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ประเทศไทย

คือ ‘เหยื่อ’ และ ‘เครื่องมือ’ ตลอดกาล
เยาวชนชาย-หญิง หรือ ‘เปอมูดา–เปอมูดี’ (Pemuda-Pemudi) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กํ า ลั ง เป น ป ญ หาหนั ก อก จากก อ นหน า นี้ ใ คร ๆ ก็ ม องว า พวกเขาคื อ ป ญ หาใหญ ท างสั ง คมและ
เศรษฐกิจ เนื่องจากพวกเขาจํานวนไมนอยเปนพวกติดยา เสเพล มัวเมาทางเพศ ไรงานทํา ลักเล็ก
ขโมยนอย จนกระทั่งกอคดีปลน จี้ ฆา ฯลฯ แตภายในหวงเวลา 3-4 ปมานี้ ‘เปอมูดา–เปอมูดี’
พวกนี้ไปไกลมาก กระทั่งกลายเปนปญหาดานความมั่นคงไปเรียบรอยแลว
พวกเขาเปนทั้ง ‘เหยื่อ’ และ ‘เครื่องมือ’ ในเหตุการณรุนแรงทางภาคใต โดยกลุมผูกอความไมสงบ ซึ่งมี
เปาหมายที่จะแบงแยกดินแดน 3 จังหวัดของไทย
และแนนอน-พวกเขายังเปน ‘เหยื่อ’
และ ‘เครื่องมือ’
(counter-separatists) ซึ่งมีอยูหลายกลุมดวยเชนกัน

ของพวกตอตานการแบงแยกดินแดน

หากจะขยายความ - - “พวกตอตานการแบงแยกฯ” - ไลไปไดเลยตั้งแตพวกสรางสถานการณ
รายวันทั่วไป ซึ่งอาจเปนไดตั้งแตพวกกลุมอํานาจเกาหรือพวกสูญเสียผลประโยชน พวกนักคา
ยาเสพติด พวกฉวยโอกาสฆาลางแคน พวกโจรธรรมดา พวกที่ไดรับผลประโยชนจากสถานการณที่
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ตนสรางขึ้น แลวก็ยังมีพวกสรางสถานการณทางการเมืองเพื่อยุทธศาสตรอื่น (ไมใชเพื่อแบงแยก
ดินแดน) และพวกสรางสถานการณทางยุทธวิธีเพื่อเอาชนะทางยุทธศาสตร ทั้งนี้ยังไมนับรวมพวก
อนาธิปไตยยอยๆ หรือพวกอนาคิสต (anarchist) ซึ่งเขารวมหอลงโรงดวย
บรรดาผูกอความไมสงบเหลานี้ลวนเพงเล็งไปที่เหลา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ หรือเยาวชนหนุม-สาว เพื่อหวัง
ใชพวกเขาเปน ‘เครื่องมือ’ ในการกอการรายสารพัดรูปแบบ..
แตไมวาพวกเขาจะเปน ‘เหยื่อ’ หรือ ‘เครื่องมือ’ ของใคร ก็ตองถือวาพวกเขาไดรับการปฏิบัติที่เลวราย
และไรมนุษยธรรม!
ดังนั้นจึงไมแปลกที่มี ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ จํานวนหนึ่งไดลุกขึ้นตอสูเองโดยปราศจากการนํา และโดยไมได
ตกเปนเครื่องมือของใคร แตลุกขึ้นสูเพื่อความเปนธรรมในฐานะมนุษยที่ถูกกดขี่ จากเงื่อนไขของ
สถานการณที่เลวรายแบบไมแยกแยะ ซึ่งพวกเขา-หมายถึงเพื่อน ญาติพี่นอง และตัวเอง ตองประสบ
กับความสูญเสียอยางไรความปรานีและปราศจากความเปนธรรม
ใครคือ ‘เปอมูดา-เปอมูดี’?
