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ซรีสีก์ารอภวิฒันล์าว ชุด บนัทกึ
ของแนวลาวรกัชาต ิตอน ลม้ลา้ง

ฝ่ายขวานยิมกษตัรยิ ์ตอนที ่๑ 

by Wiwat Udomkarn  

ประเทศบ้านพ่ีเมืองน้องเรา เคยมีกษัตริย์และวิถีชีวติไม่

ตา่งจากเราเม่ือสมยัโน้น  เขาเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่

อยา่งไร มีบทเรียนที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้หรือไม ่

โปรดติดตาม... 

รายงานการเมอืงของทา่นไกรสอน พรหม
วหิาร มดีังนี้  

"อาศัยกําลังแรงอันใหญห่ลวงของเขต
ปลดปลอ่ย อาศัยกฎหมายของสญัญา
เวยีงจันทนแ์ละโครงการการเมอืง ๑๘ ขอ้ 
โดยไดรั้บการปลกุระดมดงักอ้งกังวาลของ
ประชาชนพีน่อ้งในอนิโดจนี ประชาชนเราอยู่
ในตัวเมอืงตา่งๆ และบรเิวณชนบททกุแหง่ที่
ยังถกูพวกลกูสมนุของจักรวรรดนิยิมอเมรกิัน
ครอบงํานัน้ ไดอ้งอาจกลา้หาญลกุขึน้ตอ่สู ้
อยา่งตอ่เนือ่งกันตลอดในสองปีทผีา่นมา ทวง
ใหเ้ปลีย่นแปลงชวีติความเป็นอยู ่ทวงเอา
ประชาธปิไตย ทวงใหเ้ขีย่ผูก้มุอํานาจ
ปฏกิริยิาออกไป ทวงใหป้ฏบิัตสิญัญา
เวยีงจันทนแ์ละโครงการการเมอืง ๑๘ ขอ้ 
การบกุโจมตขีองประชาชนเราไดซ้ดักระหน่ํา
อเมรกิาและพวกปฏกิรยิาขวาจัดจนหมดทา่
ปราชยั" 
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เมือ่สถานการณ์ปฏวิตัสิงัคมสกุงอมจนถงึทีส่ดุ
แลว้ การยดึอํานาจรัฐของแนวลาวรักชาติ
ภายใตก้ารชีนํ้าของศนูยก์ลางพรรคประชาชน
ลาว ก็ไดร้ดุหนา้ตอ่ไปอยา่งมจัีงหวะกา้ว 

โดยทีน่ายพลอว้น บบุผา รัฐมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงป้องกันประเทศ(ฝ่ายแนวลาวรัก
ชาต)ิ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นรัฐมนตรรัีกษาการ
แทนรัฐมนตรวีา่การกระทรวงป้องกันประเทศ 
คอื เจา้ศรสีกุ ณ จําปาศักดิ ์ทีห่ลบหนเีขา้
ไทย นายพลอว้น บบุผา ในฐานะรัฐมนตรี
รักษาการกระทรวงป้องกนัประเทศ ไดส้ัง่การ
ใหห้น่วยทีถ่อือาวธุทีไ่มใ่ชก่องกําลัง ใหเ้ก็บ
อาวธุเขา้คลังเพือ่รอเปลีย่นอาวธุใหม ่สว่น
กองกําลังนัน้ ใหน้ายทหารตัง้แตร่ะดับผูบ้ังคับ
กองพันขึน้ไป ไปเขา้ประชมุ "สมัมนา" ที่
แขวงอัตตะปือในเขตปลดปลอ่ย เมือ่วนัที ่๑๖ 
มถินุายน ๑๙๗๕ เพือ่ทําความเขา้ใจตาม
โครงการการเมอืง ๑๘ ขอ้ 

 สําหรับนายทหารทีเ่ป็นผูบ้ังคับกองพันให ้
กลับไปยังกองพันของตน เพือ่แจัง
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาใหเ้ก็บอาวธุเขา้คลัง แลว้ให ้
ไปรว่ม "สมัมนา" กับนายทหารทีเ่ดนิทางไป
กอ่นแลว้ 

เพือ่ปฏบิัตปิระชาธปิไตยตามโครงการ
การเมอืง ๑๘ ขอ้ ใหเ้ป็นรปูธรรม รัฐบาลผสม
ชัว่คราวแหง่ชาตจิงึไดจั้ดใหม้กีารเลอืกตัง้ 
ผูว้า่ราชการจังหวดั (เจา้แขวง) นายอําเภอ 

(เจา้เมอืง) และกํานัน ผูใ้หญบ่า้น และผูท้ี่
ไดรั้บเลอืกตัง้ทกุระดับลว้นเป็นผูส้นับสนุน
โครงการการเมอืง ๑๘ ขอ้ 

จงึเป็นอันวา่ฝ่ายแนวลาวรักชาตใิชอํ้านาจ
ทางการเมอืงและอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ยดึกองทัพและลม้ลา้งอํานาจการปกครองเกา่
ของฝ่ายเวยีงจันทนไ์ดอ้ยา่งเด็ดขาด โดยไม่
ตอ้งเสยีลกูปืนแมแ้ตนั่ดเดยีว เป้าหมายสําคัญ
อยา่งสงูสดุตอ่ไปคอื อํานาจรัฐ คอืการจัดตัง้
รัฐบาลพรรคประชาชนลาว. 

(ตดิตามตอนตอ่ไปในฉบบัหนา้) 
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ไมเ่อาเหมาเขง่ 

บทความจาก http://tgdr.blogspot.com/   
                             โดย Rayib Paomano 

“ถา้คดิวา่ผมไมก่ลบัแลว้บา้นเมอืงจะได ้
ประชาธปิไตยมาบา้นเมอืงจะไดค้วาม

ยตุธิรรมมาไมก่ลบัก็ได "้    

 
ลิง้คไ์ปยูทปู: http://youtu.be/366LiKk9jpw 

‘ไมเ่อาก็ได ้ไมเ่ป็นไร” นีด่เูหมอืนจะเป็น
ความหมายที ่พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวตัร สือ่ถงึ
คนเสือ้แดงในการโฟนอนิวนัครบ ๓ ปีการ
เสยีชวีติของประชาชนผูช้มุนุมทีร่าชประสงค ์
เมือ่อดตีนายกรัฐมนตรบีอกวา่ (นาฑทีี ่๓๘:
๕๕)  

“เร ือ่งกฏหมายนริโทษกรรมเป็นเร ือ่งทีว่ร
ชยัมาถามผม ผมบอกเอาเลยนอ้ง ขอให้
ชว่ยพีน่อ้งเราเถอะ ไมต่อ้งหว่งผม ผมไม่
กลบัก็ไมเ่ป็นไร”  

สบืเนือ่งมาจากถอ้ยความกอ่นหนา้ทีว่า่ (นาฑี
ที ่๓๗:๔๔) “พีน่อ้งคนเสือ้แดงตดิคกุ บางคน
เป็นไทยมงุตดิไป ๓๐ กวา่ปี ความไมเ่ป็น
ธรรมมันเกดิขึน้อยูม่ากมาย คณุวรชยักับคณะ
จงึมกีารรว่มกันวา่ ขอออกกฏหมายนริโทษ
กรรมเถอะ...ขอเอาเป็นวา่ เอาแคผู่บ้รสิทุธ ิ
ประชาชนผูม้ารอ้งเรยีนทัง้หลาย และตดิคกุ
ทัง้หลายเนีย่ ขอเอาตรงนีก้อ่น เอาเจา้หนา้ที่
ระดับลา่งกอ่น แตไ่มย่กเวน้แกนนํา” 

กฏหมายที ่ดร.ทักษิณพดูถงึเป็นรา่ง พ.ร.บ. 
นริโทษกรรมทีเ่สนอโดย นายวรชยั เหมะ 
ส.ส.สมทุปราการพรรคเพือ่ไทย รว่มกับ ส.ส. 
พรรคเพือ่ไทยอกี ๒๐ คน เสนอตอ่สภา
ผูแ้ทนราษฎร มเีนือ้หา ๗ มาตรา "เพือ่สรา้ง
ความปรองดองแหง่ชาต"ิ โดยใหก้ารกระทํา
อันเกีย่วเนือ่งทางการเมอืงตัง้แตว่นัรัฐประหาร 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นตน้มาถงึวนัที ่๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ “ไมเ่ป็นความผดิอกี
ตอ่ไป”  
 
แตป่ระเด็นสําคัญของรา่งกฏหมายนีอ้ยูท่ี่
มาตรา ๓ วรรค ๒ ทีว่า่ “การกระทําในวรรค
หนึง่ ไมร่วมถงึการกระทําใดๆ ของบรรดา
ผูซ้ ึง่มอีาํนาจในการตดัสนิใจ หรอืส ัง่การ
ใหม้กีารเคลือ่นไหวทางการเมอืงในหว้ง
ระยะเวลาดังกลา่ว”  

น่ันคอืเป็นการนริโทษกรรมเฉพาะผูช้มุนุม ไม่
รวมแกนนํา ใกลเ้คยีงกับขอ้เสนอของคณะนติิ

http://thai-ahr.org/
http://tgdr.blogspot.com/
http://youtu.be/366LiKk9jpw
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362642028&grpid=01&catid=01
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362642028&grpid=01&catid=01
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ราษฎรเ์รือ่งรา่งรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยนริโทษ
กรรม และการขจัดความขดัแยง้ ทีม่กีาร
อภปิรายสาธารณะกันอยา่งกวา้งขวาง
เมือ่กอ่นหนา้นี ้ 
 
ซึง่ก็ไมบ่ังเอญิทีส่ ือ่กลุม่ ‘ไมเ่ลอืกขา้ง-
ทักษิณ’ อยา่งเครอืเนชัน่เอาไปตคีวามแลว้
เสนอเป็นขา่ววา่จะเป็นการนริโทษกรรม 
'จําเลย ๗ คดใีหญ'่ มคีดคีวามผดิอาญา
มาตรา ๑๑๒ สามคน คอื น.ส. ดารณี ชาญ
เชงิศลิปกลุ นายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ และ
นายสรุชยั ดา่นวฒันานุสรณ์ กับผูต้อ้งเผา
ศาลากลางจังหวดัอดุร อบุล ขอนแกน่ และ
มกุดาหาร อกี ๒๗ คน  

