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ขึ้้�นสู่่�ปีทีี่่� 24 ครบรอบ 23 ปี ี
“โลกวัันน่�” อ่กครั�ง! กอง
บรรณาธิกิารขึ้อขึ้อบคุณผู้่�
สู่นับสู่นุนสู่่�อ “โลกวันัน่�”  ท่ี่�
ที่ำาให้�เรายังัมีฉ่บบัพิเิศษครบ
รอบปีีน่� และห้วัังวั�าจะยัังม่ี
ปีตี่�อๆ ไปีเช่�นเดิิมี

ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา สื่่�อ
สื่่�งพิ่มพิ์ที่้�งโลกและไที่ยได้้
ที่ยอยล้มหายตายจากไปี รวม
ถึึงหน้งสื่่อพิ่มพิ์โลกว้นน่�ฉบ้ับั
กระด้าษ ที่่�เหล่อเพิ่ยงปีีละหนึ�ง
คร้�ง (เช่่น เล่มที่่�ผ่้้อ่านกำาล้ง
ถ่ึออย้่น่�) ซึ่ึ�งสื่ามารถึอ่านเปี็น
ฉบ้ับัด่้จ่ตอลผ่่านที่างม่อถ่ึอ 

พระพยอม กััลยาโณ 
นอกจากรายการ 
“กัลยาโณโอเค” 

ทางช่่อง YouTube 
และ Facebook 

ของส่ื่�อ “โลกวัินน้�” แล้วิ 
พระราช่ธรรมนิเทศ 

(พระพยอม กัลยาโณ) 
เจ้าอาวิาสื่วัิดสื่วินแก้วิ
วัิดดังของ จ.นนทบุุร้

ยังคงส่ื่�อสื่ารผ่่านคอลัมน์ 
“สื่ำานัก(ข่าวิ)พระพยอม” 
ทางส่ื่�อสิื่�งพิมพ์ เฟสื่บุุ�ค 

และเว็ิบุไซต์์โลกวัินน้� 
แทบุทุกวัินไม่เคยหยุด
อย่างต่์อเน่�องยาวินาน

เป็น็เวิลาเก่อบุ 2 ทศวิรรษ

สู่่�อ  “โลกวัันน่�”  ไดิ�ก�าวัขึ้้�น.. 
ยั�างเขึ้�าสู่่�ปีีที่่� 24 ถ้�าต่ามีห้ลัก
ศาสู่นา  เขึ้าเรย่ักวั�า  จะขึ้้�น
เลยัเบญจเพิสู่ 

คนเราถ้ึาเลยเบัญจเพิสื่
แล้ว  เขาบัอกว่าม้กจะพิ้นภ้ัย 
พิ ้ด้ง ่ ายๆ  ต ้ องบัอกวา่ 
สื่ถึานการณ์์ปัีจจุบ้ันน่� ถ้ึา “โลก
ว้นน่�”  เป็ีนคนที่่�ม่อายุ  24-25 
ปีี ก็จะเข้าใจสื่ถึานการณ์์ได้้ด่้
กว่าเด็้กอายุ  10  ปีี  14-15  ปีี 
หรอ่อายุ 20 ปีี ซึ่ึ�งเขาย้งเรย่ก
ว่าเยาว์ว้ยในการใช้่สื่ต่ปัีญญา
ในการที่่�จะผ่ล่ตอะไร ค่ด้อะไร 
สื่รา้งอะไร

เม่�อสื่่�อโลกว้นน่�ย่างเขา้
สื่้ป่ีท่ีี่�คนเรย่กว่าสื่มองกำาล้ง
ไบัรท์ี่ เพิราะปีระสื่บัการณ์์ผ่่าน
มา ร้เ้หตุการณ์์ ผ่่านรอ้นผ่่าน
หนาวมาเยอะก็สื่ามารถึที่่�จะ
ผ่ล่ตรายการ “กัลยัาโณโอเค” 
ท่ี่�เอาแต่สื่่ �งท่ี่�เรย่กว่า  สื่าร
ปีระโยช่น์ พิรอ้มก้นน้�นก็ไม่ที่่�ง
ความร่�นเรง่บ้ันเท่ี่งสุื่ขใจด้้วย 
ให้ที่้�งความร้แ้ละความสุื่ข แก่
ท่ี่านผ่้ต่้ด้ตามรายการ  ก้ลยา
โณ์โอเคน่�

ขอให้สื่่�อโลกว้นน่�ย่างเข้า 
24  ปีี  ที่่�ม่แต่คำาว่า  24  ปีีแห่ง
ความรด้้กุมรอบัคอบั ได้้ข้อม้ล
มาด่้ นำาเสื่นอด่้  จนผ่้ต่้ด้ตาม
รบ้ัฟััง ได้้คุณ์ค่าช่่ว่ต ได้้ปีระโยช่น์
จากรายการ จากสื่่�อโลกว้นน่� 
มาเป็ีนภ้ัม่คุ้มก้น

ค่อ ไม่เลวไปีเที่่�ยวหลอก

อยั�าเปีน็สู่่�อเลวั
ที่่�ไปีห้ลอกใคร

แต่่ก็็อย่า่โง่.่. ให้้ใครมาห้ลอก็!
ใคร  แล้วก็ไม่โง่ให้ใครหลอก 
เช่่�อว่าถ้ึาต่ด้ตามสื่่�อโลกว้นน่� 
ก็น่าจะพิ้นภ้ัยเร่�องถึ้กใครต่อ
ใครหลอกต้ม 

เพิราะฉะน้�น ผ่้ท้ี่่�ต่ด้ตาม
สื่่�อโลกว้นน่�น่าจะได้้ภ้ัม่คุ้มก้น 
ไม่ให้ต้องเส่ื่ยที่รพ้ิย์ไปีก้บัความ
ร้ไ้ม่เท่ี่าท้ี่น เพิราะสื่่�อน่�ให้ความ
เที่่าที่้น  ร้ท้ี่้นต่อสื่ถึานการณ์์ 
ปัีจจุบ้ัน ไม่ว่าจะ เป็ีนการเม่อง 
จะเป็ีนส้ื่งคม จะเป็ีนแก๊งต้มตุ�น
อะไรต่างๆ

อาต่มีาคิดิวั�า  สิู่ �งท่ี่�
เปีล่�ยันแปีลงเห้็นไดิ�ช่ัดิอย่ั�
อยั�างห้น้�ง ค่อ คนท่ี่�ไมี�ไดิ�อย่ั�
ใกล�วััดิ ใกล�ธิรรมี ใกล�ศาสู่นา 
เคยัเหิ้นห้�าง  ก็ไดิ�เปีล่�ยันมีา
เสู่พิคุ�น คุ�นเคยั ร่�คำาแนะนำา
อะไรต่�างๆ ไดิ�ด่ิกวั�าเก�า

เม่�อก่อนตอนเป็ีนเที่ปีคาสื่
เส็ื่ที่ถ่ึอว่ามาด้้งมาก  ตอนน่�ก็
ต้องเรย่กว่า “กัลยัาโณโอเค” 
ก็มาด้้งมาก.. เพิราะอะไรร้ม้้�ย? 

ม่คนมาที่่�ว้ด้น่�  มาจาก
ต่างปีระเที่ศ บัอกว่าเป็ีนเพิราะ
ได้้ต่ด้ตามด้้รายการที่างย้ท้ี่บั 
ที่างเฟัสื่บุ๊ัค

สื่ม้ยก่อนเที่ปีคาสื่เสื่ท็ี่
ตอนน้�นม้นก็ไม่ได้้ข้ามปีระเที่ศ
นะ  ม้นก็วนเว่ยนเปิีด้รายการ
ตามสื่ถึาน่ในปีระเที่ศไที่ยเรา
เท่ี่าน้�น 

แต่ตอนน่�รายการ “กัลยัา
โณโอเค”  จากส่ื่�อโลกว้นน่� 
ที่ำาให้เก่ด้การสื่ะเท่ี่อนสื่ะท้ี่าน

ไปีที่้�วโลก  คนอย้ท่ี่่�ไหนๆ  ก็
ต่ด้ตามรายการน่�  ได้้ด้ไ้ด้้ฟังั 
แล้วเขาพ้ิด้ว่าอย่างไรร้ม้้�ย?

เขาอย่้เม่องนอกเม่องนา 
โอกาสื่ไปีว้ด้ที่ำาบุัญม้นก็ยาก 
จากรฐ้หนึ�งกว่าจะไปีถึึงอ่กรฐ้
หนึ�งถึึงจะม่ว้ด้ ค่าเด่้นที่างเขา
ก็หมด้มาก 

แต่ตอนน่�เขาได้้รบ้ัที่าง
อากาศลอยมาเปี็นภัาพิเปีน็
เส่ื่ยง เป็ีนคำาที่่�ล้วนถ่ึายที่อด้มา
จากคำาของพิระพุิที่ธเจ้า  ของ
พิระศาสื่ด้าเอกของโลก ที่่�เรย่ก
ก้นว่า  พิุที่ธสื่าวก  หรอ่พิุที่ธ
ศาสื่นา  แปีลว่า  ศาสื่นาของ
ท่ี่านผ่้ร้้ ้พุิที่ธะ แปีลว่า ผ่้ร้้ ้

เพิราะฉะน้�น ถ้ึาเราร้อ้ะไร
เอามาปี้องก้นให้โยมไม่เสื่ย่
หาย พ้ิด้ก้นตรง  ๆก็ค่อ ร้อ้ะไร
มาที่่�ที่ำาให้โยมหายโง่ เราก็จะ
มาผ่ล่ตรายการน่�  ที่ำาขึ�น  ที่ำา
ขึ�น ที่ำาขึ�น 

เช่่�อว่าจุด้น่�จะเปี็น  “จดุิ
เปีล่�ยันแปีลง” สื่่�อ สื่่�อที่่�เอาแต่
เร่�องอย่างอ่�นมา  ที่่�เขาพิ้ด้วา่ 
ข่าวรา้ยขายด่้ ถ้ึาข่าวด่้ขายไม่
ออก 

รายการ “กัลยัาโณโอเค” 
จากส่ื่�อโลกว้นน่� ม่ที่้�งข่าวด่้ท้ี่�ง
ข่าวรา้ยปีนก้นไปี ผ่สื่มผ่เสื่ หว้ง
ว่าจะได้้รบ้ัรสื่ช่าต่หลาย  ๆอย่าง 

เจริญิพริ

ไอแพิด้ แที่็บัเลต หรอ่บันจอ
คอมพ่ิวเตอรไ์ด้้อย่างง่ายด้าย 
เพิ่ยงพ่ิมพิ์คำาค้นหาว่า Lok 
WanNee หรอ่ โลกวัันน่� จาก
ทีุ่กสื่่�อโซึ่เช่่ยล อาที่่ youtube 
facebook twitter เปี็นต้น

เก่อบสู่ามีปีีแล�วัท่ี่�
มีห้ันต่ภััยัโควิัดิไดิ�เปีล่�ยัน 
แปีลงทีุ่กสู่รรพิสิู่�งในโลกใบ
น่� แต่�สู่ดุิที่�ายัปีระช่าคมีโลก
ก็ปีรบัตั่วัเขึ้�ากับการเปีล่�ยัน 
แปีลงขึ้องสู่ังคมีให้มี�ห้ลัง
โควัดิิไดิ�

ในฉบับ้ัครบัรอบัปีทีี่่�ผ่า่น
มา ได้้เคยกล่าวไว้ในบัที่ 

ได้เวลา

“เ ล่�ยัน”

บัที่นำาฉบ้ับัพิเ่ศษ  โด้ย กองบัรรณ์าธก่าร ”โลกวน้น่�”

บัรรณ์าธก่ารน่�วา่ 
… เพริาะ “ความจริงิแท้้” 

น้ั้�นั้ เปล่ี่�ยนั้แปลี่งไปตามกาลี่
เวลี่า.. แน่ั้นั้อนั้วา่ “ปริะเท้ศไท้ย” 
ก็ไม่พ้นั้จาก “ธริริมะส้ัจจะ” น่ั้�  
ไม่ว่าอะไริจะเกิดขึ้้�นั้ คนั้ไท้ย
จะไม่สัามาริถอย่่ไปว้นั้ๆ ในั้ 
“กะลี่า” ได้อ่กต่อไป สุัดท้้าย
ก็ถ้งเวลี่าต้องถอดหน้ั้ากาก 
(อนั้าม้ย) ต้องปริบ้ต้วอย่่ให้
ได้ก้บมห้นั้ตภ้ัยโควิด ท้่�กลี่าย
เป็นั้เริ่�องปกติในั้ชี่วิตปริะจำา
ว้นั้ ถ้งเวลี่าน้ั้�นั้ เม่�อต่างถอด 
“หน้ั้ากาก” แล้ี่ว ขึ้ออย่าล่ี่ม
ถอด “ห้วโขึ้นั้” แล้ี่วห้นั้กล้ี่บ
มามองคนั้ท้่�เห็นั้ต่างด้วยห้วใจ
ท้่�เป็นั้ธริริม…

มีันนานมีากพิอแล�วั
สู่ำาห้รบัควัามีอดิที่นขึ้องคน
ไที่ยัภัายัใต่�การปีกครองที่่�
มีองคนไมี�ใช่�คน ห้มีดิเวัลา
แล�วัสู่ำาห้รบั “พิวักโง� แต่�
ขึ้ยััน” ที่่�ใช่�แต่�กำาลัง มีายั้ดิ
อำานาจไปีจากปีระช่าช่น 

เพิราะปีระช่าช่นไที่ยที่กุ
คน ค่อ เจ้าของสื่ท่ี่ธ ่เปีน็เจ้าของ
เสื่ย่ง เจ้าของปีระเที่ศ ที่่�สื่ามารถึ 
“เปีล่�ยัน” สื่้งคมไที่ยได้้ คน
ไที่ยไม่ต้องรอใครมาเปีล่�ยน
ให้ เพิราะเรา “เปีล่�ยัน” ด้้วย
ต้วเราเองได้้ 

มีาร�วัมีกันเริ�มีต่�น 
“เปีล่�ยัน” สู่งัคมีไที่ยัที่่�เห้ล่�อมี
ลำา ไปีสู่่�สู่งัคมี “ปีระช่าธิปิีไต่ยั
อยั�างแที่�จรงิ” 

ช่่วยก้นที่ำาให้จบัท่ี่�รุน่เรา 
และเร่�มต้นใหม่ท่ี่�รุ ่นเราน่�
แหละ!!??

กองบรรณาธิกิาร
“โลกวันัน่�”
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ศ.กิิตติคุุณ
ดร.สุุรชาติ บำำารุงสุุข

อด้ต์อาจารย์ป็ระจำาภาควิิช่า
ควิามสัื่มพันธ์ระหว่ิางป็ระเทศ

คณะรัฐศาสื่ต์ร์ จุฬาฯ
แม้จะเกษ้ยณราช่การแล้วิ

แต่์ยังคงเป็น็อาจารย์พิเศษ
และวิิทยากรรับุเชิ่ญ

นอกจากเป็น็นักวิิช่าการแล้วิ
ยังเป็น็คอลัมนิสื่ต์์ป็ระจำา

หนังส่ื่อพิมพ์ช่่�อดังอ้กด้วิย
เป็น็หน่�งในคนเด่อนตุ์ลา
สื่มัยเป็น็ผ้้่นำานิสิื่ต์จุฬาฯ

เคยถู้กจำาคุกจากการต่์อส้้ื่
จากควิามคิดทางการเม่อง

และยังเป็น็ผ้้่เช้่�ยวิช่าญ
ด้านวิิช่าการยุทธศาสื่ต์ร์

ทางการทหารและกองทัพ
ผ้้่คลุกคล้อย่้กับุข้อเสื่นอ

ในการสื่ร้าง “ทหารอาช้่พ”
มายาวินานหลายทศวิรรษ

แต่์ถู่งวัินน้�..
ทหารก็ยังไม่เคย
เป็น็ทหารอาช้่พ

ได้จริงสัื่กท้

ปีระที่�วัง
ปีระที่�วัง
ปีระที่�วัง
ก็ารต่่อสู้้ข้อง่ประชาชนบนถนน
กล�าวันำา
การลุกขึ้้�นสู่่�ขึ้องปีระช่าช่น 
(popular uprising) ในร่ปี
แบบขึ้อง “การปีระที่�วังให้ญ�” 
มีกัจะเปีน็สู่ิ�งที่่�เกิดิขึ้้�นในระบบ
การเมีอ่งขึ้องห้ลายัปีระเที่ศ
ที่่�เปี็นอำานาจนิยัมี และอาจ
ถ่้อเปี็นวัิกฤต่ที่างการเมี่อง
ห้น้�งที่่�รฐับาลเผู้ด็ิจการต่�อง
เผู้ช่ิญอยั�างห้ล่กเล่�ยังไมี�ไดิ�
ดิ�วัยั เพิราะรฐับาลเผู้ด็ิจการ
มีกัม่ีปีญัห้าควัามีช่อบธิรรมี
ในตั่วัเอง ที่ั�งในเง่�อนไขึ้ขึ้อง
การไดิ�มีาซ้ึ่�งอำานาจรฐั และ
การดิำารงอย่ั�ขึ้องตั่วัรฐับาล
เอง ซ้ึ่�งปัีญห้าควัามีช่อบ
ธิรรมีขึ้องรฐับาลเช่�นน่�ค่อ
ต่�นที่างขึ้องการปีระที่�วัง
ที่างการเมีอ่ง แต่�ในบางกรณ่
การชุ่มีนุมีให้ญ�บนถ้นนอาจ
เกิดิขึ้้�นในรฐัที่่�ไมี�ใช่�อำานาจ
นิยัมี ห้ากการชุ่มีนุมีเช่�นน่�
ค่อ “การสู่่�อสู่ารที่างการ
เมีอ่ง” จากปีระช่าช่นผู้่�ร�วัมี
ชุ่มีนุมีไปีถ้้งที่ั�งรฐัและสู่งัคมี
ถ้้งปีระเด็ินและขึ้�อเรย่ักร�อง
ขึ้องพิวักเขึ้า

ถ้ึาการปีระท้ี่วงใหญ่ใน
รฐ้อำานาจน่ยมเด่้นไปีถึึงจุด้ที่่�
ไม่สื่ามารถึควบัคุมได้้แล้ว 
ภัาวะที่่�เก่ด้ขึ�นจะเปี็นเสื่ม่อน

เม่องในต้วเองเสื่มอ และใน
บั า ง ก ร ณ่์ ก็ ก ล า ย เ ปี็ น
ปีระวต่้ศาสื่ตรโ์ลกไปีด้้วย หรอ่
อาจกล่าวในอ่กด้้านได้้วา่ การ
ลกุขึ�นสื่้ข้องปีระช่าช่นค่อพิล้ง
ท่ี่�ผ่ล้กด้้น “กงล�อปีระวััติ่ 
ศาสู่ต่ร”์ ให้เคล่�อนต้วไปีขา้ง
หน้า แม้ว่าในบัางกรณ่์ฝ่่าย
ปีระช่าช่นอาจจะปีระสื่บัก้บั
การถึก้ปีราบัปีรามอยา่งรุนแรง 
และก่อให้เก่ด้ความส้ื่ญเส่ื่ย
อยา่งหน้ก แต่ปีรากฏการณ์์ที่่�
เก่ด้ขึ�นก็บัง่บัอกถึึงการมาของ 
“กระแสู่ลมีแห้�งควัามี
เปีล่�ยันแปีลง” ที่่�กำาล้งพิด้้ใน
สื่ง้คมน้�นอยา่งช่ด้้เจน

การลกุขึ้้�นสู่่�ขึ้อง
ปีระช่าช่นในอด่ิต่

หากย้อนกล้บัไปีด้ใ้นอด่้ต 
เราจะเห็นต้วอย่างส้ื่งเขปีของ
การปีระที่้วงใหญ่ที่่�ส่ื่งผ่ลใน
ที่างการเมอ่งมากมาย แต่ใน
บัที่น่�จะที่ด้ลองนำาเสื่นอบัาง
สื่ว่นอย่างสื่ง้เขปี เช่น่

