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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะความคิดทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูน
ล้อการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวัน 6 ฉบับ รวมไปถึงวิธีคิดในการนาเสนอออกมาเป็นการ์ตูนการเมือง
ในช่วงของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยถ่ายทอดเรื่องราวความคิดของการ์ตูนนิสต์ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการเมือง ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล นโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐบาล รวมไปถึงความคิดเห็นต่อ
พรรคฝ่ายค้าน ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการเมืองไทย
มากยิ่งขึ้น
การ์ ตู น นิ ส ต์ จ ากหนั งสื อ พิม พ์ร ายวัน ฉบับ ต่า ง ๆ ในจุ ล นิ พนธ์ ฉบั บนี้ มี ดั งต่ อไปนี้ คื อ
บัญชา-คามิน เซีย ไทยรัฐ ขวด เดลินิวส์ หมอ ทิววัฒน์ อรุณ วัชระสวัสดิ์ และพล ข่าวสด
การทาสารคดีศึกษาเกี่ยวกับความคิด ทัศนะของการ์ตูนนิสต์ต่อการเมืองไทยในช่วงของ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร การดาเนินเรื่องจะเน้นไปที่ความคิดของการ์ตูนนิสต์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร รวมทั้งพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้น
ผู้ศึกษาได้ไปลงพื้นที่จากการสัมภาษณ์การ์ตูนนิสต์ทั้ ง 6 คน รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้เวลาในการวางแผนงาน 6 เดือน
เพื่อศึกษาข้อมูล เบื้ องต้น และสั มภาษณ์การ์ ตูนนิส ต์ทั้ ง 6 คน เมื่อรวบรวมข้อ มูล จนได้ ที่ก็นามา
สร้างสรรค์เป็นงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ซึมซับกับความคิด ทัศนะทางการเมืองของการ์ตูนนิสต์ที่มีต่อ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ส ามารถให้ประโยชน์กับผู้อ่านได้ ทั้งในแง่สาระความบันเทิงและ
เกร็ดความรู้ต่าง ๆ
การจัดทาหนังสือสารคดี 6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์
ในการทางาน ทั้งเรื่องของการใช้ภาษา การเขียนสารคดี การถ่ายภาพ รวมไปถึงการจัดทารูปเล่ม
หนังสือ ทั้งยังต้องทาวิจัยเพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมาย และประชากรศาสตร์ ว่าหนังสือสารคดี 6 การ์ตูนนิ
สต์มองรัฐบาลยิ่งลักษณ์ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
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กิตติกรรมประกาศ
จุลนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์อริน เจียจันทร์
พงษ์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้ง อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ดร. กันยิกำ ชอว์ อำจำรย์ภมรศรี แดงชัย อำจำรย์วี
ระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ที่กรุณำให้คำปรึกษำ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำน
เป็นอย่ำงสูง
ขอกรำบขอบพระคุ ณ คณำอำจำรย์ ค ณะเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ คำแนะนำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนทำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมสำเร็จได้ด้วยดี
คุณค่ำหรือประโยชน์ อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้กำรสนับสนุนและให้กำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ
อีกทั้งขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลทุกท่ำนที่ได้ใ ห้ควำมกรุณำในกำรสัมภำษณ์แก่ข้ำพเจ้ำ
รวมถึงอนุญำตให้มีกำรบันทึกภำพมำประกอบใช้ในพ็อกเก็ตบุ๊ค
นอกจำกนี้ขอขอบคุณฟ้ำ โอ้ต เน็ต ไหม ที่คอยไปไหนมำไหนเป็นเพื่อนเสมอ และอยู่เป็น
เพื่อนทำงำนยำมดึกดื่น ถึงเช้ำ ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ คนอื่นที่แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ และขอบคุณเพื่อน
วำรสำรฯ ทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมำตลอดสี่ปี
สุดท้ำยนี้ ขอกรำบขอบพระคุณครอบครัว ที่เลี้ ยงดู ข้ำพเจ้ำมำเป็ นอย่ำงดี ให้ ควำมรัก
ควำมอบอุ่น ตลอดจนให้กำรศึกษำ ทำให้ข้ำพเจ้ำมีวันนี้
คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้กำรสนับสนุนและให้กำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ
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ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
พรรคเพื่อไทยภายใต้สโลแกน ‘ขอคิดใหม่ทาใหม่ เพื่อไทยทุกคนอีกครั้ง ’ โดยมี น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของไทย ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด
เมื่ อ วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยใช้ น โยบาย เป็ น ตั ว ชู โ รงในการบริ ห ารบ้ า นเมื องไม่ ว่ า จะเป็ น
โครงการรั บ จ าน าข้าว โครงการบั ต รเครดิ ตเกษตรกร โครงการรถคันแรก โครงการกองทุนสตรี
โครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน ฯลฯ
ซึ่งการนาของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ที่เข้าสู่ถนนการเมืองด้วยการ
เชื้อเชิญจากพรรคเพื่อไทย โดยหลายคนเห็นว่ามีจุดอ่อนสารพัด และถูกโจมตีจากหลายฝ่ายที่เป็น
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็น ข้อครหาจากฝ่ายตรงข้ามกับการดารงตาแหน่ง ที่ว่า เป็นนอมินี ของ
ทักษิณ, ทาเพื่อคนคนเดียว, มีภารกิจหลักคือการพาทักษิณกลับบ้าน ฯลฯ รวมถึงสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในบ้านเมืองอีกมากมายที่รัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องได้รับการพิสูจน์ในการบริหาร
ประเทศ โดยเริ่มนับ ตั้งแต่ปั ญหาน้าท่ว มใหญ่เมื่อปี 2554 ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูช า ตลอดจน
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ที่ต้องสะสาง รวมถึงกระแสข่าวรัฐประหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่
เป็นประชาธิปไตยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ทาให้อนาคตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งว่าจะ
สามารถเดินทางได้ครบ 4 ปีหรือไม่
โดยในช่ว งระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองมีการเปลี่ ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น
ในทางการเมือง ทั้งเรื่องการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าที่มีขึ้นอย่างเป็นลาดับ และบางด้านที่ยังคงต้อง
รอการปรับปรุงพัฒนาอีกมาก การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองและสังคม
เพื่อนามาใช้ประโยชน์แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ก็มีการดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
การศึกษาความรู้สึก แนวคิด ความคิด และทัศนคติทางการเมืองของบุคคลที่มี ลักษณะ
ใกล้ชิด เข้าถึงข้อมูล มีข้อมูลเชิงลึก จากการมีตาแหน่งหน้าที่ มีอาชีพ ประสบการณ์หรือความช่าชอง
ต่อการวิเคราะห์มองเห็นภาพได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์หรือบริบทที่เกิดขึ้นในทางการเมือง ก็ย่อมจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
ซึ่ง การ์ตูนการเมือง (political cartoon) เป็นการแสดงออกในทางความคิด ความเห็น
ทัศนะคติ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมีช่องทางที่ใช้นาเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์ วารสาร เอกสารหนังสือพิมพ์และสื่อในช่องทางอื่น ๆ โดยเป็นลักษณะของภาพวาดที่เกิด
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จากฝีมือของศิลปิ น มักสอดแทรกเนื้อหา ความรู้ การเสียดสี ลงไปในกรอบสี่เหลี่ ยมเล็ก ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการการล้อเลียนเหน็บแนม เพื่อให้เกิดอารมณ์ขัน ประชดประชันใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อผู้ถูกอ้างถึงทั้งทางบวกและทางลบ (วรวิชญ เวนุเคราะห์ 2548: 25)
ปานบัว บุนปาน (อ้างใน อรุณ วัชระสวัสดิ์ 2555: 176) ภาษาภาพของการ์ตูน ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบ ลายเส้น โทนสี ตลอดจนบุคลิกลักษณะของตัวการ์ตูน (cartoon character) ไม่เพียงแต่
ทาหน้ า ที่ ส ะท้ อ นหรื อ วิ พ ากษ์ สั ง คมเท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี พ ลั ง ในการกระตุ้ น “ความตระหนั ก รู้ ” ของ
ประชาชนต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ การ์ตูนการเมืองจึงมีบทบาทมากกว่าการทาให้คนอ่านรู้สึก โศกเศร้า
หรือ ขบขัน เพราะมันทาให้คนอ่าน “คิด” ด้วยเหตุนี้การ์ตูนการเมืองจึงมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหลายครั้งทั้งสองฝ่ายประสานเสียงกันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนโยบายใน
เรื่องต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าการ์ตูนการเมืองเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้ต่อต้าน ท้าทายเยาะเย้ยอานาจ
รัฐอย่างที่ไม่อาจทาได้ในชีวิตจริง
จุดเด่นของการ์ตูนการเมืองคือลักษณะการนาเสนอแบบ “ทีเล่นทีจริง” ซึ่งเอื้อต่อการ
ตีความและทาให้การ์ตูนการเมืองเล็ดลอดเผยแพร่ได้ในยามวิกฤต ต่างจากบทความหรือข้อเขียนซึ่งถูก
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะสานวนภาษาที่ผูกมัด ดังนั้น การ์ตูนการเมืองจึงเป็นช่องทางการแสดง
ความเห็นในหลาย ๆ ประเด็นที่ไม่สามารถพูดได้อย่างเปิดเผยในสังคมไทย และการเป็นแหล่งข้อมูล
การเรียนรู้ที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งในปัจจุบัน
สาหรับการ์ตูนการเมืองในประเทศไทยนั้นมีมานานแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การ์ตูนไทยใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้มีการพัฒนาเติบโตมาจากการ์ตูนการเมือง ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้บุกเบิก โดยมีบุคคลที่จัดว่าเป็น การ์ตูนนิสต์ นักเขีย นภาพล้อการเมืองคนแรก
ของประเทศไทย คือ เปล่ง ไตรปิ่น หรือ ขุนปฎิภาคพิมพ์ลิขิต ท่านผู้นี้ได้พยายามวิพากษ์วิจารณ์การ
เมืองไทยในแบบที่ฝรั่งทา โดยเขียนการ์ตูนวิจารณ์การเมืองไทยในแง่มุมที่คนไทยไม่กล้าทา เหตุเพราะ
คนไทยในยุคนั้นเห็นว่าบรรดาขุนนาง เป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่ที่ประชาชนไม่อาจแตะต้องได้ แม้
จะรู้ว่าทาการไม่สุจริตก็จาต้องอดทน แต่คุณเปล่งเมื่อเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็วิจารณ์ไปตามครรลอง
โดยเขียนเป็นภาพการ์ตูนที่หนักบ้างเบาบ้าง (วรวิชญ เวนุเคราะห์ 2548: 25, นิรวาณ คุระทอง 2553:
16)
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ช่วงนี้นักเขียนการ์ตูนการเมืองมีเสรีภาพที่ล้อเลียนฝ่ายปกครองได้อย่างรุนแรง
เช่น อัศศะ อุทธกานนท์ ที่วาดภาพล้อเลียนเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) รัฐมนตรีมหาดไทยในยุคนั้น
กลายเป็นอีแร้งจนเป็นที่ฮือฮาไปตาม ๆ กัน ต่อมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ซบเซา
การ์ตูนการเมืองก็เลยเงียบหายไปด้วย (ชัย ราชวัตร 2552: 240)
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จนกระทั่งพ.ศ. 2475 ปีแห่งการเปลี่ยนเปลี่ยนการปกครองสู่ยุคประชาธิปไตย เสรีภาพ
เบ่งบาน การ์ตูนเริ่มมีบทบาทอีกครั้ง โดยมี สวัสดิ์ จุฑะรพ ได้นาเอาวรรณคดีไทยมาวาดดัดแปลงบท
เจรจาใหม่ แต่ยังคงรักษาเค้าโครงเดิมไว้ จนมี “ขุนหมื่น” ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณสวัสดิ์ไปใน
ที่สุด
ต่อมาพ.ศ. 2489 ประยูร จรรยาวงษ์ สร้างตัวการ์ตูน “ศุขเล็ก” ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์
ไทย จนประสบความสาเร็จอย่างสูงจากการล้อเลียนการเมือง กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของประยูร จน
มาถึงยุคที่เมืองไทยอยู่ ใต้ระบอบเผด็จการทหาร ทาให้ การ์ตูนการเมืองเติบโตได้อย่างยากลาบาก
หนังสือพิมพ์ถูกกดดัน หลายฉบับถูกปิด แต่คุณประยูรยังคงยืนหยัดสร้างผลงานของเขาต่อไป ถือว่า
ในช่วงนี้ไม่มีใครที่เขียนการ์ตูนการเมือ งจะเด่นเกินกว่าประยูร จรรยาวงษ์ (สุกัญญา ตีระวนิช 2520:
127, สังเขต นาคไพจิตร 2530: 28)
วงการการ์ตูนการเมืองไทยมีชีวิชีวามาโดยตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ประชาชนไทยร่วมกับนิสิตนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยได้ แม้จะไม่เต็มใบก็ตาม ซึ่งเป็นการเริ่มต้น
ครั้งใหม่ที่มีรัฐบาลยอมฟังเสียงชาวบ้านคนธรรมดา หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เริ่ม
เบ่งบาน การ์ตูนการเมืองกลับมาคึกคักโชติช่วงอีกครั้ง มีนักเขียนการ์ตูนเกิดขึ้นหลายต่อหลายคน เช่น
“วัตต์” สุชีพ ณ สงขลา, ณรงค์ พัว, อรุณ วัชรสวัสดิ์, พิจารณ์ ตังคไพศาล, ชัย ราชวัตร, “อู๊ดด๊า” จุลิ
นทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ฯลฯ (วรวิชญ เวนุเคราะห์ 2548: 29)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เผด็จการกลับมาครองเมืองอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลของนายธานินทร์
กรัยวิเชียร ได้เข้าควบคุมหนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวด เสรีภาพของประชาชนถูกเหยียบย่า หนังสือพิมพ์
ถูกปิด นักเขียนการ์ตูนการเมืองหนีไปอยู่ป่าบ้าง ต่างประเทศบ้าง อาจพูดได้ว่ายุคนี้ คือ ยุคมืดของ
นักเขียนการ์ตูนการเมืองโดยแท้
พ.ศ.2527 ประชาธิป ไตยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
เสรีภาพของสื่อมวลชนไม่ถูกริดรอนเท่าใดนัก เปิดโอกาสให้นักเขียนการ์ตูนการเมืองก็สามารถทางาน
ได้อย่างสะดวกใจ จวบจนปัจจุบัน เมืองไทยมีนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่ ๆ อีกหลายคน เช่น “เซีย”
“แอ๊ด” “หมอ” “ขุนพล” “ธานี” “เรณู ปัญญาดี” “พล ข่าวสด” ฯลฯ ทาให้การ์ตูนการเมืองได้รับ
ความนิยมและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่าการ์ตูนการเมืองอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดย
ตลอดและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย (วรวิชญ เวนุเคราะห์ 2548: 30)
สาหรับสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการเสนอข่ า วเป็ น อย่ า งมาก เพราะสื่ อ เหล่ า นี้ ถื อ เป็ น
กระบวนการทางสังคมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของความเป็นสังคมเดียวกัน ดังนั้น การแสดงออกที่
สามารถทาให้ ผู้อ่านได้รับ ข่าวสารจึงมีความส าคัญ ซึ่งการ์ตูนการเมืองก็เป็นส่ว นหนึ่งที่แฝงความ
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คิดเห็น มีการประชดประชัน เสี ย ดสี สั งคม หรือล้ อเลี ยนบุคคลทางการเมือง จนได้รับความนิยม
กลายเป็นของจาเป็นสาหรับหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาว่ า นั ก เขี ย นการ์ ตู น การเมื อ ง
หนังสือพิมพ์รายวันของไทย มีมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมและความรู้สึกทางการเมืองในช่วง
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างไรบ้าง เพื่อการศึกษาที่จะสามารถสร้างความเข้าใจทางการเมือง
และแนวทางที่จะนาไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทัศนะทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. เพือ่ นาผลการศึกษามาเขียนถ่ายทอดจัดทาเป็นหนังสือสารคดี
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์
โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : ศึกษาทัศนคติ ความคิด ค่านิยม และความรู้สึกของนักเขียนการ์ตูน
การเมืองได้แก่ เซีย ไทยรัฐ ขวด เดลินิวส์ พล ข่าวสด อรุณ วัชระสวัสดิ์ มติชน และหมอ กรุงเทพ
ธุรกิจ ในช่วงรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับนักเขียนการ์ตูนการเมืองของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ

ขั้นตอนกำรศึกษำ
1. ศึกษาที่มาของการ์ตูนการเมือง และนักเขียนการ์ตูนการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. วิเคราะห์การ์ตูนและทัศนคติทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนแต่ละคน ก่อนลงพื้นที่
สัมภาษณ์
3. เก็บข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหัวข้อที่วางแผนไว้
4. วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่ม
5. ผลิตชิ้นงาน
6. ประเมินผลงาน
แผนกำรดำเนินงำน
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเขียนการ์ตูนการเมือง
ร่างเนื้อหา/ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เริ่มเขียนงานบางส่วน
เก็บข้อมูล/หาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด

เขียนงานทั้งหมด รวบรวมเนื้อหา และภาพประกอบ
แก้ไขงานสมบูรณ์ วาง layout จัดทารูปเล่ม
สรุปผลการวิจัย
จัดทาเอกสาร
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึง ความคิด ทัศนะทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูน ต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ชินวัตร
2. คาดว่า จะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ ผู้ อ่ า นเกิ ดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเหตุก ารณ์ บริ บ ท และ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในรัฐบาลยิ่งลักษณ์
นิยำมศัพท์
กำร์ตูนกำรเมือง (political cartoons) ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ภาพการ์ตูนล้อที่เกิดขึ้น
จากผลทางการเมือง ทาหน้าที่แสดงความคิดเห็น ให้ข้อสรุป ให้ความรู้ ในรูปแบบของการล้อเลียนตัว
บุคคล เหตุการณ์ หรื อพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่แฝงไว้ด้ว ย
อารมณ์ ความรู้สึก การเสียดสี ประชดประชัน การเปรียบเปรย เป็นการบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพ
ลักษณะเด่นของการ์ ตูนการเมืองเกิดจากความคิดรวบยอด ที่ต้องการให้ ผู้อ่านเกิดแง่คิดใหม่และ
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สามารถเรียนรู้เรื่องราวทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ของ นักวาดการ์ตูนการเมืองจากในหนังสือพิมพ์
ห้าฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (เซีย ไทยรัฐ) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ขวด เดลินิวส์) หนังสือพิมพ์มติ
ชน (อรุณ วัชระสวัสดิ์) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (หมอ ทิววัฒน์) หนังสือพิมพ์ข่าวสด (พล ข่าวสด)
โดยศึกษาในระยะเวลาช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทัศนะทำงกำรเมือง หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความเชื่อ และแนวโน้มที่จะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ ที่จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การตอบสนองของบุ ค คลในเชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบต่ อ บุ ค คล สิ่ ง ของ และ
สถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ โดยที่ความคิดนี้ สามารถเรียนรู้ หรือจัดการได้โดย
ใช้ประสบการณ์ และสามารถที่จะรู้ หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ
หรือจากการสารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น
นักเขียนกำร์ตูน หรือ กำร์ตูนนิสต์ หมายถึง บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการ
เขียนการ์ตูน ที่มีจุดมุ่งหมายในการนาเสนอความคิดเห็นเพื่อความบันเทิง โดยนาเสนอในรูปแบบ
การ์ตูนช่องเดียวจบหรือหลายช่องจบก็ได้ ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว การเคลื่ อนไหวใหม่ ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีกาหนดการออกตีพิมพ์ที่แน่นอนตายตัว โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวั น โดยมี
เนื้ อหาหลั กคือข่าวสารบ้ านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าว
อาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง มีการใช้รูปภาพประกอบเนื้อหา ทาให้เนื้อหา
ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้อาจมีส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น พยากรณ์อากาศ และ การ์ตูน ซึ่ง
โดยทั่วไปเป็นการ์ตูนล้อเลียนการเมือง
รัฐบำลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมายถึง รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนาของ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของไทย
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงการจั ด ท าหนั ง สื อ สารคดี “ศึ ก ษาความคิ ด ของนั ก เขี ย นการ์ ตู น การเมื อ งใน
หนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาเกี่ยวกับการ์ตูนล้อการเมือง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนสารคดี
3. ทฤษฎีการออกแบบและจัดทาหนังสือเล่ม
4. ทฤษฎีการถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบ
5. แนวคิดการพิมพ์
แนวคิดและทฤษฎี
1. ความเป็นมาเกี่ยวกับการ์ตูนล้อการเมือง
1.1 การ์ตูนการเมือง (political cartoons)
มาจากคาว่า ‘caricature’ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เกิด ขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศอิตาลี ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยพี่น้องตระกูล Caracci และบรรดาลูกศิษย์ของ
เขา พี่น้องตระกูลนี้มักจะเล่นเกมวาดภาพที่น่าขบขันของเพื่อน ๆ ของเขา เขาเรียกภาพวาดแบบนี้ว่า
caricature ซึ่งมาจากคาในภาษาอิตาเลียนหมายความว่า "บรรทุก" คือ การบรรจุภาพวาดด้วย
รายละเอียดที่เกินความเป็นจริง หลังจากนั้นเป็นต้นมา ภาพเขียนแบบ caricature ก็ได้แพร่หลายไป
ในยุโรป เริ่มตั้งแต่เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ และต่อมาก็ได้แพร่หลายติดตามผู้อพยพที่ไปยัง
อเมริกาด้วย (ชัย ราชวัตร 2543: 173)
นฤมล เรืองณรงค์ (2533: 4) ได้ให้ความหมายการ์ตูนล้อการเมือง (political
cartoon) หรือ การ์ตูนบรรณาธิการ (editorial cartoon) ว่าเป็นภาพล้อบุคคลหรือวัตถุที่ทาให้ขัน
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างให้เกินความเป็นจริง แต่ไม่มีประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นการ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจุดสาคัญ เช่น รูปร่างดูสูงเก้งก้าง หรือหัวโตตัวเล็ก ฯลฯ แต่สามารถดู
ออกทันทีว่าเป็นใคร หรืออะไร เพราะผู้วาดยังคงลักษณะเดิมไว้ ภาพการ์ตูนที่วาดจะตีพิมพ์ลงสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร โดยมีเนื้อหาล้อเลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคม,
เศรษฐกิจและการเมือง จุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานและความขบขัน ในบางครั้งอาจสอดแทรกถึง
วิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ จะมีคาบรรยายหรือไม่มีก็ได้ อาจมีช่องเดียวหรือหลายช่องก็ได้ โดยนักวาด
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การ์ตูนล้อการเมืองนั้น ถือว่า เป็นคอลัมนิสต์หรือบรรณาธิการคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ
เรียกว่า การ์ตูนิสต์ (cartoonist)
การ์ตูนการเมืองพบมากในหนังสือพิมพ์ คือมักใช้วาดล้อเลียน เสียดสี ประชด
ประชันสังคม โดยเฉพาะทางด้านการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ ซึ่งโดยปกติ
การ์ตูนการเมืองมักจะอยู่ในหน้าเดียวกับบทบรรณาธิการ แต่กรณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะอยู่ใน
หน้า 3 ของหนังสือพิมพ์
1.2 องค์ประกอบของการ์ตูนการเมือง
สุดรัก จรรยาวงศ์ (อ้างใน ปราพร กันตะวงษ์ 2550: 29-30) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของการ์ตูนการเมืองไว้ 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่เป็นภาพของความเป็นจริง ซึ่งนักเขียนการ์ตูนจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึง
สิ่งที่เขาคิดว่า ดีหรือไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนนั้น
- ส่วนที่เป็นตัวสาร ซึ่งแสดงโดยภาพลายเส้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาคิดว่า
น่าจะต้องทา (หรือปฏิกิริยาที่ควรกระทา)
- ส่วนที่นักเขียนการ์ตูนจะใช้ศิลปะและเทคนิคของการ์ตูนและจินตนาการเพื่อ
ทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามว่าเขาควรจะรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ขบขัน เศร้าใจ ขุ่นข้อง
หงุดหงิด ฯลฯ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพของความเป็ น จริ ง นั้ น นั ก เขี ย นการ์ ตู น จะเป็ น ผู้ เ ลื อ ก
ประเด็นหรือข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งขึ้นมา ซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ และสร้างให้เห็นว่า
เขามีความคิดอย่างไรก็หาเรื่องนั้น โดยวิธีหรือเฉพาะบางจุดที่เห็นว่าสาคัญที่สุด การให้ความสาคัญกับ
ประเด็นใด ๆ ของนักเขียนการ์ตูนมักเป็นเรื่องของ
1. สังคมหรือชุมชน ซึ่งนักเขียนผู้นั้นอาศัยอยู่และเขาพยายามจะปกป้องและดูแล
ให้เจริญก้าวหน้า
2. ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เขาคิดว่ามีความสาคัญเกินกว่าจะละเลยไปได้
ในภาพการ์ตูนการเมืองนั้น มักจะมีสารหรือข้อความเฉพาะบางอย่างซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ผู้นาทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะสามารถจัดการหรือปรับปรุงได้ ซึ่งสิ่งนี้เกิดได้รับจาก
ความสนใจและรั บ ผิ ด ชอบของนั กเขีย นการ์ตูนต่ อสิ่ งที่ เกิด ขึ้นในชุมชน อัน เป็นที่ รักของเขาและ
กลายเป็นจริง มีจริยธรรมในการผลิตผลงานการ์ตูนการเมืองของนักเขียนการ์ตูนทั้งหลาย
1.3 รู ป แบบของการ์ตู นการเมือง แบ่ง ได้เ ป็น 4 รูปแบบ คื อ (เชษฐา ทรัพ ย์เย็ น
2547)
- The Descriptive การ์ตูนแบบอธิบายเหตุการณ์ เป็นการ์ตูนเชิงอธิบาย
เหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นทางการเมืองตามที่ผู้เขียนเข้าใจ มีจุดประสงค์ให้ความบันเทิงเป็นหลัก
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- The Laughing Satirical การ์ตูนเสียดสีเชิงขบขัน เป็นการ์ตูนเสียดสี
การเมืองเชิงขบขัน ซึ่งเป็นลักษณะของการ์ตูนการเมืองในสังคมประชาธิปไตยส่ วนใหญ่ การ์ตูนมุ่งที่
จะให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงระบบการปกครองมากกว่าจะต้องการล้มล้างทาลาย โดยเป็นการกระตุ้น
ให้นักการเมืองทาในสิ่งที่ถูกต้องโดยการกระเซ้าเย้าแหย่มากกว่าจะมุ่งโจมตี
- The Glorifying การ์ตูนแบบยกย่องให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ลักษณะการ์ตูนแบบนี้จะ
พบได้ ใ นสมั ย ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ น าประเทศหรื อ ประธานาธิ บ ดี ค รั้ ง ส าคั ญ ๆ เช่ น Theodore
Roosevelt เข้าชิงตาแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
- The Destructive Satirical การ์ตูนเสียดสีเชิงมุ่งทาลาย เป็นการจงใจให้เกิด
ความเจ็บปวด ทรมาน เช่น การกล่าวว่าเลวกว่าสัตว์ หรื อไม่ใช่มนุษย์และการกระทาของบุคคลผู้นั้น
ไม่ อ าจให้ อ ภั ย ได้ (การ์ ตู น การเมื อ งในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ความรุ น แรงที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลในเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
(psychological)
สุธีรา สาธิตภัทร (2524: 10-11) ได้แบ่งการนาเสนอการ์ตูนล้อสังคมเป็น 2
ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ประเภทช่องเดียวจบ เป็นการนาเสนอที่จบในภาพ ๆ เดียวหรือช่องเดียว การ
สื่อความคิดมุ่งไปที่ภาพซึ่งอาจมีตัวหนังสือประกอบหรือไม่มีก็ได้
2. ประเภทหลายช่องจบ เป็นการนาเสนอด้วยภาพหลายภาพ ซึ่งต่อเนื่องกัน จึง
มีการดาเนินเรื่อง และส่วนใหญ่มีบทสนทนา ลักษณะทั่วไปจึงเหมือนกับการแสดงละคร จานวนภาพมี
ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ช่อง ส่วนมากมี 4 ช่องในหนึ่งความคิด
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ภาพที่ 2-1 การ์ตูนช่องเดียวจบ
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21/05/2556
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ภาพที่ 2-2 การ์ตูนหลายช่องจบ
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 02/05/2556
การนาเสนองานการ์ตูนการเมือง ในแต่ละรูปแบบที่มีขอบเขตในการให้สิทธิ
เสรีภาพ แก่สื่อมวลชนในการทางานด้านสื่อสารเช่นการเขียน การพิมพ์ หรือการโฆษณา ย่อมมี
ขอบเขตในการทางานที่แตกต่างกัน ดังในระบอบการปกครองในแต่ละรูปแบบดังนี้
1. ระบอบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ การ์ตูนการเมืองในระบอบนี้จะถูกควบคุม
เข้มงวดและมักถูกผู้ปกครองใช้เพื่อเป็นกระบอกเสียงของตน สร้างมติสาธารณะตามที่ตนต้องการ
2. ระบอบการปกครองแบบอานาจนิยม ในระบอบนี้สื่อมวลชนไม่มีอิสรภาพ
เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างเคร่งครัด แต่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการ
วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนได้
3. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต้อง
รับฟังพร้อมยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล การ์ตูนการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
จัดว่าเป็นการวิจารณ์อย่างอิสระ การวิจารณ์ผู้นาประเทศและนโยบายของเขาก็เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่ า
กาลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองและควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนสารคดี
2.1 ความหมายของสารคดี
มาลี บุญศิริพันธ์ (อ้างใน วนิดา บารุงไทย 2545: 8) กล่าวว่า การเขียนสารคดี
จัดเป็นการเขียนสร้างสรรค์ชนิดหนึ่ง แสดงความสามารถของผู้เขียนในการสื่อความหมายให้ผู้อ่านเกิด
จินตนาการ อารมณ์ร่วมกับผู้เขียน ผู้เขียนสารคดีจึงต้องมีจินตนาการจากความคิดริเริ่มของตนเอง
สามารถถ่ายทอดความคิดคานึงได้อย่างสละสลวย แปลกใหม่ โดยการเลือกใช้ถ้อยคา ภาษา และ
ข้อมูลที่เสริมสร้างสติปัญญาความเพลิดเพลินและประทับใจให้กับผู้อ่านในเวลาเดียวกัน
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ม.ล.เสริมแสง พันธุมสุต (อ้างใน วนิดา บารุงไทย 2545: 8) กล่าวว่า สารคดี
หมายถึงงานเขียนหรือวรรณกรรมที่ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเสนอสาระที่เป็นจริง ตามข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที่ป รากฏขึ้น จริ ง เพื่อให้ผู้ อ่านได้รับความรู้ ความคิด ความกระจ่างแต่ในขณะเดียวกัน
ผู้เขียนก็จะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างมีศิลปะ มีวิธีการเสนอเรื่องให้เกิด “รส” เสมือนหนึ่ง
ผู้อ่านมีส่วนร่วมรู้ในเรื่องหรือเหตุการณ์นั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดความบันเทิงใจ หรือความประทับใจ
สารคดี หมายถึง วรรณกรรมร้อยแก้วที่มุ่งให้ผู้อ่านได้รับสาระข้อเท็ จจริง รวมทั้ง
ความรู้และความคิดเห็นเป็นประเด็นสาคัญ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินจากศิลปะการ
เขียนของผู้แต่งไปด้วย (สายทิพย์ นุกูลกิจ 2543: 241)
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1182) ให้ความหมายว่า เป็นเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก
ความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เป็นต้น
ความหมายโดยสรุปสารคดี หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่นาเสนอสาระ
ข้อเท็จจริง มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้ผู้รับสารได้รับความรู้และความคิดเห็น ผ่านการนาเสนอด้วย
ทรรศนะของผู้เขียน และลีลาการเขียนเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน
2.2 ประเภทของสารคดีที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ (ธัญญา สังขพันธานนท์ 2548: 23-27)
จาแนกได้ดังนี้ 1) สารคดีรายงานเหตุการณ์ 2) สารคดีชีวิตบุคคล 3) สารคดีเด็ก 4) สารคดีท่องเที่ยว
5) สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) สารคดีวิถีชีวิต 7) สารคดีเกี่ยวกับสตรี 8) สารคดี
รายงานพิเศษ หรือ "สกู๊ปพิเศษ" 9) สารคดีเชิงข่าว
สรุป โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จัดอยู่ในสารคดีประเภทชีวิตบุคคล หมายถึง สารคดีที่
มุ่งนาเสนอเรื่องราว หรื อแง่มุมในชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นคนเด่นคนมี
ชื่อเสียง แต่ชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญก็สามารถนามาเขียนเป็นสารคดีชีวิตประเภทนี้ได้ขึ้นอยู่กับ
การเลือกและการจับประเด็นที่จะนาเสนอ ลักษณะของสารคดีเกี่ยวกับชีวิตบุคคลจะเป็นการนาเสนอ
ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับชีวประวัติ อาชีพการงาน การต่อสู้ชีวิต ความสาเร็จหรือความล้มเหลว อุดมคติ
หรือปรัชญาชีวิตที่บุคคลนั้น ๆ ยึดถือเป็นแนวทางผู้เขียนจะต้องเรียบเรียง และจัดลาดับการนาเสนอ
ให้น่าอ่าน คุณค่าของสารคดีชีวิตบุคคลอยู่ที่การแสดงแบบอย่างให้เห็นวิถีการดาเนินชีวิ ตของปัจเจก
บุคคล ซึ่งอาจจะมีทั้งแง่มุมในด้านที่ประสบความสาเร็จและความล้มเหลว นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจชีวิตมนุษย์ได้มากขึ้น อาจเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้กับผู้อ่านด้วย
สารคดีประวัติบุคคลที่ไทยได้รับแบบอย่างมาจากตะวันตกมีรูปแบบการเขียนอยู่
สองประเภทคือ สารคดีชีวประวัติ (biography) และสารคดีอัตชีวประวัติ (autobiography) สารคดี
แบบชี ว ประวั ติ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ แ ต่ ง เขี ย นถึ ง ประวั ติ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า น่ า สนใจ ส่ ว น
อัตชีวประวัตินั้นเจ้าของประวัติเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตัวเอง
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ปัจ จุบั น สารคดีชีว ประวัติห รือชี วิตบุคคลยังคงได้รับความนิยมจากผู้ เขียนและ
ผู้ อ่ านโดยตลอด ลั กษณะการเขี ย นมีทั้ ง ชีว ประวั ติข นาดสั้ น เป็ นบทความสารคดี ตีพิ มพ์ ตามหน้ า
นิตยสารและวารสารต่าง ๆ รวมไปถึงสารคดีขนาดยาวที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม
อย่างไรก็ตามสารคดีชีวประวัติ หรือสารคดีชีวิตบุคคลในทัศนะของ (ธัญญา สังข
พันธานนท์ 2548: 124) ที่เป็นสารคดีแนวใหม่ มีลักษณะและวิธีการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนสาร
คดีชีวิตบุคคลของนักเขีย นรุ่น เก่าอยู่มาก ทั้งในด้านวิธีคิดและจุดมุ่งหมายในการเขียน ซึ่งอาจตั้ง
ข้อสังเกตได้ดังนี้
1. สารคดีชีวิตบุคคล คือสารคดีที่มุ่งนาเสนอเรื่ องราวในชีวิตของบุคคลในมิติรอบ
ด้าน กล่าวคือ ไม่เพียงแต่นาเสนอว่าบุคคลนั้นเป็นใคร แต่ต้องบอกว่า เขาเป็นคนอย่างไร และ ทาไม
ถึงเป็นเช่นนั้น
2. นักเขียนสารคดีบุคคลแนวใหม่ต้องมองบุคคล ในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีชีวิตที่
น่าสนใจในตัวเอง ในฐานะมนุษย์ปุถุชนที่มีทั้งด้านดีและด้านที่บกพร่อง สิ่งที่มีคุณค่าในการศึกษาชีวิต
บุคคลก็คือประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการดาเนินชีวิต อุดมคติหรือความมุ่งหมายในชีวิต ดังนั้น
นักเขียนสารคดีชีวิตบุคคลแนวใหม่จะต้องมองชีวิตอย่างถี่ถ้วนชี้ให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบด้านใน
ฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
3. สารคดีชีวิตบุคคลแนวใหม่ไม่จากัดที่จะนาเสนอเฉพาะชีวประวัติของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง คนสาคัญ หรือคนที่มีบทบาทในสังคมเท่านั้น แต่สามารถเขียนถึงประวัติของบุคคลธรรมดา
สามัญก็ได้ เพราะชีวิตแต่ละชีวิตต่างมีแง่มุม และประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่ากัน เช่น อาจ
เขียนถึงนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
บุคคลดีเด่นของสังคม คนขายพวงมาลัย หรือนักร้องนักดนตรีข้างถนนก็ได้
4. สาระและน้าเสียงของสารคดีชีวิตบุคคลตามแนวทัศนะใหม่ ไม่จาเป็นต้องมอง
เจ้าของประวัติในแง่เชิดชู ยกย่องหรือสดุดีเพียงด้านเดียว แต่ควรจะชี้ให้เห็น “ชีวิต” ของบุคคลนั้น ๆ
ตามที่เป็นจริง เป็นเหตุเป็นผลและสัมพันธ์กับปัจจัยเหตุต่าง ๆ ในชีวิต สารคดีชีวิตบุคคลแนวใหม่ ต้อง
ยืนยันความคิดที่ว่าประสบการณ์ชีวิตของคน ๆ หนึ่งอาจเป็นบทเรียนและแนวทางในการเรียนรู้และ
ทาการเข้าใจชีวิตให้แก่บุคคลอื่นหรือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตระหนักว่าชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนั้นมี
ลักษณะเฉพาะ (เลียวนารด์ วิตต์ อ้างใน ธัญญา สังขพันธานนท์ 2548: 125)
5. ต้องนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตบุคคลอย่างรอบด้านและถ้วนทั่ว โดยอาศัย
หลักฐานและข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าของเจ้าของประวัติ การบอกเล่า
โดยบุ คคลที่เกี่ย วข้อง การสั งเกต การใช้เอกสารเชิงหลักฐาน เช่น สมุดจดบันทึก จดหมาย หรือ
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การนาเสนอข้อมูลก็ควรเป็นไปอย่างเที่ยงตรงรอบด้านเพื่อให้
ผู้อ่านได้พิจารณาและตัดสินเอาเอง
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6. สารคดีชีวิตบุคคลตามแนวทัศนะใหม่จะต้องนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันต้องมีศิลปะในการเขียน โดยการใช้กลวิธีที่น่าสนใจ มีสีสันบรรยากาศและมุ่ง
ให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน กล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องเป็นสารคดีที่ให้ความรู้ (knowledge) ให้
เรื่องราวสาระ (information) และให้ความจรรโลงใจ (inspairation) (รัญจวน อินทรกาแหง, อ้างใน
ธัญญา สังขพันธานนท์ 2548: 126)
2.3 การกาหนดแก่นเรื่องและโครงเรื่อง ในการเขียนสารคดีนั้นจาเป็นจะต้องมีการ
กาหนดแนวทางของเรื่องไว้คร่าว ๆ เพื่อที่จะดาเนินเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อไปในทิศทางที่ควรจะ
เป็นและได้กาหนดเอาไว้ การวางแก่นเรื่องและโครงเรื่องจึงมีความสาคัญ และมีแนวความคิด
ดังต่อไปนี้
2.3.1. การกาหนดแก่นเรื่อง (theme) หมายถึง ความคิดอันเป็นศูนย์กลางของ
เรื่อง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวความคิดหลักของเรื่อง จุดเน้นคือประเด็นหลักที่ต้องการจะเขียนถึง
แก่นเรื่องเป็นสาระสาคัญของจุดเน้นนั้น แก่นเรื่องในสารคดี ยังสามารถเจาะจงไปได้อีกว่า แก่นเรื่องที่
ผู้เขียนต้องการจะเขียนนั้นควรมีลักษณะ หรือเป็นไปในทิศทางใด เช่น
1) แก่นเรื่องเน้นความสะเทือนใจ หมายถึง แก่นเรื่องที่ต้องการสร้างความ
สะเทือนใจและเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่าน เหมาะกับการเขียนสารคดีชีวิตบุคคล สารคดีวิถีชีวิต
2) แก่นเรื่องเน้นความรู้สึกร่วมหรือใกล้ชิด เป็นแก่นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการ
ให้ผู้อ่านรู้สึกว่า เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้อ่าน ซึ่งอาจประสบพบเจอในวันหนึ่งวันใดก็เป็นได้
3) แก่นเรื่องเน้นความแปลก ผิดปกติ เป็นแก่นที่มีจุดเน้นไปยังการ
นาเสนอปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมอันแปลกแตกต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง เป็น
เรื่องราวที่คาดไม่ถึง
4) แก่นเรื่องเน้นความเป็นวิชาการ เป็นแก่นเรื่องที่มุ่งเน้นในการนาเสนอ
ความรู้ข้อเท็จจริงเชิงวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ แก่นเรื่องประเภทนี้มักพบในสารคดีที่มุ่งนาเสนอ
เรื่องราวเชิงวิชาการมากกว่าการสร้างสีสันบรรยากาศของเนื้อเรื่อง
2.3.2 การกาหนดโครงเรื่อง (outline) เป็นสิ่งจาเป็นในการเขียนงานที่ต้อง
นาเสนอสาระและความคิด เพื่อให้สามารถจัดระบบความคิดและประเด็นของจุดเน้นได้อย่างละเอียด
และสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกว่าจากจุดเน้นและประเด็นของเรื่องผู้เขียนจะบอกอะไรแก่ผู้อ่านได้
บ้าง รวมไปถึงการจัดลาดับประเด็นย่อย ๆ การวางโครงเรื่องจึงมีความสาคัญในการกาหนดทิศทาง
ของการเขียนให้แคบลงมาว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้เขียนจะเรียงลาดับเขียนถึงสิ่งใดก่อนหลังการวาง
โครงเรื่องในสารคดีหากเปรียบเทียบเป็นการเขียนนวนิยายนั้น ก็ไม่มีความแตกต่างกันเป็นขั้นตอนที่
สาคัญซึ่งผู้เขียนสารคดีควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะจะช่วยให้การจัดระบบความคิดและ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

14
ข้อมูลเป็นเอกภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การกาหนดจุดเน้นก็ดี การวางโครงเรื่องก็ดี หรือปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม (ธัญญา สังขพันธานนท์ 2553: 55- 60)
2.4 รูปแบบการเขียนสารคดี (ประมวลจาก ชลออ รอดลอย 2551: 30 – 44) โดยทั่ว
ๆ ไป สารคดีจะประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ
2.4.1 ชื่อเรื่อง สาคัญมากที่สุด เพราะเป็นคาหรือข้อความแรกที่ผู้อ่านมองเห็น
เพราะการตั้งชื่อเรื่องนี่เองจะเป็นตอนที่กระทบใจผู้อ่าน ทาให้ผู้อ่านต้องการติดตามเนื้อหาต่อไป
1. การตั้งชื่อเรื่องสาหรับสารคดี ชื่อเรื่องของสารคดีก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ของนักเขียนสารคดีมือใหม่ หลายคนหาทางออกไม่ได้ ไม่ทราบว่าการตั้งขื่อเรื่องมีแนวทางอย่างไร ที่
จริงแล้วชื่อเรื่องเป็นอักษรตัวแรกที่ผู้อ่านมองเห็น ถ้าตั้งชื่อเรื่องต้องใจหรือกระทบใจผู้อ่านก็จะทาให้
ผู้อ่านสนใจจะอ่านตอนต่อไป ผู้เขียนสารคดีจึงต้องพิถีพิถันและระมัดระวังเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่ องเป็น
อย่างดี การตั้งชื่อเรื่องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับการเขียนสารคดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
- แบบชี้นาเนื้อหา (description) การตั้งชื่อเรื่องแบบชี้นาเนื้อหาเป็น
การตั้งที่ง่ายด้วยการนาความสาคัญของเนื้อหามาสรุปเป็นความคิดรวบยอด แล้วนามาตั้งชื่อเรื่อง
บอกผู้อ่านตรง ๆ ว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ผู้อ่านทราบทันทีว่าเป็นเรื่องที่
อยู่ในความสนใจของตนเองหรือไม่ ถ้าสนใจก็อ่านต่อไป หากไม่อยู่ในความสนใจก็ไม่อ่าน การตั้งชื่อ
เรื่องแบบชี้นาเนื้อหานี้ ส่วนมากแล้วจะตั้งชื่อแบบกระชับ เพราะสรุปเป็นความคิดรวบยอดแล้ว
- แบบสาบัดสานวน (sytle of speech title) การตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ชื่อ
ก็บอกชัด ๆ แล้วว่า เป็นการจงใจนาสานวนโวหารแบบแปลก ๆ มาใช้ในการตั้งชื่อเรื่องให้สะดุดตา
ผู้อ่าน การตั้งชื่อเรื่องแบบนี้กาลังเป็นที่นิยมกันมากพอสมควรในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะภาษาไทยเป็น
ภาษาที่มีลีลาสานวนใช้อยู่มากมาย สานวนใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทาให้ผู้เขียนรู้สึกสนุกที่จะคิดสานวน
ใหม่ ๆ ขึ้นใช้ในงานเขียนของตน ผู้อ่านเองก็พลอยสนุกสนานไปด้วย บางครั้งอ่านแล้วก็ยังงง ๆ อยู่แต่
ก็อ่านเพราะอยากทราบว่าสานวนภาษาที่นามาตั้งชื่อเรื่องนั้ นหมายความว่าอย่างไร การตั้งชื่อเรื่อง
แบบสาบัดสานวนนี้ บางครั้งก็เป็นการนาเอาสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อ
นั่นคือ นาเอาสุภาษิต คาพังเพย ที่ยังเข้ากับยุคสมัยมาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง
- แบบคนคุ้นเคย (someone you know title) การตั้งชื่อเรื่องแบบนี้
เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่ผู้อ่านอ่านแล้วจะมีความรู้สึกสนิทสนมกับผู้เขียนเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนข้างบ้าน
เดินเข้ามาคุยอยู่ในบ้านของเรากระนั้น กล่าวได้ว่า เมื่อเห็นชื่อเรื่องแล้ว เราจะมีความรู้สึกอบอุ่นดังนั้น
เรื่องเหล่านี้ก็ต้องอ่านเป็นธรรมดา
- แบบคาถาม (question title) การตั้งชื่อเรื่องแบบใช้คาถามนี้เป็นการ
ท้าทายผู้อ่านอยู่ในที ผู้อ่านเห็นชื่อเรื่องแล้วก็มักจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ
คาถามยิ่งท้าทายมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการยั่วยุให้ผู้อ่านอยากอ่านมากขึ้นเท่านั้น
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- แบบชวนฉงน (suspense title) การตั้งชื่อเรื่องชวนฉงนนี้เป็นที่
น่าสนใจใกล้เคียงกับการตั้งชื่อเรื่องแบบคาถามที่กล่าวถึงแล้ว ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะเป็น
ผู้ที่ชอบใส่ใจกับตัวเองที่ชวนให้สงสัยมากเป็นพิเศษดังนั้นวิธีการตั้งชื่อเรื่องให้ชวนฉงนจึงเป็นทางหนึ่ง
ที่จูงใจให้ผู้อ่านอยากอ่านเรื่องราวดังกล่าว
- การตั้งชื่อเรื่องแบบอื่น ๆ การตั้งชื่อเรื่องนั้น ผู้เขียนมีสิทธิ์ที่จะคิดตั้ง
ชื่อเรื่องให้แปลกแหวกแนวไปจากนี้ก็ได้ ไม่ผิดแต่อย่างใด การคิดตั้งชื่อแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนควรจะลองคิดดู
2. การตั้งชื่อเรื่องของสารคดีมีข้อควรคานึงอยู่เสมอ คือ
- เหมาะแก่กาลเทศะ
- แปลกใหม่และคมคาย
- จดจาง่าย
- ครอบคลุมเนื้อเรื่องได้ทั้งหมด
2.4.2 ความนาหรือคานา ของสารคดีเป็นตอนที่ผู้เขียนมุ่งที่จะจูงใจให้ผู้อ่านได้อ่าน
เนื้อเรื่องโดยการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนั้ น ผู้เขียนสารคดีมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมความถนัด และความสามารถเฉพาะตัว จึงจะเห็นได้ว่า ความนาของสารคดีมีหลายแบบไม่
ซ้ากันความนา (lead) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่จะนาผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่องของสารคดี การเขียน
บทความนาเป็นเรื่องที่ผู้เขียนจะต้องใช้เวลาคิดพิจารณาเลือกกลุ่มคาหรือประโยคที่เหมาะสมเพื่อที่จะ
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่องต่อไป คาทุกคา ประโยคทุกประโยคในความนา
จะต้องมีพลังและมีเสน่ห์ ความนาที่ดีจะเป็นเสมือนบันไดขั้นสาคัญที่จะนาผู้อ่านขึ้นสู่ขั้นต่อ ๆ ไป
1. ประเภทของความนา
- ความนาที่เป็นข่าว (newspeg lead) ลักษณะความนาชนิดนี้ผู้เขียน
เมื่อวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องแล้ว ก็ตรวจดูว่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างที่เป็นข่าวขณะนี้
- ความนาแบบพรรณนา (description lead) ลักษณะของการเขียน
ความนาชนิดนี้ ผู้เขียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับสารคดีทุกประเภท ปัจจุบันก็นิยมเขียนความนา
แบบพรรณนานี้ค่อนข้างมาก เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพพจน์ของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่านซึ่งถือว่า
เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหา
- ความนาแบบสรุปความสาคัญ (summary lead) ความนาแบบนี้ มี
วิธีการเขียนอย่างเดียวกับ ความนาของข่าวทั่ว ๆ ไป ได้แก่ การรวบรวมประเด็นและเป้าหมายสาคัญ
ของเนื้อเรื่องไว้ให้ผู้อ่านได้รับรู้คร่าว ๆ ก่อน แล้วจึงชี้แจงรายละเอียดในเนื้อเรื่องต่อไป
- ความนาแบบเป็นคาถาม (question lead) การเขียนความนาแบบตั้ง
คาถามนี้ผู้เขียนต้องตั้งคาถามให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามหาคาตอบจากเนื้อเรื่องต่อไป และที่
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สาคัญ คาถามจะต้องเข้ากับเนื้อเรื่องที่ถามมาได้อย่างกลมกลืน ถ้าคาถามลอย ๆ จะไม่ก่อให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลใด ๆ เลย
- ความนาที่เป็นสุภาษิตหรือบทกวี (epigram lead) การเขียนสารคดี
เรื่องใดก็แล้วแต่ ถ้าเรานึกถึงสุภาษิต บทกวีเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนถึงได้ แล้วนามาเป็นความนา ก็
จะทาให้ได้รับความสนใจมากพอสมควรในปัจจุบัน
- ความนาแบบการให้คาจากัดความ (definition lead) เป็นการเขียน
แบบลักษณะการให้ความหมาย ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมในการเขียนเช่นกัน โดยเฉพาะในการเขียนที่เป็น
แบบสารคดีวิชาการ
- ความนาที่เป็นเรื่องเล่า (narrative lead) การเขียนความนาแบบเรื่อง
เล่านี้ ผู้เขียนยกเรื่องเล่าสั้น ๆ เช่น เหตุการณ์หรือนิทานมาเล่าก็ได้
- ความนาแบบใช้อัญพจน์ (คาอ้าง) (quotation lead) ความนาแบบนี้
เป็นการเขียนโดยนาคาพูดที่กินใจและประทับใจมาเขียนเป็น วรรคนา โดยอ้าง (quote) คาพูดนั้นมา
ทั้งหมด แต่การยกคาพูดของใครมาจะต้องคัดเลือกให้เหมาะสม และแน่ใจว่าเมื่ออ่านแล้ว ทาให้อยาก
รู้ต่อไปว่า คาพูดนั้นสัมพันธ์กับเรื่องอย่างไร
- ความนาแบบเขียนถึงผู้อ่านโดยตรง (direct address lead) การ
เขียนคานาลักษณะแบบนี้ ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อสารกับผู้อ่านโดยตรง อาจจะในลักษณะของการสนทนา
วิสาสะ แจ้งให้ทราบ บอกเล่า การเขียนลักษณะนี้จะสรรพนามของผู้อ่าน คุณ ท่าน ตามแต่โอกาส
ความนาแบบนี้จะทาให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเป็นกันเอง หรือมีความใกล้ชิดกับผู้เขียนและรู้สึกว่า ตนเองมี
ความสาคัญ
- ความนาด้วยการให้รายละเอียดอันน่าตื่นเต้น (sensational detail
lead) เป็นการเขียนนาเรื่องที่ตื่นเต้นมากล่าวนาเรื่องให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและอยากจะรู้เรื่องต่อไป
2. ข้อความระวังในการเขียนคานา ดังได้กล่าวแล้วว่าความนาเป็นตอนที่
สาคัญมาก เพราะเป็นตอนที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเข้าสู่เรื่อง ผู้เขียนจงต้องเขียนความนาด้วย
ความพิถีพิถัน รอบคอบ และระมัดระวัง ความนาบางประเภทที่ควรละเว้น ไม่นามาใช้ในการเขียน
ความนาสารคดี มีดังนี้
- ความนาที่เป็นการกล่าวคาขอโทษ คาร้องทุกข์ และการระบายความ
อึดอัดใจของผู้เขียน
- ความนาที่กล่าวถึงอดีตที่ไม่ทราบแน่ชัด
- ความนาที่เป็นสิ่งลี้ลับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคน หรือเกี่ยวกับความเชื่อ
- ความนาเป็นการกระตุ้นมากเกินไป เช่น อ้างอิงบุคคลหรือหนังสือ
อ้างอิงในการให้ความหมายของคาหรือสิ่งต่าง ๆ จะทาให้ผู้อ่านมองเห็นเป็นเรื่องวิชาการมากเกินไป
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2.4.3 ความตอนเชื่อมต่อระหว่างคานากับเนื้อเรื่อง เนื่องจากคานาของสารคดีบาง
เรื่อง อาจจะไม่มีความกลมกลืนกับเนื้อเรื่องได้อย่างสนิท หากผู้เขียนไม่พิจารณาหาข้อความมาเชื่อม
ก่อนที่จะนาเข้าสู่เนื้อเรื่อง ก็จะทาให้ขาดความสัมพันธ์กัน ส่วนประกอบตอนนี้จึงมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งสาหรับคานาที่กล่าวมานี้
2.4.4 เนื้อเรื่อง เป็นตอนที่ผู้เขียนเสนอความรู้อย่างละเอียด และเป็นตอนที่ยาว
ที่สุดของสารคดี รูปแบบของเนื้อเรื่องที่ดีนั้น ผู้เขียนมักเสนอเป็นหลายย่อหน้า โดยใช้หลักและวิธีการ
เขียนย่อหน้าทั่วไปคือ
1. ย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ คือ มีความคิดเดียว โดยอาจจะมีประโยค
ใจความสาคัญเป็นประโยคนา หรืออยู่กลางย่อหน้า หรือให้เป็นประโยคสุดท้ายของย่อหน้า บางที
ผู้เขียนอาจจะไม่ต้องเสนอประโยคใจความสาคัญ แต่ผู้อ่านก็จะสามารถจับใจความได้ว่าแนวสาคัญ
ของย่อหน้านั้นคืออะไร
2. มีสัมพันธภาพระหว่างประโยค คือ ประโยคต่าง ๆ ในย่อหน้าจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างดี เช่น ในย่อหน้าที่ประโยคแรกเป็นประโยคใจความสาคัญ ประโยคอื่น ๆ ก็ทา
หน้าที่ขยายประโยคใจความสาคัญนั้น
3. มีสัมพันธภาพระหว่างย่อหน้า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สารคดีเรื่องสั้นๆ
มีเอกภาพ ผู้เขียนไม่ได้เขียนนอกเรื่อง ดังนั้นย่อหน้าจึงจาเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี
4. ความยาวของย่อหน้าแต่ละหน้าได้สัดส่วนที่พอดี แต่ละย่อหน้ามีความ
ยาวเท่ากัน หรือความยาวที่ใกล้เคียง ทาให้มีความสละสลวย น่าอ่าน ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไม่ควรมีความ
ยาวมากหรือสั้นมากเกินไป
2.4.5 ตอนลงท้ายหรือตอนสรุป ควรเป็นย่อหน้าสุดท้ายทาให้สารคดีจบลง ตอนนี้
เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของสารคดีเช่นเดียวกับส่วนประกอบตอนอื่น ๆ การลงท้ายที่ดีจะทาให้
ผู้อ่านได้รับความพอใจและสมใจกับสารที่ได้รับจากผู้เขียน
1. การเขียนคาลงท้าย ตอนท้ายของสารคดีเป็นตอนสาคัญ เป็นตอนที่จะ
การจากลาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การจากลานั้นควรมีความประทับใจ ผู้อ่านควรจะได้รับความ
พอใจว่าเรื่องที่อ่านนั้นสิ้นสุดลงแล้ว และให้ได้ “สาระ” และความเพลิดเพลินแก่ตนแล้ว ไม่ควรทาให้
ผู้อ่านรู้สึกว่า กาลังอ่านอย่างเพลิดเพลินก็ต้องหยุดชะงัก เพราะข้อเขียนหมดเพียงเท่านั้น หรือรู้สึกว่า
ยังไม่ได้รับอะไรจากที่อ่านเลย ดังนั้นผู้เขียนจึงควรระมัดระวังเรื่องการเขียนคาลงท้าย และควรระวัง
ให้มากเท่ากับการเขียนความนา ในทางปฏิบัติ วิธีลงท้ายสารคดีในปัจจุบันนิยมใช้ดังนี้
- ลงท้ายด้วยย่อหน้า หรือประโยคที่สิ้นสุดกระบวนความแล้ว
- ลงท้ายด้วยการย้าใจความสาคัญของเรื่อง
- ลงท้ายด้วยการสรุปความเห็นสนับสนุนเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว
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- ลงท้ายด้วยการตั้งคาถามทิ้งไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อไป
- ลงท้ายด้วยการวิเคราะห์ตามนัยของของชื่อเรื่องให้กว้างขึ้น
- ลงท้ายด้วยทวนใจความในย่อหน้าที่เป็นความนา
- ลงท้ายด้วยการหมุนกลับทานองเย้ยหยัน หรือพลิกความคิดโดยไม่ได้
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คาดฝันมาก่อน

- ลงท้ายด้วยคาชักจูง หรือคัดค้านโดยใช้คาพูดของบุคคลสาคัญมาสรุป
- ลงท้ายด้วยเรื่องเกร็ด
- ลงท้ายด้วยคาพังเพย สุภาษิต หรือบทกวี
- ลงท้ายด้วยการตั้งข้อสังเกต
- ลงท้ายด้วยการเขียนเยาะเย้ย
- ลงท้ายด้วยการให้ความรู้อย่างแปลก
- ลงท้ายด้วยการใช้ประโยคกระทบใจให้เห็นจุดที่ต้องการ
2.5 โวหารที่ใช้ในการเขียนสารคดี มีอยู่หลายชนิด พระยาอุปกิตศิปสาร (2544: 338 349) ได้แบ่งโวหารไว้ในหนังสือหลักภาษาไทย เป็น 5 ชนิดคือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ส่วนเปลื้อง ณ นคร แบ่งโวหารในการเขียนไว้ในหนังสือ
เรียงความชั้นสูงเป็น 5 ชนิด คือ พรรณนา (description) เทศนา (persuasion) อธิบาย
(exposition) แถลงความ (argumentation) และบรรยาย (narration) โวหารข้างต้น มีนักวิชาการ
ภาษาไทย นามาอธิบายไว้หลากหลาย อาทิ ชลอ รอดลอย (2551: 25) ที่ได้กล่าวไว้ดังนี้
2.5.1 บรรยายโวหาร เป็นสานวนที่อธิบายเรื่องราวโดยถี่ถ้วน หมายถึง สานวนที่
กล่าวเรื่องยืดยาวตามความรู้ของผู้แต่ง สานวนที่แต่งเป็นบรรยายโวหารนั้น มีหลายประเภทดังนี้คือ
การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เช่น นิทาน ประวัติต่าง ๆ ตานานต่าง ๆ รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหาร
ชนิดนี้ ผู้เขียนเริ่มต้นจากจุดหนึ่งไปสู่ท้องเรื่อง และต่อไปจนถึงจุดสุดท้าย ในการนาโวหารชนิดนี้มาใช้
ผู้เขียนต้องมีความรู้ทั้งภาษาและเรื่องราวดี พร้อมทั้งมีศิลปะในการแต่งที่ดี และรู้จักประมาณ
กาลเทศะด้วย
2.5.2 อธิบายโวหาร คือ การทาให้อ่านหรือฟังเข้าใจ จะเป็นวิชาความรู้ ทฤษฎี
หรือหลักเกณฑ์อันใดอันหนึ่งก็แล้วแต่ ผู้ที่อธิบายก็คือผู้ที่ทาให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจแจ้งชัด ไม่มีเคลือบ
แคลงสงสัย
2.5.3 พรรณนาโวหาร คือ สานวนที่พูดราพันถึงสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนพบเห็นว่าเป็น
อย่างไร หรือราพันถึงความรู้สึกของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความคิดของผู้แต่ง
ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ค้นคว้าเหตุผลค้นเดิมเท่าใดนัก ข้อความที่ยกมากล่าวเป็นพรรณนาโวหารมัก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอพระเกียรติ การชมภูมิประเทศ หรือความคิดต่าง ๆ
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2.5.4 เทศนาโวหาร คือ สานวนที่ใช้แสดงหรืออธิบายข้อความให้กว้างขวาง
ออกไป โดยเอาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบความรู้ความเห็นของผู้แต่ง ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้
ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายชัดเจน และเพื่อให้เห็นจริงและเชื่อถือตามเป็นข้อใหญ่ ดังนั้นข้อความที่ใช้
เทศนาโวหารนี้จึงมักเป็นข้อปัญหา ความเห็น และข้อจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผู้แสดงต้องการจะ
ให้ผู้อ่านผู้ฟังเชื่อถือ
2.5.5 สาธกโวหาร เป็นโวหารที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ได้แจ่มแจ้ง จึงยกเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือเรื่องนิทานมาเป็นตัวอย่างประกอบ
2.5.6 อุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ เป็นโวหารที่ผู้เขียนมุ่งที่จะให้ผู้อ่าน
เข้าใจ หรือมองเห็นสารที่อ่านได้ชัดเจน จึงยกเอาสถานการณ์ บุคคล หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนนั้น การเปรียบเทียบที่ใช้ในการเขียนสารคดีมีหลายอย่าง แต่ในที่นี้ขอกล่าว
2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. อุปมา (simile) คือ การนาเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน และสิ่ง
ทั้งสองสิ่งนั้น ต้องเป็นสิ่งต่างชนิดกัน การอุปมามักใช้คาในการเปรียบเทียบเช่น ดั่ง ดุจ เหมือน ราว
กับประดุจ เพียง เพี้ยง ฯลฯ
2. อุปลักษณ์ (metaphor) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง คาที่
แสดงว่าเหมือนนั้นไม่มีปรากฏอยู่ เป็นการกล่าวเปรียบเทียบโดยตรงว่า สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้า
จะมีก็ใช้คาว่า คือ เป็น
สรุป เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาและเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรสวรรณศิลป์ไป
พร้อมกับความรู้ ตามความหมายของการเขียนสารคดีที่เขียนไว้ในตอนข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงสามารถใช้ได้ทุกโวหารแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหา
3. ทฤษฎีการออกแบบและจัดทาหนังสือเล่ม
3.1 หนังสือเล่ม (book)
หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันอย่างละเอียดทั้งเล่ม
ส่วนใหญ่มักเป็นเอกสารทางวิชาการ เพื่อการศึกษา เช่น ตาราเรียน ตารา หนังสืออ้างอิง ตลอดจน
ทางวรรณกรรม เป็นต้น มีการพับและเย็บเล่ม มีทั้งที่เป็นปกอ่อนและปกแข็ง มีขนาดและความหนา
แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 10 x 12 นิ้ว โดยเนื้อใน ใช้กระดาษบาง ปกกระดาษแข็ง ซึ่ง
อาจมีปกนอกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสาหรับเก็บเป็นระยะนาน ๆ มีสัดส่วนความสูงของหนังสือ
ประการสาคัญคือไม่มีระยะเวลาในการออกประจา (ประชิด ทิณบุตร 2539: 15)
3.1.1 ประเภทหนังสือ
แบ่งได้ 4 แบบ คือ 1) แบ่งโดยทั่วไป 2) แบ่งตามลักษณะเนื้อหา 3) แบ่ง
ตามลักษณะรูปเล่ม และ 4) แบ่งตามการเขียนเนื้อหา (อารยา ศรีกัลป์ยาณบุตร 2550: 161 - 162)
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1. แบ่งโดยทั่วไป ได้แก่
- ฟิกชัน (fiction) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เน้นให้เกิดความ
สนุกเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจจะเป็นเนื้อหาที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริง หรือเป็นเนื้อหา
ที่นึกฝันขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนล้วน ๆ ก็ได้ หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือ
โคลงกลอนต่าง ๆ
- นอน – ฟิกชัน (non-fiction) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เน้น
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่านเป็นหลัก โดยจะต้องเป็นเนื้อหาที่มี
พื้นฐานมาจากความเป็นจริง หรือเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์ของผู้เขียน
หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ ตารา วิจัย ประวัติ หรือสารคดีต่าง ๆ
2. แบ่งตามลักษณะเนื้อหา ได้แก่
- ตาราหรือหนังสือเรียน (textbook) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับ
ประกอบการเรียนการสอนศาสตร์นั้น ๆ ในระดับชั้นต่าง ๆ มีผู้อ่านที่เฉพาะเจาะจง คือ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และนักวิชาการ
- หนังสือจาหน่ายทั่วไป (trade book) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมี
เนื้อหาเป็นนวนิยาย หรือไม่ใช่นวนิยายก็ได้ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
มีผู้อ่านไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนประเภทแรก
หนังสือจาหน่ายทั่วไปครอบคลุมไปถึงหนังสือประเภท “ทาได้ด้ว ย
ตนเอง” (Self-help Book) ด้วย
3. แบ่งตามลักษณะรูปเล่ม ได้แก่
- หนังสือปกแข็ง (hardcover) เป็นหนังสือที่มีการรวมเล่มและหุ้มปก
ด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปกติมักจะนิยมใช้กับการทาหนังสือ ตารา
หนังสืออ้างอิงหรือนวนิยายขนาดยาว
- หนังสือปกอ่อน (paperback) เป็นหนังสือที่มีการรวมเล่มและหุ้มปก
ด้วยกระดาษที่หนากว่าหน้าอื่น แต่ก็ไม่ใช่ปกแข็ง ทาให้มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่า แต่ก็มีราคา
ถูกกว่าในการผลิต จึงมีความนิยมที่จะพิมพ์หนังสือประเภทนี้มาก ซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ พ็อก
เก็ตบุ๊ค ในต่างประเทศจะนิยมพิมพ์หนังสือเป็ นปกแข็งก่อน เมื่อเริ่มออกขาย จนเมื่อผ่านไปสักระยะ
หนึ่งจึงพิมพ์เป็นปกอ่อน
- อนุสาร (booklet) เป็นหนังสือที่มีการรวมเล่มและหุ้มปกด้วยกระดาษ
อ่อนมักมีขนาดเล็ก ๆ และมีหน้าไม่กี่หน้า ส่วนมากไม่ได้มีไว้จาหน่ายให้สาธารณชน แต่มีเพื่อใช้ใน
หน่วยงานหรือกลุ่มสมาคม
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4. แบ่งตามการเขียนเนื้อหา ได้แก่
- หนังสือร้อยแก้ว (prose) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นในรูปแบบ
ความเรียงที่ไม่มีการบังคับฉันทลักษณ์ คือ ไม่ได้ใช้แบบแผนในเชิงโคลงกลอนใด ๆ
- หนังสือร้อยกรอง (poetry/verse) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นใน
รูปแบบที่เป็นไปตามการบังคับฉันทลักษณ์ คือ ใช้แบบแผนต่าง ๆ เช่น โคลง กลอน กาพย์ ร่าย ลิลิต
เสภา ฯลฯ
- หนังสือการ์ตูน (comic) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นในรูปแบบ
ภาพวาด หรือบางครั้งก็เป็นภาพถ่ายในการถ่ายทอดเนื้อหา
3.2 ส่วนประกอบหนังสือ
นักวิชาการแบ่งเป็น 19 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อารยะ ศรีกัลป์ยาณบุตร
2550: 163 - 170)
ส่วนต้น
3.2.1 ปกหน้า (front cover) เป็นส่วนหน้าสุดของหนังสือ เป็นรูปลักษณ์
ภายนอกที่ห่อหุ้มเนื้อหาภายในส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบในปก
หน้าของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง (title) ชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้แปล ภาพประกอบปกหน้า
ข้อความประกอบปกหน้า ตราสัญลักษณ์ของสานักพิมพ์
นอกจากนี้หนังสือบางเล่มโดยเฉพาะหนังสือที่มีขนาดใหญ่และหนา อาจจะมีใบ
หุ้มปก (book jacket) ซึ่งเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนาหรือแข็งแรงเพื่อปกป้องปกหน้าเป็นการ
เพิ่มเติมก็ได้
3.2.2 หน้าชื่อเรื่อง (title page) เป็นหน้าในหน้าแรก ส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับ
การออกแบบและจัดวางองค์ประกอบในหน้าชื่อเรื่อง ได้แก่ ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้
แปล
3.2.3 หน้าลิขสิทธิ์ (copyright notice and catalogue number) เป็นหน้าที่มี
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ สานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
จานวนครั้งที่จัดพิมพ์ จานวนหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับรายการห้องสมุด (ถ้ามี) และที่สาคัญจะต้องระบุว่า
ลิขสิทธิ์ในหนังสือนี้เป็นของผู้ใด หน้านี้มักจะอยู่ที่หน้าในของหนังสือ ในปัจจุบันมีระบบในการระบุ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ เรียกว่า ข้อมูลซีไอพี (CIP ย่อมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่ง
มักจะรวมหมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไว้ด้วย (ISBN ย่อมาจาก International Standard Book
Number) หมายเลขไอเอสบีเอ็นเป็นเสมือนหมายเลขประจาตัวของหนังสือเล่มนั้น ๆ ซึ่งจะไม่ซ้ากับ
หนังสือเล่มอื่นใดในโลก โดยหมายเลขนี้จะประกอบด้วยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศ
หรือภาษา สานักพิมพ์ และหมายเลขหนังสือ บางครั้งอาจจะมีบาร์โค้ด (bar code) กากับอยู่ด้วย
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3.2.4 หน้าอุทิศ (dedication หรือ book dedication) เป็นหน้าที่อาจเรียกได้ว่า
เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนจะใช้ในการอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่
มีบุญคุณในด้านต่าง ๆ หรือผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ หรือผู้ที่เป็นกาลังใจในการจัดทาหนังสือให้แก่ผู้เขียน
3.2.5 คานิยม (forward) เป็นหน้าที่ผู้เขียนหรือสานักพิมพ์ขอให้ผู้อื่นซึ่งมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับในด้านที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นเขียนขึ้นเพื่อแนะนาหนังสือหรือแนะนาผู้เขียนหนังสือ
บางเล่มอาจจะไม่มีส่วนประกอบนี้หรือบางเล่มอาจจะมีส่วนประกอบนี้โดยไม่มีหน้าคานาก็ได้
3.2.6 หน้าคานา (preface) เป็นหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและแนะนาหนังสือโดย
ผู้เขียนหรือสานักพิมพ์อาจจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเขียน ที่มาของเนื้อเรื่อง หรือประโยชน์ที่คาด
ว่าน่าจะเกิดจากหนังสือเล่มนี้
3.2.7 หน้ากิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) เป็นหน้าที่ผู้เขียนหรือ
สานักพิมพ์จะใช้ในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนในการจัดทาหนังสือ หรือเป็นผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ
3.2.8 หน้าสารบัญ (table of contents) เป็นหน้าที่บ่งบอกถึงเนื้อหาที่อยู่ใน
หนังสือว่า เรื่องใด บทใด หรือตอนใดอยู่หน้าไหน
3.2.9 สารบัญภาพ หรือลาดับภาพประกอบ (list of illustrations) เป็นหน้าที่บ่ง
บอกถึงภาพประกอบที่อยู่ในหนังสือว่าเป็นภาพอะไรและอยู่ที่หน้าไหน นอกจากนี้ในหนังสือบางเล่ม
อาจจะมีสารบัญตารางซึ่งระบุว่าตารางเรื่องอะไรอยู่ในหน้าใดด้วย
3.2.10 บทนา (introduction) เป็นบทที่หนึ่งของหนังสือ มักเป็นการเกริ่นหรือให้
ข้อมูลที่เป็นภูมิหลังของเนื้อเรื่อง บทนามักจะมีขนาดสั้น ๆ
ส่วนหลัก
3.2.11 ชื่อบท (chapter opening หรือ chapter head) เป็นหน้าที่ทาหน้าที่
แบ่งเนื้อหาในหนังสือออกเป็นส่วน ๆ โดยระบุว่าเนื้อหาที่อยู่ในหน้าต่อ ๆ มาเป็นเนื้อหาของบทใด
นอกจากหมายเลขบทแล้วหน้าชื่อบทยังอาจจะมีข้อความที่เป็นชื่อบทด้วย นอกจากนี้ยังอาจจะมีการ
เพิ่มเติมข้อความที่ชวนให้ติดตาม หรือภาพเพื่อดูให้น่าสนใจ
3.2.12 หน้าเนื้อเรื่อง (text) เป็นหน้าที่เรียบเรียงนาเสนอเนื้อหาของหนังสือ หน้า
เนื้อเรื่องเป็นส่วนที่มีเนื้อหามากที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งหน้าเนื้อเรื่องออกเป็นบทตามลาดับ
จานวนบทมากน้อยตามแต่ผู้เขียนจะต้องการนาเสนอ ส่วนหน้าเนื้อเรื่องนี้มีส่วนประกอบย่อย ดังนี้
1) เนื้อหา (body) เป็นส่วนประกอบที่เป็นตัวพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักและมีปริมาณมากที่สุดของหนังสือ
2) พาดหัวรอง (subhead) เป็นส่วนประกอบที่เป็นตัวพิมพ์ซึ่งทาหน้าที่
แบ่งเนื้อหาในบทออกเป็นส่วนย่อย และระบุให้ทราบว่าเนื้อหาที่จะอ่านต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องใด
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3) เฮดเดอร์ หรือฟุตเตอร์ (header or running head/footer) เป็น
ตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ที่เป็นชื่อหนังสือหรือชื่อบทที่วางไว้ที่ส่วนบนหรือส่วนล่างของทุก ๆ หน้า
4) เลขหน้า (page number) เป็นหมายเลขกากับและระบุหน้าหนังสือมัก
มีอยู่ในทุกหน้า โดยอาจแบ่งลักษณะการใช้ เช่น ส่วนต้นใช้เลขโรมัน ส่วนหลักใช้เลขอารบิค เป็นต้น
5) เชิงอรรถ (footnote) เป็นข้อความระบุที่มาหรือการอ้างอิงของข้อมูล
ในเนื้อเรื่องว่าคัดลอกมาจากที่ใด
6) ชื่อผู้แต่งบท (byline/credit line/writer’s credit) เป็นตัวอักษรระบุ
ชื่อผู้แต่งในแต่ละบท ในกรณีที่หนังสือนั้นมีผู้แต่งหลายคน มักใช้ชื่อตามคาว่า “โดย” (by)
7) ส่วนประกอบที่เป็นภาพหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวอักษร
8) คาบรรยายภาพ (caption)
ส่วนท้าย
3.2.13 หน้าภาคผนวก (appendix) เป็นหน้าที่เป็นเนื้อหาต่าง ๆ ในส่วนหรือใน
เรื่องที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องโดยตรง แต่ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
3.2.14 หน้าบรรณานุกรม (bibliography) เป็นหน้าที่บ่งบอกถึงที่มาต่าง ๆ ของ
ข้อมูลที่ผู้เขียนใช้ในการอ้างอิงในการเขียนหนังสือ แหล่งข้อมูลนี้อาจจะเป็นจากหนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ หรือการสัมภาษณ์บุคคลก็ได้
3.2.15 หน้าอภิธานศัพท์ (glossary) เป็นหน้าที่รวบรวมคาศัพท์ที่มีปรากฏอยู่ใน
หนังสือ เพื่ออธิบายความหมายของศัพท์ให้ผู้อ่านเข้าใจ ศัพท์เหล่านี้อาจจะเป็นศัพท์เฉพาะทางใน
สาขาวิชาหรือศัพท์ที่มีความหมายได้หลายอย่าง แต่ผู้เขียนต้องการจะใช้ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น
3.2.16 หน้าดรรชนี (index) เป็นหน้าที่ระบุชื่อต่าง ๆ และบอกเลขหน้าในเนื้อ
เรื่องที่มีชื่อเหล่านั้นปรากฏอยู่ ชื่อที่ว่านี้อาจจะเป็นชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อสารเคมี ฯลฯ ส่วนใหญ่มักจะ
อยู่ในส่วนท้ายของหนังสือ บางครั้งจึงเรียกว่า บีโอบี (back-of-back index)
3.2.17 เชิงอรรถท้ายเล่ม (endnote) เป็นรูปแบบหนึ่งของเชิงอรรถ คือ เป็น
ข้อความที่ระบุที่มาหรือการอ้างอิงของข้อมูลในเนื้อเรื่องว่าคัดลอดมาจากที่ใด แต่ต่างกันที่เชิงอรรถ
ท้ายเล่มเป็นการรวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไว้ที่ท้ายเล่ม บางครั้งก็อาจจะเลือกทาเป็นเชิงอรรถท้าย
บทก็ได้
3.2.18 พิมพนิเทศ (colophon) เป็นหน้าที่ระบุข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับการ
ออกแบบ รวมทั้งการพิมพ์หรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตหนังสือ
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3.2.19 ปกหลัง (back cover) เป็นหน้าที่อาจะเว้นว่างไว้หรือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เขียนหนังสือ เช่น ประวัติหรือผลงานในอดีต หรืออาจจะเป็นหน้าที่ยกเอาคาวิจารณ์ที่เป็นคาชมเชย
หนังสือมาใส่เอาไว้
สรุป หนังสือสารคดีในจุลนิพนธ์เล่มนี้ เป็นหนังสือประเภทนอน-ฟิกชัน (nonfiction) เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแก่ผู้อ่านเป็นหลัก เขียนโดยรูปแบบร้อยแก้ว และเป็นหนังสือปกอ่อน
3.3 หลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบ
การที่หนังสือจะมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อ่านหยิบหนังสือของเราขึ้นมาอ่าน
ส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดมาจากการจัดหน้าที่สวยงาม แต่การจะทาให้การจัดหน้าเกิดความสวยงามได้นั้นต้อง
เกิดจากการออกแบบจัดหน้าที่ถูกต้ อง จึงจาเป็นต้องอาศัยหลักการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เป็น
แนวทางในการออกแบบหนังสือเล่มนี้ สมควร เพียรพิทักษ์ (2544: 69) กล่าวว่า การจัดวาง
ส่วนประกอบในการออกแบบเป็นรากฐานที่สาคัญในงานศิลป์ ผู้ออกแบบต้องทาความเข้าใจเพื่อใช้
เป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์งานให้เกิ ดความสัมพันธ์กลมกลืน มีความงามจนทาให้เกิดความ
ประทับใจหลักการสาคัญ ๆ ในการจัดวางส่วนประกอบการออกแบบคือ
3.3.1 ความกลมกลืน (harmony) อาจจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของเส้นที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การออกแบบให้กลมกลืนในทางรูปร่าง การออกแบบให้กลมกลืนกันด้วยขนาด ด้วยสี
หรือพื้นผิว เป็นต้น
3.3.2 สัดส่วน (proportion) ขนาดของพื้นที่หรือรูปทรง จาเป็นต้องมีความ
เหมาะสมกัน ผู้ออกแบบต้องใช้ความพินิจพิจารณาว่าส่วนใด ขนาดใดจึงจะเหมาะสมกับงานแต่ละ
ลักษณะ
3.3.3 ความสมดุล (balance) คือการออกแบบให้วัตถุนั้น ๆ สามารถทรงตัวอยู่ได้
อย่างมั่นคง ความสมดุลในทางศิลปะเป็นความรู้สึกที่ต้องใช้สายตา สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ
- ความสมดุลแบบสมมาตร (symmetrical balance) คือความสมดุลที่
เหมือนกันทั้งสองข้าง
- ความสมดุลแบบอสมมาตร (asymmetrical balance) หรือความสมดุล
ที่สองข้างไม่เท่ากัน หมายถึงการจัดรูปร่าง ขนาด หรือสี ฯลฯ ให้มีความแตกต่างกันทั้งสองข้างแต่ให้มี
น้าหนักเท่ากัน
- ความสมดุลที่เป็นในลักษณะการกระจายเป็นรัศมี (radial balance) คือ
การออกแบบรอบวงโดยมีจุดศูนย์กลางไปหารัศมีก็ได้ ทาให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวโดยมีแกนกลาง
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3.3.4 การเน้น (emphasis) เพื่อให้เกิดจุดเด่น สามารถเน้นด้วยรูปร่างหรือสี สิ่งที่
ต้องคานึงถึงคือ การเน้นเพื่อให้เกิดจุดเด่น ให้เหมาะสมตามการใช้สอย การเน้นให้เข้าใจง่าย และการ
เน้นเพื่อให้เกิดความสวยงาม
3.3.5 ช่วงจังหวะ (rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีช่วงจังหวะ การเน้น
ระยะและการต่อเนือ่ งของรูปร่าง การใช้ช่วงจังหวะในงานศิลป์มี 3 วิธี คือ
- การจัดช่วงจังหวะให้ซ้า ๆ กัน (repetition rhythm)
- การจัดช่วงจังหวะให้ก้าวหน้า (progression rhythm) คือการจัดช่วง
จังหวะให้เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มเส้นให้มีความหนาบาง เพิ่มสีอ่อนแก่
- การจัดช่วงจังหวะต่อเนื่อง (continuous rhythm) คือการออกแบบให้ผู้
มองได้มองต่อเนื่องกันไปจากส่วนนี้แล้วอยากมองไปหาส่วนนั้น
3.3.6 การตัดกัน (contrast) ช่วยให้ดูไม่ซ้าซาก อาจจะตัดกันในรูปลักษณะ แสง
เงา สี สิ่งสาคัญคือจะต้องนาการตัดกันมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม จึงจะทาให้แลดูงามตา เช่น การตัด
กันด้วยเส้น การตัดกันด้วยแสงและเงา การตัดกันด้วยรูปทรงที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน
3.4 ภาพประกอบการพิมพ์
ภาพที่เรานามาใช้ประกอบทางการพิมพ์ อาจจาแนกออกได้ 4 ประเภท คือ
3.4.1 ภาพถ่าย คือภาพที่ได้จากกรรมวิธีการถ่ายภาพโดยอาศัยปฏิกิ ริยาเคมีของ
แสงสว่างส่องผ่านเลนส์ ภาพถ่ายมีคุณสมบัติในแง่ความเหมือนจริง ความละเอียดลออ การสร้างสรรค์
และการสร้างความรู้สึกคล้อยตาม ภาพถ่ายที่นามาใช้ประกอบทางการพิมพ์มีหลายประเภท เช่น
ภาพถ่ายขาวดา ภาพถ่ายสี ภาพสไลด์หรือภาพโปร่งใส เป็นต้น
3.4.2 ภาพวาดลายเส้น (drawing) หมายถึง ภาพที่ใช้เทคนิคการวาดและแรเงา
แบบลายเส้นทาให้ดูมีน้าหนักสี เกิดเป็นสีอ่อนแก่ขึ้นในภาพ
3.4.3 ภาพวาดน้าหนักสีต่อเนื่องและภาพระบายสี ภาพวาดน้าหนักสีต่อเนื่องคือ
ภาพที่ระบายสีเพียงสีเดียว แต่น้าหนักสีต่อเนื่องกัน เช่น ดา เทาอ่อน เทาแก่ ส่วนภาพระบายสีก็คือ
ภาพที่ใช้หลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว
3.4.4 ภาพพิมพ์ คือภาพที่ผ่านการพิมพ์มาแล้ว อาจเป็นภาพจากหนังสือหรือ
เอกสารต่าง ๆ
3.5 การคัดเลือกภาพเพื่อใช้ในทางการพิมพ์
การคัดเลือกภาพถ่ายต้องพิจารณ์คุณภาพในการสื่อความหมาย สามารถบอก
เรื่องราวได้ และคุณภาพในการถ่ายซึ่งเกิดจากความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสง มุม
กล้อง เทคนิควิธีการถ่ายภาพ ภาพที่ถ่ายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จะช่วยสื่อความหมายได้ไม่ผิดพลาด
(สมควร เพียรพิทักษ์ 2544)
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3.6 การจัดทาเลย์เอาต์
เลย์เอาท์ (layout) หมายถึง แบบร่างคร่าว ๆ หรือแบบร่างหยาบ ๆ ที่แสดงขนาด
และตาแหน่งของส่วนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบเพื่อให้เกิดรูปธรรม เลย์เอาท์อาจเรียกอีก
อย่างว่า ดัมมี่ (dummy) ขั้นตอนการจัดทาเลย์เอาท์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
3.6.1 ขั้นศึกษาข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกที่นักออกแบบควรจะทราบ เช่น สิ่งพิมพ์ที่
จะจัดทาเป็นประเภทไหน เนื้ อหาอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ส่ วนประกอบทางศิลปะ
ภาพประกอบและตัวอักษรสามารถสื่อกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนหรือไม่
3.6.2 ขั้นจัดทาเลย์เอาต์ขนาดจิ๋ว เป็นขั้นของการร่างแนวคิดเบื้องต้นที่ได้จาก
ข้อมูลที่ศึกษามา เรียกว่า ธัมเนล สเก็ตช์ (thumbnail sketch) เป็นการร่างด้วยดินสอคร่าว ๆ ไม่ลง
รายละเอียดมากนัก โดยร่างในขนาดที่เล็กกว่างานจริง แต่คงสัดส่วนที่ถูกต้องไว้
3.6.3 ขั้นจัดทาเลย์เอาท์หยาบ เป็นเลย์เอาท์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเลย์เอาท์จิ๋ว หรือ
อาจเท่ากับสิ่งพิมพ์จริง มีรายละเอียดมากขึ้น การจัดวางองค์ประกอบแน่นอนมากขึ้น
3.6.4 ขั้นจัดทาเลย์เอาท์สมบูรณ์ ขนาดของเลย์เอาท์จะมีขนาดเท่าสิ่งพิมพ์จริง มี
รายละเอียดที่สมบูรณ์มากขึ้น มีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานจริง มีการวาดภาพระบายสีให้มีลักษณะ
เหมือนจริงจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในตาแหน่งจริง
4. ทฤษฎีการถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบ
จากแนวคิดการจัดทาสารคดีเบื้องต้น เพื่อความสมบูรณ์ของงานสารคดี จาเป็นต้องมี
ภาพประกอบสารคดี ทฤษฎีการถ่ายภาพจึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จาเป็นต่อจุลนิพนธ์นี้
4.1 ความหมายของการถ่ายภาพ
วรวุฒิ วีระชิงไชย (2538: 54) กล่าวว่า การถ่ายภาพ คือ การปล่อยแสงสะท้อน
จากวัตถุหักเหผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายภาพตัดกัน เป็นภาพจริงหัวกลับเข้าสู่ฟิล์ม ฟิล์มที่ถูกแสงสว่างนี้
จะเกิดปฏิกิริยาเคมี บันทึกภาพไว้เป็นภาพแฝง (latent image) บนผิวหน้าของฟิล์มที่เคลือบ
สารไวแสงไว้ นาฟิล์มที่บันทึกภาพแล้วผ่านไป กระบวนการล้างฟิล์มจะมองเห็นภาพปรากฏ ภาพที่
ปรากฏเป็นภาพตรงข้ามกับวัตถุที่มีลักษณะซ้าย-ขวา ขาว-ดา ตรงข้ามกับวัตถุที่ถ่าย
ในปัจจุบันการถ่ายภาพส่วนใหญ่ใช้ระบบดิจิทัล (digital) ซึ่งต่างกันที่แสงสะท้อน
จากวัตถุหักเหผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายภาพเข้ามาบันทึกบนการ์ดหน่วยความจา สามารถดูภาพถ่ายได้
ทันที และยังสามารถพิมพ์ภาพได้โดยตรงหรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ นาไปใช้ในการนาเสนอได้เลย
การถ่ายภาพที่จะให้ได้ภาพถ่ายที่มีลักษณะสมบูรณ์มีปัจจัย คือ การควบคุมแสง
ความคมชัด และการจัดองค์ประกอบเป็นสาคัญ การศึกษาให้เข้าใจถึงการควบคุมเพื่อให้ได้ภาพถ่าย
ตามต้องการ การควบคุมจุดแรก คือ การปรับโฟกัสบนตัวเลนส์ การปรับโฟกัสหรือความคมชัดของ
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เลนส์ก็คล้ายคลึงกับการปรับโฟกัสของตาคนเรา เลนส์ที่ดีจะมีโฟกัสแสดงให้เห็นภาพได้เหมือนจริง ซึ่ง
จะปรากฏภาพส่วนที่คมชัด ส่วนที่ไม่ชัด และภาพรวมทั้งหมด
การควบคุมการใช้กล้ องในเรื่องของการควบคุม แสงเป็ นส่ ว นส าคั ญซึ่ง จะต้อ ง
ควบคุมให้แสงผ่านเลนส์เข้าไปบันทึกภาพในปริมาณที่พอเหมาะ นั่นคือการควบคุมรูรับแสงและ
ความเร็ว ชัตเตอร์ให้มีความสัมพันธ์กัน รูรับแสงทาหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าไปทาปฏิกิริยา
กับฟิล์ม ร่วมกับความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมเวลาให้แสงเข้าไปในกล้องได้เป็นระยะเวลานาน
เท่าใด ขณะบันทึกภาพ
4.2 ส่วนประกอบและระบบการทางานของกล้องถ่ายภาพ (สมาน เฉตะการ 2528:
19-32)
4.2.1 เลนส์ (lens) เป็นวัสดุโปร่งใส ทาด้วยแก้วหรือพลาสติก ทาหน้าที่รวมแสง
และหักเหแสงที่สะท้อนจากวัตถุส่องไปยังฟิล์มทาให้เกิดภาพจริงหัวกลับ เลนส์ของกล้องถ่ายภาพอาจ
ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวหรือชุดของเลนส์ย่อย ๆ หลายอันประกอบกันก็ได้ เพื่อให้สามารถปรับการ
ถ่ายภาพได้หลายรูปแบบ มีชนิดของเลนส์ดังนี้
- เลนส์ธรรมดาหรือเลนส์มาตรฐาน เป็นเลนส์ที่มีมุมกว้างในการรับภาพ
ใกล้เคียงกับการมองเห็นของสายตาคน โดยมากจะมีความยาวโฟกัสประมาณ 38-45 มม. หรือ 45-58
มม.
- เลนส์มุมกว้าง ได้แก่เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส ประมาณตั้งแต่ 35 มม.ลง
มา เช่น 28 มม., 24 มม., 16 มม. เป็นเลนส์ที่เหมาะสาหรับการถ่ายภาพในสถานที่แคบ ๆ ซึ่งจะ
สามารถรับภาพได้เป็นมุมกว้างลึก กว้างไกล เก็บภาพสิ่งต่าง ๆ ได้มาก และมีระยะความชัดลึก
มากกว่าเลนส์ชนิดอื่น
- เลนส์ถ่ายภาพไกล เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่าเลนส์มาตรฐาน
เช่น 135มม. 500 มม. 1000 มม. 2000 มม. เป็นต้น เหมาะสาหรับการถ่ายวัตถุที่ไม่สามารถเข้าไป
ใกล้ ๆ ได้ เช่นถ่ายภาพชีวิตสัตว์ในป่า ภาพกีฬาบางประเภท ภาพทิวทัศน์ไกล ๆ เป็นต้น
- เลนส์ ถ่ ายภาพต่ างระยะหรือเลนส์ ซู ม หมายถึงเลนส์ ที่ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าความยาวโฟกัสได้ เช่น เลนส์ซูมขนาด 43-86 มม. 70-250 มม. 85-300 มม. เป็นต้น
- เลนส์ถ่ายภาพใกล้หรือเลนส์แมคโคร เหมาะสาหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่
ใกล้เลนส์มาก ๆ ช่วยขยายสิ่งที่เล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
4.2.2 แผ่นควบคุมปริมาณแสง (diaphragm) เป็นตัวควบคุมปริมาณของแสงให้
ผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มได้มากหรือน้อยตามความต้องการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะสีดาบาง ๆ หลาย ๆ
แผ่น เรียงซ้อนกันเป็นกลีบ มีรูตรงกลาง สามารถปรับให้กว้างหรือแคบได้ เรียกว่า รูรับแสง
(aperture)
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4.2.3 ชัตเตอร์ (shutter) หรือความเร็วชัตเตอร์ (shutter speed) เป็นกลไก
อัตโนมัติที่ใช้สาหรับเปิดและปิดทางที่แสงจะผ่านเข้าไปทาปฏิกิริยากับฟิล์มตามเวลาที่กาหนด ความ
ไวในการเปิดและปิดชัตเตอร์คือเวลาที่ ฉายแสง (exposure time) ตัวเลขที่มีค่าน้อย ชัตเตอร์จะเปิด
นานแสงจะเข้าไปในกล้องได้มาก ส่วนตัวเลขที่มีค่ามากชัตเตอร์จะเปิดแล้วปิดเร็ว แสงจะเข้าไปใน
กล้องได้น้อย ลักษณะของชัตเตอร์จะมีอยู่ 2 แบบ คือ
- ชัตเตอร์ไดอะแฟรม หรือชัตเตอร์แบบกลีบโลหะ มีลักษณะเป็นกลีบโลหะ
ซ้อนกันติดตั้งอยู่ในกระบอกเลนส์ของกล้องใกล้กับระนาบของไดอะแฟรม
- ชัตเตอร์ม่าน ตั้งอยู่ในตัวกล้องหน้าฟิล์มมีลักษณะเป็นผ้าบาง ๆ บางรุ่นทา
ด้วยยางหรือโลหะผสม
4.2.4 ช่องมองภาพ (viewfinder) เป็นที่สาหรับมองดูวัตถุที่จะถ่ายภาพให้
สามารถเลือกและจัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นไปตามความต้องการ ช่องมองภาพจะทาหน้าที่
ควบคู่ไปกับเลนส์ถ่ายภาพ
4.2.5 วงแหวนปรับระยะชัด (focusing ring) เป็นอุปกรณ์ส่วนที่ใช้เพื่อการปรับ
ระยะชัดของภาพถ่าย
4.3 เทคนิคในการถ่ายภาพ (สมาน เฉตระการ 2528: 88-93)
4.3.1 องค์ประกอบของภาพ
1. รูปทรง (form) ภาพที่ให้รูปทรงจะมีมิติคือ กว้าง ยาว ลึก ได้แก่ ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ซึ่งจะประกอบด้วยรูปทรงที่เด่นชัด มีมิติ จาเป็นต้อง
จัดทิศทางของแสง เลือกมุมในการถ่ายภาพให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม มีแสงเงา มีมิติ
2. รูปร่างลักษณะ (shape) ภาพที่เน้นเฉพาะรูปร่างขององค์ประกอบไม่ได้
แสดงรายละเอียด เช่น ภาพถ่ายย้อนแสง ให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของวัตถุเป็นภาพเงาดา
(silhouette) เช่น แนวไม้ ต้นตาล เกวียน คน ลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
3. น้าหนักสี (tone) น้าหนักสีของภาพที่มีบริเวณส่วนใหญ่อ่อนและสว่าง
(high key) ให้ความรู้สึกสดใสนุ่มนวล ส่วนภาพที่บริเวณส่วนใหญ่เข้มและมืด (low key) ให้
ความรู้สึกลึกลับ เข้มแข็ง เร้าอารมณ์
4. ลักษณะผิว (texture) เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นรายละเอียดของภาพ แสดง
ลักษณะที่เป็นจริงของวัตถุ ลักษณะผิวของวัตถุมีหลายชนิดให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ทิศทางของแสงเป็น
สิ่งสาคัญในการทาให้เห็นลักษณะพื้นผิวของวัตถุ โดยแสงที่ใช้จะต้องมีผลให้ได้น้าหนักของสีต่างกัน
5. รูปแบบ (pattern) ได้แก่ การจัดองค์ประกอบของภาพที่มีลักษณะซ้า ๆ
กันของวัตถุ อาจแสดงในลักษณะของเส้น รูปร่าง ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ จะช่วยให้ภาพถ่ายมีความ
แปลกน่าดูยิ่งขึ้นเส้น (line) สามารถบอกลักษณะโครงสร้างของภาพ เป็นตัวนาสายตาไปสู่จุดเด่นหรือ
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จุดสนใจ ของภาพถ่าย เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ ทาให้เกิด
ความเป็นเอกภาพและการเคลื่อนไหว เป็นต้น
6. เส้น (line) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการจัดองค์ประกอบ
ของภาพ สามารถบอกลักษณะโครงสร้างของภาพ เป็นตัวนาสายตาไปสู่จุดเด่นหรือจุดสนใจของ
ภาพถ่ายเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ
4.3.2 การสร้างความสมดุลของภาพ
1. ความสมดุลที่เท่ากัน (formal or symetry balance) ได้แก่ การจัด
ประกอบภาพที่ให้องค์ประกอบที่มีขนาด รูปทรง และน้าหนักสีทั้งสองข้างซ้ายขวาเท่ากัน
2. ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน (informal or asymetry balance) ภาพ
ประเภทนี้จะมีองค์ประกอบของภาพ เช่น ขนาด รูปทรง และน้าหนักสี ทั้งสองข้างซ้ายขวาไม่เท่ากัน
แต่เมื่อประกอบเป็นภาพถ่ายและจะให้ความสมดุลของภาพได้
4.3.3 การเน้นจุดแห่งความสนใจ (point of interest) ภาพแต่ละภาพควรมีจุดซึ่ง
เป็นจุดแห่งความสนใจ และไม่ควรมีมากกว่า 1 แห่ง การวางตาแหน่งจุดแห่งความสนใจของภาพนั้น
ไม่นิยมวางไว้ศูนย์กลางของภาพ เพราะจะทาให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่ง ไม่น่าสนใจ การวางตาแหน่งจุด
สนใจนั้นนิยมใช้กฎ 3 ส่วน (rule of third) เป็นแนวทางในการสร้างภาพ ได้แก่ การแบ่งเนื้อที่ของ
ภาพตามแนวนอนและแนวตั้ง ออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน จุด 4 จุด ซึ่งเป็นจุดตัดของเส้นต่าง ๆ จะ
เป็นบริเวณตาแหน่งที่วางจุดแห่งความสนใจที่สาคัญ
4.3.4 ฉากหน้าและฉากหลังของภาพ (foreground and background) การจัด
ให้มีฉากหน้าและฉากหลังพอสมควรจะช่วยสร้างเสริมให้เกิดความงามในภาพถ่ายได้มาก โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพทิวทัศน์ แต่ถ้าไม่รู้จักเลือกฉากหน้าและฉากหลังให้เหมาะสม อาจทาให้ความงามของ
ภาพเสียได้เหมือนกัน
4.3.5 ใช้กรอบเพื่อเน้นภาพให้ชัด (frame) การประกอบภาพโดยการเพิ่มกรอบให้
เป็นฉากหน้าของภาพ จะช่วยสร้างความเด่นสะดุดตา ทาให้ภาพภายในกรอบดูเด่น น่าสนใจขึ้น เช่น
ช่องประตู หน้าต่าง รั้ว กิ่งไม้ ฯลฯ และควรให้กรอบภาพเหล่านั้นมีน้าหนัก ความเข้มของภาพให้
มากกว่าภาพเรื่องราวที่อยู่ภายใน
4.4 เทคนิคการถ่ายภาพเฉพาะอย่าง
ประเภทการถ่ายภาพเฉพาะอย่างสาหรับวัตถุ (subject) ต่าง ๆ กัน ที่จะกล่าวใน
ที่นี้คือ (ศักดา ศิริพันธุ์ 2537: 177)
1. การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
2. การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง
3. การถ่ายภาพดอกไม้
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4. การถ่ายภาพบุคคล
5. การถ่ายภาพสิ่งก่อสร้าง
6. การถ่ายภาพวัตถุนิ่ง
7. การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย
8. การถ่ายภาพใกล้และภาพขยายส่วน (cloes – up and
macrophotography)
9. การถ่ายภาพลอกแบบและสาเนา (copying and duplication)
หนั ง สื อ สารคดี ใ นจุ ล นิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ จะใช้ เ ทคนิ ค การถ่ า ยภาพบุ ค คลด้ ว ยแสง
ธรรมชาติ โดยได้สรุปเทคนิคสาระสาคัญได้ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงฉากหลังที่มาแย่งความสนใจของบุคคล วัตถุในภาพควรเป็นเพียง
ส่วนประกอบเพื่อให้บุคคลในภาพเด่นเท่านั้น เช่น ภาพคนกาลังวาดภาพ แปรงสี , พู่กันหรือจานสีก็
เป็นองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกทั่วไปในภาพให้ผสมกลมกลืนกับบุคคลที่เป็นช่างศิลป์ ในภาพ ฉาก
หลังที่มารบกวน เช่น กาแพง อิฐ ป้ายผนัง หรือสิ่งอื่นใด ควรขจัดทิ้งไปซึ่งอาจทาได้หลายวิธี คือ
วิ ธี ที่ 1 ถ่ า ยภาพโดยเปิ ด รู รั บ แสงให้ ก ว้ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด ลึ ก น้ อ ย หรื อ
ถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ขนาดความยาวโฟกัส 85-105 มม. ให้ผลได้ดังนี้
- ภาพที่ได้จะมีสัดส่วนที่ปรากฏดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการไปถ่ายใกล้
มาก ๆ
- ให้ภาพที่ฉากหลังพร่ามัวเนื่องจากมีความชัดตื้นมาก สิ่งสาคัญจึงดูเด่นขึ้นมา
- ทางานได้ส ะดวก ทั้งนี้เพราะสามารถถ่ายภาพได้ในระยะห่างจากผู้เป็นแบบ
พอสมควร
วิธี ที่ 2 ใช้วิธีถ่ ายใกล้ โดยเคลื่ อนย้ายกล้ อ งเข้า ไปใกล้ ตัว บุคคลให้ ม าก ๆ ตั ด
รายละเอียดของวัตถุและสิ่งของที่ไม่ต้องการออกไป
2. ให้ตัวแบบทาบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแก้ความเคอะเขินของตัวแบบ เช่นให้ถือของ
บางอย่างได้แก่ หนังสือ ปากกา ช่อดอกไม้และบางสิ่งบางอย่างที่สามารถบอกลักษณะของบุคคลได้
พยายามถ่ายภาพบุคคลให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เขาทาอยู่
3. ในการให้แสงเพื่อแสดงลักษณะของบุคคล จัดลักษณะของแสงและทิศทางที่มา
ของแสงให้เหมาะกับบุคคลที่ถ่าย แสงกระจายนุ่ม ๆ (diffused light) และการให้แสงแบบแบน ๆ
(flat lighing) จะให้ความนุ่มนวลและเป็นความรู้สึกที่เหมาะสมสาหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง ๆ ให้อารมณ์หรือ
บรรยากาศเคร่งขรึม แสงจัด (specular lighting) เป็นแสงหนักและให้ความรู้สึกเปิดเผยถึงพื้นผิว
แสงที่มาในแนวเฉียง เหมาะสาหรับบุคคลที่ให้อารมณ์และบรรยากาศตื่นเต้น พยายามหลีกเลี่ยงการ
ถ่ายภาพในตอนเที่ยงวัน เพราะแสงแรงและเกิดเงาใต้กระบอกตา ไม่สวยงามและอย่าพยายามบังคับ
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ให้ผู้ถูกถ่ายหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ควรใช้แสงแนวเฉียงเข้าเหนือศีร ษะจะช่วยแยกผมออกจาก
พื้นผิว ภาพบุคคลจะเด่นขึ้น
5. แนวคิดการพิมพ์
การพิ มพ์ คือ การจ าลองต้น ฉบับ อัน หนึ่ งจะเป็น ภาพหรื อตั ว หนัง สื อ ก็ต ามออกเป็ น
จานวนมาก ๆ เหมือน ๆ กันบนวัตถุที่เป็นพื้นแบนหรือใกล้เคียงกับพื้นแบนด้วยการใช้เครื่องจั กรกล
(กาธร สดิ-สกุล: 177, อ้างถึงใน จรุณห์ เพชรมุณี และ ชาญกิจ ชอบทากิจ 2528: 71)
และตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ให้ความหมายว่า ทาให้เป็นตัวหนังสือ
หรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิด
เป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสาเนา
5.1 ประเภทการพิมพ์
5.1.1 การพิมพ์พื้นนูน ความหมาย การพิมพ์นูนเป็นระบบการพิมพ์ที่บริเวณที่จะ
พิมพ์ทั้งตัวอักขระ เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เรียกรวมกันว่าบริเวณ (image area) บนพื้นผิวของตัวภาพ
พิมพ์หรือแม่พิมพ์นูนสูงกว่าบริเวณไร้ภาพ (non-image area) เมื่อจะพิมพ์ก็ใช้หมึกคลึงทาให้ทั่ว
บริเวณภาพ แล้วให้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์อื่นป้อนเข้ามาและใช้แรงกดให้วัสดุพิมพ์สัมผัสกับแม่พิมพ์
ด้วยแรงกดที่พอเหมาะ หมึกก็จะถ่ายโอนจากแม่พิมพ์ไปติดที่วัสดุพิมพ์นั้น ๆ ต่อไปทานองเดียวกับ
การใช้ตรายางประทับในเอกสารนั่นเอง
5.1.2 การพิมพ์พื้นราบ หลักการของการพิมพ์พื้นราบ (ค้นพบโดยเยอรมัน ชื่อ
อลัวซ์ ซีเนเฟลเดอร์) มีว่าส่วนที่เป็นภาพพิมพ์จะรับหมึกไว้แต่ไม่รับน้าและบริเวณว่างเปล่าจะรับน้า
และไม่รับหมึก ซีเนฟเฟลเดอร์ได้ค้นพบจากการเขียนสิ่งที่จะพิมพ์บนแผ่นหิน (litho) ด้วยหมึกพิเศษ
เมื่อให้ความชื้นที่แผ่นหินก่อนที่จะใช้หมึกพิมพ์มาทาอีกครั้งหนึ่ง หมึกพิมพ์ก็จะติดอยู่เฉพาะบริเวณ
ภาพเท่านั้น ซึ่งเมื่อนากระดาษกดพิมพ์ก็จะรับหมึกไปติดเป็นภาพบนกระดาษ
ระบบการพิมพ์พื้นราบปัจจุบันมีพื้นผิ ว แม่พิมพ์ซึ่งเป็นโลหะที่บริเวณภาพและ
บริเวณไร้ภาพราบเสมอกันทั้งแผ่น ตัวหนังสือและภาพเป็นภาพตรงอ่านได้ปกติ เมื่อใช้พิมพ์ก็จะรับ
หมึกมาติดอยู่ก่อนถ่ายทอดไปยังโมยาง เมื่อมีกระดาษป้อนเข้ามาและมีแรงกดจากโมกดให้สัมผัสโม
ยาง ภาพก็จะถ่ายโอนไปติดเป็นภาพของงานพิมพ์ต่อไป การพิมพ์วิธีนี้จึงเรียกว่าการพิมพ์ออฟเซต
5.1.3 การพิมพ์พื้นลึก ความหมาย เป็นการพิมพ์ที่ผิวของแม่พิมพ์มีลักษณะตรง
ข้ามกับการพิมพ์พื้นนูน คือพื้นของแม่พิมพ์ที่เป็นบริเวณภาพลึกเป็นบ่อต่ากว่าบริเวณไร้ภาพ เรียก
ตามศัพท์บัญญัติว่า “การพิมพ์ร่องลึก” โดยบัญญัติมาจากคา“Intaglio” อันเป็นศัพท์ทางการพิมพ์ที่
ยืมมาจากคาในภาษาอิตาลีที่ออกเสียงว่า “อินทาลโย” ซึ่งแปลว่าการพิมพ์จากแบบเป็นลวดลายที่ขุด
เซาะเป็นแอ่งหรือร่องให้หมึกลงไปขังอยู่ได้
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ทั้งนี้การพิมพ์อินทาลโยเชิงอุตสาหกรรม ในปัจจุบันที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จานวน
มาก ก็จะมีชื่อเรียกว่า “กราวัวร์” หรือ “โรโตกราวัวร์” อันหมายถึงการพิมพ์ที่พิมพ์จาก “โม” ซึ่งใช้
โลหะทองแดงมาทาเป็นโมแม่พิมพ์
5.1.4 การพิมพ์พื้นฉลุ การพิมพ์พื้นฉลุถือได้ว่าเป็นวิธีพิมพ์ที่เก่าแก่วิธีหนึ่ง การ
พิมพ์พื้นฉลุนั้นมีหลักในพิมพ์ที่ง่ายก็คือการคือใช้ยางปาด มากดปากรีดหมึกให้ซึมทะลุแผ่นแม่พิมพ์ที่
ฉลุไว้หรือใช้การพ่นสีทะลุผ่านแผ่นพิมพ์ที่เรียกว่า สเตนซิล ซึ่งได้ปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตาม
รูปรอยของตัวอักษร/ภาพหรือสิ่งที่จะพิมพ์ไว้ให้ติดเป็นภาพของงานพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ที่อยู่ด้านหลัง
ของแม่พิมพ์นั้น ๆ
5.1.5 การพิมพ์ดิจิทัล หมายถึง การทาสาเนาของภาพดิจิทัล ลงบนผิวของวัสดุใช้
พิมพ์ เช่น กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอัดภาพ ฟิล์ม ผ้า พลาสติกเป็นต้น
การพิมพ์ดิจิทัล เป็นการพิมพ์ที่สั่งให้มีการใช้ข้อมูลดิจิทัลของตัวอักษรข้อความ/
ภาพในระบบคอมพิวเตอร์ไปบังคับให้เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงอยู่ ให้พิมพ์ผลเป็นตัวอักษรขระและภาพบน
กระดาษหรือวัสดุพิมพ์บางประเภท เหมาะกับการพิมพ์จานวนน้อย ที่มักเป็นการพิมพ์เอกสารใช้งาน
บุคคล งานเอกสารในสานักงานสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ เฉพาะงาน และหากเป็นการพิมพ์ดิจิทัลเป็นบริการ
เชิงพาณิชย์ให้ผู้มาใช้บริการแล้วมักเรียกว่า “การพิมพ์ตามความต้องการ”
5.2 กระดาษพิมพ์
กระดาษพิมพ์มีความสาคัญอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายทางการพิมพ์ประมาณ 4050% ส่วนใหญ่คือค่ากระดาษ ปัจจุบันกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์มีมากหมายหลายชนิด มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต จึงมีการผลิตออกมาหลายชนิด ซึ่งอาจแบ่งออกตามลักษณะผิวของ
กระดาษได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48 )
5.2.1 กระดาษไม่เคลือบผิว เป็นกระดาษธรรมดาที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบ
ผิวด้วยสารใด ๆ ที่จะทาให้กระดาษมีความเรียบหรือมันขึ้น กระดาษที่ไม่เคลือบผิวนี้ ถ้าใช้กล้องขยาย
ส่องดู จะเห็นกระดาษมีผิวที่ขรุขระ ซึ่งมีผลต่อการพิมพ์ภาพสกรีนที่ต้องการรายละเอียดของภาพมา
มาก ๆ เพราะจะได้คุณภาพของงานพิมพ์ไม่ดี แต่หากเป็นการพิมพ์ภาพลายเส้น หรืองานทั่วไปก็จะไม่
มีผลต่อการพิมพ์มากนัก
1. กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือที่เรียกกันว่ากระดาษปรู๊ฟ มีคุณสมบัติในการ
ดูดซึมหมึกได้ดี ความทึบแสงสูง ราคาต่า หากทิ้งไว้นาน ๆ จะมีสีคล้าขึ้นจึงเหมาะสาหรับที่จะใช้พิมพ์
สิ่งพิมพ์ชั่วคราว เช่น แผ่นปลิวโฆษณา หนังสือพิมพ์ หนังสือทั่วไป
กระดาษปรู๊ฟนี้ถ้านาไปขัดมันและทาให้เรียบแล้วจะเรียกว่า กระดาษปรู๊ฟ
มัน ซึ่งจะมีราคาแพงกว่ากระดาษปรู๊ฟธรรมชาติธรรมดาและใช้งานได้ดีกว่าเช่นเดียวกัน
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2. กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษเนื้อสีขาวเรียบ เก็บไว้นาน ๆ จะไม่กรอบ
ง่าย สีไม่คล้าลง นิยมใช้พิมพ์เอกสารตารา ที่เน้นความสวยงาม เก็บไว้ได้นาน ราคาสูงกว่ากระดาษ
ปรู๊ฟ
กระดาษปอนด์นี่จะเป็นกระดาษที่ขจัดสารเคมีชนิดหนึ่งที่อยู่ในเนื้อไม้ที่
เรียกว่า ลิกนินออกแล้ว ลิกนินจะเป็นสารที่ทาปฏิกิริยากับออกซิเจนทาให้กระดาษมีสีคล้า เมื่อทิ้งไว้
ในอากาศนาน ๆ
ถ้าเป็นกระดาษที่ไม่มีเยื่อไม้อยู่เลย ที่เรียกว่า กระดาษชนิดวูดฟรี (wood
free) ที่ทามาจากเส้นใยฝ้ายล้วน ๆ จะเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติดีมากในการพิมพ์และเขียน
3. กระดาษการ์ด มีเนื้อกระดาษเหมือนกระดาษปอนด์แต่มีความหนาและ
แข็งกว่าปกติ มีน้าหนักตั้งแต่ 120 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความ
แข็งแรงทนทาน ปัจจุบันเราใช้พิมพ์ปกหนังสือ กล่องบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ โปสเตอร์
ยังมีกระดาษการ์ดอีกชนิดหนึ่งที่มีสีคล้าทาจากเยื่อที่ไม่ได้ฟอกสี มีน้าหนัก
ประมาณ 500-600 กรัมต่อตารางเมตร บางทีอาจเรียกว่ากระดาษแข็ง กระดาษการ์ดชนิดนี้จะนาไป
ทาไส้ปกหนังสือโดยมีวัสดุอื่นห่อหุ้มอยู่อีกทีหนึ่ง
4. กระดาษแอร์เมล์ หรือกระดาษจดหมายเมล์อากาศที่มีน้าหนักเบาบาง
น้าหนักโดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่จะมีสีขาว อาจมีการทาลวดลายต่าง
ๆ ลงในกระดาษด้วย กระดาษแอร์เมล์นอกจากจะใช้เป็นกระดาษจดหมายเมล์อากาศแล้ว เราอาจพบ
ในใบเสร็จรับเงิน หรือสาเนาต่าง ๆ
5. กระดาษพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า คือกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตร แสตมป์ หรือ
สิ่งพิมพ์ทมี่ ีค่าอื่น ๆ กระดาษชนิดนี้จะเป็นกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหนียวทนทานต่อการ
ฉีกขาด อาจมีการสอดแทรกวัสดุบางอย่างไว้ภายในเนื้อกระดาษ เช่นเส้นโลหะหรือเส้นพลาสติกทาให้
ยากต่อการปลอมแปลง นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีกระดาษไม่เคลือบผิวอีกหลายชนิดที่มีอยู่ในตลาด
ทั้งที่มีความสวยงามและคุณภาพต่าง ๆ กัน
5.2.2 กระดาษเคลือบผิว (coated paper) คือ กระดาษที่นาไปเคลือบผิวด้วย
สารเคมีในกรรมวิธีการผลิตกระดาษเพื่อให้เกิดความเรียบและมันขึ้น อาจทาเคลือบผิวกระดาษด้าน
เดียวหรือสองด้านก็ได้ เพื่อนาไปพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการความละเอี ยดสูง กระดาษเคลือบผิวที่เรารู้จัก
และคุ้นเคยคือกระดาษอาร์ต กระดาษอาร์ตเหมาะสาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม การพิมพ์
ภาพสี มีการดูดซึมหมึกที่ดี ปัจจุบันกระดาษยังมีชนิดที่ปั้มลายต่าง ๆ ลง เพื่อให้มีลักษณะแปลกตา
ออกไป เช่นกระดาษลายเส้น ลายหนังไก่ กระดาษเคลือบผิวที่ไม่ขัดมันประเภทอาร์ตเรียกว่า “อาร์ต
ด้าน” (mattart) ถ้าขัดมันเรียกว่า “อาร์ตมัน” (gloss art)
5.3 ขนาดกระดาษทางการพิมพ์
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การกาหนดขนาดสิ่งพิมพ์ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกระดาษพิมพ์ที่ใช้อยู่ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีทั้งชนิดม้วนและแผ่น (สมควร เพียรพิทักษ์ 2544: 52) การกาหนดมาตรฐานขนาดกระดาษ
โดยหน่วยงานระหว่างชาติ เรียกว่ามาตรฐานสิ่งพิมพ์ของ ISO ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดเอ (A) ชุด
บี (B) และชุดซี (C) ขนาดของไอเอสโอนี้จะหมายถึงขนาดของกระดาษที่ตัดเจียนแล้วซึ่งเป็นขนาดที่
ใช้พิมพ์จริง เมื่อตัดขอบออกแล้ว กระดาษชุด A และชุด B จะเป็นขนาดที่ใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ทั่วไป กระดาษชุด C เป็นขนาดของซองจดหมาย การกาหนดขนาดของกระดาษ
แต่ละชุด จะใช้ตัวเลขตามหลังตัวอักษร เช่น A1 A2 A3 A4 เป็นต้น คาว่า “ยก” จะเป็นการบอก
ความหนาของหนังสือ เช่น หนังสือขนาด 16 หน้ายก ถ้าพิมพ์ 32 หน้า ก็จะหนา 2 ยก เป็นต้น ทั้งนี้
จากทฤษฎีข้างต้น (สมควร เพียรพิทักษ์: 2544) ผู้วิจัยเลือกใช้กระดาษชุด A ขนาด A5 มีทั้งหมด
7 หน้ายก คือ 112 หน้า ในการผลิตหนังสือสารคดีพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้
จากแนวคิดหลักข้างต้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาและจัดทา‘หนังสือสารคดี 5
การ์ตูนิสต์มองรัฐบาลยิ่งลักษณ์’ สามารถกล่าวโดยสรุปดังนี้
1. การเขียน
ใช้แนวคิดการเขียนสารคดี ประเภทสารคดีทั่วไป โดยมีองค์ประกอบของสารคดี
ครบทั้ง 3 ส่วน คือ บทนา เนื้อเรื่อง สรุป และนาเสนอด้วยข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ เน้นการ
บรรยายโวหารเป็นหลัก และมีโวหารอื่น ๆ เข้ามาเสริมตามความเหมาะสมของเนื้อหา
2. การจัดทาหนังสือ
เป็นหนังสือสารคดี ที่นาเสนอเนื้อหาสาหรับผู้อ่านทั่วไป หนังสือ มีขนาดรูปเล่ม
ประมาณ A5 หรือ 148 x 210 มม. หรือ 5.83 x 8.27 นิ้ว เข้าเล่มแบบไสสันทากาว และ
องค์ประกอบตามหนังสือเล่มเล็ก
3. การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์
ใช้แนวคิดการออกแบบรูปเล่ม การจัดหน้าและการใช้ภาพประกอบตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นทุกกระบวนการ
4. การพิมพ์
ใช้แนวคิดการพิมพ์แบบดิจิทัล โดยใช้กระดาษปอนด์ ชุด A ขนาด A5 มีทั้งหมด
5 หน้ายก คือ 80 หน้า
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บทสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ในการวิจัย
ในการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยนา
แนวคิดเรื่องการ์ตูนการเมืองเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของการสื่อสารผ่านการ์ตูนว่า
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ผู้อ่านจะเข้าใจการ์ตูนการเมืองได้ จาเป็นต้องมีประสบการณ์ในบริบทของสังคมนั้น รวมถึงเพื่อให้
เข้าใจลักษณะของธรรมชาติของการ์ตูนการเมืองให้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ตัวบทของการ์ตูนการเมือง ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีสัญญะวิทยามาใช้ใน
การวิเคราะห์และอธิบายการสื่อสารทางการเมืองผ่านงานการ์ตูน ที่มีทั้งความหมายตรงและ
ความหมายแฝง เพื่อนาไปสู่แนวทางที่ใช้ในการตั้งประเด็นคาถาม และนาเสนอจัดทาออกมาใน
รูปแบบของหนังสือ โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับการเขียนสารคดีเป็นตัวตั้งต้นในการเขียน และทฤษฎีการ
ออกแบบ ถ่ายภาพ และการพิมพ์ เพื่อให้หนังสือออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แบบ มีความน่าสนใจ
และตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน โครงการจัดทาหนังสือสารคดี “ศึกษาความคิดของ
นักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางศึกษา
จากงานวิจัยดังต่อไปนี้
- กานดา สุขเกษม คณะนิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
2546 ศึกษาเรื่อง วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ “รัฐบาลหุ่น” ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี การศึกษา
เรื่องดังกล่าวของ กานดา สุขเกษม ก่อให้เกิดแนวความคิดที่จะดึงไปใช้เพื่อสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ว่า
1. การ์ตูนนิสต์วิพากษ์รัฐบาลในเรื่องใด
2. กลยุ ทธ์ที่การ์ตูนนิสต์ได้นาเสนออกมาผ่านเนื้อหาและภาพวาด (คาแรคเตอร์ตัว
การ์ตูน คาพูด การเสียดสี)

