
‘ไมลดทอนพระราชอำนาจวันนี้ ก็ยังไมตาย’’ ไชยันต ไชยพร 

IN FOCUS 

• การเมืองไทย ยังไมถึงทางตัน และหาทางออกได ผานกลไกรัฐสภา โดยเลือกเอาปญหาจากท่ีชุมนุม 
ใชสภาผูแทนราษฎรใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 

• ในความเห็นของไชยันต เขารูสึกวา กลุมราษฎรมีความพยายาม ‘ยั่วยุ’ ใหเกิดความรุนแรงมากเกินไป 
และ ‘ใจรอน’ เพ่ือใหการชุมนุมจบเร็ว ซ่ึงทายท่ีสุด ผลลัพธอันเปนไดท้ังม็อบชนม็อบ มือท่ีสามเขามา
สรางความรุนแรง หรือรัฐประหาร 

• การลดทอนพระราชอำนาจในระบอบประชาธิปไตย สามารถทำได ผานการแกไขรัฐธรรมนูญ หากทุก
คนในสังคมเห็นพองตองกัน แตตอนนี้ ยังไมใชเรื่องจำเปน 

ชื่อของ ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร ศาสตราจารยประจำคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดดเดนข้ึนมาทุก
ครั้ง ยามท่ีมี ‘วิกฤต’ ทางการเมือง 

เพราะในบรรดานักวิชาการหลายคนท่ีมี ‘ขาง’ และเรียกตัวเองวาเปน ‘ฝายประชาธิปไตย’ ในมุมมมองของ
คนนอก ไชยันต มักจะอยูในข้ัวท่ีตรงกันขาม แตก็ไมได ‘สุดโตง’ หลายคนเห็นตรงกัน และยืนยันวาความ
คิดเห็นของไชยันตนั้น อยูในขายท่ีพอรับฟงได 

และหากถอยมามองใหไกลกวานั้น ในฐานะผูเชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาการเมือง เจาของงานวิจัยหลายชิ้นท่ี
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ความเห็นของไชยันต ก็ยิ่งนารับฟง 

เพ่ือใหหลุดจาก Echo Chamber หรือ ‘เสียงกองในหองแคบ’ ท่ีวนเวียน รายลอมกลุม ‘คนรุนใหม’ ใหอยูใน
ฝาย ‘เชียรม็อบ’ เพียงอยางเดียว The Momentum ลองพูดคุยกับไชยันต เพ่ือฟงมุมมองของเขาวา ใน
สถานการณการเมืองท่ียุงเหยิง พัวพันกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรงขณะนี้ ตัวเขาเอง ผูท่ีถูกฝายเดียวกัน
เรียกวาเปน ‘ตัวท็อป’ ของฝายอนุรักษนิยม เขาเห็น ‘แสงสวาง’ อะไรบาง 

ปญหาการเมือง 10 กวาปท่ีผานมา ทำไมถึงยังวนซ้ำ และยังหาความลงตัวในการจัดการโครงสราง
อำนาจไมได 

พูดงายๆ เลยนะครับ เวลามีวิกฤตการเมืองข้ึนมา มันเลนการเมืองกันแบบทีใครทีมัน คือไมยอมลดราวาศอก 
แลวก็ไมอยูในกติกา 

คือถากติกามีชองวาง ก็พยายามใชชองวางนั้นอยางสุดโตงท้ังคู ท้ังคูกรณีและคูขัดแยง แลวอีกอยาง เม่ือทีใคร
ทีมัน ก็ตองมีอะไรท่ีนอกกฎหมาย จนจบดวยการชุมนุมท่ีเกินเลยท้ังสองฝาย เมื่อมีการชุมนุมท่ีฝายหนึ่งชุมนุม
ได อีกฝายหนึ่งก็ตองทำได ทีใครทีมัน ไลกันไปเรื่อยๆ แลวสภาวะแบบนั้น สังคมไทยก็ยังไมไดมีสำนึกแบบ



ประชาธิปไตยท่ีแทจริง คนท่ีออกมาเคลื่อนไหว ก็รอใหชนะอยางรวดเร็ว คนท่ีไมไดออกมาเคลื่อนไหว แตเห็น
วาสังคมวุนวาย ก็ตองการใหจบอยางรวดเร็ว 

เพราะฉะนั้น การจบอยางรวดเร็ว ก็คือการ ‘รัฐประหาร’ ซ่ึงกลายเปนทางออกท่ีสอดคลองกับสำนึกแบบ
‘เปราะบางมักงาย’ ของคนไทย 

  

คุณบอกวา ‘ทีใครทีมัน’ ไมจบ แตสุดทาย ในรอบ 20 ปที่ผานมา เรามีรัฐประหารถึง 2 ครั้ง ท่ีมี
จุดมุงหมายคือการลมใหมหมด เริ่มใหมหมด ทำไมยังแกปญหาไมได 

ในนักรัฐศาสตรสมัยใหม เขาทำการศึกษารัฐประหารในสามประเทศคือ ตุรกี โปรตุเกส อียิปต พบวา
รัฐประหารในชวงปลายๆ สงครามเย็น มันเปนรัฐประหารท่ีนำไปสูประชาธิปไตยได 

รัฐประหารไมเหมือนสมัยกอนแลวนะ สมัยกอนเปนเรื่องกองทัพเสียประโยชน กองทัพตองข้ึนมารักษา
ผลประโยชน หรือกลุมการเมืองเสียประโยชนก็ไปเข็นกองทัพขึ้นมา ไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะแกไขปญหาแลว
ทำใหเกิดประชาธิปไตย 

คำถามท่ีถามวา ทำไมรัฐประหารเกิดข้ึนมา แลวทำไมไมแกวิกฤตนั้น คำตอบก็คือ ในบางประเทศมันเปนได 
มันเกิดข้ึนไดจริงๆ แตการเกิดข้ึน มันตองใชระยะเวลาเปลี่ยนผาน ไมใชวาพอรัฐประหาร รางรัฐธรรมนูญใหม 
ก็สามารถกลับเขาสูประชาธิปไตยไดทันที มันตองมีชวงเวลาท่ีคณะรัฐประหารประคับประคองอำนาจของเขา 
เพ่ือท่ีจะประคับประคองรักษารัฐธรรมนูญที่รางมาใหมใหอยูในรองในรอย อยางโปรตุเกส นี่ก็ถือวาเปน
ตัวอยางของประเทศท่ีทำรัฐประหารแลวนำไปสูประชาธิปไตย 

แตของเรา สิบกวาปท่ีผานมา มันมีรัฐประหารสองครั้ง ครั้งแรกคือป 2549 พลเอกสุรยุทธ (พลเอกสุรยุทธ จุ
ลานนท) ข้ึนมาเปนนายกฯ แลวก็พยายามอยูในอำนาจใหนอยท่ีสุดคือปเดียว แลวก็มีรางรัฐธรรมนูญออกมา 
ประเด็นคือรางรัฐธรรมนูญท่ีออกมา มันไมไดเกิดจากการเห็นพองตองกันของทุกฝาย ซ่ึงมันก็ยากอยูนะ 
เพราะรางรัฐธรรมนูญ มันถูกรางมาเพื่อตีกรอบของพรรคการเมือง นักการเมือง ทำใหนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองก็เสียประโยชน ไมไดพอใจรัฐธรรมนูญเหลานั้น สุดทายฉันทามติก็ไมไดเกิด 

สังเกตวา พอมีประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2550 มีการเลือกตั้งปลายป 2550 สิ่งท่ีรัฐบาลพรรคพลังประชาชนทำ
ในวาระแรกๆ ก็คือ พยายามแกรัฐธรรมนูญเลย ท้ังหมดนี้ก็คลายกับการประกาศใชรัฐธรรมนูญลาสุดคือ 
รัฐธรรมนูญ 2560 มีการเลือกตั้ง 2562 ถึงเวลากอนจะเลือกต้ัง ก็มีการเคลื่อนไหววาจะตองแกรัฐธรรมนูญ
กอนดวยซ้ำ ซ่ึงก็สะทอนวา รัฐประหารสามารถยุติปญหาชั่วคราวไวได แตจะวางรากฐานไปสูประชาธิปไตย
ท่ีตั้งม่ันมันยากนิดนึง เพราะกติกามันยังไมเกิดการเห็นพองตองกันเทาท่ีควร 



ฉะนั้น ถาจะรางรัฐธรรมนูญใหมก็ตองทำใหเกิดความเห็นพองตองกันจริงๆ แลวก็ไมควรเรงวาใหแกภายใน
ระยะเวลาเทาไหร แตควรจะใหเกิดการมีสวนรวม เกิดการถกเถียงกันเปนวงกวาง จนแนใจแลววา เปนที่พอใจ
ของทุกฝาย 

  

วิธีการหาฉันทามติ ในรัฐสมัยใหมควรเปนอยางไร เพราะถาเปนแบบไทยๆ การรับฟงความเห็น หรือตั้ง
กรรมการสมานฉันท เอาทุกภาคสวนมาคุย มันอาจจะไมไดเปนตัวแทนของสังคมโดยรวม 

