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"เกี้ยเซีย
้ "
ประสานประโยชนประนีประนอม รักสามัคคีและสมานฉันท
ของ "อภิชน/ชนชั้นนํา/คณาธิปไตย" แหงสยามประเทศ (ไทย)
โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ

ในสองสามปที่ผานมา เปนปแหงวิกฤตการณทางการเมือง
ของสยามประเทศ (ไทย) ที่มีปรากฏการณ "สนธิหนึ่งบวก
สนธิสอง" (บางคนก็เรียกวา สนธิลิ้มบวกสนธิบัง) ที่
เกือบจะจบลงดวย "ตุลาการภิวัตน"
แตโอละพอกลายเปนปฏิบัติการอันมีชื่อยาวแสนยาววา
"การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข" เมื่อ 19 กันยายน
2549 (ที่ไดทั้งสาวไคโยตี้และเด็กเลนของเลนอาวุธสงครามเปนกองเชียร)
แลวเราก็ไดรัฐบาล "ขิงแก" มาทําหนาที่ชั่วคราวอยางแบงรับแบงสู เต็มใจบางไมเต็มใจบาง
เราไดรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 (ที่รางโดยบรรดา "เนติบริกรและรัฐศาสตรบริการ" ที่ถูกมือดี
ผวนเสียหายเปน " รัดทํามะนวย ฉบับหัวคูน") เราตองไปลงประชามติ ตองไปเลือกตั้งแลว
ไปเลือกตั้งอีก จนไดรัฐบาล/ครม.ชุดสุด "ขี้เหร" ที่ผสมกันไดทั้งขั้วขวาสุด ซายสุดหรือไมมี
ขั้วเลย
ปรากฏการณการเมืองไทยอันแสนอัศจรรยใน 3 ปที่ผานมานี้ สรางความเสียใจ ดีใจ สะใจ
ระคนกันไปทั่วหนา
ณ จุดนี้ คําถามที่เรามักจะถามกันเอง ก็คือ
(หนึ่ง) รัฐบาล/ครม. ชุดสุดขี้เหรนี้จะอยูไดนานแคไหน และ
(สอง) คุณทักษิณจะกลับมาไดไหม และกลับเมื่อไร
ในฐานะผูสอนหนังสือและเขียนเรื่องเกี่ยวกับ "ประวัติศาสตรการเมืองสยามประเทศ (ไทย)
สมัยใหม" มาหลายปดีดัก และอยางไมคอยจะเปนเรื่องเปนราวนัก ขอตอบวาขึ้นอยูกับคําๆ
เดียว คือ "เกี้ยเซี้ย"อันเปนศัพทแสงของชาวแตจิ๋วรัตนโกสินทร ที่กลายเปนคําสุดฮิตใน
ปจจุบัน
คํานี้วรศักดิ์ มหัทโนบล ผูเรื่องจีนอยางดี อธิบายวา "คําวา เกี้ยเซี้ย โดยความหมายดั้งเดิม
ของคําๆ นี้ หมายถึง การเจรจาประนอมหนี้ ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ แตพอหลังจากมาใชใน
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สังคมไทย ก็กลายความหมายเปนการเจรจาตอรองกันแลวไดขอสรุป....
