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21ปี..ไม่เก่งมาก
ก็ต้องกล้ามาก!
ปีนี ้1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เป็นวนัครบรอบ 21 ปี หรอืขึน้สูปี่ท่ี 22 ของ “โลกวนันี”้  ถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัิ
ทกุปีทีเ่ราจะท�าหนงัสอืฉบบัพเิศษออกมาอภินนัทนาการกบัผูอ่้าน ขณะเดยีวกนักเ็ป็นโอกาสส�าคญัทีผู่ส้นบัสนนุจะได้
มาเป็นท่อน�า้เล้ียงให้สือ่ “โลกวนันี”้ อย่างน้อยกปี็ละหน่ึงครัง้

ปีน้ีเราเน้นให้ผูอ่้านได้อ่านผ่านทางออนไลน์เป็นส�าคัญ เน่ืองจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ท�าให้หนงัสือพิมพ์ฉบบั
กระดาษได้ทยอยล้มหายตายจากไปจากบรรณพภิพเกือบหมดส้ิน หนงัสือท่ีท่านได้อ่านนีจึ้งเป็นอบีุค๊และอนิีวส์เปเปอร์ 
สามารถดาวน์โหลดเป็นฉบบั pdf ได้จากเว็บไซต์โลกวันนี ้www.LokWanNee.com และอ่านได้ทกุทีท่กุเวลาทาง
โซเชยีลเนต็เวร์ิค หรอือ่านฟรีที ่LokwanNeeFree บนแอพพลเิคชัน่ “อุค๊บ”ี ookbee

โลกวนันีฉ้บับพิเศษครบรอบปีของปีท่ีแล้วเขียนเอาไว้ว่า “เราไม่สญัญาว่าจะเป็นฉบบัสุดท้ายหรอืไม่” หลังจาก
นัน้เรามรีายการ “กลัยาโณโอเค” และรายการ “อย่ามาตู่” เพิม่ข้ึนในช่องทางของ YouTube และ Facebook 

ปีนีเ้ราได้มาพบกนัอกี แม้เราไม่มคี�ามัน่สญัญาใดๆว่าเราจะมโีอกาสกลบัมาพบกับผูอ่้านในปีหน้าอกีหรือไม่ แต่
เราจะท�าให้มากทีส่ดุ ดทีีส่ดุ และท�าทนัทท่ีีเราท�าได้

เรารู้.. ว่าเราอาจจะไม่เก่งมาก แต่ 21 ปีมานี ้อย่างน้อยเราต้องกล้ามาก และเรายงักล้าทีจ่ะให้ค�ามัน่สญัญาว่า 
“ถ้าเรายงัอยู่ เราจะอยูอ่ย่างยนืหยัดเป็นสือ่ท่ีอยูฝ่่ายประชาธปิไตยตลอดไป” 

ขอบใจผูอ่้าน ผู้ชม ทีติ่ดตามข่าวสารและรายการต่างๆของ “โลกวันนี”้ และเป็นก�าลังใจให้เราเสมอมา
ขอบใจทกุสปอนเซอร์ ขอบใจนกัเขียนทกุท่าน รวมถงึอกีหลายคนทีไ่ม่ได้เอ่ยนามมา ณ ทีน่ี้ 
ขอบใจทกุน�า้ใจ ขอบใจทุกคอมเมนต์ทีม่ถีงึเรา 
เราขอบอกว่า 1 2 3 4 5... เรากไ็ด้ยนิเหมอืนกัน!!

ขอบใจมากๆๆ
กองบรรณาธกิาร “โลกวนันี”้สแกน QR Code นี้

อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

สแกน QR code นี้
หรือแตะกลางหน้า
เพ่ือรับชมรายการ
ทางยูทบ

https://www.youtube.com/results?search_query=lokwannee
http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=lokwannee
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พระพยอม กัลยาโณ 
คอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์

ทีน่�าเสนอบทความลงส่ือ
“โลกวันนี”้ ต่อเนือ่ง

ยาวนานตลอด 2 ทศวรรษ 
โดยทีไ่ม่เคยหยุดพัก

แม้แต่ครัง้เดียว

สื่อ สังคม การเมือง 
ศาสนา เศรษฐกิจไทย
จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแน่นอน 
ตอนนี้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปมากมาย แม้
กระทัง่ทางศาสนากมี็อะไรแปลกๆชนดิ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน

การที่สื่อ “โลกวันนี้” อยู่มาได้
ขนาดนีก็้ต้องถอืว่าเป็นพรต่อตวัเองพอ
สมควร มสีือ่มากมายทีเ่ขาล้มหายตาย
จากกันไป ปิดกันไปมากแล้ว อาจจะ
เป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือข้อความ
เนื้อหาต่างๆไม่เร้าใจหรือถูกใจก็เป็น
ไปได้ทั้งสิ้น แต่เมื่อสื่อ “โลกวันนี้” อยู่
มาได้ถึง 21 ปีวันนี้ต้องถือว่าเป็นวัย
สมบูรณ์แล้ว ถ้าเป็นผู้ชายเขาว่าวัยได้
บวชแล้ว นั่นหมายความว่าได้อบรม
บ่มเพาะมาถึง 21 ปีทีเดียว

ส�าหรบัอาตมาถอืว่าได้เก่ียวข้อง
กับสื่อโลกวันนี้มายาวนานต่อเนื่อง 
ท�าให้ได้ลบัสมอง ท�าให้มโีอกาสค้นคว้า
ศึกษาเรียนรู้ เพราะเดี๋ยวโดนถามกลัว
จะตอบไม่ได้ ก็เลยคดิว่าถ้าเราโดนถาม
อย่างน้ีต้องหาข้อมลูอย่างน้ี ท�าให้อ่าน
สือ่มากขึน้ ดสูือ่มากขึน้ และก็ได้น�ามา
ใช้ประโยชน์

เมื่อก่อนอาตมามีเทปคาสเซ็ท 
ออกไปคนกต็ดิ ฟังกนัเยอะ แล้วหลงัจาก 
น้ันเทปคาสเซ็ทก็หมดวาระของมนั ต่อ
มาก็ถึงยุคแผ่นซีดี ยุคนั้นคนก็มีเครื่อง
เล่นซดีบ้ีางไม่มบ้ีาง แต่ตอนนีโ้ดยเฉพาะ
รายการ “กัลยาโณโอเค” ท�าให้พระ 
พยอมกับญาติโยมในประเทศไทยได้
กระชบัแน่นแฟ้นสนิทกันมากขึน้ เพราะ
ส่ือโลกวนันีท้�าให้ช่องว่างระหว่างอาตมา
กับญาติโยม วัดกับโยมได้มีโอกาสใกล้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันครบรอบ 21 ปี หรือขึ้นสู่ปีที่ 22 ของ “โลกวันนี้” ในวาระโอกาสนี้เกือบทุก
ปีเราได้มากราบนมัสการพระคุณเจ้าพระราชธรรมนิเทศ หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อ “พระพยอม กัลยาโณ” 
ซึ่งนอกจากรับพรอันเปน็สิริมงคลแลว้ เรายังไดข้้อคิดเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยอยู่เสมอ และเช่นเคย ครั้งนี้ “พระ
พยอม” ก็มีความเห็นที่น่าสนใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่ว่านับแต่นี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป...

ชิดกันที่จะได้ฟังข้อคิดสนิทใจต่างๆได้
มาก เรียกว่าไม่แพ้ยุคเทปคาสเซ็ท ยุค
ซีดี

อาตมาถอืว่าสือ่โลกวนันีไ้ด้ช่วย
กระชับ ช่วยรับเป็นสะพานถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น 
ความคดิอ่าน ต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลา
ยาวนานถึง 21 ปี

เรยีกว่าถ้าคูค่รองใดเขาอยูค่รอง
ใจกนัได้ 21 ปีต้องถอืว่าเยีย่มแล้ว ส่วน
ใหญ่เดีย๋วนีแ้ต่งกนัเขาว่าหม้อข้าวไม่ทัน
ด�าก็ไปแล้ว ส่ือบางฉบับบางค่ายแผล็บ
เดยีวไปกม็ ีแต่สือ่โลกวนันีต้้องเรยีกว่า
ม่ันคงยืนยงอยู่มาได้ และก็หวังว่าจะ
อยูไ่ด้ต่อไป จนกว่าพวกเราจะหมดลม
หายใจท�ากันก็แล้วกัน

ฉะน้ันก็ขอให้ญาตโิยมได้ตดิตาม 
อาตมาเองยังคิดไม่ถึงเลย ตอนไป
บณิฑบาตหลายคนก็มาบอกว่าอ่านสือ่
นี้ ฟังสื่อนี้ ได้ดูรายการนี้ ท�าให้เราได้
มโีอกาสคุน้เคยสนทิสนม ภาษาศาสนา
เขาเรียกว่าเป็น “วิสฺสาสปรมา ญาติ” 
ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างประเสริฐ 
ถอืได้ว่าเราเป็นญาตทิางธรรมกนั สนทิ
สนมกัน

เขาบอกว่าถงึเราจะอยูห่่างกนั 
แต่มคีวามใกล้ชดิทางจติใจ ทางรบัรู้
ระบบประสาท ก็กลายเป็นญาตเิป็น
มติร เป็นสหายธรรม เป็นกลัยาณมติร
ได้ เป็นมติรเป็นสหายอย่างด ีดกีบัหลกั
ธรรมดกีว่าไปดอีย่างอืน่ เพราะฉะน้ัน
กข็อให้เราอยูก่บัสือ่โลกวนันีก้นัต่อไป 
เพือ่จะได้เจรญิปัญญายิง่ๆข้ึนไป

แน่นอน สังคมศาสนาถ้าได้ดูข่าวท่ี
ออกมา ทัง้การบวชแบบล้นเกนิ พระ
ไม่ท�าหน้าที่ของพระ นี่ก็ชัดเจนแล้ว

ส่วนเด็กไทยแน่นอนว่าต้องไม่
เหมือนเก่า อาตมาเองได้สังเกตว่าเด็ก
เขาไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ลามก
บ้าง ปัญญาวุธบ้าง มทีัง้ด้านดแีละด้าน
ร้าย ถ้าเป็นใฝ่ปัญญาเขากไ็ปรุ่งเลย ถ้า
เป็นใฝ่ต�่าก็ล�าบาก

ถ้าเขาใฝ่รู้เขาไปโลดเลยในทาง
ความรู้ สมองตดิปีกเลย แต่ถ้าเขาใฝ่ต�า่
เขาก็จะใจแตก เสียผู้เสียคน จนเกิด
ข่าวทีเ่ราไม่นกึว่าสงัคมเปลีย่นไปขนาด
นี้ได้ไง

ขนาดทีเ่ดีย๋วนีเ้ดก็ผูห้ญงิไปนอน
กับผู้ชายแล้วบอกว่าได้แต้ม ถ้านอน
ซ�้าคนเดิมแต้มไม่ขึ้น แล้วมีการเอามา
อวดกนัว่าได้คนนัน้ ได้คนนี ้ได้คนโน้น

ต่างกับสมัยเดิม สมัยก่อนจะ
คิดว่าเสียไปกับเขาแล้วนะ แต่ตอนนี้
กลับบอกว่าได้เขาแล้วนะ นี่เรียกว่า
เปล่ียนไหมล่ะประเทศไทย ซึ่งเมื่อ
ก่อนไม่เคยมี

แล้วกไ็ม่เคยมหีรอกทีว่ดัได้กฐนิ
ตั้งแปดแสนแล้วไม่รับ บอกว่ายังไม่
ครบล้าน แบบนี้ในอดีตไม่เคยมี 
ประเทศไทยเปลี่ยนไปมากๆ เปลี่ยน
อย่างชนิดฟ้ากับเหวเลย

แต่เอาล่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ขอให้คนไทยตั้งท่ารับให้ดีก็แล้วกัน 
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ขอให้เราตั้งมั่น
และมีสติอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกัน 

เจริญพร

...ทีไ่ม่เหมือนเดิมไปแล้วแน่นอนก็คือระบบเศรษฐกิจ
การทีจ่ะมากินอยู่หรูหราฟูฟ่า่อย่างค�าทีว่่า “กินหรูอยู่แพง 
ส�าแดงตนเป็นคนหัวนอก” คงท�าไม่ได้อีกแล้ว อย่าว่าแต่
เมืองไทยเลย ตอนนีเ้มืองนอกก็จะไปไม่รอดเหมือนกัน 
อย่างเศรษฐกิจอเมริกาถึงแม้จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้ว
ก็ยังไม่แน่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราจะพ่วงท้ายไปกับเขา
ด้วยหรือเปล่า?...

กลบัมาทีเ่รือ่งทีว่่า “ประเทศไทย
ไม่เหมือนเดิม” .. ประเทศไทยนั้นไม่
เหมือนเดิมอย่างไรบ้าง ต้องบอกว่า
เยอะเลย เอาแค่การเมอืงกน่็าจะเปลีย่น
แน่ ระบบระบอบอะไรต่างๆที่ก�าลัง
เรียกร้องให้ปรับปรุงปฏิรูป ถ้าปฏิรูป
แล้วอย่างไรก็คงไม่เหมือนเดิม 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี บางที
อะไรทีป่ฏริปูได้ ทีท่�าได้ กค็งต้องมกีาร
แก้ไขกัน

ที่ไม่เหมือนเดิมไปแล้วแน่นอน
กค็อืระบบเศรษฐกจิ การท่ีจะมากนิอยู่
หรูหราฟู่ฟ่าอย่างค�าที่ว่า “กินหรูอยู่
แพง ส�าแดงตนเป็นคนหัวนอก” คง
ท�าไม่ได้อกีแล้ว อย่าว่าแต่เมอืงไทยเลย 
ตอนนี้เมืองนอกก็จะไปไม่รอดเหมือน
กนั อย่างเศรษฐกจิอเมรกิาถงึแม้จะได้
ประธานาธบิดคีนใหม่แล้วก็ยงัไม่แน่ว่า

เศรษฐกิจประเทศไทยเราจะพ่วงท้าย
ไปกบัเขาด้วยหรอืเปล่า เพราะเรากยั็ง
ถูกแซงช่ันอะไรต่อมิอะไร เศรษฐกิจ
ยามนี้รับรองโงหัวขึ้นยาก ต้องล�าบาก
กว่าเก่าแน่นอน

การเมอืงท�าท่าจะล�าบากเหมอืน
กัน ไม่รู้ว่าจะปรองดองได้หรือเปล่า 
ปรองดองหรอืเปราะบางยงัไม่แน่ แต่
มองดูแล้วคงยาก เพราะต่างคนต่าง
ตั้งแง่ สังคมการเมืองนั้นต้องเปลี่ยน

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๑ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๑ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

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

เมื่อคนหนุ่มสาวเปลี่ยนประเทศ!
เมื่อฤดูใบไม้ผลิ
ก่อตัวที่กรุงเทพฯ!
“การปฏิวัติ [อียิปต์] วางแผนบน 
เฟซบุค๊ จดัตัง้ในทวติเตอร์ และกระจาย
เสียงสู่โลกผ่านยูทูบ ส�านักข่าวของ
โลกกลายเป็นล�าโพงขนาดใหญ่ส�าหรบั
นักข่าวสมัครเล่น และขยายผลของ
การปฏิวัติออกไปทั่วโลก”

Paul Mason (2012)

หลงัจากเกดิ “แฟลชมอ็บ” ทีด่�าเนนิ
การโดยนกัเรียน นสิติ และนักศึกษาใน
การเมอืงไทยแล้ว กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะเปรยีบ
ย้อนอดตีในทศวรรษท่ีแล้วกบั “กระแส
การเมอืงใหม่” อนัเป็นกระแสการเมอืง
โลกในขณะนัน้ทีขั่บเคล่ือนโดย “คนรุน่
ใหม่” ด้วยการเรียกร้องประชาธปิไตย
ในช่วงต้นของศตวรรษที ่21 จนน�าไปสู่
เหตุการณ์ส�าคัญของโลกและของ
ตะวนัออกกลางคอื ปรากฏการณ์ “อาหรบั
สปริง” (The Arab Spring) หรอืนกั
วชิาการบางคนอาจจะเรยีกว่า “การลกุ
ขึ้นสู้ของชาวอาหรับ” (The Arab 
Uprising) ในการต่อสูกั้บระบอบเผดจ็การ 
ไม่ว่าจะเป็นในตนูเิซยีซึง่เป็นจดุเริม่ต้น
ในปลายปี 2010 และในประเทศอยิีปต์
ในปี 2011 

ปฏเิสธไม่ได้ว่าความส�าเรจ็ท่ีเกดิ
ขึน้ครัง้นัน้มนียัส�าคญักบัการเมอืงโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในโลก
อาหรับ ที่แม้ในบางประเทศอาจจะไม่
ประสบความส�าเร็จและกลายเป็น
สถานการณ์สงครามกลางเมอืงสบืเนือ่ง
มาจนถงึปัจจบุนัเช่นในกรณขีองลเิบยี
และซีเรยี แต่ฤดใูบไม้ผลใินโลกอาหรับ
ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการ
ต่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตยในศตวรรษใหม่ 
และกลายเป็นแรงบันดาลใจในหลาย
ประเทศทัง้ในและนอกภูมภิาค ซึง่รวม
ถงึการเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่การต่อสู้

ทางการเมืองในไทยด้วย
แม้การต่อสู้ที่กรุงเทพฯในวันน้ี

จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าจะน�า
ไปสู ่“บางกอกสปรงิ” (The Bangkok 
Spring) ตามที่นักประชาธิปไตยไทย
ฝันถึงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เห็นถึงปัจจัย
ร่วมบางประการ อย่างไรกต็าม บทความ
น้ีไม่ได้ต้องการบอกว่าอียิปต์และไทย
มคีวามเหมอืนกนัทกุอย่าง แต่อยากจะ
ทดลองน�าเสนอภาพเชือ่มโยงในมุมมอง
เปรยีบเทยีบเพือ่เป็นข้อคิดบางประการ 

