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วรทกับจิม เพื่ อนชาวอเมริ กันนัก วิ เคราะห สังคม

เศรษฐกิจไทย พบกันอีกคร้ังหลังจากไมไดพบกันเกือบป 

ท้ังสองคุยกันดังนี ้

จิม : บานยูมีอะไรแปลกๆนับต้ังแตเราพบกันตอนคุณ

สมัครเปนนายกฯ จนมาถึงนายกฯอภิสิทธ์ิ และการ
ประทวง “เส้ือแดง” ในตอนนี้ 

วรท : ท่ียูไมไดพูดถึงก็คือวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเกือบท้ัง

โลก ท่ีเร่ิมจากบานยูเปนตนเหตุ ความโลภ การละเลยไม

ดูแลวาณิชธนกิจ และการไมรูวาตัวเองไมรู จนท่ัวโลก

ลงทุนกันสนุกสนานในตราสารประหลาดๆ ของพวกยู

ท่ีวาดีเยี่ยมและก็หมดตัวกัน 
จิม : บานไอตองทําตัวดีกับชาวโลกอีกนาน เพื่อใหลืม

การเปนตนเหตุของ “น้ําตาทวมโลก” ในคร้ังนี้ กลับมา

คุยกันเร่ืองการเมืองไทยปจจุบันกันดีกวา 

วรท : ยูเช่ือไหม ไมเคยมีมากอนเลยท่ีแตละวันกอนจะ

ออกจากบานตองระวังวาจะใสเส้ือผา เนกไท สีอะไรเม่ือ

ไปท่ีไหน ภาคไหน ถ่ินไหน มันอะไรกันนักกันหนา 
จิม : ยูควรภูมิใจ ปฏิวัติท่ีมาดากัสการเม่ือเร็วๆนี้ เขาก็

เลียนแบบประเทศยู ใชสีเส้ือเปนสัญลักษณเหมือนกัน 

ประเด็นวาจะ “แดงท้ังแผนดิน” หรือไมอยูตรงท่ีผูท่ีเขา

รวมชุมนุมเส้ือแดงท้ังท่ีมีติด “กัณฑเทศน” และ “ฮารต

คอร” รวมท้ังผูดูโทรทัศนของสถานีเส้ือแดง เช่ือวาผูนํา

กลุมและผูถือหางใหญตองการ “ลมเจา” เม่ือใดท่ีเช่ือ ไอ
เช่ือวา นปช. จะออนแรงลงเกือบหมดเพราะคนเหลานี้

สวนใหญไอเช่ือวาไมเอาดวย 

วรท : ปฏิเสธไมไดวาคําพูดของผูนํา นปช. พยายามช้ีนํา

การขัดแยงระหวางชนช้ันชัดเจน (“งานกาชาดนั้นสําหรับ

พวกไพรมาเท่ียว คนช้ันบนเขาเสวยสุขเดินตาม

ศูนยการคา”) ต้ังใจใหลามไปถึงขางบนดวยการตีวัว
กระทบคราด ตีประธานองคมนตรี องคมนตรี และ

สถาบันองคมนตรีซ่ึงผูกพันกับสถาบัน 

จิม : คนท่ีดูดวยใจเปนธรรม อดคลอยตามไมไดวาคุณ 

 

 

 

 

ทักษิณ “ปากอยาง ใจอยาง” ในการกระทํานั้น 

สนับสนุนสมุนใหทุมสุดตัวในการโจมตี และตีคนท่ี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแตงต้ัง สนับสนุนการ
แบงชนช้ัน ท่ีนาขําก็คือลูกพี่ใหญซ่ึงรวยสุดๆ ของ

ประเทศไทยนั้นแหละคือคนเสวยสุข เดินศูนยการคา 

และไมใชในประเทศไทยดวย อีกท้ังเปนศัตรูใหญของ

พรรคสังคมนิยมท่ีสมุนเหลานี้กําลังคิดจะต้ังข้ึนมาดวย 

สวนปากของคุณทักษิณนั้นก็พรํ่าแตคําวาจงรักภักดี 

วรท : ไอก็เห็นเหมือนกันวาประเด็นจงรักภักดีนี้คุณ
ทักษิณแกตัวไดลําบาก เพราะการกระทําของสมุนมัน

