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คาปรารภ
1.กลุม่ เสื ้อแดงบางกลุม่ ก็ยงั ถูกโมหะครอ บงาประชุมราวีไม่เลิก ฝ่ ายทักษิ ณก็ยงั ไม่เลิกเล่น หนังสือ
พิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ออนไลน์ ลงข่าว (25 มกราคม 2552) ว่า ‘สือ่ ข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิ ณ ได้ โฟนอินกล่าวสวัสดี
ปี ใหม่ย้อนหลังให้ ชาวไทย และสวัสดีปีใหม่เป็ นภาษาจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยขอให้ คนไทยทุกคน
มีความสุขความเจริญ อดทนผ่านวิกฤต พร้ อมกล่าวว่าตนเองเหมือนคนร่อนเร่พเนจร รู้สกึ เหงาที่พลัดพรากกับ
ครอบครัว แต่มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้ มแข็ง พร้ อมต่อสู้กบั ความไม่ยตุ ิธรรมที่ยอมรับไม่ได้ และจะแสวงหา
ความเป็ นธรรมให้ พบ ไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์หรือนรก ’ วาทะของนักโทษนะครับ มีนกั โทษหนีคกุ คนไหนที่ยอมรับ
ว่าตัวเองผิด ?
ไทยโพสต์ ออนไลน์ ฉบับ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวว่า ‘มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่า หลังพ.ต.ท.
ทักษิ ณโฟนอินถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยในการสัมมนาของพรรคเมื่ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึง่ มีการส่งสัญญาณชัดเจน
ว่าเขาจะกลับมาเป็ นนายกรัฐมนตรีอีกครั ้ง และจะเล่นหนักขึ ้น ขณะที่ ร .ต.อ.เฉลิม อยู่บารุง ส.ส.สัดส่วน ใน
ฐานะประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอแนวความคิดจะนิรโทษกรรมเหตุที่เกิดหลังวันที่ 19 กันยายน อันหมาย
รวมไปถึงกรรม การบริหารพรรคการเมืองทั ้งจากพรรคไทยรักไทยและพรรคพลั งประชาชน และรวมไปถึงกลุม่
พันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้ วยนั ้น ’
ขณะนี ้ กลุม่ คนเสื ้อแดงมีภารกิจหลักชัดเจน แล้ วครับ 1.พยายามช่วยนักโทษหนีคกุ ซึง่ มีนิสยั หน้ าด้ าน
ไม่เคยปริปากยอมรับว่าตัวเองผิดแม้ แต่น้อย
และนักโทษคนนี ้ก็มีหลักฐานว่าโกงชาติโกงแผ่นดินมากมาย
มหาศาล 2.เรียกร้ องให้ นาเอารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ที่นกั โทษหนีคกุ คนนั ้นเคยใช้ หาผลประโยชน์ทางการ
เมืองมาแล้ วเป็ นอเนกปริยายกลับมาใช้ อีก 3.พยายามเสนอให้ ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อให้ มี
การวิพากษ์ วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ อย่างเสรี 4.พวกเสื ้อแดงพยายามเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญซึง่
ตัดบทบาทขององคมนตรีไปอย่างสิ ้นเชิง เป็ นความพยายามที่จะลดอานาจพระมหากษัตริย์ลงอย่างเห็นได้ ชดั
ข้ อมูลแค่นี ้ก็เพียงพอแล้ วครับ คนไทยคนไหนที่รักชาติ รักแผ่นดินและรักสถาบันพระมหากษัตริย์
สามารถขัดขวางพฤติกรรมของคนพวกนี ้ได้ น่าเสียดายก็พวกประชาชนที่ไม่เข้ าใจข้ อเท็จจริง ซึง่ ทุกวันนี ้สือ่ รัฐ
บาลปฏิบตั ิงานภายใต้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยได้ ผลห่วยแตกมากครับ
2. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาคได้ ให้ สมั ภาษณ์นสพ.ผู้จดั การออนไลน์ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2552 ว่า
ได้ สงั่ ปิ ดเวปไซต์หมิ่นเข้ าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปแล้ ว 2,300 เวปไซต์ เหลืออีกประมาณ 3-4 พันเวปไซต์
รายละเอียดเป็ นอย่างไร ท่านผู้อ่านโปรดหาอ่านดูด้วยตนเอง
นี่คือเหตุผลข้ อแรกที่ทาให้ ผมร่วมชุมนุมกับพันธมิตร ตั ้งแต่ยคุ รัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร , สมัคร สุนทรเวช
และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เวปไซต์หมิ่นพระบรมเด ชานุภาพแพร่หลายราวกับรัฐบาลรู้เห็นเป็ นใจ ตารวจไม่ยอม
