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คำานำา

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ทางการเมืองไทยใน

ปจัจุบนั มีความขดัแยง้กนัอยา่งรนุแรงและยาวนาน จนทำาใหส้งัคม

ไทยเกิดความปั่นป่วน เกิดภาวะตึงเครียดถึงขั้นแบ่งเป็นหลายฝั่ง

หลายฝ่าย ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายในประเทศไทย 

นายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความปำาๆ เป๋อๆ ไม่

สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ และไม่ค่อย

มีความรู้เรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เปรียบเสมือน

ผู้นำาที่ไม่มีความสามารถ คล้ายไปทางชนชั้นแอฟริกันเลยก็ว่าได้ 

และทำาให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่า “นายกฯ ปู” เธอกลายเป็นนายก

รัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ที่มีผู้คนรังเกียจมากเสียยิ่งกว่า

ผู้นำาคนก่อนในประเทศไทยเสียอีก

 หนังสือเล่มนี้ตั้งใจให้เป็นหนังสือสไตล์จิกกัดแบบดุเด็ดเผ็ด

มัน กับการรวบรวมวีรกรรมความเปิ่น ฮา และวาทะเด็ดต่างๆ ทาง 

การเมอืงของนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย อกีทัง้เปน็ 

การผสมผสานระหว่างเนื้อหาทางการเมืองและจากแหล่งอ้างอิง

ตามสือ่ขา่วตา่งๆ ที ่“เขาวา่กนัวา่” อยา่งนัน้จรงิๆ ซึง่หวงัเปน็อยา่ง

ยิ่งว่าจะทำาให้ผู้อ่านสนุก เพลิดเพลิน รวมไปถึงเพิ่มความรู้ในเหตุ

บ้านการเมืองต่างๆ ในประเทศไทย กับความรู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” 

 

สำานักพิมพ์ยอดมาลา
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 หลงัจากเหตกุารณแ์หง่ประวตัศิาสตร์ผา่นพน้ไป เร่ิมเขา้

สูว่นัใหมแ่หง่วงการ “การเมอืง” ลมหายใจทีบ่บีคัน้แหง่การลุน้

ระทกึสิน้สดุลง พรอ้มกบัการเริม่ตน้ชวีติครัง้ใหมค่รัง้ยิง่ใหญข่อง

เธอผู้นี้ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

 ดั่งวลีเด็ดของสไปเดอร์แมนกับถ้อยคำาที่ว่า “ด้วยภาระ

ที่ย่ิงใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง” เธอจะ

จัดการบริหารบ้านเมืองได้ดีหรือไม่ และจะไปในทิศทางไหน 

หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” 

“เธอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และเป็นนายกรัฐมนตรี

หญิงคนแรกของประเทศไทย”

กระตุกต่อมจี๊ด สะกิดต่อมฮา 

นายกฯ ข้า...ใครอย่าแตะ?
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 เดมิทเีธอเปน็คนมตีน้ตระกูลสบืเชือ้สายพระวงศ ์มฐีานะ

ดี ร่ำารวยเงินทอง เพราะด้วยความที่เป็นสายเลือดทางธุรกิจที่

ตระกลูชินวตัรมธีรุกิจหลายด้านและหลายอยา่ง อีกทัง้มเีสน้ทาง

เส้นสายเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอด จึงทำาให้เธอไม่เคยตก

ระกำาลำาบาก มิหนำาซ้ำาเธอยังเป็นท่ีรักของตระกูล เพราะเป็นน้อง 

คนสุดท้อง ทั้งที่พ่อกับแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เธอเกิดเลย 

 เธอเป็นลูกหลง!!

 ชีวิตช่างแสนสุขสบายราวกับเทพนิยายเพ้อฝัน ดั่งเกิด

มาบนกองเงินกองทอง ไม่ต้องเรียกร้องหรือเหนื่อยลำาบากใน

ตวั
อย
่าง



... 8 ...

การใช้ชีวิต เธอเป็นคนที่เรียนเก่งเอามากๆ หัวดี มารยาทงาม 

แต่การเอาตัวรอดนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำาสุด ในอดีตเธอ

อาจจะแอบ “พกโพย” เข้าไปในห้องสอบ เกรดออกมาจึงได้ A 

ทุกวิชา หรือใช้วิชายัดเงินเข้ากระเป๋า ครูบาอาจารย์หูเบา เป่า

เสกคาถาให้เธอไดร้างวลั “นกัเรยีนมารยาทดเีดน่” สมกบัเป็น

สาวหวานเมืองเหนือแห่งตระกูลอั้งยี่เสียจริงๆ

 ยังไม่พอ...นอกจากเธอจะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์

และเพ่ือนๆ แล้ว เธอยังเป็นเด็กนักกิจกรรมตัวยงอีกด้วย ท้ังการ 

เป็นดรัมเมเยอร์ ที่ไม่รู้ว่าไม้คทาเคยตกใส่หัวของเธอจนสมอง

เลอะเลือนบ้างหรือเปล่า หรือการเดินถือธงสีฟ้าในงานกีฬาสี เดิน 

ทอดน่องก้าวฝีเท้าให้หนุ่มจ้องมองกันจนตาเป็นมันเลยทีเดียว

 ขา้มเรือ่งราวในอดตีของเธอทีย่าวพดืเปน็หางวา่ว เขา้สู่

ช่วงที่เธอได้เป็น “นายกรัฐมนตรีเฉิ่มเบ๊อะ” กันดีกว่า....