(1) ภาพสะท้อนจากการประท้วง
ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาใน
ประเทศไทย ได้บ่งชีอ้ย่างมนียัส�าคญั

ในเบือ้งตน้ก็คอืต้องท�าให้ “กระแสจดุ
ตดิ” เพือ่ให้เกดิแรงขบัเคลือ่นของการ
ต่อต้านรัฐบาล กระแสที่จุดติดเช่นน้ี
จะท�าให้การต่อต้านรัฐบาลขยายตัว
และพร้อมที่จะพาคนเป็นจ�านวนมาก
ออกมาบนถนน เงื่อนไขเช่นนี้จะเป็น
สญัญาณของการหมดความชอบธรรม
ของรัฐบาลอีกด้วย วันนี้จึงไม่แปลกที่
จะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ในฮ่องกง
และตามมาด้วยกรุงเทพฯ ... คนรุ่น
ใหม่มาพร้อมเคร่ืองมอืใหม่ในการเรียก
ร้องประชาธิปไตยในบริบททั่วโลก 

(5) การนัดชุมนุมในวันที่ 25 
มกราคม 2554 ทีจ่ตัรุสักลางกรงุไคโร 
ได้อาศัย Facebook เป็นเครื่องมือ
ของการกระจายข่าวการชุมนุม การ
โพสต์ข้อความชวนคนมาชุมนุมในวัน
ดงักล่าวได้รบัการตอบรบัอย่างชดัเจน
และมกีารส่งต่อกนัอย่างไม่หยดุยัง้ มผีู้
ติดตามข้อความเชิญชวนเข้าร่วมการ
ชุมนุมเป็นจ�านวนหลายพันเข้ามาใน
แต่ละวินาทีจนกลายเป็น “กระแส 
โซเชียล” พวกเขายังได้โพสต์เพื่อแชร์
ความรูส้กึร่วมกันว่า “พวกเราคอืคาเลด 
ซาอิด” (We are all Khaled Said) 
เพ่ือร่วมอทุศิให้แก่เดก็หนุ่มทีช่ือ่ซาอดิ
ที่เปิดการประท้วงและถูกต�ารวจตีจน
เสยีชวีติทีเ่มอืงอเลก็ซานเดรยี การเปิด
การเคล่ือนไหวผ่านส่ือใหม่เช่นน้ีท�าให้
เห็นสัญญาณจากหน้าจอ Facebook 
ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมประท้วงรัฐบาลในวัน
นัดน่าจะมีเป็นจ�านวนมาก แต่ใครเล่า
จะกล้ามั่นใจว่าเสียงตอบรับในพื้นที่ที่
เป็นไซเบอร์นัน้จะเป็นเสยีงตอบรบัจรงิ
เพยีงใด ... ค�าสญัญาในโลกเสมอืนจรงิ
จะเป็นจริงเพียงใด

(6) แม้ว่าเสียงตอบรับในโลก
โซเชยีลอาจจะไม่ใช่ค�าตอบจรงิว่าคน
เหล่านั้นจะออกมาร่วมการประท้วง
บนถนน แต่หลกัประกนัทีส่�าคญักค็อื
อารมณ์และความรู้สึกร่วมของผู้คน
เป็นจ�านวนมากทีก่่อตวัขึน้ในโซเชยีล 
นั้นแสดงออกถึงการตอบรับต่อประ 
เดน็การเรยีกร้องทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ การ
ส่งภาพและข้อความจากเหตกุารณ์การ
ประท้วงทีเ่กดิในเวลาจรงิ (real time) 
กลายเป็นอีกปัจจัยส�าคญัท่ีท�าให้หลาย
คนทีม่คีวามรูส้กึร่วมพร้อมทีจ่ะออกมา
ร่วมการประท้วง ขณะเดียวกันก็ต้อง
มีประเด็นร่วมที่ชัดเจน เช่น ส�าหรับ
คนจนในระดับล่างในสังคมอียิปต์นั้น 
พวกเขามีประเด็น 2 เรื่องที่ส�าคัญคือ 

ว่าการเมืองไทยก�าลังก้าวสู่ความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนสภาวะเช่น
นีอ้าจน�าไปสู่การก�าเนดิของ “ภมูทิศัน์
การเมืองใหม่” (new political 
landscape) ซึง่ภมูทัิศน์นีท้�าให้เหน็ถงึ
บทบาทของคนรุน่ใหม่ เครือ่งมอืทางการ
เมืองใหม่ ที่มาพร้อมกับพื้นที่ทางการ
เมืองใหม่ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ในภาพรวมมี
ความหมายถึงการมาของการเมืองชุด
ใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “กระแส
การเมืองใหม่” ที่แตกต่างจากในอดีต
อย่างมาก ผู้ท่ีเข้าใจและสามารถขับ
เคลื่อนกระแสเช่นนี้ได้ก่อนย่อมเป็น
ฝ่ายได้เปรยีบ เพราะจะเป็นผูก้มุทศิทาง

การเมืองในอนาคต ... กระแสความ
เปลีย่นแปลงทัง้ในโลกและในไทยก�าลงั
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ใหม่ที่ก�าลัง
เป็นสญัญาณว่า “ประเทศไทยไม่เหมอืน
เดิมอีกต่อไปแล้ว!”

(2) ภูมิทัศน์ใหม่น้ีเป็นผลมา
จากการก�าเนิดของปัจจัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เช่น ขีด
ความสามารถในการรวบรวมและ
ประเมินผลข้อมูลจนน�าไปสู่การเกิด
ของ “big data” ในโลกยุคปัจจุบัน 
เป็นต้น ประเดน็ส�าคญัจากการมาของ
ระบบสารสนเทศใหม่ยังมาพร้อมกับ
ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ประชากรและการเกิดของคนรุ่นใหม่ 
เช่น Generation X, Y, Z ดังนั้น จึง
ไม่ใช่เร่ืองแปลกทีค่นรุ่นใหม่จะสามารถ
ใช้สื่อใหม่อย่างเป็นฝ่ายได้เปรียบใน
การต่อสูท้างการเมือง จนท�าให้การชิง
พืน้ทีท่างการเมอืงของผูแ้ข่งขนัในแบบ 
“คนรุ่นเก่า” กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามสมยักบัความเปลีย่นแปลงของโลก

(3) คนรุน่ใหม่เตบิโตกบัสือ่ใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter 
YouTube และ Lines (อาจรวมถึง 
Telegram ด้วย) สิง่นีจ้งึไม่ได้เป็นเพยีง
เครือ่งมอืสือ่สารในชีวติประจ�าวันเท่านัน้ 
หากแต่เม่ือคนรุน่นีตั้ดสนิใจทีจ่ะเข้ามา
มบีทบาททางการเมอืงแล้ว เทคโนโลยี
เช่นนีไ้ด้กลายเป็นเครือ่งมอืของการขบั
เคลือ่นในการต่อสูท้างการเมอืงทีช่ดัเจน 
ดังจะเห็นได้จากการต่อสู้กับระบอบ
เผด็จการในโลกอาหรับหรือ “อาหรับ
สปริง” ซึ่งการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นในตูนเิซยีหรอืในอยีปิต์ล้วน
เป็นภาพสะท้อนท่ีดถึีงการต่อสูร้ะหว่าง
ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่มี “ส่ือ
ใหม่” เป็นเครือ่งมอื กบั “รฐัเผดจ็การ” 
ในโลกอาหรับ จนมีค�ากล่าวเปรียบ
เทียบว่า การปฏิวัติอียิปต์ในปี 2554 
(ค.ศ. 2011) “เร่ิมต้นบนหน้า Facebook” 
ข้อสงัเกตเช่นนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึบทบาท
สื่อใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ อัน
น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

(4) หลักการส�าคญัของการต่อสู้
ในบรบิทเช่นน้ีก็คอื ส่ือใหม่ท�าหน้าที่
เป็น “ผูจ้ดุกระแส” การเมือง และดงั
ท่ีนกัเคลือ่นไหวทกุคนทราบดี ขอเพยีง
ให้กระแสจุดติด ที่เหลือทุกอย่างของ
การเคล่ือนไหวจะเดินไปสู่จุดสุดท้าย
ด้วยแรงดนัของกระแสดงักล่าว ดังนัน้ 
ในการเปิดการเคลือ่นไหว สิง่ทีต้่องการ

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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ราคาอาหารและพฤตกิรรมของต�ารวจ 
ในขณะท่ีชนชั้นกลางจะเป็นเรื่องการ
ตกงาน ปัญหาเศรษฐกิจ และเรือ่งสิทธิ
เสรภีาพ การน�าเสนอข้อเรยีกร้องเก่ียว
กับเสรีภาพกับชนช้ันล่างอาจจะไม่มี
นัยมากเท่ากับการเปิดประเด็นเรื่อง
เศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อประเด็น
ราคาขนมปัง ราคาน�า้ตาลถกูจดุขึน้มา
แล้ว ชนช้ันล่างเป็นจ�านวนมากได้ตดัสนิ
ใจเข้าร่วมการประท้วงรัฐบาลมากขึ้น 
การปฏวิตัอิยีปิต์สะท้อนให้เหน็ถงึการ
มีประเด็นร่วมที่ชัดเจนในระหว่างคน
ต่างชนช้ันที่เข้าร่วมการต่อสู้ และ
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมที่
เกิดในสังคมอีกด้วย 

(7) เนื่องจากการประท้วงใน
อียิปต์ถูกจับตามองจากประชาคม
ระหว่างประเทศอย่างมาก เพราะได้
เกดิความส�าเรจ็ของการโค่นล้มรัฐบาล
เผด็จการในตูนิเซียแล้ว ทุกคนก�าลัง
จับตามองว่าอียิปต์จะเป็นจุดที่สอง
ของ “การลุกขึ้นสู้ของชาวอาหรับ” 
(The Arab Uprisings) ที่จะน�าไป
สู่การล้มรัฐบาลเผด็จการได้หรือไม่ 
ในสภาพเช่นนีผู้ท้ีโ่พสต์ภาพและข้อความ
ในโลกโซเชยีลอกีส่วนหนึง่จงึท�าหน้าที่
สื่อสารกับโลกภายนอก พวกเขาเปิด
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพราะ
ตระหนักดว่ีาโลกก�าลงัเฝ้ามองเหตกุารณ์
ทีก่�าลงัเกดิข้ึนทีไ่คโร ภาพและข้อความ
เหล่านี้ถูกติดตามอย่างมากจากท้ังสื่อ
และผู้ติดตามการประท้วงที่อยู่นอก
ประเทศ ดงัน้ัน จะเห็นชดัว่าการสือ่สาร
กับโลกภายนอกเป็นประเด็นส�าคัญ 
เพราะในความเป็นโลกาภิวัตน์ท่ัวโลก
เองกต็ดิตามและเฝ้ามองการเคลือ่นไหว
ดังกล่าวที่ไกลออกไปเสมือนเป็นเรื่อง
ที่เกิดใกล้ตัว แม้ในความเป็นจริงเรื่อง
ดงักล่าวจะเกิดในอกีภมูภิาคหนึง่กต็าม 
แต่การเชื่อมต่อของโลกาภิวัตน์ท�าให้
ทุกเหตุการณ์ในเวทีโลกถูกน�าเสนอ
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกไปด้วย

(8) การเคลื่อนไหวในครั้งนี้
อาศัยสื่อโซเชียลเป็นเครื่องมืออย่าง
มาก เช่น เหตุการณ์ต่างๆถูกบันทึก
โดยโทรศพัท์มอืถอื และถกูโพสต์ลงใน
ยทูบู ไม่ว่าจะเป็นภาพการผลกัดนัแนว
กีดขวางของฝ่ายต�ารวจจนแนวของ
ต�ารวจปราบจลาจลแตกออก ภาพของ
ผูป้ระท้วงท่ามกลางแก๊สน�า้ตาและการ
เผชิญกับเคร่ืองฉีดน�้า เป็นต้น ภาพ

เหล่านีถ้กูส่งเข้ามาในยูทบูอย่างรวดเรว็ 
แต่ใช่ว่ารฐับาลจะไม่มมีาตรการตอบโต้ 
รัฐบาลอียิปต์พยายามที่จะบล็อกทวิต
เตอร์ของผูป้ระท้วง แต่พวกเขากส็ามารถ
แก้การบล็อกเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะภาพ 
“วันแห่งความเดือดดาล” (The Day 
of Rage) ในวนัที ่28 พฤษภาคม 2554 
นัน้ ถกูส่งกระจายลงในยทูบูอย่างกว้าง
ขวาง จนในท่ีสดุรฐับาลเผด็จการกส็ญู
เสียอ�านาจการควบคุมทางการเมือง 
การต่อสูค้รัง้นีจ้งึเป็นชยัชนะของคนรุน่
ใหม่และสื่อใหม่ เช่นเดียวกับการต่อสู้
ที่ฮ่องกงและกรุงเทพฯ

(9) การมาของส่ือใหม่เช่นนี้
สอดรับกับโครงสร้างประชากรของ
โลกอาหรับด้วย ประมาณว่าร้อยละ 
60 ของประชากรอาหรบัมอีายตุ�า่กว่า 
30 ปี ดงันัน้ ภมูภิาคนีจ้งึเป็นดงั “โลก
ของคนหนุ่มสาว” คือเป็นพื้นที่ที่มี
ลกัษณะการขยายจ�านวนเยาวชนและ
คนรุ่นใหม่อย่างมากจนเป็นเหมือน 
“การโป่งพอง” (youth bulge) ดงันัน้ 
หนึ่งในปัญหาท่ีรัฐบาลเผด็จการจะ
เผชิญก็คือ การว่างงานของคนหนุ่ม
สาวทีไ่ม่ได้ถกูมองว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจ 
แต่ยงัถกูตคีวามว่าเป็นปัญหาความล้ม
เหลวทางการเมืองของรัฐบาลอ�านาจ
นิยมอีกด้วย ในอียิปต์พบว่าคนจบ
ปริญญาตรมีสีดัส่วนการตกงานสงูทีส่ดุ 
หรอืในซเีรยีบณัฑติปรญิญาตรใีช้เวลา
ประมาณ 4 ปีเพื่อที่จะได้งาน เป็นต้น 
ดังนั้น จึงไม่แปลกที่คนหนุ่มสาวใน
โลกอาหรับจะมีอาการทางจิตวิทยา
ที่เรียกว่า “political frustration” 
และพร้อมท่ีจะเล่นบทเป็นฝ่ายต่อต้าน
รัฐบาลเผด็จการหรือเป็นพวก “ต่อ
ต้านอ�านาจรฐั” (anti-establishment) 
และ “ต่อต้านสภาวะเดิม” หรืออีก
นัยหนึ่ง คนหนุ่มสาวหรือถ้าจะเรียก
ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เหล่านี้พร้อมท่ีจะ
เป็นฐานการเมืองของฝ่ายค้าน 
(oppositional politics) หรือเป็น
ฐานหลักของมวลชนในการเรยีกร้อง
ประชาธิปไตย เพราะพวกเขารู้สึกว่า
ตนเองเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ความล้มเหลวของรัฐบาล และมองว่า
รัฐบาลเผด็จการคือความล้มเหลว 
เท่ากับท่ีมองว่ารัฐบาลประชาธิปไตย
เป็นความหวงัในการแก้ปัญหา ส่วนจะ
แก้ได้มากน้อยเพยีงใดก็เป็นอกีประเดน็
หนึ่ง แต่ที่ส�าคัญกว่าในทางจิตวิทยา
การเมืองคือ พวกเขาต้องการเปล่ียน

เก่าอาจจะไม่ช่วยในการท�างาน ตลอด
รวมถงึความเข้าใจในพืน้ทีก่ารเมอืงใหม่

(13) การท�างานการเมืองใน
พ้ืนท่ีการเมืองเก่าอาจใช้แนวทางเก่า
ก็ชนะได้ แต่ในพื้นที่ใหม่จ�าเป็นต้อง
คิดถึงวิธีใหม่และสาระใหม่เพ่ือท่ีจะ
สามารถเอาชนะคูแ่ข่งขันได้ ชุดวิธีคิด
และแนวทางการท�างานการเมอืงแบบ
เดมิๆทีเ่ป็น “conventional thinking” 
ของคนรุ่นก่อนทีเ่ตบิโตมากบัยคุสงคราม
เยน็อาจจะไม่ช่วยให้เข้าใจหรอืเอาชนะ
การต่อสู้ในพื้นที่ใหม่ได้เท่าที่ควร การ
เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่
ผ่านมาก�าลังชี้ให้เห็นถึงสภาวะเช่นนี้ 
ทัง้ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึบทบาทของคนรุน่ใหม่
และอิทธิพลของสื่อใหม่ในการต่อสู้
ทางการเมืองคร้ังน้ีด้วย จนอาจเรียก
สถานการณ์ทางการเมอืงปัจจบุนัได้ว่า
เป็นการปะทะระหว่าง “โลกสงคราม
เยน็ vs โลกศตวรรษที ่21” ในการเมอืง
ไทย

(14) ในอีกส่วนหนึ่งของความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมืองและ
สังคมก็คือ คนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตและ
ชุดความคิดที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า
อย่างมาก หากมองพืน้ท่ีทางการเมือง
ในเชิงการตลาดเราจะเห็น 2 แบบคือ 
ตลาดเก่าอาจต้องการการส่ือสาร
การเมืองแบบเก่า ตลาดใหม่ต้องการ
การสือ่สารการเมอืงใหม่ แต่คนในตลาด
ใหม่อาจจะเป็นทั้งคนรุ่นใหม่และคน
รุ่นเก่าบางส่วน พวกเขามีชีวิตในโลก
โซเชียล การด�าเนินงานการเมืองใน
ตลาดทีเ่ป็นโลกของสือ่ใหม่จงึเป็นเร่ือง
ใหม่ที่สังคมไทยได้เริ่มเห็นมาบ้างแล้ว 
แต่กระนัน้ก็อาจต้องยอมรบัว่า “การเมือง
ในโลกโซเชยีล” เป็นปรากฏการณ์ใหม่ 
และคนรุน่ใหม่สามารถเปิดการเคลือ่นไหว
ในโลกไซเบอร์ได้อย่างเด่นชัด ฉะนั้น
การก�าเนิดของตลาดใหม่ในปัจจุบัน 

(หรอืใช้ในความหมายของพ้ืนท่ีทางการ
เมืองใหม่ก็ตาม) จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
การแข่งขนัทางการเมอืงในอนาคตและ
ตลาด (พื้นที่) นี้มีความสัมพันธ์กับคน
รุ่นใหม่และการเติบโตของโลกโซเชียล 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะมีนัยกับ
การต่อสู้ทางการเมืองในอนาคตอย่าง
มากเช่นกันด้วย ดังจะเห็นได้จากการ
เคล่ือนไหวของแฟลชม็อบในวันนี้ที่
เคลือ่นไหวผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนกลายเป็นความได้
เปรียบเหนือฝ่ายรัฐ

(15) แม้คนรุ่นใหม่ของไทย
ทีม่าพร้อมกบัสือ่ใหม่จะยังไม่สามารถ
สร้างปรากฏการณ์ “ไทยสปริง” จน
เกดิ “ฤดใูบไม้ผลทิางการเมอืง” เช่น
ที่เกิดเป็น“อาหรับสปริง” ในโลก
การเมอืงของตะวันออกกลาง แต่พวก
เขากท็�าให้เกดิการเมอืงไทยชดุใหม่ที่ 
“ผู้น�าทหารหัวเก่าและผู้น�าพลเรือน
หวัโบราณ” ก�าลงัถกูท้าทายอย่างไม่
เคยเป็นมาก่อน จนอาจต้องสรุป
ปรากฏการณ์ใหม่นีว่้าภมูทิศัน์การเมอืง
ใหม่ของไทยก�าลงัก่อตวัขึน้อกีคร้ังแล้ว 
และรอเวลาของความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึน้ในทางหนึง่ทางใด แต่จะมอง
เพียงว่าไม่เกิดผลกระทบที่ไม่มีความ
เปลีย่นแปลงอะไรเลยในทางการเมอืง
นั้นคงเป็นไปไม่ได้ 

ฉะน้ันไม่ว่าการต่อสูข้องนกัเรยีน 
นสิติ นกัศกึษา และประชาชนในปี 2020 
จะประสบความส�าเรจ็จนเป็น “ฤดใูบไม้
ผลทิีก่รงุเทพฯ” หรอืไม่กต็าม ... 