จัดการแม้ กระทัง่ คนที่พดู จาจาบจ้ วงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั แต่อย่างว่าแหละครับ หลักการทางพระพุทธ
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ศาสนามีว่าถ้ ายิ่งไปกล่าวร้ ายคนที่มีคณ
ุ ความดีมากๆ คนกล่าวร้ ายก็จะประสบวิบตั ิหรือฉิบหายไปเอง
ใครไม่
เชื่อในกฎแห่งกรรมก็หาเวลาไปอ่านผลงานของท.เลียงพิบลู ย์มากๆ นะครับ
ตั ้งแต่ปีที่แล้ ว ผมนิมิตเห็นคนไข้ สามคนนอนป่ วยที่โรงพยาบาลด้ วยความเจ็บปวดคล้ ายกันครับ คน
หนึง่ เป็ นมะเร็งตับ, คนหนึง่ เป็ นมะเร็งต่อมน ้าเหลืองและอีกคนในบั ้นปลายชีวิต เป็ นมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่ร้ ูว่า
ตืน่ จากฝั นแล้ วจะเป็ นจริงหรือปล่าวน่ะ ? ชักอยากตื่นเสียแล้ วสิ
_____________________
คาถาม 1: อยากให้ แนะนาวิธีอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ผมหมายถึงชีวิตคนกรุงเทพฯ นะครับ
ไม่ใช่คนต่างจังหวัด ขอขอบคุณล่วงหน้ าครับ (สุทศั น์ [เงินแสน]/กรุงเทพมหานคร)
คาตอบ: มีหลายเรื่องที่ผมไม่มีความรู้เลย หนึง่ ในนั ้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องเศรษฐกิจนี ้พูดขึ ้นมาทีไร ผมจะ
รู้สกึ เกลียดขี ้หน้ าพวกบรรดานายธนาคาร หน้ าเลือดทุกที ผมเรียกบรรดาพวกนี ้ว่า ‘ไอ้ พวกหน้ าผี’ ครับ เฉพาะ
กลุม่ บรรดาผู้บริหารธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ ที่เล็งผลกาไรอย่างหน้ าเลือดนั น้ ผมว่าน่าจะเป็ นพวกบรรดา
เปรตมาเกิดครับ เพราะความโลภของพวกนี ้เกินไปที่มนุษย์ธรรมดาที่มีศีลธรรมจะมีกนั
ทุกวันนี ้ ธนาคารหาเรื่องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดะไปหมด จะทาอะไรก็ต้องเสียค่าธรรมเนีย ม ปล่อยให้
ผู้บริโภครับภาระ ทั ้งๆ ที่พ วกทางานธนาคารทั ้งหมดล้ วนแต่อยู่ในฐานะรับใช้ ลกู ค้ าธนาคารทั ้งนั ้น บัตรวีซ่าหรือ
เครดิตนั ้นก็เก็บดอกเบี ้ยบ้ าเลือด คนพวกนี ้ ที่จริงก็เป็ นพวกเสือนอนกิน ไม่ทามาหากินอะไร ไม่มีรายได้ อะไรแต่
มาเกาะกลุ่มกันทางานกันเป็ นธนาคารแล้ วจัดการบริหารเงินคนอื่น ทั ้งนั ้น ที่หนักกว่านั ้นก็คือพอลูกค้ าหนี ้บ้ าน
และรถซึง่ เป็ นคนไทยตาดาๆด้ วยกัน ขาดชาระผ่อนส่งด้ วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตกต่า หรือมีปัญหาการเงิน พวกนี ้
ยึดบ้ านหรือรถไปหมด คนไทย ตาดาๆด้ วยกัน ซึง่ เดือดร้ อนหนักเพราะตกงานบ้ าง เพราะปั ญหาครอบครัวบ้ าง อยู่
แล้ วมาเจอปั ญหายึดบ้ านยึดรถอีกก็เครียดหนักขึ ้นไปอีกเพราะไม่มีที่อยู่ นอกจากนั ้น พอเจอปั ญหาเศรษฐกิจ
พวกนี ้ก็ไล่พนักงานออก เอาตัวเองให้ รอดอยู่คนเดียว
ไม่คานึงว่าที่ธนาคารของมันเจริญมาได้ ก็ด้วย
น ้าพักน ้าแรงพนักงานทั ้งนั ้น ใครที่รายได้ น้อยอยู่แล้ ว พอมาเจอปั ญหาถูกไล่ออกก็ หนักขึ ้นไปอีก
ผมดูดวงให้ คนหลายสิบคนที่เดือดร้ อนเพราะเจอปั ญหาเศรษฐกิจ แบบนี ้ครับ จึงต้ องเตือนให้ ระมัดระวัง
ไว้ ก่อนว่าไม่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจเป็ นเช่นไร ก็อย่าเป็ นหนี ้ ธนาคารหรือ บัตรเครดิตหรือวีซ่ากันมากเพราะดอก
เบี ้ยที่พวกนี ้คิดเมื่อคาณวนจากจานวนประชากรทัว่ ประเทศที่สมัครเป็ นสมาชิกแล้ ว ก็มโหฬารเอาการอยู่
ถ้ าคุณอยู่ใกล้ ชิดกับศาสนาอยู่แล้ ว ชีวิต ของคุณ ไม่ว่าจะนับถือพระพุทธศาสนา , คริสตศาสนาหรือ
ศาสนาอิสลาม ก็ จะเป็ นอยู่พอเพียงตามหลักปรัชญาพอเพียงของในหลวงโดยอัติโนมัติ ครับ คนไทยทุกวันนี ้ถูก
ทุนนิยมสามานย์ซึ่งอดีตนายกชัว่ ตัวหนึง่ นามาใช้ จนกระทัง่ สังคมไทยพุทธเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมไปหมด ยังไง
ก็ตาม สัจธรรมก็ยงั เป็ นสัจธรรมวันยังค่า คนที่อยู่อย่างฟุ้งเฟ้อและฟุ่ มเฟื อยเป็ นพวกโรคจิตครับ คนป่ วยเป็ นโรค
จิตพวกนี ้มีความเชื่อว่าถ้ าได้ ใช้ สงิ่ ของแพงๆ หรืออยู่อย่างฟุ่ มเฟื อยแล้ วจะได้ รับความเคารพนับถือจากคนอื่น มาก