ทวา่ตน้สายกอ่นการโฟนอนิไมไ่ดม้แีคนั่น้ 
และไมบ่ังเอญิอกีเหมอืนกันที ่ร.ต.อ.เฉลมิ 
อยูบํ่ารงุ รองนายกรัฐมนตร ีม ีพ.ร.บ. นริโทษ
กรรมของตนเอง ๖ มาตรา นัยวา่เป็นทเีด็ด
เก็บอยูใ่นพกนานพอด ูรอจังหวะมาเปิดตัว
ชว่งนีพ้อด ี

คร ัน้พอเปิดหนา้ตกัออกมาจรงิๆ ปรากฏ
วา่มเีสยีง ‘ไมเ่อา’ ออกมาจากคนเสือ้แดง
คอ่นขา้งดงั 

วา่นีเ้ป็นหนทางอภัยโทษทกุฝ่ายทาง
การเมอืงแบบ ‘เหมาเขง่’ ชนดิทําให ้‘คนสัง่
ฆา่’ ลว้นลอยนวลไมต่อ้งรับทัณฑจ์ากการ
กระทําผดิทางอาญา โดยเฉพาะนายอภสิทิธิ ์

เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรขีณะนัน้ อันมนีายสุ
เทพ เทอืกสบุรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความ
มั่นคงเป็นผูอํ้านวยการ ศอฉ. หน่วยงานฝ่าย
ทหารที ่‘ลงมอืกระชบัวงลอ้ม’ ดว้ยกระสนุจรงิ 
และสไนเ้ปอร ์จนมคีนตายไปกวา่ ๙๐ 
บาดเจ็บอกีเกนิพัน 

 

ขณะทีส่ ือ่ไมเ่ขา้ขา้งใคร ในวงเล็บ ‘ทักษิณ’ 
อยา่งน.ส.พ. คมชดัลกึ ไดนํ้าเสนอ
รายละเอยีดรา่งกฏหมายนีอ้ยา่งเจาะลกึถงึ
เจตนาวา่ “และทีส่ําคัญการนริโทษกรรมนีจ้ะ
รวมไปถงึคดคีวามตา่งๆ ที ่พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิ
วตัร อดตีนายกรัฐมนตร ีและนักการเมอืงใน
รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณโดนดว้ยหลังจากมี
การปฏวิตัใินปี ๒๕๔๙ ดว้ย”  

http://thai-ahr.org/
http://www.enlightened-jurists.com/blog/75
http://www.enlightened-jurists.com/blog/75
http://www.oknation.net/blog/darknews/2013/04/23/entry-1
http://2.bp.blogspot.com/-uc0FP8Za6kA/UZxkl3oLDUI/AAAAAAAAAvU/AetSdkKEaJk/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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ก็เลยทําใหคํ้าวา่เหมาเขง่มนีามสกลุตอ่ทา้ย
ตามการเจาะไช 

มหินําซํ้ารา่งนริโทษกรรมฉบับเหมาเขง่ทําทา่
จะเป็น พ.ร.บ. ตดิลมบนขึน้มาเมือ่ปรากฏม ี
ส.ส. พรรคเพือ่ไทยเขา้รว่มสนับสนุนถงึกวา่ 
๑๕๐ ทา่น รวมทัง้นายวรชยั เหมะ ผูท้ีฉ่บับ
ของตนเองมสี.ส.สนับสนุนแค ่๔๒ วรชยัให ้
เหตผุลกับ สือ่ไมค่อ่ยเสีย้มเทา่ไหร ่วา่ “ให ้
เอาความรูส้กึของคนทัง้ประเทศทีอ่ยากใหม้ี
ความปรองดองเป็นตัวตัง้ดกีวา่ ยนืยันวา่ไมใ่ช่
การตสีองหนา้” 

มใิยทีถ่กู ดร. สดุา รังกพัุนธุ ์นักวชิาการกลุม่ 
‘ปฏญิญาหนา้ศาล’ ทีเ่ป็นแกนสําคัญคนหนึง่
ในการรณรงคป์ลดปลอ่ยนักโทษการเมอืงใน
ลักษณะพลังเสือ้แดงมากนัเอง นับแตก่ลุม่ 
๒๙ มกรา มาถงึการจัดเวทยีอ่ยรําลกึ ๓ ปี 
พฤษภาอํามหติทีร่าชประสงค ์เขยีนขอ้ความ
บนเฟชบุค๊ (ซึง่อาจลบไปแลว้) ตติงิวา่

 

“ทา่นเปลีย่นจดุยนื ไปสนับสนุนการไมเ่อาผดิ
ทหารฆา่ประชาชน...(และ) ฉีกสญัญากับ
ประชาชน...ไมเ่ป็นไร...เราจะนับหนึง่ใหม”่  

รวมทัง้ในแนวทางทีว่า่ “เราจะใชว้ธิอียา่งที่
คณุจาตรุนต ์(ฉายแสง)เคยแนะนํา” อันเป็น
การใชห้ลายรปูแบบตอ่เนือ่งกันไป เริม่จาก
การพยายามใหส้ภาพจิารณารา่งของนายวร
ชยักอ่น เพราะวา่ไดรั้บการเลือ่นขึน้มาเป็น
วาระแรกแลว้ จากนัน้จะเอารา่งฯ อืน่ๆ เขา้มา
ปรับดว้ยก็ได ้แตถ่า้การออกเป็น
พระราชบัญญัตเิผชญิกับการตา้นของฝ่าย
คา้น และ ส.ว. ลากตัง้มากจนจะไปไมร่อด 
รัฐบาลสามารถออกเป็นพระราชกําหนด
เสยีเลยได ้

ดว้ยเหตนุี ้แม ้ดร.ทักษิณ จะมคีวามไมแ่น่ใจ
ตอ่รา่งนริโทษกรรมของนายวรชยันักวา่ “เป็น
กฏหมายทีอ่าจจะถกเถยีงกันหน่อยวา่..กรรม
เดยีว วาระเดยีวกัน แตว่า่ใหย้กคนนัน้ ยกคน
นี”้ และ “กฏหมายฉบับนีบ้างคนก็ทําเพือ่หวงั
วา่ เอาละ เอาพีน่อ้งออกมา ดําเนนิคดกีับไอ ้
คนสัง่การ อภสิทิธิก์ับสเุทพ ผมบอกไดเ้ลยพี่
นอ้งครับ นีร่อ้ยบาทเอาขีห้มากองเดยีวมัน
หลดุ เพราะเขาชว่ยกัน” 

ความรูส้กึลกึๆ ของอดตีนายกฯ คงเห็นวา่การ
แกรั้ฐธรรมนูญมคีวามสําคัญกอ่นหนา้
กระบวนการอืน่ คําพดูจงึหลดุออกมาวา่ 
“ความเป็นธรรมยังไมเ่กดิหรอกครับ บา้นเมอืง

http://thai-ahr.org/
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20130517/506251/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1.html
https://www.facebook.com/sudarang?hc_location=stream
https://www.facebook.com/chaturon.chaisang?hc_location=stream
http://4.bp.blogspot.com/-u2DwwrYnn7o/UZxlBjTmEAI/AAAAAAAAAvk/WbPnJxjeGi4/s1600/suda+at+rajaprasong.jpg
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เราวนันี้ ถา้ตราบใดรัฐธรรมนูญ ๕๐ ยังเป็น
อยา่งนี ้ความเป็นธรรมยังไมเ่กดิ”   

ถงึกระน ัน้ ดร. ทกัษณิยงักรณุาบอกวา่ ‘แตก็่
ไมเ่ป็นไร’ 

“ถา้คดิวา่ผมไมก่ลับแลว้บา้นเมอืงจะได ้
ประชาธปิไตยมา บา้นเมอืงจะไดค้วาม
ยตุธิรรมมา ไมก่ลับก็ได ้แตไ่มใ่ชว่า่ไมใ่หก้ลับ
แลว้ก็ยังไมไ่ดป้ระชาธปิไตย ไมใ่หก้ลับแลว้ก็
ยังไมไ่ดค้วามยตุธิรรม ก็สูก้ันตอ่ไป ไมม่ถีอย” 

ดว้ยเหตทุี ่พ.ต.ท.ทักษิณ สง่สญัญานชดัเจน
วา่ไมเ่อา (เหมาเขง่) ก็ได ้ไมเ่ป็นไร ทัง้นาง
ธดิา โตจริาการ ประธาน นปช. และนพ.เชดิ
ชยั ตันตศิรินิทร ์ส.ส.บัญชรีายชือ่พรรคเพือ่
ไทย ตา่งใหค้วามเห็นวา่จะสนับสนุนรา่งของ
นายวรชยัเขา้สูก่ารพจิารณาเมือ่สภาเปิด 
แมแ้ตน่ายวรชยัยังเปลีย่นใจขอชะลอรา่งฯ 
เฉลมิ กลับมาสนับสนุนรา่งของตนเองกอ่น 

ทัง้ๆ ที ่พ.ต.ท.ทักษิณไมไ่ดพ้ดูถงึ พ.ร.บ. 
เหมาเขง่ของ ร.ต.อ. เฉลมิในการโฟนอนิราช
ประสงค ์วนัที ่๑๙ พฤษภาคม เลยสกันดิ แต่
ก็เป็นทีเ่ขา้ใจวา่อดตีนายกฯ ไมข่ดัเรือ่งนริ
โทษกรรมโดยยกเวน้แกนนํา สว่นจะไปถงึขัน้
ออกเป็น พ.ร.ก. ตามที ่นปช. ยืน่ไวแ้ลว้
หรอืไม ่เป็นสิง่ทีค่าดหมายอะไรไมไ่ดม้ากนัก 

ดจูากทา่ทขีองรัฐบาลยิง่ลักษณ์ตลอดสองปีที่
กา้วยา่งอยา่งระมัดระวงั ไมย่อมสุม่เสีย่งใดๆ 

ในเรือ่งของผูต้อ้งคดเีกีย่วเนือ่งการสลาย
ชมุนุมในปี ๒๕๕๓ แลว้สะทอ้นคําพดูของ
ผูเ้สยีหายคนหนึง่ ซึง่ลกูชายถกูยงิตายใน
ซอยรางน้ําระหวา่งความตงึเครยีดในการ
ชมุนุมเมือ่เดอืนพฤษภาคม ๕๓ กอ่นทหารบกุ
เขา้สลายทีร่าชประสงคส์ามวนั 

 
ในภาพ: นายพันธุศ์ักดิ ์ศรเีทพ 

นายพันธุศ์ักดิ ์ศรเีทพ บดิาของ ‘เฌอ’ 
สมาพันธ ์ศรเีทพ ผูต้ายวยั ๑๗ ปี บอกกับ 
น.ส.พ.โพสตท์เูดย ์ตอนหนึง่วา่ 

