
07 เมย.2553 ..... แพชนะกันท่ีตรงใหน

ดูขาวทีวีและหนังสือพิมพเร่ืองเส้ือแดงแลวรูสึกตลกดี  เชน  วานน้ีมีการตอบโตกันระหวางกลุมเส้ือ
แดงกับรัฐบาลไปสองรอบ  รอบแรกเปนการบุกโดยฝายรัฐบาล  คือออกประกาศพรบ .ม่ันคงฉูกเฉิน 
โดยหามไมใหกลุมคนเส้ือแดงไปเดินบนถนน  13 สาย แลวก็จัดเตรียมกองกำลังทหารและตำรวจเพ่ือ
จะออกไปจับกุมตัวผูนำของกลุมคนเส้ือแดง น่ันทำใหเกิดความโกลาหลในกลุมคนเส้ือแดงพอสมควร  
แตพอตอนบาย  กลุมคนเส้ือแดงบอกวาประกาศพรบ .ม่ันคงฉุกเฉินน้ันไมมีผล  เพราะศาลทานไมได
พยักหนารับรองการกระทำ  ทานแคบอกวารัฐบาลมีสิทธ์ิท่ีจะดำเนินการวินิฉัยเองไดวาอะไรผิดอะไร
ถูก  จับแลวก็ตองรับผิดชอบเอาเอง  กลุมคนเส้ือแดงจึงจัดทัพ  แลวไปเดินย่ำถนนท้ังหมด  แถมยังไป
ชักจูงใจใหทหารและตำรวจท่ีสวนลุมพินีกลับเขากรมกองเสียดวย  ซ่ึงทหารและตำรวจจำนวนหน่ึงก็
ปฏิบัติตามเสียดวย ตกลงรอบบายจึงเปนชัยชนะของกลุมคนเส้ือแดง 

ครับ,  เมืองไทยเราเขาสูกันแบบน้ีแหละ  ซ่ึงมันเหมือนกับกิฬาชกมวย  คือมีการข้ึนไปชกกันเปนรอบๆ  
แคละรอบจะมีคนดูเปนคนตัดสิน  คนดูเขาดูกันหลายประเด็น  เชนออกหมัดไดสวยใหม  ออกหมัดได
บอยใหม  ชกวืดคลอมหัวบางหรือเปลา  เตนไดสะสวยหรือไม  ใครแสดงอาการซมซานกอนใคร ...ฯลฯ 
แลวเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกับผลการตัดสินของกรรมการ  ถาออกมาตรงกัน  มันก็เปนท่ียอมรับวา
ใครแพใครชนะ ถาไมตรงกันก็บนกันไป เสียงใครมากกวาก็เช่ือกันไปตามน้ัน 
ครับ,  ท่ีผมบอกวาตลกดี ก็เพราะ ในความเปนจริงน้ัน แพชนะในเร่ืองน้ีมันไมไดอยูท่ีเร่ืองท่ีส่ือเขาเอา
มาพูด  ส่ือน้ันหยิบเอาแตเร่ืองท่ีสะใจคนดูมาพูด  แลวเขาก็มักจะลืมท่ีจะพูดถึงการแพชนะกันอยาง
แทจริง  เร่ืองการแพชนะท่ีแทจริงมันอยูท่ีวาในอนาคตใครจะไดเสียงขางมากในสภา  ซ่ึงไมเก่ียวกับ
เร่ืองใครจะไดเดินบนถนน 13 สายท่ีรัฐบาลปจจุบันประกาศออกมาหรือไม 

ครับ,  ประเทศไทยผูยากจน  จะถูกใครมาปกครองและขูดรีดตางหากละ  ท่ีควรถูกหยิบยกข้ึนมา
พิจารณาและเปนขาว และเม่ือมองจากมุมน้ี ทานจะรูสึกสมเพชตนเองอยางสุดซ้ึง 

ในตอนน้ี  คนไทยจำนวนหน่ึงคิดวาคนเส้ือแดงกำลังเปนฝายไดเปรียบ  เร่ืองน้ีเขาดูจากจำนวนคนท่ี
ออกมาชุมนุม  ดูจากการท่ีกองทหารและกำลังตำรวจท่ีตองรนถอย  ดูจากแรงเชียรของคนในกทม .
และตางจังหวัด ดูจากคำพูดของคนเส้ือแดงท่ีกลาพูดแรง ๆ ดูจากการตอบโตท่ีไมคอยไดผลของฝาย
รัฐบาล ฯลฯ 

