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ย่ ากจนแห่
หนึเคยมี
ง่ ในทวี
ปอเมริ
ใจอะไรเพราะกายอานาอยู
ต่ ดิ บดีกัเบป็ประเทศเวเนซุ
เอลา
เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิ
นผูแ้ ต่งตัง้
แต่
ก่อนแต่ทีไรการเลื
อกตั้งงไม่
ปัญหา
แต่ กาใต
ประธานาธิ
มาง่ ของโลก
เนือ่ งจากปี พ.ศ.2563
เป็นปีแรกที
ค่าภาคหลวง
นี้กายอานาก�
าลัเ่ งงินเปลี
่ยนไปเป็นปร
ซึนายกรั
ง่ มีปริฐมนตรี
มาณน�และคณะรั
า้ มันดิบฐส�มนตรี
ารองเป็
นอันดับดีหนึ
จากการเลื
อกตัน้งพบแหล่
ในระบบคะแนนนิ
จากต�้ งาใหญ่
แหน่งเ กิน�ด้าขึมั้ น
นจะไหลมาเทมาอย่
ครั้งแรก
ดุ แห่งหนึง่ นของโลก
ใน ดิบมากทีาส่ งมหาศาลเป็
การค้
ง น�้ า มัยมน ครั
หัวหน้าพรรคการเมืองระบบบัญชีรายชือ่ ในการเลือก ดังนัน้ เลยยอมกันไม่ได้หรอกครับ
แต่ เ ค้ า ลางของความยุ ่ ง เหย
พ.ศ.2558 และใน พ.ศ.2563 ก็เริ่มส่งน�้ามันดิบ
ปริมาณ 1 ล้านบาร์เรล ไปยังสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ ปรากฏแล้ ว โดยประเทศกายอ
เดือนมกราคมเป็นต้นมา จึงท�าให้เศรษฐกิจของ ประชาธิปไตยที่มั่นคงมาก มีปร
กายอานาจะเติบโตเป็นอย่างมาก จนนักเศรษฐ ต�าแหน่งประมุขของรัฐ นายกรัฐมน
ศาสตร์คาดว่ามูลค่าจีดพี ขี องประเทศจะเพิม่ ขึน้ กว่า เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานา
86% ใน พ.ศ.2563 และจะเติบโตกว่า 4 เท่าภายใน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
พ.ศ.2567 และท�าให้มลู ค่าจีดพี ขี องประเทศจะเพิม่ จากการเลือกตั้งในระบบคะแนนน
หัวหน้าพรรคการเมืองระบบบัญชีร
ขึน้ ถึง 453,000 ล้านบาท

โ
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ภราดรภาพในยามไข้ :
เราจะอยู่รอดปลอดภัยคนเดียวได้หรือ

าล นย์ หากไม่ได้รับความ
บศู
ลและความช่วยเหลือจาก

าร
ห็ยูน่ ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล
ยก
กมการเมื
อง การเปิดประชุม
ปิด
ตีในการทํางานรัฐบาล ตกสี ที่อยูอีก
ด้”ก็รับทราบอยู่เช่นกันว่า มี ฝงหนึ่ง
ให้
ญญาณไฟเขี
ยวจากรั
• กลฐาบาล
สมุทวณิช •

คน
ท
คน

หน่อย แต่คงความเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่ ดังนี้
“เราควรเข้าใจได้แล้วว่า ต่อให้เราป้องกันตัวเอง
ดีแค่ไหน ถ้าคนรอบตัวเราป่วย เราก็เสีย่ งมากทีจ่ ะพบ
กับหายนะอยูด่ ี
ถ้าเข้าใจเช่นนี้ ก็น่าจะเข้าใจได้นะว่าการกักตุน
สารพัดสิง่ อาหาร หน้ากาก ยา ฯลฯ มันไม่แก้ปญ
ั หา
มันยิง่ จะซํา้ เติมปัญหา
ใส่หน้ากาก 20 ชัน้ อยูค่ นเดียว แต่คนรอบข้างติด
ไวรัสทุกคน คุณก็ไม่รอดหรอก ไม่นบั ว่าถ้าป่วยและหมอ
พยาบาล ทีม่ ารักษาคุณ ก็ตดิ ไวรัสอีก เพราะขาดแคลน
อุปกรณ์
เช่นกัน ถ้าเราปล่อยให้คนค่อนประเทศทีห่ าเช้ากิน
คํ่า ‘ล้ม’ เราน่าจะตายเพราะอาชญากรรมก่อนจะตาย
เพราะไวรัส
หรือถ้าไม่ใช่เพราะอาชญากรรม เศรษฐกิจก็พัง
พินาศสองเด้งอยู่ดีเพราะคน 90% ของประเทศไม่มี
จะกิน
แล้วพอคนไม่มีจะกิน คนก็สนใจไวรัสน้อยลง คุณ
จะไปแคร์อะไรกับอาการป่วยในอีก 14 วัน ข้างหน้า