เห็นชัด และกิจกรรมของสมุนท้ังหลายใครๆก็รูวามาจาก

เงินของคุณทักษิณ หรือไมก็ญาติ กลุมเพื่อน ท้ังนั้น ถา

ไมชอบการพูดและการกระทําแบบนี้ก็ตองหามปราบ แต

นี่มันดูใหทาทายกันเต็มท่ี 

จิม : ยูก็รูวาไอฟงภาษาไทยออก ยิ่งพูดดังๆ แบบ
ปราศรัยไอยิ่งฟงสบายมาก ตลอดการชุมนุมของ นปช. 

ปลายมีนาคมนี้ ไอไมเขาใจวาทหาร ตํารวจ นั่งทนฟง

พฤติกรรม “ประชาธิปไตย” โดยไมทําอะไรอยูไดอยางไร 

ในเม่ือ “เจตนา” คือการปลุกปนใหคนตอสู ทะเลาะ ฆา

ฟนกันชัดเจน แถมโจมตีประธานองคมนตรีซ่ึงเปนฐาน

สถาบันท่ีสนับสนุนสถาบันกษัตริยมาชานาน ในบานไอ
รับรองถูกดําเนินการไปแลวในเร่ืองยุยงใหประชาชน

แตกแยก ยุยงใหแผนดินลุกเปนไฟ ใหผูคนไปรวมกันลอม

ก้ันทางออกซ่ึงผิดกฎหมาย 

วรท : ยูอยาลืมนะวาสายเช้ือพันธุทักษิณนั้นกระจายอยู

ในทหาร ตํารวจ มากมายตลอดท่ีมีอํานาจอยู 5 ป และ

ตลอดเวลามีการใชอํานาจในทุกทางอยางสุดๆ แทรกแซง
ในทุกองคกร ปากบอกประชาธิปไตยแตไมเคยช้ีแจง

กระทูในสภา ไมรวมรับฟงไมไววางใจรัฐมนตรี ไมรับฟง

ช้ีแจงกฎหมายแมแตคร้ังเดียว เร่ืองถูกอภิปรายตนเอง

นั้นไมเคยมี เพราะส.ส.จากพรรคอ่ืนถูกรวมมาจนหมด 

จนพรรคฝายคานมีจํานวนเสียงไมพอท่ีจะเปดอภิปรายตัว

นายกฯ 
จิม : ไอจําสุภาษิตจีน “เงินจางผีโมแปงยังได” แตไอไม

เขาใจวาศักด์ิศรีนั้นมีแตของผี ไมมีของคนบางหรือ

อยางไร นาสมเพชคนท่ีรูอะไรเปนอะไรแตขายตัว คน

เขลาเพราะถูกเขาหลอกไมรูความจริง ใชแตอารมณและ

ความเปนภูมิภาคจนรักศรัทธานั้นพอเห็นใจ แตไอคนรู



ท้ังรูแลวทําเพื่อเงิน และคอยเปล่ียนขางเขาขางผูชนะ ไอ

นึกถึงคําพูดท่ีวา “ยิ่งรูจักมนุษยเทาไหร ขาพเจาก็ยิ่งรัก

หมาของขาพเจามากข้ึนเพียงนั้น” 

วรท : ไอเคยดูสถานีแดงเหมือนกัน ดูแลวก็เห็นวนเวียน

พูดแตเร่ืองเกาซํ้าซาก ไมมีเร่ืองใหมๆ อาจเปนเพราะ
รัฐบาลอภิสิทธ์ิไมไดเติมเช้ือไฟใหเหมือนรัฐบาลสมชาย

ชวย “เส้ือเหลือง” ทางออม ฟงแลวก็เวียนหัว เพราะ

เปาหมายเปล่ียนไปเร่ือยๆ จากขับไลรัฐบาล ก็มาขับไล

ประธานองคมนตรี ตอนนี้จะมาขับไล “อํามาตยาธิป

ไตย” ซ่ึงนัยความหมายนี้ใครท่ีติดตามก็รูวาหมายถึง

อะไร ดูประวัติแกนนําในเร่ืองคดีหม่ิน สีของเส้ือ ฤกษต้ัง
พรรคไทยรักไทย ฯลฯ ประกอบก็ได 