แตในความเปนจริงน้ัน  ฝายรัฐบาลสามารถยืนหยัดและสูไดดวยการไมยุบสภา  และไมลาออก  ซ่ึง
เปนเร่ืองงายมาก  แลวก็ไปโกงกินเงินงบประมาณ  แถมยังเอาเงินท่ีกูมามาซ้ือเสียงลวงหนาไดอยาง
สบายใจ  อีก  9-19  เดือนขางหนาก็จะเปนผูชนะในการเลือกต้ัง  แถมยังมีเงินไวใหลูกหลานกินไปจน
ตายหลายช่ัวโคตร 

ครับ,  เร่ืองท่ีคนเส้ือแดงควรหยิบยกข้ึนมาใชในการตอสูคือ  การคอรัปช่ันของฝายรัฐบาล  และการหา
ทางทำลายทีมท่ีจะมาสมัครรับเลือกต้ัง คนเส้ือแดงไดหยิบยกเอาเร่ืองปลากระปองเนา เร่ืองเคร่ืองทำ
น้ำด่ืมแสงอาทิตย  เร่ืองคอรัปช่ันเสาธง  เร่ืองคอรัปช่ันซ้ือคอมพิวเตอร  มาพูดแลว  แตท้ิงเร่ืองไปเสีย



โดยงาย ถายังปลอยไปอยางน้ี ก็คงตองแพเขาอยางไมตองสงสัย 
แลวใครจะเดือดรอนในอนาคต? 
ใครจะเปนคนชำระเงินกู? 
แตก็ยังมีคำถามอีกวา ถาคนเส้ือแดงมาโจมตีใหถูกท่ี และสามารถเอาชนะในการเลือกต้ังได คนไทย
ตาดำๆอยางพวกเราจะรอดพนจากนักการเมืองข้ีโกงไดจริงหรือ ? 
คิดแลวรูสึกสมเพชตัวเองจริงๆ 
.................... 

by punyap@ksc.th.com เม่ือ 7 เม.ย. 2553

11 เมย.2553 ..... อยาเอายุทธวิธีในหมากรุกมาใช

เขาวากันวา  หมากรุกเปนความคิดอันแยบยล  เพราะเปนการหลอกใหพระราชามาน่ังสูกันบน
กระดานหมากรุก  แลวจะไดไมตองเอาคนมาฆาฟนกันจริง  ๆ  เลนบนกระดานน้ันฆากันแลวก็ต้ังใหม
ได ไมมีใครตองเสียชีวิตไปจริง ๆ 

ครับ,  มันจะจริงเท็จแคใหนผมไมรู  แตผมเห็นความไมดีของเกมหมากรุกอันหน่ึงคือ  คนเลนหมากรุก
มักจะพยายามประเมินสถานะการณ  แลวเอาตัวหมากเขาฆาฟนแลกกันเม่ือเห็นวาตนมีสถานะ
การณท่ีมีตัวมากกวา  พวกเขาเห็นวา  เม่ือเอามาแลกกันใหหมดไปก็จะเหลือตัวหมากรุกมากกวาฝาย
ตรงขาม และเพ่ิมความไดเปรียบย่ิงข้ึน ยกตัวอยางเชน ถาตอนน้ีมีตัวหมากอยู 11 ตอ 10 แลวเอามา
ฆากันไป 5 ตอ 5 มันก็จะเหลือ 6 ตอ 5 ซ่ึงดีกวา 11 ตอ 10 

ครับ,  เหตุการณเม่ือวันอาทิตยท่ีแลว  เขาลักษณะดังกลาวรอยเปอรเซนต  คือฝายรัฐบาลประเมินส
ถาณะการณแลวคิดวามีตัวหมากอยูมากกวา ก็เลยยกเขามาเพ่ือฆาฟนแลกหมัดกัน รัฐบาลลืมนึกไป
วา ในชีวิตจริงน้ันคนเขาไมอยากฆาฟนกัน เม่ือมีโอกาส  ทหารก็ขอถอนตัว แลวก็กลายเปนความลม
เหลวของฝายรัฐบาลอยางรายแรง 

ครับ,  รัฐบาลน้ันจริง  ๆ  แลวไดเปรียบทุก  ๆ  ดาน  แคบอกวาไมยุบสภา  ไมลาออกก็ชนะอยูแลว  งบ
ประมาณแผนดินก็เต็มจนลนมือ  จะโกงจะกินอยางไรก็ได  แถมมีฝายตุลาการชวยสนับสนุนอีกเต็ม
รอย กิจการทหารก็ใหงบผูกพันไว 3 แสนลานบาท...ฯลฯ 

ครับ,  รัฐบาลน้ียังตองเรียนรูอีกมาก  ถาทำผิดหลักการอยูบอยๆอยางน้ี  มันคงไปไมถึงฝงแน  มันมี
โอกาสลมกอนจะครบเทอม และถึงแมวาจะอยูจนครบเทอม มันก็อาจแพการเลือกต้ังในคราวหนาได  
ผมสงสารคนท่ีพยายามสนับสนุนพรรคน้ีจริง ๆ 
.................. 

by punyap@ksc.th.com เม่ือ 13 เม.ย. 2553
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28 มีค.2553 ..... ทักษิณ/อภิสิทธ์ิ/เส้ือแดง/อำมาตย ใครผิด?