ยิ่งขึ ้นซึง่ ที่จริงแล้ ว อาจจะใช่ในบริบทวัฒนธรรมตะวันตกและอเมริกา แต่ ไม่ใช่ในบริบทวัฒนธรรมตะวันออก
คนที่มีความสุขที่สดุ ตามหลักธรรมชาติ ที่สอนกันในหมู่วฒ
ั นธรรมตะวันออก ก็คือคนที่อยู่เรียบง่ายที่
สุดแต่ว่ามีคณ
ุ ธรรมและความพอเพียงในใจมากที่สดุ พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่มีคณ
ุ ธรรมสูงสุดและมีความสุขมาก
ที่สดุ กลับกลายเป็ นคนที่อยู่อย่างเรียบง่าย (หรือตั ้งใจสมาทานที่จะอยู่อย่างเรียบง่าย ) แต่มีคณ
ุ ธรรมที่สดุ
พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ใต้ โคนต้ นไม้ นุ่งผ้ ากาสายะที่ได้ จากกองขี ้ฝุ่ น ไม่ได้ ตรัสรู้ที่ห้องสมุดหรือคฤหาสน์ใหญ่ๆ
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เพราะฉะนั ้น ถ้ าอยากมีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝื ดเคืองก็ต้องพยายามฝึ กจิตใจตามวัฒนธรรมตะวันออกให้ ได้
ครับ ผมนึกสิง่ เหล่านี ้ได้ ครับ :1.งดขึ ้นห้ างสรรพสินค้ า โดยไม่จาเป็ น พยายามซื ้อของจากร้ านโชว์ห่วยที่มีคณ
ุ ภาพพอๆ กับที่ขายใน
ห้ างเพื่อให้ คนไทยด้ วยกันอยู่ได้ เพราะเงินที่ขายได้ ที่ห้างจะถูกส่งไปหาเจ้ าของตัวจริงในต่างประเทศหลายล้ าน
บาทต่อเดือน คนไทยที่รับจ้ างอยู่ในห้ างนั ้นได้ เศษเงินที่เขาเจียดให้ ไม่มากหรอกครับ คนไทยต้ องมีใจช่วยไทย ถ้ า
จะขึ ้นห้ างทีก็ขึ ้นเท่าที่จาเป็ นที่สดุ
มีบางครั ้งที่ผมได้ ยิน สส .พรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปชนบทแ ล้ วพยายามสอนให้ คนชนบทประหยัด น ้า
ประหยัดไฟ ผมทุเรศในภูมิปัญญา สส.พวกนี ้ครับ
ลองพิจารณาดูสคิ รับว่าชาวนาทั ้งประเทศใช้ น ้าใช้ ไฟไป
เท่าไหร่เมื่อเปรี ยบเทียบกับห้ างดังๆใหญ่ๆ , โรงแรมใหญ่ ๆหรือสนามกอร์ ฟใหญ่ๆ ทัว่ ประเทศ พวกมันเหล่านี ้ใช้
น ้าใช้ ไฟกันอย่างเรี่ยราดทั ้งนั ้นครับ ไม่เห็นมีใครไปสัง่ สอนเลย ในเมื่อห้ างดังใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เป็ นของต่างชาติ
และผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ก็อย่าไปพยายามใช้ บริการโดยไม่จาเป็ น
2.งดไปกินอาหารตามร้ านหรูๆ ที่ห้างหรือภัตตาคารหรูๆ ถ้ าจะกินข้ าวนอกบ้ านก็ พยายามอุดหนุนพี่
น้ องคนไทยที่ทาร้ านอาหารแถวชานเมื องแทน ร้ านอาหารแถวชานเมืองที่สะอาดถูกหลักอนามัยก็มี เจ้ าของ
ร้ านอาหารเหล่านีก้ ็ทามาหาเลี ้ยงชีพ ส่งลูกส่งหลานเรียนหนัง สือ ถ้ าได้ ไปเดินหาซื ้อของกับชาวสวนหรือชาวบ้ าน
ชานเมือง พวกเขาก็จะมีเงินจับจ่ายใช้ สอยหรือส่งลูกหลานเรียนต่อไปได้
ผมชอบกินอาหารจาพวกปลา กิ นมาตั ้งแต่เด็กเพราะเป็ นลูกชาวไร่ชาวนา ภายหลังถึงรู้ว่าอาหาร
จาพวกปลาบารุงสมองดีที่สดุ ทุกวัน นี ้ ถ้ าอยากจะกินปลาดีๆ ก็จะ ออกไปหากินตามชานเมืองซึง่ ถูกกว่าและ
อร่อยกว่ากินในเมืองเสียอีก ฉะนั ้น ก็อยากเชิญชวนให้ บรรดาแฟนคอลัมน์พากันออกไปอุดหนุนร้ านอาหารชาว
บ้ านชานเมืองที่สะอาดและถูกหลักอนามัยแทนขึ ้นห้ างนะครับ
3.กรณีที่มีรายได้ ต่า ก็งดที่จะไปทานอาหารตามร้ านอาหาร ซื ้อกับข้ าวมาทากินกันเองในครอบครัว คน
ไทยอาจไม่ร้ ูนะครับ การทากับข้ าวกินกันในหมู่ครอบครัวเป็ นวิธีหนึง่ ที่จะทาให้ ครอบครัวปึ กแผ่นมัน่ คง สมาชิก
ในครอบครัว มีเวลาพูดคุยกันและอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ ้น สามี -ภรรยาและลูกๆ มีโอกาสใกล้ ชิดกันมากยิ่งขึ ้นถ้ าได้
ทากับข้ าวกินร่วมกัน
ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ในอังกฤษพบว่าการทากับข้ าวกินร่วมกันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาที่บ้า
งานในยุคทุนนิยมเสรีเป็ นวิธีหนึง่ ที่ทาให้ การแต่งงานอยู่กนั ยืดขึ ้นไปอีก เพราะเวลา ที่จะอยู่ร่วมกันไม่ค่อยมี ฉะ
นั ้น ใครที่ไม่เคยทากับข้ าวก็หดั ทาเสี ยนะครับ สนุกด้ วย ผ่อนคลายด้ วยและ อร่อยด้ วยครับ พืชผักรากหญ้ าที่