ภราดรภาพในยาม
เราจะอยู่รอดปลอดภัยคน

มีผลทางเกิดขึ้น ศวรรษแรกของสหั ส วรรษที่ ส อง จนถึ ง ปี
2019 เป็นเหมือนช่วงสุกงอมของความรู้ทาง
างส. ตามมาตรา
165และเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สั่งสมกันมา
วิทยาศาสตร์
บแต่มีอารยธรรม
เราไขรหัสความลับเรื่องเวลาและ
าด ย่ วกับนัการบริ
ญเกี
หารราชการ
จักรวาลพิสูจน์สมการที่เคยเป็นแต่ทฤษฎี ได้ด้วยการ
นสมควรจะฟั
งความคิ
ค้นพบคลื
่นความโน้ดมเห็
ถ่วน
ง เราสามารถสร้างปัญญา
ภา
ยูเหนืออกว่ีกามนุษย์
ประดิกษวุฐ์ทฒ
เี่ ล่นส
หมากกระดานที
รและสมาชิ
ิ
ภา
นายก
ตกสีล่ กึ ล�ทีฝา้ ที่องส่ ดุ หนึ
ณา
เราเข้าใกล้หุ่นยนต์รับใช้และรถยนต์
ที่ขั่ง
บเคลื่อน
ธานรั
มีกงแทรกเครื
ารเปิดอข่ายคอมพิวเตอร์
าค ฐสภาขอให้
ตัวเองได้ รวมถึ
ลงไปได้
• ่งกล
ทวณิ
ช •ทั้งยังสร้าง
ในทุกสรรพสิ
รวมถึ
างกาย
ร่กัวนมกันของรั
ฐสภาก็
ได้างอวัสมุ
ในยวะในร่
ระบบเงินตราทีไ่ ม่ตอ้ งค�า้ ประกันด้วยทองค�าหรืออ�านาจ
ติในปัญหาที
่อภิจปากการเข้
รายมิาไรหัด้ส”ทางคอมพิวเตอร์อนั ซับซ้อน
รัฐขึน้ มาได้
ชุม
ง้ แต่เดริม่ หน้
ต้นเดืาอให้
นแรกของปี 2020 มนุษย์เรา
วง จะเป็นหากตั
การเปิ
•

ตนี้

ประธานาธิบดีเดวิด
เกรนเกอร์

คน ตกสี ทีฝ่องหนึยูอีก่ง

ก็ประสบภัยธรรมชาติจากไฟป่าและหมอกพิษ จนล่วง
เข้าเดือนที่สอง สิ่งที่ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีชีวิตอย่าง

กลา สมุทวณิช •

ามขัดแย้ง:‘กายอานา’กับน�้ามัน

เดวิด

นายโมฮัมหมัด อาลี

นา ทีเ่ คยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมา
ทศกายอานาตัง้ อยูใ่ นทวีปอเมริกาใต้ มี
5,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
ะเทศไทย กายอานามีประชากรไม่ถงึ 1
ยงประมาณ 784,000 คนเท่านัน้ ใน
-2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เทศกายอานาทีเ่ ติบโตเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง
พ.ศ.2561 มูลค่าจีดพี เี ท่ากับ 120,000
ายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรเท่ากับ
ส�าหรับปีนี้ (พ.ศ.2563) ประมาณการ
ทศกายอานาจะเติบโตกว่า 86% อัน
ารเติบโตของอุตสาหกรรมน�้ามันใน
จากประเทศกายอานามีปริมาณน�า้ มัน
นดับที่ 22 ของโลก ซึง่ ก็ไม่นา่ แปลก
ายอานาอยูต่ ดิ กับประเทศเวเนซุเอลา
มันดิบส�ารองเป็นอันดับหนึง่ ของโลก
บแหล่ ง น�้ า มั น ครั้ ง ใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ะใน พ.ศ.2563 ก็เริ่มส่งน�้ามันดิบ
นบาร์เรล ไปยังสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่
เป็นต้นมา จึงท�าให้เศรษฐกิจของ
ติบโตเป็นอย่างมาก จนนักเศรษฐ
ลค่าจีดพี ขี องประเทศจะเพิม่ ขึน้ กว่า
563 และจะเติบโตกว่า 4 เท่าภายใน
ท�าให้มลู ค่าจีดพี ขี องประเทศจะเพิม่
ล้านบาท

