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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

บทนำำ�ฉบัับพิิเศษ โดย กองบรรณาธิิการ ”โลกวัันนี้้�”

ได้ เวลา

่
“เ ลียน”

สารบัั ญ

คอลัั ม นิิ ส ต์์ รัั บ เชิิ ญ
พระพยอม กััลยาโณ
หน้้า 9
ศ.ดร.สุุรชาติิ บำำ�รุุงสุุข
หน้้า 10
ดร.โสภณ พรโชคชััย
หน้้า 16
วิิญญััติิ ชาติิมนตรีี
หน้้า 20
ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
หน้้า 24
“เต้้น” ณััฐวุุฒิิ ใสยเกื้้�อ
หน้้า 26

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�

ขึ้้น
� สู่่ปี
� ที่
ี ่� 24 ครบรอบ 23 ปีี
“โลกวัันนี้้� ” อีีกครั้้�ง! กอง
บรรณาธิิการขอขอบคุุณผู้้�
สนัับสนุุนสื่่อ
� “โลกวัันนี้้�” ที่่�
ทำำ�ให้้เรายัังมีีฉบัับพิิเศษครบ
รอบปีีนี้้� และหวัังว่่าจะยัังมีี
ปีีต่่อๆ ไปเช่่นเดิิม
ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา สื่่�อ
สิ่่� ง พิิ ม พ์์ ทั้้� ง โลกและไทยได้้
ทยอยล้้มหายตายจากไป รวม
ถึึงหนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�ฉบัับ
กระดาษ ที่่�เหลืือเพีียงปีีละหนึ่่�ง
ครั้้ง� (เช่่น เล่่มที่่�ผู้้�อ่่านกำำ�ลััง
ถืืออยู่่�นี้้�) ซึ่่�งสามารถอ่่านเป็็น
ฉบัับดิิจิิตอลผ่่านทางมืือถืือ

ไอแพด แท็็บเลต หรืือบนจอ
คอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างง่่ายดาย
เพีียงพิิมพ์์คำำ�ค้้นหาว่่า Lok
WanNee หรืือ โลกวัันนี้้� จาก
ทุุกสื่่�อโซเชีียล อาทิิ youtube
facebook twitter เป็็นต้้น
เกืื อ บ ส า ม ปีี แ ล้้ว ที่่�
มหัั น ตภัั ย โควิิ ด ได้้เปลี่่� ย น
แปลงทุุกสรรพสิ่่�งในโลกใบ
นี้้� แต่่สุุดท้้ายประชาคมโลก
ก็็ปรับ
ั ตััวเข้้ากัับการเปลี่่�ยน
แปลงของสัั ง คมใหม่่หลัั ง
โควิิดได้้
ในฉบัับครบรอบปีีที่ผ่
่� า่ น
มา ได้้ เ คยกล่่ า วไว้้ ในบท

บรรณาธิิการนี้้�ว่า
่
… เพราะ “ความจริิงแท้้”
นั้้�น เปลี่่�ยนแปลงไปตามกาล
เวลา.. แน่่นอนว่่า “ประเทศไทย”
ก็็ไม่่พ้้นจาก “ธรรมะสััจจะ” นี้้�
ไม่่ว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้�น คนไทย
จะไม่่สามารถอยู่่�ไปวัันๆ ใน
“กะลา” ได้้อีีกต่่อไป สุุดท้้าย
ก็็ ถึึ งเวลาต้้ องถอดหน้้ ากาก
(อนามััย) ต้้องปรัับตััวอยู่่�ให้้
ได้้กัับมหัันตภััยโควิิด ที่่�กลาย
เป็็นเรื่่อ
� งปกติิในชีีวิิตประจำำ�
วััน ถึึงเวลานั้้�น เมื่่�อต่่างถอด
“หน้้ ากาก” แล้้ว ขออย่่าลืืม
ถอด “หััวโขน” แล้้วหัันกลัับ
มามองคนที่่�เห็็นต่่างด้้วยหััวใจ
ที่่�เป็็นธรรม…
มัั น นานมากพอแล้้ว
สำำ�หรับ
ั ความอดทนของคน
ไทยภายใต้้การปกครองที่่�
มองคนไม่่ใช่่คน หมดเวลา
แล้้วสำำ�หรั บ
ั “พวกโง่่ แต่่
ขยััน” ที่่�ใช้้แต่่กำำ�ลััง มายึึด
อำำ�นาจไปจากประชาชน
เพราะประชาชนไทยทุุก
คน คืือ เจ้้าของสิิทธิิ เป็็นเจ้้าของ
เสีียง เจ้้าของประเทศ ที่่ส
� ามารถ
“เปลี่่�ยน” สัังคมไทยได้้ คน
ไทยไม่่ต้้องรอใครมาเปลี่่�ยน
ให้้ เพราะเรา “เปลี่่�ยน” ด้้วย
ตััวเราเองได้้
ม า ร่่วมกัั น เริ่่� มต้้ น
“เปลี่่�ยน” สัังคมไทยที่่เ� หลื่่�อม
ล้ำำ� ไปสู่่สั
� ง
ั คม “ประชาธิิปไตย
อย่่างแท้้จริิง”
ช่่วยกัันทำำ�ให้้จบที่่รุ่่�
� นเรา
และเริ่่�ม ต้้ น ใหม่่ ที่่� รุ่่�นเรานี่่�
แหละ!!??
กองบรรณาธิิการ
“โลกวัันนี้้�”

หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้ร� ้ ายวััน สมาชิิกสภาการหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งชาติิ ยึึดข้้อบัังคัับว่่าด้้วยจริิยธรรมแห่่งวิิชาชีีพหนัังสืือพิิมพ์์ พ.ศ. 2541 / ผู้้ก่� อ่ ตั้ง�้ :
สมบููรณ์์ อิิชยาวรกุุล / เจ้า้ ของ : บริิษัทั โลกวัันนี้้� จำำ�กัดั / สำำ�นัักงาน บริิษัทั โลกวัันนี้�้ จำำ�กัดั : เลขที่่� 65/40 ซอยบรมราชชนนีี 30 ถนน
บรมราชชนนีี แขวงตลิ่่�งชััน เขตตลิ่่�งชััน กทม. 10170 / บริิหารงานข่่าว : กองบรรณาธิิการโลกวัันนี้้� โทร.02-422-8033 / บริิหารงานโฆษณา :
บริิษััท วััฏฏะ คลาสสิิฟายด์์ส จำำ�กััด โทร.02-422-8000 / email : editor59lokwannee@gmail.com / Line ID : @LokWanNee
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อย่่าเป็็นสื่่อ
� เลว
ที่่ไ� ปหลอกใคร

แต่่ก็็อย่่าโง่่.. ให้้ใครมาหลอก!
พระพยอม กััลยาโณ
นอกจากรายการ
“กััลยาโณโอเค”
ทางช่่อง YouTube
และ Facebook
ของสื่่�อ “โลกวัันนี้้”� แล้้ว
พระราชธรรมนิิเทศ
(พระพยอม กััลยาโณ)
เจ้้าอาวาสวััดสวนแก้้ว
วััดดัังของ จ.นนทบุุรีี
ยัังคงสื่่�อสารผ่่านคอลััมน์์
“สำำ�นััก(ข่่าว)พระพยอม”
ทางสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ เฟสบุ๊๊�ค
และเว็็บไซต์์โลกวัันนี้้�
แทบทุุกวัันไม่่เคยหยุุด
� งยาวนาน
อย่่างต่่อเนื่่อ
เป็็นเวลาเกืือบ 2 ทศวรรษ

สื่่อ
� “โลกวัันนี้้�” ได้้ก้้าวขึ้้น
� ..
ย่่างเข้้าสู่่ปี
� ที่
ี �่ 24 ถ้้าตามหลััก
ศาสนา เขาเรีียกว่่า จะขึ้้น
�
เลยเบญจเพส
คนเราถ้้าเลยเบญจเพส
แล้้ว เขาบอกว่่ามัักจะพ้้นภััย
พููดง่ ่ า ย ๆ ต้ ้ อ ง บ อ กว่ า
่
สถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั นี้้� ถ้้า “โลก
วัันนี้้�” เป็็นคนที่่มีี
� อายุุ 24-25
ปีี ก็็จะเข้้าใจสถานการณ์์ได้้ดีี
กว่่าเด็็กอายุุ 10 ปีี 14-15 ปีี
หรืืออายุุ 20 ปีี ซึ่ง�่ เขายัังเรีียก
ว่่าเยาว์์วััยในการใช้้สติิปัญ
ั ญา
ในการที่่จ
� ะผลิิตอะไร คิิดอะไร
สร้้างอะไร
เมื่่�อสื่่�อโลกวัันนี้้�ย่่างเข้้า
สู่่�ปีีที่่�คนเรีียกว่่าสมองกำำ�ลััง
ไบรท์์ เพราะประสบการณ์์ผ่า่ น
มา รู้้เ� หตุุการณ์์ ผ่่านร้้อนผ่่าน
หนาวมาเยอะก็็สามารถที่่�จะ
ผลิิตรายการ “กััลยาโณโอเค”
ที่่ � เอาแต่่สิ่่ � งที่่ � เรีียกว่่ า สาร
ประโยชน์์ พร้้อมกัันนั้้�นก็็ไม่่ทิ้้ง�
ความรื่่น
� เริิงบัน
ั เทิิงสุุขใจด้้วย
ให้้ทั้ง�้ ความรู้้แ
� ละความสุุข แก่่
ท่่านผู้้�ติิดตามรายการ กััลยา
โณโอเคนี้้�
ขอให้้สื่อ
�่ โลกวัันนี้้�ย่า่ งเข้้า
24 ปีี ที่่มีี
� แต่่คำำ�ว่า
่ 24 ปีีแห่่ง
ความรััดกุุมรอบคอบ ได้้ข้อ
้ มููล
มาดีี นำำ�เสนอดีี จนผู้้�ติิดตาม
รัับฟััง ได้้คุณค่
ุ า่ ชีีวิิต ได้้ประโยชน์์
จากรายการ จากสื่่อ
� โลกวัันนี้้�
มาเป็็นภููมิิคุ้้�มกััน
คืือ ไม่่เลวไปเที่่ย
� วหลอก

ใคร แล้้วก็็ไม่่โง่่ให้้ใครหลอก
เชื่่�อว่่าถ้้าติิดตามสื่่�อโลกวัันนี้้�
ก็็น่่าจะพ้้นภััยเรื่่อ
� งถููกใครต่่อ
ใครหลอกต้้ม
เพราะฉะนั้้�น ผู้้ที่
� �ติิด
่ ตาม
สื่่อ
� โลกวัันนี้้�น่่าจะได้้ภููมิิคุ้้�มกััน
ไม่่ให้้ต้อ
้ งเสีียทรััพย์์ไปกัับความ
รู้้ไ� ม่่เท่่าทััน เพราะสื่่อ
� นี้้�ให้้ความ
เท่่าทััน รู้้ �ทัันต่่อสถานการณ์์
ปััจจุุบัน
ั ไม่่ว่า่ จะ เป็็นการเมืือง
จะเป็็นสัังคม จะเป็็นแก๊๊งต้้มตุ๋๋�น
อะไรต่่างๆ
อาตมาคิิ ดว่่ า สิ่่� งที่่�
เปลี่่�ยนแปลงเห็็นได้้ชััดอยู่่�
อย่่างหนึ่่�ง คืือ คนที่่ไ� ม่่ได้้อยู่่�
ใกล้้วััด ใกล้้ธรรม ใกล้้ศาสนา
เคยเหิินห่่าง ก็็ได้้เปลี่่�ยนมา
เสพคุ้้�น คุ้้�นเคย รู้้�คำำ�แนะนำำ�
อะไรต่่างๆ ได้้ดีีกว่่าเก่่า
เมื่่อ
� ก่่อนตอนเป็็นเทปคาส
เส็็ทถืือว่่ามาดัังมาก ตอนนี้้�ก็็
ต้้องเรีียกว่่า “กััลยาโณโอเค”
ก็็มาดัังมาก.. เพราะอะไรรู้้ �มั้ย
�้ ?
มีีคนมาที่่วััดนี้้
�
� มาจาก
ต่่างประเทศ บอกว่่าเป็็นเพราะ
ได้้ติิดตามดููรายการทางยููทููบ
ทางเฟสบุ๊๊�ค
สมััยก่่ อนเทปคาสเส็็ท
ตอนนั้้�นมัันก็็ไม่่ได้้ข้า้ มประเทศ
นะ มัันก็็วนเวีียนเปิิดรายการ
ตามสถานีีในประเทศไทยเรา
เท่่านั้้�น
แต่่ตอนนี้้�รายการ “กััลยา
โณโอเค” จากสื่่�อโลกวัันนี้้�
ทำำ�ให้้เกิิดการสะเทืือนสะท้้าน

ไปทั่่�วโลก คนอยู่่�ที่่�ไหนๆ ก็็
ติิดตามรายการนี้้� ได้้ดููได้้ฟังั
แล้้วเขาพููดว่่าอย่่างไรรู้้ �มั้ย
�้ ?
เขาอยู่่�เมืืองนอกเมืืองนา
โอกาสไปวััดทำำ�บุุญมัันก็็ยาก
จากรััฐหนึ่่�งกว่่าจะไปถึึงอีีกรััฐ
หนึ่่�งถึึงจะมีีวััด ค่่าเดิินทางเขา
ก็็หมดมาก
แต่่ตอนนี้้�เขาได้้รัับทาง
อากาศลอยมาเป็็นภาพเป็็น
เสีียง เป็็นคำำ�ที่่ล้
� ว
้ นถ่่ายทอดมา
จากคำำ�ของพระพุุทธเจ้้า ของ
พระศาสดาเอกของโลก ที่่เ� รีียก
กัันว่่า พุุทธสาวก หรืือพุุทธ
ศาสนา แปลว่่า ศาสนาของ
ท่่านผู้้�รู้้� พุุทธะ แปลว่่า ผู้้�รู้้ �
เพราะฉะนั้้�น ถ้้าเรารู้้อ
� ะไร
เอามาป้้องกัันให้้โยมไม่่เสีีย
หาย พููดกัันตรงๆ ก็็คืือ รู้้อ
� ะไร
มาที่่ทำ
� �
ำ ให้้โยมหายโง่่ เราก็็จะ
มาผลิิตรายการนี้้� ทำำ�ขึ้้�น ทำำ�
ขึ้้�น ทำำ�ขึ้้น
�
เชื่่�อว่่าจุุดนี้้�จะเป็็น “จุุด
เปลี่่�ยนแปลง” สื่่อ
� สื่่อ
� ที่่เ� อาแต่่
เรื่่อ
� งอย่่างอื่่�นมา ที่่�เขาพููดว่่า
ข่่าวร้้ายขายดีี ถ้้าข่่าวดีีขายไม่่
ออก
รายการ “กััลยาโณโอเค”
จากสื่่อ
� โลกวัันนี้้� มีีทั้้ง� ข่่าวดีีทั้้ง�
ข่่าวร้้ายปนกัันไป ผสมผเส หวััง
ว่่าจะได้้รัับรสชาติิหลายๆ อย่่าง
เจริิญพร
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ศ.กิิตติิคุณ
ุ
ดร.สุุรชาติิ บำำ�รุง
ุ สุุข
อดีีตอาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชา
ความสััมพัั นธ์์ระหว่่างประเทศ
คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาฯ
แม้้จะเกษีียณราชการแล้้ว
แต่่ยัังคงเป็็นอาจารย์์พิิเศษ
และวิิทยากรรัับเชิิญ
นอกจากเป็็นนัักวิิชาการแล้้ว
ยัังเป็็นคอลััมนิิสต์์ประจำำ�
หนัังสืือพิิ มพ์์ ชื่อ
่� ดัังอีีกด้้วย
� ในคนเดืือนตุุลา
เป็็นหนึ่่ง
สมััยเป็็นผู้้�นำำ�นิสิ
ิ ิตจุุฬาฯ
เคยถููกจำำ�คุุกจากการต่่อสู้้�
จากความคิิดทางการเมืือง
และยัังเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านวิิชาการยุุทธศาสตร์์
ทางการทหารและกองทััพ
ผู้้�คลุุกคลีีอยู่่�กัับข้้อเสนอ
ในการสร้้าง “ทหารอาชีีพ”
มายาวนานหลายทศวรรษ
แต่่ถึึงวัันนี้้.� .
ทหารก็็ยัังไม่่เคย
เป็็นทหารอาชีีพ
ได้้จริิงสัักทีี

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�
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ประท้้วง
ประท้้วง
ประท้้วง

การต่่อสู้้ข
� องประชาชนบนถนน
กล่่าวนำำ�
การลุุกขึ้้�นสู้้�ของประชาชน
(popular uprising) ในรููป
แบบของ “การประท้้วงใหญ่่”
มัักจะเป็็นสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้น
� ในระบบ
การเมืืองของหลายประเทศ
ที่่�เป็็นอำำ�นาจนิิยม และอาจ
ถืือเป็็นวิิกฤตทางการเมืือง
หนึ่่�งที่่รั
� ฐ
ั บาลเผด็็จการต้้อง
เผชิิญอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ด้้วย เพราะรััฐบาลเผด็็จการ
มัักมีีปััญหาความชอบธรรม
ในตััวเอง ทั้้�งในเงื่่อ
� นไขของ
การได้้มาซึ่่ง
� อำำ�นาจรััฐ และ
การดำำ�รงอยู่่�ของตััวรัฐ
ั บาล
เอง ซึ่่� ง ปัั ญ หาความชอบ
ธรรมของรััฐบาลเช่่นนี้้� คืื อ
ต้้นทางของการประท้้วง
ทางการเมืือง แต่่ในบางกรณีี
การชุุมนุุมใหญ่่บนถนนอาจ
เกิิดขึ้้�นในรััฐที่่�ไม่่ใช่่อำำ�นาจ
นิิยม หากการชุุมนุุมเช่่นนี้้�
คืือ “การสื่่�อสารทางการ
เมืือง” จากประชาชนผู้ร่่วม
้�
ชุุมนุุมไปถึึงทั้้�งรััฐและสัังคม
ถึึงประเด็็นและข้้อเรีียกร้้อง
ของพวกเขา
ถ้้าการประท้้วงใหญ่่ใน
รััฐอำำ�นาจนิิยมเดิินไปถึึงจุุดที่่�
ไม่่ ส ามารถควบคุุ ม ได้้ แ ล้้ ว
ภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นจะเป็็นเสมืือน