นามาทากับข้ าวก็ไปหาซื ้อได้ จากร้ านหรือชานเมือง ปรกติจะมีพืชผักปลอดสารพิษไว้ ขาย
4.ใครที่คิดจะเปลีย่ นรถหรือซื ้อรถใหม่ระยะนี อ้ ดใจรอสักนิดครับ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จดั การ (9
กุมภาพันธ์ 2552) ลงข่าวว่าบริษัทโตโยต้ า มอเตอร์ สมีแนวโน้ มจะขาดทุนในไตรมาส 4 ของงบประมาณนี ้ซึง่ จะ
สิ ้นสุดลงในเดือนมีนาคม โดยบริษัทจะขาดทุนถึง 4,900 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐฯ หรือกว่า 170,000 ล้ านบาทไทย
เนื่องจากยอดขายรถยนต์ต่า ผู้ เช่าซื ้อหลายรายในประเทศไทยขณะนี ้ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธ ทาให้ รถที่เพิ่ง
นาเข้ าใหม่ขายไม่ออกเป็ นจานวนมาก
ผมคิดว่าในช่วงปลายๆปี นี ้ ซึง่ เป็ นช่วงที่มีการจัดงานมอร์ เตอร์ โชว์ (Motor Expo 2009) ประจาปี ที่ศนู ย์
แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ราว พย-ธค) บริษัทขายรถทุกยนต์ทกุ ยี่ห้อ คงจะหัน่ ราคา
แหลกเพื่อเพิ่มยอดขาย ไม่เพียงแต่รถที่ใครหลายคนขณะนี ้หมายตาไว้ จะถูกลง อาจได้ ของแถมเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
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5.วิถีพทุ ธสอนให้ เราอยู่น้อยกินน้ อย ตรงกับคาภาษาบาลีว่า โภชเน มตฺตํฺํตุ า (ความรู้จักประมาณ
ในโภชนะ) เมื่อถึงบางครั ้งบางเวลา ควรจะกินน้ อยอยู่น้อยด้ วย ผมเคยนัง่ รถเมล์กบั ท่านอาจารย์สชุ ีพ ปุญญานุ
ภาพจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลกที่ซอยนานาเพื่อมากินอาหารมังสวิรัติที่บางลาภู ท่านอาจารย์มี
เงินในกระเป๋ าน้ อยมาก ท่านงัดกระเป๋ าออกมา ผมเห็นแบ็ งค์ยี่สบิ แบ็งค์ร้อยพับอยู่อย่างเป็ นระเบียบไม่กี่ใบ ท่าน
เตรียมเงินใส่กระเป๋ าพอใช้ ไปวันๆเท่านั ้นเอง
พอถึงวันอุโบสถศีลท่านก็จะรับประทานอาหารมังสวิรัติ พอประ
มาณ แต่ไปเน้ นรักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัดพร้ อมทั ้งฝึ กสมาธิซงึ่ ทาอยู่ประจาไปด้ วย
ผมเคยใช้ ชีวิตอยู่ในวัดกัม มัฏฐานอยู่หลายวัดครับ วัดอาจารย์จวน, อาจารย์ฝัน้ , อาจารย์วนั , หลวงปู่
ขาว, หลวงปู่ เทศน์ ฯลฯ ไปมาแล้ วหลายวัด สมัยเป็ นพระโดยธรรมดาก็ฉนั ภัตตาหารมื ้อเดียว กระทัง่ ชิน ทุก
วันนี ้ ก็รับอานิสงส์มาเป็ นนิสยั ส่วนตัวด้ วย ถ้ าผมนัง่ ทาวิจยั อยู่ที่บ้าน ผมก็ยงั ติดนิ สัยกินอาหารมื ้อเดียวเหมือน
เดิมคือกินเฉพาะอาหารเที่ยง เช้ าหรือเย็นจะกินแค่ผลไม้ นิดหน่อยเท่านั ้นเอง กินน้ อยๆ แบบนี ้ นัง่ ทาวิจยั ที่บ้าน
แล้ วจิตใจสงบครับ
ดังนั ้น ใครที่ต้องการพัฒนาปั ญญาหรือวิชาการ และคุณธรรม ถ้ าใช้ ชีวิตปรกติแล้ วรู้สกึ ตันๆ ก็หนั มา
ลองใช้ ชีวิตแบบกินน้ อยอยู่น้อยและฝึ กสมาธิบ้างสิครับ ผมเชื่อว่าองค์ประกอบของความเป็ นนักวิชาการ ที่ดี 4
อย่างกล่าวคือคุณธรรม, สติปัญญา, ความรู้และความจาจะดีขึ ้นพร้ อมๆ กัน ครับ
คาถาม 2 : คุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะจะเป็ นนายกไปได้ นานแค่ไหนครับ /ค่ะ? (อีเมล์และคาถามจากหลายคน)
คาตอบ: เมื่อคุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะได้ รับโปรดเกล้ าแต่งตั ้งเป็ นนายกรัฐมนตรี มีอีเมล์และโทรศัพท์มากมาย
ขอให้ ผมแสดงความคิดเห็นเชิงโหราศาสตร์ ว่า ‘เฮียมาร์ ค ’ จะอยู่เป็ นนายกได้ นานขนาดไหน ขณะนี ้ ผมมีกิจธุ ระ
มากมายที่ต้องทาเกี่ยวกับงานวิจยั และหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ระดับ ปริญญาเอก นานาชาติที่ผมบริหารอยู่
ผมจึงขอตอบคาถามนี ้เป็ นเรื่องหลักประจาเดือนธันวาคม และขออภัยผู้อ่านที่สง่ คาถามอื่นๆ มาแล้ ว ผมยังไม่ได้
ตอบครับ ขอยกยอดไว้ เป็ นฉบับต่อๆ ไปก็แล้ วกันครับ
ขอให้ สงั เกตดวงคุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะและดวงเมืองประกอบกัน ถ้ าท่านผู้อ่านดูเป็ นก็ดตู ามรูป ดวง