"แตโดยมากแลวใชกับความหมายที่วา มีการเจรจาตอรองกัน และผลโดยทั่วไป ก็มีทั้ง
สําเร็จบาง ไมสําเร็จบาง ที่สําเร็จก็จะบอกวา เขามีการเกี้ยเซี้ยกันเรียบรอยแลว ถาไมสําเร็จ
ก็จะบอกวาการเกี้ยเซี้ยนั้นลมเหลว"
ผูเขียนเองอยากจะคิดวา เพราะชนชั้นนําและนักการเมือง (ทั้งในหรือนอกเครื่องแบบของ
ไทย) สวนใหญมีเชื้อสายจีน หรือจะเรียกวาเปน "แตจิ๋วรัตนโกสินทร" ก็วาได ดังนั้นคําวา
"เกี้ยเซี้ย" เมื่อถูกนํามาใชเพียงไมเทาไร ก็แพรหลายและเขาใจกันไดอยางรวดเร็วไมวาจะ
ในภาษาพูด หรือภาษาเขียน (ของสื่อสารมวลชน)
ผูเขียนเชื่อวาคําๆ นี้ นาจะตรงกับคําไทย/ไทย (ปนแขกปนเขมร) ที่วา "สมานฉันท" รัก
สามัคคี ประสานประโยชน หรือประนีประนอม นั่นเอง
เมื่อประมาณ 70 กวาปมาแลว ในปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย กอนการปฏิวัติ 2475 มี
ปาฐกถาสําคัญตอหนาพระพักตรรัชกาลที่ 7 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ "พระ
บิดาแหงประวัติศาสตรไทย" ที่ทรงกลาวไวเมื่อ 8 ตุลาคม 2470 วา "ชนชาติไทย" นั้นมี
คุณธรรม 3 อยางอันเปนอุปนิสัยประจําชาติ คือ
(1) ความจงรักอิสระของชาติ love of national independence
(2) ความปราศจากวิหิงสา toleration
(3) ความฉลาดในการประสานประโยชน power of assimilation
ทานบอกวาคนไทยนี้ "ประสานประโยชน" กันดีเยี่ยม มีการประนีประนอมกันถึงอยูรอดเปน
"ชาติ" เอกราชมาได ดังนั้น ในเวลาตอๆ มา นักวิชาจํานวนไมนอย มักจะนําเอาความคิด
และคําพูดของทาน ไปขยายความอธิบายตอวา ตอใหเราๆ ทานๆ ทั้งหลายไมวาจะมาจาก
เมืองจีน หอบเสื่อผืนหมอนใบมา ตอใหเปนแตจิ๋ว แคะ ฮกเกี้ยน ไหหลํา และไมวาจะไป
ผสมกับอะไรมา จะไป "ปน" กับอะไรก็ตาม ปนลาว ปนมอญ กลายเปน "จปล" เปน "จปม"
(เจกปนลาว เจกปนมอญ) ก็จะสามารถประสานประโยชนกลายเปน "ไทย" ไปไดหมด ถือ
ไดวานี่เปน "ความพิเศษ" ของสังคมสยามประเทศ (ไทย) ซึ่งก็ไมเหมือน และไมมีใคร
เหมือนในบรรดาเพื่อนบานอุษาคเนย ไมวาจะเปนพมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ
ผูเขียนเชื่อวาที่เรียกวา "ประสานประโยชน" นี้ ก็คือ "เกี้ยเซี้ย" นั่นเอง และผูเขียนก็ชอบ
อรรถาธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นี้มาก นําไปใชในการบรรยายทัง้ ใน
และนอกประเทศบอยๆ ใชในการเขียนและวิเคราะหประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยอยูเปน
ประจํา
เมื่อเร็วๆ นี้ ผูเขียนหยิบหนังสือมาอานเลมหนึ่ง หนังสือของ Joseph J. Wright, Jr ชื่อ The
Balancing Act ซึ่งแปลเปนไทยแลวชื่อ "สูดุลยภาพ" โดยศุภนิติ พลางกูร ดวงกมลพิมพ
พ.ศ.2536 ในหนังสือเลมนี้ Wright ผูประพันธ ไดวิเคราะหการเมืองไทยโดยใชทฤษฎีของ
นักเศรษฐศาสตรการเมืองที่สําคัญมากคนหนึ่งที่มีชื่อวา "ปาเรโต" Vilferdo Pareto (18481923)
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"ปาเรโต" ปราชญอิตาลีผูนี้ เชี่ยวชาญทั้งดานเศรษฐศาสตร สถิติ และสังคมศาสตร เกง
คณิตศาสตร และก็จบปริญญาเอกทางดานวิศวะ ผานชีวิตการทํางานทั้งดานการรถไฟของ
อิตาลี และเปนอาจารยเศรษฐศาสตรในสวิตเซอรแลนดถึง 11 ป
ผลงานสําคัญยิ่งยวดของเขา คือ Cours d economic politique (1897) Manuale d
economia politica (1909) ปาเรโตบุกเบิกวิชา econometrics แตแลวหันไปเลนวิชาการ
ดานสังคมศาสตร ดวยการเขียนหนังสือสําคัญ คือ Trattato di sociologia general : 1916