การโค่นล้มระบัอบัซึ่าร์
รส้ื่เซึ่ย่ : การปีระที่ว้งใหญต่่อ
ระบัอบัการปีกครองแบับั
เผ่ด็้จการของพิระเจ้าซึ่ารใ์น
รส้ื่เซึ่ย่ในต้นปี ี1917 แต่ความ
ดึ้งด้้นที่่�จะเหน่�ยวร้�งการ
เปีล่�ยนแปีลงเช่น่น่�นำาไปีสื่้ก่าร
เผ่ช่่ญหน้าระหว่างปีระช่าช่น
ก้บัอำานาจรฐ้ของพิระเจ้าซึ่าร์
อยา่งหล่กเล่�ยงไมไ่ด้้ คงปีฏ่เสื่ธ
ไมไ่ด้้วา่สื่ภัาวะของความเปีน็
รฐ้บัาลอำานาจน่ยมในระบัอบั
การปีกครองเก่าที่่�ไรป้ีระสื่ท่ี่ธ ่
ภัาพิเปีน็ “เช่่�อไฟ” อยา่งด่้ก้บั
การปีระที่ว้ง แมร้ฐ้บัาลจะใช่้
มาตรการปีราบัปีรามด้้วย
กำาล้งตำารวจ แต่ก็เปี็นเพิ่ยง
ช่้ยช่นะช้่�วคราว เพิราะเม่�อ
ตำารวจเปิีด้การย่งใส่ื่ผ่้้ชุ่มนุม
แล้ว ที่หารสื่ว่นหนึ�งได้้ต้ด้สื่น่

ใจเข้ารว่มการปีระท้ี่วงก้บั
ปีระช่าช่น จนสืุ่ด้ที่้ายรฐ้บัาล
ของพิระเจ้าซึ่ารต้์องสื่่�นสื่ดุ้ลง

การปีระที่้วงในปีี 1917 
สื่ะท้ี่อนให้เห็นวา่คำาสื่้�งในการ
ปีราบัปีรามผ้้่ปีระท้ี่วงไม่ใช่ค่ำา
ตอบัของช่ย้ช่นะที่างการเมอ่ง 
และเม่�อตำารวจล้�นกระสืุ่น
สื่ง้หารปีระช่าช่นบันถึนน เม่�อ
น้�นความตายของปีระช่าช่น
บันถึนนได้้เปี็นปัีจจ้ยที่่�ดึ้งให้
กำาล้งพิลในกองที่พ้ิเขา้รว่มก้บั
ปีระช่าช่นในการต่อต้านระบัอบั
เก่า และเม่�อที่หารเขา้รว่มก้บั
ปีระช่าช่นในการต่อต้านระบัอบั
การปีกครองเด่้มแล้ว รฐ้บัาล
ในระบัอบัน้�นก็เด่้นที่างไปีส่้ื่
จดุ้จบั และนำาไปีสื่้เ่หตกุารณ์์
สื่ำาค้ญของโลกในต้นศตวรรษ
ที่่� 20 ค่อ “การปีฏิิวัติั่รสัู่เซึ่ย่ั” 
อ้นเปี็นหนึ�งในการปีฏ่ว้ต่ที่าง
สื่้งคม (social revolution) 
ช่ดุ้ใหญข่องโลกที่่�อาจจะเปีน็
รองจาก “การปีฏิิวัติั่ฝรั�งเศสู่” 
เที่า่น้�น

การปีระที่ว้งเพิ่�อเอกราช่
อ่นเด่้ย : การเรย่กรอ้งเอกราช่
ของอ่นเด่้ยที่่�นำาโด้ยมหาตมะ 
คานธ ่ในช่ว่งเวลาจากปี ี1930-
1947 ก็อาศย้การปีระท้ี่วงใหญ่
เปี็นเคร่�องม่อในการต่อสื่้้ก้บั
เจ้าอาณ์าน่คมอ้งกฤษ การ
ปีระที่้วงคร้�งน้�นได้้กลายเปี็น
ต้วแบับัสื่ำาค้ญของการปีระท้ี่วง
ในแบับัที่่�เปีน็ “อห้งิสู่า” และ
กลายเปี็นแรงกด้ด้้นอย่าง
สื่ำาค้ญก้บัรฐ้บัาลลอนด้อน จน
ต้องสื่ละอำานาจการปีกครอง 
และนำาไปีสื่้ก่ารได้้รบ้ัเอกราช่
ของอ่นเด่้ยในเวลาต่อมา

การปีระท้ี่วงเปี็นจุด้เร่�ม
ต้นที่่�สื่ำาค้ญของการต่อส้้ื่เพิ่�อ
เรย่กรอ้งเอกราช่เสื่มอ และ
แน่นอนวา่ในบัางปีระเที่ศ การ
ปีระท้ี่วงท่ี่�ไม่ปีระสื่บัความ
สื่ำาเรจ็จะยกระด้้บัขึ�นไปีสื่้ก่าร
ต่อสื่้้ด้้วยกำาล้งอาวุธ ด้้งเช่่น

การประท้้วงเป็นจุุดเร่�มต้้นท่้�สำำาคััญ
ของการต่้อส้้ำเพ่ื่� อเร่ยกร้องเอกราชเสำมอ 
และแน่นอนว่าในบางประเท้ศ 
การประท้้วงท่้�ไม่ประสำบคัวามสำำาเร็จุ
จุะยกระดับข้�นไปส่้ำ
การต่้อส้้ำด้วยกำาลังอาวุธ

การปีระท้ี่วงใหญ่ที่่�ม้ก
จะม่ความรุนแรงเปี็นองค์
ปีระกอบัจึงเปี็นด้้งจุด้เร่�มต้น
ของการเปีล่�ยนแปีลงใหญ่
ที่างการเม่อง โด้ยไม่ม่ความ
จำาเปีน็ต้องคำานึงว่าการปีระท้ี่วง

เช่่นน่�จะปีระสื่บัความสื่ำาเรจ็
หรอ่ไมก็่ตาม ซึึ่�งการที่่�ฝ่า่ยต่อ
ต้านรฐ้บัาลสื่ามารถึรวมคน
จำานวนมากจนที่ำาให้เก่ด้การ
ปีระท้ี่วงขนาด้ใหญ่ได้้น้�น ยอ่ม
เปีน็เส้ื่นเวลาการเมอ่งที่่�สื่ำาค้ญ
ของสื่้งคมน้�นๆ แม้อาจจะไม่
ปีระสื่บัช่้ยช่นะในการโค่นล้ม
ระบัอบัเด่้มที่่�เปีน็อำานาจน่ยม 
เช่่น การลุกขึ�นสื่้้ของคนหนุ่ม
สื่าวที่่�กรุงปีรากในปี ี1968 หรอ่
ที่่�ปีกัก่�งในปี ี1989 หรอ่ที่่�ฮ่่องกง
ในปี ี2014 และในปี ี2019

แน่นอนว่าในบัางกรณ่์
อาจไม่ใช่่การชุ่มนุมปีระที่้วง
ใหญ่ต่อต้านรฐ้บัาลโด้ยตรง 
หากเปี็นการสื่ำาแด้งพิล้งใน
การชุ่มนุมของปีระช่าช่นเพิ่�อ
เรย่กรอ้งหาความเปี็นธรรม 
หรอ่เปีน็ด้้งการนำาเสื่นอปีระเด็้น
ให้แก่สื่ง้คมต้องพิจ่ารณ์า การ
ชุ่มนุมเช่่นน่�ก็อาจกลายเปี็น 
“ห้มุีดิห้มีายั” ที่างการเม่อง
ของสื่ง้คมน้�นไม่แตกต่างจาก
การปีระท้ี่วงใหญ่เช่่นที่่�กล่าว
แล้ว ด้้งจะเห็นได้้จากกรณ่์การ
ช่มุนุมใหญท่ี่่�กรุงวอช่ง่ต้นในปี ี
1963 เปีน็ต้น

แต่ถ้ึาการปีระท้ี่วงในรฐ้
อำานาจน่ยมถึก้ยกระด้้บัขึ�นจน
นำาไปีสื่้่ “การลุกขึ้้�นสู่่�ขึ้อง
ปีระช่าช่น” แล้ว เราอาจกล่าว
เปีน็ข้อสื่ง้เกตได้้วา่ การลุกขึ�น
สื่้้ของปีระช่าช่นซึ่ึ�งม่ล้กษณ์ะ
เปี็น “popular uprising” 
เปี็นปีระว้ต่ศาสื่ตรท์ี่างการ

ก้บั “การเติ่มีเช่่�อไฟ” อยา่ง
ด่้ให้แก่การกำาเน่ด้ของ “กบฏิ
ภัายัใน” และหากการต่อต้าน
รฐ้บัาลเช่่นน่�เด่้นไปีมากขึ�นจน
สืุ่ด้ที่างด้้วยความรุนแรงแล้ว 
สื่่� ง ท่ี่� จ ะ เ ก่ ด้ ต า ม ม า ค่ อ
สื่ถึานการณ์์ “สู่งครามีกลาง 
เม่ีอง” … สื่ถึานการณ์์
สื่งครามกลางเม่องซึ่่เรย่ใน
ปีจัจบุ้ันจึงเปีน็คำาเต่อนที่่�ด่้ใน
เร่�องน่�

ด้้งน้�น หากพิจ่ารณ์าจาก
บัรบ่ัที่ที่างปีระวต่้ศาสื่ตรแ์ล้ว 
เราอาจสื่รุปีได้้ด้้วยข้อสื่้งเกต
ปีระการหนึ�งว่า การปีระที่ว้ง
ขนาด้ใหญท่ี่่�เก่ด้ขึ�นค่อการสื่ง่
สื่้ญญาณ์ถึึงความต้องการ
ของภัาคปีระช่าสื่้งคมที่่�ใช่้ว่ธ่
การกด้ด้้นในร้ปีแบับัของการ
ปีระท้ี่วงเพิ่�อให้รฐ้ด้ำาเน่นการ
ปีฏ่ร้ปีที่างการเมอ่ง โด้ยเฉพิาะ
การเปิีด้การเม่องให้ม่สื่่ที่ธ่
เสื่รภ่ัาพิมากขึ�น สื่่�งที่่�เก่ด้ขึ�น
ในภัาวะเช่น่น่�ค่อการใช่ค้วาม
รุนแรงของเจ้าหน้าที่่�รฐ้ในการ
ควบัคุมและ/หรอ่สื่ลายการ
ชุ่มนุม ในที่ำานองเด่้ยวก้น ผ่้้
ปีระที่ว้งบันถึนนเองก็พิรอ้มที่่�
จะใช่ค้วามรุนแรงตอบัโต้ ซึ่ึ�ง
เปี็นเง่�อนไขท่ี่�ปีฏ่เสื่ธไม่ได้้ใน
ภัาวะ “การเผู้ช่ิญห้น�าบน
ถ้นน”

สแกนคิิวอาร์์โคิ้ดติิดติามได้
ทางเว็บไซติ์และเฟสบ๊�คิโลกวันน้�
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สื่งครามเรย่กรอ้งเอกราช่ใน
เว่ยด้นาม หรอ่ในแอลจ่เรย่ 
เปีน็ต้น แต่สื่่�งที่่�โลกปีฏ่เสื่ธไม่
ได้้ค่อ บัที่บัาที่ในการนำาของ
ปีระช่าช่นช่าวอ่นเด่้ย

การเด่้นสื่้ว่อช่ง่ต้น : การ
เรย่กรอ้งสื่ท่ี่ธข่องคนผ่ว่ด้ำาใน
ส้ื่งคมอเมรก้่นภัาคใต้ที่่�นำาโด้ย 
ด้ร.มารต่์น ลเ้ธอร ์ค่ง ในช่ว่ง
ที่ศวรรษที่่� 6 เปิีด้การเคล่�อนไหว
ด้้วยการใช่้การปีระท้ี่วงใหญ่
เปี็นเคร่�องม่อของการเรย่ก
รอ้ง ด้้งจะเห็นได้้ว่าในที่่�สืุ่ด้
แล้วการชุ่มนุมปีระท้ี่วงใหญ่
ที่่�เรย่กวา่ “การเดิินสู่่�วัอชิ่งตั่น” 
(March on Washington) 
ในปีี 1963 เปี็นหนึ�งในภัาพิ
ปีระวต่้ศาสื่ตรก์ารเมอ่งที่่�สื่ำาค้ญ
ของสื่ง้คมอเมรก้่นในการต่อส้้ื่
เร่�องความเที่่าเที่่ยมของสื่่ผ่่ว 
และรวมท้ี่�งการต่อส้้ื่ในเร่�อง
ของสื่่ที่ธ่ในการที่ำางาน การ
ชุ่มนุมใหญ่ที่่�วอช่่งต้นดึ้งน้ก
เคล่�อนไหวที่างการเม่องจาก
มุมต่างๆของส้ื่งคมอเมรก้่น
เข้ารว่มการต่อส้้ื่ อ้นถ่ึอเปี็น
ช่้ยช่นะคร้�งสื่ำาค้ญของการ
เรย่กรอ้งส่ื่ที่ธ่ที่างการเม่อง 
โด้ยม่วล่ที่องจากคำากล่าวของ 
ด้ร.ค่ง วา่ “I have a dream” 
(ฉ้นมค่วามฝ่นั) เปีน็มรด้กของ
การต่อสื่้้

การปีระท้ี่วงคร้�งน่�ม่คน
เขา้รว่มมากกวา่ 2,600,000 
คน และเปีน็แรงกด้ด้้นสื่ำาค้ญ
ให้รฐ้บัาลอเมรก้่นออกกฎหมาย
สื่ท่ี่ธพ่ิลเมอ่งในปี ี 1964 และ
กฎหมายสื่ท่ี่ธก่ารเล่อกต้�งในปี ี
1965 กฎหมายน่�คุ้มครองสื่ท่ี่ธ่
ของคนผ่่วสื่่ และเปี็นหล้ก
ปีระก้นว่าคนผ่่วด้ำาม่ส่ื่ที่ธ่
ที่างการเม่องท่ี่�จะม่ต้วแที่น
ของพิวกเขาในรฐ้บัาล

ฤด้ใ้บัไมผ้่ล่ท่ี่�ปีราก : การ
ต่อสื่้เ้พิ่�อให้เก่ด้ความเปีน็เสื่รน่่ยม
ได้้พิามวลช่นเปีน็จำานวนมาก
ลงบันถึนนในกรุงปีรากในปีี 

“ฮ่�องกงสู่ปีรงิ” แต่ด้เ้หมอ่น
ทีุ่กคนจะร้ด่้้ว่าการต่อส้้ื่ของ
พิวกเขาไม่ใช่่เร่�องง่ายที่่�จะ
ปีระสื่บัช่ย้ช่นะ เพิราะเขาต่อส้้ื่
ก้บัรฐ้บัาลอำานาจน่ยมท่ี่�เข้ม
แขง็ที่่�สื่ดุ้ค่อ รฐ้บัาลของพิรรค
คอมม่วน่สื่ต์จ่น ท่ี่�ม่จุด้ย่น
ช่ด้้เจนที่่�จะไม่ยอมรบ้ัการปีฏ่ร้ปี
ที่างการเม่องในฮ่่องกง และ
ขณ์ะเด่้ยวก้นก็ไม่ยอมรบ้ัท่ี่�
ฮ่่องกงจะมท่ี่ศ่ที่างที่่�เปีน็เสื่รน่่ยม
มากขึ�น จ่นต้องการฮ่่องกงท่ี่�
อย้่ภัายใต้การควบัคุมอย่าง
เข้มงวด้ของคณ์ะผ้้่บัรห่ารที่่�
เปี็น “ปีีกนิยัมีจ่น” หรอ่เปี็น
ฮ่่องกงที่่�ม่แต่ “ฤดิ่ห้นาวั” 
เที่า่น้�น

ฤด้ใ้บัไมผ้่ล่และความสื่ญ้
เส่ื่ยที่่�เมย่นมา : การชุ่มนุมใหญ่
หล้งรฐ้ปีระหาร 2021 ในเมย่น 
มา ของปีระช่าช่นจากสื่าขา
อาช่่พิต่างๆ และจากกลุ่ม
การเมอ่งต่างๆ ว้นน่�คนไมก่ล้ว
การปีราบัปีราม แม้จะม่การ
เสื่ย่ช่ว่ต่และการถึก้จ้บักุมเปีน็
จำานวนมากก็ตาม แต่คนก็ยง้
ลงถึนนไม่หยุด้ จนเปีน็เสื่มอ่น 
“ฤดิใ่บไมี�ผู้ลิ” กำาล้งเบัง่บัาน 
และพ่ิส้ื่จน์ถึึง “อำานาจ
ปีระช่าช่นกับอำานาจปืีน”

การต่�อสู่่�
ในอนาคต่!

เหตุการณ์์ที่่�ถึ้กหย่บัยก
มาในขา้งต้นก็เพิ่�อช่่�ให้เห็นถึึง
บัที่บัาที่ของปัีจจ้ยการปีระท้ี่วง
ใหญ่ในส้ื่งคมท่ี่�ม่ความคาด้
หวง้วา่การปีระที่ว้งจะนำาไปีสื่้่
ความเปีล่�ยนแปีลงที่างการ
เมอ่ง ด้้งได้้กล่าวแล้วว่า ช่ย้ช่นะ
ของการปีระที่้วงใหญ่ค่อจุด้
เร่�มต้นของการเปีล่�ยนแปีลง
ที่างการเม่องเสื่มอ แม้ในบัาง
กรณ่์ผ่ลสื่บ่ัเน่�องอาจจะไมไ่ด้้
เปี็นไปีตามความหว้ง และ

ในศตวรรษท่ี่� 21 ที่่�การปีระที่ว้ง
ใหญข่องปีระช่าช่นนำาไปีสื่้ก่าร
ล้มระบัอบัเผ่ด็้จการในโลก
อาหรบ้ั จนถ้ึกเรย่กว่าเปี็น 
“อาห้รบัสู่ปีรงิ” หรอ่เปี็นด้้ง
การมาของ “ฤดิ่ใบไมี�ผู้ลิใน
โลกอาห้รบั” (The Arab 
Spring) แม้ในอ่กด้้านของ
อาหรบ้ัสื่ปีรง่อาจจะไมป่ีระสื่บั
ความสื่ำาเรจ็ เช่น่ ในกรณ่์ของ
ล่เบ่ัย และซึ่เ่รย่ เปีน็ต้น

การต่อสื่้้ด้้วยการ “ลง
ถ้นน” ของคนเปีน็จำานวนมาก
ในโลกอาหรบ้ัได้้กลายเปีน็แรง
บั้นด้าลใจที่างการเม่องคร้�ง
สื่ำาค้ญสื่ำาหรบ้ัการต่อส้้ื่เรย่ก
รอ้งปีระช่าธป่ีไตยในเวที่่โลก 
แม้ความสื่ำาเรจ็จะไม่เก่ด้ขึ�น
ที่้�วท้ี่�งภั้ม่ภัาคได้้จรง่ และใน
ที่่�สุื่ด้รฐ้ปีระหารจะหวนค่นใน
การเม่องอ่ย่ปีต์ในปี ี2013 แต่
ภัาพิการต่อส้้ื่ของช่าวอาหรบ้ั
ก็ย้งเปีน็ต้วแที่นของการต่อสื่้้
ก้บัระบัอบัเผ่ด็้จการเสื่มอ โด้ย
เฉพิาะการโค่นล้มระบัอบั
เผ่ด็้จการในภ้ัมภ่ัาคตะวน้ออก 
กลางที่่�เด่้มเคยมค่วามเช่่�อวา่
เปีน็ระบัอบัเผ่ด็้จการท่ี่�โค่นล้ม
ไมไ่ด้้

ฤด้้ใบัไม้ผ่ล่บันเกาะ
เล็กๆ : การปีระท้ี่วงใหญ่ที่่�เก่ด้
ขึ�นต้�งแต่ปี ี2014 และปีระท้ี่วง
ใหญอ่่กคร้�งในปี ี2019 ต่อการ
ขยายอ่ที่ธพ่ิลของจ่นในฮ่่องกง
จนที่ำาให้รฐ้บัาลฮ่่องกงมค่วาม
เปี็นอำานาจน่ยมมากขึ�นน้�น 
สื่ะท้ี่อนให้เห็นถึึงการรวมคน
ระหว่างน้กศกึษาก้บัปีระช่าช่น
ฮ่่องกง ท่ี่�พิวกเขาไม่ยอมรบ้ั
ต่อความพิยายามที่่�จะที่ำาให้
ฮ่่องกงอย้ภ่ัายใต้ร้ปีแบับัการ
ปีกครองของรฐ้บัาลปีักก่�ง 
เพิราะหล้กการเด่้มที่่�ถ้ึกนำา
เสื่นอค่อ “ห้น้�งปีระเที่ศ สู่อง
ระบบ”

การปีระที่้วงใหญ่ใน
ฮ่่องกงได้้รบ้ัการยกยอ่งว่าเปีน็ 

การต่้อส้้ำด้วยการ “ลงถนน” 
ของคันเป็นจุำานวนมากในโลกอาหรับ
ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจุท้างการเม่อง
คัรั�งสำำาคััญสำำาหรับการต่้อส้้ำเร่ยกร้อง
ประชาธ่ปไต้ยในเวท่้โลก