ผมบอกวาผมไมสนใจวาผลการเดินขบวนจะออกมาอยางไร  ท้ังน้ีเพราะผมแกแลว  อายุเขาไป  73 
ขวบ  แถมมีโรครายกระหน่ำอยูหลายอยาง  คงอยูไดอีกไมก่ีเดือนแลว  แถมไมมีภาระท่ีจะตองเล้ียงดู
ลูกหลานใดๆท้ังส้ิน..  แตก็มีคนดามาวาทำแบบน้ันไมถูกตอง  เพราะ เราตองเอาเร่ืองความยุติธรรม
และความถูกตองเปนสำคัญ

ผมฟงเสียงท่ีดามาน้ีแลวรูสึกวา  เขาเช่ือเหลือเกินวา  คุณทักษิณเปนฝายถูก  และถาไดกลับมาปก
ครองประเทศไทยก็จะแกปญหาได และจะพาใหชีวิตคนไทยสุขสบายข้ึน

ครับ,  เม่ือดามาอยางน้ี  ผมก็จะดาคุณทักษิณใหฟง  (และถามีใครมาวาผมลำเอียง  เขาขางฝายคุณ
อภิสิทธ์ิ ผมก็จะดาคุณอภิสิทธ์ิใหฟง เพราะผมเห็นวามันเลวดวยกันท้ังสองฝายน่ันแหละ )

คุณทักษิณบอกวา หุนของเขามันข้ึนราคาไปเหมือน ๆ กับหุนตัวอ่ืน ๆ ในตลาด ดังน้ันเงินท่ีขายหุนได
น้ันเปนสิทธ์ิของเขาท้ังหมด น่ีเปนประเด็นหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดการชุมนุมประทวงท่ีมีดีกรีสูงข้ึน  และ
คุณทักษิณไดออกมายอมรับวาเปนตัวบัญชาการการเดินขบวนเองแลว  แถมยังโฟนอินเขามาโดยมี
เน้ือหาปลุกปนอยางตรงๆเลย

ครับ,  ฟงดูก็นาเห็นใจคุณทักษิณ แตเม่ือมองลึกลงไปแลวก็จะเห็นไดวา การท่ีตลาดหุนมันดีข้ึน และ
ทำใหราคาหุนทุกตัวมันสูงข้ึนน้ัน  ก็มาจากการกระทำของคุณทักษิณ  คุณทักษิณทำทุกวิถีทางท่ีจะ
ทำใหราคาหุนกลุมชินวัตรมีราคาเพ่ิมข้ึน  แตตลาดหุนไทยน้ันคนไทยไมไดเลือกซ้ือหุนตามผล
ประกอบการ คนไทยเราเลนหุนแบบข้ึนยกแผง  เวลาหุนกลุมชินวัตรข้ึน  คนไทยก็ซ้ือหุนตัวอ่ืนตามไป
ดวย ราคามันจึงข้ึนกันไปหมด ดังน้ันคำแยงของคุณทักษิณจึงฟงไมข้ึน

ครับ,  เร่ืองการปนหุนของคุณทักษิณน้ี  ตองไปถามคนดูแลตลาด  พวกเขาบอกไดวาคุณทักษิณปน
ตลาด  และสรางความไดเปรียบในตลาดจริงหรือไม  และมันนาเกลียด  และนาสะอิดสะเอียนขนาด
ใหน ยกตัวอยางเชน เพ่ิมเปอรเซนตการถือหุนใหแกคนตางชาติ เปดโอกาสใหคนตางชาติหยิบยืมหุน
มาขายเพ่ือถลมตลาดได  ลดคาคอมมิชช่ันใหฝร่ัง ...ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีทำเพ่ือใหตางชาติเขามาปนหุนได  
และฝร่ังสวนใหญก็จะปนแตหุนในกลุมชินวัตรเทาน้ัน

หรือพวกเราคิดวา SHIN ราคาข้ึนไปท่ี 49.50 น้ีนไมเพราะการปนราคา?