 วนัเวลาผา่นไปจนเธอไดค้รองประเทศแทนพีช่าย กลาย

เป็นตัวตายตัวแทน นิสัยพกโพยของเธอก็ยังไม่หมดสิ้น ไม่ต่าง

กนักบัการทีต่อ้งขึน้แถลงการณ์ตา่งๆ การประกาศพ.ร.บ.ฉกุเฉนิ 

หรืออะไรก็แล้วแต่ หากไม่มีโพย เธอจะพูดไม่ได้
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 คงไม่ต้องคิดให้ปวดเฮดเลยว่า การท่ีเธอหนีไปเข้าวัด ท่อง 

นโม 3 จบ ของเธอจะเป็นอย่างไร 

 หากไม่มีโพย เธอคงทำาไม่ได้!!

 “ปู ยิ่งลักษณ์” ปล่อยไก่กลางวัด เรื่อง นโม 3 จบ มา

จากการเลือกตั้ง เป็นเรื่องจริง!! (จากสำานักข่าวไทย)

 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556 นายกฯ ได้เข้าพบ    

เจ้าประคุณพระโพธิรังษี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัด 

เชียงใหม่ เพื่อขอพรและทำาบุญ โดยเจ้าประคุณพระโพธิรังษีให้

เธอตั้งนโม 3 จบ ซึ่งเธอเข้าใจผิด เลยท่องว่า... 
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 “นะโม นะโม นะโม” 

 เจ้าประคุณพระโพธิรังษีพูดว่า

 คุณโยมยิ่งลักษณ์...ท่องผิดแล้ว

 “นโม 3 จบ เขาท่องว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต      

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

 เธอได้ฟังก็เผยว่า! 

 “อ่อเจ้าค่ะ...ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ” 

 ซ่ึงต่อมาเจ้าประคุณพระโพธิรังษีก็สอบถามว่า ก่อนท่ีคุณ 

โยมยิ่งลักษณ์มาวัด คุณโยมมาจากไหน ไปทำาภารกิจที่ไหนมา

หรือ เธอได้ยินดังนั้นก็ปล่อยไก่ไปว่า... 

 “ดิฉันมาจากการเลือกตั้งเจ้าค่ะ”

 “..... !!! .....” 

 อึ้งกันทั้งวัด ดีนะที่เธอไม่พูดว่า “นะโม ทรีไทม์!”

 ความเฉ่ิมและความเชยของเธอน้ันมีมากมาย จนสาธยาย 

ออกมาได้เป็นกระบุง ถึงขนาดที่ฝรั่งอุทานออกมาว่า

 “what she say?”
 “what is she speaks?”
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 แม้เธอจะพูดจาภาษาอังกฤษอย่างไหลลื่นสมกับเป็น

นักเรียนนอก จบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ดีกรีสาวสวย

เกียรตินิยม มีการจารึกชื่อว่าเธอเป็นศิษย์เก่าหมายเลข 1 ที่มี

ผลการเรียนดีเด่น และเป็นผู้ท่ีสำาเร็จในการบริหารองค์กรยอดเย่ียม 

ในปี 1991 มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แต่ก็ยังทำาให้ฝร่ังน่ังจ้องหน้าส่ายหัว งงไปกับคำาพูดของเธอ

 “ยูพูดอาราย ไอม่ายเข้าจาย!!!”

 ถึงกับเขาว่ากันว่า...

 ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการ

ส่ือสารมวลชน และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยวิทัศน์ จำากัด ได้โพสต์ทวิตเตอร์

ตงิการใชภ้าษาองักฤษสือ่สารอยา่งเปน็ทาง 

การของยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีใน

เวทีประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน โดยกังวลว่า 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศในการประชุมอาเซียน

ได ้พรอ้มทัง้แนะนำาใหใ้ชล้า่มกระทรวงการตา่งประเทศแทนนัน้
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 อีกท้ังยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เมื่อทาง

เวบ็ไซตก์ระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่

ถ้อยคำาการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างเธอ (นางสาวยิ่งลักษณ์    

ชินวัตร) และนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา ในโอกาสทีเ่ดินทางมาเยอืนประเทศ 

ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่

ทำาเนียบรัฐบาลไทย 
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 ทั้งนี้ปรากฏว่ามีถึง 12 คำา ที่ทางเว็บไซต์ของกระทรวง

การต่างประเทศวงเล็บหลังคำาแถลงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ว่า 

Iinaudible (อินออดะเบิล) มีความหมายว่า ได้ยินไม่ชัด หรือไม่

ได้ยิน โดย 2 คำาพูดที่ได้ยินไม่ชัดนั้น เป็นการตอบคำาถามเรื่อง

การออกพ.ร.ฎ. ขอพระราชทานอภัยโทษท่ีกำาหนดคุณสมบัติ

เอือ้ประโยชนใ์หก้บัพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร (พีช่ายของเธอ) อดีต

นายกรัฐมนตรี หลังจากผู้สื่อข่าวสอบถาม สหรัฐฯ เป็นงง ฟัง

สำาเนียงยิ่งลักษณ์ไม่ชัด 12 คำาของเธอ

 นี่เป็นเพียงแค่น้ำาจิ้มเท่านั้น ยังมีอีกหลายเรื่องราวและ

หลายเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ “ปล่อยไก่” เอาไว้ 

และตรึงใจคนไทยและชาวต่างชาติไปทั่วประเทศ 

 “เขาว่ากันว่าอย่างนั้น!” จริงๆ

“Women Development Fun.”

Good ideal! Very Creative!
“Human Ricesl”

I guess she wanna say 

“Human Rights”

BLA BLA

BLA

“Working around the croc.”?

Thailand might have a lot of 

crocs during the flood. Scary
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