 
Engagement และ Experience กบัลูกค้าจาก
แพลตฟอร์ม Online และ Offline และการ
ท�าสินค้า Limited edition จากการ Collab 
กับแบรนด์ดังจากเกาหลี

3) ชนะเลศิอนัดบั 3 : คณุจารุวรรณ แซ่
เตีย๋ จากแบรนด์ “ZleepSleep” แบรนด์
ผลติภณัฑ์เครือ่งนอนทีม่คีวามช�านาญในการ
สรรหาเนือ้ผ้าคณุภาพพรเีมีย่มมาตดัเยบ็ด้วยความ
พิถพิีถนั ได้ไอเดียขยายไลน์สนิค้าใหม่และคอน
เซป็ต์ใหม่ภายใต้ชือ่แบรนด์ “BeeX” ค้นพบจดุ
แขง็ของตวัเองทีมี่ความเช่ียวชาญและมีความรู้
ด้านการเลือกเนือ้ผ้ามาผลิตเป็นชุดนอนทีส่วมใส่
สบาย ออกแบบแนว Life wear สามารถสวมใส่
ได้หลายโอกาส และยงัได้ไอเดยีใหม่ทีช่่วยเพิม่
โอกาสและช่องทางการท�าธรุกจิด้วยการ Collab 
กบัแบรนด์อืน่ๆ และกบั Influencer”

การ SMEs ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคอร์ส 
CPNlead แตกต่างด้วยโมเดลความส�าเร็จ 
“เรียนจริง ท�าจริง โตจริง” โดยเข้มข้นทั้ง
ความรู้ know-how และ case study ใหม่ๆ 
และที่ส�าคัญคือการได้ “ลงมือปฏิบัติจริง” ทั้ง
การท�า Workshop และทดลองท�าตลาดจริง
กับลูกค้าจริงในงาน YOUNIQUE Market ซึ่ง
ในปีนี้จัดขึ้นบนพื้นที่ที่ถือว่าเป็น Strategic 
Prime Location ของซีพีเอ็นท้ัง 2 แห่งคือ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โดยเราเน้นการ 
กระตุ้นให้ Young SMEs ได้คดินอกกรอบ ด้วย
โจทย์การเรียนที่เน้นการ Break-through 
potential และเปิดโอกาสให้แต่ละแบรนด์กล้า
ทีจ่ะ Collab สนิค้าและบรกิารทัง้แบบระหว่าง
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นายระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหการ
ประมูล จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวสินเชื่อเพื่อ
ประมูลรถจักรยานยนต์ที่สหการประมูล
ครั้งแรกในไทย ให้กับผู้บริโภคหรือสมาชิก
บัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ที่สนใจ โดย
สามารถผอ่นไดน้านสูงสดุ 36 เดือน เริ่มต้น
เพียง 406 บาทต่อเดอืน ด้วยอัตราดอกเบีย้
แบบคงที่เพียง 0.99% ต่อเดือน (ส�าหรับ
การผ่อนช�าระ 6-18 เดือน) อัตราดอกเบี้ย 
1.29% ต่อเดือน (ส�าหรับการผ่อนช�าระ 
24-36 เดือน) พร้อมบริการอนุมัติที่สะดวก
และรวดเร็ว 

ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับ
วงเงนิสนิเชือ่ “เคทีซ ีพราว” เพือ่ใช้ประมลู
รถจักรยานยนต์ที่สหการประมูลได้ง่ายๆ 
เพียงสแกน QR Code ที่ www.auct.
co.th หรือติดต่อ KTC Phone โทรศัพท์ 
0-2123-5000 เมือ่ได้รบัการอนมุตัจิะมี SMS 
แจ้งก่อนการประมูล แล้วสามารถใช้วงเงิน
เพื่อประมูลรถจักรยานยนต์รุ่นและยี่ห้อที่
ถกูใจแบบผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้เงนิสด พร้อม
รับรถกลับบ้านได้ทันที

ทัง้นี ้ข้อมลู ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 
เคทีซี มีจ�านวนสมาชิกบัตรกดเ งินสด 
“เคทีซี พราว” 973,356 บัญชี ยอด 
ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม 28,219 ล้านบาท 
และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
ของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 0.83%