1968 โด้ยผ่้น้ำาเช่โกสื่โลวาเก่ย
พิยายามผ่ล้กด้้นให้เก่ด้การ
ปีฏ่ร้ปีที่างการเม่อง เพิ่�อให้
ปีระช่าช่นมเ่สื่รภ่ัาพิและสื่ท่ี่ธ่
ที่างการเม่อง แต่การปีฏ่ร้ปี
เช่่นน่�ถ้ึกผ้้่นำาสื่หภัาพิโซึ่เว่ยต
มองวา่เปีน็ “การต่�อต่�านการ
ปีฏิิวัติั่” (counterrevolution) 
และเปีน็ภ้ัยคกุคาม และนำาไปี
ส่้ื่การส่ื่งกำาล้งที่หารพิรอ้มรถึ
ถ้ึงเขา้สื่ลายการชุ่มนุมท่ี่�ปีราก

การส่ื่งกำาล้งที่หารโซึ่เวย่ต
เพิ่�อยุต่กระบัวนการสื่ร้าง
ปีระช่าธ่ปีไตยคร้�งน่� เปี็นคำา
ตอบัที่่�ช่ด้้เจนวา่การเรย่กรอ้ง
เสื่รภ่ัาพิและสื่ท่ี่ธท่ี่างการเมอ่ง
ในค่ายส้ื่งคมน่ยมเปีน็สื่่�งที่่�จะ
ไม่ได้้รบ้ัอนุญาตจากโซึ่เว่ยต
เปีน็อ้นขาด้ แม้การชุ่มนุมของ
ปีระช่าช่นไม่ม่ที่างรบ้ัม่อก้บั
อำานาจของรถึถ้ึงโซึ่เว่ยตได้้
เลย แต่ความพ่ิายแพิ้ของผ้้่
ช่มุนุมไมไ่ด้้ที่ำาให้เครด่้ตที่างการ
เมอ่งของการต่อสื่้ล้ด้ลง และ
ได้้รบ้ัการยกย่องให้เปีน็ “ฤด่ิ
ใบไมี�ผู้ลิที่่�ปีราก” (The Prague 
Spring) หรอ่ถ่ึอเปีน็ “ฤดิใ่บไมี�
ผู้ลิที่างการเมี่อง” ของโลก
สื่มย้ใหม่

การต่อต้านระบัอบัช่าห์
อ่หรา่น : ระบัอบัอำานาจน่ยม
ของอ่หรา่นเผ่ช่่ญก้บัว่กฤต
การเมอ่งคร้�งสื่ำาค้ญในปี ี1978-
1979 เม่�อปีระช่าช่นเปีน็จำานวน
มากต้ด้สื่่นใจออกมาบันถึนน
อยา่งไมเ่กรงกล้วก้บัการปีราบั
ปีราม จนระบัอบัเก่าที่่�เขม้แขง็
ต้องล้มลง และนำาไปีสื่้ก่ารจ้ด้
ต้�งสื่าธารณ์รฐ้อ่สื่ลามในต้นปี ี
1979 การปีระท้ี่วงที่่�นำาไปีสื่้่
การเปีล่�ยนแปีลงใหญ่คร้�งน่�
เก่ด้ผ่ลอยา่งมน้่ยสื่ำาค้ญจนถึก้
เรย่กวา่ “การปีฏิิวัติั่อิห้ร�าน” 
และเปีน็มากกวา่ฤด้ใ้บัไมผ้่ล่

การปีระที่้วงใหญ่ใน
ฟัล่ิปีปิีนส์ื่ : การโค่นล้มรฐ้บัาล
เผ่ด็้จการของปีระธานาธ่บัด่้

มารก์อสื่ในฟิัล่ปีปิีนสื่ใ์นปี ี1986 
ก็ใช่ก้ารปีระท้ี่วงใหญ่เปีน็เคร่�อง
มอ่ และการปีระท้ี่วงที่่�เก่ด้ขึ�น
ในกรุงมะน่ลากลายเปี็นการ
รวมคนในสื่าขาอาช่พ่ิต่างๆที่่�
ไม่ยอมรบ้ัรฐ้บัาลเผ่ด็้จการ
ออกมาสื่้่เวที่่การปีระท้ี่วงบัน
ถึนน

การปีระที่้วงเผ่ด็้จการ
ที่หารในช่ล่่ : การปีระที่ว้งเช่น่
น่�ย้งเห็นได้้จากการต่อสื่้้ก้บั
รฐ้บัาลเผ่ด็้จการที่หารของ
ปีระธานาธ่บัด่้ปิีโนเช่ต์ในช่่ล่
ในปีี 1988 แม้ระบัอบัการ
ปีกครองของที่หารในช่่ล่จะม่
ความเขม้แขง็ แต่การปีระท้ี่วง
ใหญ่ก็เปีน็สื่ญ้ญาณ์ของความ

คลอนแคลนของอำานาจของ
ที่หาร หรอ่เปีน็ส้ื่ญญาณ์ของ
การที่่�สื่ง้คมไม่กล้วก้บัอำานาจ
รฐ้เผ่ด็้จการ และคนกล้าที่่�จะ
ออกมาบันถึนนเพิ่�อแสื่ด้งความ
เห็นต่าง

คนงานปีระท้ี่วงคอมมว่ 
น่สื่ต์โปีแลนด์้ : การก่อการ
ปีระท้ี่วงใหญ่ของคนงานท่ี่าเรอ่
ในโปีแลนด์้ในปี ี1980 จนถึึง
ปี ี1989 ที่่�ไมเ่พิย่งที่ำาให้รฐ้บัาล
ของพิรรคคอมมว่น่สื่ต์โปีแลนด์้
ต้องเผ่ช่่ญปีัญหาความช่อบั
ธรรมเที่า่น้�น หากยง้สื่ง่ผ่ลถึึง
อำานาจที่างการเมอ่งของรฐ้บัาล
สื่หภัาพิโซึ่เวย่ตในการควบัคุม
โปีแลนด์้อ่กด้้วย จนอาจต้อง

ถ่ึอว่าการปีระที่้วงใหญ่ที่่�เก่ด้
ขึ�นในโปีแลนด์้ค่อสื่้ญญาณ์
การเร่�มต้นของอำานาจของ
โซึ่เว่ยตท่ี่�เร่�มถึด้ถึอยลง และ
เปีน็ด้้งจดุ้เร่�มต้นที่่�สื่ำาค้ญของ
การสื่่�นสื่ดุ้ของสื่งครามเยน็ใน
ปีลายปี ี1991

การปีระที่ว้งแบัง่แยกผ่ว่ : 
การต่อส้้ื่ก้บัล้ที่ธ่แบั่งแยกผ่่ว
ในแอฟัรก่าใต้ในช่ว่งที่ศวรรษ 
1980 ได้้ใช่ก้ารปีระที่ว้งใหญ่
เปีน็เคร่�องม่อของการต่อสื่้เ้ช่น่
ก้น จนในที่้ายที่่�สืุ่ด้ได้้ที่ำาให้
รฐ้บัาลของคนผ่ว่ขาวต้องสื่่�น
สื่ดุ้ลง

ฤด้้ใบัไม้ผ่ล่กลางที่ะเล
ที่ราย : หนึ�งในปีรากฏการณ์์
การปีระที่้วงคร้�งสื่ำาค้ญของ
การเมอ่งโลกรว่มสื่มย้ค่อ การ
ลกุขึ�นสื่้ข้องช่าวอาหรบ้ั ท่ี่�เร่�ม
ต้นขึ�นจากการปีระท้ี่วงใหญ่
ในตน่้เซ่ึ่ยในช่ว่งปีลายปีี 2010 
ขยายต้วไปีสื่้่อ่ย่ปีต์ในต้นปี ี
2011 และขยายต้วไปีในโลก
ตะว้นออกกลาง จนต้องถ่ึอ
เปีน็เหตุการณ์์สื่ำาค้ญของโลก

“ขบวนการ
ประชาชนและ
การจุลาจุล
เป็นส่ำ�งเก่าแก่
เท่้ากับอารยธรรม
ของมนุษยชาต่้ 
และม่มาก่อน
ท่้�ท้ว่ต้เต้อร์
จุะถ้กสำร้างข้�น
เส่ำยอ่ก 
การปลุกระดม
ผู้้้เห็นต่้าง
อาจุใช้ว่ธ่การ
บอกต่้อจุาก
ปากส่้ำปาก 
หร่อแม้กระทั้�ง
ใช้สัำญญาณคัวัน
เพ่ื่�อรวบรวมคัน
ในการลุกข้�น
ต่้อส้้ำกับ
อำานาจุรัฐ”

Eduardo Paes
นัักการเมืืองชาวบราซิิล
ยุุคปััจจุบันั
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ปีระสื่บัความพิา่ยแพิ ้ด้้งต้วอยา่ง
เช่่นกรณ่์ “ฤดิใ่บไมี�ผู้ลิที่่�ปีราก” 
ที่่�นำาไปีสื่้ก่ารใช่ก้ำาล้งของกอง
ที่้พิโซึ่เว่ยตเข้าปีราบัปีรามผ้้่
เรย่กรอ้งเสื่รภ่ัาพิช่าวเช่ก็อยา่ง
รุนแรง ซึ่ึ�งวน้น่�อาจจะไม่ต่าง
ก้บัการต่อสื่้อ้ยา่งเขม้แขง็ของ
คนหนุ่มสื่าวต่อรฐ้บัาลที่หาร
เม่ยนมาที่่�ปีระสื่บัความสื่้ญ
เสื่ย่อย่างมาก แต่พิวกเขาก็ไม่
ยอ่ที่อ้ สื่งครามการเรย่กรอ้ง
ปีระช่าธ่ปีไตยในเม่ยนมาย้ง
ด้ำาเน่นไปีอยา่งเขม้ขน้

นอกจากน่�เราอาจจะต้อง
ยอมรบ้ัวา่ สื่งครามย้เครนใน
ปีัจจุบั้นเปี็นผ่ลผ่ล่ตที่่�ตามมา
จาก “การปีฏิิวัติั่ย่ัโรไมีดิาน” 
(The EuroMaidan Revolution) 
ที่่�เก่ด้จากการเรย่กรอ้งของ
คนหนุ่มสื่าวในการสื่ร้าง
ปีระช่าธ่ปีไตยในย้เครนในปี ี
2014 เพิราะช่ย้ช่นะของกระแสื่
ปีระช่าธป่ีไตยเสื่รน่่ยม (Liberal 
Democracy) ที่่�ย้เครนน้�น ค่อ
ความพิา่ยแพิข้องระบัอบัอำานาจ
น่ยมรส้ื่เซึ่ย่ จนสื่ดุ้ที่า้ยรส้ื่เซึ่ย่
ต้องใช่ส้ื่งครามเปีน็เคร่�องมอ่
จ้ด้การก้บัการเต่บัโตของ
กระแสื่ปีระช่าธป่ีไตยในย้เครน 
ซึ่ึ�งหากปีล่อยไว้อาจจะกลาย
เปีน็ “เช่่�อไฟ” ท่ี่�ช่ว่ยจดุ้กระแสื่
ปีระช่าธป่ีไตยในสื่ง้คมรส้ื่เซึ่ย่
เองด้้วย

เราอาจจะต้องยอมรบ้ั
ความจรง่ที่่�ขมข่�นใจปีระการ
หนึ�งว่า ภัาพิการลุกขึ�นสื่้้ของ
ปีระช่าช่นเปี็นจำานวนมากที่่�
กล้าที่า้ที่ายต่อระบัอบัเผ่ด็้จการ 
ต้องถ่ึอวา่ความอบัอุ่นของฤด้้
ใบัไมผ้่ล่กำาล้งมาเยอ่นแล้ว จน
ต้องถ่ึอว่าการต่อสื่้้เพิ่�อเรย่ก
รอ้งเสื่รภ่ัาพิอย่างกล้าหาญ
เปีน็ความสื่ำาเรจ็ในต้วเอง แม้
ในบัางกรณ่์อาจจะไมส่ื่ามารถึ
นำาไปีส่้ื่การโค่นล้มระบัอบั
เผ่ด็้จการได้้ก็ตาม เช่น่ กระแสื่
ลมของฤด้ใ้บัไม้ผ่ล่จากฮ่่องกง

ไม่ม่ที่างที่่�จะม่ลมแรงพิ้ด้จน
ที่ำาให้รฐ้บัาลปีกัก่�งต้องล้มไปี
ด้้วย หรอ่แม้กระที่้�งการต่อ
ต้านการ “ล�อมีปีราบ” ของ
รฐ้บัาลที่หารเม่ยนมาอย่าง
หน้ก ก็มไ่ด้้หมายความวา่ฤด้้
ใบัไม้ผ่ล่เม่ยนมาจะพ้ิด้แรง
พิอท่ี่�จะที่ำาให้ไฟัของสื่งคราม 
กลางเม่องลด้ความรอ้นระอุ
ลงแต่ปีระการใด้

แน�นอนวั�าที่ั�งห้มีดิน่�บอก
เล�าเร่�องราวัแต่�เพิย่ังปีระการ
เด่ิยัวัค่อ การต่�อสู่่�กับอำานาจ
รฐัเผู้ด็ิจการยังัคงดิำาเนินต่�อ
ไปี … ไฟสู่งครามีการเม่ีอง
ไมี�เคยัมีอดิดัิบ และม่ีการ
ต่�อสู่่�ขึ้องคนรุ�นให้มี�ท่ี่�ผู้นวัก
เขึ้�ากับผู้่�รกัควัามีเปี็นธิรรมี
เขึ้�ามีาเติ่มีช่�วัยัเปีน็ “เช่่�อไฟ” 
อยั�างด่ิให้�กับการต่�อสู่่�ที่่�เคล่�อน
ไปีขึ้�างห้น�าอยั�างไมี�ห้ยุัดิยัั�ง!

การลุกขึ้้�นสู่่�
ในการเมีอ่งไที่ยั!

ส้ื่งคมการเม่องไที่ยเอง
ก็เคยเห็นความสื่ำาเรจ็ของการ
ลกุขึ�นสื่้ข้องน้กศึกษาปีระช่าช่น
อยา่งกล้าหาญในปี ี1973 (พิ.ศ. 
2516) และย้งปีระสื่บัความ
สื่ำาเรจ็อ่กคร้�งในปี ี1992 (พิ.ศ. 
2535) แม้จะมก่ารรฐ้ปีระหาร
เก่ด้ขึ�นหลายคร้�งในการเมอ่ง
ไที่ย แต่เราก็สื่ามารถึล้มระบัอบั
เผ่ด็้จการได้้ถึึง 2 คร้�ง … สื่ง้คม
ไที่ยได้้เห็นถึึงการมาเยอ่นของ 
“ฤดิใ่บไมี�ผู้ลิ” ที่างการเมอ่ง
ถึึง 2 คร้�ง แม้ในอ่กด้้านเราจะ
เผ่ช่ญ่ก้บัการรฐ้ปีระหารอยา่ง
ต่อเน่�อง จนเปีน็ด้้งการเด่้นใน 
“เขึ้าวังกต่” ของระบัอบัที่หาร
ที่่�ไมจ่บัสื่่�น และแมก้ารเปีล่�ยน
ผ่่านส่้ื่ปีระช่าธป่ีไตยย้งปีระสื่บั
การล้มลกุคลกุคลานอยา่งต่อ
เน่�อง อ้นนำาไปีสื่้่การกำาเน่ด้
ของ “ระบอบพินัที่าง” (hybrid 

regime) หรอ่อาจเรย่กในที่าง
ที่ฤษฎ่วา่ “ระบอบก้�งอำานาจ
นิยัมี” (semi-authoritarian 
regime) ในการเม่องไที่ย
ปีจัจบุัน้ ซึ่ึ�งเปีน็ผ่ลผ่ล่ตโด้ยตรง
ของการสื่่บัที่อด้อำานาจของ
คณ์ะรฐ้ปีระหาร 2014 เน่�องจาก
ผ่้น้ำารฐ้ปีระหารไที่ยไมเ่คยค่ด้
ที่่�จะลงจากอำานาจอยา่งแที่จ้รง่ 
พิวกเขาจึงค่ด้สื่รา้งกลไกรองรบ้ั
ต่อการม่อำานาจต่อเน่�อง จน
อาจกล่าวได้้เสื่มอวา่ การเมอ่ง
ไที่ยย้ง “ติ่ดิกับดัิก” อย่้ก้บั
วงจรอำานาจของผ้้่นำาที่หารไม่
สื่่�นสื่ดุ้

แม ้“ฤด่ิใบไมี�ผู้ลิครั�งที่่� 
3” ในการเม่องไที่ยจะย้งไม่
มา แต่ฤด้ห้นาวที่่�บัรรด้าช่นช้่�น
นำา ผ่้น้ำาที่หารปีกีขวา และกลุม่
พิลเรอ่นอนุรก้ษ์น่ยม เคย “แช่�
แขึ้็ง” การเม่องไที่ยไว้น้�น ก็
ไมอ่าจด้ำารงภัาวะ “ฤดิห่้นาวั” 
ที่างการเม่องไว้ได้้ตลอด้ไปี 
เสื่ย่งเรย่กรอ้งที่างการเมอ่งม่
แต่ด้้งขึ�นไมห่ยุด้ ภัายใต้วก่ฤต
ต่างๆที่่�เก่ด้ขึ�นที่้�งภัายนอกและ
ภัายในรฐ้ จนว้นน่� “ระบอบ
ก้�งอำานาจนิยัมี” หรอ่ที่่�เรย่ก
ในอ่กที่างวา่ “ระบอบสู่บ่ที่อดิ
อำานาจ” น้�น เผ่ช่ญ่ก้บัความ

ที่า้ที่ายอยา่งมาก เพิราะรฐ้บัาล
พิน้ที่างของผ่้น้ำารฐ้ปีระหารไม่
เคยปีระสื่บัผ่ลสื่ำาเรจ็ในการขบ้ั
เคล่�อนปีระเที่ศไปีสื่้อ่นาคต

ด้้งน้�น ถ้ึาต้องให้ปีระช่าช่น
ต้ด้สื่น่อนาคตของบัรรด้าผ่้น้ำา
เหล่าน่�ในอนาคต ไม่ว่าการ
ต้ด้สื่น่น่�จะเก่ด้จาก “บตั่รเล่อก
ตั่�ง” หรอ่เก่ด้จาก “พิลังบน
ถ้นน” ก็ตาม ผ่ลของการต้ด้สื่น่
ไม่น่าจะเปี็นบัวกก้บัพิวกเขา
เที่่าใด้น้ก อ้นที่ำาให้อนาคต
การเมอ่งไที่ยในปี ี2023 (พิ.ศ. 
2566) จึงเปี็นความท้ี่าที่าย
อย่างย่�ง โด้ยเฉพิาะท้ี่าที่าย
ต่ออนาคตของผ้้่นำาที่หารที่่�อย้่
ในการเม่องไที่ยได้้ด้้วยการ 
“สู่่บที่อดิอำานาจ” อย่างไม่
เคยมม่าก่อน อนาคตและความ
อย้ร่อด้ของระบัอบัพิน้ที่างไที่ย
จึงเปีน็ปีระเด็้นที่่�น่าสื่นใจเปีน็
อยา่งย่�ง

ที่�ายับที่
ในเง่�อนไขของการต่อส้้ื่

เพิ่�อเสื่รภ่ัาพิและปีระช่าธป่ีไตย 
ขอเพิ่ยงปีระช่าช่นกล้าลุกขึ�น

สื่้ ้สื่ดุ้ท้ี่ายแล้ว “ฤดิห่้นาวั” ที่่�
หนาวเหน็บัจะถึ้กที่ำาลายลง
อยา่งแน่นอน เช่น่ที่่�เราเห็นมา
แล้วว่าระบัอบัอำานาจน่ยมที่่�
เขม้แขง็ท่ี่�สุื่ด้ในปีระว้ต่ศาสื่ตร์
เคยถึก้ที่ำาลายลงด้้วย “อำานาจ
เที่�าขึ้องปีระช่าช่นบนถ้นน” 
มาแล้ว และช่้ยช่นะเช่่นน่�จะ
พิาสื่ง้คมยา่งก้าวสื่้ ่“ฤดิใ่บไมี�
ผู้ลิ” ที่างการเม่องได้้อย่าง
แน่นอน ... 