ไม ่ว ่าการเปลี่ยนผ ่านสู ่
ประชาธิปไตยท่ีกรุงเทพฯจะเกิดขึ้น
อีกครั้งหรือไม่ก็ตาม แต่ประเทศไทย
จะไม่กลบัมาเหมือนเดมิอกีต่อไปแล้ว!

ความส�าเร็จได้โดยปราศจากเคร่ืองมือ
ของสื่อใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่าสื่อสมัย
ใหม่กลายเป็นปัจจัยส�าคัญของการลุก
ขึ้นสู้ของประชาชนในยุคปัจจุบัน เช่น
ที่เห็นในฮ่องกง และก�าลังตอกย�้าอีก
ครัง้ในไทยถ้าชยัชนะทางการเมอืงเกดิ
ขึ้นจริงในไทยเรา จนอาจเปรียบของ
เราว่า “การปฏิวัติด้วยไลน์” (Line 
Revolution)

(11) การเกดิพืน้ทีท่างการเมอืง
ใหม่ต้องการสือ่สารทางการเมอืงใหม่ 
เพราะปัจจัยของประชากรในส่วนนี้
มีความแตกต่างจากเดิม ตัวแบบจาก
การต่อสูใ้นอาหรบัสปริงชีใ้ห้เหน็ถงึการ
ก�าเนิดของ “พื้นที่ใหม่” ที่ต้องคิดถึง
การต่อสู้ด้วยแนวทางชุดใหม่ และ
แน่นอนว่าแนวทางการเมืองแบบเก่า
อาจจะไม่ตอบสนองต่อเงื่อนไขของ
พืน้ท่ีการเมอืงใหม่และการสูญเสยีพ้ืนที่
ใหม่ ไมว่า่จะเกดิจากสภาวะ “ตกยคุ” 
หรอืขาดความเข้าใจในความเปลีย่นแปลง
ของโลก ย่อมท�าให้เสียฐานคนรุ่นใหม่ 
หรือแม้กระทั่งเสียการสนับสนุนจาก
คนรุ่นเก่าที่อยู่ในพื้นที่ใหม่ หรือกลาย
เป็นการสือ่สารการเมอืงทีไ่ม่มผีูร้บัสาร
ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งก็คือการขาดความ
สนับสนุนจากคนรุ่นใหม่นั่นเอง

(12) ในเวทีการเมืองปัจจุบัน
อาจจะต้องยอมรบัถงึช่องว่างทีไ่ม่ใช่
ในเรื่องของวัย (generation gap) 
เท่านัน้ แม้ช่องว่างระหว่างวัยจะเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงในการ
แข่งขันทางการเมือง แต่ช่องว่าง
ส�าคัญในปัจจุบันเป็นปัญหาของผล 
กระทบของเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพราะ
ปัจจัยเช่นนี้ท�าให้เกิดทัศนคติ วิถีการ
ใช้ชีวิต ตลอดรวมถึงการให้คุณค่าที่
แตกต่างจากเดมิ และคงต้องตระหนกั
ว่าคนในพ้ืนที่ใหม่ต้องการแนวทางใน
การเข้าถงึทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ แนวทาง

...แม้คนรุ่นใหม่ของไทยทีม่าพร้อมกับส่ือใหม่
จะยังไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ “ไทยสปริง” จนเกิด 
“ฤดูใบไม้ผลิทางการเมือง” เช่นทีเ่กิดเป็น “อาหรับสปริง” 
ในโลกการเมืองของตะวันออกกลาง แต่พวกเขาก็ท�าให้เกิด
การเมืองไทยชุดใหม่ที ่“ผู้น�าทหารหัวเก่าและผู้น�าพลเรือน
หัวโบราณ” ก�าลังถูกท้าทายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน...

รฐับาล ... พวกเขาต้องการเปลีย่นผูน้�า
และรูส้กึอย่างมากว่าพอกนัทีกบัรฐับาล
เก่า

(10) ดงัได้กล่าวแล้วว่าการต่อสู้
ของคนรุน่ใหม่ในโลกอาหรบัมโีซเชยีล 
เป็นเครื่องมือส�าคัญ ดังจะเห็นได้ว่า
หลังจากเกดิการลุกขึน้สู้ในตูนิเซยีแล้ว 
สือ่ตะวนัตกเรียกการต่อสูใ้นคร้ังนัน้ว่า 

ในพื้นที่ดังกล่าว หรือเกิด “ชุมชนต่อ
ต้านรฐับาล” ขึน้ในพืน้ทีส่ือ่ใหม่ เพราะ
การต่อต้านรฐับาลท�าไม่ได้ในพืน้ทีแ่บบ
เดิม ซึ่งในกรณีของอาหรับสปริงเห็น
ได้ชัดว่าโลกโซเชียลมีบทบาทอย่าง
ส�าคญัในการระดมคนเข้าร่วมกจิกรรม
ทางการเมือง และการปฏิวัติทางการ
เมืองในโลกสมัยใหม่ไม่อาจประสบ

“การปฏิวัติด้วยทวิตเตอร์” (Twitter 
Revolution) หรอืบางส่ือเรยีกว่า “การ
ปฏิวัติด้วยเฟซบุ๊ค” (Facebook 
Revolution) การเรียกเช่นนี้บ่งบอก
ถงึบทบาทส�าคญัของสือ่ใหม่ ซึง่ในการ
ต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมีพื้นที่
ใหม่คอื “พืน้ทีไ่ซเบอร์” (cyberspace) 
และเกิดการสร้าง “ชุมชนการเมือง” 
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วิญญัติ ชาติมนตรี 
เลขาธิการสมาพันธ์

นักกฎหมายเพ่ือสิทธิเสรีภาพ 
(สกสส.) 

หลัง คสช. เข้ายึดอ�านาจ 
ทนายวญิญตัชัิกชวน

เพ่ือนๆ ทนายความด้วยกัน
มาตัง้กลุ่มชือ่ว่า 

กลุ่มนักกฎหมายอาสา
เพ่ือสิทธิมนุษยชน (กนส.)

เข้าช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากค�าส่ัง คสช.
ต่อมาเปลีย่นชือ่กลุ่มเป็น

สมาพันธ์นักกฎหมาย
เพ่ือสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) 

ปัจจุบันช่วยเหลือ
ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากคดีทางการเมือง 
จนแทบต้องไปศาลเกอืบทุกวนั

นับเป็นทนายความ
เพ่ือสิทธิมนุษยชนอีกคนหนึง่

ทีสั่งคมไทยต้องปรบมือให้

เมื่อคนรุ่นใหม่ลุกขึ้น
ยอมแม้สิ้นอิสรภาพ
เพื่อแลกกับเสรีภาพ

หลายทศวรรษทีผ่่านมาการท�ารัฐประหาร
ของผูน้�ากองทพัในแต่ละครัง้มทีัง้ได้รบั
การยอมรับและสร้างความเกลียดชัง 
เกิดความแตกแยกของคนในชาติ 
ประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์วิกฤต
ทางการเมืองมาหลากหลายรูปแบบ 
โดยกลไกการโฆษณาชวนเชือ่ และโยน
ความผิดให้กับนักการเมือง อนัเป็นส่วน
ผสมหลักที่แยกไม่ออกจากการท�า
รัฐประหารในทุกครั้ง ห้วงวิกฤตของ
ประเทศมีคนบางกลุม่ยงัเช่ือว่าการท�า
รฐัประหารเป็นค�าตอบสดุท้ายทีจ่ะยตุิ
ความขัดแย้งได้ ในขณะที่บางกลุ่มมี
ความเหน็ต่างในประเดน็นีไ้ม่แพ้กนั แต่
นับวันยิ่งหนักขึ้นๆ เหยียดกันรุนแรง
ถึงขั้นลงไม้ลงมือใช้ก�าลังท�าร้ายถึงขั้น
ไล่ล่ากัน 

ภายหลังการรฐัประหารเมือ่วนั
ที่ 19 กันยายน 2549 กลับกลายเป็น
จดุเปลีย่นทางความคิดทางการเมอืงที่
ส�าคัญของประชาชนในประเทศ รูป
ธรรมของความแตกต่างทางการเมือง
แยกชดัเจนขึน้อกีระดับ ไม่ต้องสาธยาย
กนัมาก ความขดัแย้งครัง้นัน้คนไทยใน
ประเทศถกูแบ่งกลุม่คนทีเ่ป็นฐานเสยีง
หรือความเชื่อทางการเมืองแสดงออก
มาเป็นฝักเป็นฝ่ายคอื กลุม่คนเส้ือเหลือง 

อย่างรวดเรว็ ดงัจะเหน็ได้จากการชมุนมุ
ท่ีไม่มีแกนน�าก็เกิดการรวมตัวของ
ประชาชนผู้ชุมนุมได้ เป็นรูปแบบการ
รวมตัวให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน
และกัน ไม่จ�ากัดอยู่เพียงกลุ่มเยาวชน 
นกัศกึษาในประเทศเท่านัน้ หากแต่ยงั
ขยายไปถึงกลุม่คนในหลายวงการและ
เยาวชนในต่างประเทศด้วย

วันนี้พลังของเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน ภายใต้การ
รบัรูใ้หม่ด้วยความท้าทายใหม่ได้สร้าง
ทั้งความหวาดหวั่น ขนลุกขนพอง ต่อ
ระบอบอ�านาจนิยม และสะเทือนต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของคนที่มีใจเป็น
ธรรมอย่างชัดเจนแล้ว

หลายทศวรรษที่ชาติไม่อาจ
หลุดพ้นจากความอัปยศ มันคือสิ่งที่
คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
อยากให้จบทีรุ่น่ของเขา และเมือ่เขา
ลุกข้ึนสู้ ยอมส้ินอสิรภาพเพือ่แลกกบั
เสรีภาพ เมื่อนั้นประเทศไทย...จะไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป

(กลุ่มพันธมิตรฯ) ที่มีภาพลักษณ์ของ
การคลั่งชาติ กลุ่มคนเสื้อแดง (นปช.) 
ที่มีอัตลักษณ์ของคนชนบท บางคน
นิยามว่า “ไพร่” ที่พวกเขาเรียกร้อง
ประชาธิปไตยความเหลื่อมล�้าเป็น
ประเด็นหลกัทีเ่รยีกว่า “สองมาตรฐาน”

ผลลพัธ์ของการรฐัประหารมทีัง้
ความตาย บาดเจ็บ พลัดพรากและไร้
มนุษยธรรม สร้างรอยแผลและความ
ทรงจ�าอันเจ็บปวดที่ด�ารงอยู่ในใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่ จวบจนมีการท�า
รัฐประหารอีกคร้ังเม่ือวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ซ่ึงแม้ผู้น�าการท�า
รัฐประหารจะได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้อ�านาจจากเดิมให้ดูแนบเนียน
ขึน้ แต่กไ็ม่ประสบผลส�าเร็จในการโน้ม
น้าวความคิดของประชาชนส่วนใหญ่
ได้ ความพยายามทีต่อกย�า้ความหวาด
กลัวและเปิดเผยตัวตนชัดขึ้น แต่ก็ไม่
ได้ท�าให้พลงัของประชาชนทีเ่รยีกร้อง
ประชาธปิไตยอ่อนล้าหวาดกลวั สงัคม
ปัจจุบันได้สร้างการรับรู้ใหม่เป็นพลัง
บวก ผนวกกบัความกล้าทีจ่ะทะลทุะลวง
กลายเป็นความท้าทายใหม่ (new 
challenge)

ความท้าทายใหม่ทีก่ล่าวถงึไม่ใช่
สิ่งใหม่ หากแต่เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่เช่น

ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงคือ 
ความชาญฉลาดของคนรุ่นใหม่ท่ี
ประสบความส�าเรจ็ด้วยการใช้เทคโนโลยี
โลกดิจิทัลในการเพ่ิมช่องทางการ
ส่ือสารอนัทรงพลังรวดเรว็และภาษา
ใหม่ ท�าให้ผู้ชุมนุมกล้าพูดในสิ่งที่ไม่
เคยมีใครกล้าพูด กล้าคิดใหม่ในสิ่งที่
ถูกก�าหนดมาแต่ดั้งเดิม สร้างความ
เข้าใจโครงสร้างทางการเมอืงทีเ่คยเป็น
สิ่งที่มองไม่เห็นมาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้
ในเวลาอกีไม่นาน จะใช้เวลากีปี่ไม่อาจ
กะเกณฑ์ได้ พลังมวลชนของประชาชน
ที่สะสมความต้องการเปล่ียนประเทศ 
และวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ พัฒนาการ
ทางความคดิทางการเมอืงจงึไม่เหมอืน
เดิม ก�าลังผลัดใบแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์และมีพลังชนิดที่คนรุ่นเก่า
หรือคนที่มักพร�่าว่าเคยต่อสู้ทางการ
เมืองไม่อาจคาดเดาได้

การชมุนมุของประชาชนภายใต้
การรับรู้ใหม่จึงมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจน
ตรงประเด็น เช่น ไม่เอาเผด็จการ ไม่
เอารฐัประหาร หยุดคกุคามประชาชน 
และต้องการปฏริปูสถาบนัฯ ซ่ึงรวมถึง
เรียกร้องความยุติธรรมทางสังคม ข้อ

เรียกร้องเหล่านั้นสะท้อนถึงการรวม
ตวัของผูช้มุนมุกนัมากขึน้และแผ่ขยาย
ไปภมูภิาคต่างๆของประเทศ เป็นไปได้
ว่าอาจกลายเป็นโมเดลใหม่ให้กบัพลเมือง
ประเทศต่างๆท่ีต้องการก�าหนดอนาคต
ของตนเองด้วย เหตท่ีุเป็นเช่นน้ีเพราะ
ความขัดแย้งเดิมมาจากการช่วงชิง
ทางการเมือง เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
ต่อสูแ้ละความชดัเจนของการเรยีกร้อง 
ได้กลายมาเป็นการต่อสู้เพ่ือการเท่า
เทียมของความเป็นมนุษย์

ความส�าเรจ็ในการสร้างตวัตน
ทางการเมืองของแกนน�าผู้ชุมนุมที่
ออกมาน�าการชุมนมุ พวกเขามคีวาม
กล้าหาญท่ีจะเอาอสิรภาพของตนเข้า
แลกกับการถูกจับกุมคุมขัง พวกเขา
จ�าเป็นต้องเรยีนรูย้อมรบัชะตากรรมการ
ถูกจ�ากัดสิทธิทั้งๆที่ไม่ควรถูกกระท�า 
กลายเป็นเหตุปัจจยัส�าคญัทีส่ร้างความ
เห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์ร่วมจากการ
ถูกกระท�าที่ไม่เป็นธรรม พัฒนาเป็น
แนวร่วมเครอืข่ายประชาชนแพร่กระจาย
การรับรู้ถึงความยากล�าบากของการ
ต่อสู้ของแกนน�า ท�าให้เกิดจิตส�านึก
ต่อยอดสร้างแรงผลักดันในการต่อสู้

...ความส�าเรจ็ในการสรา้งตวัตนทางการเมอืงของแกนน�าผูช้มุนุม
ทีอ่อกมาน�าการชมุนมุ พวกเขามคีวามกลา้หาญทีจ่ะเอาอิสรภาพ
ของตนเข้าแลกกับการถูกจับกุมคุมขัง พวกเขาจ�าเป็นต้อง
เรยีนรู้ยอมรบัชะตากรรมการถกูจ�ากดัสิทธทัิง้ๆทีไ่ม่ควรถกูกระท�า...