(The Mind and Society : 1935) และเปนผูสรางทฤษฎีวาดวยชนชั้นนํา (theory of
elites) ทานบอกวา ในอิตาลีนั้น "ประชากรเพียง 20 เปอรเซ็นตเปนเจาของทรัพยสินถึง 80
เปอรเซ็นต
ปาเรโต ถึงแกกรรมเมื่อป (ค.ศ.) 1923 ตรงกับสมัยมุสโสลินีและลัทธิอํานาจนิยมฟาสซีสม
ผงาดขึ้นมามีอํานาจ ปาเรโตมีขอคิดที่เจ็บๆ คันๆ สําหรับชนชั้นนํา ที่บางทานก็เรียกวา
"อภิชน" หรือ aristocrats และถาจะวาไปแลว ปาเรโตก็ไมใช "นักประชาธิปไตย" เทาไรนัก
เพราะทานเชื่อวาการเมืองไมวาจะเปนระบบหรืออุดมการณไหนก็ตาม ไมวาจะเปนมนุษย
นิยม humanitarianism เสรีนิยม liberlism สังคมนิยม socialism ลัทธิคอมมิวนิสม
communism ลัทธิฟาสซีสม fascism ตางก็ same same คือเหมือนๆ กันนั่นแหละ
กลาวคือ ชนชั้นนําในทุกลัทธิการเมืองก็เปน "อภิชน" เปนผูมีอํานาจในการปกครองแยงชิง
อํานาจกันเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง เขาทํานอง "เหลือบฝูงเกาไป เหลือบฝูงใหม
มา" ตางก็ประชาสัมพันธหรือโฆษณาชวนเชื่อ ทวงบุญทวงคุณ ฟูมฟายถึงความดี ความงาม
คุณธรรม ความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ อุทิศกายและใจของตนทั้งสิ้น
ที่ผูเขียนสนใจ ปาเรโตเปนพิเศษ เพราะทานบอกวา "ประวัติศาสตรคือสุสานของอภิชน"
หรือ History is a graveyard of aristocracies คือเต็มไปดวยเรื่องของคนใหญคนโต คนมี
อํานาจ คนชนะที่ตางก็ตายไปแลวทั้งสิ้น (ฉะนั้น ตรงนี้ทําใหเราเขาใจได ทําไมเด็กๆ หรือ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาถึงไมอยากเรียนประวัติศาสตรกัน)
ทีนี้ประเด็นของ ปาเรโต ที่ผูเขียนคิดวามาโยงหรือเขากันไดกับ "เกี้ยเซี้ย" หรือกับ
"ประสานประโยชน"" ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอยางนาอัศจรรย ก็คอ
ื
ทฤษฎี "อภิชน/ชนชั้นนํา" หรือ theory of elites ดังที่กลาวขางตนเอง
ทานปาเรโตบอกวาการเมืองจะเปนอยางไรก็ตาม คนชั้นบนก็รักษาไวซึ่งผลประโยชนของ
ตน และดังนั้น ปาเรโตจึงไมเชื่อระบบการเมืองใดทั้งสิ้น ทั้งยังมีความรูสึกวา รัฐ (หรือ
รัฐบาล) เปนอะไรก็ตามที่เปน "อันตราย" เพราะผูที่เปนผูนําอยูบนยอดสุดของรัฐหรือรัฐบาล
นั้นนอกจากจะตองการอภิสิทธิ์ เอกสิทธิ์แลว ยังตองการรักษาอํานาจกับผลประโยชนเอาไว
ในมือของตัวเองอีกดวยตลอดเวลา
ปาเรโต บอกตอไปอีกวาจะเกิดอะไรขึน
้ ในอนาคตก็ตาม จะมีการตอสูห้ําหัน
่ กันอยางไร จะ
แบงออกเปนสีอะไร กีส
่ ีกต
็ าม แตผลสุดทาย ขางบนชนชั้นนําก็จะ "เกี้ยเซี้ย" กันได
ประนีประนอมกันได และประสานประโยชนกันไดตลอดไปและตลอดไป
ผูเขียนคิดวาแนวความคิดดังกลาวนี้ "เขาทา" เอามากๆ นาจะคลองจองกับเรื่องของการ
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"ประสานประโยชน" หรือ power of assimilation ของชนชั้นนําหรืออภิชนของสยาม
ประเทศ (ไทย) นั่นเอง
เมื่อไมนานมานี้ ในรายการเสวนา "การเมือง/ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ" ที่ มธ. ทา
พระจันทร อ.เบเนดิก แอนเดอรสัน นักวิชาการไอริชที่เรารูจักกันคอนขางดี ไดพูดเรื่อง
ศึกษาเปรียบเทียบ Democracies in Southeast Asia โดยที่ อ.ทุบโตะวิเคราะหเลยวา
There is no democracy in Southeast Asia, only oligarchy. ซึ่งแปลเปนไทยไดวา ไมมี
ประชาธิปไตยในอุษาคเนย
แมจะมีการเลือกตั้ง มีรัฐธรรมนูญ (กี่ฉบับก็ตาม) มีพรรคการเมือง มีรัฐสภา มี ส.ส. มี ส.ว.