 “ผมกลา้พดูเลยวา่ถา้รัฐบาลตอ้งกลา้ทีจ่ะเจ็บ
ตัว ตอ้งปะทะ เพือ่ทําใหก้ระบวนการยตุธิรรม
ปรากฏ แลว้เราจะเดนิตอ่ไปขา้งหนา้ได ้
มากกวา่ทีจ่ะมารอวนัหนึง่แลว้ตอ้งตายกันอกี 
เพราะทัง้คนลั่นไก คนทีส่ัง่ใหล้ั่นไก และคนที่
วางแผนใหล้ั่นไก เขารูอ้ยูแ่ลว้วา่ไมต่อ้ง
รับผดิชอบอะไร”  

http://thai-ahr.org/
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=682235
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=682235
http://www.posttoday.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9/223135/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://2.bp.blogspot.com/-pb_3KsuDQYs/UZxliNayjZI/AAAAAAAAAvw/F0mSJFD7lJc/s1600/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
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หากวา่บางสิง่ทีผู่เ้สยีหายทา่นนีพ้ดูในที่
สาธารณะเป็นการวา่รา้ยตอ่รัฐบาลชดุทีม่าจาก
การทุม่เททัง้เลอืดเนือ้ และแรงใจของคนเสือ้
แดง จะเป็นการสะทอ้นความผดิหวงั และ
ความอัดอัน้ จนไปเขา้ทางฝ่ายตรงขา้มบา้งก็
ตาม แตถ่อ้ยคําสัน้ๆ ตอนหนึง่ในบรรดา
เนือ้ความทีเ่ขาพร่ังพรใูหส้ือ่นําไปขยายผลนัน้ 
มันมคีวามหมายกนิใจ และเตอืนจํา วา่มันมี
ทางเป็นไปไดเ้สมอ 

ถา้หากวา่ “มนัก็แคส่ปีช แตม่นัโน
แอ็กช ัน่” 

 

สงครามหนา้กากส ีอยา่งมอีารยะ? 

By Wiwat Udomkarn 

ชายสองคนซอ่นหนา้ตาไวห้ลังหนา้กาก กาย 
ฟอวก์ส ์ทีต่า่งสกีัน คนหนึง่สวมหนา้กากสี
ขาว อกีคนสวมหนา้กากสแีดง เขาน่ังลงทีร่มิ
ขอบฟตุบาทแลว้สนทนากันเยีย่งผูเ้จรญิ 
 
"คณุสวมหนา้กากขาวมาเพือ่จดุประสงคใ์ด" 
ชายหนา้กากแดงถาม 
"ผมแสดงออกถงึการตอ่ตา้น ไมย่อมรับ
รัฐบาลนี"้ หนา้กากขาวตอบ 
 
"รัฐบาลนีทํ้าสิง่ใดคณุถงึตอ่ตา้นไมย่อมรับ?" 

"...ผมเห็นวา่รัฐบาลเป็นเผด็จการเสยีงขา้ง
มาก บรหิารงานโดยมคีนแดนไกลสัง่การ เป็น
รัฐบาลทีม่าโดยไมช่อบ" หนา้กากขาวตอบ 
 
"แลว้คณุตอ้งการรัฐบาลทีม่ทีีม่าอยา่งไร ถา้
คณุไมย่อมรับตัวแทนทีป่วงชนสว่นใหญม่อบ
อํานาจใหเ้ขา้มาทําหนา้ทีบ่รหิาร" หนา้กาก
แดงถาม 
"....ผมคดิวา่เสยีงสว่นใหญข่องประชาชนก็ใช่
วา่จะเป็นสิง่ทีด่หีรอืทําใหไ้ดต้ัวแทนทีด่"ี 
 
"ถา้เชน่นัน้พวกคณุก็เลยจะใหต้ัวแทนของ
ปวงชนสว่นใหญจ่ากการเลอืกตัง้หมดสภาพ
ไป แลว้ใหต้ัวแทนของเสยีงสว่นนอ้ยได ้
บรหิารแทนอยา่งนัน้หรอื??" 
"เออ่...ทีจ่รงิประเทศนีก็้ไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้
หลักการปกครองอยา่งประเทศอืน่ คอื เราไม่
จําเป็นตอ้งใหต้ัวแทนของคนสว่นใหญไ่ด ้
บรหิารประเทศ ไมเ่ชน่นัน้เสยีงสว่นใหญก็่
อาจจะพาประเทศไปตกเหว" หนา้กากขาว
ตอบ 
 
"คณุไดศ้กึษาประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยนับ
แตก่ารอภวิฒัน ์๒๔๗๕ มาบา้งไหม?..ออ๋ ได ้
ศกึษามาบา้งนะ ถา้เชน่นัน้จากขอ้มลูทาง
ประวตัศิาสตรค์ณุไดเ้ห็นบา้งไหมละวา่ ใคร
หรอืพรรคการเมอืงใดทีนํ่าประเทศชาตถิอย
หลัง ประชาชนลงคลอง" 
"เออ่...ทีจ่รงิแลว้ผมก็ไมไ่ดล้งไปลกึถงึ
รายละเอยีดวา่เกดิอะไรกบัประเทศไทย และ
พรรคการเมอืงไหนทีทํ่าใหป้ระเทศตอ้งถอย
หลัง ทีผ่มมานีก็่เพราะคดิวา่รัฐบาลนีพ้ยายาม
เปลีย่นประเทศ ทีทํ่าใหผ้มไมแ่น่ใจวา่จะดขี ึน้
ไหม" หนา้กากขาวตอบ 

http://thai-ahr.org/
https://www.facebook.com/socialitywisdom?hc_location=stream
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"ถา้เชน่นัน้ผมแนะนําใหค้ณุศกึษา
ประวตัศิาสตรข์องไทยในชว่ง ๒๔๗๕ มา
จนถงึปัจจบุัน ซึง่มเีอกสาร มหีนังสอืมากมาย 
ในอนิเตอรเ์น็ตก็ม ีผมขอใหค้ณุวางใจใหเ้ป็น
กลางทีส่ดุ แลว้ศกึษาวา่ใครทําอะไรใหแ้ก่
ประเทศชาต ิประชาชน และใครทํารา้ยหรอื
ถว่งหน่วงเหนีย่ว ใสร่า้ยป้ายสบีคุคลอืน่เพือ่
หวงัผล เมือ่คณุศกึษาขอ้เท็จจรงิแลว้ก็จงถาม
ใจตนเองวา่ คณุจะยังคงเป็นเครือ่งมอืใหแ้ก่
ฝ่ายทีจ่ะโคน่ลม้ตัวแทนประชาชนอยูห่รอืไม"่ 
ชายหนา้กากแดงกลา่ว 
 
แลว้ชายสองคนก็แยกยา้ยกันไปเยีย่งผู ้
เจรญิ./     

 

การเมอืงไทยหรอืภาษาไทยกนัแน ่
ทีม่ปีญัหา? 

โดย คณุพารา 

พักนี ้ไมม่อีะไร รอ้น แรง เทา่ ม. 68 อา่นหนังสอืพมิพ ์
หลาย ฉบับ จากที ่เพอืน ๆ พี่ๆ  นอ้งๆ สง่ ตอ่กนั
มากมาย ทัง้ อเีมล ์ทัง้ facebook อา่นจนงงเอง เพราะ 
ตกลงหนังสอืพมิพ ์ฉบบั ไหนถกูตอ้งกนัแน่เนีย่ 
ภาษาไทย ตอ้งรือ้ประดษิฐ ์อักษรกนัใหม ่หรอืวา่
การเมอืง หรอื นักการเมอืง มปัีญหา ไมเ่ขา้ใจภาษา 
และกตกิา ในการเลน่การเมอืงกนัแน่? 

ฝ่ายคา้น หรอื พวก เหลอืง ตัวแม ่ตวัพ่อ ก็สง่ 
บทความจาก หนังสอืพมิพ ์ทีต่ัวนยิมอา่น มาใหช้ว่ย

อา่น หรอือยากจะไดเ้ป็นพวก คงยังไมเ่ห็นวา่ เรายนื
ตรงไหน อยู่กระมัง   คัดมาบางตอน เฉพาะ ทีค่ดิวา่ 
บทวเิคราะห ์ก็ลองอา่นดนูะ ขา้งลา่งนี ้....จาก
หนังสอืพมิพ ์แนวหนา้ 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สว่นที ่ 13 สทิธพิทิักษ์
รัฐธรรมนูญมาตรา 68 “บคุคลจะใชส้ทิธ ิ และ
เสรภีาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ลม้ลา้งการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุตาม
รัฐธรรมนูญนีห้รอืเพือ่ใหม้าซึง่อํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเ้ป็นไป
ตามวถิทีางทีบ่ญัญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญนีม้ไิด ้

ในกรณีทีบ่คุคลหรอืพรรคการเมอืงใดกระทํา
การตามวรรคหนึง่ ผูท้ราบการกระทําดงักลา่ว
ยอ่มมสีทิธิเ์สนอเรือ่งใหอ้ัยการสงูสดุ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และยืน่คํารอ้งใหศ้าล
รัฐธรรมนูญวนิจิฉัย สัง่การใหเ้ลกิการกระทํา
ดงักลา่วแตท่ัง้นี้ไมก่ระทบกระเทอืนการ
ดําเนนิคดอีาญาตอ่ผูก้ระทําการดงักลา่ว ใน
กรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวนิจิฉัยสัง่การใหพ้รรค
การเมอืงใดเลกิกระทําการตามวรรคสอง ศาล
รัฐธรรมนูญอาจสัง่ยุบพรรคการเมอืงดงักลา่ว
ไดใ้นกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคํีาสัง่ยุบพรรค
การเมอืงตามวรรคสาม ใหเ้พกิถอนสทิธกิาร
เลอืกตัง้ของหัวหนา้พรรคการเมอืง และ
กรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงทีถู่กยบุใน
ขณะทีก่ระทําความผดิตามวรรคหนึง่เป็นเวลา
หา้ปีนับแตว่นัทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคํีาสัง่
ดงักลา่ว” 