‘เปอมูดา–เปอมูดี’ เปนภาษามลายู พวกเขาก็คือวัยรุนหนุมสาวซึ่งสวนใหญเกิดและเติบโตในเขต
ชนบท (นอกตัวเมืองออกไป) ที่ซึ่งพวกเขาเรียนรูที่จะพูดภาษานายู (ภาษามลายูถิ่นปตตานี) เรียน
อาน พูด เขียนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เรียนวิชาฟรดูอีนหรือวิชาอิสลามศึกษา
เบื้องตนจากโรงเรียนประจํามัสยิดในหมูบาน พรอม ๆ กับฝกปฎิบัติทั้งการละหมาด (นมัสการพระ
เจา) การถือศีลอด ฯลฯ และเปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาของสังคมชุมชนของ
ตนเพื่อสงผานถึงอนุชนรุนตอ ๆ ไป
จากความเปนไปในระดับปกติดังกลาวทําใหระบุไดวา กระบวนการทําให ‘เปอมูดา–เปอมูดี’ เหลานี้เปน
‘ไทยมุสลิม’ ตามความประสงคของรัฐไทยดูเหมือนสามารถสรางความพอใจแกพวกเขาและชุมชนดวยดี
ทีเดียว อยางนอย ‘เปอมูดา–เปอมูดี’ พวกนี้ก็เปน ‘เด็กดี’ ของพอแม รวมทั้งเปน ‘เยาวชนที่ดี’ ของ
ชุมชนที่สังกัด และจากวิถีชีวิตแบบพอเพียงและมีลักษณะธรรมาภิบาลสูงแบบอิสลาม ก็นาจะสามารถ
ฟูมฟกพวกเขาใหเปน ‘พลเมืองดี’ ของรัฐไทยไดพอสมควรดวย
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การตอตานและการแบงแยกดินแดน
เมื่อเปอมูดา-เปอมูดีกลุมใหญกาวออกมาจากสังคมชุมชนตามประเพณี-ศาสนาซึ่งมีพื้นฐานของสังคม
และเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฉบับของอิสลาม เขาสูสังคมทุนนิยม-เสรีนิยมสุดขั้ว พวกเขาจะตอง
เผชิญหนากับอนาคตที่ไมมีอะไรแนนอนอีกตอไป
นั่นหมายความวาภายในเวลาอันใกลเทานั้น พวกเขาจะตกเปนเหยื่ออยางแนนอน ในขณะที่โลก
อิสลามตามประเพณีนิยมซึ่งเปนรากเหงาของ 3 จังหวัดจะหวานอมขมกลืนในระยะเริ่มตน จากนั้นก็จะ
เริ่มตอตานจากเบาไปหาหนัก จนไปสูระดับที่รุนแรงถึงสูญเสียเลือดเนื้ออยางที่ปรากฏในปจจุบัน
การปรากฏตัวของ “กลุมดะวะห” ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีศูนยกลางอยูที่ยะลา และกระจายไป
ทั่วประเทศอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 10 ปใหหลังมานี้ ดานหนึ่งแสดงถึงปฏิกิริยา การปฏิเสธและ
หันหลังใหโลกทุนนิยม-เสรีนิยมซึ่งเชื่อวาเปนที่มาของอบายมุขและความชั่วรายดวยประการทั้งปวงใน
ทัศนะของพวกเขา อีกดานหนึ่งเปนการเรียกรองการกลับไปหาแนวทางสันโดษ สันติธรรม และขันติ
ธรรมแบบอิสลามซึ่งปราศจากความมักใหญใฝสูงในทางโลกเปนที่ตั้งแบบดั้งเดิม
ทวาไมวาจะชอบหรือไมชอบ อํานาจของโลกทุนนิยมก็ตองคืบคลานเขามาอยูดี และนี่คือสิ่งที่พวกเขา