บที่ควัามีน่�ขึ้อคารวัะต่�อ
การต่�อสู่่�เรย่ักร�องเสู่รภ่ัาพิ
และปีระช่าธิิปีไต่ยัขึ้อง
ปีระช่าช่นที่ั�วัที่กุมีมุีโลก ไมี�
วั�าพิวักเขึ้าจะอย่ั�ในปีระเที่ศ
ใดิก็ต่ามี อ่กที่ั�งไมี�จำาเปีน็วั�า
พิวักเขึ้าจะช่นะในการต่�อสู่่�
ที่่�เกิดิขึ้้�นห้รอ่ไมี� ขึ้อเพิย่ังพิวัก
เขึ้าเห้ล�านั�นกล�าที่่�จะเดิิน “ลง
ถ้นน” ... ขึ้อเพิ่ยังกล�าที่่�จะ 
“ปีระกาศเจต่นารมีณ์” 
ที่างการเมีอ่ง อันจะเปีน็ดัิง
การแสู่ดิงปีระช่ามีติ่ขึ้อง
ปีระช่าช่นร�วัมีกันที่่�ต่�องการ
เห้น็ควัามีเปีล่�ยันแปีลงที่างการ
เมีอ่ง ไมี�ใช่�การต่�องยัอมีจำานน
อย่ั�กับ “อำานาจรฐัเผู้ด็ิจการ” 

ที่่�ใช่�กดิห้วััปีระช่าช่น
สื่ำาหรบ้ัอนาคตแล้ว ที่าง

เล่อกของปีระช่าช่นน่าจะมอ่ย้ ่
2 เสื่น้ที่างค่อ 1) “การลงถ้นน” 
ซึ่ึ�งเปีน็ที่างเล่อกหนึ�งของการ
สื่รา้งความเปีล่�ยนแปีลงที่างการ
เม่องอย่างฉ้บัพิล้น และ 2) 
“การลงเสู่ย่ัง” ด้้วยการปีฏ่เสื่ธ
บัรรด้าผ่้้สื่่บัที่อด้อำานาจด้้วย
กระบัวนการเล่อกต้�งก็เปีน็อ่ก
ที่างเล่อกหนึ�งของการเปีล่�ยน 
แปีลงที่างการเมอ่งเช่น่ก้น แต่
ที่างเล่อกเช่่นน่�ในอ่กด้้านก็ขึ�น
อย้ก้่บัการต้ด้สื่น่ใจของกลุ่มผ้้่
มอ่ำานาจที่างการเมอ่งด้้วยว่า 
พิวกเขาจะเปิีด้ที่างเล่อกเสื่้น
ไหนสื่ำาหรบ้ัปีระช่าช่น

สื่ดุ้ท้ี่ายแล้วเราอาจต้อง
ยอมรบ้ัว่าเส้ื่นที่างอนาคต
การเมอ่งไที่ยในปี ี2023 (พิ.ศ. 
2566) ด้จ้ะเปีน็ “ที่างแพิร�ง” 
ที่่�ต้องต้ด้สื่น่ใจเล่อกวา่ เราท้ี่�ง
หลายปีรารถึนาให้สื่้งคมไที่ย
เด่้นไปีในที่ศ่ที่างใด้ และกลุ่ม
ผ่้ม้อ่ำานาจก็ต้องเล่อกด้้วยวา่ 
พิวกเขาต้องการให้อนาคต
การเม่องไที่ยจบัลงด้้วยการ
ปีระที่ว้งใหญ ่หรอ่ต้ด้สื่น่ด้้วย
การเขา้คห้าเล่อกต้�ง แต่ที่กุคน
ก็หวง้วา่อนาคตจะต้องไม่จบั
ลงด้้วยการรฐ้ปีระหาร เพิราะ
สื่ง้คมไที่ยเด่้นต่ด้ก้บัวนอย่้ใน 
“เขึ้าวังกต่” ของผ้้่นำาการยึด้
อำานาจนานมากเก่นไปีแล้ว!

บัที่ความน่�ขอจบัด้้วยคำา
เต่อนใจของโที่มส้ื่ เพิน (Thomas 
Paine, 1737-1809) น้กที่ฤษฎ่
การเมอ่งช่าวอ้งกฤษ ที่่�กล่าว
ในปีี 1802 ที่่�ว่า “การเล่อก
ห้รอ่การถ้อดิถ้อน (ที่างการ
เมี่อง) ค่ออภิัสู่ิที่ธิิ�ขึ้องเสู่ร่
ช่น” และในที่ำานองเด่้ยวก้น 
การปีระที่้วงที่างการเม่องก็
ค่ออภ่ัสื่ท่ี่ธ่�ของเสื่รช่่นด้้วย!

“เราไม่อาจุ
คัาดหวังท่้�จุะ
เปล่�ยนจุาก
ระบอบเผู้ด็จุการ
ไปส่้ำการม่เสำร่ภาพื่ 
(ได้ง่ายเหม่อนกับ
นอนสำบาย) 
บนท่้�นอนขนนก”

Thomas Jefferson 
(1743-1826)
รัฐบุรุษชาวอเมืริกันั

“ระบอบก้�งอำานาจุน่ยม” ในการเม่องไท้ย
ปัจุจุุบัน เป็นผู้ลผู้ล่ต้โดยต้รงของการ
ส่ำบท้อดอำานาจุของคัณะรัฐประหาร 2014 
เน่�องจุากผู้้้นำารัฐประหารไท้ยไม่เคัยค่ัด
ท่้�จุะลงจุากอำานาจุอย่างแท้้จุร่ง 
พื่วกเขาจุ้งค่ัดสำร้างกลไกรองรับ
ต่้อการม่อำานาจุต่้อเน่�อง

“คัวามอยุต่้ธรรม
ไม่ว่าจุะเก่ดข้�น
ท่้�ไหนก็ต้าม 
เป็นภัยคุักคัาม
ต่้อคัวามยุต่้ธรรม
ในทุ้กๆท่้�”

Martin Luther King 
(1929-1968)
นัักเคลื�อนัไหวด้้านั
สิิทธิิพลเมืืองชาวอเมืริกันั



16 17๒๔23rd Anniversary ๒๔23rd Anniversary

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพิโ์ลกวันััน้ั� ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดร.โสภณ พรโชคชัย
นักเศรษฐศาสื่ต์ร์

และนักวิิช่าการ
ด้านอสัื่งหาริมทรัพย์ 

ด้านการป็ระเมินค่าทรัพย์สิื่น 
และการพัฒนาการเม่อง 

ซ่�งได้รับุการยอมรับุ
จากนานาช่าติ์ 

เป็น็ผ้้่ท้�กล้าแสื่ดงควิามเห็น
ทางการเม่อง

อย่างต์รงไป็ต์รงมา 

ปีระเที่ศไที่ยั
ไดิ�เวัลาเปีล่�ยัน

ที่่�มีาขึ้องผู้่�พิพิิากษา
วัิธิก่ารง�ายัๆในการเปีล่�ยั  น
ปีระเที่ศไที่ยัวัธิิห่้น้�งก็ค่อ การ
เปีล่�ยันที่่�มีาขึ้องผู้่�พิิพิากษา
ในการปีฏิิร่ปีระบบศาลขึ้อง
ไที่ยั ซึ่้�งที่ำาไดิ�ง�ายั ไมี�ยัากเลยั 
ไมี�ต่�องใช่�เวัลานานมีากนัก 
โดิยัเริ�มีต่�นที่่�การเล่อกตั่�ง
ผู้่�พิพิิากษา!

ศ.ดิร.ธิงชั่ยั วันิิจจะก่ล 
อด่้ตอาจารย์ปีระจำาภัาคว่ช่า
ปีระวต่้ศาสื่ตรเ์อเช่ย่ตะวน้ออก
เฉ่ยงใต้และปีระวต่้ศาสื่ตรไ์ที่ย 
มหาวท่ี่ยาล้ยวส่ื่คอนซึ่น่ แมด่้สื่น้ 
สื่หรฐ้อเมรก่า ได้้เคยแสื่ด้ง
ปีาฐกถึา <1> ว่าการปีฏ่ร้ปี
ระบับัศาลไที่ยที่ำาได้้ยาก และ
คงต้องใช่้เวลานานมาก แต่ 
ดิร.โสู่ภัณ พิรโช่คช่ยัั ปีระธาน
ศ้นย์ข้อม้ลว่จ้ยและปีระเม่น
ค่าอสื่ง้หารม่ที่รพ้ิยไ์ที่ย บัจก. 
เอเจนซึ่่� ฟัอร ์เรย่ลเอสื่เตที่ แอฟั
แฟัรส์ื่ (www.area.co.th) เห็น
ต่างวา่การแก้ไขระบับัศาลไที่ย
ที่ำาได้้ไมย่าก เพิย่งจ้ด้ให้มก่าร
เล่อกต้�งผ่้้พิ่พิากษาเช่่นใน
สื่หรฐ้อเมรก่า

ผ่้้พิ ่พิ าก ษ าใน สื่ ห ร ้ฐ 
อเมรก่ามาจากการเล่อกต้�ง
ของปีระช่าช่น ซึึ่�งเปีน็ระบับัที่่�
แตกต่างไปี และเปีน็เร่�องที่่�น่า
ศกึษาเปีน็อยา่งย่�ง ด้ร.โสื่ภัณ์
ได้้พิบัก้บัผ่้ร้้ใ้นสื่หรฐ้อเมรก่า 

ซึ่ึ�งเปีน็แขกของ ด้ร.โสื่ภัณ์ ได้้
แบัง่ปีนัความร้เ้ก่�ยวก้บัระบับั
ศาลและผ่้้พิ่พิากษาใน
สื่หรฐ้อเมรก่า พิบัวา่ผ้้่พิพ่ิากษา
ในสื่หรฐ้อเมรก่ามาจากการ
เล่อกต้�งของปีระช่าช่น ไม่วา่
จะเปีน็ศาลช่้�นต้น ศาลอุที่ธรณ์์ 
และศาลฎ่กาในแต่ละมลรฐ้ 
และย้งม่ศาลในแต่ละเขต 
(County) ศาลเที่ศบัาล ศาล
คด่้เด็้กและเยาวช่น ศาล
ครอบัครว้ ฯลฯ โด้ยมก่ารหา
เสื่ย่งเล่อกต้�ง ห้วงระยะเวลา
การเล่อกต้�งก็ใกล้เค่ยงก้บัการ
เล่อกต้�งนายกเที่ศมนตร ่ ผ่้้
ว่าการรฐ้ แม้แต่เจ้าหน้าท่ี่�
ปีระเมน่ภัาษ่ ห้วหน้าการศึกษา
ของแต่ละรฐ้ ก็ล้วนมาจากการ
เล่อกต้�ง สื่ว่นข้าราช่การปีระจำา
เปีน็แค่ “มีอ่ไมี�” ของปีระช่าช่น

อย่างไรก็ตาม ในกรณ่์
ระด้้บัปีระเที่ศ ผ่้พ้ิพ่ิากษาศาล
ช่้�นต้น ศาลอุที่ธรณ์์ ศาลฎ่กา 
และศาลอ่�นๆ ที่่�มข่อบัเขตอำานาจ
ศาลในการพ่ิจารณ์าเร่�องระด้้บั
ปีระเที่ศ มาจากการแต่งต้�ง
ของปีระธานาธ่บัด่้โด้ยคำา
แนะนำาและคำายน่ยอมของสื่ภัา
สื่ง้ ซึ่ึ�งก็ค่อมาจากผ่้ท้ี่่�ปีระช่าช่น
เล่อกมาเช่น่ก้น นอกจากน่�ยง้
มศ่าลพิเ่ศษที่่�แต่งต้�งโด้ยรฐ้สื่ภัา 
เช่น่ ศาลล้มละลาย ศาลอุที่ธรณ์์
ส้ื่งสุื่ด้ท่ี่�พึิงอุที่ธรณ์์ได้้สื่ำาหรบ้ั

การม่การเล่อกต้�งผ่้้
พิพ่ิากษาเปีน็สื่่�งที่่�ด่้ เพิราะเปีน็
ผ่้ท้ี่่�อย้ใ่นท้ี่องถ่ึ�น เขา้ใจปัีญหา
ต่างๆด่้กว่าผ่้้พิ่พิากษาจาก
สื่ว่นกลางที่่�ไมย่ดึ้โยงปีระช่าช่น
และไม่เข้าใจปัีญหาท่ี่�แที่้จรง่ 
การเล่อกต้�งผ่้้พิ่พิากษาจึง
เหม่อนการให้อำานาจ เคารพิ
ภัม้ป่ีญัญาที่อ้งถ่ึ�น และให้ความ
สื่ำาค้ญแก่ที่้องถ่ึ�น ผ่้้นำา ผ่้้ม่
อ่ที่ธ่พิลที่างความค่ด้ในท้ี่อง
ถ่ึ�นอย่างแที่้จรง่ ที่่�สื่ำาค้ญเรา
ไมต้่องสื่รา้งบ้ัานพิก้ข้าราช่การ
ศาลอย่างที่่�มข่่าวครหาในกรณ่์
หม้่บั้าน “ปี่าแห้วั�ง” <4> ที่่�
เช่ย่งใหม่

เราคงเคยเห็นกรณ่์ผ้้่
พิพ่ิากษาที่่�แสื่นใจด่้และเขา้ใจ
ปีระช่าช่นเปี็นอย่างย่�ง เช่่น 
นายัแฟรงค์ คาพิรโิอ ห้วหน้า
ผ่้พ้ิพ่ิากษาของศาลระด้้บัที่อ้ง
ถ่ึ�นเมอ่งพิรอวเ่ด้นซึ่ ์ที่่�ที่ำาหน้าที่่�
พิ่พิากษาบันบ้ัลล้งก์มานาน
กวา่ 30 ปีแีล้ว ก็ได้้รบ้ัการแต่ง
ต้�งโด้ยเที่ศบัาลเมอ่งพิรอวเ่ด้นซึ่ ์
ที่่�มาจากการเล่อกต้�ง <5> 
หรอ่ผ่้พ้ิพ่ิากษาอ่กรายหนึ�งช่่�อ
นางแอมีเบอร ์วัล่ฟ ์<6> ที่่�
ม่ช่่�อกระฉ่อนในที่างม่เมตตา
น้�น เธอก็เปีน็ผ่้พ้ิพ่ิากษาที่่�มา
จากการเล่อกต้�งของปีระช่าช่น 
<7> ไม่ใช่่ถึ้กแต่งต้�งมาจาก
สื่่วนกลางแต่อย่างใด้ ที่้�งน่� 
ระบับัศาลที่่�มาจากการเล่อก
ต้�งและการแต่งต้�งโด้ยฝ่่าย
บัรห่ารมป่ีรากฏอย้ใ่น National 

การเล่อกตั้�งผู้้้พ่ื่พื่ากษา
จุ้งเหม่อนการให้อำานาจุ 
เคัารพื่ภ้ม่ปัญญาท้้องถ่�น 
และให้คัวามสำำาคััญแก่ท้้องถ่�น ผู้้้นำา 
ผู้้้ม่อ่ท้ธ่พื่ลท้างคัวามค่ัดในท้้องถ่�น
อย่างแท้้จุร่ง

Survey of Court Organization 
United States <8>

การให้ศาลจราจร เด็้ก
และเยาวช่น ครอบัครว้ ฯลฯ 
มาจากการเล่อกต้�งที่ำาให้เก่ด้
การปีฏ่ร้ปีระบับัศาลและ
กระบัวนการยุต่ธรรมได้้เปี็น
อยา่งด่้ และได้้ผ่้พ้ิพ่ิากษาที่่�ด่้ 
ถ้ึาได้้ผ่้พ้ิพ่ิากษาที่่�ไม่ด่้ ปีระช่าช่น
ก็เล่อกใหมไ่ด้้ ต่างจากระบับั
การแต่งต้�งที่่�ขาด้การตรวจ
สื่อบัอย่างแที่จ้รง่

ที่่�มีาขึ้อง
ผู้่�พิพิิากษา
ในปีระเที่ศอ่�น ๆ
 

1. สู่งิคโปีร ์ปีระธานาธบ่ัด่้
ซึ่ึ�งเปี็นปีระมุขในรฐ้พ่ิธ่เปี็นผ่้้
แต่งต้�งผ่้้พิ่พิากษาศาลฎ่กา
ตามคำาแนะนำาของนายก
รฐ้มนตร ่ซึ่ึ�งมาจากการเล่อก
ต้�ง (อย่าหาว่าสื่่งคโปีรเ์ปี็น
เผ่ด็้จการนะครบ้ั เพิราะไม่เคย
มข่า่วครหาวา่ “ซึ่่�อเสื่ย่ง” แต่
อยา่งไร) และผ้้่พ่ิพิากษาเหล่า
น่�ยง้อาจถึก้ถึอด้ถึอนโด้ยการ
เสื่นอของนายกรฐ้มนตรไ่ด้้
เช่่นก้น http://bit.ly/ 
2c0MRpc 

2. มีาเลเซึ่่ยั หล้งการ
ปีรกึษาก้บัที่่�ปีระชุ่มสุื่ลต่าน
แต่ละรฐ้ นายกฯก็เปีน็ผ้้่เสื่นอ
ช่่�อปีระธานศาลฎ่กาเพิ่�อให้

คด่้ต่างๆตามปีระมวลกฎหมาย
ที่หาร ศาลภัาษ่สื่หรฐ้ และศาล
อุที่ธรณ์์สื่ำาหรบ้ัที่หารผ่า่นศึก 
เปีน็ต้น <2>

ในสื่หร้ฐอเมร่กา ผ่้้
พิพ่ิากษาต้องมาจากการเล่อก
ต้�ง ที่้�งน่� อาจยกเวน้ศาลปีกครอง
ท่ี่�พิ่จารณ์าคด่้ระหว่างเจ้า
หน้าที่่�ของรฐ้ก้บัปีระช่าช่นซึึ่�ง
จะมาจากการแต่งต้�ง โด้ย
อำานาจของปีระธานาธบ่ัด่้เปีน็
คนแต่งต้�งต้�งแต่ระด้้บัศาล
ฎ่กาลงมา ในระด้้บัจ้งหว้ด้ของ

บัางมลรฐ้ ผ่้พ้ิพ่ิากษาอาจมา
จากการแต่งต้�งโด้ยห้วหน้าผ้้่
พิพ่ิากษาท่ี่�ปีระธานาธบ่ัด่้แต่ง
ต้� งอ่กท่ี่ อย่างในมลร้ฐ
แคล่ฟัอรเ์น่ยมก่ารรบ้ัสื่มค้รผ่้้
พิ่พิากษาผ่่านสื่ำาน้กงานผ้้่
วา่การรฐ้ <3> เม่�อได้้รบ้ัเล่อก
ต้�งจากปีระช่าช่นแล้ว ผ่้ว้า่การ
รฐ้ซึ่ึ�งปีระช่าช่นเปีน็คนเล่อกก็
จะเปีน็ผ่้แ้ต่งต้�งผ่้พ้ิพ่ิากษา ไม่
ต้องไปีรวมศ้นย์อำานาจอย้่ท่ี่�
ศาลหล้กของปีระเที่ศเปี็นผ่้้
แต่งต้�งผ่้พ้ิพ่ิากษา

สแกนคิิวอาร์์โคิ้ดติิดติามได้
ทางเว็บไซติ์และเฟสบ๊�คิโลกวันน้�
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พิระราช่าธบ่ัด่้ลงพิระปีรมาภ่ัไธย 
และนายกฯย้งเปี็นผ้้่เสื่นอให้
ถึอด้ถึอนได้้โด้ยมก่ารต้�งคณ์ะ
ตลุาการขึ�นสื่อบัสื่วน http://
bit.ly/2cKyL8v แค่ 2 ปีระเที่ศ
น่�ก็เห็นช่ด้้วา่อำานาจฝ่า่ยบัรห่าร
ซึ่ึ�งมาจากปีระช่าช่นสื่ำาค้ญ
ท่ี่�สื่ดุ้ ไม่ใช่ใ่ห้ผ่้พ้ิพ่ิากษาที่่�เปีน็
แค่ขา้ราช่การปีระจำาที่่�ที่ำางาน
ด้้านกฎหมายมา “ข่�คอ”

3. ฟลิิปีปีนิสู่ ์กำาหนด้ไว้
ในรฐ้ธรรมน้ญว่ารฐ้สื่ภัาม่
อำานาจในการแต่งต้�ง ถึอด้ถึอน
ผ่้พ้ิพ่ิากษาในศาลระด้้บัต่างๆ 
http://bit.ly/25BTJ1Q ที่้�งน่�
เพิราะถ่ึอว่าอำานาจอธ่ปีไตย
เปี็นของปีวงช่น ผ่้้พิ่พิากษา
เปี็นข้าราช่การปีระจำาแขนง
หนึ�งท่ี่�สื่ามารถึถึ้กปีระช่าช่น
ถึอด้ถึอนได้้น้�นเอง

4. อินโดิน่เซ่ึ่ยั คณ์ะ
กรรมการตลุาการเปีน็ผ่้เ้สื่นอ
ช่่�อปีระธานศาลฎ่กาเพิ่�อให้
สื่ภัาผ่้้แที่นราษฎรลงมต่เห็น
ช่อบัก่อนนำาสื่ง่ปีระธานาธบ่ัด่้ 
(ที่่�ปีระช่าช่นเล่อกต้�งมาโด้ยตรง) 
เพิ่�อปีระกาศแต่งต้�งต่อไปี 
http://bit.ly/2crkiSp ด้้วย
เหตุน่�จึงถ่ึอว่าการปีกครอง
ของอ่นโด้น่เซึ่ย่ในปีจัจบุัน้เปีน็
ปีระช่าธป่ีไตยโด้ยแที่้