กรรมการสมานฉันท มันอาจเปนไดแควางกรอบอะไรบางอยาง แตกอนท่ีจะพูดถึงเนื้อหาก็ตองพูดกันกอนวา 
ใครคือคนท่ีจะเขามารางรัฐธรรมนูญ เชน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) หรือจะให ส.ส. 
ท่ีมาจากการเลือกตั้งจากพรรคตางๆ แลวก็ สว. ท่ีมาจากการแตงตั้งผสมกัน จะเอาสูตรไหน อีกสวนก็คือการ
เลือก สสร. ซ่ึงมีหลายสูตร บางสูตรบอกวาใหเลือกท้ังหมด บางสูตรบอกวาเลือกสวนหนึ่ง อีกสวนแตงต้ัง เชน 
50 คน มาจากผูเชี่ยวชาญ ก็ควรตองตกลงกันตั้งแตตน ถามันจะชา ก็ตองชา 

คือผมก็เห็นใจเขานะ ปญหาของเราสวนหนึ่ง มาจากผูชุมนุมเรียกรองใหจบเร็ว เพราะการชุมนุม ถึงแมไมได
นอนพักคางแรม แตวามันเหนื่อย แลวคนท่ีจะเขารวม เด๋ียวลาเกินไป ก็ตองขยับใหเกิดความรุนแรง เพ่ือจะ
พิชิตเด็ดขาด ซ่ึงมันเปนไปไมได 

  

แตกระบวนการพวกนี้จะไดรับการยอมรับไหม ถามันออกมาจากรัฐบาลท่ีเขาไมเช่ือถือ 

เขาควรจะเรียกรอง กลุมตางๆ ในประเทศนี้ ไมไดประกอบแคกลุมราษฎรกลุมเดียว แตยังมีกลุมอ่ืน ก็ใหเขา
เสนอความเห็นเขาไปในสภาผูแทนราษฎร ใหลงความเห็นวาตกลงแลว สูตรท่ีจะไดมา หรือสูตรท่ีจะใหรัฐสภา
แกควรเปนไง ผมวาคิดวาควรจะตองรับฟงความคิดเห็น ไมตองมีชุดรับฟงความคิดเห็นออกมาจากรัฐอีกแลว 
เดี๋ยวนี้สื่อมันงายจะตาย สมมติ The Momentum จะจัดเวทีสาธารณะ หรือเพจอ่ืนๆ จะจัดรับฟงความ
คิดเห็น สัญจรไปเรื่อยๆ จะเสียเวลาก็ตองเสีย แตมันตองการความเห็นพอง 

  

คุณยังเช่ือวารัฐสภาจะนำไปสูการหาฉันทามติ หรือแกรัฐธรรมนูญได 

เบื้องตนตอนนี้ กติกาจะเปนแบบไหน ควรตองออกมาจากรัฐสภากอน คือถามันไมมีหนวยงานท่ีมีอำนาจท่ี
เปนทางการ แลวคุณจะไปเรียกรองไอนูนไอนี่ ยังไงก็ตองผานเขา 

  



แลวตัวรัฐบาล ฝายบริหารซ่ึงหลายคนบอกวาไมเชื่อถือแลว จะนำไปสูการปฏิรูปไดไหม 

รัฐบาลเขาก็ปฏิรูปในแงของนโยบายประกันราคาขาว ราคายาง หรือโครงการคนละครึ่ง ท่ีเปนเรื่องเศรษฐกิจ 
แตในทางการเมือง ในชวงหลังรัฐประหาร 2557 ก็ทำไดแคทำใหม็อบหายไป หรือในแงความสงบเรียบรอย 
แตในแงของความสมานฉันททางการเมือง ไปๆ มาๆ จากการท่ีเขาสืบทอดอำนาจ ไดทำใหเขาเปนคูขัดแยง
กับคนท่ีเห็นตางโดยตรง คือถาเขาไมสืบทอดอำนาจ ถา 5 ปจบ แลวจะมีพลังประชารัฐก็ได แตพลเอก
ประยุทธถอย ไมยอมรับใหเสนอชื่อเปนนายกฯ ของพลังประชารัฐ ผมวาเรื่องมันไมรุนแรงขนาดนี้ 

  

แลวการหาฉันทามติรวม เหมือนท่ีนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทำตอนรางรัฐธรรมนูญ 2540 นำไปสู
การตั้ง สสร. เอาคุณอานันท ปนยารชุน มาเปน ประธานกรรมาธิการยกราง ทำไดไหม 

ทำได ก็ตองใหสภามีบทบาท ถาพลเอกประยุทธช้ำ ก็ใหสภาทำ เพราะสภายังมีพรรคเพ่ือไทยอยู ยังมี
ฝายรัฐบาล มีตัวแทนทุกฝาย แลวการแกกฎหมาย สภาคือองคกรท่ีทำหนาที่นิติบัญญัติ ในการแกรัฐธรรมนูญ 
สภาคือผูรับผิดชอบโดยตรงวาจะทำอยางไร 

  

แตตอนนี้ ปญหาคือรางรัฐธรรมนูญมีแครางท่ี 1 และ 2 ท่ีอนุญาตใหแกไดแคมาตรา 256 คือเปด
ทางเลือกสสร.เทานั้น รางอ่ืนตกหมด ทำใหขอเรียกรองของผูชุมนุมยังอยู โดยเฉพาะการขอใหปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย ผานการแกหมวด 1 บทท่ัวไป และหมวด 2 หมวดพระมหากษัตริย 

ในเม่ือเสียงในสภา ไมวาฝายคาน หรือรัฐบาลไมเอาหมวด 1-2 คุณก็ทำอะไรเขาไมได เวนแตจะเรียกรองให
เขายุบสภา เพ่ือใหมีการเลือกตั้งครั้งใหม เปนการวัดเสียงประชาชนวาจะแก หมวด 1 หรือ 2 มั้ย หรือไมก็ทำ
ประชามติกอนแกรัฐธรรมนูญก็ได เพราะการแกท้ังฉบับ เขากำหนดไวอยูแลววาตองทำประชามติ 

ทำประชามติ ก็มองไดสองอยางคือ แกมากอนแลวคอยทำประชามติ หรือวาทำประชามติวาจะแกหรือไม ก็ไป
โหวตกันผานการประชามติ ถาจะดึงดันวาเสียงของกลุมราษฎรจำนวนท่ัวประเทศ ก็ลารายชื่อมาวาจะแกอะไร 
เขาก็ลามาไดแลวแสนคน ผานรางรัฐรรมนูญของไอลอว แตนั่นก็ไมเพียงพอสำหรับเปนเสียงขางมาก แลวก็ไม
เพียงพอสำหรับทำประชามติ 

  

 

 



แลวในความคิดเห็นคุณ หมวด 1 หมวด 2 แกไดไหม 

ถาประชามติผานก็แกได แตก็จะมีสองมาตราท่ีแกไมได หนึ่งคือรัฐไทยเปนรัฐเดี่ยว แบงแยกไมได สองคือ
ระบอบการปกครองแกไมได ในระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แกไมได อันนั้น โดย
หลักการแกไมได แตหมวด 1- 2 ยังมีมาตราอ่ืนอยู แตถาสองอันนั้นไปแกก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองเลย 

 

  

แตส่ิงท่ีสะทอนในสภา โดยเฉพาะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย ถูกพูดถึงไดยากลำบาก มีคนบอกวาหาม
แตะ ซ่ึงกลายเปนตัวกั้นสำคัญ ทำใหทุกฝายไมสามารถยุงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณมองเรื่องนี้อยางไร 

คุณถามดีมากเลย ตกลงวาพรรคฝายคานเห็นพองตองกันกับพรรครวมรัฐบาลในเรื่องหามแตะตองสถาบันใช
หรือไม ในขณะท่ีพรรคฝายคานนั้นประกอบดวยพรรคกาวไกล กับพรรคเพ่ือไทย 

เอาละ พรรคกาวไกล มีจุดยืนชัดเจนวาจะตองแกไขมาตราท่ีเก่ียวกับสถาบัน สวนพรรคเพ่ือไทยไมไดแสดง
จุดยืนชัดเจน อาจจะบอกวาไมแก แตในขณะเดียวกันก็ออกมาชวยเหลือ คือบอกวาจะเอาตำแหนงส.ส.ไป
ประกัน หากแกนนำกลุมราษฎรติดคุก โอเค ผมเขาใจวาเขาก็พยายามบอกวา เขายืนยันในเรื่องการใชสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน แลวเขาก็ไปชวยตรงนั้น แตวาทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ ถาคุณไมเห็นดวย หรือเห็นดวยกับสิ่งท่ี
คนเหลานี้เรียกรอง คุณแสดงจุดยืนในสภาใหชัดเจน 