เคทีซีจับมือสหการประมูลเปิดตัวสินเชื่อ
เพื่อประมูลรถจักรยานยนต์คร้ังแรกในไทย

ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้างสรรค์เยาวชน
ไทยต่อเนือ่ง จดุประกายโดยศนูย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า 
พืน้ท่ีสร้างสรรค์ และพฒันาศักยภาพเยาวชน 
เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออกในสิง่ทีช่อบ จดั
งาน “FAI-FAH ART FEST 2019 เด็ก
ธรรมดา.....คือสิ่งที่สวยงาม” ที่สุดของเวที
โชว์เคสความสามารถของเด็กไฟ-ฟ้า ด้าน
ศิลปะ การแสดง กีฬา และการพัฒนาชุมชน 
ที่ต้องการน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงในแง่มุม
ต่างๆ กบัสงัคมไทย พร้อมส่งพลังแห่งการให้
กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

นายปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ทีเอ็มบี เผยว่า “ด้วยเจตนารมณ์ของ 
ทเีอม็บ ีทีมุ่ง่เน้นพฒันาศกัยภาพเยาวชนคนไทย
ให้สามารถเตบิโตสูส่งัคมได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
จงึได้สร้างสรรค์ศนูย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้า ซึง่รเิริม่ขึน้
ในปี 2552  ภายใต้ปรัชญา “Make THE 
Difference” มจีดุมุง่หมายเพ่ือมอบโอกาสและ
ปลกูฝังให้เยาวชนอาย ุ12-17 ปี ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ ผ่านกจิกรรมสร้างสรรค์เชงิ
ศลิปะและพฒันาทกัษะการใช้ชวีติ (Art & Life 
skills) โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ส้ิน เพือ่น�า
สิง่ทีไ่ด้เรียนรูค้นืสู่ชมุชน และเปลีย่นแปลงสงัคม
ให้ดขีึน้อย่างยัง่ยนื โดยการจดังาน FAI-FAH ART 
FEST  เป็นเวทโีชว์เคสผลงานของเดก็ๆ ไฟ-ฟ้า 
ซึง่จดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี โดยมีจดุประสงค์
เพือ่เปิดพืน้ท่ีให้เยาวชนจากศนูย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 
ทัง้ 5 แห่งของทเีอม็บี ได้แก่ ประดิพัทธ์ ประชาอทุศิ 
ถนนจนัทน์ บางกอกน้อย และสมทุรปราการ ได้
มาจดัแสดงผลงาน นทิรรศการ และจ�าหน่าย
สนิค้าทีผ่่านการคดิค้นจากไอเดยีสร้างสรรค์ของ
เดก็ ๆ ให้บคุคลทัว่ไปได้เหน็ถงึพลงัของเดก็ที่
สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงได้”

ด้านนางกาญจนา โรจวทัญญ ูหวัหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร ทีเอ็มบี เผยว่า “งาน FAI-FAH ART 
FEST 2019 ครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ธีม “เด็ก
ธรรมดา.....คือส่ิงท่ีสวยงาม” โดยเกิดจากมุม
มองของทเีอม็บทีีเ่ชื่อว่า ในความธรรมดานัน้มี
สิง่สวยงามซ่อนอยู ่ส่งเสรมิให้เดก็ธรรมดาได้มี
โอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง 
พร้อมทัง้น�าเสนอให้สงัคมได้เหน็การเปลีย่นแปลง
ของเด็ก ๆ และยังสร้างโอกาสให้เด็กธรรมดา
ได้มพีืน้ทีย่นืในสงัคมได้อย่างสวยงาม เท่าเทยีม
กับเด็กคนอื่น ๆ  โดย FAI-FAH ART FEST นั้น
เปรียบเสมือนวันจบการศึกษาของเด็ก ๆ ซึ่ง
งานในวนันีเ้ด็กทุกคนจะได้คิดค้นโปรเจกต์  เพือ่
น�ามาแสดงในงาน จงึถอืว่าเป็นการจบการศกึษา
อย่างแท้จริง โดยทุกคนจะได้เห็นถึงความ

ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้างสรรค์เยาวชนไทย
จัดงาน FAI-FAH ART FEST 2019

ตอกย�า้แนวคิด เด็กธรรมดา.....คอืสิง่ทีส่วยงาม
สามารถ  ความมุ่งมั่น  และศักยภาพ ที่ได้ถูก
สร้างสรรค์ผ่านการจุดประกายจากศูนย์เรียนรู้
ไฟ-ฟ้า และถกูน�ามาถ่ายทอดกนัในงานนี ้ภายใน
งานนอกจากจะได้รับชมนิทรรศการผลงาน
ศลิปะและการแสดงของเด็ก ๆ  จากแนวคิดเด็ก
ธรรมดา.....คอืสิง่ทีส่วยงามแล้ว ยังมสีนิค้าหลาก
หลายจากเดก็ไฟ-ฟ้าและชมุชนให้ช้อปกนัอย่าง
เพลิดเพลินอีกด้วย โดยภายในงานแบ่งออก
เป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย 

โซนแสดงผลงานศลิปะ ชมผลงานของ
เดก็ไฟ-ฟ้า ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวภายใต้แนวคดิ 
เดก็ธรรมดา.....คอืสิง่ทีส่วยงาม ผ่านนทิรรศการ
ศลิปะภาพวาดสนี�า้มนั ภาพสเกต็ช์ลายเส้น และ
ศลิปะการเพ้นท์ผ้าพนัคอลายอตัลกัษณ์ชมุชน 
ฯลฯ ในแบบฉบบัของเดก็ไฟ-ฟ้าแต่ละศนูย์

โซนช้อปสินค้าจากเด็กไฟ-ฟ้าและ
ชุมชน พบกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยฝีมือของ
เด็ก ๆ  ที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้จากศูนย์ไฟ-ฟ้า 
ได้แก่ ผ้าพันคอเพ้นท์ลายที่เด็ก ๆ  ได้ออกแบบ
เอง ทั้งยังมีถุงผ้า หมวก เสื้อยืด กระบอกน�้า 
ขนม และเบเกอรี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้
รบัการจดุประกายจากอาสาสมคัรทเีอม็บ ีเช่น 
สมุดท�ามือ ถุงผ้าที่ท�าจากใยกล้วย น�้าอบน�้า
ปรุงกุหลาบ น�้าพริกปลาสลิด น�้าพริกเห็ด เห็ด
แดดเดียว คุกกี้รสต่าง ๆ  เค้กชิฟฟ่อนสัปปะรด 
เปาะเปี๊ยะสดไส้กุ้งและหมูยอ เป็นต้น

โซนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ตื่น
ตาไปกับการท�าเวิร์กชอป D.I.Y. บอลนวดมือ 
เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ถือ
เป็นการจดุประกายการให้ ซึง่จะเป็นพลงัส�าคญั
ที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กธรรมดาเติบโตอย่าง
งดงาม พร้อมท�าสิ่งดี ๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น 

โซนเวทีแสดงความสามารถ ชมการ
แสดงของเดก็ธรรมดาฯ ทีม่าโชว์ความสามารถ
ทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี ศิลปะการต่อสู้และ
ป้องกันตัว ที่มีทั้งความสนุกสนานและความ
เป็นตวัเอง พร้อมทีจ่ะมาสร้างพลงั แรงบนัดาล
ใจ และความสุขให้กับทุกคนในงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบ 
เกียรติบตัรให้แก่เยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า ท่ีผ่าน
การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและ
ทกัษะอาชพีแขนงต่าง ๆ  ทีส่�าเรจ็หลกัสตูรจาก
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าเป็นเวลา 3 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 
36 คน  และการมอบเกียรติบัตรแสดงความ
ขอบคณุครอูาสาสมคัรและชาวชมุชนทีใ่ห้ความ
ร่วมมอืเป็นอย่างดีตลอดปีทีผ่่านมา รวมท้ังการ
มอบเกียรติบัตรแก่เด็กที่ชนะการประกวด 
FAI-FAH ART CONTEST ในปีนี้ 

นางกาญจนา โรจวทัญญู

นายปิติ ตัณฑเกษม 
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บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด จัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” กับ
โตโยต้าเมืองสีเขียว เชิญชวนประชาชนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
(single use plastic) ผ่านทาง www.ลดเปลีย่นโลก.com โดยทกุการลดใช้พลาสตกิ
จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินร่วมสนับสนุนงานวิจัยแก่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) ในการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 
2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562

โตโยต้าด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว 
เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลภาวะด้วย
การให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการในทุกกระบวนการท�างานให้เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชน
เมือง ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว

โตโยต้าเชิญคุณมาร่วมลดการใช้
พลาสติกในชีวติประจ�าวัน

ผ่านกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” 
กับโตโยต้าเมืองสีเขียว

จากปัญหามลภาวะขยะ ซึ่งเป็นเร่ืองส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงริเริ่มจัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว” เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การร่วมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ หลอด 
แก้วน�้า และภาชนะพลาสติก โดยขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครผ่านทาง 
www.ลดเปลี่ยนโลก.com ถ่ายภาพการลดใช้พลาสติก และแชร์ เพื่อสะสมคะแนน
แลกรบัของรางวลัพเิศษมากมาย นอกจากนี ้ทกุการลดใช้พลาสตกิ 1 ครัง้ จะเท่ากบั
เงิน 1 บาท ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อน�า
ไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป

ร่วมลดเปลี่ยนโลกผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562
เริ่มวันนี้...ที่ตัวคุณ
โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข



* ผู�ซื้อควรศึกษาข�อมูลก�อนการตัดสินใจ เง�่อนไขเป�นไปตามที่กรมธรรม�กำหนด
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ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

13 โรงเรียน ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน และโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข 
ปลูกอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิต
ชนบท ได้รบัคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนต้นแบบอาหาร
กลางวันระดับประเทศ ประจ�าปี 2562 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

นายสธีุ สมทุระประภตู ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า 
ซพีีเอฟในฐานะผูน้�าในธรุกจิเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร มุง่มัน่มส่ีวนร่วมสนบัสนนุ
ให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงอาหารปลอดภัย
และมีโภชนาการ รวมทัง้ส่งเสรมิการสร้างแหล่ง
อาหารทีย่ัง่ยนืของโรงเรยีนและชมุชน ผ่านการ
ด�าเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียน ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนา
ชีวิตชนบท ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ 
777 แห่ง และโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูก
อนาคต มีโรงเรียนในความดูแล 79 แห่ง โดย
ทัง้สองโครงการมเีป้าหมายสอดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาลเพือ่ลดปัญหาทพุโภชนาการในเดก็ 

สพฐ. โดยส�านกังานกองทุนเพือ่โครงการ
อาหารกลางวัน ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 85 แห่ง และระดับดี 
40 แห่ง โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่ซีพีเอฟให้การ
สนับสนุนผ่านการคดัเลอืก 13 โรงเรยีน สะท้อน
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 5 ด้าน คือ การ
บรหิารจดัการ การบูรณาการจดัการเรยีนรู ้การ
ด�าเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 
ประธานศูนย์ปัญจวิทยาคาร ต�าบลบางปิด 
อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โรงเรียนใน
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต กล่าวว่า 
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่ท�าให้โรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลาง
วันระดับประเทศ ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2562 
มาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดย
เฉพาะนักเรียนซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการร่วม
ขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ นักเรียนเป็นทีมงาน
ผลิตในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูก
ผักสวนครัว การท�าปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เป็นต้น 
โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และสามารถน�าผลผลิตจาก 
โครงการฯ มาจัดท�าอาหารกลางวันนักเรียน 
นอกจากนี ้โรงเรยีนยงัเป็นศนูย์กลางการเรยีน
รู้ของชุมชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น�าไป
สู่อาชีพอีกด้วย 

นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัด

น่าน โรงเรยีนในโครงการเลีย้งไก่ไข่เพือ่อาหาร
กลางวันนกัเรียน ซ่ึงได้รับคัดเลอืกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดี
เด่น กล่าวว่า โรงเรียนให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีน เพราะพบว่า
เดก็บางส่วนยังมีปัญหาผอมและเตีย้ จงึน�าระบบ 
Thai School Lunch (การจดัเมนอูาหารกลาง
วันด้วยระบบอัตโนมัติ) มาใช้ในการจัดเมนู
อาหารกลางวันของนักเรียน จัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียนท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้และน�าไป
ประกอบอาชีพได้ เช่น การเข้าโครงการเลี้ยง
ไก่ไข่เพือ่อาหารกลางวนันกัเรียน ท�าให้นกัเรียน
ได้บริโภคไข่ไก่ที่สด สะอาด น�ามาประกอบ
อาหารมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
นอกจากนี้ นักเรียนที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ 
ทางโรงเรียนก็จะให้แม่ไก่ที่ปลดระวางแล้วไป
เลี้ยงเองที่บ้าน นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็น
อาหารโปรตนีคณุภาพทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีน 
ส่งผลให้เตบิโตทัง้ร่างกายและสตปัิญญาสมวยั
ตามเกณฑ์  

