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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

ทฤษฎีปรับทาที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน
โดย ชลวิทย เจียรจิตต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หากบําเหน็จชีวิตที่เปนนักการเมืองอาชีพยาวนานมากกวาคอนชีวิต คุณสมัคร วัย 72 ป ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 ในนามหัวหนาพรรคพลัง
ประชาชน และนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของรัฐบาลไทย ถือเปนการสรางสรรคประสบการณทางการ
เมืองที่ตกผลึก เชี่ยวกราก แตจะอยูอยางยั่งยืน หรือไมรอคอยตอไป
มนุษยมีเปาหมายถูกผิดอยูที่ลีลา ความมุงมั่นตั้งใจ ผูเขียนไมสงสัยในศักยภาพความสามารถ ไมลังเล
ในอุดมการณที่มีตลอดชีวิต ไมแปลกใจในลักษณะการแสดงออกที่หลายคนสงสัย ทําไม?...ทําไม?...
ทําไม?...ก็เพราะที่ผานมาติดตามการเมือง คุณสมัครก็เปนเชนนี้ ไมใครจะแตกตาง อาจมองเปน
นักการเมืองทันสมัยไมพฒ
ั นา
หากจะฝากในฐานะนักวิชาการรุนลูก อดีตเปนแฟนประจําคอลัมนมุมน้ําเงิน อดีตสมัยหนุมๆ เคยไป
แหงนคอ ยืนขาแข็งฟงคุณสมัครหาเสียงของพรรคประชากรไทยที่สนามหลวง 3-4 ชั่วโมง ดวยความ
อิ่มอก อิ่มใจ ทุกครั้งที่ไป
ในวัยครบ 6 รอบ 72 ป ฝากนายกรัฐมนตรีไทยชื่อสมัคร สุนทรเวช ดวยความเคารพรักกับทฤษฎีปรับ
ทาที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน คือ ความยั่งยืนทั้งชีวิต สุขภาพ และสังคมแนนอนโดย 2 อ หมายถึง
1) อ.อารมณ 2) อ.อาหาร และ 1 ส หมายถึง ส.สมานฉันท
อธิบายไดดังนี้
1.ทฤษฎีปรับตัวดานแรก คือ อ.อารมณ นั้นมนุษยที่มีสภาวะเครียด เปนมะเร็งงายกวาคนราเริง สดใส
(จากงานวิจัยทางการแพทย) อารมณ คือพลังสําคัญที่จะทําใหเรามีชีวิตอยูอยางมีความสุข (หรือไม)
เปนหวงอารมณคุณสมัคร ชวงหลังทานเครียด คนใกลชิดแนะนําใหมีฝายที่ปรึกษาทางอารมณ หรือ
ฝายควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ หรืออาจตองมีฝาย EQ (Emotional Quatient) เขามามีสวนเปนที่
ปรึกษาดวย คุณสมัครตองใจกวาง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจตองถูกอารมณจากคนถาม นักขาว
ชาวบาน นักวิชาการบาง โปรดอยากังวลใจ ใหเขาใจวา ทานเปนบุคคลสาธารณะพลันทีเ่ ราเรียก
นายกฯสมัคร
2.ทฤษฎีปรับตัวดานที่สอง คือ อ.อาหาร คุณสมัครควร (ตอง) เขาคอรสลดพุง อยางเรงรีบและรุนแรง
การทานอาหารที่มีคุณภาพคงตองเริ่มตนที่ You are what you eat คุณหมอตองใหคําปรึกษา ไดฟง
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คุณหมอหลายทาน ทางโภชนาการหากยืนตัวตรงกมหนามองเทา แลวไมเห็นปลายนิ้วเทาของตน
สัญญาณสุขภาพแยมาถึงแลว ตองลดพุงเพื่อแลเห็นแมเทา
การทานไดทานดีแบบชิมไปบนไป คงตองพอประมาณ ตองพอเพียงตอตนเอง อยาใหอวนจนลงพุง