ผมก็เชื่อวาพรรคเพ่ือไทย เขาแสดงชัดเจนแลววาไมแกหมวด 1 หมวด 2 เพราะเขากำลังมองเสียงของคนท่ัว
ประเทศ วาการเลือกตั้งคราวหนา เขาจะไดกลับมาไหม แตเขาก็เผื่อคะแนนสำหรับกลุมเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ 
เพราะไมอยากแสดงความสุดโตงไปดานใดดานหนึ่ง 

  

ถาเปนอยางนี้ พอคณะราษฎรผลักเขาไปในสภา แลวมีพรรคเพื่อไทยที่ไมชัดเจน 

คือไมเอา แลวก็ยังทำทาเหมือนไปสนับสนุนการชุมนุมของกลุมราษฎร 

  

มันก็ยังหาคำตอบในสภาไมได 

ใชครับ ประเด็นมันไมไดอยูท่ีสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นมันอยูท่ีสภาผูแทนราษฎร เพราะระบอบ
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ก็หมายความวาอำนาจของพระมหากษัตริย ถูกจำกัดไวที่กฎหมายท่ีชื่อวา 
‘รัฐธรรมนูญ’ แลวการแกกฎหมายนี้ก็เปนเรื่องของสภา เพราะฉะนั้น เวลาสภาจะโหวต เวลามีพระราช
กฤษฎีกาหรือพระราชกำหนด ในเรื่องการโอนกำลังพลไปอยูภายใตสวนราชการในพระองค หรือวามีออก 
พ.ร.บ.ทรัพยสินพระมหากษัตริย ประเด็นคือสภาเปนผูเสนอ ไมใชสถาบันพระมหากษัตริยเสนอ 

“คุณจะคิดวาเบื้องหลังคือสถาบันฯ ก็คิดไปเถิด แตคนท่ีอยูเบื้องหลังคือรัฐบาล แลวก็คือคนในสภา 
เพราะฉะนั้น สภาตองเปนตัวของตัวเอง และตองเปนท่ีหวังท่ีพ่ึงของประชาชน คือถาไมเห็นดวยก็ไมใหผาน” 

อยางอาจารยปยบุตร (แสงกนกกุล อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม) เขาก็ไมเห็นดวย ก็ไมใหผานเรื่องการโอนกำลัง
พล ขณะเดียวกัน เรื่องทรัพยสิน ถาคุณวามีขอดี ท่ีโอนทรัพยสินไปแลว คุณก็ควรจะอธิบาย เม่ือไมอธิบาย 
ประชาชนท่ีเปนเยาวชน เขาก็คิดวาเบื้องบนนี่มีอำนาจอิทธิพล โอโห มีอำนาจอิทธิพลตอคนจำนวนมากท่ี
ลงคะแนน มันไมถูกนะ คือสมมติจะมีจริง แตก็มีสภา.. คือในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ย อำนาจสูงสุด มันอยูท่ี
สภา 

  

แลวตัววุฒิสภาละ 

เขาก็มีหนาที่ตามท่ีเขากำหนด คือมีสิทธิ์เลือกนายกฯ แกรัฐธรรมนูญ แกกฎหมาย ก็ตองอาศัยเสียงของ
วุฒิสภาดวย 

  



คุณกำลังบอกวาอยาเพิ่งส้ินหวังกับสภา ตัวผูชุมนุม ยังสามารถกดดันไปที่สภาไดอยู 

ใชครับ แลวขณะเดียวกัน ไมใชเฉพาะผูชุมนุมท่ีควรจะคาดหวัง หรือเรียกรองตอสภา ตัวพลเอกประยุทธ ใน
ฐานะรัฐบาล ก็สามารถใชกลไกสภาในการหาขอยุติในเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญได เชน เห็นวาควรจะยุบสภา
ไหม ยุบสภาเพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหพรรคการเมืองตางๆ ไปแสดงจุดยืนชัดเจนวา โอเค ตองการท่ีจะปฏิรูปสถาบัน 
ลดทอนพระราชอำนาจขอไหน ประชาชนจะไดเลือกถูก เพราะไมวาพรรคไหนก็ตองแสดงตนแลว 

อยางในตางประเทศ เชน เบลเยียม รัฐธรรมนูญกำหนดเลยวา เม่ือใดก็ตามท่ีพระมหากษัตริย หรือราชบัลลังก
วางลง สิ้นพระชนม หรือสละราชสมบัติ นายกฯ ตองยุบสภาทันที เพราะเขาเนนวา พรรคการเมืองหรือสภา 
จะตองเปนผูรับรอง หรือลงมติรับทราบผูสืบราชสันตติวงศคนตอไป ตอนท่ีเขาเลือกตั้งกอนหนานี้ ราชบัลลังก
อาจจะยังไมวาง เขาก็ตองหาเสียง ชวยเหลือเศรษฐกิจ การเมืองไป แตเมื่อสถาบันฯ วางลง รัฐธรรมนูญก็
กำหนดใหไปยุบสภา เพ่ือใหพรรคตางๆ ไปแสดงตนชัดเจนวาสนับสนุนผูสืบราชสันตติวงศพระองคไหน แลว
คอยใหประชาชนเลือก อันนั้นคือหลักการทฤษฎี แตเขาก็ไมไดทำ เพราะเขาตกลงกันได ไมไดมีความขัดแยง
อะไร 

แตของเรา ไมไดจะเปลี่ยนตัวผูสืบราชสันตติวงศ เรากำลังจะแกรัฐธรรมนูญ แลวมีปญหาเก่ียวกับสถาบันฯ 
ฉะนั้น เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนตัวแทนประชาชน ไมใชฝงหนึ่งจงรักภักดี ฝงหนึ่งจะลดทอนพระราชอำนาจ 
มันก็ไมไปไหนหรอก มันก็กลายเปนการวัดกำลังในท่ีสุด เพราะฉะนั้น วัดกำลังก็ตองวัดกันตรงบัตรเลือกต้ัง 
หยอนไป ทีนี้ถาวัดมาแลว พรรคท่ีบอกวาจะแกไขลดทอนพระราชอำนาจ มันมีนอยกวาครึ่ง ก็ตองยอมรับ
สภาพ แลวก็รอเวลาตอไป 

“ไอการเปลี่ยนแบบนี้ มันเปนเรื่องใหญใชไหม เรื่องใหญหมายความวา ถาไมเปลี่ยนตอนนี้ ตายไหม.. ก็ไมตาย
ดวยนะ นึกออกไหม ไมไดไปลดทอนพระราชอำนาจตอนนี้ก็ไมตาย มันไมไดกระทบชีวิตขนาดนั้นหรอก” 
บางคนอาจจะบอกวา กระทบสิ เพราะวาไปเอาทรัพยสินพระมหากษัตริยคืนมา เพ่ือไปกระจายใหประชาชน
ไดสวัสดิการ ผลประโยชน ยึดมาจริง แตเวลากระจาย ก็ข้ึนกับวาใครเปนรัฐบาล ใครเปนสภา เขาก็จะไป
จัดสรรใหฐานเสียงเขามากกวาไหม 

โดยปกติ การยุบสภา จะเกิดข้ึนได ตอเม่ือนายกฯ ยุบสภา แตถาไมมีความขัดแยงในสภา ไมมีปญหาเรื่องไม
สามารถผานงบประมาณแผนดินได หรืออีกสามสี่เง่ือนไข เขาก็ยุบไมได แตถาจะใหสภาเปนกลไกในการแก
รัฐธรรมนูญ ก็ใหยุบสภาไป แลวไปบอกจุดยืนชัดเจน ใหประชาชนเลือกเขามา แลวก็เคารพเสียงขางมากใน
สภา ก็จบ 

  

 



คนอาจจะบอกวาคุณมองโลกในแงดีเกินไป เพราะขนาดย่ืนเรื่องสถาบันฯ เขาไปในสภาผานการแก
รัฐธรรมนูญ ยังไมไดเลย 

ทำไมจะไมได ยื่นในสภาก็ยื่นไดสิ ก็ทำเปนจดหมายไป ไมตองทำเปนม็อบ ลารายชื่อมาแลวก็ยื่นจดหมายไป 
แกกฎหมายตองใชอะไรบาง ก็ทำตามข้ันตอน หรือถาจะแกหมวดพระมหากษัตริย ตองทำประชามติ เพ่ือถาม
วาประชาชนคิดแบบไหน แตประชามติอีกแบบคือการยุบสภา เลือกพรรคการเมือง ก็เปนประชามติในอีก
รูปแบบนึง เพียงแตวา เวลาคุณตองการลดทอนพระราชอำนาจ หรือสถาบัน แลวคุณใชวิธีไปดา ดา ดา มัน
กลายเปนสรางปญหา คนท่ีจงรักภักดีเขาไมไดมีปญหากับการลดทอนพระราชอำนาจ แตเขามีปญหากับการ
ดา ผมเขาใจแบบนี้ การท่ีเขาออกมา เพราะเขาเห็นวามันเปนเรื่องของการละเมิด จาบจวง เพราะตอนแรกท่ีมี
เรื่องนี้ เขาก็ไมไดวาอะไร 