มาตรานีกํ้าลงัมบีทบาทเปลีย่นแปลงโฉมหนา้
การเมอืงไทยอย่างไร คงจําไดว้า่เมือ่ปลาย
สมัยประชมุทีแ่ลว้ สส.ฝ่ายรัฐบาลจํานวนหนึง่
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ไดย้ืน่ร่างแกก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
จํานวน 3-4 มาตราตอ่รัฐสภา บางมาตราเปิด
ชอ่งใหแ้ปรญัตตแิกรั้ฐธรรมนูญใหมท่ัง้ฉบับ
ได ้ร่างกฎหมายผา่นความเห็นชอบในวาระ 1 
และชัน้กรรมาธกิารฯถกูบรรจเุพือ่ลงมตใิน
วาระที ่2-3 เสยีงขา้งมากซึง่สว่นใหญ่
ประกอบดว้ยสส.จากพรรครัฐบาล ก็มผีูร้อ้งตอ่
ศาลรัฐธรรมนูญวา่ ร่างกฎหมายนีผ้ดิ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 68 ศาล
รัฐธรรมนูญมมีตเิบือ้งตน้ใหรั้บเรือ่งของผูร้อ้ง
ไวพ้จิารณา และมหีนังสอืแจง้ประธานรัฐสภา
ใหร้ะงับการลงมตใินวาระ 2-3 ไวก้อ่น 

ฝ่ายรัฐบาลกลา่วหาวา่ฝ่ายตลุาการกา้วกา่ย
ฝ่ายนติบิญัญัต ิและมสีส.จากฝ่ายรัฐบาลยืน่
คดัคา้นวา่ คํารอ้งคัดคา้นร่างกฎหมายผดิ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เพราะผูร้อ้งตามมาตรา 
68 ตอ้งเป็นอยัการสงูสดุบคุคลอืน่ไมม่สีทิธิ
รอ้งตอ่ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได ้ศาล
รัฐธรรมนูญวนิจิฉัยวา่ ประชาชนทัว่ไปผูรู้เ้ห็น
เหตตุามมาตรา 68 จะรอ้งตอ่อัยการสงูสดุ
หรอืจะยืน่ตอ่ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได ้

ฝ่ายทีเ่ชยีร ์ขา้งรัฐบาล ก็ออกมาเขยีนเหมอืนกนั ก็ลอง
อา่นดขูา้งลา่งนี ้ คดัมาบางตอน ตดัในสว่นทีเ่ป็น ชือ่
บคุคล หรอื คูก่รณี ออกไป แลว้ลองอา่นดกูนันะ วา่ 
ประเทศไทย เรานี ้กําลงัใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบับเดยีวกนั ปี
เดยีวกนั บรหิารประเทศอยูห่รอืเปลา่ ทําไมเขยีน
ออกมาได ้ตา่งความหมายกนั ดแีท ้เหมอืนคนมอง น้ํา
ในแกว้บนโตะ๊ คนนีก็้วา่ น้ําใกลจ้ะหมดแลว้ อกีคนก็วา่ 
น้ําเกอืบจะเต็มแกว้ ทัง้ๆ ก็น้ําแกว้เดยีวน่ันแหละ  คดั
บางสว่นมา จากหนังสอืพมิพ ์ คมชดัลกึ  

แมโ้ดยหลักการ ศาลไมม่อํีานาจรับคํารอ้ง
เกีย่วกบัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญไวพ้จิารณา
วนิจิฉัยตัง้แตต่น้ เพราะเป็นการกา้วลว่ง

อํานาจนติบิญัญัต ิแตใ่นเมือ่รับไปแลว้ก็ตอ้ง
ปลอ่ยใหศ้าลดําเนนิการตอ่ไป 

สิง่สําคญัทีค่วรจับตาขณะนีค้อื คําวนิจิฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ถา้พจิารณาวา่การแก ้ม.68 
เขา้ขา่ยมมีลูความผดิ ศาลอาจตอ้งรับแรง
กดดนัและกระแสตอ่ตา้นจํานวนมาก 
เนือ่งจากไดไ้ปกา้วลว่งอํานาจฝ่ายนติบิญัญัติ
ตัง้แตแ่รก  

และการแก ้ม.68 นี ้ไมไ่ดเ้ป็นการลดิรอนสทิธิ
ประชาชนหรอืลม้ลา้งการปกครองใดๆ เพราะ
บทบญัญัตก็ิไมไ่ดร้ะบวุา่ปิดชอ่งทางการยืน่
คํารอ้งทีศ่าลรัฐธรรมนูญ โดยใหย้ืน่ผา่น
อยัการสงูสดุทางเดยีว เพยีงแตใ่หอ้ยัการเป็น
ดา่นแรกในการกรองคํารอ้ง 

อยา่งไรก็ตาม หากศาลชีว้า่การแก ้ม.68 ไมม่ี
มลูความผดิ ก็จะกลายเป็นการวางระเบยีบ 
กฎเกณฑ ์และบรรทดัฐาน ในการรับคํารอ้ง
ของศาลรัฐธรรมนูญ  

และจะยิง่แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่การแกไ้ข
รัฐธรรมนูญเป็นเรือ่งของรัฐสภา ไมค่วรดงึ
ศาลรัฐธรรมนูญเขา้มาขอ้งเกีย่วใดๆ ซึง่
ประเด็นนีอ้าจพัฒนามาตรฐานในการรับคํา
รอ้งของศาลรัฐธรรมนูญใหด้ขี ึน้ 

จงึตอ้งหวงัใหศ้าลวนิจิฉัยแบบมหีลกัการ หา
ขอ้ยตุใินเรือ่งนีโ้ดยไมเ่กดิความขดัแยง้ และ
ทีส่ําคญั นี่คอืบรรทดัฐานทีท่กุฝ่ายตอ้งเขา้ใจ
วา่ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิญัญัต ิและฝ่ายตลุา
การ ย่อมมขีอบเขตในอํานาจหนา้ที ่

ปัญหาทีต่ามมาคอื ขณะนี้กรรมาธกิารที่
พจิารณาร่างดงักลา่วไดแ้กเ้นือ้หาสาระของ
ร่างไปแลว้อย่างมนัียสาํคัญ ศาลรับทราบแลว้
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หรอืยัง ถา้ทราบแลว้เห็นวา่ร่างทีแ่กไ้ขแลว้ยัง
เป็นการลม้ลา้งการปกครองอยู่หรอืไม ่ 

ถา้เห็นวา่ยังเป็นการลม้ลา้งการปกครองอยูด่ ี
ก็มคํีาถามตามมาวา่ แลว้ส.ส.ประชาธปัิตยท์ี่
เห็นดว้ยกับการแกไ้ขในชัน้กรรมาธกิารจะไม่
ผดิไปดว้ยหรอื  

ถา้ผดิไปดว้ย ทําไมศาลจงึไมรั่บฟ้องส.ส.
ประชาธปัิตยเ์หลา่นัน้ หรอืศาลอาจเห็นวา่เมือ่
แกแ้ลว้ ไมม่อีะไรเป็นการลม้ลา้งตอ่ไปแลว้ก็
ได ้จงึเห็นวา่ส.ส.ประชาธปัิตยท์ีร่่วมแกด้ว้ย
ไมผ่ดิ 

การพูดถงึสทิธใินการพทิักษ์รัฐธรรมนูญนัน้ 
แทจ้รงิแลว้พทิกัษ์อะไรกนัแน่ หรอืเป็นการใช ้
รัฐธรรมนูญเพือ่เป็นเครือ่งมอืพทิกัษ์อํานาจ
คนสว่นนอ้ย ทัง้กลุม่พันธมติร ส.ว.สรรหา 
และพรรคประชาธปัิตย ์ 

ระบอบประชาธปิไตยนัน้การตดัสทิธปิระชาชน
ได ้ตอ้งออกเป็นกฎหมายเพือ่เป็นการกําหนด
สทิธ ิโดยเป็นอํานาจของรัฐสภา ซึง่ศาล
รัฐธรรมนูญควรรูต้ัง้แตต่น้ 

ขณะนีศ้าลรัฐธรรมนูญอยูใ่นฐานะลําบาก  

เหมอืนอยา่งทีพ่วกเราทีเ่ชือ่มั่นวา่การแกไ้ข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา เป็นอํานาจอนัชอบ
ธรรมของฝ่ายนติบิัญญัตทิีส่ามารถแกไ้ข 
เพิม่เตมิ หรอืร่างกฎหมายขึน้มาใหมไ่ด ้ 

อกีทัง้การพจิารณาในชัน้กรรมาธกิารก็ถูกตอ้ง
ตามกระบวนการของสภา โดยเห็นวา่ตวั
บทบญัญัตขิองม.68 ทีก่รรมาธกิารดําเนนิการ
แกไ้ขนัน้ ไม่ไดล้ม้ลา้งการปกครองแตอ่ยา่ง
ใด  

ซึง่เรายังคงทําไปตามอํานาจของฝ่ายนติิ
บญัญัตทิีเ่ราม ีสว่นศาลรัฐธรรมนูญก็เดนิไป
ตามกระบวนการของตวัเอง 

สว่นจะมองวา่ศาลเลือ่นการวนิจิฉัยออกไป 
เนือ่งจากเนือ้หาของกฎหมายตาม ม.68 ที่
กรรมาธกิารพจิารณาเบือ้งตน้ใหกํ้าหนดวา่ 
หากอัยการสงูสดุพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จภายใน 
30 วนั ใหผู้ร้อ้งสามารถยืน่ตรงตอ่ศาล
รัฐธรรมนูญเองไดนั้น้  

คลา้ยกบัขอ้เสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญที่
เคยวนิจิฉัยเมือ่ครัง้การเสนอแกไ้ข ม.291 
วาระ 3 นัน้ คงจะไมใ่ช ่ 

กรณีดงักลา่วนัน้ ศาลมขีอ้เสนอแนะออกมา
อยา่งชดัเจนเลยวา่ ผูร้อ้งสามารถยืน่ได ้2 
ทางคอื ผา่นอยัการสงูสดุ หรอืยืน่ตรงตอ่ศาล
รัฐธรรมนูญเลย  

แตค่ณะกรรมาธกิารของเราไดพ้จิารณาอยา่ง
รอบคอบ และเป็นไปตามเจตนารมณ์เดมิของ
เราแลว้วา่ การรอ้งเรยีนตาม ม.68 ตอ้งรอ้ง
ผา่นอยัการสงูสดุ แตม่เีพยีงกําหนดกรอบ
เวลาการทําหนา้ทีข่องอยัการสงูสดุขึน้มา 30 
วนัเทา่นัน้เอง 