5. เวั่ยัดินามี ที่่น่�มาด้้
ปีระเที่ศสื่้งคมน่ยมซึึ่�งระบับั
กฎหมายต่างจากไที่ย โด้ยผ่้้
พิพ่ิากษาซึึ่�งถ่ึอเปีน็เจ้าหน้าที่่�
ระด้้บัสื่ง้ต้องเปีน็สื่มาช่ก่พิรรค
คอมม่วน่สื่ต์ แต่ร้ปีแบับัการ
แต่งต้�งผ่้พ้ิพ่ิากษาก็คล้ายก้บั
ปีระเที่ศอ่�นที่่�ต้องผ่่านความ
เห็นช่อบัของรฐ้สื่ภัา และท่ี่�
สื่ำาค้ญต้องให้ปีระธานาธ่บัด่้
ซึ่ึ�งเปีน็ผ่้ม้อ่ำานาจสื่ง้สื่ดุ้ในฝ่า่ย
บัรห่ารเปีน็ผ่้แ้ต่งต้�ง ไมใ่ช่ม่าต่
เสื่มอก้บัฝ่า่ยบัรห่าร ฝ่า่ยบัรห่าร
ควบัคุมไม่ได้้ หรอ่พิยายาม
ควบัคุมฝ่่ายบัรห่ารเส่ื่ยเอง 
http://bit.ly/2cMQfW8

6. จ่น ก็คล้ายก้น โด้ย
ปีระธานศาลฎ่กาและผ่้พ้ิพ่ิากษา
ต่างๆได้้รบ้ัการค้ด้เล่อก/แต่ง
ต้�งโด้ยสื่ภัาปีระช่าช่นจ่น http://
bit.ly/2cMYu4e โด้ยเฉพิาะ
ศาลฎ่กาก็ม่ผ่้้พิ่พิากษามาก
ถึึง 340 คน http://bit.
ly/2cMZzJl

7. ญ่�ปุี่น มาด้้ปีระเที่ศ
ปีระช่าธ่ปีไตยในเอเช่่ยบั้าง 
อ.ปิียบุัตร แสื่งกนกกลุ สื่รุปีวา่ 
“จักรพิรรดิิแต่�งตั่�งปีระธิาน
ศาลสู่่งสูุ่ดิจากการเสู่นอช่่�อ
ขึ้องรฐัสู่ภัา (จักรพิรรดิิลงนามี 
อยั�างเด่ิยัวั ไมี�มี่ดุิลพิินิจ) 
ผู้่�พิพิิากษาศาลสู่ง่ที่่�เห้ล่อให้�
คณะรฐัมีนต่รแ่ต่�งตั่�ง” http://
bit.ly/2ct2R2W นายไช่ยยศ 
วรน้นที่ศ์ร่ ่เพิ่�มเต่มว่า “ม่ีการ

ที่บที่วันการดิำารงต่ำาแห้น�ง
ผู้่�พิิพิากษาโดิยัปีระช่าช่น 
ดิ�วัยัวิัธิก่ารลงคะแนนพิร�อมี
กับการเล่อกตั่�งที่ั�วัไปี การ
ที่บที่วันน่�จะม่ีไปีทีุ่กระยัะ
เวัลา 10 ปีี” http://bit.
ly/2cetIw5) นอกจากน่�ย้งม่
การเล่อกต้�งผ่้พ้ิพ่ิากษา (ไมใ่ช่่
ศาลฎ่กา) อ่กด้้วย http://bit.
ly/2cNAe0R

8. เกาห้ล่ ซึ่ึ�งก็เปีน็ปีระเที่ศ
ปีระช่าธ่ปีไตย ระบุัไว้ใน
รฐ้ธรรมน้ญมาตรา 104 (1) วา่ 
ปีระธานศาลฎ่กาได้้รบ้ัการ
แต่งต้�งโด้ยปีระธานาธบ่ัด่้ (จาก
การเล่อกต้�ง) โด้ยผ่่านความ
เห็นช่อบัจากรฐ้สื่ภัา http://
bit.ly/2ceu3z6 ที่กุปีระเที่ศ
ขา้งต้นเขาให้ความสื่ำาค้ญก้บั

อ่ย่ปีต์ซึ่ึ�งใช่้ที่้�งหล้กกฎหมาย
อ่ สื่ ล า ม แ ล ะ ยุ โ ร ปี ใ ห้
ปีระธานาธบ่ัด่้เปีน็คนแต่งต้�ง
ผ่้พ้ิพ่ิากษาศาลฎ่กา http://
bit.ly/2cKL5FT ในท้ี่�ง 3 
ปีระเที่ศมสุื่ล่มน่� ต่างก็ให้ฝ่า่ย
บัรห่ารเปีน็ผ่้ม้อ่ำานาจสื่ง้สื่ดุ้ใน
การแต่งต้�ง จะเห็นได้้ช่้ด้เจน
วา่อำานาจฝ่า่ยบัรห่ารเปีน็ผ่้น้ำา
ในการขบ้ัเคล่�อนปีระเที่ศ ไมใ่ช่่
อำานาจตลุาการ

12. รสัู่เซึ่ย่ั มาด้ป้ีระเที่ศ
สื่ง้คมน่ยมบัา้ง ผ่้พ่้ิพิากษาศาล
ฎ่กาของรส้ื่เซึ่่ยม่จำานวนมาก
ถึึง 115 คน มาจากการเสื่นอ
ช่่�อของปีระธานาธ่บัด่้ (ที่่�มา
จากการเล่อกต้�ง) เพิ่�อให้วฒุิส่ื่ภัา 
(ที่่�มาจากการเล่อกต้�ง) เปีน็ผ่้้
อนุมต่้ http://bit.ly/2cMVLIi 
น่�ก็เปีน็การให้ฝ่า่ยบัรห่ารเปีน็
ผ่้แ้ต่งต้�งฝ่า่ยตุลาการ ศาลใน
ระด้้บัล่างๆลงมาก็แต่งต้�งโด้ย
ปีระธานาธ่บัด่้หรอ่ผ้้่บัรห่าร
แต่ละที่อ้งที่่� ในบัางกรณ่์ยง้ม่
การเล่อกต้�งผ่้้พิ่พิากษาศาล
แขวงอ่กด้้วย

13. อังกฤษ ต้นตำารบ้ั
ปีระช่าธป่ีไตย คณ์ะกรรมการ
สื่รรหาเปีน็ผ่้ส้ื่รรหาผ้้่พิพ่ิากษา
ศาลฎ่กา และนำาเสื่นอต่อ Lord 
Chancellor (รฐ้มนตรยุ่ต่ธรรม
ในอ้งกฤษที่่�มห่น้าที่่�เปีน็อธบ่ัด่้
ศาลสื่้งสุื่ด้และเปี็นปีระธาน
สื่ภัาขนุนาง) โด้ยรฐ้มนตรอ่าจ
อนุมต่้ หรอ่ไมอ่นุมต่้ หรอ่สื่้�ง
ให้ไปีสื่รรหาใหม่ และนายกฯ
จะเปี็นผ่้้นำาช่่�อผ่้้ได้้รบ้ัเล่อก

ประเท้ศประชาธ่ปไต้ยท่้�แท้้จุร่งเขาถ่อว่าย่�งเล่อกตั้�งมากทุ้กระดับ 
ย่�งได้คันท่้�ต้้องใจุประชาชน ไม่ได้มาสำร้างภาพื่กล่าวหานักการเม่อง
ว่าเลวสำารพัื่ดเพ่ื่�อตั้วเองจุะได้ล้มล้างการปกคัรองในระบอบ
ประชาธ่ปไต้ย แม้แต่้ผู้้้พ่ื่พื่ากษายังต้้องมาจุากการเล่อกตั้�ง 
และสำามารถถ้กถอดถอนได้โดยตั้วแท้นของประชาชน 

ที่ล้เกล้าฯให้พิระราช่น่่อ้งกฤษ
ลงพิระปีรมาภ่ัไธย http://
bit.ly/2cKSx3U

จะเห้น็ไดิ�วั�าในปีระเที่ศ
ทัี่�วัโลกไมี�วั�าระบอบไห้น 
ภัมิ่ีภัาคใดิ ก็ล�วันแต่�ให้�อำานาจ
ฝ่ายับริห้ารเขึ้�มีแขึ้็งเพิ่�อ
ปีระโยัช่น์ขึ้องปีระเที่ศช่าติ่
และปีระช่าช่น ไมี�ใช่�บ�อน
ที่ำาลายัฝ่ายับรหิ้าร เพิราะมี่
อำานาจที่่�มีองไมี�เห้น็ (พิรรค
ขึ้�าราช่การ) คอยัจะเปีน็ให้ญ�
แที่นปีระช่าช่น ในสู่ากลโลก
ขึ้�าราช่การปีระจำามี่ไวั�เพิ่�อ
เปีน็ “มีอ่ไมี�” ให้�กับขึ้�าราช่การ
การเมีอ่ง ปีระเที่ศปีระช่าธิปิี 
ไต่ยัที่่�แที่�จรงิเขึ้าถ่้อวั�ายัิ�ง
เล่อกตั่�งมีากที่กุระดัิบ ยัิ�งไดิ�
คนที่่�ต่�องใจปีระช่าช่น ไมี�ไดิ�
มีาสู่ร�างภัาพิกล�าวัห้านักการ
เมี่องวั�าเลวัสู่ารพิัดิเพิ่�อตั่วั
เองจะไดิ�ล�มีล�างการปีกครอง
ในระบอบปีระช่า ธิิปีไต่ยั 
แมี�แต่�ผู้่�พิพิิากษายังัต่�องมีา
จากการเล่อกตั่�ง และสู่ามีารถ้
ถ้่กถ้อดิถ้อนไดิ�โดิยัตั่วัแที่น
ขึ้องปีระช่าช่น

ปีระเที่ศไที่ยัจะเจรญิไดิ�
ก็ต่�อเมี่�อไดิ�เวัลาเปีล่�ยันท่ี่�มีา
ขึ้องผู้่�พิิพิากษาให้�มีาจาก
การเล่อกตั่�งขึ้องปีระช่าช่น 
ผู้ก่พินักับปีระช่าช่นจรงิๆ

ผ่้้แที่นปีระช่าช่นที่่�มาบัรห่าร
ปีระเที่ศ ไมไ่ด้้ใสื่ร่า้ยว่าจะเขา้
มาโกงสื่ถึานเด่้ยว

9. ศรลั่งกา ห้นมาด้เ้อเช่ย่
ใต้บัา้ง นายกฯเปีน็ผ้้่แต่งต้�งผ้้่
พิพ่ิากษาศาลฎ่กาตามที่่�ผ่า่น
ความเห็นช่อบัของรฐ้สื่ภัา ไมใ่ช่่
รบ้ัราช่การมาจนแก่แล้วม่
อำานาจอธ่ปีไตยส่ื่วนต้ว คน
อ่�นแตะต้องไม่ได้้ ย่�งกว่าน้�น
ผ่้พ้ิพ่ิากษาศาลฎ่กายง้อาจถึก้
ถึอด้ถึอนโด้ยรฐ้สื่ภัาซึึ่�งถ่ึอวา่
เปีน็ผ่้ร้บ้ัมอบัอำานาจอธป่ีไตย
มาจากปีระช่าช่นโด้ยตรง 
http://bit.ly/2ckYhDa

10. อินเด่ิยั ซึ่ึ�งเปีน็ปีระเที่ศ
ใหญ ่มร่ะบับัศาลฎ่กาที่่�มก่าร
แต่งต้�งโด้ยระบับัสื่ถึาบัน้ของ
ตนเอง (Supreme Court of 

India’s Collegium System) 
แต่ก็ม่ความพิยายามต้�งคณ์ะ
กรรมการสื่รรหาข้าราช่การ
ตลุาการซึึ่�งยง้ไม่สื่ำาเรจ็ ผ่้ว้า่การ
รฐ้ก็มส่่ื่วนรว่มพิจ่ารณ์าแต่งต้�ง
ผ่้้พิ่พิากษาในแต่ละรฐ้ด้้วย 
http://bit.ly/2csYwN1 และ
ที่่�น่าสื่นใจย่�งก็ค่อ การมศ่าล
หม้บ่ัา้นหรอ่ศาลปีระช่าช่นท่ี่�
ปีระกอบัด้้วยผ่้พ้ิพ่ิากษา น้ก
กฎหมาย และน้กสื่ง้คม สื่งเคราะห์ 
http://bit.ly/2ciV2ZQ 

11. ต่ะวันัออกกลาง ลอง
ห้นมาด้ป้ีระเที่ศมุสื่ล่มบัา้ง ใน
กรณ่์อ่หรา่นอำานาจในการแต่ง
ต้�งผ้้่พิพ่ิากษาศาลฎ่กาขึ�นอย้่
ก้บัผ้้่นำาที่างศาสื่นา (Faqih) 
http://bit.ly/2cKK8NW  ใน
ซึ่าอุด่้อาระเบัย่ขึ�นอย้ก้่บักษ้ตรย่ ์
http://bit.ly/2ce65oP สื่ว่น

อ�างอิง

<1> ธงชีย้ วนิิั้จจะกล่ี่ : นิั้ติริฐ้
อภิัสิัท้ธิ�แลี่ะริาชีนิั้ติธริริม | ปาฐกถา
ปว๋ย อ้�งภัากริณ์์ คริ้�งท่้� 17 
https://www.youtube.com/
watch?v=jsGUuiiG9SM

<2> โปริดอ่านั้ริายลี่ะเอ่ยดได้ท้่� 
https://bit.ly/3J1JNW4

<3> Instructions for 
Completing Judicial 
Appointment Applications. 
https://www.gov.ca.gov/
instructions-for-completing-
judicial-appointment-
applications

<4> “หม่บ้่านั้ปา่แหว่ง” : สุัดท้้าย
ก็ให้ขึ้า้ริาชีการิอย่่อยา่งสิั�นั้เปล่ี่อง. 
AREA แถลี่ง ฉบ้บท้่� 147/2563 : 
วน้ั้ศุกริท์้่� 6 มน่ั้าคม 2563. 
https://bit.ly/2wBO3uc

<5> เปดิใจ “แฟริงค์ คาพริโิอ” 
ผู้่พ้พิากษาใจด่แห่ง “พริอวเิดนั้ซ์์” 
https://www.voathai.com/a/
judge-justice-caught-in-
providence-article-voa-
thai/5299291.html

<6> 2 คลิี่ปด้งกริะฉ่อนั้ขึ้อง
ผู้่พ้พิากษาสัาวจาก Kentucky 
คนั้น่ั้�เด็ดเด่�ยวแลี่ะมห้่วใจแสันั้
ซ์าบซ้์�ง! https://bit.
ly/2UaNX58

<7> General Election for 
Kentucky 30th District Court 
2nd Division. Incumbent 
Amber B. Wolf won election in 
the general election for 
Kentucky 30th District Court 
2nd Division on November 6, 
2018. https://ballotpedia.org/
Amber_B._Wolf

<8> https://babel.hathitrust.
org/cgi/pt?id=uc1.
b4178250&view=1up&seq=42

ป้า้ยหาเสียีงเลืือกต้ั้�งผู้้�พิพิิากษาแลืะตั้ำาแหน่่งอื�น่ๆใน่สีหรัฐ้อเมรักิา
ที่ี�มา: https://www.amarillopioneer.com/blog/2017/12/22/legal-signs-how-candidates-can-keep-
yard-signs-legal



20 21๒๔23rd Anniversary ๒๔23rd Anniversary

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพิโ์ลกวันััน้ั� ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วิิญญัติิ ชาติิมนติรี 
เลขาธิการสื่มาพันธ์

นักกฎหมายเพ่�อสิื่ทธิเสื่ร้ภาพ 
(สื่กสื่สื่.) 

หลัง คสื่ช่. เข้าย่ดอำานาจ 
ทนายวิิญญัติ์ชั่กช่วิน

เพ่�อนๆ ทนายควิามด้วิยกัน
มาตั์�งกลุ่มช่่�อว่ิา 

กลุ่มนักกฎหมายอาสื่า
เพ่�อสิื่ทธิมนุษยช่น (กนสื่.)

เข้าช่่วิยเหล่อป็ระช่าช่น
ท้�ได้รับุผ่ลกระทบุ
จากคำาสัื่�ง คสื่ช่.

ต่์อมาเป็ล้�ยนช่่�อกลุ่มเป็น็
สื่มาพันธ์นักกฎหมาย

เพ่�อสิื่ทธิเสื่ร้ภาพ (สื่กสื่สื่.) 
ปั็จจุบัุนช่่วิยเหล่อ

ผ้้่ไม่ได้รับุควิามเป็น็ธรรม
จากคด้ทางการเม่อง 

นับุเป็น็ทนายควิาม
เพ่�อสิื่ทธิมนุษยช่น

อ้กคนหน่�ง
ท้�สัื่งคมไทย

ต้์องป็รบุม่อให้

อยั�าคิดิ “เปีล่�ยัน” 
ดิ�วัยัคำาพิด่ิ

แต่่ต้่อง่ “เปล่�ย่น” ด้วย่ก็ารทำำา
ปีระวัติั่ศาสู่ต่รก์ารเมีอ่งการ
ปีกครองไที่ยัม่ีสู่มัีพัินธิภัาพิ
แบบนำาพิ้�งเรอ่เสู่อ่พิ้�งปีา่ดิ�วัยั
เรอ่แจวัลำาสู่ดุิที่�ายัที่่�ล�าห้ลัง
เพิราะแรงขึ้บัเคล่�อนแบบเดิิมี
ใช่�มีานมีนาน ต่ราบใดิเรอ่
ปีระเที่ศไที่ยัยัังต่�องแล�นไปี
ขึ้�างห้น�าในสู่ายันำา จำาต่�องม่ี
นายัที่�ายัเรอ่ห้รอ่ผู่้�ควับคุมี
เรอ่ท่ี่�ช่าญฉลาดิและมี่วิัสู่ัยั
ที่ัศน์ ผู้่�นำาปีระเที่ศก็เปีรย่ับ
เห้ม่ีอนนายัที่�ายัเรอ่ห้รอ่ผู้่�
ควับคมุีเรอ่

ผ่้ม่้อำานาจในปีระเที่ศใน
องค์กรต่างๆเปีรย่บัเปีน็ลก้เรอ่
ที่่�รบ้ัคำาสื่้�งของนายที่้ายเรอ่ที่่�
ต้องใช่ก้ารกระที่ำาที่่�เปีน็ผ่ลงาน
อ้นเปีน็ที่่�ยอมรบ้ัของปีระช่าช่น
มากกว่าการใช่ค้ำาพิด้้ แต่ผ่้น้ำา
ที่่�ยง้ปีระสื่บัความล้มเหลวจาก
การใช่ค้ำาพิด้้ พิด้้ไม่น่าฟังั ไม่
น่าเช่่�อถ่ึอ เอาแต่ใจ ข่�หงดุ้หงด่้ 
ช่อบัพิด้้ด้้อยค่าปีระช่าช่น ย่�ง
ตอกยำาวา่ปีระเที่ศช่าต่ภัายใต้
ผ่้้นำาน่�ไรอ้นาคต เสื่่ยโอกาสื่
กวา่ที่่�จะยอมรบ้ัและที่นต่อไปี
ได้้

เช่่�อว่าบัด้้น่�ปีระช่าช่นสื่ว่น
ใหญ่อาจเห็นสื่อด้คล้องก้นวา่ 
ผ่้น้ำาของไที่ยแสื่ด้งออกว่าช่อบั
การพิด้้มากกว่าการที่ำาผ่ลงาน
ให้เปีน็ที่่�ยอมรบ้ัของปีระช่าช่น 
แม้แต่จะเปีล่�ยนแปีลงตนเอง
ย้งไม่เช่่�อว่าจะที่ำา บัรห่าร
ปีระเที่ศด้้วยคำาพ้ิด้ ไม่คำานึง

ขด้้แย้ง และมอบัอำานาจให้กลุม่
คนมามอ่ำานาจเบัด็้เสื่รจ็ ซึึ่�งหา
หล้กการท่ี่�ถึก้ต้องให้แก่ส้ื่งคม
แที่บัไม่ได้้ เราจึงได้้ผ่้น้ำาที่่�ด่้แต่
พิ้ด้ สื่่วนการม่ผ้้่นำาที่่�ไรว้่ส้ื่ย
ที่ศ้น์ ขาด้ความร้ ้ขาด้การรบ้ั
ฟัังเสื่่ยงคนอ่�น ช่อบัอ้างว่าม่
ปีระสื่บัการณ์์ช่ว่ต่มากมาย แต่
อ่โก้ (Ego) สื่ง้ ต้ด้สื่น่ใจด้้วย
ตนเองคนเด่้ยว หรอ่บัางคน
เรย่กมน้วา่ “อำานาจเผ่ด็้จการ
น่ยม” กลายเปีน็จดุ้อ่อนสื่ำาค้ญ
ต่อการพิ้ฒินาของปีระเที่ศ 
เพิราะความต้�งใจที่่�จะที่ำาสื่่�งที่่�
ค่ด้ว่าด่้ตามใจผ่้้นำาน้�น ย่อม
มองไมเ่ห็นความจรง่ และมอง
ข้ามผ่ลล้พิธ์ที่่�จะเปี็นปัีญหา
ตามมาในภัายหล้ง