  

ถาจะมีขอแนะนำกับคณะราษฎร จะบอกวาอะไร 

ผมพูดไปเยอะ ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม เขาก็แรง ท่ีเขาเสนอท่ีธรรมศาสตร แลวเขาก็เอารูปอาจารยสมศักดิ์ 
(เจียมธีรสกุล) รูปอาจารยปวิน (ชัชวาลพงศพันธ) ไปใสกรอบ เหมือนขาวในพระราชสำนัก แลวก็พูดจาอะไร
ตางๆ ผมก็ใหสัมภาษณวันท่ี 12 สิงหาคม ผมก็ไมไดวาอะไร คือทุกขอท่ีเสนอ ไมไดนำไปสูการลมลางอะไร
หรอก แตวิธีการมันไมเหมาะสม วิธีการเขาก็ขยับเพดานแรงข้ึนเรื่อยๆ อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ก็บอก ก็
เตือนอยูตลอดเวลา มันเลยทำใหผม อดสงสัยไมไดวา ตกลงแลวกลุมนี้ เปาหมายเขาคืออะไรกันแน มัน
เหมือนกับการยั่วยุใหรัฐบาล หรือประชาชนอีกกลุม มาใชกำลัง ใชความรุนแรงกับเขา หรือวาลงเอยดวยการ
รัฐประหาร 

ไมวาจะเปนรัฐบาลใชมาตรการรุนแรงในการท่ีจะควบคุมฝูงชน หรือสลายฝูงชน หรือการ ‘ม็อบชนม็อบ’ จาก
หนึ่งและสอง ก็ลงเอยดวยสาม เพราะมันทำใหประชาชนธรรมดา ทำมาหากินไมได เกิดความวุนวาย ท้ังสาม
อันนี้ ดูเหมือนจะเปนสิ่งท่ีเขาตองการใหเกิดข้ึน มากกวาจะใหเกิดการปฏิรูป คือปฏิรูปก็ตองการ แตเปาหมาย
เขาคือยั่วยุสุดขีด ขยับเพดานสุดขีด พยายามตองการใหโกรธ หรือถาเขาบอกวาเขาควบคุมคนท่ีมาชุมนุมไมได 
ประเด็นก็คือวา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มันพูดไวชัดเจนวา เวลาชุมนุม คุณตองมาแจงวาชุมนุมท่ีไหน แจง
เพ่ืออะไร เพ่ือใหตำรวจดูแลความสงบเรียบรอย แลวใหชุมนุมเปนไปตามเปาหมาย 

“สมมติคุณจะชุมนุม เพ่ือบอกใหลดทอนพระราชอำนาจ หรือแกรัฐธรรมนูญ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับพระราช
อำนาจ ก็ทำไป แตประเด็นพวกนี้ มันไมไดเก่ียวอะไรกับการไลดา โยงไปตั้งแตกรณีสวรรคตของในหลวง
รัชกาลท่ี 8 มาถึงสมเด็จพระราชชนนีพันปหลวงไปงานศพ ไมตองไปทุกเรื่อง มันไมเกี่ยว” 

ถาคุณบอกวาคุมไมได ผูจัดการชุมนุม มันอยูใน พ.ร.บ.เลยวาคนนั้นตองรับผิดชอบ ถาคุณบอกวา คุมเขาไมได 
ตำรวจเขาก็จะอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เพ่ือไปสลายการชุมนุม เพราะมันคุมไมได มันอันตรายสำหรับคน



เปนผูจัดการดวย การมีพ.ร.บ.นี้ ก็เพ่ือแกปญหา 10 ป ท่ีคุณวาตอนแรก ท่ีวาดวยการชุมนุม กัดกัน แขวะกัน 
สงเสียงกันท่ัวประเทศ แลวก็เกิดอารมณกัน เจอหนากันก็ตีกัน แลวก็เกิดมือท่ีสามเขามาแทรก 

เพราะฉะนั้น จงใช พ.ร.บ.ใหเปนประโยชน แลวทำใหเราไมตองลงเอยตกเปนเหยื่อของมือท่ีสาม แลวมี
รัฐประหาร หรือทำใหปญหาเรากลายเปนประเทศท่ีรัฐประหาร ตองมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตางชาติไมกลาเขามา 
แลวกลายเปนประเทศท่ีไมมีใครอยากลงทุน 

  

เพราะฉะนั้น ในความเห็นคุณ ควรตบขอเรียกรองท่ีเกี่ยวกับสถาบันฯ ท้ัง 10 ขอดวยกัน คุมไมใหมีการ
หยาบคาย แลวเสนอผานสภาใชไหม 

ท่ีจริง 10 ขอ ก็ยื่นหนังสือเสียสิ ยื่นผานพรรคกาวไกลไปไดไหมละ เขาก็มีอุดมการณท่ีไมตางกันเยอะ แลว
พรรคกาวไกลก็ไปหาจังหวะในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถาเสียงขางมาก เสียงสวนใหญ หรือพรรคฝาย
คานไมเอาดวย ก็ตองทำใจวาเรายังเปนเสียงขางนอย คุณก็พยายามไปใหความรู ไปขายไอเดียกับคนใหมาก 
พอการเลือกตั้งคราวหนา เขาก็อาจจะเลือกอยางท่ีคุณตองการ เพ่ือใหเกิดการแกไขอยางท่ีคุณตองการ แตที่
แนๆ คือการใชวิธีทางภาษา ความรุนแรงทางสัญลักษณ ถึงคุณบอกวาไมไดฆาใครตายนี่นะ โอโห 

อยางในฝรั่งเศส ท่ีคุณบอกเอารูปของศาสดามา เขาไมไดตั้งใจ ครูเขาพยายามกันนักเรียนมุสลิม พยายามถาม
นักเรียนมุสลิมในฝรั่งเศสวาเหมาะสมหรือไม พยายามจะใหความรูเด็ก แตสุดทายก็เกิดเหตุฆาตัดหัวครู 

เม่ือป 2554 ผมเคยเสนอใหยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (หม่ินสถาบันพระมหากษัตริย) 
ในขณะที่ อาจารยวรเจตน (ภาคีรัตน กลุมนิติราษฎร)  หรือ อาจารยปยบุตรเสนอใหแกไขลดทอนโทษลงมา 
หรือไมใชใครก็ตามไปฟองรองกลาวหาก็ได เพราะจะไปใชเปนเครื่องมือในการกำจัดคูตอสู ผมบอกมาตรา 
112 นั้นใหยกเลิกไปเลย แตถาจะยกเลิก ตองทำประชาพิจารณ  ก็คลายกับครูคนนั้นวา หากยกเลิกมาตรา 
112 ตองผานการประชาพิจารณกอน จะตองยกระดับคุยกันวา ถาจะวิพากษสถาบัน เรื่องสวนตัวเหมาะสม
หรือไม หม่ินไหม หรือถาคุยแลวเห็นพองตองกันวายังคงไว เพราะคนไทยยังใชสิทธิเสรีภาพไมเปน เพราะถา
ใหพูด มันคงพูดเลอะเทอะมาก เหนื่อย แตคงไวดีกวา หรือแกกฎหมายใหปรับเงินดีไหม เพราะติดคุก จะ
กลายเปนฮีโร แตถาปรับเงิน เงินทองไมเขาใครออกใครหรอก เหมือนดาราฟอง ก็ฟองแพงหนอย แลวถาเปน
พระมหากษัตริย หรือพระบรมวงศานุวงศ คุณไปหม่ิน เขาก็อาจจะฟองคุณเปนสิบลาน คนบางคนอาจจะบอก
วาติดคุกดีกวาไหม ก็เอามาคุยกอนจะประชาพิจารณ 

แตชวงนี้ ถาใหประชาพิจารณคงวุนวายพิลึก แตเวลานี้เปนชวงฟรีไง ก็ตองมีบาง ฟรีเสร็จ มีความเห็นพองวา
ใหเลิก หรือใหลดโทษ หรือใหมีเหมือนเดิม ก็จะไดเปนท่ีเขาใจกัน 

  



แตในอีกแงหนึ่ง ก็ดูเหมือนวารัฐบาล จะอนุญาตใหหยิบยกเรื่องนี้ ใหแตะยากขึ้น หรือไมใหแตะเลย 

ก็แตะกันมาเยอะแลวนี่ ก็พูดไปอยางนั้น เขาแตะเละเทะกันไปหมดแลว เอา ก็พูดไปเฉยๆ เขาอาจจะไปตาม
เก็บทีหลัง ดวย ม.112 อาจจะบังคับใช ก็วาไป คือมีกฎหมายบังคับใช แลวไมบังคับใช อันนี้ผมวาตลก ก็ถาคน
ทำผิดแลวไมใช มันทำผิดแบบเห็นๆ คือจาบจวงลวงละเมิด มันไมใชแบบวาเหมือนสมัยกอน คนข้ึนไปหลังคา 
แลวเอาขาชี้ไปถูกรูป ท้ังที่บอกใหหยิบไขควง แลวถูกแจงจับ หรือเดินเหยียบแบงกรอย มันไมเหมือนกัน แตนี่
คือแสดงใหเห็นวาตั้งใจ หรือไปแชงเขา 