หลังจากถูกตัดสินใหยึดทรัพยไป  43,000 ลานบาท คุณทักษิณก็มองไปขางหนา แลวก็เห็นวา สวนท่ี
เหลืออยูอีก 33,000 ลานบาทน้ันก็จะถูกฟองทางแพงและยึดไปจนหมด เร่ืองน้ี แทนท่ีจะคิดวามันเปน
กรรมท่ีตนกอข้ึนมาเอง คุณทักษิณกลับโวยวาย  และหาหนทางเอาคนเส้ือแดงมาเปนเคร่ืองมือ  จริงๆ
แลว คุณทักษิณควรท่ีจะตอสูทางศาลเพ่ือไมใหถูกยึดทรัพยไปจนหมด ถาเช่ือม่ันทางศาล คุณทักษิณ
อาจเหลือเงินเปนหม่ืนลานอยู และสบายไปท้ังชาติ

ครับ,  การมาลากเอาคนเส้ือแดงเขามาเปนพวก  น้ันสรางความเสียหายใหแกประเทศไทยไดมหาศาล  
อยางนอยตอนน้ีคนเส้ือแดงตองควักสตังคจายเปนคาใชจายวันละไมต่ำกวาหัวละ  200 บาทตอวัน นี่



เขามาชุมนุมกัน  17  วันแลว  จึงสูญเสียไปกวา  17*200*1,000,000=3,400 ลานบาทแลว  และ
เศรษฐกิจทรุดไปอีกเทาใหรไมรู ท่ีแสบมากๆก็คือ ทำใหนายอภิสิทธ์ิมีโอกาสเอาทหารและตำรวจออก
มาทำงาน  แลวก็เอาเงินภาษีมาจายคร้ังละ  100-300  ลานบาท  น่ีรวมกันแลวกวา  1,000 ลานบาท 
แถมเวลาไปใหนมาใหนตองน่ังฮอเสียอีก ประเทศท่ียากจนอยางเรา มาทำอยางน้ีไดยังไง

ขอกลับมาดูความเลวของคุณทักษิณตออีกสักหนอย เพ่ือดึงใหคนเส้ือแดงเขามาเปนพวก คุณทักษิณ
ก็ใหคำม่ันสัญญาวา 6  เดือนแรกจะปลดหน้ีใหคนไทยท้ังหมด  6  เดือนถัดมาจะทำใหทุกคนมีเงินใช  
และอีก  6  เดือนตอมาจะเปนผูนำอาเซ่ียน  แถมบอกวาจะใหเด็กนักเรียนทุกคนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร
แล็บทอปใช

ครับ, มันเปนสัญญาของคนสติแตกชัด ๆ

ถาคุณทักษิณสามารถทำส่ิงเหลาน้ีไดจริง  ทำไมคุณทักษิณไมทำในตอนท่ีชนะการเลือกต้ังอยางถลม
ทลายในคร้ังท่ีสอง คุณทักษิณไปมัวทำอะไรอยูในปท่ี  4-5 ของการเปนนายก? ถาคุณทักษิณปลดหน้ี
ใหชาวบานไดหมดใน  6  เดือน  และทำใหทุกคนมีเงินใชใน  6  เดือนถัดมา  มันก็จะไมเกิดการปฏิวัติ
รัฐประหาร  เพราะทหารก็เปนชาวบานสวนหน่ึง  ถาทหารมีเงินใช  และไมมีหน้ี  ทหารผูนอยก็คงจะไม
ยอมขับรถถังออกมา

ครับ, สัญญาลม ๆ แลง ๆ น้ันสรางความฉิบหายใหแกประเทศไดสูง การท่ีกลุมเส้ือแดงออกมาชุมนุม
กันไดมากมายก็เพราะในใจลึก ๆ แลวเช่ือวาคุณทักษิณจะทำได

ครับ,  ตอนน้ีกลุมเส้ือแดงก็ใกลจะชนะแลว ถึงจะไมชนะในวันน้ี แตในอีก  1-3  เดือนก็สามารถเปดให
เห็นความเลวของอำมาตยได  อำมาตยมีแผลอยูเต็มตัว  พวกน้ีจึงถูกทำลายไดงาย  คนท่ีจะเขาคิวถูก
เชือดตอไปคือพอคาท่ีเคยจายเงินอำมาตย  กิจการใหญบางกิจการอาจตองลมสลาย  การเลือกต้ังก็
ตองมาใน  15-16  เดือนขางหนา  การเมืองตองเปล่ียนข้ัว  พรรคของคุณทักษิณตองใชเวลาในการแก
รัฐธรรมนูญอีกหลายเดือน กวาคุณทักษิณจะเขามาเมืองไทยได ผมก็คงจะตายไปแลว

แตทานผูอานท้ังหลายคงยังมีชีวิตอยู  แลวก็จะพบวาคุณทักษิณไมสามารถทำตามคำม่ันสัญญาได

ถึงตอนน้ันแลวทานจะนึกถึงคำพูดของผมในวันน้ี