ไมวา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ หรือมุสลิมทุกคนไมควรหลบหนี (escape) ทางที่ดีพวกเขาควรไดรับการ
เตรียมตัว เหมือนในสังคมมุสลิมหลายแหงทั่วโลกกําลังปรับตัวอยู เชนในอียิปต มาเลเซีย สิงคโปร
บรูไน ฯลฯ และทําไดดีทีเดียว ดังนั้นถาสามารถสื่อสารถึงพวกเขาได เราจะพบวาปญหาจึงไมใช
อุดมการณแบงแยกดินแดนที่พวกเขา จะ เลือก เพราะตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเปดโอกาส
นอยมากในเรื่องนี้ ที่สําคัญเราเองตองไมเปนผูเปดโอกาสใหพวกเขาไดรับประสบการณตรงที่สัมผัส
จับตองได ดวยการยัดเยียดสิ่งไรศีลธรรม (immoral) และความไมเปนธรรม (unjust) ใหพวกเขา
ทั้งนี้ตองใหอยูในขอบเขตคําจํากัดความของพวกเขาดวย
กลาวอยางยอ ๆ เพื่อที่จะเขาใจถึงสภาพทางจิตใจของประชาชนพื้นฐานใน 3 จังหวัดภาคใตไดวา ไม
วาสถานการณจะแหลมคมเพียงไร การแบงแยกดินแดนก็ถือเปนเรื่อง ‘จิ๊บจอย’ (ไมใชเงื่อนไขจําเปน)
ตามบทบัญญัติศาสนา แตการปกปองศาสนาตางหากเปนเรื่องสําคัญ
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ทามกลางความเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางสังคมวิทยาพบวา มี ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ จํานวนไมนอย
กลายเปนพวกลมเหลวสองทาง (double failure) นั่นคือมีกระบวนการทําใหพวกเขาปฏิเสธทั้ง
เปาหมาย (aims) และวิถี (means) สูเปาหมายนั้น ๆ คือปฏิเสธทั้งจุดมุงหมายคือความสําเร็จใน
ชีวิตอันไดแก ความมั่งคั่ง อํานาจ และเกียรติยศ ตลอดจนบันไดที่จะนําไปสูหลักชัยนั้น ๆ เปนตนวา
การศึกษา การมีงานทําที่สุจริตดวยความขยัน อดทน ฯลฯ
นากลัวที่วา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ จํานวนไมนอยถูกผลักใหมาจนมุมอยู ณ จุดนี้จํานวนมากขึ้น ๆ ไมเวน
แตละวัน
สําหรับทัศนะของฝายความมั่นคงคงมองเห็นและเขาใจดีวา เยาวชน ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ พวกนี้คือ “ระเบิด
เวลา” ดี ๆ นี่เอง!
‘เปอมูดา-เปอมูดี’ กับโลกมลายู-มุสลิม
ทัศนะเกี่ยวกับวัยรุนมีความแตกตางอยางเดนชัดระหวางโลกอิสลามกับโลกที่ไมใชอิสลาม วัยเด็กใน
คําจํากัดความทั่วไปเริ่มตนตั้งแตวัย 7-14 ขวบ และตั้งแตวัย 14-19 ขวบเปนชวงวัยรุนซึ่งยังคงไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายเยาวชน แตในโลกอิสลามนั้นการพนสภาพเด็กเขาสูวัยผูใหญซึ่งเรียกวา
วัย อาเคบาเล (หรืออากิล บาลิฆ) เริ่มนับตั้งแตวัยรุนหญิงมีประจําเดือน และวัยรุนชายเริ่มมีการ
ขับเคลื่อนของน้ําอสุจิ ซึ่งทําใหวัยรุนแตละคนเริ่มเปนผูใหญดวยวัยที่ไมเทากัน เนื่องจากยึดความ