“ผมเชื่อวาตอนนี้พระองคทานนี่ขันติธรรมสุดขีด ถาทานเปนคนแบบท่ีคณะราษฎรเชื่อวาทานอารมณโกรธ 
โมโห สั่งการทุกอยาง ก็แปลวาตอนนี้ทานอดทนเยอะมากเลย” 

  

แสดงวาคุณไมเช่ืออยางที่อาจารยสุลักษณ ศิวรักษพูดไววา ถาเอามาตรา 112 กลับมาใชอีก จะสงผล
เสียกับสถาบันฯ 

ตอนนี้ไมเสียหรอก เพียงแตวา ถาคุณจะแกก็เอาข้ึนมาแกเสีย แตตอนนี้มันยังมีกฎหมาย และมีการกระทำท่ี
เขาขาย ก็ใหศาลเขาตัดสิน คือผมใชหลักการวา ถาเราไมพอใจกฎหมายขอไหน เราสามารถแสดงความ
คิดเห็นได แตเราไมสามารถละเมิดเองได ถาเรายังละเมิด อยางผมฉีกบัตรเลือกตั้ง ผมก็ตองเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม ไมใชบอกวากฎหมายนี้ไมดี แตถากูละเมิด แลวมึงทำอะไรไมได อันนี้คืออนาธิปไตย 

  

ในความเห็นคุณ วิธีการก็ควรจะเปนการพูดกันวามาตรานี้ไมไดอยางไร แลวเอาเขาสูกระบวนการแกไข 
ไมใชวิธีแบบทุกวันนี้ 

ผมถึงสงสัยวา เปาหมายเขาคืออะไร การปฏิรูปสถาบันคือเปาหมายสูงสุด หรือการยั่วยุใหเกิดการใชกำลัง 
เพ่ือจะ Blame สถาบันอีกทีวาอยูเบื้องหลังการสั่งใหรัฐบาลใชกำลังรุนแรงกับพวกเขา หรือใหกลุมประชาชน
ท่ีจงรักภักดีมากระทำกับเขา กลุมนี้ก็จะบอกวาสถาบันเปดไฟเขียวใหทำรัฐประหาร ถารัฐประหาร ก็แปลวา
พระองคทานเปดไฟเขียวใหทำ คือเขาจะ Blame ไปตรงนั้นตลอด แลวขางบนก็ปกปองตัวเองไมได เพราะพูด
อะไรไมได 

ท่ีฝรั่งเศส มันมีกลุมเสื้อก๊ักเหลือง ท่ีชุมนุมตอตานรัฐบาลมาครง (เอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส) 
แลวมันรุนแรงมาก ชุมนุมกันมา 2 ปแลว แตเขาก็อยูกันได เพราะเขาไมมีวิธีคิดเรื่องรัฐประหาร แลวเขาก็มี
ความอดทนวานี่คือวิถีประชาธิปไตย มันก็ตองมีการชุมนุม หรืออยางผมอยูอังกฤษมา 8-9 ป เวลาเดินลงมา
จากโรงเรียนนี่กลับบานไมได เพราะรถไฟใตดินปด จนกลายเปน New Normal 



เมืองไทยตองมี New Normal ในแงการเมือง แตไมใชดาพอลอแมสถาบันพระมหากษัตริยได คือตองอดทน
ในแงการชุมนุม แลวผูชุมนุมก็ตองอดทนดวยวา ไมใชจะทำอยางไรก็ไดเพ่ือใหทุกอยางจบอยางรวดเร็ว เชน 
ใหมีการตีกัน ใหเกิดรัฐประหาร สรางความไมชอบธรรมใหเขาอีก คุณก็ตองยื้อตอไปเรื่อยๆ ฝรั่งเศส 1-2 ปนี้ 
พระราชวังแวรซายสตองปด หอไอเฟล ลูฟรตองปด โรงเรียนถูกเผา เขาก็อยูกันได รานคากำไรตกลง แตเขาก็
บอกวาเขาไมเอารัฐประหาร เพราะไมอยูในวิธีคิด เราก็ควรตองเอาออกไปจากวิธีคิดของเรา 

  

เพราะฉะนั้น ในเชิงระบบ ก็ควรจะหยิบข้ึนมาคุยผานสภา ผานการแกรัฐธรรมนูญ อยางนั้นหรือ 

ครับ ก็เปนไปตามวิถี ตัดรัฐประหารทิ้งไป ใหคิดวาไมใชทางออกแลว แลวท่ีบอกวาไปยั่วยุใหตีกัน ก็เอาออกไป
ไดแลว 

คุณตองเขาใจวาโดยธรรมชาติ ถาคนมาชุมนุมมากๆ โดยธรรมชาติ มันยาวนานไมได ท่ีฝรั่งเศส เขาก็ยืนหยัด
ชุมนุมเสาร – อาทิตย ยาวเปนปสองป ผมอยูอังกฤษ มันชุมนุมตอตาน พยายามใหรัฐบาลอังกฤษสงสัญญาณ
ใหปลอยตัวเนลสัน แมนเดลา มันชุมนุมอยางนั้นอยูประมาณ 20 ป แตเขาหามพักคาง ของเรานี่จริงๆ ก็หาม 
แตถึงเวลาก็พักคาง แตเม่ือเราปลอย เชื่อเถอะ เขาก็จะขยับเพดาน แลวเม่ือขยับเพดาน อีกพวกก็ทำตาม แลว
ทีใครทีมันก็กลับมาอีก 

  

กอนหนานี้ อาจารยแนะนำใหนายกฯ ประยุทธลาออก ยังแนะนำเหมือนเดิมไหม 

คุณก็รูใชไหมวา ตั้งแตป 2557 ป 2560 2561 ผมเตือนทุกระยะวาอยาทำ ก็ทำ ทีนี้ถามวาตอนนี้ลาออก ก็ดี
นะ อยาคิดวาตัวเองคนเดียวจะปกปองสถาบันพระมหากษัตริยได อยาเอาวิธีคิดนี้มาคิด ถาคุณพูดแบบนี้ ก็
แปลวาคุณกำลังดึงสถาบันฯ มาเลน ถาคนสวนใหญบอกวา ถาไมมีประยุทธแลวสถาบันฯ จะแย เขาก็จะดา
สถาบันฯ แตเชื่อผมเถอะ รัฐบาลทุกรัฐบาล ตองการอยูยาว การอยูยาวของเขาก็คือ ตองไมทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาก ถาเพ่ือไทยข้ึนมา เขาก็ตองอยากอยูยาว 

จริงๆ แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีทานไมตองการใหใชมาตรา 112 แลวทานก็มีความ
สนพระทัยในเรื่องอ่ืนเยอะ ก็เปนเรื่องท่ีไมนากังวลมาก อะไรท่ีเปนขาวลือ เชน แทรกแซงการแตงตั้งโยกยาย 
ประเด็นคือ ถาสภา ถารัฐบาล มีความเขมแข็ง สิ่งเหลานี้ก็ไมเกิด 

คุณรูไหม สมัยคุณอภิสิทธิ์ เปนนายกฯ คุณนิพนธ พรอมพันธุ เปนเลขาธิการพรรค คุณนิพนธเปนพระสหาย 
พอถึงเวลาก็มีขาววา คุณนิพนธมาบอกคุณอภิสิทธิ์ สงซิกวาตองแตงต้ังพลตำรวจเอกจุมพล ม่ันหมาย เปนผู
บัญชาการตำรวจแหงชาติ คุณอภิสิทธิ์ก็ไม แคคนๆ เดียวบอกมา คุณอภิสิทธิ์ก็ไมเอา คือแคนี้ การท่ีจะ



แทรกแซงจริงเท็จแคไหนไมรู แตขาวลือนี้ คุณอภิสิทธิ์ไมกลัว แลวเขาก็ไมแตงตั้ง แตใหพลตำรวจเอกปทีป ตัน
ประเสริฐ รักษาการผูบัญชาการตำรวจแหงชาติไปจนจบ 

“มันไมไดอยูท่ีสถาบันพระมหากษัตริยเลย ประเด็นคือถานายกฯ มีความเขมแข็ง สภามีความอิสระ เขมแข็ง ก็
ทำใหระบอบพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญดำเนินไปไดอยางเท่ียงธรรม สถาบันไหน องคกรไหน เผลอๆ 
ก็อยากมีอำนาจมากท้ังนั้น แตมันตองมีการตรวจสอบถวงดุลกัน ไมใชกลัวไปหมด” 

  

 

  