กัับ “การเติิมเชื้้�อไฟ” อย่่าง
ดีีให้้แก่่การกำำ�เนิิดของ “กบฏ
ภายใน” และหากการต่่อต้้าน
รััฐบาลเช่่นนี้้�เดิินไปมากขึ้้�นจน
สุุดทางด้้วยความรุุนแรงแล้้ว
สิ่่� ง ที่่� จ ะ เ กิิด ต า ม ม า คืื อ
สถานการณ์์ “สงครามกลาง
เมืือง” … สถานการณ์์
สงครามกลางเมืืองซีีเรีียใน
ปััจจุุบัน
ั จึึงเป็็นคำำ�เตืือนที่่ดีี
� ใน
เรื่่อ
� งนี้้�
ดัังนั้้�น หากพิิจารณาจาก
บริิบททางประวััติิศาสตร์์แล้้ว
เราอาจสรุุปได้้ด้้วยข้้อสัังเกต
ประการหนึ่่�งว่่า การประท้้วง
ขนาดใหญ่่ที่เ่� กิิดขึ้้�นคืือการส่่ง
สััญญาณถึึ งความต้้ องการ
ของภาคประชาสัังคมที่่�ใช้้วิิธีี
การกดดัันในรููปแบบของการ
ประท้้วงเพื่่�อให้้รััฐดำำ�เนิินการ
ปฏิิรููปทางการเมืือง โดยเฉพาะ
การเปิิ ด การเมืืองให้้ มีีสิิทธิิ
เสรีีภาพมากขึ้้�น สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ในภาวะเช่่นนี้้�คืือการใช้้ความ
รุุนแรงของเจ้้าหน้้าที่่รัั
� ฐในการ
ควบคุุมและ/หรืือสลายการ
ชุุมนุุม ในทำำ�นองเดีียวกััน ผู้้�
ประท้้วงบนถนนเองก็็พร้อ
้ มที่่�
จะใช้้ความรุุนแรงตอบโต้้ ซึ่ง่�
เป็็นเงื่่�อนไขที่่�ปฏิิเสธไม่่ได้้ใน
ภาวะ “การเผชิิญหน้้าบน
ถนน”
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� ำ�คััญ
การประท้้วงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่สำ
ของการต่่อสู้้�เพื่่� อเรีียกร้้องเอกราชเสมอ
และแน่่นอนว่่าในบางประเทศ
การประท้้วงที่่ไ� ม่่ประสบความสํําเร็็จ
� ไปสู่่�
จะยกระดัับขึ้้น
การต่่อสู้้�ด้้วยกำำ�ลัังอาวุุธ
การประท้้วงใหญ่่ที่�่มััก
จะมีีความรุุ น แรงเป็็ น องค์์
ประกอบจึึงเป็็นดัังจุุดเริ่่ม
� ต้้น
ของการเปลี่่� ย นแปลงใหญ่่
ทางการเมืือง โดยไม่่มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงว่่าการประท้้วง

เช่่นนี้้�จะประสบความสำำ�เร็็จ
หรืือไม่่ก็็ตาม ซึ่่ง� การที่่ฝ่
� า่ ยต่่อ
ต้้านรััฐบาลสามารถรวมคน
จำำ�นวนมากจนทำำ�ให้้เกิิดการ
ประท้้วงขนาดใหญ่่ได้้นั้้�น ย่่อม
เป็็นเส้้นเวลาการเมืืองที่่สำ
� �คัั
ำ ญ
ของสัังคมนั้้�นๆ แม้้อาจจะไม่่
ประสบชััยชนะในการโค่่นล้้ม
ระบอบเดิิมที่่เ� ป็็นอำำ�นาจนิิยม
เช่่น การลุุกขึ้้�นสู้้�ของคนหนุ่่�ม
สาวที่่ก
� รุุงปรากในปีี 1968 หรืือ
ที่่ปั
� ก
ั กิ่่�งในปีี 1989 หรืือที่่ฮ่
� ่องกง
ในปีี 2014 และในปีี 2019
แน่่นอนว่่าในบางกรณีี
อาจไม่่ใช่่การชุุมนุุมประท้้วง
ใหญ่่ต่่อต้้านรััฐบาลโดยตรง
หากเป็็นการสำำ�แดงพลัังใน
การชุุมนุุมของประชาชนเพื่่�อ
เรีียกร้้องหาความเป็็นธรรม
หรืือเป็็นดัังการนำำ�เสนอประเด็็น
ให้้แก่่สัังคมต้้องพิิจารณา การ
ชุุมนุุ มเช่่นนี้้� ก็็อาจกลายเป็็น
“หมุุดหมาย” ทางการเมืือง
ของสัังคมนั้้�นไม่่แตกต่่างจาก
การประท้้วงใหญ่่เช่่นที่่�กล่่าว
แล้้ว ดัังจะเห็็นได้้จากกรณีีการ
ชุุมนุุมใหญ่่ที่ก
่� รุุงวอชิิงตัันในปีี
1963 เป็็นต้้น
แต่่ถ้้าการประท้้วงในรััฐ
อำำ�นาจนิิยมถููกยกระดัับขึ้้�นจน
นำำ�ไปสู่่� “การลุุ ก ขึ้้� น สู้้� ข อง
ประชาชน” แล้้ว เราอาจกล่่าว
เป็็นข้้อสัังเกตได้้ว่า่ การลุุกขึ้้�น
สู้้�ของประชาชนซึ่่�งมีีลัักษณะ
เป็็น “popular uprising”
เป็็นประวััติิศาสตร์์ทางการ
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เมืืองในตััวเองเสมอ และใน
บ า ง ก ร ณีีก็็ ก ล า ย เ ป็็ น
ประวััติิศาสตร์์โลกไปด้้วย หรืือ
อาจกล่่าวในอีีกด้้านได้้ว่า่ การ
ลุุกขึ้้�นสู้้ข
� องประชาชนคืือพลััง
ที่่� ผลัั กดััน “กงล้้อประวัั ติิ
ศาสตร์์” ให้้เคลื่่�อนตััวไปข้้าง
หน้้า แม้้ว่่าในบางกรณีีฝ่่าย
ประชาชนอาจจะประสบกัับ
การถููกปราบปรามอย่่างรุุนแรง
และก่่อให้้เกิิดความสููญเสีีย
อย่่างหนััก แต่่ปรากฏการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นก็็บ่ง่ บอกถึึงการมาของ
“ ก ร ะ แ ส ล ม แห่่ ง ค ว า ม
เปลี่่�ยนแปลง” ที่่กำ
� ำ�ลัังพััดใน
สัังคมนั้้�นอย่่างชััดเจน

การลุุกขึ้้น
� สู้้�ของ
ประชาชนในอดีีต
หากย้้อนกลัับไปดููในอดีีต
เราจะเห็็นตััวอย่่างสัังเขปของ
การประท้้วงใหญ่่ที่่�ส่่งผลใน
ทางการเมืืองมากมาย แต่่ใน
บทนี้้�จะทดลองนำำ�เสนอบาง
ส่่วนอย่่างสัังเขป เช่่น
การโค่่นล้้มระบอบซาร์์
รััสเซีีย : การประท้้วงใหญ่่ต่่อ
ระบอบการปกครองแบบ
เผด็็จการของพระเจ้้าซาร์์ใน
รััสเซีียในต้้นปีี 1917 แต่่ความ
ดึึ ง ดัันที่่� จ ะเหนี่่� ย วรั้้�ง การ
เปลี่่�ยนแปลงเช่่นนี้้�นำำ�ไปสู่่�การ
เผชิิญหน้้าระหว่่างประชาชน
กัับอำำ�นาจรััฐของพระเจ้้าซาร์์
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ คงปฏิิเสธ
ไม่่ได้้ว่า
่ สภาวะของความเป็็น
รััฐบาลอำำ�นาจนิิยมในระบอบ
การปกครองเก่่าที่่ไ� ร้้ประสิิทธิิ
ภาพเป็็น “เชื้้�อไฟ” อย่่างดีีกัับ
การประท้้วง แม้้รััฐบาลจะใช้้
มาตรการปราบปรามด้้ ว ย
กำำ�ลัังตำำ�รวจ แต่่ก็็เป็็นเพีียง
ชััยชนะชั่่�วคราว เพราะเมื่่�อ
ตำำ�รวจเปิิดการยิิงใส่่ผู้้�ชุุมนุุม
แล้้ว ทหารส่่วนหนึ่่�งได้้ตััดสิิน
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ใจเข้้ า ร่่ว มการประท้้ ว งกัับ
ประชาชน จนสุุดท้้ายรััฐบาล
ของพระเจ้้าซาร์์ต้้องสิ้้�นสุุดลง
การประท้้วงในปีี 1917
สะท้้อนให้้เห็็นว่่าคำำ�สั่่ง� ในการ
ปราบปรามผู้้�ประท้้วงไม่่ใช่่คำำ�
ตอบของชััยชนะทางการเมืือง
และเมื่่� อ ตำำ� รวจลั่่� น กระสุุ น
สัังหารประชาชนบนถนน เมื่่อ
�
นั้้�นความตายของประชาชน
บนถนนได้้เป็็นปััจจััยที่่�ดึึงให้้
กำำ�ลัังพลในกองทััพเข้้าร่่วมกัับ
ประชาชนในการต่่อต้้านระบอบ
เก่่า และเมื่่อ
� ทหารเข้้าร่่วมกัับ
ประชาชนในการต่่อต้้านระบอบ
การปกครองเดิิมแล้้ว รััฐบาล
ในระบอบนั้้� นก็็เดิินทางไปสู่่�
จุุดจบ และนำำ�ไปสู่่�เหตุุการณ์์
สำำ�คััญของโลกในต้้นศตวรรษ
ที่่� 20 คืือ “การปฏิิวัติ
ั ิรัส
ั เซีีย”
อัันเป็็นหนึ่่�งในการปฏิิวััติิทาง
สัังคม (social revolution)
ชุุดใหญ่่ของโลกที่่อ
� าจจะเป็็น
รองจาก “การปฏิิวัติ
ั ิฝรั่่�งเศส”
เท่่านั้้�น
การประท้้วงเพื่่อ
� เอกราช
อิินเดีีย : การเรีียกร้้องเอกราช
ของอิินเดีียที่่นำ
� ำ�โดยมหาตมะ
คานธีี ในช่่วงเวลาจากปีี 19301947 ก็็อาศััยการประท้้วงใหญ่่
เป็็นเครื่่อ
� งมืือในการต่่อสู้้�กัับ
เจ้้าอาณานิิคมอัังกฤษ การ
ประท้้วงครั้้ง� นั้้�นได้้กลายเป็็น
ตััวแบบสำำ�คััญของการประท้้วง
ในแบบที่่เ� ป็็น “อหิิงสา” และ
กลายเป็็ น แรงกดดัันอย่่ า ง
สำำ�คััญกัับรััฐบาลลอนดอน จน
ต้้องสละอำำ�นาจการปกครอง
และนำำ�ไปสู่่�การได้้รัับเอกราช
ของอิินเดีียในเวลาต่่อมา
การประท้้วงเป็็นจุุดเริ่่ม
�
ต้้นที่่�สำ�คัั
ำ ญของการต่่อสู้้�เพื่่�อ
เรีียกร้้องเอกราชเสมอ และ
แน่่นอนว่่าในบางประเทศ การ
ประท้้ ว งที่่� ไ ม่่ ป ระสบความ
สํําเร็็จจะยกระดัับขึ้้�นไปสู่่�การ
ต่่อสู้้�ด้้วยกำำ�ลัังอาวุุธ ดัังเช่่น
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สงครามเรีียกร้้องเอกราชใน
เวีียดนาม หรืือในแอลจีีเรีีย
เป็็นต้้น แต่่สิ่ง่� ที่่โ� ลกปฏิิเสธไม่่
ได้้คืือ บทบาทในการนำำ�ของ
ประชาชนชาวอิินเดีีย
การเดิินสู่่�วอชิิงตััน : การ
เรีียกร้้องสิิทธิิของคนผิิวดำำ�ใน
สัังคมอเมริิกัันภาคใต้้ที่นำ
่� ำ�โดย
ดร.มาร์์ติิน ลููเธอร์์ คิิง ในช่่วง
ทศวรรษที่่� 6 เปิิดการเคลื่่อ
� นไหว
ด้้วยการใช้้การประท้้วงใหญ่่
เป็็นเครื่่อ
� งมืือของการเรีียก
ร้้อง ดัังจะเห็็นได้้ว่่าในที่่�สุุด
แล้้วการชุุมนุุมประท้้วงใหญ่่
ที่่เ� รีียกว่่า “การเดิินสู่่ว
� อชิิงตััน”
(March on Washington)
ในปีี 1963 เป็็นหนึ่่�งในภาพ
ประวััติิศาสตร์์การเมืืองที่่สำ
� �คัั
ำ ญ
ของสัังคมอเมริิกัันในการต่่อสู้้�
เรื่่อ
� งความเท่่าเทีียมของสีีผิิว
และรวมทั้้�งการต่่อสู้้�ในเรื่่อ
� ง
ของสิิทธิิในการทำำ�งาน การ
ชุุมนุุมใหญ่่ที่่�วอชิิงตัันดึึงนััก
เคลื่่�อนไหวทางการเมืืองจาก
มุุมต่่างๆของสัังคมอเมริิกััน
เข้้าร่่วมการต่่อสู้้� อัันถืือเป็็น
ชััยชนะครั้้ง
� สำำ�คัั ญของการ
เรีียกร้้องสิิทธิิทางการเมืือง
โดยมีีวลีีทองจากคำำ�กล่่าวของ
ดร.คิิง ว่่า “I have a dream”
(ฉัันมีีความฝััน) เป็็นมรดกของ
การต่่อสู้้�
การประท้้วงครั้้ง� นี้้�มีีคน
เข้้าร่่วมมากกว่่า 2,600,000
คน และเป็็นแรงกดดัันสำำ�คััญ
ให้้รััฐบาลอเมริิกัันออกกฎหมาย
สิิทธิิพลเมืืองในปีี 1964 และ
กฎหมายสิิทธิิการเลืือกตั้้�งในปีี
1965 กฎหมายนี้้�คุ้้�มครองสิิทธิิ
ของคนผิิวสีี และเป็็ น หลััก
ประกัันว่่ า คนผิิวดำำ�มีีสิิทธิิ
ทางการเมืืองที่่�จะมีีตััวแทน
ของพวกเขาในรััฐบาล
ฤดููใบไม้้ผลิิที่่ป
� ราก : การ
ต่่อสู้้เ� พื่่อ
� ให้้เกิิดความเป็็นเสรีีนิิยม
ได้้พามวลชนเป็็นจำำ�นวนมาก
ลงบนถนนในกรุุงปรากในปีี

1968 โดยผู้้�นำำ�เชโกสโลวาเกีีย
พยายามผลัักดัันให้้เกิิดการ
ปฏิิรููปทางการเมืือง เพื่่�อให้้
ประชาชนมีีเสรีีภาพและสิิทธิิ
ทางการเมืือง แต่่การปฏิิรููป
เช่่นนี้้�ถููกผู้้�นำำ�สหภาพโซเวีียต
มองว่่าเป็็น “การต่่อต้้านการ
ปฏิิวัติ
ั ”ิ (counterrevolution)
และเป็็นภััยคุุกคาม และนำำ�ไป
สู่่�การส่่งกำำ�ลัังทหารพร้้อมรถ
ถัังเข้้าสลายการชุุมนุุมที่่ป
� ราก
การส่่งกำำ�ลัังทหารโซเวีียต
เพื่่� อ ยุุ ติิ กระบวนการสร้้า ง
ประชาธิิปไตยครั้้ง� นี้้� เป็็นคำำ�
ตอบที่่ชััด
� เจนว่่าการเรีียกร้้อง
เสรีีภาพและสิิทธิิทางการเมืือง
ในค่่ายสัังคมนิิยมเป็็นสิ่่ง� ที่่จ
� ะ
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากโซเวีียต
เป็็นอัันขาด แม้้การชุุมนุุมของ
ประชาชนไม่่มีีทางรัับมืือกัับ
อำำ�นาจของรถถัังโซเวีียตได้้
เลย แต่่ความพ่่ายแพ้้ของผู้้�
ชุุมนุุมไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้เครดิิตทางการ
เมืืองของการต่่อสู้้ล
� ดลง และ
ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น “ฤดูู
ใบไม้้ผลิิที่ป
่� ราก” (The Prague
Spring) หรืือถืือเป็็น “ฤดููใบไม้้
ผลิิทางการเมืือง” ของโลก
สมััยใหม่่
การต่่อต้้านระบอบชาห์์
อิิหร่่าน : ระบอบอำำ�นาจนิิยม
ของอิิหร่่านเผชิิญกัับวิิกฤต
การเมืืองครั้้ง� สำำ�คััญในปีี 19781979 เมื่่อ
� ประชาชนเป็็นจำำ�นวน
มากตััดสิินใจออกมาบนถนน
อย่่างไม่่เกรงกลััวกัับการปราบ
ปราม จนระบอบเก่่าที่่เ� ข้้มแข็็ง
ต้้องล้้มลง และนำำ�ไปสู่่�การจััด
ตั้้�งสาธารณรััฐอิิสลามในต้้นปีี
1979 การประท้้วงที่่�นำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงใหญ่่ครั้้ง� นี้้�
เกิิดผลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญจนถููก
เรีียกว่่า “การปฏิิวัติ
ั ิอิิหร่่าน”
และเป็็นมากกว่่าฤดููใบไม้้ผลิิ
การประท้้ ว งใหญ่่ ใน
ฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ : การโค่่นล้้มรััฐบาล
เผด็็จการของประธานาธิิบดีี
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การต่่อสู้้�ด้้วยการ “ลงถนน”
ของคนเป็็นจำำ�นวนมากในโลกอาหรัับ
ได้้กลายเป็็นแรงบัันดาลใจทางการเมืือง
ครั้้�งสำำ�คััญสำำ�หรัับการต่่อสู้้�เรีียกร้้อง
ประชาธิิปไตยในเวทีีโลก
มาร์์กอสในฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ในปีี 1986
ก็็ใช้้การประท้้วงใหญ่่เป็็นเครื่่อ� ง
มืือ และการประท้้วงที่่เ� กิิดขึ้้�น
ในกรุุงมะนิิลากลายเป็็นการ
รวมคนในสาขาอาชีีพต่่างๆที่่�
ไม่่ยอมรัับรััฐบาลเผด็็ จการ
ออกมาสู่่�เวทีีการประท้้วงบน
ถนน
การประท้้วงเผด็็จการ
ทหารในชิิลีี : การประท้้วงเช่่น
นี้้�ยัังเห็็นได้้จากการต่่อสู้้�กัับ
รััฐบาลเผด็็ จการทหารของ
ประธานาธิิบดีีปิิโนเชต์์ในชิิลีี
ในปีี 1988 แม้้ระบอบการ
ปกครองของทหารในชิิลีีจะมีี
ความเข้้มแข็็ง แต่่การประท้้วง
ใหญ่่ก็็เป็็นสััญญาณของความ