พรอมของรางกายเปนหลัก ไมใชเกณฑอายุ
ในโลกอิสลามนั้นตั้งแตเกิดเด็กจะไดรับการฟูมฟกเลี้ยงดูอยางดีทั้งรางกายและจิตใจ เพราะถือวาชวงวัย
แรกเริ่มนี้เปนพัฒนาการที่สําคัญที่สุดของมนุษย จึงถือเปนหนาที่สําหรับพอแมที่จะตองรับผิดชอบ
ดูแลลูก โดยเฉพาะการใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแกความรูในการปฏิบัติตนตางๆ เชน การปฏิบัติ
ตนในเรื่องการรักษาความสะอาด ตั้งแตรางกาย เสื้อผา ขาวของเครื่องใช บานชอง แมแตถนนหนทางก็
ปลอยใหรกเรื้อไมได นอกจากนี้ตามสาระวิชาอัคลาก (Akhlak) ยังเนนในเรื่องกิริยามารยาท การ
กินอยูหลับนอน โอภาปราศรัย การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนคุณธรรมพื้นฐาน เชน การไมพูดปด
การรักษาสัญญา (อมานะห) การไมลักทรัพย การไมฆาสัตวตัดชีวิตอันตองหาม เปนตน
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เด็ก ๆ จะตองเรียนรูการปฏิบัติศาสนกิจ เปนตนวา การละหมาด ถือศีอด บริจาคทาน (ทั้งที่บังคับ
และสมัครใจ) เขียน อานและทองจําคัมภีรกุรอาน เพื่อที่จะไดยึดเปนแนวปฏิบัติไปตลอดชีวิต คือตั้งแต
เกิดจนกระทั่งตายทีเดียว
อยางไรก็ตาม ในชวงวัยนี้ของเด็กถือวาเปนชวงวัยบริสุทธิ์ เด็กๆ จะถูกถือวาปราศจากความผิดแมนจะ
ละเมิดหลักปฏิบัติในศาสนาก็ตาม จนกวาเด็กจะมีอายุครบแปดขวบบริบูรณ พอแมจะตองรับผิดชอบ
แทนเด็กไปจนกวาเด็กจะบรรลุนิติภาวะ ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามเรียกวา ศาสนภาวะ
การเตรียมเด็กในวัยนี้อยางเปนระบบในศาสนาอิสลาม ทําใหมีการจัดตั้ง “สถานอบรมบมสอนเยาวชน”
ที่เรียกวา ตาดีกา ขึ้น
คํานี้เขียนดวยอักษรโรมันวา TADIKA หรือ Tadika ยอมาจาก Taman Didikan KanakKanak (ตามัน ดีดิกัน กานะ-กานะ) แปลวา “สวนอบรมบมสอนเด็ก” ซึ่งนาจะถายทอดมาจาก
ภาษาเยอรมันอีกทีหนึ่ง อันไดแกคําวา Kindergarten ซึ่งแปลวา “สวนเด็ก” ในที่นี้หมายถึง โรงเรียน
อนุบาล นั่นเอง
มาถึ ง หั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ ตอนเด็ ก ๆ เหล า นี้ บ รรลุ ศาสนภาวะ (อากิ ล บาลิ ฆ ) ซึ่ ง มี
ขอพิจารณาดังนี้
สําหรับเด็กผูหญิงจะบรรลุศาสนภาวะเมื่อเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก สวนเด็กผูชายเริ่มมีน้ําอสุจิเคลื่อน
ครั้งแรก การบรรลุศาสนภาวะของเด็กพอแมทุกคนจึงรับรู และเด็กเองก็รับรู เพราะไดเรียนรูมาแลวใน
โรงเรียนตาดีกา ภายหลังเด็กบรรลุศาสนภาวะ จะถือวาเด็กมีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