ข้ างล่างนะครับ ถ้ าไม่เป็ น ผมจะอธิบายให้ เห็นภาพและมีข้อเสนอแนะจากผมเป็ นส่วนตัว ดังนี ้ครับ :1.ลัคนาคุณอภิสทิ ธิ์อยู่ราศีกรกฎ ขณะนี ้ดาวพฤหัสบดียงั เล็งลัคนาอยู่ ถึงว่าดาวพฤหัสบดีจะโค
จร
ผิดปรกติ ทาให้ เกิดความผันผวนบ้ าง แต่คณ
ุ อภิสทิ ธิ์สามารถอยู่ต่อได้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้ สบายๆ ครับ มีปัญหา
บ้ างก็ไม่น่าจะกระเทือนถึงขนาดต้ องยุบสภาเลือกตั ้งใหม่ เพราะรัฐบาลคุณอภิสทิ ธิ์ขณะนี ้ ได้ แรงสนับสนุนทั ้งจาก
ปั ญญาชน ผู้หลักผู้ใหญ่ ทหารระดับสูงและผู้มีศีลธร รมดีงามไปตลอด 1 ปี
ถามว่าดูได้ จากตรงไหน? คาตอบคือดูได้ จากดาวพฤหัสบดีซงึ่ โคจรมาอยู่ราศีมงั กร เล็งลัคนา แม้ จะ
เป็ นตาแหน่งนิจ แต่ดาวพฤหัสบดีนี ้ตรีโกณกับดาวอังคารเดิม ของดวงเมืองซึง่ สถิต ที่เรือนกุฏุมพะ (ราศีพฤษภ) ได้
องค์เกณฑ์ ความที่ดาวอังคารเดิมเป็ นประและดาวพฤหัสบดีเป็ นนิจ เข้ าสูตร ‘ลบบวกลบเป็ นบวก’ ทาให้ ดาว
พฤหัสบดีและดาวอังคารกอดคอกันฟื น้ คืน ได้ ฉะนั ้น ถ้ าดร .ทักษิ ณเดินทางกลับประเทศไทยช่วงปี แรกที่คณ
ุ
อภิสทิ ธิ์เป็ นนายกนี ้ ก็เท่ากับนาพาชีวิตตัวเองไปสูจ่ ดุ ตกอับมากยิ่งขึ ้น เพราะกฎหมายและทหารยังหนุนรัฐบาล
อย่างเข้ มแข็ง
โดยธรรมดา ว่าตามหลักโหราศาสตร์ ไทย ดวงเมืองประเทศไทยแม้ จะมีดาวอาทิตย์เป็ นมหาอุจน์กมุ
ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษแต่ก็มีดาวอังคารสถิตที่ราศีพฤษภซึง่ แม้ จะได้ ตาแหน่งราชาโชคแต่ก็เป็ นประเกษตร ดาว
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อังคารหมายถึงทหาร เมื่อดาวอังคารอยู่เรือนที่เป็ นประ ก็หมายความว่าทหาร ไม่ค่อยจะทาหน้ าที่สมบูรณ์ พูด
ง่ายๆก็คือขาดๆ เกินๆ เห็นชัดเจนกรณีพิทกั ษ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาวะปั จจุบนั เราคนไทยที่รักชาติรัก
แผ่นดินค่อนข้ างจะรู้สกึ เหมือนกันว่าบทบาททหารไม่ได้ เรื่องเอาเสียเลย
ทั ้งที่มีเวปไซต์โจมตีสถาบันพระมหา
กษัตริย์มากมาย ไม่สมราคาคุยว่าจะเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดานั ้นคงจะถนัด
วิธีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แบบโบราณ เมื่อข้ าศึกซึง่ หวังปองร้ ายพระมหากษัตริย์พากันยกกองทหารมา
ล้ อมซึง่ เป็ นวิธีรบทัว่ ไปที่เรียกว่า conventional attack หมายความว่า พวกข้ าศึกมาให้ เห็นกันอย่างเปิ ดเผย
แต่ปัจจุบนั ยุคสมัยเปลีย่ นไปแล้ วครับ การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยนี ้ ไม่ได้ กระทากันโดยวิธี
ยกกองทัพหรือส่งกาลังทหารเข้ ามาซุ่มโจมตี พวกหัวเอียงซ้ ายใช้ สือ่ ต่างๆหลายหลาก เช่น เปิ ดเวปไซต์โจมตีทาง
อินเตอร์ เน็ตซึง่ มีมากสมัยที่นายทักษิ ณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็ นนายก
รัฐมนตรี , การผลิตซีดีแจกซึง่ มีข่าวว่ากระทากันในภาคเหนือ ฯลฯ วิธีการสมัยใ หม่เช่นนี ้ไม่เคยมีในตาราทหาร
ไทยที่พลเอกอนุพงษ์ ศกึ ษา ทาให้ ทหารอย่างพลเอกอนุพงษ์ ซงึ่ ชินอยู่กบั วิธีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แบบเดิมกลายเป็ น ‘ห่านเป๋ ’ หรือ ‘เป็ ดง่อย’ ทาอะไรไม่ได้ มาก ก่อนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ เวปไซต์ที่หมิ่นก็ไม่
เคยถูกจัดการเด็ดขาด แม้ นกั การเมืองที่หมิ่นก็ยงั เดินลอยชาย ไม่ต้องยาเกรงรัฐบาลอะไรเลย
ถ้ าในช่วงสามสีป่ ี มานี ป้ ระเทศไทยมีพลเอกปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนั ท์เป็ นผบทบ. กลุม่ ที่จ้วงจาบ
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แผ่นดินนี ้ไม่สขุ หรอกครับ ถ้ าคนพวกนี ้อ้ างว่าสังคมไทยปั จจุบนั เป็ นสังคมเสรีภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยย่อมกระทาได้ ทกุ อย่างตราบใดที่ไม่มีหลักฐานพิสจู น์ก็แปลว่าไม่ผิด ผมก็มีวิธีจดั การกับคน