ผ่้้นำาปีระเภัที่น่�ม้กจะ
แสื่ด้งออกถึึงต้วตนคนเด่้ยว
เปีน็ใหญแ่ล้ว มก้มพ่ิฤต่กรรม
เก่ด้จากการต่ความไปีเอง หรอ่
ค่ด้เอาเอง ไม่เคารพิข้�นตอน
และกฎหมายท่ี่�ใช่บ้ัง้ค้บั การ
ต้�งใจสื่่�อสื่ารตามแบับัฉบับ้ัของ
ตนอยา่งผ่ด่้พิลาด้ ไมแ่ยแสื่ต่อ
ความร้้สื่ึกของผ่้้ฟัังท่ี่�เปี็น
ปีระช่าช่น การขาด้ความร้แ้ละ
ปีระสื่บัการณ์์ในงานบัรห่าร 
การขาด้ที่่�ปีรกึษาที่่�ม่ความร้้
จรง่ ม่คนใกล้ต้วท่ี่�ปีระจบั
สื่อพิลอ จึงยากที่่�ผ่้น้ำาจะยอมรบ้ั
ความจรง่และนำาผ่ลกระที่บัที่่�
เปี็นปีัญหามาค่ด้ ว่เคราะห์ 
และแยกแยะอย่างแที่้จรง่ 
อุปีน่สื่ย้คนล้กษณ์ะน่�ยง้ถ่ึายที่อด้
ไปีสื่้่กลุ่มคนผ่้้ม่อำานาจอ่�นๆ
ด้้วยอยา่งมน้่ยสื่ำาค้ญ

กลุ่มคนผ้้่ม่อำานาจอ่�นๆที่่�
ใช่้บั้งค้บักฎหมายในท่ี่�น่�
หมายความรวมถึึงผ้้่มอ่ำานาจ
ในการต่ความกฎหมาย ถ่ึอวา่
เปีน็คนที่่�มห่น้าที่่�ต้องยึด้หล้ก
น่ต่ศาสื่ตร ์และต้องปีฏ่บัต่้ตาม
กฎหมาย ไมม่ส่ื่ท่ี่ธ่�ที่่�จะฝ่า่ฝ่นื
กฎหมายได้้เช่น่ก้นก้บัปีระช่าช่น
ที่กุคนในปีระเที่ศ

เราอาจมองด้้วยความ
เข้าใจถึึงกฎธรรมช่าต่ว่าเปี็น
เร่�องธรรมด้าที่่�จะต้องมค่วาม
ผ่ด่้พิลาด้จากการกระที่ำาของ
คนเก่ด้ขึ�นได้้เสื่มอ แต่ความ
ผ่่ด้พิลาด้ท่ี่�จะพิอยอมรบ้ัก้น
ได้้ของผ้้่นำาไม่ใช่่เร่�องกฎ
ธรรมช่าต่ แต่หมายถึึงความ
ผ่่ด้พิลาด้ของผ่้้นำาโด้ยต้�งใจ
กระที่ำาหรอ่จงใจฝ่า่ฝ่นืโด้ยไม่
ฟังัเสื่ย่งปีระช่าช่นหรอ่ผ่ลกระ
ที่บัที่่�จะม่ต่อปีระช่าช่นและ
ปีระเที่ศ

บัางคนเสื่นอที่างออก
ด้้วยการป้ีองก้นปีราบัปีราม 
ด้้วยการใช่ก้ฎระเบัย่บั กฎหมาย
ที่่�ใช่บ้ัง้ค้บัก้นอย่้อยา่งมากมาย 
โด้ยไมเ่ห็นต้องกล้วความผ่ด่้
พิลาด้น้�น ปีระช่าช่นบัางกลุ่ม
หวง้ว่าคนที่่�อย้ใ่นอำานาจที่่�เปีน็
ขา้ราช่การระด้้บัสื่ง้ สื่รา้งความ
เช่่�อถ่ึอในที่างจารต่ปีระเพิณ่์ 
จะมาคานอำานาจและตรวจ
สื่อบัน้กการเมอ่ง แต่การกล้บั
หาได้้เปีน็เช่น่น้�นไม ่เพิราะคน
ที่่�มาอย้ใ่นตำาแหน่งที่่�จะมาเปีน็
ความหวง้กล้บักลายเปีน็ผ่้ท้ี่รง
อำานาจที่่�เล่นการเมอ่งแลกรบ้ั
ปีระโยช่น์ต่างตอบัแที่นเส่ื่ยเอง

เห็นได้้วา่คนที่่�กล่าวยกยอ่ง
ว่าเปี็นคนด่้ที่่�แต่งต้�งให้มาใช่้
อำานาจก็ไมส่ื่ามารถึรบ้ัผ่ด่้ช่อบั
ผ่ลกระที่บัจากการบั่ด้เบั่อน
อำานาจน้�นได้้ เพิราะคงล่ม
สื่้งเกตว่าความจรง่คนเหล่า
น้�นได้้สื่รา้งปีรากฏการณ์์ที่่�
ที่ำาให้กฎหมายถึก้ใช่เ้ปีน็เคร่�อง
ที่ำาลายในที่างการเมอ่ง ไมไ่ด้้
ใช่เ้ปีน็บัรรที่ด้้ฐานอยา่งที่่�ควร
จะเปีน็ไปีตามหล้กการพิ่�นฐาน
ที่่�สื่รา้งขึ�นเอง จนเสื่ย่ความเช่่�อ
ม้�น เสื่ย่ความยุต่ธรรมมาแล้ว
หลายคร้�ง

ด้้งน้�น ความยุต่ธรรมจึง
ขึ�นอย้ก้่บัผ่้ม่้อำานาจจะกำาหนด้
อย่างไรก็ได้้ ผ่้้ที่่�เสื่นอให้ใช่้
กฎหมายเปีน็ที่างออกลด้ความ

สแกนคิิวอาร์์โคิ้ดติิดติามได้
ทางเว็บไซติ์และเฟสบ๊�คิโลกวันน้�

ถึึงว่ธค่่ด้ที่่�จะเปีล่�ยนปีระเที่ศ
ให้เจรญ่ก้าวหน้า เรอ่ปีระเที่ศไที่ย
ที่่�อย้ภ่ัายใต้นายท้ี่ายเรอ่เช่่นน่�
จึงยากที่่�จะพิฒ้ินาให้มค่วาม
เจรญ่ก้าวหน้าและเก่ด้ความ
สื่น้ต่สุื่ขได้้ ย่�งกวา่การเขน็ครก
ขึ�นภัเ้ขา นอกจากปีระช่าช่นใน
ยุคด่้จ่ที่ล้ไมเ่พิย่งแต่สื่งสื่ย้ ไม่
ให้ความเช่่�อม้�นก้บัคำาพ้ิด้ขาย
ฝ่นัแล้ว การกระที่ำาด้้วยนโยบัาย
ของรฐ้บัาลที่่�ปีระสื่บัความล้ม
เหลวย้งเปี็นส่ื่�งตอกยำาความ
ไม่เอาไหนของผ่้้นำาปีระเที่ศ 
แม้จะใช่้เง่นอ้ด้ฉ่ด้เข้าระบับั
เพิ่�อจะกระตุ้นการใช่จ่้าย เปิีด้
แคมเปีญกระตุ้นการที่อ่งเที่่�ยว
หวง้ให้ต้วเลขที่างเศรษฐก่จด่้
ขึ�นเปีน็ระยะๆตามแนวที่างน้ก
เศรษฐศาสื่ตรข์้างกายก็ตาม 
แต่สื่่�งที่่�เห็นผ่ลล้พิธ์ภัาพิรวม
จรง่กล้บัไม่ใช่แ่รงกระตุน้สื่ำาค้ญ
ให้ปีระช่าช่นมค่วามก้าวหน้า
และมค่ณุ์ภัาพิช่ว่ต่ที่่�ด่้ขึ�นได้้

เร่�องความสื่ำาเรจ็ในการ
ด้ำารงช่่พิของปีระช่าช่นจึงรบ่ั
หร่� ความขาด้ไรป้ีระสื่ท่ี่ธภ่ัาพิ
ของรฐ้ที่่�จะสื่รา้งสื่วส้ื่ด่้การไม่
ต้องถึามหา เพิราะความเปีน็
จรง่ที่างสื่ง้คมในช่ว่งที่่�ผ่า่นมา 
การที่่�ปีระเที่ศไที่ยม่ผ่้้นำาจาก
ที่หารอ้นมาจากการที่ำารฐ้ 
ปีระหารได้้กลายเปีน็อุปีสื่รรค
สื่ำาค้ญต่อความหว้งของ
ปีระช่าช่นอย่างหล่กเล่�ยงไม่
ได้้ คุณ์ภัาพิช่่ว่ตท่ี่�ด่้ของ

ปีระช่าช่นในปีระเที่ศจึงตำากว่า
มาตรฐานเม่�อเท่ี่ยบัก้บังบั
ปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีี

บัาปีเคราะหท์ี่่�ปีระช่าช่น
ได้้รบ้ัจึงสื่ะท้ี่อนออกมาในร้ปี
แบับัปีญัหาอาช่ญากรรม ปีญัหา
ยาเสื่พิต่ด้ ปีญัหาความขด้้แย้ง
ในเร่�องปีากท้ี่อง ปีญัหาสื่น่ค้า
แพิง เปีน็ต้น

การที่่�จะนำาพิาปีระเที่ศ
ไปีสื่้ค่วามเจรญ่ก้าวหน้าได้้น้�น 

นอกจากจะต้องร่�อต้องแก้
ปีัญหาใหญ่ที่่�ระบับัของการ
บัง้ค้บัใช่ก้ฎหมายแล้ว ความ
ค่ด้ที่ศ้นคต่ของต้วบุัคคล หรอ่
ความผ่่ด้พิลาด้ที่่�เก่ด้จากคน 
(Human Error) ก็เปีน็ปีญัหา
ใหญไ่มแ่พิก้้น เพิราะปีญัหาที่่�
ที่ำาให้ปีระเที่ศช่าต่ต้องตกอย่้
ในภัาวะแบับัล้มลกุคลกุคลาน
เช่น่น่�ล้วนมปั่ีจจ้ยจากการกระ
ที่ำาของคนท้ี่�งสื่่�น
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แต่ความจรง่แล้วผ่้เ้ขย่น
กล้บัได้้เห็นความเลวรา้ยจาก
การใช่้อำานาจของกลุ่มคนท่ี่�
เปีน็ขา้ราช่การที่่�อย้ใ่นองค์กร
ของรฐ้ องค์กรอ่สื่ระ ที่่�เม่�อเขา้
สื่้อ่ำานาจก็ยอมที่่�จะเสื่ย่เก่ยรต่ 
ที่ำาลายหล้กการได้้อย่างไม่
สื่ะที่กสื่ะที่้าน ถ้ึากฎหมายท่ี่�
ตราออกมาแล้วเปีน็กฎหมาย
เลว ยอ่มกลายเปีน็ปีญัหาของ
ฝ่า่ยน่ต่บัญ้ญต่้ที่่�จะต้องปีรบ้ัปีรุง
แก้ไขไปีตามกระบัวนการท่ี่�
สื่ามารถึตรวจวด้้ได้้จากปัีญหา
ที่างกฎหมาย หรอ่ช่อ่งว่างหล้ง
จากการปีระกาศใช่ ้แต่ปีญัหา
ที่่�เก่ด้จากความผ่ด่้พิลาด้ของ
คน (Human Error) อยา่งต้�งใจ 
ที่ำาลายความช่อบัธรรมของ
ตนเองอย่างไรม้โนธรรมสื่ำานึก 

สื่รา้งความเจ็บัปีวด้ ค้บัแค้น
ใจต่อปีระช่าช่นที่้�งปีระเที่ศ ยาก
ที่่�จะหวนค่นให้ยอมรบ้ัความ
ผ่ด่้พิลาด้น้�นได้้

ปีระเที่ศไที่ยมป่ีระช่ากร

เล่อกต้�งได้้ก็เห็นมาแล้ว บุัคคล
ท่ี่�ผ่้้สื่มร้้ร่วมค่ด้ที่่�ม่อำานาจ
ต่ความกฎหมายใช่้อำานาจ
อำาพิรางวางต้วให้ผ่้้นำาที่่�ไร้
ภัาวะผ้้่นำา กล้บัสื่รา้งความไร้
มาตรฐาน ละเลยต่อหล้กการ 
แบับัเข่ยนด้้วยม่อแต่ลบัด้้วย
เที่้าอย่างโจ่งแจ้ง ด้้วยการ
แกล้งที่ำาด่้ สื่รา้งภัาพิล้กษณ์์ด่้ 
และอ้างความเปี็นคนด่้ด้้วย
การโฆษณ์าช่วนเช่่�อ ด้้วยเหตุ
น่�คนไที่ยที่่�อยากเปีน็ไที่ อยาก
จะเปีล่�ยนแปีลง ต่างก็ที่ราบั
เหตุแห่งปัีญหาของการใช่้
อำานาจต่ความกฎหมายและ
เที่คน่คที่างกฎหมายที่่�แม้แต่
รฐ้ธรรมน้ญก็ย้งถึ้กบั่ด้เบั่อน 
บัด่้หล้กการได้้อย่างงา่ยด้าย

เราจึงต้องมยุ่ที่ธศาสื่ตร์
ที่่�ด่้นำาไปีสื่้ก่ารเปีล่�ยนแปีลงได้้
โด้ยท่ี่�เราไม่ที่ำาผ่่ด้กฎหมาย
บั้านเม่อง ไม่ข้ด้ต่อหล้กการ
สื่ท่ี่ธม่นุษยช่น และไมเ่ปีน็การ
บัอ่นที่ำาลายความรว่มมอ่ของ
ปีระช่าช่นด้้วยก้นเอง

คนไที่ยัต่�องที่ำาในทัี่นที่ ่
เพิราะปีระเที่ศไที่ยัถ้้งเวัลาที่่�
จะต่�องเปีล่�ยัน แล�วัเปีล่�ยัน
ไปีสู่่�ควัามีเปีน็ไที่จรงิๆ ไมี�ใช่�
เพิย่ังแค�คำาพิด่ิ ต่�องร�วัมีมีอ่
ช่�วัยักัน “เปีล่�ยัน” ครั�งสู่ำาคัญ
น่�

คันท่้�กล่าวยกย่องว่าเป็นคันด่
ท่้�แต่้งตั้�งให้มาใช้อำานาจุก็ไม่สำามารถรับผู่้ดชอบ
ผู้ลกระท้บจุากการบ่ดเบ่อนอำานาจุนั�นได้ 
เพื่ราะคังล่มสัำงเกต้ว่าคัวามจุร่งคันเหล่านั�น
ได้สำร้างปรากฏการณ์ท่้�ท้ำาให้กฎหมายถ้กใช้
เป็นเคัร่�องท้ำาลายในท้างการเม่อง ไม่ได้ใช้เป็นบรรทั้ดฐาน
อย่างท่้�คัวรจุะเป็นไปต้ามหลักการพ่ื่�นฐานท่้�สำร้างข้�นเอง
จุนเส่ำยคัวามเช่�อมั�น เส่ำยคัวามยุต่้ธรรมมาแล้วหลายคัรั�ง

กวา่ 60 ล้านคน มค่วามเปีน็
ไที่ในต้วตนเปี็นเอกล้กษณ์์
ต้�งแต่ในอด้่ตมาจนปีัจจุบั้น 
ย่อมจะไม่ที่นต่อผ้้่นำาท่ี่�น่ยม
อำานาจเผ่ด็้จการและกลุ่มผ่้ม่้

อำานาจต่ความกฎหมายที่่�ไม่
ยดึ้โยงก้บัปีระช่าช่นไปีนานๆ
ได้้ ผ่้ค้นเหล่าน่�ตอบัโต้ปีระช่าช่น
ด้้วยการออกกฎหมายหา้มการ
ว่จารณ์์พิวกเขา หรอ่ไม่ห้าม

แต่ม่เง่�อนไขและข้อจำาก้ด้ท่ี่�
พิรอ้มจะลงโที่ษที่างกฎหมาย
ก้บัปีระช่าช่น ได้้ใช่อ้ำานาจของ
ตนที่่�ระบัอบัอำานาจเผ่ด็้จการ
น่ยมปีระเคนให้

ผ่้เ้ขย่นเช่่�อกฎธรรมช่าต่
ของคนไที่ย สื่่�งที่่�เห็นและกำาล้ง
ด้ำาเน่นให้ม่กลไกตรวจสื่อบั
องค์กรอ่สื่ระ กลุม่คนผ่้ใ้ช่อ้ำานาจ
ต่ความได้้อย่างที่่�ที่ำาก้บัน้กการ
เมอ่ง อ้นจะเปีน็รากฐานแห่ง
การเปีล่�ยนแปีลงปีระเที่ศได้้ 
อาที่ ่การเปีล่�ยนผ้้่นำาหรอ่การ
กำาจ้ด้จุด้อ่อนต่อการพิ้ฒินา
ปีระเที่ศ เพิราะคนไที่ยจะต้�ง
ความหว้งให้ผ่้น้ำาเปีล่�ยนแปีลง
ตนเอง เพิ่�มความฉลาด้ที่าง
สื่ต่ปีัญญา และที่างอารมณ์์ 
ที่างความค่ด้ รวมถึึงการใช่้

เหตผุ่ลที่่�ด่้ ก็คงจะไมท่ี่น้กาล 
และไม่จำาเปี็นต้องที่นผ่้้นำา
ล้กษณ์ะน่�อ่กต่อไปี เพิราะไม่
ต้องให้โอกาสื่ มเ่วลาจะให้วาง
ยุที่ธศาสื่ตรช์่าต่จากผ่้น้ำาเช่่น
น่�อ่ก แมป้ีเีด่้ยวก็พิง้พิน่าศได้้ 
โด้ยไม่ต้องรอช่าต่หน้า การ
พิ่จารณ์าความจำาเปี็นและ
ตรวจสื่อบัองค์กรอ่สื่ระและ
กลุม่ผ่้ใ้ช่อ้ำานาจต่ความกฎหมาย
โด้ยกฎหมายท่ี่�เที่่าเที่่ยมก้น 
เปี็นต้น ม่เช่่นน้�นอำานาจการ
ต่ความอย่างไรข้อบัเขตและ
ตามอำาเภัอใจของผ่้้นำา ผ่้้ม่
อำานาจในองค์กรอ่สื่ระ และ
กลุม่ผ่้ใ้ช่อ้ำานาจต่ความกฎหมาย
ต่างๆ จะเปี็นเคร่�องม่อใน
ที่างการเม่องแบับัเบั็ด้เสื่รจ็
เด็้ด้ขาด้ จึงต้องมก่ารเปีล่�ยน 
แปีลงให้เปี็นร้ปีธรรมอย่าง
จรง่จ้ง

ผ่้้เข่ยนมองย้อนกล้บัไปี
ถึึงการต่อส้้ื่ที่างการเมอ่งเพิ่�อ
แสื่ด้งเจตจำานงของปีระช่าช่น
ที่่�ต้องการการเปีล่�ยนแปีลง
ปีระเที่ศ ในช่ว่งเปีน็สื่บ่ัปีทีี่่�ผ่า่น
มาจากปีระสื่บัการณ์์ตรงท่ี่�ผ้้่
เขย่นได้้เปีน็อาสื่าสื่มค้รที่ำางาน
ด้้านสื่่ที่ธ่มนุษยช่นและช่่วย
เหล่อปีระช่าช่นที่่�ได้้รบ้ัผ่ลกระ
ที่บัจากปีัญหาที่างการเม่อง 
เก่ด้ความเข้าใจว่า เปี็น
ปีรากฏการณ์์พิล้งความค่ด้ 
อุด้มการณ์์ที่างการเมอ่งเพิ่�อ
ความเปีน็ปีระช่าธป่ีไตย และ
เร่�มช้่ด้เจนในข้อเรย่กรอ้งและ
ความต้องการที่่�จะผ่ล้กปีระเที่ศ
ให้ไปีที่ศ่ที่างใด้