จําเปนที่พวกเขาจะตองมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจอยางนอย 3 ใน 5 ประการ
คือ การละหมาด (วันละ 5 เวลา) การถือศีลอด และการจายทานฟฏเราะห ฯลฯ
แตตามประเพณีมลายู (ไมใชศาสนา) ตราบใดที่พวกเขายังไมแตงงาน วัยรุนที่เปน ‘เปอมูดา’ (คน
หนุม) และ ‘เปอมูดี’ (คนสาว) จะยังคงอยูในความรับผิดชอบของพอแมและผูปกครองตอไป ทั้งนี้
เพราะพวกเขาถูกถือวา คือพลังทางสังคม เศรษฐกิจ และศาสนาที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสดวย
ความระมัดระวังเปนพิเศษ
หนึ่งในการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษนี้ก็คือ พวกเขาจะตองไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับบุตร
หลานของเพื่อนบาน ทั้งทางโลกและทางธรรม
จึงเปนเรื่องเขาใจผิดที่วา พวกเขาถูกทอดทิ้ง ไมไดรับการศึกษาในชวงวัยที่สําคัญยิ่งนี้
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จะแกปญหา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ อยางไร
อนาคตของชาติขึ้นอยูกับความมั่นคงของชาติ ถาไมแบงเขาแบงเรา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ เหลานี้ก็เปน
เยาวชนของชาติ ดังนั้น พวกเขาก็คือ อนาคตของชาติ ที่เราจะตองอุมชูดูแลโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
เราเองตองพรอมที่จะ ลงทุน โดยเฉพาะทางดานการศึกษาใหพวกเขา เชนเดียวกับลงทุนใหกับเยาวชน
ทั่วประเทศ
การศึกษาตอในกรุงเทพฯ (หรือในตัวจังหวัด) ในขั้นอุดมศึกษามีคาใชจายคนละ 5-6 พันบาทตอ
เดือน นับวาเปนยอดเงินที่สูงมาก และแทบเปนไปไมไดเลยสําหรับครอบครัวมุสลิมที่พอแมหาเชากินค่ํา
จะสงเสียใหลูกเรียน แมวาทางการจะพยายามโนมนาวใหพวกเขามาเรียนตอระดับสูงในสายสามัญ
หรือสายอาชีพ เพื่อที่จบไปจะไดมีงานทําเพียงใด
‘เปอมูดา-เปอมูดี’ เหลานี้สวนหนึ่งจึงยังคงเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ สําหรับผูที่สมัครใจจะ
ศึกษาในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ หลายคนก็ตองหารายไดเพิ่ม บางคนสมัครเปนพนักงานขาย
พนั ก งานส ง ของตามห า งสรรพสิ น ค า แต ก็ มี ส ว นหนึ่ ง ที่ จํ า ต อ งสมั ค รเป น บริ ก รหรื อ แคชเชี ย ร ต าม
ภัตตาคารของคนจีน ซึ่งมีการเสิรฟอาหารประเภทคอหมูยาง เนื่องจากทางเลือกมีนอยนัก
สาวมุสลิมจาก 3 จังหวัดภาคใตจํานวนไมนอยที่กวาจะมีบุตรจริง ผานการแทงลูกมาแลวตั้ง 1-3 ครั้ง
ตั้งแตยังเปนนักศึกษาที่กรุงเทพฯ สงขลา นครศรีธรรมราช หรือแมแตที่ยะลา!