พวกนี ้ทางอ้ อมเช่นกัน
ย้ อนกลับไปหาโหราศาสตร์ อีกครั ้งครับ
การประสานงานกันระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร
ในทางโหราศาสตร์ ของดวงเมืองขณะนีก้ ็คือการประสานงานกันระหว่างปั ญญาชนผู้มีคณ
ุ ธรรม กับนายทหาร
ระดับสูงที่จงรักภักดีซงึ่ อยู่เบื ้องหลังคุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นัน่ เอง ฉะนั ้น คุณอภิสทิ ธิ์จะยังสา มารถบริหาร
บ้ านเมืองได้ อย่างสบายภายใน 1 ปี แรก ถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถจัดการได้ แต่เมื่อดาวพฤหัสบดียกเข้ าราศี
กุมภ์ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 07:23 น. เป็ นต้ นไป คุณอภิสทิ ธิ์ น่าจะวางแผนหาจังหวะยุบสภาซึง่ ถ้ าไม่
เกิดขึ ้นปลายปี 2552 ก็คงเป็ นช่วงต้ นปี 2553 เพราะแม้ ก่อนหน้ านั ้นคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ราหูจะโคจร
ไปตกภพอริแก่ลคั นาคุณอภิสทิ ธิ์ที่ราศีธนู แต่ทว่าดาวพฤหัสบดี ซงึ่ เป็ นดาวคุณธรรมก็ จะโคจรเข้ าภพมรณะต่อ
ลัคนาคุณอภิสทิ ธิ์ที่ราศีกมุ ภ์ ด้วย
นอกจากนั ้น ตาแหน่งราศีธนูยงั เป็ นเรือนสุภะของราหู ซึง่ เมื่อโคจรมาอยู่เรือนนี แ้ ล้ วจะตรีโกณกับลัคนา
ของดวงเมือง ย่อมแสดงให้ เห็นว่าพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่ อาจทาให้ มีอปุ สรรคในการบริหารงานมาก เมื่อดาว
พฤหัสบดีตกตาแหน่งทุสถานในดวงคุณอภิสทิ ธิ์ และราหูได้ ตาแหน่งสุภะในดวงเมืองก็แปลว่าพวกชอบป่ วน
อาจจะได้ ใจจนก่อความวุ่นวายอันนาไปสูก่ ารยุบสภาในที่ สุด
ผมทานายล่วงหน้ า ตามหลักโหราศาสตร์ ครับ อย่าถือเป็ นจริงเป็ นจังมากนัก โหราศาสตร์ ไทยเป็ นหนึง่
ในศาสตร์ ที่มีไว้ พยากรณ์ลว่ งหน้ า สังคมไทยเวลานี ้มีการพยากรณ์เรื่องราวในอนาคตกันหลายวิธี พยากรณ์
อากาศก็มี พยากรณ์เศรษฐกิจก็มี ผิดพลาดให้ เห็นก็มากเช่นพยากรณ์สิ นามิบ้าง, การเจริญเติบโตของจีดีพีบ้าง
ฯลฯ สิง่ ที่ผมเขียนนี ้ก็ขอให้ พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
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ทาอย่ างไรถึงจะช่ วยให้ รัฐบาลแก้ เกมอยู่ได้ นานกว่ านัน้ ?
อันนี ้ผมขอตอบโดยอาศัยความคิดเห็นส่วนตัวล้ วนๆครับ ผมขอตอบว่าไม่ต้องไปคิดครับ ถ้ า ให้ ผม
สมมติตวั เองว่าเป็ นนายกรัฐมนตรี แทนคุณอภิสทิ ธิ์ อยู่ขณะนี ้ ผมจะเลือกบริหารงานแค่ปีเดียว จากนั ้นก็ยบุ สภา
เพื่อให้ มีการเลือกตั ้งทัว่ ไปแล้ วกลับเข้ ามาอีกในฐานะผู้ชนะ การกลับเข้ ามาอีกรอบของประชาธิปัตย์จะไม่เป็ น
พรรคผสมพันธุ์กบั บรรดาหลายพรรคที่ร่วม อยู่ในขณะนี ้ แต่จะร่วมกับพรรค ใหม่ที่กลุม่ พันธมิตรก่อตั ้งขึ ้นซึง่ ผม
คิดว่าจะมีแน่นอนก่อนจะมีการเลือกตั ้งใหม่คราวหน้ า ถ้ าจะให้ มีการเมืองใหม่ เกิดขึ ้นในประเทศไทย สังคมไทย
ขณะนี ้จาเป็ นต้ องมีพรรคการเมืองอีกพรรคที่มีอดุ มการณ์คล้ ายกันกับพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมกันพัฒนา พรรค
ร่วมรัฐบาลอื่นๆ ขณะนี ้ ผมคิดว่าอุดมการณ์ไม่ชดั เจนพอจะสร้ างการเมืองใหม่ได้
ในฐานะที่ผมเป็ นนักวิชาการที่สนับสนุนกลุม่ พันธมิตรและมีสว่ นร่วมในการชุมนุมมาตลอด ผมเดาใจ
ว่ากลุม่ พันธมิตรต้ องตั ้งพรรคการเมืองเท่านั ้น จึงจะทาให้ การเมืองใหม่เกิดขึ ้นมาได้ จะปล่อยให้ ประเทศชาติมี
พรรคที่มีอดุ มการณ์สงู เพียงพรรคเดียวอย่างประชาธิปัตย์ ไม่ได้ ประเทศชาติจะไปไม่รอด ถ้ า จะต้ องไปผสมพันธุ์
กับซากเดนไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนเก่าไม่มีวนั จบสิ ้น ประเทศ ชาติยามนี ้ต้ องการให้ มีพรรคธรรมะอีก
พรรคเพื่อร่วมกันกาหนดอนาคตของประเทศ ดังนั ้น รัฐบาลต่อไป ก็อยากให้ เป็ นการร่วมมือกันระหว่างพรรค
ประชาธิปัตย์กบั พรรคของกลุม่ พันธมิตร
มองในสายตาประชาชนจะรู้สกึ ว่าปั ญหามากเหลือเกิน กลัวรัฐบาลจะไปไม่รอด แต่ถ้ามองในทรรศนะ