เดิมมานานจากการกระท�าของผู้มี
อ�านาจแต่ละฝ่ายเพือ่ให้ได้เสวยอ�านาจ
ต่อไป โดยท่ีไม่ต้องมคีวามผดิใดๆ ความ
จงใจท่ีไม่ละอายสร้างความไม่เป็นธรรม 
ไม่มีมาตรฐาน ขาดจิตส�านึกความถูก
ต้อง ไม่มีการพรรณนาแต่งเรื่องขึ้น 
เหล่านีเ้ป็นบทเรยีนทีค่นในสงัคมเรยีน
รู้ร่วมกัน ส่งสารใหม่ให้เข้าถึงง่ายขึ้น 
รวดเร็วกว่าเดิม

คนรุน่เก่าอายมุากมกัอ้างว่ามี
ประสบการณ์ชีวิตสูง พวกเขามอง
เยาวชน นสิติ นกัศกึษา เป็นเดก็ทีถ่กู
ล้างสมองหรอืชกัจูงได้ง่าย แต่นัน่คอื
โลกทัศน์ที่แคบ ไม่สอดคล้องกับโลก
ดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสื่อ
ออนไลน์ ที่สามารถท�าให้คนรุ่นใหม่
และคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ได้ย้อนกลับ
ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงที่เขา
ยังเด็กหรือถูกบิดเบือนมาตลอด 
บทบาทของสือ่มวลชนทีท่�าหน้าที่
น�าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงเป็น
จดหมายเหตุที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์นอกต�าราเรียน 
การสื่อสารทางออนไลน์และ
ออฟไลน์น�าเสนอเร่ืองราว
ความจริงของผู้คนที่ถูกกด
ทบัด้วยอ�านาจลดิรอนความ
เป็นมนุษย์ ท�าให้การรับรู้
ประวตัศิาสตร์ด้วยจติส�านกึ
ร่วมท่ีคนรุ่นใหม่กังวลต่อ
อนาคตของพวกเขาต่าง
สะท้อนออกมาเป็นข้อเรยีก
ร้องให้เหน็โดยไม่จ�าเป็นต้อง
จัดตั้งใดๆ 

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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ดร.โสภณ พรโชคชัย
นักเศรษฐศาสตร์

และนักวิชาการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

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

การเสื่อมทรุด
ครั้งใหญ่
จะมีใครอยากเห็นประเทศชาติเสื่อม
ทรดุ แต่แนวโน้มมว่ีาประเทศไทยจะ
ไม่เหมอืนเดมิ จะมกีารเสือ่มทรดุครัง้
ใหญ่ เราคนไทยย่อมไม่อยากให้เกิด
หายนะแก่ประเทศไทย แต่หายนะ
ก�าลงัจะมาหากเราไม่เตรยีมตัวเตรยีม
ใจและเตรียมแก้ไข

ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธานศนูย์
ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสังหารมิทรพัย์
ไทย บจก.เอเจนซี ่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) มองจาก
ข้อมูลของธนาคารโลก สรุปได้ว่า
ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ภาวะหายนะ
อย่างแน่นอน ข้อนีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่อยากให้
เกิดข้ึน แต่อาจเกิดขึน้ได้ในไม่ช้านี ้เพราะ

1.เศรษฐกิจไทยปี 2563 อาจ
ตดิลบ 8.3-10.4% ต�า่ทีส่ดุในอาเซยีน 
(ไม่รวมบรูไน) ปี 2563 เศรษฐกิจจะ
ฟื้นตัว แต่ก็ฟื้นตัวต�่ากว่าประเทศอื่น
ในภูมิภาคนี้

2.ไทยใช้งบเยียวยาสูงสุดใน
ภมูภิาค โดยใช้ถึง 13% ของจดีพี ีแต่
ยังไม่ตรงจุดมากนัก แสดงว่าเงินกู้
มากมายหลายล้านล้านบาทที่รัฐบาล
ไทยอ้างว่ากูม้าเพ่ือแก้วกิฤตน้ันเป็นการ
สร้างหนี้อย่างไม่มีประสิทธิผล ไม่มี
ประสิทธิภาพ และจะส่งผลร้ายแก่
ประชาชนไทยในระยะยาว

3.ครึ่งปีแรกการยื่นขอรับการ
ส่งเสรมิการลงทนุต่างชาตลิดลง 34% 
แสดงว่ารฐับาลไม่สามารถกระตุน้การ
ลงทุนได้จรงิ สูเ้วยีดนามและอนิโดนเีซยี
ไม่ได้เลย กลุม่ทนุต่างๆย้ายหนจีากไทย
ไปโดยทีร่ฐับาลไทยไม่สามารถท�าอะไร
ได้เลย แสดงว่าการไปโรดโชว์ต่าง
ประเทศในช่วง ดร.สมคิด จาตุศรพิีทักษ์ 
ล้วนไร้ประสิทธิผล

4.ประเทศไทยขาดการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย มีการเรียก
ร้องอนัเนือ่งจากมรีฐัประหาร จงึท�าให้
ประเทศมปัีญหาในสายตาต่างประเทศ 
ประเทศอืน่กม็กีารประท้วงรฐับาล แต่
รฐับาลประเทศอ่ืนไม่ได้ใช้ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ
จดัการแบบประเทศไทย ท�าให้บรรยากาศ
การลงทุนเสียหาย ทุนต่างชาติยิ่งย้าย
ไหลออกไปไม่หยุด

ในขณะที่เมื่อ 10 ปีก ่อน 
อินโดนีเซียที่เคยมีรายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพียงครึ่งเดียวของไทย และ
เวียดนามมีรายได้เพียง 1/3 ของไทย 
แต่ในขณะนี้กลับเติบโตอย่างรวดเร็ว
จนใกล้ทดัเทยีมไทยแล้ว ในอนาคตคน
ไทยอาจต้องไปขายแรงงานในเวยีดนาม
หรืออินโดนีเซียเฉกเช่นที่ประเทศใน
ยุโรปตะวนัตกไปท�างานในยุโรปตะวนั
ออกในช่วงบูมก็อาจเป็นไปได้ ความ
เสื่อมทรุดของประเทศในทุกด้านก็จะ
ตามมา พอนึกภาพออกหรือยังครับ 
หายนะก�าลังคืบคลานมาหากเรายังมี
บรรยากาศการเมืองแบบนี้

ตลอดยุคที่ผ่านมาไทยเคย
รุง่เรอืงเป็น “เสอืตัวท่ี 5” ของเอเชยี 
อันมีเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
ไต้หวัน ตอนนี้มาเลเซียแซงไทยไป
กว่าช่วงตวัแล้ว รายได้ประชาชาตต่ิอ
หวัก็สงูกว่าไทยถึงเกือบเท่าตวัแล้ว ไทย
เคยเป็นแหล่งที่ปลอดภัยเพราะ

1.ยาบ้าหายไปแทบเกลี้ยง
2.หวยใต้ดนิก็หมดไป แถมลอ็ต

เตอรี่ก็ไม่ขายเกินราคาเช่นปัจจุบัน
3.อาวุธปืนหรืออาวุธสงคราม

อื่นถูกเรียกเก็บโดยทางราชการ
เรื่องเหล ่านี้เกิดขึ้นในยุคที่ 

ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี 
แต่ปรากฏว่าหลงัจากการท�ารฐัประหาร
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา และ

คณะ กลบักลายเป็นว่ายาบ้าเกลือ่นเมอืง 
หวยใต้ดนิระบาด ลอ็ตเตอรีข่ายเกนิราคา 
อาวธุปืนกเ็กลือ่นไปหมด สงัคมแบบนี้
ย่อมไม่สงบสขุ แสดงถึงความเสือ่มทรดุ
ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเห็น
ได้ชดัเจนเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ทกุคน

จะเหน็ได้ว่าประเทศทีม่รีะบอบ
เผดจ็การทรราชทีผ่กูขาดอ�านาจและผล
ประโยชน์แก่พวกพ้องมกัจะไม่เจรญิ เช่น 

1.ฟิลปิปินส์ หลงัโค่นประธานา 
ธิบดีมาร์กอสแล้ว ประเทศก็เจริญรุด
หน้าเป็นอย่างมาก

2.อนิโดนเีซยี หลงัโค่นประธานา 
ธิบดีซูฮาร์โตแล้ว ประเทศก็เจริญขึ้น
เป็นอย่างมากเช่นกัน

3.เมียนมา หลงัโค่นรฐับาลทหาร
เตง็เส่งแล้ว ประเทศกค่็อยๆเข้ารปูเข้า
รอย ดีขึ้นกว่าเก่า แต่ในรัฐธรรมนูญ
เมียนมา ทหารก็ยังมีบทบาทอยู่มาก 
ท�าให้ประเทศเจริญช้า

ในประเทศไทยที่เราโค่นล้ม 3 
ทรราชไปแล้ว แต่ท�าไมจึงมทีรราชเข้า

...ประเทศไทยถงึกาล
แหง่ความเส่ือมทรดุครัง้ใหญแ่ลว้
เพ่ือนบา้นจะแซงหน้าไทย
อยา่งไมต่อ้งกงัขาอกีต่อไป
ไทยจะเขา้สู่ยคุถดถอย
เพราะการเมอืงไทยนัน่เอง...

มาอีกมากมายเป็นระยะๆ มีรฐัประหาร
อยู่ร�่าไป ข้อนี้คงไม่อาจตอบได้ชัดเจน
ในวันนี้ แต่ที่แน่นอนก็คือรัฐประหาร
ท�าให้ประเทศชาตเิสือ่มทรามลง เศร้า
หมองลง ระบอบเผด็จการท่ีไม่เป็น
ประชาธิปไตยย่อมเอื้อเฟื้อต่อพวก
พ้อง ท�าให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ผู้รับกรรมกค็อืประชาชนนัน่เอง

ในวนัหน้าอนิโดนเีซยี เวยีดนาม 
กค็งใกล้จะแซงไทยอยูแ่ล้ว เมือ่นัน้คน
ไทยเราก็คงมีรายได้น้อย ฝันร้ายก็คือ 
ไทยที่มีการต่อสู้กับระบอบเผด็จการ
อย่างยืดเยื้อก็อาจยิ่งเสื่อมทรุดคล้าย
เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียใน
อดตี ลกูหลานคนไทยอาจต้องไปเรียน
ต่อท่ีฮานอย โฮจมินิห์ซติ ีหรอืไปท�างาน
ขายแรงงานยังประเทศเพือ่นบ้าน เมือ่
นั้นไทยคงอดสูน่าดู

ต้องท�าประเทศให้เป็นประชา 
ธิปไตย ก่อนที่ไทยจะเสื่อมทรุดลงไป
กว่านี้

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�า

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
นักวิเคราะห์ข่าวการเมือง

 คอลัมนิสต์ ฯลฯ 
Ph.D. City and Regional 
Planning  (University of 

California, Berkeley), 
M.Phil. Land Economy 

(University of Cambridge), 
รฐัศาสตรบณัฑิตการปกครอง

เกียรตินิยมอันดับหนึง่
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเปลี่ยนแปลง
ไม่ ได้หมายถึง
จุดสิ้นสุด
การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น
อันเป็นนิรันดร 

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยใน
ช่วงน้ีไม่ใช่ข ้อถกเถียงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง 

แต่มันเป็นเรื่องของระดับและ
ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 

ถ้าเราเช่ือว่าทุกอย่างมีความ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่อง
ว่าใครต้องการจะควบคมุกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางไหน และจะเปล่ียนแปลงอย่างไร 

คนทีต้่องการเปลีย่นแปลงทีเ่ชือ่
ว่าไปข้างหน้า ก็ยังต้องเพียงว่าจะไป
ทิศทางไหน แค่ไหน 

คนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
จ�านวนมากนัน้กต้็องการเปล่ียนแปลง 
แต่เป็นการเปลีย่นแปลงทีก่ลบัไปสูอ่ดตี 
บางคนนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงกลับ
ไปสู่ 3-4 ปีก่อน และต้องการให้โลก
หยุดหมุนแค่ตรงนั้น 

ประเทศไทยไม่เคยเหมือนเดิม 
แม้การพยายามบอกว่าเหมือนเดิมก็
เป็นความพยายามในการฝืนธรรมชาติ
ของมันในระดับหนึ่งอยู่แล้ว 

เรือ่งท่ีน่าสนใจท่ีสดุในวนันีข้อง
การเมอืงไทยนัน้เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นการ
เปลีย่นแปลงในรากฐานทีส่ดุ และถ้า
จะพูดให้ปลอดภัยที่สุด เราก�าลังพูด
ถงึการท�าความเข้าใจในเรือ่งรฐัธรรมนูญ 
(constitution) ในมิติที่กว้างขวาง
ลึกซึ้งกว่าเดิม 

จากเดมิทีเ่ราพดูถงึรฐัธรรมนญูใน
ฐานะกฎหมายสงูสดุในการจดัการปกครอง
ประเทศในแง่กฎกตกิา เราพดูถงึล�าดบั
ศกัดิข์องกฎหมาย ทัง้ท่ีความจรงิเราพบ
ว่าบทบญัญัติกฎหมายหลายข้อนัน้กอ็าจ
มอี�านาจเหนือรัฐธรรมนูญเสียด้วยซ�า้ 

นอกจากนั้นเราอาจจะพูดถึง
รัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารที่ยืนยัน
หลักการของการปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว
การระบไุว้กบัการท�าจรงิอาจไม่เหมอืน
กันเท่าไร 

หรือเราพูดในแง่การออกแบบ
การปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎ
กติกาใหม่ เราก็มักจะวนเวียนกับการ
ออกแบบการเลือกตั้ง รัฐสภา องค์กร
อสิระ แล้วกอ็าจจะเลยไปถึงการประเมิน
รัฐธรรมนูญว่าเป็นเผด็จการหรือ
ประชาธิปไตย 

อีกประการหน่ึงในช่วงหลังเรา
มักจะพบการพูดถึงรัฐธรรมนูญใน 
การจ�ากัดอ�านาจรัฐ หรือที่เรียกว่า 
constitutionalism โดยเราสนใจเรือ่ง
การตรวจสอบนักการเมืองและเจ้า
หน้าท่ีรฐัผ่านองค์กรอสิระ และเน้นให้
ประชาชนรเิริม่กระบวนการทางกฎหมาย 

...ไม่เคยมีครัง้ไหนทีป่ระชาชนบนถนน
จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย
ถึงบทบาทของกษัตริย์กับการเมือง
และประชาชนมากขนาดนี.้.. 

ไม่คดิฝันมาก่อน เพราะเรือ่งเหล่านีเ้คย
มกีารพดูและผลกัดนัมาหลายรอบแล้ว 
แต่ไม่ได้กว้างขวางและลึกร้าวขนาดนี้
ในสังคม 

แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวอาจไม่ได้หมายถึงจดุสิน้สดุ แต่
อาจหมายถึงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เคย
ท�ากนัมาในอดตี แต่กว้างขวางลุม่ลึก
กว่า 

ขณะเดียวกันการตอบโต้การ
เปล่ียนแปลงนีก็้ด�าเนนิต่อไป แต่เรายงั
คาดเดาไม่ได้ว่าแรงสั่นสะเทือนของ
กระแสการเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลง 
และกระแสการก�าหนดจงัหวะของการ
เปล่ียนแปลงนัน้ จะส่งผลไปในทิศทาง
ที่ผู้ต้องการการเปลี่ยนแปลงคาดหวัง
เอาไว้

ครัง้นีไ้ม่ว่าผลของการเปลีย่นแปลง
จะออกมาเป็นอย่างไร เราจะพบว่าเป็น
เรือ่งการมองรัฐธรรมนูญทีม่ากไปกว่า
เรื่องกลไกเครื่องมือทางกฎหมายที่
ออกแบบได้ในรายละเอยีด แต่เป็นเรือ่ง
การปฏบัิตกิารทีจ่ะถามว่าถ้าประชาชน
เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตยแล้ว เขา
จะจัดวางอ�านาจสถาบันต่างๆอย่างไร 
และจะตรวจสอบสถาบนัทางการเมอืง
และสถาบันอื่นๆทางสังคมอย่างไร 

ในแง่นี้ผมคิดว่าประเทศไทย
เปลี่ยนไป แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแบบที่

ไม่เคยมีครัง้ไหนทีป่ระชาชนบน
ถนนจะวพิากษ์วจิารณ์อย่างเปิดเผยถงึ
บทบาทของกษัตริย์กับการเมืองและ
ประชาชนมากขนาดนี ้มากกว่าจดหมาย
ค�ากราบบังคมทูล ร.ศ. 103 ที่ขุนนาง
และเชื้อพระวงศ์ถวายต่อรัชกาลที่ 5 
เพื่อขอให้มีคอนสติติวชั่น เพื่อร่วมกัน
ปรึกษาหารือในการปกครองประเทศ
ท่ามกลางภัยจักรวรรดินิยม หรือ
แถลงการณ์คณะราษฎรเมือ่ พ.ศ. 2475 
ที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดยให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ 

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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กองบรรณาธิการ “โลกวันนี”้ 
ถอดความและเรียบเรียง

ค�าปราศรัยของ 
สมบัติ บุญงามอนงค์
หรือทีรู่้จักกันดีในนาม 

บก.ลายจุด
ทีเ่ปิดเดีย่วทอล์คโชว์ชุดพิเศษ

ชือ่ “วอน-นอน-คุก” 
หน้าร้านแมคโดนัลด์

สาขาราชประสงค์
ทา่มกลางการชุมนุมเคลือ่นไหว

ของกลุ่มคณะราษฎร
ทีม่าเรียกร้องให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี

ลาออกจากต�าแหน่ง
เมือ่วันที ่25 ตุลาคม 2563 

ซึง่ไม่ว่า “การลาออก”
ของท่านผู้น�าจะลงเอยอย่างไร 

เสียงฮาทีน่่าร้องไห้.. 
ก็สมควรถูกบันทึกไว้เป็น

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ความเหน็ของ พล.อ.ประยทุธ์
สามารถเรยีกเสียงฮา
จนสมควรต้องลาออก
หน่ึงในปัจจัยความขัดแย้งที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจะท�าให้
สถานการณ์ในปัจจุบันคล่ีคลายไปได้
เยอะพอสมควร ผมไม่เข้าใจว่าท�าไม 
พล.อ.ประยทุธ์ไม่ลาออกในช่วงเวลา
นี้ที่มีคนออกมาเรียกร้องขนาดนี้ ใน
ความเหน็ผม พล.อ.ประยทุธ์เป็นผูน้�า
ประเทศที่มีประชาชนออกมาขับไล่
มากที่สุดครั้งหนึ่ง แล้วดื้อด้านท่ีจะ
ไม่ลาออก 

 ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุด 
พล.อ.ประยุทธ ์จะถูกจารึกใน
ประวัติศาสตร์ว่า เป็นนายกฯที่ถูกคน
อายนุ้อยทีส่ดุขบัไล่ผูน้�าทางการเมอืง
ในประเทศไทย คอืผมไปถามคนในยคุ 
14 ตุลา ทีเ่ราได้ยนิว่ามนีกัเรยีน นักศึกษา 
ออกมาประท้วงและขบัไล่จอมพลถนอม 
จอมพลประภาส ในช่วงเวลานัน้ปี 2516 
เราได้ยินว่ามท้ัีงนกัเรยีนนกัศกึษาก็จรงิ 
แต่นกัเรยีนในเวลานัน้หรอืกลุ่มนสิติใน
เวลานั้นไม่ได้อยู่ในช่วงวัยเหมือนกลุ่ม
น้องๆที่ออกมาเคลื่อนไหววันนี้ 

ช่วงแรกๆเราจะเห็นเด็กมัธยม
ปลายตอนเต้น “เคนทาโร่” กัน แต่ว่า
ช่วงหลงัๆเราจะเหน็ภาพเดก็มธัยมต้น 
ตอนผมไปที่เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมี 
ผู้ปกครองบางคนบอกว่า ลูกอยู่ ป.4 
อยากจะมา ผมเชื่อว่าในสถานการณ์
แบบนี้ การที่ผู้น�าประเทศถูกเด็กประ
ถมฯไล่ ไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นผู้น�า
ประเทศแล้ว ควรจะลาออกไปได้แล้ว 
โดยมีเรื่องที่เป็นสาเหตุให้ควรลาออก
ดังต่อไปนี้

เรื่องแรก มีอยู่วันหน่ึง พล.อ. 
ประยุทธ์ไปเย่ียมเกษตรกรที่จังหวัด
นครปฐม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก
มะพร้าวน�้าหอม แต่มะพร้าวน�้าหอม

ราคาตก พล.อ.ประยทุธ์แนะน�าว่าให้
เอาน�้ามะพร้าวมาล้างหน้า คือผม
เข้าใจนะครับในทางวิทยาศาสตร์ น�้า
มะพร้าวค่อนข้างสะอาด ผมเข้าใจว่า 
พล.อ.ประยุทธ์พยายามคิดเต็มที่แล้ว
ว่าจะท�ายังไง ปกติน�้ามะพร้าวเขาเอา
ไว้ดืม่กนั ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเอาน�า้มะพร้าว
ไปล้างหน้านะครับ แต่เป็นการล้าง
หน้าศพ การที ่พล.อ.ประยทุธ์ไปแนะน�า
ให้ท�าการตลาดโดยเอาน�้ามะพร้าวมา
ล้างหน้า ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่
เข้าใจวิถีทางวัฒนธรรมไทย เวลาแก
บอกว่าเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็น
คนไทย ผมไม่เข้าใจว่าแกพูดสิ่งนี้ออก
มาได้อย่างไร นีเ่ร่ืองแรกนะ ผมคิดว่าท่ี
ผมไม่ยอมรับก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มี
ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม

เรือ่งทีส่อง ตอน พล.อ.ประยทุธ์
เข้ามาใหม่ๆก็เกิดปัญหาเรื่องสินค้า
การเกษตรมากมาย หนึ่งในนั้นท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่มากๆก็คือ “ยางพารา” 
พล.อ.ประยทุธ์เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหายางพาราไว้น่าสนใจมาก บอก
ว่าท�าไมไม่ลองเปลี่ยนพืชเกษตรดู จะ
ปลูกยางพาราท�าไม ประเทศเพ่ือนบ้าน
เขาก็ปลูกยางพารากันจนล ้น 
พล.อ.ประยุทธ์อ ้างเลยนะหลัก
เศรษฐศาสตร์ ดีมานด์ ซพัพลาย เสนอ
ว่าท�าไมไม่ปลกูหมามุ่ยด ูแกระบใุห้เป็น 
“หมามุ่ยอินเดีย” ท�าไมต้องเป็นหมา
มุ่ยอินเดียรู้ไหมครับ เพราะหมามุ่ย
อินเดียมีสรรพคุณคล้ายกับไวอากร้า 
ท�าไม พล.อ.ประยทุธ์ถงึรูเ้รือ่งไวอากร้า
หรอืสรรพคณุหมามุย่อนิเดยี คอืผมมา
เจอในกลุ่มไลน์ทีแ่กเล่นกนัอยูม่กีารส่ง
ข้อความนีถ้งึกนั แกบอกว่าถ้าเราปลูก
หมามุ่ยไปส่งอินเดียกิโลละ 800 บาท 
ถ้าแปรรปูกลบัมาเมอืงไทย พล.อ.ประยทุธ์

บอกเลยว่าถ้าส่งจากอินเดียมาเมือง
ไทยแล้วหมามุ่ยกิโลละ 80,000 บาท 
ปรากฏว่ามเีกษตรกรกลุม่หนึง่ลงทนุ
โค่นยางพาราจรงิๆแล้วกป็ลกูหมามุย่ 
เสียค่าใช้จ่ายปลูกหมามุ่ยไร่หนึ่ง 
30,000 บาท หลงัจากนัน้เมือ่ผลผลติ
ออกมาแล้วปรากฏว่าหาที่ขายไม่ได้ 
จนมีการร้องเรียนถึงท�าเนียบรัฐบาล
ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ช่วยแก้ปัญหานี้
ให้หน่อย นี่ก็สะท้อนให้เห็นว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีความเข้าใจในวิถี
การผลิตหรอืเรือ่งเศรษฐกจิการเกษตร
ในประเทศไทยเลย 

เรื่องที่สาม เกี่ยวกับยางพารา
อกีเช่นกัน ผมว่ายางพาราอ่อนไหวกบั 
พล.อ.ประยุทธ์อยู ่หลายปีนะครับ 
เนือ่งจากเกษตรกรจ�านวนหนึง่ทีไ่ปเป่า
นกหวีดและขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ในเวลานั้น พยายามพูดถึง
ปัญหาราคายางพาราตกต�า่ พยายาม
ขอราคายางพารา 120 บาทต่อกิโล 
แล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ไม่ได้ ให้ได้ 
80 บาท พอมาถงึรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ 
แก้ไขปัญหานีไ้ม่ได้ ตกต�า่มาเรือ่ย เคย
ต�่าถึง 3 กิโล 100

ทีนี้ มีนักข่าวไปตั้งค�าถาม 
พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะแก้ปัญหายังไง 
พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ให้ไปขายที่
ดาวอังคาร” อาจจะกล่าวได้ว่า 
พล.อ.ประยุทธ์เป็น “อีลอน มัสก์” 
เมืองไทย เพราะว่าเสนอดาวอังคาร
เหมือนกัน แต่ไม่พอครับ มีอยู่วันหนึ่ง 
พล.อ.ประยุทธ์ไปประชุมเรื่องการท�า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 พล.อ.ประยุทธ์พูดว่า
จะต้องท�าให้โครงสร้างประเทศมีความ
แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในตลาด
โลก พล.อ.ประยุทธ์เข้าใจว่าผู้คนใน

โลกมีประมาณ 4,000-5,000 ล้านคน 
แต่ความจริงมี 7,000 ล้านคนแล้ว 

ถ้าเป็นนายประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ผมจะไม่ว่าเลย คือถ้าพี่น้องไม่รู้ว่า
จ�านวนประชากรบนโลกใบนี้มีเท่าไร
ผมไม่ติดขดั แต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
จ�าเป็นจะต้องมคีวามรู ้อย่างน้อยทีส่ดุ
เรื่องขนาดตลาดในโลกใบนี้ว่ามีเท่าไร 
แต่นัน่ไม่เป็นประเด็นสาระส�าคญั สาระ
ส�าคญักค็อื พล.อ.ประยทุธ์บอกว่าเรา
ต้องผลิตสินค้าไปแข่งขันกับต่าง
ประเทศ โดยยกตวัอย่างว่าต้องมีความ
คดินอกกรอบ คอืแกเสนอให้ท�ารองเท้า
แตะ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไปตีตลาด
โลก

ปกติคนอื่นเขายึดอ�านาจเสร็จ
ก็จะหาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเป็น
นายกรฐัมนตร ีสมยัก่อนกจ็ะมตีวัใหญ่ๆ 
อย่างเช่น คุณอานันท์ ปันยารชุน เข้า
มาบริหารประเทศในช่วงเวลาที่บ้าน
เมอืงเป็นสญุญากาศ แต่ พล.อ.ประยทุธ์
ม่ันใจในตวัเองมาก ถึงขนาดพูดในช่วง
แรกๆของการเข้าสู่ต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรว่ีา “การบรหิารประเทศไม่มี
ความยุ่งยากอะไรเลย” แสดงให้เห็น
ถึงความคิดของ พล.อ.ประยุทธ์เกี่ยว
กับการบริหารประเทศ

เรื่องต่อไปเป็นเร่ืองของชาย

ชาตทิหาร ถ้าไปท�าศึกสงครามกบัศตัรู
ภายนอก อันนั้นผมยอมรับได้ในเรื่อง
ของกลยุทธ์ กลศึก แต่ พล.อ.ประยุทธ์
พูดกับเจ้าของประเทศ พูดกับเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตย พูดกับประชาชนว่า 
“จะไม่ปฏิวัติ” จ�ากันได้ไหมครับ 
พล.อ.ประยทุธ์เคยถูกนกัข่าวถามขณะ
ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกว่า
จะปฏิวัติหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์บอก
ว่า “ใครจะท�า ไม่มีหรอก เรื่องพวก
นีอ้ย่าไปคดิ ควรเอาสมองคดิเรือ่งไป
ท�างานท�าการจะดีกว่า” นี่คือค�าพูด
ของ พล.อ.ประยุทธ์ในขณะที่เป็น 
ผบ.ทบ. สดุท้ายกป็ฏิวติั แล้วปฏิวติัใคร
ครับ ปฏิวัติผู้หญิง นี่เป็นจุดอ่อนที่สุด
อันหนึ่ง ประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ไป
ยดึอ�านาจนายกฯทีเ่ป็นผู้หญิง เป็นเรือ่ง
ที่เสียเกียรติมากๆ 

แล้วคุณลองคิดดูนะ พล.อ. 
ประยุทธ์อยู่มา 6 ปี โครงการท่ีเป็น
เรือ่งเกีย่วกบัจนิตนาการหรอืโลกสมยั
ใหม่ท่ีเราก�าลังคาดหวัง บางทีมันไม่
สมัยใหม่อะไร รถไฟความเร็วสูงมีกัน
เยอะแยะ ของประเทศไทยมรีะยะทาง
ตามแผน เราจะท�ารถไฟความเร็วสูง
ความยาว 2,505 กิโลเมตร น่ีคือใน
แผน แต่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่มา 6 ปี 
สร้างเสร็จไปแล้ว 3.5 กิโลเมตร จาก 

2,505 กโิลเมตร ถ้าเทยีบเป็นเปอร์เซ็นต์ 
พล.อ.ประยทุธ์ท�าส�าเรจ็ไปแล้ว 0.14% 
เฉลีย่แล้วปีหนึง่สร้างรางรถไฟได้ 600 
เมตร ถ้าประเทศไทยได้ พล.อ.ประยุทธ์
บริหารและตั้งเป้าว่าจะท�ารถไฟ
ความเรว็สงูความยาว 2,505 กโิลเมตร 
ต้องใช้เวลา 5,000 ปี พล.อ.ประยุทธ์
อายเุท่าไรแล้ว จะอยูส่ร้างได้หรอืเปล่า 
5,000 ปี ตอนนั้นคนบนโลกอพยพไป
ขายยางพาราบนดาวอังคารหมดแล้ว 

ผมสงสยัว่า พล.อ.ประยทุธ์เป็น
ทหารมาได้อย่างไร ความรูใ้นการบรหิาร
ประเทศนั่นเรื่องหนึ่ง ความรู้ในการ
บรหิารเศรษฐกจิอกีเรือ่งหนึง่ แต่ประเดน็
ท่ีผมสงสัย พล.อ.ประยุทธ์เป็นทหาร
แล้วขึ้นมาเป็น ผบ.ทบ. ได้ยังไง 

วันหนึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สถานการณ์น�า้ท่วมภาคใต้ พล.อ.ประยทุธ์
บอกว่าที่ภาคใต้น�้าท่วมปีละ 4 ครั้ง 
เพราะว่าน�า้จากเหนอืไหลลงมาทีภ่าค
กลาง แล้วภาคกลางไปที่ภาคใต้ ผม
คดิว่าความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับภมิูศาสตร์ 
เกีย่วกบัประเทศไทยต�า่เตีย้มาก มทีหาร
คนไหนไม่รู้จักภูมิศาสตร์ประเทศบ้าง 
คณุเป็นทหารต้องรู้ภูมปิระเทศของไทย 
น�้าจากเหนือลงล่าง ภาคกลาง ไม่ไหล
ลงภาคใต้ ลงทะเลก่อน ออกอ่าวไทย 
น�า้ท่วมภาคใต้ไม่เกีย่วกบัน�า้เหนอืใดๆ
เลยแม้แต่หยดเดียว พล.อ.ประยุทธ์
เป็นทหารทีเ่ตบิโตข้ึนมาในระดบั ผบ.ทบ. 
เป็นผูน้�ากองทพัได้อย่างไรขณะทีค่วาม
รู้พื้นฐานไม่มีเลย

พล.อ.ประยุทธ์ชอบพูดเรื่อง
ประวัตศิาสตร์ของชาตไิทย ชอบต�าหนิ
เด็กรุ่นใหม่ว่าไม่สนใจประวัติศาสตร์
ความเป็นชาติไทย กว่าเราจะยนือยูไ่ด้
ทกุวนันีบ้นผนืแผ่นดนินี ้ประวตัศิาสตร์ 
บรรพบรุษุอย่างโน้นอย่างนี ้มอียูว่นัหนึง่
วนัตรุษจีนไปแซวนักข่าว เหน็นักข่าว
ผวิคล�า้ๆหน่อยกบ็อกว่า ผวิคล�า้ๆก็
คนจนีนะ มาจากเทอืกเขาอลัไต

ตอนเด็กๆผมก็เรียนเรื่องเทือก
เขาอลัไต แต่หลงัจากนัน้ไม่นานความ
รูท้ัว่ไปว่าประเทศไทยไม่ได้อพยพมา

จากเทือกเขาอัลไตเป็นเรื่องที่เข้าใจ
โดยทัว่กนัแล้ว ไม่มใีครสอนว่าคนไทย
มาจากเทือกเขาอัลไต คุณสุจิตต์ 
วงษ์เทศ นักเขียน นักประวัติศาสตร์
คนหนึง่ เคยพยายามไปเทอืกเขาอลัไต 
ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพ
โซเวียต คุณรู้ไหมว่าเทือกเขาอัลไตอยู่
ในพื้นที่ภูมิประเทศที่หนาวมาก ไม่มี
มนุษย์คนใดอาศัยอยู ่บนเทือกเขา
อัลไตได้ 

ท�าไม พล.อ.ประยุทธ์ถึงเชื่อว่า
คนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต นี่คือ
ความรู้ของ พล.อ.ประยุทธ์ในด้าน
ประวตัศิาสตร์ทีน่่าอับอายมาก นอกจาก
ความรูค้วามสามารถทัว่ไปแล้ว พฤตกิรรม
การแสดงออกของ พล.อ.ประยุทธ์ใน
ช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่
เป็น คสช. ผมยอมรับได้ แต่ตั้งแต่เป็น
นักการเมือง แล้วก็ลงมาในสนาม
การเมอืง พล.อ.ประยทุธ์พยายามอย่าง
ยิง่ท่ีจะปรบัตวัในการแสดงออก แต่ผม
เข้าใจว่าธาตุแท้ นิสัยอันถาวรของแก
เป็นคนประเภทใด 

มีวันหนึ่งยังจ�าได้ใช่ไหมครับ 
พล.อ.ประยุทธ์มีปัญหากบันกัข่าว แล้ว
แกก็ไปกินกล้วย ผมไม่เข้าใจว่าแกเดนิ
กินกล้วยได้ยังไง กินกล้วยเสร็จแล้ว
โยนเปลือกใส่นักข่าว ตอนแกให้
สัมภาษณ์แล้วถูกนักข่าวแหย่ มันเป็น
ธรรมชาติของนักข่าว ผมเข้าใจเรื่องนี้
ด ีแต่ พล.อ.ประยทุธ์ไม่สะกดจติสะกด
ใจตัวเองในการตอบโต้ บอกว่าจะทุ่ม
โพเดีย้มใส่นกัข่าว ผมไม่รูว่้าคนทีม่วีฒุิ
ภาวะ อีคิว เม่ือกี้ผมพูดเร่ืองไอคิวไป
แล้ว ความกราดเกรี้ยวของแกไปแล้ว 
แกคงไม่ต�่าเตี้ยอะไรมาก แต่ถ้าระดับ
ผู้น�าประเทศไอคิวและอีคิวเป็นเรื่องที่
ส�าคัญมาก

อีกครั้งหนึ่งขายหน้าระดับ
อินเตอร์เลยนะ เป็นการประชุมผู้น�า
ประเทศเอเปก วันน้ันโอบามามา สีจิน้
ผิงมา ปูตินมา แล้วยังมีผู้น�าระดับโลก
อีกหลายประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ท�า
ยังไงขณะที่ยืนอยู่ในที่สาธารณะ แก

...ท�าไม พล.อ.ประยทุธถ์งึเชือ่วา่
คนไทยมาจากเทือกเขาอลัไต 
นีค่อืความรูข้อง พล.อ.ประยทุธ์
ในด้านประวติัศาสตรที์น่า่อบัอายมาก... 