บทที่ 3
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การเก็บข้อมูล

โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นการจัดทาพ็อกเก็ตบุ๊กที่นาเสนอทัศนะ ความคิด ความรู้สึกทาง
การเมืองของนักเขียนการ์ตูนการเมือง 6 คน ต่อรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยจะศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของการ์ตูนการเมือง นักเขียนการ์ตูนการเมือง และรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนการเมือง
รวมไปถึงข่าวสาร บทวิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนการเมือง ซึ่งการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารจะนามาใช้เป็นแนวทางในการตั้งคาถามเพื่อสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล และเรียบ
เรียงเนื้อหาเพื่อประกอบการเขียนสารคดี
2. ข้อมูลประเภทบุคคล โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนการเมือง มีรายชื่อดังนี้
1) ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)
2) อรุณ วัชระสวัสดิ์ (มติชน)
3) ณรงค์ จรุงธรรมโชติ (ขวด เดลินิวส์)
4) สุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด)
5) ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ (หมอ กรุงเทพธุรกิจ)
6) บัญชา-คามิน (ผู้จัดการ)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ์ตูน
การเมืองในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข้อมูล
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคนทั่วไปที่สนใจทัศนะ ความคิดทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง ไม่
จากัดช่วงอายุ
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะสัมภาษณ์โดยตรง คือ เลือกสัมภาษณ์
นักเขียนการ์ตูนการเมืองอาชีพ ที่สามารถวิเคราะห์การเมืองและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความช่าชอง
จากการทางานในสายอาชีพโดยตรง ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้ เพื่อศึกษาทัศนะทาง
การเมืองต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลมาอย่างครบถ้วน รอบด้าน ชัดเจนถูกต้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ใช้การสัมภาษณ์ โดยมีคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ อันสืบเนื่องมาจากผลงานการเขียน
การ์ตูนการเมืองที่ผ่านมาในช่วงของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีแนวคาถามต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะถามทุกคนที่เป็นแหล่งข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้น ประกอบไปด้วยชื่อ นามสกุล อายุ ความเป็นมาของการประกอบอาชีพ
2. ทัศนะ ความรู้สึกทางการเมืองต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใน 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ ตัวนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและรัฐบาล, การเป็นนอมินี, นโยบายต่าง ๆ และนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะกับพรรคฝ่ายค้าน
3. เหตุผลที่นาเสนอคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในแบบต่าง ๆ รวมถึงการเลือกประเด็นเนื้อหา
ข่าว และเขียนบท แก๊กต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการเขียนการ์ตูนล้อการเมือง
การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการสรุปผลข้อมูล
โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นสารคดีที่จัดทาเพื่อนาเสนอทัศนะทางการเมืองของนักเขียน
การ์ ตูน ล้ อการเมืองในหนั งสือพิมพ์รายวัน เน้นชี้ให้ เห็ นถึงการแสดงความคิดเห็ น ความรู้สึ ก ต่อ
การเมืองในรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็น
ภาพได้ชัด
โดยในสารคดีจะนาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 8 บทใหญ่ ๆ คือ ประกอบด้วย บทนา เกริ่นถึง
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับการเข้ามาดารงตาแหน่งและรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ส่วนเนื้อเรื่องแบ่งเป็น 6
บทซึ่งในแต่ละบทก็จะเป็น ทัศนะความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมือง 6 คนตามที่ได้เลือกไว้ และ
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บทสรุป ภาพรวมของทัศนะความคิดทางการเมืองต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และภาคผนวก
ความเป็นมาของการ์ตูนการเมือง
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แนวคิดเนื้อหา
การนาเสนอเนื้อหาในโครงการจุลนิพนธ์นี้ จะเป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด มา
เขียนเป็นสารคดี ซึ่งเนื้อหาของสารคดีเล่มนี้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลจากกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ
1) นักเขียนการ์ตูนการเมือง
2) ข่าว บทความ เอกสารวิชาการและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนการเมือง
ซึ่งผู้วิจัยจะนาเอาข้อมูลทั้งหมด มารวบรวมเป็นสารคดีเป็นบท ๆ ไป โดยประเด็นของแต่
ละบทจะเป็นการนาเสนอเรื่องราวของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน โดยมีแนวคิดด้านเนื้อหาดังนี้
1. บทนา การเกริ่นเรื่อง โดยอธิบายรายละเอียดที่มาและความสาคัญของรัฐบาลน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร
2. เนื้อเรื่อง แยกเป็น 6 บท ซึ่งในแต่ละบทจะนาเสนอความคิด ทัศนะทางการเมือง และ
เหตุผลในการนาเสนอคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในแบบต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการคิดแก๊ก เนื้อหา ของนักเขียน
การ์ตูนการเมืองแต่ละ เป็นต้น
3. สรุป ภาพรวมความคิดทัศนะทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนการเมืองที่มีต่อรัฐบาล
ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
วิธีการออกแบบ
แนวคิดด้านรูปเล่ม
โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีแนวคิดด้านรูปเล่มดังนี้
1. สี ใช้การพิมพ์แบบดิจิทัล 4 สี
2. ภาพประกอบ ใช้ภาพถ่ายประกอบการการเขียนสารคดี
3. ตัวอักษร
3.1 แบบตัวอักษร
3.1.1 หัวเรื่องใช้ supermarket เป็นตัวอักษรที่มีความหลากหลายในการใช้งาน
ทาให้ดูมีสไตล์ สามารถอ่านได้ง่าย มีลายเส้นสวยงาม
3.1.2 ข้อย่อยในเรื่องและตัวพื้นใช้ Cordia New เป็นตัวอักษรมีหัว ลายเส้น
ชัดเจนอ่านง่าย
3.2 ขนาดตัวอักษร
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3.2.1 หัวเรื่องใช้ขนาด 20 point
3.3.2 ตัวพื้นใช้ขนาด 15 point
3.3 สีตัวอักษร
3.3.1 หัวเรื่องใช้สีเขียว
3.3.2 ตัวพื้นใช้สีดา
4. คอลัมน์
จัด 1 และ 2 คอลัมน์ในหน้าตามความเหมาะสม เพื่อให้อ่านง่าย สะดวก ดูแล้วสบาย
ตา เพราะเป็นหนังสือขนาดเล็ก
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บทที่ 4
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ผลการศึกษา

โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูล
จากเอกสาร และการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลสาคัญที่มีความรู้และเกี่ยวข้องใน
วงการการ์ตูนการเมืองได้ผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา
ในการจัดทาหนังสือสารคดี ศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์
ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ดังนี้
6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
บทนา : มองรัฐบาล
บทที่ 1 : บัญชา-คามิน
บทที่ 2 : เซีย ไทยรัฐ
บทที่ 3 : ขวดเดลินิวส์
บทที่ 4 : หมอ ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์
บทที่ 5 : อรุณ วัชระสวัสดิ์
บทที่ 6 : พล ข่าวสด
โดยศึกษาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสารคดี ด้วย 2 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 2)
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สัมภาษณ์นักเขียนการ์ตูนการเมืองเชิงลึก ได้แก่
- ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)
- อรุณ วัชระสวัสดิ์ (มติชน)
- ณรงค์ จรุงธรรมโชติ (ขวด เดลินิวส์)
- สุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด)
- ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ (หมอ กรุงเทพธุรกิจ)
- บัญชา-คามิน (ผู้จัดการ)
ชุดคาถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง นักเขียนการ์ตูนการเมือง
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1. ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ ประวัติความเป็ นมา การเข้ ามาในวงการ
การ์ตูนการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
4. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
5. ข้อมูลแนวความคิดในการนาเสนออกมาเป็นการ์ตูนการเมืองทั้งภาพและเนื้อหา
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากข่าวสาร บท
วิเคราะห์วิจารณ์ เว็บไซต์ เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การ์ตูนการเมือง และรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ผลการศึกษา
1. ผลจากการสัมภาษณ์
ผู้จัดทาโครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 7 คนจากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ
สาหรับการนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. บัญชา-คามิน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง
บัญชา-คามิน คู่หูที่รู้จักกันในนามนักเขียนการ์ตูนการเมืองคอลัมน์ “แหลเพื่อ
พี่” ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ที่มีความสมบูรณ์แบบมาจาก “คามินคิด บัญชาวาด” เป็นการถ่ายทอด
ศิลปะทางการเมืองที่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน้าตาให้ผู้คนได้รู้ตัวตนที่แท้จริง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็น
อิสระทางความคิดของตัวเอง
ที่มาของนามแฝง บัญ ชา - คามิน ... บัญ ชานั้น เป็ นชื่ อจริง ส่ ว นคามิน เป็ น
นามแฝง โดยตอนนั้นการ์ตูนใกล้จะออก แล้วคิดอะไรไม่ออก เลยเอาชื่อลูกชายมาใช้ว่า คามิน
บัญชาจบการศึกษาที่วิทยาเขตเพาะช่าง มีไลฟ์สไตล์ชอบกินอาหารอีสาน ติด
ดิน ยามว่างชอบเดินสารวจตามซอกซอยเพื่อซึมซับชีวิตผู้คนตามท้องถนน
คามินจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นก็
เดินทางไปศึกษาต่อที่ สถาบันศิลปะแห่งหนึ่งในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีสไตล์ที่ติด ฝรั่งนิด ๆ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็ไม่รู้ อยู่ดี ๆ ออกมาเดินหาเสียง 49 วัน
รัฐสภาโหวตให้เป็นนายกฯ ซึ่งเห็น ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีสติปัญญา ที่จะสามารถขึ้นมาระดับนี้ได้เลย
แต่ขึ้นมาได้เพราะมีพี่ชายเป็นตัวแบ็คอัพกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นทาสของพี่ชายเธอ
ยิ่ งลั กษณ์ มีคนบอกว่าเธอเป็น ออทิส ติ ก ผมก็ เชื่อนะ เพราะมีเด็ก ออทิส ติ ก
ประเภทหนึ่งที่มีปัญหาอาการขั้นต้น เขาเรียกกันว่า ทอล์คกิ้ง อะบิล' ลิที (talking ability) คือ
ความสามารถในการพูดจะน้ อยกว่ าเด็ก ปกติ และ ลี น ’นิ ง อะบิล ' ลิ ที (learning ability)
ความสามารถในการเรียนจะผิดปกติ คล้ายกับว่าประสาทสัมผัสทางด้านการพูด การได้ยินภาษาของ
พวกเขาอาจจะไม่มีหรือมีน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป รวมถึงทักษะที่สาคัญคือ รีด’ดิง อะบิล' ลิที
(reading ability) หรือความสามารถในการอ่าน ก็จะมีน้อยกว่าเด็กทั่วไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะ
ปัญญาอ่อน เขาอาจจะเก่งหรือฉลาดในด้านอื่น ๆ ก็อาจเป็นไปได้
ยิ่งลักษณ์ในตอนที่เธอขึ้นมาเป็นนายกฯ ใหม่ ๆ เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
ความภาคภูมิใจว่า เธอเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือ ซึ่งในตอนนั้นเธอคงอยากที่จะแสดงให้เห็นว่า ตัวเธอ
เองเป็นคนที่ไม่ไร้สาระ ทาแต่งาน แต่ในความเป็นจริงมุมมองของผม สาหรับคนที่ไม่อ่านหนังสือ มันก็
มักจะไม่คุ้นเคยกับรูปของคาเขียน
สมมติ หากคุณได้ยินคาว่า คอนกรีต คุณก็สามารถรับรู้ได้ว่า มั นคือสิ่งที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้แต่ยินเสียง แต่ไม่ได้เห็นรูปของคา คุณก็ไม่สามารถที่จะโยงเสียง
กับรูปของคาได้เลย
ดังนั้ น สิ่ งที่ไ ด้ยิน ออกมาจากปากเธอเลยกลายเป็นค าว่ า คอ-นก-รีต นี่คื อ
ปัญหาของคนที่ไม่อ่านหนังสือ
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท เป็นเรื่องปกติของระบบทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก แต่สิ่งที่ตามมาคือประชาชนจะต้องรับค่าครองชีพที่จะขึ้นตามไปด้วย
- นโยบายรถคันแรก ประเทศเราไม่สามารถผลิตน้ามันเองได้ และระบบขนส่ง
มวลชนก็พิกลพิการ แทนที่จะเอาเงินเป็นแสนล้านที่ลดภาษีให้คนมีรถคันแรก มาปรับปรุงสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพน่าจะดีกว่า
- การร่างพ.ร.บ.ปรองดองและพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ไม่มีทางลดความแตกแยก
- ประเด็น เงินกู้ 2 ล้านล้าน มันเท่ากับงบประมาณของประเทศ 1 ปีเอารูป
รถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่น มาล่อ หากคิดคานวณค่าโดยสารและระยะเวลาในการเดินทางน่าจะนั่ง
เครื่องบินไปดีกว่า
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- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ “เพื่อกระชับอานาจ” นั่นคือหมายความว่า เพื่อให้
รัฐบาลมีอานาจมากขึ้น โดยที่ไม่มีการควบคุม สิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ในเรื่องของมาตรา 68
ที่ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องฟ้องร้องโดยตรง
- ส่วนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากระบบการแต่งตั้งจากกลุ่มอาชีพให้
เป็นระบบการเลือกตั้ง อานาจจะได้ให้มาจากประชาชน เขาพูดก็ฟังดูดีมีหลักการ ดูเป็นประชาธิปไตย
แต่เขาไม่รู้หรอกว่าทักษิณคุมเกมระบบการเลือกตั้งอยู่ ทักษิณเขาเข้าใจสังคมไทยว่า ผิวเผินเป็นยังไง
- โครงการจัดการน้า ความจริงก็ควรจะต้องมีนะ แต่ไม่ใช่แบบนี้ เพราะตอนนี้ก็
ไม่รู้ เหมือ นกัน ว่าจะจั ดการกัน ยั งไง รู้แ ค่ว่าจะต้อ งใช้เงิน 3 แสนกว่ าล้ าน และรีบเอาเข้ารัฐ สภา
เพื่อที่จะเอาเงินออกมาก่อน โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทาอย่างไร เพราะยังไม่มีแผน
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกในอัตรา 15,000 บาทต่อตัน มันไม่ใช่วิธีการ
แก้ปัญหาประเทศระยะยาว มันมีคาพูดของคนรุ่นก่อน ๆ ว่าแทนที่จะเอาปลาไปให้กิน เราจะต้องสอน
วิธีให้จับปลา อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่า ประชานิยม การยื่นอาหารให้ กิน 1 มื้อ มันก็คลายความหิวได้
1 มื้อ
- สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจรจากันหลาย
ครั้ง ก็ไม่สงบสักที มันเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ไม่ว่าจะผ่านมากี่รัฐบาล พยามจับต้นชนปลายกันไม่ถูก
งบประมาณก็ลงไปเป็นแสน ๆ ล้าน ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลย มีแต่หนักขึ้น ๆ เพราะ ตราบใดที่มันสงบ
งบประมาณที่ลงไปช่วยเหลือมันก็จะหายไป
4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
ย้อนกลับไปเมื่อตอนเสื้อแดงปิดแยกราชประสงค์เป็นเดือน ถ้าเป็นรัฐบาลก็
ต้องสลาย ถ้ารัฐบาลไหนไม่สลายรัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าประเทศไหน ๆ
ส่วน 99 ศพ มันมีทฤษฎีหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นมาว่า หากเกิด ม็อบหรือการชุมนุม
และเราต้องการจะเอาชนะอานาจรัฐ มันเป็นวิชามาร ในการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อยั่วยุให้ทหาร
หรือตารวจใช้กาลังกับประชาชน
ซึ่งการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนั้นจะมาพึ่งประชาชนคนธรรมดาที่ไป
ชุมนุมอย่างเดียวพวกเขาใจไม่ถึง ก็ต้องหาคนที่กล้า มายั่วยุเพื่อที่จะใช้อาวุธตอบโต้กลับไปทางทหาร
เพื่อให้ทหารยิงกลับเข้ามาในการชุมนุม เหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกวิชามารทากันมาตลอด ตั้งแต่ยุค 14
ตุลา มาถึง 6 ตุลา และพฤษภาทมิฬ เห็นได้ชัดที่มีพวกแก๊งมอเตอร์ไซด์ไปสู่กับทหารยั่วยุให้ยิง
แต่มองกลับมา หากเราเป็นทหาร ถูกสั่งเข้าไปควบคุม ม็อบ ซึ่งเราเห็นอยู่ว่า
ฝ่ายตรงข้ามมันยิ งเข้ามา เราก็ต้องเกิดการระมัดระวังตัว เพราะทุกคนรักชีวิตตัว เอง ทหารเองก็
เหมือนกันต้องรักชีวิตตัวเอง
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เมื่อเกิดการยั่วยุมากขึ้น ๆ ทหารเขาก็เห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่ประชาชน ยิงมา ๆ
เลยมีการตอบโต้ยิงกลับ สุดท้ายก็ มีการตายเกิดขึ้น
หากผมเป็นอภิสิทธิ์ พอสั่งสลายม็อบเสื้อแดงเสร็จมีเวลาประมาณ 6-7 เดือน
กว่าจะยุบสภา ช่วงนั้นผมว่า สิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ควรจะต้องทา คือ หยิบมาเป็นวาระแห่งชาติ ตามล่า
คนก่อเรื่องให้ได้ จัดการให้ได้ว่าใครเป็นคนยิงทหาร ใครเป็นคนยิงประชาชน ทาไมถึงตายได้มากขนาด
นี้ ใช้ทหารตารวจที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ จัดการและเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นว่าเรื่องมัน
เป็นยังไง
5) ข้อ มูล แนวความคิด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ
เนื้อหา
ถ้าคามินมีไอเดีย เขาจะสเกตซ์ให้บัญวาด โดยจะเน้นที่ประเด็นและอารมณ์
ของการ์ตูน ส่วนการคิดแก๊กเนื้อหาคามินจะเป็นคนคิดและมาปรึกษาบัญชาเพื่อให้การ์ตูนลงตัวมาก
ขึ้น โดยการ์ตูนที่เขียนจะเลือกประเด็นข่าวที่มีกระแสของอยู่ในสังคมตอนนั้น ทาให้ไม่ต้องเล่าเรื่อง
ทั้งหมดหรือเขียนคาบรรยายไว้ในนั้น โดยหาข้อมูลจากการอ่านหนังสือพิมพ์วันละ 5-6 ฉบับ
ประเด็นเรื่องของสถาบัน เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ และกลัวคน
อ่านไม่เข้าใจประเด็นที่เราต้องการจะนาเสนอ
ส่วนปัญหาในการทางาน คือในบางครั้งคิดไม่ออก แต่ก็ต้องพยามยามคิดให้
ออกอาจใช้วิธีการหาคนคุยด้วย ฟังการวิเคราะห์ข่าวสารสุดท้ายเดี๋ยวความคิดก็จะออกมาเอง
2. เซีย ไทยรัฐ จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง
เซีย ไทยรัฐ หรือ ศักดา แซ่เอียว จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิ ต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เวลาที่ใช้ส่วนใหญ่หมดไปกับการเขียนการ์ตูนการเมืองและทากิจกรรมไปสอนการ์ตูน
ทาค่ายการ์ตูนร่วมกับเอกชน โดยทางานเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองอยู่ในไทยรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2536
ประมาณ 20 กว่าปี
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เขามีพื้นฐานเป็นนักธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ มีวิธีคิดในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และมีทีมบริหารจัดการที่เก่ง อย่างเช่น ภูมิธรรม เวชยชัย , หมอภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ และมี
ทักษิณซึ่งเป็นคนคอยช่วย ซึ่งมันไม่ผิดอะไรที่เขาจะช่วย เป็นเรื่องของการที่ช่วยให้รัฐบาลอยู่รอดไปได้
ประเทศก็ไปได้
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- โครงการรับจานาข้าวต้องการช่วยชาวนาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เชื่อว่าทุกวันนี้ที่นายกฯ ไปต่างประเทศเพื่อพยายามต่อรองการขาย
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- โครงการจัดการน้า บ้านเราน้าท่วมซ้าซาก มันเกิดมาจากการบริหารจัดการ
ไม่ดี ใช้ไม่ได้ทั้งระบบ ความจริงเรื่องนี้พูดกันมานานแล้ว แต่ไม่มีรับบาลไหนกล้าทาโครงการใหญ่ ๆ ที่
เขาทาเพราะเขารู้ว่ามีศักยภาพจัดการพ ถ้าไม่เอาโครงการบริหารจัดการน้าตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อไหร่จะได้
คิด อย่างน้อยก็ได้เริ่ม
- โครงการรถคันแรก กระตุ้นให้หนุ่มสาวซื้อรถเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และช่วยโรงงาน
รถยนต์ที่ถูกน้าท่วม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาษีน้ามัน ภาษีจากบริษัทรถ ภาษีที่ลดไป 1
แสนก็คืนรัฐหมด
- เงินกู้ 2 ล้านล้าน คมนาคมบ้านเราไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลย และเป็นการ
รับเรื่องของ AEC
- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ช่วยยกระดับช่วยบ้าน แต่บาง
โรงงานก็อาจจะรับภาระหนักนิดนึง แต่จะให้อยู่กับค่าแรงถูก ๆ ตลอดไปก็ไม่ได้ เพราะค่าครองชีพมัน
สูงขึ้น
- การแก้รัฐธรรมนูญ ต้องรีบแก้ เพราะมันร่างมาจากเผด็จการเพื่อจะทาลาย
คน ๆ เดียว โดยส.ว.ลากตั้งเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่สุด ส.ว.ที่เขาจะให้เลือกตั้งเพราะมันจะได้โยงกับ
ประชาชน และจะได้ไปตรวจสอบองค์กรอิสระ
ส่วนมาตรา 68 เขาก็ไม่ได้ตัดอานาจศาลรัฐธรรมนูญ แค่ให้อัยการตีความก่อน
เพื่อต้องการล้วงอานาจ ผมคิดว่า เราไปให้ความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของศักสิทธิ์ เป็นเทพเจ้าที่เตะ
ต้องไม่ได้ ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ รัฐธรรมนูญต้องแก้ได้ตามยุคสมัย บอกเตะต้องไม่ได้ แล้วทาไมฉีกได้
ละ
- สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเจรจากลุ่ม
BRN เป็ น หนทางที่ ดี เดิ น มาถู ก ทางแล้ ว ท่ า ที จ ากการเจรจาเพี ย งไม่ กี่ ค รั้ ง มี ก ารตอบรั บ จาก
ต่างประเทศดีมาก แต่ก็ยังมีปัญหากับกลุ่มบุคคล ข้าราชการที่จะเสียประโยชน์ รวมถึงเรื่องยาเสพติด
ของเถื่อน พวกที่อยู่ในเงามืดทั้งหลายเสียประโยชน์ งบประมาณก็ลดลง
- พ.ร.บ.ปรองดอง, นิรโทษกรรม จะแตกแยกเพราะนักการเมืองเห็นต่าง แต่
ประชาชนก็ได้อานิสงส์ทั้งคู่ แต่คนเสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่ยอมปรองดอง เพราะต้องการเอาคนผิดมา
ลงโทษ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
ในคดี 99 ศพที่แยกราชประสงค์ ไม่คิดว่านักการเมืองที่มาจากประชาชน เขา
คิดยังไงถึงสั่งทหารให้มาฆ่าคนที่เคยเลือกตั้งเขามาก่อน แต่จะไม่โทษอภิสิทธิ์กับสุเทพแค่สองคน แต่
จะโทษทั้งพรรคที่ร่ว มรัฐบาล สื่อมวลชน องค์กร ที่สนับสนุนเร่งรัดให้จัดการกับมวลชนทาให้เกิด
เหตุการณ์ขึ้นมา แม้แต่คนที่ไปคลีนนิ่งเดย์ก็เช่นกัน มันคือการทาลายหลักฐานการฆาตรกรรม
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5) ข้อ มูล แนวความคิ ด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ
เนื้อหา
ยิ่งลักษณ์ ดึงคาแรคเตอร์เขาจากการหาเสียงตอนครั้งแรก ผมยาว ๆ ใส่แจ๊ค
เก๊ต กางเกงดาดูทะมัดทะแมง เป็นเวิร์คกิ้งวู้แมน
อภิสิทธิ์ เขียนออกมาในรูปของสัญลักษณ์ ว่าคน ๆ นี้เป็นคนที่นาความตายมา
สู่ประชาชน เป็นยมทูต
การเลือกประเด็นจะเลือกเอาข่าวที่อยู่ในความสนใจ ข่าวเด่นสาคัญ ๆ หรือวลี
เด็ดของนักการเมือง ใช้วิธีการหาข้อมูลจากทีวี นสพ. อินเทอร์เน็ต
โดยมี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการน าเสนอ คื อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา หรือบุคคลที่เป็นที่เคารพ
ปัญหาในการทางานคิดไม่ค่อยออก แต่ก็ต้องทาให้ได้เพราะการ์ตูนเราช่อง
เดียว ขาดไม่ได้
3. ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง
ผมเริ่มสนใจอ่านหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ตอนยังเด็ก เป็นคนมีปัญหาชอบถาม
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ชอบสงสัยในเรื่องที่เขาไม่สงสัยกัน เนื่องจากชอบถาม และไม่ชอบทาตามที่ใครเขาสั่ง ทุกอย่างมันก็
เลยทาให้เราต้องหาคาตอบ วิธีการหาคาตอบคือต้องอ่าน สิ่งที่หาอ่านง่ายที่สุดก็คือ หนังสือพิมพ์ก็อ่าน
ทุกวัน
ผมทาอยู่ในวงการการ์ตูนการเมืองนี้มาประมาณ 20 กว่าปี คาว่า “หมอ” มา
จาก เป็นชื่อที่รุ่นพี่เขาเรียกตั้งแต่เข้าโรงเรียนช่างศิลป์ วันนั้นเดินเข้ามาด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดี
แต่งตัวเรียบร้อยใส่แว่น ตัดผมสั้น พอเดินเข้ามารุ่นพี่ก็บอกว่ามึงมาผิดโรงเรียนแล้ว โยนเหรียญให้ 50
สตางค์ให้มึงข้ามฝั่งไปเรียนโรงเรียนศิริราชเลย จากนั้นมาทุกคนก็เรียกว่าไอหมอ เพราะว่าหน้าตาและ
บุคลิกเหมือนหมอ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
หลังจากที่เราได้เห็นนายกฯนอมินีของส่วนต่าง ๆ มา ไม่ใช่เฉพาะระบอบ
ทักษิณ เราจะมีนายกฯนอมินีจากหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาถ้าสนใจและได้ตามได้อ่าน เราจะเห็นเลยว่ามี
นายกฯ นอมินีในเวลาต่าง ๆ เอาใกล้ ๆ ในปี 2549 หลังจากทหารปฏิวัติเราจะมีนายกฯ นอมินีขึ้นมา
1 คน และเราจะเห็นเลยว่านายกฯ นอมินีทาอะไรได้บ้าง พอนายกฯ ยิ่งลักษณ์ขึ้นมา เราก็รู้สึกเฉยเมย
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ก็คือเข้าใจได้ว่า มันเป็นแบบนี้ ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้
ผ่านการพิสูจน์อะไรเลย
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กรณีเดียวกันกับนายกฯอภิสิทธิ์ขึ้นมา เราเห็นก็อะไร มาทาไม คือเขายังไม่ได้มี

ความน่าเชื่อถือมากพอที่จะมานาใคร ๆ ได้

3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- พ.ร.บ.ปรองดอง, นิรโทษกรรม มันเป็น political techniques คือ มันเป็น

เทคนิคทางการเมืองในการที่จะดึงหรือเอากฎหมายอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะดัน เรื่องอื่นให้ผ่านสภา มัน
ไม่ใช่เรื่องที่อยากจะทาจริง ๆ หรอก แต่เอาขึ้นมาเพื่อที่จะยื้ อ เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ ถ้าได้ไป
อ่านทฤษฎี propaganda มันคือเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ การเบี่ยงเบนประเด็น พวกนี้มันมีหมดเลย
ในทฤษฎีของการปกครอง ถ้าเราได้ลองตามอ่าน เราจะเห็นเลยว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้น มันจะถูก
นามาใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลก มันถูกเอามาใช้เพื่อการเบี่ยงเบนประเด็น
- โครงการรถคั น แรก ถ้ า เรามองย้ อ นกลั บ ไปที่ โ ครงสร้ า งของประเทศว่ า
ประเทศไทยเราไม่ได้คิดระบบการคมนาคมอื่นเลยนอกจากถนนอย่างเดียว ทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวรถ
ติดมาก ตามเส้นทางหลัก เพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพาระบบการขนส่งด้วยราง เราขับ รถกันไปกลับบ้าน
ต่างจังหวัด พอมันมาถึงเวลาหนึ่งที่รถเมล์มัน ไม่ดีเต็มที่แล้ว แล้วก็ราคามันก็เริ่มแพงขึ้น เมื่อถึงเวลา
นั้น ทุกคนก็อยากจะสะดวกสบาย อยากจะมีรถเป็นของตัวเอง อยากจะขับรถไปไหน ๆ ก็ได้ รัฐบาลก็
เห็นว่าเราก็ช่วยเขาได้ เขามองไปถึงปัจจัยสี่ ก็เริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ เรื่องบ้านเอื้ออาทร มีบ้าน มี
บ้านเสร็จก็ต้องมีรถ เพราะว่าบ้านเอื้ออาทรมันอยู่แบบไกลโพ้น ไม่มีอะไรขนคนเข้ามาในเมือง พอเขา
คิดตรงนี้ มันก็ได้ตั้งหลายเด้ง
- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายรถคัน
แรก และวินัยการใช้เงินของคน รัฐ บาลจึงต้อง ต้องพยายามเพิ่มรายได้ให้กับคน ก็โดยการที่เพิ่ม
ค่าแรงขั้นต่า 300 บาท ค่าครองชีพ พอเพิ่มค่าแรงให้ 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท คือเป็นการ
ยื่นเงินลงมาเพื่อที่จะปั่นให้มีเงินหมุนอยู่ในระบบมาก ๆ นี่คือระบบวิธีการของทุนนิยม เมื่อมันมีเงินอยู่
เยอะในระบบ มันก็จะทาให้ล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่างดี คนไทยเราเป็นพวกรักสนุก
เรารักสบาย เราจึงไม่มีแรงผลักดันมากพอที่จะสู้เพื่ออะไร เราส่วนใหญ่ก็มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ สังเกตไหม
ประเทศไทยมีเป้าหมายรึเปล่า เราไม่เคยมีเป้าหมายร่วมกัน
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ถามว่านักการเมือง มีเป้าหมายร่วมกันรึเปล่า คือ ชูให้เห็นรึเปล่าว่าประเทศเรา
มีเป้าหมายแล้วนะ คาตอบคือ ไม่มีเลย เป้าหมายของเขาคือ สร้างอีเว้นท์ (event) ขึ้นมา มันเหมือน
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บริษัทแหละ และบริษัทก็ต้องหาอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อที่จะมากระตุ้นยอดขาย กระตุ้นความนิยม หรือ
เป็นการกระตุ้น Branding ของเขาเพื่อให้ยังติดตลาดอยู่

- เงินกู้ 2 ล้านล้าน มันรีบไป ถามว่าประเทศไทยต้องการรึเปล่า รถไฟความเร็ว

สูง ต้องการนะ แต่ถามว่าต้องการแล้วคุ้มรึเปล่า เอาไปทาอะไร ? พอมีคาถามนี้ขึ้นมา มันมีคาตอบว่า
รถไฟความเร็วสูง จะใช้ขนผักขนผลไม้จากเชียงใหม่มากรุงเทพฯ ซึ่งตรงนั้นผิดเลย รถไฟความเร็วสูง
เขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขนสินค้า เขาไว้ขนคน แล้วเราถามว่าคนของเรามากพอที่จะให้รถไฟความเร็วสูง
ขนไหม จะเจ๊งรึเปล่า โอกาสเจ๊งมีแน่ แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ รถไฟที่ตรงเวลา รถไฟรางคู่ รถไฟที่ไป
ได้ทั่วประเทศเลย ถามว่าทาไมวันนี้ เชียงรายถึงยังไม่มีรถไฟ ภูเก็ตทาไมยังไม่มีรถไฟไป...มันเยอะไป
ควรจะเอามาพัฒนาตรงนี้ดีกว่า
- โครงการรับจาข้าว เป็นอีกหนึ่งเมนูปลาที่ไม่สอนวิธีให้หากิน แต่เอามาเสิร์ฟ
ให้ถึงที่แบบเดียวกันเลย มันก็คือ เมื่อเราไม่มีปลากินเราก็จะโวยวายเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องแปลกใจ
ว่าทาไมชาวสวนยางถึงออกมาเรียกร้อง ก็เมื่อคุณเสิร์ฟให้บ้านนี้แล้วทาไมคุณไม่เสิร์ฟให้บ้านเราด้วย
เราเข้าไปร้านอาหารเหมือนกัน แล้วคุณบอกว่าคุณจะเสิร์ฟให้กับทุกโต๊ะ คุณเสิร์ฟให้โต๊ะนี้ แล้วโต๊ะ
เราล่ะ ? เราหิวทาไมไม่เสิร์ฟให้
- สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ไฟใต้เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนมาก เราไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้เลย ณ เวลานี้ เพราะเราไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไร เรารู้
ได้อย่างเดียวว่า ความเป็นรัฐของทุกที่ในโลกนี้ไม่ต้องการความหลากหลาย ต้องการให้มันเหมือนกัน
หมด
4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
คดีมันต้องทาให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าใครต้องรับผิดชอบ แต่เราก็ไม่เคยทา
อะไรให้มันถึงที่สุดสักที สิ่งสาคัญก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยเห็นใคร
รับผิดชอบเลย กรณีพฤษภา 35 คนตายไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ ใครรับผิดชอบบ้าง ไม่มี จนถึงทุกวันนี้ 10
เมษายน 2553 คนตายไปเท่าไหร่ ไม่มีใครรับผิดชอบ ใครยิงเสธ.แดง ก็ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบ แล้วที่
คนมาตายกันเกลื่อนมีนักการเมืองคนไหนที่ยื่นอกมาแล้วรับผิดชอบบ้างไหม คนไหนที่มันพูดบอกว่า
ให้เอาน้ามันมาคนละขวดแล้วเผากรุงเทพฯเลย ผมรับผิดชอบเอง แล้ว ตอนนี้อยู่ไหนล่ะ นี่คือความไม่
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รับผิดชอบของนักการเมืองเลย เขาใช้ชาวบ้านเป็นประโยชน์ของเขา เขาไม่เคยคิดหรอกว่าชาวบ้านมี
ความสาคัญ เขาคิดอยู่แค่ว่าการรบทุกครั้งมันย่อมมีการสูญเสีย เขารับได้ในความสูญเสีย แล้วเราจะ
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ไปเชื่อเขาอยู่ทาไมกับนักการเมือง

5) ข้อ มูล แนวความคิด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ

เนื้อหา

ลักษณะตัวการ์ตูนยิ่งลักษณ์ ดึงทรงผม และเขาก็จะดูเป็น ผู้หญิงที่มีโหนกแก้ม

ก็เขียนยากนะ เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนหนึ่งที่จัดอยู่ในข่ายผู้หญิงที่หน้าตาดี ซึ่งคนที่หน้าตาดี
จะเขียนยาก คุณอภิสิทธิ์ก็จะเขียนยาก แต่พอเขียน ๆ ไปคนก็เริ่มคุ้น
ส่วนการคิดประเด็น เนื้อหาของการ์ตูน เราทาหน้าที่เหมือนบก.ข่าว ก็จะต้อง
มานั่งดูว่าช่วงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเป็นเรื่องสาคัญและก็เลือกที่จะเขียนเรื่องนั้น แต่ช่วงหลัง ๆ มานี้
หลังจากปี 2553 ที่ผ่านมาก็เริ่มไม่เขียนอะไรแบบนั้นเท่าไหร่แล้ว เพราะว่าเริ่มรู้แล้วละว่ามันมีการสับ
ขาหลอกอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าทุกครั้งที่มันมีข่าวออกมา อย่างแรกตั้งสมมติฐานไม่เชื่อไว้ก่อน ไม่ว่า
จะอะไรออกมา จะตั้งคาถามเสมอว่า จริงหรอ ? จากนั้นเราก็ไปหาความจริง ดูว่าจริง ๆ มันคืออะไร
เมื่อเราอยู่บนสมมติฐานบนความไม่เชื่ออยู่แล้ว เราจะไม่ถูกกระแสหลักให้พัดไปทางไหนแล้วเราจะ
เห็นเลยว่า เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องสมมติกันขึ้นมา เช่น เสื้อเหลือง เสื้อแดง
ส่วนวิธีคิดการ์ตูนก็เริ่มจากการอ่าน พอเราได้อ่านมันจะมีวัตถุดิบในการหยิบ
มาใช้ คือเราต้องมี In put จากการอ่าน การดู การฟังและการแลกเปลี่ยน คือจากประสบการณ์ใน
ชีวิตนั้นแหละมันก็จะมารวมกันเป็น Data base เป็นแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลของเราในการหยิบมาใช้
เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็สามารถหยิบไอนู้นไอนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นได้ ให้กลายเป็นเก๊ก เป็นเรื่อง
ที่เราอยากจะสื่อให้คนได้รู้ ด้วยวิธีที่ง่ายบอกผ่านด้วยอารมณ์ขัน
ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ อาจารย์ประยูร จรรยาวงศ์เคย
บอกเอาไว้ว่ามันต้องมีจรรยาบรรณ ต้องมีมโนธรรม คือความเป็นสุภาพบุรุษ อย่าใช้งานของเราไป
รังแกใคร ซึ่งตรงนั้นทาให้เราเข้าใจมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรแตะต้อง ไม่ควรเขียนถึง ก็คือคนที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อย่าไปพาลเอาครอบครัวเขามายุ่งด้วย อย่าไปพาลเอาลูกหลานที่ไม่เกี่ยวข้องมายุ่งด้วย ง่าย
ๆ คือ ความเคารพกัน เราทาหน้าที่ด้วยความเคารพกับคนที่เราเขียน เราเขียนเพื่อที่จะบอกอะไร
บางอย่างแต่เราไม่เคยไปดูถูก แต่ก็อาจจะมีหลุด ๆ กันไปบ้างในบางขณะ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะอยู่บน
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4. ขวด เดลินิวส์ จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง

ขวด เดลินิวส์ หรือ ณรงค์ จรุงธรรมโชติ ในปี พ.ศ.2530 เริ่มเขียนการ์ตูน

อาชีพที่หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและหนังสือมหาสนุก สนพ.บรรลือสาร์นซึ่งเป็นการ์ตูนเด็ก และปี
พ.ศ.2537 ได้มีโอกาสทาคอลัมน์เด็กใน น.ส.พ.เดลินิวส์สัปดาห์ละ 1 วัน และปีพ.ศ.2545 ได้เริ่มเขียน
การ์ตูนการเมืองแทนนักเขียนการ์ตูนการเมืองคนเก่า (คุณโพชฌงค์ ทองอนันต์ ) ซึ่งเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และนี่คือจุดเริ่มต้อนของการเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองที่เดลินิวส์
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ยังไม่เชื่อภาพของการเป็นผู้นามากนัก แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นที่
จะมาเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องต่อสู้กับรัฐบาลที่มาจากความพยายามของทหาร แต่ความ
เป็นผู้หญิงส่วนตัวผมให้โอกาสเพราะผู้หญิงก็ควรจะมีศักดิ์และศรี ในการเป็นผู้นาได้ไม่ต่างจากผู้ชาย
และในสถานการณ์ความขัดแย้งเวลานั้นคุณยิ่งลักษณ์เหมาะมากเพราะมีบุคลิกยิ้มแย้ม ไม่ตอบโต้ ไม่
พูดส่อเสียดมีความเป็นกุลสตรีที่หาไม่ได้จากผู้นาไทยอีกหลาย ๆ คนในอดีต
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- พ.ร.บ.ปรองดอง, นิรโทษกรรม หลังรัฐประหาร พ.ศ.2549 บ้านเมืองไม่ปกติ
มีองค์กรอิสระไม่ปกติ เคยมีรัฐบาลไม่ปกติ บ้านเมืองมีกฎหมายที่มาตรฐานไม่ปกติและเลือกปฏิบัติจน
สุดท้ายประชาชนจานวนหนึ่งออกมาชุมนุม ผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้พ.ร.บ.ปรองดอง หรือนิรโทษ
กรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความเห็นส่วนตัวเลือกอย่างหลังที่ยกเว้นคนสั่งการเพราะจะได้สร้าง
บรรทัดฐานกับผู้นาที่จะตัดสินใจใช้กาลังอาวุธกับประชาชน
- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ดีกับประชาชนที่มีรายได้น้อย
อยู่แล้วครับ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
- เงินกู้ 2 ล้านล้าน เพื่อโครงสร้างพื้นฐานพัฒ นาประเทศ พัฒนาระบบการ
ขนส่ง เข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสิ่งที่จาเป็น
- โครงการรับจานาข้าว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เกษตรกรมี
ฐานะยากจน หลายรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
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โครงการรั บจาน าข้าวนั้นชาวนาได้ประโยชน์เป็นนโยบายที่ดีแต่ยังมีจุดรั่วไหลที่รัฐบาลต้องรัดกุม
ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น ส่วนปัญหาปัจจุบันของยางพาราที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ราคา
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ตกต่าเพราะผลสารวจวิจัยพบว่าราคาในปัจจุบันเหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอยู่ได้เพียงแต่
ยางพาราถูกนามาเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่า

- โครงการรถคันแรก เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนหลังน้าท่วม ที่มี

ข่าวว่าโรงงานรถยนต์หลายบริษัทจะย้ายฐานการผลิต มองว่ามีทั้งส่วนดีที่จาเป็นต้องทาขณะนั้นและ
มีทั้งส่วนเสียที่รัฐบาลควรจะส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าคน
ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ก็ซื้อรถโดยใช้สิทธิรถคันแรกก็มีไม่น้อย
- สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงครามและ
ความขัดแย้งรวมถึงปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้จบลงที่โต๊ะเจรจาทั้งสิ้น นโยบายนี้ถูกต้องและถูกทาง
หากแต่ต้องใช้เวลาเพราะปัญหานั้นสะสม มีมายาวนานและปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการ
แบ่งแยกดินแดน ยังมีเรื่องของเถื่อน ยาเสพติด ผลประโยชน์ทับซ้อน การเมืองฯ
- โครงการจัดการน้า การจัดการน้าทั้งระบบ ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
แบบบูรณาการ เป็นสิ่งที่ดีและจาเป็นแต่รัฐบาลต้องชัดเจน ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบ
ได้
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเป็นประชาธิปไตยควบคู่ไปกับการให้ความรู้และตระหนักในสิทธิหน้าที่โดยเร็วที่สุด
4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
เป็นคนพูดเก่ง มีเสน่ห์สาธารณะ สามารถสร้างความประทับใจผ่านภาพลักษณ์
และวาทศิลป์ได้ดีโดยเฉพาะกับคนที่มีความรู้หรือ ศึกษาการเมืองมาแบบไม่ลึกซึ้งนัก เดิมทีมองว่า
น่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังให้กับประเทศได้แต่กลับพบว่า คาว่าดีแต่พูดเป็นสิ่งที่
สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอภิสิทธิ์ได้ดีที่สุด เป็นคนไม่มีหลักการ ปัจจุบันขาดแม้แต่คุณสมบัติ
ของการเป็นฝ่ ายค้านที่ดีเพราะสิ่งที่ค้านที่วิจารณ์คนอื่นวันนี้ถ้าได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดคุณ
อภิสิทธิ์ทามาหมดแล้วทั้งนั้น รวมไปถึงนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดคือไทยเข้มแข็งที่ขาดทั้งประสิทธิภาพ
และการบริหาร การเข้ามาเป็นอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยก็พบความผิดปกติที่ยังทาให้สังคมกระจ่าง
ไม่ได้ การค้านทุกอย่างและร่วมมือกับองค์กรอิสระโดยเฉพาะการยื่นตีความจนเกินพอดี การได้สิทธิ
พิเศษแปลก ๆ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่รอดจากการถูกยุบพรรคเพราะคดีขาดอายุความ การ
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พูดจาส่อเสียดหยาบคายในการปาฐกถาครั้งหลัง ๆ ของท่านมันขัดแย้งกับภาพลักษณ์ สิ่งเหล่านี้คือ
ความไม่สง่างามทางการเมืองที่ทาให้คุณอภิสิทธิได้เลยจุดสูงสุดของชีวิตทางการเมืองมาแล้ว
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ส่ ว นในประเด็นคดีการสั่ งสลายการชุมนุม และ 99 ศพท่านเคยพูดกับรบ.

สมชายว่าจะ1 คนหรือแสนคน รัฐบาลสมชาย ต้องรับผิดชอบ แล้วนี่ 99 ศพคิดว่ายังไงละครับ
5) ข้อ มูล แนวความคิด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ

เนื้อหา

ตัวการ์ตูนหลักนอกจากนักการเมืองที่มีบทบาทในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวัน

แล้ ว ยังมีตัว การ์ตูนอีก 2 ตัวที่เป็ นนักข่าวซึ่งผมนามาจากนักข่าว 2 คนในเดลิ นิว ส์ คนหนึ่งเป็น
นักข่าวสายต่างประเทศ อีกคนเป็นนักข่าวสายการเมือง โดย 2 คนนี้จะเป็นตัวชงและตัวตบ (ภาษา
การ์ตูน) การใช้ตัวการ์ตูน 2 ตัวนี้เพื่อเป็นการลดความรุนแรงกว่าการที่จะเขียนถึงนักการเมืองตรง ๆ
รูปแบบการนาเสนอจะเป็นการ์ตูน 3-4 ช่อง ผู้อ่านจะเข้าใจไม่ยากหากได้ติดตามประเด็นทางการ
เมืองมาบ้างและมีการหักมุมแบบการ์ตูนแก๊ก (gag cartoon) ในช่องสุดท้าย
สาหรับการเลือกประเด็นข่าวที่จะนามาเขียนการ์ตูน... วิธีการคิดเนื้อหา คาพูด
แก๊ก ในการ์ ตูน ? รวมถึงวิธีการหาข้อมูล และการกลั่นกรอง เหมือนนักเขียนทุกท่านก็มีลั กษณะ
เหมือนกัน คือเป็นประเด็นใหม่ ๆ ที่มีการพูดถึง อาจเป็นข่าวที่เป็นไฮไลท์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะทาให้นักเขียนการ์ตู นการเมืองแต่ละคนนาเสนอต่างกันคือทัศนคติ
สาหรับผมแล้วภาพรวมใหญ่คือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ ยุติธรรมสองมาตรฐาน
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เพราะเขียนเบาขึ้น
หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงชื่อ ชื่อพรรค ตัวบุคคลหรือองค์กรในแง่ลบโดยตรง เปิดโอกาสให้คนอ่านได้คิด
ด้วย ข้อสาคัญจะไม่เขียนหรือพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง และเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อมูลไม่ชัดเจนเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
5. อรุณ วัชระสวัสดิ์ จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง
เริ่มต้นก็เรียนที่ศิลปากร เป็นคนชอบทาหนังสือ ทาให้ได้ไปคุ้นเคยกับพวกคุณ
ขรรค์ชัย บุนปาน คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ฯลฯ ที่เป็นนักเขียนอยู่ก็ติดตามผลงานเขา เข้ามาเขียนการ์ตูน
การเมืองก็ตอนที่ อยู่ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ สมัยก่อ น 6 ตุลาและในขณะเดียวกันก็เขียนที่เนชั่น
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ประชาชาติก็ทากับคุณขรรค์ คุณสุจิตต เหมือนเดิมคล้ายกับว่าคนพวกนี้

53
เขาไปท าหนั ง สื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ก็ จ ะเรี ย กผมไปเป็ น อาร์ ต ไดเร็ ค เตอร์ แ ละก็ เ ขี ย นการ์ ตู น เขี ย น
องค์ประกอบทุกอย่าง งานก็จะเยอะแล้วก็หลากหลาย แล้วที่เรียนมาก็ไม่จบ เรียนมา 7 ปี เพราะว่า
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ทางานไปด้วย และพอ 14 ตุลาเข้ามา 6 ตุลาเข้ามาปั่นป่วน ก็เลยไม่ได้เรียนเลย
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ผมไม่ได้มองว่าตัวนายกฯ ตัวรัฐบาลเป็นใคร ผมมองกระบวนการใหญ่ ๆ ว่าที่

มันเป็นอยู่นี่มนั เป็นประชาธิปไตยรึเปล่าเท่านั้น คือถ้าใครเข้ามาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยผมก็
ช่ ว ยเต็ ม ที่ เ ลย อาจจะมี ก ารโกงกั น บ้ า งมี เ รื่ อ งไม่ ดี ก็ ว่ า กั น ไป เราต้ อ งเอาตรงนี้ เ ป็ น หลั ก เพราะ
ไม่อย่างนั้นคุณจะงงกับชีวิตในการเขียน ในการทางาน ถ้าคุณมัวเอาแต่เฉพาะคน คือคนมันเปลี่ยนแต่
หลักการมันไม่ควรจะเปลี่ยน คนที่ปฏิวัติมาถึงจะดียังไงผมก็ไม่ชอบ เพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่
หนทาง คุณจะมาแก้ปัญหาโดยการปฏิวัติ ผมยอมที่จะอยู่แบบคนจนที่มีประชาธิปไตย มีเสรี มีความ
คิดเห็นที่อิสระ มันน่าจะดีกว่า ถ้าถามว่าผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลไหม อันนี้คือคาตอบ
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- การปรับ ขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ก็ไม่เห็ นจะมีใครเดือดร้อน
อะไร ตอนนี้ก็เรียบร้อยดี ผมเห็นด้วยนะ แต่แรก ๆ ก็ค้านกันหน้าดู คือแน่นอนคุณเป็นเจ้าของโรงงาน
คุณเจอการขึ้นค่าแรง 300 บาทแล้วคุณอยู่ไม่ได้ คุณเจ๋ง แสดงว่าธุรกิจของคุณเฮงซวยเอารัดเอา
เปรียบคน ในขนาดที่คนทามาหากิน คุณคิดว่าในชีวิตประจาวัน 300 บาทคนพออยู่ได้ไหม มันก็อยู่
ไม่ได้ แล้วคุณเอาความอยู่ไม่ได้มาทางานในพื้นที่ของคุณแล้วคุณบอกว่าคุณอยู่ได้ ถ้ามากกว่านี้คุณอยู่
ไม่ได้ แสดงว่าคุณประกอบอาชีพที่ไม่ดีเลย เอาเปรียบคนแน่นอน ใช่แรงงานคน ทาไมคุณไม่หาอาชีพ
ที่คุณประกอบธุรกิจที่คิดว่าคนที่เป็นลูกน้องคุณ คนงานของคุณเขาอยู่ได้ มันก็เป็นความฉลาดของคุณ
นะ มัน ต้องอยู่กัน ด้ว ยให้ ได้ คุณคิดไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง คุณคิดว่าคนที่เขามาทางานให้ เรา คนที่ ใช้
แรงงานให้เราเขาสามารถอยู่ได้และเราก็สามารถขายของได้ เราก็มีกาไรอยู่ได้ ถ้ามันไม่มีกาไรแสดงว่า
ธุรกิจนั้นคุณก็อย่าทา คุณเอาเปรียบเขาแล้ว
- นโยบายรถคันแรก ผมไม่ได้ให้เครดิตกับรถคันแรกมากเท่าไหร่ ผมแค่คิดว่า
มันเป็นแค่สายลมบางอย่างที่มันพัดมาแล้วก็หายไป ตอนนี้เริ่มหายแล้ว คือถ้าบางอย่างบางเรื่องเราคิด
ว่ามันเป็นเรื่องเล็ก มันเป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นปัญหาจริง ๆ รึเปล่า ปัญหาเรื่องการคมนาคมการขนส่ง 2
ล้าน 2 แสน มันก็ใหญ่คิดกันนานหน่อย แต่รถคันแรกช่างมันเถอะ เดี๋ยวปีสองปีก็ไปแล้ว มันไม่ได้อยู่
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ยั่งยื นจนถึงขนาดจะต้ องขอรถคันแรกไปตลอดชีพ ชีวิตนี้จะต้องเจอกับรถคันแรกไปเรื่อยจนตาย
ปล่อยมันไปก็ช่างมัน ลืม ๆ ไป มันจะสาเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้าง มันเป็นนิทานสนุก ๆ ฟังเคลิ้ม ๆ กันไป
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- การร่างพ.ร.บ.ปรองดองและพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผมสงสารคนที่เขาติดคุก

เพราะเรื่องที่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ถึงเขาจะเป็นคนที่เข้าร่วมการชุมนุม แต่เขาก็ยังเป็นคนที่น่า
สงสารน่าเห็นใจที่ยังต้องติดคุกอยู่ คนพวกนี้ก็ควรที่จะได้รับอิสระ แต่ว่าการนิรโทษกรรมทั้งหลาย ถ้า
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณก็ดี เรื่องฆ่ากันที่ราชประสงค์ก็ดี และมันก็ต้ อง
เคลียกันหมด ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ แต่ถ้าสมมติว่าทาแล้ว บ้านเมืองมันจะเดินหน้าไปได้จริง ๆ
มันก็น่าสนใจ แต่ผมกลัวว่ามีมาแล้วมันก็กลับไปที่เดิมอีก ทุกคนก็หลุดหมด แล้วก็มาอาละวาดกันใหม่
กลายเป็นว่ามาเริ่มต้นในสิ่งที่เริ่มมา ทักษิณก็ได้เข้าประเทศและก็ม าทาอะไรเหมือนเดิมอีก ฝ่ายที่คุณ
เข้าใจว่าเคยสั่งฆ่าคนเขาก็หลุดพ้นคดีอะไรไปหมด แล้วก็มาเหมือนเดิมอีก ใครจะการันตีได้บ้างว่ามัน
จะไม่เกิดขึ้น
- ประเด็น เงินกู้ 2 ล้านล้าน ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องหนี้สินนะ คือผมฟัง
แล้วผมก็ขา ๆ เคยมีคนเขียนการ์ตูนที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขาบอกว่า มีลูกกับชาวนานั่งอยู่ในท้องนา แล้ว
ก็มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน คนเป็นลูกถามพ่อว่า มันผ่านบ้านเราแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร เราไม่
เห็นได้ประโยชน์อะไร ผมคิดว่าคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้ เครื่องบินที่มันบินผ่านหัวเราทุกวัน ๆ ถึงคุณจะ
ไม่เคยขึ้นเครือ่ งบิน ประโยชน์ทางอ้อมของการมีสนามบินสาหรับคนจน ก็คือมีคนเข้ามา มีการขนถ่าย
สินค้าระหว่างประเทศ
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมว่ารัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ตามยุค
ตามสมัย คุณอย่าคิดว่ามันจะแก้ไขไม่ได้ รัฐบาลก็คงจะไม่โง่แก้ให้เสียเปรียบหรอก ทุกครั้งแก้มันต้อง
ได้ประโยชน์ ถามว่าแล้ วประชาชนอยู่ตรงไหนของการแก้ รัฐบาลมันอยู่ได้ด้วยประชาชน การแก้
รัฐธรรมนูญมันก็เอาใจประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะถ้ามันไม่เอาใจประชาชนแล้วต่อไปเขาก็ไม่เลือก
- โครงการจัดการน้า มันซับซ้อน บางอย่างผมก็ไม่รู้เรื่อง แต่กลายไปเป็นเรื่อง
ที่ว่าใครบอกให้สร้างเขื่อน ก็กลายเป็นเสื้อแดง ใครบอกไม่ให้สร้างเขื่อนก็กลายเป็นเสื้อเหลือง ถ้าคุณ
เอาความคิดทั้งหลายแหลเอาไปใส่ในกระปุกสองกระปุกที่มีเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง มันก็จะฟ่ออยู่อย่าง
นั้น
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกในอัตรา 15,000 บาทต่อตัน ผมรู้อย่างเดียวว่า
ชาวนาเขาได้ โกงรึเปล่าผมไม่รู้ แต่ผมไม่เคยเห็นการจับเลย เคยได้ยินแต่ว่าโกงจาข้าว แต่เคยเห็นคดี
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ไหม มันก็เก่งชิบหายให้มันโกงไปเถอะ เรามีหูตาตั้ง 36 ล้านคนในการจะดูมัน รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็
เก่ง นักกฎหมายเยอะแยะ จะไม่รู้เลยหรือ เอามาให้ดูหน่อย
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ส่วนยางพาราผมว่า ยางมันไม่เหมือนพืชอื่น คุณปลูกครั้งเดียว คุณก็รอแค่ให้

มันโต ใส่ปุ๋ยอย่างเดียว พอมัน 10 ปีมันก็กรีดได้ พอคุณโค่นต้นก็เอาไปขายได้อีก ราคามันก็ตกต่าตาม
สภาวะ

4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
ผมก็ผ่านมารับรู้การฆ่ากันแบบเยอะ ๆ ก็หลายครั้งนะ ผมไม่เข้าใจว่าทาไมคน

ตายเป็นสิบเป็นร้อยแล้วทุกคนรอดหมด ในอดีต 14 ตุลา ถนอม ณรงค์ ประภาส ทุกคนรอดหมด สุ
จินดา ปฏิวัติกี่ครั้งก็รอด ตายเท่าไหร่ก็รอด แล้วครั้งนี้จะให้รอดอีกเหรอ ผมว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่
เราจะตั้งกฎเกณฑ์กันว่า คนตายเป็นสิบเป็นร้ อยหรือแค่หนึ่งคน มันควรจะมีการพิสูจน์กันจริง ๆ ว่า
มันคืออะไร แล้วก็ต้องมีการรับโทษกัน ไม่อย่างนั้นก็มีแต่คนอยากปฏิวัติ ปฏิวัติเสร็จก็ออกกฎหมายนิร
โทษกรรม ทุกอย่างรอด ๆ ผมไม่ได้หมายถึงคุณอภิสิทธิ์หรือว่าใครนะ แต่ผมไม่เข้าใจตั้งแต่ยุคก่อน ๆ
แล้วนะ มันไม่เคยมีใครติดคุกเลย อย่างมากก็ออกนอกประเทศ แล้วคุณก็กลับเข้ามาใหม่ มาฆ่ากัน
หลายศพ ไม่เคยติดคุก ไม่เคยขึ้นคดี ทหารนึกอยากปฏิวัติก็ปฏิวัติ เพราะว่าปฏิวัติแล้วไม่มีความผิด
คนตายก็ไม่มีผล
5) ข้อ มูล แนวความคิด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ
เนื้อหา
ตัวการ์ตูนยิ่งลักษณ์ เธอเป็นนายกฯ คนแรกที่ผมไม่ได้มีความพยายามในการ
วาดหน้าเธอเลย วาดยาก เป็นการสมมติมากกว่า
การ์ตูนถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็จะคล้ายกับมีโต๊ะจีน มีหมูเห็ดเป็ดไก่เต็ม
โต๊ะ ก็เหมือนหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ มีข่าวสาร สารคดี เต็มไปหมด มันมีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ มันคือ
น้าจิ้ม อันนี้คือการ์ตูน มันช่วยให้ปลาอร่อยขึ้น ไก่อร่อยขึ้น ไม่มีก็ไม่ได้ แต่ถ้าคุณจะกินน้าจิ้มอย่าง
เดียว ไม่มีปลาไม่มีไก่ก็ไม่ได้ การ์ตูนก็แค่ช่วยทาให้รสชาติในการรับข่าวสารดีขึ้น และจริง ๆ แล้วมัน
อยู่ที่คนเขียนการ์ตูนด้วย ว่าจะให้ความสาคัญมากน้อยขนาดไหน
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ มันอยู่ที่ผมเอง อยู่ที่คนแต่ละคน ถ้า
เรามีเมตตากับคน การ์ตูนออกมาก็จะรู้ว่าที่เราติไปติงไป ด้วยเมตตา ไม่ได้ด้วยความอาฆาตมาดร้าย
ถ้าเรามีเมตตา มันก็ปลอดภัยกับทุกเรื่อง อย่าไปอคติกับเขา และก็คิดว่าลูกเขาก็อ่าน ถ้าไปเขียนพ่อ
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แม่เขารุนแรง ลูกเขาจะรู้สึกยังไง การมีเมตตาก็อาจจะช่วยให้สังคมมันดีขึ้น สังคมมันปลอดภัยขึ้น
เรื่องที่ไม่รู้จริง ๆ ก็อย่าพึ่งไปสรุป เพราะการ์ตู นมันเป็นเรื่องที่เราต้องฟันธงไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ ไม่
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เหมือนกับบทความ

6. พล ข่าวสด จากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้ข้อมูลว่า
1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้ามาในวงการการ์ตูนการเมือง

เขียนมานานมาแล้ว ถ้านับย้อนหลังไปก็ประมาณ 20 กว่าปี เริ่มแรกเขียนที่

ขายหัวเราะ อยู่พักหนึ่ง ก็หยุดเขียนไปเปลี่ยนไปเขียนแบบเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ก็ตั้งทีม
กัน มีเพื่อน ๆ ที่เขียนการ์ตูนกันจากชัยพฤกษ์การ์ตูน ประมาณ 4-5 คน ตั้งกลุ่มกันชื่อว่า กลุ่มเบญจ
รงค์ เขียนการ์ตูนให้กับกรมวิชาการ อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น แบบเรียนต่าง ๆ เช่น มานี มานะ
ตอนหลังปรับปรุงก็จะมีเจ้าโต เพิ่มขึ้นมา และจะมีพิ คเจอร์บุ๊คเป็นการ์ตูนสาหรับเด็ก ก็เขียนหนังสือ
สาหรับเด็กอยู่พักหนึ่ง
จากนั้นมีหนังสือพิมพ์ รู้จักกัน เปิด ข่าวสด 20 กว่าปี จากคนที่เขียนการ์ตูน
ตลก การ์ตูนเด็ก การ์ตูนแบบเรียน ก็เลยมาเขียนการ์ตูนการเมือง ท้าทายดี พอดีว่ารู้จักเซีย ไทยรัฐ พี่
อรุณ เป็นเพื่อนกัน พี่ชัยมาก่อน ก็เลยลองดู มาเปลี่ยนแนวเป็นการ์ตูนการเมือง ตั้งแต่ข่าวสดฉบับ
แรกเลยที่ออก เขียนมาเรื่อย แต่แรก ๆ ก็ไม่ได้ใช้หนูนากับป้าแจ่ม ช่วงแรก ๆ ก็ยังหาสไตล์ไม่เจอ
สมัยก่อนแรก ๆ พี่ชัยเขามีชื่อเสียง การ์ตูนก็เลยออกมาแนวเดียว ๆ กันกับของ
พี่ชัย เช่น ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ของพี่ชัยราชวัตร ปลัดเกลี้ยงคนเก่ง ของแอดเดลินิวส์ ของผมก็จะ
เป็นกานันเทิ้ม ไม่พ้นรูปแบบที่มันถูกตาม ๆ กันมา จะไม่ค่อยมีใครฉีกรูปแบบออกไปเลย พอการเมือง
ช่วงหนึ่งมีการเลือกตั้งโดยบรรหาร ศิลปะอาชา ได้เป็นนายกฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรมาก และเป็น
เรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงว่าท่านบรรหารจะได้เป็นนายกฯ เพราะคนไม่ค่อยจะรู้สึกยอมรับ เพราะเราได้
ผู้นาต่าง ๆ มา ทั้งชวน ทั้งอนันท์ และอื่น ๆ ดูภาพพจน์เขาค่อนข้างจะอินเตอร์
แต่พอมาคุณบรรหารเป็นคนที่ธรรมดามาก ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะดูถูกดูเค
ลน ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเผอิญว่าผู้บริหารนสพ.ในขนาดนั้น เห็นว่าความเป็นนายกฯบรรหารกับครอบครัว
คุณหญิงแจ่มใส และก็ลูกหนูนา ที่ดูแล้วเป็นครอบครัว เขาก็เลยอยากให้ผมลองเขียนให้มันเปลี่ยน
บุคลิกจากกานั นเทิ้ม มาเป็นหนูนา ในบุคลิกที่เป็นเด็กกับป้าแจ่ม ซึ่งผู้ใหญ่ที่นี้ได้ให้แนวทางในการ
เขียน ก็เลยเป็นที่มาของหนูนากับป้าแจ่ม ตัวละครมาจากลูกของคุณบรรหาร กับภรรยาท่าน แต่จริง
ๆ แล้วตอนนี้ป้าแจ่มไม่ค่อยได้มาเล่น แต่จะเปลี่ยนเป็นสิงสาราสัตว์มาเป็นตัวประกอบ
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2) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ตอนแรกก็ตามข่าวเยอะมาก ทุกคนประเมินว่ายิ่งลักษณ์ไม่น่าจะมาลงถ้าพูดถึง
เกมการเมือง ณ ช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ อยู่แล้วยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง
ใหม่ ทางการเมืองเขาคิดว่าทักษิณ คงไม่เอาน้องตัวเองลงมา ถือว่าเป็นหมากตัวสุดท้าย ถ้าเอาลงมา
หากพลาดจากตัวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ ทุกอย่างจะจบหมด ในความคิดเห็นของผม ตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ลง
สมัคร หนึ่งประเด็นแรกเลยเรารู้สึกว่าไม่เป็นการเมือง จะเล่นการเมืองเป็นไหม แต่ถามว่าถ้าในเชิง
บริหารองค์กร ผมเชื่อว่าเป็น ทางานเป็น ในเชิงธุรกิจองค์กร ไม่ถึงกับโง่ที่จะบริหารองค์กรไม่เป็น และ
ในประเด็นที่สองในความคิดเห็นของผม เข้าท่า อยากมีนายกฯเป็นผู้หญิงบ้าง น่าจะดี ในแง่ของทัศนะ
คติของเมืองไทยน่าจะยอมรับได้ ณ เวลานี้เมืองไทยน่าจะยอมรับความเป็นผู้นาของผู้หญิงบ้าง
ถ้ามาในแง่ปรากฏการณ์ โอเคเลยอยากได้ แต่ความรู้ความสามารถก็ไม่ได้คิด
ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คิดว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถน่าจะพาบ้านเมืองไปได้
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.อะไรก็ตามแต่ ผมเห็นด้วยกับพ.ร.บ.
นิรโทษกรรมที่จะทาให้คนที่ถูกจับทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลืองที่ไม่ได้ประกันตัว ถึงกระบวนการไม่ต้องอภัย
โทษก็ได้ แต่แค่ให้เขาประกันตัว มาสู้กันในสิทธิ์ปกติน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่า ถ้าเป็นพ.ร.บ.ที่จะช่วย
ประชาชนทั่วไปผมยินดีนะ อย่างฉบับแรกของคุณวรชัย เหมะ
- นโยบายรถคันแรก ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ เปิดการซื้อใจคนทางาน แต่ใน
อีกมุมหนึ่งก็ทาให้หนี้สินมันเกิดขึ้น ตอนแรกมันเหมือนดี แต่จริง ๆ แล้วพื้นฐานของคนทางานมันก็มี
ปัจ จั ย หลายอย่ างที่มัน ไม่ส ามารถจะทาให้ โ ครงการนี้มันไปได้ คิดดี แต่มันไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็น
องค์ป ระกอบของค่าแรง เงิน เดือนที่ เป็นอยู่ ณ วันนี้ในบ้านเรา รวมถึง เศรษฐกิจ มั นก็เลยทาให้
กลายเป็นล้มเหลว มันเร็วไปที่จะใช้นโยบายนี้
- โครงการจัดการน้า ผมตามเรื่องนี้อยู่ แต่กระบวนการของการจัดการน้ามัน
ควรเกิดขึ้น มันควรมี และเราจะไม่สามารถควบคุมกระบวนการการจัดการน้าได้ เพราะว่าเราต้อง
ปล่อยไปเป็นยถากรรม โดยไม่เป็นทั้งระบบ ตอนนั้นเราจะถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งงาน ถ้ามันเกิดภัย
พิบัติ ก็จะแก้ไปทีละจุด ๆ มันไม่ถูกบูรณาการ แล้ววันข้างหน้า ผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมันเสีย มันถูก
ทาลายเยอะ แล้วนับวันมันจะหนักกว่านี้ กลายเป็นว่าการบริหารจัดการน้าดี แต่วิธีปฏิบัติต่อแต่ละที่
มันให้สิทธิ์ให้เสียงกับประชาชนเต็มที่รึเปล่า กับการที่เขาถูกผลกระทบ
แต่โครงการน้าดี เชื่อเถอะวันข้างหน้าพวกเราจะเห็นน้าท่วม น้าเป็นปัญหาพอ
ฝนตก ที่ไหนก็เกิดขึ้น
- โครงการจานาข้าว ผมว่าทั้งสองเรื่องเลยนะ ทั้งจานาข้ าว ทั้งประกันราคา
ข้าว มัน ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่ากัน เลย แต่จานาข้าวชาวนาได้ประโยชน์ แต่รัฐเสี ยประโยชน์ แต่ถ้า
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ประกันราคาข้าวรัฐเองไม่ถึงกับเจ๊งแต่ก็ต้องเสียเงินอยู่ดี แต่ปัญหามันก็คือว่าปล่อยให้ชาวนาแก้ปัญหา
กันเอาเอง ในสภาวะที่ฝนแล้ง ข้าวไม่มี
แต่ถ้าจานามันควรจะมีสโคปมากกว่า มันน่าจะมีกระบวนการอะไรสักอย่าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยทั้งสองเรื่อง มันควรจะมีวิธีจัดการอะไรสักอย่าง ผมก็ตามเรื่องข้าวอยู่
พอสมควร กาลังหาข้อมูลเรื่องข้าว เพราะกาลังจะไปจัดนิทรรศการเรื่องข้าวที่สุพรรณบุรี เรื่องเกษตร
มหัศจรรย์ ก็ตามอ่านเรื่องของประกันราคาข้าว จานาข้าว แต่ว่าข้าวเป็นเรื่องของชาวนา เราจะไม่พูด
ถึงต้นทุนของชาวนา ผู้ที่มีนาเป็นนายทุนไปให้เขาปลูก แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวนาเขาไม่ค่อยได้ประโยชน์
ตรงนี้ได้ประโยชน์จริงแต่รัฐเสียหายเยอะ
ส่วนตอนที่ม็อบยางพารา มันเกี่ยวกับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือว่า เดือน
ธัน วาคม ผมจะไปจั ด ยางพาราที่บึงกาฬ และยางพาราที่ในเวลานี้ราคาที่มันเป็นอยู่มันไม่ถึงกับ
ขาดทุน มันมีกาไรมาก ๆ เลย อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ไม่ถึงกับแพง
มันจะมีปัญหาทีเกิดขึ้นมาเป็นเกมการเมืองอันหนึ่ง แต่ถามว่าขาดทุนไหม ไม่
ขาดทุนมาก แต่ว่ามันกาไรน้อย เพราะว่ากระบวนการผลิตของบ้านเราเรื่องยางพาราต้นทุนมันสูง ใน
ขนาดที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือประเทศอื่น ๆ ทางใต้ลงไป ต้นทุนการผลิตเขาต่ากว่า แต่บ้านเรา
ต้นทุนการผลิตยางพาราสูงแล้วทาให้ชาวสวนยางได้ราคาไม่เป็นที่พอใจ
แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าเราย้อนกลับไป เมื่อสมัยก่อนยางพารากิโลกรัมละ 30 บาท
ไม่เคยขึ้นสูงถึง 70-90 บาท พอตอนหลังก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ คนก็ติดใจ ไม่อยากให้ราคามันลงมา มีกาไร
แต่มันน้อย
ที่มันเป็นเกมการเมือง ? จริง ๆ แล้ว สมมติราคามันได้แค่ 20 บาท แต่ต้องมี
ต้นทุนหรือว่าอะไร เขาก็ยังได้น้อยอยู่ แต่จริง ๆ แล้วมันก็ควรจะปรับ แต่ปรับโดยที่จะไปชดเชยอะไร
ก็ได้ แต่ว่าจะให้ประกันหรือจานายาง มันประกั นไม่ได้ มันยุ่ง เพราะคนที่มีสต๊ อกยาง จริง ๆ แล้ว
โรงงานยางที่รับซื้อยางเขาจะได้ประโยชน์มากกว่า ชาวสวนยางเขาจะไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าการผลิต
ยางมันได้ไม่เท่ากัน แต่ถ้าราคาด้วยเวลานี้ถ้ามันจะสมเหตุสมผลขึ้นมาสักหน่อยคิดว่าน่าจะพอแล้ว
เดี๋ยวราคายางก็จะขึ้นไปตามกระบวนการการใช้
ถ้ า ไปฟั ง ทั้ ง กระบวนการมั น จะมี ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ย างมั น ลง แล้ ว ผู้ ผ ลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมมันมีปัญหา สต๊อกมันล้น แล้วเมืองจีนเขาจะเป็นแหล่งที่รับซื้อยางมากที่สุ ด และยางของ
ไทยก็ ขายผ่ านไป และใช้ผ ลิ ต ยางรถยนต์ม ากที่สุ ด ค่า ยรถยนต์มั นก็ รับ ซื้อ กั นเยอะ และมั นเป็ น
ช่วงเวลาที่เกิดปัญหาพอดี ทาให้การซื้อยางมันชะลอ และทาให้ปัญหาของราคายางมันตก แต่สักพัก
ถ้ามันครบวงจร ณ เวลานี้มันเริ่มขึ้นมาแล้ว มันก็จะค่อย ๆ แก้ปัญหา
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และที่บอกว่าเกี่ยวกับการเมืองพอมาตรการต่าง ๆ ที่ลงไปช่วยมันพอรับได้อยู่
แล้ว แต่ว่าประเด็นส่วนหนึ่งเอามาจากการเล่นงานกันทางรั ฐบาล ถ้าลองดูกลับไป ณ เวลานี้ม็ อบ
ยางพารามันหายเงียบไปแล้ว แต่มันก็ไม่ได้หมายว่าจะจบเสียทีเดียว มันคงยังมีอยู่
- ค่าแรง 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท ถ้ามองในแง่ของคนทางาน รู้สึก
ดีมากเลย พอ 300 บาททางภาคอุตสาหกรรม คิดว่ามันจะเป็นปัญหาของคนจ้าง เราไม่ได้พูดถึง
กระบวนการของค่าแรงมันสู งขึ้น ส่วนอื่น ๆ มันจะขึ้นตาม กับค่าแรงไม่ขึ้นแต่กระบวนการอื่น ๆ
อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่เป็นปกติ
แต่ที่ผ่ านมาค่าแรงมันไม่ส ามารถขึ้นทันกับค่าบริโ ภค แต่ถ้ามันถูกขึ้นมาได้
ขนาดนั้น เป็นอานิสงค์เลย สมมติว่า ณ วันนี้ ถ้าผมจะต้องรับคุณเข้าทางาน ผมก็จะต้องให้พวกคุณ
15,000 บาท แต่ในสมัยก่อนหน้านี้ที่ผมรับสมัครพนักงานเข้ามาอย่างน้อยแค่ 8,000 บาท หรือไม่ ณ
เวลานี้ถ้ารับพวกคุณก็ต้อง 10,000 บาท คือเอา 300 บาทคูณ พอสามร้อยมันก็ต้องเอาไปบวกค่า
คุ้มครอง สวัสดิการอีก 5,000 บาท ซึ่งพอเอาเข้าจริง ๆ มันเป็นประโยชน์กับคนที่ใกล้จบ จะทางานใน
อนาคต ฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนที่จะได้รับเงินเดือน แต่ปัญหามันจะอยู่ที่ผู้ประกอบการ ซึ่งคุณ
ต้องไปหาวิธีจัดการปรับให้คุณสามารถอยู่กับธุรกิจตรงนี้ได้ แต่มันก็มีปัญหาด้านโครงสร้างมากเลยนะ
เรื่องของคนเก่า ตอนนี้มันมีปัญหาคนเก่ากับคนใหม่
อย่างรับพวกคุณเข้ามาทาคนเก่าก็จะกระทบเพราะมันเป็นฐานเงินเดือนเดิม
แล้วจะทาอย่างไรให้ฐานเงินเดือนเดิมกับ ฐานเงินเดือนใหม่เข้ากันได้ อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของส่วน
ต่าง ๆ แต่มันก็ถูกแก้ไขโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะองค์กรไหน ๆ โดยใช้วิธีที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับคนเก่า ๆ
ขึ้นตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ ขึ้นน้อยดีกว่าไม่ขึ้นเลยเวลาที่จะรับคนใหม่ พอรับคนใหม่กลายเป็นว่า
เงินเดือนมันไปเท่ากับคนที่ทางานมา 3 ปี ทาให้ปัญหามันเกิดขึ้นเยอะ แต่ว่าดี
- เงิ น กู้ 2 ล้ า นล้ า น เรื่ อ งของงบประมาณปกติ กั บ งบประมาณพิ เ ศษ
งบประมาณ 2 ล้านล้าน ถ้าพูดแบบกระบวนการ ในการจัดซื้อจัดจ้างมันยังเป็นปัญหา แต่ที่สุดแล้ว
การกู้เงินไม่ว่าวิธีการมันจะเป็นอะไร ผมอยากให้มัน 2 ล้านล้าน นี้มันผ่านออกมา แต่วิธีที่จะไปแปร
ญัตติหรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ มันก็จะทาให้การลงทุนของเราไม่ต่อเนื่อง แต่เรื่องการโกงกิน
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่วันนี้มันต้องเกิดแล้วล่ะ
นอกจากนั้นมันก็ช่วยเข้าไปทาพื้นฐานโครงสร้างซึ่งบ้านเราไม่ ค่อยมีโอกาสใน
ด้านนี้เลย แต่ต่อจากนี้ไปถ้ามันไม่มีการคอรัปชั่น มีการตรวจสอบกันทุกระยะ เงิน 2 ล้านล้านมันเกิด
ประโยชน์กับบ้านเราในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเลยล่ะ เพราะว่าโครงสร้างรถไฟฟ้าอะไรต่าง ๆ มัน
ไม่ใช่รถไฟฟ้า รถไฟฟ้ามันจะเกิดขึ้นภายใน 7 ปี อย่างน้อยมันไม่ได้ถึงเชียงใหม่ อย่างน้อยมันถึงโคราช
เราไม่ได้มองที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงเราไปมองที่มันจะเกิดต่อก็คือระบบรางคู่ มันถูกสร้างเร็วที่สุดกว่า
รถไฟฟ้าไปทุกภาค
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และการรถไฟงบปกติถ้าให้เขากู้ ให้การรถไฟกู้แบบปกติ งบประมาณมันจะไม่
พอทา มันจะเป็นปีต่อปี ๆ มันก็จะไม่สะดวก พอมีแบบนี้ระยะเวลาก็สามารถพอที่จะทาได้
ทางรถไฟสายคู่ ซึ่งตอนนี้เราวิ่ง 70 กม./ชม. พอเรามีรางคู่เราก็ได้ 150 กม./
ชม. มันเร็วกว่ากันตั้งเยอะ คนที่จะเกิดประโยชน์ก็คือเด็กรุ่นใหม่ ที่จะใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยที่สุด
จะไปเชียงใหม่ก็ใช้เวลา 3 ชม. ผมเห็นชนด้วยให้มันเกิดโครงการนี้
- การแก้รัฐธรรมนูญ ผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งสว.มาตั้งนานแล้ว คือ อย่าง
น้อยที่สุดมันจะถูกเลือกตั้งโดยประชาชนดีกว่า แต่ถามว่ากระบวนการ เราก็ไม่ได้พูดว่าพอเลือกตั้งจะ
เป็นสภาผัวสภาเมียหรือจะเป็นการถูกเงินซื้อ ถ้าคิดแบบนี้ ผมว่า ตอนนี้เราคิดดูถูกความคิดประชาชน
มากไปรึเปล่า
สมมติว่าถ้ามันไม่พร้อม แล้ว ไปเลือกตั้ง แล้ วคนก็จะไปซื้อเสี ยง และพรรค
การเมืองก็จะไปคุมสว.ส่งเงินให้ซื้อ ถามว่าถ้าเราคิดแบบนี้ ใช้ความคิดเป็นผู้นาไม่มองว่าประชาชนถูก
ซื้อได้หมดเลย ถ้าเราคิดแบบนั้น ผมคิดว่า ไม่จริง บางที่มันก็ซ้อื ได้ บางที่มันก็ซื้อไม่ได้ ฉะนั้นสว.มันจะ
เข้ามาแบบมีความหลากหลายบางคนอาจจะซื้อได้จริง แต่บางคนก็ซื้อไม่ได้เลย หรือที่บอกว่าส่งลูกไป
แล้วลูกยังแพ้ ก็ยังมี ฉะนั้นปมจะไม่เชื่อว่าจะเป็นสภาผัว สภาเมีย ไม่เชื่อว่าจะซื้อได้ทุกคน ฉะนั้นผม
คิดว่าการเลือกตั้งมันยังให้โอกาสประชาชน จะซื้อหรือไม่ซื้อประชาชนก็ยังเป็นคนได้เลือก ดีกว่าจะให้
แค่คนไม่กี่คนมาเลือก ผมคิดว่าเลือกตั้งดีกว่า
ส่ ว นเรื่ องที่จ ะแก้ม าตรา 68 จริง ทุก เรื่ องตามกฎหมายมัน ต้อ งผ่ านอัย การ
อัยการเป็นผู้รับอย่างล่าสุด อย่างเรื่องการตีความเรื่องสว.จริง ๆ เลยโดยอานาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่
มีสิทธิ์ที่จะมารับไว้ ความจริงต้องให้อัยการรับว่าอันนี้ควรไม่ควรก็ผ่านอัยการ จริง ๆ มันก็ควรจะผ่าน
ไปตามกระบวนการเงื่อนไขที่ถูกต้องมากกว่า
ผมอยากให้ไม่ว่าศาลไหนก็ตามแต่มันควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่
พึ่งของที่บอกว่าฟังแล้วเชื่อถือได้ แต่มันกลายเป็นว่าพวกใครพวกมัน แล้วแต่ว่าใครจะตีความก็ได้
- ไฟใต้ส่งไปเจรจา BRN จริง ๆ แล้ว คุย ๆ ไปก็ไม่รู้จะได้เรื่องรึเปล่า แต่
สงครามมันก็ต้องอยู่ที่การเจรจา ถ้าไม่เจรจามันก็ต้องเป็นปัญหาไปอยู่อย่างนี้ ถ้าเจรจาแล้วเราเสียก็
ถือว่าการเจรจาเราล้มเหลว แต่ถ้าเจรจาแล้วมันออกมาแบบได้ประโยชน์ร่วมกันก็น่าจะเจรจา แต่มัน
เป็นเรื่องยากมาก
อย่างตอนที่มันเกิดใหม่ ๆ ผมก็ล งไปที่นั้นบ่อยมากลงไปส่วนตัว ผมมีเพื่อน
มุสลิมเยอะ เคยลงไปแจกทุน ขอทุนให้กับเด็กนักเรียนที่ทางใต้เป็นมุสลิม ที่พ่อแม่ถูกยิง ตอนกลางวัน
ตอนนั้นรถไม่ค่อยมีไ ปกับกลุ่มเพื่อน ๆ หาเงินหาทุนไปให้กับเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ถูกยิง ช่วงนั้นก็อยู่ใน
ท้องถิ่นเลย รับรู้ปัญหา ดูแล้วท่าทางมันจะยาก และด้วยความรู้สึกของคนมุสลิมเขาไม่เชื่อภาครัฐ เขา
เกลียด ทหารตารวจเขาจะเกลียด เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสัมผัสเห็น ผมได้ไปฟังการบรรยายสรุปที่ค่า ย
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ทหารนาวิกโยธิน ทหารจะมี 3 ส่วน แต่ก่อนทางมุสลิมบางส่วนก็เชื่อใจทางทหารเรือในค่ายที่นั่นมาก
แต่เขาไม่ชอบตารวจกับทหารบก เมื่อก่อนคนที่แต่งทหารเรือไปจะไม่มีตาย ถ้ากลับไปดู อ่านข่าว
ตารวจกับทหารบกจะตายบ่อย ทหารเรือจะไม่ค่อยมี แต่หลัง ๆ ก็เริ่มลามเข้ามาที่ทหารเรือ
ย้อนกลับมา ถ้าถามว่าหากไม่เจรจาจะทาอย่างไร แต่จริง ๆ แล้วข้อเท็จจริงมัน
ได้แรงสนับสนุนจากต่างชาติจริง ๆ ทางมาเลเซียก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถึงเวลานี้มันก็ยุ่งนะแต่มันต้องจบ
จริง ๆ แล้ววันข้างหน้าทางกรมอาเซียนเขาจะถามว่ามาเลเซียจะส่งเสริมเรื่องแบบนี้ไหม เพราะมัน
จะต้องเป็นพื้นที่เดียวกันแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าต้องใช้เงินสกุลเดียวกันในอนาคต มันเป็ นที่
เดี ย วกั น ต้ องเชื่อ มโยงกั น ปั ญหาเหล่ า นี้ที่ เ กิด ขึ้น ทางไทยเองก็ เ สี ย ประโยชน์ มาเลเซีย เองก็เ สี ย
ประโยชน์ แต่คิดว่ามันต้องจบ แต่ไม่รู้มันจะจบแบบไหน
4) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคฝ่ายค้าน
ผมก็เขียนด่าเขามากเหมือนกันนะ ในแง่ของอภิสิทธิ์ ในตอนแรก ๆ ผมมีความ
คาดหวังกับตัวอภิสิทธิ์มากนะ ถ้าจาได้นะตอนที่อภิสิทธิ์เป็นโฆษกรัฐบาลสมัยที่คุณชวนเป็นนายกฯ
ตอนนั้นเขาคงมีความขัดแย้งกันอะไรบางอย่าง ซึ่งอภิสิทธิ์กล้าที่จะพูด แต่คุณชวนโกรธมาก เขากล้าที่
จะแสดงความคิดเห็นแบบคนรุ่นใหม่ได้ ท่านชวนแกเบรกและตาหนิ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นเรื่องของในพรรคเลย เขาก็เหมือนต้องถูกทาตาม ก็ไม่ต่างอะไรกับนายกฯปู ที่จะต้องฟัง
เสียงผู้บริหาร ก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง พอเขาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่โอเคนะ แต่พอมาถึง
จุดหนึ่งหลังจากเป็นนายกฯ แล้วมีเหตุการณ์ตรงราชประสงค์ ผมว่าแกเสียศูนย์ไปแล้ว เป็นการเมืองที่
จะชิงไหวชิงพริบ จนกระบวนการของฝ่ายค้านเสีย ในรูปแบบที่ตั้งแต่โยนโต๊ะ ทุ้มโต๊ะ หรือทาอะไร ซึ่ง
แกน่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านที่อยู่ในหลักการ และสามารถที่จะคุมพลพรรคของแกให้อยู่ในกระบวนที่
น่าเชื่อถือต่อกระบวนการทางรัฐสภามากกว่า ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่ต้องแสดงอย่างนี้ก็ได้ น่าจะคุม
ให้ได้ มันเหมือนกับว่าหัวหน้าฝ่ายค้านให้ท้ายกับคนในพรรคเล่นบทโหด เลว เถื่อน ซึ่ งมันไม่ได้เสียใน
ภาพลักษณ์ของพรรคอย่างเดียว มันเสียไปถึงอภิสิทธิ์ด้วย
และในวันหนึ่งแกก็สามารถทาอย่างนั้นได้ โดยที่ประชุมกันเรียบร้อย มีอยู่ครั้ง
หนึ่งหลังกลับเข้ามาที่ก็คุมเกมอยู่ไม่ให้ แสดงว่า วันที่มันเกิดเหตุเหล่านั้นมันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะ
ป่วนสภา และภาพพจน์ออกมาไม่ดี ซึ่งเป็นผู้นาฝ่ายค้านที่เล่นแบบนี้ ไม่ดี ไม่อยู่ในกติกาของระบอบ
รัฐสภา ก็น่าเสียดาย
แต่ในวงการเขาวิเคราะห์กันแล้วนะว่าแกไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นนายกฯ ได้
อีกถ้าโดยเงื่อนไขปกติ ในรูปแบบของการเลือกตั้ง เขาวิเคราะห์กันว่าในพรรคเขาควรจะเปลี่ย นตัวกัน
ได้แล้ว
ส่วนคดีเก้าสิบกว่าศพนั้น มันมีการตายกันจริง ๆ มันมีการสั่งการของรัฐบาล
จริง ๆ มันเป็นการฆ่ากันจริง ๆ ซึ่งเขาไม่ควรจะใช้กระสุนจริง งบประมาณตอนนั้นในการใช้กระสุน
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จริงตอนนั้นเยอะมากเลย คืนวันที่จะเกิดเหตุการณ์ผมก็นั่งอยู่ที่ข่าวสด สายข่าวเขาบอกว่ าคืนนี้ตอน
ก่อนรุ่งเอาจริง ๆ ผมโทรศัพท์เข้าไปว่าใครอยู่รีบออกมา เพราะว่านักข่าวเราก็ถูกถอนตัวกันออกมา
หมดเลย แล้วคืนนั้นค่อยเข้าไปใหม่ แล้วไปอยู่ตรงจุดของทหารกับตารวจ ปรากฏว่าคืนนั้นรถทั้งหมด
ของกองทัพที่จะเข้าไปสลายม็อบก็ไปรอตามจุด แล้วทางเราก็รู้แล้วจะเข้าไปประมาณ ตี 5 ก็ประชุม
ข่าวกันให้ระมัดระวัง คืนนี้ถล่มแน่ ๆ มีคนตายแน่ ๆ เราต้องให้นักข่าวใส่เสื้อเกราะเข้าไปเลย แล้วเขา
ก็เข้าไปสลายแบบยิงกันจริง ๆ ต้องการจะเข้าไปยิงพวกแกนนา แล้วมันก็มีการตายกันเกิดขึ้น มีการ
สั่งการจริง ฉะนั้นพวกที่สั่งการเขาก็จะต้องรับผิดชอบ
ตามหลักในแง่กฎหมาย ที่เขาไปหลุดที่ออกรายการ BBC ต่างประเทศ เขาหลุด
มากเลย ที่เขาจี้ จนยอมรับ มันเป็นสิ่งที่เขาทาพลาดไป แต่มันเป็นความจริง แต่เขาอยากจะปฏิเสธ
แล้วโยนให้กับสุเทพ และก็โยนให้กับทางกองทัพ แต่ทางกองทัพเขาจะไม่พูดอะไรเลย กองทัพก็จะทา
ในแง่กฎหมายเพราะมันมีการสั่งการจากผู้นา
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องไปพูดในเรื่องของข้อเท็จจริงทางศาลว่า จริง ๆ มันมีการฆ่า
โดยการสั่งการ แต่ต้องไปสู้โดยกระบวนการยุติธรรมว่าจริง ๆ แล้วอานาจการสั่งการโดยกฎหมาย
อานาจต้องคุ้มครองเขารึเปล่ า แต่ถามว่าประชาชนตายจริงรึเปล่า ... จริง เพราะมีการสั่งการโดย
ภาครัฐ ส่วนทหารก็ถือว่ามีคดีติดตัวไปด้วยพร้อมนายกฯ
เขาก็อาจจะพูดว่าไม่มีเจตนา แต่มันมีเหตุที่จะต้องเข้าไปสลาย หรือเข้าไปขอ
พื้นที่แล้วใช้อาวุธยิง แล้วอาวุธเขาก็ใช้ตามพ.ร.บ.ตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปในศาล แต่ซวยที่สุดก็คือ
คนตาย ถึงจะรอด แต่คนที่ตายก็คือ ตาย
5) ข้อ มูล แนวความคิด ในการนาเสนออกมาเป็น การ์ตู นการเมือ งทั้ งภาพและ
เนื้อหา
- การหยิบประเด็นข่าวมาเขียน ผมก็โน้ตจากกระดาษ อย่างวันนี้ สุเทพบอกว่า
วันที่ 20 และ 24 จะมีคนมาเป็นล้าน ถามว่าทาไมต้องวันที่ 20 เพราะว่ารอศาลรัฐธรรมนูญ ใช้ศาล
เป็นเครื่องมือที่จะเดินเกมต่อ สมมติจะเขียนการ์ตูนผมก็จะเขียนไว้ว่ามี ม็อบ นกหวีด อภิปราย ทีนี้ก็
มาดูว่าตัวไหนน่าจะหยิบมาเล่นในวันนี้
สมมติเลือกนกหวีด... แล้วไงต่อ ? จะเขียนเสียดสีคน หรือ เอาเรื่องสบาย ๆ ที่
ไม่ผูกมัด ผมก็เลือกที่จะเอาเรื่องที่ไม่ผูกมัดก่อน แต่เลือกเอาเรื่องนกหวีด ก็เขียนประมาณว่า
A : สิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเราเริ่มย่าแย่ สัตว์ป่าก็ตายไปเยอะ
B : ก็อาจจะบอกว่าไม่จริง สิ่งแวดล้อมบ้านเราก็ยังดี ยังมีสัตว์ป่าอยู่ในบ้านเรา
อีกเยอะเลย
A : ก็บอกว่ามันมีที่ไหนมันตายไปหมดแล้ว
B : มี… ก็ไปที่ราชดาเนิน นกหวีดเต็มเลย
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ก็จะเป็นอะไรทานองนี้ พอมันได้โจทย์มันต้องคิดก่อนว่าจะโยงไปสู่เรื่องอะไร
แนวการ์ตูนเราก็จะให้รอยยิ้มกับคนอ่าน จะไม่ให้ความเกลียดชัง สมมติว่า สุ
เทพบอกว่าจะยกระดับการชุมนุม ผมก็มาเขียนว่าจะยกยังไง ก็คิดง่าย ๆ ว่าถ้าเขาจะยกระดับการ
ชุมนุม พี่น้องพร้อมไหม ก็มีคนตอบว่าพร้อม ก็เอาที่สุเทพยืนอยู่ยกระดับซ้อนให้สุเทพขึ้นไปยืนอีก
ระดับหนึ่ง ยกระดับการชุมนุม คือ เวทีอาจจะอยู่กับพื้น ก็ยกระดับให้สูงขึ้นไปต่อขึ้นไป นี่ยังไม่เขียน
นะ แค่อธิบายวิธีคิดให้มันเป็นมุกตลกบวกกับเสียดสี หรือประเด็นที่ว่าเราอยากเสียดสีแรง ๆ เราก็ต้อง
คิดอีกมุมหนึ่ง
แต่สิ่งหนึ่งผมจะไม่พูดว่า อภิสิทธิ์โง่ หรือ นายกฯ ปูโง่ เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าคน
เดินมาถึงการเป็นผู้นา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มันไม่มีทางที่จะไปบอกว่าคน ๆ นั้นโง่ได้ เพราะว่าสิ่งที่
เราบอกว่าเขาโง่ เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะฉลาดกว่าเขารึเปล่า เพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ก็ไม่ควรจะไปดู
ถูกกัน เรื่องของความโง่ความฉลาด
- ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ศาล สถาบัน ศาสนา 3 ตัวนี้ต้องไม่เขียนเลย ผม
เคยเขียนเรื่องศาลพระภูมิแล้วใช้ไม้ค้า แล้วมีบก.มาบอกว่าเปลี่ยนได้รึเปล่าเดี๋ยวหนังสือเราจะถูกฟ้อง
ยังไงคนดูเขาก็รู้ว่าผมเขียนว่าศาล ถึงมันจะเป็นศาลพระภูมิ ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา อะไร
ต่าง ๆ หรือ ศาล ไม่ไม่ว่าศาลอะไร เช่น ตาชั่ง เราไม่สามรถที่จะเขียนตาชั่งเอียงได้เลยนะ อาจโดน
ฟ้ อ งได้ เ ลยนะ หรื อ ศาสนาทุ ก ศาสนาก็ ต้ อ งระมั ด ระวั ง เล่ น ไม่ ไ ด้ ผมเคยเขี ย นเรื่ อ งสส .พรรค
ประชาธิปัตย์ เรื่องหมาก็ไม่ได้เพราะมุสลิมเขาไม่ชอบ ผมก็เคยโดนจดหมายโจมตี แต่ความจริงแล้วมัน
ไม่ใช่ ผมไม่ได้ตั้งใจจะเขียนแบบนั้น แค่คนอ่านตีความผิด รวมถึงราชวงศ์ ทั้ง ๆ ที่รู้เรื่องเยอะแยะ
มีเรื่องหนึ่งมันมีข่าวออกต่างประเทศสมัยก่อน มีเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งสั่งอาหาร
จากต่างประเทศแล้วบินมาส่งตรง แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่น สามารถที่จะเขียนได้
แต่ว่าบ้านเราไม่ได้ เรื่องอะไรที่หมิ่นเหม่จะทาไม่ได้
- มีอิทธิพลต่อคนดู ? มี ผมเชื่อว่าทีวีบางเรื่อง ดาราเป็นผู้นาทางสังคม การ์ตูน
มันก็เป็นผู้นาทางสังคม จะชี้นาให้คนเชื่อ ให้ คนคล้อยตาม นั่นคืออันตราย คือการ์ตูนถ้ามีทัศนะคติที่
เป็ น ลบมันก็จ ะทาให้ คน คนเชื่อเขาก็เชื่อ แต่คนที่ไม่เชื่อเขาก็จะด่าเรา ฉะนั้นมันต้องไตร่ตรองดู
พอสมควร แต่ถ้าการ์ตูนตลกแบบทั่ว ๆ ไป มันจะบันเทิง แต่อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องการเมืองที่ถูก
ระบุว่าเป็นการ์ตูนการเมืองหรือการ์ตูนเสียดสีมันก็ต้องระมัดระวัง มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่าเราจะ
หยิบมุกตลกหรือว่าเสียดสีมาใช้
นอกจากนี้ ก็ใช้วิธีก ารเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็มี นักเขียนการ์ตูนบางคน
การ์ตูนไม่ได้ถูกแสดงโดยภาพ ถ้ากลับไปที่ชัย ราชวัตร หรือขวดเดลินิวส์ หรือตัวอาจารย์ เอง มันไม่ได้
ใช้ตัวการ์ตูนทางานอย่างเต็มที่ใช้ภาษา กลายเป็นว่าบางเหตุการณ์การ์ตูนเป็นตัวรอง แต่ภาษาเป็นตัว
หลัก เพราะว่าใช้การแสดงออกมาโดยคาพูด แล้วใช้คาพูดมาเสียดสีมากกว่าที่จะแสดงทางการ์ตูน
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พอมี ก าร์ ตู น 3 ช่ อ งมั น ถู ก หั ก มุ ม โดยค าพู ด แล้ ว ตั ว ละครเป็ น ตั ว ประกอบ
เพื่อที่จะดาเนินให้คาพูดนั้น มันเกิดขึ้น มันก็เลยกลายเป็นว่าการ์ตูนเป็นตัวประกอบของเนื้อหา ของ
เก๊ก แต่พอการ์ตูนช่องเดียวอย่างที่ผมให้ดูรูป ตัวรูปการ์ตูนจะต้องทางานหนักกว่าคาบรรยาย เพราะ
ตัวการ์ตูนมันจะแสดงความเสียดสีเรื่องหนัก ๆ อย่างนี้ได้ เหมือนกับเราทาให้เรื่องที่หนัก ๆ มันเบาลง
- ปัญหาในการทางาน อาจจะมีบ้างบางทีเก๊กมันห่วยมาก มั นไม่ค่อยมีเวลาผม
ทางานบริหารเยอะเมื่อก่อนถ้าจะไปไหนก็จะเขียนไว้ก่อนประมาณ 5 วัน เป็นเก๊กที่ไม่ได้ลงลึก เราก็
เอาสมมติฐานของนักการเมืองมาเป็นตัวตั้ง โกง กิน กระล่อน หรืออะไรต่าง ๆ แล้วจับประเด็นเอาโกง
กิน กระล่อน มาเขียนเป็นเก๊กแบบไม่มีเหตุการณ์ แต่ตอนหลังผมเดินทางต่างจังหวัดบ่อย ก็ใช้วิธีการ
ไปเขียนที่ต่างจังหวัด แต่ว่าถ้าเกิดงานมันยุ่งตลอดทั้งวันก็เขียนไม่ได้ ช่วงหลังก็เลยไม่ได้ ปล่อยให้เอา
โฆษณามาลง แต่ตอนนี้ก็กลับมาตั้งลาได้แล้ว ก็คิดว่าต้องปฏิวัติตัวเอง ต้องตรวจสอบตัวเองตลอดเวลา
ถ้าเราจะต้องเป็นนักเขียนไม่ใช่ในมุมของนักบริหาร
ถ้าจะเป็นนักเขียนเราต้องตรวจสอบตัวเอง ตรวจสอบเก๊ก ตรวจสอบฝีมือใน
การเขียนว่าต่าไปไหม แล้วมาประเมินตัวเอง ณ วันนี้ผมพร้อมที่จะตรวจสอบแก้ไขจุดบกพร่องของ
ตัวเองว่า อย่างน้อยที่สุดเราไม่ได้เขียนวันต่อวัน เราได้หน้าหนังสือพิมพ์ในการลงการ์ตูนมันมีมูลค่า
มหาศาล สมมติว่าเราจะขายโฆษณาในพื้นที่ตรงนี้มูลค่ามันเป็นแสน เป็นหมื่นในวันเดียว ดังนั้นผมคง
ไม่มีเงินที่จะไปจ้างที่ตรงนี้มาเขียนได้ ฉะนั้นต้องกลับกันเมื่อเราได้พื้นที่ก็ควรจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ได้
ประโยชน์ ผมโชคดีที่ว่าอยู่ ในองค์กรแล้ว รู้กระบวนการทางานกว่านักเขียนคนอื่น ทาให้ รู้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขององค์กร ทาให้ประเมินสถานการณ์อะไรได้ในการทางาน
ต้องอ่านดูการ์ตูนของคนอื่นไหม ? มีผลกับงานเรารึเปล่า
อ่าน จริง ๆ แล้ว ผมอ่านของทุกคนเลย อย่างขวดก็อ่านเขาเป็นรุ่นน้องผม เซีย
ก็อ่านเป็นเพื่อนกัน ของพี่ชัย พี่อรุณก็อ่านหมด ณ เวลานี้เก๊กที่อาจารย์พอใจมากที่สุดก็เป็นเก๊กของพี่
อรุณ ซึ่งเมื่อก่อนแกเหมือนจะไม่ดีแล้ว แต่แกมีโอกาสกลับมาเขียนในมติชนรายวันก็มันส์ขึ้น มติชนสุด
สัปดาห์ก็มันส์ขึ้น ในขณะที่เมื่อก่อนแกเขียนที่โพสต์ทูเดย์และกรุงเทพธุรกิจ ซึ่งตอนนั้นชื่อแกเป็น
นักเขียนเก่า สู้พี่ชัยยังไม่ได้เลย ตอนหลังแกกลับมา ด้วยวิธีการเขียนการคิดของแกทันสมัยขึ้น ซึ่งตรง
นี้มันทาให้ผมเห็นว่าเราก็ต้องทาอย่างนี้บ้าง ต้องตรวจสอบตัวเอง ในขณะที่วันนี้พี่ชัย สโลว์ดาวน์ลงไป
เรื่อย ๆ เดลินิวส์ขวดก็ไม่หวือหวา ในขณะที่พลังกรเขียนในเดลินิวส์เป็นรูปเล็ก ๆ เป็นภาพประกอบ
คาพูดมากกว่าที่จะเสียดสีการเมือง จะเป็นการเขียนกากับภาพมากกว่า ซึ่งมันไม่ควรทา
การทางาน เขียนงาน ผมว่า อย่าหวังแต่รายได้ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณภาพมัน
แย่ รายได้ก็จะหาย แต่ถ้าเรามีคุณภาพในการเขียนในการทางาน ก็ต้องเอาคุณภาพของงาน แล้ว
รายได้มันจะตามมา ถ้าเราเขียนแบบเห็นแก่เงินให้มันจบไป ๆ มันเหมือนกับทาร้ายตัวเอง เราอย่าเอา
รายได้เป็นที่ตั้ง ต้องเอาความสนุก ความดีที่คนที่จะอ่านของเราให้เขาได้คุ้มค่าที่สุด เราทางานเป็น
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ยังไงคนอ่านก็ดูเราออก หลอกคนอ่านไม่ได้หรอก เพราะว่าเราก็เตือนตัวเอง ว่าคนที่เขาอ่านการ์ตูน
เราเขาไม่ใช่คนโง่ แล้วเรากาลังเขียนให้คนฉลาดอ่าน มีทั้งที่เป็นหมอ เป็นด็อกเตอร์ เป็นรัฐมนตรี เป็น
แม่ค้า เป็นนักธุรกิจ มันมีความหลากหลาย แล้วคุณจะเขียนให้คนกลุ่ มไหนอ่าน คุณจะเขียนให้คนที่
เป็นแม่ค้าอ่าน ? ไม่มีทาง เพราะคนที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็อ่าน คนที่เป็นหมอเขาก็อ่าน คนที่เป็น
ทหารเขาก็อ่าน ฉะนั้น คุณต้องเขียนให้คนที่เขามีความรู้หลากหลาย ดูเราอยู่ ฉะนั้นเราต้องไม่แสดง
ความโง่ออกไป ถ้าเราจะเขียนอะไรก็หาข้อมูลสักหน่อย เพราะว่าเราเหมือนนักแสดง ไม่ว่าเราจะร้อง
เพลงเล่นดนตรี อย่าลืมว่ามันไม่ใช่คนนิดเดียวอ่าน เป็นคนกลุ่มใหญ่
การหาข้อมูลก็จากการอ่านหนังสือ สมมติว่าเราเขียนเรื่องการเมือง แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าเราจะอ่านแต่การเมืองอย่างเดียว เราต้องอ่านหลาย ๆ อย่าง มันก็ทาให้ข้อมูลแน่น หาก
เราจะเขียนเรื่องการเมือง แต่เราโยงเข้าหาแต่นักการเมืองมันก็ไม่ได้ เราต้องสุภาษิต สิ่งแวดล้อม
ดารา ธรรมชาติ พวกนี้มันต้องอ่าน มันจะช่วยเราให้สามารถดึงมาเป็นเก๊ก จะช่วยให้งานของเรามี
เสน่ห์ หากเราเขียนเรื่องที่อยู่แต่ในรัฐสภาไม่ออกไปจตุจักร ไม่ ออกไปมาบุญครอง เราไม่ออกไปที่
สยามเลย เราก็จะเป็นงานที่แคบ ๆ เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านทุกอย่าง และทุกอย่างมันสามารถที่จะ
เอาเข้ามาเชื่อมโยงได้ ถ้าจะเขียนเอาตลกอย่างเดียว บ้าบอคอแตกอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีอย่างอื่น
เข้ามาด้วย
ผมสนใจการเมืองมาก่อนที่จะมาเขียนการเมือง ผมเป็นคนที่เวลาอยู่ในชุมชน
ชอบอยากที่จะเป็นผู้นาทางชุมชน เพื่อให้สังคมที่เราอยู่ในหมู่บ้านมันดีขึ้น สนใจการเมือง ติดตามมา
ตั้งนานแล้ว แต่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้มาเขียนการ์ตูนการเมือง พอมีโอกาสก็เลยคว้ามันเอาไว้ กิจกรรม
ที่เข้าไปร่วมอาจจะมีทางสังคม สิ่งแวดล้อม ก่อนหน้านี้ผมก็จะบ้าเรื่องของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สายลมแสงแดด ช้าง สัตว์ป่า เราสามารถที่จะช่วยอะไรหลาย ๆ เรื่อง
2. ผลจากการศึกษาเอกสาร
ผู้ศึกษาต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาของพรรคเพื่อไทย และการเลือกตั้งเมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2554 รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่ได้นาเสนอในการหาเสียง
“พรรคเพื่อไทย” ภายใต้การนาของ "นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" น้องสาวของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้วยเสียงข้างมากเกิน
ครึ่ง
การเลือกตั้งในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 75.03% จากจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 46,921,682 คน พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทย
15,744,190 คะแนน และรองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน โดยผู้ใช้สิทธิ์เลือก
พรรคเพื่อไทย คิดเป็น 23% ของจานวนประชากรไทยในปี 2554 ผลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง
ผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง 265 ที่ นับเป็นครั้งที่สองในรอบทศวรรษที่มีพรรคการเมืองได้รับคะแนน
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เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก โดยได้ที่นั่ง
ผู้แทนราษฎร 159 ที่
สาหรับ "พรรคเพื่อไทย" นั้น มีตัวย่อว่า พท. ชื่อภาษาอังกฤษ PHEU THAI PARTY ได้
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2550 โดยมีนายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวร
รณ เป็ น หั ว หน้ า พรรคคนแรก และนายโอฬาร กิ จ เลิ ศ ไพโรจน์ เป็ น เลขาธิ ก ารพรรคคนแรก มี
สานักงานสาขาพรรคแห่งแรก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร
ยุคแรกของ "พรรคเพื่อไทย" ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลัง
ประชาชนโดยตรง กระทั่งต่อมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคนัดพิเศษ ได้มีมติให้ ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช เป็นหัวหน้าพรรค นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เป็น
เลขาธิการพรรค นายศักดา นพสิทธิ์ เป็นโฆษกพรรค และนายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เป็นผู้อานวยการ
พรรค แต่หลังจากนั้นเพียง 2 เดือน ดร.สุชาติ ได้ลาออกจากตาแหน่ง โดยให้เหตุผลว่า ต้องการเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดารงตาแหน่งแทน เพราะขณะนี้มีผู้ที่มีประสบการณ์ทาง
การเมืองจานวนมากเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น นั้ น เอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก าลั ง พิ จ ารณาตั ด สิ น คดี ยุ บ พรรคพลั ง
ประชาชน ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยความผิดที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายยง
ยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงราย และด้วยความที่
นายยงยุทธเป็นกรรมการบริหารพรรค ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกระเทือนไปถึงการยุบพรรคพลังประชาชน
ตามกฏหมาย ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2551
หลั ง จากศาลได้ พิ พ ากษายุ บ พรรคพลั ง ประชาชนแล้ ว ส.ส.และสมาชิ ก พรรคพลั ง
ประชาชนเกือบทั้งหมดได้เข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทย ยกเว้นกลุ่มเพื่อนเนวินที่ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจ
ไทย จากนั้น พรรคเพื่อไทยก็ได้ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สุดท้ายแล้วนายยงยุทธ
วิชัยดิษฐ รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น ก็ได้รับ เลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดย
ไม่มีการเสนอชื่อใครแข่ง ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเดิมถูกคาดหมายว่าจะดารงตาแหน่ง
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ประชุมได้มีมติให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรค
ทั้งนี้ ผลจากการยุบพรรคพลังประชาชนเมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2551 ทาให้นาย
สมชาย วงศ์ ส วั ส ดิ์ ซึ่ ง เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ต้ อ งลงจากต าแหน่ ง และต้ อ งมี ก ารเลื อ ก
นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ครั้ ง นั้ น พรรคเพื่ อ ไทยไม่ ไ ด้ เ สนอชื่ อ คนในพรรคตั ว เองชิ ง ต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี แต่กลับเสนอชื่อ "พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก" ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ขึ้นชิง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่ พล.ต.อ.ประชา
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จะแพ้นายอภิสิทธิ์ไปด้วยคะแนน 235:198 เสียง ทาให้นายอภิสิทธิ์ ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนที่ 27 ของประเทศไทย
จากนั้น พรรคเพื่อไทยก็ทาหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา แต่ก็ยังเกิดปัญหาภายในพรรคที่มี
การแบ่งพรรค แบ่งพวก รวมไปถึงการที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้า
พรรค ท่ามกลางกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ทาบทาม พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ให้มาดารง
ตาแหน่งแทน แต่สุดท้ายกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เลือกนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ กลับมาดารง
ตาแหน่งอีกครั้ง ภายหลังประกาศลาออกได้เพียง 5 วัน
อย่างไรก็ตาม ความระส่าระส่ายภายในพรรคก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพรรคเพื่อ
ไทยยังหาตัวผู้นาที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับอีกฟากฝั่งไม่ได้ โดยคนกลุ่มหนึ่งแสดงท่าที
สนับสนุนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บารุง สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
น้องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ก่อนที่สุดท้ายแล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ จะได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 ของพรรคเพื่อไทย และถูกวางตัวให้เป็นคู่ชิงนายกรัฐมนตรี
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งโดย
ได้ ส.ส.รวม 265 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 61 คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 204 คน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง
พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ ส.ส.รวม 159 คน แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 44 คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
115 คนก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะประกาศตัวจับมือกับพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนาเพื่อ
แผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ตั้งรัฐบาล 300 เสียง พร้อมกับ
สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
ปัจจุบัน มีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย
เป็นเลขาธิการพรรค และนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค
- สัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย
ในยุคแรกสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวอักษร "พ" สีขาว บนพื้นสีน้าเงินกับสีแดง
หมายถึง การรู้รักสามัคคี และรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ส่วนพื้นสีน้าเงินกับสีแดง
หมายถึง ความมุ่งมั่น รวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วน มาระดมสติปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ใหม่ให้เป็นตัวอักษร "พ" และ "ท" สีน้าเงินเข้ม มี
แถบสีแดง สีขาว และน้าเงินประกอบกัน หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมี
พระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน และหลังจากอักษร
"พท" ยังมีตัวอักษร "พรรคเพื่อไทย" สีน้าเงินต่อท้าย มีความหมายว่า ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจาก
ทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กาหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกัน
พัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
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- คาขวัญ “ขอคิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุกคนอีกครั้ง”
- การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้ชูนโยบาย
มากมาย เช่น สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น , นา 30 บาทรักษาทุกโรค
กลับมาใช้ใหม่ , รับจานาข้าวเปลือก 15,000 บาท, ออกบัตรเครดิตเกษตรกร, คืนภาษีรถคันแรก,
พัฒนาโครงข่ายระบบราง, ปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท, ปรับค่าแรงขั้นต่าเป็น 300 บาท
ต่อวัน, ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แจกแท็บเล็ตนักเรียน, โครงการจัดการน้า ป้องกันน้าท่วม ฯลฯ
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์งานออกแบบ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและการออกแบบ จะได้โจทย์การ
ออกแบบ (Design Brief) ของหนังสือสารคดี ศึกษาความคิดของนักเขียนการ์ตูนการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดังนี้
1. ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ
ออกแบบจั ดทาหนังสื อ สารคดี เกี่ยวกั บความคิดของนักเขีย นการ์ตู นการเมืองต่ อ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยใช้ชื่อว่า “6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาล ยิ่งลักษณ์”
2. ลักษณะเนื้อหา
เป็นลักษณะงานเขียนสารคดี ถ่ายทอดความคิดของนักเขียนการ์ตูนต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่จริง และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจการเมือง
4. วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความคิดนักเขียนการ์ตูนการเมืองต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้
ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจถึงความคิดของการ์ตูนนิสต์
5. การจัดองค์ประกอบหนังสือ
เลือกใช้ภาพ 4 สี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อหา และทาให้ผู้อ่านไม่เกิดความน่า
เบื่อ ที่เหลือใช้ตัวอักษรในการบรรยายและการจัดหน้าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในอารมณ์ของเรื่อง