ประเทศกายอานาอยู่ติดกับประเทศเวเนซุเอลา

โ

ดยรัฐบาลของกายอานาคาดว่าจะได้รบั ส่วนแบ่ง
รายได้สัมปทานจากบริษัทน�้ามันในช่วงแรกปีละ
เกือบ 10,000 ล้านบาท และจะเพิม่ เป็นเท่าตัวภายใน
พ.ศ.2565 ปัจจุบนั ชาวกายอานามีรายได้เฉลีย่ ต่อคน
วันละ 408 บาท กายอานาก�าลังกลายมาเป็นประเทศ
ทีป่ ระชากรมีรายได้ตอ่ หัวสูงเพิม่ ขึน้ เกือบ 4 เท่า ในอีก
4 ปีขา้ งหน้าจากประเทศเล็กๆ ทีอ่ ดีตเคยเป็นประเทศ
ทีย่ ากจนแห่งหนึง่ ในทวีปอเมริกาใต้ ในอนาคตอันใกล้
นี้กายอานาก�าลังเปลี่ยนไปเป็นประเทศที่ผลิตน�้ามัน
ดิบมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
แต่ เ ค้ า ลางของความยุ ่ ง เหยิ ง และยุ ่ ง ยากได้
ปรากฏแล้ ว โดยประเทศกายอานาเป็ น ประเทศ
ประชาธิปไตยที่มั่นคงมาก มีประธานาธิบดีด�ารง
ต�าแหน่งประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีดา� รงต�าแหน่ง
เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ ต่งตัง้
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมา
จากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม จากต�าแหน่ง
หัวหน้าพรรคการเมืองระบบบัญชีรายชือ่ ในการเลือก

ตัง้ ขัน้ ต้น ซึง่ จะมีขนึ้ ทุกๆ 5 ปี เมือ่ ทางการกายอานา
จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ประธานาธิบดีเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม
ที่ผ่านมานี้ จนถึงขณะนี้วันที่ 23 มีนาคม ยังไม่
ยอมกันเลย โดยมีการฟ้องศาลให้นับคะแนนใหม่ซ�้า
แล้วซ�้าอีกเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชน 2
พวกใหญ่คอื
1) ประชาชนที่มีเชื้อสายผสมระหว่างชาวกาย
อานากั บ อดี ต ทาสผิ ว ด� า จากทวี ป แอฟริ ก า ซึ่ ง มี
ประธานาธิบดีเดวิด เกรนเกอร์ เป็นผูน้ า� ได้คะแนน
เสียง 50.30% ได้ทนี่ งั่ ในรัฐสภา (มีสภาเดียว) 33 ทีน่ งั่
2) ประชาชนที่ มี เ ชื้ อ สายผสมระหว่ า งชาว
กายอานากับอดีตแรงงานชาวอินเดียทีอ่ งั กฤษน�าเข้า
มายังกายอานา มีนายโมฮัมหมัด อาลี เป็นผูน้ า� ได้
คะแนนเสียง 49.19% ได้ทนี่ งั่ ในรัฐสภา 32 ทีน่ งั่
แต่ก่อนแต่ไรการเลือกตั้งไม่เคยมีปัญหา แต่
เนือ่ งจากปี พ.ศ.2563 เป็นปีแรกทีเ่ งินค่าภาคหลวง
น�้ามันจะไหลมาเทมาอย่างมหาศาลเป็นครั้งแรก
ดังนัน้ เลยยอมกันไม่ได้หรอกครับ

าดรภาพในยามไข้ :
ดปลอดภัยคนเดียวได้หรือ

หน่อย แต่คงความเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่ ดังนี้
“เราควรเข้าใจได้แล้วว่า ต่อให้เราป้องกันตัวเอง
ดีแค่ไหน ถ้าคนรอบตัวเราป่วย เราก็เสีย่ งมากทีจ่ ะพบ
กับหายนะอยูด่ ี
ถ้าเข้าใจเช่นนี้ ก็น่าจะเข้าใจได้นะว่าการกักตุน
สารพัดสิง่ อาหาร หน้ากาก ยา ฯลฯ มันไม่แก้ปญ
ั หา
มันยิง่ จะซํา้ เติมปัญหา
ใส่หน้ากาก 20 ชัน้ อยูค่ นเดียว แต่คนรอบข้างติด
ไวรัสทุกคน คุณก็ไม่รอดหรอก ไม่นบั ว่าถ้าป่วยและหมอ
พยาบาล ทีม่ ารักษาคุณ ก็ตดิ ไวรัสอีก เพราะขาดแคลน
อุปกรณ์
เช่นกัน ถ้าเราปล่อยให้คนค่อนประเทศทีห่ าเช้ากิน