คลอนแคลนของอำำ�นาจของ
ทหาร หรืือเป็็นสััญญาณของ
การที่่สัั
� งคมไม่่กลััวกัับอำำ�นาจ
รััฐเผด็็จการ และคนกล้้าที่่จ
� ะ
ออกมาบนถนนเพื่่อ
� แสดงความ
เห็็นต่่าง
คนงานประท้้วงคอมมิิว
นิิสต์์โปแลนด์์ : การก่่อการ
ประท้้วงใหญ่่ของคนงานท่่าเรืือ
ในโปแลนด์์ในปีี 1980 จนถึึง
ปีี 1989 ที่่ไ� ม่่เพีียงทำำ�ให้้รััฐบาล
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์โปแลนด์์
ต้้องเผชิิญปััญหาความชอบ
ธรรมเท่่านั้้�น หากยัังส่่งผลถึึง
อำำ�นาจทางการเมืืองของรััฐบาล
สหภาพโซเวีียตในการควบคุุม
โปแลนด์์อีีกด้้วย จนอาจต้้อง
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ถืือว่่าการประท้้วงใหญ่่ที่่�เกิิด
ขึ้้�นในโปแลนด์์คืือสััญญาณ
การเริ่่ม
� ต้้ นของอำำ�นาจของ
โซเวีียตที่่�เริ่่ม
� ถดถอยลง และ
เป็็นดัังจุุดเริ่่ม
� �คัั
ำ ญของ
� ต้้นที่่สำ
การสิ้้�นสุุดของสงครามเย็็นใน
ปลายปีี 1991
การประท้้วงแบ่่งแยกผิิว :
การต่่อสู้้�กัับลััทธิิแบ่่งแยกผิิว
ในแอฟริิกาใต้้ในช่่วงทศวรรษ
1980 ได้้ใช้้การประท้้วงใหญ่่
เป็็นเครื่่อ
� งมืือของการต่่อสู้้เ� ช่่น
กััน จนในท้้ายที่่�สุุดได้้ทำ�
ำ ให้้
รััฐบาลของคนผิิวขาวต้้องสิ้้�น
สุุดลง
ฤดููใบไม้้ผลิิกลางทะเล
ทราย : หนึ่่�งในปรากฏการณ์์
การประท้้วงครั้้ง� สำำ�คััญของ
การเมืืองโลกร่่วมสมััยคืือ การ
ลุุกขึ้้�นสู้้ข
� องชาวอาหรัับ ที่่เ� ริ่่ม
�
ต้้นขึ้้�นจากการประท้้วงใหญ่่
ในตููนิิเซีียในช่่วงปลายปีี 2010
ขยายตััวไปสู่่�อีียิิปต์์ ในต้้ นปีี
2011 และขยายตััวไปในโลก
ตะวัันออกกลาง จนต้้องถืือ
เป็็นเหตุุการณ์์สำ�คัั
ำ ญของโลก

ในศตวรรษที่่� 21 ที่่ก
� ารประท้้วง
ใหญ่่ของประชาชนนำำ�ไปสู่่�การ
ล้้ มระบอบเผด็็ จการในโลก
อาหรัับ จนถููกเรีียกว่่ า เป็็ น
“อาหรัับสปริิง” หรืือเป็็นดััง
การมาของ “ฤดููใบไม้้ผลิิใน
โลกอาหรัับ ” (The Arab
Spring) แม้้ในอีีกด้้ านของ
อาหรัับสปริิงอาจจะไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จ เช่่น ในกรณีีของ
ลิิเบีีย และซีีเรีีย เป็็นต้้น
การต่่อสู้้�ด้้วยการ “ลง
ถนน” ของคนเป็็นจำำ�นวนมาก
ในโลกอาหรัับได้้กลายเป็็นแรง
บัันดาลใจทางการเมืืองครั้้ง�
สำำ�คััญสำำ�หรัับการต่่อสู้้�เรีียก
ร้้องประชาธิิปไตยในเวทีีโลก
แม้้ความสำำ�เร็็จจะไม่่เกิิดขึ้้�น
ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคได้้จริิง และใน
ที่่สุ
� ดรัั
ุ ฐประหารจะหวนคืืนใน
การเมืืองอีียิิปต์์ในปีี 2013 แต่่
ภาพการต่่อสู้้ข
� องชาวอาหรัับ
ก็็ยัังเป็็นตััวแทนของการต่่อสู้้�
กัับระบอบเผด็็จการเสมอ โดย
เฉพาะการโค่่ น ล้้ ม ระบอบ
เผด็็จการในภููมิิภาคตะวัันออก
กลางที่่เ� ดิิมเคยมีีความเชื่่อ
� ว่่า
เป็็นระบอบเผด็็จการที่่โ� ค่่นล้้ม
ไม่่ได้้
ฤดููใบไม้้ ผลิิบ นเกาะ
เล็็ ก ๆ : การประท้้วงใหญ่่ที่เ่� กิิด
ขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2014 และประท้้วง
ใหญ่่อีีกครั้้ง� ในปีี 2019 ต่่อการ
ขยายอิิทธิิพลของจีีนในฮ่่องกง
จนทำำ�ให้้รััฐบาลฮ่่องกงมีีความ
เป็็นอำำ�นาจนิิยมมากขึ้้�นนั้้� น
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการรวมคน
ระหว่่างนัักศึึกษากัับประชาชน
ฮ่่องกง ที่่�พวกเขาไม่่ยอมรัับ
ต่่อความพยายามที่่�จะทำำ�ให้้
ฮ่่องกงอยู่่�ภายใต้้รููปแบบการ
ปกครองของรััฐบาลปัั ก กิ่่� ง
เพราะหลัักการเดิิมที่่�ถููกนำำ�
เสนอคืือ “หนึ่่�งประเทศ สอง
ระบบ”
การประท้้ ว งใหญ่่ ใน
ฮ่่องกงได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็น
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“ฮ่่องกงสปริิง” แต่่ดููเหมืือน
ทุุกคนจะรู้้ �ดีีว่่าการต่่อสู้้�ของ
พวกเขาไม่่ใช่่เรื่่อ
� งง่่ายที่่�จะ
ประสบชััยชนะ เพราะเขาต่่อสู้้�
กัับรััฐบาลอำำ�นาจนิิยมที่่�เข้้ม
แข็็งที่่สุ
� ดคืื
ุ อ รััฐบาลของพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ จีี น ที่่� มีีจุุ ดยืื น
ชััดเจนที่่จ
� ะไม่่ยอมรัับการปฏิิรููป
ทางการเมืืองในฮ่่องกง และ
ขณะเดีียวกัันก็็ ไม่่ยอมรัับที่่�
ฮ่่องกงจะมีีทิิศทางที่่เ� ป็็นเสรีีนิิยม
มากขึ้้�น จีีนต้้องการฮ่่องกงที่่�
อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมอย่่าง
เข้้มงวดของคณะผู้้�บริิหารที่่�
เป็็น “ปีีกนิิยมจีีน” หรืือเป็็น
ฮ่่ องกงที่่�มีีแต่่ “ฤดููหนาว”
เท่่านั้้�น
ฤดููใบไม้้ผลิิและความสููญ
เสีียที่่เ� มีียนมา : การชุุมนุุมใหญ่่
หลัังรััฐประหาร 2021 ในเมีียน
มา ของประชาชนจากสาขา
อาชีีพต่่ า งๆ และจากกลุ่่�ม
การเมืืองต่่างๆ วัันนี้้�คนไม่่กลััว
การปราบปราม แม้้จะมีีการ
เสีียชีีวิิตและการถููกจัับกุุมเป็็น
จำำ�นวนมากก็็ตาม แต่่คนก็็ยััง
ลงถนนไม่่หยุุด จนเป็็นเสมืือน
“ฤดููใบไม้้ผลิิ” กำำ�ลัังเบ่่งบาน
และพิิสููจน์์ ถึึ ง “อำำ� นาจ
ประชาชนกัับอำำ�นาจปืืน”

การต่่อสู้้�
ในอนาคต!
เหตุุการณ์์ที่่�ถููกหยิิบยก
มาในข้้างต้้นก็็เพื่่อ
� ชี้้�ให้้เห็็นถึึง
บทบาทของปััจจััยการประท้้วง
ใหญ่่ในสัังคมที่่�มีีความคาด
หวัังว่่าการประท้้วงจะนำำ�ไปสู่่�
ความเปลี่่� ยนแปลงทางการ
เมืือง ดัังได้้กล่่าวแล้้วว่่า ชััยชนะ
ของการประท้้วงใหญ่่คืือจุุด
เริ่่ม
� ต้้นของการเปลี่่�ยนแปลง
ทางการเมืืองเสมอ แม้้ในบาง
กรณีีผลสืืบเนื่่�องอาจจะไม่่ได้้
เป็็นไปตามความหวััง และ

๒๔
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“ขบวนการ
ประชาชนและ
การจลาจล
เป็็นสิ่่�งเก่่าแก่่
เท่่ากัับอารยธรรม
ของมนุุษยชาติิ
และมีีมาก่่อน
�
ที่่ทวิิต
เตอร์์
�
จะถููกสร้้างขึ้้น
เสีียอีีก
การปลุุกระดม
ผู้้�เห็็นต่่าง
อาจใช้้วิิธีีการ
บอกต่่อจาก
ปากสู่่�ปาก
หรืือแม้้กระทั่่�ง
ใช้้สััญญาณควััน
เพื่่� อรวบรวมคน
�
ในการลุุกขึ้้น
ต่่อสู้้�กัับ
อำำ�นาจรััฐ”
Eduardo Paes
นัักการเมืืองชาวบราซิิล
ยุุคปััจจุุบััน
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ประสบความพ่่ายแพ้้ ดัังตััวอย่่าง
เช่่นกรณีี “ฤดููใบไม้้ผลิิที่ป
่� ราก”
ที่่นำ
� ำ�ไปสู่่�การใช้้กำำ�ลัังของกอง
ทััพโซเวีียตเข้้าปราบปรามผู้้�
เรีียกร้้องเสรีีภาพชาวเช็็กอย่่าง
รุุนแรง ซึ่่ง� วัันนี้้�อาจจะไม่่ต่่าง
กัับการต่่อสู้้อ
� ย่่างเข้้มแข็็งของ
คนหนุ่่�มสาวต่่อรััฐบาลทหาร
เมีียนมาที่่�ประสบความสููญ
เสีียอย่่างมาก แต่่พวกเขาก็็ไม่่
ย่่อท้้อ สงครามการเรีียกร้้อง
ประชาธิิปไตยในเมีียนมายััง
ดำำ�เนิินไปอย่่างเข้้มข้้น
นอกจากนี้้�เราอาจจะต้้อง
ยอมรัับว่่า สงครามยููเครนใน
ปััจจุุบัันเป็็นผลผลิิตที่่�ตามมา
จาก “การปฏิิวัติ
ั ิยููโรไมดาน”
(The EuroMaidan Revolution)
ที่่�เกิิดจากการเรีียกร้้องของ
คนหนุ่่�มสาวในการสร้้า ง
ประชาธิิปไตยในยููเครนในปีี
2014 เพราะชััยชนะของกระแส
ประชาธิิปไตยเสรีีนิิยม (Liberal
Democracy) ที่่ยูู
� เครนนั้้�น คืือ
ความพ่่ายแพ้้ของระบอบอำำ�นาจ
นิิยมรััสเซีีย จนสุุดท้า
้ ยรััสเซีีย
ต้้องใช้้สงครามเป็็นเครื่่อ
� งมืือ
จััดการกัับการเติิบโตของ
กระแสประชาธิิปไตยในยููเครน
ซึ่่�งหากปล่่อยไว้้อาจจะกลาย
เป็็น “เชื้้�อไฟ” ที่่ช่
� ว
่ ยจุุดกระแส
ประชาธิิปไตยในสัังคมรััสเซีีย
เองด้้วย
เราอาจจะต้้องยอมรัับ
ความจริิงที่่�ขมขื่่�นใจประการ
หนึ่่�งว่่า ภาพการลุุกขึ้้�นสู้้�ของ
ประชาชนเป็็นจำำ�นวนมากที่่�
กล้้าท้้าทายต่่อระบอบเผด็็จการ
ต้้องถืือว่่าความอบอุ่่�นของฤดูู
ใบไม้้ผลิิกำำ�ลัังมาเยืือนแล้้ว จน
ต้้องถืือว่่าการต่่อสู้้�เพื่่�อเรีียก
ร้้องเสรีีภาพอย่่างกล้้าหาญ
เป็็นความสำำ�เร็็จในตััวเอง แม้้
ในบางกรณีีอาจจะไม่่สามารถ
นำำ� ไปสู่่�การโค่่ น ล้้ ม ระบอบ
เผด็็จการได้้ก็็ตาม เช่่น กระแส
ลมของฤดููใบไม้้ผลิิจากฮ่่องกง

ไม่่มีีทางที่่�จะมีีลมแรงพััดจน
ทำำ�ให้้รััฐบาลปัักกิ่่�งต้้องล้้มไป
ด้้วย หรืือแม้้กระทั่่�งการต่่อ
ต้้านการ “ล้้อมปราบ” ของ
รััฐบาลทหารเมีียนมาอย่่าง
หนััก ก็็มิิได้้หมายความว่่าฤดูู
ใบไม้้ผลิิ เมีียนมาจะพััดแรง
พอที่่จ
� ะทำำ�ให้้ไฟของสงคราม
กลางเมืืองลดความร้้อนระอุุ
ลงแต่่ประการใด
แน่่นอนว่่าทั้้�งหมดนี้้�บอก
เล่่าเรื่่อ
� งราวแต่่เพีียงประการ
เดีียวคืือ การต่่อสู้้�กัับอำำ�นาจ
รััฐเผด็็จการยัังคงดำำ�เนิินต่่อ
ไป … ไฟสงครามการเมืือง
ไม่่เคยมอดดัั บ และมีีการ
ต่่อสู้้�ของคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ผนวก
เข้้ากัับผู้้�รัก
ั ความเป็็นธรรม
เข้้ามาเติิมช่่วยเป็็น “เชื้้�อไฟ”
อย่่างดีีให้้กัับการต่อ
่ สู้้�ที่เ่� คลื่่อ
� น
ไปข้้างหน้้าอย่่างไม่่หยุุดยั้้ง
� !

การลุุกขึ้้น
� สู้้�
ในการเมืืองไทย!
สัังคมการเมืืองไทยเอง
ก็็เคยเห็็นความสำำ�เร็็จของการ
ลุุกขึ้้�นสู้้ข
� องนัักศึึกษาประชาชน
อย่่างกล้้าหาญในปีี 1973 (พ.ศ.
2516) และยัังประสบความ
สำำ�เร็็จอีีกครั้้ง� ในปีี 1992 (พ.ศ.
2535) แม้้จะมีีการรััฐประหาร
เกิิดขึ้้�นหลายครั้้ง� ในการเมืือง
ไทย แต่่เราก็็สามารถล้้มระบอบ
เผด็็จการได้้ถึึง 2 ครั้้ง� … สัังคม
ไทยได้้เห็็นถึึงการมาเยืือนของ
“ฤดููใบไม้้ผลิิ” ทางการเมืือง
ถึึง 2 ครั้้ง� แม้้ในอีีกด้้านเราจะ
เผชิิญกัับการรััฐประหารอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จนเป็็นดัังการเดิินใน
“เขาวงกต” ของระบอบทหาร
ที่่ไ� ม่่จบสิ้้�น และแม้้การเปลี่่�ยน
ผ่่านสู่่�ประชาธิิปไตยยัังประสบ
การล้้มลุุกคลุุกคลานอย่่างต่่อ
เนื่่� อง อัันนำำ�ไปสู่่�การกำำ�เนิิด
ของ “ระบอบพัันทาง” (hybrid
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“ระบอบกึ่่�งอำำ�นาจนิิยม” ในการเมืืองไทย
ปััจจุุบััน เป็็นผลผลิิตโดยตรงของการ
สืืบทอดอำำ�นาจของคณะรััฐประหาร 2014
เนื่่�องจากผู้้�นำำ�รััฐประหารไทยไม่่เคยคิิด
� ะลงจากอำำ�นาจอย่่างแท้้จริิง
ที่่จ
พวกเขาจึึงคิิดสร้้างกลไกรองรัับ
ต่่อการมีีอำำ�นาจต่่อเนื่่�อง
regime) หรืืออาจเรีียกในทาง
ทฤษฎีีว่่า “ระบอบกึ่่�งอำำ�นาจ
นิิยม” (semi-authoritarian
regime) ในการเมืืองไทย
ปััจจุุบัน
ั ซึ่ง่� เป็็นผลผลิิตโดยตรง
ของการสืืบทอดอำำ�นาจของ
คณะรััฐประหาร 2014 เนื่่�องจาก
ผู้้�นำำ�รััฐประหารไทยไม่่เคยคิิด
ที่่จ
� ะลงจากอำำ�นาจอย่่างแท้้จริิง
พวกเขาจึึงคิิดสร้้างกลไกรองรัับ
ต่่อการมีีอำำ�นาจต่่อเนื่่�อง จน
อาจกล่่าวได้้เสมอว่่า การเมืือง
ไทยยััง “ติิดกัับดััก” อยู่่�กัับ
วงจรอำำ�นาจของผู้้�นำำ�ทหารไม่่
สิ้้�นสุุด

แม้้ “ฤดููใบไม้้ผลิิครั้้�งที่่�
3” ในการเมืืองไทยจะยัังไม่่
มา แต่่ฤดููหนาวที่่บ
� รรดาชนชั้้น
�
นำำ� ผู้้�นำำ�ทหารปีีกขวา และกลุ่่�ม
พลเรืือนอนุุรัักษ์์นิิยม เคย “แช่่
แข็็ง” การเมืืองไทยไว้้นั้้�น ก็็
ไม่่อาจดำำ�รงภาวะ “ฤดููหนาว”
ทางการเมืืองไว้้ได้้ตลอดไป
เสีียงเรีียกร้้องทางการเมืืองมีี
แต่่ดัังขึ้้�นไม่่หยุุด ภายใต้้วิิกฤต
ต่่างๆที่่เ� กิิดขึ้้�นทั้้ง� ภายนอกและ
ภายในรััฐ จนวัันนี้้� “ระบอบ
กึ่่�งอำำ�นาจนิิยม” หรืือที่่เ� รีียก
ในอีีกทางว่่า “ระบอบสืืบทอด
อำำ�นาจ” นั้้�น เผชิิญกัับความ
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ท้้าทายอย่่างมาก เพราะรััฐบาล
พัันทางของผู้้�นำำ�รััฐประหารไม่่
เคยประสบผลสำำ�เร็็จในการขัับ
เคลื่่�อนประเทศไปสู่่�อนาคต
ดัังนั้้�น ถ้้าต้้องให้้ประชาชน
ตััดสิินอนาคตของบรรดาผู้้�นำำ�
เหล่่านี้้�ในอนาคต ไม่่ว่่าการ
ตััดสิินนี้้�จะเกิิดจาก “บััตรเลืือก
ตั้้�ง” หรืือเกิิดจาก “พลัังบน
ถนน” ก็็ตาม ผลของการตััดสิิน
ไม่่น่่าจะเป็็นบวกกัับพวกเขา
เท่่าใดนััก อัันทำำ�ให้้อนาคต
การเมืืองไทยในปีี 2023 (พ.ศ.
2566) จึึงเป็็นความท้้าทาย
อย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะท้้าทาย
ต่่ออนาคตของผู้้�นำำ�ทหารที่่อ
� ยู่่�
ในการเมืืองไทยได้้ด้้วยการ
“สืืบทอดอำำ�นาจ” อย่่างไม่่
เคยมีีมาก่่อน อนาคตและความ
อยู่่�รอดของระบอบพัันทางไทย
จึึงเป็็นประเด็็นที่่น่
� ่าสนใจเป็็น
อย่่างยิ่่ง�

ท้้ายบท
ในเงื่่�อนไขของการต่่อสู้้�
เพื่่อ
� เสรีีภาพและประชาธิิปไตย
ขอเพีียงประชาชนกล้้าลุุกขึ้้�น

สู้้� สุุดท้า
้ ยแล้้ว “ฤดููหนาว” ที่่�
หนาวเหน็็บจะถููกทำำ�ลายลง
อย่่างแน่่นอน เช่่นที่่เ� ราเห็็นมา
แล้้วว่่าระบอบอำำ�นาจนิิยมที่่�
เข้้มแข็็งที่่สุ
� ด
ุ ในประวััติิศาสตร์์
เคยถููกทำำ�ลายลงด้้วย “อำำ�นาจ
เท้้าของประชาชนบนถนน”
มาแล้้ว และชััยชนะเช่่นนี้้�จะ
พาสัังคมย่่างก้้าวสู่่� “ฤดููใบไม้้
ผลิิ” ทางการเมืืองได้้อย่่าง
แน่่นอน ...
บทความนี้้�ขอคารวะต่่อ
การต่่อสู้้�เรีียกร้้องเสรีีภาพ
และประชาธิิ ป ไตยของ
ประชาชนทั่่�วทุก
ุ มุุมโลก ไม่่
ว่่าพวกเขาจะอยู่่ใ� นประเทศ
ใดก็็ตาม อีีกทั้้�งไม่่จำำ�เป็็นว่่า
พวกเขาจะชนะในการต่่อสู้้�
ที่่เ� กิิดขึ้้น
� หรืือไม่่ ขอเพีียงพวก
เขาเหล่่านั้้�นกล้้าที่่จ
� ะเดิิน “ลง
ถนน” ... ขอเพีียงกล้้าที่่�จะ
“ประกาศเจตนารมณ์์ ”
ทางการเมืือง อัันจะเป็็นดััง
การแสดงประชามติิ ข อง
ประชาชนร่่วมกัันที่่ต้้
� องการ
เห็็นความเปลี่่ย
� นแปลงทางการ
เมืือง ไม่่ใช่่การต้้องยอมจำำ�นน
อยู่่กั
� ับ “อำำ�นาจรััฐเผด็็จการ”
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ที่่ใ� ช้้กดหััวประชาชน
สำำ�หรัับอนาคตแล้้ว ทาง
เลืือกของประชาชนน่่าจะมีีอยู่่�
2 เส้้นทางคืือ 1) “การลงถนน”
ซึ่ง่� เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของการ
สร้้างความเปลี่่ย
� นแปลงทางการ
เมืืองอย่่างฉัับพลััน และ 2)
“การลงเสีียง” ด้้วยการปฏิิเสธ
บรรดาผู้้�สืืบทอดอำำ�นาจด้้วย
กระบวนการเลืือกตั้้�งก็็เป็็นอีีก
ทางเลืือกหนึ่่�งของการเปลี่่�ยน
แปลงทางการเมืืองเช่่นกััน แต่่
ทางเลืือกเช่่นนี้้�ในอีีกด้้านก็็ขึ้้น
�
อยู่่�กัับการตััดสิินใจของกลุ่่�มผู้้�
มีีอำำ�นาจทางการเมืืองด้้วยว่่า
พวกเขาจะเปิิดทางเลืือกเส้้น
ไหนสำำ�หรัับประชาชน
สุุดท้า
้ ยแล้้วเราอาจต้้อง
ยอมรัับว่่ า เส้้ น ทางอนาคต
การเมืืองไทยในปีี 2023 (พ.ศ.
2566) ดููจะเป็็น “ทางแพร่่ง”
ที่่ต้
� ้องตััดสิินใจเลืือกว่่า เราทั้้ง�
หลายปรารถนาให้้สัังคมไทย
เดิินไปในทิิศทางใด และกลุ่่�ม
ผู้้�มีีอำำ�นาจก็็ต้้องเลืือกด้้วยว่่า
พวกเขาต้้ องการให้้อนาคต
การเมืืองไทยจบลงด้้วยการ
ประท้้วงใหญ่่ หรืือตััดสิินด้้วย
การเข้้าคููหาเลืือกตั้้�ง แต่่ทุก
ุ คน
ก็็หวัังว่่าอนาคตจะต้้องไม่่จบ
ลงด้้วยการรััฐประหาร เพราะ
สัังคมไทยเดิินติิดกัับวนอยู่่�ใน
“เขาวงกต” ของผู้้�นำำ�การยึึด
อำำ�นาจนานมากเกิินไปแล้้ว!
บทความนี้้�ขอจบด้้วยคำำ�
เตืือนใจของโทมััส เพน (Thomas
Paine, 1737-1809) นัักทฤษฎีี
การเมืืองชาวอัังกฤษ ที่่ก
� ล่่าว
ในปีี 1802 ที่่�ว่่า “การเลืือก
หรืือการถอดถอน (ทางการ
เมืือง) คืืออภิิสิิทธิ์์�ของเสรีี
ชน” และในทำำ�นองเดีียวกััน
การประท้้วงทางการเมืืองก็็
คืืออภิิสิิทธิ์์�ของเสรีีชนด้้วย!
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“ความอยุุติิธรรม
�
ไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้น
ที่่ไ� หนก็็ตาม
เป็็นภััยคุุกคาม
ต่่อความยุุติิธรรม
ในทุุกๆที่่”�
Martin Luther King
(1929-1968)
นัักเคลื่่�อนไหวด้้าน
สิิทธิิพลเมืืองชาวอเมริิกัน
ั

“เราไม่่อาจ
� ะ
คาดหวัังที่่จ
� นจาก
เปลี่่ย
ระบอบเผด็็จการ
ไปสู่่�การมีีเสรีีภาพ
(ได้้ง่่ายเหมืือนกัับ
นอนสบาย)
� อนขนนก”
บนที่่น
Thomas Jefferson
(1743-1826)
รััฐบุุรุุษชาวอเมริิกััน
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ดร.โสภณ พรโชคชััย
นัักเศรษฐศาสตร์์
และนัักวิิชาการ
ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
ด้้านการประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
และการพัั ฒนาการเมืือง
� ได้้รัับการยอมรัับ
ซึ่่ง
จากนานาชาติิ
� ล้้าแสดงความเห็็น
เป็็นผู้้�ที่่ก
ทางการเมืือง
อย่่างตรงไปตรงมา

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�
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ประเทศไทย
ได้้เวลาเปลี่่�ยน
ที่่ม
� าของผู้้พิ
� พ
ิ ากษา
วิิธีีการง่่ายๆในการเปลี่่�ยน
ประเทศไทยวิิธีีหนึ่่�งก็็คืือ การ
เปลี่่�ยนที่่�มาของผู้้�พิิพากษา
ในการปฏิิรููประบบศาลของ
ไทย ซึ่่ง
� ทำำ�ได้้ง่่าย ไม่่ยากเลย
ไม่่ต้้องใช้้เวลานานมากนััก
โดยเริ่่�มต้้ นที่่�การเลืือกตั้้� ง
ผู้้พิ
� พ
ิ ากษา!
ศ.ดร.ธงชััย วิินิิจจะกููล
อดีีตอาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชา
ประวััติิศาสตร์์เอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้และประวััติิศาสตร์์ไทย
มหาวิิทยาลััยวิิสคอนซิิน แมดิิสััน
สหรััฐอเมริิกา ได้้เคยแสดง
ปาฐกถา <1> ว่่าการปฏิิรููป
ระบบศาลไทยทำำ�ได้้ยาก และ
คงต้้องใช้้เวลานานมาก แต่่
ดร.โสภณ พรโชคชััย ประธาน
ศููนย์์ข้้อมููลวิิจััยและประเมิิน
ค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไทย บจก.
เอเจนซี่่� ฟอร์์ เรีียลเอสเตท แอฟ
แฟร์์ส (www.area.co.th) เห็็น
ต่่างว่่าการแก้้ไขระบบศาลไทย
ทำำ�ได้้ไม่่ยาก เพีียงจััดให้้มีีการ
เลืือกตั้้� ง ผู้้� พิิพากษาเช่่ น ใน
สหรััฐอเมริิกา
ผู้้� พิ ิพ า ก ษ า ใน ส ห รััฐ
อเมริิกามาจากการเลืือกตั้้�ง
ของประชาชน ซึ่่ง� เป็็นระบบที่่�
แตกต่่างไป และเป็็นเรื่่อ
� งที่่น่
� ่า
ศึึกษาเป็็นอย่่างยิ่่ง� ดร.โสภณ
ได้้พบกัับผู้้�รู้้ใ� นสหรััฐอเมริิกา

ซึ่่ง� เป็็นแขกของ ดร.โสภณ ได้้
แบ่่งปัันความรู้้เ� กี่่�ยวกัับระบบ
ศ า ล แ ล ะ ผู้้� พิิพ า ก ษ า ใน
สหรััฐอเมริิกา พบว่่าผู้้พิ
� ิพากษา
ในสหรััฐอเมริิกามาจากการ
เลืือกตั้้�งของประชาชน ไม่่ว่า
่
จะเป็็นศาลชั้้น
� ต้้น ศาลอุุทธรณ์์
และศาลฎีีกาในแต่่ล ะมลรััฐ
และยัังมีีศาลในแต่่ ล ะเขต
(County) ศาลเทศบาล ศาล
คดีีเด็็ ก และเยาวชน ศาล
ครอบครััว ฯลฯ โดยมีีการหา
เสีียงเลืือกตั้้�ง ห้้วงระยะเวลา
การเลืือกตั้้ง� ก็็ใกล้้เคีียงกัับการ
เลืือกตั้้�งนายกเทศมนตรีี ผู้้�
ว่่าการรััฐ แม้้แต่่ เจ้้ าหน้้ าที่่�
ประเมิินภาษีี หััวหน้้าการศึึกษา
ของแต่่ละรััฐ ก็็ล้ว
้ นมาจากการ
เลืือกตั้้ง� ส่่วนข้้าราชการประจำำ�
เป็็นแค่่ “มืือไม้้” ของประชาชน
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีี
ระดัับประเทศ ผู้้พิ
� ิพากษาศาล
ชั้้น
� ต้้น ศาลอุุทธรณ์์ ศาลฎีีกา
และศาลอื่่น
� ๆ ที่่มีี
� ขอบเขตอำำ�นาจ
ศาลในการพิิจารณาเรื่่อ
� งระดัับ
ประเทศ มาจากการแต่่งตั้้�ง
ของประธานาธิิบดีีโดยคำำ�
แนะนำำ�และคำำ�ยิินยอมของสภา
สููง ซึ่ง่� ก็็คืือมาจากผู้้ที่
� ป
่� ระชาชน
เลืือกมาเช่่นกััน นอกจากนี้้�ยััง
มีีศาลพิเิ ศษที่่แ
� ต่่งตั้้ง� โดยรััฐสภา
เช่่น ศาลล้้มละลาย ศาลอุุทธรณ์์
สููงสุุดที่่พึ
� งึ อุุทธรณ์์ได้้สํําหรัับ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

คดีีต่่างๆตามประมวลกฎหมาย
ทหาร ศาลภาษีีสหรััฐ และศาล
อุุทธรณ์์สํําหรัับทหารผ่่านศึึก
เป็็นต้้น <2>
ในสหรััฐอเมริิกา ผู้้�
พิิพากษาต้้องมาจากการเลืือก
ตั้้ง� ทั้้ง� นี้้� อาจยกเว้้นศาลปกครอง
ที่่� พิิ จ ารณาคดีีระหว่่ า งเจ้้ า
หน้้าที่่ข
� องรััฐกัับประชาชนซึ่ง่�
จะมาจากการแต่่ งตั้้� ง โดย
อำำ�นาจของประธานาธิิบดีีเป็็น
คนแต่่ งตั้้� งตั้้� งแต่่ ระดัับศาล
ฎีีกาลงมา ในระดัับจัังหวััดของ

บางมลรััฐ ผู้้พิ
� ิพากษาอาจมา
จากการแต่่งตั้้�งโดยหััวหน้้าผู้้�
พิิพากษาที่่ป
� ระธานาธิิบดีีแต่่ง
ตั้้� ง อีี ก ทีี อย่่ า ง ใน ม ล รััฐ
แคลิิฟอร์์เนีียมีีการรัับสมััครผู้้�
พิิพากษาผ่่ า นสำำ�นัั กงานผู้้�
ว่่าการรััฐ <3> เมื่่อ
� ได้้รัับเลืือก
ตั้้�งจากประชาชนแล้้ว ผู้้�ว่า่ การ
รััฐซึ่ง่� ประชาชนเป็็นคนเลืือกก็็
จะเป็็นผู้้แ
� ต่่งตั้้�งผู้้พิ
� ิพากษา ไม่่
ต้้องไปรวมศููนย์์อำำ�นาจอยู่่�ที่่�
ศาลหลัักของประเทศเป็็นผู้้�
แต่่งตั้้�งผู้้พิ
� ิพากษา
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การเลืือกตั้้�งผู้้�พิิพากษา
จึึงเหมืือนการให้้อำำ�นาจ
เคารพภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
และให้้ความสำำ�คััญแก่่ท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�
ผู้้�มีีอิิทธิิพลทางความคิิดในท้้องถิ่่�น
อย่่างแท้้จริิง
การมีีการเลืือกตั้้� ง ผู้้�
พิิพากษาเป็็นสิ่่ง� ที่่ดีี
� เพราะเป็็น
ผู้้ที่
� อ
่� ยู่่�ในท้้องถิ่่�น เข้้าใจปััญหา
ต่่ างๆดีีกว่่าผู้้�พิิพากษาจาก
ส่่วนกลางที่่ไ� ม่่ยึด
ึ โยงประชาชน
และไม่่เข้้าใจปััญหาที่่�แท้้จริิง
การเลืือกตั้้� ง ผู้้� พิิพากษาจึึ ง
เหมืือนการให้้อำำ�นาจ เคารพ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และให้้ความ
สำำ�คัั ญแก่่ ท้้องถิ่่� น ผู้้�นำำ� ผู้้�มีี
อิิทธิิพลทางความคิิดในท้้อง
ถิ่่�นอย่่างแท้้จริิง ที่่�สำ�คัั
ำ ญเรา
ไม่่ต้้องสร้้างบ้้านพัักข้้าราชการ
ศาลอย่่างที่่มีีข่
� า่ วครหาในกรณีี
หมู่่�บ้้าน “ป่่าแหว่่ง” <4> ที่่�
เชีียงใหม่่
เราคงเคยเห็็ น กรณีีผู้้�
พิิพากษาที่่แ
� สนใจดีีและเข้้าใจ
ประชาชนเป็็นอย่่างยิ่่�ง เช่่น
นายแฟรงค์์ คาพริิโอ หััวหน้้า
ผู้้พิ
� ิพากษาของศาลระดัับท้้อง
ถิ่่�นเมืืองพรอวิิเดนซ์์ ที่่ทำ
� �ำ หน้้าที่่�
พิิพากษาบนบััลลัังก์์มานาน
กว่่า 30 ปีีแล้้ว ก็็ได้้รัับการแต่่ง
ตั้้ง� โดยเทศบาลเมืืองพรอวิิเดนซ์์
ที่่�มาจากการเลืือกตั้้� ง <5>
หรืือผู้้พิ
� ิพากษาอีีกรายหนึ่่�งชื่่อ
�
นางแอมเบอร์์ วููลฟ์์ <6> ที่่�
มีีชื่่�อกระฉ่่อนในทางมีีเมตตา
นั้้�น เธอก็็เป็็นผู้้พิ
� ิพากษาที่่ม
� า
จากการเลืือกตั้้�งของประชาชน
<7> ไม่่ใช่่ถููกแต่่งตั้้�งมาจาก
ส่่วนกลางแต่่ อย่่างใด ทั้้�งนี้้�
ระบบศาลที่่�มาจากการเลืือก
ตั้้�งและการแต่่งตั้้�งโดยฝ่่าย
บริิหารมีีปรากฏอยู่่�ใน National

Survey of Court Organization
United States <8>
การให้้ศาลจราจร เด็็ก
และเยาวชน ครอบครััว ฯลฯ
มาจากการเลืือกตั้้�งทำำ�ให้้เกิิด
การปฏิิรููประบบศาลและ
กระบวนการยุุติิธรรมได้้เป็็น
อย่่างดีี และได้้ผู้พิ
้� ิพากษาที่่ดีี
�
ถ้้าได้้ผู้พิ
้� ิพากษาที่่ไ� ม่่ดีี ประชาชน
ก็็เลืือกใหม่่ได้้ ต่่างจากระบบ
การแต่่งตั้้�งที่่�ขาดการตรวจ
สอบอย่่างแท้้จริิง