บทที่ 5
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การผลิตชิ้นงาน

โครงการจัดทาหนังสือสารคดี “6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวิตร” มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทั ศ นะคติ ท างการเมื อ งของนั ก เขี ย นการ์ ตู น การเมื อ งใน
หนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลในรูปแบบของงานเขียนสารคดีดังนี้
คานาผู้เขียน
สารคดี “6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ
วั ย รุ่ น คนหนึ่ ง ที่ ม องเห็ น สถานการณ์ ความเปลี่ ย นแปลง เปลี่ ย นไปทางบ้ า นเมื อ ง ไม่ ว่ า จะอั น
เนื่องมาจากเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การสื่อสาร ฯลฯ และปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
การเมือง อาจจะพูดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศเลยก็ว่าได้
เมื่อพูดถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน คนทั่วไปก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อ แย่ ไม่ดี
วุ่นวาย แบ่งแยก ไม่ปรองดอง ไม่เคารพกติกา ไม่มี ความเป็นประชาธิปไตย ชิงดีชิงเด่นกัน ในสภาก็มี
แต่รัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน ที่คอยโต้ตอบกันอย่างไม่หยุดหย่อน จนบางครั้งก็ทาให้อดรู้สึกราคาญ
ไม่ได้
ผู้เขียนจึงตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาความคิดทางการเมือง จากผู้ที่มีประสบการณ์อาชีพ
ความช่าชองจากการทางานโดยการไปนั่งพู ดคุยกับนักเขียนการ์ตูนการเมืองจากหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับ สอบถามถึงความคิด ทัศนะทางการเมือง และวิธีการนาเสนอ พรีเซ็นออกมาเป็นการ์ตูน
สารคดีเล่มนี้ใช้เวลาศึกษาและเขียนอยู่หลายเดือน กว่าจะออกมาเป็นรูปเล่มอย่างที่เห็น
ซึ่งคงจะสาเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากที่ปรึกษาดี ๆ อย่าง อ.อริน เจียจันทร์พงษ์ ผู้คอยให้คาแนะนาเพื่อ
ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา ที่สาคัญยังช่วยตรวจทานงานเขียนอย่างละเอียด อ่านซ้าและติชมอยู่หลาย
รอบกว่าจะออกมาเป็นงานเขียนที่ดี (ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เขียนเองด้วย)
นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณ อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง, ดร.กันยิกา ชอว์, อ.วีระศักดิ์ จันทร์
ส่งแสง, อ.ภมรศรี แดงชัย ผู้ช่วยดูภาพรวมของหนังสือ และช่วยวางกรอบของหนังสือให้เดินมาอย่าง
ถูกทางไม่บิดเบี้ยวไปไหน
ขอบคุณฟ้า โอ้ต ไหม เน็ท ที่ไปสัมภาษณ์และช่วยถ่ายรูปด้ว ยกันหลายต่อหลายครั้ง
รวมถึงเพื่อน ๆ หลายคนที่ไม่ได้ เอ่ยชื่อ ที่ช่ว ยอ่าน ช่วยส่งเสริม รวมทั้งเป็นกาลั งใจให้ตลอดการ
ทางาน

70
หนังสือเล่มนี้จะออกมาเป็นเล่มไม่ได้แน่ ๆ ถ้าขาดสิ่งที่เขียนไปทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียน
ทุ่มเทกับการทางานชิ้นนี้ แต่จะถือว่าสาเร็จไหมต้องให้ผู้อ่านเป็นคนตัดสินใจ
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มองรัฐบาล... น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
“ พรรคเพื่อไทย ” ภายใต้การนาของ " นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร " น้องสาวของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้วยเสียงข้างมากเกิน
ครึ่ง
การเลือกตั้งในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 75.03% จากจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 46,921,682 คน พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทย
15,744,190 คะแนน และรองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน โดยผู้ใช้สิทธิ์เลือก
พรรคเพื่อไทย คิดเป็น 23% ของจานวนประชากรไทยในปี 2554 ผลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง
ผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง 265 ที่ นับเป็นครั้งที่สองในรอบทศวรรษที่มีพรรคการเมืองได้รับคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก โดยได้ที่นั่ง
ผู้แทนราษฎร 159 ที่
ยุคแรกของ "พรรคเพื่อไทย" (PHEU THAI PARTY) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคไทยรัก
ไทย หรือพรรคพลังประชาชนโดยตรง กระทั่งต่อมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2551 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคนัดพิเศษ ได้มีมติให้ ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช เป็นหัวหน้าพรรค นางสาว
สุณีย์ เหลืองวิจิตร เป็นเลขาธิการพรรค นายศักดา นพสิทธิ์ เป็นโฆษกพรรค และนายนิรันดร์ นาเมือง
รักษ์ เป็นผู้อานวยการพรรค แต่หลังจากนั้นเพียง 2 เดือน ดร.สุชาติ ได้ลาออกจากตาแหน่ง โดยให้
เหตุผลว่า ต้องการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดารงตาแหน่งแทน เพราะขณะนี้มีผู้ที่
มีประสบการณ์ทางการเมืองจานวนมากเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคแล้ว
ซึ่งในช่ว งเวลาเดียวกันนั้นเอง ศาลรัฐธรรมนูญกาลังพิจารณาตัดสินคดียุบพรรคพลั ง
ประชาชน ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยความผิดที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายยง
ยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงราย และด้วยความที่
นายยงยุทธเป็นกรรมการบริหารพรรค ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกระเทือนไปถึงการยุบพรรคพลังประชาชน
ตามกฏหมาย ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2551
หลั ง จากศาลได้ พิ พ ากษายุ บ พรรคพลั ง ประชาชนแล้ ว ส.ส.และสมาชิ ก พรรคพลั ง
ประชาชนเกือบทั้งหมดได้เข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทย ยกเว้นกลุ่มเพื่อนเนวินที่ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจ
ไทย จากนั้น พรรคเพื่อไทยก็ได้ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สุดท้ายแล้วนายยงยุทธ
วิชัยดิษฐ รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น ก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่โดย
ไม่มีการเสนอชื่อใครแข่ง ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเดิมถูกคาดหมายว่าจะดารงตาแหน่ง
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หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ประชุมได้มีมติให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรั บเลือกตั้งของ
พรรค
ทั้งนี้ ผลจากการยุบพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2551 ทาให้นาย
สมชาย วงศ์ ส วั ส ดิ์ ซึ่ ง เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ต้ อ งลงจากต าแหน่ ง และต้ อ งมี ก ารเลื อ ก
นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ครั้ ง นั้ น พรรคเพื่ อ ไทยไม่ ไ ด้ เ สนอชื่ อ คนในพรรคตั ว เองชิ ง ต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี แต่กลับเสนอชื่อ "พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก" ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ขึ้นชิง
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่ พล.ต.อ.ประชา
จะแพ้นายอภิสิทธิ์ไปด้วยคะแนน 235:198 เสียง ทาให้นายอภิสิทธิ์ ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี
คนที่ 27 ของประเทศไทย
จากนั้น พรรคเพื่อไทยก็ทาหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา แต่ก็ยังเกิดปัญหาภายในพรรคที่มี
การแบ่งพรรค แบ่งพวก รวมไปถึงการที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้า
พรรค ท่ามกลางกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ทาบทาม พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ให้มาดารง
ตาแหน่งแทน แต่สุดท้ายกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เลือกนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ กลับมาดารง
ตาแหน่งอีกครั้ง ภายหลังประกาศลาออกได้เพียง 5 วัน
อย่างไรก็ตาม ความระส่าระส่ายภายในพรรคก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพรรคเพื่อ
ไทยยังหาตัวผู้นาที่จะเสนอชื่ อเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับอีกฟากฝั่งไม่ได้ โดยคนกลุ่มหนึ่งแสดงท่าที
สนับสนุนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บารุง สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
น้องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ก่อนที่สุดท้ายแล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ จะได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 ของพรรคเพื่อไทย และถูกวางตัวให้เป็นคู่ชิงนายกรัฐมนตรี
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งโดย
ได้ ส.ส.รวม 265 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 61 คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 204 คน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง
พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ ส.ส.รวม 159 คน แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 44 คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
115 คนก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะประกาศตัวจับมือกับพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนาเพื่อ
แผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ตั้งรัฐบาล 300 เสียง พร้อมกับ
สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
ปัจจุบัน มีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย
เป็นเลขาธิการพรรค และนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค
ในยุคแรกสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวอักษร "พ" สีขาว บนพื้นสีน้าเงินกับสีแดง
หมายถึง การรู้รักสามัคคี และรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ส่วนพื้นสีน้าเงินกับสีแดง
หมายถึง ความมุ่งมั่น รวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วน มาระดมสติปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
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ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ใหม่ให้เป็นตัวอักษร "พ" และ "ท" สีน้าเงินเข้ม มี
แถบสีแดง สีขาว และน้าเงินประกอบกัน หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมี
พระราชประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอั นเดียวกัน และหลังจากอักษร
"พท" ยังมีตัวอักษร "พรรคเพื่อไทย" สีน้าเงินต่อท้าย มีความหมายว่า ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจาก
ทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กาหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกัน
พัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
"ขอคิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุกคน... อีกครั้ง" -พรรคเพื่อไทย
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้ชูนโยบาย
มากมาย เช่น
- สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น
- นา 30 บาทรักษาทุกโรคกลับมาใช้ใหม่
- รับจานาข้าวเปลือก 15,000 บาท
- ออกบัตรเครดิตเกษตรกร
- คืนภาษีรถคันแรก
- พัฒนาโครงข่ายระบบราง
- ปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
- ปรับค่าแรงขั้นต่าเป็น 300 บาทต่อวัน
- ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แจกแท็บเล็ตนักเรียน
- โครงการจัดการน้า ป้องกันน้าท่วม
- ฯลฯ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

“แหลเพื่อพี่” โดย บัญชา-คามิน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
“เราไม่ได้คิดว่ารัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นรัฐบาลที่มาบริหารประเทศ แต่คิดว่า
เป็นนอมินีของเจ้าของผลประโยชน์ เหมือนตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อจะสูบเอาทรัพยากร สูบเอางบประมาณ
แผ่นดินเพื่อสร้างความร่ารวยให้แก่กลุ่มตัวเอง โดยใช้ความพิก ลพิการของประเทศ และความโง่เขลา
ส่วนหนึ่งของคนไทย เมื่อพี่ชายไว้ใจคน ๆ นี้เพราะฉะนั้นฐานเสียงส่วนใหญ่ 15 ล้านเสียง ก็เลยเห็นดี
เห็นงามไปด้วย คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยก็เพราะทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่เลือกเพราะน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร”
รู้จัก...บัญชา-คามิน
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บัญชา-คามิน คู่หูที่รู้จักกันในนามนักเขียนการ์ตูนการเมืองคอลัมน์ “แหลเพื่อพี่” ของ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ที่มีความสมบูรณ์แบบมาจาก “คามินคิด บัญชาวาด” เป็นการถ่ายทอดศิลปะ
ทางการเมืองที่ไม่เคยเปิดเผยชื่อหน้าตาให้ผู้คนได้รู้ตัวตนที่แท้จริง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระทาง
ความคิดของตัวเอง
ที่มาของนามแฝง บัญชา - คามิน... บัญชานั้นเป็นชื่อจริง ส่วนคามินเป็นนามแฝง โดย
ตอนนั้นการ์ตูนใกล้จะออก แล้วคิดอะไรไม่ออก เลยเอาชื่อลูกชายมาใช้ว่า คามิน แต่ความจริงน่า
จะต้องเป็นไปตามความอาวุโสคือ คามิน-บัญชา แต่มันไม่คล้องกัน
บัญชามีรูปร่างผอมสูง ผิวคล้า ใบหน้าไว้หนวดเครา เป็นคนอีสาน จบการศึกษาที่วิทยา
เขตเพาะช่าง มีไลฟ์สไตล์ชอบกินอาหารอีสาน ติดดิน ยามว่างชอบเดินสารวจตามซอกซอยเพื่อซึมซับ
ชีวิตผู้คนตามท้องถนน
คามิน มีรูปร่างสูง ผิวขาว ใบหน้ากลมจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลังจากนั้ นก็เดินทางไปศึกษาต่อที่ สถาบันศิลปะแห่งหนึ่งในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา มี
สไตล์ที่ติด ฝรั่งนิด ๆ ชอบใช้เวลาว่างนั่งตามผับเพื่อซึมซับโจ๊กจากฝรั่งขี้เมา
คามินเดิมที เมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบวาดรูปมาก พยายามสอบเข้าช่างศิลป์อยู่ประมาณ 4
ปี ทาตัวเป็นอาร์ตติส นอนตามวัด อยู่ริมทะเล ตกเย็นกินเหล้า แบกกระดานเขียนรูปไปเรื่อย ๆ
แต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้วาดภาพแล้ว ...
เพราะ ความจริงเขามานั่งบอกกับตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบคิดมากกว่า สุดท้ายก็เลยทิ้งมัน
ไป เลือกเดินมาอีกทาง... หากถ้าวันนั้นเขาไม่ไปหลอกตัวเองว่า อยากจะเป็นศิลปิน เขาก็อาจจะไม่มีที่
ยึดก็เป็นได้
“หากอยากจะทาอะไรก็อย่าไปกลัวว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ คิดเสียว่าตัวเองมีดีตรงไหนก็ยึด
ตรงนั้นไว้ ทาไปเรื่อย ๆ พอถึงจุด ๆ หนึ่ง ถ้าหากมันไม่ใช่ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า
ได้เสมอ ซึ่งมันก็ดีกว่าที่เราจะไม่เจออะไรเลย...”
เชื่อไหมว่าเขาเป็นหุ่นเชิด ? ...
คามินถามสวนขึ้นมาทันทีหลังจากพูดถึงรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จากการประกาศนโยบายหาเสียงทักษิณคิด เพื่อไทยทา “ผมคิดว่าประกาศแบบนี้มันไม่
ถูกทานองครองธรรม ในเมื่อทักษิณเป็นนักโทษหนีคดี ศาลตัดสิน แต่หนีคาพิพากษาจาคุ กไปเมือง
นอก มีหลักฐานชัดเจนหลายอย่างว่ายุยง ปลุกปั่นให้คนสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง แต่กลับมีพรรค
การเมืองมาประกาศว่าทักษิณคิด เพื่อไทยทา แล้วมาหาเสียง โดยที่ประชาชนคนไทยกลับยอมรับเห็น
เป็นเรื่องปกติ และยังได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น แม้แต่สื่ อมวลชนก็ยังยอมรับ...
ผมไม่เข้าใจว่าประเทศนี้คิดอะไรกัน”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

74
ส่วนตาแหน่งนายกรัฐมนตรี “เป็นใครก็ไม่รู้ อยู่ดี ๆ ออกมาเดินหาเสียง 49 วัน รัฐสภา
โหวตให้เป็นนายกฯ ซึ่งเห็น ๆ กันอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีสติปัญญา ที่จะสามารถขึ้นมาระดับนี้ได้เลย
แต่ขึ้นมาได้เพราะมีพี่ชายเป็นตัวแบ็คอัพกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นทาสของพี่ชายเธอ”
“ทักษิณ ชินวัตร เขาเป็นคนฉลาด ฉลาดแบบโกง ความฉลาดของเขา คือ ความเข้าใจ
โครงสร้างของประเทศ เข้าใจสันดานของคนไทย เข้าใจโครงสร้างของประชาชน ว่ามีช่องว่างความ
เหลื่อมล้าอะไรตรงไหน แต่เขาไม่ได้เอาความเข้าใจตรงนั้น มาทาให้ประเทศชาติมันดีขึ้น เขามองแบบ
พ่อค้า เขาฉวยโอกาส เขาเอาความเข้าใจมาสร้างอานาจ สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเขาเอง หาก
ทักษิณตาย ผมคิดว่าปัญหาของประเทศจะหมดไปถึง 80 เปอร์เซ็น”
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ... สู่การเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
“มีคนบอกว่าเธอเป็นออทิสติก... ผมก็เชื่อนะ” คามิน กล่าว
เพราะมีเด็กออทิสติกประเภทหนึ่งที่มีปัญหาอาการขั้นต้น เขาเรียกกันว่า ทอล์คกิ้ง อะ
บิล' ลิที (talking ability) คือความสามารถในการพูดจะน้อยกว่าเด็กปกติ และ ลีน ’นิง อะบิล' ลิที
(learning ability) ความสามารถในการเรียนจะผิดปกติ คล้ายกับว่าประสาทสัมผัสทางด้านการพูด
การได้ยินภาษาของพวกเขาอาจจะไม่มีหรือมีน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป รวมถึงทักษะที่สาคัญคือ รีด’ดิง
อะบิล' ลิที (reading ability) หรือความสามารถในการอ่าน ก็จะมีน้อยกว่าเด็กทั่วไป แต่ก็ไม่ใช่ว่า
พวกเขาจะปัญญาอ่อน เขาอาจจะเก่งหรือฉลาดในด้านอื่น ๆ ก็อาจเป็นไปได้
ยิ่งลักษณ์... “ในตอนที่เธอขึ้นมาเป็นนายกฯ ใหม่ ๆ เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความ
ภาคภูมิใจว่า เธอเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือ ซึ่งในตอนนั้นเธอคงอยากที่จะแสดงให้เห็นว่า ตัวเธอเองเป็น
คนที่ไม่ไร้สาระ ทาแต่งาน”
แต่ในความเป็นจริงมุมมองของคามิน เขาเห็นว่า สาหรับคนที่ไม่อ่านหนังสือ มันก็มักจะ
ไม่คุ้นเคยกับรูปของคาเขียน
สมมติ หากคุณได้ยินคาว่า คอนกรีต คุณก็สามารถรับรู้ได้ว่า มันคือสิ่งที่ใช้ในงานก่อสร้าง
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้แต่ยินเสียง แต่ไม่ได้เห็นรูปของคา คุณก็ไม่สามารถที่จะโยงเสียงกับรูปของคา
ได้เลย
ดังนั้น สิ่งที่ได้ยินออกมาจากปากเธอเลยกลายเป็นคาว่า คอ-นก-รีต
...นี่คือปัญหาของคนที่ไม่อ่านหนังสือ
พรรคเพื่อไทย กับ นโยบายประชานิยม
ที่มีการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากและได้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งในการหาเสียงของพรรค
โดยเริ่มจากการกระชากค่าครองชีพลง อาทิ ค่าแรงขั้นต่าวันละ 300 บาท ขึ้นเงินเดือน ปริญญาตรี
15,000 บาท ฯลฯ ซึ่งการประกาศออกนโยบายในลักษณะนี้ก็มีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์
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การเงิน หลายฝ่ ายออกมาทักท้ว งว่านโยบายเหล่านี้อาจกระทบกับวินัยทางการเงินการคลังได้ใน
อนาคต
“แต่ก็อย่างว่า... เสียงส่วนใหญ่เลือกเขามาเพราะ นโยบายประชานิยม” คามินแทรก
ขึ้นมา
โดยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ส่วนตัวเขาเห็นว่า มันก็เป็นเรื่องปกติ
ของระบบทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สิ่งที่ตามมาคือประชาชนจะต้องรับค่าครองชีพที่จะขึ้นตามไปด้วย
เพราะในเมื่อคุณได้เงินเพิ่มมา 100 บาท แต่ราคาของที่คุณต้องซื้อก็เพิ่มขึ้นไป 100 บาทเช่นกัน มันก็
เหมือนเงินในกระเป๋าของคุณเท่าเดิม เหมือนไม่ได้อะไรเลย “เพราะสุดท้าย... คุณก็ต้องมาลงเอยที่ไม่
พอกินเหมือนเดิม”
ส่วนนโยบายรถคันแรกที่ออกมาเอาใจประชาชน โดยจะเป็นการคืนเงินภาษีเท่ากับที่จ่าย
จริ ง แต่จ ะคืน ไม่เกิน 100,000 บาท เขามองว่าเป็นนโยบายที่เลว เลวในแง่ที่ว่า ประเทศเราไม่
สามารถผลิตน้ามันเองได้ และระบบขนส่งมวลชนก็พิกลพิการ แทนที่จะเอาเงินเป็นแสนล้านที่ลดภาษี
ให้คนมีรถคันแรก มาปรับปรุงสร้างระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ น่าจะลงทุนทารถไฟใต้ดินได้
สักสองสายเชื่อมต่อโครงสร้างที่มันมีอยู่ กลับไม่ทา
เพราะถ้าหากทาตรงนั้น ก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่มีอะไรใหม่มาให้กับประชาชน มันก็
เหมือนกับคอนเซ็ปหยิบมาให้
“นี่ไง ประชานิยม มันเป็นแบบนี้ เห็นชัดเลยว่าไม่ยั่งยืน แต่ก็อย่าไปโทษทักษิณ ถ้า คน
ส่วนใหญ่มันไม่เป็นนิสัยใช้คาว่า สันดาน ทักษิณก็ไม่สามารถที่จะซื้อใจคนได้”
และการร่างพ.ร.บ.ปรองดองและพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่มีข้อพิพาทอยู่ส่วนตัว เขามองว่า
ไม่มีทางลดความแตกแยกได้
“จะเป็นการล้างผิดให้หมดโดยที่ไม่ได้สอบสวนอะไรเลยมากกว่า” – บัญชาเสริม
หากสมมติ “เรามีพี่น้องในครอบครัวอยู่ 6 คน ซึ่งทั้ง 6 คนนี้ทะเลาะกัน ตีกันจนเละเทะ
แล้วอยู่ ๆ พ่อบอกว่า พ่อขอออกกฎให้ปรองดองกัน ซึ่งเห็น ๆ กันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่พ่อควร
จะต้องทาคือการมาชาระความ ว่าใครผิดใครถูก ชี้ให้เห็น คนที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษ แต่ไม่ใช่ ประกาศ
ออกมาแล้วเขียนกฎหมายว่า ต่อไปนี้ต้องปรองดองกัน มันไม่ใช่ ...อันนี้ใช้ไม่ได้ ถือว่าพ่อเฮงซวย นี่
ขนาดเรื่องในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องระดับประเทศชาติ ที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลย” คามินอธิบายให้
ฟัง
“ซึ่งในความคิดเห็ น ของผมก็ไม่เข้าใจว่า ทาไมคนไทยส่ ว นใหญ่ถึงมองไม่เห็ นปัญหา
ระดับชาติ กลับทาส่งเดช ทาเป็นมองไม่เห็น ทาเป็นลืม ๆ มันไป”
คามินมองว่าถึงไปแก้กฎหมาย อะไรเสร็จเรียบร้อย คุณทักษิณเขาก็ไม่น่าจะกลับมาแล้ว
เพราะว่าอยู่ในประเทศไทยไม่ปลอดภัย เขาสร้างรอยแค้นไว้กับคนเยอะ
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“คุณคิดดู คุณอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถเดินช้ อปปิ้งสามารถนั่งกินอาหาร สามารถไป
ไหนต่อไหนได้อย่างสะดวก แต่เมืองไทยทาไม่ได้นะ ถ้าทาแบบนั้นถือว่าเสี่ยงมาก คุณไม่รู้เลยว่าจะมีส
ไนเปอร์รออยู่ที่ไหนบ้าง”
“คุณไม่รู้หรอกระหว่างทางที่คุณก่อเรื่องมา คุณสร้างรอยแค้นไว้ให้คนมากน้อยแค่ไหน
ศัตรูคุณตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นใคร เพราะฉะนั้นคุณจะกลับมาทาไม อยู่แล้วไม่มีอิสระ หากอยู่ที่โล่งแจ้ง
เมื่อไหร่คุณอาจเจออย่างเสธ.แดงก็ได้ใครจะไปรู้”
ต่อมาในประเด็ น เงิ นกู้ 2 ล้ านล้ า น ที่ก ระทรวงการคลั งบอกจะกู้เ งิน มาเพื่ อพั ฒ นา
โครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้น
ของประชากรที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ คามินมองว่าก็ยังไม่มีอะไร ...
“เอารู ป รถไฟชินคัน เซ็นของญี่ปุ่นมาล่ อ บอกว่าจะวิ่งจากกรุงเทพฯ ไป โคราช และ
เชียงใหม่ โดยเขาคานวณค่าโดยสารตกประมาณคนละหนึ่งพันกว่าบาท ไปกลับคิดว่าประมาณสามพัน
บาท ซึ่งในราคาสามพันบาท ผมคิดว่า นั่งเครื่องบินไปดีกว่า ใช้เวลาน้อยกว่าครึ่ง หากรถไฟความเร็ว
สูงที่ใช้เวลาวิ่งไปเชียงใหม่ตีว่าประมาณ 3 ชั่วโมง”
โดยเงินกู้ 2 ล้านล้าน “มันเท่ากับงบประมาณของประเทศ 1 ปีเลย แต่ทางรัฐเขาก็บอก
ว่ามีโครงการอื่น ๆ อีก แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร รู้แต่ว่ามีรถไฟวิ่งแค่นั้นเอง”
ส่วนการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ที่มีการอภิปรายกันอย่างดุเดือด คามินเคย
ได้ยินมีคนใช้คาว่า “เพื่อกระชับอานาจ” นั่นคือหมายความว่า เพื่อให้รัฐบาลมีอานาจมากขึ้น โดยที่ไม่
มีการควบคุม
สาหรับสิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ในเรื่องของมาตรา 68 ที่ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
รับเรื่องฟ้องร้องโดยตรง ทางฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่า ตามหลักการแล้ว (อ้างจากเมืองนอก) ว่าเรื่องต้อง
ผ่านอัยการก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญว่าควรจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
“หลักการเขาดูดี... แต่จริง ๆ ทักษิณเขาสามารถคุมอัยการได้ เพราะอัยการสูงสุดรัฐบาล
ก็สามารถแต่งตั้งไปนั่งบอร์ดนู้นบอร์ดนี้ได้ และเขาก็สามารถสั่งได้ว่าเรื่องไหนที่จะมาถึงอัยการสูงสุด”
สมมติ ถ้าจะส่งเรื่องฟ้องรัฐบาลให้ศาลรัฐ ธรรมนูญก็ต้องผ่านอัยการสู งสุด ซึ่งอัยการ
สูงสุดนั้นก็เป็นคนที่รัฐบาลคอยอุดหนุนเลี้ยงดูอยู่ด้วยการส่งไปนั่งบอร์ดต่าง ๆ
“อัยการสูงสุดจะเกรงใจใครล่ะ... ใช่ไหม สุดท้าย ก็สั่งไม่ฟ้องก็เท่านั้น ซึ่งก็ปรากฏให้เห็น
อยู่หลายครั้ง”
ส่วนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากระบบการแต่งตั้งจากกลุ่ม อาชีพให้เป็นระบบ
การเลือกตั้ง ทางรัฐบาลเขาบอกว่า สมาชิกวุฒิสภาควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อานาจจะได้ให้
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มาจากประชาชน “เขาพูดก็ฟังดูดีมีหลักการ ดูเป็นประชาธิปไตย ... ไอพวกที่บ้าเลือกตั้งทั้งหลายก็
โอเค ชอบ เพราะเลือกตั้งมันต้องดีกว่าอยู่แล้ว”
“แต่เขาไม่รู้หรอกว่าทักษิณคุมเกมระบบการเลือกตั้งอยู่ ก็เหมือนกับที่บอกไป... ทักษิณ
เขาเข้าใจสังคมไทยว่า ผิวเผินเป็นยังไง”
ก็อย่างว่าอีกนั้นแหละ... “ผมไม่เข้าว่า ทาไมไม่มีใครตั้งคาถามว่า สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) กับสมาชิกวุฒิสภามันมีหน้าที่ต่างกันยังไง?”
หากจะเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในลักษณะแบบนี้ “ผมคิดว่าก็ไม่จาเป็นต้อง
มี ส.ว. เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ ส.ว. จะมาตรวจสอบ ส.ส.หาก ส.ว.เป็นคนของเขาแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะ
มาตรวจสอบหรือถอดถอน ส.ส. ได้เลย” บัญชาเสริม
และโครงการจัดการน้าที่มีมูลค่าโครงการ 3.5 แสนล้าน
“ความจริ งก็ควรจะต้องมีนะ... แต่ไ ม่ใช่แบบนี้ ” เพราะตอนนี้ก็ ไม่รู้เหมือ นกันว่าจะ
จัดการกันยังไง รู้แค่ว่าจะต้องใช้เงิน 3 แสนกว่าล้าน และรีบเอาเข้ารัฐสภาเพื่อที่จะเอาเงินออกมา
ก่อน โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทาอย่างไร เพราะยังไม่มีแผน คามิน อธิบาย
“ผมไม่รู้เลยว่า เขาจะทากันยังไง จัดการกันยังไง รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน ซึ่งผมหา
กินอยู่ในวงการนี้ ผมยังไม่รู้เลย ถ้ารู้นี่ เก่งมากกก”
หากจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับเราไปกู้เงินที่ธนาคาร ซึ่งเราต้องมีโครงการที่ชัดเจน
เขาถึงจะอนุมัติ แต่นี่ไม่มีเลย – บัญชาเสริม
“แต่ก็อย่างว่าอีกแหละ ... ต้องโยงกลับมาที่ว่า ถ้าคนไทยไม่โง่ รัฐบาลนี้ก็หากินแบบนี้
ไม่ได้หรอก”
เมื่อคนไทยเป็นพวกฉาบฉวย ชอบอะไรเฉพาะหน้าควรทาอย่างไร?
“เออ... เราก็มัวแต่ด่า ส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะต้องปฏิวัติการศึกษา เพราะผมคิดว่าเด็ก
รุ่นใหม่จับประเด็นไม่ค่อยได้ ถ้าคุณไม่ชัดเจน คุณก็จะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และคุณก็ไม่สามารถ
ที่จะคิดหรือทาอะไรได้เลย... การจับประเด็นจะทาให้คุณไม่หลงทาง”
“สมมติ ในงานเขียนการ์ตูนมีข่าวสารเยอะแยะเต็มไปหมด ถ้าคุณจับประเด็นไม่ได้ ไม่รู้
ว่าจะหยิบประเด็นตรงไหนมาเพื่อจะเขียนการ์ตูนคุณก็ลาบากแล้ว ... เหมือนนักเขียนการ์ตูนบางคนมี
ชุดความคิดอยู่ชุดเดียว เหมือนเดิม ๆ”
ถามต่อถึงเรื่องโครงการรับจานาข้าวเปลือกที่ทางรัฐบาลเข้าไปพยุงราคาข้าว ด้วยการรับ
จานาและประกันรายได้ในอัตรา 15,000 บาทต่อตัน
คามินยกคาพูดของคนรุ่นก่อน ๆ ให้ฟังว่าแทนที่จะเอาปลาไปให้กิน เราจะต้องสอนวิธีให้
จับปลา “อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่า ประชานิยม การยื่นอาหารให้กิน 1 มื้อ มันก็คลายความหิวได้ 1
มื้อ”
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“ซึ่ ง กลั บ มาที่ค าพู ดเดี ย วกัน ของคุ ณ ทั กษิ ณ ที่ ว่ า เขามองเห็ น โอกาส มองเห็ น ความ
ต้องการของคน รู้สันดานของคนไทย ว่าชอบอะไรแบบฉาบฉวย เฉพาะหน้า เขาใช้ตรงนี้ มาซื้อใจคน
ด้ว ยการให้ ให้ ข้ าวกิน ประทัง ไปที ล ะมื้อ มื้อ นี้ห มด เริ่มหิ ว ใหม่ มีอ าหารใหม่ มาให้ กินไปเรื่อ ย ๆ
เพื่อที่จะรักษาคะแนนนิยมของตัวเอง”
เขามองว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาประเทศระยะยาว เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สามารถจะหา
ข้าวมาให้กินได้ทีละมื้อ ประชาชนก็จะกลับไปอดเหมือนเดิม และปัญหามันก็คงจะอยู่เหมือนเดิม...
ถ้าหันกลับมาดูเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ หากรัฐเข้า
ไปช่วยเหลือในเรื่องราคา ผมคิดว่า ยางพารามีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงน้อยกว่าโครงการรับจานาข้าว เพราะ
ยางสามารถเก็บได้นาน ไม่เน่า ไม่เสีย...
และสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ ราคายางหากมันลง เดี๋ยวมันก็ขึ้น
แต่ข้าวดูแล้วไม่มีอนาคตเลย กลับไปอุ้มราคาที่สูงกว่าเท่าตัวมาก
“ผมก็ไม่เข้าใจ ... ทาไมมันถึงแตกต่างกันระหว่างคนสองกลุ่ม อาจเป็นไปได้ว่าชาวนามัน
คือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย แต่คนปลูกยาง ชาวสวนมันเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์”
เขาเห็นว่ายิ่งประชาธิปัตย์ออกฤทธิ์ใส่รัฐบาลมากเท่าไหร่ รัฐบาลก็เอาความแค้นไปลงกับ
ชาวสาวยางมากเท่านั้น... ที่พูดมามันก็คือเรื่องของการเมืองอีกนั่นแหละ
สาหรับผม... การเมืองเปรียบเสมือนจักรกลตัวใหญ่ที่ส่งความชั่วร้าย สิ่งที่ไม่ดีออกมาสู่
สังคม เมื่อไหร่ก็ตามที่อานาจทางการเมืองเข้าไปควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก การไม่
เคารพผู้ ห ลั กผู้ ใหญ่ จนเกิดระบบการแข่งขัน ทั้งในกรมกองตารวจที่แสวงหาแต่ผ ลประโยชน์กับ
ประชาชน จนเกิดระบบการส่งส่วย ไถ่บ่อน คุมบ่อน นามาซึ่งการขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ของ ผับ
บาร์ ยาเสพติดที่มันซึมซับเข้าไปสู่สังคม ส่งเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้เพราะตารวจได้ผลประโยชน์ จะมีก็
เพียงแต่ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่สามารถต้านทานอยู่ ... แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้านได้มากแค่ไหน
บางครอบครัวเสียลูกไปกับยาเสพติด ซึ่ งสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ส่วนหนึ่งผมมองว่า มันมาจากอานาจทาง
การเมือง
ส่ว นสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทางรัฐ บาลได้ส่ ง
ตัวแทนไปพูดคุยเพื่อสันติภาพกับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ นาโดยขบวนการบีอาร์เอ็นกลุ่มของนายฮัสซัน
ตอยิบ
เจรจากันหลายครั้ง ก็ไม่สงบสักที ประหลาดเนอะ ... มันเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ไม่ว่าจะ
ผ่านมากี่รัฐบาล พยามจับต้นชนปลายกันไม่ถูก งบประมาณก็ลงไปเป็นแสน ๆ ล้าน แต่ยังไม่รู้เลยนะ
ว่าสู้กับใคร ทางการก็ยังไม่รู้ว่าพวกก่อการร้ายสามชายแดนภาคใต้มันหน้าตายังไง
การส่งตัวแทนไปพูดคุย ตามินให้ความเห็นว่า “ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลย มีแต่หนักขึ้น ๆ
เพราะ ตราบใดที่มันสงบ งบประมาณที่ลงไปช่วยเหลือมันก็จะหายไป”
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ส่วนหนึ่งอาจมาจากผู้ก่อการร้ายตัวจริงก็มีผสมกับการสร้างสถานการณ์ ขบวนการของ
เถื่อน และการถูกแทรกแซงจากประเทศมาเลเซีย มันมีหลายอย่างผสมกันเลยเละตุ้มเปะอยู่อย่างนั้น
แต่ข้อสาคัญ คือ...รัฐบาลไม่เคยตั้งคาถามเลยว่า มันเป็นพวกไหน ?
แล้วประเด็นคดีการสั่งสลายการชุมนุมของคุณอภิสิทธิ์และพรรคฝ่ายค้านคิดอย่างไร ?
ย้อนกลับไปเมื่อตอนเสื้อแดงปิดแยกราชประสงค์เป็นเดือน... ควรจะสลายไหมล่ะ?
ถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องสลาย ถ้ารัฐบาลไหนไม่สลายรัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าประเทศไหน ๆ
ส่วน 99 ศพ มันมีทฤษฎีหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นมาว่า หากเกิดม๊อบหรือการชุมนุม และเรา
ต้องการจะเอาชนะอานาจรัฐ มันเป็นวิชามาร ในการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อยั่วยุให้ทหารหรือ
ตารวจใช้กาลังกับประชาชน
ซึ่งการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนั้นจะมาพึ่งประชาชนคนธรรมดาที่ไปชุมนุมอย่าง
เดียวพวกเขาใจไม่ถึง ก็ต้องหาคนที่กล้า มายั่วยุเพื่อที่จะใช้อาวุธตอบโต้กลับไปทางทหาร เพื่อให้ทหาร
ยิงกลับเข้ามาในการชุมนุม เหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกวิชามารทากันมาตลอด ตั้งแต่ยุค 14 ตุลา มาถึง 6
ตุลา และพฤษภาทมิฬ เห็นได้ชัดที่มีพวกแก๊งมอเตอร์ไซด์ไปสู่กับทหารยั่วยุให้ยิง
แต่มองกลับมา... หากเราเป็นทหาร ถูกสั่งเข้าไปควบคุมม๊อบ ซึ่งเราเห็นอยู่ว่าฝ่ายตรง
ข้ามมันยิงเข้ามา เราก็ต้องเกิดการระมัดระวังตัว เพราะทุกคนรักชีวิตตัวเอง ทหารกเองก็เหมือนกัน
ต้องรักชีวิตตัวเอง
เมื่อเกิดการยั่วยุมากขึ้น ๆ ทหารเขาก็เห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่ประชาชน ยิงมา ๆ เลยมีการ
ตอบโต้ยิงกลับ...สุดท้ายก็ มีการตายเกิดขึ้น
“ผมว่า บรรยากาศมันไม่มีการไว้วางใจกัน ทหารก็ต้องยิงไว้ก่อน”
“หากผมเป็นอภิสิทธิ์ พอสั่งสลายม๊อบเสื้อแดงเสร็จมีเวลาประมาณ 6-7 เดือนกว่าจะยุบ
สภา ช่วงนั้นผมว่า... สิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ควรจะต้องทา คือ หยิบมาเป็นวาระแห่งชาติ ตามล่าคนก่อ
เรื่องให้ได้ จัดการให้ได้ว่าใครเป็นคนยิงทหาร ใครเป็นคนยิงประชาชน ทาไมถึงตายได้มากขนาดนี้ ใช้
ทหารตารวจที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ จัดการและเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นว่าเรื่องมันเป็น
ยังไง”
“6-7 เดือนก่อนยุบสภาทาได้สบายถ้าไม่ขี้เกียจ... แต่นี่สันดาน ขี้เกียจ ไง พอปัญหาจบ
เรื่องจบ ตัวเองนั่งเป็นรัฐบาลต่อละหวังว่า เลือกตั้งสมัยหน้าชนะแน่ แล้วค่อยไปทาตอนนั้นก็ได้”
อภิสิทธิ์กับสุเทพ ที่โดนข้อหานี้ “ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมือง ... แต่ผมก็สมน้าหน้า สิ่ง
ที่ควรจะทาตอนนั้นไม่ทาไง เหล็กมันกาลังร้อนก็ควรจะตีตอนนั้นใช่ไหม ?”
“พอตอนนี้ ไม่มีอานาจก็โ ดนเล่ น ไม่ควรที่จะสงสารเลย ควรที่จะสมน้าหน้ามากกว่า
เพราะหมากเกมเพื่อไทยเขาฉลาด”
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“ถ้าเป็ น คนไม่ขี้เกีย จ ก็ควรจะทาตอนที่ ตัวเองคุมเกมได้ ไม่ยอมทาก็ดีแล้ ว ล่ ะ เขาก็
สมควร” คามิน กล่าว
จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน
การนาเสนอออกมาเป็นตัวการ์ตูน คาแรคเตอร์ การแต่งกาย
บัญชาเล่าให้ฟังว่า “ถ้าพี่(คามิน) เขามีไอเดีย มีเนื้อหามาอยู่แล้ว เขาก็จะสเกตซ์ให้ เราก็
ต้องดูว่าประเด็นของการ์ตูนมั นอยู่ตรงไหน เราจะแสดงออกมาตรงไหน และจะพยายามเน้นอารมณ์
ให้มันตรงจุด ตรงเป้ามากที่สุด”
“สมมติในการ์ตูน ยิ่งลักษณ์ อาจจะดูแหล ๆ หน่อย เราก็ต้องเขียนการ์ตูนให้ดูดัดจริต
สร้างอารมณ์ขันใส่เข้าไป”
“ผมว่า ความจริ งรู ป ถ่ายมันก็ออกมาอย่ างนั้นอยู่แล้ ว ” คามิ น พูดแทรกขึ้ นมาพร้อ ม
รอยยิ้ม
ส่วนการคิดแก๊ก เนื้อหา คาพูด
ก็จะมีคามินเป็นคนคิด แล้วมาปรึกษาบัญชา เขาก็จะช่วยดูนู้นดูนี้ ช่วยทาให้การ์ตูนมันดู
ลงตัวมากขึ้น บางครั้งบัญชาก็ไม่เอา ทาให้คามินเขาก็ต้องคิดใหม่
เหตุผลที่ไม่เอา? คามินสวนขึ้นมาทันทีว่า “มันห่วย ...อย่างที่ว่า บัญชาเขาจะเป็นคนที่มี
ระเบียบนิดนึง”
การ์ตูนในบางวันมันก็มีแป๊ก มีกระแสตอบรับกลับ ฟีดแบคกลับมาหลาย ๆ ทาง
“บางครั้งมันก็แปลกนะ โดยส่วนตัวเราคิดว่ามันดี มันเจ๋ง แต่กระแสตอบรับเฮงซวยมาก
แต่ในบางครั้งคิดแค่เอาตัวรอดไปวัน ๆ แต่กระแสตอบรับกลับดี”
ซึ่งเราไม่สามารถรั บรู้ได้เลยว่า อารมณ์การรับรู้ของคนจากอีกฝากหนึ่งของเราเขาคิด
อย่างไร ซึ่งเขาอาจจะคิดไม่เหมือนเรา และในบางสั ปดาห์ประเด็นข่าวก็ไม่พัฒนา ไม่มีประเด็นที่
น่าสนใจ คนคิดก็เริ่มไม่สนุกล่ะ
การเลือกประเด็นที่จะนามาเขียน
เมื่อการ์ตูนเป็นภาพ ๆ เดียว “เราไม่สามารถที่จะสร้างเรื่องทั้งหมดให้คนรับรู้ได้ภายใน
ภาพ ๆ เดียว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเกาะกับกระแสข่าวที่คนต้องรับรู้ในวันนั้น ๆ ” คามิน อธิบาย
สมมติ รู้ว่าข่าวนี้ต้องฮือฮาแน่ มันก็จะง่ายกับ พวกเขามาก เพียงแต่ดึงข่าวมา หรือจะใช้
คาว่า “เหยียบลงไปบนข่าว แล้วกระโดดไปอีกขั้นหนึ่ง” เหมือนกับใช้ข่าวเป็นสปริงบอร์ด ซึ่งในวันแต่
ละวัน จะมีกระแสข่าวมาอุ้มอยู่ ทาให้เราไม่ต้องเล่ าเรื่องทั้งหมดหรือเขียนคาบรรยายไว้ในนั้น ที่
เหมือนกับนักเขียนการ์ตูนบางคนเขาทากัน
การหาข้อมูลของพวกเขาก็จากการอ่านหนังสือพิมพ์วันละ 5-6 ฉบับ อ่านข่าว อ่านบท
วิจารณ์เพื่อที่จะมาเขียนการ์ตูนสักชิ้นหนึ่ง ถ้าเราอ่านทุกวัน ๆ มันก็กลายเป็นข้อมูลสะสม
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“ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา “เราสามารถพูดได้ว่า เราทางานหนักมาก และ
ผมก็เชื่อว่าหากดูจากงานเขียนก็น่าจะหนักกว่านักเขียนการ์ตูนทุกคน อาจจะยกเว้นพี่ชัย ราชวัตร”
ต้องอ่านการ์ตูนคนอื่นด้วยไหม?
บัญชา “ก็ดูอยู่นะอย่างของคุณชัย ราชวัตร กับคุณอรุณ วัชระสวัสดิ์”
คามิน “ผมก็ดูแต่ของคุณชัย ราชวัตร กรอบเดียว ส่วนของคนอื่นก็ไม่ได้ดูเลย ... จะว่าดู
ถูกเขาก็ได้นะ เพราะมันไม่ได้ให้สติปัญญา คือที่เราดูเพราะเพื่อเสริมสติปัญญา ดูว่าเขาพั ฒนากันไปถึง
ไหนแล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่เปลี่ยน ย่าอยู่กับที่ ไม่ไปไหน ไม่มีอะไรใหม่ ซ้า ๆ เดิม ๆ ซ้าซากอยู่ทุก
วัน”
ความจริงพวกเราไม่ได้ไปแข่งกับเขาหรอก เพียงแต่แข่งกับตัวเองมากกว่า ที่จะไม่ให้
ซ้าซาก เพราะเขียนด่าอีโง่ ติด ๆ กันมาหลายวันก็ต้องเปลี่ยนแล้ว
และทุ กครั้ งที่เรารวมเล่ มการ์ตูน ผมก็จะส่ งไปให้พี่ชัย ราชวัตรเสมอ และจะเขียนว่า
“ขอบคุณสาหรับแรงบันดาลใจ”
ซึ่งพี่ชัย ก็เป็ น คนหนึ่ งในฐานะที่เป็นนักเขียนการ์ตูนเหมือนกันก็คุยกันรู้เรื่อง เป็นครู
เริ่มต้นที่ทาให้เราเป็นคนอยากเขียน
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ
สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ กลัวคนอ่านไม่เข้าใจประเด็นที่เราต้องการจะนาเสนอ
มันเหมือนต้องสู้กัน... ถ้าเราจะคิดอะไรที่มันง่ายไป มันก็ไม่เท่ห์ ต้องมีพลิกแพลงบ้าง แต่
พอพลิกแพลงไปแล้วก็มีอีกมุมว่าคนอ่านจะเข้าใจเรารึเปล่า มันอยู่ที่ความสมดุลระหว่างสองจุดนี้ แต่
หลายครั้งก็แปลกนะ เรากลัว ๆ แต่คนดูกลับโอเค บางครั้งไม่กลัวส่งไป แต่คนดูกลับไม่เข้าใจ
และประเด็น ที่เกี่ย วกับสถาบัน ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่บางครั้งก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าสถานการณ์มันพาไป เราก็ต้องตามมันไป
ปัญหาในการทางาน
“คิดไม่ออก” ก็พยายามคิดไปเรื่อย เดินไปเรื่อย ๆ หาคนคุยด้วย อย่างตอนเช้า ๆ ผมก็
จะไปนั่งสูบบุ หรี่มีกาแฟถ้วยหนึ่ง ในห้ องคุณสนธิ เพื่อรับฟังการวิเคราะห์ ข่าวสารจากทีมงานของ
ASTV ผู้จัดการ คนเขียนคอลัมน์เขาก็นั่งพูดคุยกัน เราก็เข้าไปนั่งฟัง เดี๋ยวความคิดมันก็มาเอง เพราะ
ผมคิดว่า การที่เราจะทาสื่อออกไป เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับคน เราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสว่า
เขาคุยเรื่องอะไรกัน แล้วหยิบตรงนั้นมา
คล้ายกับว่าเราเป็นพ่อครัว มีตรงนั้นเหมือนเป็นตลาดกลาง การไปนั่งฟังเขาพูดคุยมันก็
เหมือนกับ เราไปจ่ ายตลาด เราเห็ นอันนี้ส ด อันนี้อร่อยแน่ เราก็ห ยิบคัดมัน มาผสม มาปรุงที่ห้ อง
ทางานของเรา
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สาหรับผม การทางานในรูปแบบของการสร้างสรรค์อย่าไปนั่งจมซื่อบื้ออยู่แต่ในห้อง คุณ
ต้องออกไปพูดคุยกับคน รับรองคุณไม่หลุดโลกแน่นอน
คิดไหมว่าต้องการให้กลุ่มคนเป้าหมายไหนดู?
เราไม่ลงไปหาคนนะ... เพราะเราแคร์ตรงนั้นมากไม่ได้
สมมติ พี่เบิร์ดเป็นคนที่ทั้งประเทศรัก ถ้าเราพยายามจะเป็นแบบเขา เราก็เป็นไม่ได้ เมื่อ
เป็นไม่ได้ก็อย่าพยายาม ถ้าพยายามไปเราก็จะไม่ได้อะไรเลย เรามุ่งไปดีกว่าว่าตรงไหนที่เขาจะชอบ
เรา แล้วอยู่กับกลุ่ม ๆ นั้น
ซึ่งคนที่ชอบการ์ตูนของเรา ก็คือหมายความว่าต้องมีรสนิยมตรงกัน เข้าใจแก๊ก เข้าใจ
สไตล์ ที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กัน
การ์ตูนเคยมีไม่ผ่านบก.บางไหม ?
ยังไม่เคยมี... แต่อยากมีเหมือนกัน รู้สึกเราจะใหญ่กว่าบรรณาธิการนะ
ผมคิดว่าเราอยู่ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการมันดีนะ ครั้งหนึ่งผมเคยเขียนสวนกระแสคุณสนธิ
ในสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล คุณสนธิก็ทาไรเราไม่ได้เพียงแต่กระแนะกระแหน เขาไม่เคยลงมาสั่ง
หยุดหรือเปลี่ยนอะไร ผมคิดว่าคุณสนธิเขาเป็นคนดีมาก แม้แต่ในใจจะแค้นยังไงแกก็ทาไรเราไม่ได้ –
คามินพูดแซว
การมีจุดยืน ความคิดทางการเมืองที่ชัดเจนจะช่วยการทางานให้ง่ายขึ้นไหม?
ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ... เพราะถ้าคุณไม่มีทิศทางที่มันชัดเจน คุณจะทาอะไรก็ยากไปหมด
หรือทาแล้วอาจจะออกมาไม่ดี เพราะว่าคุณจะกั๊กไปหมด แม้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับจุดยืนทางการเมือง
อย่างเดียว อาจเป็นที่วิธีคิดด้วย
ผมอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่น ที่ผมทางานเป็นครีเอทีฟโฆษณามาก่อน... ไอเดียถือว่ า
เป็นสิ่งสาคัญมาก จะกั๊กไม่ได้เลย หากคุณต้องมานั่งกังวล นั่งหวงว่าเจ้าของหนังสือจะไม่ชอบ ไม่พอใจ
หรือคนนั้นคนนี้จะไม่ถูกใจ ... ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะคิดอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าถ้าคุณต้องระมัดระวัง
มานั่งกังวลกลัวว่าแฟนการ์ตูนจะไม่พอใจ แล้วไหนจะเจ้าของหนังสือพิมพ์อีก คนนู้นคนนี้อีก
ทั้งหมดนี้มันจะทาให้การสร้างสรรค์ของคุณถูกดึงกลับหมด พอมาก ๆ เข้ามันก็ไม่ไปไหน
ติดอยู่กับที่เดิม
แต่ที่สาคัญ ตัวคุณเอง คือ ตัวถ่วงสาคัญ ถ้าหากคุณซ้าซากกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทา
ทุกอย่างตามความเคยชิน วันเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองไม่ได้ ออกไปไหนเลย เพราะฉะนั้นคุณ
ต้องถีบตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความอยาก ต้องมีความรู้สึกคันในตัวตลอดเวลา
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เซีย ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยเด็ก ๆ การเมืองก็ยังอยู่ภายใต้อานาจหนึ่ง
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“ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใครจะมองว่าเป็นนอมินี หุ่นเชิด หรืออะไรก็ตาม แต่เขาเป็น
รัฐบาลที่ได้มาอย่างถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ด้วยพลังของ
ประชาชน”
รู้จัก...เซีย ไทยรัฐ
ผมเป็นลูกคนจีน มีชื่อเล่นว่า “เซีย” ที่แปลว่า “เสียง” มาจากชื่อเต็มว่า “หย่งเซีย
แซ่เ อีย ว” ซึ่งเป็ น ภาษาจี น แต้ จิ๋ ว แปลว่า เสี ยงที่ แข็ง แรง เสี ย งที่มี พลั ง จากนั้ นมาเปลี่ ย นเป็ นชื่ อ
ภาษาไทยว่า ศักดา แซ่เอียว ก็ตอนอยู่มศ.3
สมัยตอนเป็นเด็ก ๆ เซียได้เล่าให้ฟังถึงที่บ้านของเขาว่ามีอาชีพขายหมู แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่
ในใจเขาเสมอว่า “เรามักจะถูกคนไทยหรือพวกผู้ใหญ่แก่ ๆ ชอบด่าว่า ไอตี๋ ซึ่งมันทาให้เราเหมือนถูก
กดขี่ ถูกรังแก เดินไปไหนก็ถูกพวกผู้ชายดา ๆ ล่า ๆ คนไทยรังแก เดินเข้าไปในสวนไม่ได้ก็ถูกไล่เตะ
ครอบครัวก็โดนตารวจรังแกรีดไถ่บ่อย มันเลยกลายเป็นความรู้สึกที่เราต่อต้านระบบราชการ ต่อต้าน
อานาจรัฐ ต่อต้านครู ต่อต้านใครต่อใครเต็มไปหมด เป็นแบบนั้นตั้งแต่เด็ก ๆ”
ส่วนเรื่องการเมือง เขาเริ่มมาก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในช่วง 6 ตุลา 2519 ซึ่งตอนนั้นเขา
เรียนอยู่ประมาณปี 3 ที่คณะครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอเหตุการณ์บ้านเมืองคลี่คลาย ก็ได้
ไปทางานเขียนภาพการ์ตูนประกอบให้กับหนังสือนิสิตนักศึกษาของคณะนิ เทศจุฬา ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การเริ่มเขียนการ์ตูนการเมืองครั้งแรก พอทาไปได้สักพักก็เริ่มถามตัวเองว่าจบแล้วจะไปทาอะไร ครู
เขาก็ไม่อยากเป็น ข้าราชการก็ไม่ชอบ เพราะเขาไม่อยากเข้าไปสู่ระบบพวกนี้เลย
อาจจะเพราะด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในช่วง 6 ตุลา “สิ่งหนึ่ง
ที่มันทาให้ผมอยากสู้ คือเราไม่ได้ออกไปชุมนุม ไม่ได้ออกไปทาอะไร แต่ว่าผมก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียง
ในสังคมที่จะออกไปสู้ ซึ่งถ้าเราจะสู้ด้วยอย่างอื่นก็ไม่ได้ เราก็ต้องสู้ด้วยการใช้สมอง” ซึ่งพื้นฐานเดียว
ที่จะเป็นกาลังหนึ่งและทาให้เราสามารถที่จะสู้กั บระบบการเมืองพวกนี้ได้นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน เขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนหนังสือ แต่มีความรู้เรื่องวาดการ์ตูนกับการทาศิลปะ
ก็เลยได้เข้าไปอยู่ในส่วนของการทาอาร์ตเวิร์ค
เซียเริ่มมาเขียนการ์ตูนการเมืองแบบจริง ๆ จัง ๆ ก็ในหนังสือพิมพ์ มาตุภูมิรายวัน ตอน
นั้นเขาเล่าให้ฟังว่าสนุกมาก เพราะเขาจะมีแนวการวาดรูปที่ไม่เหมือนใคร มีวิธีการนาเสนอรูปแบบตัว
การ์ตูน ที่ลึกและคม อาศัยการเรียนรู้จากบรรณาธิการ ดูจากของคุณชัย ราชวัตร คุณอรุณ วัชระ
สวัสดิ์ คุณประยูร จรรยาวงษ์ ถือได้ว่าเป็นการเรียนด้วยตัวเองมาตลอด
ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้ไปเขียนให้กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ และขยับเป็นสยามรัฐ
รายวัน ในตอนนั้นเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์หัวขาวดา ที่มีชื่อเสียง
ดังมากและเป็นอันดับหนึ่ง ตอนแรกเขาคิดว่าจะปักหลักอยู่ที่สยามรัฐ แต่สุดท้ายก็ต้องออก จากนั้นก็
ได้มาเขียนการ์ตูนให้กับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
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ตอนที่เขียนให้กับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ช่วงนั้นเป็นยุคของ รสช.(คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ) เขาเขียนแซว รสช. มากไป จนคุณบรรหารต้องบอกมาทางบรรณาธิการว่าให้ผม
หยุดพัก เพราะเขารู้สึกไม่สบายใจ เซียก็เลยตัดสินใจลาออก
แต่ที่ห นั งสื อพิ มพ์บ้ า นเมือ งก็ทาให้ การ์ตูนของเขาคงเส้ นคงวามากขึ้น สามารถที่จ ะ
คอนโทรลตัวการ์ตูน ออกแบบตัวการ์ตูนได้ มีมุขต่าง ๆ คิดได้ไม่เครียด ทาการ์ตูนได้แบบอิสระ ทาให้
การ์ตูนเริ่มเป็นตัวเป็นตน มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น
หลังจากลาออกผมก็ได้มาเขียนการ์ตูนให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อปี พ.ศ.2536 ตอนนี้
ก็อยู่ได้มาประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการเขียนการ์ตูนและทาค่ายสอนวาด
การ์ตูนร่วมกับเอกชน แต่อย่างไรก็ตามงานหลักของผมก็คือ ต้องพยามคิดการ์ตูนให้มันออกมาดีที่สุด
ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยเด็ก ๆ การเมืองก็ยังอยู่ภายใต้อานาจหนึ่ง เซีย ไทยรัฐ กล่าว เมื่อ
พูดถึงเรื่องของการเมืองไทย
ในความรู้สึก สมัยก่อนตอนที่ผมเด็ก ๆ ที่เราเรียกกันว่า อานาจเผด็จการ อานาจที่มันอยู่
เหนือประชาธิปไตย มันเป็นอานาจมืด แต่บางคนอาจบอกไม่ใช่ บางคนอาจจะเถียง แต่ หลังจากที่ผม
ทางานมานานก็เห็นแจ่มชัดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา
แม้ว่าผมจะไม่ได้ออกไปต่อสู้ ไม่ได้เข้าป่าเหมือนพวกพี่ ๆ เพื่อน ๆ เพราะในขณะนั้น
อาจจะด้วยที่ว่าเราใจไม่ถึง เรามีครอบครัว ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้สอนอบรมเรามาให้เป็นแบบนั้น เรายังมี
ความผูกพัน แต่ถามว่าส่งใจอยากช่วยเหลือไหม คิดไหม คิดอยู่ทุกวัน ตามดูรูปดูข่าวอยู่ทุกวัน
จนทาให้ เราคิดถึงเหตุการณ์ปักษ์ใต้ทุกวันนี้ โดนยิงบ้างโดนระเบิดบ้าง สมัยก่อนพอ
ทะเลาะกับรัฐบาลก็เป็นแบบนี้ ทุกเช้าก็จะมาพาดหัวทุกวัน วันนี้กี่ศพ ตรงนั้นกี่ศพ วันนี้ทหารตาย มี
รูปถ่ายมาทุกวัน
การที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ส่งคนไปเจรจากับกลุ่ม BRN ผมว่าเป็นหนทางที่ดีมาก
เพราะว่าสงครามไม่มีทางที่จะสู้รบกันอย่างเดียว ดูอย่างอังกฤษกับ IRA สมัยก่อนลอนดอนไม่มีใคร
อยากไปมีแต่ข่าววางระเบิด แต่หลังจากที่เขาเจรจามันก็ทาให้ทุกอย่างสงบ
“จริง ๆ ผมว่า เขาก็อยากจะเจรจากันมานานแล้ว หลาย ๆ รัฐบาลมีการต่อสายเพื่อ
พูดคุย หาตัวคนกลางที่จะคุยกันมานาน แต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าเรื่องของทางใต้นั้นมันไม่ได้มีแค่มิติ
เดียว มันมีเยอะมาก เคยถามข้าราชการที่ลงไป มีทั้งเรื่องผลประโยชน์ เรื่องยาเสพติด เรื่องของเถื่อน
เรื่องข้าราชการ เรื่องทหาร เรื่องกินงบ ที่พูดมามันมีทุกเรื่อง มันถึงไม่สงบ งบประมาณก็เยอะ”
เซียคิดว่า น่าจะเอางบทั้งหมด อยากได้เท่าไหร่ก็เอาไป แต่เอาไปใช้ในเชิงพัฒนา แต่
ความจริงถ้าจะให้พูดง่าย ๆ คือ พัฒนาแล้วมันก็ไม่ได้กินเปล่า ก็เลยไม่ยอมทากัน เพราะข้าราชการ
ทหารพวกนี้มันลงไปเป็นวาระ มันลงไปปีสองปีมันก็ย้ายมันก็เลยต้องเอาเงินไว้ก่อน พูดง่าย ๆ คือ
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ระบบโยกย้ายของบ้านเรามันไม่ดี ทั้งการเมือง ทั้งข้าราชการ จะลงไปเป็นวาระ ผู้ว่าลงไปปีสองปีก็
ย้าย นี่คือเรื่องสาคัญเหมือนกัน เรื่องงบประมาณ
อีกอย่างตอนนั้นผมไปทางใต้ คนที่นั่น ก็ใช้ชีวิตปกตินะ เพียงแต่ว่าสามจังหวัดมันใหญ่
มาก แค่ระเบิดในที่ ๆ เดียว เล็ก ๆ แต่มันก็เป็นข่าวใหญ่ ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ไปทั่วประเทศ คนก็
เลยกลัว และข้าราชการบางคนก็ไม่กล้าลง พูดซะจนมันน่ากลัว ผมว่ามันยิ่งเป็นการปลุกกระแสให้คน
ที่ต้องการชิงพื้นที่ มาสร้างความหวาดกลัว เพื่อผลประโยชน์ของเขา แต่คนกลัวจริง ๆ ก็อาจจะมีย้าย
หนีไปบ้าง
ย้อนกลับมาในช่วงการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง โดยมีน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในตอนแรก ๆ ที่ตามข่าว “ผมก็ฟังคนนั้นคนนี้พูดวิเคราะห์ ที่เขาบอกโยนหินถามทางไป
เรื่อย หลาย ๆ คนพูดมาผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นได้สักคนนึง เพราะเรารู้ว่าการเมืองไม่ได้เดินได้ด้วย
แค่นั้น โยนประชามาโยนคนนั้นมา ยังไงก็ไม่เกิด”
“เพราะต้นแบบพรรคนี้ คือทักษิณ พูดกันตรง ๆ ไม่ได้ว่าเราอคติเอียงข้าง ไม่ได้ว่าบ้า
ทักษิณ หรือขี้ข้าทักษิณ อย่างที่เขาพูดกัน แต่ที่เรามองศักยภาพของคนที่จะมาเป็นนายกฯ ดูจากการ
ที่คุณทักษิณเขาทามาตรฐานไว้ คนอื่นขึ้นมาเป็นแทนยากมาก”
ทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็ง อย่างคุณทักษิณอย่างน้อยเขามีวิธีคิดที่เป็นระบบ เขาสามารถสั่ง
นักการเมืองได้ แน่นอนในมุมหนึ่งเขาก็อาจต้องอาศัยนักการเมือง ปั้นเขาขึ้นมาดันเขาขึ้นมา แต่ใน
ขนาดที่เขาประชุมเขาก็สามารถบริหารงาน สามารถทุบโต๊ะสั่งนักการเมืองได้ เซียมองว่านี่คือส่วน
หนึ่งที่เป็นศักยภาพของคุณทักษิณ...
ซึ่งหลาย ๆ คนที่เสนอชื่อมา ผมมองแล้วว่ามันไม่น่าใช่ จนมาเสนอคุณยิ่งลักษณ์ ผมมอง
ว่า เขาเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นฐานคล้ายกัน คือเขาเป็นนักธุรกิจ มีวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการ
ส่วนตัวผมเองจะไม่ชอบนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองจริง ๆ เราจะชอบนักการเมืองที่
บริหารจัดการ เพราะเราเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่เราเคยทางานมาหลาย ๆ แห่ง “คุณอ้างอะไร
ไม่ได้หรอก ถ้าคุณไม่ใช่นักบริหาร” เซีย กล่าว
เพราะฉะนั้นผมมองว่าคุณยิ่งลักษณ์เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่ง ซึ่งโดยพื้นฐานของเขาแล้ว
เขาก็เคยเป็นนักบริหารธุรกิจในครอบครัว แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพี่ชายคอยช่วยเหลือ ที่สาคัญก็คือ
เขามีทีมบริหาร อย่าง ภูมิธรรม เวชยชัย หมอภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ คนพวกนี้เก่งมาก เขามองเรื่อง
ประชาชนรากหญ้า นโยบายต่าง ๆ ของไทยรักไทยที่ประสบความสาเร็จ ก็มาจากคนพวกนี้ ไม่ได้หยิบ
มาจากไหนเลย เพราะเขาสัมผัสประชาชน เขารู้ว่าชาวบ้าน ประชาชนต่าง ๆ ต้องการอะไร มีปัญหา
อะไร เขาจึงนาไอเดียความต้องการมาเป็นจุดขาย ให้กับทางพรรคไทยรักไทย
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ถ้ า จะถามว่ า เป็ น นอมิ นี ห รื อ เปล่ า ... “ผมก็ ต้ อ งตอบว่ า เป็ น แน่ น อน แต่ ถ้ า ถามว่ า มี
นักการเมืองคนไหนที่ไม่ใช่นอมินีบ้าง ผมคิดว่าไม่มี”
อย่างคุณชวนกับคุณอภิสิทธิ์ เขาเป็นนายกฯ ด้วยตัวเองจริงรึเปล่า?
ผมว่ามีนอมินีทั้งนั้น ด้วยมือที่มองไม่เห็น หัวหน้าพรรคตัวจริงเป็นคนที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่า
เป็นใคร
ก็อย่างที่เขาว่า น้าเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกเป็นของป๋าเปรม ซึ่งเขาเป็นนายกฯ
คนแรกเลยนะ ที่มีระบบชูป้ายเชียร์ มาตั้งแต่ตอนปีพ .ศ. 2520 โดยเข้ามาเป็นนายกฯ ที่ไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง บีบคับมาจากเกรียงศั กดิ์ เขาเป็นคนที่ใช้วิธีนี้มาตลอดจนได้ฉายา นักฆ่าเจ้าพระยา เป็น
นายกฯได้โดยที่ไม่ต้องลงเลือกตั้งมา 8 ปี
ความจริ ง ก็ ต้ อ งการอยากเป็ น ต่ อ แต่ ก ระแสคุ ณ ชาติ ช ายมา ประเทศต้ อ งการการ
เปลี่ยนแปลง เลยต้องแลกกับการที่คุณชาติชายต้องยกย่องให้เขาเป็นรัฐบุรุษ ต้องอย่างนู้นอย่ างนี้
เพื่อให้เขารู้สึกสบาย แต่นั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมใต้ดินมาตลอด และก็คุมพรรคประชาธิปัตย์
ได้อยู่หมัดเช่นกัน
เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่า นอมินีเลย มันเป็นวาทะกรรม
ส่วนนโยบายที่ออกมาว่า ทักษิณคิด เพื่อไทยทา... “ผมว่าจริง ๆ มันเป็นเรื่องของพรรค
คุณทักษิณเขาคิดเองคนเดียวไม่ได้หรอก แต่เขาต้องขายคุณทักษิณ เพราะเขาดัง มีชื่อเสียง ทักษิณ
ไม่ได้เป็นเทวดา เพียงแต่ใช้เขาเป็นเพียงจุดขาย”
พรรคเพื่อไทยเขามีทีมยุทธศาสตร์ เช่น คุณนพดล ปัทมะ คุณภูมิธรรม เวชยชัย ฯลฯ ผม
พูดตรง ๆ นะ คนพวกนี้ หัวเขาฉลาดกว่าประชาธิปัตย์หลายเท่า แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะดูถูก
ประชาธิปัตย์นะ เพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองรุ่นเก่า แต่ละคนมาจากนิติศาสตร์ทั้งนั้น
เป็นพวกนักกฎหมาย
ซึ่งโดยธรรมชาติของนักกฎหมายคือ หาจุดอ่อน หาข้อหลีกเลี่ยง พยายามแก้ต่าง
พูดง่าย ๆ เปรียบเทียบได้ว่า กลุ่มพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคทนาย กับพรรคเพื่อไทย
เขาเป็นนักธุรกิจ ธรรมชาติก็ไม่เหมือนกันแล้ว
ประชาธิปัตย์เลยแสดงธาตุแท้ของเขาออกมาคือ ตอดเล็กตอดน้อย หาข้ออ่อน ข้อด้อย
หาอยู่นั้นแหละ บางทีก็แถไปข้าง ๆ คู ๆ หาข้อแก้ตัว หาข้อมาโจมตีฝ่ายตรงข้าม นี่ไงคือ ทนาย
แต่ถามว่านโยบายที่ออกมาของพรรคประชาธิปัตย์
ถ้าคุณดูแค่ไทยเข้มแข็งคุณก็จะรู้ว่า ขาดจินตนาการอย่างรุนแรง
คิดได้ไง ?
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ลอกกันแบบเห็น ๆ อย่างนี้ ถ้าจะให้ติก็ต้องบอกว่าทั้งพรรคเลยนะ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ที่
ขาดเรื่องของจินตนาการ ขาดในเรื่องของวิจารณญาณอย่างมาก ปล่อยเลยตามเลย ผู้ใหญ่ก็ไม่ทักท้วง
ปล่อยให้มันออกมาแบบนี้ได้ยังไง
2020 ออกมาเหมือนกันเป๊ะ
แต่แน่นอน ภาพลักษณ์พรรคเขาก็ยังดี มีคนหนุนหลังเยอะ ยังมีกลุ่มคนที่ยังชอบพรรค
เขาอยู่
ถามถึงนโยบายของพรรคกับโครงการรถคันแรก...
ถ้ามองเศรษฐกิจโดยรวม ๆ แล้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นให้หนุ่มสาวเขาซื้อรถได้
ง่ายขึ้นมากกว่า เพราะได้รับส่วนลด
แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีนโยบายนี้ คนหนุ่มสาวก็ซื้อรถอยู่แล้ว ไม่มีใครไม่อยากซื้อรถ
เพียงแค่ช่วยกระตุ้นให้ซื้อเร็วขึ้น
และอีกอย่างสาหรับนโยบายรถคันแรก ผมว่าก็เพื่อจะช่วยโรงงานรถยนต์ที่ถูกน้าท่วม
พอขายรถได้เยอะ ๆ สิ่งที่ตามมา รัฐบาลก็ไม่ได้ขาดทุนแค่หนึ่งแสนในเรื่องภาษีหรอก เดี๋ยวพอคุณซื้อ
รถ คุณก็ต้องเติมน้ ามัน คุณก็ต้องจ่า ยภาษีน้ามัน ทางรัฐ บาลก็ได้ภ าษีจ ากบริษัทรถอยู่แล้ ว ไม่ไ ด้
ขาดทุนอะไร ก็คืนรัฐหมดแหละ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ มันไม่ไปไหนหรอก เพียงแต่เป็นมันเป็น
การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มันเร็วขึ้น และให้ความมั่นใจกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เจอน้าท่วม
จากปี 2554
และจากการที่บ้านเราต้องเจอกับน้าท่วมซ้าซากอยู่บ่อย ๆ ผมว่าโครงการจัดการน้า ที่
รัฐบาลเสนอออกก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกเยอะ เพราะมันมีหลายมิติ
น้าท่วมบ้านเราส่วนหนึ่ง มันเกิดมาจากน้ามือของคนซึ่งบริหารจัดการไม่ดี แย่ไปหมด
ตั้งแต่เขื่อน อะไรใครต่อใครแย่หมดเลย รวมถึงคุณบรรหาร คือ การบริหารจัดการใช้ไม่ได้เลยทั้งระบบ
นายกฯ ตอนนั้นก็เพิ่งมาเป็นใหม่ ๆ ประสานงานใครต่อใครก็ลาบาก และข้าราชการ
นักการเมืองก็ใหม่ มาเจอน้าท่วมแบบนี้ก็เลยงง
แต่ผมว่าเจอโจทย์หนักขนาดนี้ และผ่านมาได้ ถือว่าเก่งมาก
ผมคิดว่า โครงการแบบนี้จริง ๆ เขาคงคุยมานานแล้วล่ะ พวกเรื่องท่อส่งน้า เรื่องระบบ
การบริหารจัดการน้า พูดกันมานาน แต่ยังไม่เคยมีใครคิดจะทาจริง ๆ จัง ๆ เพียงแต่มีรัฐบาลพรรค
เพื่อไทย และคุณทักษิณ ที่เขากล้าจับโครงการใหญ่ ๆ เพราะเขารู้ว่าเขาต้องมีศักยภาพบริหารจัดการ
ยกตัวอย่างให้เห็นได้จากสนามบินสุวรรณภูมิกี่สิบปี ไม่มีใครกล้าทา ไม่รู้ว่าด้วยข้ออะไร แต่เชื่อว่ามันมี
อานาจมืดที่ไม่อยากให้สร้าง ไม่อยากให้ทา เพราะอะไรเราก็ไม่รู้ แต่พอทักษิณมา ทาได้ ซึ่งมันเกิดจาก
การบริหารการจัดการล้วน ๆ
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ย้อนกลับมาถ้าถามว่า ไม่เอาโครงการบริหารจัดการน้าตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อไหร่จะได้คิด
เมื่อ ไหร่ จ ะได้ทา แน่ น อนตอนนี้ อ ย่างน้อยตอนนี้ได้ เริ่ม แต่ ถ้าไม่คิ ดจะเริ่ม ทาตั้ งแต่ ตอนนี้ ผมว่ า
ชาวบ้านก็ต้องเจอวิกฤตน้าท่วมตลอดไป
ถ้าหากคุณกลัวนักการเมืองเขาโกง คุณก็ไปตรวจสอบ เพราะการเมืองบ้านเรามีระบบ
ตรวจสอบเยอะแยะ
ส่วนเรื่องโครงการรับจานาข้าว ผมว่าหลักการใหญ่ ๆ ของเขาคือ ต้องการช่วยชาวนาให้
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ยอมที่จะจ่ายเงิน ถามว่า 4 แสนล้าน มันถึงมือชาวนาหมดนะ อาจจะขาดทุนแต่
4 แสนล้านก็ไปอยู่ ที่ชาวนาหมด เราไม่พูดว่าคอรัปชั่นเท่าไหร่ เพราะอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามันต้องมี
รั่วไหลอยู่แล้ว แต่ชาวนาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
และทุกวันนี้ที่นายกฯ วิ่งไปต่างประเทศ ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่า เขาก็พยามเจรจาต่อรองการ
ขาย แต่แน่นอนตลาดทั่วไปมันไม่ง่าย ใคร ๆ เขาก็ไม่อยากซื้อของแพงหรอก
แต่ถ้าถึงเวลาจริง ๆ หากข้าวที่มีอยู่เยอะ ๆ หากรัฐบาลยอมขาดทุน ก็สามารถเทขาย
ออกได้
แต่มันยังไม่ถึงจุดนั้น เขาคงมองว่ายังมีเวลาที่พอจะสามารถเจรจาต่อรองทาได้ ส่วนหนึ่ง
ผมว่าก็มาจากพ่อค้าไทยมันห่วย อาศัยขายแบบถูก ๆ มากนาน ไม่ยอมช่วยขายของแพงให้ ไปซื้อข้าว
เขมรมา
ถ้าสังเกตดูดี ๆ เขมรส่งข้าวเข้าไทยเยอะเลย และที่เขาบอกกันว่าสวมสิทธิ์ ผมคิดว่า
ความจริงมันไม่ใช่สวมสิทธิ์หรอก แต่พ่อค้าซื้อข้าวเขมรไปสวมสิทธิ์ขายต่อนอกมันไปเซ็น MOU ไว้กับ
ต่างประเทศ ว่าอีก 3-4 เดือนจะส่งข้าวให้ เพราะข้าวของรัฐบาลมันแพง เลยไม่ยอมซื้อ เลยไปซื้อข้าว
ของเขมรที่ถูกกว่าเพื่อไปขายต่อ
นโยบายจานาข้าวก็เพียงแต่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาเท่านั้นเอง โอเคขาดทุน
แต่ 4 แสนล้านไปอยู่ที่ชาวนาหมด เราไม่พูดว่าคอรัปชั่นเท่าไหร่ เพราะอยู่บนพื้นฐานว่ามันต้องมี
รั่วไหลอยู่แล้ว ชาวนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
แทนที่เงินกู้ 8 แสนล้านของอภิสิทธิ์ไปอยู่ไหน ไทยเข้มแข็ง ต้นกล้าอาชีพ อยู่ที่ไหน หาย
หมด
แต่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาชัดเจน อาจจะขาดทุน แต่ก็ไปอยู่ในมือชาวนา ข้าวที่อยู่
ในโกดังอาจจะเน่าบ้าง แต่อย่างไรถึงเวลา ผมว่าเดี๋ยวก็หาทางระบายได้ อาจจะโดยการแจกชาวบ้าน
แต่ตอนนี้ที่เขาไม่แจก เพราะมันอาจจะทาให้เสียตลาดหมด
และถ้ามองย้อนกลับมาดูประกันราคาข้าวของอภิสิทธิ์ รัฐบาลจ่ายเงินอย่างเดียว ข้าวก็
ไปอยู่ในมือพ่อค้า ไปขายแพง ๆ ซื้อถูก ๆ ที่พรรคเพื่อไทยทาตรงนี้ ส่วนหนึ่งก็จะได้ตัดวงจรพ่อค้า
ออกไป
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เอาง่าย ๆ ชาวนาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมากี่ร้อยปีมีที่ดินปลูกข้าว
แต่สุดท้ายมีคนจี น เสื่ อผื นหมอนใบที่ชื่อ ชิน โสภณพนิช ยกย่องกันใหญ่ ทาไปทามา
ใหญ่โตลูกหลานมีที่ดิน รวยมหาศาล แต่ชาวนาที่ติดที่ดินจนเขาไม่มีจะกิน นี่ ไงคือสังคมไทย ฉลาดมา
หากิน เอารัดเอาเปรียบ จนชาวนาหมด ธนาคารของเขาก็รวยเอา ๆ กลายเป็นต้นแบบของธนาคาร
อื่น
ชาวนาเป็นกระดูกสันหลัง ละยังไง ? ทุกคนก็ยังหากินกับชาวนาจนร่ารวย นี่คือสังคมที่
มันย่าแย่
ถามว่าประชาธิปัตย์ทาไมต้องเอาเรื่องยางมาเล่น ก็เพราะคนในพื้น ที่ของพวกเขาส่วน
ใหญ่ทาสวนยางกันทั้งหมด
แต่ถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ ถ้าไม่มีทักษิณมา ราคายางอยู่ที่ 20 บาทตลอดเวลา
และก็ไม่ให้ที่อื่นปลูกด้วย จนทักษิณมา ราคายางเลยดี ได้โอกาสไปซื้อ ไปเช่าที่อีสานปลูกยาง อย่างที่
ระยอง อีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ ซึ่งคนใต้ในที่นี้ผมหมายความถึงกลุ่มนักการเมืองกลุ่ม มันมีแฝง
เร้นเยอะ
ส่วนที่มีม๊อบยางพารา ความจริงทางรัฐบาลเขาช่วยชาวสวนยางหมดแล้ว ซึ่งต้นทุนจริง
ๆ แค่ 50 บาท เขาให้ตั้ง 90 ขนาดที่ข้าวต้นทุนตั้งหมื่นกว่า ชาวนาจนแล้วจนอีกเพราะว่าไม่มีใครช่วย
แรก ๆ สมัยก่อนยางราคาแค่ 20 บาท ยังไม่มีใครบ่นเลย พอทักษิณมาทาให้มันสูงขึ้น
เท่านั้นแหละ เขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างฟุ่มเฟือย เจ้าของสวนไม่กรีดยางเอง ไปจ้างให้คนอื่นกรีด แบ่ง 5050 ชีวิตเลยสบาย
มีคนมาถามผมว่า ถ้ามีคนมาชุมนุมก็ต้องให้อีกเหรอ ขอนู้นขอนี้ ถ้าเกษตรกรมาขอขึ้น
พืชผล ผมว่าให้ได้ก็ให้ไปเลย มันไม่ได้ไปไหน มันก็อยู่ในกระเป๋าของเกษตรกร แน่นอนว่ามันเป็นเงิน
ภาษี แต่เงินมันก็ไม่ไปไหนอยู่ในประเทศ ถ้าจาเป็นต้องช่วยก็จาเป็นต้องช่วยให้พออยู่ได้ ทุกฝ่ายไม่
เดือนร้อน ทั้งเกษตรกร รัฐบาล สิ่งที่ทาควบคู่กันไปคือ การตลาด และโชคดีส่วนหนึ่งของชาวสวนยาง
ที่จีนกับญี่ปุ่นใช้ยางมากขึ้น
ยางพารากับปาล์ม ผมว่าพวกนี้มันหวังเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คือถ้าแพงอยู่ได้กูเอา กูก็
สบาย แต่พอราคาตกก็บีบบังคับเอาจากรัฐบาล ซึ่งเขาไม่รู้จักวิธีการที่จะส่งเสริมลงไปทาการตลาด
เพิ่มเติมเลย
นักการเมืองทางใต้มีที่ดินมหาศาลปลูกยางปลูกปาล์มทั้งนั้น แต่มีเถ้าแก่คนเดียวคือ สุ
เทพ ที่ดินเขาเยอะทั้งยางทั้งปาล์ม ก็แจกลูกน้องเขา ในส่วนลูกน้องก็กินเงินเดือนไป แต่รายทั้งหมด
เข้าเถ้าแก่
และนโยบายอีกอย่างที่ช่วยยกระดับชาวบ้าน คือ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า 300 บาท แต่
โรงงานหลายแห่งอาจยังปรับตัวไม่ได้ แต่ถ้าคุณมองไปกว้าง ๆ เรื่องของการลงทุน ธุรกิจใหญ่ ๆ มัน
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อยู่ได้ แค่ตัดกาไรออกมาให้พวกลูกจ้างแรงงานสักนิด บางโรงงานมีลูกจ้างเป็นพันคน เคยจ่ายสองร้อย
ขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทก็อาจจะหนักนิดหน่อย แต่ก็อย่างว่าจะให้คนงานอยู่กับค่าแรงถูก ๆ ตลอดได้ไง
เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพมันก็สูงขึ้น ๆ
ที่สาคัญอยู่ที่คนขายของ ยกตัวอย่าง LPG ขึ้น 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ค่าก๊าซขึ้นมาไม่กี่
บาท แต่ข้าวหนึ่งจานเพิ่มราคาขึ้นตั้ง 5 บาท นี่คือสิ่งที่พ่อค้าฉวยโอกาส
ค่าครองชีพกับรายได้ของคนมันไม่สัมพันธ์กัน ถามว่าถูก ๆ บ้านเรามีไหม ข้าวแกง 10
บาท ไม่มีหรอก ต่าสุด 20 บาท น้าแข็งเปล่าแทนที่จะฟรีมันยังคิดเราหนึ่งบาทเลย กลายเป็นว่าทุก
อย่างมันขึ้นหมด ของฟรีไม่มีในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่ขาดการควบคุม
และที่มีนโยบายโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้าน ผมว่า ระบบคมนาคมบ้านเราไม่เคยได้รับการ
ปรับปรุงเลย และอีกอย่างเป็นการรับเรื่องของ AEC ด้วย
เอาง่าย ๆ รถไฟที่ตกรางอยู่บ่อย ๆ เพราะทางรถไฟบ้านเรามันอยู่กับพื้นดิน กับหินคลุก
พวกนี้เจอน้าเจอฝนมาก ๆ เข้า มันก็ทรุด ถามว่าเราพัฒนาปรับปรุงมาตั้งเท่าไหร่ ยิ่งการรถไฟไม่ต้อง
พูดถึง การทานุบารุงรางกี่พันกิโลเมตร การบารุงรักษารางเป็นจุด ๆ ต้องใช้แรงงานคน หมอนไม้ก็เป็น
แบบผุ ๆ มันควรจะยกเครื่องตรงนี้ รางรถไฟควรจะแข็งแรงเหมือนของเมืองนอก ควรพัฒนาได้แล้ว
อย่างคนในกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปไหนมาไหนชีวิตสะดวก คานวณเวลาได้สบาย
แต่ถามว่าคนต่างจังหวัดมีอะไรอย่างเราไหม ไม่มี
อย่างคนชานเมือง ต่างจังหวัด ถ้าเรามีรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง จะได้สะดวกขึ้นและ
จะเป็นการกระตุ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด
หากคุณไปดูอเมริกา ญี่ปุ่น หัวเมืองแต่ละเมืองมีความเจริญมาก แต่พอมาดูกรุงเทพฯ
คุณเห็นที่ไหนเจริญเท่ากรุงเทพฯ บ้างรึเปล่า ไม่มีเลย เพราะมันไม่มีปัจจัยที่จะทาให้เกิดความเจริญ
ผมว่าควรทาได้แล้วละ ถ้าสังคมไทยไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครกล้าคิด มันก็จะจม
ปลักอยู่กับสิ่งเก่า ๆ ตลอดไป
และการแก้รัฐธรรมนูญ ผมว่าต้องรีบแก้เลย เพราะมันร่างมาจากเผด็จการ ร่างขึ้นมาเพื่อ
จะทาลายคน ๆ เดียว กลุ่มคน ๆ เดียว ที่เห็นได้ชัดและน่าเกลียดที่สุด คือ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ลาก
ตั้งเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่สุด คนที่มีสิทธิ์ออกเสียง 40 ล้านคน เลือก 79 คน แต่คน 7 คนเลือกคนมา
74 คน นี่มันก็แย่แล้ว
สมาชิกวุฒิสภา(สว.) มันเคยเลือกตั้งทั้งสภากันมาแล้ว และเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่มี
คุณภาพด้วยในสมัยคุณดารง พุฒตาล
ที่เขาจะเปลี่ยนให้เลือกตั้งทั้งหมด ก็เพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกับประชาชน
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อย่างน้อยก็ยังมีกาลังไปตรวจสอบองค์กรอิสระ ที่พูดกันว่าจะยุบองค์กรอิสระ ผมว่าเขา
ไม่ยุบหรอก ฝ่ายต่อต้านพูดให้น่ากลัวไปแค่นั้นเอง เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เขากาหนดให้มี
องค์กรอิสระเพื่อที่จะมาค้านนักการเมือง เขาต้องการให้คงอยู่ แต่ว่ามันต้องตรวจสอบได้
สมาชิกวุฒิสภา(สว.) เลือกตั้งนี่แหละ จะมาค้านมาตรวจสอบองค์กรอิสระ เพราะสมาชิก
วุฒิสภา(สว.) ที่มาจากการเลือกตั้ง มันจะมาจากประชาชน ไม่มีใครไปควบคุมพวกนี้ได้หมด อาจจะมี
ควบคุมได้บ้างเป็นบางส่วน แต่ว่าพวกนี้เขาก็ต้องเชื่อมโยงกับประชาชน ถ้าตัดสินไม่ถูกใจประชาชน
อีกหน่อยประชาชนก็ไม่เลือก
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ได้สมาชิกวุฒิสภา(สว.) มาพอเลือกตั้ง ใครมีปัญหาก็ส่งมาถอดถอนที่
สมาชิกวุฒิสภา(สว.) อย่างคุณบุญส่ง กุลบุปผา ผมว่าเขานั่งเอ้อละเหย เพราะไม่มีใครทาไรเขาได้
แต่ถ้าต่อไปบ้านเมืองเรามีสมาชิกวุฒิสภา(สว.) แบบเลือกตั้งทั้งหมด ก็จะส่งชื่อคุณบุญส่ง
กุลบุปผา เข้ามาให้สมาชิกวุฒิสภา(สว.) จัดการได้ ซึ่งเป็นแค่ช่องทาง ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะมีคนมาช่วย
สอดส่อง เพราะว่าพวกองค์กรอิสระเขาไม่ให้พวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) จัดการอยู่แล้ว เพราะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) อิงการเมือง แต่สมาชิกวุฒิสภา(สว.) จะไม่อิงการเมือง เขาแค่ต้องการ
แก้ให้มันมีการตรวจสอบได้
ต่อมามาตรา 190 ที่บอกว่าจะแก้ไข ก็เป็นเรื่องของการเจรจากับต่างประเทศที่ต้องผ่าน
คณะรัฐมนตรี ผมว่าต้องเขียนให้รัดกุม ว่าแค่ไหนอย่างไร
สังคมบ้านเราไปให้ความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นเทพเจ้าที่เตะต้องไม่ได้
ซึ่งมันไม่ใช่
รัฐธรรมนูญต้องแก้ได้ตามยุคสมัย บอกเตะต้องไม่ได้ แล้วทาไมฉีกได้ละ... แค่นี้ก็ชัดเจน
อย่ามาอ้าง ใครมีอานาจก็ชอบร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอานาจของตัวเองและก็กดฝ่าย
ตรงข้ามตัวเองเอาไว้
ผมว่ายังไงก็ต้องแก้ และมาตรา 68 เห็นได้ชัดเจน ว่าเรื่องควรผ่านอัยการก่อนแล้วค่อย
ไปให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วาม ที่ เ ป็ น แบบนี้ ก็ เ พื่ อ ต้ อ งการล้ ว งอ านาจ เขาก็ ไ ม่ ไ ด้ ตั ด อ านาจศาล
รัฐธรรมนูญนะ แต่เขียนไว้ว่าต้องผ่านอัยการก่อน เสร็จแล้วภายในกี่วันถึงจะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแค่
นั้นเอง
พ.ร.บ.ปรองดองและนิรโทษกรรมก็เหมือนกัน ผมว่ามันไม่ทาให้เกิดความแตกหรอก จะ
แตกแยกกันก็เพราะนักการเมืองเห็นต่าง
แต่ประชาชนจะได้อนิสงค์ทั้งคู่ ซึ่งถ้ามองแง่หนึ่งทักษิณก็เป็นประชาชน ถ้า เกิดว่าออก
กฎหมายมาแล้ว จะมาละเว้นใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญไทยที่ได้ระบุไว้ แน่นอนว่าเขา
อาจจะได้อานิสงค์
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แต่ถามว่าถ้าไม่จาเป็นทักษิณเขาอาจจะไม่เอาก็ได้ ถ้าทักษิณบอกว่าอย่าเลย เดี๋ยวผม
กลับมาแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวาย ซึ่งแนวโน้มมันก็วุ่นวายอยู่แล้ว เขาอาจจะไม่รับก็ได้ แต่กฎหมาย
อาจจะครอบคลุมนิรโทษกรรมให้ แต่สิ่งที่คนมวลชนเสื้อแดงส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมปรองดองเพราะว่า
ต้องการเอาคนผิดมาลงโทษ เขาไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคต ถ้าปรองดองหรือนิรโทษ
ทั้งหมดอีกครั้ง มันก็ประกันไม่ได้ว่าลูกหลานเราในอนาคต ต้อ งมาถูกฆ่าอีก นี่คือสิ่งที่เขาพูดกัน คน
เสื้อแดงเขาถึงเลือกนิรโทษกรรมบางส่วน ไม่นิรโทษกรรมบางส่วน แต่รัฐธรรมนูญจะทาได้รึเปล่าเราไม่
แน่ใจ
แต่พ.ร.บ.ปรองดองของคุณเฉลิมที่ออกมาคือ ยกหมด
ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอม มาบอกว่าถ้ายกหมด ทักษิณก็รอด ?
เผลอ ๆ ผมคิดไปคิดมามันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายให้ปฏิเสธอันหนึ่ง แล้วรับ
อันหนึ่ง...
แต่ก็ไม่รู้ลึกซึ้ง แต่หลัก ๆ กฎหมายไม่สามารถที่จะออกมาเพื่อละเว้นคนใดคนหนึ่งได้ มัน
อยู่ที่คนที่ได้รับ ว่าจะรับหรือไม่รับ แต่ที่แน่ ๆ ดูแล้วว่ากว่าจะก้าวข้ามคงอีกนาน เสื้อแดงส่วนใหญ่เขา
ไม่ยอมที่จะให้อภิสิทธิ์กับสุเทพลอยนวล ไม่ต้องการให้ทหารที่สั่งฆ่าลอยนวล ... เพราะเขาไม่อยากให้
เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต
จากครั้งตอนสมัย 14 ตุลามา 40 ปีแล้ว ใคร ๆ ก็คิดว่าจะไม่เกิดอีก แต่ก็เกิดอีก คนที่ฆ่า
ก็ตายไปแล้ว คนที่เกิดใหม่ก็ยังมาฆ่าอีก ธรรมศาสตร์เป็ นสังเวียนให้มาแล้วกี่ครั้ง เกิดแล้ วเกิดอีก
แทนที่จะมีบทเรียนแล้วไม่จา กลายเป็นตกทอดกัน คนที่มีอานาจเคยได้แล้วก็อยากได้
เอาง่ า ย ๆ เลยในกระทรวง เรื่ อ งอ านาจบารมี มั น เป็ น หมด ทั้ ง ข้ า ราชการ ทหาร
นักการเมือง เมื่อก่อนเคยได้เคยมีอานาจ พอคนใหม่มากูก็ต้องได้บ้าง ถามว่าทาไมทหารมันแย่งกันขึ้น
ผบ.ทบ.กันจัง คาตอบก็เพราะมันมีเงินรอไว้อยู่แล้ว คืองบประมาณมันแบ่งกันเรียบร้อย มีคนจัดการ
เรื่องเงินให้ ซื้อเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ จะแบ่งให้ใคร ตาแหน่งนี้จะได้เท่านี้
ความจริงผมอยากจะเขียนการ์ตูนการเมืองแบบ...
เก้าอี้ผบ.ทบ.มีเงินอยู่ 3 กอง
เก้าอี้รองผู้ช่วยผบ.ทบ.เงินสองกอง
คือ บนเก้ าอี้ จะมีเ งิ นกองไว้ใ ห้ เ รี ยบร้อ ยแล้ ว ให้ 5 เสื อ ทบ.แต่ ล ะคน วิ่ง แข่ง กัน ไป
ระหว่างทางก็เดินเหยียบกัน ฆ่ากัน ทะเลาะกัน สุดท้ายก็มีคนเดียวที่จะได้นั่งตรงนั้น หนึ่งปีได้เงิน 3
ถุง ไปอยู่ 3 ปี ก็ได้เงินตั้ง 9 ถุง คุณประยุทธ์ จันโอชา ถึงไม่ปฏิวัติไง...
บิ๊กบัง (คุณสนธิ บุญยรัตกลิน) ผมว่าจริง ๆ แล้วเขาไม่อยากปฏิวัติหรอก
แต่บิ๊กบังถูกสั่งมา เราก็หลงด่าบิ๊กบังมาตั้งเยอะ...
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ตอนนี้บิ๊กบังมารับแก้รัฐธรรมนูญ มาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาสู่ระบบ มัน
เป็น การประกาศให้ รู้แบบนัยอย่างหนึ่งว่า ถึงตายก็บอกให้ รู้ไม่ได้ว่าใคร แต่ให้ รู้ว่าผมนั้นถูกสั่ งมา
แทนที่มันจะหายเงียบไปเหมือนคนอื่น แต่กลับมาเล่นเกมการเมือง มายกมือโหวตให้แก้รัฐธรรมนูญ
มันงง ๆ อะ
มันทาให้เห็นเลยว่าสิ่งที่บิ๊กบังทาวันนั้น มันไม่ใช่ คือเขาถูกสั่งมา
วัน ที่ โ หวต คนเฮกัน ลั่ น บิ๊ ก บัง รับ ครับ นี่คื อ ให้ รู้ ว่า ในทุ ก กรมกองก็เ หมือ นกัน ทุ ก
กระทรวงก็ทาเหมือนกันมีเงินกองไว้ให้อยู่แล้ว แค่วิ่งกันไปสู่ตาแหน่งนั้นให้ได้ อย่างปลัดก็เหมือนกัน
อย่าด่านักการเมืองอย่างเดียว อย่าไปหลงวาทกรรม ผมว่าข้าราชการตัวดีเลย เป็นตัวชง
อย่างดี
มันมีอยู่ 3 อย่ างที่ประสาน คือ นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า ที่ทาให้ บ้านเมืองเรา
ปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้
และเรื่องคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพในคดี 99 ศพ...
ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงว่ารัฐบาลทหาร เผด็จการ สั่งฆ่าประชาชน แน่นอนเราคิดว่าคน
ที่กล้าจะฆ่าประชาชนนี่ก็คือเฉพาะคนที่ถืออาวุธ คนที่ถือปืน เพราะพวกนี้จะถูกอบรม สั่งสอนกันมา
ฝึ ก กั น มา มองเห็ น ประชาชนเป็ น ศั ต รู แ ละถื อ อาวุ ธ ออกมาฆ่ า แต่ ไ ม่นึ ก ว่ า นั ก การเมื อ งที่ ม าจาก
ประชาชน ผู้น าที่เป็นนั กการเมือง ซึ่งเขายึดโยงอยู่กับประชาชน เป็นคนที่มาจากคนที่ลงคะแนน
เลือกตั้งให้เขา อย่างน้อยผมว่าเสื้อแดงที่เขาสั่งฆ่าในวันนั้น ที่ในอดีตก็เคยลงคะแนนเลือกเขามาก่อน
ก่อนที่จะมาเปลี่ยนใจเลือกเพื่อไทย
อย่างน้อย ผมก็หนึ่งคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์มาก่อน สมัยคุณชวนผมก็ยังเลือกเขาเลย
เพราะเรายังไม่เห็นธาตุแท้เขา แต่หลังจากที่เราศึกษามาก อ่านมาก รู้ มาก ฟังมาก คุยมาก สัมผัสมาก
ก็รู้ความเป็นจริง เราก็เปลี่ยนใจ
ผมเชื่อว่าเสื้อแดงเยอะเลยที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์
และทาไม ผมไม่เข้าใจ เขาคิดไง? ถึงสั่งให้ทหารมาฆ่าคนที่เคยเลือกตั้งเขาเข้ามา
มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ การฆ่าคนก็เหมือนกับการขับรถชนคน แต่ขับชนก็ยังถือว่า
เป็นอุบัติเหตุ ออกมาดูแลเขาถือว่ายังให้อภัยได้ แต่นี่เหมือนคนที่ขับรถชนแล้วถอยกลับมาทับซ้า ปี
2552 ฆ่าไปรอบนึงแล้ว ก็จับไม่ได้
วัน ที่ 10 เมษายน 2553 ตายไปตั้ง เท่ าไหร่ 20 กว่ าคน มั นยั งปล่ อ ยให้ มี การฆ่ ากั น
ต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤกษาคมอีกเป็นเดือน ไม่รู้ว่าจิตใจทาด้วยอะไร
แล้วผมจะไม่โทษอภิสิทธิ์กับสุเทพแค่สองคน จะโทษทั้งพรรคของเขาเลย และก็โทษทุก
พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล โทษผู้หลักผู้ใหญ่ โทษสื่อมวลชน โทษทุกองค์กรที่อยู่ฝ่ายนั้น สนับสนุนให้
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา แม้แต่หมอประเวศ หรือพันธมิตรก็ตามที่เข้าไปในทาเนียบเร่งรัดให้รัฐบาล
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เร่งจัดการกับมวลชน เหมือนกับไปสนับสนุนเขาให้เร่งจัดการกับมวลชนข้างถนน เหมือนกับคุณไปเร่ง
ให้เขาฆ่าคน
แม้แต่มวลชนที่ไปล้างถนนทั้งหลาย ดารา ในวันที่ 20 พฤกษาคม ก็เหมือนกัน จริง ๆ
มันผิดนะ คุณทาลายหลักฐานการฆาตกรรม การไปทาคลีนนิ่งเดย์อะไรนั้น ผู้ว่ากทม.นี่ตัวดีเลย คือทุก
องค์กรเห็นดีเห็นงามกับการฆ่าคน แต่ก็แปลกทุกวันนี้ไปคุยกับอีกฝ่าย บางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีคนตาย
หรือว่ามันแกล้งไม่รู้ ก็ไม่รู้...
นี่คือสิ่งที่สื่อบิดเบือน เขาถึงให้พวกเราเป็นฐานันดรที่ 4 เรามีหน้าที่นาสิ่งที่เกิดขึ้น นา
ความจริงที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอออกไป ด้วยรูปแบบอะไรที่จูงใจ หรือโน้มนา
ให้คนมาสนใจสิ่งที่เรานาเสนอ สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เพราะฉะนั้นก็ต้องนาเสนอทั้งหมดในแง่มุมที่
ถู ก ต้ อ ง ในแง่ ที่ ดี ง ามและสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนถนนตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายนถึ ง พฤษภาคม
หนังสือพิมพ์ไม่มีรูปข่าวคนตายเลยสักคนหนึ่ง
สรยุ ท ธ์ น ะ หมาตายดราม่ า อยู่ 3 วั น คนตาย 90 ศพ ไม่ มี ข่ า ว แต่ ไ ม่ ต้ อ งแปลกใจ
เจ้านายเขาถูกจับ มันยังไม่มีข่าว นี่คือการบิดเบือนของสื่อมวลชนยุคนี้ แต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ ถ้าไทยรัฐ
มีข่าวของไทยรัฐเอง ไทยรัฐก็คงไม่ลง
ต้องถือว่าสื่อมวลชนตอนนั้น ผมก็เขียนลงในการ์ตูนนะแต่ไม่แรงมาก ว่าสื่อมวลชนก็เป็น
หนึ่ งในฆาตกรเหมื อนกัน คุณ ร่ ว มมือกั บเขา คุณ สนับสนุน เขา คุณปิ ดบังความจริงให้ เ ขา ถ้าคุ ณ
นาเสนอความจริง คุณมีภาพ ฆาตกรมันก็จะดิ้นไม่หลุด
มันก็ยังดีที่มีหนังสือพิพม์ที่ดีอยู่บ้างคือ ข่าวสด และมติชน มีความจริง มีภาพ มีบทความ
มีอะไรเยอะ
คือก่อนหน้านี้พี่ขรรค์ชัย บุนปาน ก็อยู่ในกลุ่มไล่ทักษิณเหมือนกัน เขามีเคมเปญ 3 เดือน
ให้ไล่ทักษิณ สื่อมันแพ็คทีมไล่ทักษิณ พี่ช้าง ก็เหมือนกัน ไล่ทักษิณ แต่หลังจากมีเหตุการณ์ล้อมปราบ
เขาก็เปลี่ยนใจ เขารู้ว่ามันไม่ใช่ มันข้ามเส้น ซึ่งจริง ๆ แล้วมีนักวิชาการเยอะแยะไม่เห็นด้วย แต่ไม่มี
เวที คุณอยากพูด คุณอยากเขียน แต่ไม่มีช่องให้คุณออกเลย หนังสือพิมพ์ก็ไม่พูด จะออกทีวี วิทยุก็ไม่
ยอมให้ แต่พอหลังจากมีมติชน มีข่าวสด มีอีกหลาย ๆ เล่ม มีเว็บไซด์ มีเพจ ช่วงนั้นเขาก็ไล่ปิดหมด...
ชอบมาบอกว่าแทรกแซงสื่อ อภิสิทธิ์ นั้นแหละจอมเลย เราเปิดเว็บไหนก็ตามปิดหมด
เลย จนเราไม่มีช่องทางออก คนก็เลยไปราชประสงค์เยอะ เพราะมันไม่รู้จะไปออกทางไหน ช่วงนั้นมัน
เซ็นเซอร์มันปิดกันจ้าละหวั่น
ผมทางานสร้างสรรค์ของมูลนิธิเด็กสถาบันการ์ตูนไทยของหมอประเวศ พอหมอประเวศ
ไปเข้าหาอภิสิทธิ์ ให้เร่งรัดปราบคนเสื้อแดง ผมก็โทรไปหามูลนิธิให้เอาชื่อผมออกจากกรรมการทันที
ผมไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับพวกฆาตกร พวกที่สั่งฆ่าประชาชน ผมทนนั่งด้วยไม่ได้ เอาชื่อไปอยู่ใกล้ ๆ
ไม่ได้
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ความจริงทั้งหมอประเวศ พิภพ ธงไชย พวกนี้เป็นหัวก้าวหน้า มวลชนได้รับความรู้จาก
คุณ พวกคุณก็น่าจะเป็นคนที่สอนประชาชนแข็งแรง คุณเป็นคนที่สอนประชาธิปไตยให้กับประชาชน
และประชาชนนั่นแหละ มาชุมนุมตามที่คุณบอก แต่คุณกลับไปเรียกอีกฝ่ายหนึ่งมาฆ่าเขา นี่คือสิ่งที่
มันเกิดขึ้น
สวนในเรื่องของคดี ผมก็อยากให้ทาแบบตรงไปตรงมามากที่สุด ผลสุดท้ายจะออกมาใน
รูปแบบไหน คนตายก็ตายไปแล้ว ได้รับการเยียวยา ได้รับการจารึกชื่อ ซึ่งรัฐบาลเองยังไม่ได้ทา แต่มี
การจารึกโดยมวลชนด้วยกันเอง แต่ถ้าในอนาคต หากคดีคลี่คลายแล้ว เช่น อาจจะสร้างอนุสรณ์สถาน
หรืออะไรให้กับคนตาย คุณต้องยกย่องเขา คนผิดก็รับโทษไป แล้วแต่ศาลจะว่าอย่างไร แต่ให้รับรู้ว่า
คุณผิด
จริง ๆ คดีนี้ มันต้องแขวนคอหลาย ๆ รอบด้วยซ้าไป แต่สุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้
เพราะคนที่มันเป็นจาเลย มันเป็นคนที่มีชื่อเสียง เขาจะอ้างว่าเขาทาตามหน้าที่ อ้างได้ แต่สุดท้าย
สังคมก็จะเป็นคนประหารเขาไป สังคมจะฆ่าเขาเอง
ผมก็คิดอยู่ว่าสุดท้ายการ์ตูนผมก็จะเขียนแบบนี้ ... แต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนตอนนี้ จะเขียน
ตอนนี้ไม่ได้ เพราะจะกลายเป็นว่าเราชี้นา เราลงโทษเขา ผมก็รอจะเขียนรูปนี้อยู่นะ รอว่าสุดท้ายแล้ว
คดีมันจะออกรูปไหน แต่หวังว่าเขาอาจจะรอดจากทางโลก รอดจากการพิพากษา แต่เขาจะต้องถูก
ประหารจากสังคม ในเรื่องความคิด ความน่าเชื่อถือ ต่อไปจะไม่มีใครนับหน้าถือตาเขาแล้ว เขาไม่
สามารถที่จะไปเดินเชิดหน้าชูตา หรือเดินบนถนนนี้ ลูกหลานตระกูลนี้ก็จะได้รับการจารึกว่าลูกหลาน
ฆาตกร...
มันอาจจะแรงไป เพราะอาจจะไม่เกี่ยวกับลูกกับหลานเขา... เราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้อง
ติดคุกติดตะราง เราก็รู้ อยู่ ว่าสิ่ งที่ทาให้ เขากล้ าสั่งแบบอย่างนี้ได้ เพราะมีคนบอกให้ เขาทา มีคน
เปิดทางให้เขา เชื่อว่าใจเขาลึก ๆ เขาก็ไม่กล้าที่จะสั่ง แต่ว่ามีคนบอก
จากความคิด...สู้ตัวการ์ตูน
ผมการพรีเซ็นออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ อย่างเช่น คุณอภิสิทธิ์ ว่าคน ๆ นี้เป็นคนที่นา
ความตายมาสู่ประชาชน เป็นยมทูตในตัวการ์ตูนฝรั่ง เพราะว่าถ้าปกติในการเขียนการ์ตูนล้อการเมือง
หากเราเขียนถึงใครเราก็ต้องเขียนหน้าคนนั้น ก่อนหน้านี้ผมก็เขียนหน้าเขามาตลอด จนถึงจุด ๆ หนึ่ง
มันเหมือนกับไม่รับผิด ไม่รู้สานึกว่าสิ่งที่ทาเป็นยังไง ยังพูดจาทาร้ายคนอยู่เรื่อย ๆ ผมเลยไม่อยาก
เขียนหน้าเขา และอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องการสร้างสัญลักษณ์ให้รู้ว่า คนนี้ คือตัวนาแห่งความตาย หรือ
ยมทูต
ส่ว นการ์ ตูนคุณยิ่ งลั กษณ์ ผมก็พยามจะเขียนให้ คล้ ายที่สุด แต่ก็เขี ยนยากเหมือนกัน
เพราะเป็นผู้หญิง จะเขียนการ์ตูนล้อ ให้มันออกมาน่าเกลียดก็ไม่ได้ มันก็ต้องน่ารัก ๆ ก็เลยเป็นตัว
สัญลั กษณ์ไปมากกว่า เราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเหมือนหรือไม่เหมือน และอีกอย่างหนึ่งคือ เอา
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คาแรคเตอร์เขาที่หาเสียงตอนครั้งแรก ผมยาว ๆ ใส่เสื้อแจ็คเก็ต แล้วก็กางเกงดาดูทะมัดทะแมง เป็น
เวิร์คกิ้งวู้แมน ทุกครั้งก็พยามเขียนให้หน้าตาน่ารัก ๆ ก็จะรู้ว่าเป็นนายกฯ นั่นแหละ
และในส่วนของการนาเสนอออกมาเป็นการ์ตูนการเมือง ผมก็ใช้วิธีการจากการดูข่าวทุก
วัน เลือกเอาข่าวที่อยู่ในความสนใจ ข่าวที่เด่น ข่าวที่สาคัญ ๆ และเป็นประเด็นที่คนสนใจ ซึ่งบางครั้ง
ก็อาจจะไม่ใช่ข่าวการเมือง เช่น ข่าวคุณสายัณห์ สัญญา ที่เสียชีวิต ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
คน รวมถึงผลกระทบกับชีวิตประจาวัน อาจจะน้าท่วมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ หรือถ้ามีวลีเด็ด ๆ ของ
นักการเมืองหรือเหตุการณ์สะเทือนใจทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทย การเมืองเศรษฐกิจสังคม เรา
สามารถที่จะนามาเขียนเป็นการ์ตูนได้หมด
โดยผมจะใช้วิธีการหาข้อมูลทั้งวัน อาจจะดูจากทีวี หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เมื่อก่อน
จะต้องดูหนังสือพิมพ์เยอะหลายเล่ม แต่เดี๋ยวนี้ไม่ล่ะ ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะ ใช้ทีวี อิ นเทอร์เน็ต ก็
ครอบคลุม
และสาหรับประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ ก็เกี่ยวกับเรื่องกระทบกระเทือน
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แม้แต่สถาบันการศึกษา หรือว่าบุคคลที่เป็นที่เคารพ หรือปู
ชนียบุคคล เช่น กองทัพ ถ้าเรามีเรื่องเกี่ยวกับทหารก็จะไม่เจาะจงไปถึงสถาบั นเขา อาจจะล้อเป็นตัว
บุคคล ในไทยรัฐเองก็มีข้อจากัด เขาก็ไม่ค่อยอยากให้ไปแตะบุคคลในกองทัพ เพราะไม่อยากให้ถูก
ฟ้องร้อง ไทยรัฐนี่ไม่ได้เลยนะ นิดนึงก็เป็นเรื่อง
สมัยผมเริ่มเขียนใหม่ ๆ เขียนเรื่องยันตระ... เราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก สมัยก่อนที่พระยัน
ตระมีข่าว ก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าอย่าเขียนถึงพระยันตระนะ เพราะมีคนพวกไฮโซเป็นลูกศิษย์เขาเยอะ
แต่พอสักพักเราก็ดูไทยรัฐ ว่ามีการเขียนข่าวถึงพระยันตระแล้ว ก็แสดงว่าเล่นได้
ซึ่งในตอนนั้นมีข่าวว่าพระยันตระเขาไปเที่ยวสถานโสเภณี ใช้บริการทางเพศที่เมืองนอก
ใช้อเมริกันเอกซ์เพรสรูด ตอนเป็นพระ
ผมก็เขียนเลย... เอาบัตรอเมริกันเอกซ์เพรส มาลอกแบบเลย เหมือนเป๊ะเลย ตรงกลาง
เป็นรูปหัวโรมัน ผมเปลี่ยนเป็นใส่รูปพระยันตระเข้าไป และคาว่า อเมริกันเอกซ์เพรส ผมเขียน ยันตระ
เซ็กส์เพรส... เท่านั้นแหละ
รุ่งเช้า อเมริกันเอกซ์เพรส โทรมาเลยว่าทาภาพลักษณ์บัตรเขาเสื่อมเสีย เราก็คิดว่าคงไม่
เป็นไร ที่ไหนเป็นเรื่องเลย
ตอนนั้นบรรณาธิการเขาดูเขาก็ให้ผ่านนะ สุดท้ายก็ต้องไปขอโทษเขา ก็ไม่มีอะไร ไปช่วย
เวลาเขามีงานก็เขียนรูปล้อแขก
แต่รูปนั้นในความรู้สึกเรามันเจ๋งมากเลย... แต่มันกระทบธุรกิจเขา
ส่วนปัญหาในการทางาน บางวัน คิดไม่ค่อยออก เพราะมันต้องคิดทุกวัน แต่ก็ต้องทาให้
ได้ เพราะการ์ตูนเราช่องเดียว ขาดไม่ได้ ขาดก็ต้องถูกไล่ออก...