ทัง้นี ้13 โรงเรยีนทีผ่่านการประเมนิของ 
สพฐ. เป็นโรงเรยีนต้นแบบอาหารกลางวนัระดบั
ประเทศ ประกอบด้วย ระดับดีเด่น 8 โรงเรียน 
คือ 1.รร.แม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่ 2.รร.บ้าน
สาหร่ายวิทยา จ.นครราชสีมา 3.รร.บ้านบ่อ
หลวง จ.น่าน 4.รร.บ้านไร่ป่าขาดวทิยา จ.มกุดาหาร 
5.รร.บ้านโคกน้อย จ.สระแก้ว 6.รร.บ้านแปด
อุ้ม จ.อุบลราชธานี 7.รร.บ้านเอราวัณ จ.เลย 
และ 8.รร.วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 
จ.ตราด 

นอกจากนี ้ยงัมโีรงเรยีนต้นแบบอาหาร
กลางวันระดับประเทศ ระดับดี 5 โรงเรียน คือ 
1.รร.บ้านมาบนาด ีจ.ฉะเชงิเทรา 2.รร.บ้านเก่า
วิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ 3.รร.บ้านบ่อหิน จ.สตูล 
4.รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก และ 
5.รร.ต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 8 จ.นครพนม

ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรยีนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับประเทศ 
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๐ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

นายเอกรตัน์ ฐติมิัน่ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผย
ว่า “ปัจจบุนัอายเุฉลีย่ของคนไทยเพิม่สงูขึน้อยูท่ีป่ระมาณ 75 ปี และมแีนวโน้ม
อายุยืนมากขึ้น ซึ่งท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 
ดงันัน้ เอไอเอจงึได้พฒันาผลติภณัฑ์ประกนัสขุภาพตวัใหม่ ‘เอไอเอ อนิฟินทิ แคร์’ 
ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เพื่อช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับภาระค่า
รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ 
ให้ความคุม้ครองทีสู่ง ครอบคลมุทัว่โลก และยงัครอบคลมุครบทกุกระบวนการ
ของการรักษา ตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การตรวจเช็ค (Prediction) 
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) การบ�าบัดรักษา (Treatment) และการฟื้นฟู
สุขภาพ (Recovery) ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน 
ผูป่้วยนอก และกรณฉีกุเฉนิอย่างครอบคลมุ โดยสามารถเลอืกแผนความคุม้ครอง
ได้ 60 ล้านบาท หรอืสูงสุดถึง 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์) และคุ้มครอง
ถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ นอกจากนี้ยังให้
ความคุ้มครองทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก”

“อย่างไรก็ดี สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ เหมาะส�าหรับลูกค้าที่
ต้องเดนิทางต่างประเทศเป็นประจ�า หรอืจ�าเป็นต้องไปพ�านกัอยูใ่นต่างแดน ซึง่
ลกูค้ากลุม่นีจ้ะได้รับความคุม้ครองในด้านการดูแลสขุภาพ เช่น การตรวจสขุภาพ 
การฉีดวัคซีน และทันตกรรม ส�าหรับแผน 120 ล้าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
บริษัท อีกทั้งลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ ยังมีสิทธิ์ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชกิเอไอเอ ไวทลัลติี ้ทีพ่ร้อมตอบโจทย์คนรกัสขุภาพ รวมไปถงึสิทธิ์
การเป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ เมื่อช�าระเบี้ยถึงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่ง
จะได้รบัสทิธปิระโยชน์เหนอืระดบัมากมายอกีด้วย” นายเอกรตัน์กล่าวเพิม่เตมิ 

ส�าหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของเอไอเอ สามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
เอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581 