ดังนั้น ในเมืองไทยก็ไมมีประชาธิปไตย ในพมาก็ไมมี ในฟลิปปนสก็ไมมี อินโดนีเซียก็ไมมี
สิงคโปรไมตองพูดถึง มาเลเซียก็ไมใช ไมมีหมดเลยใน 10 กวาประเทศนี้ 10+1 นี้ไมมีเลย
แตที่วามีนั้น ก็มีแต oligarchy ซึ่งแปลเปนไทยไดวา "คณาธิปไตย" หรือแปลใหชัดอีกทีก็
คือ อํานาจของหมู ของคณะ ของพรรคพวก คําวา oligarchy นี้เปนคําแรงมากใน
ภาษาอังกฤษ คือหมายถึงวาตองมาจากวงศตระกูลเดียวกัน แตงงานดวยกัน ดองกัน ไป
เรียนหนังสือดวยกัน รวมรุนกันอยูดวยกันสมพงศกัน
หรือ "ฮั้ว" กัน
ซึ่งตรงนี้ ก็จะเห็นไดวานาจะตรงกับคําวา "เกี้ยเซี้ย" ที่เราพูดถึงในตอนขางตนมากที่สุด
และผูเขียนเองก็ "ถึงบางออ" และขอสรุปอีกครั้งวา เมื่อเอาทั้งคําแตจิ๋วรัตนโกสินทร มารวม
กับแนวคิดทฤษฎีของปาเรโต แลวเอาไปรวมตอเขาอีกกับของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ กับของอาจารยเบน แอนเดอรสันก็คง same same นั่นแหละ
สรุปวา เทาที่ผานมาในสังคมไทยในระดับบน ระดับชนชั้นนํา ระดับอภิชน เขาและเธอหรือ
เพศที่ 3 ที่ 4 ประสานประโยชนกัน compromise กัน assimilate กัน รักสามัคคีกัน
สมานฉันทกัน เปนกลุมเดียวกันเปนวงศอสัญแดหวากัน หรือ "เกี้ยเซี้ย" กันมาตลอด นาน
แสนนาน และดังนั้นเราๆ ทานๆ ก็เชื่อและถูกทําใหเชื่อวาสังคมไทยเรานี้ ปราศจาก "ความ
รุนแรง" แมจะมีการปฏิวัติ รัฐประหาร ปฏิรูป นําเอารถถังออกมา นําอาวุธสงครามออกมาก็
(เห็นไหมละ) "ไมมีการนองเลือด" ไมตองเสียเลือดเสียเนื้อ
ความเชื่อ และกรอบ (แวนตา) การมองแบบนี้ สมมุติฐานหรือทฤษฎีเชนนี้ ก็ทําใหอภิชน
ของสยามของไทย ซึ่งอาจจะมีอยูนอยกวา 10 เปอรเซ็นต ดวยซ้ําไป (หรือเพียงไมกี่ชาติ
ตระกูล ไมกี่นามสกุล) ทีอ
่ ยูยืนยาวมาเปนรอยป กลายเปนเจาของทรัพยสน
ิ รวมทั้งที่ดินถึง
ประมาณ 90 เปอรเซ็นต
ซึ่งผูเขียนคิดวาในอุษาคเนยหรือภูมิภาคลุมแมน้ําโขงนี้ ไมนาจะมีประเทศไหนที่ความหาง
แตกตางกันระหวาง "คนมีกับคนไมมี" จะกวางและถางมากเทากับของไทยเรา มากกวา
อินโดนีเซีย มากกวาฟลิปปนสเสียอีกดวยซ้ําไป สวนพมากับเวียดนาม (ทีม
่ ีการ "ลางไพ"
กันไปแลว) นั้น ไมตองพูดถึง และ
ดังนั้น ในแงของประเทศในอาเซียนนั้น ปญหาอันนี้ของไทยจะมีมากแสนมากและกวางใหญ