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

97
ตอนนั้นผมไม่สบายหยุดไป 5 วัน ไปผ่าตัดก็ขอลาเขา กรอบการ์ตูนผมก็ไม่มีไปเลย แฟน
คลับทั้งหลายก็โทรมาหา เช็คข่าว สงสัยกลัวผมถูกอุ้มไป หรือไม่ก็กลัวผมถูกไล่ออกไป...
ถ้าถามผมว่าการ์ตูนมีอิทธิพลต่อคนอ่านรึเปล่า ?
ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยคิดนะ... ก่อนที่จะไม่มีการแบ่งแยกสีอะไรขนาดนี้นะ ก่อนหน้านี้ไม่
รู้สึกถึงความสาคัญของตัวเองเท่าไหร่ เขียนไปก็ตามหน้าที่ของเรา
แต่พอได้เสียงสะท้อนกลับมาเยอะ หลังจากการเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุม ซึ่งสื่อของ
เสื้อแดงฝ่ายทักษิณทั้งหมด โดนปิดหมด มีแต่สื่อของอีกฝ่ายที่โจมตีอยู่อย่างเดียว มันก็มีแต่ไทยรัฐที่
เดียว เป็นการ์ตูนช่องเดียวรูปเดียวที่ยังเป็นพวกเขาอยู่
ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ที่มีการปฏิวัติ ผมก็เขียนต่อต้าน ซึ่งไม่มีสื่อไหนที่เขียน คนส่วนใหญ่ก็
เอาดอกไม้ไปให้รถถังกันหมด มีผมคนเดียวที่เขียน
แต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ที่เป็นคนสร้างให้ผมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ...
เพราะคุณไปปิดเขาหมด เขาไม่มีที่จะดูก็มาดูที่ไทยรัฐ
จากที่ผมพูดคุยกับมวลชนคนเสื้อแดง จะคุยจะชื่นชม ว่าเราเป็นแสงสว่ างที่ปลายอุโมงค์
มีอาจารย์เขาบอกว่า คุณเซีย เหมือนหยดน้ากลางทะเลทราย มองไปทางไหนก็มีแต่ศัตรู
ผมไปเจอคุณ วิชัย รักศรีอักษร เจ้าของคิงเพาวเวอร์ เขาก็เชิญไปทานข้าว ช่วงนั้นเขา
โดนหนัก เรื่องท่าอากาศยาน คุณสพรั่ง กัลยาณมิตร เล่นงานเขาทุกวันโทรหาเขาทุกอาทิตย์ แล้วได้
ไปไม่ต่ากว่า 400 กว่าล้าน ที่สะพรั่งไถ่เขาไป ตอนนั้นทุกคนห่อเหี่ยวกับปฏิวัติ ผมว่าการเปิดมาดู
การ์ตูนของเราก็เหมือนเป็นเพื่อนเขา
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสาคัญขนาดนั้นจริง ๆ เหรอ... กลับมาย้อนคิด มันก็อาจจะช่วยเป็น
เพื่อนเขา เป็นกาลังใจให้เขา ทุกเช้าที่เขาดูการ์ตูน เขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีแรงสู้
มีหลายคนถามผมว่าเป็นเสื้อแดงรึเปล่า...
ผมตอบได้เลยว่า ผมเป็นอาจารย์เสื้อแดง ผมเขียนการ์ตูนก่อนที่ทักษิณจะมาอีก เพียงแต่
ว่ า แนวทางความคิ ด แนวทางการต่ อ สู้ มั น มาตรงกั น ต่ อ สู้ ใ นเรื่ อ งทางสั ง คม ในเรื่ อ งของทาง
ประชาธิปไตย เพราะทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที เราก็ทาได้แค่นาเสนองานผ่าน
ทางการ์ตูนการเมือง
แล้วในความคิดคุณเซีย ประชาธิปไตยในบ้านเราเป็นอย่างไร ?
ครึ่งใบ...
เป็นแค่ประชาธิปไตยในรูปแบบ มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา มีทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่
โดยเนื้อหาแล้วยังไม่ใช่ มันยังมีอานาจบางอย่างอยู่เหนือประชาธิปไตยที่เรามีอยู่ มีอานาจบางอย่างที่
เหนือรัฐสภา มีอานาจบางอย่างที่เหนือฝ่ายบริหารอยู่ ตราบใดที่การบริหารประเทศไม่สามารถเดินไป
ได้ในกรมกอง มือไม้แขนขาของรัฐบาลมีอานาจแฝงอยู่เยอะ ความจริงข้าราชการซึ่งจาเป็นต้องฟัง ฝ่าย
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บริหารแต่ก็ไปอ้างอานาจที่ 3 อานาจที่ 4 นิติบัญญัติก็ทาอะไรได้ไม่เต็มที่ ถูกตุลาการมาแทรกแซง ซึ่ง
ในระบอบนี้มันไม่น่าใช่ ถ้าดูตัวอย่างจากประเทศอียิปต์มันก็เผด็จการ มันก็คล้าย ๆ กับบ้านเรา ตุลา
การก็เข้ามาแทรกแซง ถือว่าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง ก็คงต้องรอต่อไป ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหน...
แน่นอน ถ้าหากเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริง ทุกอย่างเดินตามทานองครองธรรมแล้ว ซึ่ง
มันพิสูจน์แล้วว่าระบอบนี้เป็นระบอบเดียวที่จะทาให้บ้านเมืองพัฒนาสู่ความเจริญได้ จะส่งผลต่อ
ประชากรทั่วประเทศ เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเมืองล้วน ๆ และประชาชนทั้งหมด แต่สิ่งที่มองเห็นก็
คือ มันมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ อาจจะช้า ซึ่งจริง ๆ แล้วมันควรจะไปเร็วกว่านี้
ส่ ว นเรื่ องศั กดิ น าในยุ ค นี้ ก็ยั งมี อ ยู่ คล้ า ยกับ การเอาลู กสาวไปขั ด ดอก แต่ มัน เป็น ใน
รูปแบบอื่น ก็เหมือนกับรัฐบาลนี้ เราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีไปเสียหมด แต่มันดีที่สุด เหมือนประชาธิปไตย
มันไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดในโลก แต่มันก็เลวน้อยที่สุด
อย่างน้อยนักการเมืองที่เราเห็น ๆ กันมา ผมเชื่อว่าคนอย่างทักษิณเขาไม่ได้เลว เขามี
ความคิด เขาทาเพื่อประชาชนเยอะ และเขาเป็นคนที่ก้าวหน้า มองจากวิธีการพูดและการทาตัว การ
ต่อสู้ วิถีชีวิตของเขา พื้นฐานครอบครัวของเขา ไม่ใช่คนเลวหรอก แต่เขาอาจจะไม่ถูกใจบางคนเท่า
นั้นเอง นักการเมืองทุกคนเข้ามาเพื่อจะมาหาผลประโยชน์ทั้งนั้น ราชการก็เหมือนกัน เป็นราชการ
ตลอดชีวิตเงินเดือนจะสักกี่บาท แต่ดันมีบ้านเป็นร้อยล้าน
นักการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บันทาตัว เหมือนกันหมดแหละ แต่ถามว่าใครคิดถึง
ประชาชนมากกว่ากัน มีใครที่คิดโครงการแล้วคืนกาไร คิดถึงประชาชนมากกว่ากัน ผมมองว่าทักษิณนี่
ทาแล้วคิดถึงประชาชนมากกว่า
แต่ว่านายกฯ เขามีวาระไม่เกิน 8 ปี ดังนั้นคนไทยนี่เองแหละต้องพยามสร้างพื้นฐานให้ดี
ที่สุด ให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง เร็วที่สุดมันจะได้เดินไปตามระบบ ผมว่าใครก็ได้
เป็นนายกฯ ที่มีความสามารถพาประเทศไปได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นตระกูลนี้ตลอดไป เป็นใครก็ได้ ให้อยู่
ในระบบที่ถูกต้อง ต้องไม่มีอานาจที่ 3 ใครมาก็ได้ แต่ไม่ใช่ใครมากูก็จะมาไล่ ยุให้คนมาไล่
ถ้าถามว่าคุณทักษิณมีโอกาสกลับมาไหม ?
อันนี้เราก็ไม่อยากพูดนะ มันเป็นเรื่องของอนาคต แต่อย่างว่าคนรักเขาเยอะ ใคร ๆ ก็
อยากให้เขากลับมา ที่อยากให้เขากลับมาเพราะว่าอยากให้เขากลับมาช่วยพัฒนาประเทศ ทุกคนมอง
ว่าเขาเป็นคนเก่ง เขามีศักยภาพ มองจากการเป็นนายกฯ ในเอเชียยกให้เขาเป็นหนึ่ง ถือว่ามีอนาคต
มาก แต่สิ่งที่มวลชนเสื้อแดงโมโห คือการตัดความหวัง ตัดอนาคตของเขาออกไป เหมือนกับเรากาลัง
จะเห็นแสงสว่างอยู่ เห็นอนาคตสดใสของประเทศไทย อย่างน้อยมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ เผอิญว่านายกฯ
ก่อนหน้าเขา มันไม่ได้เรื่อง พอมีทักษิณมันเลยเห็นว่าประเทศไทยมีความหวัง แล้วอยู่ ๆ ถูกไล่ออกไป
โดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งคดีต่าง ๆ ของเขาถ้าเราไปดูศึกษาให้ละเอียดจริง ๆ มันไม่ผิดเลย มัน
ไม่ใช่คดีเลย แต่ว่าเขาถูกกลั่นแกล้ง
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เขาอยากให้ทักษิณกลับมา แต่ว่าดูแล้วคงจะลาบาก จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ ละอีกอย่างหนึ่งถึงจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่แล้ว การกลับมาก็ยังคงจะยากอยู่ ศัตรูทาง
ความคิด ศัตรูเรื่องผลประโยชน์ เรื่องธุรกิจ อะไรอีกหลายอย่าง ด้วยความเข้าใจผิด พวกเสื้อเหลืองก็
อีกเยอะ พวกหน้ากากขาว พวกกองทัพ ทหารแก่ทั้งหลายซึ่งไม่ได้ดั่งใจ ในตอนที่เขาเป็ นนายกฯ
ทหารที่ผิดหวังเยอะ กีดกันคนอีกเยอะเลยที่ออกไป
ผมก็ยังเชื่อว่า รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ เขามีวอร์รูม มีแผนออกมา โดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ก็
ทาตามแผน เดินตามแผนเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปตามทางปกติ
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า จะบอกว่าซื้อเสียง จัดตั้งยังไง มันก็เป็นธรรมดา นั กการเมืองก็ต้อง
จัดตั้งมวลชนของตัวเองอยู่แล้ว การซื้อเสียง คุณจับได้ คุณก็ฟ้องและการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่าน
มา ก็พิสูจ น์ให้ เห็ นแล้ วว่าใช้เงินน้ อยที่สุด เพราะว่ามันมาจากเสียงของคุณอลงกรณ์เอง จากการ
วิจารณ์พรรคตัวเองว่า เพื่อไทยใช้เงินน้อยกว่าประชาธิปัตย์ เพราะเสื้อแดงช่วงหลังมาเลือกยิ่งลักษณ์
โดยไม่ต้องซื้อเสียง มาด้วยใจ เพราะว่าหลังจากวิกฤตการสลายการชุมนุม สิ่งหนึ่งที่เสื้อแดง รู้ว่าต้อง
เอารัฐบาลของตัวเองกลับมาด้วยวิธีเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นทุกคนจะทุ้มพลังลงไป เลือกตั้งถล่มทลาย ไม่
ต้องซื้อเสียงเขาก็เลือกเอง ในขนาดที่พรรคฝ่ายตรงข้ามใช้เงินเยอะแต่เขาก็ไม่เลือก แน่นอนว่ามา
เพราะมวลชนที่ตัวเองมีอยู่จากภาคเหนือ อีสานเป็นหลัก ส่วนหนึ่งภาคใต้ยังไม่ได้ แต่อนาคตมองว่าใน
ส่วนของปาร์ตี้ลิสต์นี่ต้องได้ อาจจะได้เพิ่ม
ในส่วนการบริหารประเทศ คุณยิ่งลักษณ์เขาก็มีวิสัยทัศน์ จะบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์
แต่เขาก็มีทีมงาน เขามีทักษิณซึ่งเป็นคนคอยช่วย ซึ่งมันไม่ผิดอะไรที่เขาจะช่วย เป็นเรื่องของการที่
ช่วยให้รัฐบาลอยู่รอด รัฐบาลไปได้ ประเทศก็ไปได้ และโครงการทั้งหลายที่นาเสนอออกมา ทุกคน
อาจจะโจมตีว่าเพื่อประโยชน์พวกพ้อง แต่นั่นมันก็แค่ข้อโจมตี แต่โครงการทั้งหมดที่นาเสนอออกมาที่
เราเห็น มันเป็นโครงการพัฒนาประเทศทั้งนั้น เป็นโครงการซึ่งถ้าสามารถทาได้ สามารถตรวจสอบได้
มันก็นาความเจริญให้กับประเทศไทยเลย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการน้า เงินกู้ 2 ล้านล้าน ถึง
จะมีข้อกังขา แต่ก็สามารถค่อย ๆ ทา ค่อย ๆ แก้กันไป ประชาชนมีส่วนร่วมหัวใจสาคัญที่รัฐบาลจะ
พูดอยู่เรื่อย ๆ สิ่งที่เขาทาทุกโครงการจะผ่านไปในที่มวลชนของเขาอยู่ เพราะฉะนั้นมวลชนที่เขาอยู่
เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องรับกรรมหรือเสียประโยชน์
ผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องผ่านไปได้ เน้นการเจรจา เน้นการทางาน จากที่เราสัมผัสได้ จากที่
เราดูจากข่าว รัฐบาลเลือกตั้ง ที่มาจากประชาชน เขาย่อมที่จะไม่ใช้ความรุนแรง เน้นการเจรจาให้เข้า
มาสู่กรอบเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะบริหารประเทศผ่านไปได้ส่วนหนึ่งจาก
คณะรัฐมนตรีที่ดูแล้วมีฝีมือ และทุกคนก็ไม่อยากเห็นความรุนแรง เชื่อว่าเน้นการเจรจาเพื่อให้ผ่าน
วิกฤตต่าง ๆ ไปได้ จะไม่มีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงอีกแล้ว
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การ์ตูน “ขาประจา” โดย ขวด เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผมว่าเป็นรัฐบาลรถ 3 ล้อ
คือ หายไปล้อนึง การจะวิ่งหรือบรรทุกหรื อแม้แต่การเข้าโค้งต่าง ๆ ก็มีสิทธิ์ตกถนนได้
ทุกเมื่อ เนื่องจากการเข้ามาบริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์
ไม่ให้ รัฐ บาลทางานได้อย่างราบรื่ นมีประสิทธิภ าพ การมีองค์กรอิสระ 2 มาตรฐาน แม้กระทั่งใช้
พจนานุกรมที่ทาให้คุณสมัครตกเก้าอี้ มาแล้ว... นอกจากนั้นสิ่งที่จะทาให้รัฐบาลอยู่ได้ต้องพึ่งมวลชน
เพิ่งคนรากหญ้า รถ3ล้อเป็นรถที่คนรากหญ้า แม่ค้า คนมีฐานะน้อยเลือกใช้ผมจึงให้นิยามของรบ.นี้ว่า
รัฐบาลรถ 3 ล้อ ก็แล้วกัน
รู้จัก...ขวดเดลินิวส์ (ณรงค์ จรุงธรรมโชติ)
ผมจบปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
และเมื่อปี พ.ศ.2530 ผมเริ่มเขียนการ์ตูนอาชีพที่หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและหนังสือ
มหาสนุก ที่สานักพิมพ์บรรลือสาร์น ซึ่งเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเด็ก และต่อจากนั้นในปีพ .ศ.2537 ก็ได้มี
โอกาสทาคอลัมน์เด็กในหนังสือ พิมพ์เดลินิวส์สัปดาห์ละ 1วัน และปีพ.ศ.2545 ได้เริ่มเขียนการ์ตูน
การเมืองแทนนักเขียนการ์ตูนการเมืองคนเก่า (คุณโพชฌงค์ ทองอนันต์) ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ
นี่คือจุดเริ่มต้อนของการเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองที่เดลินิวส์
นอกจากนั้นก่อนที่จะมาเขียนการ์ตูนการเมือง... ผมก็ทาโครงการที่เกี่ยวกับการ์ตูนเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเด็กไทยมีวินัยจราจร ของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการได้ไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่น-เกาหลี และยังได้ไปร่วมงานนิทรรศการการ์ตูนเอเชีย ครั้งที่ 8 อีกด้วย ปัจจุบันเป็น
วิทยากรประจา สอนวิชาการเขียนการ์ตูน Comic ในโครงการ To Be Number One
ภาพรวมของการเมืองไทยถ้าจะให้ผมมอง...
“แม้ บ้ า นเมื อ งเราจะมี รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง แต่ ป ระเทศไทยก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อาชีพนักการเมืองที่อาสามาทางานเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะ
เข้ามาทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ และประชาชนหรือแม้แต่กลุ่มคนที่เรียกได้ว่ามีการศึกษา
ยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดการวิเคราะห์ และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของคาว่าประชาธิปไตย
หรือบางทีผมว่าเขายังไม่เข้าใจคาว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากนี้หลังการทารัฐประหารเมื่ อ
ปี พ.ศ.2549 และมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ มีการตั้งองค์กรอิสระต่าง ๆ ผมว่ามันยิ่งทาให้การ
เมืองไทยอ่อนแอและไม่เป็นผลดีในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพเลย” ขวด กล่าว
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญและต้องรีบทาอย่างเร่งด่วนคือ การแก้รัฐธรรมนูญให้
เป็นฉบับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
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แรก ๆ ในการเข้ามาของนายกฯยิ่งลักษณ์ ตอนนั้นผมยังไม่เชื่อภาพของการเป็นผู้นามาก
นัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นที่จะมาเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้อง
ต่อสู้กับรัฐบาลที่มาจากความพยายามของทหาร
แต่ความเป็นผู้หญิง “ส่วนตัวผมก็ให้โอกาสเขานะ เพราะผู้หญิงก็ควรจะมีศักดิ์และศรีใน
การเป็นผู้นาได้ไม่ต่างจากผู้ชาย และในสถานการณ์ความขัดแย้งเวลานั้น คุณยิ่งลักษณ์เขาเหมาะมาก
เพราะมีบุคลิกยิ้มแย้ม ไม่ตอบโต้ ไม่พูดส่อเสียดมีความเป็นกุลสตรีที่หาไม่ได้จากผู้นาไทยอีกหลาย ๆ
คนในอดีต”
แต่เขาอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการสื่อสาร คาพูด อ่านผิดอ่านถูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มัน
สามารถปรับปรุงกันได้ ประสบการณ์จะทาให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนา
สังคมเราอาจจะชินกับนักการเมืองที่มีวาทศิลป์ พูดเก่ง คมคาย เสียดสีและกรีดเจ็บ ถ้า
หากคุณยิ่งลักษณ์มีคุณสมบัติเหล่านี้บรรยากาศบ้านเมืองต้องวุ่นวายแน่นอน
“บางครั้ งการไม่ พูด พูดน้อย พูดเท่าที่จาเป็น ก็ส ามารถลดความร้ อนแรงของความ
ขัดแย้งลงไปได้”
ส่วนเรื่องพูดผิด อ่านผิดคนทั่วไปอาจจะดูว่าเป็นปัญหาบ้าง แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่
จะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
และการที่คุณยิ่งลักษณ์มีข่าวที่เกี่ยวกับ ว.5 โฟร์ซีซั่น
“มันเป็นเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะเมื่อดูโปรไฟล์ของฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม การเล่นการเมือง
แบบดิสเครดิต สาดโคลน เสียดสี ยุยงให้คนเกลียดกัน เป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดคนนักการเมืองกลุ่ม
นี้มานานมาก จนทุกวัน นี้เราต้ องเสพข่าวด้ว ยการมีสติ แต่สิ่ งเหล่ านี้จะได้ผลกับกลุ่ มคนบางกลุ่ ม
เท่านั้นที่เสพติดความเกลียดชัง คนที่ขาดการวิเคราะห์ แต่มันก็ไม่ได้สร้างผลกระทบกับคะแนนเสียง
ของรัฐบาล”
นับตั้งแต่ปี 2554 ที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ชนะการเลือกตั้ง
โดยได้ยกเอาเรื่องของนโยบายทักษิณคิด เพื่อไทยทา... ขึ้นมานั้น
ผมว่า “ส่วนหนึ่งเป็นนโยบายที่ใช้เพื่อหาเสียง หลังจากที่คุณทักษิณประสบความสาเร็จ
ในเรื่อง 30 บาท รักษาทุกโรค รวมถึงโอทอป จนได้รับการยอมรับจากประชาชนจานวนมาก ทาง
พรรคเพื่อไทยเขาคงมองว่าเป็นการตลาดที่ดีที่สามารถใช้หาเสียงได้ในรูปแบบหนึ่ง”
ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ปรองดองหรือนิรโทษกรรม
หลังรัฐประหารในปี พ.ศ.2549
“บ้านเมืองมีสภาวะที่ไม่ปกติ มีองค์กรอิสระไม่ปกติ และก็เคยมีรัฐบาลที่ไม่ปกติ ส่วน
หนึ่งอาจมาจากบ้านเมืองมีกฎหมายที่มาตรฐานไม่ปกติและเลือกปฏิบัติ จนสุ ดท้ายประชาชนจานวน
หนึ่งออกมาชุมนุม”
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สถานการณ์แบบนี้พ.ร.บ.ปรองดอง หรือนิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่สาหรับเขาแล้ว ขวดได้ให้ความคิดเห็นส่วนตัวว่า เขาเลือกอย่างหลังที่จะยกเว้นคนสั่ง
การเพราะจะได้สร้างบรรทัดฐานกับผู้นาที่จะตัดสินใจในการใช้กาลังอาวุธกับประชาชน
ส่วนที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์นั้น
ด้านคุณอภิสิทธิ์และพรรคฝ่ายค้าน
คุณอภิสิทธิ์เขาเป็นคนพูดเก่ง มีเสน่ห์สาธารณะ ที่สามารถสร้างความประทับใจผ่าน
ภาพลักษณ์และวาทศิลป์ได้ดี โดยเฉพาะกับคนที่มีความรู้หรือการศึกษาการเมืองมาแบบไม่ลึกซึ้งนัก
เดิมที “ผมมองว่าเขาน่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังให้กับประเทศได้”
แต่สุดท้ายกลับพบว่า คาว่า ดีแต่พูด เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณอภิสิทธิ์ได้ดี
ที่สุด
เป็นคนที่ไม่มีหลักการ ซึ่งในปัจจุบันขาดแม้แต่คุณสมบัติของการเป็นฝ่ายค้านที่ดี เพราะ
สิ่ งที่เขาคัด ค้าน และที่วิจ ารณ์ค นอื่นในวัน นี้ ถ้าได้ติด ตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิดคุณอภิสิ ทธิ์ทามา
หมดแล้ วทั้งนั้ น รวมไปถึงนโยบายที่ล้มเหลวที่สุ ดคือ ไทยเข้มแข็งที่ขาดทั้งประสิ ทธิภาพและการ
บริหาร
การเข้ามาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยก็พบความผิดปกติที่ยังทาให้สัง คมกระจ่าง
ไม่ได้ การค้านทุกอย่างและร่วมมือกับองค์กรอิสระ โดยเฉพาะการยื่นตีความจนเกินพอดี และการได้
สิทธิพิเศษแปลก ๆ จากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รอดจากการถูกยุบพรรค เพราะคดีขาดอายุความ
รวมถึงการพูดจาส่อเสียดหยาบคายในการปาฐกถาครั้งหลัง ๆ ของท่านมันขัดแย้งกับ
ภาพลักษณ์ สิ่งเหล่านี้คือ ความไม่สง่างามทางการเมืองที่ทาให้คุณอภิสิทธิได้เลยจุดสูงสุดของชีวิต
ทางการเมืองมาแล้ว
ส่วนเรื่องของคดีการสั่งสลายการชุมนุมนั้น คุณอภิสิทธิ์เขาเคยพูดกับรัฐบาลสมชายว่าจะ
1 คนหรือแสนคน รัฐบาล(สมชาย) ต้องรับผิดชอบ แล้วนี่ 99 ศพคิดว่ายังไงละครับ
และในส่วนเรื่องของนโยบายของพรรคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขึ้นค่าแรงขั้น 300 บาท
ขวดมองว่ามันดีกับประชาชนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับความ
เป็นอยูช่ าวบ้านให้ดีขึ้น
และโครงการรถคันแรกก็ ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน
หลังน้าท่วมในปี 2554 ที่ก่อนหน้านั้นจะมีข่าวออกมาว่าโรงงานรถยนต์หลายบริษัทจะย้ายฐานการ
ผลิตออกไป
ขวดมองว่า นโยบายนี้นั้น มีทั้งส่วนดีที่จาเป็นต้องทาขณะนั้นและมีทั้งส่วนเสียที่รัฐบาล
ควรจะส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามี คนไม่น้อยที่ไม่เห็น
ด้วยกับโครงการนี้ ก็ซื้อรถโดยใช้สิทธิรถคันแรกเช่นกัน
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ส่วนเงินกู้ 2 ล้านล้านก็เพื่อโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาระบบการ
ขนส่ง ก่อนที่ประเทศเราจะเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จาเป็น
และนโยบายโครงการรับจานาข้าว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เกษตรกรมี
ฐานะยากจน ซึ่งหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
เลย
“โครงการรับจานาข้าวนั้นชาวนาได้ประโยชน์ และยังเป็นนโยบายที่ดี แต่ก็ยังมีจุดรั่วไหล
ที่รัฐบาลต้องรัดกุม ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้”
เมื่อมองกลับมาที่ยางพารา ซึ่งปัญหาปัจจุบันของยางพาราที่แท้จริงนั้น มันไม่ได้อยู่ที่
ราคาตกต่า เพราะผลสารวจวิจัยออกมาแล้วว่า ราคาในปัจจุบันเหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
สามารถอยู่ได้
“เพียงแต่ยางพาราถูกนามาเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่า”
และปัญหาต่อมากับความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ เรื่องแบบนี้ “ผมว่าสงครามและ
ความขัดแย้งรวมถึงปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้จบลงที่โต๊ะเจรจาทั้งสิ้น นโยบายนี้ถูกต้องและถูกทาง”
หากแต่ต้องใช้เวลา เพราะปัญหานั้นสะสม มีมายาวนานและปัจจัยอื่น ๆ อีก ที่ไม่ใช่
เฉพาะปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ยังมีเรื่องของเถื่อน ยาเสพติด ผลประโยชน์ทับซ้อน การเมือง
ส่วนโครงการจัดการน้าก็เป็นการจัดการน้าทั้งระบบ ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและจาเป็น แต่รัฐบาลก็ต้องชัดเจน ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและ
สามารถตรวจสอบได้
และเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนั้น ผมว่ามันต้องแก้เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็น
ประชาธิปไตยควบคู่ไปกับการให้ความรู้และตระหนักในสิทธิหน้าที่โดยเร็วที่สุด
จากความคิด...สู่การ์ตูน
“ขวด” ตัวการ์ตูนทีเ่ ขาเขียนหลัก ๆ นอกจากจะมีนักการเมืองที่มีบทบาทในประเด็นต่าง
ๆ ของแต่ละวันแล้ว ยังมีตัวการ์ตูนอีก 2 ตัวที่เป็นนักข่าว ซึ่งผมนามาจากนักข่าว 2 คน ในเดลินิวส์
คนหนึ่งเป็นนักข่าวสายต่างประเทศ อีกคนเป็นนักข่าวสายการเมือง โดย 2 คนนี้จะเป็นตัวชงและตัว
ตบ(ภาษาการ์ตูน)
การใช้ตัวการ์ตูน 2 ตัวนี้เพื่อเป็นการลดความรุนแรง กว่าการที่ จะเขียนถึงนักการเมือง
ตรง ๆ ส่วนรูปแบบการนาเสนอจะเป็นการ์ตูน 3-4 ช่อง ผู้อ่านจะเข้าใจได้ไม่ยาก หากได้ติดตามใน
ประเด็นทางการเมืองมาบ้างและจะมีการหักมุมแบบการ์ตูนแก็ก (gag cartoon) ในช่องสุดท้าย
ส่วนการเลือกประเด็นข่าวที่จะนามาเขียนการ์ตูนนั้น
ขวดบอกว่า เขาก็ใช้วิธีเหมือนนักเขียนทุก คน คือ เลือกประเด็นใหม่ ๆ ที่มีการพูดถึง
อาจเป็นข่าวที่เป็นไฮท์ไลค์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
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แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะทาให้นักเขียนการ์ตูนการเมืองแต่ละคนนาเสนอต่างกันคือ
ทัศนคติ สาหรับเขาแล้วภาพรวมใหญ่ ๆ คือ “ฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ และความยุติธรรม
สองมาตรฐาน”
ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ “เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับ”
เพราะเขีย นเบาขึ้น หลี กเลี่ ยงที่จะพูดถึงชื่อ ชื่อพรรค ตัว บุคคลหรือองค์กรในแง่ล บ
โดยตรง ซึ่งผมจะเปิดโอกาสให้คนอ่านได้คิดด้วย ข้อสาคัญจะไม่เขียนหรือพาดพิงเกี่ยวกับสถาบัน
เบื้องสูง และเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อมูลไม่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
ส่วนการ์ตูนการเมืองนั้นจะมีอิทธิพลต่อคนดูหรือไม่ ผมว่าน่าจะเป็นเสียงสะท้อนเหตุบ้าน
การเมืองในช่วงนั้น ๆ มากกว่า โดยใช้รูปภาพแทนบทความ และมีการเสียดสี ล้อเลียนซึ่งเป็นลักษณะ
ของการ์ตูนการเมือง
อิทธิพลต่อคนดูนั้น คือ ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งและบอกถึงทัศนะคติว่าเราคิดอย่างไร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ คนอ่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของเขา
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หมอ ทิววัฒน์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บริบททางการเมือง... เหมือนเดิม จะเปลี่ยนก็แค่ตัวละครเท่านั้นเอง
“เรามองข้ามรัฐบาลทุกรัฐบาลไปแล้ว อย่างที่บอก เราไม่หวังพึ่ง เมื่อเราไม่หวังพึ่งก็จึงไม่
มีประโยชน์อะไรที่จะไปบอกว่าเราคิดอย่างไรกับรัฐบาล เราเลิกคิดไปแล้ว มาคิดถึงว่าเราจะเดินต่อไป
จากนี้ยังไงกัน ไม่ได้มองในฐานะอะไรเลย มองในฐานะคนธรรมดา ว่าเราจะบอกคนอ่านยังไง”
รู้จัก...หมอ ทิววัฒน์
“หมอ” ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ ผมเริ่มสนใจอ่านหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ โดย
ส่วนตัวผมเป็นคนมีปัญหา ชอบถาม ชอบสงสัย ? ในเรื่องที่เด็กทั่วไปเขาไม่สงสัยกัน เช่น ตอนนั้ นมี
ข่าวเขมรแตก ก็สงสัยว่ามันแตกยังไง ? แตกแบบแก้วแตกรึเปล่า ซึ่งก็ไม่มีใครให้คาตอบผมได้ ก็เลยหา
คาตอบจากการอ่าน
สุ ด ท้ า ยก็ ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น คอมมิ ว นิ ส ต์ บ้ า ง หั ว เอี ย งซ้ า ยบ้ า ง ตั้ ง แต่ เ รี ย นชั้ น ป .3
เนื่องจากชอบถาม และไม่ชอบทาตามที่ใครเขาสั่ง
ทุกอย่างมันก็เลยทาให้เราต้องหาคาตอบ
วิธีการหาคาตอบคือต้องอ่าน สิ่งที่หาอ่านง่ายที่สุดก็คือ หนังสือพิมพ์
และมันเป็นความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่า ผมชอบเขียนรูปเป็นทุนเดิม บวกกับความสนใจ
ด้านการเมือง ตอนนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในปีสุดท้าย ก็มีอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ เปิดวิชา
caricature art ภาพล้อ ถือได้ว่าเป็นนักเรียนรุ่นแรกและมีอาจารย์พิเศษมาสอนอยู่ 4 คน คือ
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อาจารย์ประยูร จรรยาวงษ์ เป็นนักเขียนการ์ตูนรุ่นปรมาจารย์ มีพี่อรุณ วัชระสวัสดิ์ นอกจากนั้นก็มีพี่
ชัย ราชวัตร และพี่พิจารณ์ ตังคไพศาล แต่ก็ได้เรียนวิชานี้แค่เทอมเดียว
ก่อนหน้ านั้ นพี่ชัย ราชวัตรชวนให้เขียนแต่เป็นฟรีแลนซ์ ลงในหนังสื อพิมพ์คู่แข่งราย
สัปดาห์ เมื่อปีพ.ศ.2533 (เริ่มเขียน) เรียกได้ว่าพี่ชัย ราชวัตร เป็นคนเปิดทางชวนให้เข้ามาเขียนเลยก็
ว่าได้ แต่เขียนไปสักพักก็ถูกบอกเลิก เนื่องจากหนังสือพิพม์ต้องการพื้นที่โฆษณา และต้ องการลด
ค่าใช้จ่าย
ช่วงนั้นทาให้ผมไม่มีเวทีเขียน ก็หยุดไปประมาณครึ่งปี...
เหตุการณ์พลิกผันตอนเมื่อพฤษภา 2535
มันทาให้มีความรู้สึกว่า เอ๊ะ ? เอ๊ะอีกแล้ว... สงสัยอีกแล้ว ?
ข่าวสารความจริงมันเป็นยังไง ตอนนั้นมันเหมือนถูกปิดกั้นข่าวสาร เราก็ไม่รู้เลยว่าต้น
ทางที่มันเกิดขึ้น เหตุมันคืออะไร ความจริงต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นคืออะไร ก็เลยตัดสินใจ ว่าเราต้องไปหา
ความจริงให้ได้
บังเอิญโชคดีว่า ตอนนั้นบางกอกโพสต์กาลังจะเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ ในชื่อสยาม
โพสต์ และประกาศหานั กเขีย นการ์ตูนการเมือง ก็เลยไปสมัคร ได้ไปเจอคุณเปลว สี เงิน ซึ่งเป็น
บรรณาธิการของสยามโพสต์ในสมัยนั้น คุณเปลวสีเงินก็เปิดโอกาสให้เข้ามาเขียนแบบรายวัน จะเว้นก็
แค่วั น อาทิต ย์ วั น เดี ย ว ถื อได้ ว่า เป็ น การทางานด้ านการ์ ตูนการเมือ งแบบเต็ม ตัว ครั้ง แรก....นี่คื อ
จุดเริ่มต้น
แต่ขณะที่เขียนให้สยามโพสต์นั้น ผมก็เขียนให้กับฉบับอื่น ๆ ไปด้วยเช่น สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์ และแมกกาซีนอื่น ๆ อีกหลายเล่ม ซึ่งตอนนี้ก็เจ๊งกันไปหมดแล้ว สังเกตได้ว่าเขียนหนังสือ
ฉบับไหน ฉบับนั้นจะไม่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
ตอนนี้ก็ทางานอยู่ในวงการการ์ตูนการเมืองมาประมาณ 20 กว่าปี
สาหรับคาว่า “หมอ” ก็มาจากชื่อที่รุ่นพี่เขาเรียกตั้งแต่เข้าโรงเรียนช่างศิลป์ วันนั้นเดิน
เข้ามา ด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวเรียบร้อยใส่แว่น ตัดผมสั้น พอเดินเข้ามารุ่นพี่ก็บอกว่า มึง
มาผิดโรงเรียนแล้ว โยนเหรียญให้ 50 สตางค์ ให้ข้ามฝั่งไปเรียนโรงเรียนศิริราช จากนั้นมาทุกคนก็
เรียกว่า ไอหมอ เพราะว่าหน้าตาและบุคลิกเหมือนหมอ
“การเมืองไทย... ก็เหมือนเดิม” หมอทิววัฒน์กล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย เมื่อถามถึงเรื่อง
ของการเมืองไทย
เหมือนเดิมในแง่ที่ว่าบริบททางการเมือง จะเปลี่ ยนก็แค่ตัวละครเท่านั้นเอง และยัง
เหมือนเดิมในลักษณะของวิธีการ คือ นักการเมืองเห็นประโยชน์ของพรรค ของตัวเองมากกว่า
หากเราจาลองภาพดูว่าการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา เพื่ออะไร ?
พรรคการเมืองอยู่ได้เพราะอะไร ?
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และที่บอกว่า พรรคการเมืองอยู่ได้เพราะศรัทธา ผมว่าเป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะ แต่ว่าถ้า
เราลองเปรียบเทียบว่าพรรคการเมืองมันเหมือนบริษัท
หัวหน้าพรรคเหมือนซีอีโอ (CEO)
เลขาพรรคเหมือนเอ็มดี (MD)
และเขาจัดตั้งพรรคขึ้นมาเพื่ออะไรละ ?... เขาก็ต้องหาผลประโยชน์เพื่อพรรค
ทุกอย่างมันเหมือนเดิม ลองมองย้อนกลับไปจนเริ่มต้น ถ้าเราได้สรุปบทเรียนและเราได้
ทบทวนประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันมีวงจรของมันและเราเดินซ้ารอยเดิมอยู่ตลอดเวลา
จะเปลี่ยนก็แค่ตัวละคร เปลี่ยนผู้เล่น
และเวลาปัจจุบันนี้ ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ 6 ตุลาคม 2519 เราจะเห็นว่า
เรากาลังก้าวกลับเข้าไปที่เดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก หากใครทันประวัติศาสตร์ในช่วง 6 ตุลา
แต่ถ้าถามว่าเราจะก้าวพ้นช่วงเวลาอย่างนี้ไปได้อย่างไร...
“ผมก็พูดไม่ได้ว่าจะก้าวพ้นได้รึเปล่า”
เพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปบอกคนอื่นให้ทาอะไร แต่บอกได้แค่ว่ามีโอกาสพ้น
และมีโอกาสไม่พ้นเท่า ๆ กัน มันก็ขึ้นอยู่ที่พวกเราทุกคนว่าเราจะรอแบบนี้ต่อไปรึเปล่า
คือ เราคนไทยส่วนใหญ่ ติดนิสัยเรื่องของการรอ
รอให้คนอื่นมาช่วย
เราไม่ทาเอง
เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เราก็จะรอและร้องขอ
แต่เราไม่เคยแก้ปัญหาแบบจริงจังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยตัวเราเอง เราไม่รู้ว่าจะจัดการตัว
ของเราเองอย่างไร
ซึ่งมันก็พอดีกับที่พวกชนชั้นปกครอง เขาก็คงไม่อยากให้คนในปกครองของเขาเข้มแข็ง
เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรายืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเอง
เมื่อนั้นเขาจะปกครองเรายาก หรืออาจจะปกครองเราไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทา
ให้เราอ่อนแอ...
ก็ด้วยวิธีการที่เขาสอนให้เรากินปลา แต่เขาไม่เคยสอนให้เราจับปลา หาปลา หรือเลี้ยง
ปลาเลย
พวกโครงการประชานิยมของทุกพรรคการเมือง ถ้าเขาตัดออกเมื่อไหร่เราก็ไม่มีอันจะกิน
แล้ว
จะพูดไปมีอยู่คนเดียวที่สอนให้เราทุกคนหาปลา คือ ในหลวง
ผมไปเห็นมาด้วยตัวเอง เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาได้ไปทางานและเดินทางไปตามโครงการ
หลวงต่าง ๆ อย่างเงียบ ๆ สิ่งที่ได้ไปเห็น คือ ท่านจะสอนให้เราหาปลาเลยนะ
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คือ ไม่ได้มาแบบประเภท... เดี๋ยวจานาข้าว เอาเงินไป เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้ ทาไรก็เอาเงินไป
ในหลวงท่านไม่มีแบบนี้นะ ไม่เคยให้เงิน ให้แต่ปัญญา ซึ่งตรงนี้นักการเมืองไม่เคยทา ไม่
เคยมีนักการเมืองคนไหนที่ขึ้นมาแล้วชูนโยบายการศึกษา
แล้วผมว่า การศึกษาไทยปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องตลก มีการแจกแท็บเล็ต ผมว่ามัน
ตลกมาก
คุณแจกแท็บเล็ต แต่คุณให้ไปแต่ตัวฮาร์ดแวร์ คุณไม่ได้ให้ซอฟร์แวร์ คุณไม่มองเลยว่า
ปัญญาในการใช้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ซึ่งเด็กในยุคปัจจุ บันนี้ข้อมูลมันมีเยอะมาก แต่เขาไม่ รู้จักวิธีการสังเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลก็เลยกลายเป็นแบบ copy and development หรือบางทีก็ copy and paste ไปเลยก็มี คือ
หยิบมาทั้งอันแล้วก็ปะลงไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรใหม่ ปัญหามันก็เลยมีอยู่อย่างนี้
ส่วนการเข้ามาของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
“ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ เพราะหลังจากที่เราได้เห็นนายกฯ นอมินีของส่วนต่าง ๆ มาซึ่ง
ไม่ใช่เฉพาะระบอบทักษิณ เราจะเห็นว่าก็มีนายกฯนอมินี จากหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา ถ้าสนใจและได้
ติดตามได้อ่านข่าว เราจะเห็นเลยว่ามีนายกฯนอมินี ในเวลาต่าง ๆ”
เอาใกล้ ๆ ในปีพ.ศ. 2549 หลังจากทหารปฏิวัติเราจะมีนายกฯนอมินี ขึ้นมา 1 คน และ
เราจะเห็นเลยว่านายกฯนอมินีทาอะไรได้บ้าง “สรุปคือไม่ได้ทาอะไรเลย”
พอหลังจากการเลือกตั้งเราก็ได้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ขึ้นมา คราวนี้ “เราก็รู้สึกเฉยเมย คือ
เราก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์อะไรเลย”
กรณีเดียวกันกับนายกฯอภิสิทธิ์ขึ้นมา... เราก็อะไร ? มาทาไม ? แบบงง ๆ ?
คือ เขายังไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะมานาใคร ๆ ได้
เมื่อพูดถึงรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรียกได้ว่า “ผมมองข้ามรัฐบาลไปแล้ว คือ เราได้
เห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาของประเทศคืออะไร แต่สงสัยแค่ว่าทาไมรัฐบาลไม่เห็นปัญหา ไม่ว่าจะรัฐบาล
ไหน ๆ ”
นอกจากจะไม่เห็นปัญหาแล้ว ยังแก้ปัญหาโดยวิธีการสร้างปัญหาใหม่
“แก้ปัญหา A โดยการสร้างปัญหา B ขึ้นมาเพื่อให้คนลืมปัญหา A แล้วพอคนเริ่มฮือฮา
กับปัญหา B ก็สร้างปัญหา C ขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนลืมปัญหา B ซึ่งปัญหา A และปัญหา B ก็ยังคงมีอยู่
มันจึงเป็นแบบนี้เป็นงูกินหางอยู่ตลอดเวลา”
มันต้องถามว่าอีก 20 ปีข้างหน้าเราจะไปอยู่ตรงไหนกัน ?
อีก 20 ปีข้างหน้าประเทศเราจะอยู่ตรงไหนของโลก แล้วตรงนั้นมันจะทาให้เรารู้ว่าเรา
จะเดินไปต่อยังไง สิ่งที่อยากมากที่สุด คือ อยากให้ทุกคนแข็งแรงพอที่จะยืนบนขาตัวเองได้ก็แค่นั้น
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และวิธีที่จะทาให้แข็งแรงพอยืนบนขาตัวเองได้ก็คือ เราก็ให้ปัญญากันและกัน ดีกว่าที่เราจะไปบั่น
ทอนอารมณ์กันและกัน ไม่อย่างนั้นอีก 20 ปีข้างหน้าเราจะเห็นแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในหลุม
อย่างการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและพ.ร.บ.ปรองดอง ในส่วนนี้
มันเป็น political tectice คือ มันเป็นเทคนิคทางการเมือง ในการที่จะดึงหรือเอา
กฎหมายอะไรขึ้น มา มัน ไม่ใช่เรื่ องที่อยากจะทาจริง ๆ หรอก แต่เอาขึ้นมาเพื่อที่จะยื้อ เพื่อที่จะ
เบี่ยงเบนความสนใจ
ถ้าได้ไปอ่านทฤษฎีพรอมเพอกันด้า (propaganda) มันคือเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ การ
เบี่ยงเบนประเด็น พวกนี้มันมีหมดเลยในทฤษฎีของการปกครอง ถ้าเราได้ลองตามอ่าน เราจะเห็นเลย
ว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้น มันจะถูกนามาใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลก มันถูกเอามาใช้
เพื่อการเบี่ยงเบนประเด็น
กฎหมายนิรโทษกรรมก็เหมือนกัน ประเด็นจริง ๆ เป้าหมายจริง ๆ ถ้าได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ก็
เก็บเอาไว้เพื่อที่จะหลอกล่อ สมมติว่า ขณะที่เรากาลังจะดันเรื่องโครงการน้า เราก็หาเรื่องอื่นที่มันดู
เป็น hot issue กว่ามาทับ ซึ่งเป็นวิธีการ wag the dog
หมาปกติมันจะกระดิกหางด้วยตัวเอง แต่วิธีการนี่เป็นวิธีการเราไปเขย่าหางหมา คือ โยน
กระดูกไปหนึ่งชิ้น ซึ่งอาจจะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ที่มีเนื้อติดหน่อย หมามันก็ไม่สนใจกระดูกชิ้นอื่นแล้ว
ถ้าได้เห็นการ์ตูนการเมืองที่เขียนมันจะมีบางชิ้นที่เขียนเรื่องนี้เลย บอกเลยว่า มันเอาอีก
แล้ว
ความจริงเขาไม่ได้อยากจะปรองดองหรอก ปรองดองมันเป็นเพียงข้ออ้าง เป็นปาหี่ จะ
เรียกว่าเป็นละครฉากหนึ่งก็ได้
อย่างที่บอกพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาก็เพื่อจะหาผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ
แล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น มันก็มาจากการสร้างโครงการอะไรต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งมันก็จะต้องผ่าน
ระบบราชการ และยังมีระบบที่มากกว่านั้นอีก เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเอง
ทั้ ง หมด แต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ กลุ่ ม การเมื อ ง หรื อ กลุ่ ม อ านาจ ทุ ก กลุ่ ม ต้ อ งการ
ผลประโยชน์
แต่เมื่อวันใดก็ตามที่ผลประโยชน์เกิดไม่ลงตัวหรือเกิดอาการอยากจะกินรวบขึ้นมา มันจึง
เกิดการไม่ยอมกันขึ้น
เมื่อไม่ยอม สิ่งเดียวที่ทาได้คือ การหาเหตุผลในการที่จะมาจัดการอีกฝ่ายหนึ่ง และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องหาเหตุเพื่อมาสร้างความชอบธรรมของตัวเองด้วย มันจึงกลายเป็นเรื่องปัจจุบันนี้
ของประเทศไทย ซึ่งมันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
อียิปต์ ซีเรีย เลบานอน เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ก็มีเรื่องอาหรับสปริงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการผูกขาด
อานาจ และเรื่องนี้ที่ตอนนี้ในบ้านเมืองเรากาลังเผชิญกันอยู่ ก็กาลังจะเกิดขึ้นในเขมรเช่นกัน
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“เพราะผลประโยชน์ ไม่ล งตัว ทั้งสิ้ น และกลุ่มอานาจเดิมในเขมร ผู กขาดอานาจนาน
เกินไป ซึ่งจะเห็นได้เลยว่า อะไรก็ตามถ้ามันผูกขาดอานาจนานเกินไป มันอยู่นานเกินไป มันจะยุ่ง”
หากเรามาดูนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นรถคันแรก
ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่โครงสร้างของประเทศว่า ประเทศไทยเราไม่ได้คิดระบบการ
คมนาคมอื่นเลยนอกจากถนน
รถเมล์ในกรุงเทพฯ เรารู้สึกยังไง?
เคยขึ้นสาย 8 ไหม ?
“ผมมีเพื่อนต่างชาติหลายคน เขามาเมืองไทย เห็นรถเมล์ เขาบอกว่ากรุงเทพฯ มันคือ 1
ใน 10 มหานครของโลกที่เจริญและทันสมัย”
“แต่รถเมล์ทาไมเป็นแบบนี้ คือ รถเมล์นรกมาก”
ซึ่งทางรัฐบาลเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการคมนาคมการขนส่งมวลชน อื่น ๆ เลย เราคิดเพียง
แค่ เรื่องของถนนอย่างเดียว และไม่ใช่เป็นแค่กรุงเทพฯ เป็นทั่วประเทศ ทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวรถติด
เยอะมาก ตามเส้นทางหลัก เพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพาระบบการขนส่งด้วยราง เราขับรถกันไปกลับบ้าน
ต่างจังหวัด
พอมันมาถึงเวลาหนึ่งที่รถเมล์มันห่วยเต็มที่แ ล้ว และราคามันก็เริ่มแพงขึ้น เมื่อถึงเวลา
นั้น ทุกคนก็อยากจะสะดวกสบาย อยากจะมีรถเป็นของตัวเอง อยากจะขับรถไปไหน ๆ ก็ได้
รัฐบาลก็เห็นว่าเขาช่วยเราได้ เขามองไปถึงปัจจัยสี่
เริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ เรื่องบ้านเอื้ออาทร
มีบ้าน เมื่อมีบ้านแล้ว ก็ต้องมีรถ เพราะว่าบ้านเอื้ออาทรมันอยู่แบบไกลออกไป ไม่มีอะไร
ขนคนเข้ามาในเมือง พอเขาคิดตรงนี้ มันก็ได้ตั้งหลายเด้งนะ
โครงการรถคันแรกบริษัทรถต่าง ๆ ชอบมาก
ชินโซะอาเบะ นายกฯญี่ปุ่น ถึงกับบินมาประเทศไทยเป็นประเทศแรก เพื่อมาขอบคุณ
เลยละ
ความจริงประโยชน์ของโครงการรถคันแรกมั นก็มี แต่เราไม่ได้มองถึงผลที่มันจะตามมา
อีกแค่ไหน วินัยการใช้เงินของคนเป็นยังไงกันบ้าง รถคันแรกหลาย ๆ คัน ถูกยึดมีปัญหาเนื่องจากว่า
ซื้อมาแล้วมีเงินผ่อนแต่ไม่มีเงินเติมน้ามัน หรือถ้ามีเงินเติมน้ามันก็ไม่มีเงินผ่อน
แล้วทายังไง ?
มันจึงต้องพยายามเพิ่มรายได้ให้กับคน ก็โดยการที่เพิ่มค่าแรงขั้นต่าเป็น 300 บาท ปรับ
ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเขั้นต่าเป็น 15,000 บาท
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คือ เป็นการออเดอร์ลงมาเพื่อที่จะปั้นให้มีเงินหมุนอยู่ในระบบมาก ๆ นี่คือระบบวิธีการ
ของทุนนิยม เมื่อมันมีเงินอยู่เยอะในระบบ มันก็จะทาให้ล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมได้อย่าง
ดี
พอมาดูเรื่องของเงินกู้ 2 ล้านล้าน
“ผมว่ามันรีบไป” ถามว่าประเทศไทยต้องการรึเปล่า รถไฟความเร็วสูง... ต้องการนะ
แต่ถามว่า ต้องการแล้วมันจะคุ้มรึเปล่า เอาไปทาอะไร ?
พอมีคาถามนี้ขึ้นมา มันมีคาตอบว่า รถไฟความเร็วสูง จะใช้ขนผักขนผลไม้จากเชีย งใหม่
มากรุงเทพฯ ซึ่งตรงนั้นผิดเลย รถไฟความเร็วสูงเขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขนสินค้า เขาไว้ขนคน
แล้วถามว่าคนของเรามากพอที่จะให้รถไฟความเร็วสูงขนไหม จะเจ๊งรึเปล่า ?
โอกาสเจ๊งมีแน่...
แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ รถไฟที่ตรงเวลา รถไฟรางคู่ รถไฟที่ไปได้ทั่วประเทศ ถามว่า
ทาไมวันนี้เชียงรายถึงยังไม่มีรถไฟ ภูเก็ตทาไมรถไฟยังไปไม่ถึง...
มันเยอะไป ควรจะเอามาพัฒนาตรงนี้ดีกว่า
การมีรถไฟความเร็วสูง ดูง่าย ๆ หากนั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ไปปทุมธานี ซึ่ง
ปทุมธานีทุกอย่างถูกกว่ากรุงเทพฯ และห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตร รถไฟความเร็ วสูงกว่าจะทา
ความเร็วได้ มันใช้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
แต่นี่ไปแค่ปทุมธานี ทาความเร็วได้ 10 กิโลเมตร มันก็ต้องจอดอีกแล้ว คุ้มไหม ?
นโยบายต่อมาของรัฐบาล โครงการรับจานาข้าว... ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูปลา ที่ไม่สอนวิธีให้
หากิน แต่เอามาเสิร์ฟให้ถึงที่ “แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีปลากิน เราก็จะโวยวาย”
เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมชาวสวนยางถึงออกมาเรียกร้อง ก็เมื่อคุณเสิร์ฟ
ให้บ้านนี้แล้วทาไมคุณไม่เสิร์ฟให้บ้านเราด้วย เราเข้าไปร้านอาหารเหมือนกัน แล้วคุณบอกว่าคุณจะ
เสิร์ฟให้กับทุกโต๊ะ แล้วคุณเสิร์ฟให้โต๊ะนี้ แล้วโต๊ะเราล่ะ ?
หิว... ทาไมไม่เสิร์ฟให้
ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความปรารถนาดีที่ไม่พึงปรารถนา ก็คือว่า มีเจตนาดีแต่ ถ้าทา
แบบนี้ต่อไป มันวินาศสันตะโร ต่างชาติเขามองเรายังไงรู้ไหมเรื่องนี้... พัง !
มีการคาดการณ์และเริ่มเห็นแล้วส่อแววแล้วว่า พ.ศ.2561 เขาระบุปีเลยนะ
ว่าจากนี้อีก 5 ปี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มทากันมาไว้ ตั้งแต่ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์จนมาถึงยุค
ปัจจุบันนี้มันจะส่งผล และในเรื่องของการคลังจะอันตราย มีโอกาสเกิดวิกฤตได้สูงมากในปีพ .ศ.2561
และวิกฤตเศรษฐกิจจะหนักกว่าเมื่อปีพ.ศ.2540
เนื่องจากว่าตอนนั้นภาคเอกชนเจ๊ง แต่ภาครัฐและภาคเกษตรกรรมไม่เจ๊ง
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ซึ่งภาคที่ค้าไว้ไม่ให้ประเทศล้ม คือ ภาคเกษตรกรรม แต่ทุกวันนี้ภาคเกษตรกรรมพังหมด
เลย
ดูง่าย ๆ น้าท่วมช่วยใครก่อน? ...
นิคมอุตสาหกรรม แล้วเกษตรกรพูดถึงกันรึเปล่าไม่มีเลย มันบิดเบือนไปหมด
และเหตุผลที่ภาครัฐเขาช่วยภาคอุสาหกรรม เพราะ มันเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติ
เพราะประเทศเราต้องการส่งออก เราไปหวังพึ่งตรงนั้น แต่เราไม่เคยที่จะคิดยืนบนขาตัวเองด้วยภาค
เกษตรกรรมที่ประเทศเรามีอยู่แล้ว
“เราไม่เคยคิดจะปรับประเทศให้มันเป็นอุตสาหกรรม” เพราะอะไร?
เพราะถ้ า ท าแบบนั้ น ถ้ า เกษตรกรแข็ ง แรง ยื น ได้ ด้ ว ยขาตั ว เอง พวกเขาก็ จ ะหมด
ความหมายทันที
ดูเหมือนคนไทยเราจะรักสนุกรักสบาย จึงทาให้เราไม่มีแรงผลักดันมากพอที่จะสู้เพื่อ
อะไร...
“ผมว่าเราส่วนใหญ่ก็มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ สังเกตไหมประเทศไทยเคยมีเป้าหมายบ้างรึเปล่า
... ไม่มีเลยนะ”
เราไม่เคยมีเป้าหมายร่วมกัน
นักการเมืองก็เหมือนกัน เคยมีเป้าหมายร่วมกันรึเปล่า ? เคยชูให้เห็นไหมว่าประเทศเรา
มีเป้าหมาย ?
ไม่มีเลย...
จะมีก็แค่เป้าหมายของเขาคือ สร้างอีเว้นท์ขึ้นมา มันก็เหมือนกับบริษัทนั่นแหละ และ
บริษัทก็ต้องหาอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อที่จะมากระตุ้นยอดขาย กระตุ้น ความนิยม หรือเป็นการกระตุ้นแบ
รนดิ้ง (branding) ของเขาเพื่อให้ยังคงติดตลาดอยู่
ส่วนในเรื่องของภาคใต้การส่งตัวแทนไปเจรจากับกลุ่ม BRN เรื่องนี้เขามองว่า มันเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
“เราไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้เลย ณ เวลานี้”
“เพราะเราไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไร รู้ได้อย่างเดียวว่า ความเป็นรัฐของทุกที่ในโลกนี้ไม่
ต้องการความหลากหลาย ต้องการให้มันเหมือนกันหมด”
ทุกที่ในโลกนี้ เรื่องของการปกครองซึ่งต้องการความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย
การรวบหัวรวบหางเขาเข้ามา และเมื่อเราไปรวบหัวรวบหางเขาเข้ามาแล้ว เขาก็ตั้ งคาถามว่าทาไมกู
ต้องทาตามมึงละ ?
และจากการหาทางเจรจาประนีประนอม มันมีการลดราวาศอกกันขึ้นเยอะ เพราะเขา
เริ่มเข้าใจแล้ว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