ที่่ม
� าของ
ผู้พิ
้� พ
ิ ากษา
ในประเทศอื่่�น ๆ
1. สิิงคโปร์์ ประธานาธิิบดีี
ซึ่่�งเป็็นประมุุขในรััฐพิิธีีเป็็นผู้้�
แต่่งตั้้�งผู้้�พิิพากษาศาลฎีีกา
ตามคำำ� แนะนำำ� ของนายก
รััฐมนตรีี ซึ่่ง� มาจากการเลืือก
ตั้้� ง (อย่่าหาว่่าสิิงคโปร์์เป็็น
เผด็็จการนะครัับ เพราะไม่่เคย
มีีข่่าวครหาว่่า “ซื้้�อเสีียง” แต่่
อย่่างไร) และผู้้พิ
� ิพากษาเหล่่า
นี้้�ยัังอาจถููกถอดถอนโดยการ
เสนอของนายกรััฐมนตรีีได้้
เช่่ น กััน http://bit.ly/
2c0MRpc
2. มาเลเซีีย หลัังการ
ปรึึกษากัับที่่�ประชุุมสุุลต่่าน
แต่่ละรััฐ นายกฯก็็เป็็นผู้้เ� สนอ
ชื่่�อประธานศาลฎีีกาเพื่่�อให้้
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พระราชาธิิบดีีลงพระปรมาภิิไธย
และนายกฯยัังเป็็นผู้้�เสนอให้้
ถอดถอนได้้โดยมีีการตั้้�งคณะ
ตุุลาการขึ้้�นสอบสวน http://
bit.ly/2cKyL8v แค่่ 2 ประเทศ
นี้้�ก็เ็ ห็็นชััดว่่าอำำ�นาจฝ่่ายบริิหาร
ซึ่่�งมาจากประชาชนสำำ�คัั ญ
ที่่สุ
� ด
ุ ไม่่ใช่่ให้้ผู้พิ
้� ิพากษาที่่เ� ป็็น
แค่่ข้า้ ราชการประจำำ�ที่่ทำ
� �ำ งาน
ด้้านกฎหมายมา “ขี่่ค
� อ”
3. ฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ กำำ�หนดไว้้
ในรััฐธรรมนููญว่่ า รััฐสภามีี
อำำ�นาจในการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน
ผู้้พิ
� ิพากษาในศาลระดัับต่่างๆ
http://bit.ly/25BTJ1Q ทั้้ง� นี้้�
เพราะถืือว่่าอำำ�นาจอธิิปไตย
เป็็นของปวงชน ผู้้�พิิพากษา
เป็็นข้้าราชการประจำำ�แขนง
หนึ่่�งที่่�สามารถถููกประชาชน
ถอดถอนได้้นั่่�นเอง
4. อิิ น โดนีีเซีีย คณะ
กรรมการตุุลาการเป็็นผู้้เ� สนอ
ชื่่�อประธานศาลฎีีกาเพื่่�อให้้
สภาผู้้�แทนราษฎรลงมติิเห็็น
ชอบก่่อนนำำ�ส่ง่ ประธานาธิิบดีี
(ที่่ป
� ระชาชนเลืือกตั้้ง� มาโดยตรง)
เพื่่� อ ประกาศแต่่ ง ตั้้� ง ต่่ อ ไป
http://bit.ly/2crkiSp ด้้วย
เหตุุนี้้� จึึงถืือว่่าการปกครอง
ของอิินโดนีีเซีียในปััจจุุบัน
ั เป็็น
ประชาธิิปไตยโดยแท้้
5. เวีียดนาม ทีีนี้้�มาดูู
ประเทศสัังคมนิิยมซึ่่�งระบบ
กฎหมายต่่างจากไทย โดยผู้้�
พิิพากษาซึ่่ง� ถืือเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
ระดัับสููงต้้องเป็็นสมาชิิกพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ แต่่รููปแบบการ
แต่่งตั้้�งผู้้พิ
� ิพากษาก็็คล้้ายกัับ
ประเทศอื่่�นที่่�ต้้องผ่่านความ
เห็็นชอบของรััฐสภา และที่่�
สำำ�คััญต้้องให้้ประธานาธิิบดีี
ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจสููงสุุดในฝ่่าย
บริิหารเป็็นผู้้แ
� ต่่งตั้้�ง ไม่่ใช่่มาตีี
เสมอกัับฝ่่ายบริิหาร ฝ่่ายบริิหาร
ควบคุุมไม่่ได้้ หรืือพยายาม
ควบคุุมฝ่่ายบริิหารเสีียเอง
http://bit.ly/2cMQfW8
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� ท้้จริิงเขาถืือว่่ายิ่่�งเลืือกตั้้�งมากทุุกระดัับ
ประเทศประชาธิิปไตยที่่แ
� อ
ยิ่่ง
้ งใจประชาชน ไม่่ได้้มาสร้้างภาพกล่่าวหานัักการเมืือง
� ได้้คนที่่ต้
ว่่าเลวสารพัั ดเพื่่� อตััวเองจะได้้ล้้มล้้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตย แม้้แต่่ผู้้�พิิพากษายัังต้้องมาจากการเลืือกตั้้�ง
และสามารถถููกถอดถอนได้้โดยตััวแทนของประชาชน

ป้้ายหาเสีียงเลืือกตั้้�งผู้้พิ
� พ
ิ ากษาและตำำ�แหน่่งอื่่�นๆในสหรัฐ
ั อเมริิกา
ที่�่มา: https://www.amarillopioneer.com/blog/2017/12/22/legal-signs-how-candidates-can-keepyard-signs-legal

6. จีีน ก็็คล้้ายกััน โดย
ประธานศาลฎีีกาและผู้้พิ
� ิพากษา
ต่่างๆได้้รัับการคััดเลืือก/แต่่ง
ตั้้ง� โดยสภาประชาชนจีีน http://
bit.ly/2cMYu4e โดยเฉพาะ
ศาลฎีีกาก็็มีีผู้้�พิิพากษามาก
ถึึ ง 340 คน http://bit.
ly/2cMZzJl
7. ญี่่�ปุ่่�น มาดููประเทศ
ประชาธิิปไตยในเอเชีียบ้้าง
อ.ปิิยบุุตร แสงกนกกุุล สรุุปว่า่
“จัักรพรรดิิแต่่งตั้้�งประธาน
ศาลสููงสุุดจากการเสนอชื่่�อ
ของรััฐสภา (จัักรพรรดิิลงนาม
อย่่างเดีียว ไม่่มีีดุุ ล พิิ นิิ จ )
ผู้้พิ
� พ
ิ ากษาศาลสููงที่่เ� หลืือให้้
คณะรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�ง” http://
bit.ly/2ct2R2W นายไชยยศ
วรนัันท์์ศิิริิ เพิ่่ม
� เติิมว่่า “มีีการ

ทบทวนการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�พิิพากษาโดยประชาชน
ด้้วยวิิธีีการลงคะแนนพร้้อม
กัับการเลืือกตั้้�งทั่่�วไป การ
ทบทวนนี้้� จ ะมีี ไปทุุ ก ระยะ
เวลา 10 ปีี ” http://bit.
ly/2cetIw5) นอกจากนี้้�ยัังมีี
การเลืือกตั้้�งผู้้พิ
� ิพากษา (ไม่่ใช่่
ศาลฎีีกา) อีีกด้้วย http://bit.
ly/2cNAe0R
8. เกาหลีี ซึ่ง่� ก็็เป็็นประเทศ
ประชาธิิปไตย ระบุุ ไว้้ ใน
รััฐธรรมนููญมาตรา 104 (1) ว่่า
ประธานศาลฎีีกาได้้รัับการ
แต่่งตั้้ง� โดยประธานาธิิบดีี (จาก
การเลืือกตั้้�ง) โดยผ่่านความ
เห็็นชอบจากรััฐสภา http://
bit.ly/2ceu3z6 ทุุกประเทศ
ข้้างต้้นเขาให้้ความสำำ�คััญกัับ

ผู้้�แทนประชาชนที่่�มาบริิหาร
ประเทศ ไม่่ได้้ใส่่ร้า้ ยว่่าจะเข้้า
มาโกงสถานเดีียว
9. ศรีีลัังกา หัันมาดููเอเชีีย
ใต้้บ้า
้ ง นายกฯเป็็นผู้้แ
� ต่่งตั้้�งผู้้�
พิิพากษาศาลฎีีกาตามที่่ผ่
� า
่ น
ความเห็็นชอบของรััฐสภา ไม่่ใช่่
รัับราชการมาจนแก่่ แ ล้้ ว มีี
อำำ�นาจอธิิปไตยส่่วนตััว คน
อื่่�นแตะต้้องไม่่ได้้ ยิ่่�งกว่่านั้้�น
ผู้้พิ
� ิพากษาศาลฎีีกายัังอาจถููก
ถอดถอนโดยรััฐสภาซึ่ง่� ถืือว่่า
เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจอธิิปไตย
มาจากประชาชนโดยตรง
http://bit.ly/2ckYhDa
10. อิินเดีีย ซึ่่ง� เป็็นประเทศ
ใหญ่่ มีีระบบศาลฎีีกาที่่มีี
� การ
แต่่งตั้้�งโดยระบบสถาบัน
ั ของ
ตนเอง (Supreme Court of

India’s Collegium System)
แต่่ก็็มีีความพยายามตั้้�งคณะ
กรรมการสรรหาข้้าราชการ
ตุุลาการซึ่่ง� ยัังไม่่สำ�ำ เร็็จ ผู้้�ว่า่ การ
รััฐก็็มีีส่ว่ นร่่วมพิิจารณาแต่่งตั้้ง�
ผู้้�พิ ิพากษาในแต่่ล ะรััฐด้้ว ย
http://bit.ly/2csYwN1 และ
ที่่น่
� ่าสนใจยิ่่ง� ก็็คืือ การมีีศาล
หมู่่�บ้้านหรืือศาลประชาชนที่่�
ประกอบด้้วยผู้้พิ
� ิพากษา นััก
กฎหมาย และนัักสัังคม สงเคราะห์์
http://bit.ly/2ciV2ZQ
11. ตะวัันออกกลาง ลอง
หัันมาดููประเทศมุุสลิิมบ้้าง ใน
กรณีีอิิหร่่านอำำ�นาจในการแต่่ง
ตั้้�งผู้้พิ
� ิพากษาศาลฎีีกาขึ้้�นอยู่่�
กัับผู้้�นำำ�ทางศาสนา (Faqih)
http://bit.ly/2cKK8NW ใน
ซาอุุดีีอาระเบีียขึ้้�นอยู่่�กัับกษััตริิย์์
http://bit.ly/2ce65oP ส่่วน

อีียิิปต์์ซึ่่�งใช้้ทั้้�งหลัักกฎหมาย
อิิส ล า ม แ ล ะ ยุุ โ ร ป ใ ห้้
ประธานาธิิบดีีเป็็นคนแต่่งตั้้�ง
ผู้้พิ
� ิพากษาศาลฎีีกา http://
bit.ly/2cKL5FT ในทั้้�ง 3
ประเทศมุุสลิิมนี้้� ต่่างก็็ให้้ฝ่า
่ ย
บริิหารเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจสููงสุุดใน
การแต่่งตั้้�ง จะเห็็นได้้ชััดเจน
ว่่าอำำ�นาจฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�นำำ�
ในการขัับเคลื่่�อนประเทศ ไม่่ใช่่
อำำ�นาจตุุลาการ
12. รััสเซีีย มาดููประเทศ
สัังคมนิิยมบ้้าง ผู้้พิ
� ิพากษาศาล
ฎีีกาของรััสเซีียมีีจำำ�นวนมาก
ถึึง 115 คน มาจากการเสนอ
ชื่่�อของประธานาธิิบดีี (ที่่�มา
จากการเลืือกตั้้ง� ) เพื่่อ
� ให้้วุฒิ
ุ ิสภา
(ที่่ม
� าจากการเลืือกตั้้�ง) เป็็นผู้้�
อนุุมััติิ http://bit.ly/2cMVLIi
นี่่�ก็็เป็็นการให้้ฝ่า
่ ยบริิหารเป็็น
ผู้้แ
� ต่่งตั้้�งฝ่่ายตุุลาการ ศาลใน
ระดัับล่่างๆลงมาก็็แต่่งตั้้�งโดย
ประธานาธิิบดีีหรืือผู้้�บริิหาร
แต่่ละท้้องที่่� ในบางกรณีียัังมีี
การเลืือกตั้้�งผู้้�พิิพากษาศาล
แขวงอีีกด้้วย
13. อัังกฤษ ต้้นตำำ�รัับ
ประชาธิิปไตย คณะกรรมการ
สรรหาเป็็นผู้้�สรรหาผู้้พิ
� ิพากษา
ศาลฎีีกา และนำำ�เสนอต่่อ Lord
Chancellor (รััฐมนตรีียุุติิธรรม
ในอัังกฤษที่่มีี
� หน้้าที่่เ� ป็็นอธิิบดีี
ศาลสููงสุุดและเป็็นประธาน
สภาขุุนนาง) โดยรััฐมนตรีีอาจ
อนุุมััติิ หรืือไม่่อนุุมััติิ หรืือสั่่ง�
ให้้ไปสรรหาใหม่่ และนายกฯ
จะเป็็นผู้้�นำำ�ชื่่�อผู้้�ได้้ รัับเลืือก

ทููลเกล้้าฯให้้พระราชิินีีอัังกฤษ
ลงพระปรมาภิิไธย http://
bit.ly/2cKSx3U
จะเห็็นได้้ว่่าในประเทศ
ทั่่� ว โลกไม่่ว่่าระบอบไหน
ภููมิิภาคใด ก็็ล้้วนแต่ใ่ ห้้อำำ�นาจ
ฝ่่ า ยบริิห ารเข้้มแข็็ ง เพื่่� อ
ประโยชน์์ของประเทศชาติิ
และประชาชน ไม่่ใช่่บ่่อน
ทำำ�ลายฝ่่ายบริิหาร เพราะมีี
อำำ�นาจที่่ม
� องไม่่เห็็น (พรรค
ข้้าราชการ) คอยจะเป็็นใหญ่่
แทนประชาชน ในสากลโลก
ข้้าราชการประจำำ�มีีไว้้เพื่่�อ
เป็็น “มืือไม้้” ให้้กัับข้้าราชการ
การเมืือง ประเทศประชาธิิป
ไตยที่่�แท้้จริิงเขาถืือว่่ายิ่่�ง
เลืือกตั้้�งมากทุุกระดัับ ยิ่่�งได้้
คนที่่ต้้
� องใจประชาชน ไม่่ได้้
มาสร้้างภาพกล่่าวหานัักการ
เมืืองว่่าเลวสารพััดเพื่่�อตััว
เองจะได้้ล้้มล้้างการปกครอง
ในระบอบประชา ธิิปไตย
แม้้แต่่ผู้พิ
้� พ
ิ ากษายัังต้้องมา
จากการเลืือกตั้้�ง และสามารถ
ถููกถอดถอนได้้โดยตััวแทน
ของประชาชน
ประเทศไทยจะเจริิญได้้
ก็็ต่่อเมื่่อ
� ได้้เวลาเปลี่่�ยนที่่ม
� า
ของผู้้�พิิพากษาให้้มาจาก
การเลืือกตั้้�งของประชาชน
ผููกพัันกัับประชาชนจริิงๆ

อ้้างอิิง
<1> ธงชััย วิินิจ
ิ จะกููล : นิิติรัั
ิ ฐ
อภิิสิทธิ์์
ิ แ
ิ รรม | ปาฐกถา
� ละราชนิิติธ
ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ครั้้ง� ที่่� 17
https://www.youtube.com/
watch?v=jsGUuiiG9SM
<2> โปรดอ่่านรายละเอีียดได้้ที่�่
https://bit.ly/3J1JNW4
<3> Instructions for
Completing Judicial
Appointment Applications.
https://www.gov.ca.gov/
instructions-for-completingjudicial-appointmentapplications
<4> “หมู่่�บ้า้ นป่่าแหว่่ง” : สุุดท้้าย
ก็็ให้้ข้า้ ราชการอยู่่อ
� ย่่างสิ้้�นเปลืือง.
AREA แถลง ฉบัับที่่� 147/2563 :
วัันศุุกร์์ที่�่ 6 มีีนาคม 2563.
https://bit.ly/2wBO3uc
<5> เปิิดใจ “แฟรงค์์ คาพริิโอ”
ผู้้�พิิพากษาใจดีีแห่่ง “พรอวิิเดนซ์์”
https://www.voathai.com/a/
judge-justice-caught-inprovidence-article-voathai/5299291.html
<6> 2 คลิิปดัังกระฉ่่อนของ
ผู้้�พิิพากษาสาวจาก Kentucky
คนนี้้�เด็็ดเดี่่ย
� วและมีีหััวใจแสน
ซาบซึ้้ง� ! 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
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อย่่าคิิด “เปลี่่�ยน”
ด้้วยคำำ�พููด

แต่่ต้้อง “เปลี่่�ยน” ด้้วยการทำำ�
วิิญญััติิ ชาติิมนตรีี
เลขาธิิการสมาพัั นธ์์
นัักกฎหมายเพื่่� อสิิทธิิเสรีีภาพ
(สกสส.)
หลััง คสช. เข้้ายึึดอำำ�นาจ
ทนายวิิญญััติชั
ิ ก
ั ชวน
เพื่่� อนๆ ทนายความด้้วยกััน
� ว่่า
มาตั้้�งกลุ่่�มชื่่อ
กลุ่่�มนัักกฎหมายอาสา
เพื่่� อสิิทธิิมนุุษยชน (กนส.)
เข้้าช่่วยเหลืือประชาชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากคำำ�สั่่�ง คสช.
� กลุ่่�มเป็็น
ต่่อมาเปลี่่�ยนชื่่อ
สมาพัั นธ์์นัักกฎหมาย
เพื่่� อสิิทธิิเสรีีภาพ (สกสส.)
ปััจจุุบัันช่่วยเหลืือ
ผู้้�ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
จากคดีีทางการเมืือง
นัับเป็็นทนายความ
เพื่่� อสิิทธิิมนุุษยชน
�
อีีกคนหนึ่่ง
ที่่�สัังคมไทย
ต้้องปรบมืือให้้

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�

ประวััติิศาสตร์์การเมืืองการ
ปกครองไทยมีีสััมพัน
ั ธภาพ
แบบน้ำำ�พึ่่ง
� เรืือเสืือพึ่่�งป่่าด้้วย
เรืือแจวลำำ�สุดท้้
ุ ายที่่ล้้
� าหลััง
เพราะแรงขัับเคลื่่อ
� นแบบเดิิม
ใช้้มานมนาน ตราบใดเรืือ
ประเทศไทยยัังต้้องแล่่นไป
ข้้างหน้้าในสายน้ำำ� จำำ�ต้้องมีี
นายท้้ายเรืือหรืือผู้้�ควบคุุม
เรืือที่่�ชาญฉลาดและมีีวิิสััย
ทััศน์์ ผู้้�นำำ�ประเทศก็็เปรีียบ
เหมืือนนายท้้ายเรืือหรืือผู้้�
ควบคุุมเรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในประเทศใน
องค์์กรต่่างๆเปรีียบเป็็นลููกเรืือ
ที่่�รัับคำำ�สั่่�งของนายท้้ายเรืือที่่�
ต้้องใช้้การกระทำำ�ที่่เ� ป็็นผลงาน
อัันเป็็นที่่ย
� อมรัับของประชาชน
มากกว่่าการใช้้คำำ�พููด แต่่ผู้้�นำำ�
ที่่ยัั
� งประสบความล้้มเหลวจาก
การใช้้คำำ�พููด พููดไม่่น่่าฟััง ไม่่
น่่าเชื่่อ
� ถืือ เอาแต่่ใจ ขี้้�หงุุดหงิิด
ชอบพููดด้้อยค่่าประชาชน ยิ่่ง�
ตอกย้ำำ�ว่า่ ประเทศชาติิภายใต้้
ผู้้�นำำ�นี้้�ไร้้อนาคต เสีียโอกาส
กว่่าที่่จ
� ะยอมรัับและทนต่่อไป
ได้้
เชื่่อ
� ว่่าบััดนี้้�ประชาชนส่่วน
ใหญ่่อาจเห็็นสอดคล้้องกัันว่่า
ผู้้�นำำ�ของไทยแสดงออกว่่าชอบ
การพููดมากกว่่าการทำำ�ผลงาน
ให้้เป็็นที่่ย
� อมรัับของประชาชน
แม้้แต่่จะเปลี่่�ยนแปลงตนเอง
ยัังไม่่ เชื่่� อ ว่่ า จะทำำ� บริิหาร
ประเทศด้้วยคำำ�พููด ไม่่คำำ�นึึง