ถาพลเอกประยุทธลาออก รัฐธรรมนูญนี้มันก็ตองกลับไปท่ีสภาฯ ตองเลือกนายกตามลิสตเดิม 

ถูกตอง ลาออกคือตองไปเลยนะ ไมใชลาออกแลวกลับมาลงใหม ถึงแมวาจะออกดวยเง่ือนไข อยางเรื่องศาล
รัฐธรรมนูญ ตัดสินเรื่องบานพักทหาร ขัดรัฐธรรมนูญ แลวกลับมาลงใหมอีก ก็ยุงอีก ถาเอาใหม คนจะไป
ชุมนุมกับคณะราษฎรอีกเยอะมาก 

ถาพลเอกประยุทธลาออก เลิกเลนการเมือง ก็ตองใชตามรัฐธรรมนูญ 2560 คือใหพรรคการเมืองท่ีมีส.ส.อยาง 
25 เสียง เปนผูเสนอชื่อนายกฯ คนใหม ถามวาโครงสรางของพรรครวมฯ ขณะนี้ยังคงอยูเหมือนเดิมไหม เชน 
พลังประชารัฐ ประชาธิปตย ภูมิใจไทย พรรคเล็กพรรคนอยยังอยู ก็เกิน 250 ถาทรงเดิมยังอยู ก็แปลวาเขา



ตองสรรหา หรือเสนอชื่อ เชน เสนอชื่อแคนดิเดทของพรรคประชาธิปตย ของภูมิใจไทย ไมมีอันอ่ืนแลว 
เพราะฉะนั้น คนเปนนายกฯ คนตอไป ก็มีใหเห็นแคนี้ 

แตประเด็นคือนายกฯ ลาออก โดยธรรมเนียมแลว จะตองใหเกียรติพรรคฝายคาน ในแงของการฟอรมรัฐบาล 
เพราะนายกฯ เดิม ไปแลว คราวนี้ก็ตองไปฝายคาน เมื่อพลเอกประยุทธลาออก เพ่ือไทยก็พยายามไปเก้ียวหา 
เพราะตอนนี้เขามี 210 เสียง พรรครวมฝายคาน ก็พยายามดูวาพรรครวม ใครจะเปนงูเหา เขาก็ขออีก 40-50 
เสียง ใหเกิน 250 เพราะถาฝงใดฝงหนึ่งเกิน อีกฝงก็ตองต่ำกวา 250 เพราะส.ส.มีแค 500ถาเพ่ือไทยเกิน 250 
เขาก็ตองเคลียรกัน จากแคนดิเดท 3 คน ถาเขาเคลียรกันไดแลว แลวเสียงเกิน 250 ก็จบ คุณก็คงตั้งคำถาม
วา ตามรัฐธรรมนูญก็ตองใชเสียงสว. 

  

ใชครับ ตองใชเสียงสว. 

ผมเชื่อวาสว. ถึงเขามีสิทธิ์ แตเขาก็งดออกเสียงได ผมไมคิดวาเขาหาเรื่อง อีกวิธีการก็คือเทใหเลย ใหครบ 
376 ตามกำหนด แลวสว.ก็จะไดอยูตอ ทั้งหมดนี้ สว.ก็จะไมไดชื่อวาเปนสภาทาส เพราะสว.ไมไดโหวต
ใหคสช.อีกตอไปแลว ผมวาสว. ถาตองการเอาตัวรอด ก็เทไปใหแน ก็เปนไปไดวาถาพลเอกประยุทธลาออก 
เพ่ือไทยก็จะเปนรัฐบาล แลวมันก็จะพลิกโฉมหนาการเมืองตรงท่ีวา กลุมราษฎรจะตองไปไลบี้รัฐบาลเพ่ือไทย
แทน แลวรัฐบาลเพ่ือไทย ก็ตองทำทุกวิถีทางใหอยูนานท่ีสุด รัฐบาลเพ่ือไทยเขามีพ่ีนองเสื้อแดงเปนจำนวน
ลานท่ีจะออกมาไดทันทีเหมือนกัน 

ผมวาเปนเรื่องดี เพราะคำวาสืบทอดอำนาจจะจบแลวนะ เพราะเพ่ือไทยข้ึนมา จบ แตถาไมใชเพ่ือไทยข้ึนมา 
ก็คงเปนคุณอนุทิน (ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคภูมิใจไทย) แตคุณอภิสิทธิ์ คิดวาไมมี
โอกาส เพราะคะแนนของประชาธิปตย มันนอยกวาภูมิใจไทย เพราะฉะนั้น โอกาสท่ีคุณอนุทินจะเปนก็สูง ถา
เขารับ แตถาเขาไมรับ เลนทรงไวท่ี 250 กวา เพ่ือไทยก็ตั้งรัฐบาลไมได แตคนท่ีรักษาการนายกฯ ก็คือพลเอก
ประวิตร ก็ตองเปนพลเอกประวิตรรักษาการไป 

  

ก็ตองไปที่นายกฯ คนนอก 

ใชครับ ก็ตองไปที่นายกฯ คนนอก คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ ที่ไมกำหนด
ระยะเวลาวา หลังจากท่ีนายกฯ ไปแลว เขาไมไดกำหนดวาจะตองตั้งรัฐบาลใหไดใน 30 – 45 วัน 
เพราะฉะนั้น การหานายกฯ คนใน อาจจะใชเวลานานมาก ไมไดใครสักคน ถึงจุดหนึ่งอาจจะมีคนบอกวาเอา
นายกฯ คนนอกใชไหม ทีนี้ นายกฯ คนนอก เง่ือนไขคือตองหาเสียงส.ส.ใหไดครบ 250 เพ่ือยื่นวุฒิสภา ขอ
เปดประชุม ขอยกเวนไมเอานายกฯ ในรายชื่อ 



ถามวา 250 ไดหรือไม โอเค พรรครวมรัฐบาลไดอยูแลว แลวก็เปดประชุมรวมสองสภา จะตองได 500 ใน 
750 ญัตตินี้ถึงจะผาน แตคำถามคือเวลาคิดถึงนายกคนนอกฯ มันคือ ‘คนนอก’ คนเดียวกันท้ังหมดหรือเปลา 
นอกจากนี้ ยังตองขอเสียงสว.อีก 250 เสียง ถาหารือนอกรอบแลวไมตรงกัน ก็คงไมได 500 จาก 750 ก็ตอง
กลับมาท่ีคนใน แลวถาหาไมไดอีก ก็เปนสิ่งท่ีเรียกกันวา ‘ทางตัน’ เม่ือไมมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปกติเวลาต้ัง
รัฐบาลไมได ก็ใหยุบสภา แตอันนี้ไมเขียน สมมติคนนอกไมได คนในไมได แลวไมบอกวาทำอะไรไมได ก็มี
มาตรา 5 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซ่ึงเอาขอความมาจากมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 คือบอก
วา ถาไมไดกำหนดไว ก็ใหใชประเพณีการปกครอง.. 

ถามวาประเพณีการปกครองคืออะไร ในประเทศอ่ืนๆ เวลาจัดต้ังรัฐบาลไมได เขาก็มีสองอยาง หนึ่งคือยุบสภา 
หมายความวา นายกฯ รักษาการกับสภาตองหารือกันวา เม่ือไมมีทางออก จะใชมาตรา 5 คือ ยุบสภา พระ
ปรมาภิไธยก็ลงไว อยาคิดวา การใชประเพณีการปกครองคือการถวายคืนพระราชอำนาจอะไร มันไมใช สอง
คือในเม่ือ ไมไดนายกฯ จริงๆ คือไมถึง 376 หรือ 500 ก็ใหมีนายกฯ เสียงขางนอย หมายความวาคะแนนท่ีได
ไมถึง แตมาท่ี 1 และคนอ่ืนไมคาน 

ในประเทศสแกนดิเนเวีย เขาใชแบบนี้ เขาไมไดกำหนดเสียงขางมาก เขากำหนดเสียงขางนอย แตไมมีใคร
คัดคาน เพราะของเขา พรรคเขาเยอะ เพราะฉะนั้นมันมีทางออก 

  

 แตหลายคนบอกวา ถาติดล็อกกันเยอะแบบนี้ รัฐประหารไปเลยดีกวา 

อยามักงาย เหมือนคนขับรถบนทองถนน มีชองนิดหนึ่งก็ไป ถามวาไปแลวตันไหมละ เหมือนกัน มีชอง ทำ
รัฐประหาร แกปญหาตอนนี้ได แตตันไปอีกก่ีสิบป อยาไปคิดอยางนั้นเลย เลิกคิดเถอะ เลิกคิดไดแลว 

  

แสดงวาถึงระบบมันจะมีล็อกหลายช้ัน ก็ยังหวังพึ่งระบบได 

คือรัฐธรรมนูญนี้ ผมไมไดพูดถึงการใหอำนาจสว.นะ แตรัฐธรรมนูญประเทศไหนๆ ก็เปนแบบนี้แหละ คือวา 
ถามีปญหา ไมสามารถมีนายกฯ ตกลงกันเรื่องใหญไมได ก็ยุบสภา หรือก็ตั้งรัฐบาลเสียงขางนอย รัฐบาลเสียง
ขางนอย อยางอังกฤษ ก็มีรัฐบาลเสียงขางนอย คือต้ังไปกอน เสร็จแลว รัฐบาลเสียงขางนอย ก็ตองตระหนักรู 
วาไมมีเสรีภาพ ก็ตองกำหนดเลยวา เวลาเปนรัฐบาลเสียงขางนอย อีก 6 เดือน ผมจะยุบสภา แตตอนนี้ตอง
ทำงานท่ีสำคัญ ตองบริหารราชการแผนดิน 