ไพศาล
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ทีนี้ ในประเด็นตอมา ถาเราใชทฤษฎีในการมองและเขาใจปรากฏการณของสังคมและการ
เมืองไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองสามปที่ผาน ไมวาจะใชของกรมพระยาดํารง
ฯ หรือของปาเรโต หรือของ "ภูมิปญญาชาวบานแตจิ๋วรัตนโกสินทร" วาดวย "เกี้ยเซี้ย" ของ
คนขางบน ของชนชั้นนํา ของอภิชน ก็จะตองมีการประสานผลประโยชนกันจนได แลวทุก
อยางก็จบลงดวยดี จบดวยคําฮิตสมัยนี้วา "สมานฉันท" หรือ "รักกันไวเถิด"
ถาเราดูไปแลว นาจะมีหลักฐานชี้แนะวาได "เกี้ยเซี้ย" กันเรียบรอยแลว เชน ภาพสตรีสูง
ศักดิ์ ใสชุดสีเหลืองทั้งชุด เดินเขาบานผูใหญมาแลวครั้งหนึ่ง และตอมาอีกครั้งหนึ่ง ก็มีการ
เปลี่ยนสีเสื้อผาแตงชุดดําเขาถวายบังคมพระศพ ปรากฏการณที่นายกรัฐมนตรีคนลาสุด ที่
ถูกนํามา "อุด" ขอกลาวหาของความไมจงรักภักดี ที่ถือไดวาเปนสุดขั้วของการเมืองฝาย
ขวา และถูกชูขึ้นมาเปนหัวหนาพรรคการเมือง (ตัวแทน) สามารถจะอยูรวมกิจกรรมทางการ
เมืองไดกับ "คุณหมอ" ฝายที่ (ดูเหมือน) ซายสุดได ก็เปนคําตอบที่ดีที่สุดวา "เกี้ยเซี้ย" กัน
ไดเรียบรอยแลว และเปนการ "เกี้ยเซี้ย" ของระดับผูนําที่ "รักทักษิณ" กับ "เกลียดทักษิณ"
ที่แมจะดูห้ําหั่นเอาเปนเอาตายกันมาตั้งสองสามปก็ตาม
ดังนั้น ครม.ชุดสุดขี้เหรก็คงอยูได และอยูไดนานตราบเทาการ "เกี้ยเซี้ย" ยังดํารงอยู (แมจะ
ชั่วคราวก็ตาม) และดังนั้นอีกเชนกัน คุณทักษิณก็จะกลับมา จะใน 3 เดือน หรือ 3 ปก็ตาม
แตนาจะกลับมาใน style ของ Don"t Cry for Me Thailand นั่นเอง (ในลักษณะที่เปนทวิ
ลักษณของ Evita บวกกับ "ประชานิยม" ของ Juan Peron แตลบ "กองทัพ" ออก) และ
หากสังคมไทย "เกี้ยเซี้ย" กันไดจริง ณ สนามบินหนองงูเหา ก็ไมนาจะมี "ไขโปง" แบบ
ของอคิโน (ชาย) ที่มะนิลา
ผูเขียนเชื่อวาเขาและเธอ และเพศที่ 3 ที่ 4 ระดับบนก็นาจะ "เกี้ยเซี้ย" กันไดในที่สุด ทั้งนี้
ทั้งนั้นเพื่อรักษาผลประโยชนและอภิสิทธิของตนและตนไว (แมจะอธิบายเกือบไมไดวา
แลวปฏิบัติการที่มีชื่อยาวแสนยาววา "การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข" เมื่อ 19 กันยายน 2549 นั้น ทําไปเพื่ออะไร ทําไปแลว