ถึึงวิิธีีคิิดที่่�จะเปลี่่�ยนประเทศ
ให้้เจริิญก้้าวหน้้า เรืือประเทศไทย
ที่่อ
� ยู่่�ภายใต้้นายท้้ายเรืือเช่่นนี้้�
จึึงยากที่่จ
� ะพััฒนาให้้มีีความ
เจริิญก้้าวหน้้าและเกิิดความ
สัันติิสุุขได้้ ยิ่่ง� กว่่าการเข็็นครก
ขึ้้�นภููเขา นอกจากประชาชนใน
ยุุคดิิจิิทััลไม่่เพีียงแต่่สงสััย ไม่่
ให้้ความเชื่่อ
� มั่่น
� กัับคำำ�พููดขาย
ฝัันแล้้ว การกระทำำ�ด้้วยนโยบาย
ของรััฐบาลที่่ป
� ระสบความล้้ม
เหลวยัังเป็็นสิ่่�งตอกย้ำำ�ความ
ไม่่เอาไหนของผู้้�นำำ�ประเทศ
แม้้จะใช้้เงิินอััดฉีีดเข้้าระบบ
เพื่่อ
� จะกระตุ้้�นการใช้้จ่่าย เปิิด
แคมเปญกระตุ้้�นการท่่องเที่่ย
� ว
หวัังให้้ตััวเลขทางเศรษฐกิิจดีี
ขึ้้�นเป็็นระยะๆตามแนวทางนััก
เศรษฐศาสตร์์ข้้างกายก็็ตาม
แต่่สิ่่�งที่่�เห็็นผลลััพธ์์ภาพรวม
จริิงกลัับไม่่ใช่่แรงกระตุ้้�นสำำ�คััญ
ให้้ประชาชนมีีความก้้าวหน้้า
และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น
� ได้้
เรื่่อ
� งความสำำ�เร็็จในการ
ดำำ�รงชีีพของประชาชนจึึงริิบ
หรี่่� ความขาดไร้้ประสิิทธิิภาพ
ของรััฐที่่จ
� ะสร้้างสวััสดิิการไม่่
ต้้องถามหา เพราะความเป็็น
จริิงทางสัังคมในช่่วงที่่ผ่
� า่ นมา
การที่่�ประเทศไทยมีีผู้้�นำำ�จาก
ทหารอัันมาจากการทำำ�รััฐ
ประหารได้้กลายเป็็นอุุปสรรค
สำำ�คัั ญต่่ อ ความหวัังของ
ประชาชนอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่
ได้้ คุุ ณภ าพชีีวิิตที่่� ดีี ของ
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ประชาชนในประเทศจึึงต่ำำ�กว่่า
มาตรฐานเมื่่� อ เทีียบกัับงบ
ประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
บาปเคราะห์์ที่ป
่� ระชาชน
ได้้รัับจึึงสะท้้อนออกมาในรููป
แบบปััญหาอาชญากรรม ปััญหา
ยาเสพติิด ปััญหาความขััดแย้้ง
ในเรื่่อ
� งปากท้้อง ปััญหาสิินค้้า
แพง เป็็นต้้น
การที่่�จะนำำ�พาประเทศ
ไปสู่่�ความเจริิญก้้าวหน้้าได้้นั้้�น

นอกจากจะต้้ องรื้้�อต้้ องแก้้
ปััญหาใหญ่่ที่่�ระบบของการ
บังั คัับใช้้กฎหมายแล้้ว ความ
คิิดทััศนคติิของตััวบุุคคล หรืือ
ความผิิดพลาดที่่�เกิิดจากคน
(Human Error) ก็็เป็็นปััญหา
ใหญ่่ไม่่แพ้้กััน เพราะปััญหาที่่�
ทำำ�ให้้ประเทศชาติิต้้องตกอยู่่�
ในภาวะแบบล้้มลุุกคลุุกคลาน
เช่่นนี้้�ล้้วนมีีปััจจััยจากการกระ
ทำำ�ของคนทั้้ง� สิ้้�น
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เราอาจมองด้้วยความ
เข้้าใจถึึงกฎธรรมชาติิว่่าเป็็น
เรื่่อ
� งธรรมดาที่่จ
� ะต้้องมีีความ
ผิิดพลาดจากการกระทำำ�ของ
คนเกิิดขึ้้�นได้้เสมอ แต่่ความ
ผิิดพลาดที่่�จะพอยอมรัับกััน
ได้้ ข องผู้้�นำำ� ไม่่ ใช่่ เรื่่�อ งกฎ
ธรรมชาติิ แต่่หมายถึึงความ
ผิิดพลาดของผู้้�นำำ�โดยตั้้�งใจ
กระทำำ�หรืือจงใจฝ่่าฝืืนโดยไม่่
ฟัังเสีียงประชาชนหรืือผลกระ
ทบที่่�จะมีีต่่ อประชาชนและ
ประเทศ
บางคนเสนอทางออก
ด้้วยการป้้องกัันปราบปราม
ด้้วยการใช้้กฎระเบีียบ กฎหมาย
ที่่ใ� ช้้บังั คัับกัันอยู่่�อย่่างมากมาย
โดยไม่่เห็็นต้้องกลััวความผิิด
พลาดนั้้�น ประชาชนบางกลุ่่�ม
หวัังว่่าคนที่่อ
� ยู่่�ในอำำ�นาจที่่เ� ป็็น
ข้้าราชการระดัับสููง สร้้างความ
เชื่่�อถืือในทางจารีีตประเพณีี
จะมาคานอำำ�นาจและตรวจ
สอบนัักการเมืือง แต่่การกลัับ
หาได้้เป็็นเช่่นนั้้�นไม่่ เพราะคน
ที่่ม
� าอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่จ
� ะมาเป็็น
ความหวัังกลัับกลายเป็็นผู้้�ทรง
อำำ�นาจที่่เ� ล่่นการเมืืองแลกรัับ
ประโยชน์์ต่า่ งตอบแทนเสีียเอง
เห็็นได้้ว่า่ คนที่่ก
� ล่่าวยกย่่อง
ว่่าเป็็นคนดีีที่่�แต่่งตั้้�งให้้มาใช้้
อำำ�นาจก็็ไม่่สามารถรัับผิิดชอบ
ผลกระทบจากการบิิดเบืือน
อำำ�นาจนั้้� นได้้ เพราะคงลืืม
สัังเกตว่่าความจริิงคนเหล่่า
นั้้� นได้้ สร้า
้ งปรากฏการณ์์ ที่่�
ทำำ�ให้้กฎหมายถููกใช้้เป็็นเครื่่อ
� ง
ทำำ�ลายในทางการเมืือง ไม่่ได้้
ใช้้เป็็นบรรทััดฐานอย่่างที่่ค
� วร
จะเป็็นไปตามหลัักการพื้้�นฐาน
ที่่สร้
� า้ งขึ้้�นเอง จนเสีียความเชื่่อ
�
มั่่น
� เสีียความยุุติิธรรมมาแล้้ว
หลายครั้้ง�
ดัังนั้้�น ความยุุติิธรรมจึึง
ขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�มีีอำำ�นาจจะกำำ�หนด
อย่่างไรก็็ ได้้ ผู้้�ที่่�เสนอให้้ใช้้
กฎหมายเป็็นทางออกลดความ
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ขััดแย้้ง และมอบอำำ�นาจให้้กลุ่่�ม
คนมามีีอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ ซึ่ง่� หา
หลัักการที่่ถูู
� กต้้องให้้แก่่สัังคม
แทบไม่่ได้้ เราจึึงได้้ผู้้�นำำ�ที่่ดีี
� แต่่
พููด ส่่วนการมีีผู้้�นำำ�ที่่�ไร้้วิิสััย
ทััศน์์ ขาดความรู้้ � ขาดการรัับ
ฟัังเสีียงคนอื่่�น ชอบอ้้างว่่ามีี
ประสบการณ์์ชีีวิิตมากมาย แต่่
อีีโก้้ (Ego) สููง ตััดสิินใจด้้วย
ตนเองคนเดีียว หรืือบางคน
เรีียกมัันว่่า “อำำ�นาจเผด็็จการ
นิิยม” กลายเป็็นจุุดอ่อ
่ นสำำ�คััญ
ต่่ อการพััฒนาของประเทศ
เพราะความตั้้�งใจที่่จ
� ะทำำ�สิ่ง่� ที่่�
คิิดว่่าดีีตามใจผู้้�นำำ�นั้้�น ย่่อม
มองไม่่เห็็นความจริิง และมอง
ข้้ามผลลััพธ์์ที่่�จะเป็็นปััญหา
ตามมาในภายหลััง
ผู้้�นำำ�ป ระเภทนี้้� มัั กจะ
แสดงออกถึึงตััวตนคนเดีียว
เป็็นใหญ่่แล้้ว มัักมีีพฤติิกรรม
เกิิดจากการตีีความไปเอง หรืือ
คิิดเอาเอง ไม่่เคารพขั้้�นตอน
และกฎหมายที่่ใ� ช้้บังั คัับ การ
ตั้้ง� ใจสื่่อ
� สารตามแบบฉบัับของ
ตนอย่่างผิิดพลาด ไม่่แยแสต่่อ
ความรู้้ �สึึ ก ของผู้้� ฟัั ง ที่่� เป็็ น
ประชาชน การขาดความรู้้แ
� ละ
ประสบการณ์์ในงานบริิหาร
การขาดที่่�ปรึก
ึ ษาที่่�มีีความรู้้ �
จริิง มีีคนใกล้้ ตัั วที่่� ป ระจบ
สอพลอ จึึงยากที่่ผู้
� ้�นำำ�จะยอมรัับ
ความจริิงและนำำ�ผลกระทบที่่�
เป็็นปััญหามาคิิด วิิเคราะห์์
และแยกแยะอย่่ า งแท้้ จ ริิง
อุุปนิิสััยคนลัักษณะนี้้�ยัังถ่่ายทอด
ไปสู่่�กลุ่่�มคนผู้้�มีีอำำ�นาจอื่่�นๆ
ด้้วยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กลุ่่�มคนผู้้�มีีอำำ�นาจอื่่�นๆที่่�
ใช้้ บัั ง คัับกฎหมายในที่่� นี้้�
หมายความรวมถึึงผู้้�มีีอำำ�นาจ
ในการตีีความกฎหมาย ถืือว่่า
เป็็นคนที่่มีี
� หน้้าที่่ต้
� ้องยึึดหลััก
นิิติิศาสตร์์ และต้้องปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย ไม่่มีีสิิทธิ์์ที่
่� ะฝ่่าฝืืน
� จ
กฎหมายได้้เช่่นกัันกัับประชาชน
ทุุกคนในประเทศ
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แต่่ความจริิงแล้้วผู้้เ� ขีียน
กลัับได้้เห็็นความเลวร้้ายจาก
การใช้้อำำ�นาจของกลุ่่�มคนที่่�
เป็็นข้้าราชการที่่อ
� ยู่่�ในองค์์กร
ของรััฐ องค์์กรอิิสระ ที่่เ� มื่่อ
� เข้้า
สู่่�อำำ�นาจก็็ยอมที่่จ
� ะเสีียเกีียรติิ
ทำำ�ลายหลัักการได้้อย่่างไม่่
สะทกสะท้้าน ถ้้ากฎหมายที่่�
ตราออกมาแล้้วเป็็นกฎหมาย
เลว ย่่อมกลายเป็็นปััญหาของ
ฝ่่ายนิิติิบััญญััติิที่่จ� ะต้้องปรัับปรุุง
แก้้ไขไปตามกระบวนการที่่�
สามารถตรวจวััดได้้จากปััญหา
ทางกฎหมาย หรืือช่่องว่่างหลััง
จากการประกาศใช้้ แต่่ปัญ
ั หา
ที่่เ� กิิดจากความผิิดพลาดของ
คน (Human Error) อย่่างตั้้ง� ใจ
ทำำ�ลายความชอบธรรมของ
ตนเองอย่่างไร้้มโนธรรมสำำ�นึึก

ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

� ล่่าวยกย่่องว่่าเป็็นคนดีี
คนที่่ก
� ต่่งตั้้�งให้้มาใช้้อำำ�นาจก็็ไม่่สามารถรัับผิิดชอบ
ที่่แ
ผลกระทบจากการบิิดเบืือนอำำ�นาจนั้้�นได้้
เพราะคงลืืมสัังเกตว่่าความจริิงคนเหล่่านั้้�น
� ำ�ให้้กฎหมายถููกใช้้
ได้้สร้้างปรากฏการณ์์ที่่ทำ
เป็็นเครื่่�องทำำ�ลายในทางการเมืือง ไม่่ได้้ใช้้เป็็นบรรทััดฐาน
� วรจะเป็็นไปตามหลัักการพื้้� นฐานที่่สร้
� ้างขึ้้น
� เอง
อย่่างที่่ค
จนเสีียความเชื่่�อมั่่�น เสีียความยุุติิธรรมมาแล้้วหลายครั้้�ง
สร้้างความเจ็็บปวด คัับแค้้น
ใจต่่อประชาชนทั้้ง� ประเทศ ยาก
ที่่�จะหวนคืืนให้้ยอมรัับความ
ผิิดพลาดนั้้�นได้้
ประเทศไทยมีีประชากร

กว่่า 60 ล้้านคน มีีความเป็็น
ไทในตััวตนเป็็นเอกลัักษณ์์
ตั้้�ง แต่่ในอดีีตมาจนปััจ จุุบััน
ย่่อมจะไม่่ทนต่่อผู้้�นำำ�ที่่�นิิยม
อำำ�นาจเผด็็จการและกลุ่่�มผู้้�มีี

อำำ�นาจตีีความกฎหมายที่่�ไม่่
ยึึดโยงกัับประชาชนไปนานๆ
ได้้ ผู้้ค
� นเหล่่านี้้�ตอบโต้้ประชาชน
ด้้วยการออกกฎหมายห้้ามการ
วิิจารณ์์พวกเขา หรืือไม่่ห้้าม
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แต่่มีีเงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดที่่�
พร้้อมจะลงโทษทางกฎหมาย
กัับประชาชน ได้้ใช้้อำำ�นาจของ
ตนที่่ร� ะบอบอำำ�นาจเผด็็จการ
นิิยมประเคนให้้
ผู้้เ� ขีียนเชื่่อ
� กฎธรรมชาติิ
ของคนไทย สิ่่ง� ที่่เ� ห็็นและกำำ�ลััง
ดำำ�เนิินให้้มีีกลไกตรวจสอบ
องค์์กรอิิสระ กลุ่่�มคนผู้้ใ� ช้้อำำ�นาจ
ตีีความได้้อย่่างที่่ทำ
� �กัับนัั
ำ
กการ
เมืือง อัันจะเป็็นรากฐานแห่่ง
การเปลี่่�ยนแปลงประเทศได้้
อาทิิ การเปลี่่�ยนผู้้�นำำ�หรืือการ
กำำ�จััดจุุดอ่่อนต่่อการพััฒนา
ประเทศ เพราะคนไทยจะตั้้�ง
ความหวัังให้้ผู้้�นำำ�เปลี่่�ยนแปลง
ตนเอง เพิ่่�มความฉลาดทาง
สติิปััญญา และทางอารมณ์์
ทางความคิิด รวมถึึงการใช้้

เหตุุผลที่่ดีี
� ก็็คงจะไม่่ทัันกาล
และไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งทนผู้้�นำำ�
ลัักษณะนี้้�อีีกต่่อไป เพราะไม่่
ต้้องให้้โอกาส มีีเวลาจะให้้วาง
ยุุทธศาสตร์์ชาติิจากผู้้�นำำ�เช่่น
นี้้�อีีก แม้้ปีเี ดีียวก็็พัังพิน
ิ าศได้้
โดยไม่่ต้้องรอชาติิหน้้า การ
พิิจารณาความจำำ�เป็็นและ
ตรวจสอบองค์์กรอิิสระและ
กลุ่่�มผู้้ใ� ช้้อำำ�นาจตีีความกฎหมาย
โดยกฎหมายที่่�เท่่าเทีียมกััน
เป็็นต้้น มิิเช่่นนั้้�นอำำ�นาจการ
ตีีความอย่่างไร้้ขอบเขตและ
ตามอำำ�เภอใจของผู้้�นำำ� ผู้้�มีี
อำำ�นาจในองค์์กรอิิสระ และ
กลุ่่�มผู้้ใ� ช้้อำำ�นาจตีีความกฎหมาย
ต่่ า งๆ จะเป็็ น เครื่่อ
� งมืือใน
ทางการเมืืองแบบเบ็็ดเสร็็จ
เด็็ดขาด จึึงต้้องมีีการเปลี่่�ยน
แปลงให้้เป็็นรููปธรรมอย่่าง
จริิงจััง
ผู้้�เขีียนมองย้้อนกลัับไป
ถึึงการต่่อสู้้�ทางการเมืืองเพื่่อ
�
แสดงเจตจำำ�นงของประชาชน
ที่่�ต้้องการการเปลี่่�ยนแปลง
ประเทศ ในช่่วงเป็็นสิิบปีีที่ผ่
่� า่ น
มาจากประสบการณ์์ตรงที่่�ผู้้�
เขีียนได้้เป็็นอาสาสมััครทำำ�งาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและช่่วย
เหลืือประชาชนที่่ไ� ด้้รัับผลกระ
ทบจากปััญหาทางการเมืือง
เกิิดความเข้้ า ใจว่่ า เป็็ น
ปรากฏการณ์์พลัังความคิิด
อุุดมการณ์์ทางการเมืืองเพื่่อ
�
ความเป็็นประชาธิิปไตย และ
เริ่่ม
� ชััดเจนในข้้อเรีียกร้้องและ
ความต้้องการที่่จ
� ะผลัักประเทศ
ให้้ไปทิิศทางใด
แม้้นัั กเลืือกตั้้� งบางคน
หรืือนัั กการเมืืองที่่� จ ะมีี
อุุดมการณ์์ประชาธิิปไตยอย่่าง
แท้้จริิงยัังมีีไม่่มากปะปนไปกัับ
กระแสการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�อยู่่�
ก็็ไม่่ใช่่สิ่ง่� เลวร้้ายอะไร ถ้้าหาก
ไม่่เป็็นผู้้�สมคบคิิดกัับฝ่่ายผู้้�มีี
อำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จดัังที่่ก
� ล่่าวมา
ผู้้เ� ขีียนได้้ประสบพบเห็็นความ
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ทุุกข์์ยากของประชาชนที่่ไ� ม่่ได้้
รัับความเป็็นธรรม ถููกกดขี่่� ถููก
เล่่นงานอย่่างไร้้มนุุษยธรรม
จึึงเข้้าใจว่่าการสููญเสีียชีีวิิต
ของประชาชนที่่�ออกมาต่่อสู้้�
ความไม่่เป็็นธรรม เรีียกหาความ
ยุุติิธรรม ประชาธิิปไตยและ
คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี
� ได้้สะท้้อนถึึง
อััตวิิสััยของผู้้�นำำ�ประเทศและ
ผู้้�มีีอำำ�นาจขององค์์กรต่่างๆใน
ประเทศ ความอััปยศของผู้้�มีี
อำำ�นาจแผ่่กระจายฝัังรากลึึก
สร้้างค่่านิิยมไปทั่่�วเพื่่�อสนอง
ต่่ อ อำำ� นาจของชนชั้้� น ทาง
ปกครองมานาน แม้้คนเหล่่า
นั้้�นอาจจะรู้้ �ว่่าตนเองทำำ�ลาย
หลัักการนิิติิรััฐก็็ตาม
ความจงใจหรืือจำำ�ยอม
ใช้้อำำ�นาจในการตีีความอย่่างไร
ก็็ได้้ตามใจชอบโดยไม่่สนใจ
ประชาชน หลัักเกณฑ์์ทาง
นิิติิศาสตร์์ที่่�ร่ำ��เรีียนและถููก
พััฒนามากลัับถููกก้้าวข้้ามอย่่าง
น่่าผิิดหวััง หลัักการควบคุุมผู้้�
มีีอำำ�นาจในการตีีความจึึงไม่่
สามารถใช้้การได้้ และไม่่เปิิด
ช่่องให้้มีีกระบวนการตรวจ
สอบการกระทำำ�นั้้�นได้้จริิง
ผู้้เ� ขีียนเห็็นว่่ากระบวนการ
ที่่�จะทำำ�ให้้ประเทศมีีผู้้�นำำ�ที่่�ดีี
ไม่่พููดมากจนหาสาระและผล
งานไม่่ได้้ อาจจะไม่่ใช่่การ
เลืือกตั้้�ง เพราะผู้้�มีีอำำ�นาจใน
ประเทศที่่ส
� ามารถทำำ�ลายการ
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เลืือกตั้้�งได้้ก็็เห็็นมาแล้้ว บุุคคล
ที่่� ผู้้�ส มรู้้ �ร่ ่ว มคิิดที่่� มีีอำำ� นาจ
ตีีความกฎหมายใช้้ อำำ� นาจ
อำำ�พรางวางตััวให้้ ผู้้�นำำ�ที่่�ไร้้
ภาวะผู้้�นำำ� กลัับสร้้างความไร้้
มาตรฐาน ละเลยต่่อหลัักการ
แบบเขีียนด้้วยมืือแต่่ลบด้้วย
เท้้าอย่่างโจ่่ งแจ้้ ง ด้้ วยการ
แกล้้งทำำ�ดีี สร้้างภาพลัักษณ์์ดีี
และอ้้างความเป็็นคนดีีด้้วย
การโฆษณาชวนเชื่่อ
� ด้้วยเหตุุ
นี้้�คนไทยที่่อ
� ยากเป็็นไท อยาก
จะเปลี่่�ยนแปลง ต่่างก็็ทราบ
เหตุุ แห่่ ง ปัั ญ หาของการใช้้
อำำ�นาจตีีความกฎหมายและ
เทคนิิคทางกฎหมายที่่�แม้้แต่่
รััฐธรรมนููญก็็ยัังถููกบิิดเบืือน
บิิดหลัักการได้้อย่่างง่่ายดาย
เราจึึงต้้องมีียุุทธศาสตร์์
ที่่ดีีนำ
� ำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงได้้
โดยที่่�เราไม่่ทำ�ผิิด
ำ
กฎหมาย
บ้้านเมืือง ไม่่ขััดต่่อหลัักการ
สิิทธิิมนุุษยชน และไม่่เป็็นการ
บ่่อนทำำ�ลายความร่่วมมืือของ
ประชาชนด้้วยกัันเอง
คนไทยต้้องทำำ�ในทัันทีี
เพราะประเทศไทยถึึงเวลาที่่�
จะต้้องเปลี่่�ยน แล้้วเปลี่่�ยน
ไปสู่่ค
� วามเป็็นไทจริิงๆ ไม่่ใช่่
เพีียงแค่่คำำ�พููด ต้้องร่่วมมืือ
ช่่วยกััน “เปลี่่ย
� น” ครั้้�งสำำ�คัญ
ั
นี้้�
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“ยิ่่ง
� กว่่าตาเห็็น”
#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
ให้้คำ�ปรึึ
ำ
กษาทิิศทางธุุรกิิจ
และทิิศทางชีีวิิต
ด้้วยหลัักคิิดทางโหราศาสตร์์
และฮวงจุ้้�ย
#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
ให้้คำำ�ปรึึกษางานออกแบบ
ตกแต่่ง เรีียลเอสเตท
ช่่วยวิิเคราะห์์คู่่�สััญญา
คััดกรองผู้้�ร่่วมงาน ฯลฯ
จากประสบการณ์์
เจ้้าของกิิจการ ผู้้�บริิหารธุุรกิิจ
ที่่�ปรึึกษาผู้้�บริิหารระดัับสููง
มานานกว่่า 30 ปีี
#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
พร้้อมเป็็นเพื่่� อนช่่วยคิิด
� ่าย และเบาขึ้้�น
เพื่่� อชีีวิิตที่่ง่
ปรึึกษาเรา
สแกน QR code :
เพจยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
LINE Official ID :
@iSawYourSoul

ปีีแห่่งการปั่่�นป่่วน
ปีีแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง

เริ่่�มต้้นปีี 2566 ด้้วยดาวบาป
พระเคราะห์์ใหญ่่สองดวง
ครอบงำ��ดวงประเทศ ปีีนี้้�จะ
เริ่่�มต้้นด้้วยความปั่่�นป่่วน จะ
มีีการปรัับเปลี่่� ยนในทีีมผู้้�
บริิหารประเทศ และภาพ
ลัักษณ์์ต่อ
่ สัังคมโลก
ดาวใหญ่่ที่สลัับกัั
่�
นเข้้ามา
ควบคุุมดวงเมืือง จะส่่งผลกัับ
การปฏิิรููปในหลายๆด้้านมาก
ทีีเดีียว เรื่่อ
� งที่่น่
� ่าสนใจในปีีนี้้�
นอกจากเรื่่อ
� งระดัับผู้้�นำำ�แล้้ว
ยัังมีีเรื่่อ
� งเศรษฐกิิจ ระบบการ
สื่่อ
� สารคมนาคม เรื่่อ
� งกััญชา
หรืือยา หรืือกฎหมายแบบ
แปลกๆ เรื่่อ
� งของโรคระบาด
แต่่จะดีีขึ้้�นหรืือเปลี่่ย
� นแปลงไป
ในทิิศทางไหน “ ยิ่่ง� กว่่าตาเห็็น“
จะชวนทุุกท่่านมาติิดตามไป
ด้้วยกััน

มฤตยููเดิินถอยหลััง
กลัับมาคุุมดวงเมืือง
เคีียงคู่่พ
� ระราหูู
ถึึงคราวให้้ทบทวน
1

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�

เริ่่ม
� ต้้นมกราคม ดาวมฤตยูู
เดิินถอยหลัังเข้้าครอบงำ��ประเทศ
อีีกครั้้ง� หนึ่่�ง มาเคีียงคู่่�ดาวพระ
ราหูู บ่่งบอกว่่าจะมีีการทบทวน
การปรัับ หรืือ เปลี่่ย
� น เกี่่ย
� วข้้อง
กัับระดัับผู้้�นำำ�และทีีมบริิหาร
บ้้านเมืือง เพราะดาวมฤตยููคู่่�
ราหูู เป็็นคู่่�พลิิกล็็อค เซอร์์ไพรส์์

1

และรวมถึึงการแทรกแซงของ
ต่่างชาติิกัับการเมืืองไทย
เศรษฐกิิจ เริ่่�มข ยัับ ตััว
ดาวพระอัังคารเข้้าเรืือนการ
เงิิน บอกว่่า มุุมานะแล้้วจะ
ได้้
มีีความเหนื่่�อยยากทาง
ด้้านเศรษฐกิิจ จากผลของพระ
ราหููและพระเสาร์์ตลอดกว่่า
สองปีีที่ผ่
่� า่ นมา เริ่่ม
� รุ กิิจ
� ต้้นปีีนี้้ธุ
เริ่่ม
� ขยัับตััว รายได้้ประเทศ
หมุุนเวีียนดีีขึ้้�น การส่่งออก
ขยายตััว ภายในประเทศสิินค้้า
และบริิการเกี่่� ย วกัับความ
สวยงาม ลุ่่�มหลง ฉาบฉวย จะ
ขายได้้ดีี แต่่รายจ่่ายตั้้ง� แต่่ภาค
รััฐจนถึึงครััวเรืือนก็็สููงมาก ภาพ
รวมทางเศรษฐกิิจยัังไม่่ดีี
ระวัังข้้อความที่่�แพร่่
หลายในสัังคม ข่่าวเฟค ข่่าว
บิิดเบืือน
ช่่วยทวีีความเครีียดใน
สัังคม ประชาชนต้้ องมีี
วิิจารณญาณ ความเชื่่อ
� สายมูู
การเสี่่�ยงโชค อยากรวยทาง

2

ลััด การหลอกลวงผ่่านระบบ
ออนไลน์์ยัังคงแพร่่หลายอย่่าง
หนัักเหมืือนตลอดช่่วงปีี 2565
ที่่ผ่
� า
่ นมา

มฤตยููย้้ายเข้้าเรืือน
เงิิน ดาวเสาร์์เข้้าเรืือน
ลาภ การเปลี่่ย
� นแปลง
ทางเศรษฐกิิจ
2

มีีนาคม ภาพรวมความ
วุ่่�นวายในประเทศเริ่่ม
� ลดลง
ความขััดแย้้งเรื่่อ
� งผู้้�นำำ�และการ
บริิหารประเทศเบาบางลง ดาว
มฤตยููได้้ย้า้ ยออกไปแล้้ว และ
หลัังจากนี้้�ประเทศจะเริ่่ม
� เข้้าสู่่�
การปรัับสภาพทางเศรษฐกิิจ

ดาวพฤหััสกาลีี ย้้าย
เข้้ากุุมดวงเมืือง เคีียง
คู่่พ
� ระราหูู
คู่่พ
� ระ(เก๊๊)คู่่โ� จร
3

เมษายน ประเทศเข้้มแข็็ง
ขึ้้�น เศรษฐกิิจเริ่่ม
� ตื่่�นตััว เงิิน
ทองหมุุนเวีียน นัักท่่องเที่่�ยว
หลั่่�งไหล ประเทศเข้้าสู่่�สัังคม
เทคโนโลยีีมากขึ้้�นเพื่่อ
� รองรัับ
การเติิบโต
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ต่่างชาติิ
เข้้าปลายเดืือน ถึึงวัันเกิิด
ของประเทศแล้้ว ดาวสำำ�คััญ
พระพฤหััสติิดกาลกิิณีีย้้ายเข้้า
กุุมดวงเมืืองเคีียงคู่่�ดาวพระ
ราหูู ประเทศของเราเหมืือนจะ
มีีความผาสุุกมากขึ้้�น มีีผู้้�ปกครอง
ประเทศที่่มีี
� ความรู้้ค
� วามสามารถ
แต่่ในความผาสุุกนั้้น
� จะได้้ผู้้�นำำ�
ที่่ต้
� อ
้ งรัับภาระ ลำำ�บากเหนื่่�อย
ยากในงานบริิหาร หรืือถููก
ครอบงำ�� หรืืออาจมีีตรรกะ
ความรู้้ที่
� นำ
่� ำ�มาใช้้ในทางที่่ผิิด
�
หรืือยกเรื่่อ
� งที่่เ� คยผิิดขึ้้�นให้้เป็็น
เรื่่อ
� งถููก อย่่างไรก็็ตาม ระยะนี้้�
เงาพระราหูู แผ่่ ป กคลุุ ม
พระอาทิิตย์์ กระทบถึึงผู้้�นำำ�
และประชาชนให้้หม่่นหมอง
จะเป็็นช่่วงที่่ป
� ระชาชนจะ
มีีคดีีความฟ้้องร้้องกััน หรืือมีี
วาระทางกฎหมายเกิิดขึ้้�นจำำ�นวน
มากมายเป็็นพิิเศษ
ภาพลัักษณ์์ ข องผู้้�นำำ�
ประเทศสายทหารซึ่่�งหมอง
หม่่นในปีีที่ผ่
่� า่ นมา ถ้้าสามารถ
ยืืนยงผ่่านพ้้นถึึงตอนนี้้� ภาพ
ลัักษณ์์จะกลัับมาเข้้มแข็็ง ยััง

25

ราหููย้้ายออกจาก
การกุุมดวงเมืือง
ฤาปััญหาจะไป
ซุุกซ่่อนอยู่่ใ� ต้้พรม

เป็็น ช่่ว งที่่�ด าวเดิินไม่่ดีี
ผู้้�นำำ�ต้้อ งระวัังการถููกปิิด บััง
คลุุมเครืือ บิิดเบืือน หรืืออาจ
เป็็นช่่วงที่่�ประเทศยัังไม่่เห็็น
ผู้้�นำำ� ที่่� แท้้ จ ริิง บรรยากาศ
การเมืืองการปกครองยัังคงมีี
เมฆหมอกปกคลุุม เหมืือนมีี
ผู้้�นำำ�ที่่แ
� ท้้จริิงอยู่่�เบื้้�องหลััง ยััง
หาความน่่าเชื่่อ
� ถืือและข้้อเท็็จ
จริิงทางการเมืืองไม่่ได้้ ประเทศ
ถููกคุุกคามด้้วยอิิทธิิพลของ

3
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6

กลางเดืือนตุุลาคม ดาว
ราหููย้้ายออกจากการควบคุุม
ดวงเมืือง เหมืือนสััญญาณของ
โรคภััย โรคระบาดที่่ผ่
� า่ นมาได้้
จบสิ้้�นลง
ผู้้ค
� นจะเริ่่ม
� มีีสติิ ลดการ
เสี่่ย
� งและระวัังตััวเองมากขึ้้�น

4

คงมีีอิิทธิิพลกัับประเทศอยู่่� ไม่่
ว่่าจะอยู่่�ในรููปแบบใดก็็ยัังคง
เกี่่� ยวข้้องกัับการเมืืองการ
ปกครอง

ดวงดาว
ธุุรกิิจการท่่องเที่่ยว
�
กลุ่่�มธัญ
ั ญาหาร
และบริิการจะรุ่่�งเรืือง
ดวงประเทศเข้้มแข็็ง
4

พฤษภาคม ประเทศไทย
เนื้้�อหอม เศรษฐกิิจขยายตััว
โดยเฉพาะภาคการท่่องเที่่ย
� ว
อาหาร เครื่่อ
� งดื่่�ม และการ
บริิการเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว รวม
ถึึ ง ธุุ ร กิิจการเกษตรและ
อสัังหาริิมทรััพย์์เริ่่ม
� ฟื้้�นตััว
อย่่างไรก็็ตาม ยัังเป็็นช่่วงเริ่่ม
�
ต้้น การเงิินของประชาชนยััง
ไม่่แข็็งแรง
รััฐมีีการอััดฉีีดเพื่่�อส่่ง
เสริิมธุุรกิิจและการลงทุุนจาก
ต่่างชาติิ นโยบายเพื่่อ
� ช่่วยเหลืือ
ประชาชนยัังเข้้มข้้น ประเทศ
ยัังอยู่่�ในภาวะที่่�มีีค่่าใช้้จ่่าย
มากมายเกิินรายรัับ

5

ดวงประเทศ
ตำำ�แหน่่งอุุจจ์์
เคีียงดาวคู่่มิ
� ต
ิ ร
คืือเศรษฐกิิจ
การเงิินไหลมาเทมา
5

มิิถุุนายน ไตรมาสที่่ส
� าม
ของปีี เป็็นช่่วงเวลาที่่ป
� ระเทศไทย
อยู่่�ในจุุดที่่�แข็็งแรงที่่�สุุด และ
โดดเด่่นของโลก เศรษฐกิิจ
และสัังคมกำำ�ลัังเดิินหน้้า ธุุรกิิจ
การค้้าและภาคบริิการกำำ�ลััง
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว นัักท่่อง
เที่่ย
� วยัังคงหลั่่�งไหล ผู้้�บริิหาร
ประเทศมีีพลัังกล้้ า แข็็ ง มีี
บทบาทโดดเด่่น เกิิดโครงการ
ใหม่่ๆ นโยบายใหม่่ๆ
ดวงผู้้�นำำ�เข้้าสู่่�ปััญหา
และอุุปสรรคอีีกครั้้�ง
เข้้าช่่วงไตรมาสสุุดท้้าย
ของปีี ประเทศและผู้้�นำำ�เดิิน
เข้้าสู่่�ปััญหาอุุปสรรค ทั้้ง� เรื่่อ
� ง
การเงิิน เรื่่อ
� งระบบการสื่่อ
� สาร
และผลประโยชน์์จะถููกขุุดคุ้้�ย
ข้้อเท็็จจริิงของข่่าวสารที่่�เผย
แพร่่ออกมายัังคงเป็็นปััญหา