ขนาดนี้
อยากใหที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ ลดน้ําหนัก ดูแลการรับประทานอาหารของทานนายกฯ
สมัครดวน เห็นทานใสเสื้อขาวพุงยื่นขนาดนั้น กังวล เปนหวง หวงใยสุขภาพทานมาก สุขภาพแย การ
ทํางานระดับชาติคงขาดพรรคภาพทีแ
่ ข็งแกรง อ.อาหาร เพื่อยั่งยืนชีวิต สุขภาพดี อาหารดี แข็งแรงดี
นายกฯไทยดีแนนอน
3.ส.สมานฉันท คุณสมัครตองยึดสํานวนสุภาษิต "มิตรรอยคนนอยไป ศัตรูคนเดียวมากไปแลว" และ
"ไมสรางมิตร ก็อยากอศัตรู" อยากใหคุณสมัครปรับทาทียอมหัก ยอมงอบางหากความเปน UNITY คือ
Understanding, Nice, Interactive, Team Spirit, Yielding คงตองขอใหคุณสมัครมี Yielding ให
มาก คือละเลยเรื่องเล็กนอยบาง อยาใหเกิดปญหาทั้งหมด ที่ผานมาก็ปลอยผานบาง อยาถึงกับเอา
เปนเอาตาย
การใหกับแผนดินที่ยิ่งใหญในฐานะนายกฯสยามประเทศคือการให อภัยทาน พรอมรับมือ สมัครสมาน
สามัคคีทุกภาคสวน
อยาลืมวาขณะนี้ ทานคือตัวแทนคนไทยในการบริหารชาติ ไมใชบริหารพรรค หรือบริหารพวกพอง
เทานั้น คนใกลไกลโปรดประคับประคอง อยายุแยงตะแคงรั่ว
อดีตนายกฯทักษิณเคยเปรยวา สิ่งที่พลั้งพลาดไปคือ มัวแตบริหารบานเมือง แตลืมบริหารอํานาจ ดวย
อํานาจมีกรอบกฎหมายและหลักจิตวิทยาการปกครองเมื่อใดไมสมดุลก็ถูกวิพากษ และถูกลากเขามา
เปนกระแสใหประชาชนเกลียดชังได
ผูบริหารที่วิเศษสุดคือ ทํางานกับคนที่ไมชอบหนาได พรอมรับฟงขอมูลรอบดาน ไมเอาความกับเรื่อง
เล็กนอย สําคัญคือไมหยุมหยิม 1 ส เปนทฤษฎี เพื่อใหชาติยั่งยืน โดยไมเสียจุดยืน
ฝาก ทฤษฎีปรับทาที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน ดวยความเคารพรัก ในฐานะคนไทย แฟนนักการเมือง
เกา นักวิชาการ ที่ตอจากนี้จะตั้งทาคอยชวยวิเคราะห เจาะลึกอยางตรงไปตรงมา สิ่งใดเขาทา ไม
เขาทา จะขอแสดงทรรศนะดวยมุมมองเชิงความคิดที่ไมมีอคติ ชอบ เกลียด กลั่นแกลง อารมณดรี าย
ใดๆ แน
ขอเปนกําลังใจใหนายกฯไทยแทที่บอกที่มาที่ไปไดชัดเจนยิ่งชื่อ สมัคร สุนทรเวช เปนผูมั่นคง จริงใจ
เสียสละ มุงมั่นทํางาน เพื่อผลประโยชนชาติเปนที่ตั้ง... สําคัญกอนมุงมั่นสิ่งใดทฤษฎีปรับทาที 2 อ +
1 ส = สมัครยั่งยืน คงตองมีหลายคนชวยปฏิวัติทาน
แตใครจะกลาหากทัศนคติทานไมพรอมรับ
เชื่อมั่นดวยสามัญสํานึกแบบทฤษฎีไทยๆ วา หากทานเปลี่ยน ปฏิวัติตนเองได คําวา รัฐบุรุษไทย อาจ
ไมไกลตัวทานในอนาคต ขอหลายทานที่ทั้งรัก ทั้งชัง คุณสมัครลองเริ่มตนแบบ คิดบวก ใหกําลังใจ
ประคับประคอง วิพากษเชิงสรางสรรค แมจะลําบากใจที่จะทําแตนึกถึงทาน ในฐานะทานเปนผูใหญ
ของบานเมืองไทย มอบของขวัญสําหรับนายกฯคนใหม ไมตองใหอะไร นอกจากใหอภัยทาน เลิกแลว
ตอกัน
สวนทานสมัครจะใชทฤษฎีปรับทาที 2 อ + 1 ส = สมัครยั่งยืน หรือไม อยูที่ทานอยากจะเลือกวา
ยั่งยืนหรือยํ่าแย
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