แม้น้กเล่อกต้�งบัางคน
หร่อน้กการเม่องท่ี่�จะม่
อุด้มการณ์์ปีระช่าธป่ีไตยอยา่ง
แที่จ้รง่ยง้มไ่มม่ากปีะปีนไปีก้บั
กระแสื่การเปีล่�ยนแปีลงน่�อย้่
ก็ไมใ่ช่ส่่ื่�งเลวรา้ยอะไร ถ้ึาหาก
ไม่เปี็นผ่้้สื่มคบัค่ด้ก้บัฝ่า่ยผ่้้ม่
อำานาจเบัด็้เสื่รจ็ด้้งที่่�กล่าวมา 
ผ่้เ้ขย่นได้้ปีระสื่บัพิบัเห็นความ

ที่กุข์ยากของปีระช่าช่นที่่�ไมไ่ด้้
รบ้ัความเปีน็ธรรม ถึก้กด้ข่� ถึก้
เล่นงานอย่างไรม้นุษยธรรม 
จึงเข้าใจว่าการส้ื่ญเส่ื่ยช่่ว่ต
ของปีระช่าช่นที่่�ออกมาต่อสื่้้
ความไมเ่ปีน็ธรรม เรย่กหาความ
ยุต่ธรรม ปีระช่าธ่ปีไตยและ
คณุ์ภัาพิช่ว่ต่ที่่�ด่้ ได้้สื่ะที่อ้นถึึง
อ้ตว่สื่้ยของผ่้้นำาปีระเที่ศและ
ผ่้ม้อ่ำานาจขององค์กรต่างๆใน
ปีระเที่ศ ความอ้ปียศของผ่้ม้่
อำานาจแผ่ก่ระจายฝ่งัรากลึก
สื่รา้งค่าน่ยมไปีที่้�วเพิ่�อสื่นอง
ต่ออำานาจของช่นช้่�นที่าง
ปีกครองมานาน แมค้นเหล่า
น้�นอาจจะร้ว่้าตนเองที่ำาลาย
หล้กการน่ต่รฐ้ก็ตาม

ความจงใจหรอ่จำายอม
ใช่อ้ำานาจในการต่ความอยา่งไร
ก็ได้้ตามใจช่อบัโด้ยไม่สื่นใจ
ปีระช่าช่น หล้กเกณ์ฑ์์ที่าง
น่ต่ศาสื่ตรท่์ี่�รำาเรย่นและถึ้ก
พิฒ้ินามากล้บัถึก้ก้าวขา้มอยา่ง
น่าผ่่ด้หวง้ หล้กการควบัคมุผ้้่
ม่อำานาจในการต่ความจึงไม่
สื่ามารถึใช่ก้ารได้้ และไมเ่ปิีด้
ช่่องให้ม่กระบัวนการตรวจ
สื่อบัการกระที่ำาน้�นได้้จรง่

ผ่้เ้ขย่นเห็นวา่กระบัวนการ
ที่่�จะที่ำาให้ปีระเที่ศม่ผ้้่นำาที่่�ด่้ 
ไมพ่ิด้้มากจนหาสื่าระและผ่ล
งานไม่ได้้ อาจจะไม่ใช่่การ
เล่อกต้�ง เพิราะผ่้้ม่อำานาจใน
ปีระเที่ศที่่�สื่ามารถึที่ำาลายการ
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“ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็”
ปแีห่้ง่ก็ารป่� นปว่น

ปแีห่้ง่ก็ารเปล่�ย่นแปลง่

   ดิวังปีระเที่ศ
ต่ำาแห้น�งอุจจ์
เค่ยังดิาวัค่�มีติ่ร 
ค่อเศรษฐกิจ
การเงนิไห้ลมีาเที่มีา

มถ่ึนุายน ไตรมาสื่ที่่�สื่าม
ของปี ีเปีน็ช่่วงเวลาที่่�ปีระเที่ศไที่ย
อย้่ในจุด้ที่่�แข็งแรงที่่�สืุ่ด้ และ
โด้ด้เด่้นของโลก เศรษฐก่จ
และสื่ง้คมกำาล้งเด่้นหน้า ธุรก่จ
การค้าและภัาคบัรก่ารกำาล้ง
เต่บัโตอย่างรวด้เรว็ น้กที่่อง
เที่่�ยวยง้คงหล้�งไหล ผ่้บ้ัรห่าร
ปีระเที่ศม่พิล้งกล้าแข็ง ม่
บัที่บัาที่โด้ด้เด่้น เก่ด้โครงการ
ใหม่ๆ  นโยบัายใหม่ๆ

ดิวังผู่้�นำาเขึ้�าสู่่�ปัีญห้า
และอุปีสู่รรคอ่กครั�ง

เข้าช่่วงไตรมาสื่สุื่ด้ท้ี่าย
ของปีี ปีระเที่ศและผ่้้นำาเด่้น
เขา้สื่้ป่ีญัหาอุปีสื่รรค ที่้�งเร่�อง
การเงน่ เร่�องระบับัการสื่่�อสื่าร
และผ่ลปีระโยช่น์จะถ้ึกขดุ้คุ้ย 
ข้อเที่็จจรง่ของข่าวสื่ารท่ี่�เผ่ย
แพิรอ่อกมายง้คงเปีน็ปีญัหา

เปี็นช่่วงที่่�ด้าวเด้่นไม่ด้่ 
ผ่้้นำาต้องระว้งการถึ้กปีิด้บั้ง 
คลมุเครอ่ บัด่้เบัอ่น หรอ่อาจ
เปี็นช่่วงท่ี่�ปีระเที่ศย้งไม่เห็น
ผ่้้นำาท่ี่�แที่้จรง่ บัรรยากาศ
การเมอ่งการปีกครองยง้คงม่
เมฆหมอกปีกคลุม เหม่อนม่
ผ่้น้ำาที่่�แที่จ้รง่อย้เ่บ่ั�องหล้ง ย้ง
หาความน่าเช่่�อถ่ึอและข้อเที่จ็
จรง่ที่างการเมอ่งไม่ได้้ ปีระเที่ศ
ถ้ึกคุกคามด้้วยอ่ที่ธ่พิลของ

ต่างช่าต่
เขา้ปีลายเด่้อน ถึึงวน้เก่ด้

ของปีระเที่ศแล้ว ด้าวสื่ำาค้ญ 
พิระพิฤห้สื่ต่ด้กาลก่ณ่์ย้ายเขา้
กุมด้วงเม่องเค่ยงค้่ด้าวพิระ
ราห้ ปีระเที่ศของเราเหมอ่นจะ
มค่วามผ่าสื่กุมากขึ�น มผ้้่่ปีกครอง
ปีระเที่ศที่่�มค่วามร้ค้วามสื่ามารถึ 
แต่ในความผ่าสุื่กน้�น จะได้้ผ่้น้ำา
ที่่�ต้องรบ้ัภัาระ ลำาบัากเหน่�อย
ยากในงานบัรห่าร หรอ่ถ้ึก
ครอบังำา หรอ่อาจม่ตรรกะ
ความร้ท้ี่่�นำามาใช่ใ้นที่างที่่�ผ่่ด้ 
หรอ่ยกเร่�องที่่�เคยผ่่ด้ขึ�นให้เปีน็
เร่�องถึก้ อยา่งไรก็ตาม ระยะน่�
เงาพิระราห้แผ่่ปีกคลุม
พิระอาที่่ตย์ กระที่บัถึึงผ่้้นำา
และปีระช่าช่นให้หมน่หมอง

จะเปีน็ช่ว่งที่่�ปีระช่าช่นจะ
ม่คด่้ความฟัอ้งรอ้งก้น หรอ่ม่
วาระที่างกฎหมายเก่ด้ขึ�นจำานวน
มากมายเปีน็พิเ่ศษ

ภัาพิล้กษณ์์ของผ่้้นำา
ปีระเที่ศสื่ายที่หารซึ่ึ�งหมอง
หมน่ในปีทีี่่�ผ่า่นมา ถ้ึาสื่ามารถึ
ยน่ยงผ่า่นพิน้ถึึงตอนน่� ภัาพิ
ล้กษณ์์จะกล้บัมาเขม้แขง็ ยง้

คงมอ่่ที่ธพ่ิลก้บัปีระเที่ศอย้ ่ไม่
วา่จะอย่้ในร้ปีแบับัใด้ก็ยง้คง
เก่�ยวข้องก้บัการเม่องการ
ปีกครอง

   ดิวังดิาวั
ธุิรกิจการที่�องเที่่�ยัวั 
กลุ�มีธิญัญาห้าร
และบรกิารจะรุ�งเรอ่ง 
ดิวังปีระเที่ศเขึ้�มีแขึ้ง็

พิฤษภัาคม ปีระเที่ศไที่ย
เน่�อหอม เศรษฐก่จขยายต้ว
โด้ยเฉพิาะภัาคการที่อ่งเที่่�ยว 
อาหาร เคร่�องด่้�ม และการ
บัรก่ารเต่บัโตอย่างรวด้เรว็ รวม
ถึึงธุรก่จการเกษตรและ
อสื่้งหารม่ที่รพ้ิย์เร ่�มฟัื� นต้ว 
อยา่งไรก็ตาม ยง้เปีน็ช่ว่งเร่�ม
ต้น การเงน่ของปีระช่าช่นยง้
ไมแ่ขง็แรง 

รฐ้ม่การอ้ด้ฉ่ด้เพิ่�อสื่่ง
เสื่รม่ธุรก่จและการลงที่นุจาก
ต่างช่าต่ นโยบัายเพิ่�อช่ว่ยเหล่อ
ปีระช่าช่นยง้เขม้ขน้ ปีระเที่ศ
ย้งอย้่ในภัาวะท่ี่�ม่ค่าใช่้จ่าย
มากมายเก่นรายรบ้ั 

และรวมถึึงการแที่รกแซึ่งของ
ต่างช่าต่ก้บัการเมอ่งไที่ย

เศรษฐกิจเริ�มีขึ้ยัับต่ัวั 
ดิาวัพิระอังคารเขึ้�าเรอ่นการ
เงนิ บอกวั�า มีมุีานะแล�วัจะ
ไดิ� 

ม่ความเหน่�อยยากที่าง
ด้้านเศรษฐก่จ จากผ่ลของพิระ
ราห้และพิระเสื่ารต์ลอด้กว่า
สื่องปีทีี่่�ผ่า่นมา เร่�มต้นปีน่ี�ธุรก่จ
เร่�มขย้บัต้ว รายได้้ปีระเที่ศ
หมุนเว่ยนด่้ขึ�น การสื่่งออก
ขยายต้ว ภัายในปีระเที่ศสื่น่ค้า
และบัรก่ารเก่�ยวก้บัความ
สื่วยงาม ลุม่หลง ฉาบัฉวย จะ
ขายได้้ด่้ แต่รายจ่ายต้�งแต่ภัาค
รฐ้จนถึึงครว้เรอ่นก็สื่ง้มาก ภัาพิ
รวมที่างเศรษฐก่จยง้ไมด่่้

ระวัังขึ้�อควัามีท่ี่�แพิร�
ห้ลายัในสู่งัคมี ขึ้�าวัเฟค ขึ้�าวั
บดิิเบอ่น 

ช่่วยที่ว่ความเครย่ด้ใน
ส้ื่งคม ปีระช่าช่นต้องม่
วจ่ารณ์ญาณ์ ความเช่่�อสื่ายม ้
การเสื่่�ยงโช่ค อยากรวยที่าง

ล้ด้ การหลอกลวงผ่่านระบับั
ออนไลน์ยง้คงแพิรห่ลายอย่าง
หน้กเหมอ่นตลอด้ช่ว่งปี ี2565 
ที่่�ผ่า่นมา

   มีฤต่ย่ัยั�ายัเขึ้�าเรอ่น
เงนิ ดิาวัเสู่ารเ์ขึ้�าเรอ่น
ลาภั การเปีล่�ยันแปีลง
ที่างเศรษฐกิจ

มน่าคม ภัาพิรวมความ
วุ่นวายในปีระเที่ศเร่�มลด้ลง 
ความขด้้แยง้เร่�องผ่้น้ำาและการ
บัรห่ารปีระเที่ศเบัาบัางลง ด้าว
มฤตย้ได้้ยา้ยออกไปีแล้ว และ
หล้งจากน่�ปีระเที่ศจะเร่�มเขา้สื่้่
การปีรบ้ัสื่ภัาพิที่างเศรษฐก่จ 

   ดิาวัพิฤหั้สู่กาล่ ยั�ายั
เขึ้�ากมุีดิวังเมีอ่ง เค่ยัง
ค่�พิระราห้ ่
ค่�พิระ(เก๊)ค่�โจร

เมษายน ปีระเที่ศเขม้แขง็
ขึ�น เศรษฐก่จเร่�มต่�นต้ว เง่น
ที่องหมุนเว่ยน น้กที่่องเที่่�ยว
หล้�งไหล ปีระเที่ศเขา้สื่้ส่ื่ง้คม
เที่คโนโลยม่ากขึ�นเพิ่�อรองรบ้ั
การเต่บัโต

เริ�มีต่�นปี ี2566 ดิ�วัยัดิาวับาปี
พิระเคราะห้์ให้ญ�สู่องดิวัง
ครอบงำาดิวังปีระเที่ศ ปีน่ี�จะ
เริ�มีต่�นดิ�วัยัควัามีปีั� นป่ีวัน จะ
มี่การปีรบัเปีล่�ยันในท่ี่มีผู้่�
บรหิ้ารปีระเที่ศ และภัาพิ
ลักษณ์ต่�อสู่งัคมีโลก

ด้าวใหญ่ที่่�สื่ล้บัก้นเขา้มา
ควบัคมุด้วงเมอ่ง จะส่ื่งผ่ลก้บั
การปีฏ่ร้ปีในหลายๆด้้านมาก
ที่เ่ด่้ยว เร่�องท่ี่�น่าสื่นใจในปีน่ี�
นอกจากเร่�องระด้้บัผ่้้นำาแล้ว 
ยง้มเ่ร่�องเศรษฐก่จ ระบับัการ
สื่่�อสื่ารคมนาคม เร่�องก้ญช่า
หรอ่ยา หรอ่กฎหมายแบับั
แปีลกๆ เร่�องของโรคระบัาด้ 
แต่จะด่้ขึ�นหรอ่เปีล่�ยนแปีลงไปี
ในที่ศ่ที่างไหน “ ย่�งกวา่ตาเห็น“ 
จะช่วนทุี่กท่ี่านมาต่ด้ตามไปี
ด้้วยก้น

   มีฤต่ย่ัเดิินถ้อยัห้ลัง 
กลับมีาคุมีดิวังเมีอ่ง 
เค่ยังค่�พิระราห้ ่
ถ้้งคราวัให้�ที่บที่วัน 

เร่�มต้นมกราคม ด้าวมฤตย้
เด่้นถึอยหล้งเขา้ครอบังำาปีระเที่ศ
อ่กคร้�งหนึ�ง มาเค่ยงค้ด่้าวพิระ
ราห้ บัง่บัอกวา่จะมก่ารที่บัที่วน 
การปีรบ้ั หรอ่ เปีล่�ยน เก่�ยวขอ้ง
ก้บัระด้้บัผ่้้นำาและท่ี่มบัรห่าร
บัา้นเมอ่ง เพิราะด้าวมฤตย้ค้่
ราห้ เปีน็ค้พ่ิล่กล็อค เซึ่อรไ์พิรสื่ ์
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   ราห้ย่ั�ายัออกจาก
การกมุีดิวังเม่ีอง 
ฤาปีญัห้าจะไปี
ซุึ่กซึ่�อนอย่ั�ใต่�พิรมี

กลางเด่้อนตลุาคม ด้าว
ราห้ยา้ยออกจากการควบัคุม
ด้วงเมอ่ง เหมอ่นสื่ญ้ญาณ์ของ
โรคภ้ัย โรคระบัาด้ที่่�ผ่า่นมาได้้
จบัสื่่�นลง

ผ่้ค้นจะเร่�มมส่ื่ต่ ลด้การ
เสื่่�ยงและระวง้ต้วเองมากขึ�น 

แก๊งหลอกลวงต้มตุ�นลด้บัที่บัาที่
ลง แต่จะเปีล่�ยนร้ปีแบับัใหม ่
หลบัซึ่อ่นมากขึ�น เร่�องรา้ยๆจะ
ถึก้ปีดิ้บัง้ เหมอ่นเอาพิรมปีดิ้
เอาไว ้การคอรร์ป้ีช่น้จะมาก
ขึ�น อ่กที่้�งควรจ้บัตาเร่�องปัีญหา
ของระบับัการส่ื่�อสื่ารคมนาคม
ในปีระเที่ศ

คำาที่ำานายัอนาคต่เปี็น
แค�แนวัที่าง ในปี ี2566 น่�สู่ิ�ง
ที่่�เห้็นไดิ�ชั่ดิค่อ ขึ้�อควัามีท่ี่�
สู่่�อสู่ารกันในสัู่งคมีจะต่�อง
กลั�นกรอง การค�าการขึ้ายั
ถ้�าไมี�ปีรบัตั่วัเขึ้�าสู่่�ยุัคให้มี�
ระบบให้มี� ก็จะเขึ้�าสู่่�ภัาวัะ
กระเปีา๋รั�วั การปีรบัตั่วัในการ
ห้ารายัไดิ�จ้งเปีน็สู่ิ�งสู่ำาคัญ

ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็ขึ้ออวัยัพิร
ให้�ที่กุที่�านที่่�คิดิด่ิปีฏิิบติั่ด่ิขึ้อ
ให้�มีค่วัามีสู่ขุึ้ควัามีเจรญิและ
เปีน็กำาลังใจให้�กันต่�อ
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#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul

ให้คำาป็ร่กษาทิศทางธุรกิจ
และทิศทางช้่วิิต์

ด้วิยหลักคิดทางโหราศาสื่ต์ร์
และฮวิงจุ้ย

#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul

ให้คำาป็ร่กษางานออกแบุบุ
ต์กแต่์ง เร้ยลเอสื่เต์ท
ช่่วิยวิิเคราะห์ค่้สัื่ญญา

คัดกรองผ้้่ร่วิมงาน ฯลฯ

จากป็ระสื่บุการณ์
เจ้าของกิจการ ผ้้่บุริหารธุรกิจ

ท้�ป็ร่กษาผ้้่บุริหารระดับุส้ื่ง
มานานกว่ิา 30 ปี็

#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul

พร้อมเป็น็เพ่�อนช่่วิยคิด
เพ่�อช้่วิิต์ท้�ง่าย และเบุาข่�น

ป็ร่กษาเรา
สื่แกน QR code : 
เพจยิ�งกว่ิาต์าเห็น

LINE Official ID :
@iSawYourSoul
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สแกนคิิวอาร์์โคิ้ดติิดติามได้
ทางเว็บไซติ์และเฟสบ๊�คิโลกวันน้�
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพิโ์ลกวันััน้ั� ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มีร.โที่มีสัู่ วัลิสู่นั (ซึ่า้ย) กรรมการผ้้่จ้ด้การใหญ่และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บัรห่าร บัมจ. อล่อ้นซึ่ ์อยุธยา ปีระก้น
ช่ว่ต่ และ มีร.ลารส์ู่ ไฮ่บุที่สู่ก่� (ขวา) กรรมการผ้้่จ้ด้การใหญ่และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บัรห่าร บัมจ. อล่อ้นซึ่ ์
อยุธยา ปีระก้นภ้ัย เขา้รบ้ัมอบัปีระกาศน่ยบัต้ร ในโอกาสื่ที่่� บัมจ. อล่อ้นซึ่ ์อยุธยา แคปีปิีตอล และ บัมจ. 
อล่อ้นซึ่์ อยุธยา ปีระก้นภ้ัย ผ่า่นการรบ้ัรองเปีน็สื่มาช่ก่แนวรว่มต่อต้านคอรร์ป้ีช่น้ของภัาคเอกช่นไที่ยใน
การต่อต้านที่จุรต่เปีน็คร้ง้ท่ี่�สื่ามหล้งจากได้้รบ้ัการรบ้ัรองคร้ง้แรกเม่�อปีี 2016 ภัายใต้โครงการ Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption หรอ่ CAC โด้ยเปีน็ความรเ่ร่�มของภัาคเอกช่น
ไที่ยในการมส่่ื่วนรว่มในการแก้ไขปี ัญหาการที่จุรต่คอรร์ป้ีช่น้ ด้้วยการสื่ง่เสื่รม่ให้บัรษ้่ที่ต่างๆ กำาหนด้
นโยบัายและแนวปีฏ่บัต่้ในการปีฏ่เสื่ธการรบ้ัและจ่ายสื่น่บัน รวมถึึงการที่จุรต่คอรร์ป้ีช่น้ในที่กุร้ปีแบับั

บมีจ. อลิอันซึ่ ์อยุัธิยัา แคปีปีติ่อล (AYUD) 
และ บมีจ. อลิอันซึ่ ์อยุัธิยัา ปีระกันภััยั (AAGI)

รบัมีอบใบปีระกาศรบัรองการเปีน็สู่มีาช่กิแนวัร�วัมีปีฏิิบติั่
ขึ้องภัาคเอกช่นไที่ยัในการต่�อต่�านการที่จุรติ่ (CAC)

ปญ่ห้าของ่สู้งั่คมไทำย่ คือ 
ไมี�ยัอมีรบัการเปีล่�ยันแปีลง
..ไมี�ร่�จะโรแมีนติ่กเกินไปีไห้มี 
ถ้�าผู้มีจะเริ�มีต่�นปีระเด็ินน่�วั�า 
“เราต่�องเปีน็ปีระช่าธิปิีไต่ยั
จรงิๆกันเสู่่ยัก�อน” แต่�ผู้มี
ห้มีายัควัามีอยั�างน่�จรงิๆ 

คำาถึามขอ้ใหญท่ี่่�มน้เก่ด้
ขึ�นในสื่ง้คมไที่ยต้ด้เฉพิาะ 15-16 
ปีทีี่่�ผ่า่นมา มน้ไม่ใช่เ่ร่�องพิรรค
น้�นก้บัพิรรคน่� แต่คำาถึามสื่ำาค้ญ
ก็ค่อ “ใครค่อเจ�าขึ้องอำานาจ
อธิปิีไต่ยัตั่วัจรงิขึ้องปีระเที่ศ
น่�?” 