เชือ่วา่สดุทา้ยแลว้ศาลจะวนิจิฉัยคํารอ้งตาม 
ม.68 อยา่งเป็นคณุกบัประเทศชาตบิา้นเมอืง 
เพราะการแกไ้ขมาตรานี้ไม่ไดเ้ป็นการลม้ลา้ง
การปกครองแตอ่ยา่งใด 

กรณีทีเ่กดิขึน้เป็นเพราะผดิเพีย้นตัง้แตแ่รก 
ศาลตอ้งพจิารณากอ่นวา่มขีอบเขตอํานาจ
รับคํารอ้งหรอืไม ่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ทําหนา้ที่
เป็นศาล แตเ่ขา้มาตรวจสอบการแกไ้ข
เพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ  
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ทีผ่่านมาพรรคประชาธปัิตยไ์มเ่ห็นดว้ยกับการ
แกไ้ข ม.68 ตัง้แตแ่รก แตเ่สยีงขา้งมาก
เดนิหนา้ตอ่ไป จนมกีารตัง้กรรมาธกิาร
พจิารณาร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ม.68, 237 
โดยตัง้ในสดัสว่นของส.ส.ประชาธปัิตยด์ว้ย  

สิง่ทีศ่าลรัฐธรรมนูญวนิจิฉัยจงึดเูป็นการ
ตคีวามทีแ่ปลกประหลาด ทัง้สองกรณีมฐีาน
ความคดิเดยีวกนั แตก่ลับตดัสนิตา่งกนั อย่าง
นอ้ยศาลก็ควรรับคํารอ้งแลว้เรยีกมาสอบถาม
เพิม่เตมิ  

สรุปไดใ้จความงา่ยๆ แบบชาวบา้นทีอ่า่นขา่ว ก็วา่ มแีค่
นดิเดยีวเอง จรงิๆ ตกลง ตอ้งผ่าน อยัการหรอืไม ่ฝ่าย
หนึง่ก็อยากจะมอํีานาจนดิหน่อย ก็วา่ ไม่ตอ้งผา่น
หรอก สง่มาเลย เดยีวฉันทําเอง พจิารณาเอง สง่ๆๆ มา
เถดิ  อกีฝ่ายก็วา่ ไม่ได ้แลว้ยกขอ้กตกิามา ใหเ้ห็น  

ทา้ยสดุ เลน่การเมอืงแบบไทย ๆๆ  สงสยั สมาชกิสภา
ฯ  หายหมด เพราะ โดนขอ้หา กนัครบถว้น แลว้ตอ้ง
เสยีเงนิ เลอืกตัง้มาใหมก่ระมัง   หรอืวา่ รอมนุษยท์ีม่ี
แตม่อื  ไมม่หีัวและตัว    ยืน่แตม่อืยาวๆๆ มาชว่ยสะกดิ
โน่นนดินีห่น่อย  แลว้เรือ่งมันถงึจบ ตกลงกนัได ้หรอื
ไง?    ผูใ้หญน่ี ้เลน่อะไรกนัก็ไมรู่ทํ้าไมยุง่ยากจัง แลว้
อยา่งนีเ้มือ่ไร เกมจะจบละ  แลว้จะได ้ตัง้เกมใหม่
เมือ่ไรละ คนอืน่รออยู่จะไดม้าเลน่มั่ง ไมแ่ฟรเ์ลย เลน่
อยูค่นเดยีวแหละ   

เกดิมาเป็นชาวบา้น นี ้งง ง่าย จรงิๆๆๆๆ นัก
นักหนังสอืพมิพท์ัง้หลาย  นักวชิาการฯ ทัง้หลาย  นัก
กฏหมาย ทัง้หลาย นักการเมอืงทัง้หลาย  ชว่ยเลน่กนั 
ดีๆ ๆ หน่อย ชาวบา้น ปวด หัวแลว้นะ     

 

A Thai garment workers 
leader was warned to watch 

out in “Messing with the 
Highness” 

 By Rayib Paomano 
 
Jittra Cotchadet, former head of the Triump 
Garment Workers Union, posted a note on 
her Facebook page on May 27, 2013 
expressing her grave concern that she had 
been harassed and threatened by a recent 
incident when some men came in an Air 
Force color (Grayish blue) vehicle and 
asked questions about her identity in 
Supanburi province, her hometown. 
 
Her Monday note reads: 
  
“This morning around 8:00 a.m., I received 
a phone call from my older sister in Supan 
(buri). My sister said the head of her village 
came by to inform her that there had been 
two men in a grayish blue color pick-up 
truck asking many questions about Jittra. 
“Where is Ning who lives at the house 
number 54?” The village head replied, “She 
works in Bangkok.” “Does she come home 
often?” they asked. 
  
The mysterious men asked more questions:  

“Are there many Red-shirts around 
here?”  
“Did a lot of them go to the big rally 
(in Bangkok)?” 
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The village head told them he did not pay 
much attention or know anything about it. 
Then the men said they came from 
Pratumtani and told the village head, “You 
tell Jittra to watch out because she is 
messing with the Highness,” before 
driving away. (Note that this time they 
referred to her as Jittra, instead of Ning). 
  
“My sister then asked her dad and uncle 
whether they had seen any suspicious 
looking people going around the house. 
They confirmed having seen some men in a 
similar blue color truck driving by the house. 
“They drove past the house and turned 
around three or four times,” they reported. 
  
Jittra did not know who these guys were, 
but assumed from her past experiences 
they might have had harmful intention to 
threaten her.  During the years 2007-2012, 
she encountered many kinds of 
harassment, including several threats to kill 
her by phone, by putting up a sign in front of 
the factory in which she worked, and by 
calling her name on the radio and through 
social media. 
  
She was even attacked by some men at her 
house in Samutpragarn. There were men in 
black and men in military fatigue uniform 
taking pictures of her house, and at one 
time a soldier was lying in front of her office. 
  
Furthermore, the Internal Security 
Operations Command took her neighbor 
across the street for training as an operative 
then assigned a task to watch over her 
movements.  A friend in the garment worker 

union also told her that in 2008 the security 
command was contemplating a plan to 
abduct and kill her. (There is evidence that it 
was an actual plan.) 

 
“When can the Thai society be fully 
democratic?  
 
When will this kind of harassment vanish 
from Thailand?”  
 
Such incidents reported above 
symbolize a savage and backward 
society.   
 
Some of the laws in Thailand are already 
considered cruel, but these actions of 
harassment are even more barbaric. 
 

It is now time to stop.”  
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สาสน์จากประธานบรหิารภาคฯี  

โดย ดร. เพยีงดนิ รักไทย 

พีน่อ้งทีรั่กครับ  การเมอืงไทยนัน้ พัฒนาไปสู่
สภาพเลวรา้ยยิง่ข ึน้อยา่งน่าใจหาย และการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนก็ไดดํ้าเนนิมาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และนับวนัจะยิง่น่าวติกมากขึน้ 

นับตัง้แตก่ารรัฐประหารเมือ่ปี 2549 เป็นตน้มา 
ความลกึและความรนุแรงของการเผชญิหนา้
กันทางชนชัน้ในสงัคมไทย แรงขึน้เรือ่ย ๆ แต่
ไมเ่คยแรงและชดัเทา่วนันี ้ ณ วนันี ้หากเป็น
ไพก็่คงเรยีกไดว้า่ เกทับกันมาหลายรอบ 
ผลัดกันแพแ้ละชนะ หรอืบลั๊ฟและหมอบ 

(หรอืยอม) กันไปตามจังหวะ  จนถงึเกม
สดุทา้ย ทีต่า่งคนตา่งแสดงความมั่นใจเต็มที ่
เหมอืนฉากสดุทา้ยบนโตะ๊ระหวา่ง เจมส ์
บอนด ์กับตัวรา้ยของเรือ่ง ในหนัง Casino 
Royale  ทีท่กุคนบนโตะ๊ แมแ้ตต่ัวละคร
ประกอบเรือ่ง ตา่งก็เชือ่วา่ตนเองชนะได ้ และ
การเลน่ตอ่ คอืการเปิดไพแ่ลว้รูผ้ลแพช้นะ
แบบหมดตัวกันไปทัง้แถบ และจะเหลอืผูช้นะ
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว     

ในการตอ่สูข้องประเทศไทย ไมต่า่งกันมาก
นัก เพยีงแตว่า่ ตอนนีม้ันพัฒนามาเป็นการ
ตอ่สูก้ันของสามกลุม่หลัก คอื หนึง่ กลุม่ทีใ่ฝ่
รักษาอํานาจของอภสิทิธชินในระบอบราชาธปิ
ไตย สอง กลุม่ทีต่อ้งการการเมอืงแบบเป็น
ประชาธปิไตยมากขึน้และใหท้นุเกา่กับใหมห่า
กนิรว่มกันได ้ และอกีกลุม่หนึง่คอืกลุม่ที่
ตอ้งการลม้ระบอบเดมิและสรา้งประชาธปิไตย
เต็มใบโดยไมย่ดึตัวบคุคลและสถาบันใด ๆ 
นอกจากหลักการประชาธปิไตยเต็มใบ   

มาถงึวนันี ้กลุม่แรกออกอาวธุหนักมาตลอด  
และทําใหเ้กดิการละเมดิหลักนติรัิฐ นติธิรรม 
เสรภีาพ เสมอภาค และสรา้งความรา้วฉานใน
สงัคมไทยมาตลอด   โดยสรปุภาพหลัก ๆ ได ้
ครา่ว ๆ ดังนี ้ 

• ใชส้ือ่สารมวลชนและภาษีทางสงัคมของชน
ชัน้อภสิทิธิแ์ละทนุศกัดนิาอยา่งกลมเกลยีว
เพือ่สรา้งมวลชนทีถ่กูปลกุใหบ้า้คลั่งกบัการ
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รักชาตแิละสถาบนักษัตรยิ ์พรอ้ม ๆ กบัการ
เกลยีด “ระบอบทักษิณ”  

• ใชก้องทัพทัง้สี ่ทําการรัฐประหารรัฐบาล
ทักษิณ โดยอาศัยบารมขีองจอมทัพ ชว่ยให ้
ประชาชนเชือ่วา่ การลม้รัฐบาลทกัษิณนัน้ 
เป็นความปรารถนาของจอมทัพ และเพือ่
ปกป้องชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์
และหยดุ “ระบอบทักษิณ” หรอื “ทนุ
สามานย”์ อนัชัว่รา้ยทีพ่วกเขาป้ายภาพและ
ย้ํามาตลอด 