จิม : ท่ีไอขําก็คือบานยูโหวตลงคะแนนเสียงเลือก

นายกรัฐมนตรีแบบเปดเผย และสมาชิกพรรคใดโหวตใคร

ก็ได ถายทอดทีวีไปท่ัวโลกดวย เม่ือพรรคพลังประชาชน

ถูกยุบ แตหันมาลงคะแนนใหคุณอภิสิทธ์ิ ถึงโกงโคงดูไอ

ยังไมเห็นมันไมเปนประชาธิปไตยท่ีตรงไหนเลย ทุก
ข้ันตอนก็ทําตามรัฐธรรมนูญ แต นปช. บอกวาปลน

อํานาจ เปนเผด็จการ เพราะทหารขูบังคับ 

วรท : ในยามนั้นถาไมเลือกคุณอภิสิทธ์ิแลวจะเลือกใครท่ี

เหมาะสมกวา จะเอาคุณเฉลิม คุณเสนาะ พล.ต.อ.ประชา 

คุณม่ิงขวัญ เปนนายกรัฐมนตรีของไทยอยางนั้นหรือ ไม

ตองเปนทหารก็มองเห็นได 

จิม : แลวเร่ืองมันจะลงเอยอยางไรกันนี่ 

วรท : ไมมีใครรูหรอกจิม บานไอมีเร่ืองยุงๆ แต
สุดทายมันก็มีคําตอบของมันเสมอ แตถาจะเอา
ไอเดียเพ่ือยูเอาไปวิเคราะหตอนนี้ก็ลองดูรายการ 
“ลงเอยกันยังไง” ของ ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง เจา
เกาในชอง 11 ยุคใหมไปกอนแลวกัน  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ประหยัดไฟฟาไมใชเพียงชวยลดปญหาโลกรอนเทานั้น 

หากชวยลดคาใชจายและชวยในส่ิงท่ีนึกไมถึงอีกอยาง

หนึ่งดวย นั่นก็คือลด Light Pollution 

สาธารณรัฐเช็ก ไดนําหนาโลกดวยการออกกฎหมายลด

ปญหา Light Pollution ในประเทศ ไฟฟาตามเสาตอง
มีกระจกแกวหนาครอบกันไมใหแสงไฟสองข้ึนไปใน

บรรยากาศ และปายโฆษณาท้ังหลายบังคับใหสาดไฟลง

พื้นแทนท่ีจะข้ึนไปขางบน 

นักดาราศาสตรชาวเช็กช่ือ Jenik Hollan ซ่ึงทํางานท่ี 

Nicholas Copernicus Observatory and 

Planetarium ช้ีวาการลดแสงไฟฟาของมนุษยจะชวยลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบางอยาง และเพิ่มความงดงาม

ใหแกทองฟาในเวลากลางคืน 

Light Pollution ในเวลากลางคืนมีผลกระทบตอการ

ผลิตฮอรโมน Melotonin ในสมองของมนุษยท่ีชวยการ

นอนหลับ ทําใหมนุษยมีปญหาดานสายตา เพิ่มกรณีของ

การนอนไมหลับ และทําลายภูมิตานทานของรางกายอีก

ดวย 

ไฟบนตึกสูงมีผลกระทบตอการบินของนกท่ีอพยพซ่ึง
พึ่งพาดวงดาวในการนําทาง บอยคร้ังท่ีนกหลงทาง

เพราะเห็นความไมชัดเจนและชนเขากับส่ิงกีดขวาง 

ส่ิงท่ีไฟฟาในเวลากลางคืนทําลายมากท่ีสุด คือ 
ความงดงาม ความสงบ และความเปนธรรมชาติ
ของทองฟาในเวลากลางคืน ท่ีเราไมเห็นสารพัด
กลุมดาวในทองฟาก็เพราะแสงไฟฟาท่ีเราใชกันทุก

ค่ําคืนนี้แหละ 

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

คนส้ินหวังมักทําส่ิงท่ีส้ินคิด และจบลงดวยความหมด

หวัง 