ทั้งหมดนี้คือภาพจริงที่ปรากฏ ซึ่งทานสามารถสอบถามไปตามแหลงที่พักพิงหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ในกรุงเทพฯ ที่มีนักศึกษามุสลิมชุมนุมอยูจํานวนมาก
ทางออกในการแกปญหา
รัฐควรใหทุนการศึกษาใหนักศึกษามุสลิมในพื้นที่ภาคใตมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ไมวาพวกเขาจะ
ศึกษาตอในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ก็ตาม เพื่อใหพวกเขาเรียนรูทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่พวกเขา
ปรารถนา โดยรับรองวาพวกเขาจะมีงานทํา
ยกตัวอยางเชน ถาพวกเขาเรียนจบปริญญาตรีทางการศึกษา (ซึ่งแตละปมีจํานวนมาก) ก็พยายามให
พวกเขาสามารถสอบบรรจุไดงาย ๆ และควรกําหนดใหบรรจุคนในพื้นที่เปนอัตราสวนที่มากกวาคน
นอกพื้นที่ เพื่อปกปองสถานศึกษา (ไมใหถูกเผา) และบุคลากร (ไมใหถูกลอบทําราย) ซึ่งเชื่อวาสวน
หนึ่งมาจากสาเหตุที่คนในพื้นที่เองยั่งยืนดวยการเปนครูอัตราจางปแลวปเลา ในขณะที่คนจากนอกพื้นที่
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จากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยยอมมาเปนครูอัตราจางในพื้นที่ (3 จังหวัดภาคใต) โดยไมนานก็
สามารถสอบบรรจุได (แตชาวบานเชื่อวาสวนใหญไดรับความชวยเหลือดวยวิธีพิเศษ) จากนั้นก็ขอยาย
กลับไปยังถิ่นเดิมของตน แลวก็มีคนใหมเดินทางมาทดแทน คนแลวคนเลา ปแลวปเลา สวนคนในพื้นที่
ก็กมหนากมตากินเงินเดือนอัตราจางตอไป เดือนละ 4,500 บาท
รัฐจะตองแกปญหา ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ –หนุมสาวในพื้นที่ใหไดรับความเปนธรรมในเรื่องอาชีพใหจงได
กลาวคือเมื่อรัฐลงทุนให ‘เปอมูดา-เปอมูดี’ พวกนี้ศึกษาจนสําเร็จปริญญาตรีแลว ก็ตองพรอมที่จะรับ
พวกเขาเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ หรือแหลงงานอื่น ๆ ที่พรอมจะยอมรับพวกเขาเขาทํางาน ทั้งนี้
จะตองไมละเมิดสิทธิสวนตัว รวมทั้งสิทธิที่พวกเขาจะปฏิบัติตามประเพณีศาสนาของพวกเขาดวย
เคยปรากฏวามีการละเมิดการแตงชุดฮิญาบในที่ทํางานทั้งในหนวยงานรัฐและเอกชน (เชน โรงพยาบาล
บริษัท หางราน ฯลฯ) ทั้งที่อยูในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตดวยซ้ํา
กลาวโดยสรุป จะแกปญหาเยาวชน ‘เปอมูดา-เปอมูดี’
ได ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองแกปญหา
ยาเสพติด สงเสริมจริยธรรมและศาสนา และถาเปนไปได- จําเปนตองยายสถานบันเทิงและอบายมุข
ออกจากพื้นที่ 3 จังหวัด ไมวาจะตั้งอยูที่สุไหงโก-ลก นราธิวาส ยะลา ปตตานี นาประดู โคกโพธิ์
ฯลฯ เอาไปตั้งที่หาดใหญใหหมด เพื่อใหนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานที่ตองการทองเที่ยวแบบเอา
สนุก ไปสนุกใหอิ่มหนําเฉพาะที่หาดใหญแหงเดียว ซึ่งก็คงเพียงพอ สวนในเขตสามจังหวัดฯ นั้นควร
สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรเปนหลัก โดยในระยะแรกอาจพักที่หาดใหญ
หรือในพื้นที่ระยะสั้น ๆ สวนการแกปญหาดานการศึกษาของเยาวชนนั้น รัฐตองจัดหาทุนการศึกษา
ใหแกเยาวชนเพื่อใหพวกเขาไดเรียนหนังสือจนจบ ไมวาจะเรียนในหรือนอกพื้นที่ 3 จังหวัดฯ และที่
สําคัญจะตองมีตําแหนงงานจัดสรรอยางเพียงพอดวย เพื่อรองรับบัณฑิตมุสลิมเหลานี้ ฯลฯ เชื่อวา
แนวทางแกปญหาที่เสนอนี้นาจะสามารถแกปญหาความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในสามจังหวัดฯ
ไดดีกวาการใชนโยบายสมานฉันททางทฤษฎีประสานกับการปราบปรามในทางปฏิบัติซึ่งกําลังใชอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งแทบไมเห็นอนาคต
-------------------------------