มันมีครรลองของระบบรัฐสภา แตเราไมคอยคุน คือจะหวังใหประชาชนรูเรื่องรัฐศาสตรแบบผมก็ไมถูก ผมก็ไม
รูเรื่องการขายกวยจั๊บแบบเขา แตเรื่องนี้ ประชาชนไมรูจริงๆ ขณะเดียวกัน ความตอเนื่องของการเมืองระบบ
รัฐสภาเราก็ไมเคยมีใหเขาเรียนรู 



  

คุณธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และอีกหลายคนเรียกการตอสูครั้งนี้วาเปนการตอสูระหวางเจเนอเรชัน ตอสู
ระหวางอดีตกับอนาคต คุณคิดอยางไร 

Generation Gap เปนเรื่องปกติ แตการท่ีจะกลายเปนเรื่องวาระทางการเมือง มีท้ังขอดีขอเสีย 

ขอดีก็คือวา ความคับของใจของคนท่ีดำเนินชีวิตอยูในเมืองไทยมันมีหลายเรื่องมาก แลวก็ไมรูวาตกลงแลวมัน
จะเปนอยางไร อยางผม ตั้งแตเด็กๆ จนถึงทุกวันนี้ ผมคับของใจกับเรื่องบนถนนมากวา ทำไมไฟเหลืองแลว
ตองฝาไป ทำไมผมขับรถมาจอดติดไฟเหลือง แลวคันหลังตองบีบแตรใสผม ทำไมผมขามถนนทางมาลายถึงจะ
โดนรถชน ตอนเด็กๆ ผมก็หัวรุนแรง มีเรื่องกับคนบนทองถนนเยอะ ผมถูกชนเยอะ แตเผอิญมันไมไดเปน
ความรูสึกรวม แตเปนเรื่องปจเจกบุคคล ไมใชวาระทางการเมือง 

แตอยางเยาวชน เขามี Generation Gap อยูแลว ซ่ึงหมายความวาพอแมเขาชิน พอแมเขาอาจจะบอกวาทำ
ไปก็ไมไดอะไร แตพวกเขาอยูในวัยแบบผมท่ีเคยมีพลังมากอน นอกจากนี้ ยังมีแนวรวมท่ีเกิดจากพรรคอนาคต
ใหม หรือจากนักวิชาการหลายคนท่ีบอกวา ปญหาท่ีคับของใจท้ังหมด ไมวาจะเรื่องเครื่องแตงกาย เรื่องเพศ
สภาพ เรื่องระเบียบโงๆ หรืออะไรก็แลวแต มันเปนเรื่องเดียวกันหมด คือเก่ียวกับการเมือง แลวมันก็ไปอัดกัน
อยูท่ีวา รัฐบาลนี้เปนรัฐบาลไดโนเสาร แลวก็บังเอิญอีกวา เราก็เปนรัฐบาลรัฐประหาร อยูมา 5 ป เวลาพูด
อะไรก็ไมฉลาดพอจะใหวัยรุนรับฟง เพราะฉะนั้น ขอดีคือความคับของใจเหลานี้ มันพาใหเราตั้งคำถามมากข้ึน 
สะทอนใหเห็นวาสังคมไทย เราจะอยูกันแบบนี้หรืออยางไร นี่เลียนแบบคำอาจารยปยบุตรนะ 

“แตทีนี้ ปญหาความคับของใจ มันไมไดเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย หรือการไปลดทอนพระราชอำนาจ 
แลวประเด็นพวกนี้ก็ไมไดเกี่ยวของกับการท่ีครูจะทำอนาจาร หรือละเมิดคุณ มันไมเก่ียวกันเลย ขณะเดียวกัน 
มันก็ไมไดเก่ียวกับวา ไปเปลี่ยนตรงนั้น แลวจะทำใหระเบียบทรงผมมันเปลี่ยนได เพราะฉะนั้น ความคับของ
ใจมันมี แตก็ตองแกเปนจุดๆ ไป” 

ขณะเดียวกัน ไอคนท่ีขับเคลื่อน มันก็มีวาระทางการเมืองอยู เชน พรรคอนาคตใหมถูกยุบ ก็พยายามจะใชตรง
นี้ ประเด็นสำคัญท่ีผมถามเขาก็คือ เขาตองการแกรัฐธรรมนูญจริงๆ หรือเขาตองการทำใหทุกอยางมันเละ ผม
ก็เลยคิดวา ถาบานเมืองมันเละ หรือมันเกิดความสับสนวุนวายจริงๆ ก็อาจจะมีคนท่ีบอกวา ถากูไมไดเลน
การเมืองแลว มึงก็ตองไมไดดวย เพราะฉะนั้นการแกรัฐธรรมนูญท่ีวา ถาไมมีการนิรโทษกรรมใหกับพรรค
อนาคตใหมท่ีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป มันก็ไมจบ ผมคิดวาลึกๆ แลว เขาก็คิดวา ทำไมตองถูกตัดสิทธิ์ 10 ป 
ซ่ึงสุดทาย ก็อาจมีคนต้ังคำถามวา อาว แลวเยาวชนพวกนี้ถูกใชใชไหม ก็มีสวน แตวาความคับของใจมี ก็ตอง
ใหเขาแสดงออก 

ผมนี่ไวผมอยางนี้ ผมไมไดเรียนรด. ก็ตั้งคำถามตั้งแตเด็กวาทำไมตองไปเรียนรด. มันเปนทางเลี่ยงทางลัดเพ่ือ
ไมตองเกณฑทหารใชไหม ผมไมสน จะเกณฑทหารก็เกณฑไป ปริญญาตรี ผมก็ไวผมยาว เปนอาจารย ก็ไวผม
ยาว ผมก็เห็นใจเด็กวา วัยรุน ถาไวผมยาว มันรอน แลวเวลาสระผม ผมก็เหนื่อย แตจริงๆ แลว ถายกเลิก



กฎระเบียบทรงผม โดยธรรมชาติ เขาก็จะเรียนรูเองวาถึงจุดไหน เขาควรจะไวผมอยางไร แบบไหนท่ีเหมาะ
กับเขาท่ีสุด 

  

 

  

ถาอยางนั้น ก็สมเหตุสมผลใชไหมท่ีเด็กเขาพูดกันวา ถาการเมืองดี แลวทุกเรื่องจะดีข้ึน 

ตรรกะมันถูก ถาการเมืองดี ทางเทาจะไมมีปญหา แตการเมืองดี คืออะไร ถาการเมืองดี มาจากการเลือกตั้ง 
มันแควิธีการเขาสูอำนาจ แตมันไมไดการันตีวาคนที่เขามีอำนาจ มันจะเปนคนดี หรือมันจะทำในสิ่งท่ีคุณ
ตองการ ข้ึนอยูกับวาเขาพรรคใด พรรคที่เลือกไดคะแนนพอท่ีจะเปนรัฐบาลหรือเปลา แลวพรรค เขาตองทำ
อะไรเพ่ือตอบสนองฐานเสียง ถาคุณเปนคนสวนนอย แตตอนนี้คุณมีพลัง แตถึงเวลาเขาไป ฐานเสียงเปนคน
สวนใหญ เขาตองเอาเงินไปทำตรงนั้นกอน ตองรองรับฐานเสียงตรงนั้นกอน เขาก็ไมทำใหคุณหรอก แตตอนนี้ 
เขาตองใหคุณตางหนา เพราะเปนพลังบริสุทธิ์ ผมเชื่อวาพลังบริสุทธิ์นั้นมีจริง แตพลังไมบริสุทธิ์ก็มี 

แลวอีกอยางหนึ่ง ท่ีอยากจะบอกใหก็คือ พลังท่ีไมบริสุทธิ์เนี่ย สวนหนึ่ง เปนเพราะเขารับขอมูลไมถูกตอง 
อยางหนังสือ ‘ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ’ เขาบอกวา ผูสำเร็จราชการแทนพระองค เขาไปประชุม
คณะรัฐมนตรีสมัย จอมพล ป. (จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี) ทำตัวเปนนายกฯ เลย 



เหมือนกับสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย โอโฮ คนเฮกันใหญ แลวเขาก็ใส Footnote สองอัน คือบางกอกโพสต 
กับหอจดหมายเหตุของอเมริกาท่ีวอชิงตันดีซี แตผมเช็คแลว ไมมีเลย ไมมีขอความนี้ 

ผมอยากจะชวนใหเขาบอกวา ทำไมชาวบานท่ีไมมีรถ ทำไมตองข้ึนรถเมลมาลงฝงนี้ ท่ีทำงานอยูฝงนูน ตอง
ขามทางมาลาย แลวตองยืนรอใหรถไปกอน หรือรณรงคอยางสิ่งท่ีเห็นไดประจำวันท่ีถูกละเมิด อยางการ
จัดการทางเทา อันนั้นผมคิดวาคุณจะไดเสียงสนับสนุนมากเลย เพราะคนสวนใหญก็เดินทางเทา หนาฝน ก็
ตองรอรถ หนารอนก็รอ แตคุณไปทุบ ไปจาบจวง คุณไปพูดอะไรเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย มันไปไกล จริง
ไมจริงก็ไมรูนะ ใชไหม.. 

ผมกำลังทำวิจัยวาจริงๆ แลว 6 ตุลาคม 2519 มันเกิดอะไรข้ึน หรือ หมอหยอง (สุริยัน สุจริตพลวงศ ซ่ึง
เสียชีวิตอยางลึกลับเม่ือป 2558) หรือสารวัตรเอ๊ียด (พันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา ซ่ึงเสียชีวิตไลเลี่ย
กับหมอหยอง) ผูกคอตาย ผมกำลังทำวิจัยวาตกลงแลว มันอาจจะมีพวก ‘ตัดไฟแตตนลม’ แตอาจไมได
เก่ียวกับทาน หรือจะเก่ียวก็ไมรู แตความจริงคือความจริง ทางออกอีกอันท่ีตองสูกันคือความจริง ความจริงจะ
แกปญหาทุกอยางได คณะกรรมการสมานฉันท จะตองเริ่มตนดวยความจริง ความจริงท่ีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ตองใหสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ อธิบายใหไดวาใครทำอะไรอันไมควรหรือเปลา 
แคนั้นเอง ไมยากเลย มันจะยากตรงท่ีวา อำนาจหรือคนท่ีไปฆาหมอหยอง หรือสารวัตรเอ๊ียด จริงๆ แลวก็คือ
คนท่ีหาประโยชนจากการแอบอิงสถาบันฯ แลวก็ไดประโยชนจากท่ีทุกคนเขาใจวาเปนสถาบัน ก็พูดกันไมออก 
นี่คือสมมติฐาน 

FACT BOX 

• ไชยันต ไชยพร เปนศาสตราจารยประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จบปริญญาเอกดานปรัชญาการเมือง จาก the London School of Economics and 
Political Science 

• เขาโดงดังจากการฉีกบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549 โดยไชยันตระบุวาเปน
การแสดง ‘อารยะขัดขืน’ แสดงความไมเห็นดวยกับการยุบสภา และการเลือกต้ัง ในสมัยท่ี ทักษิณ 
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี โดยเห็นวาการยุบสภา และการเลือกตั้งครั้งนั้นไมชอบธรรม 

• ไชยันตมีงานวิจัยจำนวนมากท่ีพยายามหาคำตอบเก่ียวกับ 'โครงสรางอำนาจ' ในระบบการเมือง ยาว
ไปจนถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยกับการเมืองไทย เมื่อเร็วๆ นี้ เขาเปนหัวหนา
โครงการวิจัยเรื่อง “จากมวลชนปฏิวัติสูมวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย: การศึกษา
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย” 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต The Momentum. 'ไมลดทอนพระราชอำนาจวันนี้ ก็ยังไมตาย’’ ไชยันต ไชยพร 

เผยแพรเม่ือ 1 ธันวาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://themomentum.co/chaiyan-chaiyaphorn-

i t i liti / 

 


	‘ไม่ลดทอนพระราชอำนาจวันนี้ ก็ยังไม่ตาย’’ ไชยันต์ ไชยพร
	IN FOCUS
	ปัญหาการเมือง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำไมถึงยังวนซ้ำ และยังหาความลงตัวในการจัดการโครงสร้างอำนาจไม่ได้
	คุณบอกว่า ‘ทีใครทีมัน’ ไม่จบ แต่สุดท้าย ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา เรามีรัฐประหารถึง 2 ครั้ง ที่มีจุดมุ่งหมายคือการล้มใหม่หมด เริ่มใหม่หมด ทำไมยังแก้ปัญหาไม่ได้
	วิธีการหาฉันทามติ ในรัฐสมัยใหม่ควรเป็นอย่างไร เพราะถ้าเป็นแบบไทยๆ การรับฟังความเห็น หรือตั้งกรรมการสมานฉันท์ เอาทุกภาคส่วนมาคุย มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของสังคมโดยรวม
	แต่กระบวนการพวกนี้จะได้รับการยอมรับไหม ถ้ามันออกมาจากรัฐบาลที่เขาไม่เชื่อถือ
	คุณยังเชื่อว่ารัฐสภาจะนำไปสู่การหาฉันทามติ หรือแก้รัฐธรรมนูญได้
	แล้วตัวรัฐบาล ฝ่ายบริหารซึ่งหลายคนบอกว่าไม่เชื่อถือแล้ว จะนำไปสู่การปฏิรูปได้ไหม
	แล้วการหาฉันทามติร่วม เหมือนที่นายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทำตอนร่างรัฐธรรมนูญ 2540 นำไปสู่การตั้ง สสร. เอาคุณอานันท์ ปันยารชุน มาเป็น ประธานกรรมาธิการยกร่าง ทำได้ไหม
	แต่ตอนนี้ ปัญหาคือร่างรัฐธรรมนูญมีแค่ร่างที่ 1 และ 2 ที่อนุญาตให้แก้ได้แค่มาตรา 256 คือเปิดทางเลือกสสร.เท่านั้น ร่างอื่นตกหมด ทำให้ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมยังอยู่ โดยเฉพาะการขอให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการแก้หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 หมวดพระมห...
	แล้วในความคิดเห็นคุณ หมวด 1 หมวด 2 แก้ได้ไหม
	แต่สิ่งที่สะท้อนในสภา โดยเฉพาะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ถูกพูดถึงได้ยากลำบาก มีคนบอกว่าห้ามแตะ ซึ่งกลายเป็นตัวกั้นสำคัญ ทำให้ทุกฝ่ายไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณมองเรื่องนี้อย่างไร
	ถ้าเป็นอย่างนี้ พอคณะราษฎรผลักเข้าไปในสภา แล้วมีพรรคเพื่อไทยที่ไม่ชัดเจน
	มันก็ยังหาคำตอบในสภาไม่ได้
	แล้วตัววุฒิสภาล่ะ
	คุณกำลังบอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังกับสภา ตัวผู้ชุมนุม ยังสามารถกดดันไปที่สภาได้อยู่
	คนอาจจะบอกว่าคุณมองโลกในแง่ดีเกินไป เพราะขนาดยื่นเรื่องสถาบันฯ เข้าไปในสภาผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้เลย
	ถ้าจะมีข้อแนะนำกับคณะราษฎร จะบอกว่าอะไร
	เพราะฉะนั้น ในความเห็นคุณ ควรตบข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบันฯ ทั้ง 10 ข้อด้วยกัน คุมไม่ให้มีการหยาบคาย แล้วเสนอผ่านสภาใช่ไหม
	แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาล จะอนุญาตให้หยิบยกเรื่องนี้ ให้แตะยากขึ้น หรือไม่ให้แตะเลย
	แสดงว่าคุณไม่เชื่ออย่างที่อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์พูดไว้ว่า ถ้าเอามาตรา 112 กลับมาใช้อีก จะส่งผลเสียกับสถาบันฯ
	ในความเห็นคุณ วิธีการก็ควรจะเป็นการพูดกันว่ามาตรานี้ไม่ได้อย่างไร แล้วเอาเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ไม่ใช่วิธีแบบทุกวันนี้
	เพราะฉะนั้น ในเชิงระบบ ก็ควรจะหยิบขึ้นมาคุยผ่านสภา ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ อย่างนั้นหรือ
	ก่อนหน้านี้ อาจารย์แนะนำให้นายกฯ ประยุทธ์ลาออก ยังแนะนำเหมือนเดิมไหม
	ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออก รัฐธรรมนูญนี้มันก็ต้องกลับไปที่สภาฯ ต้องเลือกนายกตามลิสต์เดิม
	ใช่ครับ ต้องใช้เสียงสว.
	ก็ต้องไปที่นายกฯ คนนอก
	แต่หลายคนบอกว่า ถ้าติดล็อกกันเยอะแบบนี้ รัฐประหารไปเลยดีกว่า
	แสดงว่าถึงระบบมันจะมีล็อกหลายชั้น ก็ยังหวังพึ่งระบบได้
	คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และอีกหลายคนเรียกการต่อสู้ครั้งนี้ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างเจเนอเรชัน ต่อสู้ระหว่างอดีตกับอนาคต คุณคิดอย่างไร
	ถ้าอย่างนั้น ก็สมเหตุสมผลใช่ไหมที่เด็กเขาพูดกันว่า ถ้าการเมืองดี แล้วทุกเรื่องจะดีขึ้น

	FACT BOX