• ใชนั้กกฎหมายและผูท้รงภมูริูใ้นประเทศ รา่ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญเพือ่ปิดกัน้การแกไ้ข
มาตราทีป่กป้องระบอบราชาธปิไตย และปิด
กัน้การปรับไปสูป่ระชาธปิไตยในทกุทาง จน
อํานาจบรหิารและนติบิญัญตัแิทบเป็นงอ่ย ยิง่
นักการเมอืงไมต่อ้งการเสยีตําแหน่งในรัฐบาล
และสภาเร็วเก็นไป  รัฐธรรมนูญฉบบั 2550 
จงึทรงอทิธฤิทธิม์าก เมือ่มอีงคก์รอสิระ
ทัง้หลายเป็นผูค้อยลงดาบ 

• เมือ่แพก้ารเลอืกตัง้ซ้ําอกีหลังรัฐประหาร 
2549 ก็หาทางยดัเยยีดรัฐบาลผูพ้ทิักษ์
ระบอบราชาธปิไตย คอื พรรคประชาธปัิตย ์
ใหก้บัประชาชน ดว้ยการใชก้ารบบี
นักการเมอืงดว้ยคดคีวามและกําลังทหาร 
เพือ่ใหพ้รรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงอนัดับสองแยง่
ขึน้เป็นรัฐบาลอยา่งไมอ่ายฟ้าดนิไดสํ้าเร็จ แม ้
ชาวโลกไมย่อมรับตัง้แตย่คุรัฐบาลขงิแก ่ก็ยงั
เอามะมว่งจําบม่มาเป็นนายกฯ จนมสีภาพน่า
อนาถ ถงึตอ้งยอมเป็นเครือ่งมอือยา่งออ่นหัด
ใหเ้ผด็จการตัวพอ่ ... 

• เมือ่ประชาชนลกุฮอื เพือ่เรยีกรอ้งขอหบี
เลอืกตัง้ คําสัง่ฆา่อนัป่าเถือ่น เลอืดเย็น 

เหีย้มโหด และไมส่นสายตาชาวโลก กถ็กูสง่
มาและรับไปสัง่การตอ่โดยรัฐบาลทรราชยฟั์น
น้ํานมมะมว่งจําบม่ จนนําไปสูก่ารสงัหารหมู่
อนัน่าสยดสยองในกาลตอ่มา 

• หลังยบุสภาแลว้ เมือ่เลอืกตัง้พา่ยแพต้อ่คณุ
ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร อยา่งบอบชํ้าและยบัเยนิ
กวา่สมยัคณุสมคัร สนุทรเวช เพราะทําให ้
พรรคเพือ่ไทยใตก้ารนําของละออ่นสตรชีาว
เหนอืทีพ่วกเขาดถูกูนักหนา ไดจํ้านวนเกนิกึง่
หนึง่ ก็จงึไดเ้กดิปรากฏการณ์ทําลายแนวทาง
ประชาธปิไตยอยา่งหนา้มดืตาบอด ใชท้กุ
กลไกทีเ่คยใชม้าและยิง่ใชห้นักขึน้เพือ่ใหท้ัน
กฎอนจิจังและกฎแหง่กรรมทีก่ดักรอ่น
ขบวนการราชาธปิไตยไปเรือ่ย ๆ  และไดใ้ช ้
อาวธุสําคญัคอื องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ 
อนัไดแ้ก ่กกต. ปปช. ผูต้รวจการแผน่ดนิ 
ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญอยา่งพรอ้ม
หนา้ โดยอาศัยอํานาจทัง้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้น
รัฐธรรมนูญ(โจร)ฉบบั 2550 ทกุมาตราเพือ่
ทํารา้ยฝ่ังทกัษิณ และทีไ่ดต้คีวามขยาย
บทบาทในทกุทาง เพือ่ใหส้ามารถทําลาย
ตัวแทนกลุม่ทีส่อง ซึง่ก็คอืเครอืขา่ยพรรค
และผูน้ยิมดร. ทกัษิณ อยา่งใจเย็น เลอืดเย็น 
และไมม่ยีางอายตอ่สายตาคนไทยและ
ตา่งชาต ิ  

วนันี ้ส ิง่ทีบ่ง่ชีว้า่ มันเป็นการเผชญิหนา้ครัง้
ใหญ ่และถอยไมไ่ดแ้ลว้ นัน้เป็นเหมอืนซรีสี์
ของเหตกุารณ์ทีต่ัวละครซํ้าหนา้ พล็อตไมม่ี
อะไรสรา้งสรรค ์ทีต่อ้งพัฒนาไปสูส่ ิง่ทีต่อ้ง
เกติตามปัจจัยและกรรม ดงัขอ้สรปุบางสว่น
ครา่ว ๆ ดังนี ้  
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• ทหารแมจ้ะเกดิการแตกแยก แตแ่กนคมุกําลัง
สําคญั ยงัเป็นของเครอืขา่ยราชาธปิไตย
เชน่เดมิ แถมทีน่ั่งนิง่อยูนั่น้ ก็ดว้ยการที่
รัฐบาลประกนัวา่จะไมโ่ดนโทษ ทีไ่ดฆ้า่
ประชาชนอยา่งมหาโหด จะไมม่กีารเดนิหนา้
เรือ่ง ICC แถมใหอ้ยูอ่ยา่งมศีักดิศ์รแีละอิม่
ทอ้ง ดว้ยงบกอ้นโต ทีเ่พิม่ใหอ้กีแบบไมต่อ้ง
เกรงใจประชาชน ขณะทีป่ระชาชนเดนิดนิบาง
คนไมม่แีมแ้ตเ่งนิคา่ไฟรายเดอืน 441 บาท 
จนลกูสองคนตอ้งตายในกองเพลงิ   ยิง่
ปีงบประมาณ 2557 นี ้เห็นวา่ ผบ.ทบ. 
ออกมายิม้แกม้ปร ิตาตีจ่นไมเ่ห็นความเหล ่วา่
พอใจมากและจะใชอ้ยา่งมสีาระประโยชน ์(ฮ ิ
ๆ)  วันนี ้กองทัพทีย่งัรอคําสัง่เบือ้งบนและ
พรอ้มปฏบิตักิารอยา่งเทห่นั์น้ น่ังรออยา่ง
เลอืดเย็น และอิม่อุน่ ยิง่แผนอืน่ ๆ ทําใหฝ่้าย
ราชาธปิไตยไดเ้ปรยีบ พวกนีจ้ะไมล่ังเลเลยที่
จะไลล่ีแ้ละฆา่ประชาชนอกี 

• พรรคประชาธปัิตย ์ยงัคงไดรั้บความไวว้างใจ
ใหทํ้าหนา้ทีข่ดัขวางประชาธปิไตยเชน่เดมิ 
ดว้ยการทํางานในสภาอยา่งไมต่อ้งมหีริโิอตปั
ปะ สว่นนอกสภา ทัง้บนสือ่ทีส่รา้งขึน้และการ
สญัจรนัน้ กส็รา้งภาพทําลายรัฐบาลอยา่งไม่
ตอ้งเกรงใจใคร ไมต่อ้งอาย ไมต่อ้งกลวัผล
ทางกฎหมาย วันนี ้พวกเขายงัไดอ้อกมาสรา้ง
ความเกลยีดชงัในหมูค่นไทยทีไ่มใ่ชเ่สือ้แดง 
ยัว่ย ุและโอหัง เหมอืนตอ้งการใหเ้สือ้แดง
ออกมาทอ้งถนน เพือ่ปะทะกบั… 

• ม็อบจัดตัง้ทีพ่รอ้มหนา้กนัออกมากลุม่ละนดิ
ละหน่อย แตไ่ดพ้ืน้ทีห่นา้สือ่กระแสหลักอยา่ง
เต็ม ๆ พรอ้มวาทกรรมวา่ “ประชาชนทกุหมู่
เหลา่” กําลังออกมากําจัดรัฐบาลยิง่ลักษณ์ที่

แสนเลวทกุกระเบยีดนิว้ในสายตาพวกเขา  
เรยีกวา่ ตอ้งลม้ใหไ้ด ้เพราะรัฐบาลเลวชัว่ ไร ้
ฝีมอื และเป็นอนัตรายตอ่ชาตแิละกษัตรยิ์
ชนดิไมม่ชี ิน้ด ีเอาไวไ้มไ่ด ้และทีน่่าสนใจยิง่
กวา่นีอ้กีก็คอื  

• มกีารเตรยีมมวลชนทีพ่รอ้มจับอาวธุ หรอืใช ้
ความรนุแรง เหมอืนตัง้ใจรอใหม้วลชนของ
กลุม่เพือ่ไทยลกุขึน้มา เมือ่มกีารตดัสนิดว้ย
ตลุาการอนัเป็นอสิระตอ่เสยีงสว่นใหญข่อง
ประชาชนไทยทีเ่ลอืกรัฐบาลยิง่ลักษณ์เขา้มา  
แปลวา่ เมือ่เขาลม้รัฐบาลไดด้ว้ยตาชัง่สี
เหลอืงแลว้ หากมมีวลชนฝ่ังเสือ้แดงลกุขึน้มา 
เขากเ็อามวลชนทีเ่ตรยีมพรอ้มของเขานัน้ 
เขา้ปะทะและสรา้งสถานการณ์วกิฤตทิันท ี
(คลา้ย ๆ ปี 2548-9) และดว้ยอํานาจตลุาการ
ในมอืพรอ้มสรรพ มวลชนแดงทีอ่อกมา
เคลือ่นไหวในภาวะทีรั่ฐบาลถกูลม้ไปแลว้นัน้ 
ตอ่ใหด้ปีานเทพบตุรและออ่นชอ้ยยิง่กวา่เทพ
สตร ีก็จะถกูหาเรือ่ง ใสร่า้ยป้ายส ีและยดั
เยยีดภาพเสยี ๆ ให ้เพือ่สรา้งกลยีคุใหสํ้าเร็จ  
ดว้ยพวกเขาหวังกนัวา่ เมือ่เกดิเรือ่งรนุแรง
แบบคมุไมอ่ยู ่ เขาก็สามารถใหท้หารออกมา
อยา่งเทห่ไ์ด ้ และขณะเดยีวกนั เขาก็ใหก้ลุม่
คนทีเ่ออออหอ่หมกกบัระบอบโบราณ และ
เป็นคนดขีองระบอบราชาธปิไตย กค็วรไดรั้บ
ตําแหน่งรัฐบาลแหง่ชาต ินําประเทศชาตพิน้
สงครามกลางเมอืงทีพ่วกเขาวางแผนกอ่ตัว
ขึน้ และพาชาตใิหอ้ยูใ่ตพ้ระบรมโพธสิมภาร
กนัตอ่ไปชัว่ลกูและหลาน  