112
แต่ต้องใช้เวลากี่ร้อยปีล่ะ ?
ปัญหา IRA ของทางไอแลนด์กับอังกฤษ รบกันมาตั้งแต่ 400-500 ปีที่แล้ว เพื่อที่จะ
แบ่งแยกดินแดนให้ชัดเจนจากอังกฤษ
IRA แบ่งแยกด้วยเพียงเรื่องของลัทธิในศาสนาเดียวกัน ระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์กับ
นิกายคาทอลิก ซึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลาม
ส่วนของเราที่ส่งคนไปคุยกันนั้น ผมก็ยังสงสัยว่าคุณเป็นใครมานั่งคุยกัน ทางฝ่ายนครรัฐ
ปัตตานีก็คงสงสัยว่านั่นตัวจริงรึเปล่า ? ฝ่ายไทยมันเป็นใครมันเป็นตัวจริงไหม ?
มันจะกลายไปเป็นว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องงสมมติหมดรึเปล่า... ใช่ไหม
ส่วนเรื่องของคดีการสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ.2553
“ผมว่ามันต้องทาให้คดีถึงที่สุดนะ เพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าใครต้องรับผิดชอบ เราต้องทาให้ถึง
ที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม”
แต่บ้านเมืองเราก็ไม่เคยทาอะไรให้มันถึงที่สุดสักที และสิ่งสาคัญก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่อง
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ผมไม่เคยเห็นใครออกมารับผิดชอบเลย กรณีพฤษภา 35 คนตายไปไม่รู้ตั้ง
เท่าไหร่ ใครรับผิดชอบบ้าง.. ไม่มี จนถึงทุกวันนี้
10 เมษายน พ.ศ.2553 คนตายไปเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครรับผิดชอบเหมือนเดิม
ใครยิงเสธ.แดง ? ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบ
แล้วที่คนมาตายกันเกลื่อนแบบนี้ มีนักการเมืองคนไหนที่ยื่นอกมาแล้วรับผิดชอบบ้าง...
ไม่มี
คนไหนที่มันพูดบอกว่าให้เอาน้ามันมาคนละขวดแล้วเผากรุงเทพฯ เลยผมรับผิดชอบเอง
แล้วตอนนี้อยู่ไหน ?
“นี่คือความไม่รับผิดชอบของนักการเมือง พวกเขาเพียงแต่ใช้ชาวบ้านให้เป็นประโยชน์
แก่คน พวกพ้องของเขา เขาไม่เคยคิดหรอกว่าชาวบ้านจะมีความสาคัญ เขาคิดอยู่แค่ว่าการรบทุกครั้ง
มันย่อมมีการสูญเสีย ซึ่งเขารับได้ในความสูญเสียนั้น”
แล้วเราจะไปเชื่อเขาอยู่ทาไม พวกนักการเมือง ?...
จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน
หมอเล่าให้ฟังว่า จะทาหน้าที่เหมือนบรรณาธิการข่าว ก็ต้องมานั่งดูว่าช่วงนี้มีอะไรที่
น่าสนใจ เป็นเรื่องสาคัญและก็จะเลือกเขียนในเรื่องนั้น ๆ
แต่ ช่ ว งหลั ง จากปี พ .ศ.2553 ที่ ผ่ า นมา ก็ เ ริ่ ม รู้ แ ล้ ว ละว่ า มั น มี ก ารสั บ ขาหลอกอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่าทุกครั้งที่มันมีข่าวออกมา
อย่างแรกผมต้องตั้งสมมติฐาน ไม่เชื่อไว้ก่อน ไม่ว่าอะไรจะออกมา จริงเหรอ ?
จากนั้นเราก็ไปหาความจริง ดูว่าจริง ๆ มันคืออะไร
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วิธีหาความจริง ก็จากการเข้าถึงข้อมูล เริ่มจากการอ่าน พอเราได้อ่านมันจะมีวัตถุดิบใน
การหยิบมาใช้ คือ เราต้องมี In put จากการอ่าน การดู การฟังและการแลกเปลี่ยน และจาก
ประสบการณ์ชีวิต มันก็จะมารวมกันเป็น Data base เป็นแหล่งข้อมูล เป็นฐานข้อมูลของเราเอง ซึ่ง
ในการหยิบมาใช้นั้น เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมา เราเองก็สามารถหยิบสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันให้เห็ น
ได้ ให้กลายเป็นเก๊ก เป็นเรื่องที่เราอยากจะสื่อให้คนได้รู้ ด้วยวิธีการบอกผ่านด้วยอารมณ์ขัน
แต่อย่างในโซเชีย ลมีเดียจะไม่ค่อยเชื่อนะ อย่างเช่น ตอนที่มีม๊อบยาง แล้ ว บอกว่ามี
ตารวจทุบรถตัวเอง และมีรูปออกมาให้เห็น คือใส่ชุดตารวจแล้วไปทุบรถ
“ผมไม่เคยเชื่อเลย มีความรู้สึกว่า มันสามารถสร้างเองได้หมด”
ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่บนสมมติฐานบนความไม่เชื่อ ผมว่าเราก็จะไม่ถูกกระแสหลักให้พัดไปทางไหน
แล้วเราจะเห็นเลยว่า เรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นเรื่องสมมติกันขึ้นมาทั้งสิ้น อาทิเช่น เสื้อเหลือง
เสื้อแดง
ส่วนลักษณะของตัวการ์ตูนในงานของผมนั้น อาทิ คุณยิ่งลักษณ์ ในการวาดผมก็จะดึง
ลักษณะของดึงทรงผม และเขาก็จะดูเป็นผู้ห ญิงที่มีโ หนกแก้ม แต่ก็เขียนยากนะ เพราะว่าคุณยิ่ง
ลักษณ์ก็เป็นคนหนึ่งที่จัดอยู่ในข่ายผู้หญิงที่หน้าตาดี ซึ่งคนที่หน้าตาดีจะเขียนยาก คุณอภิสิทธิ์ก็จะ
เขียนยาก แต่พอเขียน ๆ ไปคนก็เริ่มคุ้น
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ อาจารย์ประยูร จรรยาวงศ์ เคยบอกเอาไว้ว่า
ต้องมีมโนธรรม มันคือเป็นความเป็นสุภาพบุรุษ อย่าใช้งานของเราไปรังแกใคร ซึ่งตรงนั้นทาให้เรา
เข้าใจได้ว่า มีอะไรบ้างที่เราไม่ควรแตะต้อง ไม่ควรเขียนถึง นั่นก็ คือ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่าไป
พาลเอาครอบครัว ลูกหลานเขาที่ไม่เกี่ยวข้องมายุ่งด้วย ง่าย ๆ คือ เราต้องมีความเคารพกัน
หากเราทาหน้าที่ด้วยความเคารพกับคนที่เราเขียน เราเขียนเพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่าง
แต่เราไม่เคยไปดูถูก (แต่ก็อาจจะมีหลุด ๆ กันไปบ้างในบางขณะ) แต่โดยพื้นฐานแล้วจะอยู่บนความ
เคารพ จะไม่มีที่จู่ ๆ โผล่ขึ้นไปชี้หน้าด่า จะมีก็แต่
เอ้ย! ทาอะไรนะ! รู้นะเว้ย! ...ก็คือจะมีแบบกวน ๆ
ที่จะสื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในการ์ตูน และคนที่อ่าน สามารถเข้าใจได้ว่าเราเขียนอะไร
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การ์ตูน “คิวคน” โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์ หนังสือพิมพ์มติชน
ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้... ก็ต้องพูดถึงฝ่ายค้านด้วย
“ถ้ามองว่ารัฐบาลเป็นยังไงก็ ผมอยากให้โอกาสเขาอีกหน่อย เพราะผมชอบที่จะเห็นการ
พัฒนาไปเรื่อย ๆ ไม่อยากให้หยุด จะถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็ขอให้มันเดินกันไปได้ ทากันไป ลองกันไป”
รู้จัก...อรุณ วัชระสวัสดิ์
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“อรุณ วัชระสวัสดิ์” ผมเขียนการ์ตูนการเมืองเป็นอาชีพมาตลอด ไม่เคยทาอาชีพอื่นเลย
เป็นคนหนึ่งที่ชอบทาหนังสือ เริ่มต้นตั้งแต่เรียนเพาะช่าง ต่อมาก็เข้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทาให้ได้
คุ้นเคยกับพวกทีมคุณขรรค์ชัย บุนปาน คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ซึ่งเป็นนักเขียนที่เราติดตามผลงานเขามา
ตลอด และได้ร่วมงานกันครั้งแรกก็ตอนหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
พอพักหลังก็มาทาโรงพิมพ์พิฆเณศ ของหนังสือพิมพ์มติชน ที่แพร่งสรรศาสตร์ ควบคุม
การพิมพ์ ทาฝ่ายศิลปกรรมทั้งหมดดูแลเรื่องสี ปกหนังสือ ดูแลความสวยงามของงานทั้งโรงพิมพ์
ในขณะเดียวกันตอนนั้นการเมืองไม่ค่อยดี หนังสือพิมพ์โดนปิด ทุกอย่างวุ่นวายไปหมด
ผมก็ไปทางานกับคุณสุข สูงสว่างที่ดวงกมล ก็ทาพวกหนังสือเด็ก เขียนเรื่องเอง วาดรูปเอง เป็นอาร์ต
ไดเอง และขณะเดียวกันก็ทาปกพ็อกเก็ตบุ๊คให้กับสานักพิมพ์ต่าง ๆ ด้วย
มาเขียนการ์ตูนการเมืองจริง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ตอนที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ สมัยก่อน 6
ตุลา ซึ่งในขณะเดียวกันก็เขียนที่เนชั่น เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย
ส่วนที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติก็ทากับคุณขรรค์ชัย และคุณสุจิตต เหมือนเดิม คล้ายกับ
ว่าพอทีมพวกเขาไปทาหนังสืออะไรก็แล้วแต่ ก็จ ะเรียกผมไปเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์และเขียนการ์ตูน
เขียนองค์ประกอบทุกอย่าง ส่วนใหญ่งานก็จะเยอะและหลากหลาย ทาให้ที่เรียนศิลปากรมา 7 ปีไม่
จบ เพราะว่าทางานไปด้วย และพอ 14 ตุลาเข้ามาปั่นป่วน 6 ตุลาเข้ามาปั่นป่วน ก็เลยไม่ได้เรียนเลย
การเมืองตอนนี้ผมว่ามันดีกว่าสมัยก่อนที่ผ่านมาเยอะมากนะ ถ้าเปรียบเทียบ คือ ถ้าคุณ
เป็นเด็กรุ่นนี้ คุณจะไม่เคยเห็นเลยว่าถนนที่ผ่านมามันเป็นยังไง
ผมเห็นถนน ตั้งแต่ที่มันยังเป็นลูกรัง เป็นถนนที่เป็นดินแดง มาจนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์
จอมพลถนอม ใครต่อใครเต็มไปหมดจนสามารถที่จะเป็นถนนลาดยาง
ถึ ง ไม่ ว่ า มั น จะเป็ น ยั ง ไง แต่ มั น ก็ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ในบางครั้ ง ก็ อ าจจะมี ทุ บ ทิ้ ง ไปบ้ า ง มี ก าร
ซ่อมแซมบ้าง แต่ผมว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทุวันนี้พวกเราก็อย่าใจร้อนกันเกินไป มันน่าจะไปกันได้
ผมยังเชื่อในสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ และผมก็เห็นนักการเมืองเยอะ 40 ปีที่เขียนการ์ตูนมาก็
รู้จักนักการเมืองหมด รู้พฤติกรรม รู้อะไรต่ออะไรเยอะ รู้ว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไร เขาทาอะไรเพื่ออะไร…
การเลือกตั้งปี 2554 ครั้งแรกที่ผมเห็นคุณยิ่งลักษณ์
“ผมก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครนะ” อรุณ กล่าว ประเทศเราไม่เคยมีนายกเป็นผู้หญิง และ
เราก็ไม่เคยมีนายกฯ ที่คนคิดว่าเป็นตัวแทนของคุณทักษิณ
“เราไม่เคยคิดว่าจะมีท่านนายกฯ ที่เล่นการเมืองอยู่สี่สิบวัน และได้เป็นนายกฯ”
“และเราไม่เคยคิดอะไรอีกหลาย ๆ อย่าง ว่าเขาจะเก่ง ว่าเขาจะมีความสามารถ แน่นอน
หลาย ๆ คนมันต้องคิดว่าเขาต้องบื้อแน่นอนรับรองได้ ซึ่งถ้าจะมองกันจริง ๆ แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลย
ที่จะเกิดในสังคมไทย เพราะว่าถ้าคุณได้ไปดูได้ในประวัติศาสตร์ คนที่เป็นนายกฯ เขาไม่ได้มาแบบนี้
กันเลย มันทาให้ทุกคนพร้อมใจที่จะทดสอบคุณยิ่งลักษณ์ แล้วพอเจอพูดผิดหน่อย อ้ากก... กูว่าแล้ว”
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แต่ “ผมก็เห็นใจคนที่คัดค้านอยู่เหมือนกัน ในบางครั้ง แกก็ไม่น่าจะพูดผิดมากมายถึง
ขนาดนั้น แต่คนเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปยืนบนเวที มันน่ากลัวนะ กล้องทีวีเต็มไปหมด เป็นผม ๆ ก็
สั่น”
“ความเป็นผู้หญิง ความที่แกพูดผิด ๆ พูดถูก ๆ บางทีมันก็น่ารักนะ มันทาให้คนเขารู้สึก
เห็นใจอยากจะช่วยเหลือ”
แต่ที่ผมเห็น ๆ คุณยิ่งลักษณ์เขาไม่เคยป่วยเลยนะ ตั้งแต่ที่แกเป็นนายกฯ มา... เหนื่อย
เก่ง ทางานตั้งแต่เช้ายันเย็น เขาก็ทางานของเขาดีนะ
“การ์ตูนการเมืองผมเขียนมาตั้งแต่สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เขียนมาตั้งแต่ผมไม่รู้ จน
ผมเข้าใจว่าการเมืองคืออะไร และผมก็ได้ฟังคนนู้นคนนี้พูด จะว่าไปผมไม่อยู่ห่างจากข่าวสารเลย”
ผมไม่ได้มองว่าตัวนายกฯ หรือตัวรัฐบาลจะเป็นใคร...
แต่ผมมองกระบวนการใหญ่ ๆ ว่าที่มันเป็นอยู่ มันเป็นประชาธิปไตยรึเปล่าเท่านั้นเอง
คือ ถ้าใครเข้ามาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย ผมก็ช่วยเต็มที่ อาจจะมีการโกงกัน
บ้าง มีเรื่องไม่ดีบ้าง ก็ว่ากันไป
เราต้องเอาตรงนี้เป็นหลัก เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะงงกับชีวิตในการเขียน ในการทางาน
“ถ้าคุณมัว เอาแต่เฉพาะคน คือ คนมันเปลี่ ยนแต่ห ลักการมันไม่ควรจะเปลี่ ยน คนที่
ปฏิวัติมาถึงจะดียังไง ผมก็ไม่ชอบ”
“เพราะผมคิดว่า มันไม่ใช่หนทาง คุณจะมาแก้ปัญหาโดยการปฏิวัติไม่ได้”
“ผมยอมที่จะอยู่แบบคนจนที่มีประชาธิปไตย มีเสรี มีความคิดเห็ นที่อิส ระ มันน่าจะ
ดีกว่า ถ้าถามว่าผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลไหม อันนี้ คือ คาตอบ”
ส่วนคุณทักษิณ ชินวัตรนั้น ผมว่าเขาอาจจะสร้างปัญหา แต่ว่าถ้าเราละเลยเขาบ้างได้
ไหม
อะไรที่มันเป็นปัญหา ถ้าเราไม่สนใจมัน สิ่ งนั้นก็อาจจะไม่เป็นปัญหา และถ้าเรายิ่งไป
สนใจมัน มันก็ยิ่งเป็นปัญหา
มันก็เหมือนกับในรองเท้าที่มีก้อนกรวด เดินไปอาจจะก๊อกแก๊ก ๆ บ้าง แต่ถ้าเราเฉย ๆ
กับมันหรือถอดทิ้งออกไป มันก็คงจะจบ ไม่ใช่ตอแยกับมันไปเรื่อยจนมันก็ไม่สิ้นสุด
“ผมไม่ได้โทษคุณทักษิณนะ”
แต่ “ผมคิดว่าในขณะที่เราไม่ชอบคุณทักษิณ”
เราก็ว่าคุณทักษิณเลวร้ายสารพัด
“แต่ขบวนการในการที่จะทาให้เราเห็นชัดว่า เขาเป็นคนไม่ดียังไง มันไม่มี มันไม่ค่อยทา
ให้ประชาชนได้รู้สึก ได้เห็น”
มันมีแต่ไม่ดี ๆ
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ซึง่ “ผมว่า เราพึ่งฝ่ายค้านได้ไหม ?”
เราพึ่งประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วย ที่ไม่ชอบคุณทักษิณได้ไหม ? ที่จะทาให้เรารู้สึก ที่จะทา
ให้ประชาชนชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องการเมือง เขารู้สึกว่าทักษิณไม่ดีจริง ๆ
“ผมว่าน้าหนักตรงนี้มันยังไม่มากพอ ก็เหมือนกับที่เราไล่คุณทักษิณออกไป คุณทักษิณก็
ออกไปแล้ว”
ไล่รัฐบาล แล้วคุณมีอะไรมาแทนละ ?
ก็ยังไม่รู้...
มีรัฐบาลต่อไปแล้วมันเกิดจะอะไรขึ้น ?
คุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาว่า ถ้าคนนี้ รัฐบาลนี้ ไปแล้วจะมีสิ่งนี้ขึ้นมา แล้วมันจะ
ดีไหม ?
“ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งใหม่แล้ว เขาก็ได้อีก แล้วก็ไปไล่เขาอีก แทนที่จะช่วยชาติให้คนมีที่ยึดได้
ยังจะดีกว่า”
ซึง่ “ผมว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังมองฝ่ายค้านว่า ยังพึ่งไม่ค่อยได้ เพราะว่าเขาก็เป็นรัฐบาลมา
หลายครั้งแล้ว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมากมาย”
จะว่าเข้าข่ายดีแต่พูดไหม... “ผมว่าคนเราถ้าทาอะไรไม่ค่อยได้มันก็ต้องพูด มันเป็น
ธรรมดา”
คุณทักษิณถ้าพูดในแง่ของคู่แข่งทางการเมือง เขาเป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวมาก
นโยบายของเขา ความคิดของเขา ซึ่งเขาสามารถทาให้ชาวบ้านต่างจังหวัดเลื่อมใสเขาได้
ซึ่งพวกต่างจังหวัด การสื่อสารก็ไม่ค่อยจะดีพื้นที่มันก็กว้าง คนทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็เลือกเขา
และในส่วนของนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ออกมาว่า ทักษิณคิดเพื่อไทยทา
คือ “ผมว่าถ้ามันของดี ใครจะคิดมันก็โอเค มันไม่ได้อยู่ที่ใครคิด ทักษิณคิด จาลองคิด
ชวนคิด ใครคิด ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็น”
ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้บ้านเมืองเราดีขึ้น
“แต่ถ้าคิดให้ไปฆ่าคน ถึงคนนั้นจะเป็นพระ ความคิดนั้นมันก็ผิดอยู่ดี”
ปัญหาว่าอยู่ที่ว่า “ทาไมเขาถึงกล้าบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนคิดมากกว่า”
ซึ่งเขาไม่จาเป็นต้องบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนคิดก็ได้ ถ้าเขาไม่ต้องการจะใช้เป็นจุดขาย
ว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่ง ที่เขาเอาคุณทักษิณเป็นจุดขาย เพราะว่าเขาทาสาเร็จมาแล้วกี่ครั้ง มีหลาย
เรื่องในอดีตที่เขาเป็นนายกฯ เขาสาเร็จ “จะโกงกินอะไรผมไม่รู้ แต่เขาทาสาเร็จมาหลายเรื่อง”
หากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้าหอมดิออร์ ออกมาโฆษณาว่าคนนั้นเป็นคนคิด คนนี้
เป็นคนคิด เอาเครดิตมา เอามาเป็นจุดขาย
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แต่วันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะว่านโยบายที่ออกมาวันนี้มันดีหรือไม่ดี แต่การันตี ได้ว่าคนนี้เป็น
คนคิด ซึ่งที่ผ่าน ๆ มาก็ดูจากผลงานของเขา ไม่ว่าจะเป็น 30 บาทรักษาทุกโรค บ้านเอื้ออาทร ที่เขา
ทาสาเร็จจนทุกคนก็ได้อนิสงค์กันไป และยังมีอีกหลายเรื่อง
“แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาจากคุณทักษิณคนเดียวนะ ต้องรวมถึงทีมงานเขาด้วย
เพราะสมัยคุณทักษิณเป็นรัฐบาล เขามีทีมงานเยอะแยะ”
ถ้าจะให้คาจากัดความว่าคุณทักษิณ “ก็จะหมายถึงทีมงานของเขาด้วย เป็นการบริหาร
แบบบริษัท”
การทางานระบบบริษัทกับระบบราชการมันต่างกัน แบบบริษัทหมายความว่าคุณพร้อมที่
จะจ้างคนมีฝีมือจากข้างนอกมาทางาน ถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย
สังเกตไหม สมัยคุณทักษิณทีมงานเขาเยอะมาก เป็นคนข้างนอกทั้งนั้นเลย คนที่ประสบ
ความสาเร็จในทุกแขนงเข้ามา มันจึงหลากหลาย
“บ้านเรามันไม่ได้จะมีแต่เรื่องของกฎหมาย ยังมีเรื่องของการค้า และอีกเยอะแยะ”
หากจะถามว่าเป็นนอมินีรึเปล่า ? ก็คงเป็น...
“มันก็เห็นชัดอยู่แล้ว เขาก็สั่งการกันมา”
“แต่ผมว่ารัฐบาลอื่นมันก็มี”
คาว่า นอมินี มันแปลว่า เป็นตัวแทน มันอาจจะแรงไป เรียกว่าเขาฟังความคิดเห็นฟัง
คาแนะนาดีกว่า
เขาเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกัน เขาจะทาอะไรเพื่อกันก็คงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่การที่ยิ่งพูด ยิ่งบอก มันยิ่งทาให้คนทั้งประเทศคิ ดว่ายิ่งลักษณ์เป็นนอมินีของทักษิณ
ก็อาจจะทาให้เพาเวอร์ของเขายิ่งมากขึ้น
ถ้าผมเป็นนักการเมือง ผมเชื่อว่าว่าคุณทักษิณ มีอานาจเหนือคุณยิ่งลักษณ์ ผมอยากได้ไร
ผมก็วิ่งหาคุณทักษิณ ใครอยากได้อะไรกับรัฐบาลนี้ก็วิ่งหาคุณทักษิณ เพราะทุกคนชอบพูดว่าเขาเป็น
นอมินีกัน ซึ่งมันมีอะไรบางอย่างมันขัด ๆ กันอยู่
เหมือนพระเจ้า... คุณบอกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็ไปไหว้พระเจ้ากันหมด ถ้าบอกว่า
คุณทักษิณไม่มีอะไร ทุกคนก็จะเฉย ๆ มันมีอะไรที่เป็นสองด้าน
“เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อสิ่งเหล่านั้น มันก็จะทาให้สิ่ง ๆ นั้นยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งนั้นก็
จะเล็กลง”
ถ้าทุกคนเชื่อว่าคุณยิ่ งลั กษณ์เขาเป็นนอมินี เธอก็จะกลายเป็นคนที่ห มดอานาจ คุณ
ทักษิณก็จะดูยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อทุกคนเชื่อเช่นนั้น ทุกคนก็จะไปขอทุกอย่างจากคุณทักษิณ มันอาจจะไม่ดี
“แต่เราก็ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถห้ามใจเราได้ว่า อย่าไปเชื่อ !
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ที่ผ่านในอดีต ตั้งแต่ 14 ตุลา 2516 ผมรับรู้การฆ่ากันแบบเยอะ ๆ ก็หลายครั้ง ผมไม่
เข้าใจว่าทาไมคนตายเป็นสิบเป็นร้อยแล้วทุกคนรอดหมด “ถนอม ณรงค์ ประภาส ทุกคนรอดหมด สุ
จินดา ปฏิวัติกี่ครั้งก็รอด ตายเท่าไหร่ก็รอด ๆ”
แล้วครั้งนี้จะให้รอดอีกเหรอ ? “ผมว่าถ้ามันจะอย่างนี้ มันก็ฆ่ากันอะไรกันแบบง่าย ๆ
เพราะยังไงก็รอด มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตั้งกฎเกณฑ์กันว่า คนตายเป็นสิบเป็นร้อยหรือแค่หนึ่ง
คน มันควรจะมีการพิสูจน์กันจริง ๆ ว่ามันคืออะไร แล้วก็ต้องมีการรับโทษกัน ไม่อย่างนั้นก็มีแต่คน
อยากปฏิวัติ ปฏิวัติเสร็จก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ทุกอย่างรอด ๆ”
ก็ไม่ได้หมายถึงคุณอภิสิทธิ์หรือว่าใครนะ แต่ผมไม่เข้าใจตั้งแต่ยุคก่อน ๆ แล้ว มันไม่เคยมี
ใครติดคุกเลย อย่างมากก็ออกนอกประเทศ แล้วคุณก็กลับเข้ามาใหม่ มาฆ่ากันหลายศพ ไม่เคยติดคุก
ไม่เคยขึ้นคดี ไม่เคยอะไรเลยแล้วมันยังไง ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้เลยมันไม่มี ทหารนึกอยาก
ปฏิวัติก็ปฏิวัติ เพราะว่าปฏิวัติแล้วไม่มีความผิด คนตายก็ไม่มีผล...
ส่วนเรื่องที่รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมออกมานั้น...
“ส่วนตัวผมสงสารคนที่เขาติดคุกนะ เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ถึงจะเป็นคนที่เข้ามาร่วม
การชุมนุมจริง ๆ แต่เขาก็ยังเป็นคนที่น่าสงสาร น่าเห็นใจที่ยังต้องติดคุกอยู่ คนพวกนี้ควรที่จะได้รับ
อิสระ”
แต่ว่าการนิรโทษกรรมทั้งหลาย ถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณก็
ดี เรื่องฆ่ากันที่ราชประสงค์ก็ดีและถ้ามันก็ต้องเคลียกันหมด ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
แต่อรุณให้ความเห็นว่า หากสสมมติทาแล้ว ออกมาแล้ว บ้านเมืองมันจะเดินหน้าไปได้
จริง ๆ มันก็น่าสนใจ แต่ผมกลัวว่ามีมาแล้วเกิดมาแล้วมันก็จะกลับไปที่เดิมอีก ทุกคนหลุดหมด แล้วก็
มาอาละวาดกันใหม่ กลายเป็นว่ามาเริ่มต้นในสิ่งที่เริ่มมา
“ใครจะการันตีได้บ้างว่ามันจะไม่เกิดขึ้น”
เรามาพูดกันว่า ระหว่างคนที่เขาติดคุกอยู่ในตอนนี้กับคนที่ทาผิดได้รับการอภัย มันดูแล้ว
ขัด ๆ กันอยู่
หากทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอีก ประชาชนก็เหมือนเดิม ทุกคนก็เหมือนเดิม เริ่มกัน
ใหม่ มารีเซ็ตกันใหม่โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเลย เดี๋ย วมันก็กลายเป็นว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิม
อีก เดี๋ยวก็แฮงค์อีก
และการแก้ไขรับธรรมนูญนั้น ส่วนตัวผมว่า รัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ตาม
ยุคตามสมัย คุณอย่าคิดว่ามันจะแก้ไขไม่ได้ ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาคิดว่ามันควรจะแก้ มันก็แก้
สมัยรัฐบาลที่แล้วก็แก้ตั้งเยอะแยะ ฝ่ายค้านในสมัยก่อนก็ค้าน พอมาในสมัยนี้ฝ่ายค้านได้
เป็นรัฐบาลก็จะแก้ ฝ่ายรัฐบาลที่แล้วบอกมึงแก้ทาไม ?
ถ้าแก้แล้วได้ผลประโยชน์กูก็ดี ถ้าแก้แล้วมันเกิดความเสียหายต่อกู กูก็ว่าไม่ดี
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แน่นอนละ คนที่จะแก้สาเร็จก็จะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น ไม่ว่าจะยุคไหน ๆ เพราะว่าต้อง
ใช้เสียงในรัฐสภาเป็นคนแก้
แล้วรัฐบาลมันจะโง่แก้ให้มันเสียเปรียบหรือ ? ใช่ปะ
ทุกครั้งมันต้องแก้ให้มันได้ประโยชน์ แต่ถามว่า แล้วประชาชนอยู่ตรงไหนของการแก้
รัฐบาลมันอยู่ได้ด้วยประชาชน และการแก้ มันก็ต้องเอาใจประชาชนส่วนหนึ่งแหละ เพราะถ้าไม่เอา
ใจประชาชนแล้ว ต่อไปเขาก็ไม่เลือกมัน
เมื่อก่อนประชาธิปัตย์แก้เรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ เขาก็แก้
สาเร็จ พอเลือกตั้งเขาก็แพ้...
นั่นก็ทาให้เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อแก้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะการ
เลือกตั้ง แก้แล้วคุณอาจจะแพ้ก็ได้ เพราะว่าประชาชนเขาไม่เห็นด้วย
การที่แก้ไขสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้มาจากการเลือกตั้ง ถ้าแก้แล้วมันดีก็ดีไป
แต่เราก็อย่าลืมว่า ถ้าหากวันใดประชาชนเกิดเลือก สส. หรือ สว. ดี ๆ ขึ้นมาละ
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การแก้หรือไม่แก้ ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราให้ความรู้อะไรกับประชาชน
ให้รู้ว่าทาไมเขาถึงแก้กัน
และถ้าจะถามว่าสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มาจากการเลือกตั้งดีไหม ?
“ผมว่า การเลือกตั้งมันดีที่สุด ผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น”
อย่าไปคิดว่ามันไม่ดี อย่าคิดว่าประชาชนเขาเลือกไม่เป็น ให้โอกาสประชาชนหน่อย ครั้ง
นี้เลือกผิดไม่เป็นไร ครั้งหน้าเขาก็จา ให้เวลาเขาในการที่จะเดินไปข้างหน้า จะเดินไปได้แค่ก้าวเดียว
หรือสองก้าวก็ช่างมันเถอะ ดีกว่าอยู่กับที่หรือถอยหลัง
เรามาคิดดู ถ้าสมมติว่าให้เลือกตั้งแล้ว สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่มาจากทักษิณเขาเยอะ
เพราะว่า ฐานเสียงต่างจังหวัดเขามีเยอะ...
ทาไมเราไม่แก้ที่ต้นเหตุ ?
ทาไมคนถึงไปเลือกทางนู้นมากกว่า ทาไมเลือกฝ่ายค้านน้อย คือ ถ้ามัวแต่เอาเปรียบกัน
ในกติกาเหมือนนักมวยอะ มาคิดอยู่ได้ว่ากูจะเอาชนะมันยังไง แทนที่จะไปฟิตร่างกายให้เข้มแข็ง
แข็งแรงจะได้ไปสู้กับมันตามกติกาที่ตั้งไว้ หรือกติกาที่กูเสียเปรียบแต่กูแข็งแรง กูก็ชนะได้ และมันก็
ไม่ได้อยู่ที่กติกาอย่างเดียวมันอยู่ที่เราด้วย ว่าจะสู้กับมันขนาดไหน เราเตรียมตัวขนาดไหน เราต้อง
แข็งแรงขนาดไหนถึงจะชนะได้ แทนที่ว่าเราจะไปเปลี่ยนตัวกติกากันอยู่เรื่อย ๆ เปลี่ยนครั้งนี้ ครั้งหน้า
มันแพ้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ร่างกายนักกีฬาก็อ่อนแอลง ๆ ไม่ต้องชกหรอก แค่
เดินมาก็ขาหักแล้ว
ส่วนเงินกู้ 2 ล้านล้าน... ไม่รู้นะ “ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องหนี้สิน”
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คือ ผมฟังแล้วก็ขา ๆ มีคนเขียนการ์ตูนที่ไหนสักแห่ง เขาบอกว่า มีลูกกับชาวนานั่ งอยู่ใน
ท้องนา แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน คนที่เป็นลูกบอกกับพ่อว่า มันผ่านบ้านเรา แล้วเราจะได้
ประโยชน์อะไร ? เราไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลย...
ผมว่า คุณคิดอย่างนั้นไม่ได้
เครื่องบินที่มันบินผ่านหัวเราทุกวัน ๆ คุณเคยขึ้นไหม ? คุณก็ไม่เคยขึ้น คุณไม่อยากให้มี
สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงคุณจะไม่เคยขึ้นเครื่องบิน
แต่ประโยชน์ทางอ้อมของการมีสนามบินสาหรับคนจนคืออะไร ? ก็มีคนเข้ามา มีการขน
ถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ประเทศก็เจริญ แล้วจะมาบอกได้ไงว่าสร้างทาไม ?
เราได้ประโยชน์อะไร ? ประโยชน์ทางอ้อมมันมีแน่ เพราะฉะนั้นการเป็ นหนี้เป็นอะไร ก็
ช่างมันเถอะ ทาไป เขาโกงก็จับเขา ผมก็ไม่เข้าใจนะที่บอกว่าโกง ๆ จานาข้าวก็โกง
“ผมว่า ถ้าประเทศเราคิดจะเป็นหนี้ เจ้าหนี้มันก็คงจะไม่โง่หรอกนะ ถ้านโยบายโปรเจค
มันไม่ดีจริง มันก็คงจะไม่ให้กู้หรอก ผมว่าเจ้าหนี้มันก็คงต้องรู้เหมือนกันว่ามันจะมีปัญ ญาใช้หนี้กูรึ
เปล่า มันก็ต้องมีการตรวจสอบกันอยู่พอสมควร”
ส่วนโครงการจัดการน้า อันนี้บางอย่างผมก็ไม่รู้เรื่องนะ มันซับซ้อน งง ๆ
น้ามันจะท่วมหรือมันจะยังไง ? คือ ผมงงมาก ผมไม่เข้าใจ บางอย่างผมไม่รู้จริง ๆ อย่าง
เรื่องเขื่อน ผมก็ไม่รู้
ชาวบ้านบอกอยากได้เขื่อน แต่คนในเมืองบอกไม่เอาเขื่อน ต้องตัดตันไม้ แต่ประเทศอื่น
เขาก็สร้างเขื่อนกันเยอะแยะ สร้างกันใหญ่โตมโหฬารไปหมด... แต่บ้านเราบอกไม่เอา
พูดไปพูดมากลับกลายเป็นว่า ใครบอกให้สร้างเขื่อน ก็กลายเป็นเสื้อแดง
ใครบอกไม่ให้สร้างเขื่อน ก็กลายเป็นเสื้อเหลือง
ถ้าคุณเอาความคิดทั้งหลาย เอาไปใส่ในกระปุกสองกระปุก ที่มีเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง ผม
ว่ามันก็จะฟ่ออยู่อย่างนั้น
ปัญหาของประเทศในตอนนี้ คือ ผมคิดอะไรไปแปลก ๆ พูดอะไรไปแปลก ๆ ซึ่งผมคิดว่า
ผมพูดถูกนะ
สมมติว่าคุณฟังผมพูดจบตอนนี้ แทนที่คุณจะคิดว่าผมจะพูดถูกรึเปล่าวะ
แต่คุณกลับคิดว่ามันเหลืองหรือแดงวะ ?
“ผมว่าเดี๋ยวนี้คนมันเป็นอย่างนี้หมดกันหมดนะ”
เมื่อคืน ผมไปฟังพระไพศาลเทศน์ที่ส วนโมก หลังจากฟังเสร็จผมก็เดินออกมา ได้ยิน
ชาวบ้านพูดคุยกันแทนที่จะฟังพระไพศาลพูดผิดหรือพูดถูก
“กลับพูดว่า เฮ้ยยยย... ท่านเหลืองหรือแดงวะ” คิดดู ถ้าบ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้ คือ
เราจะอยู่กันแบบนี้เหรอ ?
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ความคิดที่เขาพูดถูกผิดมันไม่มีเลยเหรอ ?
อุรุพงษ์ก็กลายเป็นเหลือง เสื้อแดงก็ไม่กล้าเดิน ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไร
กัน
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แปลกเนอะ... ถ้าคนเรามันอยู่แต่ในคอกกัน ผมว่ามันไม่เจริญหรอก ไม่ ฟังกัน... เอาแต่
เหลืองหรือว่าแดง
ส่วนนโยบายรัฐในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่า 300 บาท เงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาท ผมก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนอะไร ตอนนี้ก็เรียบร้อยดี
“ผมเห็นด้วยนะ แต่แรก ๆ ก็ค้านกันหน้าดู คือ แน่นอนคุณเป็นเจ้าของโรงงาน คุณเจอ
การขึ้นค่าแรง 300 บาท แล้วคุณอยู่ไม่ได้ คุณเจ๋ง ก็แสดงว่าธุรกิจของคุณเฮงซวย เอารัดเอาเปรียบ
คน”
ในขนาดที่คนทามาหากิน คุณคิดว่าในชีวิตประจาวัน 300 บาท คนพออยู่ได้ไหม ?
มันก็อยู่ไม่ได้ แล้วคุณเอาความอยู่ไม่ได้มาทางานในพื้นที่ของคุณ แล้วคุณบอกว่าคุณอยู่
ได้ ถ้ า มากกว่ า นี้ คุ ณ อยู่ ไ ม่ ไ ด้ แสดงว่ า คุ ณ ประกอบอาชี พ ที่ ไ ม่ ดี เ ลย เอาเปรี ย บคนแน่ น อน ใช่
แรงงานคน
ทาไมคุณไม่หาอาชีพที่คุณประกอบธุรกิจที่คิดว่าคนที่เป็นลูกน้องคุณ คนงานของคุณ เขา
สามารถอยู่ได้ มันก็เป็นความฉลาดของคุณนะ มันต้องอยู่กันด้วยให้ได้ คุณคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง ซึ่ง
คนที่เขามาทางานให้เรา คนที่ใช้แรงงานให้เรา เขาต้องอยู่ได้และเราก็สามารถขายของได้ พอมีกาไร
ถ้ามันไม่มีกาไรแสดงว่าธุรกิจนั้นคุณก็อย่าทา คุณเอาเปรียบเขาแล้ว
หากคุณคิดจะทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณก็ต้องคิดว่า มันต้องมีต้นทุน
ถ้าต้นทุนสูงขนาดที่คนจะดารงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอดอยาก กลายเป็นว่าคุณทาธุรกิจ
ไม่ได้ ... มันไม่ใช่
“แบบนี้ธุรกิจของคุณคือ โรงงานทาส ?”
ต่อมาในส่วนของโครงการรับจานาข้าว “โกงรึเปล่าผมไม่รู้ ผมรู้อย่างเดียวว่าชาวนาเขา
ได้ แต่ผมไม่เคยเห็นการจับเลย เคยได้ยินแต่ว่าโกงจานาข้าว”
แต่เคยเห็นคดีไหม ? “มันก็เก่งชิบหาย ไม่เคยจับได้ ให้มันโกงไปเถอะ เรามีหูตาตั้ง 36
ล้านคนในการจะดูมัน พรรคประชาธิปปัตย์ก็เก่ง นักกฎหมายเยอะแยะ มึงไม่รู้เลยเหรอ เอามาให้ดู
หน่อย”
เขาก็พูดกันเยอะนะ แต่ใครโกงเราก็จับไม่ได้สักที มันนานแล้วนะ ผมก็รอดูอยู่ว่า เมื่อไหร่
จะจับได้ คือ เราไม่เห็น เรามีแต่ข้อมูลมาประโคม เราไม่เคยเห็นว่ามีการฟ้องร้องหรือมีการอะไรกัน
เลย แล้วจะให้เราคิดยังไง ?
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“ยิ่งเราคิดว่า ถ้าเอ็งเป็นฝ่ายค้าน เอ็งก็ต้องหาเรื่องเขาก่อน ทั้ง ๆ ที่เราก็รู้นะว่าลึก ๆ มัน
ก็น่าจะโกง แต่ว่าจะให้เราที่เป็นประชาชนไปหาหลักฐานมาหรือไปจับเขาเหรอ แล้วเราจะหาจากที่
ไหนละ ?”
ฝ่ายค้าน คุณก็ต้องช่วยกัน ในขนาดที่คุณบอกว่าเขาโกง คุณก็ต้องหาหลักฐานมา เขาก็
น่าจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ คนเฝ้าโกดัง พ่อค้าข้าว ข้าราชการ ก็น่าจะมีที่เป็นพวกคุณบ้าง พยามที่จะหา
หลักฐานมาให้ได้ ทาไมมันไม่มีเลยหรอ ?
(ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านใกล้กัน แล้วไอข้างบ้านก็บอกว่าไอนั้นมันเป็นโจร แต่กูก็ไม่เคย
เห็ นมัน โดนจับ สั กที มัน ก็กิน ก็นอนอยู่ในบ้านทุกวัน และมันก็ไม่ได้ทาอะไรกู แล้ว ทาไมมึงไม่แจ้ง
ตารวจให้ไปจับมัน ตารวจมาเฝ้าแล้วก็ยังจับไม่ได้อีก แล้วจะให้กุไปจับมันเหรอ ?)
“ก็เข้าใจว่าโกงมันต้องมีแน่นอน มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้ แต่เอามาให้เห็นสักหน่อยได้ไหม
นี่มันเป็นปีแล้วนะ พอผมถามใครเขาก็บอกว่ามีเรื่องอยู่เต็มเลยที่ดีเอสไอ (DSI)”
“คุณก็เอาออกมาสักทีได้ไหม ก่อนที่ปีหน้าเขาจะเริ่มกันอีกแล้ว เขาจะโกงกันอีกแล้ว
บอกว่าโกง ๆ ปีหน้าจะให้เขาโกงแล้วมึงจับไม่ได้อีก แล้วให้กูทาไงละ เข้าสภาก็แพ้เขา”
เรื่องยางพาราก็เหมือนกัน ส่วนตัวผมเป็นใต้มีสวนยางอยู่ และรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจาก
สวนยาง
“ผมว่า ยางมันไม่เหมือนพืชอื่น คุณปลูกครั้งเดียว คุณก็ไม่ต้องทาไรเลย ก็จะมีคนมา
รับจ้างกรีดยาง จากนั้นคุณก็ได้ส่วนแบ่ง ผมอยู่กรุงเทพฯ เขาก็ส่งเงินมาให้ ปกตสมมติถ้าราคามัน 10
บาท คุณก็ได้แล้ว 5 บาท ถ้าราคา 100 บาท คุณก็ได้ 50 บาท มันขึ้นลงตามสภาวะของราคาตลาด
ซึ่งมันไม่เหมือนข้าวต้องลงทุนปี ปีนี้เจ๊งปีหน้าต้องลงใหม่ ทาใหม่ ต้องลงทุนทุกปี แต่ยางมันไม่ ต้อง
ลงทุนทุกปี คุณลงทุนปลูกยางคุณก็รอแค่ให้มันโต ใส่ปุ๋ยอย่างเดียว พอประมาณ 10 ปีมันก็สามารถ
กรีดได้ พอคุณโค่นคุณก็สามารถเอาต้นไปขายได้อีก”
ราคามันก็ตกต่าตามสภาวะ ไม่ใช่ว่ามันไม่เคยตกนะ 30 บาทยังเคยมีเลย
ถ้าช่วยกันจริง ๆ แล้ว คือ ระบบของสวนยางตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนคนที่
มีครอบครองเกิน 100 ไร่จะน้อยมาก เป็นการเกษตรที่ทากันเองกรีดกันเอง
ส่วนพวกที่สอง คือ ทาแล้วจ้างคนกรีด เพราะฉะนั้นคนที่มีเยอะ ๆ มันก็จะง่ายขึ้น
และสุดท้ายเดี๋ยวนี้ นักการเมือง นายทุนมันมีเป็นหมื่น ๆ ไร่ต่อคน ขบวนการตรงนี้มันก็
เลยมีมากขึ้น
สมัยก่อนคุณมี 10 ไร่ 20 ไร่ มันจะขึ้นจะลงคุณมีปัญญาจะมาโวยวายไหม แต่ปัจจุบันคน
มีเป็นหมื่นไร่ พันไร่ คุณคิดดูวัน ๆ เขาได้เป็นแสน ๆ บาท และเขาก็เสียงใหญ่ เขามีคนงานเป็นร้อย ๆ
คน เพราะฉะนั้นราคายางจะปรับขึ้นแค่บาทเดียวของเขา มันเป็นเรื่องใหญ่ มันจะลงบาทหนึ่งก็เป็น
เรื่องใหญ่
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ระบบตรงนี้ มันเคลื่ อนไปจากสั งคมเกษตรกร จริง ๆ เดี๋ยวนี้ส าหรับบางคนในการทา
ยางพารามันไม่ได้เป็นเกษตรกรรมแล้วมันจะกลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้ว
และในปัจจุบันนี้ยางพารา เขาก็ปลูกกันหมดทั้งภาคใต้ ภาคอีสาน เพราะฉะนั้นผลผลิต
มันก็เลยเยอะ มันไม่เหมือนข้าวผลผลิตนับวันยิ่งน้อยลง
ส่วนหนึ่งก็มาจากนายทุนและนักการเมือง เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนในประเทศรู้สึก
ว่าเรียกร้องโดยการใช้กาลัง ใช้ความรุนแรงแล้วจะได้ในสิ่งที่ต้องการ
ก็คล้ายกับการที่เรามีลูก ถ้ามันร้องมาก ๆ แล้วมันจะได้ของ มันก็จะร้องต่อไปเรื่อย ๆ
มันเป็นวิธีการหนึ่ง...
ก็อย่างว่า คนที่เขามีน้อย ๆ เขาก็เดือดร้อนถ้าราคามันตก แต่ถ้ามาคิดแล้วว่า หากต้อง
มาช่วยกันทั้งหมดมันก็ไม่แฟร์กับคนที่ไม่มีสวนยางเลยที่คุณต้องมาเสียภาษีทดแทนให้กับสิ่งตรงนั้น
ถ้ามีบางอย่างที่จะไปช่วยสาหรับคนที่เขามีน้อย ๆ เราก็อยากจะช่วย
แต่ไม่ใช่ว่าพอเอาเงินลงไป ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่มันกินกันหมด คือ โยนอาหารลงไปแล้ว
ปลาใหญ่มันก็แย่งกินหมด ตัวเล็ก ๆ มันไม่ค่อยได้กิน
คราวนี้จะทายังไงละ ? ถึงจะช่วยให้ปลาตัวเล็ก ๆ ได้กินหรือให้ตัวใหญ่ ๆ มันกินน้อยลงก็
ได้ ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ช่วยนะ
แต่ผมอยากจะให้คนที่เขามีน้อย ๆ จน ๆ ได้ประโยชน์จริง ๆ ไม่ใช่ว่าคุณช่วยไป 10 บาท
แล้วมาหารกัน ไอตัวเล็ก ๆ ก็ได้นิดเดียว กฎเกณฑ์การช่วยมันน่าจะเปลี่ยนมากกว่าการไม่ช่วย มัน
ต้องคิดถึงว่าของบางอย่างมันต้องพึ่งพาโลกต้องดูตลาดดูราคา ไม่ใช่ว่าคุณจะตามใจ
ส่วนเรื่องไฟใต้การที่รัฐบาลได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับกลุ่ม BRN ผมไม่เข้าใจ ว่าทาไมมัน
รบกันอยู่นาน ไม่เลิก ตั้งแต่ผมเกิดจนผมจะตายอยู่แล้ว ก็อยู่อย่างนี้ ยื้อกันไปยื้อกันมา ตายกันไปตาย
กันมา จะเอาเขามาเป็นพวกเรา ผมว่าถ้าจะเอาเขามาเป็นพวกแล้วต้องมาสูญเสียกันขนาดนี้ ก็เฉย ๆ
กันไป สบาย ๆ กันไม่ดีกว่าหรือ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้เขาไปปกครองหรือแบ่งแยกอะไรกันนะ แต่คือให้เขาอยู่กัน
ได้แบบสบายใจ เราอาจจะเสียหน้านิด ๆ หน่อย ๆ การที่ตายกันอยู่ทุกวันก็เสียหน้ากันพอสมควรแล้ว
เราต้องยอมรับว่าวิถีการดารงชีวิตการเป็นอยู่มันไม่เหมือนกัน คุณจะเอาหมูไปยัดปากแขกทุกวัน มันก็
ฆ่าคุณอะ
ซึ่งผมว่าบางครั้งมันเป็นการตายที่ซึ่งไร้ประโยชน์ ไร้สาระจนเกิดเหตุแล้วมันไม่ได้อะไร
ขึ้นมาเลย และการตายของคนแต่ละคนกับสิ่งที่เป็นทางการอย่างนี้ หลุมที่มันลึกอยู่มันก็น่าจะตื้น
ขึ้นมาบ้าง น่าจะดีขึ้นมาบ้าง
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ถ้าจะถามว่าสร้างสถานการณ์ไหม ? ทางใต้มันก็ใช้งบกันเยอะจริง ๆ แต่ว่าไปใช้อะไรบ้าง
ผมไม่รู้ ใช้ถูกใช้ผิดผมไม่รู้ เพียงแต่ว่า มันต้องเสียเงินกันเยอะ ต้องเสียทั้งชีวิตเสียทั้งเงิน ทหารก็โดน
กล่าวหาบ้าง ต่อว่าบ้าง เสียหมดทุกอย่าง แต่ผมว่ามันน่าจะมีทางออก
“แต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นกันทั้งโลก มันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย”
และการที่ส่งตัวแทนไปคุย ผมก็ไม่คิดว่าจะลดความรุนแรงได้ มันเหมือนกับเป็นโรคที่
รักษาไม่ค่อยจะถูกจุด มันไม่รู้โรคอะไร มันเหมือนเราต่อสู้กับผี ซึ่งทุกคนบอกว่าเห็น แต่ไม่มีใครจับมา
ให้ดูได้สักตัว ว่ามันเป็นยังไง
ผีในที่นี้หมายถึงว่าความคิดอะไรบางอย่าง การเจรจาผมว่ามันไม่สาเร็จหรอก ถ้าสาเร็จ
มันก็สาเร็จไปนานล่ะ
ผมสงสารคนที่ต้องไปประกอบอาชีพ ไปเป็นราชการ ไปเป็นทหาร ไปเป็นตารวจ เดี๋ยว
ตาย ๆ คิดดูถ้าเป็นญาติพี่น้องเรา และเขาไม่ได้มีความคิดอุดมการณ์อะไรเลยนะ เขาคิดแค่ตน้ื ๆ
กูไปคุ้มครองครู เขาคิดแค่นั้น
กูอยู่เวร เขาคิดแค่นั้น
เขาไม่ได้คิดว่าระบบเรากาลังทาอะไรกันอยู่ คือ ผมว่าถ้าคนต้องไปประจาการที่นั้น เราก็
ต้องอบรมให้เขาเข้าใจว่าปัญหาจริง ๆ มันคืออะไร มันจะเป็นทางที่ดีกว่า
แต่สิ่งที่ทาอยู่ตอนนี้ กลายเป็นว่าป้องกันอย่างเดียว แนวรุกมันไม่มีเลย
จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน
ถ้าในแง่นักเขียนการ์ตูน เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า นักเขียนการ์ตูนการเมือง ส่วนมาก
ในประเทศไทยมักจะเขียนแทบทุกวัน อย่างผมต้องเขียนถึงสองชิ้นต่อวัน ก็คือ 2 ฉบับ แล้วมีราย
สัปดาห์อีก 2 ฉบับ ตอนนี้ที่ผมทางานอยู่ก็ คือ กรุงเทพธุรกิจรายวัน มติชนรายวัน มติชนรายสัปดาห์
แล้วก็เนชั่นจะเขียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เป็นภาษาอังกฤษ
การที่ต้ อ งทางานเยอะซึ่ งมั น ไม่เ หมือ นกั บนั ก เขีย นการ์ ตู นต่ า งประเทศ ซึ่ ง หมายถึ ง
ประเทศที่เขาเจริญแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับอังกฤษ อเมริกา เขาเขียนไม่เยอะ และเขาก็หยุดได้โดยไม่
จากัด อยากจะพักก็พัก บางทีก็หยุดเป็นอาทิตย์ หยุดเป็นเดือน ซึ่งของต่างประเทศในหน้าการ์ตูนนั้น
เขาจะไม่ได้ล็อคหน้าเอาไว้ จะต่างจากบ้านเรา
อย่างผมเขาก็ล็อคหน้าไว้ทุกวัน ถ้าผมไม่เขียน เขาก็เดือดร้อนไม่มีคนแทน เพราะฉะนั้น
การจะไปต่างจังหวัด จะไปไหนก็ต้องเขียนไว้ล่วงหน้า แต่ตอนนี้ก็โชคดีหน่อยมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถ
เขียนข้างนอกได้ แต่มันก็ไม่สะดวกเหมือนอยู่ที่บ้าน
การเขียนการ์ตูนทุกวันมันไม่เหมือนเขียนบทความ เพราะบทความสามารถอธิบายได้ว่า
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็วิจารณ์กันไปเล็ก ๆ น้อย ๆ
แต่การ์ตูนมันต้องคิดเก๊ก คิดมุข มันก็ทาให้ยากสาหรับตรงนี้
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เรื่องบางเรื่องที่เราคิดออกอยากจะเขียน แต่เราไม่สามารถนึกเก๊กการ์ตูนได้ มันก็เขียน
ไม่ได้ มันก็จะกลายเป็นแค่การ์ตูนบอกเล่าเฉย ๆ กลายเป็นการ์ตูนที่ฝืด ๆ ไม่สนุก
ส่วนการเลือกประเด็นข่าวสารที่จะนามาใช้เขียน ประกอบด้วย 2 ส่วน ต้องมีเก๊กและ
เป็นเรื่องที่เราคิดว่าชาวบ้านเขาต้องรู้เรื่อง เพราะการ์ตูนมันไม่ได้อธิบายทั้งหมด เขียนในเรื่องที่คุณคิด
ว่าคนเขารู้เรื่อง ถ้าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ข่าวสาร ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าคุณเขียนเรื่องอะไร เพราะการ์ตูน
มันไม่สามารถอธิบายได้เหมือนบทความ
การ์ตูนจะเกิดขึ้นได้ มันต้องปล่อยให้ข่าวสารเกิดขึ้นบ้างพอสมควร ให้คนเขารับรู้ แล้ว
เราถึงจะค่อยแสดงความคิดเห็น หากมีข่าวเกิดขึ้นวันนี้ แล้วปล่อยไปเลยคนก็จะงง ๆ เขาก็จะไม่รู้ว่า
คุณเขียนเรื่องอะไร
ในการเขียนก็ต้องหาข้อมูลข่าวสารตลอด คือ ผมเป็นคนที่จะต้องเขียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้องเขียนให้ชาวต่างชาติดู เขียนให้นักธุรกิจดู เรื่องความรอบด้านมันก็จะต้องสูงหน่อย
เช่น ผมจะเขียนเรื่องกฎหมายโอบามาแคร์จะผ่านสภาไหม ผมก็ต้องหาข้อมูลว่ากฎหมายนี้มันคืออะไร
มันจะผ่านยังไง ถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็หาจากตามอินเทอร์เน็ต หนังสือ บางทีก็จดไว้บ้าง แล้ว
จากนั้นเราจึงสรุปเป็นการ์ตูนว่ามันควรออกมาเป็นการ์ตูนรูปอะไร
แต่ถ้าได้ข้อมูลแล้ว หาข้อมูลแล้ว คิดเก๊กไม่ออก คิดการ์ตูนไม่ออก ก็ช่างมัน ก็ไม่เขียน
สาหรับตัวการ์ตูนคุณยิ่งลักษณ์ เธอเป็นนายกฯคนแรกที่ผมไม่ได้มีความพยายามในการ
วาดหน้าเธอเลย วาดยาก ก็เลยไม่ค่อยซีเรียส ทาให้กลายเป็นการสมมติมากกว่า
สิ่งที่ผมทาอยู่ตอนนี้ คือ ผมคิดว่าการ์ตูนการเมืองที่อยู่ในหนังสือพิมพ์มันไม่ควรจะเป็น
การ์ตูนที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างเดียว มันควรที่จะเกี่ยวกับสังคมชีวิต และไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่ด่าคน
อย่างเดียว เพราะการ์ตูนมันกระแทกเสียดสีคนอยู่ทุกวัน
“ผมคิดและเริ่มทามานานแล้วว่า จะทาให้การ์ตูนมันมีคุณค่ามากกว่านั้น มันควรจะเชิดชู
คนบ้าง เช่น วันนี้ผมเขียนเรื่องหมอเทวดาที่เพิ่งตายไปมีมือที่แกช่วยคน แล้วก็พ .ศ.เกิดกับพ.ศ.ตาย
แล้วก็มีมือให้ความหวัง โดยใช้คาเรคเตอร์จากตัวของหมอ มีแบบโดยหาจากอินเทอร์เน็ต”
สายันญ์ สัญญา ตายไปผมก็เขียน บางครั้งเราก็ต้องเชิดชูคนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรา
เอาแต่ตาหนิ ติเตียนคน ทาไมเราจะต้องเขียนการเมืองเพียงอย่างเดียว คนดี ๆ เราก็น่าจะเขียนถึงเขา
บ้าง
แต่ผมแปลกใจมากที่สุดตั้งแต่เขียนการ์ตูนมา ทุกสมัยแม้แต่เมืองนอกน้อยครั้งที่นักเขียน
การ์ตูนจะเขียนต่อว่า ล้อเล่น ประชดประชันฝ่ายค้าน ส่วนมากเป็นรัฐบาลเพราะมันมีผล รัฐบาลทา
ผิดทาไม่ดี นโยบายไม่ดีเขาก็ติติงไป เพราะมันเป็นผลกระทบต่อประชาชน มีแต่วันนี้เท่านั้นแหละที่
ประชาชนสนใจว่าฝ่ายค้านพูดยังไงวะ และมันก็มีนักเขียนการ์ตูนการเมืองหลายคนที่เขียนแบบด่า ๆ
ฝ่ายค้าน แปลกไม่เคยมี...
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“ผมว่ามันเป็นความตกต่าที่สุดของฝ่ายค้าน”
จริ ง ๆ แล้ ว จะว่า ไปก็ ไ ม่ รู้จ ะด่ าฝ่ า ยค้ า นเขาไปท าไม ? ในเมื่อ คุ ณไม่ ไ ด้เ ป็ น คนที่ คุ ม
นโยบาย
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“แต่นี่แสดงว่า อาจจะไปค้านเขาแบบบื้อ ๆ แปลกนะ”
อย่างที่อเมริกาโอบามา โดนนักเขียนการ์ตูนซัดทุกวันเลยนะ
เมืองไทยในสมัยจอมพลถนอม นักเขียนการ์ตูนเขียนกันจนติดคุกติดตะราง ฝ่ายค้านก็
ช่วย ๆ กัน เพื่อให้รัฐบาลเดินให้ถูกทาง ทาให้ถูกต้อง แต่ตอนนี่กลายเป็นต้องมาช่วยรัฐบาลฟาดฝ่าย
ค้าน
การ์ตูนการเมือง ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบง่าย ๆ มันก็เหมือนมีโต๊ะจีน มีหมู เห็ด เป็ด ไก่
เต็มโต๊ะ ก็เหมือนกับหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ มีข่าวสาร สารคดี คอลัมน์เต็มไปหมด
แต่บนโต๊ะจีนมันมีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ มันคือน้าจิ้ม อันนี้ก็คือการ์ตูน มันจะช่วยให้ปลา
อร่อยขึ้น ไก่อร่อยขึ้น จะไม่มีก็ไม่ได้ แต่ถ้าคุณจะกินน้าจิ้มอย่างเดียว ไม่มีปลา ไม่มีไก่ก็ไม่ได้ น้าจิ้มก็
แค่ช่วยทาให้รสชาติในการรับข่าวสารดีขึ้น
และจริง ๆ แล้วมันก็อยู่ที่คนเขียนการ์ตูนด้วย ว่าจะให้ความสาคัญมากน้อยขนาดไหน
ทาให้คนเชื่อถือขนาดไหน อาจจะเขียนแล้วมันตลก
เพราะอะไรก็ตามที่มันตลกแล้วมันจะไม่ค่อยซีเรียส พอไม่ซีเรียสคนก็จะไม่ค่อยเชื่อถือ
ถามว่ามันมีอิทธิพลไหมมันก็มี แต่มันไม่ได้มีถึงขั้นเอาไปโพสต์ แล้วเปลี่ยนแปลงอะไรต่อ
มิอะไรได้ มันไม่ถึงขนาดนั้น
ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนาเสนอ มันก็อยู่ที่ผมเอง อยู่ที่คนแต่ละคน
ถ้าเรามีเมตตากับคน การ์ตูนออกมาก็จะดูรู้ว่าที่เราติไปติงไป ก็เพราะว่าด้วยความเมตตา
นะ ไม่ได้ด้วยความอาฆาตมาดร้าย ถ้าเรามีเมตตามันก็ปลอดภัยกับทุกเรื่อง อย่าไปอคติและก็คิดอยู่
เสมอว่าลูกเขาก็อ่าน ถ้าไปเขียนด่าพ่อแม่เขารุนแรง ลูกเขาจะรู้สึกยังไง ถ้ามีเมตตาต่อกันบ้างก็อาจจะ
ช่วยให้สังคมมันดีขึ้น สังคมมันปลอดภัยขึ้น
ส่วนเรื่องที่ไม่รู้จริง ๆ ก็อย่าพึ่งไปสรุป เพราะการ์ตูนมันเป็นเรื่องที่เราต้องฟันธงไปเลยว่า
ใช่หรือไม่ใช่ ไม่เหมือนกับบทความหรืออะไรบางอย่าง
ความแตกต่างระหว่างการทางานกับหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ
ประเทศไทยหนังสือพิมพ์มันไม่เหมือนเมืองนอก ที่อาจจะใช้ 2 ชิ้นเหมือน ๆ กันได้
แต่เมืองไทยต้องเป็น 2 ชิ้นที่คนละเรื่องกัน อย่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฯ ก็จะเป็น
สาหรับคนที่มีการศึกษาหน่อย ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนกับจะเป็นพวกร้านแฮมเบอเกอร์ฝรั่ง ๆ หน่อย
มติชนรายวันก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว รสชาติก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผมว่า
ยกตัวอย่างเช่น อย่างมีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้น ผมจะเอาไปขายที่ร้านไหน
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อะไรที่เป็นการเมืองหน่อย ๆ ฮาร์ดคอหน่อย ๆ เราก็จะเอามาขายที่มติชน
อะไรที่เป็นเศรษฐกิจ ความคิดหน่อย ๆ ก็เอาไปเขียนที่กรุงเทพธุรกิจ
ส่วนที่เนชั่นก็จะเป็นเรื่องของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ และภาพรวม ๆ ของรัฐบาล มติ
ชนสุดสัปดาห์ก็จะอาร์ต ๆ หน่อย ดูรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง มันศิลปะหน่อย ๆ มันก็ต้องแยกแยะ งาน
มันก็จะหนักหน่อย เพราะซ้ากันไม่ได้
งานบางครั้งมันก็ฝืด ๆ บ้างดี ๆ บ้าง แต่ด้วยความที่เราต้องเขียนทุกวัน ต้องมีทุกวัน คุณ
จะมาฝืดกับมันไม่ได้หรอก มันมีแต่ว่าจะสะใจเรารึเปล่า บางวันคิดได้ดีเราก็มีความสุข แต่บางวันมันไม่
ดี แต่มันจาเป็นจะต้องออก ก็ปล่อย ๆ กันไปบ้าง
ถ้าเราไปซีเรียสให้มันดีทุกวันเราก็ทามันไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เขียนรูปประกวดที่จะเสร็จ
เมื่อไหร่ก็ได้ มันก็เหมือนไก่แหละ ที่เช้าขึ้นมาก็ต้องไข่ 2 ฟอง ๆ ไม่ไข่ก็ไม่ได้ คุณก็โดนเขาฆ่า เพราะ
คนกินเขาอยากจะกินอยู่
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การ์ตูน “หนูนากับป้าแจ่ม” โดย สุรพล พิทยาสกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ถ้าคุณทางานด้านนี้ คุณไม่ควรจะรักใครสักคน...
ผมเห็นมาเยอะ ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหน เหมือนเห็นนักแสดงที่ผ่านมาแล้วเปลี่ยนฉากกัน
ไป ผมไม่ได้ให้ความสาคัญในตัวของรัฐบาลไม่ว่าชุดไหน ๆ ก็ตาม ใครจะมาก็ได้ แต่ขอให้มาทา
ประโยชน์ให้กับประเทศอย่างจริงจัง
รู้จัก...พล ข่าวสด
“พล ข่าวสด” หรือ สุรพล พิทยาสกุล เริ่มแรกเขาทางานอยู่ที่การ์ตูนขายหัวเราะ อยู่พัก
หนึ่ง จากนั้นก็เปลี่ยนไปเขียนแบบเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ มีเพื่อน ๆ ประมาณ 4-5 คน ตั้ง
กลุ่มโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มเบญจรงค์ เขียนการ์ตูนแบบเรียนต่าง ๆ เช่น มานี มานะ ตอนหลังปรับปรุงก็จะ
มีเจ้าโต เพิ่มขึ้นมา และจะมีพิกเจอร์บุ๊คเป็นการ์ตูนสาหรับเด็ก
หลังจากนั้นมีคนรู้จักกันเปิดหนังสือพิมพ์ข่าวสด จากคนที่เขียนการ์ตูนตลก การ์ตูนเด็ก
การ์ตูนแบบเรียน ก็เลยมาเขียนการ์ตูนการเมือง ทาให้กลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย ตอนนี้เขาทามาประมาณ
20 กว่าปีแล้ว
ตั้งแต่ข่าวสดฉบับแรกที่ออก ก็เขียนมาเรื่อย ๆ
แต่ตอนแรก ๆ ก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่าหนูนากับป้าแจ่ม เพราะยังหาสไตล์ไม่เจอ
สมัยก่อน พี่ชัยเขามีชื่อเสียงด้านนี้ การ์ตูนก็เลยออกมาแนวเดียวกันกับของพี่ชัยเสียเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน, ปลัดเกลี้ยงคนเก่ง ของแอดเดลินิวส์
ของพลก็จะเป็นกานันเทิ้ม ซึ่งไม่พ้นรูปแบบที่มันถูกตาม ๆ กันมา จะไม่ค่อยมีใครฉีก
รูปแบบออกไปเลย
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พอการเมืองช่วงหนึ่งมีการเลือกตั้งโดยบรรหาร ศิลปะอาชา ได้เป็นนายกฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เซอร์ไพรมาก และเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึง เพราะคนไม่ค่อยจะรู้สึกยอมรับ เพราะคุณบรรหารดู
ภาพพจน์เป็นคนที่ธรรมดา ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะดูถูกดูเคลน
มีอยู่ช่วงหนึ่ง เผอิญว่าผู้บริหารหนังสือพิมพ์ในขนาดนั้น เห็นว่าความเป็นนายกฯ
บรรหารกับครอบครัวคุณหญิงแจ่มใส และลูกหนูนา ที่ดูแล้วเป็นครอบครัว
เขาก็เลยอยากให้ลองเขียน เปลี่ยนบุคลิกจากกานันเทิ้ม มาเป็นหนูนา ในบุคลิกที่เป็นเด็ก
กับป้าแจ่ม ซึ่งผู้ใหญ่ที่นี้ได้ให้แนวทางในการเขียน ก็เลยเป็นที่มาของหนูนากับป้าแจ่ม ตัวละครมาจาก
ลูกของคุณบรรหาร กับภรรยาท่าน
แต่ตอนนี้ป้าแจ่มไม่ค่อยได้เข้ามาเล่น จะเปลี่ยนเป็นสิงสาราสัตว์มาเป็นตัวประกอบแทน
มากกว่า
ผมไม่อยากเขียนการ์ตูนการเมือง... ที่ไปกระแทกแดกดันนักการเมืองว่าเป็นหมู เป็นหมา
หรือเป็นอะไร ที่มันไม่ดี
มันอาจจะเป็นค่านิยมอันหนึ่งที่ทุกคนจะบอกว่า นักการเมืองมันเลวทุกสารระบบ มันก็
สามารถพูดได้ แต่จริง ๆ แล้วนักการเมืองเขาก็อาจจะไม่ได้เลวไปเสียทั้งหมด
ฉะนั้นเราในฐานะคนเขียน “ผมก็คงไม่ลงไปถึงการเหยียบย่าซ้าเติมความเป็นมนุษย์
เหมือนกัน”
ครั้งแรกที่เห็นคุณยิ่งลักษณ์ ก็ตามข่าวมาเยอะมาก ซึ่งทุกคนประเมินว่ายิ่งลักษณ์ไม่
น่าจะมาลง ถ้าพูดถึงเกมการเมือง ณ ช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ อยู่แล้ว
ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่
ทางการเมืองเขาคิดกันว่าทักษิณ คงไม่เอาน้องตัวเองลงมา ถือว่าเป็นหมากตัวสุดท้าย ถ้า
เอาลงมา หากพลาดจากตัวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ ทุกอย่างจะจบหมด
ในความคิดเห็นของผม ตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ลงสมัคร ประเด็นแรกที่รู้สึกเลยว่า “ไม่เป็น
การเมือง” จะเล่นการเมืองเป็นไหม ?
แต่ถามว่าถ้าในเชิงบริหารองค์กร “ผมเชื่อว่าทางานเป็น ไม่ถึงกับโง่ที่จะบริหารองค์กรไม่
เป็น”
ประเด็นที่สอง “ผมว่าก็เข้าท่าอยู่นะ อยากมีนายกฯ เป็นผู้หญิงบ้างน่าจะดี” ถ้าในแง่
ของทัศนะคติของเมืองไทยน่าจะยอมรับได้ ซึ่ง ณ เวลานี้เมืองไทยน่าจะยอมรับความเป็นผู้นาของ
ผู้หญิงบ้าง “ถ้ามาในแง่ปรากฏการณ์ โอเคเลยอยากได้” ความรู้ความสามารถอาจจะไม่ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่คิดว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถน่าจะพาบ้านเมืองไปได้
แต่ ณ เวลานี้เราควรที่จะพูดถึงประเด็นมากกว่าที่จะพูดถึงตัวบุคคล
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อย่างเช่น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ออกมามันไม่ดีอย่างไร เราอาจจะไม่พูดถึงนักการเมือง
สามร้อยกว่าคนที่เป็นคนแปลตรงนี้ออกมา
เรามองว่ามันไม่ดีอย่างไร มันเอื้อประโยชน์กับใคร หรือถ้าถึงเวลานี้ล่าสุดพ.ร.บ.มันจบ
แต่เกมการเมืองยังไม่จบเพราะเพื่อต้องการจะบรรลุการไล่รัฐบาล “ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับพ.ร.บ.นิร
โทษกรรม ที่จะทาให้คนที่ถูกจับ ทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลืองที่ไม่ได้ประกันตัว อาจจะไม่ต้องถึงอภัยโทษก็
ได้ แต่แค่ให้เขาประกันตัว มาสู้กันในสิทธิ์ปกติน่าจะดีกว่า ถ้าเป็นพ.ร.บ.ที่จะช่วยประชาชนทั่วไปผม
ยินดีนะ อย่างฉบับแรกของคุณวรชัย เหมะ”
แต่สิ่งหนึ่งในฐานะคนเขียนเราก็ต้องมาดูก่อนว่า หากวันนี้เรายืนอยู่บนระบอบโดยที่
ต้องการจะไล่รัฐบาล เราก็ต้องเขียนส่งเสริมพวกที่มาชุมนุม มาเป็นม๊อบเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาล
ถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่า “เราไม่ใช่เป็นผู้นาทางความคิด ”เราก็จะกลายเป็นผู้ตามของ
กระแสสังคมทีจ่ ะไปบีบการเมือง
แต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า นักเขียนการ์ตูนบางคนก็อาจจะมีค่าย มีพวก มีความเป็นเพื่อน
ฝูงกับบางส่วน “ในทัศนคติของผมเขียนกลาง ๆ ไว้ดีกว่า” เขียนประเด็นที่มันเป็นปัญหา
ถามว่าถ้าวันนี้เราอยากให้เลือกตั้งมันมีอยู่ เราอยากให้กระบวนการของรัฐบาลมันไปได้
ถึงที่สุด ให้มันจบลงในสภา มันจะอยู่หรือไปก็ควรอยู่ในสภามากกว่า การที่จะถูกกดดันจากเสื้อแดง
หรือถูกกดดันจากกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้
“ผมว่ามันไม่ใช่ เราน่าจะอยู่กันในระบอบมันจะดีกว่า”
บางครั้งมันก็ทาให้เราเขียนงานยากขึ้น ที่จะเขียนแล้วให้รู้สึกเกิดความเป็นกลาง แต่ถ้า
เขียนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสนุก แต่มันก็จะหมายความว่า “เราก็จะไม่เป็นสื่อสารมวลชน” เราจะ
ไม่เป็นผู้นาทางความคิดที่เป็นกลางที่แสดงความคิดเห็นได้ทั้งสองฝ่าย
“แต่ผมถูกผลักไปอยู่ในเสื้อแดงแล้วนะ” ในกลุ่มบางพวกเขาก็หาว่าเป็นอย่างนั้น เพราะเมื่อ
ตอนที่มีการชุมนุมคนเสื้อแดงต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ “ผมเขียนรูปถึงคนตาย ถึงการปราบปราม ว่ามัน
มีคนตายที่ราชประสงค์ มันเป็นความจริง” พอเขียนขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเราเลือกข้างไปอยู่เสื้อแดง
ความจริงแค่อยากจะบอกว่ามันมีคนตายแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่ตายไป แต่กลับกลายเป็นว่าเรา
ไปอยู่ฝ่ายเสื้อแดง “ซึ่งแต่ความจริงมันไม่ใช่” ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่การตีความว่าใครจะได้เอาประโยชน์
จากเราไปใช้
ถ้าในทัศนะคติทางการเมือง ณ เวลานี้ นักเขียนการ์ตูนการเมืองน่าจะต้องมีหลักเป็นของ
ตัวเองในทางประชาธิปไตย อย่างกระบวนการแต่งตั้ งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) “ผมไม่เห็นด้วยกับการ
แต่งตั้ง นานแล้ว”
อย่างน้อยที่สุด “มันจะน่าถูกเลือกตั้งโดยประชาชนดีกว่า”
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แต่ถามว่ากระบวนการ หากเลือกตั้งแล้วจะกลายเป็นสภาผัวสภาเมียหรือจะเป็นการถูก
เงินซื้อ ถ้าคิดแบบนี้ “ผมว่า ตอนนี้เราคิดดูถูกความคิดประชาชนมากไปหรือเปล่า”
สมมติว่าถ้ามันไม่พร้อม แล้วไปเลือกตั้ง คนก็จะไปซื้อเสียง พรรคการเมืองก็จะไปคุมสว.
ส่งเงินให้ ถามว่าถ้าเราคิดแบบนี้ ใช้ความคิดเป็นผู้นา มองว่าประชาชนถูกซื้อได้หมด
“ผมว่ามันไม่จริงบางที่ก็อาจซื้อได้ บางที่ก็อาจจะซื้อไม่ได้ ฉะนั้นสว.ที่เข้ามาก็จะมีความ
หลากหลายบางคนอาจจะซื้อได้จริง แต่บางคนก็ซื้อไม่ได้เลย หรือที่บอกว่าส่งลูกไปแล้วลูกยังแพ้ ก็ยัง
มี”
ฉะนั้น “ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นสภาผัว สภาเมีย” ไม่เชื่อว่าจะซื้อเสียงได้ทุกคน
“ผมคิดว่าการเลือกตั้งมันยังให้โอกาสประชาชน จะซื้อหรือไม่ซื้อ ประชาชนก็ยังเป็นคน
ได้เลือก ดีกว่าจะให้แค่คนไม่กี่คนมาเลือก”
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ความจริงทุกเรื่องตามกฎหมายมันต้องผ่าน
อัยการเป็นผู้รับเรื่อง
อย่างล่าสุดการตีความเรื่องสว. ความจริงอานาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับ
เรื่องไว้ ควรจะต้องให้อัยการรับก่อน ว่าอันนี้ควรหรือไม่ควร ให้ผ่านอัยการก่อน
“มันควรจะผ่านไปตามกระบวนการเงื่อนไขที่ถูกต้องมากกว่า ” และไม่ว่าจะศาลไหนก็
ตาม ควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนที่สามารถเชื่อถือได้ “แต่มันกลายเป็นว่าพวกใครพวกมัน แล้วแต่
ว่าใครจะตีความก็ได้”
เมื่อก่อนผมอยู่ในกองบรรณาธิการ(บก.) ข่าวสด คลุกคลีอยู่กับข่าวอยู่กับกองบก.ต่าง ๆ
แต่ตอนหลังพอทางานบริหารก็ถูกย้ายไปบริหาร เลยเป็นนักเขียนการ์ตูนที่เป็นนักบริหาร
องค์กรด้วย
ย้อนกลับไปตอนที่เขียนการ์ตูนอยู่ในกองบก. มันก็จะได้ข่าวทั้งเชิงลึก ข่าวที่เป็นจริง ข่าว
ที่จริงแล้วไม่สามารถที่จะเขียนได้
แต่คนที่เขียนการ์ตูนการเมืองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นั่งอยู่ในกองบก.จะใช้ข้อมูลข่าวสาร
จากหนังสือพิมพ์ จากการฟังข่าว ก็จะเห็นข่าวแบบเรียบ ๆ จากตรงนั้น แต่ถ้าเราอยู่กองบก. มีข่าว มี
นักข่าว มีเรื่องที่สามารถเข้าถึงรัฐมนตรี เข้าถึงแหล่งข่าวโดยตรง มันทาให้เรารู้ข้อมูล เขียนได้ลึกกว่า
คนอื่น และสนุกกว่าคนอื่น
“จะว่าไปก็ชอบงานเขียนการ์ตูนมากกว่าการบริหาร แต่ถูกองค์กรใช้ก็เลยต้องทา”
จากนโยบายทักษิณคิด เพื่อไทยทา หากจะพูดกันตรง ๆ แบบไม่อ้อมค้อม “พรรเพื่อไทย” มัน
เป็นพรรคของทักษิณอยู่แล้ว
ดังนั้น ถ้าจะมีเป็นนโยบายอะไรออกมา “มันก็ต้องผ่านจากความคิดทักษิณแน่ ๆ” แต่คนที่
จะเอาไปบริหารต่อ คือ นายกฯ ยิ่งลักษณ์
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ถ้าถามว่ามันทั้งหมดเลยรึเปล่าที่ทักษิณคิด เพื่อไทยทา
ถ้าอย่างนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาต่อต้านระบอบทักษิณ
แต่ถ้าถามว่าในทางการเมืองหรือพรรค
“ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีคณะ เป็นเหมือนบริษัทมีการบริหาร แม้จะเป็นไอเดียของ
ประธานบริษัท แต่มันก็เอามาใช้ไม่ได้ทั้งหมด มันก็ขึ้นอยู่กับคณะบริหาร ประเมินว่าทาได้หรือไม่ได้
มากกว่า”
พรรคการเมืองก็เหมือนบริษัท มันมีกรรมการ มีผู้บริหารพรรค มีนโยบาย แม้ประธานจะสั่ง
ลงมามันก็คงจะไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยก็จะมีทีมยุทธศาสตร์ของบริษัท ยุทธศาสตร์ของพรรค
เพื่อเอามาขมวดรวมกัน
แต่ในเชิงการเมือง “ถ้าพูดแบบนี้ประชาชนทั่วไป ถ้าคิดไม่เป็นก็จะคิดว่าทุกอย่างทักษิณ
ครอบงา” ในขณะเดียวกันหากมองพรรคอื่น ก็จะพบว่าพรรคชาติไทยพัฒนา บรรหารครอบงา พอไปถึง
ประชาธิปัตย์มันไม่มีตัวชัดเจนว่าใครครอบงาพรรค แต่ก็มีคณะบริหาร
แต่เอาเข้าจริง ๆ คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่า “บางเรื่องก็ยังต้องผ่านท่านชวนอยู่ดี” เพราะนั้น
ก็จะมีคนคอยคุมอยู่ว่าอันนี้เอา อันนี้ไม่เอาเหมือนกัน
มันก็ต้องไปถกกันอยู่ในกรรมการบริหารพรรค
อภิสิทธิ์ดูอยู่ อาจจะไม่เอาแนวคิดของนายกฯ ชวน หรือเอาบางส่วนที่จะนามาใช้ อย่างน้อย
ที่สุดคนที่บริหาร ก็ต้องมีความคิดของตัวเองอยากจะทาในจุดมุ่งหมาย พอทางานเป็นก็จะรู้แล้วว่าอะไรมัน
จะเดินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์ก็ไม่น่าจะเป็นหุ่นเชิดของนายกฯ ชวนหรือคนอื่น ๆ
แม้แต่นายกฯ ปู ทักษิณก็ไม่สามารถชักใยเบื้องหลังได้ทั้งหมด
“แต่มีพรรคหนึ่งที่สามารถชักใยและแสดงให้เห็น คือ พรรคชาติไทยพัฒนา ท่านบรรหาร ที่
สามารถกาหนดทิศทางได้”
จากนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เริ่มตั้งแต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่า 300 บาท และขึ้นเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาท “ถ้ามองในแง่ของคนทางาน รู้สึกดีมากเลย”
แต่ 300 บาท ทางภาคอุตสาหกรรม มันอาจจะเป็นปัญหาของคนจ้างบ้าง
“ที่ผ่านมาค่าแรงมันไม่สามารถขึ้นทันกับค่าบริโภค” ถ้ามันถูกขึ้นมาได้ขนาดนั้น ก็เป็นอานิ
สงค์ สมมติว่า ณ วันนี้ ถ้าจะต้องรับคนเข้าทางาน ก็จะต้องให้เงินเดือน 15,000 บาท
แต่ในสมัยก่อนหน้านี้ที่รับสมัครพนักงานเข้ามา เงินเดือนอย่างน้อยแค่ 8,000 บาท หรือไม่
ณ เวลานี้ถ้ารับพวกคนเข้าทางานก็ต้อง 10,000 บาท คือเอา 300 บาทคูณ แล้วก็ต้องเอาไปบวกค่า
คุ้มครอง ค่าสวัสดิการอีก 5,000 บาท ซึ่งพอเอาเข้าจริง ๆ มันเป็นประโยชน์กับคนที่ใกล้จบ และจะเข้า
ทางานในอนาคต ฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนที่จะได้รับเงินเดือน
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ปัญหามันจะอยู่ที่ผู้ประกอบการ ซึ่งคุณต้องไปหาวิธีจัดการปรับให้คุณสามารถอยู่กับธุรกิจ
ตรงนี้ได้ “แต่มันก็มีปัญหาด้านโครงสร้างมาก เช่น เรื่องของคนงานเก่ากับคนใหม่”
อย่างรับคนใหม่เข้ามาทางานกลายเป็นว่าเงินเดือนมันไปเท่ากับคนที่ทางานมา 3 ปี ทาให้
เกิดปัญหา
คนเก่าที่ทางานอยู่นานก็จะกระทบเพราะมันเป็นฐานเงินเดือนเดิม แล้วจะทาอย่างไรให้ฐาน
เงินเดือนเดิมกับฐานเงินเดือนใหม่เข้ากันได้
อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของส่วนต่าง ๆ
แต่มันก็ถูกแก้ไขโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะองค์กรไหน ๆ โดยใช้วิธีที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับคน
เก่า ๆ โดยการขึ้นตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์
ขึ้นน้อยดีกว่าไม่ขึ้นเลยเวลาที่จะรับคนใหม่
อีกนโยบายหนึ่งที่ “เป็นการซื้อใจคนทางาน” คือ โครงการรถคันแรก
“ผมว่าไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ ในอีกมุมหนึ่งก็ทาให้หนี้สินมันเกิดขึ้น” ตอนแรก ๆ มัน
เหมือนจะดี แต่จริง ๆ แล้วพื้นฐานของคนทางานมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่สามารถจะทาให้โครงการ
นี้มันไปได้
“คิดดี”
แต่มันไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของค่าแรง เงินเดือนที่เป็นอยู่
ณ วันนี้ในบ้านเรา รวมถึงเศรษฐกิจ มันก็เลยทาให้กลายเป็นล้มเหลว “มันเร็วไปที่จะใช้
นโยบายนี้”
หากมาดูในเรื่องของนโยบายเงินกู้ 2 ล้านล้าน ซึ่งเป็นงบประมาณปกติกับงบประมาณพิเศษ
โดยที่งบประมาณ 2 ล้านล้าน ถ้าพูดแบบกระบวนการ ในการจัดซื้อจัดจ้างมันยังเป็นปัญหา
แต่ที่สุดแล้วการกู้เงินไม่ว่าวิธีการมันจะเป็นอย่างไร
“ผมอยากให้ 2 ล้านล้าน นี้มันผ่านออกมา”
แต่วิธีการที่จะไปแปรญัตติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ มันก็จะทาให้การลงทุนของเรา
ไม่ต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องการโกงกินมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง “แต่วันนี้มันต้องเกิดแล้วล่ะ” นอกจากนั้นมันก็
ช่วยเข้าไปทาพื้นฐานโครงสร้าง ซึ่งบ้านเราไม่ค่อยมีโอกาสในด้านนี้เลย ถ้าต่อจากนี้ไปไม่มีการคอรัปชั่น
และมีการตรวจสอบกันทุกระยะ
“ผมว่าเงิน 2 ล้านล้านมันเกิดประโยชน์กับบ้านเราในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเลยล่ะ” เพราะว่า
โครงสร้างรถไฟอะไรต่าง ๆ มันจะเกิดขึ้นภายใน 7 ปี ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่ แต่อย่างน้อยมันก็
ถึงโคราช
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เราไม่ได้มองที่รถไฟฟ้าความเร็วสูง เรามองไปถึงสิ่งที่จะเกิดต่อก็คือ ระบบรางคู่ ซึ่งมันจะถูก
สร้างและวิ่งเร็วที่สุดกว่ารถไฟฟ้าไปทุกภาค ซึ่งการรถไฟ ถ้าใช้งบปกติในการกู้ งบประมาณมันจะไม่พอทา
มันจะเป็นปีต่อปี และก็จะไม่สะดวก แต่พอมีแบบนี้เงินกู้ 2 ล้านล้าน ระยะเวลาก็สามารถพอที่จะทาได้
ทางรถไฟในตอนนี้ปกติจะวิ่ง 70 กม./ชม. พอเรามีรางคู่เราก็ได้ 150 กม./ชม. มันเร็วกว่ากันเยอะ
คนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็คือ เด็กรุ่นใหม่ ที่จะใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยที่สุดจะไป
เชียงใหม่ก็ใช้เวลา 3 ชม. “ผมเห็นด้วยที่จะให้มันเกิดโครงการนี้”
ฝนตก น้าท่วมก็เป็นปัญหาหนึ่งที่บ้านเมืองเราต้องเผชิญตลอดทุกปีและมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็
ได้ ซึ่งประสิทธิภาพกระบวนการจัดการน้าของบ้านเมืองเราก็ไม่สามารถควบคุมน้าได้ทั้งหมด
“ผมตามเรื่องนี้อยู่ มันควรจะเกิดขึ้น” เพราะปัจจุบันนี้เราปล่อยให้มันเป็นไปเป็นยถากรรม
โดยไม่มีการจัดการให้เป็นระบบ ถ้ามันเกิดภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยก็จะสั่งงาน แก้ไขไปทีละจุด ๆ มันไม่
ถูกบูรณาการ วันข้างหน้า “ผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมันเสีย มันถูกทาลายเยอะ แล้วนับวันมันจะหนักกว่านี้
กลายเป็นว่าการบริหารจัดการน้าดี แต่วิธีปฏิบัติต่อแต่ละที่มันให้สิทธิ์ให้เสียงกับประชาชนเต็มที่หรือเปล่า
กับการที่เขาถูกผลกระทบ”
จานาข้าวและประกันราคาข้าวก็เหมือนกัน
“ทั้งสองเรื่องไม่ได้มีอะไรดีไปกว่ากันเลย” แต่จานาข้าวชาวนาเขาได้ประโยชน์จริง ๆ แต่รัฐ
เสียหายเยอะ ถ้าประกันราคาข้าว รัฐเองไม่ถึงกับเจ๊งแต่ก็ต้องเสียเงินอยู่ดี
ปัญหาปัจจุบันมันก็คือว่า การที่ปล่อยให้ชาวนาแก้ปัญหากันเอาเอง ในสภาวะที่ฝนแล้ง ข้าว
ไม่มี แต่ถ้าจานาข้าวมันควรจะมีกรอบ กฎเกณฑ์มากกว่านี้ ควรจะมีกระบวนการอะไรสักอย่าง
“แต่ทงั้ นี้ทั้งนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยทั้งสองเรื่อง มันควรจะมีวิธีจัดการอะไรสักอย่าง”
“ผมก็ตามเรื่องข้าวอยู่พอสมควร” หาข้อมูลเรื่องข้าว เพราะกาลังจะไปจัดนิทรรศการเรื่อง
ข้าวที่สุพรรณบุรี เรื่องเกษตรมหัศจรรย์ ก็ตามอ่านเรื่องของประกันราคาข้าว จานาข้าว
เราจะไม่พูดถึงต้นทุนของชาวนาหรือผู้ที่มีนา เป็นนายทุนแล้วให้ที่เขาไปปลูก เพราะส่วน
ใหญ่ชาวนาพวกนี้เขาจะไม่ค่อยได้ผลประโยชน์
ส่วนตอนที่มีม๊อบยางพารา “มันก็เกี่ยวกับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์” ก็คือว่า ยางพารา ณ
เวลานี้ราคาที่มันเป็นอยู่ “มันไม่ถึงกับขาดทุน มันมีกาไรมาก ๆ” แต่อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับ
แพง
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเกมการเมืองอันหนึ่ง แต่ถามว่าขาดทุนไหม ก็ไม่ขาดทุนมาก แต่ว่ามัน
ได้กาไรน้อย เพราะ กระบวนการผลิตของบ้านเราในเรื่องของยางพาราต้นทุนมันสูง ในขนาดที่มาเลเซีย
อินโดนีเซีย หรือประเทศอื่น ๆ ทางใต้ลงไป ต้นทุนการผลิตเขาต่ากว่า แต่บ้านเราต้นทุนการผลิตยางพาราสูง
แล้วทาให้ชาวสวนยางได้ราคาไม่เป็นที่พอใจ
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“จริง ๆ แล้ว ถ้าเรามองย้อนกลับไป เมื่อสมัยก่อนยางพารากิโลกรัมละ 30 บาทไม่เคยขึ้นสูง
ถึง 70-90 บาท พอตอนหลังก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ คนก็ติดใจ ไม่อยากให้ราคามันลงมา มันก็ยังมีกาไรอยู่ แต่มัน
น้อย”
สมมติราคามันได้แค่ 20 บาท โดยหักต้นทุนหรือว่าอะไรต่าง ๆ ออกไป เขาอาจจะยังได้น้อย
อยู่ “มันอาจจะควรต้องปรับ แต่ปรับโดยที่จะไปชดเชยอะไรก็ได้” แต่หากจะให้ประกันหรือจานายาง มัน
ประกันไม่ได้ มันจะยุ่ง เพราะคนที่มีสต๊อกยาง โรงงานยางที่รับซื้อยางเขาจะได้ประโยชน์มากกว่า
ชาวสวนยางเขาจะไม่ได้เท่าไหร่ เพราะว่าการผลิตยางมันได้ไม่เท่ากัน
แต่ถ้าราคาด้วยเวลานี้ หากมันจะสมเหตุสมผลขึ้นมาสักหน่อยคิดว่าน่าจะพอแล้ว เดี๋ยวราคา
ยางก็จะขึ้นไปตามกระบวนการการใช้งาน
ถ้าไปฟังทั้งกระบวนการมันจะมีช่วงหนึ่งที่ราคายางมันลง เพราะผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมมี
ปัญหา สต๊อกมันล้น และเมืองจีนเขาจะเป็นแหล่งที่รับซื้อยางมากที่สุด โดยนาไปใช้ผลิตยางรถยนต์มาก
ที่สุด ค่ายรถยนต์ก็รับซื้อกันเยอะ
มันเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหาพอดี ทาให้การซื้อยางชะลอ ราคายางมันเลยตก
แต่สักพัก ณ เวลานี้มันเริ่มขึ้นมาแล้ว มันก็จะค่อย ๆ แก้ปัญหากันไป
ถัดไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกัน แก้ปัญหาโดยการไปเจรจากับกลุ่ม BRN
“จริง ๆ แล้ว คุย ๆ ไปก็ไม่รู้จะได้เรื่องรึเปล่า แต่สงครามมันก็ต้องอยู่ที่การเจรจา” ถ้าไม่เจรจามันก็ต้อง
เป็นปัญหาไปอยู่อย่างนี้
ถ้าเจรจาแล้วเราเสียก็ถือว่าการเจรจาล้มเหลว
ถ้าเจรจาแล้วมันออกมาได้ประโยชน์ร่วมกัน ก็น่าจะเจรจา
“แต่มันเป็นเรื่องยากมาก”
อย่างตอนที่มันเกิดใหม่ ๆ “ผมก็เคยลงไปที่นั้นบ่อยมาก มีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะเคยลงไป
แจกทุน ขอทุน หาเงิน หาทุนไปให้กับเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ถูกยิง ช่วงนั้นก็อยู่ในท้องถิ่น รับรู้ปัญหามาบ้าง ซึ่งดู
แล้วท่าทางมันจะยาก” และด้วยความรู้สึกของคนมุสลิมเขาไม่เชื่อภาครัฐ เขาเกลียดทหารตารวจ “ส่วน
หนึ่งที่ผมสัมผัสเห็น”
แต่ก่อนทางมุสลิมบางส่วนก็จะเชื่อใจเฉพาะทางทหารเรือในค่ายที่นั่นเท่านั้น
เขาจะไม่ชอบตารวจกับทหารบก ถ้ากลับไปดู ไปอ่านข่าว ตารวจกับทหารบกจะตายบ่อย
ทหารเรือจะไม่ค่อยมี แต่หลัง ๆ ก็เริ่มมีทหารเรือด้วย
ย้อนกลับมา ถ้าถามว่าหากไม่เจรจาจะทาอย่างไร ? แต่ข้อเท็จจริง “มันได้แรงสนับสนุนจาก
ต่างชาติจากทางมาเลเซียก็เป็นส่วนหนึ่ง”
ถึงเวลานี้ “เหตุการณ์มันจะยุ่ง แต่มนั ต้องจบ”
ในวันข้างหน้าทางกรมอาเซียนอาจจะต้องถามทางมาเลเซียว่าจะส่งเสริมเรื่องแบบนี้ไหม ?
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เพราะมันจะต้องเป็นพื้นที่เดียวกันแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าต้องใช้เงินสกุลเดียวกันใน
อนาคต มันเป็นที่เดียวกันต้องเชื่อมโยงกัน
ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ทางประเทศไทยเองก็เสียประโยชน์ มาเลเซียเองก็เสียประโยชน์...
“แต่คิดว่ามันต้องจบ แต่ไม่รู้มันจะจบแบบไหน”
ด้านคุณอภิสิทธิ์กับพรรคฝ่ายค้าน “ผมก็เขียนด่าเขามากเหมือนกันนะ” ในแง่ของอภิสิทธิ์
ตอนแรก ๆ ก็มีความคาดหวังกับตัวเขามากนะ ถ้าจาได้ตอนที่อภิสิทธิ์เป็นโฆษกรัฐบาลสมัยที่คุณชวนเป็น
นายกฯ ตอนนั้นเขาคงมีความขัดแย้งกันอะไรบางอย่าง ซึ่งอภิสิทธิ์กล้าที่จะพูด แต่คุณชวนโกรธมาก เขา
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแบบคนรุ่นใหม่ได้ ท่านชวนแกเบรกและตาหนิ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นเรื่องของในพรรคอีกเลย
“เขาก็เหมือนต้องถูกทาตาม ก็ไม่ต่างอะไรกับนายกฯปู ที่จะต้องฟังเสียงผู้บริหาร ก็ไม่เป็น
ตัวของตัวเอง” พอเขาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่โอเค
แต่พอมาถึงจุดหนึ่งหลังจากเป็นนายกฯ และมีเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์
“ผมว่าแกเสียศูนย์ไปแล้ว” เป็นการเมืองที่จะชิงไหวชิงพริบ
จนกระบวนการของฝ่ายค้านเสีย ในรูปแบบของการโยนโต๊ะ ทุ้มโต๊ะ หรือทาอะไร
ซึ่งอภิสิทธิ์น่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านที่อยู่ในหลักการ และสามารถที่จะคุมพลพรรคของแก
ให้อยู่ในกระบวนที่น่าเชื่อถือต่อกระบวนการทางรัฐสภามากกว่า
“ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่ต้องแสดงอย่างนี้ก็ได้”
อภิสิทธิ์น่าจะคุมให้ได้ มันเหมือนกับว่าหัวหน้าฝ่ายค้านให้ท้ายกับคนในพรรคเล่นบทโหด
เลว เถื่อน ซึ่งมันไม่ได้เสียแค่ภาพลักษณ์ของพรรคอย่างเดียว มันเสียไปถึงอภิสิทธิ์ด้วย และในวันหนึ่งแกก็
สามารถทาอย่างนั้นได้ โดยที่ประชุมกันเรียบร้อย หลังกลับเข้ามาก็คุมเกมอยู่ แสดงให้เห็นว่า วันที่มันเกิด
เหตุเหล่านั้นมันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะป่วนสภา และภาพพจน์ที่ออกมา “มันไม่ดีเลย”
การที่ผู้นาฝ่ายค้านจะเล่นแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในกติกาของระบอบรัฐสภา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่า
เสียดาย
“แต่ในวงการเขาวิเคราะห์กันแล้ว ว่าอภิสิทธิ์เขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นนายกฯ ได้อีกถ้า
โดยเงื่อนไขปกติ ในรูปแบบของการเลือกตั้ง ควรจะเปลี่ยนตัวกันได้แล้ว”
ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ตรงแยกราชประสงค์ “ตอนนั้นมันมีการตายกันจริง ๆ มันมีการสั่ง
การของรัฐบาลจริง ๆ มันเป็นการฆ่ากันจริง ๆ”
ซึ่งเขาไม่ควรจะใช้กระสุนจริง งบประมาณในการใช้กระสุนจริงตอนนั้นเยอะมาก คืนวันที่จะ
เกิดเหตุการณ์ก็มีสายข่าวโทรมาบอกว่า คืนนี้ก่อนรุ่งเขาจะเอาจริง เราก็ให้นักข่าวถอนตัวออกมาให้หมด
จากในพื้นที่ แล้วคืนนั้นค่อยเข้าไปใหม่ ไปอยู่ตรงจุดของทหารกับตารวจ ปรากฏว่าคืนนั้นประมาณตี 5 รถ
ทั้งหมดของกองทัพที่จะเข้าไปสลายม๊อบก็ไปรอตามจุดต่าง ๆ
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“คืนนี้จะมีการถล่มกันแน่ ๆ มีคนตายแน่ ๆ” ด้านนักข่าวก็ต้องใส่เสื้อเกราะกันเข้าไป
“จากนั้นเขาก็เข้าไปสลายการชุมนุมแบบยิงกันจริง ๆ ต้องการจะเข้าไปยิงพวกแกนนา”
ทาให้มีการตายกันเกิดขึ้น มีการสั่งการจริง ฉะนั้นพวกที่สั่งการเขาก็จะต้องรับผิดชอบ ตามหลักในแง่
กฎหมาย ที่เขาไปหลุดตอนที่ไปออกรายการ BBC ต่างประเทศ นักข่าวจี้ จนเขาต้องยอมรับ
“ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาทาพลาดไป” แต่มันเป็นความจริง เขาอยากจะปฏิเสธแล้วโยนให้กับสุ
เทพ และโยนให้กับทางกองทัพ
“แต่ทางกองทัพไม่พูดอะไรเลย” กองทัพทาในแง่ทางกฎหมาย เพราะมันมีการสั่งการจาก
ผู้น า ส่วนเรื่องคดีก็ต้องไปพูดในเรื่องของข้อเท็จจริ งว่า มันมีการฆ่าโดยการสั่งการ ต้องไปสู้โดย
กระบวนการยุติธรรมว่าจริง ๆ แล้วอานาจการสั่งการโดยกฎหมาย ต้องคุ้มครองเขาหรือเปล่า
แต่ถามว่าประชาชนตายจริงหรือเปล่า...
“จริง” เพราะมีการสั่งการโดยภาครัฐ
ส่วนทหารก็ถือว่ามีคดีติดตัวไปด้วยพร้อมนายกฯ เขาอาจจะพูดว่าไม่มีเจตนา แต่มันมีเหตุที่
จะต้องเข้าไปสลาย หรือเข้าไปขอพื้นที่แล้วใช้อาวุธยิง จะใช้อาวุธอะไรตามพ.ร.บ.ตามกฎหมายก็ไปว่ากัน
ในศาล “แต่ซวยที่สุดก็คือ คนตาย ถึงจะรอด แต่คนที่ตายก็คือ ตาย”
จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน
พลเลือกที่จะหยิบประเด็นข่าว โดยการเขียนจดโน้ตใส่กระดาษเก็บไว้ก่อน อย่างเช่น สุ
เทพบอกว่าวันที่ 20 และ 24 จะมีคนมาเป็นล้าน ถามว่าทาไมต้องวันที่ 20 เพราะว่ารอศาล
รัฐธรรมนูญ โดยเขาจะใช้ศาลเป็นเครื่องมือที่จะเดินเกมต่อ
สมมติจะเขียนการ์ตูน “ผมก็จะโน้ตเขียนไว้ว่ามี ม๊อบ, นกหวีด และอภิปราย ทีนี้ก็มาดู
ว่าตัวไหนน่าจะหยิบมาเล่นในวันนี้”
สมมติเลือกนกหวีด... แล้วไงต่อ ? จะเขียนเสียดสีคน หรือ เอาเรื่องสบาย ๆ ที่ไม่ผูกมัด
“ผมก็เลือกที่จะเอาเรื่องที่ไม่ผูกมัดก่อน” แต่เลือกเอาเรื่องนกหวีด ก็เขียนประมาณว่า
A : สิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเราเริ่มย่าแย่ สัตว์ป่าก็ตายไปเยอะ
B : ก็อาจจะบอกว่าไม่จริง สิ่งแวดล้อมบ้านเราก็ยังดี ยังมีสัตว์ป่าอยู่ในบ้านเราอีกเยอะ
เลย
A : ก็บอกว่ามันมีที่ไหนมันตายไปหมดแล้ว
B : มี… ก็ไปที่ราชดาเนิน นกหวีดเต็มเลย
ก็จะเป็นอะไรทานองนี้ พอมันได้โจทย์มันต้องคิดก่อนว่าจะโยงไปสู่เรื่องอะไร
“แนวการ์ตูนของเราก็จะให้รอยยิ้มกับคนอ่าน จะไม่ให้ความเกลียดชัง”
สมมติว่า สุเทพบอกว่าจะยกระดับการชุมนุม
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“ผมก็มาเขียนว่าจะยกยังไง ก็คิดง่าย ๆ ว่าถ้าเขาจะยกระดับการชุมนุม พี่น้องพร้อมไหม
ก็มีคนตอบว่าพร้อม ก็เอาที่สุเทพยืนอยู่ยกระดับซ้อนให้สุเทพขึ้นไปยืนอีกระดับหนึ่ง ยกระดับการ
ชุมนุม คือ เวทีอาจจะอยู่ติดกับพื้น ก็ยกระดับให้สูงขึ้นไปต่อขึ้นไป”
“นี่ยังไม่เขียนนะ” แค่อธิบายวิธีคิดให้มันเป็นมุกตลกบวกกับเสียดสี หรือประเด็นที่ว่าเรา
อยากเสียดสีแรง ๆ เราก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่ง
“แต่ผมจะไม่พูดว่าอภิสิทธิ์โง่ หรือ นายกฯ ปูโง่ เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าคนเดินมาถึงการเป็น
ผู้นา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มันไม่มีทางที่จะไปบอกว่าคน ๆ นั้นโง่ได้”
“เพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเขาโง่ เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะฉลาดกว่าเขารึเปล่า ฉะนั้นความเป็น
มนุษย์ก็ไม่ควรจะไปดูถูกกัน เรื่องของความโง่ความฉลาด”
การ์ตูนส่วนหนึ่ง “ผมเชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่อคนอ่าน เพราะดาราก็เป็นผู้นาทางสังคม
การ์ตูนมันก็เป็นผู้นาทางสังคม ที่จะชี้นาให้คนเชื่อ ให้คนคล้อยตาม”
“นั่นคืออันตราย” การ์ตูนถ้ามีทัศนะคติที่เป็นลบมันก็จะทาให้คนเชื่อเขา
แต่คนที่ไม่เชื่อเขาก็จะด่าเรา ฉะนั้นมันต้องไตร่ตรองดูพอสมควร
ถ้าเป็นการ์ตูนตลกแบบทั่ว ๆ ไปมันจะบันเทิง แต่อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องการเมืองที่ถูก
ระบุว่าเป็นการ์ตูนการเมืองหรือการ์ตูนเสียดสีมันก็ต้องระมัดระวัง มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่า เราจะ
หยิบมุกตลกหรือว่าเสียดสีมาใช้ นอกจากนี้ก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็มี
“นักเขียนการ์ตูนบางคน การ์ตูนไม่ได้ถูกแสดงโดยภาพ”
“ถ้ากลับไปดูของพี่ชัย ราชวัตร หรือขวดเดลินิวส์ หรือของผมเอง” มันไม่ได้ใช้ตัวการ์ตูน
ทางานอย่างเต็มที่ จะใช้ภาษาเป็นตัวดาเนินเรื่องมากกว่า
กลายเป็นว่าบางเหตุการณ์การ์ตูนเป็นตัวรอง แต่ภาษาเป็นตัวหลัก เพราะว่าใช้การแสดง
ออกมาโดยคาพูด แล้วใช้คาพูดมาเสียดสีมากกว่าที่จะแสดงทางการ์ตูน
การ์ตูนพอมี 3 ช่อง มันถูกหักมุมโดยคาพูด แล้วตัวละครก็กลายเป็นตัวประกอบเพื่อที่จะ
ดาเนินให้คาพูดนั้น มันเกิดขึ้น
มันก็เลยกลายเป็นว่าการ์ตูนเป็นตัวประกอบของเนื้อหาและเก๊ก
แต่พอเป็นการ์ตูนช่องเดียวตัวรูปการ์ตูนจะต้องทางานหนักกว่าคาบรรยาย เพราะตัว
การ์ตูนมันจะแสดงความเสียดสีเรื่องหนัก ๆ อย่างนี้ได้ เหมือนกับเราทาให้เรื่องที่หนัก ๆ มันเบาลง
ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนามาเขียน คือ ศาล สถาบัน ศาสนา 3 สิ่งนี้ต้องไม่
เขียนเลย “ผมเคยเขียนเรื่องศาลพระภูมิแล้วใช้ไม้ค้า” จนบรรณาธิการต้องมาบอกว่าเปลี่ยนได้รึเปล่า
เดี๋ยวหนังสือเราจะถูกฟ้อง ยังไงคนดูเขาก็รู้ว่าเขียนว่าศาล ถึงมันจะเป็นศาลพระภูมิ ไม่ใช่ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลอาญา หรือศาลอะไรต่าง ๆ ตาชั่ง ก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะเขียนตาชั่งเอียงได้
เลย อาจโดนฟ้องได้หรือศาสนาทุกศาสนาก็ต้องระมัดระวัง เล่นไม่ได้
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“ผมเคยเขียนเรื่องสส.พรรคประชาธิปัตย์ กับเรื่องหมาก็ไม่ได้เพราะมุสลิมเขาไม่ชอบ”
แต่ความจริงแล้ว “ผมไม่ได้ตั้งใจจะเขียนแบบนั้น” มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความ
ปัญหาในการทางาน “อาจจะมีบ้างบางทีที่เก๊กมันห่วยมาก” เพราะไม่ค่อยมีเวลา ต้อง
ทางานด้านการบริหารไปด้วย เมื่อก่อนถ้าจะไปไหนก็จะเขียนไว้ก่อนประมาณ 5 วัน ซึ่งเป็นเก๊กที่ไม่ได้
ลงลึก เราก็เอาสมมติฐานของนักการเมืองมาเป็นตัวตั้ง โกง กิน กระล่อน หรืออะไรต่าง ๆ แล้วจับประเด็น
เอาโกง กิน กระล่อน มาเขียนเป็นเก๊กแบบไม่มีเหตุการณ์ แต่พักหลัง ๆ เดินทางต่างจังหวัดบ่อย ก็ใช้
วิธีการไปเขียนที่ต่างจังหวัด
ถ้าเกิดงานมันยุ่งตลอดทั้งวันก็เขียนไม่ได้ ช่วงหลังก็เลยไม่ได้เขียน ปล่อยให้เอาโฆษณา
มาลง “แต่ตอนนี้ก็กลับมาตั้งลาได้แล้ว ก็คิดว่าต้องปฏิวัติตัวเอง ต้องตรวจสอบตัวเองตลอดเวลา ถ้า
เราจะต้องเป็นนักเขียนไม่ใช่ในมุมของนักบริหาร” ต้องตรวจสอบตัวเอง ตรวจสอบเก๊ก ตรวจสอบฝีมือ
ในการเขียนว่าต่าไปไหม แล้วมาประเมินตัวเอง
“ณ วันนี้ผมพร้อมที่จะตรวจสอบแก้ไขจุ ดบกพร่องของตัวเองว่า อย่างน้อยที่สุดเราได้
หน้าหนังสือพิมพ์ในการลงการ์ตูนมันมีมูลค่ามหาศาล”
สมมติว่าเราจะขายโฆษณาตรงพื้นที่ของการ์ตูนตรงนี้ มันมีมูลค่ามันเป็นแสน เป็นหมื่นใน
วันเดียว “ดังนั้นผมคงไม่มีเงินที่จะไปจ้างที่ตรงนี้มาเขียนได้ ” ฉะนั้นกลับกันเมื่อเราได้พื้นที่ก็ควรจะใช้
พื้นที่ตรงนี้ให้ได้ประโยชน์ โชคดีที่ว่าอยู่ในองค์กรแล้วรู้กระบวนการทางาน ทาให้รู้ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ขององค์กร ทาให้ประเมินสถานการณ์อะไรได้ในการทางาน
“ณ เวลานี้เก๊กที่ผมพอใจมากที่สุดก็เป็นเก๊กของพี่อรุณ ” ซึ่งเมื่อก่อนแกเหมือนจะไม่ดี
แล้ว แต่แกมีโอกาสกลับมาเขียนในมติชนรายวันก็มันส์ขึ้น มติชนสุดสัปดาห์ก็มันส์ขึ้น
ในขณะที่เมื่อก่อนแกเขียนที่โพสต์ทูเดย์และกรุงเทพธุรกิจ ซึ่งตอนนั้นชื่อแกเป็นนักเขียน
เก่า สู้พี่ชัยยังไม่ได้เลย ตอนหลังแกกลับมา ด้วยวิธีการเขียนการคิดของแกทันสมัยขึ้น ซึ่งตรงนี้มันทา
ให้เราเห็นว่าเราก็ต้องทาอย่างนี้บ้าง ต้องตรวจสอบตัวเอง ในขณะที่วันนี้พี่ชัย สโลว์ดาวน์ลงไปเรื่อย ๆ
มันมีตอนที่พี่ชัย เขียนคาว่ากะหรี่ หรืออะไรก็ตามแต่ หากพูดถึงการ์ตูนพูดถึง
นักการเมือง พูดถึงความถูกต้อง สิ่งที่พี่ชัยทานั้นถูกต้อง
นักเขียนการ์ตูนต้องแสดงจุดยืนอะไรสักอย่าง
“แต่พี่ชัยเขาก็เป็นพี่ ผมก็ไม่เคยไปตาหนิอะไรเขาเลยนะ”
“แต่ผมก็เป็นนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่รู้ร้อนรู้หนาว มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง รัก
บ้านเกิดเมืองนอน รักประเทศของเรา”
แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่แสดงความเห็นแล้วจะไม่รัก อย่างน้อยที่สุด “ผมว่าคนเราต้อง
มีความเคารพ ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน”
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แม้แต่พวกขอทาน คนที่ด้อยโอกาสเราก็ไม่ควรจะไปดูถูก หรือผู้หญิงที่เลวที่สุดก็ไม่ควร
ถูกการประฌาม การโง่ ฉลาด ผู้หญิงหากิน มันเป็นวิถีชีวิตทางสังคม ที่จริง ๆ มันก็แย่อยู่แล้ว แล้วเรา
จะหยิบขึ้นมาพูดทาไม ถ้าจะพูดเพื่อแก้ปัญหา ให้ทุกชีวิตมันดีขึ้น ฉะนั้นคนที่เป็นโสเภณีก็คงจะแย่
ที่สุด ด้อยโอกาสที่สุด
มันเป็นความผิดทั้งหมดของเขารึเปล่า ?
แม้แต่ป้ายที่ถูกรณรงค์โรคเอดส์ว่า เป็นเอดส์แล้วตาย มันก็ไม่ได้ให้ทางรอดกับผู้คนที่เป็น
เลย
“คุณเป็นแล้วตาย” อาจจะทาให้คนที่เป็นอยู่ช็อคตายก็เป็นได้ หากมาเห็นป้าย
แต่ความเป็นจริงโรคนี้ หากเป็นแล้วมันก็ยังอยู่ได้ด้วยการรักษา อยู่ได้ด้วยการกาลังใจใน
สังคม
กลับมาที่การ์ตูน หากจะมองไปแล้วในการทางานเขียนนั้น “ผมว่าอย่าไปหวังแต่รายได้
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณภาพมันแย่ รายได้ก็จะหาย แต่ถ้าเรามีคุณภาพในการเขียนในการทางาน ก็ต้อง
เอาคุณภาพของงาน แล้วรายได้มันจะตามมา”
ถ้าเราเขียนแบบเห็นแก่เงินให้มันจบไป ๆ มันเหมือนกับทาร้ายตัวเอง อย่าเอารายได้เป็น
ที่ตั้ง ต้องเอาความสนุก ความดีที่คนที่จะอ่านของเราให้เขาได้คุ้มค่าที่สุด ทางานเป็นยังไงคนอ่านก็ดู
เราออก “หลอกคนอ่านไม่ได้” เพราะต้องเตือนตัวเอง ว่าคนที่เขาอ่านการ์ตูนเราเขาไม่ใช่คนโง่ แล้ว
เรากาลังเขียนให้คนฉลาดอ่าน มีทั้งที่เป็นหมอ เป็นด็อกเตอร์ เป็นรัฐมนตรี เป็นแม่ค้า เป็นนักธุรกิจ
มันมีความหลากหลาย
แล้วคุณจะเขียนให้คนกลุ่มไหนอ่าน คุณจะเขียนให้คนที่เป็นแม่ค้าอ่าน ?
ไม่มีทาง...
เพราะคนที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็อ่าน คนที่เป็นหมอเขาก็อ่าน คนที่เป็นทหารเขาก็อ่าน
ฉะนั้น คุณต้องเขียนให้คนที่เขามีความรู้หลากหลาย ดูเราอยู่
“ต้องไม่แสดงความโง่ออกไป” ถ้าเราจะเขียนอะไรก็หาข้อมูลสักหน่อย เพราะว่าเราก็
เหมือนนักแสดง ไม่ว่าเราจะร้องเพลงเล่นดนตรี อย่าลืมว่ามันไม่ใช่คนนิดเดียวอ่าน มันเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่
ส่วนในการทางานก่อนที่จะลงมือเขียนการ์ตูน ก็ต้องหาข้อมูลจากการอ่านหนังสือ
สมมติ จะเขียนเรื่องการเมือง มันก็ไม่ได้หมายความว่า คนอ่านจะอ่านแต่การเมืองอย่าง
เดียว เราต้องอ่านหลาย ๆ อย่าง จึงจะทาให้ข้อมูลแน่น หากจะเขียนเรื่องการเมือง แต่เราโยงเข้าหา
แต่นักการเมืองมันก็ไม่ได้ ต้องมีสุภาษิต สิ่งแวดล้อม ดารา ธรรมชาติ มันจะช่วยเราให้สามารถดึงมาใช้
เป็นเก๊กได้ ทาให้งานของเรามีเสน่ห์
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“หากเราเขียนเรื่องที่อยู่แต่ในรัฐสภาไม่ออกไปจตุจักร ไม่ออกไปมาบุญครอง เราไม่
ออกไปที่สยามเลย เราก็จะเป็นงานที่แคบ ๆ”
เพราะฉะนั้นจึงจะต้องอ่านทุกอย่าง และทุกอย่างมันก็จะสามารถเอาเข้ามาเชื่อมโยงได้ ถ้าจะ
เขียนเอาตลกอย่างเดียว บ้าบอคอแตกอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วย
โดยปกติ “ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจการเมืองมาก่อนที่จะมาเขียนการเมือง” เป็นคนที่อยู่ใน
ชุมชน ชอบที่จะเป็นผู้นาทางชุมชน เพื่อให้สังคมที่เราอยู่ในหมู่บ้านมันดีขึ้น
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเขียนการ์ตูนการเมือง พอมีโอกาสก็เลยคว้ามันเอาไว้
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การออกแบบพ็อกเก็ตบุ๊คที่ดี มีความเหมาะสม จึงเป็นส่วนช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาได้มีวิธีการออกแบบดังนี้
ออกแบบ
1. นาผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดมาวางเป็นแนวทางในการออกแบบจัดหน้า โดย
จัดเรียงเนื้อหาและภาพใส่ดัมมี่ (dummy) เพื่อดูภาพรวมของเล่ม เป็นแนวทางในการจัดเลย์เอาท์
(layout) ต่อไป

รูปที่ 5-1 การวางดัมมี่ของพ็อกเก็ตบุ๊ค
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ตัวอย่างการออกแบบจัดหน้าหนังสือสารคดี 6 การ์ตูนนิสต์มองรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปก
หน้าและปกหลัง
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รูปที่ 5-2 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าปกหน้าและปกหลัง
รองปก

รูปที่ 5-3 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้ารองปก
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คานา
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รูปที่ 5-4 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าคานา

สารบัญ

รูปที่ 5-5 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าสารบัญ

143
บทนา
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รูปที่ 5-6 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทนา

บทที่ 1

รูปที่ 5-7 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 1

144
บทที่ 2
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รูปที่ 5-8 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 2
บทที่ 3

รูปที่ 5-9 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 3

145
บทที่ 4
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รูปที่ 5-10 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 4
บทที่ 5

รูปที่ 5-11 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 5
บทที่ 6

รูปที่ 5-12 แสดงตัวอย่างออกแบบจัดหน้าบทที่ 6

บทที่ 6
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ มีขึ้นเพื่อศึกษาแนวคิด ทัศนะทางการเมืองในปัจจุบันต่อเรื่องต่าง ๆ ของ 6
การ์ตูนนิสต์ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศึกษาวิธีคิดและการนาเสนอออกมาเป็นการ์ตูนการเมือง
ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าผู้ที่สนใจเรื่องของการเมืองและการ์ตูนการเมืองไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย เมื่อได้อ่านหนังสือสารคดีเล่มนี้จะรู้จัก ตัวตน ความคิดของการ์ตูนนิสต์ผ่านทัศนะทาง
การเมืองมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๆ ก็ทาให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการเมืองไทย
โครงการจัดทาหนังสือสารคดีศึกษาความคิดนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อ
รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยผ่านการลงพื้นที่หาข้อมูล และศึกษาข้อมูลเอกสารอย่างหนักหน่วง กว่าจะ
สาเร็จออกมาเป็นชิ้นงานต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง ดังจะสรุปได้ตอ่ ไปนี้
สรุปผลการศึกษา
การดาเนินงานในโครงการนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามแผนการทางานที่วางไว้ในบทที่ 1 แบ่ง
การทางานออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ เก็บข้อมูล เขียนงาน และผลิตชิ้นงาน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองและการ์ตูนการเมืองในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการวางโครงเรื่องเพื่อที่จะใช้ก่อนลงพื้นทีใ่ นการสัมภาษณ์
เมื่อได้ข้อมูลมามากพอในระดับหนึ่ง ผู้ศึกษาจึงค่อย ๆ วางแผนการลงพื้นที่ในการ
สัมภาษณ์การ์ตูนนิสต์ อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์บัญชา-คามิน, เซีย ไทยรัฐ, หมอ
ทิวัฒน์, ขวด เดลินิวส์ , อรุณ วัชระสวัสดิ์ และพล ข่าวสด โดยในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาได้เข้าไปพูดคุย
สอบถาม ความคิด ทัศนะทางการเมือง และแนวคิดในการทางานของการ์ตูนนิสต์ ซึ่งมีเรื่องราวของ
การเมืองไทยในอดีต ชีวประวัติการ์ตูนนิสต์ก่อนเข้ามาในวงการ และแนวคิดในการทางาน ที่เข้ามาให้
ศึกษาพูดคุยได้อย่างน่าสนใจ ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผูกพันเกี่ยวโยง
ขั้นตอนการเขียนงาน ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลทั้งหลายมาจาแนกออกเป็นประเภท และเรียง
ข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะวางโครงเรื่องในแต่ละบทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา โดยเริ่ม
จากแนวคิดหลักที่การ์ตูนนิสต์มีต่อรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และทัศนะทางการเมืองที่มีต่อตัว
นายกฯ, การทางานของรัฐบาล, นโยบายต่าง ๆ , และพรรฝ่ายค้าน รวมถึงแนวคิดในการทางาน
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ก่อนที่จะออกมาเป็นการ์ตูน และในตอนท้ายจะมีประวัติความเป็นมาของการ์ตูนนิสต์ เพื่อให้ผู้อ่านได้
รู้จักมากยิ่งขึ้น
โดยตลอดการเขียนสารคดีผู้ศึกษาใช้สานวนที่เข้าใจง่าย เป็นกันเองกับผู้อ่าน และมุ่งเน้น
นาเสนอแนวคิด ทัศนะ ที่การ์ตูนนิตส์มีต่อรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน เป็นการออกแบบรูปเล่มหนังสือขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
โดยนาเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ ภาพประกอบ ภาพวาดและภาพกราฟิก มาจัดตามแม่แบบ (template)
ที่สร้างไว้ ทาให้หนังสือมีความเป็นเอกภาพ ไม่หลุดจากแนวคิดหลัก ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ผลิตชิ้นงานตามที่
ระบุไว้ในคู่มือการทาหนังสือเล่ม (stylebook) ที่จัดทาขึ้น ทาให้ผลงานที่ได้ออกมาตรงตามแนวคิด
หลัก ทั้งแนวคิดเนื้อหาและแนวคิดรูปเล่ม
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อภิปรายผล
จากการจัดทาหนังสือสารคดี 6 การ์ตูนนิสต์มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’ ตังแต่
้ เริ่ มต้ น
จนเข้ าสูก่ ระบวนการพิมพ์ออกมาเป็ นรูปเล่มตามขันตอน
้
ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ เรี ยนรู้กระบวนการจัดทา
หนังสือด้ วยตัวเอง ผู้ศกึ ษามีความพึงพอใจกับผลงานชิ ้นนี ้ แต่ยงั ต้ องปรับปรุงแก้ ไขในเรื่ องการใช้
กลวิธี การใช้ ภาษาในการเขียน รวมถึงการออกแบบจัดหน้ าให้ มีความน่าสนใจและดึงดูดมากกว่า
นี ้
ข้อเสนอะแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ ยังมีข้อมูลอีกมากที่ยังไม่ได้นาเสนอ เนื่องจากข้อจากัดของเวลา และ
โอกาส การศึกษางานและวางแผนการทางานสาคัญมาก เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นหลักให้งานเดินต่อไป
อย่างไม่สะดุด
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนะทางการเมืองของการ์ตูนนิสต์มีความยากตรงที่ การเมืองนั้นเป็น
เรื่องของทุกคน และมีความสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อประเทศในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นเรื่องที่จะนามา
พูดคุยศึกษาจึงมีเยอะมาก ซึ่งในบางเรื่องอาจจะขาดตกบกพร่องไป และการจะเข้าถึงข้อมูล นั้นเป็น
เรื่องลาบากพอสมควร แต่หากสามารถเริ่มต้นทาความรู้จักกับคนในวงการการเมืองได้แล้วก็จะได้
ข้อมูลอย่างไม่ยากเย็น
เรื่องของทัศนะทางการเมืองของการ์ตูนนิสต์นั้นอาจมีหลากหลายมุมมอง ผู้ เขียนจะ
นาเสนอข้อมูลนั้นให้เป็นไปอย่างเที่ยงตรง และพยายามไม่ไปตัดสินแทนผู้อ่าน
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รายงานผลจากแบบประเมิน
การประเมินผล นาผลงานที่จัดทาเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
จานวน 20 คน ชาย 9 คน หญิง 11 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหา การออกแบบและ
ภาพรวมของหนังสือ
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การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน
ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อพ็อกเก็ตบุ๊คในด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหา
ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง
ความน่าสนใจของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้ในเนื้อเรื่องเข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา

มากที่สุด
(5)
6
(30%)
8
(40%)
8
(40%)
12
(60%)

มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
12
2
0
(60%) (10%) (0%)
12
0
0
(60%)
(0%)
(0%)
10
2
0
(50%) (10%) (0%)
7
1
0
(35%)
(5%)
(0%)

สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้
ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
ความน่าสนใจของเนื้อหา = 4.4 หรือ พึงพอใจมาก
ภาษาที่ใช้ในเนื้อเรื่องเข้าใจง่าย = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา = 4.6 หรือ พึงพอใจมากที่สุด

น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
(1)
0
4.2
(0%)
0
4.4
(0%)
0
4.3
(0%)
0
4.6
(0%)
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ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อพ็อกเก็ตบุ๊คในด้านการออกแบบ
และจัดหน้า
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ความพึงพอใจที่มีต่อ มากที่สุด
การออกแบบจัดหน้า
(5)
ความน่าสนใจของปก
7
หนังสือ
(35%)
การออกแบบจัดหน้ามี
9
ความเหมาะสมกับ
(45%)
เนื้อหา
ภาพประกอบมีความ
11
เหมาะสมสวยงาม
(55%)
ความเหมาะสมต่อการ
10
เลือกใช้ขนาดตัวอักษร (50%)
โทนสีของเล่มมีความ
7
เข้ากัน
(35%)

มาก ปานกลาง
(4)
(3)
12
1
(60%)
(5%)
9
2
(45%) (10%)

น้อย
(2)
0
(0%)
0
(0%)

น้อยที่สุด
(1)
0
(0%)
0
(0%)

ค่าเฉลี่ย

9
(45%)
10
(50%)
12
(60%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

4.6

0
(0%)
0
(0%)
1
(5%)

สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้
ความน่าสนใจของปกหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก
การออกแบบจัดหน้ามีความเหมาะสมกับเนื้อหา = 4.4 หรือ พึงพอใจมาก
ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม = 4.6 หรือ พึงพอใจมากที่สุด
ความเหมาะสมต่อการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร = 4.5 หรือ พึงพอใจมากที่สุด
โทนสีของเล่มมีความเข้ากัน = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก

4.3
4.4

4.5
4.3
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ตารางที่ 5-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อพ็อกเก็ตบุ๊คในด้านภาพรวมของ
หนังสือ
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ความพึงพอใจในด้าน มากที่สุด
ภาพรวมของหนังสือ
(5)
ความสวยงามโดยรวม
5
(25%)
ความน่าสนใจของ
9
หนังสือ
(45%)
คุณภาพโดยรวมของ
9
หนังสือ
(45%)
ความมีคุณค่าและ
14
ประโยชน์ของหนังสือ
(70%)

มาก
(4)
14
(70%)
10
(50%)
10
(50%)
5
(25%)

ปานกลาง
(3)
1
(5%)
1
(5%)
1
(5%)
1
(5%)

น้อย
(2)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

น้อยที่สุด
(1)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

ค่าเฉลี่ย
4.2
4.4
4.4
4.9

สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้
ความสวยงามโดยรวม = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
ความน่าสนใจของหนังสือ = 4.4 หรือ พึงพอใจมาก
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.4 หรือ พึงพอใจมาก
ความมีคุณค่าและประโยชน์ของหนังสือ = 4.9 หรือ พึงพอใจมากที่สุด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เพราะแปลกและไม่เหมือนใครของเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนการเมือง เพราะบนแผง
หนังสือน้อยมากที่จะพูดถึงการ์ตูนการเมือง
- หน้าปกสวยดี เนื้อหาดี อ่านแล้วเพลิน มีเรื่องตลกให้หัวเราะได้
- ได้เห็นมุมมอง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน ในการพูดเรื่อง ๆ
เดียวกัน
- จั ดหน้ าบางช่ว งไม่ค่อยน่าสนใจ ตัว หนังสื อเยอะมากไปหน่อย ถ้าไม่ส นใจจริ ง
อาจจะไม่อยากอ่าน

151

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. ออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.

กานดา

สุขเกษม.

“วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ

รัฐบาลหุ่น

ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี.”

วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

จรุณห์ เพชรมุนี และชาญกิจ ชอบทากิจ. หนังสือและการพิมพ์. นครศรีธรรมราช: โครงการตาราและ
เอกสารทางวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
ชลอ รอดลอย. การเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
ชัย ราชวัตร. ก สังคมสังคัง. กรุงเทพฯ: แพรวสานักพิมพ์, 2552.
_________. ข ตามประสาการ์ตูนนิสต์ ชัย ราชวัตร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพรวสานักพิมพ์,
2543.
เชษฐา ทรัพย์เย็น. การ์ตูนการเมือง นัยแห่งความรุนแรง. เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556.
เข้าถึงได้จากhttp://writer.dekd.com/sakulsueb/story/viewlongc.php?id=185704&chapter=2
ธัญญา สังขพันธานนท์. การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2553.
นฤมล เรืองณรงค์. “การ์ตูนการเมืองในช่วง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519.” ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2533.
นิรวาณ คุระทอง. ประวัติย่อการ์ตูนไทย. กรุงเทพฯ: เล็ด คอมิค, 2553.
ประชิด ทิณบุตร. เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย –
ธรรมาธิราช, 2539.
ปราพร กันตะวงษ์. “การสื่อความหมายของการ์ตูนการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลพันตารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เดือนมกราคม พ.ศ. 2544.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550.

152
พระยาอุปกิตศิลปะสาร. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2544.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่น, 2538.
วรวิชญ เวชนุเคราะห์. ประวัติการ์ตูนไทย. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.
วรวุฒิ วีระชิงไชย. ทฤษฎีถ่ายภาพ: พื้นฐานการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบ. กรุงเทพฯ: โฟโต้
แอนด์ไลฟ์เฮ้าส์, 2538.

วนิดา บารุงไทย. สารคดี กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545.
วิจิตรวาทการ, หลวง. ศาสนาสากล : เปรียบเทียบศาสนาลัทธิและปรัชญาต่าง ๆ ทั่วโลก. เล่ม 1, ว่า
ด้วยยุคดึกดาบรรพ์. พระนคร: ส.ธรรมภักดี, 2494.
ศักดา ศิริพันธุ์. เทคนิคการถ่ายภาพ. กรุงทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2537.
สมควร เพียรพิทักษ์. เขาทาหนังสือกันอย่างไร. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
สมาน เฉตระการ. เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น. กรุงเทพฯ, 2528.
สังเขต นาคไพจิตร. การ์ตูน. มหาสารคาม: ปรีดาการพิมพ์, 2530.
สายทิพย์ นุกูลกิจ. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน, 2543.
สุกัญญา ตีระวนิช. หนังสือพิมพ์ไทยจากปฏิวัติ 2475 สู่ปฏิวัติ 2516. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,
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สุธีรา

สาธิตภัทร.

“วิธีการสื่อความหมายของการ์ตูนล้อสังคม.”

ศิลปะนิพนธ์

ศิลปบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
อรุณ วัชระสวัสดิ์. อรุณตวัดการเมือง. กรุงเทพฯ: มติชน, 2555.
อารยะ ศรีกัณยาณบุตร. การออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550.
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. สื่อสารมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
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แม้ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้และเห็นรูปแบบทางการเมือง
ได้จากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
แต่สิ่งส�ำคัญที่ต้องตระหนักคือ การกลั่นกรอง คิดใคร่ครวญให้มาก
ในเรื่องที่ได้รับรู้มาว่า “อะไรจริง อะไรเท็จ”

...

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เรื่อง
กิรวรรณ ชุติประพฤทธิ์
ที่ปรึกษา 		
คณะที่ปรึกษา
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อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์
อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
ดร.กันยิกา ชอว์
อาจารย์วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
อาจารย์ภมรศรี แดงชัย

ภาพประกอบ
กิรวรรณ ชุติประพฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์,
กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด
หนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ามลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
ไม่ว่ารูปแบบหรอวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
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คำ�นำ�ผู้เขียน
สารคดี “6 การ์ตนู นิสต์มองรัฐบาลน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร” เกิดขึ ้นจากความตังใจ
้
ของผู้เขียนทีม่ องเห็นสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงทางบ้านเมือง ไม่วา่ จะอันเนือ่ งมาจาก
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การสือ่ สาร ฯลฯ และปัจจัยส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้เลยก็คอื
“การเมือง” อาจจะพูดได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศเลยก็วา่ ได้
เมือ่ พูดถึง การเมืองไทย คนทัว่ ไปก็อาจจะคิดว่ามันเป็ นเรื่องน่าเบือ่ แย่ ไม่ดี วุน่ วาย
แบ่งแยก ไม่ปรองดอง ไม่เคารพกติกา ไม่มคี วามเป็ นประชาธิปไตย ชิงดีชงิ เด่น ในสภาก็มี
แต่รฐั บาลกับพรรคฝ่ ายค้าน ทีค่ อยโต้ตอบกันอย่างไม่หยุดหย่อน จนบางครังก็
้ ทำ� ให้อดรู้สกึ
ร�ำคาญไม่ได้
ผู้เขียนจึงตัดสินใจเลือกทีจ่ ะศึกษาความคิดทางการเมืองจากผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์
อาชีพ ความช�ำ่ ชองจากการท�ำงาน โดยการไปนัง่ พูดคุยกับนักเขียนการ์ตนู การเมืองจาก
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ สอบถามถึงความคิด ทัศนะคติทางการเมือง และวิธกี ารน�ำเสนอ
พรีเซ็นออกมาเป็ นการ์ตนู
สารคดีเล่มนี ้ใช้เวลาศึกษาและเขียนอยูห่ ลายเดือน กว่าจะออกมาเป็ นรูปเล่มอย่าง
ทีเ่ ห็น ซึง่ คงจะส�ำเร็จไม่ได้ เลยถ้ าปราศจากทีป่ รึกษาดี ๆ อย่าง อ.อริน เจียจันทร์พงษ์ ผู้คอย
ให้ ค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงงานอยูต่ ลอดเวลา ที่สำ� คัญยังช่วยตรวจทานงานเขียนอย่าง
ละเอียด อ่านซ� ้ำและติชมอยูห่ ลายรอบกว่าจะออกมาเป็ นงานเขียนทีด่ ี (ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของผู้เขียนเองด้ วย)
นอกจากนี ้ยังต้ องขอบคุณ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ดร.กันยิกา ชอว์
5
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อาจารย์วรี ะศักดิ์ จันทร์ สง่ แสง และอาจารย์ภมรศรี แดงชัย ผู้ชว่ ยดูภาพรวมของหนังสือ
และช่วยวางกรอบของหนังสือให้ เดินมาอย่างถูกทางไม่บดิ เบี ้ยวไปไหน
ขอบคุณฟ้า โอ้ ต ไหม เน็ท ทีไ่ ปสัมภาษณ์และช่วยถ่ายรูปด้ วยกันหลายต่อหลาย
ครัง้ รวมถึงเพือ่ นๆ หลายคนทีไ่ ม่ได้ เอ่ยชือ่ ทีช่ ว่ ยอ่าน ช่วยส่งเสริม รวมทังเป็
้ นก�ำลังใจให้
ตลอดการท�ำงาน
หนังสือเล่มนี ้จะออกมาเป็ นเล่มไม่ได้ แน่ ๆ ถ้ าขาดสิง่ ทีเ่ ขียนไปทังหมดข้
้
างต้ น ผู้
เขียนทุม่ เทกับการท�ำงานชิ ้นนี ้แต่จะถือว่าส�ำเร็จไหมต้ องให้ ผ้ อู า่ นเป็ นคนตัดสินใจ
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สารบัญ
มองรัฐบาล...
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น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

บัญชา-คามิน

“แหลเพื่อพี่” ผู้จัดการ

เซีย ไทยรัฐ
ศักดา แซ่เอียว

ขวด เดลินิวส์

ณรงค์ จรุงธรรมโชติ

หมอ ทิววัฒน์

ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ กรุงเทพธุรกิจ

อรุณ วัชระสวัสดิ์
มติชน

พล ข่าวสด

สุรพล พิทยาสกุล

9
14

30

62

72
92

118
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มองรัฐบาล...น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
“ พรรคเพื่อไทย ” ภายใต้ การน�ำของ “ นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร “ น้ องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ชนะการ
เลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่ผา่ นมา ด้ วย
เสียงข้ างมากเกินครึ่ง
การเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ผู้มีสทิ ธิ์เลือกตังออกมาใช้
้
สทิ ธิ์
ทังสิ
้ ้น 75.03% จากจ�ำนวนผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ 46,921,682
คน พรรคที่ได้ รับเลือกตัง้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากที่สดุ
คือ พรรคเพื่อไทย 15,744,190 คะแนน และรองลงมาคือ
พรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน  โดยผู้ใช้ สทิ ธิ์เลือก
พรรคเพื่อไทย คิดเป็ น 23% ของจ�ำนวนประชากรไทยในปี
2554 ผลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ ที่นงั่ ผู้แทนราษฎรเกิน
กึ่ ง หนึ่ ง 265 ที่ นับ เป็ นครั ง้ ที่ ส องในรอบทศวรรษที่ มี
พรรคการเมืองได้ รับคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ในสภาผู้แทน
ราษฎร  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้ เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านหลัก
โดยได้ ที่นงั่ ผู้แทนราษฎร 159 ที่

9

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2554
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ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 24

กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตามความในพระราชกÄษฎีกายุบ
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ที่ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร ณ วันที่ 10 พÄษภาคม 2554

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 75.03%

..........................

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน

การเลือกตั้ง
2554
พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
มากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทย 15,744,190 คะแนน

..............................

พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่งผู้แทนราษฎรเกินกึ่ง
หนึ่ง 265 ที่
มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือก
ตั้งนอกราชอาณาจักรถึง
147,330 คน
ผู้ใช้สิทธิ์เลือกพรรคเพื่อไทย คิดเป็น 23% ของ
จำนวนประชากรไทยในปี 2554

พรรคที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รอง
ลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน

..........................

ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก โดยได้ที่นั่งผู้แทน
ราษฎร 159 ที่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เพื่อไทย, ประชาธิปัตย์, ภูมิใจไทย, ชาติไทย, พลังชล, อื่น ๆ

มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
มากถึง 2.6 ล้านคน รวมทั้ง 1.07 ล้าน
คนในกรุงเทพมหานคร
กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จำนวน 500 คน เป็นสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเ 375 คน และสมาชิกมาจากการเลือก
ตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
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ยุคแรกของ พรรคเพื่อไทย (PHEU THAI PARTY) ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับพรรคไทยรั กไทย หรื อพรรคพลังประชาชนโดยตรง กระทัง่ ต่อมา เมื่อวันที่ 21
กันยายน พ.ศ.2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพรรคนัดพิเศษ ได้ มีมติให้ ดร.สุชา
ติ ธาดาธ�ำรงเวช เป็ นหัวหน้ าพรรค นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เป็ นเลขาธิการพรรค
นายศักดา นพสิทธิ์ เป็ นโฆษกพรรค และนายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เป็ นผู้อ�ำนวยการ
พรรค แต่หลังจากนันเพี
้ ยง 2 เดือน ดร.สุชาติ ได้ ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยให้ เหตุผลว่า
ต้ องการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมเข้ ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน เพราะขณะ
นี ้มีผ้ ทู ี่มีประสบการณ์ทางการเมืองจ�ำนวนมากเข้ ามาเป็ นสมาชิกพรรคแล้ ว
ซึง่ ในช่วงเวลาเดียวกันนันเอง
้
ศาลรัฐธรรมนูญก�ำลังพิจารณาตัดสินคดียบุ
พรรคพลังประชาชน ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็ นหัวหน้ าพรรค ด้ วยความผิดที่สืบ
เนื่องมาจากกรณีที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้ าพรรคพลังประชาชน ทุจริ ตการ
เลือกตังที
้ ่จงั หวัดเชียงราย และด้ วยความที่นายยงยุทธเป็ นกรรมการบริ หารพรรค
ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกระเทือนไปถึงการยุบพรรคพลังประชาชนตามกฏหมาย ในวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ.2551
หลังจากศาลได้ พิพากษายุบพรรคพลังประชาชนแล้ ว ส.ส.และสมาชิกพรรค
พลังประชาชนเกือบทังหมดได้
้
เข้ ามาสังกัดพรรคเพือ่ ไทย ยกเว้ นกลุม่ เพือ่ นเนวินทีย่ ้ ายไป
สังกัดพรรคภูมใิ จไทย จากนัน้ พรรคเพือ่ ไทยก็ได้ ประชุมใหญ่เพือ่ คัดเลือกหัวหน้ าพรรค
คนใหม่ สุดท้ ายแล้ วนายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ รักษาการรองหัวหน้ าพรรคเพือ่ ไทยในขณะนัน้
ก็ได้ รับเลือกให้ เป็ นหัวหน้ าพรรคคนใหม่โดยไม่มกี ารเสนอชือ่ ใครแข่ง ขณะทีน่ างสาวยิง่
ลักษณ์ ชินวัตร ซึง่ เดิมถูกคาดหมายว่าจะด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าพรรคเพือ่ ไทย ทีป่ ระชุม
ได้ มมี ติให้ ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตังของพรรค
้
ทังนี
้ ้ผลจากการยุบพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2551 ท�ำให้
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึง่ เป็ นนายกรัฐมนตรี ในขณะนันต้
้ องลงจากต�ำแหน่ง และต้ อง
มีการเลือกนายกรัฐมนตรี คนใหม่ ครัง้ นัน้ พรรคเพื่อไทยไม่ได้ เสนอชื่อคนในพรรคตัว
เองชิงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่กลับเสนอชือ่ ”พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก” ว่าทีห่ วั หน้ า
พรรคเพื่อแผ่นดิน ขึ ้นชิงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี กบั นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้ า
พรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่ พล.ต.อ.ประชา จะแพ้ นายอภิสทิ ธิ์ไปด้ วยคะแนน 235:198
เสียง ท�ำให้ นายอภิสทิ ธิ์ ได้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย
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จากนัน้ พรรคเพื่อไทยก็ท�ำหน้ าที่เป็ นฝ่ ายค้ านในสภา แต่ก็ยงั เกิดปั ญหา
ภายในพรรคที่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก รวมไปถึงการที่นายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ ประกาศ
ลาออกจากการเป็ นหัวหน้ าพรรค ท่ามกลางกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้
ทาบทาม พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ให้ มาด�ำรงต�ำแหน่งแทน แต่สดุ ท้ ายกรรมการบริ หาร
พรรคเพื่อไทยก็เลือกนายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ ภายหลัง
ประกาศลาออกได้ เพียง 5 วัน
อย่างไรก็ตาม ความระส�ำ่ ระส่ายภายในพรรคก็ยงั เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
พรรคเพื่อไทยยังหาตัวผู้น�ำทีจ่ ะเสนอชื่อเป็ นนายกรัฐมนตรี แข่งกับอีกฟากฝั่ งไม่ได้ โดย
คนกลุม่ หนึง่ แสดงท่าทีสนับสนุนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ ำ� รุง
สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้ องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิ ณ ก่อนที่สดุ ท้ ายแล้ ว
นางสาวยิง่ ลักษณ์ จะได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 ของ
พรรคเพื่อไทย และถูกวางตัวให้ เป็ นคูช่ ิงนายกรัฐมนตรี
และในการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พรรคเพื่อไทยชนะการ
เลือกตังโดยได้
้
ส.ส.รวม 265 คน เป็ น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 61 คน แบบแบ่งเขตเลือกตัง้
204 คน ทิ ้งห่างคูแ่ ข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ทไี่ ด้ ส.ส.รวม 159 คน แบ่งเป็ นแบบบัญชี
รายชื่อ 44 คน แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ 115 คนก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะประกาศตัวจับมือ
กับพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพฒ
ั นาเพือ่ แผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคมหาชน และ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ ตังรั้ ฐบาล 300 เสียง พร้ อมกับสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกของประเทศไทย
ปั จจุบนั มีนายจารุพงศ์ เรื องสุวรรณ เป็ นหัวหน้ าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม
เวชยชัย เป็ นเลขาธิการพรรค และนายพร้ อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็ นโฆษกพรรค
ในยุคแรกสัญลักษณ์ของพรรคเพือ่ ไทยเป็ นตัวอักษร “พ” สีขาว บนพื ้นสีน� ้ำเงิน
กับสีแดงหมายถึง การรู้รักสามัคคี และรวมพลังเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติ
ส่วนพื ้นสีน� ้ำเงินกับสีแดง หมายถึง ความมุง่ มัน่ รวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วน มาระ
ดมสติปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ต่อมาได้ มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ใหม่ให้ เป็ นตัวอักษร “พ” และ “ท”
สีน� ้ำเงินเข้ ม มีแถบสีแดง สีขาว และน� ้ำเงินประกอบกัน หมายความว่า การรู้รักสามัคคี
และรวมกันเป็ นพลังอันหนึง่ อันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของ
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เครื่องหมายพรรค
ตามรูปแบบที่ กกต.ตอบรับ
(2555-ปัจจุบัน)

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คนไทยรู้รักสามัคคีและรวม
กันเป็ นพลังอันหนึง่ อันเดียวกัน และหลังจากอักษร “พท” ยังมีตวั อักษร “พรรคเพือ่ ไทย”
สีน� ้าเงินต่อท้ าย มีความหมายว่า ความมุง่ มัน่ รวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดม
สติปัญญา ก�าหนดนโยบายทังระยะสั
้
น้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกันพัฒนา
ชาติไทยให้ เจริ ญรุ่งเรื อง มัน่ คง ยัง่ ยืนตลอดไป
“ขอคิดใหม่ ท�าใหม่ เพื่อไทยทุกคน... อีกครัง้ ” - พรรคเพื่อไทย
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา พรรค
เพื่อไทยได้ชูนโยบายมากมาย เช่น
- สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น
- น�า 30 บาทรักษาทุกโรคกลับมาใช้ใหม่
- รับจ�าน�าข้าวเปลือก 15,000 บาท
- ออกบัตรเครดิตเกษตรกร
- คืนภาษีรถคันแรก
- พัฒนาโครงข่ายระบบราง
- ปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
- ปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็น 300 บาทต่อวัน
- ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา แจกแท็บเล็ตนักเรียน
- โครงการจัดการน�้า ป้องกันน�้าท่วม
- ÏลÏ
ข้ อมูจจาก - th.wikipedia.org และ www.kapook.com
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“แหลเพื่อพี่” โดย

บัญชา - คามิน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ถ้าหากจะให้เรามอง
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ...
เราไม่ได้คิดว่ารัฐบาลน.ส.ยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ นรัฐบาล
ทีม่ าบริ หารประเทศ แต่คิดว่าเป็ นนอมิ นีของเจ้าของผลประโยชน์
เหมือนตัง้ บริ ษทั ขึ้นมาเพือ่ จะสูบเอาทรัพยากร สูบเอางบประมาณ
แผ่นดิ น เพือ่ สร้างความร�่ ำรวยให้แก่กลุ่มตัวเอง โดยใช้ความพิ กล
พิ การของประเทศ และความโง่เขลาส่วนหนึ่งของคนไทยเป็ นตัว
หากิ น
เมื ่อพีช่ ายไว้ใจคนๆนี ้ เพราะฉะนัน้ ฐานเสี ยงส่วนใหญ่
15 ล้านเสียง ก็เลยเห็นดีเห็นงามไปด้วย คนทีเ่ ลือกพรรคเพือ่ ไทย
ก็เพราะทักษิ ณ ชิ นวัตร ไม่ใช่เลือกเพราะน.ส.ยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร
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บัญชา-คามิน
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

                       ... สู่การเป็น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

เชื่อไหมว่าเขาเป็นหุ่นเชิด ?
คามินถามสวนขึ ้นมาทันทีหลังจากพูดถึงรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จากการประกาศนโยบายหาเสียงทักษิณคิด เพื่อไทยท�ำ 
“ผมคิดว่าประกาศแบบนี ้มันไม่ถกู ท�ำนองครองธรรม”
โดยคามินได้ ให้ เหตุผลว่า ในเมื่อทักษิณเป็ นนักโทษหนีคดี ศาลตัดสิน แต่หนี
ค�ำพิพากษาจ�ำคุกไปเมืองนอก มีหลักฐานชัดเจนหลายอย่างว่ายุยง ปลุกปั่ นให้ คนสร้ าง
ความวุน่ วายในบ้ านเมือง
แต่กลับมีพรรคการเมืองมาประกาศว่าทักษิณคิด เพื่อไทยท�ำ แล้ วมาหาเสียง
โดยที่ประชาชนคนไทยกลับยอมรับเห็นเป็ นเรื่ องปกติ และยังได้ รับคะแนนเสียงจาก
การเลือกตังอย่
้ างท่วมท้ น แม้ แต่สื่อมวลชนก็ยงั ยอมรับ
“ผมไม่เข้ าใจว่าประเทศนี ้คิดอะไรกัน”
ส่วนต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขามองว่าเป็ นใครก็ไม่ร้ ู อยูด่ ๆี ออกมาเดินหาเสียง
49 วัน รัฐสภาโหวตให้ เป็ นนายกฯ “เห็นๆ กันอยูว่ า่ ผู้หญิงคนนี ้ไม่ได้ มสี ติปัญญา ทีจ่ ะ
สามารถขึ ้นมาระดับนี ้ได้ เลย แต่ขึ ้นมาได้ เพราะมีพชี่ ายเป็ นตัวแบ็คอัพกับพรรคการเมือง
ซึง่ เป็ นทาสของพีช่ ายเธอ” คามินบ่นด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉย
ทักษิ ณ ชิ นวัตร เขาเป็ นคนฉลาด ฉลาดแบบโกง ความฉลาดของเขา คือ
ความเข้าใจโครงสร้างของประเทศ เข้าใจสันดานของคนไทย เข้าใจโครงสร้างของ
ประชาชน ว่ามีช่องว่างความเหลือ่ มล�้ำอะไรตรงไหน แต่เขาไม่ได้เอาความเข้าใจตรง
นัน้ มาท�ำให้ประเทศชาติ มนั ดีขึ้น เขามองแบบพ่อค้า เขาฉวยโอกาส เขาเอาความ
เข้าใจมาสร้างอ�ำนาจ สร้างผลประโยชน์ให้กบั ตัวเขาเอง หากทักษิ ณตาย ผมคิ ดว่า
ปั ญหาของประเทศจะหมดไปถึง 80 เปอร์ เซ็น
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“มีคนบอกว่าเธอเป็ นออทิสติก... ผมก็เชื่อนะ” คามินกล่าว
เขาอธิบายต่อว่า มีเด็กออทิสติกประเภทหนึง่ ทีม่ ปี ั ญหาอาการขันต้
้ น เขาเรียก
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กันว่า ทอล์คกิ ้ง อะบิล’ ลิที (talking ability) คือ ความสามารถในการพูดจะน้ อยกว่า
เด็กปกติ และ ลีน’นิง อะบิล’ ลิที (learning ability) ความสามารถในการเรี ยนจะผิด
ปกติ คล้ ายกับว่าประสาทสัมผัสทางด้ านการพูด การได้ ยินภาษาของพวกเขาอาจจะ
ไม่มีหรื อมีน้อยกว่าเด็กปกติทวั่ ไป รวมถึงทักษะที่สำ� คัญคือ รี ด’ดิง อะบิล’ ลิที (reading
ability) หรื อความสามารถในการอ่านจะมีน้อยกว่าเด็กทัว่ ไป
แต่คามินก็ไม่ได้ หมายความว่า เด็กพวกนี ้จะปั ญญาอ่อน เพราะเขาอาจจะ
เก่งหรื อฉลาดในด้ านอื่นๆ ก็อาจเป็ นไปได้
คามินได้ เล่าให้ ฟังถึงตัว ‘นายกฯ ยิง่ ลักษณ์’ ว่า ในตอนทีเ่ ธอขึ ้นมาเป็ นนายกฯ
ใหม่ๆ เธอได้ ให้ สมั ภาษณ์กบั สือ่ ด้ วยความภาคภูมใิ จว่า เธอเป็ นคนที่ไม่อา่ นหนังสือ ซึง่
ในตอนนันเธอคงอยากที
้
่จะแสดงให้ เห็นว่า ตัวเธอเองเป็ นคนที่ไม่ไร้ สาระ ท�ำแต่งาน
แต่ในความเป็ นจริ งมุมมองของคามิน เขาเห็นว่า ส�ำหรับคนที่ไม่อา่ นหนังสือ
มันก็มกั จะไม่ค้ นุ เคยกับรูปของค�ำเขียน
สมมติ หากคุณได้ ยินค�ำว่า คอนกรี ต คุณก็สามารถรับรู้ได้ วา่ มันคือสิง่ ที่ใช้ ใน
งานก่อสร้ าง แต่เมื่อไหร่ ก็ตามที่คณ
ุ ได้ แต่ยินเสียง แต่ไม่ได้ เห็นรู ปของค�ำ  คุณก็ไม่
สามารถที่จะโยงเสียงกับรูปของค�ำได้ เลย
ดังนัน้ สิง่ ที่ได้ ยินออกมาจากปากเธอเลยกลายเป็ นค�ำว่า “คอ-นก-รี ต”
คามินชี ้ให้ เห็นว่า นี่คือปั ญหาของคนที่ไม่อา่ นหนังสือ
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พรรคเพื่อไทย กับ นโยบายประชานิยม ที่มีการกล่าวถึงกันเป็ นอย่างมาก
และได้ กลายเป็ นรูปแบบหนึง่ ในการหาเสียงของพรรค โดยเริ่มจากการกระชากค่าครอง
ชีพลง อาทิ ค่าแรงขันต�
้ ่ำวันละ 300 บาท ขึ ้นเงินเดือน ปริ ญญาตรี 15,000 บาท ฯลฯ
ซึง่ การประกาศออกนโยบายในลักษณะนี ้ก็มีนกั วิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ การเงิน
หลายฝ่ ายออกมาทักท้ วงว่านโยบายเหล่านี ้อาจกระทบกับวินยั ทางการเงินการคลังได้
ในอนาคต
“แต่กอ็ ย่างว่า  เสียงส่วนใหญ่เลือกเขามาเพราะ นโยบายประชานิยม” คามินพูด
พร้ อมกับเผยยิ ้มตรงมุมปาก
ยกตัวอย่างเช่น การปรับขึน้ ค่ าแรงขัน้ ต�่ำเป็ นวันละ 300 บาท คามินเห็นว่า
มันก็เป็ นเรื่องปกติของระบบทางเศรษฐกิจทัว่ โลก แต่สงิ่ ทีต่ ามมาคือประชาชนจะต้องรับค่า
ครองชีพทีจ่ ะขึ ้นตามไปด้ วย เพราะในเมือ่ คุณได้ เงินเพิม่ มา 100 บาท แต่ราคาของทีค่ ณ
ุ
ต้ องซื ้อก็เพิม่ ขึ ้นไป 100 บาทเช่นกัน มันก็เหมือนเงินในกระเป๋ าของคุณเท่าเดิม เหมือนไม่
ได้ อะไรเลย
“เพราะสุดท้ าย... คุณก็ต้องมาลงเอยทีไ่ ม่พอกินเหมือนเดิม”
โดยเฉพาะนโยบายโครงการรถคันแรกที่ออกมาเอาใจประชาชน เป็ นการ
คืนเงินภาษี เท่ากับที่จา่ ยจริ ง แต่จะคืนไม่เกิน 100,000 บาท
คามินพูดสวนขึ ้นมาทันทีวา่ “มันเป็ นนโยบายที่เลว เลวในแง่ ที่วา่ ประเทศเรา
ไม่สามารถผลิตน� ้ำมันได้ เอง และระบบขนส่งมวลชนก็พิกลพิการ แทนที่จะเอาเงินเป็ น
แสนล้ า นที่ ล ดภาษี ใ ห้ ค นมี ร ถคัน แรก มาปรั บ ปรุ ง สร้ างระบบขนส่ง มวลชนให้ มี
ประสิทธิภาพ น่าจะลงทุนท�ำรถไฟใต้ ดินได้ สกั สองสายเชื่อมต่อโครงสร้ างที่มนั มีอยู่
กลับไม่ท�ำ”
เขามองว่าถ้ ารั ฐบาลท�ำตรงนัน้ ก็จะกลายเป็ นว่าไม่มีอะไรใหม่มาให้ กับ
ประชาชน มันก็เหมือนกับคอนเซ็ปหยิบมาให้
“นีไ่ ง ประชานิยม มันเป็ นแบบนี เห็
้ นชัดเลยว่าไม่ยงั่ ยืน แต่กอ็ ย่าไปโทษทักษิณ
ถ้ าคนส่วนใหญ่มนั ไม่เป็ นนิสยั ใช้ ค�ำว่า สันดาน ทักษิณก็ไม่สามารถที่จะซื ้อใจคนได้ ”
ส่วนการยกร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยทีจ่ ะเสนอเข้ าสูก่ ารพิจารณา
ของสภา และมีข้อพิพาทอยูส่ ว่ นตัวคามินเองมองว่า มันไม่มที างลดความแตกแยกไปได้
“จะเป็ นการล้ างผิดให้ หมดโดยทีไ่ ม่ได้ สอบสวนอะไรเลยมากกว่า”  บัญชาคูห่ ู
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คามินทีน่ งั่ เงียบอยูน่ านพูดเสริมขึ ้นมา
คามินยกตัวอย่างให้ ฟังหากเรามีพี่น้องในครอบครัวอยู่ 6 คน ซึง่ ทัง้ 6 คนนี ้
ทะเลาะกัน ตีกนั จนเละเทะ แล้ วอยูๆ่ จะมาบอกว่า พ่อขอออกกฎให้ ปรองดองกัน ซึง่
เห็นๆ กันอยูว่ า่ มันเป็ นไปไม่ได้ แต่สงิ่ ที่พอ่ ควรจะต้ องท�ำคือการมาช�ำระความ ว่าใคร
ผิดใครถูก ชี ้ให้ เห็น คนทีผ่ ดิ ก็ต้องถูกลงโทษ แต่ไม่ใช่ประกาศออกมาแล้ วเขียนกฎหมาย
ว่า ต่อไปนี ้ต้ องปรองดองกัน “มันไม่ใช่...อันนี ้ใช้ ไม่ได้ ถือว่าพ่อเฮงซวย” นี่ขนาดเรื่ อง
ในครอบครัว ไม่ใช่เรื่ องระดับประเทศชาติ ที่เขามองว่ามันไม่ได้ สลับซับซ้ อนอะไรเลย
“ผมก็ไม่เข้ าใจว่า ท�ำไมคนไทยส่วนใหญ่ถงึ มองไม่เห็นปั ญหาระดับชาติ กลับ
ท�ำส่งเดช ท�ำเป็ นมองไม่เห็น ท�ำเป็ นลืมๆ มันไป” คามินเริ่ มบ่นอีกครัง้
กลับมาพูดถึงตัวคุณทักษิณ คามินคิดว่า หากเราไปแก้ ทตี่ วั กฎหมาย อะไรเสร็จ
เรียบร้ อย ทักษิณก็ไม่นา่ จะกลับมาแล้ ว เพราะว่าอยูใ่ นประเทศไทยอาจไม่ปลอดภัย เขา
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สร้ างรอยแค้ นไว้ กบั คนเยอะ
‘ทักษิณ’ เขาอยูต่ า่ งประเทศ เขาสามารถเดินช้ อปปิ ง้ สามารถนัง่ กินอาหาร
สามารถไปไหนต่อไหนได้ อย่างสะดวก แต่เมืองไทยท�ำไม่ได้ ถ้ าท�ำแบบนันถื
้ อว่าเสีย่ งมาก
“คุณไม่ร้ ูเลยว่าจะมีสไนเปอร์ รออยูท่ ไี่ หนบ้ าง” เขาพูดพร้ อมกับเผยรอยยิ ้มขึ ้นมาอีกครัง้
คุณไม่ร้ ูหรอกระหว่างทางทีค่ ณ
ุ ก่อเรื่องมา คุณสร้ างรอยแค้ นไว้ ให้ คนมากน้ อย
แค่ไหน ศัตรูคณ
ุ ตอนนี ้ไม่ร้ ูเลยว่าเป็ นใคร เพราะฉะนันคุ
้ ณจะกลับมาท�ำไม อยูแ่ ล้ วไม่มี
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อิสระ หากอยูท่ ี่โล่งแจ้ งเมื่อไหร่ คุณอาจเจออย่างเสธ.แดงก็ได้ ใครจะไปรู้
ต่อมาในประเด็นนโยบาย เงินกู้ 2 ล้ านล้ าน
กระทรวงการคลังบอกจะกู้เงินมาเพื่อพัฒนาโครงการพื ้นฐานด้ านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิม่ ขึ ้นของประชากรทีเ่ กิด
ขึ ้น อย่างรวดเร็ ว และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้ าและการลงทุนทังใน
้
ประเทศและระหว่างประเทศ คามินมองว่าก็ยงั ไม่มีอะไร ...
“เอารูปรถไฟชินคันเซ็นของญี่ปนมาล่
ุ่
อ บอกว่าจะวิง่ จากกรุงเทพฯ ไป โคราช
และเชียงใหม่” จากการค�ำนวณค่าโดยสารตกประมาณคนละหนึง่ พันกว่าบาท ไปกลับ
คิดว่าประมาณสามพันบาท ซึง่ ในราคาสามพันบาท คามินคิดว่า นัง่ เครื่องบินไปดีกว่า
ใช้ เวลาน้ อยกว่าครึ่ง หากนัง่ รถไฟความเร็วสูงทีใ่ ช้ เวลาวิง่ ไปเชียงใหม่ประมาณ 3 ชัว่ โมง
โดยเงินกู้ 2 ล้ านล้ านคามินบอกว่า มันเท่ากับงบประมาณของประเทศ 1 ปี แต่
ทางรัฐเองเขาก็บอกว่ามีโครงการอืน่ ๆ  อีก แต่กย็ งั ไม่ร้ ูวา่ เป็ นอะไร
ส่วนการเดินหน้ าการแก้ ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ทีม่ กี ารอภิปรายกันอย่าง
ดุเดือด คามินเคยได้ ยินมีคนใช้ ค�ำว่า เพื่อกระชับอ�ำนาจ นัน่ คือหมายความว่า “เพื่อ
ให้ รัฐบาลมีอ�ำนาจมากขึ ้น โดยที่ไม่มีการควบคุม”
ส�ำหรับสิง่ ที่เห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรม คือ ในเรื่ องของมาตรา 68 ที่ไม่ให้ ศาล
รัฐธรรมนูญรับเรื่องฟ้องร้ องโดยตรง ทางฝ่ ายรัฐบาลบอกว่า ตามหลักการแล้ ว (อ้ างจาก
เมืองนอก) ว่าเรื่องต้ องผ่านอัยการก่อนส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญว่าควรจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
“หลักการเขาดูดี... แต่จริ งๆ ทักษิณเขาสามารถคุมอัยการได้ เพราะอัยการ
สูงสุดรัฐบาลก็สามารถแต่งตังไปนั
้ ง่ บอร์ ดนู้นบอร์ ดนี ้ได้ และเขาก็สามารถสัง่ ได้ วา่ เรื่ อง
ไหนที่จะมาถึงอัยการสูงสุด” คามินอธิบายอย่างจริ งจัง พร้ อมกับหยิบบุหรี่ ขึ ้นมาสูบ
สมมติ ถ้ าจะส่งเรื่องฟ้องรัฐบาลให้ ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านอัยการสูงสุด ซึง่
อัยการสูงสุดนันก็
้ เป็ นคนทีร่ ัฐบาลคอยอุดหนุนเลี ้ยงดูอยูด่ ้ วยการส่งไปนัง่ บอร์ ดต่างๆ
“อัยการสูงสุดจะเกรงใจใครล่ะ ... ใช่ไหม สุดท้ าย ก็สงั่ ไม่ฟ้องก็เท่านัน้ ซึง่ ก็
ปรากฏให้ เห็นอยูห่ ลายครัง้ ”
ส่วนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากระบบการแต่งตังจากกลุ
้
ม่ อาชีพให้
เป็นระบบการเลือกตัง้ ทางรัฐบาลบอกว่า สมาชิกวุฒิสภาควรจะมาจากการเลือกตัง้
ทังหมด
้
อ�ำนาจจะได้ ให้ มาจากประชาชน
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“เขาพูดก็ฟังดูดมี หี ลักการ ดูเป็ นประชาธิปไตย ... ไอพวกทีบ่ ้ าเลือกตังทั
้ งหลาย
้
ก็โอเค ชอบ เพราะเลือกตังมั
้ นต้ องดีกว่าอยูแ่ ล้ ว”
“แต่เขาไม่ร้ ู หรอกว่าทักษิ ณคุมเกมระบบการเลือกตังอยู
้ ่ ก็เหมือนกับที่บอก
ไป... ทักษิณเขาเข้ าใจสังคมไทยว่า ผิวเผินเป็ นยังไง”
ก็อย่างว่าอีกนันแหละ...
้
“ผมไม่เข้ าใจว่า ท�ำไมไม่มีใครตังค�
้ ำถามว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
กับสมาชิกวุฒิสภามันมีหน้ าที่ตา่ งกันยังไง ?”
คามินเห็นว่า หากจะเปลีย่ นกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ เป็ นไปในลักษณะแบบนี ้
ก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องมี ส.ว. เพราะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่ ส.ว. จะมาตรวจสอบ ส.ส.หาก ส.ว.เป็ น
คนของเขาแล้ ว ก็ไม่มีทางที่จะมาตรวจสอบหรื อถอดถอน ส.ส. ได้ เลย
โครงการจัดการน�ำ้ มูลค่ าโครงการ 3.5 แสนล้ าน “ความจริ งก็ควรจะต้ อง
มีนะ ... แต่ไม่ใช่แบบนี ้” เพราะตอนนี ้ทังบั
้ ญชาและคามินเองก็ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าจะ
จัดการกันยังไง รู้แค่วา่ จะต้ องใช้ เงิน 3 แสนกว่าล้ าน และรี บเอาเข้ ารัฐสภาเพื่อที่จะเอา
เงินออกมาก่อน โดยที่ยงั ไม่ร้ ูเลยว่าต้ องท�ำอย่างไร เพราะยังไม่มีแผน
“ผมไม่ร้ ูเลยว่า เขาจะท�ำกันยังไง จัดการกันยังไง รูปร่างหน้ าตาเป็ นแบบไหน
ซึง่ ผมหากินอยูใ่ นวงการนี ้ ผมยังไม่ร้ ูเลย ถ้ ารู้นี่ เก่งมากกก” คามินย� ้ำ
หากจะให้ เปรี ยบเทียบให้ เห็นแบบชัดเจนบัญชาอธิบายว่า ก็เหมือนกับเราไป
กู้เงินที่ธนาคาร ซึง่ เราก็จะต้ องมีโครงการที่ชดั เจน เขาถึงจะอนุมตั ิ แต่นี่ไม่มีเลย
“แต่กอ็ ย่างว่าอีกแหละ... ต้ องโยงกลับมาทีว่ า่ ถ้ าคนไทยไม่โง่ รัฐบาลนี ้ก็หากิน
แบบนี ้ไม่ได้ หรอก” คามินเสริ มขึ ้นมา
เมื่อคนไทยเป็ นพวกฉาบฉวย ชอบอะไรเฉพาะหน้ าเราควรท�ำอย่างไร ?
“เออ... เราก็มวั แต่ดา่ ” ส่วนตัวคามินคิดว่า น่าจะต้ องปฏิวตั กิ ารศึกษา เพราะ
เด็กรุ่นใหม่จบั ประเด็นไม่คอ่ ยได้ ไม่ชดั เจน ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองต้ องการอะไร ท�ำให้ ไม่สามารถ
ที่จะคิดหรื อท�ำอะไรได้ เลย “เพราะการจับประเด็นจะท�ำให้ คณ
ุ ไม่หลงทาง” คามินย� ้ำ
เขายกตัวอย่างในงานเขียนการ์ ตนู ทีม่ ขี า่ วสารเยอะแยะเต็มไปหมด ถ้ าคุณจับ
ประเด็นไม่ได้ ไม่ร้ ูวา่ จะหยิบประเด็นตรงไหนมาเพือ่ จะเขียนการ์ ตนู “คุณก็ลำ� บากแล้ ว”
เขายกตัวอย่างถึงนักเขียนการ์ ตนู บางคนที่มีชดุ ความคิดอยูช่ ดุ เดียว เหมือนเดิมๆ
ต่อมาในโครงการรับจ�ำน�ำข้ าวทีท่ างรัฐบาลได้ เข้ าไปช่วยพยุงราคาข้ าว ด้ วย
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การรับจ�ำน�ำและประกันรายได้ ในอัตรา 15,000 บาทต่อตัน
คามินยกค�ำพูดของคนรุ่นก่อนๆ ให้ ฟังว่าแทนทีจ่ ะเอาปลาไปให้ กิน เราจะต้ อง
สอนวิธีให้ จบั ปลา “อันนี ้ใช่ไหมที่เขาเรี ยกว่า ประชานิยม การยื่นอาหารให้ กิน 1 มื ้อ มัน
ก็คลายความหิวได้ 1 มื ้อ”
กลับมาทีค่ ำ� พูดเดียวกันของคุณทักษิณทีว่ า่ เขามองเห็นโอกาส มองเห็นความ
ต้ องการของคน รู้สนั ดานของคนไทย ว่าชอบอะไรแบบฉาบฉวย เฉพาะหน้ า เขาใช้ ตรง
นี ้มาซือ้ ใจคนด้ วยการให้ ให้ ข้าวกินประทังไปทีละมื ้อ มื ้อนี ้หมด เริ่ มหิวใหม่ มีอาหาร
ใหม่มาให้ กินไปเรื่ อยๆ เพื่อที่จะรักษาคะแนนนิยมของตัวเอง
คามินมองว่า นโยบายในลักษณะแบบนี ้มันไม่ใช่วิธีการแก้ ปัญหาประเทศ
ระยะยาว เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สามารถจะหาข้ าวมาให้ กินได้ ทีละมื ้อ ประชาชนก็จะกลับ
ไปอดเหมือนเดิม และปั ญหามันก็คงจะอยูเ่ หมือนเดิม...
ถ้ าหันกลับมาดูเรื่ องของยางพาราซึง่ เป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ
หากรัฐเข้ าไปช่วยเหลือในเรื่ องราคา คามินคิดว่า ยางพารามีเปอร์ เซ็นต์เสี่ยงน้ อยกว่า
โครงการรับจ�ำน�ำข้ าว เพราะยางสามารถเก็บได้ นาน ไม่เน่า ไม่เสีย...
และสิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ จากตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา “ราคายางหากมันลง เดีย๋ ว
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มันก็ขึ ้น แต่ข้าวดูแล้ วไม่มีอนาคตเลย กลับไปอุ้มราคาที่สงู กว่าเท่าตัวมาก”
“ผมก็ไม่เข้ าใจ... ท�ำไมมันถึงแตกต่างกันระหว่างคนสองกลุม่ ”
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คามินคิดว่าเหตุผลส่วนหนึง่ อาจมาจากชาวนาคือฐานเสียงของพรรคเพือ่ ไทย
แต่คนปลูกยาง ชาวสวนเป็ นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ยิง่ ประชาธิปัตย์ออกฤทธิ์
ใส่รัฐบาลมากเท่าไหร่ รัฐบาลก็เอาความแค้ นไปลงกับชาวสาวยางมากเท่านัน้
“ทีพ่ ดู มามันก็คอื เรื่องของการเมืองอีกนัน่ แหละ” คามินพูดพร้ อมกับสูบบุหรี่อกี ครัง้
ส่วนประเด็นคดีการสั่งสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เมื่อตอนที่พรรค
ประชาธิปัตย์เป็ นรัฐบาลโดยมีคณ
ุ อภิสทิ ธิ์เป็ นนายกรัฐมนตรี
ย้ อนกลับไปเมือ่ ตอนเสื ้อแดงปิ ดแยกราชประสงค์เป็ นเดือน
คามินถามสวนกลับมา “หากคุณเป็ นรัฐบาล คุณคิดว่าควรจะสลายไหม ?”
ถ้ าเป็ นรัฐบาลก็ต้องสลาย ถ้ ารัฐบาลไหนไม่สลายรัฐบาลนันอยู
้ ่ไม่ได้ ไม่ว่า
ประเทศไหนๆ และ 99 ศพ ที่มีการตายเกิดขึ ้น มันมีทฤษฎีหนึง่ ที่คามินเคยได้ ยินมาว่า
“หากเกิดม๊ อบหรื อการชุมนุม และเราต้ องการจะเอาชนะอ�ำนาจรัฐ หนึ่งใน
วิชามาร คือการสร้ างสถานการณ์ ขึน้ มาเพื่ อยั่วยุให้ ทหารหรื อต� ำรวจใช้ ก�ำลังกับ
ประชาชน”
คามินอธิบายต่อว่า การสร้ างสถานการณ์ความวุน่ วายนันจะมาพึ
้
ง่ ประชาชน
คนธรรมดาที่ไปชุมนุมอย่างเดียวพวกเขาใจไม่ถงึ ก็ต้องหาคนที่กล้ า มายัว่ ยุเพื่อที่จะ
ใช้ อาวุธตอบโต้ กลับไปทางทหาร เพื่อให้ ทหารยิงกลับเข้ ามาในการชุมนุม เหล่านี ้เป็ น
เรื่ องที่พวกวิชามารท�ำกันมาตลอด ตังแต่
้ ยคุ 14 ตุลา มาถึง 6 ตุลา และพฤษภาทมิฬ
ที่เห็นได้ ชดั ว่ามีพวกแก๊ งมอเตอร์ ไซด์ออกไปยัว่ ยุส้ กู บั ทหารให้ ยิงออกมา
แต่มองกลับมา... หากเราเป็ นทหาร ถูกสัง่ เข้ าไปควบคุมม๊ อบ ซึง่ เห็นอยู่วา่
ฝ่ ายตรงข้ ามมันยัว่ ยุยิงเข้ ามา เราก็ต้องเกิดการระมัดระวังตัว เพราะทุกคนรักชีวิตตัว
เอง ทหารเองก็เหมือนกันต้ องรักชีวิตตัวเอง
ซึง่ เมื่อเกิดการยัว่ ยุมากขึ ้นๆ ทหารเขาก็เห็นว่าพวกนี ้ไม่ใช่ประชาชน ยิงมาๆ
เลยท�ำให้ มีการตอบโต้ ยิงกลับ
สุดท้ าย... มีการตายเกิดขึ ้น
“ผมว่า บรรยากาศมันไม่มีการไว้ วางใจกัน ทหารก็ต้องยิงไว้ ก่อน”
“หากผมเป็ นอภิสทิ ธิ์ พอสัง่ สลายม๊ อบเสื ้อแดงเสร็จมีเวลาประมาณ 6-7 เดือน
กว่าจะยุบสภา ช่วงนันสิ
้ ง่ ที่รัฐบาลอภิสทิ ธิ์ควรจะต้ องท�ำ คือ หยิบมาเป็ นวาระแห่งชาติ
ตามล่าคนก่อเรื่ องให้ ได้ จัดการให้ ได้ วา่ ใครเป็ นคนยิงทหาร ใครเป็ นคนยิงประชาชน
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ท�ำไมถึงตายได้ มากขนาดนี ้  ใช้ ทหารต�ำรวจทีม่ อี ยูใ่ ห้ เป็ นประโยชน์ จัดการและเผยแพร่
ออกมาให้ ประชาชนได้ เห็นว่าเรื่ องมันเป็ นยังไง”
เขาย� ้ำอีกว่า “6-7 เดือนก่อนยุบสภาท�ำได้ สบายมากถ้ าไม่ขี ้เกียจ”
“แต่นี่สนั ดาน ขี ้เกียจ พอปั ญหาจบ เรื่ องจบ ตัวเองนัง่ เป็ นรัฐบาลต่อ หวังว่า
เลือกตังสมั
้ ยหน้ าชนะแน่ แล้ วค่อยไปท�ำตอนนันก็
้ ได้ ”
อภิสทิ ธิ์กบั สุเทพ โดนข้ อหานี “ส่
้ วนหนึง่ ผมก็สมน� ้ำหน้ านะ สิง่ ทีค่ วรจะท�ำตอน
นันไม่
้ ท�ำ เหล็กมันก�ำลังร้ อนก็ควรจะตีตอนนัน”
้
“พอตอนนี ้ไม่มีอ�ำนาจก็โดนเล่น ไม่ควรที่จะสงสารเลย ควรที่จะสมน� ้ำหน้ า
มากกว่า เพราะหมากเกมเพื่อไทยเขาฉลาด”
คามินย� ้ำต่ออีกว่า ถ้ าเป็ นคนไม่ขี ้เกียจ ก็ควรจะท�ำตอนที่ตวั เองคุมเกมได้ “ไม่
ยอมท�ำ ก็ดีแล้ วเขาก็สมควร”
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ส�ำหรับผมการเมืองเปรี ยบเสมือนจักรกลตัวใหญ่ทีส่ ่งความชัว่ ร้าย สิ่ งทีไ่ ม่ดี
ออกมาสู่สงั คม เมื อ่ ไหร่ ก็ตามทีอ่ �ำนาจทางการเมื องเข้าไปควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นการ
เล่นพรรคเล่นพวก การไม่เคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ จนเกิ ดระบบการแข่งขัน ทัง้ ในกรม
กองต�ำรวจทีแ่ สวงหาแต่ผลประโยชน์กบั ประชาชน จนเกิ ดระบบการส่งส่วย ไถ่บ่อน
คุมบ่อน
น�ำมาซึ่งการขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ ง ของ ผับ บาร์ ยาเสพติ ดทีม่ นั ซึมซับ
เข้าไปสู่สงั คม
สิ่งเหล่านีส้ ามารถคงอยู่ได้เพราะต�ำรวจได้ผลประโยชน์ จะมีก็เพียงแต่ความ
สัมพันธ์ ของคนในครอบครัวทีส่ ามารถต้านทานอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้านได้มากแค่ไหน บางครอบครัวเสียลูกไปกับยาเสพติ ด ซึ่ง
สิ่ งชัว่ ร้ายเหล่านีส้ ่วนหนึ่งผมมองว่า มันมาจากอ�ำนาจทางการเมื อง
ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทาง
รัฐบาลได้ สง่ ตัวแทนไปพูดคุยเพื่อสันติภาพกับฝ่ ายผู้เห็นต่างจากรัฐ
น�ำโดยขบวนการบีอาร์ เอ็น (BRN) กลุม่ ของนายฮัสซัน ตอยิบ
“เจรจากันหลายครัง้ ก็ไม่สงบสักที ประหลาดเนอะ” คามินกล่าวเรี ยบๆ
มันเป็ นปั ญหาทีแ่ ก้ ไขไม่ได้ ไม่วา่ จะผ่านมากี่รัฐบาล พยามจับต้ นชนปลายกัน
ไม่ถกู งบประมาณก็ลงไปเป็ นแสนๆ ล้ าน แต่ยงั ไม่ร้ ูเลยนะว่าสู้กบั ใคร ทางการก็ยงั ไม่ร้ ู
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ว่าพวกก่อการร้ ายสามชายแดนภาคใต้ มนั หน้ าตายังไง
การส่งตัวแทนไปพูดคุยกับกลุม่ BRN “ก็ไม่ได้ ชว่ ยอะไรขึ ้นมาเลย มีแต่หนัก
ขึ ้นๆ เพราะผมว่า ตราบใดที่มนั สงบ งบประมาณที่ลงไปช่วยเหลือมันก็จะหายไป”
ส่วนหนึ่งอาจมาจากผู้ก่อการร้ ายตัวจริ งก็มี ผสมกับการสร้ างสถานการณ์
ขบวนการของเถื่อน และการถูกแทรกแซงจากประเทศมาเลเซีย มันมีหลายอย่างผสม
กันเลยเละตุ้มเปะอยูอ่ ย่างนัน้
แต่ข้อส�ำคัญทีค่ ามินจับตามอง คือ...รัฐบาลไม่เคยตังค�
้ ำถามเลยว่า มันเป็ นพวกไหน ?
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน

การน�ำเสนอออกมาเป็ นตัวการ์ ตนู คาแรคเตอร์ การแต่งกาย
บัญชาเล่าให้ ฟังว่า “ถ้ าพี่(คามิน) เขามีไอเดีย มีเนื ้อหามาอยู่แล้ ว เขาก็จะ
สเกตซ์ให้ ส่วนเราก็ต้องดูวา่ ประเด็นหลักของการ์ ตนู มันอยูต่ รงไหน เราจะแสดงออก
มาตรงไหน และจะพยายามเน้ นอารมณ์ให้ มนั ตรงจุด ตรงเป้าหมายมากที่สดุ ”
สมมติ “ในการ์ ตนู ยิ่งลักษณ์ อาจจะดูแหลๆ หน่อย เราก็ต้องเขียนการ์ ตนู ให้
ดูดดั จริ ต สร้ างอารมณ์ขนั ใส่เข้ าไป”
“ผมว่า ความจริงรูปถ่ายมันก็ออกมาอย่างนันอยู
้ แ่ ล้ว” คามินพูดแทรกขึ ้นมาพร้อมรอยยิ ้ม
ส่วนการคิดแก๊ ก เนือ้ หา ค�ำพูด คามินจะเป็ นคนคิด แล้ วมาปรึกษากับ
บัญชา เขาก็จะช่วยดูรายละเอียดต่างๆ ช่วยท�ำให้ การ์ ตนู มันดูลงตัวมากขึ ้น
ซึง่ ในบางครัง้ ก็ไม่ลงตัว บัญชาเขาก็ไม่เอา ก็ต้องคิดกันใหม่
ส่วนเหตุผลที่ไม่เอา ?
คามินสวนขึ ้นมาทันทีวา่ “มันห่วย อย่างทีว่ า่ บัญชาเขาจะเป็ นคนทีม่ รี ะเบียบ”
ซึง่ ในบางวันการ์ตนู มันก็มแี ป๊ กบ้ าง มีกระแสตอบรับกลับมาดีบ้าง มีฟีดแบคตอบกลับมา
หลายๆ ทาง
“บางครัง้ มันก็แปลก โดยส่วนตัวเราคิดว่ามันดี มันเจ๋ง แต่กระแสตอบรับ
เฮงซวยมาก แต่ในบางครัง้ คิดแค่เอาตัวรอดไปวันๆ แต่กระแสตอบรับกลับดี”
ซึง่ พวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้ เลยว่า อารมณ์การรับรู้ของคนจากอีกฟากหนึง่
เขาคิดอย่างไร เขาอาจจะคิดไม่เหมือนเรา
และในบางสัปดาห์กม็ ปี ั ญหาว่าประเด็นข่าวไม่พฒ
ั นา ไม่มปี ระเด็นทีน่ า่ สนใจ
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คนคิดก็เริ่ มไม่สนุก
ส�ำหรั บการเลือกประเด็นที่จะน�ำมาเขียน
พวกเขาบอกว่า การ์ ตนู การเมืองไม่สามารถที่จะเขียนเรื่ องทังหมดให้
้
คนรับรู้
ได้ ภายในภาพๆ เดียว เพราะฉะนันก็
้ ต้องเกาะไปกับกระแสข่าวที่คนต้ องรับรู้ในวันนัน้
สมมติ รู้วา่ ข่าวนี ้ต้ องฮือฮาแน่ มันก็จะง่ายกับการท�ำงานมาก เพียงแต่ดงึ ข่าว
มาหรือจะใช้ คำ� ว่า ‘เหยียบลงไปบนข่าว แล้ วกระโดดไปอีกขันหนึ
้ ง่ ’
เหมือนใช้ ขา่ วเป็ นสปริงบอร์ ด ซึง่ ในวันแต่ละวันจะมีกระแสข่าวมาอุ้มอยู่ ท�ำให้
ไม่ต้องเล่าเรื่องทังหมดหรื
้
อเขียนค�ำบรรยายไว้ ในนัน้
การหาข้อมูลของพวกเขาก็จากการอ่านหนังสือพิมพ์วนั ละ 5-6 ฉบับ อ่านข่าว อ่าน
บทวิจารณ์เพือ่ ทีจ่ ะมาเขียนการ์ตนู สักชิ ้นหนึง่ ถ้ าอ่านทุกวันๆ มันก็กลายเป็ นข้ อมูลสะสม
“ซึง่ ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ที่ผา่ นมา พวกเราสามารถพูดได้ วา่ เราท�ำงาน
กันหนักมาก และก็เชื่อว่าหากดูจากงานเขียนก็น่าจะหนักกว่านักเขียนการ์ ตนู ทุกคน
อาจจะยกเว้ นพี่ชยั ราชวัตร”
ต้ องอ่ านการ์ ตนู คนอื่นด้ วยไหม?
บัญชา “ก็ดอู ยูน่ ะอย่างของคุณชัย ราชวัตร กับคุณอรุณ วัชระสวัสดิ์“
คามิน “ผมดูแต่ของคุณชัย ราชวัตร กรอบเดียว ส่วนของคนอื่นก็ไม่ได้ ดเู ลย
จะว่าดูถกู เขาก็ได้ นะ เพราะมันไม่ได้ ให้ สติปัญญา คือที่เราดูเพราะเพื่อเสริมสติปัญญา
ดูวา่ เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้ ว แต่หลายคนก็ยงั ไม่เปลี่ยน ย�่ำอยูก่ บั ที่ ไม่ไปไหน ไม่มี
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อะไรใหม่ ซ� ้ำๆ เดิมๆ ซ� ้ำซากอยูท่ กุ วัน”
ความจริงพวกเขาบอกว่า ไม่ได้ ตงใจจะไปแข่
ั้
งกับเขาหรอก เพียงแต่แข่งกับตัว
เองมากกว่า ทีจ่ ะไม่ให้ ซ� ้ำซาก “เพราะเขียนด่าอีโง่ ติดๆ กันมาหลายวันก็ต้องเปลีย่ นแล้ ว”
และทุกครัง้ ที่พวกเขารวมเล่มการ์ ตนู ก็จะส่งไปให้ ชยั ราชวัตรเสมอ และจะ
เขียนว่า ‘ขอบคุณส�ำหรับแรงบันดาลใจ’
ซึง่ คามินบอกว่า คุณชัยก็เป็ นคนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ เขาเป็ นคนอยากเขียนการ์ ตนู เป็ น
ครูเริ่ มต้ น
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการน�ำเสนอ
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ พวกเขาบอกว่า กลัวคนอ่านไม่เข้าใจประเด็นทีต่ ้องการจะน�ำเสนอ
“มันเหมือนต้ องสู้กนั ”
คามินอธิบายว่า ถ้ าเราจะคิดอะไรที่มนั ง่ายไป มันก็ไม่เท่ห์ ต้ องมีพลิกแพลง
บ้ าง แต่พอพลิกแพลงไปแล้ วก็มีอีกมุมว่าคนอ่านจะเข้ าใจเรารึ เปล่า มันอยู่ที่ความ
สมดุลระหว่างสองจุดนี ้
แต่หลายครัง้ ก็แปลก อาจจะมีกลัวๆ บ้ างแต่คนดูกลับโอเค บางครัง้ ไม่กลัวส่ง
ไป แต่คนดูกลับไม่เข้ าใจ
และอีกประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบัน ก็ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ แต่ในบางครัง้
สถานการณ์มนั พาไป พวกเขาก็ต้องตามมันไป
บางวันก็มบี ้ างทีพ่ วกเขาคิดไม่ออก แต่กต็ ้ องพยายามคิดไปเรื่อย เดินไปเรื่อยๆ
หาคนคุยด้ วย อย่างตอนเช้ าๆ คามินเขาก็จะไปนัง่ สูบบุหรี่ มีกาแฟถ้ วยหนึง่ ในห้ องคุณ
สนธิ เพื่อรับฟั งการวิเคราะห์ข่าวสารจากทีมงานของ ASTV ผู้จดั การ และคนเขียน
คอลัมน์ สักพักความคิดมันก็มาเอง
“เพราะผมคิดว่า การที่เราจะท�ำสื่อออกไป เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับคน เราก็ต้อง
เอาตัวเองเข้ าไปอยูใ่ นกระแสว่าเขาคุยเรื่ องอะไรกัน แล้ วหยิบตรงนันมา”
้ คามินอธิบาย
คล้ ายกับว่าเราเป็ นพ่อครัว มีตรงนันเหมื
้ อนเป็ นตลาดกลาง การไปนัง่ ฟั งเขา
พูดคุยมันก็เหมือนกับเราไปจ่ายตลาด เราเห็นอันนี ้สด อันนี ้อร่อยแน่ เราก็หยิบคัดมัน
มาผสม มาปรุงที่ห้องท�ำงานของเรา
“ส�ำหรับผมหากท�ำงานในรูปแบบของการสร้ างสรรค์ก็อย่าไปนัง่ จมซื่อบื ้ออยู่
แต่ในห้ อง คุณต้ องออกไปพูดคุยกับคนบ้ าง รับรองคุณไม่หลุดโลกแน่นอน”
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คิดไหมว่ าต้ องการให้ กลุ่มคนเป้าหมายไหนดู ?
“เราไม่ลงไปหาคนนะ เพราะเราแคร์ตรงนันมากไม่
้
ได้ ” บัญชาตอบอย่างรวดเร็ว
พร้ อมอธิบายและยกตัวอย่างให้ ฟังว่า
สมมติ พีเ่ บิร์ดเป็ นคนทีท่ งประเทศรั
ั้
ก ถ้ าเราพยายามจะเป็ นแบบเขา เราก็เป็ น
ไม่ได้ เมือ่ เป็ นไม่ได้ กอ็ ย่าพยายาม ถ้ าพยายามไปเราก็จะไม่ได้ อะไรเลย เรามุง่ ไปดีกว่า
ว่าตรงไหนที่เขาจะชอบเรา แล้ วอยู่กบั กลุ่มๆ นัน้ ซึ่งคนที่ชอบการ์ ตนู ของเรา ก็คือ
หมายความว่าต้ องมีรสนิยมตรงกัน เข้ าใจแก๊ ก เข้ าใจสไตล์ ทีเ่ หมือนหรือคล้ ายๆ กัน
การ์ ตนู เคยมีไม่ ผ่านบก.บางไหม ?
“ยังไม่เคยมี แต่อยากมีเหมือนกัน รู้สกึ เราจะใหญ่กว่าบรรณาธิการนะ” คามินพูดแซว
“ผมคิดว่าเราอยู่ที่หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การมันดีนะ ครัง้ หนึ่งผมเคยเขียนสวน
กระแสคุณสนธิในสมัยประชาธิปัตย์เป็ นรัฐบาล คุณสนธิกท็ ำ� อะไรเราไม่ได้ เพียงแต่กระ
แนะกระแหน เขาไม่เคยที่จะลงมาสัง่ หยุดหรื อเปลี่ยนอะไร ผมคิดว่าคุณสนธิเขาเป็ น
คนดีมาก แม้ ในใจแกจะแค้ นยังไงแต่ก็ท�ำอะไรเราไม่ได้ ” คามินพูดพร้ อมยิ ้มอย่างเขินๆ
ส่วนหนึ่งเขามองว่าการมีจดุ ยืนความคิดทางการเมืองที่ชดั เจน ก็ถือว่าเป็ น
เรื่ องส�ำคัญ เพราะถ้ าคุณไม่มีทิศทางที่มนั ชัดเจน คุณคิดจะท�ำอะไรก็ยากไปหมด หรื อ
ท�ำแล้ วอาจจะออกมาไม่ดี เพราะว่าคุณจะกัก๊ มันไปหมด แม้ วา่ อาจจะไม่เกี่ยวกับจุดยืน
ทางการเมืองอย่างเดียว อาจจะเป็ นที่วิธีคดิ ด้ วย
คามินอาจจะได้ เปรี ยบกว่าคนอื่น ที่เขาท�ำงานเป็ นครี เอทีฟโฆษณามาก่อน...
ซึง่ เขาเห็นว่าไอเดียเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก เป็ นสิง่ ที่จะกัก๊ ไม่ได้ เลย
หากคุณต้ องมานัง่ กังวล นัง่ หวงว่าเจ้ าของหนังสือจะไม่ชอบ ไม่พอใจหรื อคน
นัน้ คนนีจ้ ะไม่ถูกใจ ถ้ าเป็ นแบบนีค้ ณ
ุ จะคิดอะไรไม่ได้ เลย เพราะว่าถ้ าคุณจะต้ อง
ระมัดระวัง มานัง่ กังวลกลัวว่าแฟนการ์ ตนู จะไม่พอใจ แล้ วไหนจะเจ้ าของหนังสือพิมพ์
อีก คนนู้นคนนี ้อีก ทังหมดนี
้
้มันจะท�ำให้ การสร้ างสรรค์ของคุณถูกดึงกลับหมด พอมากๆ
เข้ ามันก็ไม่ไปไหน ติดอยูก่ บั ที่เดิม
แต่ที่สำ� คัญคามินย� ้ำว่า “ตัวคุณเอง คือ ตัวถ่วงส�ำคัญ ถ้ าหากคุณซ� ้ำซากกับ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท�ำทุกอย่างตามความเคยชิน วันเวลาผ่านไปคุณจะรู้วา่ ตัวคุณ
เองไม่ได้ ออกไปไหนเลย เพราะฉะนันคุ
้ ณต้ องถีบตัวเองอยูต่ ลอดเวลา ต้ องมีความอยาก
ต้ องมีความรู้สกึ คันในตัวตลอดเวลา”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

28

6 การ์ตูนนิสต์
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

รู้จัก ... บัญชา - คามิน
บัญชา-คามิน คูห่ ทู ี่ร้ ูจกั กันในนามนักเขียนการ์ ตนู การเมืองคอลัมน์ “แหลเพื่อ
พี่” ของหนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ ที่มีความสมบูรณ์แบบมาจาก “คามินคิด บัญชาวาด”
เป็ นการถ่ายทอดศิลปะทางการเมืองที่ไม่เคยเปิ ดเผยชื่อหน้ าตาให้ ผ้ คู นได้ ร้ ูตวั ตนที่แท้
จริ ง เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นอิสระทางความคิดของตัวเอง
ที่มาของนามแฝง บัญชา - คามิน... บัญชานันเป็
้ นชื่อจริ ง ส่วนคามินเป็ น
นามแฝง ซึง่ ในตอนนันการ์
้ ตนู ใกล้ จะออก เลยหยิบเอาชื่อลูกชายมาใช้ วา่ คามิน
แต่ความจริ งน่าจะต้ องเป็ นไปตามความอาวุโสคือ คามิน-บัญชา ด้ วยความ
ที่มนั ไม่คล้ องกัน เลยต้ องใช้ บัญชา-คามิน
บัญชามีรูปร่ างผอมสูง ผิวคล� ้ำ ใบหน้ าไว้ หนวดเครา เป็ นคนอีสาน จบการ
ศึกษาที่วิทยาเขตเพาะช่าง มีไลฟ์สไตล์ชอบกินอาหารอีสาน ติดดิน ยามว่างชอบเดิน
ส�ำรวจตามซอกซอยเพื่อซึมซับชีวิตผู้คนตามท้ องถนน
คามิน มีรูปร่ างสูง ผิวขาว ใบหน้ ากลมจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนันก็
้ เดินทางไปศึกษาต่อที่ สถาบันศิลปะแห่งหนึง่ ใน
นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา มีสไตล์ที่ตดิ ฝรั่งนิดๆ ชอบใช้ เวลาว่างนัง่ ตามผับเพื่อซึมซับ
โจ๊ กจากฝรั่งขี ้เมา
คามินเดิมที เมื่อก่อนเป็ นคนที่ชอบวาดรูปมาก พยายามสอบเข้ าช่างศิลป์อยู่
ประมาณ 4 ปี ท�ำตัวเป็ นอาร์ ตติส นอนตามวัด อยูร่ ิมทะเล ตกเย็นกินเหล้ า แบกกระดาน
เขียนรูปไปเรื่ อยๆ แต่ทกุ วันนี ้เขาไม่ได้ วาดภาพแล้ ว ...
เพราะ ความจริ งเขามานัง่ บอกกับตัวเองว่าเป็ นคนที่ชอบคิดมากกว่า สุดท้ าย
ก็เลยทิ ้งมันไป เลือกเดินมาอีกทาง...
คามินบอกกับพวกเราว่า หากถ้ าวันนันเขาไม่
้
ไปหลอกตัวเองว่า อยากจะเป็ น
ศิลปิ น เขาก็อาจจะไม่มีที่ยดึ ก็เป็ นได้
“หากอยากจะท�ำอะไรก็อย่าไปกลัวว่ามันจะใช่หรื อไม่ใช่ คิดเสียว่าตัวเองมีดี
ตรงไหนก็ยดึ ตรงนันไว้
้ ท�ำไปเรื่ อยๆ พอถึงจุดๆหนึง่ ถ้ าหากมันไม่ใช่ เราก็สามารถที่จะ
เปลี่ยนไปสูส่ งิ่ ใหม่ที่ดีกว่าได้ เสมอ ซึง่ มันก็ดีกว่าที่เราจะไม่เจออะไรเลย...”
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เซีย ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องผ่านไปได้...
           เน้นการเจรจา และการท�ำงาน
รัฐบาลยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร ใครจะมองว่าเป็ นนอมิ นี
หุ่นเชิ ด หรื ออะไรก็ตาม แต่เขาก็เป็ นรัฐบาลทีไ่ ด้มาอย่างถูก
ต้องตามหลักประชาธิ ปไตย เป็ นรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
ด้วยพลังของประชาชน

31

เซีย ไทยรัฐ
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยเด็กๆ การเมืองก็ยังอยู่ภายใต้อำ� นาจหนึ่ง
เซีย ไทยรัฐ กล่าว เมื่อพูดถึงเรื่ องของการเมืองไทย
เขาเล่าให้ ฟังถึงความรู้สกึ สมัยก่อนตอนที่เป็นเด็กๆ ว่า อ�ำนาจที่เราเรี ยกกัน
ว่า ‘เผด็จการ’ มันเป็ นอ�ำนาจที่อยูเ่ หนือประชาธิปไตย เป็ นอ�ำนาจมืด บางคนอาจบอก
ไม่ใช่ บางคนอาจจะเถียง แต่หลังจากที่เซียได้ ท�ำงานมานาน เขาก็เริ่ มเห็นแจ่มชัดขึ ้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา
แม้ วา่ ในตอนนัน้ เซียจะไม่ได้ ออกไปต่อสู้ ไม่ได้ เข้ าป่ าเหมือนพวกพี่ๆ เพื่อนๆ
ของเขาเพราะในขณะนัน้ อาจจะด้ วยที่วา่ เขาใจไม่ถงึ มีครอบครัว มีความผูกพัน และ
พ่อแม่ก็ไม่ได้ สอนอบรมให้ เป็ นแบบนัน้ แต่ถามว่าเขาส่งใจอยากช่วยเหลือไหม คิดไหม
“ผมคิดอยูท่ กุ วัน ติดตามดูรูปดูขา่ วอยูท่ กุ วัน” เซียพูดพลางระลึกถึงความหลัง
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จนท�ำให้ เขาคิดถึงเหตุการณ์ปักษ์ ใต้ ทกุ วันนี ้ โดนยิงบ้ างโดนระเบิดบ้ าง สมัย
ก่อนพอทะเลาะกับรัฐบาลก็เป็ นแบบนี ้ ทุกเช้ าก็จะมาพาดหัวทุกวัน วันนี ้กี่ศพ ตรงนัน้
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กี่ศพ วันนี ้ทหารตาย มีรูปถ่ายมาทุกวัน
การที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ ส่งคนไปเจรจากับกลุ่ม BRN เซียมองว่ามัน
เป็ นหนทางที่ดีมาก เพราะว่าสงครามไม่มีทางที่จะสู้รบกันอย่างเดียว ดูอย่างอังกฤษ
กับ IRA ในสมัยก่อนลอนดอนไม่มีใครอยากไป มีแต่ขา่ ววางระเบิด แต่หลังจากที่เขา
เจรจากันมันก็ท�ำให้ ทกุ อย่างสงบ
“ผมว่า เขาก็อยากจะเจรจากันมานานแล้ ว หลายๆ รัฐบาลมีการต่อสายเพื่อ
พูดคุย หาตัวคนกลางที่จะคุยกันมานาน”
ถ้ ามองในแง่เรื่องของทางใต้ มันไม่ได้ มแี ค่มติ เิ ดียว มันมีเยอะมาก เขาเคยถาม
ข้ าราชการทีล่ งไป มันมีทงเรื
ั ้ ่องผลประโยชน์ เรื่องยาเสพติด เรื่องของเถือ่ น เรื่องข้ าราชการ
เรื่องทหาร เรื่องกินงบ ทีพ่ ดู มามีทกุ เรื่อง งบประมาณทีล่ งไปก็เยอะ มันถึงไม่สงบ
“น่าจะเอางบทังหมด
้
อยากได้ เท่าไหร่ก็เอาไป แต่เอาไปใช้ ในเชิงพัฒนา”
เซียพูดพร้ อมอธิบายต่อว่า ถ้ าจะให้ พดู ง่ายๆ คือ พัฒนาแล้ วมันก็ไม่ได้ กิน
เปล่า ก็เลยไม่ยอมท�ำกัน เพราะข้ าราชการ ทหารพวกนี ้ลงไปเป็ นวาระ ลงไปปี สองปี
เขาก็ย้าย ก็เลยต้ องเอาเงินไว้ ก่อน ระบบโยกย้ ายของบ้ านเรามันไม่ดี  ทังการเมื
้
อง ทัง้
ข้ าราชการ จะลงไปเป็ นวาระ ผู้วา่ ลงไปปี สองปี ก็ย้าย
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เซียได้ เล่าให้ ฟังถึงตอนที่เขาลงไปภาคใต้ วา่ การใช้ ชีวิตของคนที่นนั่ เขาก็ใช้
ชีวิตกันปกติ เพียงแต่วา่ สามจังหวัดมันใหญ่มาก แค่ระเบิดในที่ๆ เดียว เล็กๆ แต่มนั ก็
เป็ นข่าวใหญ่ ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ไปทัว่ ประเทศ คนก็เลยกลัว และข้ าราชการบาง
คนก็ไม่กล้ าลงไป มีขา่ วออกมา ลือกัน พูดกันซะจนมันน่ากลัว
“ผมว่ามันยิง่ เป็ นการปลุกกระแสให้ คนที่ต้องการชิงพื ้นที่ มาสร้ างความหวาด
กลัว เพื่อผลประโยชน์ของเขา แต่คนกลัวจริ งๆ ก็อาจจะมีย้ายหนีไปบ้ าง”
ย้ อนกลับมาในช่วงการเลือกตัง้ พ.ศ.2554 ที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตัง้
โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในตอนแรกๆ ทีต่ ามข่าวเซียเล่าให้ ฟังว่า มีคนนันคนนี
้
้พูดวิเคราะห์ คล้ายเป็ นการ
โยนหินถามทางไปเรื่ อย หลายๆ คนพูดมาเขาก็ไม่คอ่ ยเชื่อว่าจะเป็ นได้ เพราะรู้วา่ การ
เมืองไม่ได้ เดินได้ ด้วยแค่นนั ้ โยนประชามา โยนคนนันคนนี
้
้มา ยังไงก็ไม่เกิด
“เพราะต้ นแบบพรรคนี ้ คือทักษิณ” เซียพูดแบบตรงๆ
ไม่ได้ วา่ อคติเอียงข้ าง ไม่ได้ วา่ บ้ าทักษิณ หรื อขี ้ข้ าทักษิณ อย่างที่คนอื่นเขา
พูดกัน แต่เซียมองศักยภาพของคนที่จะมาเป็ นนายกฯ หากดูจากการที่ทกั ษิณเขาท�ำ
มาตรฐานไว้ “คนอื่นขึ ้นมาเป็ นแทนยากมาก”
หากเรามองว่าทุกคนมีจดุ อ่อนจุดแข็ง “ทักษิ ณอย่างน้ อยเขามีวิธีคิดที่เป็ น
ระบบ” เซียย� ้ำถึงความคิด และมองว่าทักษิณนัน้ สามารถสัง่ นักการเมืองได้ แน่นอน
ในมุมหนึง่ เขาก็อาจต้ องอาศัยนักการเมือง ปั น้ เขาขึ ้นมาดันเขาขึ ้นมา แต่ในขนาดที่เขา
ประชุมเขาก็สามารถบริหารงาน สามารถทุบโต๊ ะสัง่ นักการเมืองได้ เซียมองว่านี่คอื ส่วน
หนึง่ ที่เป็ นศักยภาพของทักษิณ
ด้ าน ‘ยิ่งลักษณ์’ เซียคิดว่า เขาก็เป็ นคนหนึง่ ที่มีพื ้นฐานคล้ ายกัน คือเป็ นนัก
ธุรกิจ มีวิธีคดิ วิธีการบริ หารจัดการ
“ผมเองจะไม่ชอบนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองจริ งๆ จะชอบนักการเมืองที่
บริ หารจัดการ” และเขาอธิบายให้ ฟังถึงประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ที่เขาเคยท�ำงาน
มาหลายๆ ที่ พร้ อมย� ้ำอีกว่า “คุณจะอ้ างอะไรไม่ได้ หรอก ถ้ าคุณไม่ใช่นกั บริ หาร”
ฉะนันยิ
้ ่งลักษณ์เป็ นคนเก่งคนหนึง่ ที่เซียมองว่า โดยพื ้นฐานของเขาแล้ วเคย
เป็ นนักบริ หารธุรกิจในครอบครัว อีกอย่างหนึง่ คือ มีพี่ชายคอยช่วยเหลือ และที่ส�ำคัญ
เขามีทีมบริ หาร อย่างคุณ ภูมิธรรม เวชยชัย หมอภูมินทร์ ลีธีระประเสริ ฐ
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“คนพวกนี ้เก่งมาก พวกเขามองเห็นประชาชนรากหญ้ า นโยบายต่างๆ ของ
ไทยรักไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ก็มาจากคนพวกนี ้ ไม่ได้ หยิบมาจากไหนเลย”
เขาสัมผัสประชาชน เขารู้วา่ ชาวบ้ าน ประชาชนต่างๆ ต้ องการอะไร มีปัญหา
อะไร เขาจึงน�ำไอเดียความต้ องการมาเป็ นจุดขาย ให้ กบั ทางพรรคไทยรักไทย
ถ้ าจะถามว่าเป็ นนอมินีหรื อเปล่า ?
“ผมก็ต้องตอบว่าเป็ นแน่นอน แต่ถ้าถามว่ามีนกั การเมืองคนไหนที่ไม่ใช่นอมิ
นีบ้าง ผมคิดว่าไม่มี” เซียกล่าวเรี ยบๆ
อย่างคุณชวนกับคุณอภิสทิ ธิ์ เขาเป็ นนายกฯ ด้ วยตัวเองจริ งรึเปล่า?
“ผมว่ามีนอมินีทงนั
ั ้ น้ ด้ วยมือที่มองไม่เห็น หัวหน้ าพรรคตัวจริ งเป็ นคนที่เรา
รู้ๆ กันอยูว่ า่ เป็ นใคร”
เซียพูดประโยคหนึง่ ขึ ้นมา ‘น� ้ำเป็ นของปลา ฟ้าเป็ นของนก นายกเป็ นของป๋ า
เปรม’ พร้ อมกับเล่าให้ ฟังว่า เขาเป็ นนายกฯ คนแรกที่มีระบบชูป้ายเชียร์ มาตังแต่
้ ตอน
ปี พ.ศ. 2520 เข้ ามาเป็ นนายกฯ ได้ โดยที่ไม่ต้องเลือกตัง้ บีบคับมาจากเกรี ยงศักดิ์ เขา
เป็ นคนที่ใช้ วิธีนี ้มาตลอดจนได้ ฉายา ‘นักฆ่าเจ้ าพระยา’ เพราะเป็ นนายกฯ ได้ โดยที่ไม่
ต้ องลงเลือกตังมาถึ
้ ง 8 ปี
ความจริ งป๋ าเปรมก็ต้องการอยากเป็ นต่อ แต่กระแสคุณชาติชายมา ประเทศ
ต้ องการการเปลี่ยนแปลง เลยต้ องแลกกับการที่คณ
ุ ชาติชายต้ องยกย่องให้ เขาเป็ น
รัฐบุรุษ เพื่อให้ เขารู้สกึ สบายใจ
“แต่ นัน้ ก็ คื อ จุด เริ่ ม ต้ น ของการเล่ น เกมใต้ ดิ น มาตลอด และก็ คุม พรรค
ประชาธิปัตย์ได้ อยูห่ มัดเช่นกัน”
“เพราะฉะนันอย่
้ ามาบอกว่า นอมินีเลย มันเป็ นวาทกรรม” เซียกล่าว
ส่วนนโยบายที่ออกมาว่า ทักษิณคิด เพื่อไทยท�ำ...
เซียมองว่าจริ งๆ มันเป็ นเรื่ องของพรรค ทักษิณจะคิดเองคนเดียวไม่ได้
“ทักษิณไม่ได้ เป็ นเทวดา เพียงแต่ใช้ เขาเป็ นเพียงจุดขายเท่านัน”
้ เซียย� ้ำด้ วย
น� ้ำเสียงที่หนักแน่น
อย่างพรรคเพือ่ ไทยเซียบอกว่าเขามีทมี ยุทธศาสตร์ เช่น คุณนพดล ปั ทมะ คุณ
ภูมิธรรม เวชยชัย ฯลฯ
“พูดตรงๆ นะ คนพวกนี ้ หัวเขาฉลาดกว่าประชาธิปัตย์หลายเท่า”
แต่เซียไม่ได้ หมายความว่าจะดูถกู ประชาธิปัตย์ เพียงแต่เขาบอกว่า พรรค
35
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ประชาธิปัตย์เป็ นนักการเมืองรุ่นเก่า แต่ละคนมาจากนิตศิ าสตร์ เป็ นพวกนักกฎหมายทัง้
นัน้ ซึง่ โดยธรรมชาติของนักกฎหมายคือ หาจุดอ่อน หาข้ อหลีกเลีย่ ง และพยายามแก้ ตา่ ง
พูดง่ายๆ เปรี ยบเทียบได้ วา่ กลุม่ พรรคประชาธิปัตย์คือ พรรคทนาย กับพรรค
เพื่อไทยที่เป็ นนักธุรกิจ “ซึง่ โดยธรรมชาติก็ไม่เหมือนกันแล้ ว”
“ประชาธิปัตย์เลยแสดงธาตุแท้ ของเขาออกมา ตอดเล็กตอดน้ อย หาข้ ออ่อน
ข้ อด้ อย บางทีก็แถไปข้ างๆ คูๆ หาข้ อแก้ ตวั หาข้ อมาโจมตีฝ่ายตรงข้ าม”
แต่ถามว่านโยบายที่ออกมาของพรรคประชาธิปัตย์
เซียยกตัวอย่าง เรื่องของไทยเข้ มแข็ง ทีเ่ ขาบอกว่า ขาดจินตนาการอย่างรุนแรง
“คิดได้ ไง ? ลอกกันแบบเห็นๆ อย่างนี ้”
ถ้ า จะให้ ติ เ ขาบอกว่ า ต้ อ งติ ทัง้ พรรค ทัง้ เด็ ก ทัง้ ผู้ใ หญ่ ที่ ข าดเรื่ อ งของ
จินตนาการ ขาดในเรื่ องของวิจารณญาณอย่างมาก ปล่อยเลยตามเลย ผู้ใหญ่ก็ไม่
ทักท้ วง ที่ปล่อยให้ มนั ออกมาแบบนี ้
“2020 ออกมาเหมือนกันเป๊ ะ”
“แต่แน่นอน ภาพลักษณ์พรรคเขาก็ยงั ดี มีคนหนุนหลังเยอะ ยังมีกลุม่ คนที่ยงั
ชอบพรรคเขาอยู”่
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ถามถึงนโยบายของพรรคกับโครงการรถคันแรก...
ถ้ ามองเศรษฐกิจโดยรวมๆ แล้ ว “ผมคิดว่าน่าจะเป็ นการกระตุ้นให้ หนุม่ สาว
เขาซื ้อรถได้ งา่ ยขึ ้นมากกว่า เพราะได้ รับส่วนลด”
แต่ในทางกลับกัน เขามองว่า ถ้ าไม่มีนโยบายนี ้ถึงอย่างไรก็ตามคนหนุม่ สาว
ก็ซื ้อรถอยูแ่ ล้ ว ไม่มีใครไม่อยากซื ้อรถ เพียงแค่ทางรัฐบาลช่วยกระตุ้นให้ ซื ้อเร็วขึ ้น
อีกอย่างส�ำหรับนโยบายรถคันแรก ส่วนหนึง่ ก็เพื่อจะช่วยโรงงานรถยนต์ที่ถกู
น� ้ำท่วม พอขายรถได้ เยอะๆ สิง่ ทีต่ ามมา รัฐบาลก็ไม่ได้ ขาดทุนแค่หนึง่ แสนในเรื่องภาษี
พอซื ้อรถก็ต้องเติมน� ้ำมัน คุณก็ต้องจ่ายภาษี น� ้ำมัน ทางรัฐบาลก็ได้ ภาษี จากบริ ษัทรถ
อยูแ่ ล้ วไม่ได้ ขาดทุนอะไร เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ มันไม่ไปไหน เพียงแต่เป็ นมัน
เป็ นการช่ ว ยกระตุ้น เศรษฐกิ จ ให้ มัน เร็ ว ขึน้ และให้ ค วามมั่น ใจกับ พวกโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เจอน� ้ำท่วมจากปี 2554
และจากการที่บ้านเราต้ องเจอกับน� ้ำท่วมซ� ้ำซากอยูบ่ อ่ ยๆ โครงการจัดการ
น�ำ้ ทีร่ ัฐบาลเสนอก็เป็ นโครงการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เซียให้ ความคิดเห็นหลังจากพูดถึงเรื่อง
ของน� ้ำท่วม
“แต่อย่างไรก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกเยอะ เพราะมันมีหลายมิต”ิ
เขาเห็นว่า น� ้ำท่วมบ้ านเราส่วนหนึง่ เกิดมาจากน� ้ำมือของคนซึง่ บริหารจัดการ
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ไม่ดี “แย่ไปหมด ตังแต่
้ เขื่อน คู คลอง อะไรต่ออะไรก็แย่ไปหมด การบริ หารจัดการใช้
ไม่ได้ ทงระบบ”
ั้
ซึง่ ในตอนนันยิ
้ ่งลักษณ์ ก็เพิ่งมาเป็ นนายกฯ ใหม่ๆ ประสานงานใครต่อใครก็
ล�ำบาก และข้ าราชการ นักการเมืองก็ใหม่ มาเจอน� ้ำท่วมแบบนี ้ก็เลยงง
“แต่ผมว่าเจอโจทย์หนักขนาดนี ้ และผ่านมาได้ ถือว่าเก่งมาก”
โครงการแบบนี ้จริงๆ ทางรัฐคงคุยมากันนานแล้ ว พวกเรื่องท่อส่งน� ้ำ เรื่องระบบ
การบริหารจัดการน� ้ำ พูดกันมานาน แต่ยงั ไม่เคยมีใครคิดจะท�ำจริงๆ จังๆ
เพียงแต่มีรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และคุณทักษิณ ที่เขากล้ าจับโครงการใหญ่ๆ
เพราะเขารู้วา่ เขาต้ องมีศกั ยภาพบริ หารจัดการ
เซียยกตัวอย่างให้ เห็นได้ จากสนามบินสุวรรณภูมิกี่สบิ ปี ไม่มีใครกล้ าท�ำ ไม่ร้ ู
ว่าด้ วยข้ ออะไร แต่เขาเชื่อว่ามันมีอ�ำนาจมืดที่ไม่อยากให้ สร้ าง ไม่อยากให้ ท�ำ  เพราะ
อะไรเขาก็ไม่ร้ ู แต่พอทักษิณมา ท�ำได้ ซึง่ มันเกิดจากการบริ หารการจัดการล้ วนๆ
ย้ อนกลับมา ถ้ าหากไม่เอาโครงการบริ หารจัดการน� ้ำตังแต่
้ ตอนนี ้ เมื่อไหร่จะ
ได้ คดิ เมื่อไหร่จะได้ ท�ำ 
“แน่นอนตอนนี ้อย่างน้ อยได้ เริ่ ม แต่ถ้าไม่คดิ จะเริ่ มท�ำตังแต่
้ ตอนนี ้ชาวบ้ านก็
ต้ องเจอวิกฤตน� ้ำท่วมตลอดไป” เขาพูดด้ วยท่าทีที่ดมู ีความหวัง
“ถ้ าหากคุณกลัวนักการเมืองเขาโกง คุณก็ไปตรวจสอบ”
ส่วนเรื่ องโครงการรั บจ�ำน�ำข้ าว ที่รัฐบาลมีหลักการใหญ่ๆ คือ ต้ องการช่วย
ชาวนาให้ มีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น
เซียพูดให้ ฟังถึงเงิน 4 แสนล้ านว่า มันถึงมือชาวนาหมด อาจจะมีขาดทุนบ้ าง
แต่ไม่พดู ว่าคอรัปชัน่ เท่าไหร่ เพราะเราอยูบ่ นพื ้นฐานที่วา่ มันต้ องมีรั่วไหลอยูแ่ ล้ ว   
“แต่ชาวนาจะมีชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น”
ทุกวันนี ้ที่นายกฯ วิง่ ไปต่างประเทศเขาเชื่อว่า ส่วนหนึง่ ทางรัฐบาลก็พยายาม
เจรจาต่อรองการขาย แต่แน่นอนตลาดทัว่ ไปมันไม่งา่ ย ใครๆ เขาก็ไม่อยากซื ้อของแพง
แต่ถ้าถึงเวลาจริ งๆ หากข้ าวที่มีอยูเ่ ยอะๆ หากรัฐบาลยอมขาดทุน เซียเห็นว่า
ถึงอย่างไรก็สามารถเทขายออกได้
แต่มนั ยังไม่ถงึ จุดนัน้ เพราะยังมีเวลาที่พอจะสามารถเจรจาต่อรองได้ ปั ญหา
ส่วนหนึง่ เซียมองว่า มาจากพ่อค้ าไทยมันห่วย อาศัยขายแบบถูกๆ มากนาน ไม่ยอม
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ช่วยขายของแพงให้ ไปซื ้อข้ าวเขมรมา
ถ้ าสังเกตดูดีๆ เขมรส่งข้ าวเข้ าไทยเยอะ และที่เขาบอกกันว่าสวมสิทธิ์
“ผมคิดว่าความจริ งมันไม่ใช่สวมสิทธิ์หรอก” เซียย� ้ำ พร้ อมให้ เหตุผลต่อว่า
พ่อค้ าซื ้อข้ าวเขมรไปสวมสิทธิ์ขายต่อนอก เพราะไปเซ็น MOU ไว้ กบั ต่าง
ประเทศ ว่าอีก 3-4 เดือนจะส่งข้ าวให้ แต่ข้าวของรัฐบาลแพงไปเลยไม่ยอมซื ้อ เลือกที่
จะไปซื ้อข้ าวของเขมรที่ถกู กว่าเพื่อไปขายต่อ
“เมื่อมาเปรี ยบเทียบกับเงินกู้ 8 แสนล้ านของอภิสิทธิ์ ไทยเข้ มแข็ง ต้ นกล้ า
อาชีพ ไปอยูท่ ี่ไหน หายหมด”
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาชัดเจน อาจจะมีขาดทุนไปบ้ าง แต่เงินก็ไปอยูใ่ นมือ
ชาวนา แม้ วา่ ข้ าวที่อยูใ่ นโกดังอาจจะเน่าไป แต่เมื่อถึงเวลาที่สมควร เซียคิดว่า รัฐบาล
ก็หาทางระบายได้ อาจจะโดยการแจกชาวบ้ านบ้ าง แต่ตอนนี ้ที่เขาไม่แจก เพราะมัน
อาจจะท�ำให้ เสียตลาด
และถ้ ามองย้ อนกลับมาดูประกันราคาข้ าวของอภิสิทธิ์ ทางรัฐบาลจ่ายเงิน
อย่างเดียว ข้ าวก็ไปอยูใ่ นมือพ่อค้ า ไปขายแพงๆ ซื ้อถูกๆ ที่พรรคเพื่อไทยท�ำตรงนี ้ส่วน
หนึง่ ก็จะได้ ตดั วงจรพ่อค้ าออกไป
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จากนันเซี
้ ยเริ่ มเล่าเรื่ องในอดีตให้ ฟังว่า ชาวนาอยู่ค่กู บั แผ่นดินไทยมานาน
หลายร้ อยปี มีที่ดินปลูกข้ าว แต่สดุ ท้ ายมีคนจีนเสื่อผืนหมอนใบที่ชื่อ ชิน โสภณพนิช
ยกย่องกันใหญ่ สุดท้ ายท�ำไปท�ำมารวยมหาศาล ลูกหลานมีที่ดนิ ใหญ่โต แต่ชาวนาติด
ที่ดนิ จนเขาไม่มีจะกิน
“นีไ่ งคือสังคมไทย ฉลาดมาหากิน เอารัดเอาเปรียบ จนชาวนาหมดตัว ธนาคาร
ของเขาก็รวยเอาๆ กลายเป็ นต้ นแบบของธนาคารอื่น”
“ทุกคนก็ยงั หากินกับชาวนาจนร�่ ำรวย นี่คือสังคมที่มนั ย�่ำแย่”
ถามว่าประชาธิปัตย์ท�ำไมต้ องเอาเรื่ องยางมาเล่น “ก็เพราะคนในพื ้นที่ของ
พวกเขาส่วนใหญ่ท�ำสวนยางกันทังหมด”
้
“แต่ถ้าดูให้ ดีจะเห็นว่าก่อนหน้ านี ้ ถ้ าไม่มีทกั ษิณมา ราคายางอยูท่ ี่ 20 บาท
ตลอดเวลา และก็ไม่ให้ ทอี่ นื่ ปลูกด้ วย จนทักษิณมา ราคายางเลยดี ได้ โอกาสไปซื ้อ ไปเช่า
พื ้นทีอ่ สี านปลูกยาง อย่างทีร่ ะยอง อีสาน ส่วนใหญ่จะเป็ นคนใต้ ” เซียอธิบาย
ซึง่ คนใต้ ในทีน่ ี ้เขาหมายความถึงกลุม่ นักการเมืองกลุม่
ส่วนทีม่ มี ๊ อบยางพาราเกิดขึ ้นนันเซี
้ ยมองว่า ในความเป็ นจริงทางรัฐบาลได้ ชว่ ย
ชาวสวนยางหมดแล้ ว ซึง่ ต้ นทุนจริงๆ แค่ 50 บาท ทางรัฐให้ 90 บาท ขนาดทีข่ ้ าวต้ นทุน
ตังหมื
้ น่ กว่า “ชาวนาจนแล้ วจนอีกเพราะว่าไม่มใี ครช่วย”
เซียเล่าต่อว่า แรกๆ ในสมัยก่อนยางราคาแค่ 20 บาท ไม่มีใครบ่น พอทักษิณ
มาท�ำให้ มนั สูงขึ ้นเท่านันแหละ
้
ชาวสวนยางก็ใช้ ชีวติ กันอย่างฟุ่ มเฟือย เจ้ าของสวนไม่
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กรี ดยางเอง ไปจ้ างให้ คนอื่นกรี ด แบ่ง 50-50 ชีวิตเลยสบาย
“มีคนมาถามผมว่า ถ้ามีคนมาชุมนุมก็ต้องให้อกี เหรอ ถ้าเกษตรกรมาขอขึ ้นพืชผล”
“ผมว่าให้ ได้ ก็ให้ ไปเลย มันไม่ได้ ไปไหน มันก็อยู่ในกระเป๋ าของเกษตรกร
แน่นอนว่ามันเป็ นเงินภาษี แต่เงินมันก็ไม่ไปไหนอยูใ่ นประเทศ”
ถ้ ามันจ�ำเป็ นต้ องช่วยก็ต้องช่วยให้ พออยูไ่ ด้ ทุกฝ่ ายไม่เดือดร้ อน ทังเกษตรกร
้
รัฐบาล และสิง่ ที่ต้องท�ำควบคูก่ นั ไปคือ การตลาด โชคดีที่สว่ นหนึง่ ของชาวสวนยางที่
จีนกับญี่ปนเขาใช้
ุ่
ยางกันมากขึ ้น
“ยางพารากับปาล์ม ผมว่าพวกนี ้มันหวังเงินอุดหนุนจากรัฐบาล”
“ถ้ าแพงอยูไ่ ด้ กเู อา กูก็สบาย แต่พอราคาตกก็บบี บังคับเอาจากรัฐบาล ซึง่ เขา
ไม่ร้ ูจกั วิธีการที่จะส่งเสริ มลงไปท�ำการตลาดเพิ่มเติมเลย” เซียพูดเชิงบ่นให้ ฟัง
และเล่าต่อว่า นักการเมืองทางใต้ มีที่ดินมหาศาลปลูกยางปลูกปาล์ม แต่มี
เถ้ าแก่คนเดียวคือ สุเทพ ที่ดนิ เขาเยอะทังยางทั
้
งปาล์
้ ม แจกลูกน้ องเขา ในส่วนลูกน้ อง
ก็กินเงินเดือนไป แต่รายทังหมดเข้
้
าเถ้ าแก่
ต่อมานโยบายอีกอย่างที่เซียเห็นว่าช่วยยกระดับชาวบ้ าน คือ การปรั บขึน้
ค่ าแรงขัน้ ต�่ำ 300 บาท
แต่โรงงานหลายแห่งนันก็
้ อาจยังปรับตัวไม่ได้ “ถ้ าคุณมองไปกว้ างๆ เรื่ องของ
การลงทุน ธุรกิจใหญ่ๆ มันอยูไ่ ด้ ” เซียพูดด้ วยสีหน้ าที่จริ งจัง
แค่ตดั ก�ำไรออกมาให้ พวกลูกจ้ างแรงงานสักนิด บางโรงงานมีลกู จ้ างเป็ นพัน
คน เคยจ่ายสองร้ อย ขึ ้นมาหนึง่ ร้ อยบาทก็อาจจะหนักนิดหน่อย “แต่ก็อย่างว่าจะให้
คนงานอยูก่ บั ค่าแรงถูกๆ ตลอดก็ไม่ได้ เพราะทุกวันนี ้ค่าครองชีพมันสูงขึ ้นๆ”
ที่ส�ำคัญเขาบอกว่า อยู่ที่คนขายของ ยกตัวอย่าง LPG ขึ ้น 50 สตางค์ต่อ
กิโลกรัม ค่าก๊ าซขึ ้นมาไม่กี่บาท แต่ข้าวหนึง่ จานขึ ้นราคา 5 บาท
“นี่คอื สิง่ ทีพ่ อ่ ค้ าฉวยโอกาส” เซียอธิบายให้ ฟังถึงค่าครองชีพกับรายได้ ของคน
ที่ไม่สมั พันธ์กนั
“ถามว่าถูกๆ บ้ านเรามีไหม ข้ าวแกง 10 บาท ต�่ำสุด 20 บาท น� ้ำแข็งเปล่า
แทนที่จะฟรี ยังคิดเราหนึง่ บาทเลย กลายเป็ นว่าทุกอย่างมันขึ ้นหมด” เซียบ่น
“ของฟรี ไม่มีในประเทศไทย นี่คือสิง่ ที่ขาดการควบคุม”
ส่วนโครงการเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน เซียเห็นว่า ระบบคมนาคมบ้ านเราไม่เคยได้
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รับการปรับปรุง และส่วนหนึง่ เป็ นการรับในเรื่ องของ AEC
รถไฟบ้ านเราที่ตกรางอยูบ่ อ่ ยๆ มีสาเหตุมาจากทางรถไฟมันอยูก่ บั พื ้นดิน กับ
หินคลุก พวกนี ้พอเจอน� ้ำเจอฝนมากๆ เข้ ามันก็ทรุด พัฒนาปรับปรุงมาตังเท่
้ าไหร่ ยิ่ง
การรถไฟไม่ต้องพูดถึง การท�ำนุบ�ำรุ งรางกี่พนั กิโลเมตร การบ�ำรุ งรักษารางเป็ นจุดๆ
ต้ องใช้ แรงงานคน หมอนไม้ ก็เป็ นแบบผุๆ
“มันควรจะยกเครื่ องตรงนี ้รางรถไฟควรจะแข็งแรงเหมือนของเมืองนอก ควร
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พัฒนาได้ แล้ ว” เซียอธิบายให้ เห็นถึงความส�ำคัญด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉย
อย่างคนในกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปไหนมาไหนชีวิตสะดวก ค�ำนวณ
เวลาได้ สบาย แต่ถามว่าคนต่างจังหวัดมีอะไรแบบนี ้ไหม “ไม่มี”
คนชานเมืองต่างจังหวัด ถ้ าเขามีรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง จะได้ สะดวก
ขึ ้นและจะเป็ นการกระตุ้นทุกสิง่ ทุกอย่างทังหมด
้
หากมองอเมริ กา ญี่ ปนุ่ หัวเมืองแต่ละเมืองมีความเจริ ญมาก แต่พอมาดู
ประเทศไทย จะไม่เห็นทีไ่ หนเจริญเท่ากรุงเทพฯ ไม่มเี ลย เพราะมันไม่มปี ั จจัยทีจ่ ะท�ำให้
เกิดความเจริ ญ
“ผมว่าควรท�ำได้ แล้ วละ”
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“ถ้ าสังคมไทยไม่มีใครกล้ าเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครกล้ าคิด มันก็จะจมปลักอยู่
กับสิง่ เก่าๆ ตลอดไป”
การแก้ รัฐธรรมนูญ “ผมว่าต้ องรี บแก้ เลย” เขาให้ เหตุผลว่า มันร่างมาจาก
เผด็จการ ร่างขึ ้นมาเพื่อจะท�ำลายคนๆ เดียว กลุม่ คนๆ เดียว ที่เห็นได้ ชดั และน่าเกลียด
ที่สดุ คือ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) “ลากตังเป็
้ นอะไรที่นา่ เกลียดที่สดุ ” เซียย� ้ำ
“คนที่มีสทิ ธิ์ออกเสียง 40 ล้ านคน เลือก 79 คน แต่คน 7 คนเลือกคนมา 74
คน นี่มนั ก็แย่แล้ ว”
สมาชิกวุฒสิ ภา(สว.) นันก็
้ เคยเลือกตังทั
้ งสภามาแล้
้
ว และเป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา
(สว.) ที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยในสมัยคุณด�ำรง พุฒตาล ที่เขาจะเปลี่ยนให้ เลือกตังทั
้ งหมด
้
ก็
เพราะว่ามันจะได้ เชื่อมโยงกับประชาชน อย่างน้ อยก็ยงั มีก�ำลังไปตรวจสอบองค์กร
อิสระ ที่พดู กันว่าจะยุบองค์กรอิสระ เซียมองว่า ทางรัฐเขาไม่ยบุ เพียงแต่ฝ่ายต่อต้ าน
พูดให้ นา่ กลัวไปแค่นนเอง
ั้
โดยรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ที่ก�ำหนดไว้ ให้ มีองค์กรอิสระเพื่อที่จะมาค้ าน
นักการเมือง ก็ยงั คงอยู่ แต่วา่ ต้ องตรวจสอบได้
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ซึง่ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่มาจากการเลือกตัง้ จะมาค้ านการตรวจสอบของ
องค์กรอิสระ เพราะสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่มาจากการเลือกตัง้ จะมาจากประชาชน
ไม่มีใครไปควบคุมพวกนี ้ได้ หมด อาจจะมีควบคุมได้ บ้างเป็ นบางส่วน แต่เขาก็ต้อง
เชื่อมโยงกับประชาชน ถ้ าตัดสินไม่ถกู ใจประชาชน อีกหน่อยประชาชนก็ไม่เลือก
เพราะฉะนันต่
้ อไปนี ้ เมื่อได้ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) จากการเลือกตัง้ หากใครมี
ปั ญหาก็สง่ มาถอดถอนที่สมาชิกวุฒิสภา(สว.) “อย่างคุณบุญส่ง กุลบุปผา ผมว่าเขา
นัง่ เอ้ อละเหย เพราะไม่มใี ครท�ำไรเขาได้ ” และยังสามารถใช้ เป็ นช่องทาง ทีใ่ ห้ ประชาชน
มีสทิ ธิ์มาช่วยสอดส่อง เพราะองค์กรอิสระเขาไม่ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) เข้ า
มาจัดการอยูแ่ ล้ ว
แต่สมาชิกวุฒสิ ภา(สว.) จะไม่องิ การเมือง แค่ต้องการแก้เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบได้
ต่อมามาตรา 190 ที่บอกว่าจะแก้ ไข เซียมองว่า ก็เป็ นเรื่ องของการเจรจากับ
ต่างประเทศที่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี “ผมว่าต้ องเขียนให้ รัดกุม ว่าแค่ไหนอย่างไร”
“สังคมบ้ านเราไปให้ ความรู้สกึ ว่ารัฐธรรมนูญเป็ นของศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็ นเทพเจ้ าที่
เตะต้ องไม่ได้ ซึง่ มันไม่ใช่”
“รัฐธรรมนูญต้ องแก้ ได้ ตามยุคสมัย บอกเตะต้ องไม่ได้ แล้ วท�ำไมฉีกได้ ”
“อย่ามาอ้ าง” เซียพูดอย่างดุดนั   
จากนันเขาอธิ
้
บายต่อถึงเรื่องของการทีใ่ ครมีอำ� นาจก็ชอบร่างรัฐธรรมนูญเพือ่
รักษาอ�ำนาจของตัวเองและก็กดฝ่ ายตรงข้ ามตัวเองเอาไว้
“ผมว่ายังไงก็ต้องแก้ ” เขายืนยันอีกครัง้ ถึงความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
โดยมาตรา 68 มันเห็นได้ ชดั เจนว่าเรื่ องควรผ่านอัยการก่อนแล้ วค่อยไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ทีเ่ ป็ นแบบนี ้ก็เพือ่ ต้ องการล้ วงอ�ำนาจ แต่กไ็ ม่ได้ ตดั อ�ำนาจศาล
รัฐธรรมนูญ เขียนไว้ เพื่อว่าต้ องผ่านอัยการก่อน เสร็จแล้ วภายในกี่วนั ถึงจะไปให้ ศาล
รัฐธรรมนูญแค่นนเอง
ั้
พ.ร.บ.ปรองดองและนิรโทษกรรมก็เหมือนกัน “มันไม่ท�ำให้ เกิดความแตก
หรอก จะแตกแยกกันก็เพราะนักการเมืองเห็นต่าง”
เซียเห็นว่า ประชาชนจะได้ อนิ สงค์ ทัง้ คู่ ซึ่งถ้ ามองแง่หนึ่ง ทักษิ ณก็ เป็ น
ประชาชน หากเกิดออกกฎหมายมาแล้ ว จะมาละเว้ นใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ ตาม
รัฐธรรมนูญไทยที่ได้ ระบุไว้ ทักษิณอาจจะได้ อานิสงค์ แต่เขาอาจจะไม่เอาก็ได้ เพราะ
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หากกลับมาบ้ านเมืองมีแนวโน้ มว่าจะวุน่ วาย แต่ตวั กฎหมายอาจจะครอบคลุมนิรโทษ
กรรมให้
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แต่สงิ่ ทีค่ นมวลชนเสื ้อแดงส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมปรองดอง เพราะคนเสื ้อแดง
ต้ องการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษ และไม่ต้องการให้ เกิดเหตุการณ์แบบนี ้ในอนาคต ถ้ า
ปรองดองหรื อนิรโทษทังหมดอี
้
กครัง้ มันก็ประกันไม่ได้ วา่ ลูกหลานในอนาคต ต้ องมา
ถูกฆ่าอีก นี่คือสิง่ ที่เขาพูดกัน คนเสื ้อแดงถึงเลือกที่จะนิรโทษกรรมบางส่วน ไม่นิรโทษ
กรรมบางส่วน “แต่รัฐธรรมนูญจะท�ำได้ รึเปล่าเราไม่แน่ใจ” เซียอธิบาย
เมือ่ พูดถึงพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของคุณเฉลิมทีอ่ อกมาคือ ยกหมด
ฝ่ ายตรงข้ามก็ไม่ยอม บอกว่าถ้ ายกหมด ทักษิณก็รอด ?
“ผมคิดไปคิดมามันอาจจะเป็ นกลยุทธ์ของทังสองฝ่
้ ายให้ปฏิเสธอันหนึง่ แล้วรับอันหนึง่ ”
“ผมก็ไม่ร้ ูลกึ ซึ ้ง” เขาพูดพลางครุ่นคิด
แต่หลักๆ กฎหมายไม่สามารถที่จะออกมาเพื่อละเว้ นคนใดคนหนึง่ ได้ มันอยู่
ที่คนได้ รับ ว่าจะรับหรื อไม่รับ
แต่ที่แน่ๆ “ดูแล้ วว่ากว่าจะก้ าวข้ ามคงอีกนาน” เซียให้ เหตุผลว่า เพราะคนเสื ้อ
แดงส่วนใหญ่เขาไม่ยอมที่จะให้ อภิสทิ ธิ์กบั สุเทพลอยนวล ไม่ต้องการให้ ทหารที่สงั่ ฆ่า
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ประชาชนลอยนวล เพราะพวกเขาไม่อยากให้ เกิดเหตุการณ์แบบนี ้อีกในอนาคต
จากเมือ่ ครัง้ ก่อนในตอนสมัย 14 ตุลามา 40 ปี แล้ ว ใครๆ ก็คดิ ว่ามันจะไม่เกิด
อีก “แต่กเ็ กิดอีก” คนที่ฆา่ ก็ตายไปแล้ ว คนที่เกิดใหม่ก็ยงั มาฆ่าอีก ธรรมศาสตร์ เป็ น
สังเวียนให้ มาแล้ วกี่ครัง้ เกิดแล้ วเกิดอีก แทนทีจ่ ะมีบทเรียนแล้ วไม่จ�ำ กลายเป็ นตกทอด
กัน คนที่มีอ�ำนาจเคยได้ แล้ วก็อยากได้
เอาง่ายๆ เลยเซียบอกว่า ในกระทรวงเรื่องอ�ำนาจบารมีมนั เป็ นเหมือนกันหมด
ทังข้
้ าราชการ ทหาร นักการเมือง เมือ่ ก่อนใครเคยได้ เคยมีอำ� นาจ พอคนใหม่มากูกต็ ้ อง
ได้ บ้าง
ถามว่าท�ำไมทหารมันแย่งกันขึ ้น ผบ.ทบ. ค�ำตอบก็เพราะ มีเงินรอไว้ อยูแ่ ล้ ว
คืองบประมาณที่เขาแบ่งกันเรี ยบร้ อย มีคนจัดการเรื่ องเงินให้ ซื ้อเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่
จะแบ่งให้ ใคร ต�ำแหน่งนี ้จะได้ เท่าไหร่
“ผมอยากจะเขียนการ์ตนู การเมืองแบบมีเก้ าอี ้ผบ.ทบ. และมีเงินอยู่ 3 กอง เก้ าอี ้
รองผู้ชว่ ยผบ.ทบ.มีเงิน 2 กอง บนเก้ าอี ้ จะมีเงินกองไว้ให้เรียบร้ อยแล้ว ให้ 5 เสือทบ.แต่ละ
คน วิง่ แข่งกันไป ระหว่างทางก็เดินเหยียบกัน ฆ่ากัน ทะเลาะกัน สุดท้ายก็มคี นเดียวทีจ่ ะได้
นัง่ ตรงนัน้ หนึง่ ปี ได้เงิน 3 ถุง ไปอยู่ 3 ปี ก็ได้เงินตัง้ 9 ถุง คุณประยุทธ์ จันโอชา ถึงไม่ปฏิวตั ”ิ
บิก๊ บัง (คุณสนธิ บุญยรัตกลิน) “ผมว่าจริงๆ แล้วเขาไม่อยากปฏิวตั หิ รอก”
แต่บกิ๊ บังถูกสัง่ มา “เราก็หลงด่าบิก๊ บังมาตังเยอะ”
้
เซียกล่าว
ตอนนี ้บิก๊ บังมารับแก้ รัฐธรรมนูญ  มาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ ามา
สูร่ ะบบ มันเป็ นการประกาศให้ ร้ ูแบบนัยอย่างหนึง่ ว่า “ถึงตายก็บอกให้ ร้ ูไม่ได้ วา่ ใคร
แต่ให้ ร้ ูวา่ ผมนันถู
้ กสัง่ มา” แทนที่มนั จะหายเงียบไปเหมือนคนอื่น แต่กลับมาเล่นเกม
การเมือง มายกมือโหวตให้ แก้ รัฐธรรมนูญ
“มันงงๆ อะ ท�ำให้ เห็นเลยว่าสิง่ ที่บกิ๊ บังท�ำวันนัน้ มันไม่ใช่”
“เขาถูกสัง่ มา”
วันที่โหวต คนเฮกันลัน่ บิก๊ บังบอกว่า “รับครับ”
เซียชี ้ให้ เห็นว่า นี่คือสิง่ ที่เป็ นเหมือนกันทุกกรมกอง ทุกกระทรวงก็เหมือนกัน
มีเงินกองไว้ ให้ อยูแ่ ล้ ว แค่วิ่งกันไปสูต่ �ำแหน่งนันให้
้ ได้ อย่างปลัดเองก็เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนันอย่
้ าด่านักการเมืองอย่างเดียว อย่าไปหลงวาทกรรม “ผมว่า
ข้ าราชการตัวดีเลย เป็ นตัวชงอย่างดี”
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“มันมีอยู่ 3 อย่างที่ประสาน คือ นักการเมือง ข้ าราชการ พ่อค้ า ที่ท�ำให้ บ้าน
เมืองเราปั่ นป่ วนอยูท่ กุ วันนี ้”
และเรื่ องอภิสทิ ธิ์กบั สุเทพในคดีเก้ าสิบกว่ าศพ...
ก่อนหน้ านี ้เราเคยพูดถึงว่า”รัฐบาลทหาร เผด็จการ สัง่ ฆ่าประชาชน”
แน่นอนเราคิดว่าคนที่กล้ าจะฆ่าประชาชน ก็คือเฉพาะคนที่ถืออาวุธ คนที่ถือ
ปื น เพราะพวกนี ้จะถูกอบรม สัง่ สอนกันมา ฝึ กกันมา มองเห็นประชาชนเป็ นศัตรูและ
ถืออาวุธออกมาฆ่า
แต่ไม่นกึ ว่านักการเมืองที่มาจากประชาชน ผู้น�ำที่เป็ นนักการเมือง ซึง่ เขายึด
โยงอยูก่ บั ประชาชน เป็ นคนที่มาจากคนที่ลงคะแนนเลือกตังให้
้ เขา
“อย่างน้ อยผมว่าเสื ้อแดงที่เขาสัง่ ฆ่าในวันนัน้ ในอดีตก็เคยลงคะแนนเลือก
เขามาก่อน ก่อนที่จะมาเปลี่ยนใจเลือกเพื่อไทย”
“ผมก็หนึ่งคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์มาก่อนในสมัยคุณชวน” เซียบอกว่า
เพราะตอนนันเขายั
้
งไม่เห็นธาตุแท้ แต่หลังจากทีเ่ ขาศึกษามาก อ่านมาก รู้มาก ฟั งมาก
คุยมาก สัมผัสมาก ก็ร้ ูความเป็ นจริ ง “ก็เลยเปลี่ยนใจ”
“ผมไม่เข้ าใจ เขาคิดยังไง ? ถึงสัง่ ให้ ทหารมาฆ่าคนทีเ่ คยเลือกตังเขาเข้
้
ามา”
“มันเป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ เป็ นไปได้ ”
การฆ่าคนก็เหมือนกับการขับรถชนคน แต่ขบั ชนก็ยงั ถือว่าเป็ นอุบตั เิ หตุ ออก
มาดูแลเขาถือว่ายังให้ อภัยได้ แต่นี่เหมือนคนทีข่ บั รถชนแล้ วถอยกลับมาทับซ� ้ำ ปี 2552
ฆ่าไปรอบนึงแล้ ว ก็จบั ไม่ได้
วันที่ 10 เมษายน 2553 ตายไปตังเท่
้ าไหร่ 20 กว่าคน มันยังปล่อยให้ มีการ
ฆ่ากันต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤกษาคมอีกเป็ นเดือน “ไม่ร้ ูวา่ จิตใจท�ำด้ วยอะไร”
“ผมจะไม่โทษอภิสทิ ธิ์กบั สุเทพแค่สองคน จะโทษทังพรรคของเขาเลย
้
และก็
โทษทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล โทษผู้หลักผู้ใหญ่ โทษสื่อมวลชน โทษทุกองค์กรที่
อยูฝ่ ่ ายนัน้ สนับสนุนให้ เกิดเหตุการณ์แบบนี ้ขึ ้นมา แม้ แต่หมอประเวศ หรื อพันธมิตร
ก็ตามที่เข้ าไปในท�ำเนียบเร่งรัดให้ รัฐบาล เร่งจัดการกับมวลชน เหมือนกับไปสนับสนุน
เขาให้ เร่งจัดการกับมวลชนข้ างถนน เหมือนกับคุณไปเร่งให้ เขาฆ่าคน”
แม้ แต่มวลชนหรือดาราทังหลายที
้
ไ่ ปล้ างถนน ในวันที่ 20 พฤกษาคม ก็เหมือน
กัน “จริ งๆ มันผิดนะ คุณท�ำลายหลักฐานการฆาตกรรม”
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ฆ่าคน”

การไปท�ำคลีนนิ่งเดย์ “ผู้วา่ กทม.นี่ตวั ดีเลย ทุกองค์กรเห็นดีเห็นงามกับการ

แต่ก็แปลกเซียบอกว่า ทุกวันนี ้ไปคุยกับอีกฝ่ าย บางคนก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ มีคนตาย
หรื อว่าแกล้ งไม่ร้ ู ก็ไม่ร้ ู...
นีค่ อื สิง่ ทีส่ อื่ บิดเบือน “เขาถึงให้พวกเราเป็ นฐานันดรที่ 4” เซียกล่าวพร้ อมอธิบาย
ต่อว่า โดยมีหน้ าที่ในการน�ำเสนอความจริ งสิง่ ที่เกิดขึ ้น มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น�ำเสนอออกไป ด้ วยรูปแบบอะไรที่จงู ใจ หรื อโน้ มน�ำให้ คนมาสนใจสิง่ ที่เราน�ำเสนอ สิง่
ที่เกิดขึ ้นในบ้ านเมือง เพราะฉะนันก็
้ ต้องน�ำเสนอทังหมดในแง่
้
มมุ ที่ถกู ต้ อง ในแง่ที่ดี
งามและสร้ างสรรค์
“สิ่งที่เกิดขึ ้นบนถนนตังแต่
้ เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หนังสือพิมพ์ไม่มีรูป
ข่าวคนตายเลยสักคนนึง”
“สรยุทธ์นะ หมาตายดราม่าอยู่ 3 วัน คนตาย 90 ศพ ไม่มีขา่ ว”
เซียกล่าวต่อว่า ไม่ต้องแปลกใจเพราะเจ้ านายเขาถูกจับ ก็ยงั ไม่มขี า่ ว นีค่ อื การ
บิดเบือนของสือ่ มวลชนยุคนี แต่
้ จะโทษเขาก็ไม่ได้ ถ้ าไทยรัฐมีขา่ วของไทยรัฐเอง ไทยรัฐ
ก็คงไม่ลง
ต้ องถือว่าสือ่ มวลชนตอนนันก็
้ เป็ นหนึง่ ในฆาตกรเหมือนกัน เซียให้ เหตุผลว่า
เพราะสื่อเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งที่ร่วมมือ สนับสนุน ปิ ดบังความจริ ง ถ้ าสื่อน�ำเสนอ
ความจริ ง ภาพก็ต้องมีหลุดออกมาบ้ าง ฆาตกรมันก็จะดิ ้นไม่หลุด
แต่ก็ยงั มีหนังสือพิพม์ที่ดีอยู่บ้าง เซียยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ข่าวสด
และมติชน ที่น�ำเสนอความจริ ง มีภาพ มีบทความ
จากนันเขาก็
้
เล่าให้ ฟังถึง คุณขรรค์ชยั บุนปาน ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ก็อยูใ่ นกลุม่ ไล่
ทักษิ ณ โดยมีเคมเปญ 3 เดือนให้ ไล่ทกั ษิ ณ สื่อก็แพ็คทีมไล่ทกั ษิ ณ แต่หลังจากมี
เหตุการณ์ล้อมปราบ เขาก็เปลี่ยนใจ เพราะเขารู้วา่ มันไม่ใช่ มันข้ ามเส้ น
ซึง่ จริงๆ แล้ วก็มนี กั วิชาการเยอะแยะทีไ่ ม่เห็นด้ วย แต่ไม่มเี วที ให้ พดู ให้ เขียน
ไม่มีชอ่ งทางที่จะให้ ออกมาพูด มาน�ำเสนอเลย หนังสือพิมพ์ก็ไม่พดู จะออกทีวี วิทยุ
ก็ไม่ยอมให้ มีเว็บไซด์ มีเพจ ช่วงนันทางรั
้
ฐบาลเขาก็ไล่ปิดหมด...
“ชอบมาบอกว่าแทรกแซงสื่อ อภิสทิ ธิ์นนแหละจอมเลย”
ั้
เซียบอกว่า เราเปิ ดเว็บไหนก็ตามปิ ดหมด จนไม่มีชอ่ งทางออก คนก็เลยไป
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ราชประสงค์เยอะ เพราะมันไม่ร้ ูจะไปออกทางไหน ช่วงนันมี
้ เซ็นเซอร์ ปิดกันจ้ าละหวัน่
“ผมท�ำงานสร้ างสรรค์ของมูลนิธิเด็กสถาบันการ์ ตนู ไทยของหมอประเวศ พอ
หมอประเวศไปเข้ าหาอภิสทิ ธิ์ ให้ เร่งรัดปราบคนเสื ้อแดง ผมก็โทรไปหามูลนิธิให้ เอา
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ชื่อผมออกจากกรรมการทันที ผมจะไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับพวกฆาตกร พวกที่สงั่ ฆ่า
ประชาชน ผมทนนัง่ ด้ วยไม่ได้ เอาชื่อไปอยูใ่ กล้ ๆ ไม่ได้ ”
ความจริ งทังหมอประเวศ
้
พิภพ ธงไชย พวกนี ้เป็ นหัวก้ าวหน้ า มวลชนได้ รับ
ความรู้จากพวกคุณ ก็นา่ จะเป็ นคนที่สอนประชาชนแข็งแรง
เซียมองว่า คนพวกนี เ้ ป็ นคนที่สอนประชาธิ ปไตยให้ กับประชาชน และ
ประชาชนก็ออกมาชุมนุมตามที่พวกคุณบอก
แต่คณ
ุ กลับไปเรี ยกอีกฝ่ ายหนึง่ มาฆ่าเขา นี่คือสิง่ ที่มนั เกิดขึ ้น...
ส่วนในเรื่ องของคดี “ผมก็อยากให้ ท�ำแบบตรงไปตรงมามากที่สดุ ”
ผลสุดท้ ายจะออกมาในรูปแบบไหน คนตายก็ตายไปแล้ ว ได้ รับการเยียวยา
ได้ รับการจารึกชื่อ ซึง่ รัฐบาลเองยังไม่ได้ ท�ำ 
แต่มีการจารึกโดยมวลชนด้ วยกันเอง แต่ถ้าในอนาคต หากคดีคลีค่ ลายแล้ ว
เช่น อาจจะสร้ างอนุสรณ์สถานหรื ออะไรให้ กบั คนตาย คุณต้ องยกย่องเขา คนผิดก็
รับโทษไป แล้ วแต่ศาลจะว่าอย่างไร แต่ให้ รับรู้วา่ คุณผิด
“จริ งๆ คดีนี ้ มันต้ องแขวนคอหลายๆ รอบด้ วยซ� ้ำไป” แต่สดุ ท้ ายแล้ วเซียคิด
ว่า ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ เพราะคนที่มนั เป็ นจ�ำเลย มันเป็ นคนที่มีชื่อเสียง เขาจะอ้ าง
ว่าเขาท�ำตามหน้ าที่ อ้ างได้
“แต่สดุ ท้ ายสังคมก็จะเป็ นคนประหารเขา สังคมจะฆ่าเขาเอง”
เซียบอกว่า การ์ ตนู ที่เขาคิดไว้ ก็จะเขียนประมาณนี ้ แต่ตอนนี ้ยังเขียนไม่ได้
เพราะจะกลายเป็ นว่า เขาเป็ นคนชี ้น�ำ หรื อไปลงโทษเขา
“ผมก็รอจะเขียนรูปนี ้อยูน่ ะ รอว่าสุดท้ ายแล้ วคดีมนั จะออกรูปไหน”
เขากล่าวต่อว่า คนพวกนันอาจจะรอดจากทางโลก
้
รอดจากการพิพากษา
แต่เขาจะต้ องถูกประหารจากสังคม ในเรื่ องความคิด ความน่าเชื่อถือ ต่อไปจะไม่มี
ใครนับหน้ าถือตา เขาจะไม่สามารถที่ไปเดินเชิดหน้ าชูตา หรื อเดินบนถนนนี ้
ลูกหลานตระกูลนี ้ก็จะได้ รับการจารึกว่าลูกหลานฆาตกร...
“มันอาจจะแรงไป เพราะอาจจะไม่เกีย่ วกับลูกกับหลานเขา”
สุดท้ ายนี เซี
้ ยบอกว่า ตัวเขาเองก็ไม่ได้หวังว่า คนพวกนันจะต้
้ องติดคุกติดตะราง
เพราะรู้อยูว่ า่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ เขากล้าสัง่ แบบนันได้
้ เพราะมีคนบอกให้ ทำ � มีคนเปิ ดทางให้ เขา
เชือ่ ว่าใจเขาลึกๆ เขาก็ไม่กล้าทีจ่ ะสัง่ แต่วา่ มีคนบอก...
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน

“เซีย” เขาเลือกพรีเซ็นการ์ ตนู ออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์
อย่างเช่น อภิสทิ ธิ์ น�ำเสนอออกมาในรูปแบบทีท่ ำ� ให้ เห็นว่าคนๆ นี ้เป็ นคนทีน่ ำ�
ความตายมาสูป่ ระชาชน เป็ นยมทูตในตัวการ์ ตนู ฝรั่ง
“เพราะว่าถ้ าปกติในการเขียนการ์ตนู ล้ อการเมือง หากเราเขียนถึงใครเราก็ต้อง
เขียนหน้ าคนนัน้ ก่อนหน้ านี ้ผมก็เขียนหน้ าเขามาตลอด จนถึงจุดๆหนึง่ เหมือนกับไม่
รับผิด ไม่ร้ ูสำ� นึกว่าสิง่ ทีท่ ำ� เป็ นอย่างไร ยังพูดจาท�ำร้ ายคนอยูเ่ รื่อยๆ ผมเลยไม่อยาก
เขียนหน้ าเขา และอีกอย่างหนึง่ ผมก็ต้องการสร้ างสัญลักษณ์ให้ ร้ ูวา่ คนนี คื้ อตัวน�ำแห่ง
ความตาย หรือ ยมทูต”
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ส่วนการ์ ตนู คุณยิ่งลักษณ์ “ผมก็พยามจะเขียนให้ คล้ ายที่สดุ ”
แต่ก็เขียนยากเหมือนกัน เพราะเป็ นผู้หญิง จะเขียนการ์ ตนู ล้ อ ให้ มนั ออกมา
น่าเกลียดก็ไม่ได้ มันก็ต้องน่ารักๆ ก็เลยเป็ นตัวสัญลักษณ์ไปมากกว่า เราจะได้ ไม่
ต้ องมากังวลว่าเหมือนหรื อไม่เหมือน
และอีกอย่างหนึง่ คือ เลือกเอาคาแรคเตอร์ ตอนที่เขาหาเสียงตอนครัง้ แรก ไว้
ผมยาวๆ ใส่เสื ้อแจ็คเก็ต แล้ วก็กางเกงด�ำดูทะมัดทะแมง เป็ นเวิร์คกิ ้งวู้แมน ทุกครัง้
ก็พยามเขียนให้ หน้ าตาน่ารักๆ ก็จะรู้วา่ เป็ นนายกฯ
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13/09/56

การน�ำเสนอออกมาเป็ นการ์ ตนู การเมือง เซียใช้ วิธีการจากการดูขา่ วทุกวัน
เลือกข่าวที่อยูใ่ นความสนใจ ที่เด่นๆ ส�ำคัญๆ
ซึง่ บางครัง้ ก็อาจจะไม่ใช่ขา่ วการเมือง เช่น ข่าวคุณสายัณห์ สัญญา ที่เสีย
ชีวิต ก็เป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของคน
รวมถึงผลกระทบกับชีวิตประจ�ำวัน เช่น น� ้ำท่วมหรื อภัยพิบตั ติ า่ งๆ
ถ้ ามีวลีเด็ดๆ ของนักการเมืองหรื อเหตุการณ์สะเทือนใจทุกเรื่ องที่มนั เกิดขึ ้น
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ในเมืองไทย การเมืองเศรษฐกิจสังคม เราสามารถทีจ่ ะน�ำมาเขียนเป็ นการ์ ตนู ได้ หมด
“ผมจะใช้ วิธีการหาข้ อมูลทังวั
้ น อาจจะดูจากทีวี หนังสือพิมพ์ อินเทอร์ เน็ต
เมื่อก่อนจะต้ องดูหนังสือพิมพ์เยอะหลายเล่ม แต่เดี๋ยวนี ้ไม่ละ่ ก็ประหยัดเงินไปได้
เยอะ ใช้ ทีวี อินเทอร์ เน็ต ก็ครอบคลุม”
ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการน�ำเสนอ ก็เกี่ยวกับเรื่ องกระทบกระเทือน
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
แม้ แต่สถาบันการศึกษา หรื อว่าบุคคลที่เป็ นที่เคารพ หรื อปูชนียบุคคล เช่น
กองทัพ ถ้ าเรามีเรื่ องเกี่ยวกับทหารก็จะไม่เจาะจงไปถึงสถาบันเขา อาจจะล้ อเป็ นตัว
บุคคล ในไทยรัฐเองก็มีข้อจ�ำกัด เขาก็ไม่คอ่ ยอยากให้ ไปแตะบุคคลในกองทัพ เพราะ
ไม่อยากให้ ถกู ฟ้องร้ อง “ไทยรัฐนี่ไม่ได้ เลยนะ นิดนึงก็เป็ นเรื่ อง”
“สมัยผมเริ่ มเขียนใหม่ๆ เขียนเรื่ องยันตระ”
ก็ไม่ได้ คดิ อะไรมาก สมัยก่อนที่พระยันตระมีขา่ ว ก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าอย่า
เขียนถึงพระยันตระนะ เพราะมีคนพวกไฮโซเป็ นลูกศิษย์เขาเยอะ
แต่พอสักพักเราดูข่าวไทยรัฐ มีการเขียนข่าวถึงพระยันตระแล้ ว ก็แสดงว่า
เล่นได้ ซึง่ ในตอนนันมี
้ ขา่ วว่าพระยันตระ ไปเที่ยวสถานโสเภณี ใช้ บริ การทางเพศที่
เมืองนอกใช้ อเมริ กนั เอกซ์เพรสรูด ตอนเป็ นพระ
“ผมก็เขียนเลย” เอาบัตรอเมริกนั เอกซ์เพรส มาลอกแบบเลย เหมือนเป๊ ะ ตรง
กลางเป็ นรูปหัวโรมัน เปลีย่ นเป็ นใส่รูปพระยันตระเข้ าไป และค�ำว่า อเมริกนั เอกซ์เพรส
“ผมเขียน ยันตระ เซ็กส์เพรส” เท่านันแหละ
้
!
รุ่งเช้ า อเมริ กนั เอกซ์เพรส โทรมาเลยว่าท�ำภาพลักษณ์บตั รเขาเสื่อมเสีย เรา
ก็คดิ ว่าคงไม่เป็ นไร ที่ไหนได้ เป็ นเรื่ องเลย
“ตอนนันบรรณาธิ
้
การเขาดูก็ให้ ผา่ นนะ แต่สดุ ท้ ายก็ต้องไปขอโทษเขา”
แต่รูปนันในความรู
้
้ สกึ เรา “มันเจ๋งมาก” แต่กต็ ้ องเข้ าใจว่า มันไปกระทบธุรกิจ
ของเขา
ปั ญหาในการท�ำงาน “บางวันผมคิดไม่คอ่ ยออก เพราะมันต้ องคิดทุกวัน”
แต่กต็ ้องท�ำให้ได้ เพราะการ์ตนู ของเราช่องเดียวจะขาดก็ไม่ได้ ขาดก็ต้องถูกไล่ออก
ตอนนันไม่
้ สบายหยุดไป 5 วัน ไปผ่าตัด “กรอบการ์ ตนู ผมก็ไม่มีไปเลย” แฟน
คลับทังหลายก็
้
โทรมาหา เช็คข่าว สงสัยกลัวถูกอุ้มไป หรื อไม่ก็กลัวถูกไล่ออก
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ถ้ าถามผมว่าการ์ ตนู มีอิทธิพลต่อคนอ่านรึเปล่า ?
“ก่อนหน้ านี ้ผมไม่คอ่ ยคิดนะ”
ก่อนทีจ่ ะไม่มกี ารแบ่งแยกสีอะไรขนาดนี ้นะ ก่อนหน้ านี ้ไม่ร้ ูสกึ ถึงความส�ำคัญ
ของตัวเองเท่าไหร่ เขียนไปก็ตามหน้ าที่ของเรา
แต่พอได้ เสียงสะท้ อนกลับมาเยอะ หลังจากการเกิดเหตุการณ์ สลายการ
ชุมนุม ซึง่ สือ่ ของเสื ้อแดงฝ่ ายทักษิณทังหมด
้
โดนปิ ดหมด มีแต่สอื่ ของอีกฝ่ ายที่โจมตี
อยูอ่ ย่างเดียว
“มันก็มีแต่ไทยรัฐที่เดียว เป็ นการ์ ตนู ช่องเดียวรูปเดียวที่ยงั เป็ นพวกเขาอยู”่
ตังแต่
้ พ.ศ.2549 ที่มีการปฏิวตั ิ “ผมก็เขียนต่อต้ าน”
ซึง่ ไม่มีสื่อไหนที่เขียน คนส่วนใหญ่ก็เอาดอกไม้ ไปให้ รถถังกันหมด
“มีผมคนเดียวที่เขียน”
“แต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ที่เป็ นคนสร้ างให้ ผมเป็ นที่ร้ ู จกั ในวง
กว้ างมากขึ ้น”
เพราะคุณไปปิ ดเขาหมด ท�ำให้ ไม่มีที่จะดู
จากที่ได้ ไปพูดคุยกับมวลชนคนเสื ้อแดง เขาก็จะชื่นชมว่าเราเป็ นแสงสว่าง
ที่ปลายอุโมงค์ เป็ นเหมือนหยดน� ้ำกลางทะเลทราย มองไปทางไหนก็มีแต่ศตั รู
“ผมไปเจอคุณ วิชยั รักศรี อกั ษร เจ้ าของคิงเพาวเวอร์ เขาก็เชิญไปทานข้ าว
ช่วงนันเขาโดนหนั
้
ก เรื่ องท่าอากาศยาน คุณสพรั่ง กัลยาณมิตร เล่นงานเขาทุกวัน
โทรหาเขาทุกอาทิตย์  แล้ วได้ ไปไม่ต�่ำกว่า 400 กว่าล้ าน ที่คณ
ุ สะพรั่งไถ่เขาไป ตอน
นันทุ
้ กคนห่อเหี่ยวกับปฏิวตั ิ การ์ ตนู ของเราก็เหมือนเป็ นเพื่อน ที่ยงั อยูเ่ คียงข้ างพวก
เขา แต่เราก็ไม่ร้ ูวา่ มันจะส�ำคัญขนาดนันจริ
้ งๆ หรื อเปล่า”
กลับมาย้ อนคิด มันก็อาจจะช่วยเป็ นเพื่อนเขา เป็ นก�ำลังใจให้ เขา ทุกเช้ าที่
เขาดูการ์ ตนู เขาอาจจะรู้สกึ ว่าเขามีแรงสู้ก็อาจเป็ นไปได้
มีหลายคนถามผมว่าเป็ นเสื ้อแดงรึเปล่า...
“ผมตอบได้ เลยว่า ผมเป็ นอาจารย์เสื ้อแดง ผมเขียนการ์ตนู ก่อนทีท่ กั ษิณจะมา”
เพียงแต่วา่ แนวทางความคิด แนวทางการต่อสู้ มันมาตรงกัน ต่อสู้ในเรื่ อง
ทางสังคม ในเรื่ องของทางประชาธิปไตย เพราะทุกวันนี ้เราก็ยงั ไม่ได้ ประชาธิปไตย
ที่แท้ จริ งสักที
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แล้ วในความคิดคุณเซีย ประชาธิปไตยในบ้ านเราเป็ นอย่างไร ?
“ครึ่งใบ”
“เป็ นแค่ประชาธิปไตยในรูปแบบ”
มีการเลือกตัง้ มีรัฐสภา มีทกุ อย่างเหมือนกันหมด
แต่โดยเนื ้อหาแล้ วยังไม่ใช่ มันยังมีอ�ำนาจบางอย่างอยูเ่ หนือประชาธิปไตย
ที่เรามีอยู่ มีอ�ำนาจบางอย่างที่เหนือรัฐสภา มีอำ� นาจบางอย่างที่เหนือฝ่ ายบริหารอยู่
ตราบใดที่การบริ หารประเทศไม่สามารถเดินไปได้ ในกรมกอง มือไม้ แขนขา
ของรัฐบาลมีอ�ำนาจแฝงอยูเ่ ยอะ
ความจริ งข้ าราชการซึ่งจ�ำเป็ นต้ องฟั งฝ่ ายบริ หารแต่ก็ไปอ้ างอ�ำนาจที่ 3
อ�ำนาจที่ 4
นิตบิ ญ
ั ญัตกิ ็ท�ำอะไรได้ ไม่เต็มที่ ถูกตุลาการมาแทรกแซง
“ซึง่ ในระบอบนี ้มันไม่นา่ ใช่”
ถ้ าดูตัวอย่างจากประเทศอี ยิปต์ มันก็ เผด็จการ มันคล้ ายๆ กับบ้ านเรา
ตุลาการก็เข้ ามาแทรกแซง
“ถือว่าเรายังไม่ได้ ประชาธิปไตยทีแ่ ท้ จริง” ก็คงต้ องรอต่อไป ก็ไม่ร้ ูวา่ รุ่นไหน...
แน่นอน ถ้ าหากเรามีประชาธิปไตยที่แท้ จริ ง ทุกอย่างเดินตามท�ำนองครอง
ธรรม ซึง่ มันพิสจู น์แล้ วว่าระบอบนี ้เป็ นระบอบเดียวทีจ่ ะท�ำให้ บ้านเมืองพัฒนาสูค่ วาม
เจริญได้ จะส่งผลต่อประชากรทัว่ ประเทศ เพราะมันเกี่ยวข้ องกับการเมืองล้ วนๆ และ
ประชาชนทังหมด
้
แต่สงิ่ ที่มองเห็นก็คือ มันมีการพัฒนาไปเรื่ อยๆ อาจจะช้ า ซึง่ จริ งๆ แล้ วมัน
ควรจะไปเร็ วกว่านี ้
ส่วนเรื่ องศักดินาในยุคนี ้ก็ยงั มีอยู่ คล้ ายกับการเอาลูกสาวไปขัดดอก แต่มนั
เป็ นในรูปแบบอื่น ก็เหมือนกับรัฐบาลนี ้ “เราก็ไม่ได้ บอกว่ามันดีไปเสียหมด แต่มนั ดี
ที่สดุ ”
“เหมือนประชาธิปไตย มันไม่ใช่ระบอบที่ดที ี่สดุ ในโลก แต่มนั ก็เลวน้ อยที่สดุ ”
อย่างน้ อยนักการเมืองที่เราเห็นๆ กันมา “ผมเชื่อว่าคนอย่างทักษิณเขาไม่ได้
เลว เขามีความคิด เขาท�ำเพื่อประชาชนเยอะ และเขาเป็ นคนที่ก้าวหน้ า”
หากมองจากวิธีการพูดและการท�ำตัว การต่อสู้ วิถีชีวิตของเขา พื ้นฐาน
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ครอบครัวของเขา ไม่ใช่คนเลวหรอก แต่เขาอาจจะไม่ถกู ใจบางคนเท่านันเอง
้ นักการ
เมืองทุกคนเข้ ามาเพื่อจะมาหาผลประโยชน์ทงนั
ั ้ น้ ราชการก็เหมือนกัน เป็ นราชการ
ตลอดชีวิตเงินเดือนจะสักกี่บาท แต่ดนั มีบ้านเป็ นร้ อยล้ าน
นักการเมืองตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ท�ำตัวเหมือนกันหมด แต่ถามว่าใคร
คิดถึงประชาชนมากกว่ากัน มีใครทีค่ ดิ โครงการแล้ วคืนก�ำไร คิดถึงประชาชนมากกว่า
กัน “ผมมองว่าทักษิณ ท�ำแล้ วคิดถึงประชาชนมากกว่า”
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นายกฯ เขามี วาระไม่เกิ น 8 ปี ดังนัน้ คนไทยนีเ่ องแหละต้องพยามสร้างพืน้
ฐานให้ดีทีส่ ดุ ให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิ ปไตย ทีถ่ ูกต้อง เร็ วทีส่ ดุ มันจะได้เดิ นไป
ตามระบบ
“ผมว่า ใครก็ได้ที่จะมาเป็ นนายกฯ มี ความสามารถพาประเทศไปได้ ไม่
จ� ำเป็ นต้องเป็ นตระกูลนี ต้ ลอดไป เป็ นใครก็ได้ ให้อยู่ในระบบที ่ถูกต้อง ต้องไม่มี
อ�ำนาจที ่ 3 ใครจะมาก็ได้ แต่ไม่ใช่ใครมากูก็จะมาไล่ ยุให้คนมาไล่...
แล้ วคิดว่าคุณทักษิณมีโอกาสกลับมาเมืองไทยอีกไหม...
“อันนี ้เราก็ไม่อยากพูดนะ มันเป็ นเรื่ องของอนาคต”
แต่อย่างว่าคนรักเขาเยอะ ใครๆ ก็อยากให้ เขากลับมา ที่อยากให้ เขากลับมา
เพราะว่าอยากให้ เขากลับมาช่วยพัฒนาประเทศ ทุกคนมองว่าเขาเป็ นคนเก่ง เขามี
ศักยภาพ มองจากการเป็ นนายกฯ ในเอเชียยกให้ เขาเป็ นหนึง่ “ถือว่ามีอนาคตมาก”
แต่สงิ่ ทีม่ วลชนเสื ้อแดงโมโห คือ การตัดความหวัง ตัดอนาคตของเขาออกไป
เหมือนกับเราก�ำลังจะเห็นแสงสว่างอยู่ เห็นอนาคตสดใสของประเทศไทย
อย่างน้ อยมีผ้ นู �ำที่มีวิสยั ทัศน์
เผอิญว่านายกฯ ก่อนหน้ าเขา มันไม่ได้ เรื่ อง พอมีทกั ษิ ณมันเลยเห็นว่า
ประเทศไทยมีความหวัง แล้ วอยูๆ่ ถูกไล่ออกไปโดยไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
“ซึง่ คดีตา่ งๆ ของเขาถ้ าเราไปดูศกึ ษาให้ ละเอียดจริงๆ มันไม่ผดิ เลย มันไม่ใช่
คดีเลย แต่วา่ เขาถูกกลัน่ แกล้ ง”
อยากให้ ทั ก ษิ ณ กลับ มา แต่ ว่ า ดู แ ล้ วคงจะล� ำ บาก จนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
อีกอย่างหนึง่ ถึงจะเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างใหญ่แล้ว การกลับมาก็ยงั คงจะยากอยู่
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ศัตรูทางความคิด ศัตรูเรื่ องผลประโยชน์ เรื่ องธุรกิจ อะไรอีกหลายอย่างด้ วย
“ความเข้ าใจผิด พวกเสื ้อเหลืองก็อีกเยอะ”
“พวกหน้ ากากขาว พวกกองทัพ ทหารแก่ทงหลายซึ
ั้
ง่ ไม่ได้ ดงั่ ใจ ในตอนที่เขา
เป็ นนายกฯ ทหารที่ผิดหวังเยอะ กีดกันคนอีกเยอะเลยที่ออกไป”
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“ผมเชื่อว่า รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ เขามีวอร์ รูม มีแผนออกมา โดยนายกฯ ยิ่ง
ลักษณ์ก็ท�ำตามแผน เดินตามแผนเพื่อให้ ทกุ อย่างเดินไปตามทางปกติ”
ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้ วา่ จะบอกว่าซื ้อเสียง จัดตังยั
้ งไง มันก็เป็ นธรรมดา
“นักการเมืองก็ต้องจัดตังมวลชนของตั
้
วเองอยูแ่ ล้ ว”
การซื ้อเสียง คุณจับได้ คุณก็ฟ้องร้ อง
และการซื ้อเสียงในการเลือกตังที
้ ่ผ่านมา ก็พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าใช้ เงินน้ อย
ที่สดุ เพราะว่ามันมาจากเสียงของคุณอลงกรณ์ พลบุตร จากการวิจารณ์พรรคตัวเอง
ว่า เพื่อไทยใช้ เงินน้ อยกว่าประชาธิปัตย์
เพราะเสื ้อแดงช่วงหลังมาเลือกยิ่งลักษณ์ โดยไม่ต้องซื ้อเสียง มาด้ วยใจ
เพราะว่าหลังจากวิกฤตการสลายการชุมนุม สิง่ หนึง่ ที่เสื ้อแดง รู้วา่ ต้ องเอา
รัฐบาลของตัวเองกลับมาด้ วยวิธีเลือกตัง้
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เพราะฉะนันทุ
้ กคนจะทุ้มพลังลงไป เลือกตังถล่
้ มทลาย ไม่ต้องซื ้อเสียงเขาก็
เลือกเอง
“ในขนาดที่พรรคฝ่ ายตรงข้ ามใช้ เงินเยอะแต่เขาก็ไม่เลือก”
แน่นอนว่ามาเพราะมวลชนที่ตวั เองมีอยูจ่ ากภาคเหนือ อีสานเป็ นหลัก ส่วน
หนึง่ ภาคใต้ ยงั ไม่ได้
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แต่อนาคต “ในส่วนของปาร์ ตี ้ลิสต์ อาจจะได้ เพิ่ม”
ส่วนการบริ หารประเทศ คุณยิ่งลักษณ์เขาก็มีวิสยั ทัศน์
“จะบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์ แต่เขาก็มีทีมงาน”
เขามีทกั ษิณซึง่ เป็ นคนคอยช่วย ซึง่ มันไม่ผิดอะไรที่เขาจะช่วย เป็ นเรื่ องของ
การที่ชว่ ยให้ รัฐบาลอยูร่ อด รัฐบาลไปได้ ประเทศก็ไปได้ และโครงการทังหลายที
้
่น�ำ
เสนอออกมา
ทุกคนอาจจะโจมตีวา่ เพื่อประโยชน์พวกพ้ อง “แต่นนั่ มันก็แค่ข้อโจมตี”
แต่โครงการทัง้ หมดที่น�ำเสนอออกมาที่เราเห็น มันเป็ นโครงการพัฒนา
ประเทศทังนั
้ น้
“ถ้ าสามารถท� ำ ได้ สามารถตรวจสอบได้ มัน ก็ น� ำ ความเจริ ญ ให้กั บ
ประเทศไทย”
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ไม่วา่ จะเป็ นโครงการบริ หารจัดการน� ้ำ เงินกู้ 2 ล้ านล้ าน ถึงจะมีข้อกังขา แต่
ก็สามารถค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ แก้ กนั ไป
“หัวใจส�ำคัญที่รัฐบาลจะพูดอยูเ่ รื่ อยๆ สิง่ ที่เขาท�ำทุกโครงการจะผ่านไปในที่
มวลชนของเขาอยู่ เพราะฉะนันมวลชนที
้
่เขาอยู่ เขาจะไม่ปล่อยให้ พวกเขาต้ องรับ
กรรมหรื อเสียประโยชน์”
รัฐบาลเลือกตัง้ ที่มาจากประชาชน เขาย่อมที่จะไม่ใช้ ความรุนแรง เน้ นการ
เจรจาให้ เข้ ามาสู่กรอบเพื่อให้ ได้ ประชาธิปไตยที่แท้ จริ ง เชื่อว่ารัฐบาลนี ้จะบริ หาร
ประเทศผ่านไปได้ สว่ นหนึง่ จากคณะรัฐมนตรีทดี่ แู ล้ วมีฝีมือ และทุกคนก็ไม่อยากเห็น
ความรุนแรง เชื่อว่าเน้ นการเจรจาเพือ่ ให้ ผา่ นวิกฤตต่างๆ ไปได้ จะไม่มกี ารเผชิญหน้ า
กันอย่างรุนแรงอีกแล้ ว
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รู้จัก ... เซีย ไทยรัฐ
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“เซีย” เป็ นลูกคนจีน มีชื่อเล่นว่า “เซีย” ที่แปลว่า “เสียง” มาจากชื่อเต็มว่า
“หย่งเซีย แซ่เอียว” เป็ นภาษาจีนแต้ จิ๋ว แปลว่า เสียงที่แข็งแรง เสียงที่มีพลัง จากนัน้
มาเปลี่ยนเป็ นชื่อภาษาไทยว่า ศักดา แซ่เอียว ก็ตอนอยูม่ ศ.3
สมัยตอนเป็ นเด็กๆ เซียได้ เล่าให้ ฟังถึงทีบ่ ้ านของเขาว่ามีอาชีพขายหมู แต่จะมี
สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจเขาเสมอว่า “เรามักจะถูกคนไทยหรือพวกผู้ใหญ่แก่ๆ ชอบด่าว่า ไอตี๋
ซึง่ มันท�ำให้ เราเหมือนถูกกดขี่ ถูกรังแก เดินไปไหนก็ถกู พวกผู้ชายด�ำๆ ล�ำ่ ๆ คนไทยรังแก
ครอบครัวก็โดนต�ำรวจรังแกรีดไถ่บอ่ ย มันเลยกลายเป็ นความรู้สกึ ทีเ่ ราต่อต้ านระบบ
ราชการ ต่อต้ านอ�ำนาจรัฐ ต่อต้ านครู ต่อต้ านใครต่อใครเต็มไปหมด เป็ นแบบนันตั
้ งแต่
้
เด็กๆ”
ส่วนเรื่ องการเมือง เขาเริ่ มมาสนใจก็ตงแต่
ั ้ เกิดเหตุการณ์ในช่วง 6 ตุลา 2519
ซึง่ ตอนนันเขาเรี
้
ยนอยู่ประมาณปี 3 ที่คณะครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอ
เหตุการณ์บ้านเมืองคลีค่ ลาย ก็ได้ ไปท�ำงานเขียนภาพการ์ ตนู ประกอบให้ กบั หนังสือ
นิสติ นักศึกษาของคณะนิเทศจุฬา ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นการเริ่ มเขียนการ์ ตนู การเมืองครัง้
แรก พอท�ำไปได้ สกั พักก็เริ่ มถามตัวเองว่าจบแล้ วจะไปท�ำอะไร ครูเขาก็ไม่อยากเป็ น
ข้ าราชการก็ไม่ชอบเพราะเขาไม่อยากเข้ าไปสูร่ ะบบพวกนี ้เลย
อาจจะเพราะด้ วยเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆ อย่างทีเ่ กิดขึ ้นในช่วง 6 ตุลา
“สิง่ หนึง่ ที่มนั ท�ำให้ ผมอยากสู้ คือเราไม่ได้ ออกไปชุมนุม ไม่ได้ ออกไปท�ำอะไร แต่วา่
ผมก็อยากจะเป็ นหนึง่ เสียงในสังคมที่จะออกไปสู้ ซึง่ ถ้ าเราจะสู้ด้วยอย่างอื่นก็ไม่ได้
เราก็ต้องสู้ด้วยการใช้ สมอง”  พื ้นฐานเดียวที่จะเป็ นก�ำลังหนึง่ และท�ำให้ เราสามารถ
ที่จะสู้กบั ระบบการเมืองพวกนี ้ได้ นัน่ ก็คือหนังสือพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่
ได้ เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนหนังสือ แต่มคี วามรู้เรื่องวาดการ์ ตนู กับการท�ำศิลปะ ก็เลย
ได้ เข้ าไปอยูใ่ นส่วนของการท�ำอาร์ ตเวิร์ค
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เซียเริ่ มมาเขียนการ์ ตนู การเมืองแบบจริ งๆ จังๆ ในหนังสือพิมพ์ มาตุภมู ิราย
วัน ตอนนันเขาเล่
้
าให้ ฟังว่าสนุกมาก เพราะเขาจะมีแนวการวาดรูปที่ไม่เหมือนใคร
มีวธิ ีการน�ำเสนอรูปแบบตัวการ์ ตนู ที่ลกึ และคม อาศัยการเรี ยนรู้จากบรรณาธิการ ดู
จากของคุณชัย ราชวัตร คุณอรุณ วัชระสวัสดิ์ คุณประยูร จรรยาวงษ์ ถือได้ วา่ เป็ นการ
เรี ยนด้ วยตัวเองมาตลอด
ซึง่ ระหว่างนันก็
้ ได้ ไปเขียนให้ กบั หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ และขยับ
เป็ นสยามรั ฐรายวัน ในตอนนัน้ เป็ นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะถือได้ ว่าเป็ น
หนังสือพิมพ์หวั ขาวด�ำ ที่มีชื่อเสียงดังมากและเป็ นอันดับหนึง่   ตอนแรกเขาคิดจะปั ก
หลัก อยู่ ที่ ส ยามรั ฐ แต่ สุด ท้ า ยก็ ต้ อ งออก จากนัน้ ก็ ไ ด้ ม าเขี ย นการ์ ตูน ให้ กั บ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ตอนทีเ่ ขียนให้ กบั หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ช่วงนันเป็
้ นยุคของ รสช.(คณะรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ) เขาเขียนแซว รสช. มากไป จนคุณบรรหารต้ องบอกมา
ทางบรรณาธิการว่าให้ เขาหยุดพัก เพราะเขารู้สกึ ไม่สบายใจ เซียก็เลยตัดสินใจลา
ออก
แต่ที่ ห นัง สื อ พิ ม พ์ บ้ า นเมื อ งก็ ท� ำ ให้ ก าร์ ตูน ของเขาคงเส้ น คงวามากขึน้
สามารถที่จะคอนโทรลตัวการ์ ตนู ออกแบบตัวการ์ ตนู ได้ มีมขุ ต่างๆ คิดได้ ไม่เครี ยด
ท�ำการ์ ตนู ได้ แบบอิสระ ท�ำให้ การ์ ตนู เริ่ มเป็ นตัวเป็ นตน มีรูปแบบที่ชดั เจนขึ ้น
หลังจากลาออกก็ได้ มาเขียนการ์ ตนู ให้ กบั หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อปี พ.ศ.
2536 ตอนนี ้ก็อยู่ได้ มาประมาณ 20 กว่าปี ซึง่ เวลาที่ใช้ สว่ นใหญ่ก็หมดไปกับการ
เขียนการ์ ตนู และท�ำค่ายสอนวาดการ์ ตนู ร่ วมกับเอกชน แต่อย่างไรก็ตามงานหลัก
ของผมก็คือ ต้ องพยามคิดการ์ ตนู ให้ มนั ออกมาดีที่สดุ
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“ขาประจำ�” โดย

ขวด เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  ผมว่าเป็นรัฐบาลรถ 3 ล้อ
คือ หายไปล้อนึง การจะวิ่ งหรื อบรรทุกหรื อแม้แต่การเข้าโค้งต่างๆ ก็
มีสิทธิ์ ตกถนนได้ทกุ เมือ่ เนือ่ งจากการเข้ามาบริ หารประเทศภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ฉบับ ที ่เ ขี ย นขึ้ น มาเพื ่อ จุ ด ประสงค์ ไ ม่ ใ ห้ รั ฐ บาลท� ำ งานได้อ ย่ า งราบรื ่ น มี
ประสิ ทธิ ภาพ การมีองค์กรอิ สระ 2 มาตรฐาน แม้กระทัง่ ใช้พจนานุกรมทีท่ �ำให้
คุณสมัครตกเก้าอีม้ าแล้ว...
นอกจากนัน้ สิ่งทีจ่ ะท�ำให้รฐั บาลอยูไ่ ด้ตอ้ งพึง่ มวลชน เพิ่งคนรากหญ้า
รถ3ล้อเป็ นรถทีค่ นรากหญ้า แม่คา้ คนมีฐานะน้อยเลือกใช้ผมจึงให้นิยามของ
รบ.นีว้ ่า  รัฐบาลรถ 3 ล้อ ก็แล้วกัน
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แม้บ้านเมืองเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง...
แต่ภาพรวมของการเมืองไทยในมุมมองของขวด เขากลับคิดว่าประเทศไทย
ก็ยงั ไม่ได้ เป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง   อาชีพนักการเมืองที่อาสามาท�ำงานเป็ น
ตัวแทนประชาชนก็ไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่จะเข้ ามาท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่
ประชาชนหรือแม้ แต่กลุม่ คนทีเ่ รียกได้ วา่ มีการศึกษายังขาดความรู้ความเข้ าใจ
ขาดการวิเคราะห์ และไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของค�ำว่า ‘ประชาธิปไตย’
นอกจากนี ้เขายังมองว่าหลังการท�ำรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ.2549 มีการเขียน
รัฐธรรมนูญขึ ้นมาใหม่ มีการจัดตังองค์
้ กรอิสระต่างๆ ซึง่ มันยิ่งจะท�ำให้ การเมืองไทย
อ่อนแอและไม่เป็ นผลดีในการพัฒนาประเทศให้ มีศกั ยภาพ
“บางคนเขายังไม่เข้ าใจค�ำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้ จริง”  
แรกๆ ในการเข้ ามาของนายกฯ ยิ่งลักษณ์
“ตอนนันผมยั
้
งไม่เชื่อภาพของการเป็ นผู้น�ำมากนัก” ขวดกล่าว
แต่อย่างไรก็ตามเขามองว่า มันเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ ในขณะนันที
้ ่จะมาเป็ น
ตัวแทนฝ่ ายประชาธิปไตยที่ต้องต่อสู้กบั รัฐบาลที่มาจากความพยายามของทหาร  
ด้ วยความที่ยิ่งลักษณ์เป็ นผู้หญิง “ส่วนตัวผมก็ให้ โอกาสเขานะ เพราะผู้หญิง
ก็ควรจะมีศกั ดิแ์ ละศรี ในการเป็ นผู้น�ำได้ ไม่ตา่ งจากผู้ชาย และในสถานการณ์ความขัด
แย้ งเวลานัน้ คุณยิ่งลักษณ์เขาเหมาะมากเพราะมีบคุ ลิกยิ ้มแย้ ม ไม่ตอบโต้ ไม่พดู ส่อ
เสียดมีความเป็ นกุลสตรี ที่หาไม่ได้ จากผู้น�ำไทยอีกหลายๆ คนในอดีต”
นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ในตอนแรกๆ อาจจะมีประเด็นปั ญหาในเรื่องของการสือ่ สาร
ค�ำพูด อ่านผิดอ่านถูกอยู่บ้าง แต่สิ่งเหล่านีข้ วดมองว่ามันสามารถปรับปรุ งกันได้
ประสบการณ์จะท�ำให้ ได้ เรี ยนรู้และพัฒนามากขึ ้น
“เพราะ สังคมเราอาจจะชินกับนักการเมืองทีม่ วี าทศิลป์ พูดเก่ง คมคาย เสียดสี
และกรี ดเจ็บ”  ขวดกล่าวด้ วยสีหน้ าที่จริ งจัง
พร้ อมกับ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ถ้าหากคุณ ยิ่ ง ลัก ษณ์ มี คุณ สมบัติ เ หล่ า นี ้
บรรยากาศบ้ านเมืองต้ องวุน่ วายแน่นอน   ซึง่ ในบางครัง้ การไม่พดู พูดน้ อย พูดเท่าที่
จ�ำเป็ น ก็สามารถลดความร้ อนแรงของความขัดแย้ งลงไปได้
“การพูดผิด พูดถูก ที่คนทัว่ ไปอาจจะดูวา่ เป็ นปั ญหาบ้ าง แต่มนั ก็ไม่ใช่ปัญหา
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ใหญ่ที่จะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล” ขวดยืนยันค�ำเดิม
ส่วนข่าวลือ ว.5 โฟร์ ซีซนั่ ที่ออกมา ขวดมองว่ามันดูเหมือนเป็ นเรื่ องที่ไร้ สาระ
โดยเฉพาะเมื่อดูโปรไฟล์ของฝ่ ายที่อยู่ตรงข้ าม เป็ นการเล่นการเมืองแบบดิสเครดิต
สาดโคลน เสียดสี ยุยงให้ คนเกลียดกัน
“มันเป็ นอะไรที่อยู่ในสายเลือดของนักการเมืองกลุม่ นี ้มานานมาก” ขวดบ่น
เพราะอยากให้ คนเสพข่าวด้ วยการมีสติ
แต่สงิ่ เหล่านี ้เขาคิดว่ามันจะได้ ผลกับกลุม่ คนบางกลุม่ ทีเ่ สพติดความเกลียดชัง
รวมถึงคนที่ขาดการวิเคราะห์เท่านัน้ และก็ไม่ได้ สร้ างผลกระทบกับคะแนนเสียงของ
รัฐบาลมากนัก
นับตังแต่
้ ปี 2554 ที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตัง้
หลังจากทีค่ ณ
ุ ทักษิณประสบความส�ำเร็จในนโยบายต่างๆ เช่น 30 บาท รักษา
ทุกโรค, OTOP 1 ต�ำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จนได้ รับการยอมรับจากประชาชนเป็ นจ�ำนวนมาก
ขวดมองว่าผลงานเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ท�ำให้ ทางพรรคเพือ่ ไทยเลือกใช้ ทกั ษิณขึ ้นมาเป็ น
จุดขายทางการตลาด ในการหาเสียง ด้ วยนโยบายทีว่ า่ ‘ทักษิณคิด เพือ่ ไทยท�ำ’
ด้ านนโยบายอื่นๆ ของพรรคไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของพ.ร.บ.ปรองดองหรื อ
นิรโทษกรรม
ขวดเห็นว่า หลังรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 บ้ านเมืองมีสภาวะทีไ่ ม่ปกติ มีองค์กร
อิสระไม่ปกติ และเคยมีรัฐบาลที่ไม่ปกติ ส่วนหนึง่ อาจมาจากบ้ านเมืองมีกฎหมายที่
มาตรฐานไม่ปกติและเลือกปฏิบตั ิ จนสุดท้ ายประชาชนจ�ำนวนหนึง่ ออกมาชุมนุม
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ด้วยเหตุผลนี ้ขวดชี ้ให้เห็นว่า สถานการณ์แบบนี ้พ.ร.บ.ปรองดอง หรือนิรโทษกรรม
เป็ นสิง่ หนึง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
“ผมเลือกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับที่จะยกเว้ นเฉพาะคนสัง่ การ” ขวดย� ้ำด้ วย
ค�ำพูดที่หนักแน่นแและอธิบายเหตุผลต่อว่า เพื่อจะได้ สร้ างบรรทัดฐานกับผู้น�ำที่จะ
ตัดสินใจในการใช้ ก�ำลังอาวุธกับประชาชน
ส่วนเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่แยกราชประสงค์
ขวดมองว่า เดิมทีคณ
ุ อภิสทิ ธิ์เขาน่าจะเป็ นนักการเมืองรุ่นใหม่ ทีจ่ ะเป็ นความ
หวังให้ กบั ประเทศได้ เพราะเป็ นคนพูดเก่ง มีเสน่ห์สาธารณะ ที่สามารถสร้ างความ
ประทับใจผ่านภาพลักษณ์และวาทศิลป์ได้ ดี โดยเฉพาะกับคนทีม่ คี วามรู้หรือการศึกษา
การเมืองมาแบบไม่ลกึ ซึ ้งนัก
“แต่สดุ ท้ ายค�ำว่า ดีแต่พดู เป็ นสิ่งที่สะท้ อนความเป็ นตัวตนของคุณอภิสิทธิ์
ได้ ดีที่สดุ ”
ขวดอธิบายเชิงวิจารณ์การท�ำงานของ ‘อภิสทิ ธิ์‘ ว่า ปั จจุบนั เป็ นคนทีไ่ ม่มีหลัก
การ ขาดแม้ แต่คณ
ุ สมบัตขิ องการเป็ นฝ่ ายค้ านทีด่ ี เพราะสิง่ ทีเ่ ขาคัดค้ าน และทีว่ จิ ารณ์
คนอื่นในวันนี ้ ถ้ าได้ ตดิ ตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิดคุณอภิสทิ ธิ์ท�ำมาหมดแล้ วทังนั
้ น้
รวมไปถึงนโยบายที่ล้มเหลวที่สดุ คือ ไทยเข้ มแข็งที่ขาดทังประสิ
้
ทธิภาพและ
การบริ หาร  
การเข้ ามาเป็ นอาจารย์ในโรงเรี ยนนายร้ อยก็พบความผิดปกติ ที่ยงั ไขข้ อ
กระจ่างให้ กบั สังคมไม่ได้ การค้ านทุกอย่างและร่วมมือกับองค์กรอิสระ โดยเฉพาะการ
ยื่นตีความจนเกินพอดี และการได้ สทิ ธิพิเศษแปลกๆ จากคณะกรรมการการเลือกตังที
้ ่
รอดจากการถูกยุบพรรค เพราะคดีขาดอายุความ รวมถึงการพูดจาส่อเสียดหยาบคาย
ในการปาฐกถาครัง้ หลังๆ ของท่าน มันขัดแย้ งกับภาพลักษณ์
“สิ่งเหล่านี ้คือ ความไม่สง่างามทางการเมืองที่ท�ำให้ คณ
ุ อภิสิทธิได้ เลยจุด
สูงสุด ของชีวิตทางการเมืองมาแล้ ว”
ส่วนเรื่ องของคดีการสัง่ สลายการชุมนุม
“คุณอภิสิทธิ์เขาเคยพูดกับรัฐบาลสมชายว่าจะ 1 คนหรื อแสนคน รัฐบาล
(สมชาย) ต้ องรับผิดชอบ แล้ วนี่ 99 ศพคิดว่ายังไง”
ต่อมานโยบายอื่นๆ ของพรรคเพื่อไทย ไม่วา่ จะเป็น การเพิ่มค่ าแรงขัน้ ต�่ำ
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เป็ น 300 บาท ขวดคิดว่า มันดีกบั ประชาชนที่มีรายได้ น้อย ส่วนหนึง่ เป็ นการยกระดับ
ความเป็ นอยูช่ าวบ้ านให้ ดีขึ ้น
โครงการรถคันแรกก็เช่นกันถือเป็ นอีกนโยบายหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจเร่งด่วนหลังน� ้ำท่วมในปี 2554 ซึง่ ก่อนหน้ านันมี
้ ขา่ วออกมาว่าโรงงานผลิต
รถยนต์หลายบริ ษัทจะย้ ายฐานการผลิตออกไป  
“นโยบายนี มี้ ทงส่
ั ้ วนดีทจี่ ำ� เป็ น ทีต่ ้ องท�ำในขณะนันและมี
้
ทงส่
ั ้ วนเสียทีร่ ัฐบาล
ควรจะส่งเสริ มและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนมากกว่า”
แต่อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่า มีคนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้ วยกับโครงการนี ้ แต่ก็ซื ้อ
รถยนต์โดยใช้ สทิ ธิ์โครงการรถคันแรกเช่นกัน
ส่วนโครงการจัดการน�ำ้ “โครงการนี ้เป็ นสิง่ ที่ดีและจ�ำเป็ น” ขวดเน้ นย� ้ำ เขา
มองว่า มันจะช่วยจัดการน� ้ำทังระบบ
้
ทังต้
้ นน� ้ำ กลางน� ้ำ และปลายน� ้ำแบบบูรณาการ
เพราะบ้ านเราต้ องปะสบกับปั ญหาน� ้ำท่วมซ� ้ำซากอยูบ่ อ่ ยครัง้
แต่รฐั บาลก็ต้องชัดเจน เพือ่ ให้ ประชาชนได้ มสี ว่ นร่วมเข้ าถึงข้ อมูลและสามารถ
ตรวจสอบได้ มากกว่านี ้ โดยใช้ หลักการที่เป็ นประชาธิปไตยควบคูไ่ ปกับการท�ำงานที่
จะต้ องให้ ความรู้และตระหนักในสิทธิหน้ าที่โดยเร็วที่สดุ
“การแก้ ไขรัฐธรรมนูญให้ เป็นฉบับประชาชน เพื่อให้ ประชาชนได้ มีสว่ นร่วม”
เป็ นสิง่ หนึง่ ที่เป็ นสิง่ ส�ำคัญและอยากให้ รัฐบาลรี บท�ำอย่างเร่งด่วน
รวมไปถึงเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน ที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ
ในด้ านระบบการขนส่ง ก่อนที่ประเทศเราจะเข้ าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่ เขามองว่ามันเป็ นสิง่ ที่จ�ำเป็ นส�ำหรับประเทศไทย
ด้ านโครงการรั บจ�ำน�ำข้ าว ขวดอธิบายให้ ฟังว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมประเทศหนึ่งที่เกษตรกรมีฐานะยากจน ซึ่งหลายรั ฐบาลที่ผ่านมา ไม่
สามารถแก้ ปัญหาให้ เกษตรกรมีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นได้ เลย
“โครงการรับจ�ำน�ำข้ าวเป็ นนโยบายที่ดี ชาวนานันได้
้ ประโยชน์จริ งๆ แต่ก็ยงั มี
จุดรั่วไหลที่รัฐบาลต้ องรัดกุม ตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลให้ มากขึ ้นกว่านี ้”
แต่เมื่อถามถึงเรื่ องของยางพารา ขวดคิดว่าปั ญหาปั จจุบนั ของชาวสวนยาง
ที่แท้ จริ งนัน้ มันไม่ได้ อยู่ที่ราคาตกต�่ำ  เพราะผลส�ำรวจวิจยั ออกมาแล้ วว่า ราคาใน
ปั จจุบนั เหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถอยูไ่ ด้
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“เพียงแต่ยางพาราถูกน�ำมาเป็ นประเด็นทางการเมืองมากกว่า”
ส่วนอีกปั ญหาที่เกิ ดขึน้ มานานหลายปี กับความไม่ สงบในสามจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้
ขวดมองว่าเรื่ องสงครามและความขัดแย้ งรวมถึงปั ญหาทุกอย่างบนโลกนี ้จบ
ลงที่โต๊ ะเจรจาทังสิ
้ ้น “นโยบายนี ้มาถูกต้ องและถูกทาง”

31/08/56

แต่หากต้ องใช้ เวลา เพราะเป็ นปั ญหาสะสมที่มีมายาวนาน บวกปั จจัยอื่นๆ  
ที่ไม่ใช่เฉพาะปั ญหาการแบ่งแยกดินแดน เช่น เรื่ องของเถื่อน ยาเสพติด ผลประโยชน์
ทับซ้ อนการเมืองฯ “สิง่ เหล่านี ้รวมๆ มันเลยเป็ นปั ญหากระจุกตัวอยูอ่ ย่างนัน”  
้
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน

“ขวด” ตัวการ์ ตนู ที่เขาเขียนหลักๆ นอกจากจะมีนกั การเมืองที่มีบทบาทใน
ประเด็นต่างๆ ของแต่ละวันแล้ ว ยังมีตวั การ์ ตนู อีก 2 ตัวที่เป็ นนักข่าว ซึง่ น�ำมาจากนัก
ข่าว 2 คน ในเดลินิวส์ คนหนึ่งเป็ นนักข่าวสายต่างประเทศ อีกคนเป็ นนักข่าวสาย
การเมือง โดย 2 คนนี ้จะเป็ นตัวชงและตัวตบ (ภาษาการ์ ตนู )
การใช้ ตวั การ์ ตนู 2 ตัวนี ้ เขาบอกว่าส่วนหนึง่ เพื่อเป็ นการลดความรุนแรงใน
การที่จะเขียนถึงนักการเมืองแบบตรงๆ ส่วนรู ปแบบการน�ำเสนอจะเป็ นการ์ ตนู 3-4
ช่อง ผู้อา่ นจะเข้ าใจได้ ไม่ยาก หากได้ ตดิ ตามในประเด็นทางการเมืองมาบ้ าง จะมีการ
หักมุมแบบการ์ ตนู แก็ก (gag cartoon) ในช่องสุดท้ าย
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การเลือกประเด็นข่ าวที่จะน�ำมาเขียนการ์ ตนู นัน้
ขวดเลือกใช้ วิธีเหมือนกับนักเขียนทัว่ ๆ ไป คือ เลือกประเด็นใหม่ๆ ที่มีการพูด
ถึงอาจเป็ นข่าวที่เป็ นไฮท์ไลค์ ทังด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ ้นมาที่จะท�ำให้ นกั เขียนการ์ ตนู การเมืองแต่ละคนน�ำ
เสนอต่างกันออกไปนัน่ คือ ทัศนคติ
ส�ำหรั บเขาแล้ วทัศนคติภาพรวมใหญ่ ๆ คือ “ฝ่ ายประชาธิ ปไตยกับฝ่ าย
เผด็จการ และความยุตธิ รรม สองมาตรฐาน”
ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการน�ำเสนอ
“เดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยมีแล้ วครับ” ขวดพูดพร้ อมกับรอยยิ ้ม
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“เพราะเขียนเบาขึ ้น หลีกเลีย่ งที่จะพูดถึงชื่อ ชื่อพรรค ตัวบุคคลหรื อองค์กรใน
แง่ลบโดยตรง”
โดยขวดบอกว่าจะเปิ ดโอกาสให้ คนอ่านได้ คิดตามไปด้ วย และข้ อส�ำคัญจะ
ไม่เขียนหรื อพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันเบื ้องสูง และเรื่องอืน่ ๆ ทีม่ ขี ้ อมูลไม่ชดั เจนเพือ่ หลีก
เลี่ยงปั ญหาการฟ้องร้ องที่จะเกิดขึ ้นในภายหลัง
การ์ ตูนการเมืองจะมีอิทธิ พลต่อคนดูหรื อไม่ ขวดบอกว่าน่าจะเป็ นเสียง
สะท้ อนเหตุบ้านการเมืองในช่วงนันๆ
้ มากกว่า โดยใช้ รูปภาพแทนบทความ และมี
การเสียดสี ล้ อเลียนซึง่ เป็ นลักษณะของการ์ ตนู การเมือง
อิทธิพลต่อคนดูนนขวดบอกว่
ั้
ามันอาจเป็ นความบันเทิงรูปแบบหนึง่ ทีบ่ อกถึง
ทัศนะคติวา่ เราคิดอย่างไรในสถานการณ์ตา่ งๆ คนอ่านอาจจะเห็นด้ วยหรือไม่เห็นด้ วย ก็
เป็ นสิทธิของเขาในการตัดสินใจ
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รู้จัก ... ขวด เดลินิวส์

“ขวด เดลินวิ ส์” หรือ ณรงค์ จรุงธรรมโชติ จบปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
โดยเมือ่ ปี พ.ศ.2530 ขวดเริ่มเขียนการ์ ตนู เป็ นอาชีพ ท�ำงานกับหนังสือการ์ ตนู
ขายหัวเราะและหนังสือมหาสนุก ที่สำ� นักพิมพ์บรรลือสาร์ น ซึง่ เป็ นการ์ ตนู เกี่ยวกับเด็ก
ต่อจากนันในปี
้ พ.ศ.2537 เขาก็ได้ มีโอกาสท�ำคอลัมน์เด็กในหนังสือพิมพ์เดลิ
นิวส์สปั ดาห์ละ1 วัน และปี พ.ศ.2545 ก็ได้ เริ่มเขียนการ์ ตนู การเมืองแทนนักเขียนการ์ ตนู
การเมืองคนเก่า (คุณโพชฌงค์ ทองอนันต์) ซึง่ เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุ กลายเป็ นจุดเริ่ ม
ต้ นของการเป็ นนักเขียนการ์ ตนู การเมืองที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นอกจากนันก่
้ อนที่จะมาเขียนการ์ ตนู การเมือง... เขาก็ท�ำงานโครงการที่
เกี่ยวข้ องกับการ์ ตนู มาก่อนไม่วา่ จะเป็ น โครงการเด็กไทยมีวนิ ยั จราจร ของกระทรวง
ศึก ษาธิ ก าร รวมถึง การได้ ไ ปดูง านที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น-เกาหลี และยัง ได้ ร่ ว มงาน
นิทรรศการการ์ ตนู เอเซีย ครัง้ ที่ 8
ปั จจุบนั ขวดยังเป็ นวิทยากรประจ�ำ  สอนวิชาการเขียนการ์ ตนู Comic ใน
โครงการ To Be Number One อีกด้ วย
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หมอ ทิววัฒน์

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

                  บริบททางการเมือง... เหมือนเดิม
จะเปลี่ยนก็แค่ตัวละครเท่านั้นเอง
เรามองข้ามรัฐบาลทุกรัฐบาลไปแล้ว อย่างทีบ่ อก เราไม่
หวังพึ่ง เมือ่ เราไม่หวังพึ่งก็จึงไม่มีประโยชน์อะไรทีจ่ ะไปบอกว่าเรา
คิ ดอย่างไรกับรัฐบาล เราเลิ กคิ ดไปแล้ว มาคิ ดถึงว่าเราจะเดิ นต่อ
ไปจากนี ้ยงั ไงกัน ไม่ได้มองในฐานะอะไรเลย มองในฐานะคน
ธรรมดา ว่าเราจะบอกคนอ่านยังไง
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การเมืองไทย...ก็เหมือนเดิม
หมอ ทิววัฒน์กล่าวด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉยเมื่อถามถึงเรื่ องของการเมืองไทย
เหมือนเดิมในแง่ที่วา่ บริ บททางการเมือง หากลองมองย้ อนกลับไปจุดเริ่ มต้ น
เราจะได้ พบกับบทเรี ยนและประวัติศาสตร์ ที่จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันมีวงจรของมัน
และเราเดินซ�ำ้ รอยเดิมอยู่ตลอดเวลา
จะเปลีย่ นไปก็แค่ตวั ละครเท่านันเอง
้ และยังเหมือนเดิมในลักษณะของวิธีการ
คือ นักการเมืองเห็นประโยชน์ของพรรค ของตัวเองมากกว่า
หากเราจ�ำลองภาพดูวา่ พรรคการเมืองตังขึ
้ ้นมา เพื่ออะไรและพรรคการเมือง
อยูไ่ ด้ เพราะอะไร ?
พรรคการเมืองอยูไ่ ด้ เพราะอะไร ?
หากจะบอกว่า พรรคการเมืองอยูไ่ ด้ เพราะศรัทธา
“ผมว่าเป็ นแค่สว่ นหนึง่ เท่านัน”
้
แต่วา่ ถ้ าเราลองเปรี ยบเทียบว่าพรรคการเมืองมันเหมือนบริษัท
หัวหน้ าพรรคเหมือนซีอีโอ (CEO)
เลขาพรรคเหมือนเอ็มดี (MD)
ดังนันเขาจะจั
้
ดตังพรรคขึ
้
้นมาเพื่ออะไรละ ?
“เขาก็ต้องหาผลประโยชน์เพื่อพรรค”
ปั จจุบนั นี ้ หมอบอกว่า ถ้ าลองย้ อนกลับไปอ่านประวัตศิ าสตร์ สมัย 6 ตุลาคม
2519 จะเห็นว่า บ้ านเมืองของเราก�ำลังก้ าวกลับเข้ าไปที่เดิม ซึง่ เป็ นเรื่ องที่นา่ กลัวมาก
หากใครทันประวัติศาสตร์ ในช่วง 6 ตุลา
แต่ถ้าถามว่าเราจะก้ าวพ้ นช่วงเวลาอย่างนี ้ไปได้ อย่างไร...
“ผมก็พดู ไม่ได้ วา่ จะก้ าวพ้ นได้ รึเปล่า”
เพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปบอกคนอื่นให้ ทำ� อะไร แต่บอกได้ แค่วา่
มีโอกาสพ้ นและมีโอกาสไม่พ้นเท่าๆ กัน มันขึ ้นอยู่ที่พวกเราทุกคนว่าเราจะรอแบบนี ้
ต่อไปรึเปล่า
ส่วนหนึง่ อาจจะเกิดจาก
“เราคนไทยส่วนใหญ่ ติดนิสยั เรื่ องของการรอ รอให้ คนอื่นมาช่วย ไม่ท�ำเอง
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เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นมา เราก็จะรอและร้ องขอ”
แต่ไม่เคยแก้ ปัญหาแบบจริ งจังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้ วยตัวเราเอง ไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่า
จะจัดการตัวของเราเองอย่างไร
บวกกับที่พวกชนชันปกครอง
้
เขาก็คงไม่อยากให้ คนในปกครองของเขาเข้ ม
แข็ง เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรายืนอยูไ่ ด้ ด้วยขาตัวเอง
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เมื่อนันเขาจะปกครองเรายาก
้
หรื ออาจจะปกครองเราไม่ได้ เลย เพราะฉะนัน้
เขาก็ต้องท�ำให้ เราอ่อนแอ...
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“ด้ วยวิธีการที่สอนให้ เรากินปลา แต่ไม่เคยสอนให้ เราจับปลา หาปลา หรื อ
เลี ้ยงปลาเลย”
นัน่ ก็หมายถึงพวกโครงการประชานิยมของทุกพรรคการเมือง ถ้ าตัดออกไป
เมื่อไหร่เราก็ไม่มีอนั จะกิน
จะพูดไปก็ มีอยู่คนเดียวที่ สอนให้ เราทุกคนหาปลา คือ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั
จากการที่หมอได้ ไปเห็นมาด้ วยตัวเอง เพราะว่าช่วงเวลาที่ผา่ นมา เขาได้ ไป
ท�ำงานและเดินทางไปตามรอยโครงการหลวงต่างๆ
สิง่ ที่ได้ เห็น คือ พระองค์ทา่ นจะสอนวิธีให้ เราหาปลา
ไม่ได้ มาแบบประเภท...
“เดี๋ยวจ�ำน�ำข้ าว เอาเงินไป เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี ้ ท�ำไรก็เอาเงินไป”
ในหลวงท่านไม่มแี บบนี ไม่
้ เคยให้เงิน ให้แต่ปัญญา ซึง่ ตรงนี ้นักการเมืองไม่เคยท�ำ 
ไม่เคยมีนกั การเมืองคนไหนที่ขึ ้นมาแล้ วชูนโยบายการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาไทยปั จจุบนั มันกลายมีการแจกแท็บเล็ต
“ผมว่ามันตลกมาก” เพราะหมอเห็นว่า คุณแจกแท็บเล็ต คุณให้ ไปแต่ตวั
ฮาร์ ดแวร์ แต่คณ
ุ ไม่ได้ ให้ ซอฟร์ แวร์ คุณไม่มองเลยว่าปั ญญาในการใช้ การเข้ าถึงแหล่ง
ข้ อมูล ซึง่ เด็กในยุคปั จจุบนั นี ้ข้ อมูลมันมีเยอะมาก
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แต่เขาไม่ร้ ู จกั วิธีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้ อมูลก็เลยกลายเป็ นแบบ copy
and development หรื อบางทีก็ copy and paste คือ หยิบมาทังอั
้ นแล้ วก็ปะลงไป
โดยที่ไม่ได้ คิดอะไรใหม่ ปั ญหามันก็เลยมีอยูอ่ ย่างนี ้
ส�ำหรับการเข้ ามาของรั ฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
“ผมมองข้ ามรัฐบาลไปแล้ ว เราได้ เห็นแล้ วว่าปั ญหาของประเทศคืออะไร แต่
สงสัยแค่วา่ ท�ำไมรัฐบาลไม่เห็นปั ญหา ไม่วา่ จะรัฐบาลไหนๆ”
นอกจากจะไม่เห็นปั ญหาแล้ ว ยังแก้ ปัญหาโดยวิธีการสร้ างปั ญหาใหม่
“แก้ ปัญหา A โดยการสร้ างปั ญหา B ขึ ้นมาเพื่อให้ คนลืมปั ญหา A แล้ วพอคน
เริ่ มฮือฮากับปั ญหา B ก็สร้ างปั ญหา C ขึ ้นมาใหม่เพื่อให้ คนลืมปั ญหา B ซึง่ ปั ญหา A
และปั ญหา B ก็ยงั คงมีอยู่ มันจึงเป็ นแบบนี ้ เป็ นงูกินหางอยูต่ ลอดเวลา”
หลังจากทีเ่ ราได้ เห็นนายกฯ นอมินขี องส่วนต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะระบอบทักษิณ
จะเห็นได้ วา่ จากหลายๆ ครัง้ ที่ผา่ นมา ถ้ าสนใจและได้ ตดิ ตามได้ อา่ นข่าว
เอาใกล้ ๆ ในปี พ.ศ. 2549 หลังจากทหารปฏิวตั เิ ราจะมีนายกฯ นอมินี ขึ ้นมา
1 คน และจะเห็นเลยว่านายกฯนอมินีท�ำอะไรได้ บ้าง
“สรุป คือ ไม่ได้ ท�ำอะไรเลย”
หลังจากการเลือกตังปี
้ พ.ศ.2554 ก็ได้ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ขึ ้นมา
คราวนี ้ “ผมก็ร้ ูสกึ เฉยเมย คือ ไม่ได้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ มีแต่
ความรู้สกึ ว่ามันยังไม่ได้ ผา่ นการพิสจู น์อะไรเลย”
กรณีเดียวกันกับนายกฯอภิสทิ ธิ์ขึ ้นมา...
เราก็อะไร ?
มาท�ำไม ?
แบบงงๆ ?
“คือ เขายังไม่ได้ มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะมาน�ำใครๆ ได้ ”
สิ่งที่จะท�ำให้ บ้านเมืองของเราเดินหน้ าต่อไปได้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่อยากให้ เกิดขึ ้น
มากที่สดุ คือ อยากให้ ทกุ คนแข็งแรงพอที่จะยืนบนขาตัวเองได้
และวิธีที่จะท�ำให้ แข็งแรงพอยืนบนขาตัวเองได้ ก็คือ การให้ ปัญญากันและ
กัน ดีกว่าที่จะไปบัน่ ทอนอารมณ์กนั และกัน ไม่อย่างนันอี
้ ก 20 ปี ข้ างหน้ าเราจะเห็น
แล้ วว่าประเทศไทยอยูใ่ นหลุม
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อย่างนโยบายจ�ำน�ำข้ าว ก็เป็ นอีกหนึง่ เมนูปลา ทีไ่ ม่สอนวิธีให้ หากิน แต่กลับ
เอามาเสิร์ฟให้ ถงึ ที่
“ซึง่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีปลากิน เราก็จะโวยวาย”
เพราะฉะนัน้ ไม่ต้องแปลกใจว่าท�ำไมชาวสวนยางถึงออกมาเรี ยกร้ อง เพราะ
เมื่อคุณเสิร์ฟให้ บ้านนี ้แล้ วท�ำไมคุณไม่เสิร์ฟให้ บ้านเราด้ วย
เราเข้ าไปร้ านอาหารเหมือนกัน แล้ วคุณบอกว่าคุณจะเสิร์ฟให้ กบั ทุกโต๊ ะ แล้ ว
คุณเสิร์ฟให้ โต๊ ะนี ้ แล้ วโต๊ ะเราล่ะ ?
หิว... ท�ำไมไม่เสิร์ฟให้
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ส่วนหนึง่ มันเป็ นเรื่ องของความปรารถนาดีที่ไม่พงึ ปรารถนา
“มีเจตนาดี แต่ถ้าท�ำแบบนี ้ต่อไป มันวินาศสันตะโร ต่างชาติเขามองเรายังไง
รู้ไหมเรื่ องนี ้... พัง !”
มีการคาดการณ์และเริ่ มส่อแววเห็นแล้ วว่า พ.ศ.2561 เขาระบุปีมาเลย
ว่าจากนี ้อีก 5 ปี ทุกสิง่ ทุกอย่างที่เริ่ มท�ำกันมาไว้ ตังแต่
้ ยคุ รัฐบาลอภิสทิ ธิ์จน
มาถึงยุคปั จจุบนั นี ้มันจะส่งผล ทังในเรื
้ ่ องของการคลังจะอันตราย มีโอกาสเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจได้ สงู มากในปี พ.ศ.2561 และจะหนักกว่าปี พ.ศ.2540
ซึง่ ในตอนนันภาคเอกชนเจ๊
้
ง แต่ภาครัฐและภาคเกษตรกรรมไม่เจ๊ ง
โดยมีภาคเกษตรกรรมที่ชว่ ยค� ้ำไว้ ไม่ให้ ประเทศล้ ม
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แต่ทกุ วันนี ้ภาคเกษตรกรรมพังหมดเลย
ดูงา่ ยๆ น� ้ำท่วมช่วยใครก่อน ?
“นิคมอุตสาหกรรม”
แล้ วเกษตรกรพูดถึงกันรึเปล่า “ไม่มีเลย” มันบิดเบือนไปหมด
เหตุผลที่ภาครัฐช่วยภาคอุสาหกรรม เพราะมันเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่าง
ชาติ ประเทศเราไปหวังพึง่ การส่งออก แต่เราไม่เคยที่จะคิดยืนบนขาตัวเองด้ วยภาค
เกษตรกรรมที่ประเทศเรามีอยูแ่ ล้ ว
และประเทศเราก็ไม่เคยคิดจะปรับประเทศให้ เป็ นอุตสาหกรรม
เพราะอะไร ?
“เพราะถ้ าท�ำแบบนัน้ ถ้ าเกษตรกรแข็งแรง ยืนได้ ด้วยขาตัวเอง พวกนักการ
เมืองเขาก็จะหมดความหมายทันที”
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ดูเหมือนคนไทยเราจะรักสนุกรักสบาย จึงท�ำให้ เราไม่มีแรงผลักดันมากพอที่
จะสู้เพื่ออะไร...
“ผมว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ ก็มีชีวิตอยูไ่ ปวันๆ”
สังเกตไหมประเทศไทยเคยมีเป้าหมายบ้ างรึเปล่า...
“ไม่มีเลยนะ”
เราไม่เคยมีเป้าหมายร่วมกัน

79

หมอ ทิววัฒน์
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

นักการเมืองก็เหมือนกัน เคยมีเป้าหมายร่วมกันรึเปล่า ?
เคยชูให้ เห็นไหมว่าประเทศเรามีเป้าหมาย ?
ไม่มีเลย...
จะมีก็แค่เป้าหมายของเขาคือ สร้ างอีเว้ นท์ขึ ้นมา มันก็เหมือนกับบริ ษัทนัน่
แหละ และบริ ษัทก็ต้องหาอีเว้ นท์ตา่ งๆ เพื่อที่จะมากระตุ้นยอดขาย กระตุ้นความนิยม
หรื อเป็ นการกระตุ้นแบรนดิ ้ง (branding) ของเขาเพื่อให้ ยงั คงติดตลาดอยู่
นโยบายโครงการรถคันแรกก็เป็ นหนึง่ ในนัน้
ถ้ ามองย้ อนกลับไปที่โครงสร้ างของประเทศไทย
บ้ านเมืองเราไม่ได้ คดิ ระบบการคมนาคมอื่นเลยนอกจากถนน
ขึ ้นรถเมล์ในกรุงเทพฯ รู้สกึ ยังไง?
เคยขึ ้นสาย 8 ไหม ?
“เพื่อนต่างชาติหลายคน ที่มาเมืองไทย เห็นรถเมล์ แล้ วบอกว่ากรุงเทพฯ มัน
คือ 1 ใน 10 มหานครของโลกที่เจริ ญและทันสมัย แต่รถเมล์ท�ำไมเป็ นแบบนี ้คือ รถเมล์
นรกมาก”
ทางรัฐบาลเขาไม่เคยคิดถึงเรื่ องการคมนาคมการขนส่งมวลชนอื่นๆ เลย คิด
เพียงแค่ เรื่ องของถนนอย่างเดียว
และไม่ใช่เป็ นแค่กรุงเทพฯ เป็ นทัว่ ประเทศ ทุกครัง้ ที่มีวนั หยุดยาว รถติดเยอะ
มาก ตามเส้ นทางหลัก เพราะว่าเราไม่ได้ พงึ่ พาระบบการขนส่งด้ วยราง เรานิยมขับรถ
กันไปกลับบ้ านต่างจังหวัด
พอมาถึงระยะเวลาหนึง่ ที่รถเมล์มนั ห่วยเต็มที่ ราคาก็เริ่ มแพงขึ ้น
เมื่อถึงเวลานัน้ ทุกคนก็อยากจะสะดวกสบาย อยากจะมีรถเป็ นของตัวเอง
อยากจะขับรถไปไหนๆ ก็ได้
รัฐบาลก็เห็นว่าเขาช่วยเราได้
“เขามองไปถึงปั จจัยสี่”
มันเริ่ มตังแต่
้ ยคุ รัฐบาลทักษิณ ตังแต่
้ เรื่ องบ้ านเอื ้ออาทร
เมื่อมีบ้านแล้ ว ก็ต้องมีรถ เพราะว่าบ้ านเอื ้ออาทรมันอยูไ่ กลออกไป ไม่มีอะไร
ขนคนเข้ ามาในเมือง พอรัฐบาลคิดตรงนี ้ มันก็ได้ หลายเด้ ง
โครงการรถคันแรกบริ ษัทรถยนต์ชอบมาก
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อย่างชินโซะอาเบะ นายกฯญี่ปนุ่ ถึงกับบินมาประเทศไทยเป็ นประเทศแรก
เพื่อมาขอบคุณเลย
ความจริ งประโยชน์ของโครงการรถคันแรกมันก็มี
แต่เราไม่ได้ มองถึงผลทีม่ นั จะตามมา เช่น วินยั การใช้ เงินของคนจะเป็ นอย่างไร
ซึง่ รถคันแรกหลายๆ คัน ที่ถกู ยึดมีปัญหาเนื่องจากว่า ซื ้อมาแล้ วมีเงินผ่อนแต่
ไม่มีเงินเติมน� ้ำมัน หรื อถ้ ามีเงินเติมน� ้ำมันก็ไม่มีเงินผ่อน
แล้ วท�ำยังไง ?
มันจึงต้ องพยายามเพิ่มรายได้ ให้ กบั คน ก็โดยการที่เพิ่มค่ าแรงขัน้ ต�่ำเป็ น
300 บาท ปรับขึ ้นเงินเดือนปริ ญญาตรี เขันต�
้ ่ำเป็ น 15,000 บาท
“เป็ นการออเดอร์ ลงมาเพื่อที่จะปั น้ ให้ มีเงินหมุนอยูใ่ นระบบมากๆ นี่คือระบบ
วิธีการของทุนนิยม”
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เมื่อมีเงินอยูใ่ นระบบเยอะ ก็จะท�ำให้ ลอ่ เลี ้ยงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้
เป็ นอย่างดี
พอมาดูเรื่ องของเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน
“ผมว่ามันรี บไป”
ถามว่าประเทศไทยต้ องการไหม รถไฟความเร็วสูง “ต้ องการนะ”
แต่ถามว่า ต้ องการแล้ วจะคุ้มรึเปล่า เอาไปท�ำอะไร?
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พอมีค�ำถามนี ้ขึ ้นมา
มันมีค�ำตอบว่า...
รถไฟความเร็วสูง “จะใช้ ขนผักขนผลไม้ จากเชียงใหม่มากรุงเทพฯ”
ซึง่ ตรงนันผิ
้ ดเลย รถไฟความเร็วสูงเขาไม่ได้ มีเอาไว้ เพื่อขนสินค้ า เขาไว้ ขนคน
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แล้ วถามว่าคนของเรามากพอทีจ่ ะให้ รถไฟความเร็วสูงขนไหม จะเจ๊ งรึเปล่า ?
“โอกาสเจ๊ งมีแน่”

30/06/56

82

6 การ์ตูนนิสต์
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

แต่สงิ่ ทีเ่ ราต้ องการจริงๆ คือ รถไฟทีต่ รงเวลา รถไฟรางคู่ รถไฟทีไ่ ปได้ ทวั่ ประเทศ
ถามว่าท�ำไมวันนี ้เชียงรายถึงยังไม่มีรถไฟ ภูเก็ตท�ำไมรถไฟยังไปไม่ถงึ ...
“มันเยอะไป ควรจะเอามาพัฒนาตรงนี ้ดีกว่า”
การมีรถไฟความเร็ วสูง ดูง่ายๆ หากนัง่ รถไฟความเร็ วสูงจากกรุ งเทพฯ ไป
ปทุมธานี ซึง่ ปทุมธานีทกุ อย่างถูกกว่ากรุ งเทพฯ และห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตร
รถไฟความเร็วสูงกว่าจะท�ำความเร็วได้ มันใช้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
แต่นี่ไปแค่ปทุมธานี ท�ำความเร็วได้ 10 กิโลเมตร ก็ต้องจอดอีกแล้ ว
คุ้มไหม ?
และการออกกฎหมาย โครงกาน นโยบายต่างๆ ในบางครัง้
ส่วนหนึง่ “ผมว่ามันเป็ น political tectice” เป็ นเทคนิคทางการเมือง ในการที่
จะดึงหรื อเอากฎหมายอะไรขึ ้นมา
บางครัง้ มันไม่ใช่เรื่ องที่อยากจะท�ำจริ งๆ หรอก
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แต่เอาขึ ้นมาเพื่อที่จะยื ้อ หรื อเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ
ถ้ าได้ ไปอ่านทฤษฎีพรอมเพอกันด้ า (propaganda) เรื่องของโฆษณาชวนเชื่อ
การเบี่ยงเบนประเด็น ที่น�ำเอามาใช้ ในทฤษฎีของการปกครอง
หากได้ ลองตามอ่าน จะเห็นเลยว่าทุกเรื่ องที่เกิดขึ ้น มันจะถูกน�ำมาใช้ ตลอด
เวลาไม่วา่ จะเป็ นประเทศไหนในโลก เอามาใช้ เพื่อการเบี่ยงเบนประเด็น
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กฎหมายนิรโทษกรรมก็เหมือนกัน ประเด็นหรื อเป้าหมายจริ งๆ
“ถ้ าได้ ก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ ก็เก็บเอาไว้ เพื่อที่จะหลอกล่อ”
สมมติว่า ขณะที่รัฐบาลก�ำลังจะดันเรื่ องโครงการน�ำ้ ให้ ผ่านสภา ในขณะ
เดียวกันทางรัฐก็หาเรื่ องอื่นที่มนั ดูเป็ น hot issue ประเด็นร้ อนกว่ามาทับ ซึง่ เป็ นวิธีการ
ที่เรี ยกว่า wag the dog
โดยปกติหมามันจะกระดิกหางด้ วยตัวเอง
แต่วิธีการนี่เป็ นวิธีการเราไปเขย่าหางหมา คือ โยนกระดูกไปหนึง่ ชิ ้น ซึง่ อาจ
จะเป็ นกระดูกชิ ้นใหญ่ที่มีเนื ้อติดหน่อย หมามันก็ไม่สนใจกระดูกชิ ้นอื่นแล้ ว
ถ้ าได้ เห็นการ์ ตนู การเมืองที่เขียนมันจะมีบางชิ ้นที่เขียนเรื่ องนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า มัน
เอาอีกแล้ ว
พ.ร.บ.ปรองดองก็เหมือนกัน “ผมว่าความจริ งเขาไม่ได้ อยากจะปรองดอง
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หรอก ปรองดองมันเป็ นเพียงข้ ออ้ าง เป็ นปาหี่ จะเรี ยกว่าเป็ นละครฉากหนึง่ ก็ได้ ”
อย่างทีบ่ อกพรรคการเมืองตังขึ
้ ้นมาก็เพือ่ จะหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ
ของรัฐ แล้ วผลประโยชน์ที่จะได้ รับนัน  มั
้ นก็มาจากการสร้ างโครงการอะไรต่างๆ ขึ ้น
มา ซึง่ มันต้ องผ่านระบบราชการ และยังมีระบบอื่นๆ อีกมาก
เพราะฉะนันทุ
้ กส่วนต้ องการผลประโยชน์เพื่อตัวเอง ไม่วา่ จะเป็ น กลุม่ ธุรกิจ
กลุม่ การเมือง หรื อกลุม่ อ�ำนาจ ทุกกลุม่ ต้ องการผลประโยชน์ทงสิ
ั ้ ้น
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แต่เมื่อวันใดก็ตามที่ผลประโยชน์เกิดไม่ลงตัวหรื อเกิดอาการอยากจะกินรวบ
ขึ ้นมา มันจึงเกิดการไม่ยอมกันขึ ้น
เมือ่ ไม่ยอม สิง่ เดียวทีท่ ำ� ได้ คอื การหาเหตุผลในการทีจ่ ะมาจัดการอีกฝ่ ายหนึง่
และในขณะเดียวกันก็ต้องหาเหตุเพื่อมาสร้ างความชอบธรรมของตัวเองด้ วย มันจึง
กลายเป็ นเรื่ องปั จจุบนั นี ้ของประเทศไทย ซึง่ มันก็ไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะประเทศไทย
อย่างอียิปต์ ซีเรี ย เลบานอน เมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ ว ก็มีเรื่ องอาหรับสปริ งเกิดขึ ้น
เป็ นการผูกขาดอ�ำนาจ เป็ นเรื่ องที่ในตอนนี ้บ้ านเมืองของเราก�ำลังเผชิญกันอยู่ และก็
ก�ำลังจะเกิดขึ ้นในเขมรเช่นกัน
“เหตุเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวทังสิ
้ ้น”
กลุม่ อ�ำนาจเดิมในเขมร ก็ผกู ขาดอ�ำนาจนานเกินไป ซึง่ จะเห็นได้ เลยว่า อะไร
ก็ตามถ้ ามันผูกขาดอ�ำนาจนานเกินไป มันอยูน่ านเกินไป มันจะยุง่
เรื่ องของภาคใต้ ก็เช่นกัน
“เราไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ เลย ณ เวลานี ้ เพราะมันเป็ นเรื่ องที่ละเอียด
อ่อนมาก “
เราไม่ร้ ูแล้ วว่ามันคืออะไร รู้ได้ อย่างเดียวว่า ความเป็ นรัฐของทุกที่ในโลกนี ้ไม่
ต้ องการความหลากหลาย ต้ องการให้ มนั เหมือนกันหมด
ทุกที่ในโลกนี ้เรื่ องของการปกครองย่อมต้ องการความเป็ นปึ กแผ่นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน อาจจะโดยการรวบหัวรวบหางเขาเข้ ามา
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แต่มนั มีค�ำถามกลับมาว่า ท�ำไมกูต้องท�ำตามมึงละ ?
และจากการที่รัฐบาลส่งคนไปหาทางเจรจาประนีประนอมกับกลุม่ BRN ก็มี
การลดราวาศอกกันขึ ้นเยอะ เพราะเขาเริ่ มเข้ าใจ
แต่มนั ต้ องใช้ เวลากี่ร้อยปี ล่ะ ?
อย่างปั ญหา IRA ของทางไอแลนด์กบั อังกฤษ เมื่อ 400-500 ปี ที่แล้ ว มีปัญหา
กันก็เพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนให้ ชดั เจนจากอังกฤษ
ด้ วยเพียงเรื่ องของลัทธิในศาสนาเดียวกัน ระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์กบั
นิกายคาทอลิก ซึง่ กลายเป็ นปั ญหาใหญ่โตลุกลาม
แต่การที่รัฐบาลส่งคนไปคุยกับกลุม่ BRN
“ผมก็ยงั สงสัยอยูน่ ะว่าพวกคุณเป็ นใครมานัง่ คุยกัน”
ทางฝ่ ายนครรัฐปั ตตานีก็คงสงสัยว่านัน่ ตัวจริ งรึเปล่า ?
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ฝ่ ายรัฐบาลไทยก็คงคิดว่ามันเป็ นจะเป็ นตัวจริ งรึเปล่า ?
หรื อมันจะกลายไปเป็ นว่าทุกอย่างมันเป็ นเรื่ องงสมมติ
และคดีการสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ.2553
“ผมว่ามันต้ องท�ำคดีให้ ถึงที่สดุ เพื่อจะได้ ให้ ร้ ูวา่ ใครต้ องรับผิดชอบ เราต้ อง
ท�ำให้ ถงึ ที่สดุ ไม่วา่ จะยังไงก็ตาม”
แต่บ้านเมืองเราก็ไม่เคยท�ำอะไรให้ มนั ถึงที่สดุ สักที
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สิง่ ส�ำคัญก็คือว่าทุกครัง้ ที่เกิดเรื่ องไม่วา่ จะเรื่ องอะไรก็ตาม
“ผมไม่เคยเห็นใครออกมารับผิดชอบเลย กรณีพฤษภา 2535 คนตายไปไม่ร้ ู
ตังเท่
้ าไหร่ ใครรับผิดชอบบ้ าง.. ไม่มี จนถึงทุกวันนี ้”
10 เมษายน พ.ศ.2553 ก็เหมือนกันคนตายไปเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครรับผิดชอบ
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ใครยิงเสธ.แดง ? ก็ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบ
แล้ วจากการที่คนมาตายกันเกลื่อนแบบนี ้ มีนกั การเมืองคนไหนที่ยื่นอกมา
แล้ วรับผิดชอบบ้ าง... ก็ไม่มี

28/11/56
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คนไหนทีม่ นั พูดบอกว่าให้ เอาน� ้ำมันมาคนละขวดแล้ วเผากรุงเทพฯ เลยผมรับ
ผิดชอบเอง
แล้ วตอนนี ้อยูไ่ หน ?
“นี่คือความไม่รับผิดชอบของนักการเมือง พวกเขาเพียงแต่ใช้ ชาวบ้ านให้ เป็ น
ประโยชน์แก่ตนและพวกพ้ อง เขาไม่เคยคิดหรอกว่าชาวบ้ านจะมีความส�ำคัญ คิดอยู่
แค่วา่ การรบทุกครัง้ มันย่อมมีการสูญเสีย ซึง่ เขารับได้ ในความสูญเสียนัน”
้
แล้ วเราจะไปเชื่อเขาอยูท่ �ำไม พวกนักการเมือง ?
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน
หมอเล่าให้ ฟังว่า เขาจะท�ำหน้ าที่เหมือนบรรณาธิการข่าว ดูวา่ ช่วงนี ้มีอะไรที่
น่าสนใจและเป็ นเรื่ องส�ำคัญ ก็จะเลือกเขียนในเรื่ องนันๆ
้
แต่ชว่ งหลังจากปี พ.ศ.2553 ที่ผา่ นมา
เขาก็เริ่มรู้แล้ วละว่ามันมีการสับขาหลอกอยูต่ ลอดเวลา เพราะว่าทุกครัง้ ที่มนั
มีขา่ วออกมา “อย่างแรกต้ องตังสมมติ
้
ฐาน ไม่เชื่อไว้ ก่อน ไม่วา่ อะไรจะออกมา”
จากนันเราก็
้
หาความจริ ง ดูวา่ จริ งๆ มันคืออะไร
วิธีหาความจริ ง ก็จากการเข้ าถึงข้ อมูล โดยเริ่ มจากการอ่าน พอได้ อา่ นมันจะ
มีวตั ถุดบิ ในการหยิบมาใช้
คือ ต้ องมี In put จากการอ่าน การดู การฟั งและการแลกเปลี่ยน และจาก
ประสบการณ์ชีวิต ก็จะมารวมกันเป็ นแหล่งข้ อมูล เป็ นฐานข้ อมูลของเราเอง
ซึง่ ในการหยิบมาใช้ นนั ้ เมื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นมา เราก็สามารถหยิบ
ข้ อมูลที่สะสมไว้ มาเปรี ยบเทียบให้ เห็นได้ จนกลายเป็ นเก๊ ก เป็ นเรื่ องที่เราอยากจะสื่อ
ให้ คนได้ ร้ ู ด้ วยวิธีการบอกผ่านด้ วยอารมณ์ขนั
แต่อย่างในโซเชียลมีเดียก็จะไม่คอ่ ยเชื่อ อย่างเช่น ตอนที่มีขา่ วม๊ อบยาง มีรูป
ออกมาให้ เห็น คือใส่ชดุ ต�ำรวจแล้ วไปทุบรถ
“ผมไม่เคยเชื่อ มีความรู้สกึ ว่า มันสามารถสร้ างเองได้ หมด”
ซึง่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยูบ่ นสมมติฐานบนความไม่เชื่อ
เราก็จะไม่ถกู กระแสหลักให้ พดั ไปทางไหน
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และจะเห็นได้ เลยว่า เรื่ องทังหลายทั
้
งปวงนั
้
นมั
้ นเป็ นเรื่ องสมมติกนั ขึ ้นมาทัง้
สิ ้น อาทิเช่น เสื ้อเหลือง เสื ้อแดง
ส่วนลักษณะของตัวการ์ ตนู ที่น�ำเสนอออกมา อาทิ คุณยิ่งลักษณ์ ในการวาด
หมอก็จะดึงเอาลักษณะของทรงผมมาใช้ และจะดูเป็ นผู้หญิงที่มีโหนกแก้ ม
เขาบอกว่าก็จะเขียนยากหน่อย เพราะว่าคุณยิง่ ลักษณ์เป็ นคนหนึง่ ทีจ่ ดั อยูใ่ น
ข่ายผู้หญิงที่หน้ าตาดี ซึง่ คนที่หน้ าตาดีจะเขียนยาก คุณอภิสทิ ธิ์ก็จะเขียนยาก แต่พอ
เขียนไปคนก็เริ่ มคุ้น
ในการท�ำงานก็ต้องมีประเด็นทีต่ ้ องระมัดระวังในการน�ำเสนอ อาจารย์ประยูร
จรรยาวงศ์ เคยบอกเอาไว้ วา่ ในการท�ำงานต้ องมีมโนธรรม
“มันคือ ความเป็ นสุภาพบุรุษ”
พูดง่ายๆ คือ อย่าใช้ งานของเราไปรังแกใคร ซึง่ ตรงนันท�
้ ำให้ เข้ าใจได้ วา่ มีอะไร
บ้ างที่เราไม่ควรแตะต้ อง ไม่ควรเขียนถึง
นัน่ ก็คือ คนที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง “อย่าไปพาลเอาครอบครัว ลูกหลานเขาที่ไม่
เกี่ยวข้ องมายุง่ ด้ วย”
ง่ายๆ คือ เราต้ องมีความเคารพกัน
หากเราท�ำหน้ าที่ด้วยความเคารพกับคนที่เราเขียนถึง
เราเขียนเพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่าง
แต่เราไม่เคยไปดูถกู (อาจจะมีหลุดๆ ไปบ้ างในบางขณะ)
แต่โดยพื ้นฐานแล้ วจะอยูบ่ นความเคารพ
จะไม่มีที่จๆู่ โผล่ขึ ้นไปชี ้หน้ าด่า
จะมีก็แต่ “เอ้ ย! ท�ำอะไรนะ !
รู้นะเว้ ย ! ... คือจะมีแบบกวนๆ”
ทีจ่ ะสือ่ ให้ ทงคนที
ั ้ อ่ ยูใ่ นการ์ตนู และคนทีอ่ า่ น สามารถเข้ าใจได้ วา่ เราเขียนอะไร
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“หมอ” ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ เขาเริ่ มสนใจอ่านหนังสือพิมพ์มาตังแต่
้ ตอน
เด็กๆ เป็ นคนชอบถาม ชอบสงสัย ?
ในเรื่ องที่เด็กทัว่ ไปเขาไม่สงสัยกัน
เช่น มีขา่ วเขมรแตก ก็สงสัยว่ามันแตกยังไง ? แตกแบบแก้ วแตกรึเปล่า
ซึง่ ก็ไม่มีใครให้ ค�ำตอบได้ เขาก็เลยต้ องหาค�ำตอบจากการอ่าน และสิง่ ที่หา
อ่านได้ งา่ ยที่สดุ ในตอนนันก็
้ คือ หนังสือพิมพ์
จนท�ำให้ สดุ ท้ ายก็ถกู กล่าวหาว่าเป็ นคอมมิวนิสต์บ้าง หัวเอียงซ้ ายบ้ าง ตังแต่
้
เรี ยนชันป.3
้
เนื่องจากชอบถาม และไม่ชอบท�ำตามที่ใครเขาสัง่
การเข้ ามาท�ำงานด้ านนี ้ของเขามันเป็ นความโชคดีอยูอ่ ย่างหนึง่ ว่า หมอเป็ น
คนที่ชอบเขียนรูปเป็ นทุนเดิม บวกกับความสนใจด้ านการเมือง
เขาเล่าให้ ฟังว่า ตอนที่เรี ยนมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี สุดท้ ายมีอาจารย์
ลาวัณย์ อุปอินทร์ ได้ เปิ ดวิชา caricature art การวาดภาพล้ อ
จึงถือได้ วา่ เขาเป็ นนักเรียนรุ่นแรก โดยมีอาจารย์พเิ ศษมาสอนอยู่ 4 คน คือ
อาจารย์ประยูร จรรยาวงษ์ เป็ นนักเขียนการ์ ตนู รุ่นปรมาจารย์ มีพี่อรุ ณ วัชระสวัสดิ์
นอกจากนันก็
้ มพี ชี่ ยั ราชวัตร และพีพ่ จิ ารณ์ ตังคไพศาล แต่กไ็ ด้ เรียนวิชานี ้แค่เทอมเดียว
จากนันเมื
้ ่อปี พ.ศ.2533 พี่ชยั ราชวัตร ถือได้ วา่ เป็ นคนเปิ ดทางชวนให้ เข้ ามา
เขียนเป็ นฟรี แลนซ์ ลงในหนังสือพิมพ์คแู่ ข่งรายสัปดาห์ แต่เขียนไปสักพักก็ถกู บอกเลิก
เนื่องจากหนังสือพิพม์ต้องการพื ้นที่โฆษณา และต้ องการลดค่าใช้ จา่ ย
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ช่วงนันท�
้ ำให้ หมอไม่มีเวทีเขียน ก็หยุดไปประมาณครึ่งปี ...
เหตุการณ์พลิกผันตอนเมื่อพฤษภาปี 2535 มันท�ำให้ มีความรู้สกึ ว่า
เอ๊ ะ? เริ่ มสงสัยอีกแล้ ว ?
ข่าวสารความจริ งมันเป็ นยังไง...
ตอนนันมั
้ นเหมือนถูกปิ ดกันข่
้ าวสาร ก็ไม่ร้ ูเลยว่าต้ นทางที่มนั เกิดขึ ้น เหตุมนั
คืออะไร ความจริ งต่างๆ ที่มนั เกิดขึ ้นคืออะไร เลยตัดสินใจ ว่าต้ องหาความจริ งให้ ได้
โชคดีตอนนันบางกอกโพสต์
้
ก�ำลังจะเปิ ดหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ ในชื่อสยาม
โพสต์ และประกาศหานักเขียนการ์ ตนู การเมือง โดยมีคณ
ุ เปลว สีเงิน เป็ นบรรณาธิการ
ของสยามโพสต์ในตอนนัน้ ท�ำให้ ได้ มีโอกาสเข้ ามาเขียนการ์ ตนู แบบรายวัน จะเว้ นก็
แค่วนั อาทิตย์วนั เดียว ถือได้ วา่ เป็ นการท�ำงานด้ านการ์ ตนู การเมืองแบบเต็มตัวครัง้ แรก
แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็เขียนให้ กบั ฉบับอื่นๆ ไปด้ วยเช่น สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์ และแมกกาซีนฉบับอื่นๆ อีกหลายเล่ม แต่ตอนนี ้ก็เจ๊ งกันไปหมดแล้ ว
จนปั จจุบนั เขาท�ำงานอยูใ่ นวงการการ์ ตนู การเมืองมาประมาณ 20 กว่าปี เขียน
ให้ กบั หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ Bangkok post
ส่วนค�ำว่า “หมอ” ก็เป็ นนามแฝงมาจากชื่อที่รุ่นพี่เขาเรี ยกตังแต่
้ เข้ าโรงเรี ยน
ช่างศิลป์ ด้ วยความที่เป็ นคนหน้ าตาดีแต่งตัวเรี ยบร้ อยใส่แว่น ตัดผมสัน้
พอเดินเข้ ามาในโรงเรี ยนก็มีรุ่นพี่บอกว่า “มึงมาผิดโรงเรี ยนแล้ ว” โยนเหรี ยญ
ให้ 50 สตางค์ ให้ ข้ามฝั่ งไปเรี ยนโรงเรี ยนศิริราช
จากนันมาทุ
้
กคนก็เรี ยกว่า ไอหมอ เพราะว่าหน้ าตาและบุคลิกเหมือนหมอ
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‘คิวคน’ โดย

อรุณ วัชระสวัสดิ์
หนังสือพิมพ์มติชน

           ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้...
ก็ต้องพูดถึงฝ่ายค้านด้วย
ผมก็อยากให้ฝ่ายค้านนัน้ แข็งแรงขึ้นกว่านีอ้ ีกหน่อย
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนได้รู้ว่าทีร่ ฐั บาลท�ำอยู่มนั ถูกต้องจริ งๆ
รึ เปล่า ไม่ใช่ว่าคุณเป็ นฝ่ ายค้านแล้วคุณอยู่เฉยๆ ผมจ่ายเงิ น
เดื อนให้คณ
ุ นะ คุณต้องท� ำงานเพือ่ ประชาชน ไม่ใช่ท�ำงาน
เพือ่ หวังให้ตวั เองเป็ นรัฐบาล
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การเมืองตอนนี้... มันดีกว่าสมัยก่อนที่ผ่านมาเยอะมาก
ถ้ าคุณเป็ นเด็กรุ่นนี ้ คุณจะไม่เคยเห็นเลยว่าถนนที่ผา่ นมามันเป็ นยังไง อรุณ
เล่าให้ ฟัง
“ผมเห็นถนน ตังแต่
้ ที่มนั ยังเป็ นลูกรัง เป็ นดินแดง จนสามารถที่จะเป็ นถนน
ลาดยาง” ไม่วา่ มันจะเป็ นยังไง แต่มนั ก็ดขี ึ ้น ซึง่ ในบางครัง้ ก็อาจจะมีทบุ ทิ ้งไปบ้ าง มีการ
ซ่อมแซมบ้ าง แต่มนั ก็ดขี ึ ้นเรื่อยๆ แต่พวกเราก็อย่าใจร้ อนกันเกินไป มันน่าจะไปกันได้
“ผมยังเชื่อในสิง่ ที่มนั เป็ นประชาธิปไตยจริ งๆ”
40 ปี ที่อรุณเขียนการ์ ตนู มาเขาก็ร้ ูจกั นักการเมือง รู้พฤติกรรม รู้อะไรต่ออะไร
เยอะ รู้วา่ เขาเข้ ามาเพื่ออะไร และท�ำอะไรเพื่ออะไร…
“ผมไม่ได้ มองว่าตัวนายกฯ หรื อตัวรัฐบาลจะเป็ นใคร”
แต่เขามองกระบวนการใหญ่ๆ ว่าทีม่ นั เป็ นอยู่ มันเป็ นประชาธิปไตยหรือเปล่า
เท่านันเอง
้ คือ ถ้ าใครเข้ ามาถูกต้ องตามระบอบประชาธิปไตย เขาก็จะช่วยเต็มที่ อาจ
จะมีการโกงกันบ้ าง มีเรื่ องไม่ดีบ้าง ก็วา่ กันไป แต่เอาตรงนี ้เป็ นหลัก เพราะไม่อย่างนัน้
เราก็จะงงกับชีวิตในการท�ำงาน
อรุ ณบอกว่า ถ้ าคุณมัวยึดเอาแต่เฉพาะคนมันก็ไม่ได้ คือ คนมันเปลี่ยนแต่
หลักการมันไม่ควรจะเปลี่ยน คนที่ปฏิวตั มิ าถึงจะดียงั ไง
“ผมก็ไม่ชอบ” เขาให้ เหตุผลเพราะว่า มันไม่ใช่หนทาง คุณจะมาแก้ ปัญหา
โดยการปฏิวตั ไิ ม่ได้
“ผมยอมที่จะอยูแ่ บบคนจนที่มีประชาธิปไตย มีเสรี มีความคิดเห็นที่อสิ ระ มัน
น่าจะดีกว่า”
ยิ่งลักษณ์ “ผมไม่ได้ มองว่าเขาเป็ นใครนะ”
แต่อย่างหนึง่ ที่นา่ สนใจ คือ ประเทศเราไม่เคยมีนายกเป็ นผู้หญิง และเราก็ไม่
เคยมีนายกฯ ที่คนทัว่ ไปจะคิดว่าเป็นตัวแทนของทักษิณ เราไม่เคยคิดว่าจะมีทา่ นนา
ยกฯ ที่เล่นการเมืองอยูส่ ี่สบิ วันจะได้ เป็ นนายกฯ เราไม่เคยคิดอะไรอีกหลายๆ อย่างว่า
เขาจะเก่ง ว่าเขาจะมีความสามารถ
แน่นอนหลายๆ คนต้ องคิดว่า เขาต้ องบื ้อแน่นอนรับรองได้ ซึง่ ถ้ าจะมองกัน
จริ งๆ แล้ วมันเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะเกิดในสังคมไทย อรุณกล่าวต่อว่า ถ้ าได้ ไปดูได้ ใน
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ประวัตศิ าสตร์ คนทีเ่ ป็ นนายกฯ เขาไม่ได้ มาแบบนี ้กันเลย มันท�ำให้ ทกุ คนพร้ อมใจที่จะ
ทดสอบคุณยิ่งลักษณ์ พอเจอพูดผิดหน่อย อ้ ากก... กูวา่ แล้ ว
“แต่ผมก็เห็นใจคนที่คดั ค้ านอยูเ่ หมือนกัน”
ซึง่ ในบางครัง้ ยิ่งลักษณ์ก็ไม่น่าจะพูดผิดมากมายถึงขนาดนัน้ แต่คนเราเป็ น
ผู้หญิง ขึ ้นไปยืนบนเวที มันน่ากลัว กล้ องทีวีเต็มไปหมด
“เป็ นผมๆ ก็สนั่ ” ความเป็ นผู้หญิง การที่แกพูดผิดๆ ถูกๆ บางทีมนั ก็นา่ รัก มัน
ท�ำให้ คนเขารู้สกึ เห็นใจอยากจะช่วยเหลือ
ตังแต่
้ ที่คณ
ุ ยิ่งลักษณ์เป็ นนายกฯ มาเขาไม่เคยป่ วยเลย
“เหนื่อย เก่ง ท�ำงานตังแต่
้ เช้ ายันเย็น เขาก็ท�ำงานของเขาดี”
ส่วนคุณทักษิณ ชินวัตร “ผมว่าเขาอาจจะสร้ างปั ญหา แต่วา่ ถ้ าเราละเลยเขา
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บ้ างได้ ไหม”
อะไรที่มนั เป็ นปั ญหา ถ้ าเราไม่สนใจมัน สิง่ นันก็
้ อาจจะไม่เป็ นปั ญหา แต่ถ้า
เรายิ่งไปสนใจมัน มันก็ยิ่งเป็ นปั ญหา
มันก็เหมือนกับในรองเท้ าที่มีก้อนกรวด เดินไปอาจจะก๊ อกแก๊ กๆ บ้ าง
แต่ถ้าเราเฉยๆ กับมันหรื อถอดทิ ้งออกไป มันก็คงจะจบ ไม่ใช่ตอแยกับมันไป
เรื่ อยจนมันก็ไม่สิ ้นสุด
“ผมไม่ได้ โทษคุณทักษิณนะ” อรุณกล่าวเรี ยบๆ และอธิบายต่อว่า ในขณะที่
เราไม่ชอบคุณทักษิณ เราก็วา่ คุณทักษิณเลวร้ ายสารพัด
“แต่ผมว่าขบวนการในการที่จะท�ำให้ เห็นชัดว่า เขาเป็ นคนไม่ดียงั ไง มันไม่มี
มันไม่คอ่ ยท�ำให้ ประชาชนได้ ร้ ูสกึ ได้ เห็น”
มันมีแต่ไม่ดีๆๆๆๆ  
“ผมว่า เราพึง่ ฝ่ ายค้ านได้ ไหม ?”
พึง่ ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้ วย ที่ไม่ชอบทักษิณได้ ไหม ? ที่จะท�ำให้ ประชาชน
ชาวบ้ าน ที่เขาไม่ร้ ูเรื่ องการเมือง รู้สกึ ว่าทักษิณไม่ดีจริ งๆ
“ผมว่าน� ำ้ หนักตรงนี ม้ ันยังไม่มากพอ ก็เหมือนกับที่เราไล่ทักษิ ณออกไป
ทักษิณก็ออกไปแล้ ว”
ไล่รัฐบาล แล้ วคุณมีอะไรมาแทนละ ? ก็ยงั ไม่ร้ ู...
เมื่อมีรัฐบาลต่อไปแล้ วมันเกิดจะอะไรขึ ้น ?
คุณต้ องมีอะไรบางอย่างที่ตงขึ
ั ้ ้นมาว่า ถ้ าคนนี ้ รัฐบาลนี ้ออกไปแล้ วจะมีสงิ่ นี ้
ขึ ้นมา แล้ วมันจะดีไหม ?
“ไม่ใช่วา่ เลือกตังใหม่
้ แล้ ว เขาก็ได้ อีก แล้ วก็ไปไล่เขาอีก แทนที่จะช่วยให้ คน
มีที่ยดึ ได้ ยงั จะดีกว่า”
“ผมว่าคนส่วนใหญ่ ยังมองฝ่ ายค้ านว่า ยังพึ่งไม่ค่อยได้ เพราะว่าเขาเป็ น
รัฐบาลมาก็หลายครัง้ แล้ ว แต่ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ ้นมาเลย”
จะว่าเข้ าข่ายดีแต่พดู ไหม...
“คนเราถ้ าท�ำอะไรไม่คอ่ ยได้ มนั ก็ต้องพูด มันเป็ นธรรมดา”
ถ้ าพูดในแง่ของคูแ่ ข่งทางการเมือง ทักษิณเขาเป็ นคนหนึง่ ที่นา่ กลัวมาก
นโยบายความคิดของเขา สามารถที่จะท�ำให้ ชาวบ้ านต่างจังหวัดเลือ่ มใสเขา
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ได้ โดยที่คนต่างจังหวัด การสื่อสารก็ไม่คอ่ ยจะดีพื ้นที่มนั ก็กว้ าง คนทังประเทศส่
้
วน
ใหญ่ก็เลือกเขา
‘ทักษิณคิด...เพื่อไทยท�ำ’ นโยบายของพรรคเพื่อไทย
“ผมว่าถ้ ามันของดี ใครจะคิดมันก็โอเค มันไม่ได้ อยูท่ ใี่ ครคิด ทักษิณคิด จ�ำลอง
คิด ชวนคิด ใครคิด ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็น ถ้ าสิง่ นันเป็
้ นสิง่ ที่ท�ำให้ บ้านเมืองเราดีขึ ้น”
“แต่ถ้าคิดให้ ไปฆ่าคน ถึงคนนันจะเป็
้
นพระ ความคิดนันมั
้ นก็ผิดอยูด่ ี”
อรุณบอกว่า ปั ญหามันอยูท่ ี่ ท�ำไมเขาถึงกล้ าบอกว่าคุณทักษิณเป็ นคนคิดมาก
กว่า ซึง่ ทางพรรคเขาไม่จ�ำเป็ นต้ องบอกว่าทักษิณเป็ นคนคิดก็ได้ ถ้ าเขาไม่ต้องการจะ
ใช้ เป็ นจุดขายว่าทักษิณเป็ นคนเก่ง เพราะมีหลายเรื่ องในอดีตตอนที่เขาเป็ นนายกฯ
เขาท�ำส�ำเร็ จ
“จะโกงกินอะไรผมไม่ร้ ู แต่เขาท�ำส�ำเร็จมาหลายเรื่ อง”
หากจะเปรี ยบเทียบอรุณบอกว่า ก็เหมือนกับน� ้ำหอมดิออร์ ออกมาโฆษณา
ว่าคนนันเป็
้ นคนคิด คนนี ้เป็ นคนคิด เอาเครดิตมา เอามาใช้ เป็ นจุดขาย
แต่วนั นี ้ยังพิสจู น์ไม่ได้ นะว่านโยบายที่ออกมามันดีหรื อไม่ดี
แต่การันตีได้ วา่ คนนี ้เป็ นคนคิด ซึง่ ที่ผ่านมาก็ดจู ากผลงานของเขา ไม่วา่ จะ
เป็ น 30 บาทรักษาทุกโรค บ้ านเอื ้ออาทร ทีเ่ ขาท�ำส�ำเร็จจนทุกคนก็ได้ อนิสงค์กนั ไป และ
ยังมีอีกหลายเรื่ อง
“แต่ผมก็ไม่ได้ หมายความว่านโยบายต่างๆ จะมาจากทักษิ ณคนเดียว ต้ อง
รวมถึงทีมงานเขาด้ วย เพราะสมัยคุณทักษิณเป็ นรัฐบาล เขามีทีมงานเยอะ”
ถ้ าจะให้ ค�ำจ�ำกัดความว่าคุณทักษิ ณ “ก็จะหมายถึงทีมงานของเขาด้ วย ซึง่
เป็ นการบริ หารแบบบริ ษัท”
อรุณขยายความว่า การท�ำงานระบบบริ ษัทกับระบบราชการมันต่างกัน รูป
แบบของบริ ษัทหมายความว่าคุณพร้ อมที่จะจ้ างคนมีฝีมือจากข้ างนอกมาท�ำงาน ถือ
เป็ นต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
สังเกตง่ายๆ สมัยคุณทักษิณเขามีทมี งานเยอะมาก เป็ นคนข้ างนอกทังนั
้ น้ คน
ที่ประสบความส�ำเร็ จในทุกแขนงเข้ ามา มันจึงมีความหลากหลาย เพราะบ้ านเรามัน
ไม่ได้ จะมีแต่เรื่ องของกฎหมาย มันยังมีเรื่ องของการค้ า และอีกเยอะแยะ
หากจะถามว่าเป็ นนอมินีรึเปล่า ? “ก็คงเป็ น”
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“มันก็เห็นชัดอยูแ่ ล้ ว ว่าเขาสัง่ การกันมา” เขาเป็ นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกัน
เขาจะท�ำอะไรเพื่อกันก็คงเป็ นเรื่ องธรรมดา
“แต่ผมว่ารัฐบาลอื่นมันก็มี”
ค�ำว่า นอมินี ที่แปลว่า เป็ นตัวแทน มันอาจจะแรงไป เรี ยกว่าเขาฟั งความคิด
เห็นฟั งค�ำแนะน�ำน่าจะดีกว่า แต่การที่ยิ่งพูด ยิ่งบอก มันยิ่งท�ำให้ คนทังประเทศคิ
้
ดว่า
ยิ่งลักษณ์เป็ นนอมินีของทักษิณ อาจจะท�ำให้ เพาเวอร์ ของเขายิ่งมากขึ ้น
“ถ้ าผมเป็ นนักการเมือง แล้ วผมเชือ่ ว่าคุณทักษิณ มีอำ� นาจเหนือคุณยิง่ ลักษณ์
ผมอยากได้ อะไร ผมก็วงิ่ หาคุณทักษิณ ใครอยากได้ อะไรกับรัฐบาลนี ้ก็วงิ่ หาคุณทักษิณ
เพราะทุกคนชอบพูดว่าเขาเป็ นนอมินีกนั ซึง่ มันมีอะไรบางอย่างมันขัดๆ กันอยู”่
เหมือนพระเจ้ า...
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คุณบอกว่าเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ทกุ คนก็ไปไหว้ พระเจ้ ากันหมด ถ้ าบอกว่าคุณ
ทักษิณไม่มีอะไร ทุกคนก็จะเฉยๆ มันมีอะไรที่เป็ นสองด้ าน
98