ค�าเตือน : ผูข้อเอาประกันภยัควรศึกษาและท�าความเข้าใจในรายละเอยีด
ของผลติภณัฑ์ประกนัภยัและเอกสารเสนอขายก่อนตดัสนิใจท�าประกนัภยั เมือ่
ได้รบักรมธรรม์แล้วโปรดศกึษารายละเอยีดข้อก�าหนดและเงือ่นไขในกรมธรรม์

เอไอเอ ประเทศไทย 
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

‘เอไอเอ อินฟินิท แคร์’
คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก 

ดูแลทุกระดับการรักษา 
ตอกย�้าความเป็นผู้น�าในตลาดประกันสุขภาพ

ธนาคารธนชาต (TBANK) 
ไตรมาส 3 ก�าไรนิวไฮ

เปิดแบรนด์ใหม่ “ธนชาตDRIVE” 
พร้อมขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้ลูกค้าทุกมิติ

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) หรือ TBANK ประกาศผลการ
ด�าเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีก�าไรสทุธิตามงบการเงินรวม
อยู่ที่ 4,054 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อน 12.86% พร้อม
ทั้งเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ธนชาตDRIVE” ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิด 
ให้ชวีติก้าวหน้าได้ทุกวนั Your Everyday Progress เพือ่ขบัเคลือ่น
ความก้าวหน้าให้ลูกค้าในทุกมิติ

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 จ�านวน 
4,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 12.86% และเป็นก�าไรสุทธิ
ที่สูงเป็นสถิตินิวไฮ ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2562 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 11,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1.40% จากงวดเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของฐาน
รายได้รวม และการลดลงของค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ถึง
แม้ว่าสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองธนาคารได้หมดไปตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
2561 แต่ผลการด�าเนินงานก่อนภาษีของธนาคารและบริษัทย่อยยัง
เติบโตได้สูงถึง 11.40%” 

นายประพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการ
เป็นตัวจริงทีมุ่่งมั่นและเชี่ยวชาญในวงการสินเชื่อรถยนต ์ก้าวย่างทีย่ิ่ง
ใหญ่ขึ้นของสินเชื่อรถยนต์ธนชาตในวันนี้คือการยกระดับสู่การเป็น
แบรนด์ภายใต้ธนาคารธนชาตในชือ่ว่า ธนชาตDRIVE (ธนชาตไดรฟ์) 
ซึง่ต่อยอดมาจากแนวคิด ให้ชวีติก้าวหน้าได้ทุกวนั Your Everyday 
Progress ธนชาตไดรฟ์ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ
รถยนต์เท่านั้น แต่ยังมีบริการครบวงจร ทั้งธนชาตDRIVE รถแลกเงิน 
ธนชาตDRIVE รถใหม่ ธนชาตDRIVE รถมอืสอง ธนชาตDRIVE Privilege 
เวบ็ไซต์ ThanachartDrive Bluebook และธนชาตDRIVE Academy 
รวมถึงการพัฒนาด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม / การขยายความร่วมมือกับ
พนัธมติรทางธรุกจิให้กว้างขวางย่ิงขึน้ วนันีเ้ราพร้อม ขบัเคลือ่นความ
ก้าวหน้า ให้กับลูกค้าในทุกมิติ” 
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ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าและสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุง พร้อมทาน สไตล์ญ่ีปุ ่น 
“โออิช ิอีทโตะ” เดินหน้าพฒันาและสร้างสรรค์
สินค้าใหม่เข้ามาท�าตลาดเพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง 
พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์คุณภาพ ใหม่ล่าสุด! 
“โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนวิช” ตอบ
โจทย์ความสะดวกสบาย ส�าหรับมือ้เช้าอันแสน
เร่งรีบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่

คุณเมขลา เนติโพธ์ิ รองกรรมการผู้
จัดการ สายงานธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิถี
การด�าเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมเมือง ข้อจ�ากัดทางด้านเวลาท่ีเร่ง
รีบ ท�าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความนิยม
และบริโภคอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น
กว่าแต่ก่อน และเบเกอรี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ที่ผู ้บริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหารว่าง 
รวมไปถึงการบริโภคทดแทนอาหารมื้อหลัก 
ส่งผลท�าให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการรอบด้านและครอบคลุม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหารส�าเร็จรูปเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการหรือความพอใจของผู้บริโภคที่
หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อย ๆ  
น่ันเอง

“โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการเดินหน้า
ตามแผนกลยทุธ์การตลาด ในแก่นแกนของการ
พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และ
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) 
ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์
คุณภาพใหม่ล่าสุด ซึ่งได้แก่ โออิชิ อีทโตะ 
เฟรนช์โทสต์ แซนวชิ (OISHI EATO French 
Toast Sandwich) โดยวางจุดขายให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ขนมปังเฟรนช์โทสต์พร้อมทาน น�า
เสนอในรูปแบบเฟรนช์โทสต์ แซนวิช เป็นราย
แรกในตลาด เหมาะส�าหรับมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อ
ท่ีส�าคัญที่สุดของวัน หรือมื้อรองระหว่างวัน 
ตอบโจทย์วิถีชีวิตส�าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ที่
ต้องการความสะดวกสบาย และความอร่อยไป
พร้อม ๆ กัน ได้เป็นอย่างดี”

“โออิชิ อีทโตะ”
เดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมเปิดตัว

“เฟรนช์โทสต์ แซนวชิ” พร้อมทาน
ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย
ส�าหรับมื้อเช้าอันแสนเร่งรบี

โออชิิ อทีโตะ (OISHI EATO) (2) New Product : 
การพฒันาและสร้างสรรค์สนิค้าและผลติภณัฑ์
ทีแ่ตกต่างและโดดเด่น ทัง้รปูแบบ รสชาต ิและ
หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (3) Distribution : การ
ขยายช่องทางขาย/จดัจ�าหน่าย ให้หลากหลาย
เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รวมทั้งขยายเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งอาเซียนและสหภาพ
ยโุรป ผ่านการซนิเนอร์ยีร่ะหว่างพนัธมติรกลุม่
ธุรกิจในเครือไทยเบฟ (4) Efficiency and 
Productivity : การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลติเพือ่ให้ผลผลติมปีรมิาณ/มลูค่าเพิม่สงู
ขึ้น เป็นส�าคัญ

 “การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นยุทธศาสตร์การ
ด�าเนนิธรุกจิท่ีให้ความส�าคญักบัการพฒันาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการมาโดย
ตลอด อันเป็นการตอกย�า้ถึงความเป็นผูน้�าและ
สร้างสรรค์ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุง 
พร้อมทาน สไตล์ญีปุ่่น ภายใต้ตราสินค้าคณุภาพ 
“โออิชิ อีทโตะ” ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็น
อย่างดี” คุณเมขลากล่าวปิดท้าย

ส�าหรับผลติภัณฑ์ โออิชิ อทีโตะ เฟรนช์
โทสต์ แซนวชิ น้ันประเดมิตลาดด้วย ไส้เบคอน
ชสี เป็นล�าดบัแรกก่อน โดยจุดเด่นของผลติภณัฑ์
อยู่ท่ีการคัดสรรและเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่ดี มี
คุณภาพเท่านั้น (1) เริ่มตั้งแต่การน�าขนมปัง
เนื้อนุ่มพิเศษ สูตรเฉพาะของโออิชิ มาชุบไข่ ที่
ตีผสมกับนมและเนยทัว่ทัง้แผ่นจนชุม่ ก่อนอบ
จนสกุหอมได้ที ่(2) ไปจนถงึไส้สตูรเฉพาะอย่าง 
เบคอนชีส ที่จัดหนักสโมคเบคอน เนื้อแน่น ๆ 
ผสานชสีช้ันดถีงึ 2 ชนดิ ทัง้เชดดาร์ชสีและมอส
ซาเรลล่าชีส เข้าไว้อย่างลงตัว ยิ่งรับประทาน

คูก่บัเครือ่งดืม่แก้วโปรด ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ 
หรือน�า้ผลไม้ ก็ย่ิงอร่อยไปอกี พร้อมวางจ�าหน่าย
ในราคาชิ้นละ 35 บาท ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุก
สาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่ 12 กันยายน 2562 
เป็นต้นไป

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์
การตลาด ส�าหรับกลุ่มธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป 
โออิชิ มีจ�านวน 4 ด้านหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่ 
(1) Brand Building : การสร้างตราสินค้าให้
แข็งแกร่ง และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน คือ 