6

แก๊๊งหลอกลวงต้้มตุ๋๋�นลดบทบาท
ลง แต่่จะเปลี่่�ยนรููปแบบใหม่่
หลบซ่่อนมากขึ้้�น เรื่่อ
� งร้้ายๆจะ
ถููกปิิดบังั เหมืือนเอาพรมปิิด
เอาไว้้ การคอร์์รััปชัันจะมาก
ขึ้้�น อีีกทั้้ง� ควรจัับตาเรื่่อ
� งปััญหา
ของระบบการสื่่อ
� สารคมนาคม
ในประเทศ
คำำ�ทำ�
ำ นายอนาคตเป็็น
แค่่แนวทาง ในปีี 2566 นี้้�สิ่่ง
�
ที่่�เห็็นได้้ชััดคืือ ข้้อความที่่�
สื่่�อสารกัันในสัังคมจะต้้อง
กลั่่�นกรอง การค้้าการขาย
ถ้้าไม่่ปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคใหม่่
ระบบใหม่่ ก็็จะเข้้าสู่่�ภาวะ
กระเป๋๋ารั่่�ว การปรัับตััวในการ
หารายได้้จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
ยิ่่�งกว่่าตาเห็็นขออวยพร
ให้้ทุุกท่่านที่่คิ
� ดดีีป
ิ
ฏิิบัติ
ั ดีีข
ิ อ
ให้้มีค
ี วามสุุขความเจริิญและ
เป็็นกำำ�ลัง
ั ใจให้้กัันต่อ
่
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ปััญหาของสัังคมไทย คืือ

ไม่่ยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลง

�
“เต้้น” ณััฐวุุฒิิ ใสยเกื้้อ
จากนัักพููดนัักโต้้วาทีี
อัันดัับต้น
้ ๆ ของประเทศ
ก้้าวสู่่�ถนนการเมืือง
อดีีตนัักการเมืือง
� นไหวทางการเมืือง
นัักเคลื่่อ
เคยเป็็น รมช.กระทรวงพาณิิชย์์
รมช.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
ในรััฐบาลยิ่่ง
� ลัักษณ์์ ชิินวััตร
�
เป็็น ส.ส.ระบบบััญชีีรายชื่่อ
พรรคเพื่่� อไทย
แกนนำำ�แนวร่่วมประชาธิิปไตย
ต่่อต้้านเผด็็จการแห่่งชาติิ
(นปช.)
เป็็นอดีีตนัักโทษทางการเมืือง
ล่่าสุุดเป็็น
ผอ.ครอบครััวเพื่่� อไทย
เพราะไม่่อาจนั่่�งม้้ายาวข้้างสนาม
แค่่รอดููเพื่่� อนพ้้ องน้้องพี่่�
ไปสนามรบ
ทั้้�งที่่�ตัวั เองถููกตััดสิิทธิ์์�
ทางการเมืือง

สแกนคิิวอาร์์โค้้ดติิดตามได้้
ทางเว็็บไซต์์และเฟสบุ๊๊�คโลกวัันนี้้�

..ไม่่รู้้�จะโรแมนติิกเกิินไปไหม
ถ้้าผมจะเริ่่�มต้้นประเด็็นนี้้�ว่่า
“เราต้้องเป็็นประชาธิิปไตย
จริิงๆกัั นเสีียก่่อน” แต่่ผม
หมายความอย่่างนี้้�จริิงๆ
คำำ�ถามข้้อใหญ่่ที่มัั
่� นเกิิด
ขึ้้�นในสัังคมไทยตััดเฉพาะ 15-16
ปีีที่ผ่
่� า่ นมา มัันไม่่ใช่่เรื่่อ
� งพรรค
นั้้น
ำ ามสำำ�คััญ
� กัับพรรคนี้้� แต่่คำ�ถ
ก็็คืือ “ใครคืือเจ้้าของอำำ�นาจ
อธิิปไตยตััวจริิงของประเทศ
นี้้�?”
มีีนัักการเมืืองใหญ่่คน
หนึ่่�งบอกว่่า ผมเป็็นคนพวก
คลั่่�งประชาธิิปไตย ทั้้ง� ๆ ที่่ใ� น
เวทีีโลก มัันมีีหลายประเทศที่่�
เราไม่่สามารถเรีียกเขาว่่าเป็็น
ประชาธิิปไตยได้้ แต่่ เขาก็็
สามารถเจริิญได้้
ผมไม่่ปฏิิเสธว่่าประเทศ
ที่่เ� ข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ ระบบ
การเมืืองสัังคมในหลายประเทศ
ที่่�เขามีีเสถีียรภาพนั้้� น บาง
ประเทศเขาเป็็นคอมมิิวนิิสต์์
บางประเทศเขาเป็็นสมบููรณา
ญาสิิทธิิราชด้้วยซ้ำำ� แต่่ประเด็็น
ที่่�ผมจะชี้้�ให้้เห็็นก็็คืือว่่า พวก
นั้้�นน่่ะ “เขาเป็็นอย่่างที่่�เขา
บอกต่่อโลกว่่าเป็็นครัับ”
ประเทศที่่เ� ขาปกครอง
ด้้วยระบอบคอมมิิวนิิสต์์ เขา
ก็็เปิิดเผยว่่าเขาเป็็นแบบนั้้�น
ประเทศที่่� ป กครองด้้วย
สมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ ที่่เ� ขา
มีค
ี วามเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ
เพราะเขามีีทรััพยากรมาก
เขาก็็ตรงไปตรงมาว่่าเขาเป็็น
แต่่เราที่่�ประกาศว่่าเป็็น
ประชาธิิปไตยตั้้�งแต่่ 2475 แต่่
มัันมีีคนบางกลุ่่�มไม่่ยอมให้้มััน
เป็็น ทุุกครั้้ง� ที่่มีี
� การรััฐประหาร

คณะรััฐประหารก็็ประกาศว่่า
เขาทำำ�เพื่่อ
� ประชาธิิปไตย
การสืืบทอดของคณะ
รััฐประหารก็็บอกว่่า ทำำ�ในนาม
ของระบอบประชาธิิปไตยฯ
กติิกาจากรััฐธรรมนููญปีี 60 นี้้�
ก็็ ถููกคนกลุ่่�มหนึ่่� งชี้้�ว่่า “ก็็ นี่่�
แหละประชาธิิปไตย” เขีียน
รััฐธรรมนููญจนเติิมคำำ�ในช่่อง
ว่่างได้้ คำ�
ำ เดีียวว่่า “นายก
รััฐมนตรีี ต้้องชื่่อ
� ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา” มีีสว. 250 คน
จากประวิิตรเลืือก แล้้วประยุุทธ์์
ตั้้ง� ก็็บอกว่่าประชาธิิปไตย
ผมจึึงไม่่ใช่่มนุุษย์์ที่ค
่� ลั่่ง
�
ประชาธิิปไตย แต่่ผมเป็็นมนุุษย์์
ที่่กำ
� �ลัั
ำ งเรีียกร้้องให้้ประเทศไทย
ปกครองในระบบที่่เ� ราตกลงกััน
ไม่่ใช่่แค่่บอกว่่าคุุณเป็็นประชา
ธิิปไตย แต่่กลัับมีีอะไรอยู่่�ในนั้้น
�
เราประกาศว่่าประเทศ
เราเป็็นประชาธิิปไตย แต่่เรา
เปิิดประตููบ้้านรัับรััฐบาลทหาร
เมีียนมาร์์เป็็นเจ้้าแรกของโลก
เรื่่อ� งที่่ช� าวโลกเขาเห็็นว่่าสงคราม
คืือความรุุนแรง เรีียกร้้องให้้
แสดงท่่าทีีชััดๆ ก็็ไม่่แสดง
ที่่�มัันเลยเกิิดเพราะว่่า
โครงสร้้างประเทศนี้้�มัันเบี้้�ยว
ไม่่ได้้ เบี้้�ยวตามหลัักการนะ
ครัับ แต่่เบี้้�ยวตามความต้้องการ
ของผู้้�มีีอำำ�นาจเท่่านั้้�น
ประเทศเราต้้องมีีรััฐธรรม
นููญของประชาชนผ่่านการทำำ�
ประชามติิ ต้้องมีีหลัักนิิติิธรรม

ในการบัังคัับใช้้กฎหมาย ต้้อง
มีีแข่่งขัันเสรีีทางการค้้าที่่�ถููก
ต้้องชอบธรรมตามหลัักสากล
ต้้องมีีการจััดการทรััพยากร
อย่่างเป็็นธรรมต่่อประชาชน
ทุุกกลุ่่�ม ทุุกสถานะ เราจะเกิิด
มีีสิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ค รัับ ถ้้ า เรามีี
ประชาธิิปไตยที่่แ
� ท้้จริิง
ถ้้ า เราจะแก้้ ปัั ญ หาให้้
แตกต่่างกัับรััฐบาลนี้้�จริิงๆ ก็็
ควรเริ่่ม
� ต้้นด้้วยการล้้มรััฐบาล
นี้้� ล้้มด้้วยการเลืือกตั้้�งนี่่�แหละ
วาระนายกฯแปดปีี ศาล
รััฐธรรมนููญก็็ปล่่อยหลุุดเดี่่�ยว
มาแล้้ว กติิกากลไกการตรวจ
สอบอะไรก็็ เอาไม่่อยู่่�ทั้้�งสิ้้�น
เหลืือด่่านเดีียว คืือด่่านอำำ�นาจ
ประชาชน ที่่�ต้้องใช้้อำำ�นาจ
อธิิปไตยในการเลืือกตั้้�งเท่่านั้้�น
ปััญหาของสัังคมไทย
คืือ ไม่่ยอมรัับการเปลี่่ย
� นแปลง
ใครที่่เ� ชื่่อ
� และยอมรัับใน
การเปลี่่�ยนแปลง จงมุ่่�งมั่่น
� ต่่อ
ไป ใครที่่ยัั
� งไม่่เชื่่อ
� วัันหนึ่่�งคุุณ
ก็็จะรู้้ �ว่า
่ “ต่่อให้้คุุณทััดทาน
คััดค้้านอย่่างไร คุุณก็็จะเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการเปลี่่ย
� นแปลง
นี้้�อยู่่ดีี
� ” เพราะมัันเป็็นกฎเกณฑ์์
ของโลก เป็็นกฎเกณฑ์์ของ
สัังคมมนุุษย์์
เรามาเข้้าใจการเปลี่่�ยน
แปลงด้้วยกัันเถอะครัับ บ้้าน
เมืืองมัันจะมีีสััญญาณดีีๆ ขึ้้น
�
ทัันทีี!
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บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา แคปปิิตอล (AYUD)
และ บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย (AAGI)
รัับมอบใบประกาศรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติ
ั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)

มร.โทมััส วิิลสััน (ซ้้าย) กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกััน
ชีีวิิต และ มร.ลาร์์ส ไฮบุุทสกี้้� (ขวา) กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. อลิิอัันซ์์
อยุุธยา ประกัันภัย
ั เข้้ารัับมอบประกาศนีียบัต
ั ร ในโอกาสที่่� บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา แคปปิิตอล และ บมจ.
อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ประกัันภััย ผ่่านการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทยใน
การต่่อต้้านทุุจริิตเป็็นคร้ัั�งที่่�สามหลัังจากได้้รัับการรัับรองคร้ัั�งแรกเมื่่�อปีี 2016 ภายใต้้ โครงการ Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption หรืือ CAC โดยเป็็นความริิเริ่่ม
� ของภาคเอกชน
ไทยในการมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ด้้วยการส่่งเสริิมให้้บริิษััทต่า
่ งๆ กำำ�หนด
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการปฏิิเสธการรัับและจ่่ายสิินบน รวมถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในทุุกรููปแบบ
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เคทีีซีีผนึึกมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟฯ
คิิกออฟโครงการ “KTC Offer”
จััดคอร์์สปัน
ั ความรู้้�
“ชีีวิิตดีี...เริ่่มต้้
� ารวางแผนทางการเงิิน”
� นที่่ก

ดร. บรรจงเศก ทรััพย์์โสภา

นางสาวดวงกมล อิินทรพราหมณ์์

นายจิินพััทธ์์ อััครนนท์์นิิธิกุ
ิ ล
ุ

นางสาวดวงกมล อิินทรพราหมณ์์ (ซ้้าย) ผู้้�อำำ�นวยการ บริิหารเงิินและการพััฒนาเพื่่อ
� ความยั่่�งยืืน พร้้อมด้้วยวิิทยากร
นายจิินพััทธ์์ อััครนนท์์นิิธิกุ
ิ ุล (ขวา) ผู้้�จััดการ - ธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
บุุคคล “เคทีีซีี” หรืือบริิษััท บััตรกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ผนึึกมููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชน ในพระราชููปถััมภ์์
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โดย
ดร. บรรจงเศก ทรััพย์์โสภา (กลาง) ผู้้�อำำ�นวยการมููลนิิธิฯ
ิ

เปิิดโครงการ “KTC Offer” จััดคอร์์สให้้ความรู้้ �ทางการเงิิน
ในหััวข้้อ “ชีีวิิตดีี...เริ่่�มต้้นที่่�การวางแผนทางการเงิิน” แบบ
ออนไลน์์และออนไซต์์ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�มููลนิิธิิฯ จำำ�นวน 53 คน
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และเพิ่่�มเติิมความรู้้ �ทัักษะทางการ
เงิินให้้สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันและการทำำ�งาน
ณ มููลนิิธิิ ซีี.ซีี.เอฟ. เพื่่�อเด็็กและเยาวชนฯ เขตประเวศ เมื่่�อ
เร็็วๆ นี้้�

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

23rd Anniversary

๒๔

29

เปิิดตััวใหม่่! “เบอร์์ดี้้� แม็็กซ์์ โรสต์์”
กาแฟนม ไม่่เติิมน้ำำ�ตาล
ครั้้ง
� แรกของวงการกาแฟ

“เบอร์์ดี้้� ” เจ้้ าตลาดกาแฟ
กระป๋๋องพร้้อมดื่่ม
� ในประเทศไทย
เปิิดตััวน้้องใหม่่ “เบอร์์ดี้้� แม็็กซ์์
โรสต์์” กาแฟนม ไม่่เติิมน้ำำ�ตาล
หวานพอดีี รสชาติิเข้้มสะใจ
พร้้อมพรีีเซนเตอร์์ จอส-เวอาห์์
นัักแสดงวััยรุ่่�นสุุดฮอต หวััง
เจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�นคอกาแฟนม
ที่่�รัักสุุขภาพและต้้องการดื่่�ม
กาแฟเพื่่�อปลุุกให้้ตื่่�นพร้้อม
ทำำ�งานในทุุกๆ วััน
บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ให้้ความ
สำำ�คัั ญในการพััฒนาสิินค้้ า
คุุณภาพ เพื่่อ
� ตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภค ซึ่่ง� การ
บุุกเบิิกตลาดกาแฟนมที่่ไ� ม่่เติิม

น้ำำ�ตาลครั้้ง� นี้้� จะช่่วยส่่งมอบ
ทางเลืือกให้้กัับผู้้�บริิโภคที่่�ชื่่�น
ชอบการดื่่�มกาแฟแต่่มีีความ
กัังวลเรื่่อ
� งสุุขภาพ และจะช่่วย
ผลัักดัันการเติิบโตของกลุ่่�ม
สิินค้้าเพื่่อ
� สุุขภาพ โดย “เบอร์์ดี้้�
แม็็กซ์์ โรสต์์” มาพร้้อมกัับ
คอนเซ็็ปต์์ “กาแฟนม ไม่่เติิม
น้ำำ�ตาล หวานพอดีี” ซึ่่ง� เป็็น
ผลิิตภััณฑ์์แรกในตลาดกาแฟ
นมที่่�ไม่่เติิมน้ำำ�ตาล เหมาะ
สำำ� หรัับผู้้� ที่่� รัักสุุ ข ภาพและ
ต้้องการดื่่�มกาแฟในทุุกๆ วััน
โดยไม่่ต้้องกัังวลเรื่่อ
� งปริิมาณ
น้ำำ �ตาล พร้้อมเปิิ ดตัั ว จอสเวอาห์์ แสงเงิิน นัักแสดงวััย
รุ่่�นชื่่อ
� ดััง ในฐานะพรีีเซนเตอร์์

ตััวแทนคนรุ่่�นใหม่่ที่่�ใส่่ใจใน
สุุขภาพ สะท้้อนภาพลัักษณ์์
ลุุคคม เข้้ม ของกาแฟนมรสชาติิ
เข้้มข้้นอย่่าง “เบอร์์ดี้้� แม็็กซ์์
โรสต์์” นอกจากนี้้� เบอร์์ดี้้�ยััง
จััดเต็็มปล่่อยแคมเปญ “แจก
เต็็ มแม็็กซ์์ แลกเต็็ มพ้้อยท์์”
แลกรางวััลได้้แบบไม่่ต้้องลุ้้�น
แค่่ 3 วิิธีีง่่ายๆ 1. สแกน QR
code บนกระป๋๋อง หรืือแอด
ไลน์์ @birdyworld 2. กรอก
ข้้อมููลสำำ�หรัับครั้้ง� แรก 3. กรอก
รหััสใต้้ห่่วง 11 หลััก เพื่่อ
� สะสม
แต้้ม แลกของรางวััลได้้แบบ
ไม่่ต้้องลุ้้�น ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่�
31 มีีนาคม 2566 ติิดตามข้้อมููล
เพิ่่ม
� เติิมและความเคลื่่�อนไหว

ของ “เบอร์์ดี้้�” ได้้ที่เ่� ฟซบุ๊๊�กแฟน
เพจ BirdyWorld และ www.
ajinomoto.co.th
นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งความมุ่่�ง
มั่่�นตั้้�งใจของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
ที่่จ
� ะส่่งเสริิม “สัังคมสุุขภาพ
ดีี” สอดคล้้องกัับแนวทางใน
การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคม
ของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ASV)
โดยความพยายามทุ่่�มเทอย่่าง
ไม่่หยุุดยั้ง้� นี้้� ทำำ�ให้้ “เบอร์์ดี้้�”
สามารถครองใจผู้้�บริิโภคใน
ฐานะแบรนด์์ที่่�มีี “ยอดขาย
อัั น ดัั บ 1 ในตลาดกาแฟ
ก ร ะ ป๋๋ อ ง พร้้ อ มดื่่� ม ใ น
ประเทศไทย” นั่่�นเอง
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คุณสมบัติ

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

เอกสารการสมัคร

ดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารการประกอบการสมัครไดที่ www.baac.or.th

อ ง
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เ
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ได
รับเงินจากชาวจีน
ดวย Alipay

แจง เตือนเ
ง
ไดท ันที นิ เขา

วิธีการสมัคร

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

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

https://www.carethebear.com/activity

เคลมได

สูงสุดถึง

11

ครั้ง

รับความ
คุมครอง

800%

สูงสุด ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

พิเศษ!

เคลมซ้ำ

3

โรครายแรง
ยอดฮิต

*มะเร็งระยะลุกลาม **กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ***หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