นักศึกษาอ๊ อกซฟอร์ ด ผมเห็นว่าโจทย์ ขณะนี ้ท้ าทายสติปัญญามาก และเป็ นเครื่อง พิสจู น์ความสามารถของคน
ได้ เป็ นอย่างดี วีรบุรุษผู้กล้ ามักเกิดขึ ้นมาขณะที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย
อ๊ อกซฟอร์ ดเคยมีภาพยนตร์ สะท้ อนชีวิตความเป็ นอ๊ อกซฟอร์ ดอยู่เรื่องหนึง่ คือ True Blues ซึง่ เป็ น
เรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งเรือของนักศึกษาอ๊ อกซฟอร์ ดกับเคมบริดจ์ ภาพยนต ร์ เรื่องนี ้สะท้ อนเรื่องจริงที่เคยเกิด
ขึ ้นมาในอดีต และบ่งบอกปรัชญาของนักศึกษาอ๊ อกซฟอร์ ดว่าความสาเร็จทางวิชาการและ ความสาเร็จในชีวิต
แท้ จริงนั ้นคือการฟั นฝ่ าอุปสรรคโดยทุ่มเทกาลังมันสมองและสติปัญญาต ามที่ได้ ร่าเรียนมาจากครูอาจารย์ อย่าง
เต็มที่เท่านั ้น
เสมือนหนึง่ การแข่งเรือซึง่ นักศึกษาทั ้งอ๊ อกซฟอร์ ดและเคมบริดจ์
ต้ องฝึ กฝนร่างกายให้
สมบูรณ์สดุ ขีด โดยวิธีต่างๆเท่านั ้นจึงจะเอาชนะฝ่ ายตรงข้ ามได้ ไม่มีอานาจใดๆ ภายนอกมาช่วยเหลือ ไม่มีการ
ลักไก่หรือใช้ วิธีอื่นใดมาเอาชนะได้ นอกจากลูกเรือจะฝึ กตัวเองให้ เข้ มแข็งที่สดุ เท่านั ้ นจึงจะคว้ าชัยชนะได้
ผมเคยฝึ กการพายเรือ เคยเข้ าไปสังเกตการฝึ กซ้ อมของกลุม่ นักศึกษาที่ได้ รับการคัดเลือกให้ พายแข่ง
กับทีมเคมบริดจ์ ต้ องขอบอกว่าทรหดมากครับเพราะระยะทางแข่งขัน บนแม่น ้าเทมส์ที่ลอนดอนยาวกว่าระยะ
ทางที่แข่งกันในการแข่งขันพายเรือของโอลิมปิ กเสียอีก นักศึกษาต้ องฝึ กซ้ อมกันอย่างหนักและเข้ มงวด เช่น ตื่น
ตั ้งแต่ตีห้าเพื่อออกวิ่งในช่วงหิมะตกหนัก เป็ นต้ น
ผมคิดว่าคุณอภิสทิ ธิ์ คงจะมองปั ญหาบ้ านเมืองเป็ นเรื่องท้ าทายสติปัญญามากกว่าจะหวาดกลัว และ
ผมเชื่อว่าคุณอภิสทิ ธิ์จะสามารถแก้ ปัญหาของชาติในขณะนี ้ลงได้ มากครับ เมื่อเวลาผ่านไปหนึง่ ปี ผมมัน่ ใจว่า
สังคมไทยจะมองคุณอภิสทิ ธิ์ใหม่และพรรคประชาธิปัตย์ จะได้ คะแนนเสียงกลับมาอย่างท่วมท้ นหลังจากรัฐบาล
ได้ บริหารผ่านพ้ นไปหนึง่ ปี แล้ ว และมีการเลือกตั ้งทัว่ ไปใหม่
สมมติว่าผมเป็ นนายกแทนคุณ อภิสทิ ธิ์ ผมจะใช้ ประชานิยมอย่างที่ท่านทา เพื่อให้ ประชาชนบ้ านนอก
ได้ ประโยชน์เป็ นตัวเป็ นตนระหว่างที่เศรษฐกิจตกต่าเช่นนี ้ นอกจากนั ้น ยังต้ องทาอะไรหลายอย่างเช่น :-
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1.โยกย้ ายตารวจและทหารนอกแถวที่รับใช้ ระบอบทักษิ ณโดยไม่คานึงถึงคุณธรรม ตารวจและทหาร
พวกนี ้ต้ องย้ ายครับ ไม่ย้ายจะทาให้ การปฏิบตั ิงานของรัฐบาลถูกเ ตะถ่วงได้ ยกตัวอย่างคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพซึง่ ถูกเตะถ่วงครั ้งแล้ วครั ้งเล่า นอกจากนั ้น ยังต้ องดาเนินคดีกบั ตารวจและทหารที่นอกแถวอย่างน่าเกลียด
อีกด้ วย
2.วิเคราะห์บทบาทนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออบต.ที่เคยเป็ นหัวคะแนนพรรคพลังประชาชน
แบบไม่ลมื หูลมื ตา ผมนึกถึงแผนว่าจะทาอย่างไรให้ คนเหล่านี ้มาเป็ นพวกมา กกว่าจะคิดอย่างอื่น หรือถ้ ารัฐบาล
มีแนวคิดอย่างอื่นก็สดุ แท้ แต่
3.โยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่รัฐอื่นๆ ที่ได้ รับโอกาสให้ เข้ ามาอย่างไม่ชอบมาพากลจากรัฐบาล ทุนนิยมสามานย์
ชุดก่อน เช่น เจ้ าหน้ าที่ดีเอสไอ ถ้ าไม่โยกย้ าย สิง่ ไรที่รั ฐบาลขอให้ ทา ก็จะเชื่องช้ าอืดอาด
4.ปฏิรูปสือ่ โดยเฉพาะก็นา ทีวีสาธารณะ เช่น เอเอสทีวี ให้ เข้ าไปถึงประชาชนให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น สิง่
สาคัญที่สดุ ที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย หรือ ‘รัฐ6มนตรีอิคคิวซัง ’ และนายบุญยอด สุขถิ่นไทยจักต้ องทาเป็ นเรื่อง
ด่วนและสาคัญที่สดุ นับ แต่เข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นรัฐมนตรี ก็คือผลิตสารคดี ชี ้แจงให้ ประชาชนได้ ทราบว่ าดร.
ทักษิ ณ ชินวัตรกระทาผิดอะไร
การจะเปลีย่ นผู้คนให้ ใส่ใจการเมืองใหม่ ไม่ใช่สกั แต่เอาใจ โดยวิธีประชานิยมอย่างเดียว ยัง ต้ องเปิ ด
‘ตาที่สาม’ ให้ ประชาชนชาวชนบทได้ มองเห็นทุจริตต่างๆ ที่ด ร.ทักษิ ณ ชินวัตรกระทาไปด้ วย เพื่อให้ ประชาชนที่
หลงผิดไปกับกระแสที่กลุม่ เสื ้อแดงสร้ างขึ ้นได้ เกิดปั ญญามากยิ่งขึ ้น ถ้ านายสาทิตย์ และนายบุญยอดไม่กระทา
ผมคิดว่านายสาทิตย์ และนายบุญยอดสอบตก ไม่มีความสามารถพอ เหตุที่ผมเน้ นประเด็นนี ้เพราะยังมีประชา
ชนต่างจังหวัดจานวนมาก ยังไม่ได้ ร้ ูโดยละเอียดว่าดร .ทักษิ ณ ชินวัตรทาผิดอะไรนัน่ เอง
5.สะสางคดีที่รัฐบาลนายทักษิ ณ , สมัครและสมชายถ่วงเอาไว้ เช่น คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เช่น
ของนายจักรภพ เพ็ญแข, สมชาย นีลไพจิตร ฯลฯ ขณะนี ้ ก็มีสญ
ั ญาณดีออกมาว่าคดีของนายสมชาย นีลไพจิตร
กาลังได้ รับการรื ้อฟื น้ ขึ ้นมาใหม่ ขณะเดียวกัน คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของนายจักรภพ เพ็ญแ ข, นายวีระ
มุสกิ พงศ์ ฯลฯ ก็ควรดาเนินการอย่างเร่งด่วนด้ วย
6.ฟื น้ ฟูสงั คมจากที่มีวฒ
ั นธรรมวิปริตอันสืบเนื่องมาจากนโยบายทุนนิยมสามานย์ เพื่อให้ คนตระหนัก
ในศีลธรรมและมีจิตสานึกต่อการเมือ งใหม่ที่จะเกิดขึ ้น ผมคิดว่าภาระหนักอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะต้ อง
รับเป็ นเจ้ าภาพปรับปรุงหลักสูตรให้ ผ้ คู นมีจริยธ รรมมากยิ่งขึ ้น ขณะนี ้ผมให้ คะแนนคุณจุรินทร์ ลักษณวิสษิ ฏ์ 30
คะแนนครับ จาก 100 คะแนน เพราะสิง่ ที่ควรทาอย่างเร่งด่ วนยังไม่ได้ ทา ผมไม่บอกว่าคืออะไร ผมจะรอให้
คะแนนใหม่เมื่อถึงเวลาท้ ายปี ครับ
สิง่ สาคัญเหล่านี ้ สามารถ ทาให้ เสร็จได้ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั ้นเอง ซึง่ รัฐบาลอภิสทิ ธิ์จกั
ต้ องรีบทา ส่วนอีก ๖ เดือนหลังจากนั ้นเป็ นกาไรที่จะทาให้ พรรคประชาธิปัตย์จะพึงได้ ต้ องให้ สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ จาไว้ ให้ ขึ ้นสมองทุกถ้ วนหน้ าว่า 6 เดือนแรกเป็ น 6 เดือนแห่งการชดเชยที่พรรคนี ้มีแต่ใช้ คมรมปาก
เป็ นหลักมาตลอด ประชาชนรากหญ้ าไม่เคยได้ อะไรที่เป็ นรูปธรรม ทาให้ ประชาชนเบื่อหน่ายจนต้ องหันไปเลือก
ระบอบทักษิ ณ พวกคุณต้ องใช้ 6 เดือนแรกให้ เป็ นเพื่อดึงศรัทธาผู้คนให้ กลับมาสูพ่ รรคประชาธิปัตย์อีกรอบ ส่วน
6 เดือนสุดท้ าย หากว่าพรรคประชาธิปัตย์ท่มุ เททางาน ไม่มวั แต่โอ้ เอ้ วิหารรายคือกาไรหรือโบนัสที่จะ
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วางรากฐานให้ ลกู หลานชาวชนบทได้ มองเห็นภาพพรรคปร ะชาธิปัตย์เสียใหม่และจะเข้ าไปสูห่ วั ใจของคนอีสาน
ได้ มากขึ ้น
ปั ญหาความแตกแยกในชาติบ้านเมืองขณะนี ้ คุณอภิสทิ ธิ์ไม่เพียงแต่ต้องใช้ ศกั ยภาพสติปัญญาเพื่อ
บูรณาการความรู้ในเชิงบริหารที่ตนเองมีประสบการณ์ทั ้งหมดมาช่วยจัดการ ยังต้ องมีจิตใจที่สงู ด้ วย
จึงจะ
แก้ ปัญหาได้ สาเร็จ ทาไมจิตใจสูงต้ องจาเป็ น? เหตุผลก็คือเพราะการจะจัดการเอาคนที่ทาชัว่ มาลงโทษตาม
กระบวนกฎหมายได้ อย่างเด็ดขาดโดยที่ไม่มีม็อบมาป่ วนรัฐบาลได้ นั ้น ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยศิลปะหรือความ
ชานาญด้ านการจัดการกับคนต่างๆ ที่รายล้ อมรอบตัวและที่ตวั จะเข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วย ยังต้ องอาศัยคุณธรรมอื่นๆ
เช่น ความอดทน ความมีเมตตากรุณา ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างสูงมาเสริมด้ วย
และผมคิดว่ าคุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะมีศกั ยภาพที่จะทาได้ ครับ

ดวงเมือง

ดวงคุณอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ