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf
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ยืนแคะขี้มูก ผมคิดว่าแกไม่มีความ
ส�ารวม มนัไม่ใช่เรือ่งมารยาท แต่เป็น
บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของ พล.อ. 
ประยทุธ์ไม่เหมาะกบัการเป็นตัวแทน
ของประเทศจริงๆ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ใช่ตัวแทน
ของเราหรอก เราไม่อยากได้ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นตัวแทนหรอกพูด
ตรงๆ แต่เขาปล้นอ�านาจของเรา 
พยายามข่มขู่พวกเรา และอยูม่าจนถงึ
ทุกวันนี้ บุคลิกภาพ การแสดงออก
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าจะพูดภาษา
ไทยแบบไม่ดัดแปลงคือถ่อยครับ 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนแปลก
มาก ชอบอ้างข้อมูล อ้างหลักการ วัน
หนึ่งพูดถึงเรื่องเซลล์สมอง ที่เรารู้กัน
อยู่ แซวกันไม่รู้จะยังไง แกพูดถึงเซลล์
สมองท่ีรู้กันอยู่ 84,000 เซลล์ จริงๆ
แล้วสมองของมนุษย์มปีระมาณ 100,000 
ล้านเซลล์ มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
สมมุติว่า พล.อ.ประยุทธ์มี 84,000 
เซลล์จรงิๆ คนทัว่ไปมสีมองมากกว่า
คุณประยุทธ์ 1 ล้านเท่า

โอเค ผมเข้าใจว่าจริงๆแกไม่มี
สมอง 84,000 เซลล์จริงๆหรอก แกมี
สมองเท่าๆกับพวกเรานั่นแหละ จะ
มากจะน้อยกว่ากันเท่าไรอันน้ีผมไม่
ทราบ แต่การที่แกพยายามจะโชว์ว่า
แกรู้ แกมั่นใจมาก ชอบให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับความรู้ที่แกมีประจ�า แล้วพูด
หลายครั้ง จนผมไม่รู้ว่าจะแนะน�าแก
ยงัไง จะแนะน�าไปพบจติแพทย์ได้หรอื
เปล่า จะแก้ปัญหานีไ้ด้หรอืไม่ แกชอบ
พดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มนีายกรฐัมนตรี
ชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศจะ
อยูต่่อยงัไง พวกเรารูไ้หมครบัหลังจาก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เป็นนายก
รฐัมนตรแีล้ว ประเทศจะเป็นยงัไงครบั

ผมพูดเลยนะ ประยุทธ์ไม่ต้อง
บรหิารประเทศ เอาพวกปลดักระทรวง
บริหารต่อ ต้องดีกว่ามีประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ซี้ซั้วมาก ไม่รู้
ว่าใครแนะน�า แกชอบให้สัมภาษณ์ 
จริงๆแล้วผมไม่เคยพูดถึงภรรยา 
พล.อ.ประยทุธ์ ส่วนตวัผมชืน่ชมภรรยา
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ผมเชื่อว่าภรรยา
ของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนเดียวที่จะ
พูดความจริง และคอยสั่งสอน พล.อ. 
ประยุทธ์ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในร่อง
ในรอย พล.อ.ประยุทธ์ชอบมาบ่นว่า
กลับบ้านแล้วถูกเมียด่า จริงๆแล้ว
เมียแกน้ันเป็นตัวแทนของพวกเรา 

พวกเราด่าแกเหมือนกับที่เมียแกด่า
นั่นแหละ แต่เมียด่าแล้วแกฟังครับ

เรื่องความชอบธรรม ถ้าจะนับ
กันจริงๆแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ควรจะ
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ มัน
เริ่มต้ังแต่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเป็น
นายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ยึดอ�านาจปุบ๊ สิง่
ทีเ่ขาท�าคอืฉกีรฐัธรรมนญู พล.อ.ประยทุธ์
ชอบพดูกบัคนอื่นว่า คณุตอ้งอยู่ภาย
ใต้กฎหมาย ท�าให้ถกูกฎหมาย ทุกคน
เท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมาย คนทีฉ่กี
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปฏวิติั ผดิมาตรา 
113 มีโทษถึงประหารชีวิต พล.อ. 
ประยุทธ์คอขาดนะ แกมีความชอบ
ธรรมอะไรมาเป็นนายกรัฐมนตร ีและ
ที่ส�าคัญผมไม่รู้ว่าเป็นเร่ืองอะไร แก
เป็นคนตลบตะแลง ยดึอ�านาจเสรจ็แก
บอกว่ายังไงครับ บอกว่าเข้ามาเป็น
คนกลาง สังคมมีความขัดแย้งระหว่าง
สองฝ่าย และจะอยูไ่ม่นาน จะคลีค่ลาย
ความขัดแย้ง 

ปรากฏว่าคนจ�านวนหนึ่งเขา
ยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์มาก็ยังดีกว่า 
ตอนน้ันม็อบ กปปส. เป่านกหวีดหา
ทางลงไม่ได้ ก็ไปอญัเชญิ พล.อ.ประยทุธ์
มายึดอ�านาจ อันนี้เป็นที่ล่วงรู้กัน แต่
ว่าไปแต่งเพลง คุณรู้มั้ยเพลงเราจะท�า

ตามสัญญามันหลอนอยู่ในหูคนไทยกี่
ปี เป็นเพลงที่ถูกเปิดบ่อยที่สุด แล้ว
คณุรูม้ัย้มนัเข้าไปในจติใต้ส�านกึ มอียู่
วนัหนึง่ผมเดนิอยูด่ีๆ ยงัผวิปากเพลง
นีเ้ลย คณุกรอกใส่หผูม ลงไปจติใต้ส�านึก
ผม การท่ีคุณกระท�าต่อจิตใต้ส�านึก
ของผมโดยการปลกูฝังเพลงบ้าๆบอๆ
ลงไปในอกคุณตอ้งรับผิดชอบ พล.อ. 
ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ ในเพลงบอก
ว่า ขอเวลาอีกไม่นาน เราจะท�าตาม
สญัญา สญัญาอะไรครับ พล.อ.ประยทุธ์ 
คุณสัญญาอะไรกับประชาชนตอนคุณ
ยดึอ�านาจ คณุบอกจะแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง จะพัฒนาประเทศ แล้วจะอยู่
ไม่นาน คณุจะออกไป 5 ปีกว่าครบั ถ้า
ไม่ไล่คงอยู่อีก 10 ปี 

นีค่อืสิง่ที ่พล.อ.ประยทุธ์พดูเอง 
ผมไม่ได้กล่าวร้ายเลย บอกว่าอยู่ไม่
นาน จะท�าตามสญัญา แล้วไม่ออกครบั 
จ�าได้มั้ยครับ ท�าไมถึงเกิดการเลือกตั้ง 
เพราะว่ามีประชาชนกลุ่มหนึง่เรยีกตวั
เองว่า “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”

พูดตรงๆนะมันน่าสังเวชมากที่
ประชาชนต้องมาเรยีกว่ากลุม่คนอยาก
เลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชนทุกคน ออกมาเรียก
ร้องขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกไป 
ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมลา

ออก ดื้อด้านพักหนึ่ง ถึงขนาดว่าฉีก
ร่างรัฐธรรมนูญของตัวเอง จ�าได้มั้ย 
อ.บวรศกัดิร่์างรัฐธรรมนญูมาฉบบัหนึง่
แล้วพอไปโหวตปรากฏว่าแพ้ เพือ่ให้มี
การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ตัวเองจะได้
อยู่ต่ออีก 2-3 ปี

แล้วคนอย่างนี้หรือครับที่คุณ
จะเอาไว้ให้อยู่ในอ�านาจต่อไป

ผมไม่เข้าใจคนจ�านวนหนึง่ทีย่งั
ชื่นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนดี ผมบอกแล้ว
ไงถ้ามาตรฐานของ พล.อ.ประยุทธ์คือ
คนด ีแล้วประเทศมคีนดแีบบนีส้กั 20% 
ประเทศชาติจะฉิบหาย

ผมมัน่ใจว่าถ้า พล.อ.ประยทุธ์ไม่
ลาออก สถานการณ์จะพัฒนาขึ้นไป
เรือ่ยๆ จะเป็นความขัดแย้งทีมี่ขนาด
ใหญ่ และมีความสุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิบาดแผล
ลึก อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ท่ีเป็น
บาดแผลอกีครัง้หนึง่ของสังคมไทย 

พล.อ.ประยุทธ์หรือคนที่เป็น
เสนาธิการของ พล.อ.ประยุทธ์อย่าไป
กังวลมาก หาวิธีการพูดคุยกันแล้ว 
พล.อ.ประยุทธ์ลาออกไป การลาออก
ของ พล.อ.ประยุทธ์คือการถอยก้าว
ที่หนึ่ง ถ้ายังไม่มีการลาออกของ 
พล.อ.ประยุทธ์จะไม่เกิดสิ่งที่ พล.อ. 
ประยทุธ์พยายามจะน�าเสนอ ก็คอืการ

ถอยคนละก้าว 
ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการถอย

คนละก้าว จดุยนืผม พรรคพวกทีติ่ดตาม
ผมรู้ดี ผมเป็นนักสันติวิธี ผมไม่ชอบ
การเผชญิหน้า ชนหน้า จมกูตดิกนั เรา
ไม่อยากเสยีค่าใช้จ่ายใดๆอกีแล้วเกีย่ว
กับการปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศ มี
คนบอกว่าความขดัแย้งในปัจจบุนัเป็น
ความขัดแย้งที่ยากจะใช้การคุยกันได้ 
เราต้องไม่ลมืกนันะครบั สงครามเวลา
เขาสู้กันเขายิงปืนใหญ่ใส่กัน เขาเอา
เคร่ืองบนิไปทิง้ระเบดิอีกฝ่ายหนึง่ เผา
บ้านอกีฝ่ายหน่ึง บ้านเมืองเขาเละเทะ 
สุดท้ายเขาก็ต้องเจรจากัน คุณเป็น
ทหารคณุรูด้เีรือ่งการเจรจากนั การคยุ
กัน แต่ต้องคุยกับคนจ�านวนมาก คุณ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงออกถึง
ความจริงใจว่าอยากเห็นสังคมไทยมี
ความสงบสุข เหมือนกับที่คุณเคยพูด
ไว้ตอนก้าวเข้ามาสู่การยึดอ�านาจครั้ง
แรก 

ดังนั้น การลาออกของคุณ
จ�าเป็นมาก ผมบอกว่ามนัจ�าเป็นจริงๆ 
ผมไม่เห็นทางอื่น ก้าวแรกของการ
คลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือ การที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก
ครับ 

ผมได้ยินว่าชั่วโมงนี้เขานอนไม่
หลับแล้ว เวลาของ พล.อ.ประยุทธ์
เหมือนอยู่ในมิติลึกลับประเภทหน่ึง 
เวลาของเขายาวนานมาก หมายความ
ว่าใน 1 ชั่วโมงของเขา อาจจะยาว
เท่ากับ 1 อาทิตย์ของเรา ความยาว
ของเขาอันน้ีคือมิติของเวลา และเขา
ก�าลังเจ็บปวดอย่างยิ่ง โดยสติปัญญา
ท่ีมอียู ่ผมเข้าใจว่าเขาพยายามใช้ความ
คิดอันจ�ากัดที่มีอยู่ในตัวเองแก้โจทย์นี้ 
ผมบอกได้เลยว่า พล.อ.ประยุทธ์ต้อง
เลกิคดิ ซพียีทูีอ่ยูใ่นสมองคณุมนัประมวล
ผลไม่ได้แล้ว มันเออเร่อร์ คุณต้องเลิก
คิด ออกจากเกมนี้โดยการลาออก ตื่น
มาตอนเช้าๆไม่ต้องใช้น�้ามะพร้าวล้าง
หน้า ตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟัน
ให้เรียบร้อยไปกินข้าวกับภรรยาสุด
ที่รัก ผมมั่นใจว่าแกเป็นคนรักภรรยา 
แกควรปรกึษากบัภรรยา เพือ่ทีจ่ะบอก
ว่าถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องท�าเพือ่ประเทศ
ชาติ และก็ท�าเพื่อครอบครัว สิ่งนี้จะ
เป็นประโยชน์ทัง้ประเทศชาตแิละเป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัวแกเอง

สุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
ระหว่างผมกับ พล.อ.ประยุทธ์ เผื่อแก

จะได้ยนิหรอืคนข้างตวัแกจะได้ยนิ ผม
จะบอกให้ว่า พอคุณยึดอ�านาจเสร็จ
คณุเรยีกผมไปรายงานตวั แล้วผมไม่
ไปรายงานตัวคุณอายัดบัญชีผม 5 ปี 
ผมว่าวธิกีารของคุณมนับดัซบ ไม่ควร
ท�าแบบนี้ การที่ผมไม่ไปรายงานตัว 
ไม่ใช่การรายงานตัวภายใต้กฎหมาย 
กฎหมายไม่มบีอกว่าเมือ่ผูมี้อ�านาจบอก
ให้ไปรายงานตัวผมต้องไป ผมดูแล้ว
กฎหมายนีไ้ม่ม ีแต่ออกเป็นค�าสัง่ คสช. 
ให้ไปรายงานตัว แล้วเม่ือผมไม่ไป
รายงานตวั ผมดือ้แพ่ง สิง่ทีเ่ขาท�ากค็อื
เขาอายัดบัญชีผม 5 ปี 

คุณรู้ม้ัยว่าบัญชีผมได้คืนมาได้
ยังไง ไม่ใช่อยู่ดีๆ พล.อ.ประยุทธ์คิดได้
ว่าต้องคืนเงนิให้กบัผม ที ่พล.อ.ประยทุธ์
เซ็นยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับน้ัน
เพราะผมไปประท้วง พล.อ.ประยุทธ์
ตามที่ต่างๆขอให้คืนเงิน กว่านักข่าว
จะยอมเอาไมโครโฟนไปสัมภาษณ์ 
พล.อ.ประยุทธ์เรื่องที่นายสมบัติ บุญ
งามอนงค์ ขอให้ยกเลกิการอายัดบญัชี 
คดีผมปรับ 3,000 บาทจบไปแล้ว 
ดอกเบีย้ผมเกนิ 3,000 อกี พล.อ.ประยทุธ์
ตอบว่าไงรู้ไหมครับ พล.อ.ประยุทธ์
ตอบว่า คนทีน่กัข่าวถามเขาไม่รู้จกั แต่
ตอนเซน็อายดับญัชผีม พล.อ.ประยทุธ์
เป็นคนเซ็น คนแบบนี้เอาไว้ได้ไหม 

เม่ือเดอืนท่ีแล้วมปีระเดน็บนโซ
เชียล มีคนไปขุดคุ้ยข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกสาวแก จริงๆแล้วเร่ืองนี้อ่อนไหว
มาก ผมไม่ยุ่งประเดน็นีเ้ลย แต่มันคาบ
เกี่ยวความเป็นส่วนตัวกับเรื่องที่เป็น
สาธารณะ ผมเข้าใจนะความเป็นพ่อ 
ผมกมี็ลกูสาว ตอนมีคนพยายามตาม
ล่าว่าลกูสาวอยูท่ีไ่หน หน้าตาเป็นยงั
ไง ท�างานท�าการอยูท่ีไ่หน มทีรพัย์สนิ
อยู่ที่ไหนบ้าง มีการโอนเงินกันไปกัน
มา พล.อ.ประยุทธ์โกรธมาก ส่งทนาย
ไปฟ้องร้องคนท่ีแชร์ข้อมลูในอินเทอร์เนต็ 

ด ้ านหนึ่ งผมก็ เข ้ า ใจว ่ า 

พล.อ.ประยทุธ์พยายามปกป้องลกู แต่
ผมอยากจะบอกว่า วันทีค่ณุยดึอ�านาจ
แล้วเรียกผมไปรายงานตัว แล้วผมไม่
ไปรายงานตวั คณุส่งทหารไปหาลกูสาว
ผมทีโ่รงเรียน พอความแตกทหารบอก
ว่าจะพาลูกสาวผมไปค่ายทหารท่ี
เชียงรายเพื่อที่จะรับทุนการศึกษา 

นีเ่ป็นเรือ่งทีผ่มกับ พล.อ.ประยุทธ์
ไม่สามารถให้อภัยต่อกันได้ น่ีเป็นอีก
เรือ่งหนึง่ เรือ่งอายดับญัชเีรือ่งหนึง่ แต่
ที่คุณมายุ่มย่ามลูกสาวผมขนาดนี้ผม
ทนไม่ได้ บกุไปทีค่อนโดฯผมทีก่รงุเทพฯ 
พังประตูเข้าไปเลย กลอนงัดทิ้งไปเลย 
แล้วไปหาลูกสาวผมที่เชียงราย ทหาร
เอาปืนเข้าไปในบ้านผมหลายครั้ง ไป
ข่มขูล่กูสาวผมหลายคร้ังเพือ่จะบบีคัน้
ให้ผมออกมารายงานตวั ไปมอบตวักบั
มัน คิดดูสิคนแบบนี้เป็นผู้น�าประเทศ
ได้ไง นี่เหรอชายชาติทหาร 

จรงิๆแล้วคณุไม่มสีทิธ์ิแม้แต่การ
เข้ามาตัง้แต่ต้น คณุไม่มีคุณสมบัตใิดๆ
ทั้งไอคิว อีคิว หรือที่ว่าจะเข้ามาแก้
ปัญหาสถานการณ์ที่สังคมขัดแย้งกัน 
พอถึงทีส่ดุแล้วคนในชาตนิีเ้ขารูว่้า จรงิๆ
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ 

ใครๆก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวของ 
กปปส. สมัยคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เป็นการเคลือ่นไหวทีร่บักนั ทีเ่ราเรยีก
ว่าใบอนุญาตให้รัฐประหารได้ การ
รฐัประหารช่วงหลงัๆมกัจะต้องเกดิจาก
สิ่งนี้ ชั่วโมงนี้ต้องดูดีๆ 

ตอนน้ีทหารจะรัฐประหารได้
ต้องมบีตัรเชญิ กค็อืจะต้องมคีวามชอบ
ธรรมทางการเมอืงระดบัหนึง่ คณุสุเทพ
และ พล.อ.ประยุทธ์เล่นกันเป็นขบวน 
เป็นทฤษฎีสมคบคิด คนหนึ่งสร้าง
สถานการณ์ แล้วท�าให้ พล.อ.ประยุทธ์
เข้าสูอ่�านาจได้ เรือ่งแบบนีไ้ม่มกีารซบั
ซ้อน หลงัจากนัน้คณุสเุทพยอมรบัเอง
ว่าคุยไลน์กับ พล.อ.ประยุทธ์มาหลาย
เดอืน ดงันัน้ สองคนนีเ้ป็นพวกเดยีวกนั 

หลักฐานที่ยืนยันว่า กปปส. กับทหาร
ในเวลานั้นเป็นพวกเดียวกัน คุณลอง
คิดดู หลังจากยึดอ�านาจ รัฐมนตรีใน
ตอนนีเ้ป็นพวกเป่านกหวดีกนัมาทัง้นัน้ 
นีเ่ป็นหลกัฐานทีป่ระจกัษ์ ผมไม่ได้มโน 
คณุอย่าคดิว่าคนไทยไม่รู้เร่ืองอะไร สิง่
น้ีเป็นหลักฐานท่ียืนยันได้ว่าการมี
บทบาทของคนทีย่ดึอ�านาจในตอนต้น
ด้วยเหตุผลเพราะว่าสังคมมีความขัด
แย้ง 

ทหารมีหน้าที่ที่จะต้องด�ารง
ความมั่นคง ท�าให้สังคมไม่ขัดแย้งกัน 
แต่จรงิๆแล้ว พล.อ.ประยทุธ์วางแผน
ร่วมกับคุณสุเทพในการสร้างความ
ขัดแย้ง และสร้างภยัความมัน่คงของ
ประเทศ คุณแหละสมรู้ร่วมคิดกัน
ท�าให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เรียนพี่น้องต�ารวจที่มาท�างาน
เป็นหน่วยควบคุมฝูงชน เผื่อมีต�ารวจ
นั่งฟังผมอยู่ ถ้าคุณยังจ�าได้ในเวลานั้น
ผมต้องไปให้ก�าลังใจที่สโมสรต�ารวจ 
ไปจัดกิจกรรมเรารักต�ารวจ ผมมีเสื้อ 
“เรารักต�ารวจ” อยู่

ท�าไมผมท�าอย่างนั้น เพราะว่า
ต�ารวจในเวลานัน้เป็นหน่วยหน้าเพยีง
หน่วยเดียวที่คอยปะทะ คอยยัน
สถานการณ์ที่ม็อบอีกฝ่ายพยายามจะ
สร้างความโกลาหลในประเทศ แล้ว
เวลานั้นก็เคยมีการใช้อาวุธสงคราม
ท�าร้ายต�ารวจ 

จ�าลูกระเบิดคร้ังหน่ึงได้มั้ย ที่
ต�ารวจต้องออกมาเตะลูกระเบิด จน
ต�ารวจที่ออกมาเตะขาขาด 

จริงๆแล้วต�ารวจไม่ใช่คูก่รณ ีผม
อยากจะพูดว่าเขาถกูใช้มาควบคมุพวก
เรา ดงัน้ัน ถ้อยทีถ้อยอาศยักนั ผมหวงั
ว่าต�ารวจจะรู้ว่าคนที่เป็นปัญหาจริงๆ
ไม่ใช่ประชาชนหรอก 

คนที่เป็นปัญหาจริงๆในเวลา
นี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา!

…พล.อ.ประยทุธบ์อกวา่เราตอ้ง
ผลติสินคา้ไปแข่งขนักบัต่างประเทศ 
โดยยกตวัอยา่งวา่ตอ้งมี
ความคิดนอกกรอบ คอืแกเสนอใหท้�า
รองเทา้แตะ ยาสีฟนั แปรงสีฟนั
ไปตตีลาดโลก…
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ทางออกจากวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจและการเมือง
ในระยะเปลี่ยนผ่าน 
ทกุประเทศ ทกุสงัคม ย่อมเผชญิความ
ไม่แน่นอน ความเสี่ยง ความผันผวน 
และวิกฤตการณ์ในระยะเปลี่ยนผ่าน
เสมอ มากบ้างน้อยบ้างตามเหตปัุจจยั
ของแต่ละประเทศ บริบทของแต่ละ
สงัคม แต่ละช่วงเวลาแห่งประวัตศิาสตร์
อันยาวนานของมนุษยชาติและ
ประเทศไทย 

เราย่อมสามารถเก็บเกี่ยวบท
เรยีนและสามารถเรยีนรู้ท่ีจะไม่เดนิซ�า้
รอยความผดิพลาดในอดตีได้เสมอ แต่
มนษุย์มกัเดนิซ�า้รอยความผดิพลาดใน
อดีตบ่อยครั้ง เพราะสัญชาตญาณดิบ
ของมนุษย์มักไม่เปลี่ยนแปลง 

แม ้นสภาพแวดล ้อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พลวัตของ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่จะพลิกผันโลกไป
อย่างไรกต็าม จติใจและภูมปัิญญาของ
มนษุย์บางประเภทยังคงย้อนยคุล้าหลงั
อยู่เช่นเดิม ยังนิยมตอบโต้ผู้เห็นต่าง
ด้วยความรุนแรง

คิดว่ากลุม่ของตัวเองถกูต้องทีส่ดุ 
ดีที่สุด และยังคงมีอัตตาที่ใหญ่โตจน
กระท่ังท�าทุกอย่างเพ่ือหลอกใช้ “ผูค้น
ที่หลงงมงาย” ให้ปฏิบัติการใดๆก็ได้ 
โดยไม่สนใจว่าละเมดิต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมหรือไม่ เพื่อผลประโยชน์แห่ง
ตน ไม่สนใจว่าจะน�าความย่อยยบัล่มจม
มาสู่สังคม 

อีกทั้งยังท�าให้ความไม่สงบสุข
และภาวะไร้เสถียรภาพด�ารงอยู่อย่าง
ยาวนาน เพือ่ใหต้วัเองและเครือข่ายมี
เสถยีรภาพในการเสพสขุบนความทุกข์
ยากของราษฎรส่วนใหญ่ 

บดันีแ้ละในอนาคตอีกไม่ต�า่กว่า 
5-10 ปี เราก�าลงัจมอยูก่บัวกิฤตการณ์
เศรษฐกจิและการเมอืงในระยะเปลีย่น
ผ่าน เศรษฐกิจทรุดหนักจากผลกระ

ทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19 
การเมืองระบอบ คสช. และระบบ
ยุติธรรมเจอกับวิกฤตศรัทธาของ
ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วยัหนุม่
สาว ขบวนการของคนหนุ่มสาวก�าลัง
ขับเคล่ือนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ
นี ้แต่การเปล่ียนแปลงทีข่าดการศกึษา
รากเหง้าของสังคมให้ถ่องแท้อาจไม่
สามารถเปล่ียนแปลงน�าไปสู่ส่ิงใหม่
ที่ดีกว่าได้ 

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
นัน้อยู่ภายใต้ระบบอปุถมัภ์มายาวนาน
ตัง้แต่สมัยราชอาณาจกัรอยธุยา โดยมี

โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้นคือ 
ชนชั้นปกครอง อันประกอบไปด้วย 
กษตัริย์ เชือ้พระวงศ์ และขุนนาง ชนชัน้
ผู้ถูกปกครอง ได้แก่ ไพร่และทาส 
ประชาชนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นไพร่ถกูก�ากบั
ควบคุมโดยระบบแรงงานเกณฑ์ ก่อน
ที่การก่อตัวของพลังทุนนิยมจะกดดัน
ให้ระบบเศรษฐกจิสงัคมสยามต้องค่อยๆ
น�าระบบแรงงานเสรีมาแทนระบบ
แรงงานเกณฑ์ 

ในระบบแรงงานเกณฑ์นั้นไพร่
ทาสส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานในระบบ
เศรษฐกจิแบบศกัดนิามโีอกาสน้อยมาก

เรยีกร้องตามความเชือ่ทางการเมอืง
แบบใดก็ตาม ต้องยึดหลักเอกราช 
หลักอธิปไตยและบูรณาการแห่งดิน
แดน รวมทัง้ความปรองดองสมานฉนัท์
ของเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดิน 

บทเรียนข้อทีส่ี่ การเปล่ียนแปลง
เพือ่สิง่ทีด่กีว่าในหลายกรณต้ีองอดทน
และใช้เวลายาวนานในการปรบัเปลีย่น 
เพือ่หลกีเลีย่งความรนุแรงหรอืผลกระ
ทบข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ 

บทเรยีนข้อท่ีห้า การมยีทุธศาสตร์ 
กุศโลบาย กลยุทธ์ที่ดี และมุ่งผล
ประโยชน์สาธารณะของผูน้�าและกลุม่
ชนชั้นน�า 

บทเรียนข้อที่หก หากชนชั้น
น�าปฏเิสธไม่ยอมปฏริปูเปลีย่นแปลง 
หรือไม่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจาก
บนลงล่าง หรอืปฏริปูแบบมส่ีวนร่วม
ให้เท่าทันกับพลวัต ขบวนการความ
เคลื่อนไหวขนาดใหญ่เกิดข้ึนได้เมื่อ
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 
และเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ไม่มี
ใครเอาชนะพลงัของประชาชนผูมุ้ง่มัน่
ได้ การเปลีย่นแปลงด้วยพลงัการปฏวิติั
ของประชาชนท�าให้คาดการณ์อนาคต
ได้ยากว่าผลจะเป็นอย่างไร 

บทเรยีนข้อทีเ่จด็ พลังทีก้่าวหน้า
กว่าของคนหนุ่มสาวหรือคนรุ่นใหม่
ต้องหลอมรวมพลังอนุรักษ์นิยมของ
คนรุ่นเก่าเอาไว้ด้วยจึงจะท�าให้การ
ปฏิรูปส�าเร็จ หากคิดเอาชนะกันแบบ
หักหาญหรือใช้อ�านาจบีบบังคับเช่น
เดียวกับที่อ�านาจรัฐกระท�าต่อผู้เห็น
ต่างหรือขบวนการประชาธิปไตยของ
คนหนุ่มสาวย่อมไม่น�าไปสู่สังคมที่พึง
ปรารถนาและมีเสถียรภาพ 

บทเรียนข้อที่แปด การรวม
ศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลางมีความ

จ�าเป็นต่อบรบิทของสยามในยคุรชักาล
ที่ 5 แต่การรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง
ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ของโลก
และของไทยในปัจจุบันและอนาคต 
การกระจายอ�านาจทางการเมืองการ
ปกครอง อ�านาจทางการคลัง อ�านาจ
ในการจัดการทรัพยากรให้กับชุมชน 
จะท�าให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้
กับประชาชนได้ดขีึ้น การแชแ่ข็งไม่ให้
มกีารปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเวลากว่า 
6 ปี เป็นการท�าลายรากฐานของ
ประชาธปิไตยในระดับพ้ืนท่ี การก�าหนด
ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปลาย
ปีนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นความหวังในการที่
ประเทศไทยจะกลับเข้าสู่เส้นทางแห่ง
การกระจายอ�านาจ กระจายโอกาสให้
เกิดข้ึนอกีครัง้หน่ึง หลงัจากหยดุชะงัก
ไปหลายปี

แม้การยกเลิกประกาศ พ.ร.ก. 
ฉกุเฉนิท่ีมคีวามร้ายแรงเป็นการตดัสนิ
ใจท่ีถกูต้องแต่ช้าเกินไป เพราะประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉินทีม่คีวามร้ายแรงได้
สร้างความเสยีหายต่อหลกัการปกครอง
โดยนิติรัฐ หลักสิทธิมนุษยชน ความ
เสียหายทางการเมือง การบริหาร
ประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมได้เกิด
ขึน้แล้ว รฐับาลต้องแก้ไขความผิดพลาด
ในการตัดสินใจด้วยการเยียวยาผู้ที่ไม่
ได้รบัความเป็นธรรมและผูไ้ด้รบัผลกระ
ทบและเสยีหายทัง้หมด รวมทัง้เจ้าหน้าที่
รฐัด้วย นอกจากนีค้วรปล่อยเยาวชน
จากการคุมขัง และให้ประกันตัวผู้ที่
กระท�าผดิจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ
อนัไม่มคีวามชอบธรรมด้วย 

รฐับาลต้องก�ากบัควบคุมไม่ให้ 
“กลุ่มมวลชน” หรือ “ผู้น�ากลุ่ม
มวลชน” ที่ใกล้ชิดรัฐมนตรีบางท่าน
หรือใกล้ชิดขั้วทางการเมืองอนุรักษ์

นิยมขวาจัดที่นิยมความรุนแรง ก่อ
ความรุนแรง หรือยั่วยุให้ก่อความ
รนุแรง ก่อเหตทุ�าร้ายเยาวชนคนหนุม่
สาวซึ่งเป็นอนาคตของชาติอีก หรือ
วางแผนให้เกดิการปะทะกนัของมวลชน
ทีเ่ห็นต่างเพือ่สร้างเงือ่นไขในการก่อการ
ยึดอ�านาจรัฐประหารนอกวิถีทางแห่ง
กฎหมายกันอีกเป็นครั้งที่ 16 

ในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลัง
เปลีย่นแปลงการปกครอง 24 มถุินายน 
พ.ศ. 2475 รฐับาลมหีน้าทีป่ระกนัความ
ปลอดภยัให้กบัทุกกลุม่ทางการเมอืงท่ี
ออกมาเคลื่อนไหวตามสิทธิเสรีภาพที่
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากมีการ
รัฐประหารเกิดขึ้นในอนาคตอีก จะ
ท�าให้ประเทศไทยตดิอนัดบัท่ีหน่ึงของ
โลกในการมรีฐัประหารมากทีส่ดุในรอบ 
88 ปี และประเทศไทยของเรานั้นจะ
เป็นประเทศอนัดบัหนึง่ในการมรีฐัประหาร
มากทีส่ดุในช่วง 20 ปีแรกของศตวรรษ
ที่ 21 

ในช่วงกว่า 14 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 
2549-2563) เราสญูเสยีทรพัยากร สญู
เสียความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติ เรา
สร้างความเกลยีดชงัต่อกันเพยีงแค่เหน็
ต่างทางการเมอืง บาดเจบ็ล้มตายจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง เราสูญเสีย
เวลา สูญเสียโอกาสอย่างมากมายใน
การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
เราขาดโอกาสในการผลักดันความ
ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม 

เราจงึต้องร่วมกนัปฏรูิปประเทศ
อย่างรอบด้านเพื่อให้หลุดพ้นจาก
วิกฤตการณ์ต่างๆโดยเร็วที่สุด เพราะ
อนาคตข้างหน้า ประเทศไทยไม่เหมือน
เดิมอีกแล้ว

ในการเปลีย่นแปลงสถานะของตนเอง 
มูลนายและไพร่ทาสมีความสมัพนัธ์กนั
แบบระบบอุปถัมภ์ โดยมูลนายเป็นผู้
ให้การอุปถัมภ์และให้ความคุ้มครอง
ไพร่ทาส ส่วนไพร่ผู้อยู่ภายใต้อุปถัมภ์
ต้องจงรักภักดีและรับใช้ด้วยแรงงาน
ของตน รวมท้ังมอบผลผลิตส่วนใหญ่
ให้มลูนาย ผูเ้ป็นไพร่ต้องสงักดัมลูนาย
มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
ภาครฐั ไพร่จะร้องทกุข์ต่อรฐับาลหรอื
ฟ้องศาลได้ก็ต้องท�าผ่านมูลนาย 

ถึงแม้นระบบไพร่ทาสจะถูก
ยกเลกิไปในสมยัรชักาลที ่5 แต่ระบบ
ไพร่ทีฝั่งลกึมายาวนานยงัคงมอีทิธพิล
ต่อวฒันธรรม และความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและการผลิตยงัคงอยู่ ลักษณะ
ของวฒันธรรมทางการเมอืงและความ
สัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิและการผลิตที่
ได้รบัอทิธพิลมาจากระบบไพร่ในสงัคม
ไทยปัจจุบัน และยังคงด�ารงอยู่ใน
อนาคตต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยน 
แปลงระบบโครงสร้างทางการเมือง
และเศรษฐกจิสูค่วามเป็นประชาธปิไตย
อย่างแท้จริง

อย่างไรกต็าม บทเรยีนจากการ
ปฏิรปูประเทศให้ทนัสมัยในสมัยรชักาล
ที่ 5 จนถึงการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย
โดยคณะราษฎร สามารถน�ามาเป็น
แนวคิดส�าหรับประเทศในปัจจบัุนและ
อนาคตได้ดังต่อไปนี้ 

บทเรียนข้อที่หนึ่ง การเปลี่ยน
แปลงใดๆเพ่ือประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนโดยรวมต้องรักษาความ
สมดุลระหว่าง “ความคิดก้าวหน้า
และสอดคล้องกับยคุสมัย” กับ “จารีต
ประเพณี” และ “บริบททางด้านภูมิ
หลังของประเทศ” การท�าลายสิ่งเก่า
โดยสร้างใหม่ทั้งหมดไม่อาจกระท�าได้ 
และไม่ควรกระท�า เพราะจะน�าไปสูส่ิ่ง
ที่ไม่แน่นอน มีความเสี่ยงเข้าสู่สภาวะ
ไร้เสถียรภาพและอนาธิปไตยได้ เช่น
เดียวกันการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ต้องหลอมรวมทุกแนวความคดิในสงัคม
ไทยให้มีพื้นท่ีของตัวเอง สังคมจึงจะ
ด�ารงอยูท่่ามกลางความแตกต่างหลาก
หลายได้อย่างมีสันติธรรม

บทเรียนข้อที่สอง ผู้น�าและ
กลุ่มผู้น�าต้องมีความกล้าหาญ เสีย
สละ และเล็งเห็นผลประโยชน์ของ
สาธารณะส�าคญักว่าผลประโยชน์ของ
ตัวเองและเครือข่าย

บทเรียนข้อที่สาม การต่อสู้

...ขบวนการของคนหนุม่สาวก�าลงั
ขบัเคล่ือนเพ่ือเปลีย่นแปลงประเทศนี้
แตก่ารเปลีย่นแปลงทีข่าดการศึกษา
รากเหงา้ของสังคมใหถ้อ่งแท้
อาจไม่สามารถเปลีย่นแปลง
น�าไปสู่ส่ิงใหม่ทีด่กีวา่ได.้..

...ถึงแมน้ระบบไพรท่าสจะถกูยกเลิกไปในสมัยรชักาลที ่5 
แตร่ะบบไพรที่ฝั่งลกึมายาวนานยงัคงมอีทิธพิลตอ่วฒันธรรม 
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและการผลิตยงัคงอยู่ 
ลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมอืงและความสัมพันธท์าง
เศรษฐกจิและการผลิตทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากระบบไพร่
ในสังคมไทยปัจจบุนั และยงัคงด�ารงอยูใ่นอนาคตต่อไป
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงระบบโครงสรา้งทางการเมืองและ
เศรษฐกจิสู่ความเป็นประชาธปิไตยอยา่งแทจ้ริง...

สแกน QR Code นี้
อ่านได้ทางเว็บไซต์
www.โลกวันนี.้com

http://www.lokwannee.com/web2013/wp-content/uploads/2020/11/lokwannee21.pdf


อะไรที่คุณไม่ใช้แล้ว
..เราขอ

เชิญบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้
และของเก่าทุกชนิด ที่คุณเหลือใช้
หรือไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

โดยพระพยอม กัลยาโณ
วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

จะให้เราไปขน หรือจะขนมาให้เราก็ได้

สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

02-595-1444
ผ่านทางไลน์ไอดี

@LokWanNee หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้

สั่งซื้อชุดสังฆทาน

หากไม่ว่างไปวัด
ถวายสังฆทาน
ให้เราท�าแทนท่าน
แบบนิวนอร์มอล

ชุดละ

๙๙๙
บาท

*	 สังฆทานทุกชุด	บริจาค	99	บาท	
	 เข้าโครงการบุญของวัดสวนแก้ว

สแกน QR code นี้
หรือแตะกลางหน้า
เพ่ือรับชมรายการ
ทางยูทบ

สแกน QR code นี้
หรือแตะกลางหน้า
เพ่ือรับชมรายการ
ทางยูทบ

https://www.youtube.com/results?search_query=lokwannee
https://www.youtube.com/results?search_query=lokwannee
https://www.youtube.com/watch?v=Lo1W9gFwvNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ybw9w1M_JOM&t=2s
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๒21st Anniversary

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๑ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๑ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ดีแทค และเนคเทค สวทช. 
ในส่วนของเนคเทค สวทช. ได้ศึกษาวิจัยความเป็น
ไปได้ในการใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการเกษตร และ
ระบบควบคุมอตัโนมตัใินโรงเรอืนทีช่ือ่ HandySense 
มาวเิคราะห์และควบคมุสภาวะทีเ่หมาะสมในการปลกู
เหด็หลนิจอื ให้ได้ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาว โดยมลูนธิชิยัพฒันาสนบัสนนุองค์ความรูเ้กีย่ว
กับการเพาะปลูกเห็ดหลินจือ ร่วมทดสอบและเก็บ
ข้อมลูในพืน้ท่ี และดีแทคสนับสนุนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน IoT Sensor ผ่านแอป
พลเิคชัน่ เพือ่น�ามาวเิคราะห์และสรปุผลร่วมกนั ภาย
ใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้มีการเริ่มติดตั้ง
ระบบเซน็เซอร์และระบบควบคุมอัตโนมัตใินโรงเรือน
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 มีความก้าวหน้าในการ
ด�าเนิน โครงการฯ เป็นอย่างดี อาท ิระบบการควบคมุ
อุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยระบบอัตโนมัติ ได้เลือก
ใช้ IR Heater เพื่อควบคุมอุณหภูมิและการกระจาย
ของอุณหภูมิ และการออกแบบต�าแหน่งในการติด
ตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงเรือน อุณหภูมิ
กระจายตวัของความร้อนเป็นไปอย่างสม�า่เสมอ โดย
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และทีมวิจัยฯ จะน�าผลการ
ทดลองที่ได้ไปปรับใช้กับการทดลองในฤดูหนาวนี้ 
และเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตต่อไป ซึ่งการ
ด�าเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่มีการเก็บข้อมูลโดย
ระบบ IoT Sensor แสดงผลข้อมูลผ่านแอปพลเิคชัน่ 
พร้อมทัง้ได้อบรมการใช้งานให้กบัเจ้าหน้าทีข่องมลูนิธิ
ชัยพัฒนา ณ ต.โป่งน�้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ
มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ร่วม
กนัทัง้ 3 ฝ่ายในทุกรอบเดอืน ทัง้นี ้ผลจากการด�าเนนิ
โครงการฯ จะน�าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการปลูกเห็ดหลินจือให้กับเกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืน
ให้กับประเทศต่อไป

เกี่ยวกับโซลูชั่นฟาร์มแม่นย�า
การติดตั้งอุปกรณ์ IoT และเซ็นเซอร์ในพื้นที่

แปลงเกษตรหรือโรงเรือน เพื่อท�าหน้าที่วัดความชื้น
ในน�้า ในอากาศ ในดิน วัดค่าอุณหภูมิ ชุดอุปกรณ์ดัง
กล่าวจะท�าหน้าท่ีร่วมกับแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ์
มือถือ โดยส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย แจ้ง
ผลเกษตรกรให้สามารถดูแลผลผลิตจากที่ใดก็ได้ใน
โลก เกษตรกรสามารถใช้ข้อมลูดงักล่าวตดัสินใจปรบั
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น
ได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที หากเกษตรกรใช้งาน
โซลชูัน่ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองจะสามารถช่วยลดต้นทนุ
ภาคการผลิตไปในตัว และมีข้อมูลสถิติที่จัดเก็บและ
เรยีกใช้ได้อย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชน์ในการสงัเกต
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและพืน้ทีก่ารเกษตร
ได้ ท้ังหมดนี้ก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร ยกระดบัคุณภาพชีวติ และความเป็น
อยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ดแีทคร่วมกับมลูนธิชิยัพฒันา และเนคเทค สวทช. 
ลงนามความร่วมมือน�าร่องโครงการฟาร์มสาธิต
เห็ดหลนิจอืด้วยโซลูชัน่ “ฟาร์มแม่นย�า” ชูต้นแบบ
พืชเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยเพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกรไทย

ดีแทคร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค 
ลงนามความร่วมมอืน�าร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธติ
เห็ดหลินจือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาวิจัยและ
พฒันาพ้ืนทีก่ารเกษตรทีส่งูผ่านโซลชูัน่ “ฟาร์มแม่นย�า” 
ที่ใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ครบวงจร ท�างาน
ร่วมกับ Cloud Service Mobile Application ที่ 
ดแีทคพฒันาขึน้ เพือ่เป็นระบบควบคุมการเพาะปลกู
แบบในโรงเรอืนให้สามารถเก็บเกีย่วได้ทกุฤด ูมุ่งผนกึ
ก�าลังสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชน
โดยรอบและเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

นายบญุชยั เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 
บริษทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือดีแทค กล่าวว่า “ความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่อง
จากดีแทคมีความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นทุ่มเท ที่
จะน�าความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยดีจิทิลั นวตักรรม 
องค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับสังคม
ไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้า 
และการยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของ
ประเทศไทย ในภาคการเกษตรเป็นอีกมิติหนึ่งที่ 
ดแีทคให้ความส�าคญัมาโดยตลอด ผ่านโครงการเพือ่
สงัคม dtac Smart Farmer ซึง่ท�างานร่วมกบัมลูนธิิ
ส�านึกรักบ้านเกิด เริ่มตั้งแต่การส่งข้อมูลที่จ�าเป็นให้
แก่เกษตรกร เช่น พยากรณ์อากาศ ราคาพืชผล ผ่าน
ทาง SMS จนพฒันามาถึงการท�าแอปพลเิคชัน่ Farmer 
Info ต่อยอดพัฒนามาเรื่อยๆ มาถึง “ดีแทค ฟาร์ม
แม่นย�า” ให้เป็นฟาร์มต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลย ีIoT 
เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุ และควบคมุ
คุณภาพการเพาะปลูก ซึ่งได้มีการทดลองใช้กับ 30 
ฟาร์ม ใน 23 จังหวัด

เหด็หลนิจอื พชืเศรษฐกจิมลูค่าสงู กบัโซลชูัน่
ฟาร์มแม่นย�า

มูลนิธิชัยพัฒนา ดีแทค และเนคเทค ได้ร่วม
กันจดัท�าโครงการวิจัยโรงเรอืนเกษตรอจัฉรยิะ กรณี
ศึกษาเห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นแปลงฟาร์มวิจัยและสาธิต 
โดยเริม่ลงพืน้ทีศ่กึษาและวจัิย ส�ารวจสถานท่ีมาตัง้แต่
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จากนัน้ได้น�าเอาเทคโนโลยี 

ดีแทคร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช.
ลงนามความร่วมมือน�าร่องโครงการ

ฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน่ “ฟาร์มแม่นย�า”

IoT เซ็นเซอร์ และเคร่ืองมือตรวจวัดค่าที่จ�าเป็น 
เข้ามาประยุกต์และศึกษาวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 โรง
เรือน คือ โรงเรือนควบคุม โรงเรือนที่ไม่ควบคุม 
และโรงเรือนแบบธรรมดา ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาแตก
ต่างกันอย่างไร เน่ืองจากมูลนิธิชัยพัฒนาเห็นว่า 
เห็ดหลินจือเป็นพืชเศรษฐกิจส�าหรับส่งออกท่ีมีมูลค่า
สูง ราคารับซื้อต่อกิโลกรัมอยู่ที่หลายหมื่นบาท 
ผลผลิตต่อโรงเรือนมากกว่า 100,000 บาท ดังนั้น 
ควรดึงเทคโนโลยีให้มาช่วยในการสร้างผลผลิต ที่

ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่สามจากซ้าย) นายบุญชัย	 เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค (ที่สี่จากซ้าย)	ดร.ชัย	วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สวทช. (ที่สองจากซ้าย) ลงนามความร่วมมือน�าร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือที ่
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผ่านมาเห็ดหลินจือมีข้อจ�ากัดในการเพาะปลูก 
เน่ืองจากเห็ดหลินจือสามารถปลูกได้เพียงแค่ 2 ฤดู 
คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในฤดูหนาวไม่สามารถ
ท�าได้ เพราะอุณหภูมิเฉลี่ยที่โรงเรือนจะต�่าลงเหลือ
เพียง 7-10 องศา ท�าให้ดอกเห็ดไม่แตกออก และ
สปอร์เห็ดไม่ท�างาน ในขณะท่ีอุณหภูมิเหมาะสมใน
การเพาะปลูกอยู่ที่เฉลี่ย 15-28 องศา และเนื่องจาก
ตัวโรงเรือนที่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลาอาจ
จะท�าให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อน จึงได้ติด

กล้อง CCTV เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
และดูว่ามีศัตรูพืชเข้ามากัดกินผลผลิตหรือไม่ และ
แม้การท�างานในพื้นที่นั้นทั้งเกษตรกรเองหรือผู้
เชี่ยวชาญมีความรู้ความเข้าใจอย่างมากในผลผลิต 
มูลนิธิชัยพัฒนาจะเป็นผู้สนับสนุนดูแลและควบคุม
กระบวนการผลิตเห็ดหลินจือในโรงเรือน ตลอด
ระยะเวลาการผลิต 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยจะเก็บ
ข้อมูลปริมาณผลผลิตเห็ดหลินจือ และข้อมูลความ
เข้มข้นของสารส�าคัญของเห็ดหลินจือ ในการปลูก
แต่ละพื้นที่การปลูก ศึกษาต้นทุนและรายได้ในการ
ผลิตเห็ดหลินจือ โดยการใช้ระบบการควบคุมโรง
เรือนอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับกระบวนการปลูก

แบบเดิม ประกอบด้วยการศึกษาปริมาณผลผลิต
ทุกช่วงการปลูกตลอดทั้งปี รายได้จากการปลูก 
ปริมาณสารส�าคัญ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนอุปกรณ์ 
ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนสาธารณูปโภค และต้นทุนค่า
บ�ารุงรักษา ร่วมกับนักวิจัยเนคเทค

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�านวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
หรือเนคเทค สวทช. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือ
วิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลิน
จือ เนคเทค สวทช. มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ในการน�า
องค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด พร้อมเผย
แพร่และขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้น�าไปใช้
ประโยชน์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย 
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๑ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

อลิอันซ์	อยุธยา	จัดกิจกรรม	Together	Sunday	Live	Online	Concert	คอนเสิร์ต
ในรูปแบบออนไลน์	 กิจกรรมวิถีใหม่ที่ให้ลูกค้าสนุกได้แม้ในเวลาที่ต้องรักษา
ระยะห่าง	โดยขน	5	ศิลปินดัง	สแตมป์	อภิวัชร์,	นนท์	ธนนท์,	ปาล์มมี่,	เจ	เจตริน	และ
เจ้านาย	ส่งมอบความสุขตลอด	3	ชั่วโมงเต็ม	ลูกค้าเข้าร่วมกว่า	5,000	ครอบครัว	

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงาน
ลกูค้า อลอินัซ์ อยุธยา เปิดเผยว่า จากการรเิริม่แคมเปญ CARE Day ท่ีผ่านมา ภายใต้ธมี 
“ห่างกันแค่ไหน ห่วงใยเหมือนเดิม” กิจกรรมที่ส่งความห่วงใยไปถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
ซึง่ได้รบัการตอบรับอย่างด ีเห็นได้จากการทีลู่กค้าแสดงความรู้สกึประทบัใจในความใส่ใจ
ของบริษัทฯ เราจึงสานต่อความส�าเร็จนี้ ด้วยการส่งต่อความสนุก ความอบอุ่น ที่สมาชิก
ในครอบครวัจะได้ผ่อนคลายในบ่ายวนัอาทติย์ร่วมกนั ผ่านกจิกรรม Together Sunday 
Live Online Concert ซึ่งถือเป็นการดูคอนเสิร์ตวิถีใหม่ และเป็นครั้งแรกที่เราได้เปิด
ประสบการณ์นี้ให้กับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ทั้งประกันชีวิตและประกันภัย 

กิจกรรม Together Sunday Live Online Concert รับชมผ่านแอปพลิเคชั่น 
ZOOM โดยมี 5 ศิลปินดัง ได้แก่ สแตมป์ อภิวัชร์, นนท์ ธนนท์, ปาล์มมี่, เจ เจตริน และ
เจ้านาย มาร่วมให้ความบนัเทงิ และเปิดโอกาสให้ทกุคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการแสดง
ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อพูดคุย ส่งก�าลังใจให้กับศิลปิน และร่วมสร้างสีสันให้กับ
คอนเสร์ิต เช่น การชูป้ายไฟแบบเวอร์ชวล การร่วมร้องคาราโอเกะไปพร้อมกบัศลิปินบน
เวที หรือแม้แต่การโชว์ลีลาการเต้น รวมถึงยังมีการน�าเอาเทคโนโลยี AR มาใช้ เพื่อให้ผู้
ชมสามารถมองเห็นกราฟิกของคอนเสิร์ตในรูปแบบ 3 มิติสุดล�้า ท�าให้ตลอด 3 ชั่วโมง
ของการเล่นคอนเสิร์ต เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และประสบการณ์แปลกใหม่ที่
คอนเสิร์ตรูปแบบเดิมไม่สามารถให้ได้ นอกจากนี้ลูกค้าจะได้ใช้เวลาบ่ายวันอาทิตย์ร่วม
กับสมาชิกในครอบครัว เราจึงม่ันใจว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหน่ึงในความภาคภูมิใจของ
เราทีไ่ด้แสดงให้ลกูค้าเหน็ว่าเราใส่ใจและห่วงใยลูกค้าของเราเสมอ” นางสาวพัชรากล่าว
ทิ้งท้าย 

อลิอันซ์ อยุธยา ส่งความสุขให้ลูกค้ากว่า 5,000 ครอบครัว แบบนิวนอร์มัล 
ด้วยคอนเสิร์ต Together Sunday Live Online Concert

https://www.ktc.co.th/loan/car/ktc-p-berm


เพ�ยงเปลี่ยนคะแนนสะสมของบัตรเครดิตเปนกองทุนรวม

11 พ.ย. - 30 ธ.ค. 63  พ�เศษสำหรับผู�เข�าร�วมโครงการที่เป�ดบัญชีกองทุนรวมใหม�
มีสิทธิ์รับ  Starbucks e-Coupon            มูลคา 100 บาท*

รายละเอียดเพ�่มเติม www.set.or.th/pointtoinvest
*เง�่อนไขเปนไปตามที่แตละธนาคาร/บร�ษัท กำหนด

ลงทุนงายๆ แบบไม�ต�องใช�เง�น

แลกพอยต กับบัตรเครดิตที่เขารวมโครงการ

บลจ. ที่เขารวมโครงการ

https://www.cpfworldwide.com
https://www.set.or.th/pointtoinvest/


https://www.ajinomoto.co.th/th
https://www.ajinomoto.co.th/th
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https://www.thailife.com
https://www.baac.or.th


https://www.aphonda.co.th
https://www.viriyah.co.th/th/


https://www.ocean.co.th
https://www.yamaha-motor.co.th


https://www.cpall.co.th
https://www.aia.co.th/th/our-products/critical-illness-protection.html


https://www.gsb.or.th/gsb_smes/smes-mt/