ไดหรือเสียมากกวากัน แตนั่น ก็คงจะตองถูกตีความทางประวัติศาสตรฉบับทางการ วาเปน
"อุบัติเหตุ" หรือปญหาของคนเพียงไมกี่คน ที่จําจะตองมี "ตราบาป" เปน " แพะ" ติดตัวและ
วงศตระกูลไปชั่วกาลนาน)
แนนอน "เกี้ยเซี้ย" กันไดในระดับหนึ่ง และเปนการชั่วคราว
สุดทายของสุดทาย
"แต และแต" ผูเขียนก็คิดเลยเถิดไป (และหวังวาเปนการเลยเถิดจริงๆ) วา ลักษณะของ
สังคมไทยที่มีการประสานประโยชน มีความรักสามัคคี มีการสมานฉันท หรือ "เกี้ยเซี้ย" ซึ่ง
แสนจะ "ไทยไทย" นั้นอาจกําลังกลายเปนเรื่องของอดีตไปแลว (ก็ได)
พัฒนาการของสังคมของเรา อาจกาวเลยขีดของความสามารถดังกลาวนั้นไปแลว (ก็วาได
อีกเชนกัน) กลุมพลังใหมๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากกลุมพลังหลักๆ แบบเดิมๆ ของ
"สถาบันกษัตริยและเครือขาย" กับ "พลังเสนาอํามาตยาธิปไตย" ที่ "เกี้ยเซี้ย" กันไดเปน
อยางดีเปนเวลานานนั้น นากําลังจะหมดไป

5

พลังใหมๆ ไมวาทุนใหม/เงินใหม (นักธุรกิจขามชาติ หรือทองถิ่น) นักการเมืองใหม (นัก
เลือกตั้ง เจาพอ หัวคะแนน) ปญญาชน/นักวิชาการ สื่อสารมวลชน รากหญา/รากแกวใหม
(ที่เปนชนบทก็ไมใช เปนเมืองใหญก็ไมเชิง) กับกระแสของโลกาภิวัตน กับ "เวลาและ
อายุขัย" ของ "ระบอบหรือระบบเกาๆ" ที่แมจะปรับตัวมาได และแมจะทําใหดูทันสมัยขึ้น
(ในเชิงปริมาณ) แตก็ดูเหมือนวาจะจํากัดและหดตัวลงทุกทีๆ (ในเชิงคุณภาพ และที่ดูนาจะ
เสียใจยิ่ง ก็คือ ไมสามารถจะคาดหวังกับ "ตุลาการภิวัตน" ไดอีกตอไป
ปรากฏการณอันยากจะอธิบายไดหรือไมสามารถจะอธิบายได (ดวยเหตุใดก็ตาม) ก็ทําให
ผูเขียนตองตอบวา "ไม" และคิดวา "อภิชน/ชนชั้นนํา/คณาธิปไตย" ของสยามประเทศ
(ไทย) ก็อาจจะ "เกี้ยเซี้ย" กันในแบบ"เดิมๆ ไมไดอีกตอไปเสียแลว
ทั้งนี้และทั้งนั้น เพราะปญหานานานับประการ ไดกลายเปนแรงผลักใหเกิดความ
สลับซับซอนของปญหานั้นๆ ทั้งมากมาย และหมักหมม ซึ่งก็ทาํ ใหเหมือนกับวา ณ จุดนี้ "สึ
นามิทางการเมือง" กําลังกอตัวขึ้นอยางเงียบๆ และชาๆ รอเวลาที่จะโหมกระหน่ําถลมลงมา
เทานั้นเอง
ผูเขียนหวังวาตนเองคิดผิดและเขาใจผิดในคุณธรรมประจําชาติของสยามประเทศ (ไทย)
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