ภาพเชน่นี ้หากฝ่ังนยิมระบอบโบราณเขาทํา
ไดข้า้งเดยีวอยา่งทีมุ่ง่มั่นจะทํา และคนถกู
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กระทํา (ฝ่ังดร.ทักษิณ) ก็ยอมรับ ยอมกราบ 
ขอตอ่รอง ยอมไปบน่แบบมหีลักการไป แลว้ก็
ยอมอกีเรือ่ย ๆ  เพือ่หวงัตอ่รองอยูใ่นอํานาจ
ตอ่ไป  เกมก็อาจจะยดืเยือ้ไปอกีระยะหนึง่  

แตเ่งือ่นไขทีรั่ดเขา้มาถงึเวลานีนั้น้ จะทําให ้
เลีย่งการปะทะแบบแตกหกักันยากขึน้ คอืเพือ่
ไทยก็ตอ้งเดนิหนา้เหมอืนไปแตะกลอ่งดวงใจ
เขา (หรอืทา้รบน่ันเอง) อยา่งเลีย่งไมไ่ด ้ 
เชน่ การแกรั้ฐธรรมนูญมาตราสําคัญ ๆ  การ
ตอ้งผา่นรา่งพรบ. เงนิกู ้และงบประมาณ
ประจําปีหนา้ รวมถงึคดคีวามทีก็่ให ้DSI ชง
เขา้ไปจนยากทีจ่ะเลีย่งการดําเนนิการได ้ 
และยิง่เพิม่วนั ก็ยิง่เพิม่การหนไีมอ่อก ถอย
ไมไ่ด ้คอืหากเพือ่ไทยถอยเหมอืนทีผ่า่น ๆ 
มา (นับครัง้ไมถ่ว้น)  คนกลุม่ทีส่าม ซึง่ก็คอื
มวลชนทีเ่คยแดง ยังแดงอยูแ่ตเ่ป็นแดงทีถ่อื
สาระประชาธปิไตยและผลประโยชน์
ประชาชนเป็นหลัก ก็เริม่กดดันและไมพ่อใจ 
ถงึขนาดลกุขึน้มากลายเป็นขบวนการแดง
ประชาธปิไตยเต็มใบ ซึง่นับวนัจะยิง่ขยาย
ตัวอยา่งรวดเร็ว  โดยพวกนี ้มชีัน้เชงิในการ
มองสถานการณ์ และไมย่อมเสยีรู ้เสยีเชงิ 
หรอืเสยีสิง่ใด ๆ อันไมเ่กดิผลเชงิเปลีย่น
ระบอบอยา่งแทจ้รงิอกี และจะกดดันกระแสใน
ขบวนการแดง ใหก้ลายเป็นแดงปฏวิตัอิยา่ง
เลีย่งไมไ่ด ้ จะหลอกใชง้านแบบฟร ีๆ ไมม่ี
สญัญาแหง่แสงสวา่งปลายอโุมงคไ์มไ่ดอ้กี
แลว้ดว้ย 

สรปุวา่ วันนีต้า่งฝ่ายตา่งถอยไมไ่ด ้เพราะมา
ไกลเกนิกวา่จะกลับไปนับหนึง่กันใหม ่ คดี
ความของแตล่ะฝ่าย ก็มาถงึจดุทีต่อ้งสะสาง 
จะนริโทษกรรม ประชาชนผูส้ญูเสยีก็ไมย่อม 
จะหลอกใชม้วลชนก็ยากขึน้ จะแตกหักแบบ
ทือ่ ๆ ก็ตกอยูใ่นสายตาผูต้ ืน่รูแ้ละสงัคม
นานาชาต ิ จะมบุมบิงบุงบิ ประชาชนไทย
สมัยนีก็้รูทั้น แถมรูแ้ลว้ยังไมรู่จั้กรดูซปิปาก
และหัดเอามอืใสก่ระเป๋าหรอืกมุอวยัวะเพศนิง่ 
ๆ อกีแลว้  คอืรูแ้ลว้ยังประจานกันท่ัวโลกใน
เสีย้ววนิาท ีดว้ยความสามารถในการใชค้วาม
มหัศจรรยข์องโลกแหง่ขอ้มลูขา่วสาร
ออนไลน ์   ดังนัน้ ทางออกแบบรวบหัวรวบ
หาง แลว้ไปเริม่ตอ่รองและหากนิรว่มกันบน
เงือ่นไขทีพ่ออยูไ่ดทั้ง้สองกลุม่ทนุเกา่ใหม ่ก็
จงึยากจะเป็นไปได ้ กอปรกับบาดแผลและ
รอยบาดหมางจากคําพดูและกรรมของสอง
ฝ่าย มันก็ยากเกนิเยยีวยา  หรอืกลับไป
หาทางออกรว่มแบบงา่ย ๆ และทําใหก้ลุม่ที่
สามยอมรับได ้ ทางขา้งหนา้จงึเห็นจะมแีต่
การใชกํ้าลัง (หมายถงึทัง้กฎหมาย 
สือ่สารมวลชน คณะบคุคล และแมแ้ตอ่าวธุ) 
เขา้ห้ําหั่นกัน  

วนันีฝ่้ายกองกําลังตา่ง ๆ ของฝ่ายราชาธปิ
ไตย ไดเ้รยีงหนา้ออกมาเป็นทัพเกอืบสมบรูณ์ 
พรอ้มขย้ํากลุม่ทีส่องแลว้ และในสายตาพวก
เขา ไมไ่ดค้ดิแคนั่น้ พวกเขาคดิเลยไปถงึการ
กําจัดพลังของมวลชนทีทํ่าใหข้บวนรัฐบาลยิง่
ลักษณ์ไดเ้กดิและยังเขม้แข็ง และคงได ้
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เตรยีมการรวบทําลายแดงเปลีย่นระบอบ หรอื
กลุม่ทีส่ามไปดว้ย   

 

แตข่ณะเดยีวกัน สิง่ทีป่รากฎชดักวา่ทกุ ๆ ปีที่
ผา่นมาก็คอื ทางดร. ทักษิณ มสีญัญาณ
ออกมาชดัเจนขึน้วา่ ชกัจะสบถกับตัวเอง กับ
ฟ้าดนิบา้งแลว้วา่  Enough is enough! คอื 
พอกันท ี และคงทราบแลว้วา่ เขาเลน่เอาตาย
แน่ และตระกลูชนิวตัร อาจจะหาทีย่นืใน
ประเทศไทยยาก หากตอ่รองไมไ่ด ้(ซึง่ก็ชดั
แลว้วา่ไมไ่ดแ้ลว้) หรอืถกูเขาลม้อํานาจไดอ้กี
ครัง้   ลา่สดุ คณุจาตรุนต ์ฉายแสง ก็เริม่
ประกาศเรยีกรอ้งใหป้ระชาชนตอ้งลกุขึน้มา
เปลีย่นประเทศใหเ้ป็นประชาธปิไตยเต็มใบ
แลว้  สว่นกลุม่ทีส่าม ซึง่ไมเ่อาทกุกลุม่และ
ตัวบคุคลทีเ่ป็นมะเร็งรา้ยอันทําใหเ้กดิและ
รักษาวงจรอบุาทว ์ ก็พรอ้มทีจ่ะฉวยโอกาส  
ลกุขึน้มารวมกับประชาชนทกุสว่นทีต่าสวา่ง
และอยากแกปั้ญหาประเทศ  เพือ่เดนิหนา้
ไปสูก่ารลม้ลา้งระบอบเดมิ แลว้สถาปนา
ประชาธปิไตยสมบรูณ์ ดว้ยพลังทีย่ ิง่ใหญข่อง

คนไทยทีย่ดึถอือดุมการณ์รว่มอันบรสิทุธิจ์รงิ 
ๆ     

ทัง้หมดนี ้เป็นภาพความจรงิและความเป็นไป
ไดส้ว่นสําคัญของสงัคมไทย ทีพั่ฒนาจาก
เลวรา้ย ไปสูส่ภาพวกิฤต ิ วนันีค้วามเกลยีด
ชงัและลุม่หลงบา้คลั่งถกูปลกูขึน้ในใจคนไทย
ทีส่นับสนุนสองกลุม่แรกอยา่งไดผ้ล และพวก
นีจ้ะมองไมเ่ห็นหลักการ การสรา้งสรรค ์และ
สนัตวิธิ ี   พฤตกิรรมหลาย ๆ อยา่ง สะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่ คนไทยเหลา่นี ้หลงลมืหลักสําคัญ
พืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์น่ันคอื ทกุคน
เทา่เทยีมกัน ทกุคนมสีทิธแิตกํ่าเนดิในการอยู่
อยา่งมศีักดิศ์รเีสมอภาคกนั มสีทิธใินชวีติและ
ทรัพยส์นิ มสีทิธใินการเห็นตา่ง เชือ่ตา่ง 
ยดึถอืและปฏบิัตทิางการเมอืง ศาสนา และ
วฒันธรรมทีต่า่งกัน และแมแ้ตส่ทิธอิืน่ ๆ ใน
ฐานะสมาชกิของสงัคมมนุษยท์ีต่อ้งมหีลกันติ ิ
รัฐอันประกันสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
อยา่งไมม่ขีอ้ยกเวน้หรอืเลอืกปฏบิตัดิว้ย
เหตผุลใด ๆ     

ในวนันี ้คนไทยจํานวนมากพากันลมืหลกั
เหลา่นี ้และทําตัวเป็นแนวรว่มของการละเมดิ
สทิธมินุษยชนของตนเองและผูอ้ ืน่เสยีเอง 

ขอใหพ้ีน่อ้งทบทวนสทิธมินุษยชนสามสบิขอ้
ทีเ่รานําเสนอในนติยสารฉบับเดอืนพฤษภาคม
ทีผ่า่นมา แลว้ลองน่ังนกึดวูา่ คนไทยได ้
รว่มกันละเมดิหลกัเหลา่นัน้ขอ้ใดบา้ง และยิง่
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การละเมดิหรอืละเลยเพกิเฉยตอ่หลกัสทิธิ
มนุษยชนเพิม่มากขึน้เทา่ใด ก็แปลวา่ งาน
ของภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชนจะยิง่ทวี
ความสําคัญในอนาคตอันใกลน้ี ้  และยิง่เมือ่
เกดิวกิฤตรินุแรงถงึขัน้กลยีคุ  การละเมดิจะ
รนุแรงหนักขึน้   และหลังสงครามกลางเมอืง 
(หากเราหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ลว้และจบไมล่งใน
เวลาอันสัน้)  เราจะตอ้งเยยีวยาและสรา้งเสรมิ
จติสํานกึกันอกีนาน   นีค่อืภาพทีม่องในแง่
รา้ยเอาไวก้อ่น   