เมขลา เนติโพธิ์
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อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าปันความรู้สู่เด็กไทย 
กับโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยว
บางกอก ปี 14 สนับสนุนเด็กไทยให้มีจิตส�านึก
รกัชาต ิพร้อมเปิดโอกาสการเรยีนรู้นอกห้องเรียน 
สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์ สานต่อ
ความภูมิใจกับ 14 ปีเต็ม น�าเด็กนักเรียนและ
บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าสัมผัส
ประสบการณ์มาแล้วรวมท้ังส้ิน 52,000 คน 
ด้วยเส้นทางทัศนศึกษาล่าสุด ตามรอยโบราณ
สถานและพิพิธภัณฑ์ส�าคัญของชาติ ได้แก่ 
ภเูขาทอง พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม โดยมีรุ่นพี่จาก
โครงการอบรมยวุมคัคเุทศก์ โดยอลอินัซ์ อยธุยา 
รุน่ 1-4 น�าเท่ียวพร้อมให้ความรูแ้ละดแูลตลอด
เส้นทาง

นางสาวพชัรา ทวชียัวฒันะ รองกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า 
บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ กล่าวว่า 
ตลอด 10 กว่าปีท่ีผ่านมา อลอินัซ์ อยธุยา มุง่มัน่
สร้างสรรค์โครงการเพือ่สงัคมโดยให้ความส�าคญั
กบัการพฒันาเยาวชนไทย ภายใต้แนวคดิ “ปัน
ความรู้สู่เด็กไทย” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกีฬา 
เทคโนโลย ีการเงนิ ประวตัศิาสตร์ และวัฒนธรรม 
โดยมโีครงการ อลิอนัซ์ อยธุยา พาน้องเทีย่ว
บางกอก ปี 14 โครงการน้ีไม่เพียงแต่เน้นการให้
ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้าง
จติส�านกึรกัชาตเิท่านัน้ แต่ยงัเป็นโครงการทีส่ร้าง
แรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์และอาชีพที่
เก่ียวข้องอกีด้วย จนถงึปัจจบุนัเราได้สร้างแรง
บนัดาลใจและสนับสนนุให้เข้าสู่อาชพีมคัคเุทศก์
ไปแล้วถงึ 5 รุน่ 17 คน ซึง่ได้ปฏบิตังิานสร้าง
รายได้ให้กบัตนเองและครอบครวั ทีส่�าคญัได้
เดนิตามความฝัน กลายเป็นผู้ใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ 
และประสบความส�าเรจ็ในส่ิงทีต่นเองชอบได้

นางสาวอรวี เก่งกล้า ยุวมัคคุเทศก์รุ่น 
1 จากโครงการ “อลอินัซ์ อยธุยา พาน้องเทีย่ว
บางกอก และโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โดย 
อลิอันซ์ อยุธยา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา
เกือบ 9 ปีท่ีได้รับโอกาสจากอลิอันซ์ อยุธยา 
ได้เรียนรู้ศึกษาและบรรยายตามสถานที่ต่างๆ 
ซึง่แต่ละทีล้่วนให้ความรูท้ัง้ด้านประวตัศิาสตร์
และเกร็ดความรู้ให้ศึกษา ซึ่งตนชอบพูด ชอบ

การบรรยายให้ผูอ่ื้นฟัง ท�าให้ต่อยอดพัฒนาตวั
เอง และอยู่กับโครงการฯ ตลอดมา ด้วยความ
ท่ีชอบการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และท่ี
ส�าคัญสามารถสร้างรายได้จากการท�างาน 
ในโครงการฯ ในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์อกีด้วย” 

นับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเรา
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
ให้กบัเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ท่ี
จะคนืก�าไรตอบแทนสู่สังคม ซ่ึงเราได้รเิริม่และ
สานต่อกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ มาอย่างต่อ
เนือ่ง โดยมเีป้าหมายหลักเพือ่สร้างสรรค์สังคม
ของเราให้เป็นสงัคมทีม่คีณุภาพ ภายใต้แนวคดิ 
“ปันความรู้สู่เด็กไทย” 

อลิอันซ์ อยุธยา ปันความรู้สู่เด็กไทย สานต่อโครงการ 
อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14

กระตุ้นจิตส�านึกรักชาติ 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า

นางสาวอรวี เก่งกล้า ยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1