6 การ์ตูนนิสต์
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

“เมื่อไหร่ที่คณ
ุ เชื่อสิง่ เหล่านัน้ มันก็จะท�ำให้ สงิ่ ๆ นันยิ
้ ่งใหญ่ขึ ้น แต่ถ้าคุณไม่
เชื่อสิง่ นันก็
้ จะเล็กลง”  
ถ้ าทุกคนเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ เขาเป็ นนอมินี เธอก็จะกลายเป็ นคนที่หมด
อ�ำนาจ ทักษิ ณก็จะดูยิ่งใหญ่ขึ ้น และเมื่อทุกคนเชื่อเช่นนัน้ ก็จะไปขอทุกอย่างจาก
ทักษิณ  ซึง่ มันอาจจะเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี...
“แต่เราก็ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถห้ ามใจเราได้ วา่ อย่าไปเชื่อ ! ”
ส่วนนโยบายรัฐในโครงการอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มค่ าแรงขัน้ ต�่ำ 300 บาท
เงินเดือนปริ ญญาตรี 15,000 บาท
“ก็ไม่เห็นจะมีใครเดือดร้ อนอะไร ตอนนี ้ก็เรี ยบร้ อยดี”
“ผมเห็นด้ วยนะ แต่ตอนแรกๆ ก็ค้านกันน่าดู แน่นอนเจ้ าของโรงงาน เจอการ
ขึ ้นค่าแรง 300 บาท แล้ วคุณอยูไ่ ม่ได้ คุณเจ๋ง ก็แสดงว่าธุรกิจของคุณเฮงซวย เอารัด
เอาเปรี ยบคน”
ในขนาดทีค่ นท�ำมาหากิน คิดว่าในชีวติ ประจ�ำวัน 300 บาท คนพออยูไ่ ด้ไหม ?
“มันก็อยูไ่ ม่ได้ แล้ วคุณเอาความอยูไ่ ม่ได้ มาท�ำงานในพื ้นที่ของคุณ แล้ วคุณ
บอกว่าคุณอยูไ่ ด้ ถ้ ามากกว่านี ้คุณอยูไ่ ม่ได้ แสดงว่าคุณประกอบอาชีพที่ไม่ดีเลย”
“เอาเปรี ยบคนแน่นอน”
“ใช่แรงงานคน”
ท�ำไมไม่หาอาชีพที่คณ
ุ ประกอบธุรกิจแล้ วคิดว่าคนที่เป็ นลูกน้ องคุณ คนงาน
ของคุณ เขาสามารถอยูไ่ ด้ ส่วนหนึง่ มันเป็ นความฉลาดของคุณ มันต้ องอยูก่ นั ด้ วยให้
ได้ คุณคิดจะท�ำอะไรขึ ้นมาสักอย่างหนึง่ คนที่เขามาท�ำงานให้ เรา คนที่ใช้ แรงงานให้
เรา เขาต้ องอยูไ่ ด้ และเราก็สามารถขายของได้ พอจะมีก�ำไรบ้ าง
แต่ถ้าไม่มีก�ำไรก็แสดงว่าธุรกิจนัน้ คุณก็อย่าท�ำ คุณเอาเปรี ยบเขาแล้ ว
หากคุณคิดจะท�ำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่ คุณก็ต้องคิดว่า มันต้ องมีต้นทุน
ถ้ าต้ นทุนสูงขนาดที่คนจะด�ำรงชีวิตอยูไ่ ด้ โดยที่ไม่ต้องอดอยาก กลายเป็ นว่า
คุณท�ำธุรกิจไม่ได้ ... มันไม่ใช่
“แบบนี ้ธุรกิจของคุณ คือ โรงงานทาส ?” อรุณอธิบาย
ส่วนเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน...
“ผมเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยคิดถึงเรื่ องหนี ้สิน”
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อรุณเล่าว่า ฟั งแล้ วก็ข�ำๆ เคยมีคนเขียนการ์ ตนู ที่ไหนสักแห่งเขียนว่า มีลกู กับ
ชาวนานัง่ อยูใ่ นท้ องนา แล้ วมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน คนที่เป็ นลูกบอกกับพ่อว่า มัน
ผ่านบ้ านเรา แล้ วเราจะได้ ประโยชน์อะไร ? เราไม่เห็นได้ ประโยชน์อะไรเลย...
“ผมว่า คุณคิดอย่างนันไม่
้ ได้ ”
เครื่ องบินที่มนั บินผ่านหัวเราทุกวันๆ คุณเคยขึ ้นไหม ?
คุณก็ไม่เคยขึ ้น
คุณไม่อยากให้ มีสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงคุณจะไม่เคยขึ ้นเครื่ องบิน
แต่ประโยชน์ทางอ้ อมของการมีสนามบินส�ำหรับคนจนคืออะไร ?
มีคนเข้ ามา มีการขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศ ประเทศก็เจริ ญ แล้ วมาบอก
ได้ ไงว่าสร้ างท�ำไม ? หรื อเราจะได้ ประโยชน์อะไร ?
“ประโยชน์ทางอ้ อมมันมีแน่”
เพราะฉะนันการเป็
้
นหนี ้เป็ นอะไร ก็ชา่ งมันเถอะ ท�ำไป เขาโกงก็จบั เขา
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“ผมก็ไม่เข้ าใจนะที่บอกว่าโกงๆ จ�ำน�ำข้ าวก็โกงๆๆ”
“หากประเทศเราคิดจะเป็ นหนี ้เจ้ าหนี ้ก็คงจะไม่โง่” ถ้ านโยบายโปรเจคมันไม่
ดีจริ ง เขาก็คงจะไม่ให้ ก้ ู เจ้ าหนี ้ก็คงต้ องประเมินเหมือนกันว่าจะมีปัญญาใช้ หนี ้คืนรึ
เปล่า มันก็ต้องมีการตรวจสอบกันอยูพ่ อสมควร
โครงการรั บจ�ำน�ำข้ าว “โกงรึเปล่าผมไม่ร้ ู ผมรู้อย่างเดียวว่าชาวนาเขาได้ แต่
ผมไม่เคยเห็นการจับเลย เคยได้ ยินแต่วา่ โกงจ�ำน�ำข้ าว”
เคยเห็นคดีไหม ?
“มันก็เก่งชิบหาย ไม่เคยจับได้ ให้ มนั โกงไปเถอะ เรามีหตู าตัง้ 36 ล้ านคนใน
การจะดูมนั พรรคประชาธิปปั ตย์ก็เก่ง นักกฎหมายเยอะแยะ มึงไม่ร้ ูเลยเหรอว่าใคร
โกง เอามาให้ ดหู น่อย” อรุณกล่าว
เขาก็พดู กันเยอะนะ แต่ใครโกงเราก็จบั ไม่ได้ สกั ที มันนานแล้ ว
“ผมก็รอดูอยูว่ า่ เมื่อไหร่จะจับได้ คือ เราไม่เห็น เรามีแต่ข้อมูลมาประโคม เรา
ไม่เคยเห็นว่ามีการฟ้องร้ องหรื อมีการอะไรกันเลย แล้ วจะให้ เราคิดยังไง ?”
เขาพูดให้ ฟังต่อว่า ยิง่ คิดว่า ถ้ าเอ็งเป็ นฝ่ ายค้ าน เอ็งก็ต้องหาเรื่องเขาก่อน ทังๆ
้
ที่เราก็ร้ ูนะว่าลึกๆ มันก็นา่ จะโกง แต่จะให้ เราที่เป็ นประชาชนไปหาหลักฐานมาหรื อไป
จับเขาเหรอ แล้ วเราจะหาหลักฐานจากที่ไหน ?
“ฝ่ ายค้ าน คุณก็ต้องช่วยกัน”
ในขนาดที่คณ
ุ บอกว่าเขาโกง คุณก็ต้องหาหลักฐานมา เขาก็นา่ จะรู้จกั กับเจ้ า
หน้ าที่ คนเฝ้าโกดัง พ่อค้ าข้ าว ข้ าราชการ ก็นา่ จะมีที่เป็ นพวกคุณบ้ าง
พยามที่จะหาหลักฐานมาให้ ได้
ท�ำไมมันจะไม่มีเลยเหรอ ?
อรุณยกตัวอย่าง ก็เหมือนกับเราอยูบ่ ้ านใกล้ กนั แล้ วไอข้ างบ้ านก็บอกว่าไอ
นันมั
้ นเป็ นโจร แต่กกู ็ไม่เคยเห็นมันโดนจับสักที มันก็กินก็นอนอยูใ่ นบ้ านทุกวัน และมัน
ก็ไม่ได้ ท�ำอะไรกู
แล้ วไอคนที่บอกว่ามันเป็นโจร ท�ำไมมึงไม่แจ้ งต�ำรวจให้ ไปจับมัน ต�ำรวจมา
เฝ้าแล้ วก็ยงั จับไม่ได้ อีก แล้ วจะให้ กไู ปจับมันเหรอ ?
“ก็เข้ าใจว่าโกงมันต้ องมีแน่นอน มากบ้ างน้ อยบ้ างก็ไม่ร้ ู แต่เอามาให้ เห็นสัก
หน่อยได้ ไหม”
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นี่มนั เป็ นปี แล้ ว พอถามใครเขาก็บอกว่ามีเรื่ องอยูเ่ ต็มเลยที่ดีเอสไอ (DSI)
“เอาออกมาสักทีได้ ไหม ก่อนทีป่ ี หน้ าเขาจะเริ่มกันอีกแล้ ว เขาจะโกงกันอีกแล้ ว
บอกว่าโกงๆ ปี หน้ าจะให้ เขาโกงแล้ วมึงจับไม่ได้ อกี แล้ วให้ กทู ำ� ไงละ เข้ าสภาก็แพ้ เขา”
เรื่ องยางพาราก็เหมือนกัน
“ส่วนตัวผมเป็ นใต้ มีสวนยางอยู่ และรายได้ สว่ นหนึง่ ก็มาจากสวนยาง”
ยางมันไม่เหมือนพืชอื่น คุณปลูกครัง้ เดียว คุณก็ไม่ต้องท�ำอะไรเลย จะมีคน
มารับจ้ างกรี ดยาง คุณก็ได้ สว่ นแบ่ง
ปกติสมมติถ้าราคามัน 10 บาท คุณก็ได้ แล้ ว 5 บาท ถ้ าราคา 100 บาท คุณ
ก็ได้ 50 บาท ราคายางมันขึ ้นลงตามสภาวะของราคาตลาด ซึง่ มันไม่เหมือนข้ าวที่ต้อง
ลงทุนปี ปี นี ้เจ๊ งปี หน้ าต้ องลงใหม่ ท�ำใหม่ ต้ องลงทุนทุกปี
แต่ยางมันไม่ต้องลงทุนทุกปี คุณลงทุนปลูกยางคุณก็รอแค่ให้ มนั โต ใส่ป๋ ยุ
อย่างเดียว พอประมาณ 10 ปี มันก็สามารถกรี ดได้ พอโค่นต้ นคุณก็สามารถเอาต้ นไป
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ขายได้ อีก อรุณอธิบาย
“ราคามันก็ตกต�่ำตามสภาวะ ไม่ใช่วา่ มันไม่เคยตกนะ 30 บาทยังเคยมีเลย”
ระบบของสวนยางตอนนี ้มันไม่เหมือนสมัยก่อน คนมีสวนยางเกิน 100 ไร่จะ
น้ อยมาก เป็ นการเกษตรที่ท�ำกันเองกรี ดกันเอง
อีกประเภท คือ เป็ นเจ้ าของสวนยางแต่จ้างคนกรี ด เพราะฉะนันคนที
้
่มีสวน
ยางเยอะๆ มันก็จะง่ายขึ ้น
ส่วนสุดท้ ายเดีย๋ วนี นั้ กการเมือง นายทุนเขามีกนั เป็ นหมืน่ ๆ ไร่ตอ่ คน ขบวนการ
ตรงนี ้มันก็เลยมีมากขึ ้น
สมัยก่อนคุณมี 10 ไร่ 20 ไร่ มันจะขึ ้นจะลงคุณมีปัญญาจะมาโวยวายไหม ?
แต่ปัจจุบนั คนมีเป็ นหมื่นไร่ พันไร่ แต่ละวันเขาได้ เป็ นแสนๆ บาท มีคนงาน
เป็ นร้ อยๆ คน เพราะฉะนันราคายางจะปรั
้
บขึ ้นแค่บาทเดียวของเขามันเป็ นเรื่ องใหญ่
มันจะลงหนึง่ บาทก็เป็ นเรื่ องใหญ่
ระบบตรงนี ้มันเลยเคลื่อนไปจากสังคมเกษตรกร “เดี๋ยวนี ้ส�ำหรับบางคนใน
การท�ำยางพาราไม่ได้ เป็ นเกษตรกรรม มันจะกลายเป็ นอุตสาหกรรมไปแล้ ว”
และในปั จจุบนั นี ้ยางพารา เขาก็ปลูกกันทังภาคใต้
้
ภาคอีสาน เพราะฉะนัน้
ผลผลิตมันก็เลยเยอะ ไม่เหมือนข้ าวผลผลิตนับวันยิ่งน้ อยลง
ส่วนหนึง่ อรุณบอกว่า ก็มาจากนายทุนและนักการเมือง เพราะว่าเมื่อไหร่ ที่
ประชาชนในประเทศรู้สกึ ว่าเรี ยกร้ องโดยการใช้ ก�ำลัง ใช้ ความรุนแรงแล้ วจะได้ ในสิง่ ที่
ต้ องการ ก็คล้ ายกับการที่เรามีลกู ถ้ ามันร้ องมากๆ แล้ วมันจะได้ ของ มันก็จะร้ องต่อไป
เรื่ อยๆ มันเป็ นวิธีการหนึง่ ...
“คนที่เขามีน้อยๆ ถ้ าราคาตกเขาก็เดือดร้ อน”
แต่ถ้ามาคิดแล้ วว่า หากต้ องมาช่วยกันทังหมดมั
้
นก็ไม่แฟร์ กบั คนที่ไม่มีสวน
ยางเลยที่คณ
ุ ต้ องมาเสียภาษี ทดแทนให้ กบั สิง่ ตรงนัน้
ถ้ ามีบางอย่างที่จะไปช่วยส�ำหรับคนที่เขามีน้อยๆ เราก็อยากจะช่วย
“แต่ไม่ใช่ว่าพอเอาเงินลงไป ทังปลาเล็
้
กปลาใหญ่มนั กินกันหมด คือ โยน
อาหารลงไปแล้ ว ปลาใหญ่มนั ก็แย่งกินหมด ตัวเล็กๆ มันไม่คอ่ ยได้ กิน”
คราวนี ้จะท�ำยังไงละ ?
ถึงจะช่วยให้ ปลาตัวเล็กๆ ได้ กินหรื อให้ ตวั ใหญ่ๆ มันกินน้ อยลงก็ได้ ไม่ใช่วา่
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จะไม่ให้ ช่วยนะ แต่อยากจะช่วยให้ คนที่เขามีน้อยๆ จนๆ ได้ ประโยชน์จริ งๆ ไม่ใช่วา่
ช่วยไป 10 บาทแล้ วมาหารกัน ตัวเล็กๆ ก็ได้ นิดเดียว
กฎเกณฑ์การช่วยมันน่าจะเปลี่ยนมากกว่าการไม่ชว่ ย “มันต้ องคิดถึงว่าของ
บางอย่างต้ องพึง่ พาโลก ต้ องดูตลาด ดูราคา ไม่ใช่วา่ คุณจะตามใจไปหมด”
แต่โครงการจัดการน�ำ้ “อันนี ้บางอย่างผมก็ไม่ร้ ูเรื่ องนะ มันซับซ้ อน งงๆ”
น� ้ำมันจะท่วมหรื อมันจะยังไง ?
“ผมงงมาก ไม่เข้ าใจ บางอย่างก็ไม่ร้ ูจริ งๆ อย่างเรื่ องเขื่อน”
ชาวบ้ านบอกอยากได้ เขื่อน แต่คนในเมืองบอกไม่เอาเพราะ ต้ องตัดตันไม้ แต่
ประเทศอื่นเขาก็สร้ างเขื่อนกันเยอะแยะ สร้ างกันใหญ่โตมโหฬารไปหมด...
แต่บ้านเราบอกไม่เอา
“พูดไปพูดมากลับกลายเป็ นว่า ใครบอกให้ สร้ างเขื่อน ก็กลายเป็ นเสื ้อแดง”
ใครบอกไม่ให้ สร้ างเขื่อน ก็กลายเป็ นเสื ้อเหลือง
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ถ้ าคุณเอาความคิดทังหลาย
้
เอาไปใส่ในกระปุกสองกระปุก ที่มีเสื ้อเหลืองกับ
เสื ้อแดง “ผมว่ามันก็จะฟ่ ออยูอ่ ย่างนัน”
้
ปั ญหาของประเทศในตอนนี ้คือ คิดอะไรไปแปลกๆ พูดอะไรไปแปลกๆ ไม่ได้
เลย ซึง่ บางครัง้ “ผมคิดว่าผมพูดถูกนะ”
สมมติวา่ คุณฟั งผมพูดจบตอนนี ้ แทนที่คณ
ุ จะคิดว่าผมจะพูดถูกรึเปล่า
แต่คณ
ุ กลับคิดว่ามันเหลืองหรื อแดงวะ ?
“ผมว่าเดี๋ยวนี ้คนมันเป็ นอย่างนี ้หมดกันหมดนะ”
ตอนผมไปฟั งพระไพศาลเทศน์ทสี่ วนโมก หลังจากฟั งเสร็จก็เดินออกมา ได้ ยนิ
ชาวบ้ านพูดคุยกันว่า “เฮ้ ยยยย... ท่านเหลืองหรื อแดงวะ”
คิดดู ถ้ าบ้ านเมืองของเราเป็ นแบบนี ้ คือ เราจะอยูก่ นั แบบนี ้เหรอ ?
ความคิดที่วา่ เขาจะพูดผิดหรื อพูดถูกมันไม่มีเลยเหรอ ?
อุรุพงษ์กลายเป็ นเหลือง เสื ้อแดงก็ไม่กล้ าเดิน
ทังๆ
้ ทีไ่ ม่ร้ ูวา่ เขาเดือดร้ อนเรื่องอะไรกัน
“แปลกเนอะ... ถ้ าคนเรามันอยูแ่ ต่ในคอกกัน ผมว่ามันไม่เจริ ญหรอก ไม่ฟัง
กัน เอาแต่เหลืองหรื อว่าแดง”
อย่างการแก้ ไขรั ฐธรรมนูญก็เหมือนกัน “ผมว่ามันควรจะเป็นสิง่ ที่แก้ ไขได้
ตามยุคตามสมัย คุณอย่าคิดว่ามันจะแก้ ไขไม่ได้ ถ้ าเสียงส่วนใหญ่เขาคิดว่ามันควรจะ
แก้ ก็ต้องแก้ ”
สมัยรัฐบาลที่แล้ วก็แก้ ตงเยอะแยะ
ั้
ฝ่ ายค้ านในสมัยก่อนก็ค้าน
พอมาสมัยนี ้ฝ่ ายค้ านได้ เป็ นรัฐบาลก็อยากจะแก้
ฝ่ ายรัฐบาลที่แล้ วบอกมึงแก้ ท�ำไม ?
“ถ้ าแก้ แล้ วได้ ผลประโยชน์ กูก็ดี แต่ถ้าแก้ แล้ วมันเกิดความเสียหายต่อกู กูก็
ว่าไม่ดี”
แน่นอนละ คนที่จะแก้ ส�ำเร็ จก็จะต้ องเป็ นรัฐบาลเท่านัน้ ไม่ว่าจะยุคไหนๆ
เพราะว่าต้ องใช้ เสียงในรัฐสภาเป็ นคนแก้
“แล้ วรัฐบาลที่ไหนจะโง่แก้ ให้ มนั เสียเปรี ยบ ?”  
ทุกครัง้ ก็ต้องแก้ ให้ มนั ได้ ประโยชน์ แต่ถามว่า แล้ วประชาชนอยูต่ รงไหนของ
การแก้
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รัฐบาลมันอยูไ่ ด้ ด้วยประชาชน และการแก้ มันก็ต้องเอาใจประชาชนด้ วยส่วน
หนึง่ เพราะถ้ าไม่เอาใจประชาชนแล้ ว ต่อไปเขาก็ไม่เลือก
เมื่อก่อนประชาธิปัตย์เขาก็แก้ เรื่ องการแบ่งเขตการเลือกตังเพื
้ ่อให้ ตวั เองได้
เปรี ยบ เขาก็แก้ ส�ำเร็จ พอเลือกตังเขาก็
้
แพ้ ...
นัน่ ก็ท�ำให้ เห็นว่า การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อแก้ แล้ วก็ไม่ได้ หมายความว่าคุณ
จะชนะการเลือกตัง้ แก้ แล้ วคุณอาจจะแพ้ ก็ได้ เพราะว่าประชาชนเขาไม่เห็นด้ วย
และการที่แก้ ไขสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้ มาจากการเลือกตัง้ ถ้ าแก้ แล้ วดีมนั
ก็ดีไป
แต่เราก็อย่าลืมว่า หากวันใดที่ประชาชนเกิดเลือก สส. หรื อ สว. ดีๆ ขึ ้นมา
ปั ญหามันไม่ได้ อยูท่ ี่การแก้ หรือไม่แก้ ปั ญหามันอยูท่ ี่วา่ เราให้ ความรู้อะไรกับ
ประชาชน... ให้ ร้ ูวา่ ท�ำไมเขาถึงแก้ กนั
แต่ถ้าจะถามว่าสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มาจากการเลือกตังดี
้ ไหม ?
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“ผมว่า การเลือกตังมั
้ นดีทสี่ ดุ ผมไม่เห็นด้ วยกับการแต่งตังเลยไม่
้
วา่ อะไรทังสิ
้ ้น”
อย่าไปคิดว่ามันไม่ดี อย่าคิดว่าประชาชนเขาเลือกไม่เป็ น ให้ โอกาสประชาชน
หน่อย ครัง้ นี ้เลือกผิดไม่เป็ นไร ครัง้ หน้ าเขาก็จ�ำ ให้ เวลาเขาในการที่จะเดินไปข้ างหน้ า
จะเดินไปได้ แค่ก้าวเดียวหรื อสองก้ าวก็ชา่ งมันเถอะ ดีกว่าอยูก่ บั ที่หรื อถอยหลัง
เรามาคิดดู ถ้ าสมมติวา่ ให้ เลือกตังแล้
้ ว สมาชิกวุฒสิ ภา(สว.) ที่มาจากทักษิณ
เขาเยอะ เพราะว่า ฐานเสียงต่างจังหวัดเขามีเยอะ...
ท�ำไมเราไม่แก้ ที่ต้นเหตุ ?
ท�ำไมคนถึงไปเลือกฝั่ งทางนู้นมากกว่า
ท�ำไมถึงเลือกฝ่ ายค้ านน้ อย คือ ถ้ ามัวแต่เอาเปรียบกันในกติกาเหมือนนักมวย
คิดอยูไ่ ด้ วา่ จะเอาชนะยังไง
“แทนที่จะไปฟิ ตร่ างกายให้ เข้ มแข็ง แข็งแรงจะได้ ไปสู้กนั ตามกติกาที่ตงไว้
ั้
หรื อกติกาที่เราเสียเปรี ยบแต่แข็งแรง กูก็ชนะได้ ”
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และมันก็ไม่ได้ อยู่ที่กติกาอย่างเดียว มันก็อยู่ที่เราด้ วย ว่าจะสู้ได้ ขนาดไหน
และเราเตรี ยมตัวมาขนาดไหน ต้ องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะชนะได้
แทนที่วา่ เราจะไปเปลี่ยนกติกากันอยู่เรื่ อยๆ เปลี่ยนครัง้ นี ้ ครัง้ หน้ าแพ้ เดี๋ยว
มันก็เปลี่ยนอีก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ร่างกายนักกีฬาก็ออ่ นแอลงๆ ไม่ต้องชกหรอก แค่
เดินมาก็ขาหักแล้ ว
แต่เรื่ องที่รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมออกมา
“ส่วนตัวผมสงสารคนที่เขาติดคุก เพราะเหตุการณ์ตา่ งๆ ถึงพวกเขาจะเป็ น
คนที่เข้ ามาร่วมการชุมนุมจริงๆ แต่เขาก็ยงั เป็ นคนที่นา่ สงสาร น่าเห็นใจที่ยงั ต้ องติดคุก
อยู่ คนพวกนี ้ควรที่จะได้ รับอิสระ”
แต่วา่ การนิรโทษกรรมทังหลาย
้
ถ้ ามันเกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
ทักษิณก็ดี เรื่ องฆ่ากันที่ราชประสงค์ก็ดี
ถ้ ามันก็ต้องเคลียกันหมด “ผมก็ไม่คอ่ ยเห็นด้ วยเท่าไหร่นกั ”
แต่สมมติวา่ ถ้ าออกมาแล้ ว บ้ านเมืองมันจะเดินหน้ าไปได้ จริงๆ มันก็นา่ สนใจ
“แต่ผมกลัวว่ามีมาแล้ วเกิดมาแล้ วมันก็จะกลับไปที่เดิมอีก ทุกคนหลุดหมด
แล้ วก็มาอาละวาดกันใหม่ กลายเป็ นว่ามาเริ่ มต้ นในสิง่ ที่เริ่ มมา”
“ใครจะการันตีได้ บ้างว่ามันจะไม่เกิดขึ ้น”
เรามาพูดกันว่า ระหว่างคนที่เขาติดคุกอยู่ในตอนนี ้กับคนที่ท�ำผิดได้ รับการ
อภัย มันดูแล้ วขัดๆ กันอยู่
หากทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอีก ประชาชนก็เหมือนเดิม ทุกคนก็เหมือน
เดิม เริ่ มกันใหม่ มารี เซ็ตกันใหม่โดยที่ไม่ได้ เปลีย่ นเครื่ องเลย เดีย๋ วมันก็กลายเป็ นว่าจะ
เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมอีก เดี๋ยวก็แฮงค์อีก
ที่ผา่ นมาในอดีตตังแต่
้ 14 ตุลา 2516
“ผมรับรู้การฆ่ากันแบบเยอะๆ ก็หลายครัง้ ไม่เข้ าใจว่าท�ำไมคนตายเป็ นสิบ
เป็ นร้ อยแล้ วทุกคนรอดหมด “ถนอม ณรงค์ ประภาส ทุกคนรอดหมด สุจินดา ปฏิวตั กิ ี่
ครัง้ ก็รอด ตายเท่าไหร่ก็รอด”
แล้ วครัง้ นี ้จะให้ รอดอีกเหรอ ?
“ผมว่าถ้ ามันจะอย่างนี ้ มันก็ฆา่ กันอะไรกันแบบง่ายๆ เพราะยังไงก็รอด มัน
ถึงเวลาแล้ วหรื อยัง ที่เราจะตังกฎเกณฑ์
้
กนั ว่า คนตายเป็ นสิบเป็ นร้ อยหรื อแค่หนึง่ คน
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มันควรจะมีการพิสจู น์กนั จริ งๆ ว่ามันคืออะไร แล้ วก็ต้องมีการรับโทษกัน ไม่อย่างนัน้
ก็มีแต่คนอยากปฏิวตั ิ ปฏิวตั เิ สร็จก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ทุกอย่างรอด”
อรุณไม่ได้ หมายถึงคุณอภิสทิ ธิ์หรื อว่าใคร แต่เขาไม่เข้ าใจตังแต่
้ ยคุ ก่อนๆ แล้ ว
ไม่เคยมีใครติดคุกเลย อย่างมากก็ออกนอกประเทศ แล้ วก็กลับเข้ ามาใหม่ มาฆ่ากัน
หลายศพ ไม่เคยติดคุก ไม่เคยขึ ้นคดี ไม่เคยอะไรเลย
หากดูจากประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมาเขาบอกว่า มันไม่มี ทหารนึกอยากปฏิวตั กิ ็
ปฏิวตั ิ เพราะว่าปฏิวตั แิ ล้ วไม่มีความผิด คนตายก็ไม่มีผล...
ส่วนเรื่ องไฟใต้ ที่รัฐบาลส่งตัวแทนไปเจรจากับกลุม่ BRN
“ผมก็ไม่เข้ าใจ ว่าท�ำไมรบกันอยูน่ าน ไม่เลิก ตังแต่
้ ผมเกิดจนผมจะตายอยู่
แล้ ว ก็อยู่อย่างนี ้ ยื ้อกันไปยื ้อกันมา ตายกันไปตายกันมา จะเอาเขามาเป็ นพวกเรา
แล้ วต้ องมาสูญเสียกันขนาดนี ้ ก็เฉยๆ กันไป สบายๆ กันไม่ดีกว่าหรื อ”
แต่เขาก็ไม่ได้ หมายความว่าจะให้ เขาไปปกครองหรื อแบ่งแยก
แต่อยากให้ อยูก่ นั ได้ แบบสบายใจ
ทางฝ่ ายรัฐอาจจะเสียหน้ านิดๆ หน่อยๆ ซึง่ การที่ตายกันอยูท่ กุ วันก็เสียหน้ า
กันพอสมควรแล้ ว ต้ องยอมรับว่าวิถีการด�ำรงชีวิตการเป็ นอยูม่ นั ไม่เหมือนกัน
“คุณจะเอาหมูไปยัดปากแขกทุกวัน มันก็ฆ่าคุณอะ” อรุ ณกล่าวพร้ อมกับ
อธิบายต่อว่า บางครัง้ มันเป็ นการตายที่ซงึ่ ไร้ ประโยชน์ ไร้ สาระจนเกิดเหตุแล้ วมันไม่ได้
อะไรขึ ้นมาเลย และการตายของคนแต่ละคนกับสิง่ ที่เป็ นทางการอย่างนี ้หลุมที่มนั ลึก
อยูก่ ็นา่ จะตื ้นขึ ้นมาบ้ าง น่าจะดีขึ ้นมาบ้ าง
ถ้ าจะถามว่าสร้ างสถานการณ์ไหม ?
ทางใต้ มนั ก็ใช้ งบกันเยอะจริ งๆ เอาไปใช้ อะไรบ้ าง อันนี ้เขาก็ไม่ร้ ู ใช้ ถกู ใช้ ผิด
ก็ไม่ร้ ู เพียงแต่วา่ มันต้ องเสียเงินกันเยอะ ต้ องเสียทังชี
้ วิตเสียทังเงิ
้ น ทหารก็โดนกล่าว
หาบ้ าง ต่อว่าบ้ าง เสียหมดทุกอย่าง
“แต่ผมว่ามันน่าจะมีทางออก”
เหตุการณ์แบบนี ้มันก็เป็ นกันทังโลก
้ มันไม่ได้ มีเฉพาะประเทศไทย
การส่งตัวแทนไปคุย “ผมก็ไม่คิดว่าจะลดความรุนแรงได้ มันเหมือนกับเป็ น
โรคที่รักษาไม่คอ่ ยจะถูกจุด มันไม่ร้ ูโรคอะไร มันเหมือนเราต่อสู้กบั ผี ซึง่ ทุกคนบอกว่า
เห็น แต่ไม่มีใครจับมาให้ ดไู ด้ สกั ตัว ว่ามันเป็ นยังไง”
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ผีในที่นี ้อรุณหมายถึงว่าเป็ นความคิดอะไรบางอย่าง
“การเจรจาก็เหมือนกันมันไม่ส�ำเร็จหรอก ถ้ าส�ำเร็จมันก็ส�ำเร็จไปนานล่ะ”
“ผมสงสารคนที่ต้องไปประกอบอาชีพ ไปรับราชการ ทหาร ต�ำรวจ เดี๋ยวตายๆ”
ถ้ าเป็ นญาติพี่น้องเรา จะว่ายังไงและเขาไม่ได้ มีความคิดอุดมการณ์อะไรเลย
คิดแค่ตื ้นๆ
“กูไปคุ้มครองครู”
“กูอยูเ่ วร” เขาคิดแค่นนั ้
เขาไม่ได้ คดิ ว่าระบบเราก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่
“ผมว่าถ้ าคนต้ องไปประจ�ำการที่นนั ้ เราก็ต้องอบรมให้ เขาเข้ าใจว่าปั ญหาจริงๆ
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มันคืออะไร มันจะเป็ นทางที่ดีกว่า”
แต่สงิ่ ที่ท�ำอยูต่ อนนี ้ กลายเป็ นว่า “ป้องกันอย่างเดียว แนวรุกมันไม่มีเลย”
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน

ถ้ าในแง่นกั เขียนการ์ ตนู ต้ องยอมรับอย่างหนึง่ ว่า นักเขียนการ์ ตนู การเมือง
ส่วนมากในประเทศไทยมักจะเขียนงานแทบทุกวัน
อย่างอรุณ เขาเล่าให้ ฟังว่าต้ องเขียนถึงสองชิ ้นต่อวัน ก็คือ 2 ฉบับ แล้ วมีราย
สัปดาห์อีก 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจรายวัน มติชนรายวัน มติชนราย
สัปดาห์ แล้ วก็เนชัน่ จะเขียนเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์เป็ นภาษาอังกฤษ
การทีต่ ้ องท�ำงานเยอะ มันไม่เหมือนกับนักเขียนการ์ ตนู ต่างประเทศ ถ้ าเปรียบ
เทียบกับอังกฤษ อเมริกา เขาเขียนไม่เยอะ และเขาก็หยุดพักผ่อนได้ โดยไม่จ�ำกัด อยาก
จะพักก็พกั บางทีก็หยุดเป็ นอาทิตย์ หยุดเป็ นเดือน
ซึง่ คอลัมส์ในหน้ าการ์ ตนู ของต่างประเทศ เขาจะไม่ได้ ลอ็ คหน้ าเอาไว้ จะต่าง
จากบ้ านเรา เขาล็อคหน้ าไว้ ทกุ วัน ถ้ าไม่เขียน เขาก็เดือดร้ อนไม่มีคนเขียนแทน
เพราะฉะนันการจะไปต่
้
างจังหวัด จะไปไหนก็ต้องเขียนไว้ ลว่ งหน้ า แต่ตอนนี ้ก็
โชคดีหน่อยมีอนิ เทอร์ เน็ตก็สามารถเขียนข้ างนอกได้ แต่มนั ก็ไม่สะดวกเหมือนอยูท่ บี่ ้ าน
การเขียนการ์ ตนู ทุกวันมันก็ไม่เหมือนเขียนบทความ เพราะบทความสามารถ
อธิบายได้ วา่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นบ้ าง ก็วิจารณ์กนั ไป
“แต่การ์ ตนู มันต้ องคิดเก๊ ก คิดมุข มันก็ท�ำให้ ยากส�ำหรับตรงนี ้”
เรื่องบางเรื่องทีเ่ ราคิดออกอยากจะเขียน แต่เราไม่สามารถนึกเก๊ กการ์ตนู ได้ มัน
ก็เขียนไม่ได้ มันก็จะกลายเป็ นแค่การ์ ตนู บอกเล่าเฉยๆ กลายเป็ นการ์ ตนู ทีฝ่ ื ดๆ ไม่สนุก
ประเด็นข่าวสารที่จะน�ำมาใช้ เขียน ประกอบด้ วย 2 ส่วน
คือ ต้ องมีเก๊ กและเป็ นเรื่ องที่เราคิดว่าชาวบ้ านเขาต้ องรู้เรื่ อง เพราะการ์ ตนู มัน
ไม่ได้ อธิบายทังหมด
้
ถ้ าชาวบ้ านไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่ร้ ูขา่ วสาร ชาวบ้ านก็ไม่ร้ ูวา่ คุณเขียนเรื่ องอะไร เพราะ
การ์ ตนู มันไม่สามารถอธิบายได้ เหมือนบทความ
“การ์ ตนู จะเกิดขึ ้นได้ มันต้ องปล่อยให้ ข่าวสารเกิดขึ ้นบ้ างพอสมควร ให้ คน
เขารับรู้ แล้ วเราถึงจะแสดงความคิดเห็น”
หากมีขา่ วเกิดขึ ้นวันนี แล้
้ วปล่อยไปเลยคนก็จะงงๆ เขาก็จะไม่ร้ วู า่ คุณเขียนเรือ่ งอะไร
ในการเขียนก็ต้องหาข้ อมูลข่าวสารตลอด คือ อย่างเช่นอรุณเขาเป็ นคนหนึง่
ที่จะต้ องเขียนการ์ ตนู ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ต้ องเขียนให้ ชาวต่างชาติดู เขียน
111
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ให้ นกั ธุรกิจดู เรื่ องความรอบด้ านมันก็จะต้ องสูงหน่อย
เช่น จะเขียนเรื่ องกฎหมายโอบามาแคร์ จะผ่านสภาไหม ก็ต้องหาข้ อมูลว่า
กฎหมายนี ้มันคืออะไร มันจะผ่านยังไง ถ้ าไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ ้น ก็หาจากตาม
อินเทอร์ เน็ต หนังสือ บางทีกจ็ ดไว้ บ้าง แล้ วจากนันเราจึ
้
งสรุปเป็ นการ์ ตนู ว่ามันควรออก
มาเป็ นการ์ ตนู รูปอะไร
“แต่ถ้าได้ ข้อมูลแล้ ว หาข้ อมูลแล้ ว คิดเก๊ กไม่ออก คิดการ์ ตนู ไม่ออก ก็ชา่ งมัน
ก็ไม่เขียน “
อย่างตัวการ์ ตนู คุณยิ่งลักษณ์    “เธอเป็ นนายกฯ คนแรกที่ผมไม่ได้ มีความ
พยายามในการวาดหน้ าเธอเลย วาดยาก ก็เลยไม่คอ่ ยซีเรียส ท�ำให้ กลายเป็ นการสมมติ
มากกว่า”
แต่สงิ่ ทีท่ ำ� อยูต่ อนนี ้ “ผมคิดว่าการ์ ตนู การเมืองทีอ่ ยูใ่ นหนังสือพิมพ์มนั ไม่ควร
จะเป็ นการ์ ตนู ทีเ่ กีย่ วกับการเมืองอย่างเดียว มันควรทีจ่ ะเกีย่ วกับสังคมชีวติ และไม่ควร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

112

17/10/56

6 การ์ตูนนิสต์
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

ทีจ่ ะเป็ นเรื่องทีด่ า่ คนอย่างเดียว เพราะการ์ ตนู มันกระแทกเสียดสีคนอยูท่ กุ วัน”
เราควรจะท�ำให้ การ์ตนู มันมีคณ
ุ ค่ามากกว่านัน้ มันควรจะเชิดชูคนบ้ างอย่างเช่น
“ผมจะเขียนเรื่องหมอเทวดาทีเ่ พิง่ ตายไป ก็มมี อื ทีแ่ กคอยช่วยเหลือคนอืน่ มีพ.ศ.เกิดและ
พ.ศ.ตาย แล้ วก็มมี อื ให้ ความหวัง โดยใช้ คาเรคเตอร์ จากตัวของหมอ”
“สายันญ์ สัญญา ตายไปก็เขียน”
บางครังเราก็
้ ต้องเชิดชูคนด้วยเหมือนกันไม่ใช่วา่ เอาแต่ตำ� หนิ ติเตียนคน
ท�ำไมจะต้องเขียนการเมืองเพียงอย่างเดียว คนดีๆ ก็นา่ จะเขียนถึงเขาบ้าง
แต่ทแี่ ปลกใจมากทีส่ ดุ ตังแต่
้ เขียนการ์ ตนู มา ทุกสมัย แม้ แต่เมืองนอกน้ อยครัง้
ที่นกั เขียนการ์ ตนู จะเขียนต่อว่า ล้ อเล่น ประชดประชันฝ่ ายค้ าน
ส่วนมากเป็ นรัฐบาลเพราะมันมีผล รัฐบาลท�ำผิดท�ำไม่ดี นโยบายไม่ดีเขาก็ติ
ติงไป เพราะมันเป็ นผลกระทบต่อประชาชน
มีแค่ทกุ วันนี ้ทีป่ ระชาชนสนใจว่าฝ่ ายค้านจะพูดยังไง ซึง่ นักเขียนการ์ตนู การเมือง
หลายคนทีเ่ ขียนแบบด่าๆ ฝ่ ายค้ าน ซึง่ เป็ นเรื่องแปลกไม่เคยมี...
“ผมว่ามันเป็ นความตกต�่ำที่สดุ ของฝ่ ายค้ าน”
จริงๆ แล้วจะว่าไปก็ไม่ร้ ูจะด่าฝ่ ายค้ านเขาไปท�ำไม ?
ในเมือ่ คุณไม่ได้ เป็ นคนทีค่ มุ นโยบาย
“แต่นี่แสดงว่า อาจจะไปค้ านเขาแบบบื ้อๆ”
อย่างที่อเมริ กาโอบามา โดนนักเขียนการ์ ตนู ซัดทุกวันเลยนะ
ในเมืองไทยสมัยจอมพลถนอม นักเขียนการ์ ตนู เขียนกันจนติดคุกติดตะราง
ฝ่ ายค้ านก็ชว่ ยๆ กัน เพื่อให้ รัฐบาลเดินให้ ถกู ทาง ท�ำให้ ถกู ต้ อง
“แต่ตอนนี่กลายเป็ นต้ องมาช่วยรัฐบาลฟาดฝ่ ายค้ าน”
การ์ ตนู การเมือง ถ้ าจะให้ เปรียบเทียบ มันก็เหมือนโต๊ะจีนทีม่ หี มู เห็ด เป็ ด ไก่
เต็มโต๊ ะ เหมือนกับหนังสือพิมพ์หนึง่ ฉบับทีม่ ขี า่ วสาร สารคดี คอลัมน์
แต่บนโต๊ ะจีนมันมีอย่างหนึง่ ที่ขาดไม่ได้ “มันคือน� ้ำจิ ้ม”
อันนี ้ก็คือการ์ ตนู มันจะช่วยให้ ปลาอร่อยขึ ้น ไก่อร่อยขึ ้น จะไม่มีก็ไม่ได้
แต่ถ้าคุณจะกินน� ้ำจิ ้มอย่างเดียว ไม่มีปลา ไม่มีไก่ก็ไม่ได้
“น� ้ำจิ ้มก็แค่ชว่ ยท�ำให้ รสชาติในการรับข่าวสารดีขึ ้น”
จริ งๆ มันก็ขึ ้นอยูท่ ี่คนเขียนการ์ ตนู ด้ วย ว่าจะให้ ความส�ำคัญมากน้ อยขนาด
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ไหน ท�ำให้ คนเชื่อถือขนาดไหน อาจจะเขียนแล้ วมันตลก
“เพราะอะไรก็ตามที่มนั ตลกแล้ วมันจะไม่คอ่ ยซีเรี ยส”
พอไม่ซีเรี ยสคนก็จะไม่คอ่ ยเชื่อถือ
ถามว่ามันมีอิทธิพลไหม... “มันก็มี”
แต่มนั ไม่ได้ มีถงึ ขันเอาไปโพสต์
้
แล้ วเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรได้
ส่วนประเด็นทีต่ ้ องระมัดระวังในการน�ำเสนอ มันก็อยูท่ เี่ ราเอง อยูท่ คี่ นแต่ละคน
ถ้ าเรามีเมตตากับคน การ์ ตนู ออกมาก็จะดูร้ ูวา่ ทีเ่ ราติไปติงไป ก็เพราะว่าด้ วย
ความเมตตา ไม่ได้ ด้วยความอาฆาตมาดร้ าย
และมันก็ปลอดภัยกับทุกเรื่อง “อย่าไปอคติและต้ องคิดอยูเ่ สมอว่าลูกเขาก็อา่ น
ถ้ าไปเขียนด่าพ่อแม่เขารุนแรง ลูกเขาจะรู้สกึ ยังไง”
การมีเมตตาต่อกันบางทีกอ็ าจจะช่วยให้ สงั คมมันดีขึ ้น และปลอดภัยขึ ้น
114
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ส่วนเรื่ องที่ไม่ร้ ูจริ งๆ ก็อย่าพึง่ ไปสรุป เพราะการ์ ตนู มันเป็ นเรื่ องที่เราต้ องฟั น
ธงไปเลยว่าใช่หรื อไม่ใช่ ไม่เหมือนกับบทความหรื ออะไรบางอย่าง
การท�ำงานกับหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็มีความแตกต่างกันบ้ าง
เพราะประเทศไทยหนังสือพิมพ์มนั ไม่เหมือนเมืองนอก ทีอ่ าจจะใช้ 2 ชิ ้นเหมือนๆ กันได้
“เมืองไทยต้ องเป็ น 2 ชิ ้นที่คนละเรื่ องกัน”
อย่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฯ ก็จะเป็ นส�ำหรับคนที่มีการศึกษาหน่อย
ถ้ าจะให้ เปรี ยบก็เหมือนกับจะเป็ นพวกร้ านแฮมเบอเกอร์ ฝรั่งๆ หน่อย
มติชนรายวันก็จะเป็ นร้ านก๋วยเตี๋ยว รสชาติก็จะไม่เหมือนกัน ซึง่ มันก็ขึ ้นอยู่
กับเราว่า หากมีขา่ วเรื่ องนี ้เกิดขึ ้น จะเอาไปขายที่ร้านไหน
อะไรที่เป็ นการเมืองหน่อยๆ ฮาร์ ดคอหน่อยๆ ก็จะเอามาขายที่มติชน
อะไรที่เป็ นเศรษฐกิจ ความคิดหน่อยๆ ก็เอาไปเขียนที่กรุงเทพธุรกิจ
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เป็ นการเปรี ยบเที ยบให้เห็นว่า ยิ่ งลักษณ์ เธอ
หนักมากมันน่าเห็นใจนะทีต่ อ้ งรับภาระ มันหนัก
เพราะการเป็ นรัฐบาลสมัยก่อนก็ ต้องรับเฉพาะ
ฝ่ ายค้านอย่างเดี ยว แต่ส�ำหรับเธอที ่ต้องรับทัง้
เสี ยงที ่เขาไม่ค่อยชอบพี ด่ ้วย รวมทัง้ ก็ โดนฝ่ าย
ค้านโจมตีดว้ ยมันก็หนักมากกว่าคนอืน่

สือ่ ให้เห็นว่านกนัน้ หมายถึงขบวนการเสรี ภาพ
ขบวนการนักศึกษา ทีส่ ร้างความตกใจให้กบั ทหาร
ได้มาก ว่าท�ำไมถึงได้รบั ชัยชนะได้มากขนาดนี ้
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ส่วนทีเ่ นชัน่ ก็จะเป็ นเรื่องของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ และภาพรวมๆ ของรัฐบาล
มติชนสุดสัปดาห์ก็จะอาร์ ตๆ หน่อย ดูร้ ูเรื่ องบ้ าง ไม่ร้ ูเรื่ องบ้ าง ศิลปะหน่อยๆ
ก็ต้องแยกแยะ “งานก็เลยจะหนักหน่อย เพราะซ� ้ำกันไม่ได้ ”
การท�ำงานในบางครัง้ มันก็มีฝืดๆ บ้ างดีๆ บ้ าง
“แต่ด้วยความที่เราต้ องเขียนทุกวัน ต้ องมีทกุ วัน คุณจะมาฝื ดกับมันไม่ได้
หรอก มันมีแต่วา่ จะสะใจเรารึเปล่า”
บางวันคิดได้ ดีเราก็มีความสุข
บางวันมันไม่ดี แต่มนั จ�ำเป็ นจะต้ องออก ก็ปล่อยๆ กันไปบ้ าง
ถ้ าต้ องไปซีเรี ยสให้ มนั ดีทกุ วันเราก็ท�ำไม่ได้
เพราะเราไม่ได้ เขียนรูปประกวดที่จะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้
มันก็เหมือนไก่แหละ ที่เช้ าขึ ้นมาจะต้ องไข่ 2 ฟองๆ ไม่ไข่ก็ไม่ได้ คุณก็โดนเขา
ฆ่า เพราะคนกินเขาอยากจะกินอยู่
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รู้จัก... อรุณ วัชระสวัสดิ์
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“อรุณ วัชระสวัสดิ์” เขาเขียนการ์ ตนู การเมืองเป็ นอาชีพมาตลอด ไม่เคยท�ำ
อาชีพอื่นเลย ถือได้ วา่ เป็ นคนหนึง่ ที่ชอบท�ำหนังสือ
เริ่มต้ นตังแต่
้ เรี ยนเพาะช่าง จากนันก็
้ เข้ าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท�ำให้ ได้ ร้ ูจกั
คุ้นเคยกับทีมของคุณขรรค์ชยั บุนปาน และคุณสุจิตต์ วงษ์ เทศ ซึง่ เป็ นนักเขียนที่เขา
ได้ ตดิ ตามผลงานมาตลอด จนได้ ร่วมงานกันครัง้ แรกก็ตอนหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก่อน
เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
จากนันก็
้ มาท�ำโรงพิมพ์พิฆเณศ ของหนังสือพิมพ์มติชน ที่แพร่ งสรรศาสตร์
โดยเขาได้ เข้ ามาช่วยดูแลควบคุมการพิมพ์ ท�ำฝ่ ายศิลปกรรมทังหมดดู
้
แลเรื่ องสี ปก
หนังสือ ความสวยงามของงานทังโรงพิ
้
มพ์
ในขณะเดียวกัน ตอนนันเหตุ
้ การณ์ทางการเมืองไม่คอ่ ยจะสู้ดี หนังสือพิมพ์
หลายฉบับโดนปิ ด ทุกอย่างวุน่ วายไปหมด
อรุณก็ได้ ไปท�ำงานเกีย่ วกับหนังสือเด็กกับคุณสุข สูงสว่างทีด่ วงกมล โดยมีหน้ า
ที่เขียนเรื่ อง วาดรู ป และเป็ นอาร์ ตได นอกจากนันเขายั
้
งรับท�ำปกพ็อกเก็ตบุ๊คให้ กบั
ส�ำนักพิมพ์ตา่ งๆ ไปด้ วย
ได้ มาเขียนการ์ ตนู การเมืองจริงๆ อีกครัง้ หนึง่ ก็ตอนที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
สมัยก่อน 6 ตุลา 2519 ขณะเดียวกันก็ได้ เขี ยนให้ กับหนังสือพิมพ์ เนชั่น ซึ่งเป็ น
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษไปด้ วย
ที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติก็ท�ำกับทีมคุณขรรค์ชยั และคุณสุจิตต เหมือนเดิม
คล้ ายกับว่าพอทีมพวกเขาไปท�ำหนังสืออะไรก็จะเรี ยกอรุ ณไปเป็ นอาร์ ตไดเร็ กเตอร์
เขียนการ์ ตนู และเขียนองค์ประกอบทุกอย่าง
งานทีเ่ ขาท�ำมาก็จะเยอะและหลากหลาย ท�ำให้ ทเี่ รียนศิลปากรมา 7 ปี ไม่จบ
เพราะว่าท�ำงานไปด้ วย บวกกับมี 14 ตุลาและ 6 ตุลาเข้ ามาปั่ นป่ วน ก็เลยไม่ได้ เรียน...
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‘หนูนา กับ ป้าแจ่ม’ โดย

พล ข่าวสด

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

   ถ้าคุณท�ำงานด้านนี้
คุณไม่ควรจะรักใครสักคน...
ผมเห็นมาเยอะ ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหน เหมื อนเห็นนักแสดง
ทีผ่ า่ นมาแล้วเปลีย่ นฉากกันไป ผมไม่ได้ให้ความส�ำคัญในตัวของรัฐบาล
ไม่ว่าชุดไหนๆ ก็ตาม ใครจะมาก็ได้ แต่ขอให้มาท� ำประโยชน์ ให้กบั
ประเทศอย่างจริ งจัง
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ผมไม่อยากเขียนการ์ตูนการเมือง... ที่ไปกระแทกแดกดันนักการ
เมืองว่าเป็นหมู เป็นหมา หรือเป็นอะไร ที่มันไม่ดี
พลให้ ความเห็นว่า มันอาจจะเป็ นค่านิยมอันหนึง่ ที่ทกุ คนจะบอกว่า นักการ
เมืองมันเลวทุกสารระบบ ซึง่ มันก็สามารถพูดได้    แต่จริ งๆ แล้ วนักการเมืองเขาก็อาจ
จะไม่ได้ เลวไปเสียทังหมด
้
ฉะนันเราในฐานะคนเขี
้
ยน “ผมก็คงไม่ลงไปถึงการเหยียบ
ย�่ำซ� ้ำเติมความเป็ นมนุษย์เหมือนกัน”
ครัง้ แรกที่เห็นคุณยิ่งลักษณ์ เขาก็ตดิ ตามข่าวมาเยอะมาก ซึง่ ตอนนันทุ
้ กคน
ประเมินว่ายิ่งลักษณ์ไม่นา่ จะมาลง ถ้ าพูดถึงเกมการเมือง ณ ช่วงก่อนที่จะมีการเลือก
ตัง้ ที่มีคณ
ุ อภิสทิ ธิ์เป็ นนายกฯ อยูแ่ ล้ วยุบสภาเพื่อเลือกตังใหม่
้
ทางการเมืองเขาคิดกันว่าทักษิณ คงไม่เอาน้ องตัวเองลงมา ถือว่าเป็ นหมาก
ตัวสุดท้ าย ถ้ าเอาลงมา หากพลาดจากตัวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ ทุกอย่างจะจบหมด
ในความคิดเห็นของพล ตอนที่คณ
ุ ยิ่งลักษณ์ลงสมัคร ประเด็นแรกที่เขารู้สกึ
เลยคือ “ไม่เป็ นการเมือง”
จะเล่นการเมืองเป็ นไหม ?
“แต่ถ้าในเชิงบริหารองค์กร ผมเชือ่ ว่าท�ำงานเป็ น ไม่ถงึ กับโง่ทจี่ ะบริหารองค์กร
ไม่เป็ น”
ประเด็นที่สอง “ผมว่าก็เข้ าท่าอยูน่ ะ อยากมีนายกฯ เป็ นผู้หญิงบ้ างน่าจะดี”
ถ้ าในแง่ของทัศนะคติของเมืองไทยน่าจะยอมรับได้ ซึง่ ณ เวลานี ้เมืองไทยน่า
จะยอมรับความเป็ นผู้น�ำของผู้หญิงบ้ าง
“ถ้ ามาในแง่ปรากฏการณ์ โอเคเลยอยากได้ ” โดยเขาได้ อธิบายต่อว่า ความรู้
ความสามารถของยิ่งลักษณ์อาจจะไม่ได้ มีร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่อย่างน้ อยเขาก็สามารถ
น่าจะพาบ้ านเมืองไปได้
ณ เวลานี ้เราควรที่จะพูดถึงประเด็นมากกว่าที่จะพูดถึงตัวบุคคล
อย่างเช่น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ออกมามันไม่ดีอย่างไร เราอาจจะไม่พดู ถึง
นักการเมือง สามร้ อยกว่าคนที่เป็ นคนแปลตรงนี ้ออกมา แต่เราควรมามองว่ามันไม่ดี
อย่างไร มันเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ใคร หรือถ้ าถึงเวลานี ้ล่าสุดพ.ร.บ.มันจบ แต่เกมการเมือง
ยังไม่จบเพราะเพื่อต้ องการจะบรรลุการไล่รัฐบาล
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“ส่วนตัวผมเห็นด้ วยกับพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่จะท�ำให้ คนที่ถกู จับ ทังเสื
้ ้อแดง
เสื ้อเหลืองที่ไม่ได้ ประกันตัว อาจจะไม่ต้องถึงอภัยโทษก็ได้ แต่แค่ให้ เขาประกันตัว มา
สู้กนั ในสิทธิ์ปกตินา่ จะดีกว่า ถ้ าเป็ นพ.ร.บ.ที่จะช่วยประชาชนทัว่ ไปผมยินดีนะ อย่าง
ฉบับแรกของคุณวรชัย เหมะ”
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พลในฐานะคนเขียนเขาก็ต้องดูก่อนว่า หากวันนี ้เรายืนอยู่บนระบอบโดยที่
ต้ องการจะไล่รัฐบาล เราก็ต้องเขียนส่งเสริมพวกที่มาชุมนุม มาเป็ นม๊ อบเพื่อที่จะขับไล่
รัฐบาล ถ้ าอย่างนันก็
้ กลายเป็ นว่า “เราไม่ใช่เป็ นผู้น�ำทางความคิด”
“เราก็จะกลายเป็ นผู้ตามของกระแสสังคมที่จะไปบีบการเมือง” แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ เพราะว่า นักเขียนการ์ ตนู บางคนอาจจะมีคา่ ย มีพวก มีความเป็ นเพื่อนฝูงกับบาง
ส่วน “ในทัศนคติของผมเขียนกลางๆ ไว้ ดีกว่า” พลกล่าว
ส่วนหนึง่ เขาเลือกที่จะเขียนประเด็นที่มนั เป็ นปั ญหา
ถามว่าถ้ าวันนีเ้ ราอยากให้ เลือกตังมั
้ นมีอยู่ เราอยากให้ กระบวนการของ
รัฐบาลมันไปได้ ถงึ ที่สดุ ให้ มนั จบลงในสภา มันจะอยูห่ รื อไปก็ควรอยูใ่ นสภามากกว่า
การที่จะถูกกดดันจากเสื ้อแดง หรื อถูกกดดันจากกลุม่ อื่นๆ เพื่อให้ รัฐบาลอยูไ่ ม่ได้ “ผม
ว่ามันไม่ใช่ เราน่าจะอยูก่ นั ในระบอบมันจะดีกว่า” พลให้ ความคิดเห็น
บางครัง้ มันก็ท�ำให้ เขาเขียนงานยากขึ ้น ที่จะเขียนแล้ วท�ำให้ ร้ ู สกึ เกิดความ
เป็ นกลาง แต่ถ้าเขียนเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะสนุก แต่นนั่ มันก็จะหมายความว่า “เรา
ก็จะไม่เป็ นสื่อสารมวลชน” พลเน้ นย� ้ำ
121

พล ข่าวสด
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

เราจะไม่เป็ นผู้น�ำทางความคิดที่เป็ นกลางที่แสดงความคิดเห็นได้ ทงสองฝ่
ั้
าย
“แต่ผมถูกผลักไปอยูใ่ นเสื ้อแดงแล้วนะ” ในกลุม่ บางพวกก็หาว่าเขาเป็ นอย่างนัน้
เพราะเมื่อตอนที่มีการชุมนุมคนเสื ้อแดงต่อต้ านรัฐบาลอภิสิทธิ์ พลได้ เขียนรูปถึงการ
ปราบปรามถึงคนตาย ที่ราชประสงค์ ซึง่ เขาเห็นว่ามันคือความจริ ง
พอเขียนขึ ้นมาก็กลับกลายเป็ นว่าเขาเลือกข้ างไปอยูเ่ สื ้อแดง
ซึง่ ในความจริ งแล้ ว เขาแค่อยากจะบอกว่ามันมีคนตายแล้ วมันก็ไม่ยตุ ิธรรม
กับคนที่ตายไป แต่กลับกลายเป็ นว่าเขาต้ องไปอยู่ฝ่ายเสื ้อแดง “ซึง่ แต่ความจริ งมัน
ไม่ใช่” พลเน้ นย� ้ำ
ส่วนหนึง่ เขามองว่า มันอยูท่ ี่การตีความว่าใครจะได้ เอาประโยชน์จากเราไป
ใช้ ถ้ าในทัศนะคติทางการเมือง ณ เวลานี ้ นักเขียนการ์ ตนู การเมืองน่าจะต้ องมีหลัก
เป็ นของตัวเองในทางประชาธิปไตย
อย่างกระบวนการแต่งตังสมาชิ
้
กวุฒิสภา(สว.) พลไม่เห็นด้ วยกับการแต่งตัง้
นานแล้ ว อย่างน้ อยที่สดุ “มันจะน่าถูกเลือกตังโดยประชาชนดี
้
กว่า”
แต่ถามว่ากระบวนการ หากเลือกตังแล้
้ วจะกลายเป็ นสภาผัวสภาเมียหรื อจะ
เป็ นการถูกเงินซื ้อ ถ้ าคิดแบบนี ้ “ผมว่า ตอนนี ้เราคิดดูถกู ความคิดประชาชนมากไป
หรื อเปล่า”
สมมติวา่ ถ้ ามันไม่พร้ อม แล้ วไปเลือกตัง้ คนก็จะไปซื ้อเสียง พรรคการเมืองก็
จะไปคุมสว.ส่งเงินให้ ถามว่าถ้ าเราคิดแบบนี ้ ใช้ ความคิดเป็ นผู้น�ำ  มองว่าประชาชน
ถูกซื ้อได้ หมด “ผมว่ามันไม่จริ งบางที่ก็อาจซื ้อได้ บางที่ก็อาจจะซื ้อไม่ได้ ฉะนันสว.ที
้
่
เข้ ามาก็จะมีความหลากหลายบางคนอาจจะซื ้อได้ จริ ง แต่บางคนก็ซื ้อไม่ได้ เลย หรื อที่
บอกว่าส่งลูกไปแล้ วลูกยังแพ้ ก็ยงั มี”
ฉะนัน้ “ผมไม่เชื่อว่าจะเป็ นสภาผัว สภาเมีย”
“ไม่เชื่อว่าจะซื ้อเสียงได้ ทกุ คน”
“ผมคิดว่าการเลือกตังมั
้ นยังให้ โอกาสประชาชน จะซื ้อหรื อไม่ซื ้อ ประชาชนก็
ยังเป็ นคนได้ เลือก ดีกว่าจะให้ แค่คนไม่กี่คนมาเลือก”
ส่วนเรื่องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ทุกเรื่องตามกฎหมายมันต้ องผ่าน
อัยการเป็ นผู้รับเรื่ อง
อย่างเช่น ล่าสุดการตีความเรื่ องสว. พลให้ ความเห็นว่า ความจริ งอ�ำนาจของ
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ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับเรื่ องไว้ ควรจะต้ องให้ อยั การรับก่อน ว่าอันนี ้ควร
หรื อไม่ควร ให้ ผ่านอัยการก่อน มันควรจะผ่านไปตามกระบวนการเงื่อนไขที่ถกู ต้ อง
มากกว่า และไม่วา่ จะศาลไหนก็ตาม ควรจะเป็ นที่พงึ่ ของประชาชนที่สามารถเชื่อถือ
ได้ แต่ตอนนี ้มันกลายเป็ นว่าพวกใครพวกมัน แล้ วแต่วา่ ใครจะตีความก็ได้
เมื่อก่อนพลเล่าให้ ฟังว่า เขาอยูใ่ นกองบรรณาธิการ(บก.) ข่าวสด คลุกคลีอยู่
กับข่าวอยูก่ บั กองบก.ต่างๆ แต่ตอนหลังพอท�ำงานบริ หารก็ถกู ย้ ายไปบริ หาร เลยเป็ น
นักเขียนการ์ ตนู ที่เป็ นนักบริ หารองค์กรด้ วย
ตอนที่เขียนการ์ ตนู อยูใ่ นกองบก. พลบอกว่าก็จะได้ ขา่ วทังเชิ
้ งลึก และข่าวที่
เป็ นจริ ง หรื อข่าวที่จริ งแล้ วแต่ไม่สามารถที่จะเขียนได้
แต่คนทีเ่ ขียนการ์ตนู การเมืองส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยได้ นงั่ อยูใ่ นกองบก.จะใช้ ข้อมูล
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ จากการฟั งข่าว ก็จะเห็นข่าวแบบเรียบๆ จากตรงนันมากกว่
้
า
แต่ถ้าหากท�ำงานอยู่ในกองบก. ที่มีข่าว มีนกั ข่าว มีเรื่ องที่สามารถเข้ าถึง
รัฐมนตรี เข้ าถึงแหล่งข่าวได้ โดยตรง มันก็จะท�ำให้ เรารู้ ข้อมูล เขียนได้ ลกึ กว่าคนอื่น
และสนุกกว่าคนอื่น
“จะว่าไปก็ชอบงานเขียนการ์ตนู มากกว่าการบริหาร แต่ถกู องค์กรใช้กเ็ ลยต้องท�ำ”
จากนโยบายทักษิณคิด เพื่อไทยท�ำ
หากจะพูดกันตรงๆ แบบไม่อ้อมค้ อม พรรเพื่อไทย มันก็เป็ นพรรคของทักษิณ
อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ ถ้ าจะมีเป็ นนโยบายอะไรออกมา มันก็ต้องผ่านจากความคิดทักษิณแน่ๆ
แต่คนที่จะเอาไปบริ หารต่อ คือ นายกฯ ยิ่งลักษณ์
ถ้ าถามว่ามันทังหมดเลยรึ
้
เปล่าทีท่ กั ษิณคิด เพือ่ ไทยท�ำ 
ถ้ าอย่างนันมั
้ นก็กลายเป็ นสิง่ ทีเ่ ขาต่อต้ านระบอบทักษิณ
แต่ถ้าถามว่าในทางการเมืองหรือพรรค “ผมเชือ่ อยูอ่ ย่างหนึง่ ว่ามันมีคณะ เป็ น
เหมือนบริษทั มีการบริหาร แม้จะเป็ นไอเดียของประธานบริษทั แต่มนั ก็เอามาใช้ไม่ได้ทงหมด
ั้
มันก็ขึ ้นอยูก่ บั คณะบริหาร ประเมินว่าท�ำได้ หรือไม่ได้ มากกว่า”
เขาอธิบายต่อว่า พรรคการเมืองก็เหมือนบริษทั มันมีกรรมการ มีผ้ บู ริหารพรรค
มีนโยบาย แม้ ประธานจะสัง่ ลงมามันก็คงจะไม่ได้ ทงร้ั ้ อยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้ อยก็จะมีทมี
ยุทธศาสตร์ของบริษทั ยุทธศาสตร์ของพรรคเพือ่ เอามาขมวดรวมกัน
แต่ในเชิงการเมือง พลย� ้ำว่า “ถ้ าพูดแบบนี ้ประชาชนทัว่ ไป ถ้ าคิดไม่เป็ นก็จะ
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คิดว่าทุกอย่างทักษิณครอบง�ำ”
แต่ในขณะเดียวกันหากมองพรรคอืน่ ก็จะพบว่าพรรคชาติไทยพัฒนา บรรหาร
ครอบง�ำ พอไปถึงประชาธิปัตย์มนั ไม่มตี วั ชัดเจนว่าใครครอบง�ำพรรค แต่กม็ คี ณะบริหาร
แต่เอาเข้ าจริงๆ คนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูหรอกว่า “บางเรื่องก็ยงั ต้ องผ่านท่านชวนอยูด่ ”ี
เพราะนันก็
้ จะมีคนคอยคุมอยูว่ า่ อันนี ้เอา อันนี ้ไม่เอาเหมือนกัน ก็ต้องไปถกกันอยูใ่ น
กรรมการบริหารพรรค
อภิสทิ ธิด์ อู ยู่ อาจจะไม่เอาแนวคิดของนายกฯ ชวน หรือเอาบางส่วนทีจ่ ะน�ำมาใช้
อย่างน้อยทีส่ ดุ คนทีบ่ ริหาร ก็ต้องมีความคิดของตัวเองอยากจะท�ำในจุดมุง่ หมาย พอท�ำงาน
เป็ นก็จะรู้แล้วว่าอะไรมันจะเดินต่อไปได้
เพราะฉะนันอภิ
้ สทิ ธิก์ ไ็ ม่นา่ จะเป็ นหุน่ เชิดของนายกฯ ชวนหรือคนอืน่ ๆ
“แม้ แต่นายกฯ ปู ทักษิณก็ไม่สามารถชักใยเบื ้องหลังได้ ทงหมด”
ั้
แต่มพี รรคหนึง่ ทีส่ ามารถชักใยและแสดงให้ เห็นได้อย่างชัดเจน คือ พรรคชาติไทย
พัฒนา ทีท่ า่ นบรรหาร สามารถก�ำหนดทิศทางได้ พลอธิบาย
ต่อมาพูดถึงเรื่องนโยบายของพรรคเพือ่ ไทยทีเ่ ริ่มตังแต่
้ การขึนค่
้ าแรงขัน้ ต�ำ่ 300
บาท และขึ ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
“ถ้ ามองในแง่ของคนท�ำงาน รู้สกึ ดีมากเลย”
แต่ 300 บาท ทางภาคอุตสาหกรรม มันอาจจะเป็ นปั ญหาของคนจ้ างบ้าง ทีผ่ า่ น
มาค่าแรงมันไม่สามารถขึ ้นทันกับค่าบริโภค ถ้ ามันถูกขึ ้นมาได้ ขนาดนัน้ ก็เป็ นอานิสงค์
สมมติวา่ ณ วันนี ้ถ้ าจะต้ องรับคนเข้ าท�ำงาน ก็จะต้ องให้ เงินเดือน 15,000 บาท
แต่ในสมัยก่อนหน้ านี ้ทีร่ ับสมัครพนักงานเข้ ามา เงินเดือนอย่างน้ อยแค่ 8,000
บาท หรื อไม่ ณ เวลานี ้ถ้ ารับพวกคนเข้ าท�ำงานก็ต้อง 10,000 บาท คือเอา 300 บาท
คูณ แล้ วก็ต้องเอาไปบวกค่าคุ้มครอง ค่าสวัสดิการอีก 5,000 บาท
ซึ่งพอเอาเข้ าจริ งๆ พลเห็นว่ามันเป็ นประโยชน์กบั คนที่ใกล้ จบ และจะเข้ า
ท�ำงานในอนาคต ฉะนันปั
้ ญหามันไม่ได้ อยูท่ ี่คนที่จะได้ รับเงินเดือน ปั ญหามันจะอยูท่ ี่
ผู้ประกอบการ ซึง่ คุณต้ องไปหาวิธีจดั การปรับให้ คณ
ุ สามารถอยูก่ บั ธุรกิจตรงนี ้ได้
แต่มนั ก็มปี ั ญหาด้ านโครงสร้ างมาก เช่น เรื่องของคนงานเก่ากับคนใหม่ อย่าง
เช่น รับคนใหม่เข้ ามาท�ำงานกลายเป็ นว่าเงินเดือนมันไปเท่ากับคนที่ท�ำงานมา 3 ปี
ท�ำให้ เกิดปั ญหา คนเก่าที่ท�ำงานอยู่นานก็จะกระทบเพราะมันเป็ นฐานเงินเดือนเดิม
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แล้ วจะท�ำอย่างไรให้ ฐานเงินเดือนเดิมกับฐานเงินเดือนใหม่เข้ ากันได้
พลชี ้ให้ เห็นว่านี่ก็เป็ นปั ญหาหนึ่งของส่วนต่างๆ แต่เขาบอกว่ามันสามารถ
แก้ ไขโดยฝ่ ายบริ หารไม่วา่ จะเป็ นองค์กรไหนๆ โดยการใช้ วิธีที่จะขึ ้นเงินเดือนให้ กบั คน
เก่าๆ ตามสัดส่วนของเปอร์ เซ็นต์ “ขึ ้นน้ อยดีกว่าไม่ขึ ้นเลยเวลาที่จะรับคนใหม่”
อีกนโยบายหนึง่ ที่เป็ นการซื ้อใจคนท�ำงาน คือ โครงการรถคันแรก
“ผมว่าไม่คอ่ ยเข้ าท่าสักเท่าไหร่ ในอีกมุมหนึง่ ก็ท�ำให้ หนี ้สินมันเกิดขึ ้น”
เขาให้ ความเห็นว่าตอนแรกๆ มันเหมือนจะดี แต่จริ งๆ แล้ วพื ้นฐานของคน
ท�ำงานมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มนั ไม่สามารถจะท�ำให้ โครงการนี ้มันไปได้
“คิดดี” แต่มนั ไม่พร้ อม ไม่วา่ จะเป็ นองค์ประกอบของค่าแรง เงินเดือนที่เป็ น
อยู่ ณ วันนี ้ในบ้ านเรา รวมถึงเศรษฐกิจ มันก็เลยท�ำให้ กลายเป็ นล้ มเหลว
“มันเร็วไปที่จะใช้ นโยบายนี ้” เขาย� ้ำ
หากมาดูในเรื่ องของนโยบายเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน ซึง่ เป็ นงบประมาณปกติกบั
งบประมาณพิเศษ โดยที่งบประมาณ 2 ล้ านล้ านนัน้ ถ้ าพูดแบบกระบวนการ ในการ
จัดซื ้อจัดจ้ างมันยังเป็ นปั ญหา
แต่ที่สดุ แล้ วการกู้เงินไม่วา่ วิธีการมันจะเป็ นอย่างไร
“ผมอยากให้ 2 ล้ านล้ าน นี ้มันผ่านออกมา” แต่วิธีการที่จะไปแปรญัตติเห็น
ด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยก็ตามแต่ มันจะท�ำให้ การลงทุนของบ้ านเราไม่ตอ่ เนื่อง
ส่วนเรื่ องการโกงกินมันก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ “แต่วนั นี ้มันต้ องเกิดแล้ วล่ะ” ซึง่ มัน
จะช่วยเข้ าไปท�ำพื ้นฐานโครงสร้ าง ซึง่ บ้ านเราไม่คอ่ ยมีโอกาสในด้ านนี ้
ถ้ าต่อจากนี ้ไปไม่มีการคอรัปชัน่ และมีการตรวจสอบกันทุกระยะ “ผมว่าเงิน
2 ล้ านล้ านมันเกิดประโยชน์กบั บ้ านเราในอนาคตอย่างใหญ่หลวงเลยล่ะ” เขาให้ เหตุผล
ว่า ถ้ าโครงสร้ างรถไฟอะไรต่างๆ เกิดขึ ้นภายใน 7 ปี ถึงแม้ วา่ มันจะไม่ได้ ไปถึงเชียงใหม่
แต่อย่างน้ อยมันก็ถงึ โคราช
เขาไม่ได้ มองทีร่ ถไฟฟ้าความเร็วสูง แต่มองไปถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดต่อก็คอื ระบบราง
คู่ ซึง่ มันจะถูกสร้ างและวิ่งเร็วที่สดุ กว่ารถไฟฟ้าไปทุกภาค
การทางรถไฟ หากจะใช้ งบปกติในการกู้ งบประมาณมันจะไม่พอท�ำ  มันจะ
เป็ นงบประมาณปี ตอ่ ปี และจะไม่สะดวก แต่พอมีเงินกู้ 2 ล้ านล้ าน ระยะเวลาก็สามารถ
พอที่จะท�ำได้ ซึง่ รถไฟในตอนนี ้ปกติจะวิ่ง 70 กม./ชม. พอเรามีรางคูเ่ ราก็ได้ 150 กม./
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ชม. มันเร็ วกว่ากันเยอะ ซึง่ คนทีจ่ ะได้ ประโยชน์จากสิง่ เหล่านี ้ก็คอื เด็กรุ่นใหม่ ทีจ่ ะใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้ อยทีส่ ดุ จะไปเชียงใหม่กใ็ ช้ เวลา 3 ชม.
“ผมเห็นด้ วยทีจ่ ะให้ มนั เกิดโครงการนี ้” เขาย� ้ำอีกครัง้
ประเด็นต่อมาทีป่ ระเทศไทยต้ องเผชิญตลอดทุกปี และมันจะเกิดขึ ้นทีไ่ หนก็ได้
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คือ ฝนตก น� ้ำท่วม ซึง่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการน�ำ้ ของบ้ านเมืองเรา ส่วนหนึง่
พลมองว่า ก็ไม่สามารถควบคุมน� ้ำได้ ทงหมด
ั้
“ผมตามเรื่ องนี ้อยู่ ซึง่ มันควรจะเกิดขึ ้น”
โดยเขาให้ เหตุผลว่า เพราะปั จจุบนั นี ้เราส่วนใหญ่มกั ปล่อยให้ มนั เป็ นไปเป็ น
ยถากรรม โดยไม่มีการจัดการให้ เป็ นระบบ ถ้ ามันเกิดภัยพิบตั ขิ ึ ้นกระทรวงมหาดไทย
ก็จะสัง่ งาน แก้ ไขไปทีละจุดๆ ซึง่ มันไม่ถกู บูรณาการ
วันข้ างหน้ า เขาเชื่อว่าสิง่ แวดล้ อมมันเสีย และจะถูกท�ำลายเยอะ นับวันมัน
จะหนักกว่าเดิม กลายเป็ นว่าการบริหารจัดการน� ้ำดี แต่วธิ ีปฏิบตั ติ อ่ แต่ละที่มนั ให้ สทิ ธิ์
ให้ เสียงกับประชาชนเต็มที่หรื อเปล่า กับการที่เขาถูกผลกระทบ
จ�ำน�ำข้ าวและประกันราคาข้ าวก็เหมือนกัน “ทังสองเรื
้
่องไม่ได้ มอี ะไรดีไปกว่า
กันเลย” พลให้ ความเห็น
จ�ำน�ำข้ าวชาวนาอาจจะได้ ประโยชน์จริงๆ แต่รัฐเสียหายเยอะ  ถ้าประกันราคา
ข้ าว รัฐเองไม่ถงึ กับเจ๊ งแต่ก็ต้องเสียเงินอยูด่ ี   ปั ญหาปั จจุบนั มันอยูท่ ี่วา่ การปล่อยให้
ชาวนาแก้ ปัญหากันเอาเอง ในสภาวะที่ฝนแล้ ง ข้ าวไม่มี
แต่ถ้าจ�ำน�ำข้ าวกันจริงๆ พลเห็นว่ามันควรจะมีกรอบ กฎเกณฑ์มากกว่านี ควรจะ
้
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มีกระบวนการอะไรสักอย่าง
“แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นผมก็
้ ไม่เห็นด้ วยทังสองเรื
้
่อง มันควรจะมีวธิ จี ดั การอะไรสักอย่าง”
เขาเป็ นคนหนึง่ ทีต่ ามเรื่องข้ าวอยูพ่ อสมควร หาข้ อมูลเรื่องข้ าว เพราะก�ำลังจะไป
จัดนิทรรศการเรื่องข้าวทีส่ พุ รรณบุรี เรื่องเกษตรมหัศจรรย์ โดยการตามอ่านเรื่องของประกัน
ราคาข้ าว จ�ำน�ำข้ าว
แต่เขาจะไม่พดู ถึงต้ นทุนของชาวนาหรือผู้ทมี่ นี า เป็ นนายทุนแล้วให้ ทเี่ ขาไปปลูก
เพราะส่วนใหญ่ชาวนาพวกนี ้เขาจะไม่คอ่ ยได้ ผลประโยชน์
ส่วนตอนทีม่ มี ๊ อบยางพารา พลมองว่า “มันเกี่ยวกับการเมืองร้ อยเปอร์ เซ็นต์”
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โดยให้ เหตุผลว่า ยางพารา ณ เวลานี ้ราคาที่มนั เป็ นอยู่ มันไม่ถงึ กับขาดทุน
มันมีก�ำไรมากๆ แต่อาจจะมากบ้ างน้ อยบ้ าง แต่ก็ไม่ถงึ กับแพง
ปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นมาเป็ นเกมการเมืองอันหนึง่ แต่ถามว่าขาดทุนไหม ก็ไม่ขาดทุน
มาก แต่วา่ มันได้ ก�ำไรน้ อย เพราะ กระบวนการผลิตของบ้ านเราในเรื่ องของยางพารา
ต้ นทุนมันสูง ในขนาดที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรื อประเทศอื่นๆ ทางใต้ ลงไป ต้ นทุนการ
ผลิตเขาต�่ำกว่า
แต่บ้านเราต้ นทุนการผลิตยางพาราสูงแล้ วท�ำให้ ชาวสวนยางได้ ราคาไม่เป็น
ที่พอใจ “จริ งๆ แล้ ว ถ้ าเรามองย้ อนกลับไป เมื่อสมัยก่อนยางพารากิโลกรัมละ 30 บาท
ไม่เคยขึ ้นสูงถึง 70-90 บาท พอตอนหลังก็ขึ ้นมาถึงจุดนี ้ คนก็ตดิ ใจ ไม่อยากให้ ราคา
มันลงมา มันก็ยงั มีก�ำไรอยู่ แต่มนั น้ อย”
127

พล ข่าวสด
มอง ‘รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์’

เขาอธิบายต่อว่า สมมติราคามันได้ แค่ 20 บาท โดยหักต้ นทุนหรื อว่าอะไร
ต่างๆ ออกไป ชาวสวนยางอาจจะยังได้ น้อยอยู่ โดยส่วนหนึง่ รัฐก็ควรจะต้ องไปปรับ
ราคา แต่ปรับโดยที่จะใช้ วิธีการไปชดเชยอะไรก็ได้
แต่ถ้าหากจะให้ ประกันหรื อจ�ำน�ำยาง มันประกันไม่ได้ เขามองว่ามันจะยุ่ง
เพราะคนทีม่ สี ต๊ อกยาง โรงงานยางทีร่ ับซื ้อยางเขาจะได้ ประโยชน์มากกว่า ชาวสวนยาง
เขาจะไม่ได้ เท่าไหร่ เพราะว่าการผลิตยางมันได้ ไม่เท่ากัน
แต่ถ้าราคาด้ วยเวลานี ้ หากมันจะสมเหตุสมผลขึ ้นมาสักหน่อยคิดว่าน่าจะ
พอแล้ ว เดี๋ยวราคายางก็จะขึ ้นไปตามกระบวนการการใช้ งาน
ถ้ าไปฟั งทังกระบวนการมั
้
นจะมีช่วงหนึง่ ที่ราคายางมันลง เพราะผู้ผลิตทาง
อุตสาหกรรมมีปัญหา สต๊ อกมันล้ น และเมืองจีนเขาจะเป็ นแหล่งที่รับซื ้อยางมากที่สดุ
โดยน�ำไปใช้ ผลิตยางรถยนต์มากที่สดุ ค่ายรถยนต์ก็รับซื ้อกันเยอะ มันเป็ นช่วงเวลาที่
เกิดปั ญหาพอดี ท�ำให้ การซื ้อยางชะลอ ราคายางมันเลยตก แต่สกั พัก ณ เวลานี ้มันเริ่ม
ขึ ้นมาแล้ว มันก็จะค่อยๆ แก้ ปัญหากันไป
ถัดไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ ปัญหาโดยการไปเจรจากับกลุ่ม
BRN “จริ งๆ แล้ ว คุยๆ ไปก็ไม่ร้ ูจะได้ เรื่ องรึเปล่า แต่สงครามมันก็ต้องอยูท่ ี่การเจรจา”
ถ้ าไม่เจรจามันก็ต้องเป็ นปั ญหาไปอยูอ่ ย่างนี ้
ถ้ าเจรจาแล้ วเราเสียก็ถือว่าการเจรจาล้ มเหลว
ถ้ าเจรจาแล้ วมันออกมาได้ ประโยชน์ร่วมกัน ก็นา่ จะเจรจา
“แต่มนั เป็ นเรื่ องยากมาก” พลเล่าให้ ฟังต่อว่า อย่างตอนที่มนั เกิดใหม่ๆ เขาก็
เคยลงไปที่นนบ่
ั ้ อยมาก มีเพื่อนเป็ นมุสลิมเยอะเคยลงไปแจกทุน ขอทุน หาเงิน หาทุน
ไปให้ กบั เด็กๆ ที่พอ่ แม่ถกู ยิง ช่วงนันก็
้ อยูใ่ นท้ องถิ่น รับรู้ปัญหามาบ้ าง ซึง่ ดูแล้ วท่าทาง
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มันจะยาก และด้ วยความรู้สกึ ของคนมุสลิมเขาไม่เชื่อภาครัฐ เขาเกลียดทหารต�ำรวจ
“ส่วนหนึง่ ที่ผมสัมผัสเห็น”
แต่กอ่ นทางมุสลิมบางส่วนก็จะเชื่อใจเฉพาะทางทหารเรื อในค่ายที่นนั่ เท่านัน  ้
เขาจะไม่ชอบต�ำรวจกับทหารบก ถ้ ากลับไปดู ไปอ่านข่าว ต�ำรวจกับทหารบกจะตาย
บ่อย ทหารเรื อจะไม่คอ่ ยมี แต่หลังๆ ก็เริ่ มมีทหารเรื อด้ วย
ย้ อนกลับมา ถ้ าถามว่าหากไม่เจรจาจะท�ำอย่างไร ?
แต่ข้อเท็จจริง “มันได้ แรงสนับสนุนจากต่างชาติจากทางมาเลเซียก็เป็ นส่วนหนึง่ ”
ถึงเวลานี “เหตุ
้ การณ์มนั จะยุง่ แต่มนั ต้ องจบ”  ในวันข้ างหน้ าทางกรมอาเซียน
เขาอาจจะต้ องถามทางมาเลเซียว่าจะส่งเสริ มเรื่ องแบบนี ้ไหม ? เพราะมันจะต้ องเป็ น
พื ้นทีเ่ ดียวกันแล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ ้น
ถ้ าต้ องใช้ เงินสกุลเดียวกันในอนาคต มันเป็ นที่เดียวกันต้ องเชื่อมโยงกัน
ปั ญหาเหล่านี ้ทีเ่ กิดขึ ้น ทางประเทศไทยเองก็เสียประโยชน์ มาเลเซียเองก็เสีย
ประโยชน์...
“แต่คดิ ว่ามันต้ องจบ แต่ไม่ร้ ูมนั จะจบแบบไหน”
ด้ านคุณอภิสิทธิ์กับพรรคฝ่ ายค้ าน “ผมก็เขียนด่าเขามากเหมือนกันนะ”
ในแง่ของอภิสทิ ธิ์ พลเล่าให้ ฟังว่า ตอนแรกๆ ก็มีความคาดหวังกับตัวเขามาก
ถ้ าจ�ำได้ ตอนที่อภิสิทธิ์เป็ นโฆษกรัฐบาลสมัยที่คณ
ุ ชวนเป็ นนายกฯ ตอนนันเขาคงมี
้
ความขัดแย้ งกันอะไรบางอย่าง ซึง่ อภิสทิ ธิ์กล้ าที่จะพูด แต่คณ
ุ ชวนโกรธมาก
เขากล้ าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นแบบคนรุ่นใหม่ได้ ท่านชวนแกเบรกและต�ำหนิ
ตังแต่
้ นนมาก็
ั ้ ไม่กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่ องของในพรรคอีกเลย
“เขาก็เหมือนต้ องถูกท�ำตาม ก็ไม่ต่างอะไรกับนายกฯปู ที่จะต้ องฟั งเสียงผู้
บริ หาร ก็ไม่เป็ นตัวของตัวเอง” พอเขาเป็ นหัวหน้ าพรรคซึง่ ก็เป็ นคนรุ่นใหม่ที่โอเค
แต่พอมาถึงจุดหนึง่ หลังจากเป็ นนายกฯ และมีเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์
“ผมว่าแกเสียศูนย์ ไปแล้ ว” เพราะ เป็ นการเมื องที่ จะชิ งไหวชิ งพริ บ จน
กระบวนการของฝ่ ายค้ านเสีย ในรู ปแบบของการโยนโต๊ ะ ทุ้มโต๊ ะ หรื อท�ำอะไร   ซึง่
อภิสทิ ธิ์นา่ จะเป็นหัวหน้ าฝ่ ายค้ านที่อยูใ่ นหลักการ และสามารถที่จะคุมพลพรรคของ
แกให้ อยูใ่ นกระบวนที่นา่ เชื่อถือต่อกระบวนการทางรัฐสภามากกว่า
“ไม่วา่ จะแพ้ หรื อชนะก็ไม่ต้องแสดงอย่างนี ้ก็ได้ ”
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อภิสทิ ธิ์นา่ จะคุมให้ ได้ มันเหมือนกับว่าหัวหน้ าฝ่ ายค้ านให้ ท้ายกับคนในพรรค
เล่นบทโหด เลว เถื่อน ซึง่ มันไม่ได้ เสียแค่ภาพลักษณ์ของพรรคอย่างเดียว มันเสียไปถึง
อภิสทิ ธิ์ด้วย และในวันหนึง่ แกก็สามารถท�ำอย่างนันได้
้ โดยที่ประชุมกันเรี ยบร้ อย หลัง
กลับเข้ ามาก็คมุ เกมอยู่
แสดงให้ เห็นว่า วันทีม่ นั เกิดเหตุเหล่านันมั
้ นเป็ นการเตรียมพร้ อมทีจ่ ะป่ วนสภา
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และภาพพจน์ที่ออกมา “มันไม่ดีเลย”
การที่ผ้ นู �ำฝ่ ายค้ านจะเล่นแบบนี ้มันไม่ได้ อยูใ่ นกติกาของระบอบรัฐสภา ซึง่ ก็
เป็ นเรื่ องที่นา่ เสียดาย “แต่ในวงการเขาวิเคราะห์กนั แล้ ว ว่าอภิสทิ ธิ์เขาไม่สามารถที่จะ
กลับมาเป็ นนายกฯ ได้ อกี ถ้ าโดยเงื่อนไขปกติ ในรูปแบบของการเลือกตัง้ ควรจะเปลีย่ น
ตัวกันได้ แล้ ว”
ย้ อนกลับมาที่เหตุการณ์ตรงแยกราชประสงค์ ตอนนันพลบอกว่
้
า มันมีการ
ตายกันจริ งๆ มันมีการสัง่ การของรัฐบาลจริ งๆ มันเป็ นการฆ่ากันจริ งๆ ซึง่ เขาไม่ควรจะ
ใช้ กระสุนจริ ง งบประมาณในการใช้ กระสุนจริ งตอนนันเยอะมาก
้
คืนวันที่จะเกิดเหตุการณ์ก็มีสายข่าวโทรมาบอกว่า คืนนี ้ก่อนรุ่งเขาจะเอาจริง
ทางเราก็ให้ นกั ข่าวถอนตัวออกมาให้ หมดจากในพื ้นที่ แล้ วคืนนันค่
้ อยเข้ าไปใหม่ ไป
อยูต่ รงจุดของทหารกับต�ำรวจ
ปรากฏว่าคืนนันประมาณตี
้
5 รถทังหมดของกองทั
้
พที่จะเข้ าไปสลายม๊ อบก็
ไปรอตามจุดต่างๆ “คืนนี ้จะมีการถล่มกันแน่ๆ มีคนตายแน่ๆ”
ด้ านนักข่าวก็ต้องใส่เสื ้อเกราะกันเข้ าไป “จากนันเขาก็
้
เข้ าไปสลายการชุมนุม
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แบบยิงกันจริ งๆ ต้ องการจะเข้ าไปยิงพวกแกนน�ำ” ท�ำให้ มีการตายกันเกิดขึ ้น มีการสัง่
การจริ ง
ฉะนันพวกที
้
่สงั่ การเขาก็จะต้ องรับผิดชอบ ตามหลักในแง่กฎหมาย
และมีตอนที่เขาไปหลุดตอนที่ไปออกรายการ BBC ต่างประเทศ นักข่าวจี ้จน
เขาต้ องยอมรับ “ซึง่ มันเป็ นสิง่ ที่เขาท�ำพลาดไป แต่มนั เป็ นความจริ ง” พลย� ้ำ 
เขาอยากจะปฏิเสธแล้ วโยนให้ กบั สุเทพ และโยนให้ กบั ทางกองทัพ
“แต่ทางกองทัพไม่พดู อะไรเลย” โดยกองทัพท�ำในแง่ทางกฎหมาย เพราะมัน
มีการสัง่ การจากผู้น�ำ
ส่วนเรื่ องคดีก็ต้องไปพูดในเรื่ องของข้ อเท็จจริ งว่า มันมีการฆ่าโดยการสัง่ การ
ต้ องไปสู้โดยกระบวนการยุติธรรมว่าจริ งๆ แล้ วอ�ำนาจการสัง่ การโดยกฎหมาย ต้ อง
คุ้มครองเขาหรื อเปล่า
แต่ถามว่าประชาชนตายจริ งหรื อเปล่า...
“จริง” เพราะมีการสัง่ การโดยภาครัฐ ส่วนทหารก็ถอื ว่ามีคดีตดิ ตัวไปด้ วยพร้ อม
นายกฯ เขาอาจจะพูดว่าไม่มีเจตนา แต่มนั มีเหตุที่จะต้ องเข้ าไปสลาย หรื อเข้ าไปขอ
พื ้นที่แล้ วใช้ อาวุธยิง จะใช้ อาวุธอะไรตามพ.ร.บ.ตามกฎหมายก็ไปว่ากันในศาล
“แต่ซวยที่สดุ ก็คือ คนตาย ถึงจะรอด แต่คนที่ตายก็คือ ตาย”
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จากความคิด...สู่ตัวการ์ตูน

พลเลือกที่จะหยิบประเด็นข่าว โดยการเขียนจดโน้ ตใส่กระดาษเก็บไว้ ก่อน
อย่างเช่น สุเทพบอกว่าวันที่ 20 และ 24 จะมีคนมาเป็ นล้ าน
ถามว่าท�ำไมต้ องวันที่ 20 เพราะว่ารอศาลรัฐธรรมนูญ โดยเขาจะใช้ ศาลเป็ น
เครื่ องมือที่จะเดินเกมต่อ
สมมติจะเขียนการ์ ตนู “ผมก็จะโน้ ตเขียนไว้ วา่ มี ม๊ อบ, นกหวีด และอภิปราย
ทีนี ้ก็มาดูวา่ ตัวไหนน่าจะหยิบมาเล่นในวันนี ้”
สมมติเลือกนกหวีด... แล้ วไงต่อ ?
จะเขียนเสียดสีคน หรื อ เอาเรื่ องสบายๆ ที่ไม่ผกู มัด
“ผมก็เลือกที่จะเอาเรื่ องที่ไม่ผกู มัดก่อน”
แต่เลือกเอาเรื่ องนกหวีด ก็เขียนประมาณว่า
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A : สิง่ แวดล้ อมของบ้ านเมืองเราเริ่ มย�่ำแย่ สัตว์ป่าก็ตายไปเยอะ  
B : ก็อาจจะบอกว่าไม่จริ ง สิง่ แวดล้ อมบ้ านเราก็ยงั ดี ยังมีสตั ว์ป่าอยูใ่ นบ้ าน
เราอีกเยอะเลย
A : ก็บอกว่ามันมีที่ไหนมันตายไปหมดแล้ ว
B : มี… ก็ไปที่ราชด�ำเนิน นกหวีดเต็มเลย
ก็จะเป็ นอะไรท�ำนองนี ้พอมันได้ โจทย์มนั ต้ องคิดก่อนว่าจะโยงไปสูเ่ รื่ องอะไร
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“แนวการ์ ตนู ของเราก็จะให้ รอยยิ ้มกับคนอ่าน จะไม่ให้ ความเกลียดชัง”
สมมติวา่ สุเทพบอกว่าจะยกระดับการชุมนุม
“ผมก็มาเขียนว่าจะยกยังไง ก็คดิ ง่ายๆ ว่าถ้ าเขาจะยกระดับการชุมนุม พี่น้อง
พร้ อมไหม ก็มีคนตอบว่าพร้ อม ก็เอาที่สเุ ทพยืนอยูย่ กระดับซ้ อนให้ สเุ ทพขึ ้นไปยืนอีก
ระดับหนึง่ ยกระดับการชุมนุม คือ เวทีอาจจะอยูต่ ดิ กับพื ้น ก็ยกระดับให้ สงู ขึ ้นไปต่อ
ขึ ้นไป”
“นี่ยงั ไม่เขียนนะ” แค่อธิ บายวิธีคิดให้ มนั เป็ นมุกตลกบวกกับเสียดสี หรื อ
ประเด็นที่วา่ เราอยากเสียดสีแรงๆ เราก็ต้องคิดอีกมุมหนึง่
“แต่ผมจะไม่พดู ว่าอภิสทิ ธิ์โง่ หรื อ นายกฯ ปูโง่ เพราะว่ารู้สกึ ว่าถ้ าคนเดินมา
ถึงการเป็ นผู้น�ำ ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตามแต่มนั ไม่มีทางที่จะไปบอกว่าคนๆ นันโง่
้ ได้ ”
“เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราบอกว่าเขาโง่ เราก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ เราจะฉลาดกว่าเขารึเปล่า ฉะนัน้
ความเป็ นมนุษย์ก็ไม่ควรจะไปดูถกู กัน เรื่ องของความโง่ความฉลาด”
การ์ ตนู ส่วนหนึง่ “ผมเชือ่ ว่ามันมีอทิ ธิพลต่อคนอ่าน เพราะดาราก็เป็ นผู้น�ำทาง
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สังคม การ์ ตนู มันก็เป็ นผู้น�ำทางสังคม ที่จะชี ้น�ำให้ คนเชื่อ ให้ คนคล้ อยตาม”
“นัน่ คืออันตราย” การ์ ตนู ถ้ ามีทศั นะคติที่เป็ นลบมันก็จะท�ำให้ คนเชื่อเขา
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แต่คนที่ไม่เชื่อเขาก็จะด่าเรา ฉะนันมั
้ นต้ องไตร่ตรองดูพอสมควร
ถ้ าเป็ นการ์ ตนู ตลกแบบทัว่ ๆ ไปมันจะบันเทิง  แต่อะไรที่มนั เกิดขึ ้นกับเรื่ อง
การเมืองที่ถกู ระบุวา่ เป็ นการ์ ตนู การเมืองหรื อการ์ ตนู เสียดสีมนั ก็ต้องระมัดระวัง
มันก็แล้ วแต่เหตุการณ์วา่ เราจะหยิบมุกตลกหรื อว่าเสียดสีมาใช้
นอกจากนี ้ก็ใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบเปรี ยบเปรยก็มี
“นักเขียนการ์ ตนู บางคน การ์ ตนู ไม่ได้ ถกู แสดงโดยภาพ”
“ถ้ ากลับไปดูของพี่ชยั ราชวัตร หรื อขวดเดลินิวส์ หรื อของผมเอง” มันไม่ได้ ใช้
ตัวการ์ ตนู ท�ำงานอย่างเต็มที่ จะใช้ ภาษาเป็ นตัวด�ำเนินเรื่ องมากกว่า
กลายเป็ นว่าบางเหตุการณ์การ์ ตนู เป็ นตัวรอง แต่ภาษาเป็ นตัวหลัก เพราะว่า
ใช้ การแสดงออกมาโดยค�ำพูด แล้ วใช้ ค�ำพูดมาเสียดสีมากกว่าที่จะแสดงทางการ์ ตนู
การ์ ตูน พอมี 3 ช่ อ ง มัน ถูก หัก มุม โดยค� ำ พูด แล้ ว ตัว ละครก็ ก ลายเป็ น
ตัวประกอบเพื่อที่จะด�ำเนินให้ ค�ำพูดนัน้ มันเกิดขึน้ ก็เลยกลายเป็ นว่าการ์ ตูนเป็ น
ตัวประกอบของเนื ้อหาและเก๊ ก
แต่พอเป็ นการ์ ตนู ช่องเดียวตัวรู ปการ์ ตนู จะต้ องท�ำงานหนักกว่าค�ำบรรยาย
เพราะตัวการ์ ตนู มันจะแสดงความเสียดสีเรื่องหนักๆ อย่างนี ้ได้ เหมือนกับเราท�ำให้ เรื่อง
ที่หนักๆ มันเบาลง
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ส่วนประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการน�ำมาเขียน คือ ศาล สถาบัน ศาสนา 3
สิง่ นี ้ต้ องไม่เขียนเลย
พลเล่าให้ ฟังว่า เขาเคยเขียนเรื่ องศาลพระภูมิแล้ วใช้ ไม้ ค� ้ำจนบรรณาธิการ
ต้ องมาบอกว่าเปลี่ยนได้ รึเปล่าเดี๋ยวหนังสือเราจะถูกฟ้อง ยังไงคนดูเขาก็ร้ ูวา่ เขียนว่า
ศาล ถึงมันจะเป็ นศาลพระภูมิ ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา หรื อศาลอะไรต่างๆ
ตาชัง่ ก็เหมือนกันไม่สามารถที่จะเขียนตาชัง่ เอียงได้ เลย อาจโดนฟ้องได้ หรื อ
ศาสนาทุกศาสนาก็ต้องระมัดระวัง เล่นไม่ได้
“ผมเคยเขียนเรือ่ งสส.พรรคประชาธิปัตย์ กับเรือ่ งหมาก็ไม่ได้เพราะมุสลิมเขาไม่ชอบ”
แต่ความจริ งแล้ ว เขาไม่ได้ ตงใจจะเขี
ั้
ยนแบบนัน้ มันก็ขึ ้นอยูก่ บั การตีความ
ปั ญหาในการท�ำงาน พลบอกว่าอาจจะมีบ้างบางทีที่เก๊ กมันห่วยมาก เพราะ
เขาไม่คอ่ ยมีเวลา ต้ องท�ำงานด้ านการบริ หารไปด้ วย
เขาเล่าต่อว่า หากเมื่อก่อนถ้ าจะไปไหนก็จะเขียนไว้ ก่อนประมาณ 5 วัน ซึง่
เป็ นเก๊ กทีไ่ ม่ได้ ลงลึก โดยใช้ สมมติฐานของนักการเมืองมาเป็ นตัวตัง้ โกง กิน กระล่ อน
หรืออะไรต่างๆ แล้ วจับประเด็นเอาโกง กิน กระล่อน มาเขียนเป็ นเก๊ กแบบไม่มเี หตุการณ์
พักหลังๆ เดินทางต่างจังหวัดบ่อย ก็ใช้ วธิ ีการไปเขียนทีต่ า่ งจังหวัด แต่ถ้าเกิด
งานมันยุง่ ตลอดทังวั
้ นก็เขียนไม่ได้ ช่วงหลังก็เลยไม่ได้ เขียน ปล่อยให้ เอาโฆษณามาลง
“แต่ตอนนี ้ก็กลับมาตังล�
้ ำได้ แล้ ว ก็คดิ ว่าต้ องปฏิวตั ติ วั เอง ต้ องตรวจสอบตัวเอง
ตลอดเวลา ถ้ าเราจะต้ องเป็ นนักเขียนไม่ใช่ในมุมของนักบริหาร”  เขาบอกว่า ต้ องตรวจ
สอบตัวเอง ตรวจสอบเก๊ ก ตรวจสอบฝี มอื ในการเขียนว่าต�ำ่ ไปไหม แล้ วมาประเมินตัวเอง
“ณ วันนี ้ผมพร้ อมทีจ่ ะตรวจสอบแก้ ไขจุดบกพร่องของตัวเองว่า อย่างน้ อยทีส่ ดุ
เราได้ หน้ าหนังสือพิมพ์ในการลงการ์ตนู มันมีมลู ค่ามหาศาล”
พลอธิบายต่อว่า สมมติหากเราจะขายโฆษณาตรงพื ้นที่ของการ์ ตนู ตรงนี มั้ น
มีมลู ค่ามันเป็ นแสน เป็ นหมื่นในวันเดียว “ดังนันผมคงไม่
้
มีเงินที่จะไปจ้ างที่ตรงนี ้มา
เขียนได้ ” ฉะนันกลั
้ บกันเมือ่ เราได้ พื ้นทีก่ ค็ วรจะใช้ พื ้นทีต่ รงนี ้ให้ ได้ ประโยชน์
โชคดีที่วา่ เขาอยูใ่ นองค์กรแล้ วรู้กระบวนการท�ำงาน ท�ำให้ ร้ ูต้นทุนค่าใช้ จ่าย
ขององค์กร ท�ำให้ ประเมินสถานการณ์อะไรได้ ในการท�ำงาน
“ณ เวลานี ้เก๊ กที่ผมพอใจมากที่สดุ ก็เป็ นเก๊ กของพี่อรุณ”
ซึง่ พลบอกว่า เมื่อก่อนแกเหมือนจะไม่ดีแล้ ว แต่แกมีโอกาสกลับมาเขียนใน
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มติชนรายวันก็มนั ส์ขึ ้น มติชนสุดสัปดาห์ก็มนั ส์ขึ ้น ในขณะที่เมื่อก่อนแกเขียนที่โพสต์
ทูเดย์และกรุงเทพธุรกิจ ซึง่ ตอนนันชื
้ ่อแกเป็ นนักเขียนเก่า สู้พี่ชยั ยังไม่ได้ เลย
ตอนหลังแกกลับมา ด้ วยวิธีการเขียนการคิดของแกทันสมัยขึ ้น ซึง่ ตรงนี ้มัน
ท�ำให้ เขาเห็นว่าต้ องท�ำอย่างนี ้บ้ าง ต้ องคอยตรวจสอบตัวเอง
ในขณะที่วนั นีเ้ ขามองว่า คุณชัย ราชวัตรสโลว์ดาวน์ลงไปเรื่ อยๆ โดยยก
ตัวอย่างให้ ฟังตอนที่คณ
ุ ชัย เขียนค�ำว่ากะหรี่ หรื ออะไรก็ตามแต่
หากพูดถึงการ์ ตนู พูดถึงนักการเมือง พูดถึงความถูกต้ อง สิง่ ที่พี่ชยั ท�ำนันถู
้ ก
ต้ อง นักเขียนการ์ ตนู ต้ องแสดงจุดยืนอะไรสักอย่าง
“แต่พี่ชยั เขาก็เป็ นพี่ ผมก็ไม่เคยไปต�ำหนิอะไรเขาเลยนะ”
“แต่ผมก็เป็ นนักเขียนการ์ ตนู คนหนึง่ ที่ร้ ูร้อนรู้หนาว มีความรู้สกึ เหมือนมนุษย์
คนหนึง่ รักบ้ านเกิดเมืองนอน รักประเทศของเรา”
แต่เขาไม่ได้ หมายความว่า ไม่แสดงความเห็นแล้ วจะไม่รัก อย่างน้ อยที่สดุ
“ผมว่าคนเราต้ องมีความเคารพ ความเป็ นมนุษย์ร่วมกัน”
“แม้ แต่พวกขอทาน คนที่ด้อยโอกาสเราก็ไม่ควรจะไปดูถกู หรื อผู้หญิงที่เลว
ที่สดุ ก็ไม่ควรถูกการประฌาม” เขาอธิบายต่อว่า การโง่ ฉลาด ผู้หญิงหากิน มันเป็ นวิถี
ชีวิตทางสังคม ที่จริ งๆ มันก็แย่อยูแ่ ล้ ว แล้ วเราจะหยิบขึ ้นมาพูดท�ำไม ถ้ าจะพูดเพื่อแก้
ปั ญหา ให้ ทกุ ชีวิตมันดีขึ ้น ฉะนันคนที
้
่เป็ นโสเภณีก็คงจะแย่ที่สดุ ด้ อยโอกาสที่สดุ
มันเป็ นความผิดทังหมดของเขารึ
้
เปล่า?
แม้ แต่ป้ายที่ถกู รณรงค์โรคเอดส์วา่ เป็ นเอดส์แล้ วตาย มันก็ไม่ได้ ให้ ทางรอด
กับผู้คนที่เป็ นเลย
“คุณเป็ นแล้ วตาย” อาจจะท�ำให้ คนทีเ่ ป็ นอยูช่ อ็ คตายก็เป็ นได้ หากมาเห็นป้าย
แต่ความเป็ นจริงโรคนี หากเป็
้
นแล้ วมันก็ยงั อยูไ่ ด้ ด้วยการรักษา อยูไ่ ด้ ด้วยการ
ก�ำลังใจในสังคม
กลับมาที่การ์ ตนู หากจะมองไปแล้ วในการท�ำงานเขียนนัน้ พลบอกว่า อย่า
ไปหวังแต่รายได้ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คณ
ุ ภาพมันแย่ รายได้ ก็จะหาย แต่ถ้าเรามีคณ
ุ ภาพ
ในการเขียนในการท�ำงาน ก็ต้องเอาคุณภาพของงาน แล้ วรายได้ มนั จะตามมา
“ถ้ าเราเขียนแบบเห็นแก่เงินให้ มนั จบไปๆ มันเหมือนกับท�ำร้ ายตัวเอง”
อย่าเอารายได้ เป็ นที่ตงั ้ ต้ องเอาความสนุก ความดีที่คนที่จะอ่านของเราให้
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เขาได้ ค้ มุ ค่าที่สดุ ท�ำงานเป็ นอย่างไรคนอ่านก็ดเู ราออก “หลอกคนอ่านไม่ได้ ” เพราะ
ต้ องเตือนตัวเอง ว่าคนทีเ่ ขาอ่านการ์ ตนู เราเขาไม่ใช่คนโง่ แล้ วเราก�ำลังเขียนให้ คนฉลาด
อ่าน มีทงที
ั ้ ่เป็ นหมอ เป็ นด็อกเตอร์ เป็ นรัฐมนตรี เป็ นแม่ค้า เป็ นนักธุรกิจ มันมีความ
หลากหลาย
แล้ วคุณจะเขียนให้ คนกลุม่ ไหนอ่าน คุณจะเขียนให้ คนที่เป็ นแม่ค้าอ่าน ?
ไม่มีทาง...
เพราะคนทีเ่ ขาเป็ นด็อกเตอร์ เขาก็อา่ น คนทีเ่ ป็ นหมอเขาก็อา่ น คนทีเ่ ป็ นทหาร
เขาก็อา่ น ฉะนัน้ คุณต้ องเขียนให้ คนที่เขามีความรู้หลากหลาย ดูเราอยู่
“ต้ องไม่แสดงความโง่ออกไป” เขาย� ้ำ ถ้ าหากจะเขียนอะไรก็หาข้ อมูลสักหน่อย
เพราะว่าเราก็เหมือนนักแสดง ไม่วา่ เราจะร้ องเพลงเล่นดนตรี อย่าลืมว่ามันไม่ใช่คน
นิดเดียวอ่าน มันเป็ นคนกลุม่ ใหญ่
ส่วนในการท�ำงานก่อนทีจ่ ะลงมือเขียนการ์ตนู ก็ต้องหาข้อมูลจากการอ่านหนังสือ
สมมติ จะเขียนเรื่ องการเมือง มันก็ไม่ได้ หมายความว่า คนอ่านจะอ่านแต่
การเมืองอย่างเดียว เราต้ องอ่านหลายๆ อย่าง จึงจะท�ำให้ ข้อมูลแน่น หากจะเขียนเรื่ อง
การเมือง แต่เราโยงเข้ าหาแต่นกั การเมืองมันก็ไม่ได้ ต้ องมีสภุ าษิต สิง่ แวดล้ อม ดารา
ธรรมชาติ มันจะช่วยเราให้ สามารถดึงมาใช้ เป็ นเก๊ กได้ ท�ำให้ งานของเรามีเสน่ห์
“หากเราเขียนเรื่ องที่อยูแ่ ต่ในรัฐสภาไม่ออกไปจตุจกั ร ไม่ออกไปมาบุญครอง
เราไม่ออกไปที่สยามเลย เราก็จะเป็ นงานที่แคบๆ”
เพราะฉะนันจึ
้ งจะต้ องอ่านทุกอย่าง และทุกอย่างมันก็จะสามารถเอาเข้ ามา
เชื่อมโยงได้ ถ้ าจะเขียนเอาตลกอย่างเดียว บ้ าบอคอแตกอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้ องมีอย่าง
อื่นเข้ ามาด้ วย
โดยปกติ “ผมเป็ นคนหนึง่ ทีส่ นใจการเมืองมาก่อนทีจ่ ะมาเขียนการเมือง” เป็ น
คนที่อยูใ่ นชุมชน ชอบที่จะเป็ นผู้น�ำทางชุมชน เพื่อให้ สงั คมที่เราอยูใ่ นหมูบ่ ้ านมันดีขึ ้น
แต่กไ็ ม่เคยคิดว่าจะได้ มาเขียนการ์ ตนู การเมือง พอมีโอกาสก็เลยคว้ ามันเอาไว้
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รู้จัก... พล ข่าวสด
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“พล ข่าวสด” หรือ สุรพล พิทยาสกุล เริ่มแรกเขาท�ำงานอยูท่ กี่ าร์ ตนู ขายหัวเราะ
อยู่พกั หนึ่ง จากนันก็
้ เปลี่ยนไปเขียนแบบเรี ยนให้ กบั กระทรวงศึกษาธิการ มีเพื่อนๆ
ประมาณ 4-5 คน ตังกลุ
้ ม่ โดยใช้ ชื่อว่า กลุม่ เบญจรงค์ เขียนการ์ ตนู แบบเรี ยนต่างๆ เช่น
มานี มานะ ตอนหลังปรับปรุงก็จะมีเจ้ าโต เพิ่มขึ ้นมา และจะมีพิกเจอร์ บ๊ คุ เป็ นการ์ ตนู
ส�ำหรับเด็ก
หลังจากนันมี
้ คนรู้จกั กันเปิ ดหนังสือพิมพ์ข่าวสด จากคนที่เขียนการ์ ตนู ตลก
การ์ ตนู เด็ก การ์ ตนู แบบเรียน ก็เลยมาเขียนการ์ ตนู การเมือง ท�ำให้ กลายเป็ นสิง่ ทีท่ ้ าทาย
ตอนนี ้เขาท�ำมาประมาณ 20 กว่าปี แล้ ว
ตังแต่
้ ขา่ วสดฉบับแรกที่ออก ก็เขียนมาเรื่ อยๆ
แต่ตอนแรกๆ ก็ไม่ได้ ใช้ ชื่อว่าหนูนากับป้าแจ่ม เพราะยังหาสไตล์ไม่เจอ
สมัยก่อน พีช่ ยั เขามีชอื่ เสียงด้ านนี ้ การ์ ตนู ก็เลยออกมาแนวเดียวกันกับของพี่
ชัยเสียเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ผู้ใหญ่มากับทุง่ หมาเมิน, ปลัดเกลี ้ยงคนเก่ง ของแอดเดลินวิ ส์
ของพลก็จะเป็ นก�ำนันเทิ ้ม ซึง่ ไม่พ้นรูปแบบที่มนั ถูกตามๆ กันมา จะไม่คอ่ ยมี
ใครฉีกรูปแบบออกไปเลย
พอการเมืองช่วงหนึง่ มีการเลือกตังโดยบรรหาร
้
ศิลปะอาชา ได้ เป็ นนายกฯ ซึง่
เป็ นเรื่องทีเ่ ซอร์ ไพรมาก และเป็ นเรื่องทีท่ กุ คนคาดไม่ถงึ เพราะคนไม่คอ่ ยจะรู้สกึ ยอมรับ
เพราะคุณบรรหารดูภาพพจน์เป็ นคนที่ธรรมดา ซึง่ เป็ นเรื่ องที่คนอื่นอาจจะดูถกู ดูเคลน
มีอยูช่ ว่ งหนึง่ เผอิญว่าผู้บริ หารหนังสือพิมพ์ในขนาดนัน้ เห็นว่าความเป็ นนา
ยกฯ บรรหารกับครอบครัวคุณหญิงแจ่มใส และลูกหนูนา ที่ดแู ล้ วเป็ นครอบครัว
เขาก็เลยอยากให้ ลองเขียน เปลี่ยนบุคลิกจากก�ำนันเทิ ้ม มาเป็ นหนูนา ใน
บุคลิกที่เป็ นเด็กกับป้าแจ่ม ซึง่ ผู้ใหญ่ที่นี ้ได้ ให้ แนวทางในการเขียน ก็เลยเป็ นที่มาของ
หนูนากับป้าแจ่ม ตัวละครมาจากลูกของคุณบรรหาร กับภรรยาท่าน
แต่ตอนนีป้ ้ าแจ่มไม่ค่อยได้ เข้ ามาเล่น จะเปลี่ยนเป็ นสิงสาราสัตว์มาเป็ น
ตัวประกอบแทนมากกว่า
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เมื่อระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็น
เมื่อความเห็นของแต่ละคนนั้นไม่จำ� เป็นว่าจะต้องเหมือนกัน
ความขัดแย้งจึงถือเป็นธรรมดา

...

ทางออก มีให้เลือกระหว่างคุยกันหรือจะตีกัน
เมื่อแพ้ชนะอย่างเด็ดขาด สันติก็ย่อมตามมาเอง
โลกมันก็ผ่านวิธีการแก้ไขความขัดแย้งมาทั้งสองแบบอย่างนี้
(ธีระ สุธีวรางกูร)

จุลนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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เสรีภา

การต่อรองแย่งชิงให้ได้มาซึ่งอำ�นาจ
ผลประโยชน์ และพวกพ้อง
ไม่ว่าจะเป็นใครคนใด หรือพรรคการเมืองใดก็ตาม
ที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
สู่เสรีภาพแห่งความคิดของการ์ตูนนิสต์
ที่จะทำ�ให้คุณหลุดกรอบ...