ผมไมต่อ้งการใหพ้ีน่อ้งคดิวา่ส ิง่เลวรา้ยนี้
จะตอ้งเกดิขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ อยา่ง
นอ้ยขอใหล้องทา้ทายกระแส และคดิวา่ ส ิง่
ละอันพันละนอ้ยทีเ่ราทําได ้เพือ่ชว่ยใหค้น
ไทยมองปัญหาของชาตริว่มกัน มองเพือ่น
รว่มชาตทิีค่ดิตา่งอยา่งมเียือ่ใยในเชือ้ชาติ
เดยีวกัน สรา้งจติสํานกึใหมใ่หต้นเองและคน
รอบขา้ง  น่ันคอืการพยายามยืน่มอืไป
ชว่ยเหลอืพีน่อ้งทีลุ่ม่หลงจนพรอ้มจะแสดง
ความป่าเถือ่น ฯลฯ  สิง่เหลา่นี ้เหมอืนทํายาก 
ทําแลว้ทรมาณใจ หรอืทําแลว้เหมอืนจะไม่
ไดผ้ล  แตห่ากทา่นรักประเทศชาต ิทา่น
จะตอ้งชว่ยกันคดิและทําดว้ยจติสํานกึ
รับผดิชอบรว่มกัน   คดิเถดิ คดิดว้ยหัวใจดา้น
ทีล่ะเอยีดออ่นทีส่ดุของทา่น  คดิแลว้หากมี
ประโยชนก็์ตอ้งพดูหรอืเขยีนเพือ่ขยายผลตอ่ 
และเมือ่ใดเหมาะสม ใหทํ้าในทกุสิง่ทีอ่าจเป็น
ผลดตีอ่ชาตขิองเรา  ผมไมเ่สนอแนะ
รายละเอยีดให ้แตเ่ชือ่วา่ ในหัวใจสว่นทีด่งีาม 

มอีารยะและรักชาตขิองทา่น จะมองเห็นทาง
แหง่กรรมด ีและสิง่ทา่นทําไดใ้นฐานะทีท่า่น 
เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงได ้ 

เริม่จากตัวทา่น แลว้ลองขยายผลตอ่ไป  มัน
อาจจะไมทั่นการณ์ แตม่ันจะเป็นพลังบวกที่
อาจจะสรา้งผลอันคาดไมถ่งึก็ได ้ อยา่
ประมาทสิง่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีท่า่นทําไดน้ะครับ 
เพราะตกึทีส่งูเทยีมเมฆ และกวา้งใหญม่หมึา
นัน้  สําเร็จไมไ่ดเ้ลย หากไมไ่ดเ้ริม่จากคนที่
ขดุดนิ ปั้นอฐิ เผาอฐิ และขนอฐิไปวางไวใ้ห ้
ชา่งกอ่อฐิโบกปนูไดนํ้าไปใชต้อ่    ทา่น
อาจจะไมใ่ชส่ถาปนกิหรอืวศิกร ทา่นอาจจะ
เป็นคนขดุดนิ ดัดเหล็ก ออ๊กเหล็ก ขนถังปนู 
ตอกตะป ูทํากรอบหนา้ตา่ง หรอืแมแ้ตค่น
ทํากับขา้วเลีย้งคนงานกอ่สรา้ง  แตท่า่นคอื
สว่นทีข่าดไมไ่ดเ้ลยสําหรับโครงการทัง้หมด 

สรปุคอื ทา่นตอ้งตระหนักไวว้า่ ตกึทีส่งูและ
ใหญท่ีส่ดุในโลก ทีส่ามารถยนือยูไ่ดถ้าวรนัน้ 
ไมไ่ดส้รา้งดว้ยคน ๆ เดยีวทีเ่กง่ทกุอยา่ง หรอื
คนทีทํ่าหนา้ทีส่ําคัญ ๆ ระดับนําเทา่นัน้  แต่
เป็นเพราะคนหลาย ๆ คนทําในสิง่ทีต่นเองทํา
ไดน่ั้นเอง 
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วนันีป้ระเทศไทยตอ้งสรา้งระบอบการ
ปกครองแบบประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ และตอ้ง
สรา้งวฒันธรรมและกลไกทีป่ระกันการเคารพ
สทิธมินุษยชน  และคนสรา้งไมใ่ชใ่ครอืน่เลย 
ทา่นมองในกระจกเถดิ เห็นใครในนัน้ คนนัน้ก็
มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบสําคัญดว้ย   

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน คอืเวทหีนึง่ ที่
ไมไ่ดย้ ิง่ใหญ ่ไมไ่ดเ้กดิจากมหาบรุษุหรอืมหา
สตร ีแตเ่ป็นเวททีีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่ ใครทํา
อะไรไดใ้หช้ว่ยกันทํา จะมากนอ้ยใหทํ้าดว้ย
สมัมาทฏิฐ ิและจติสํานกึแหง่ความตอ้งการ
สรา้งสรรค ์   เราหวงัวา่ ในอนาคตทา่นทีอ่า่น
นติยสารนี ้จะไมใ่ชแ่คอ่า่น ... ทา่นจะเขา้มา
รว่มงานทีส่ามารถคดิและทํารว่มกันกับพีน่อ้ง
รว่มเสน้ทางไดม้ากมาย  และทา่นอาจจะเป็น
คนทีม่าน่ังเขยีนสาสน์จากประธานภาคฯี ก็
เป็นได ้ 

ดว้ยรักและปรารถนาดเีสมอ 
เพยีงดนิ 

 

มมุกว ี

รอคอย ลอยคอ! 

 
อกีกีล่า้นบาทเพิม่จงึเริม่หยดุ 
อกีกีช่ดุโฆษณาเสรมิบา้คลั่ง 
อกีกีรั่ฐประหารใหจ้บในวัง 
อกีกีค่รัง้ฆา่เหยือ่เพือ่ราชนัย ์

อกีกีค่รัง้คนลม้เหลวเลวเพือ่พอ่ 
อกีกีร่อชนจงึไดใ้นสิง่ฝัน 
อกีกีปี่ทีร่วยจนคนเทา่กนั 
อกีกีว่ันปันสิง่รบิ”อธปิไตย” 

อกีกีว่ันคนคกุคาคนืหาบา้น 
อกีกีก่าลคนสัง่ฆา่ขือ่คาได ้
อกีกีค่นืตืน่มาฟ้าอําไพ 
ประชาชนแปรเป็นใหญใ่นแผน่ดนิ!!?? 
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คาํขอบคณุและประกาศเกยีรตคิณุ 

ภาคีไทยเพ่ือสิทธิมนษุยชน (TAHR) ก่อตัง้อยา่งเป็นทางการเม่ือ

วนัที่ 28 มิถนุายน 2555   ก่อนสิน้เดือนนี ้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

ได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบหนึ่งปี ถือเป็นคณุปูการตอ่การจดัตัง้ให้องค์กรมี

รากฐาน แนวทาง วฒันธรรม และการเรียนรู้ เพ่ือสง่ตอ่ให้คณะ

กรรมการบริหารชดุถดัไป  และคณะกรรมการบริหารชดุก่อตัง้นี ้จะ

ปฏิบตัิหน้าที่รักษาการไปจนถึงเดือนตลุาคม ซึง่จะมีการคดัเลือก

ประธานคนใหม ่ซึง่จะเป็นผู้ เลือกคณะกรรมการ บริหารชดุใหม่

ตอ่ไป  

 

ขอขอบคณุทา่นผู้ มีรายนามตอ่ไปนี ้ที่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหน่ง

ตา่ง ๆ ด้วยดแีละโดยไมมี่คา่ตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
BOARD OF DIRECTORS 

Anthony Tahng  Chair 

Snea Thinsan, Ph.D.  Member 

Kerry Krutillia, Ph.D.  Member 
Amnuay Kaewchompu Member 
Chupong Theethuan  Member 
Jackson Kaguri  Member 

BOARD OF ADVISORS 

Alexandra Huang   Member 
Dr. Lawrence Chao, MD.  Member  
Dr. Neil E. Bechervaise  Member 
Mr. Paul Viri   Member 
Dr. Plamen Gaptov  Member 
Sammy Chan, CPA.  Member 
Thanu Chaichana   Member 
Noppadon Yoskaew  Member 

 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 

Dr. Snea Thinsan           Executive Director 
Mr. Kitti Kittiyachavalit Vice-President  &  
   Member Relations Officer 
Ms. Sue Pong      Activity Coordinator &  

Member Relations Officer 
Ms. Para Patra Secretary/Financial Officer 
Ms. Vilai Lertsmitivanta Financial Officer  
Ms. Siripha Sapthanon Financial Officer 
Mr. Ned Phoutinan Activity Coordinator 
Mr. Somsak Asawalapsakun Public Relations Officer  
 
ขอขอบคณุสมาชิกทกุทา่นที่ไมมี่ช่ือเป็นทางการข้างต้น และทา่นที่

เป็นและไมไ่ด้เป็นสมาชิก ที่ได้อาสาชว่ยเหลือ ร่วมมือ ประสานงาน 

และร่วมสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของภาคีฯ ด้วยดีเสมอมา  บาง

ทา่นไมต้่องการให้ระบช่ืุอ บางทา่นมีช่ือเป็นผู้สนบัสนนุโครงการตา่ง 

ๆ ซึง่เรามีบนัทกึไว้ให้ลกูหลานได้รับทราบ  ขอให้ทกุทา่นได้รับพรอนั

ประเสริฐอนัควรได้รับจากกศุลกรรมที่เราได้ทําร่วมกนั   ภาคีฯ ยงัมี

กิจกรรมอีกหลายกิจกรรมก่อนถึงเดือนตลุาคมศกนี ้ขอให้ทา่น

ติดตามและให้การสนบัสนนุกนัตอ่ไป  

                                 ดร. เพียงดิน รักไทย  & คณุเอนก ชยัชนะ 
ในนาม คณะกรรมการบอร์ดอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร 
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