ม่น้กการเม่องใหญ่คน
หนึ�งบัอกว่า ผ่มเปี็นคนพิวก
คล้�งปีระช่าธป่ีไตย ที่้�งๆ ที่่�ใน
เวที่โ่ลก มน้มห่ลายปีระเที่ศที่่�
เราไม่สื่ามารถึเรย่กเขาว่าเปีน็
ปีระช่าธ่ปีไตยได้้ แต่เขาก็
สื่ามารถึเจรญ่ได้้ 

ผ่มไม่ปีฏ่เสื่ธว่าปีระเที่ศ
ที่่�เขม้แขง็ที่างเศรษฐก่จ ระบับั
การเมอ่งสื่ง้คมในหลายปีระเที่ศ
ที่่�เขาม่เสื่ถ่ึยรภัาพิน้�น บัาง
ปีระเที่ศเขาเปี็นคอมม่วน่สื่ต์ 
บัางปีระเที่ศเขาเปีน็สื่มบ้ัรณ์า 
ญาสื่ท่ี่ธร่าช่ด้้วยซึ่ำา แต่ปีระเด็้น
ที่่�ผ่มจะช่่�ให้เห็นก็ค่อว่า พิวก
น้�นน่ะ “เขึ้าเปี็นอยั�างท่ี่�เขึ้า
บอกต่�อโลกวั�าเปีน็ครบั”

ปีระเที่ศที่่�เขึ้าปีกครอง
ดิ�วัยัระบอบคอมีมีวิันิสู่ต์่ เขึ้า
ก็เปีดิิเผู้ยัวั�าเขึ้าเปีน็แบบนั�น 
ปีระเที่ศท่ี่�ปีกครองดิ�วัยั
สู่มีบ่รณาญาสู่ทิี่ธิริาช่ยั ์ที่่�เขึ้า
มีค่วัามีเขึ้�มีแขึ้ง็ที่างเศรษฐกิจ
เพิราะเขึ้ามี่ที่รพัิยัากรมีาก 
เขึ้าก็ต่รงไปีต่รงมีาวั�าเขึ้าเปีน็ 

แต่เราที่่�ปีระกาศว่าเปี็น
ปีระช่าธป่ีไตยต้�งแต่ 2475 แต่
มน้มค่นบัางกลุ่มไม่ยอมให้มน้
เปีน็ ที่กุคร้�งที่่�มก่ารรฐ้ปีระหาร 

คณ์ะรฐ้ปีระหารก็ปีระกาศวา่
เขาที่ำาเพิ่�อปีระช่าธป่ีไตย 

การส่ื่บัที่อด้ของคณ์ะ
รฐ้ปีระหารก็บัอกวา่ ที่ำาในนาม
ของระบัอบัปีระช่าธ่ปีไตยฯ 
กต่กาจากรฐ้ธรรมน้ญปี ี60 น่� 
ก็ถ้ึกคนกลุ่มหนึ�งช่่�ว่า “ก็น่�
แห้ละปีระช่าธิปิีไต่ยั” เขย่น
รฐ้ธรรมน้ญจนเต่มคำาในช่อ่ง
ว่างได้้คำาเด่้ยวว่า “นายัก
รฐัมีนต่ร ่ต่�องช่่�อ ปีระยุัที่ธิ ์
จันที่รโ์อช่า”  มส่ื่ว. 250 คน 
จากปีระวต่รเล่อก แล้วปีระยุที่ธ์
ต้�ง ก็บัอกวา่ปีระช่าธป่ีไตย

ผ่มจึงไมใ่ช่ม่นุษย์ที่่�คล้�ง
ปีระช่าธป่ีไตย แต่ผ่มเปีน็มนุษย์
ที่่�กำาล้งเรย่กรอ้งให้ปีระเที่ศไที่ย
ปีกครองในระบับัที่่�เราตกลงก้น 
ไมใ่ช่แ่ค่บัอกว่าคุณ์เปีน็ปีระช่า 
ธป่ีไตย แต่กล้บัมอ่ะไรอย้ใ่นน้�น 

เราปีระกาศว่าปีระเที่ศ
เราเปี็นปีระช่าธป่ีไตย แต่เรา
เปิีด้ปีระต้บัา้นรบ้ัรฐ้บัาลที่หาร
เมย่นมารเ์ปีน็เจ้าแรกของโลก 
เร่�องที่่�ช่าวโลกเขาเห็นวา่สื่งคราม
ค่อความรุนแรง เรย่กรอ้งให้
แสื่ด้งที่า่ที่ช่่ด้้ๆ ก็ไมแ่สื่ด้ง 

ที่่�ม้นเลยเก่ด้เพิราะว่า
โครงสื่รา้งปีระเที่ศน่�ม้นเบั่�ยว 
ไม่ได้้เบั่�ยวตามหล้กการนะ
ครบ้ั แต่เบั่�ยวตามความต้องการ
ของผ้้่ม่อำานาจเที่า่น้�น 

ปีระเที่ศเราต้องมร่ฐ้ธรรม 
น้ญของปีระช่าช่นผ่า่นการที่ำา
ปีระช่ามต่ ต้องม่หล้กน่ต่ธรรม

ในการบัง้ค้บัใช่ก้ฎหมาย ต้อง
ม่แข่งข้นเสื่รท่ี่างการค้าท่ี่�ถึ้ก
ต้องช่อบัธรรมตามหล้กสื่ากล 
ต้องม่การจ้ด้การที่รพ้ิยากร
อย่างเปี็นธรรมต่อปีระช่าช่น
ที่กุกลุม่ ที่กุสื่ถึานะ เราจะเก่ด้
ม่สื่่�งเหล่าน่�คร้บั ถ้ึาเราม่
ปีระช่าธป่ีไตยที่่�แที่จ้รง่

ถ้ึาเราจะแก้ปีัญหาให้
แตกต่างก้บัรฐ้บัาลน่�จรง่ๆ ก็
ควรเร่�มต้นด้้วยการล้มรฐ้บัาล
น่� ล้มด้้วยการเล่อกต้�งน่�แหละ 

วาระนายกฯแปีด้ปี ีศาล
รฐ้ธรรมน้ญก็ปีล่อยหลดุ้เด่้�ยว
มาแล้ว กต่กากลไกการตรวจ
สื่อบัอะไรก็เอาไม่อย่้ท้ี่�งสื่่�น 
เหล่อด่้านเด่้ยว ค่อด่้านอำานาจ
ปีระช่าช่น ที่่�ต้องใช่้อำานาจ
อธป่ีไตยในการเล่อกต้�งเที่า่น้�น

ปีัญห้าขึ้องสัู่งคมีไที่ยั 
ค่อ ไมี�ยัอมีรบัการเปีล่�ยันแปีลง 

ใครที่่�เช่่�อ และยอมรบ้ัใน
การเปีล่�ยนแปีลง จงมุง่ม้�นต่อ
ไปี ใครที่่�ยง้ไมเ่ช่่�อ วน้หนึ�งคณุ์
ก็จะร้ว้า่ “ต่�อให้�คณุที่ดัิที่าน
คัดิค�านอยั�างไร คณุก็จะเปีน็
สู่�วันห้น้�งขึ้องการเปีล่�ยันแปีลง
น่�อย่ั�ด่ิ” เพิราะมน้เปีน็กฎเกณ์ฑ์์
ของโลก เปี็นกฎเกณ์ฑ์์ของ
ส้ื่งคมมนุษย์ 

เรามีาเขึ้�าใจการเปีล่�ยัน 
แปีลงดิ�วัยักันเถ้อะครบั บ�าน
เมีอ่งมีนัจะม่ีสู่ญัญาณด่ิๆ ขึ้้�น
ที่นัท่ี่!สแกนคิิวอาร์์โคิ้ดติิดติามได้

ทางเว็บไซติ์และเฟสบ๊�คิโลกวันน้�

“เต้ิน” ณัฐวุิฒิิ ใสยเก้ั�อ
จากนักพ้ดนักโต้์วิาท้

อันดับุต้์นๆ ของป็ระเทศ
ก้าวิส่้ื่ถูนนการเม่อง  

อด้ต์นักการเม่อง
นักเคล่�อนไหวิทางการเม่อง 

เคยเป็น็ รมช่.กระทรวิงพาณิช่ย์ 
รมช่.กระทรวิงเกษต์ร

และสื่หกรณ์ 
ในรัฐบุาลยิ�งลักษณ์ ชิ่นวัิต์ร 
เป็น็ สื่.สื่.ระบุบุบัุญช้่รายช่่�อ 

พรรคเพ่�อไทย 
แกนนำาแนวิร่วิมป็ระช่าธิป็ไต์ย

ต่์อต้์านเผ่ด็จการแห่งช่าติ์
(นป็ช่.) 

เป็น็อด้ต์นักโทษทางการเม่อง 
ล่าสุื่ดเป็น็

 ผ่อ.ครอบุครัวิเพ่�อไทย 
เพราะไม่อาจนั�งม้ายาวิข้างสื่นาม

แค่รอด้เพ่�อนพ้องน้องพ้�
ไป็สื่นามรบุ

ทั�งท้�ตั์วิเองถู้กตั์ดสิื่ทธิ�
ทางการเม่อง 
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพิโ์ลกวันััน้ั� ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๓ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสู่าวัดิวังกมีล อินที่รพิราห้มีณ์ (ซึ่้าย) ผู่้�อำานวัยัการ - 
บรหิ้ารเงนิและการพัิฒนาเพิ่�อควัามียัั�งยัน่ พิรอ้มด้้วยวท่ี่ยากร 
นายัจินพิัที่ธิ ์อัครนนท์ี่นิธิกิุล (ขวา) ผู้่�จัดิการ - ธุิรกิจสู่ินเช่่�อ
บุคคล “เคที่่ซึ่่” หรอ่บรษัิที่ บัต่รกรุงไที่ยั จำากัดิ (มีห้าช่น) 
ผ่นึกมี่ลนิธิ ิซึ่่.ซึ่่.เอฟ. เพิ่�อเด็ิกและเยัาวัช่น ในพิระราช่่ปีถั้มีภ์ั
สู่มีเด็ิจพิระเที่พิรตั่นราช่สุู่ดิาฯ สู่ยัามีบรมีราช่กุมีาร ่ โด้ย 
ดิร. บรรจงเศก ที่รพัิยั์โสู่ภัา (กลาง) ผู้่�อำานวัยัการมี่ลนิธิฯิ 

เคที่ซ่ึ่ผู่้น้กมีล่นิธิ ิซ่ึ่.ซ่ึ่.เอฟฯ
 คิกออฟโครงการ “KTC Offer”

จัดิคอรส์ู่ปีนัควัามีร่� 
“ช่่วัติ่ด่ิ...เริ�มีต่�นที่่�การวัางแผู้นที่างการเงนิ”

เปิีด้โครงการ “KTC Offer” จ้ด้คอรส์ื่ให้ความร้ท้ี่างการเง่น
ในห้วข้อ “ช่่วิัต่ด่ิ...เริ�มีต่�นท่ี่�การวัางแผู้นที่างการเงิน” แบับั
ออนไลน์และออนไซึ่ต์ให้ก้บัเจ้าหน้าที่่�ม้ลน่ธฯ่ จำานวน 53 คน 
เพิ่�อแลกเปีล่�ยนปีระสื่บัการณ์์และเพิ่�มเต่มความร้ท้ี่้กษะที่างการ
เง่นให้สื่ามารถึนำาไปีปีรบ้ัใช่้ในช่่ว่ตปีระจำาว้นและการที่ำางาน 
ณ์ ม้ลน่ธ่ ซ่ึ่.ซ่ึ่.เอฟั. เพิ่�อเด็้กและเยาวช่นฯ เขตปีระเวศ เม่�อ
เรว็ๆ น่�

ดริ. บริริจงเศก ท้ริพ้ยโ์สัภัา

นั้ายจินั้พท้้ธ ์อ้ครินั้นั้ท้นิ์ั้ธกิลุี่

นั้างสัาวดวงกมลี่ อินั้ท้ริพริาหมณ์์ 
“เบอรด่์ิ�” เจ้าตลาด้กาแฟั
กระปีอ๋งพิรอ้มด่้�มในปีระเที่ศไที่ย 
เปิีด้ต้วน้องใหม ่“เบอรด่์ิ� แมีก็ซึ่ ์
โรสู่ต์่” กาแฟันม ไมเ่ต่มนำาตาล 
หวานพิอด่้ รสื่ช่าต่เข้มสื่ะใจ 
พิรอ้มพิรเ่ซึ่นเตอร ์จอสู่-เวัอาห์้ 
น้กแสื่ด้งว้ยรุน่สืุ่ด้ฮ่อต หว้ง
เจาะกลุ่มว้ยรุน่คอกาแฟันม
ที่่�รก้สืุ่ขภัาพิและต้องการด่้�ม
กาแฟัเพิ่�อปีลุกให้ต่�นพิรอ้ม
ที่ำางานในที่กุๆ วน้

บัรษ้่ที่ อาย่โนะโมะโต๊ะ 
(ปีระเที่ศไที่ย) จำาก้ด้ ให้ความ
สื่ำาค้ญในการพิ้ฒินาสื่่นค้า
คณุ์ภัาพิ เพิ่�อตอบัสื่นองความ
ต้องการของผ้้่บัรโ่ภัค ซึ่ึ�งการ
บุักเบัก่ตลาด้กาแฟันมที่่�ไม่เต่ม

นำาตาลคร้�งน่� จะช่่วยสื่่งมอบั
ที่างเล่อกให้ก้บัผ่้้บัรโ่ภัคที่่�ช่่�น
ช่อบัการด่้�มกาแฟัแต่ม่ความ
ก้งวลเร่�องสุื่ขภัาพิ และจะช่ว่ย
ผ่ล้กด้้นการเต่บัโตของกลุ่ม
สื่น่ค้าเพิ่�อสุื่ขภัาพิ โด้ย “เบอรด่์ิ� 
แม็ีกซึ่์ โรสู่ต์่” มาพิรอ้มก้บั
คอนเซึ่ป็ีต์ “กาแฟนมี ไมี�เติ่มี
นำาต่าล ห้วัานพิอด่ิ” ซึ่ึ�งเปีน็
ผ่ล่ตภ้ัณ์ฑ์แ์รกในตลาด้กาแฟั
นมที่่�ไม่เต่มนำาตาล เหมาะ
สื่ำาหร้บัผ่้้ท่ี่�ร้กสืุ่ขภัาพิและ
ต้องการด่้�มกาแฟัในที่กุๆ ว้น 
โด้ยไมต้่องก้งวลเร่�องปีรม่าณ์
นำาตาล พิรอ้มเปิีด้ต้ว จอสู่-
เวัอาห์้ แสู่งเงนิ น้กแสื่ด้งวย้
รุน่ช่่�อด้้ง ในฐานะพิรเ่ซึ่นเตอร ์

ต้วแที่นคนรุน่ใหม่ที่่�ใสื่่ใจใน
สืุ่ขภัาพิ สื่ะที่้อนภัาพิล้กษณ์์ 
ลคุคม เขม้ ของกาแฟันมรสื่ช่าต่
เข้มข้นอย่าง “เบัอรด่์้� แม็กซึ่ ์
โรสื่ต์” นอกจากน่� เบัอรด่์้�ย้ง
จ้ด้เต็มปีล่อยแคมเปีญ “แจก
เต็มแม็กซึ่์ แลกเต็มพิ้อยที่์” 
แลกรางว้ลได้้แบับัไม่ต้องลุ้น 
แค่ 3 ว่ธง่่ายๆ 1. สื่แกน QR 
code บันกระปี๋อง หรอ่แอด้
ไลน์ @birdyworld 2. กรอก
ขอ้มล้สื่ำาหรบ้ัคร้�งแรก 3. กรอก
รห้สื่ใต้ห่วง 11 หล้ก เพิ่�อสื่ะสื่ม
แต้ม แลกของรางว้ลได้้แบับั
ไมต้่องลุ้น ต้�งแต่วน้น่�ถึึงวน้ที่่� 
31 มน่าคม 2566 ต่ด้ตามข้อมล้
เพิ่�มเต่มและความเคล่�อนไหว

ของ “เบัอรด่์้�” ได้้ที่่�เฟัซึ่บุัก๊แฟัน
เพิจ BirdyWorld และ www.
ajinomoto.co.th

น้บัเปีน็อ่กหนึ�งความมุง่
ม้�นต้�งใจของอาย่โนะโมะโต๊ะ
ที่่�จะสื่ง่เสื่รม่ “สู่งัคมีสู่ขุึ้ภัาพิ
ด่ิ” สื่อด้คล้องก้บัแนวที่างใน
การสื่รา้งคณุ์ค่ารว่มก้บัสื่ง้คม
ของอาย่โนะโมะโต๊ะ (ASV) 
โด้ยความพิยายามทีุ่ม่เที่อยา่ง
ไมห่ยุด้ย้�งน่� ที่ำาให้ “เบอรด่์ิ�” 
สื่ามารถึครองใจผ่้้บัรโ่ภัคใน
ฐานะแบัรนด์้ที่่�ม่ “ยัอดิขึ้ายั
อันดัิบ 1 ในต่ลาดิกาแฟ
กระปี๋องพิร�อมี ด่ิ� มี ใน
ปีระเที่ศไที่ยั” น้�นเอง

เปีดิิตั่วัให้มี�! “เ บอรด่์ิ� แมีก็ซึ่ ์โรสู่ต์่” 
กาแฟนมี ไมี�เติ่มีนำาต่าล

ครั�งแรกขึ้องวังการกาแฟ





คุณสมบัติ วธิีการสมัคร 
1. สามารถกรอกเอกสารการสมัคร
และยื่นใบสมัครไดที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
2. รอรับ SMS ยืนยันการสมัคร
3. ดาวนโหลด แอปพลิเคชัน “รานนองหอมจัง”

4. ลงทะเบียนเขาใชงานแอปพลิเคชันรานนองหอมจัง

1. บุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียน
 ถูกตองตามกฎหมายไทย
2. สัญชาติไทย
3. มีที่ตั้งสถานประกอบการอยูในประเทศไทย

เอกสารการสมัคร
ดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารการประกอบการสมัครไดที่ www.baac.or.th

หมายเหตุ
* ธนาคารที่ใหบริการ MyPromptQR ปจจุบัน ไดแก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด  (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) 
ธนาคารยูโอบี จำกัด  (มหาชน) และธนาคารมิซูโฮ จำกัด  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.baac.or.th หรือ ติดตอสอบถามไดที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

รับเงนิผาน QR CODE

ไดทุกธนาคาร

รับเงนิจากชาวจีน
ดวย Alipay

แจงเตือนเงนิเขาไดทันที

ตรวจสอบสลิปได
ไมตองกลัวสลิปปลอม

สามารถสแกน

MyPromptQR*

สรุปยอดขาย

ไดทุกที ่ทุกเวลา

NEW

NEW

ทดสอบ ทดสอบ

TEST TEST1

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

จัด
การ

รานคางาย ซ้ือขายคลอง

แอปพลิเคชัน

รานน
องหอมจังรานน
องหอมจัง





https://www.carethebear.com/activity







เคลมได
สูงสุดถึง11ครั้ง สูงสุด

รับความ
คุมครอง 800%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3 โรครายแรง
ยอดฮิต

พิเศษ!
เคลมซ้ำ

*มะเร็งระยะลุกลาม **กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ***หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน




