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อิสรภาพแหงความคิด

ม็อบ3นิ้วขอเสรีหนังโป-เซ็กซทอย

วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น 4 ค่ํา  เดือน 11  ปฉลูปที่ 25 ฉบับที่ 9098

‘ลูกชิ้นยืนกิน’สตรีทฟูด

บุรีรัมยตองปรับเพ� อไปตอ

จุรินทร-หน.พรรค ปชป.

เหมาะสม แคนดิเดตนายกฯ 

‘หลังอยูครบ 3 ป อะไรก็เกิดขึ้นได’

ติดโควิดทรงตัว

‘ไฟเซอร’มาเพิ่ม

รอรับ1.5ล.โดส

‘ไทยภักดี’ขวางแกงลมสถาบัน

กินของขม-ชมเด็กสาว-

เลาความหลัง???

2หนา...

8หนา...

เตือนรับมือ‘ไลออนร็อก’

หอบฝนถลมอีสานเหนือ

16หนา...

อทุกภยัการเมอืง
3 นิ้วถลําเกินสันติ

‘ประเทศติดหลม’

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรคไทยภักดี เปดตัวพรรค พรอมนโยบายขัดขวางขบวนการลมลางสถาบัน และการมีรัฐบาลท่ี

ซ่ือสัตย โปรงใส และตรวจสอบได
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อทุกภยัการเมอืงอทุกภยัการเมอืง

‘ประเทศติดหลม’

กรุงเทพฯ • “หมูเดวิด” เหย� อ 3 นิ้วรูสึกตัว

มากขึ้น ทําตามที่แพทยบอกได ยังคงตอง

ไดรับการเฝาระวังอาการทางสมอง รอง 

ผบช.น.เผยดินแดงสงบลงแลว ชาวบานให

ความรวมมือ ขณะที่คารม็อบเปลือยคึกคัก 

เรียกรองเร� องเพศยัน ม.112 “ไฮโซลูกนัท” 

แตงหญิง เรียกรองเสรีหนังโปและเซ็กซทอย

เม� อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.หญิง 

ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ รองโฆษก ตร. เปด

เผยวา อาการบาดเจ็บของตํารวจ 2 นาย

ที่ ไดรับบาดเจ็บจากสถานการณการชุมนุม 

ไดแก ส.ต.ต.เดชวิทย เลทเท็สสัน ตํารวจ 

คฝ. ที่ ไดรับบาดเจ็บเม� อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผาน

มา โดยไดรับรายงานจากทีมแพทยที่รักษา

และเฝาติดตามอาการ ดังนี้ ผูปวยรูสึกตัว

มากขึ้น ทําตามที่บอกได ระดับความเขมขน

ของเลือดและคาความแข็งตัวของเลือดยัง

ตํ่า ไดรับเลือดแดงและเกล็ดเลือดเพิ่ม ยัง

คงตองไดรับการเฝาระวังอาการทางสมอง 

ติดตามระดับความเขมขนของเลือด คาความ

แข็งตัวของเลือด

ไทยโพสต • กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือน 

“โซนรอน ไลออนร็อก” ลงอาวตังเกี๋ย พาฝน

ถลมอีสานตอนบน 10-11 ต.ค. “บิ๊กปอก” สั่ง

ผูวาฯ ทุกจังหวัดเตรียมรับมือ ระดม

ขาราชการฝายพลเรือน ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ 

อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ชวยชาวบาน

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายณัฐพล 

ณัฏฐสมบูรณ อธิบดีกรมอุตุฯ ออกประกาศ

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 9 ตุลาคม วา พายุโซนรอน 

ไลออนร็อก มีศูนยกลางอยูบริเวณเกาะไหหลํา 

ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 20.0 องศาเหนือ 

ลองจิจูด 109.6 องศาตะวันออก มีความเร็ว

ลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 65 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง พายุนี้เคล� อนตัวทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนืออยางชาๆ คาดวาเคล� อนลงสูอาวตัง

เกี๋ยและขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอน

บนในชวงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 และจะ

ออนกําลังลงตามลําดับตอไป ซึ่งจะทําใหภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลาดังกลาวจะ

มีฝนเพิ่มขึ้น สวนมากทางตอนบนของภาค

ทําเนียบรัฐบาล • ยอดผูติดเชื้อโควิด

ทรงตัวหม� นตนๆ เสียชีวิตลดลงเหลือ 

73 ราย กทม.ยังเปนแชมประบาด ปู

พรมฉีดวัคซีนนักเรียนแลว 1.5 แสนคน 

สัปดาหหนาไฟเซอรเขามาอีก 1.5 ลาน

โดส อังกฤษถอดไทยจากบัญชีสีแดง 

เม� อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ ศบค. รายงานสถานการณ โค

วิด-19 ประจําวันวา มีผูติดเช้ือราย

ใหม 10,630 ราย 

ไทยโพสต • “หมอวรงค” เปดตัว “ไทยภักดี” 

ประกาศขวางขบวนการลมลางสถาบันพระ

มหากษัตริย เผยสิ่งที่ตองทําเพิ่ม ประชาชน

ตองอยูดีกินดี รัฐบาลตองซ� อสัตย โปรงใส

และตรวจสอบได ชี้คอรรัปชันเกิดมาพรอม

คณะราษฎรปลนพระราชอํานาจ “แรมโบ” 

ยันนายกฯ อยูครบเทอมไมยุบสภา ใหฝาย

คานรอไปกอน

เม� อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่อาคารช� น

ฤทัยในธรรม จ.นนทบุรี พรรคไทยภักดี โดย 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรค ถือฤกษ 

09.09 น. แถลงเปดตัวพรรค พรอมประกาศ

รับสมัครสมาชิกและวาที่ผูสมัครสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรพรรค ซึ่งบรรยากาศเปนไป

อยางคึกคัก 

มีบุคคลสําคัญทางการเมือง อาทิ นาย

ถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคมและ ส.ส. 

สงขลา พรรคประชาธิปตย, พล.ต.นพ.เหรียญ

ทอง แน�นหนา ผูอํานวยการโรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะ, นายอานนท ศักดิ์วรวิชญ 

อ.คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร, นายไพฑูรย แกวทอง อดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน, 

“ชั่วโมงนี้ พรรคการเมืองตางๆ ตาง

รีบเสนอช� อแคนดิเดตนายกฯ กันตั้ง

แตเนิ่นๆ หากพรรคพลังประชารัฐ หรือ 

บิ๊กปอมนิ่ง ยิ่งจะสรางความเคลือบ

แคลงมากขึ้นไปอีก”

2หนา...
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2 ในประเทศ

4

ารเมืองสัปดาห์หน้านี้อยู่ในสภาวะทรงๆ ปม

ร้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างประเด็นระยะเวลา

การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ บิ๊ก

ตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ต้องนับหนึ่งจากตอนไหน ระหว่างปี 57, 60 

หรือ 62 ซาไปแล้ว ส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังมี

เวลาให้หาคำาตอบ

ความคลุมเครือเรื่องระยะเวลาครองตำาแหน่ง บิ๊ก

ตู่ จะไปตื่นเต้นกันอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคม 65 ที่จะ

ครบ 8 ปี ตามสูตรนับถอยไปเริ่มกันตั้งแต่ปี 57 ถึงตอน

นั้นน่าจะมีเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญนำามาวินิจฉัยได้ แต่ตอน

นี้ปัญหามันยังไม่เกิด 

กับอีกส่วนหนึ่ง เป็นเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างปิดสมัย

ประชุมสภา ไม่มีวาระร้อนๆ ให้ต้องจับจ้อง หรือทำาให้

สถานการณ์เปลี่ยนได้ 

ประกอบกับเวลานี้บรรดานักการเมืองไม่ว่าจะฝ่าย

รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต่างยกขบวนกันไปโกยคะแนนจาก

ประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำาท่วมในหลายพื้นที่ ด้วย

การแย่งกันช่วย แย่งกันแจก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ 

อุทกภัยการเมือง

ยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำาหนังสือถึง

ทุกพรรคการเมืองให้เตรียมการแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

จัดตั้งสาขาพรรค, แต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำาจังหวัด, 

การประชุมใหญ่สาขาพรรค, การประชุมใหญ่ของพรรค, 

การสรรหาผู้สมัครโดยกระบวนการไพรมารีโหวต ยิ่งทำาให้

นักการเมืองหูผึ่ง ประเมินว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ ต่าง

พากันไปสร้างความนิยม

เรียกว่านาทีนี้ใครนั่งนิ่งถือว่าตกขบวน พลาดโอกาส

ซื้อใจ หาเสียงทางอ้อมกับประชาชน โดนอีกฝ่ายเบิ้ลบลัฟ 

ทำาคะแนนแซงไม่รู้ตัว

บางพรรคการเมืองรีบโยนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐ 

มนตรีมาขายของตั้งแต่ไก่โห่ ไล่ตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์ 

ที่ประกาศชัดว่าชูหัวหน้าพรรค จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เช่นเดียวกับพรรคภูมิใจ

ไทย ที่โปรโมตหัวหน้าพรรค อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังความอึม

ครึมจากลิ่มความขัดแย้งระหว่าง บิ๊กตู่ กับ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรค ในศึกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ เพิ่งจะชัดเจนว่าเข็น บิ๊กตู่ อีกสมัย หลัง บิ๊ก

ป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าพรรค เปิดปากว่าเป็นคนดันเอง

อย่างไรก็ดี แม้บิ๊กป้อมจะยืนยัน และบิ๊กตู่ตอบรับใน

ไมตรีด้วยความยินดี จนดูเหมือนเรื่องราวความกินแหนง

แคลงใจระหว่างพี่น้อง 3 ป.ถูกสมานแผลแล้ว แต่กระนั้น

มันก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่า เมื่อถึงเวลานั้นจะเป็น

อย่างที่พูดกันวันนี้หรือไม่

เพราะการออกมายืนยันว่าสนับสนุน บิ๊กตู่ มัน

อาจเป็นแค่เจตนาที่ต้องการกลบเกลื่อนข่าวลือต่างๆ 

ระหว่างพี่น้อง 3 ป.ที่เกิดขึ้นตลอดมา ไม่ว่าจะเรื่อง 2 ป. 

พล.อ.ประยุทธ์ และ บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย จะออกไปตั้งพรรคเอง โดยมี ปลัดฉิ่ง 

ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น 

เพลย์เมกเกอร์ให้ หรือการลงพื้นที่เพื่อวัดพลังกัน

อีกทั้งชั่วโมงนี้ พรรคการเมืองต่างๆ รีบเสนอชื่อ

แคนดิเดตนายกฯ กันตั้งแต่เนิ่นๆ หากพรรคพลังประชา

รัฐ หรือ บิ๊กป้อม นิ่ง ยิ่งจะสร้างความเคลือบแคลงมาก

ขึ้นไปอีก 

ขณะเดียวกัน กลิ่นความขัดแย้งมันไม่ได้หายไป

เสียทีเดียว ร.อ.ธรรมนัส เองทุกวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวใน

ลักษณะที่ถูกตีความว่ายังขึงขังกับ บิ๊กตู่ โดยเฉพาะการ

ลงพื้นที่ตรวจน้ำาท่วม ตลอดจนคำาพูดบางคำาพูดที่เหมือน

ต้องการกระแทกกระทั้นใคร 

หรือแม้แต่เรื่องการโอน 4 หน่วยงานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ที่ ร.อ.ธรรมนัส เคยดูแลสมัยเป็น 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไปให้บิ๊กป้อมกำากับดูแลแทน จน

สร้างความไม่พอใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรค

ประชาธิปัตย์ ที่มี เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็น 

รมว.เกษตรและสหกรณ์อยู่ กระทั่งผ่านไปสัปดาห์เดียว 

บิ๊กตู่ต้องพลิกลำา รีบเซ็นยกเลิกคำาสั่งของตัวเองเพื่อไม่ให้

กระเพื่อมไปกว่านี้

และเรื่องดึง 4 กรมในกระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์

ดูแลมาให้ บิ๊กป้อม ดูแทน มันไม่ได้มีผลกระทบแค่

เสถียรภาพภายในรัฐบาลเท่านั้น หากแต่มันสุ่มเสี่ยงจะ

ผิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย เพราะไม่เคยมี

ที่ไหนที่ให้รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลกรมโดยตรง

ซึ่งต้นตอเรื่องดังกล่าวก็มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้ง

ภายในพรรคพลังประชารัฐเอง เพราะมีข่าวลือออกมา

เหมือนกันว่า อดีตรัฐมนตรีที่เคยดูแล 4 กรมนี้เป็นผู้อยู่

เบื้องหลัง บิ๊กป้อม ให้เอ่ยปากขอ บิ๊กตู่ ที่อย่างไรก็ปฏิเสธ

เสียไม่ได้

ขณะที่การแต่งตั้ง พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม ให้เป็นเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ในช่วงเวลานี้ก็เกี่ยวพันกับความขัดแย้งของพรรคพลัง

ประชารัฐที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น

โดยเฉพาะในรายของ พีระพันธุ์ ที่เป็นคนโปรดของ 

บิ๊กตู่ ถูกมอบหมายให้ทำางานสำาคัญมาตลอดนับตั้งแต่ถอด

เสื้อพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ยังเป็น เซนต์คาเบรียล

คอนเน็กชัน ของ บิ๊กป้อม เรียกว่าได้รับความไว้วางใจ

จากทั้ง 2 สาย ก็ถูกมองว่าแต่งตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างตึก

ไทยคู่ฟ้ากับพรรคพลังประชารัฐ โดยไม่สร้างความอึดอัด

ใจให้กับทั้ง บิ๊กตู่ และ บิ๊กป้อม  

หลายเรื่องที่บานปลายล้วนมาจากความขัดแย้ง

ภายในพรรคพลังประชารัฐ หรือแม้แต่วงศ์วาน 3 ป.เอง

ทั้งนั้น 

ขณะที่สถานการณ์ นอกสภา แม้จะยังไม่มีเงื่อนไข

ไปสร้างจุดร่วมจนก่อให้เกิดการลุกฮือ แต่ถือว่าเป็นจุดที่

น่าห่วง เพราะมันเลยเถิดไปถึงความรุนแรงที่เสียหายทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน หลังเมื่อคืนวันที่ 6 ต.ค. มีผู้ก่อความไม่

สงบใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ ส.ต.ต.เดชวิทย์ เลทเท็สสัน 

หรือ หมู่เดวิด ผบ.หมู่ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. จนบาด

เจ็บสาหัส จากการเข้าควบคุมพื้นที่ใต้แฟลตดินแดง 

ขณะเดียวกัน การชุมนุมของกลุ่ม 3 นิ้วในหลายๆ 

ครั้งที่ผ่านมา ก็ดูจะไกลห่างกับคำาว่า สันติ อหิงสา ไป

เรื่อยๆ จนบางครั้งเหมือนชุมนุมเพื่อต้องการทะเลาะกับ

เจ้าหน้าที่เท่านั้น

ภาพการเผาสิ่งของ สถานที่ กลายเป็นภาพชินตา

ของคนทุกครั้งที่มีการชุมนุม ในขณะที่มวลชนก็กังวล

ความปลอดภัย เปลี่ยนไปให้กำาลังใจผ่านโซเชียลมีเดีย

แทน ภาพการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ที่อุดมการณ์พรั่งพรู

กำาลังกลายสภาพเป็นแก๊งป่วนเมือง ไม่ต่างอะไรกับการ

ทำาลายความชอบธรรมของตัวเอง

และเป็นสัญญาณอันตรายอย่างมากหลังมีการ

ใช้อาวุธจริงยิงใส่เจ้าหน้าที่ เพราะมันกำาลังสร้างความ

คับแค้นให้กับทั้งสองฝ่าย บทเรียนที่ผ่านมาในอดีต 

เหตุการณ์ในลักษณะนี้มักนำาไปสู่ความรุนแรงที่ขยายใหญ่

อยู่เสมอ

ผลลัพธ์สุดท้ายคือ ความสูญเสีย

ในขณะที่ประชาชนเองก็สิ้นหวังกับการเมืองในสภา

ที่นักการเมืองขัดแย้ง แย่งผลประโยชน์กัน ยังมาเจอ

การเมืองภาคถนนที่เสี่ยงจะเกิดความรุนแรงทุกเมื่อ

ไม่ว่ายุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า 

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากเดิม ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นผู้

ชนะในสนามเลือกตั้ง

ประเทศไทยยังติดหล่ม ก้าวขาไม่ออกสักที.

...หลายเรื่องที่บานปลายล้วนมาจากความ                         

ขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ หรือแม้แต่วงศ์

วาน 3 ป.เองทั้งนั้น...

(1)

ครก็ไม่รู้???...ที่สรุปอาการของบรรดาคนแก่ คน

ชรา โดยทั่วไป เอาไว้ด้วยคำาพูดสั้นๆ ประมาณ 3 

ประโยค ว่ามักออกไปในแนว กินของขม หนึ่ง ชม

เด็กสาว หนึ่ง และ เล่าความหลัง อีกหนึ่ง ซึ่งถ้าลองหยิบ

มาใคร่ครวญ พินิจพิจารณา กับตัวเองที่น่าจะแก่มานาน

แล้ว ชรามานานแล้ว ก็ยังไม่ถึงกับชัดเจน ว่าจะเป็นไปใน

แนวที่ว่าหรือไม่? ประการใด?

(2)

คือในแง่ของการ กินของขม นั้น...อาจพอมีอยู่มั่งนี้ดๆ 

โหน่ยๆ ประเภท กาแฟดำา ที่อาจเพิ่มความขมขึ้นมากว่า

ช่วงหนุ่มๆ สาวๆ อยู่ตามสมควร หรือต้องประมาณกาแฟ 3 

น้ำาตาล 4 เต็มช้อนชาพูนๆ เพิ่มรสขมไปพร้อมๆ กับผสมรส

หวาน ถึงพอจะเป็นอะไรที่กลมกลืนไปกับปาก กับลิ้น ของ

คนแก่ ชนิดไม่ถึงกับต้อง ขมปรี๊ด โดยไม่มี หวานๆ แซม

มาเลยแม้แต่น้อย หรือยังต้องหวานๆ-ขมๆ นั่นแหละถึงจะ

เข้าท่า ยิ่งหวานๆ-ขมๆ แบบ ส้มจี๊ด ที่มี เปรี้ยว นี้ดๆ เสริม

มาด้วยอีกซักหน่อย อันนี้นี่แหละ...สามารถรับประทานได้

เป็นกิโลๆ กลายเป็นอาหารหลัก อาหารว่าง ที่แทบขาดไม่

ได้เอาเลย...

(3)

ส่วนประเภท ชมเด็กสาว หรือหันไปสรรเสริญ 

เยินยอ โนมเนื้อ โหนกหนั่น ความอวบ ความอูมฟูม ฯลฯ 

อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังไม่ถึงกับ ไปไกล ถึงขั้นนั้น แค่

หันไปดูผ่านๆ แล้วเก็บมานึก มาคิด กันเอาเอง ไม่ถึงขนาด

ต้องหยิบไปพูด ไปจาให้ต้อง กระด๊าก...ปาก ไม่ว่าจะในหมู่

เพื่อนๆ ฝูงๆ หรือผู้ใกล้ชิด สนิทสนมใดๆ ก็ตาม อันเนื่อง

มาจากด้วย วัย ที่ผิดแผก แตกต่าง ไปคนละเรื่อง คนละ

ม้วน การหันไปมอง หรือหันไปชมใดๆ ก็แล้วแต่ มันคง

ต้องหาทางบันยะบันยังเอาไว้มั่ง ยิ่งประเภท เด็กสาว ตัว

เป็นๆ ด้วยแล้ว ยิ่งต้องพยายามไม่มอง ไม่ชม หันไปก้มหน้า 

ก้มตา แบบที่ หลวงพ่อพุทธทาสฯ ท่านแนะนำาเอาไว้น่าจะ

เหมาะกว่า อย่างน้อย...ก็พอช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงความ

เป็นลูก เป็นหลาน อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซะยิ่งกว่าความรู้สึก

อื่นๆ ไม่รู้กี่เท่า ต่อกี่เท่า...

(4)

ส่วนลักษณะอาการที่ออกไปทาง เล่าความหลัง หรือ

หยิบเอาเรื่องโน้น เรื่องนี้ ที่ผ่านเลยไปแล้ว มาพูดแล้ว พูด

อีก ไม่ว่ากับลูกๆ หลานๆ กับผู้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือกับใคร

หน้าไหนก็แล้วแต่ ด้วยความภูมิอก-ภูมิใจ ความกระหยิ่ม 

ยิ้มย่อง หรือด้วยความโศรกเศร้า สะเทือนใจ ฯลฯ อันนี้...ก็

ยังไม่ถึง ขั้นนั้น อีกนั่นแหละ อาจด้วยเหตุเพราะไม่รู้จะหัน

ไปพูดกับใคร??? หรือไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังดี ภายใต้สภาพ

แห่งการ ปลีกวิเวก การหันมาปอกกล้วยเปลี่ยวในบ้าน

ร้างอยู่ตามลำาพัง หรือถึงจะมีช่อง มีรู ให้พอ ระบาย สิ่ง

ต่างๆ ที่เคยผ่านมา-ผ่านไปได้บ้าง แต่ถ้ามันไม่ได้ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ โพดผลใดๆ เพียงแค่ได้ เอามันซ์ซ์ซ์ ไปตามเรื่อง 

ตามราว ตามความรู้สึก หรือตาม รสนิยม ของตัวเอง มันก็

แค่...งั้นๆ เท่านั้นเอง!!!

(5)

ยิ่งในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง...คงต้องยอมรับว่า มัน

มีอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะมากมาย ที่ทำาให้อยาก ลืม หรือ

ไม่อยากจะนำามาขบคิดอีกต่อไป แม้แต่บางเรื่อง บางราว ที่

อยาก จำา เอาไว้ให้ขึ้นใจ ไม่ว่าด้วยความภาคภูมิใจ หรือ

ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ซึ่งเคยผ่านผันเข้ามา

สู่ตัวเองเมื่อครั้งอดีต แต่สุดท้าย...ถ้ามองให้ลึกๆ แล้ว มันก็

แค่ พรรค์นั้นเอง หรือมันเป็น พรรค์นั้นแหละ ไม่ได้มีอะไร

ที่สูงส่ง วิเศษวิเสโส กว่าใครอื่น อย่างอื่น ทุกสิ่งทุกอย่าง...

ล้วนอุบัติขึ้นมาตามแบบฉบับ... ด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้...

สิ่งนี้จึงเป็นไป ไปด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งพวง...

(6)

แรงกระตุ้น แรงจูงใจ ที่จะหยิบเอาเรื่องนั้น เรื่อง

นี้ มาเล่าโน่น เล่านี่ ฟุ้งระบาย พ่นกระจาย ถึงบรรดา 

ความหลัง เมื่อครั้งแต่ก่อนเก่า มันเลยออกจะหายไปเอา

ดื้อๆ โดยเฉพาะถ้าหากมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ โพด

ผล สำาหรับใครต่อใครที่จะนำาไปใช้เป็นแบบอย่าง ตัวอย่าง 

เป็น แนวทาง ใดๆ ได้ถนัดชัดเจนมากมายซักเท่าไหร่นัก 

ยิ่งถ้าหันไปมอง หันไปอ่านตำารา ประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่

มวลมนุษยชาติได้อุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้ อะไรก็ตาม...ที่ผ่าน

มาแล้วผ่านไป ภายใต้ประสบการณ์ของตัวเอง มันแทบไม่

ต่างอะไรไปจาก หยดน้ำา หยดเล็กๆ ที่เทียบไม่ได้เอาเลยกับ 

มหาสมุทรแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งล้อมรอบโลกทั้งโลกเอาไว้

ตราบจนบัดนี้...

(7)

ความพยายามหาทาง ลืมๆ สิ่งที่เคยผ่านมาแล้วผ่าน

ไป...โดยเฉพาะสิ่งที่อาจส่งผลให้ต้องจมอยู่กับอารมณ์ความ

รู้สึกในทางร้ายๆ สามารถส่งแรงกระตุ้นให้เกิดความโกรธ 

เกลียด เคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ทั้งๆ 

ที่แก่แล้ว ชราแล้ว ทั้งๆ ที่ใกล้แง้มฝาโลงเต็มที จึงออกจะ

เป็น ของแสลง ต่อคนแก่ คนชรา เอามากๆ แม้แต่ความ

พยายาม จำา ในสิ่งที่เคยทำาให้ตัวเองยิ่งใหญ่ เกรียงไกร 

มาในอดีตก็เถอะ ความรัก ความหลงใหล ความหมกมุ่น 

อาลัย-อาวรณ์ต่อสิ่งนั้นๆ ฯลฯ สุดท้าย...ก็มีแต่ทำาให้ต้อง ผูก

ติด ยึดโยงอยู่กับสิ่งใด-สิ่งหนึ่ง ชนิดอาจต้องกลับมา เกิด

ใหม่ หรือ เกิดเป็นสุธีสาม-สี่ชาต ิกันอีกจนได้ อันเป็นอะไร

ที่ซ้ำาๆ ซากๆ น่าเบื่อ น่าหน่าย เสียเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้...

ไม่ว่าจะ 6 ตุลา 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ หรืออะไรต่อมิอะไร

ก็แล้วแต่ เอาเข้าจริงๆ แล้ว...มันก็แค่ ด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้-

สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเป็นไป นั่นแล...

กินของขม-ชมเด็กสาว-เล่าความหลัง???

ใ

การเมืองผุกร่อน3นิ้วถลำาเกินสันติ

‘ประเทศติดหล่ม’ก้าวขาไม่ออก
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ในประเทศ

อาสา นอกจากตรวจเยี่ยมแลวยังตองลงมือลงแรงชวย

เหลือปฏิบัติเอง ทั้งเสริมแนวกระสอบทรายตามแนวเข� อน

ริมฝงแมน้ําเจาพระยา บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ จับสวิง

เก็บขยะ ผักตบชวาที่กีดขวางการ

ทํางานของเรือผลักดันน้ํา เข� อนคลอง

บางโฉลง  อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ งานนี้ ไมมีแอกชันถาย

รูปสงการบานประชาสัมพันธเทานั้น 

เพราะเจาตัวทําอยางจริงจังอยูบนเรือ

ชอนขยะจากน้ําไดกองใหญ ใชเวลา

รวมครึ่งชั่วโมง เทาที่ดูภาพ ไมมีชี้นิ้ว-

ลอยคอแชน้ํา ตามสูตรสําเร็จ เห็นแต

ขยะเต็มลําเรือ • 

สัปดาหหนาถึงคิว บิ๊กปอง-

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผู

บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

เตรียมลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ติดตามสถานการณน้ําทวม และเม� อ

หลังเขารับตําแหน�งก็สั่งการทุกกองบิน

ชวยเหลือประชาชนทันที ไมตองรอคําสั่งจากสวนกลาง ใช

เคร� องมือ อุปกรณ เคร� องบินลาดตระเวนบินสํารวจพื้นที่

ที่ประสบอุทกภัย สนับสนุนหน�วยงานอ� นเพ� อวางแผนชวย

เหลือตอไป พูดถึง “บิ๊กปอง” สัปดาหที่ผานมาแถลงนโยบาย

ใหกําลังพล ทอ. 47,000 นายรับฟงผานระบบออนไลน 

แจกแจงแบงงานชัดเจน ดึงนายทหารมือดีที่ ทอ.มีอยู

จํานวนมากขึ้นมาชวยกันทํางาน เรียกไดวาเปนการระดม 

หัวกะทิ ของทัพฟามาชวยคิดและวางแผน รองรับโอกาสใน

วันขางหนาที่ปญหางบประมาณจะผอนคลายลง 

เห็นช� อของ เสธ.แจก-พล.อ.ต.จักรกฤษณ ธรรมวิชัย  

เสนาธิการ รร.นายเรืออากาศฯ หรือที่เดิมเรียกกันวา กรวก   

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงขีดความ

สามารถของระบบออนไลน และคณะ

ทํางานเฉพาะกิจเสนอแนวทางพัฒนา

ระบบเช� อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

กระแสเสียงตอบรับ เขากลับมาแลว 

เซ็งแซ จากชวงที่ พล.อ.ท.มานัต  

วงษวาทย อดีต ผบ.ทอ. ดูจะลุมๆ 

ดอนๆ ไดติดยศนายพลเพราะความ

สามารถที่ ไมอาจปฏิเสธได เช� อวาเสน

ทางดาวรุงของ เสธ.แจก จึงไมน�าจะ

อับแสงอีกตอไป ดวยความเกงระดับ 

Genius และประสบการณจากนักบิน

เอฟ-16 มาเปนผูฝูง Gripen คนแรก 

รวมถึงโปรไฟลการทํางานที่หรูหรา

หมาเหา ยากที่ใครจะขวางเขาอยู •

อดีตผูการกองบิน 1 อีกคนที่ชีวิต

พลิกผันถูกสงออกจากกองทัพอากาศ 

และไดกลับเขามาใหมก็คือ บิ๊กตน-พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร

โสภา ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ 

(ผบ.คปอ.) ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแนวทาง การรบที่

มีคุณภาพ (Cutting Edge Air  Operation) โดยเฉพาะการ 

Trainning Flighter Lead-In ที่  “บิ๊กปอง” ใหความสําคัญ เพ� อ

เตรียมความพรอมรองรับเคร� องบินในเจเนอเรชันหนา ถึงแม

ยังไมมีงบประมาณ แตการรูถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยี 

มีบุคลากรที่มีองคความรู ก็จะสอดรับกับแผนพัฒนากองทัพใน

วันขางหนาไดพอดี นอกจากนั้นยังดูงานฝกรวมผสม, เคร� อง

บิน ยุทโธปกรณ, ระบบปองกันภัยทางอากาศ, ระบบการใช

กําลัง ครอบคลุมแบบมวนเดียวจบ โดยมี พล.อ.ท.กนิษฐ ชัย

สาร  รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พล.อ.ท.ไวพจน เกิง

ฝาก เจากรมยุทธการทหารอากาศรวมทีมทํางาน. 

ความเคล� อนไหวการแตงตั้ง นายพันสีกากี เกาอี้ 

สารวัตร (สว.) ถึง รองผูบังคับการ (รอง ผบก.) 

วาระประจําป  2564 ที่ตอนนี้อยูระหวางแตละ

กองบัญชาการ (บช.) ประกาศบัญชีอาวุโสขาราชการ

ตํารวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนในการเล� อนตําแหน�งสูงขึ้นวาระประจําป 2564 

รอบแรกมาตั้งแตวันที่ 4 ต.ค.ที่ผานมา  เพ� อใหตํารวจที่

เกี่ยวของรับทราบ หากมีใครทวงติงขอแกไขก็ตองดําเนิน

การภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ 

ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ 11 ต.ค.นี้ 

จากนั้นตามระบบงานธุรการการ

แตงตั้งขาราชการตํารวจ ก็จะถึงคิว 

ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน  แจงยอดสุข 

แมทัพใหญกรมปทุมวัน ประกาศหลัก

เกณฑการแตงตั้งอยางเปนทางการ 

และมีคําสั่งให ผูบัญชาการ  (ผบช.) 

แตละกองบัญชาการ รวมทั้งหน�วย

ขึ้นตรง จัดทําบัญชีแตงตั้งตํารวจ

ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. พรอมสง

ให ตร.ผานสํานักงานกําลังพลตรวจ

สอบความถูกตอง โดยใหเสร็จสิ้น

ตามกฎ ตามระเบียบคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ภายในวัน

ที่ 30 พ.ย. •

แมภาพรวมสถานการณ โควิดจะดีขึ้นตาม

ลําดับ แตการแพรระบาดก็ยังคงมีอยู ไมเวนแวดวง สี

กากี ก็เจอแจ็กพอตอีก โรงพักน้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษแจงตรวจพบตํารวจน้ํา

เกลี้ยงติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งหมด 32 นาย จากเจา

หนาที่ตํารวจใน สภ.ทั้งหมด 54  นาย ทําให พ.ต.อ.นพ

ดล ชวยบุญ ผกก.สภ.น้ําเกลี้ยง ตองสั่งปดกั้นรอบ

บริเวณและพนยาฆาเชื้อโรค ไมอนุญาตใหผู ใดเขามา

ภายในบริเวณสถานีตํารวจ เน� องจากเกรงวาอาจจะติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 แตไมไดปดสถานีตํารวจแตอยาง

ใด  ยังคงใหบริการประชาชนตามปกติ โดยกั้นพื้นที่

บางสวนเอาไวและรับแจงเอกสาร

หายทางออนไลน รวมทั้งมีเจาหนาที่

ตํารวจคอยรับแจงความรองทุกข

อยูดานขางสถานีตํารวจ  รวมทั้ง

แจง พล.ต.ต.สันติ เหลาประทาย 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ศรีสะเกษ (ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ) ขอ

กําลังเจาหนาที่ตํารวจจากสถานี

ตํารวจใกลเคียงมาชวยในการปฏิบัติ

ราชการจํานวนหนึ่ง สวนตํารวจ

ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไดเขารับการ

รักษาพยาบาลที่ รพ.น้ําเกลี้ยงและ 

รพ.สนาม •

เตรียมตัวยายสถานที่ตั้งอีก

รอบ กองบัญชาการตํารวจสอบสวน

กลาง (บช.ก.) เพิ่งยายจากริมถนน

อังรีดูนังตภายในรั้วสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยาน

ปทุมวัน ไปอยูที่เมืองทองธานี ยานแจงวัฒนะ สมัย

ที่ บิ๊กตอ-พล.ต.ท.ตอศักดิ์  สุขวิมล ผูชวย ผบ.ตร. 

สมัยนั่งเกาอี้ ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง หรือ 

ผบช.ก. ไดเพียงแคปเดียว ตอนนี้  สอบสวนกลาง เปลี่ยน 

นายใหม ได บิ๊กกอง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช มาคุมทัพเปน 

ผบช.ก.คนใหมปายแดง ไดขาว  ผบ.ปด เพิ่งเซ็นอนุมัติ

ใหยายที่ตั้ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวน

กลาง จากเมืองทองธานี ไปอยูอาคารใหม

ซึ่งตั้งอยูดานหลังกองบังคับการกองปราบ

ปราม ยานพหลโยธิน  แววๆ โครงการยาย

ที่ทําการของ บช.ก.น�าจะรวดเร็วตามประสา

คนหนุมคุมทัพ ชวงตนเดือน พ.ย.ใครจะไป

ติดตอธุระตางๆ กับ บช.ก.คงตองเปลี่ยนเสน

ทางจากเมืองทองธานีมาที่พหลโยธินกันแลว 

สวนกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) 

หรือคอมมานโด ในสังกัด บช.ก. ที่ตั้งหน�วย

อยูที่เมืองทองธานีเชนกัน จะยังอยูที่เดิมเพ� อ

รออาคารยานโชคชัยสี่สราง

เสร็จกอนคอยยายกลับฐานที่

มั่นเดิม • 

สงกําลังใจให หมู

เดวิด-ส.ต.ต.เดชวิทย เล็ท

เทนสัน  ผบ.หมู กก.อารักขา 

1 บก.อคฝ. ที่ถูกยิงเขาที่ศีรษะไดรับ

บาดเจ็บสาหัส ขณะเขาควบคุมพื้นที่ใต

แฟลตดินแดง ขอใหอาการดีวันดีคืน ยิ่ง

ไดฟง คุณแมมะลิวัลย เลาถึงลูกชายคน

เดียว วาพอเสียชีวิตตั้งแตเด็ก ตัวเองเปน

แมบาน ลูกชายใฝฝนที่จะรับราชการเปน

ตํารวจ เพราะรักในอาชีพ รักชาติ ถึงแม

จะเปนลูกครึ่งก็ตาม ทั้งยังชอบชวยเหลือ

สังคม  รับราชการตํารวจมาเปนเวลา

เกือบ 2 ป ปจจุบันก็อยูกับแมเพียง 2 คน

เทานั้น...ขอบีบมือเปนกําลังใจใหทั้งคุณแมและคุณลูกผาน

พนสถานการณนี้ ไปใหได รวมทั้งฝาก ผบ.ปด  และ บิ๊ก 

ราญ-พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. เรง

ติดตามคนรายมาดําเนินคดีตามกฎหมายใหได

โดยเร็วที่สุด • 

สัปดาหที่ผานมา ทหารทุกเหลาทัพ

ลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชน หน�วยงานใดมี

อุปกรณที่มีศักยภาพก็เขาชวยสนับสนุน เชน

ทหารชางกองทัพบกเขาไปประกอบ สะพาน

หนุนมั่น ในเสนทางถนนที่ถูกตัดขาด ให

คนในหมูบานสัญจรไปมาไมถูกตัดขาดจาก

โลกภายนอก รวมถึง แพ

ชั่วคราวแบบ 79A เพ� อติด

ตั้งหองสุขาเคล� อนที่ ขณะ

ที่กองทัพเรือระดมเคร� อง

ผลักดันน้ําไปตามจุดตางๆ 

เพ� อเรงระบายน้ําตามที่

หน�วยงานตางๆ ขอรับการ

สนับสนุน ดานกองทัพอากาศ จัดเคร� องบิน

ถายภาพทางอากาศ สนับสนุนหน�วยงาน

เพ� อวางแผน เปนตน ขณะที่กองอํานวย

การรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.

รมน.ภาค 1) พล.ท.สุขสรรค หนองบัว

ลาง แมทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผอ.รมน.

ภาค 1 พล.ท.ธราพงษ มะละคํา แมทัพ

นอยที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.รมน.ภาค 1 และ

ในโครงสรางของศูนยบรรเทาสาธารณภัยฯ 

ควงแขนกันลงจุดวิกฤตในพื้นที่ภาคกลางทุกสัปดาห •

 จะเห็นไดระดับผูบังคับบัญชาลงพื้นที่กันคึกคัก ไล

ตั้งแตกองทัพเรือ บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผู

บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ลงพื้นที่ในหมวกของ จิต

พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข

ส.ต.ต.เดชวิทย เล็ทเทนสัน

พล.อ.ต.จักรกฤษณ ธรรมวิชัย

มใชน้ําแยกสาย-ไผแยกกอ หลัง 3 ป.เดินทาง

ลงพื้นที่แบบตางคนตางไป แตแฝงการแสดงพลัง 

“ลูกหาบ” ติดตามคณะลงพื้นที่ดูสถานการณน้ํา

ทวม ส.ส.ชอบลุง-รักลุงคนไหน ก็ตามไปเปนวอลเปเปอร 

ตั้งแถวรอรับกันตามสะดวก ปลายสัปดาหที่ผานมา “นา

ยกฯ ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา  นายกรัฐมนตรี ลงพื้น

ที่ จ.นครศรีธรรมราช โปรย

คําหวาน  “รักจังฮู-คิดถึงจังฮู”                        

ตลอดทริป แมยกรุมลอมขอถาย

รูป ทําเอาผูนําฉีกยิ้มใตแมสก จับ

ไมคขอดูแลปญหาพี่นองชาวใต  

พรอมแนะนํา ส.ส.ในพื้นที่ฝาก

เนื้อฝากตัวกับชาวบาน แถมใหวัด

ใจรอผลงานงอกเงยจากโครงการ

ตางๆ ที่ไดวางไวในอีก  5 ปขาง

หนา เรียกวาแรงหนุนยังแน�น 

ดาน “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ 

ลงพื้นที่ จ.สระแกว ถิ่นเกา “บูรพาพยัคฆ” ดูการบริหาร

จัดการน้ําและปญหาที่ดิน ขาราชการพรึ่บ-ส.ส.จากทั่ว

ทุกสารทิศมาเพียบ แถมตลอดทางของคณะมีปายตอนรับ 

บรรยากาศราวกับ “ชางเหยียบนา  พระยาเหยียบเมือง” 

คึกคักรักลุงปอมปานจะกลืนกิน  สําหรับคณะ “ลุงปอก” 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ไปที่ จ.ขอนแกน 

ซึ่งนับเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบหนัก ขาราชการยังพรึ่บ

พรั่บรับ มท.1 แมจะบางเบาดวยเงา ส.ส.

“ส.ส.เอ็ม” ช� นชอบ คงอุดม กรรมการผูชวย รมว.การ

คลัง ยายวิกจากพรรคพลังทอง

ถ่ินไท ไปสังกัดพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) โดยมี “ตุย” พีระ

พันธุ สาลีรัฐวิภาค ท่ีปรึกษานา

ยกฯ และท่ีปรึกษา พปชร.ดึงมา

ชวยงาน ในฐานะท่ีรูจักคุนเคย

ต้ังแตอยูพรรคประชาธิปตยมาดวย

กัน ดาน ส.ส.เอ็มบอกวา “พ่ีตุย” 

คนน้ีชวยติวและสอนงานมาต้ังแต

เปน  ส.ส.สมัยแรก พอมาชวนและ

เห็นวา พปชร.เปนพรรคใหญท่ีเปน

กําลังสําคัญในการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ ก็เลยตัดสินใจกระโดดมาทันที โดยมี “พอ

ชัช” ชัชวาลล คงอุดม ไฟเขียวผานตลอด เพราะเห็นวาเปน

พรรคท่ีมีอุดมการณเดียวกันกับพรรคพลังทองถ่ินไท และจับ

มือเปนพันธมิตรสนับสนุน  พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชามา

ต้ังแตตน ซ่ึงไมเก่ียวของกับการเสริมทีมหนุน พล.อ.ประยุทธ 

เพ� อคานอํานาจกับฝงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ

พรรค เพราะการทํางานตรงน้ีเปนชวงจังหวะเวลาท่ีเหมาะ

สมและตางก็ทํางานใหพรรคเหมือนกัน 

จบปมปญหาคาใจพรรครวมรัฐบาลไปอีกหนึ่งเปลาะ  

หลังนายกฯ เซ็น 4 กรมของ

กระทรวงเกษตรฯ คืนใหพรรค

ประชาธิปตยรับผิดชอบแลว ฟง

เสียง “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ”  

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค

ประชาธิปตยดูปกติ ราบเรียบ แต

ก็แฝงดวยประโยคที่แสบๆ คันๆ 

สไตลอูดดา “เทาที่มองเห็นไมมี

ปญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นในชวง

เวลาถัดจากนี้ สถานการณเดิน

หนาไปตามระบบ  เพราะระบบ

รัฐสภาที่เปนรัฐบาลผสมมีหลักเกณฑ วัฒนธรรมทางการ

เมืองในการทํางานรวมกันอยูแลว ถาไมไปแตะอะไร  ไม

ทําใหเกิดแรงกระเพ� อมโดยไมจําเปน ปญหาก็ไมเกิด และ

พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลมาหลายสมัย เปนฝาย

คานหลายครั้ง เปนหัวหนารัฐบาลผสมก็หลายครั้ง เรามี

ประสบการณ จึงเขาใจไดดีถึงการทํางานรวมกันในรูปแบบ

รัฐบาลผสมวาตองทําอยางไร ประชาธิปตยดําเนินการมี

กฎเกณฑกติกาอยูแลว ไมเชนนั้นคงเปนสถาบันการเมืองที่

ยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ ไมได แตบางกรณีผมเขาใจได อาจจะ

ตองซักซอมทําความเขาใจกันบาง” 

แกนนําพรรครวมฝายคาน นําโดยนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ� อ

ไทย ย� นหนังสือตอคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.)  กลาวหา ครม.

ท้ังคณะและรัฐมนตรีรายบุคคลหลัง

การอภิปรายไมไววางใจ 4 เร� อง 

คือ 1.เร� องการบริหารราชการท่ี  

ผิดพลาด ลมเหลว ทุจริตตอหนาท่ี

เร� องโควิด โดยเปนประเด็นเก่ียวกับ

การบริหารวัคซีนผิดพลาด 2.เร� อง

การทุจริตการจัดซ้ือชุดตรวจ ATK 

3.การใชวัคซีนท่ีไรคุณภาพมาฉีด 

ใหประชาชน และ 4.การทุจริตสตอกยางพารา และการเอ้ือ

ประโยชนใหเกิดการทุจริต แบงจําเลยเปนกลุมท่ี 1 คือ ครม.

ท่ีแถลงนโยบายไวตอประชาชน กลุมท่ี 2 คือ พล.อ.ประยุทธ  

กลุมท่ี 3 คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข และกลุมท่ี 4 คือนายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.

เกษตรฯ. 

มี

ไ

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

ช� นชอบ คงอุดม

จุรินทร

ลักษณวิศิษฏ

ประเสริฐ 

จันทรรวงทอง



ายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่ปกติเนืองแน่นไป  

ด้วยร่างผิวคล้ำาของนักเล่นกระดานโต้คลื่น แต่ในวันนี้ทะเล

กลับว่างเปล่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขจัดคราบน้ำามันแผ่

กว้างที่เกิดจากท่อส่งน้ำามันก้นทะเลแตกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คาด

ว่ามีน้ำามันดิบรั่วไหลออกมามากถึง 131,000 แกลลอน สู่มหาสมุทร

แปซิฟิกบนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

ความเป็นพิษและความเสื่อมของ Facebook

ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียในวันที่คราบน้ำามันปกคลุม

หตุการณ์เฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียในเครือของ “มาร์ค 

ซัคเกอร์เบิร์ก” ล่มนาน 6 ชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

เหมือนว่าจะพอกลบกระแสความฉาวโฉ่เน่าในของเฟซบุ๊ก

จากการเปิดเผยของอดีตลูกจ้างคนสำาคัญไปได้บ้าง แต่

ห่างกันแค่วันเดียวเธอได้ไปให้ข้อมูลกับวุฒิสภาสหรัฐ จากนั้นก็พูด

คุยกับสภาของอียู เรื่องจึงอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกในเวลานี้

“การศึกษาวิจัยของบริษัทพบว่า ข้อมูลเท็จ เนื้อหาที่เป็น

พิษและเต็มไปด้วยความรุนแรงถูกแชร์ โดยผู้ ใช้งานนับไม่ถ้วน 

ซ้ำายังถูกส่งเสริมโปรโมตโดยระบบของบริษัทเอง” คือเหตุผลท่ี                                                                           

“ฟรานเซส เฮาเกน” นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 

แผนกจริยธรรมพลเมือง (Civil Integrity) วัย 37 ปี ลาออกมาจาก

เฟซบุ๊กเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

จากนั้นเฮาเกนหอบเอกสารภายในกว่า 1 พันหน้ากระดาษ

ไปให้ “เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล” ตีพิมพ์เป็นรายงานจำานวน 9 

หัวข้อ ค่อยๆ ทยอยเผยแพร่ออกมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว

หัวข้อแรกที่ขอนำามาขยายคือการให้อภิสิทธิ์กับผู้ใช้บัญชีเฟซ 

บุ๊กบางกลุ่ม-บางคนให้กลายเป็นชนชั้นสูง ได้รับการยกเว้นจากกฎ

ระเบียบที่กำาหนดไว้เอง

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เคยกล่าวไว้ว่า ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กทั่วไป

มากกว่า 3 พันล้านคนจะได้พูด ได้แสดงออกเท่าเทียมกัน ข้อ

กำาหนดต่างๆ ถูกนำามาใช้ต่อทุกคนเสมอกัน ไม่เกี่ยงสถานะและชื่อ

เสียง แต่ในทางลับ เฟซบุ๊กได้สร้างระบบที่ผู้ใช้บัญชีบางคนได้รับ

การยกเว้นจากกฎบางข้อหรือทุกข้อ

โปรแกรม Cross Check หรือ XCheck ที่แรกเริ่มหมายจะ

นำามาใช้กับบัญชี “ไฮ-โปรโฟล์” ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นดารา นัก

ร้อง นักการเมือง และสื่อมวลชนคนดัง ปรากฏว่าเอกสารภาย

ในของเฟซบุ๊กเองที่แสดงว่าเวลานี้มีบัญชีวีไอพีนับล้านได้รับการ

พิทักษ์จากการละเมิดกฎต่างๆ ของเฟซบุ๊ก กลุ่มบัญชีเหล่านี้ถูก

เรียกว่าเป็นพวก “ไวต์ลิสต์”

“เฟซบุ๊กไม่ได้ทำาสิ่งที่ประกาศกับสาธารณะ... สำาหรับสมา

ชิกเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่ง เราไม่ได้บังคับใช้นโยบายและมาตรฐาน

เดียวกัน คนเหล่านี้สามารถละเมิดมาตรฐานของเราได้ โดยที่ ไม่

ต้องรับผลที่ตามมา” เอกสารทบทวนการปฏิบัติงานภายในระบุ

ไว้

หัวข้อใหญ่ต่อมาได้แก่ความพยายามที่จะดึงดูดให้เด็กก่อน

วัยรุ่น (Preteen หรือ Tween) หันมาใช้เฟซบุ๊ก โดยได้วางแผนและ

ทำางานอย่างหนักมาหลายปีที่จะสร้างเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อล่อ

ตาล่อใจกลุ่ม Preteen เนื่องจากเด็กๆ กลุ่มนี้กำาลังให้ความสนใจสื่อ

สังคมออนไลน์ของคู่แข่งอย่าง Snapchat และ TikTok มากกว่า 

การสูญเสียกลุ่มผู้ใช้หน้าใหม่วัยเยาว์จะเป็นความเสี่ยงต่ออนาคต

ของบริษัทเฟซบุ๊ก

เอกสารภายในที่เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลได้รับแสดงให้

เห็นว่า เฟซบุ๊กตั้งทีมศึกษากลุ่ม Preteen (อายุระหว่าง 10-12 ปี) 

อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ตั้งเป้า 3 ปีสร้างเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ให้กับ

กลุ่มนี้ และมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระยะยาวที่กลุ่มผู้

ใช้รุ่นเยาว์จะมอบให้

ในการนำาเสนอพรีเซนเตชันครั้งหนึ่ง เฟซบุ๊กถึงกับพิจารณา

กันว่าจะหาหนทางหรืองัดกลยุทธ์ใดออกมาเพื่อเข้าถึงและให้เด็กๆ 

มีส่วนร่วมในระหว่าง Play Date หรือการที่พ่อแม่นัดให้ลูกๆ รุ่น

เดียวกันมาพบเจอเพื่อเล่นสนุกกัน

“เราจะเป็นห่วงเด็กๆ ก่อนวัยรุ่น (tween) ไปทำาไม พวก

เขาถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่า แต่ยังไม่ถูกกระตุ้น” เอกสารใน

ปี 2020 ระบุ

ทั้งๆ ที่งานศึกษาวิจัยของเฟซบุ๊กเองได้ชี้ให้เห็นว่าอินสตา

แกรม (หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลมีเดียน้องสาวของเฟซบุ๊ก) 

ส่งผลในทางลบต่อสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้วัยรุ่น โดยเฉพาะวัย

รุ่นหญิง เฟซบุ๊กก็เพิ่งจะประกาศระงับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

“Instagram Kids” สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 13 ปีไปเมื่อไม่นานมา

นี้ แต่ก็ไม่วายที่หัวเรือใหญ่ของอินสตาแกรม “อดัม มอสเซรี” จะ

โต้แย้งว่าหากไม่มีอินสตาแกรมสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 13 ปีออกมา 

เด็กๆ ก็จะโกหกอายุในการสมัครใช้แอปอยู่ร่ำาไป

ฝ่ายศึกษาวิจัยของเฟซบุ๊กได้แบ่งกลุ่มอายุช่วงต่างๆ สำาหรับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตไว้ 6 กลุ่ม ได้แก่ อายุ 16 ปีขึ้น

ไป, อายุระหว่าง 13-15 ปี, อายุระหว่าง 10-12 ปี, อายุระหว่าง 

5-9 ขวบ และเด็กอายุ 0-4 ขวบ ปี 2017 เฟซบุ๊กได้เปิดตัวแอป 

Messenger Kids สำาหรับเด็กอายุ 6-10 ขวบ ที่ต้องมีการควบคุม

โดยผู้ปกครอง เฟซบุ๊กหมายมั่นว่าเด็กๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ (ที่อ้างว่า) 

เป็นมิตรกับครอบครัวแอปนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็จะกระโจนเข้าสู่

แพลตฟอร์มหลักๆ ของบริษัทในที่สุด

“เป้าหมายของเราคือการส่งสารแต่เนิ่นๆ ไปยังเด็กก่อนวัย

รุ่นในสหรัฐ ซึ่งอาจจะนำาไปสู่การเอาชนะใจพวกเขาได้เมื่อเข้าสู่

ช่วงวัยรุ่น” เอกสารชิ้นหนึ่งระบุ

เฟซบุ๊กกำาลังพึ่งพาอินสตาแกรมในการมัดใจหรือ “รีครูต” 

กลุ่มผู้ใช้รุ่นเยาว์เพื่อความหวังที่ว่าเมื่อเด็กวัยรุ่นโตขึ้นพวกเขาก็ใช้

แพลตฟอร์มอื่นๆ สำาหรับผู้ใหญ่ต่อไป เอกสารในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2020 ระบุว่าเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับเฟซบุ๊กให้เป็น

เหมือน “โค้ชชีวิตสำาหรับการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่”

อีกประเด็นใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมในปี 

2018 ที่ตอนนั้นซัคเกอร์เบิร์กประกาศไว้อย่างเท่ๆ ว่าจะลดการ

ปรากฏของข่าวสาร เนื้อหาจากเอกชน หรือคนดัง และจะเพิ่ม

การปรากฏของโพสต์จากเพื่อนและครอบครัวให้มากขึ้น เพราะ

เขาคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนรู้จักที่ต้องมาก่อน เรียกว่า 

Meaningful Social Interactions หรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มี

ความหมาย

ก่อนหน้าประกาศดังกล่าวของซัคเกอร์เบิร์ก การเข้าใช้และ

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊กลดลงไปอย่างมาก และผลที่ออกมา

หลังจากเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมก็คือโพสต์ที่ปรากฏในหน้าเฟซบุ๊ก

ส่วนใหญ่กลับเป็นโพสต์ที่สร้างความขัดแย้ง เกลียดชัง กระตุ้น

อารมณ์เดือดดาล แต่มียอดแชร์และคอมเมนต์สูงลิ่ว

พรรคการเมืองดังพรรคหนึ่งในโปแลนด์เปลี่ยนเนื้อหา

การโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กของพรรคจากเนื้อหาเชิงบวก 50 

เปอร์เซ็นต์ และเนื้อหาเชิงลบ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเนื้อหาเชิงลบ

ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเนื้อหาโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรง 

เพราะมีคนเข้าถึงเนื้อหาเชิงลบมากกว่านั่นเอง ซึ่งนี่เป็นเพียง

ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการโพสต์ที่เร้าอารมณ์ โกรธเกลียด

สามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากขึ้น

บรรดานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของแผนกจริยธรรมพลเมืองได้

บอกถึงความกังวลให้ซัคเกอร์เบิร์กรับทราบ และเสนอแก้ไขเปลี่ยน

แปลงอัลกอริทึมที่ให้รางวัลกับความก้าวร้าวและความเท็จ แต่ซัค

เกอร์เบิร์กยืนยันจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขในหลายๆ ข้อท้วงติง เขา

กลัวผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับเฟซบุ๊กลดลง ซึ่งนั้นจะส่งผลต่อเม็ดเงิน

โฆษณา

เฟซบุ๊กได้ยุบแผนกจริยธรรมพลเมืองลงหลังการเลือกตั้ง

สหรัฐผ่านไปเมื่อปลายปีที่แล้ว “เฮาเกน” ลาออกจากเฟซบุ๊กใน

เดือนพฤษภาคม และเริ่มภารกิจส่งเสียงจุดประเด็นการไร้ความรับ

ผิดชอบชองเฟซบุ๊กต่อสังคม เธอบอกว่าเอกสารที่เธอนำามาเปิดเผย

นั้นพนักงานเฟซบุ๊ก 60,000 คน ก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลพิมพ์เผยแพร่ 

อาทิ

- เฟซบุ๊กทราบดีว่าอินสตาแกรมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ของเยาวชนเพศหญิงจำานวนมาก ทำาให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัว

ตายเพิ่มขึ้น 13.5 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับปิดเงียบและไม่ยอมเปิดเผย

รายงานต่อสาธารณะและต่อหลายฝ่ายที่ร้องขอ

- เฟซบุ๊กปล่อยให้ข้อมูลเท็จเรื่องวัคซีนโควิด-19 กระจาย

เกลื่อนในแพลตฟอร์มโดยจัดการแก้ไขได้อย่างกะพร่องกะแพร่ง

- เฟซบุ๊กตอบสนองต่อเบาะแสเกี่ยวกับผู้ที่ใช้บัญชีในทาง

ผิดกฎหมายและจริยธรรมได้ไม่ดีพอ เปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ายาเสพติด 

ค้ากาม และค้ามนุษย์ เฟซบุ๊กทะลุทะลวงเข้าไปยังประเทศกำาลัง

พัฒนาที่มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน แต่มีพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ

เพียงหยิบมือ

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาเกนพูดคุยทางออนไลน์กับผู้นำา

ระดับกำาหนดนโยบายในยุโรปเรื่องการควบคุมและกำากับดูแล

ธุรกิจโซเชียลมีเดีย เพราะยุโรปมักจะมีกฎหมายออกมาใช้ปกป้อง

พลเมืองตัวเองจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการผูกขาด

ด้านต่างๆ ก่อนที่อื่นๆ ในโลก

จากการพูดคุยกับคณะกรรมาธิการยุโรป มีความเป็นไปได้ว่า

ต้นปีหน้ากฎข้อบังคับที่เข้มงวดจะถูกนำามาใช้กับเฟซบุ๊กและบริษัท

ที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตทั้งหลาย รวมถึงผลักดันให้เกิดกฎ

การแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อลดการครอบงำาเศรษฐกิจดิจิตอลของ

บรรดาแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ สิ่งที่ยุโรปรับรู้จากข้อมูลของเฮาเกน

ทำาให้พวกเขายิ่งต้องเร่งดำาเนินการ

อเล็กซานดรา กีส ผู้แทนในสภายุโรปจากเยอรมนี ซึ่งได้พูด

คุยกับเฮาเกนก่อนหน้านี้มาสักระยะ กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือที่

บริษัทอาจมีอยู่บ้างก็ได้ถูกทำาลายลงไปจนหมด เราทราบแล้วว่าเรา

ต้องกำากับดูแลเนื่องจากบริษัทจะไม่หยุดละเมิด และเป็นการละเมิด

ที่กระทำาต่อประชาชนและประชาธิปไตย

คริสเตล ชอลเดโมเซ สมาชิกสภายุโรปจากเดนมาร์ก ผู้มี

บทบาทในการร่างกฎหมายบริการดิจิตอล ก็กล่าวว่า เฮาเกนยืนยัน

ให้ควบคุมแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เธอกำาลังร่าง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบของอัลกอริทึม

เฮาเกนมีกำาหนดเดินทางไปยังยุโรปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้าง

หน้า เพื่อพบกับผู้ดูแลด้านนโยบายเกี่ยวกับโซเซียลมีเดียใน

สหภาพยุโรป และจะขึ้นปาฐกถาในงาน Web Summit ในวัน

ที่ 1 พฤศจิกายน ที่โปรตุเกส นอกจากนี้ก็จะเข้าให้ข้อมูลกับคณะ

กรรมาธิการร่างกฎหมายของอังกฤษด้วย ซึ่งเวลานี้กำาลังเขียนกฎ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตใหม่ที่ให้อำานาจรัฐในการตรวจ

สอบสื่อออนไลน์ที่ไม่สามารถจัดการกับเนื้อหาอันตรายต่อเยาวชน 

รวมถึงการปรับเงินและบทลงโทษต่างๆ 

เวลาน้ีเฟซบุ๊กและบริษัทเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจากซิลิคอน 

วัลเลย์กำาลังใช้พลังในการล็อบบี้ในยุโรปอย่างหนัก เพราะกลัวว่า

หากการกำากับดูแลชนิดเข้มงวดถูกนำามาใช้ยุโรป ที่อื่นๆ ในโลกก็จะ

นำาไปปฏิบัติเช่นกัน

ข้อมูลจากกลุ่มเฝ้าระวัง Corporate Europe Observatory 

ชี้ว่า ในกรุงบรัสเซลส์ซึ่งรัฐสภายุโรปตั้งอยู่ บริษัทยักษ์ใหญ่

อินเทอร์เน็ตใช้เงินในการล็อบบี้ ไปมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นใด 

มากกว่ากลุ่มบริษัทยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มพลังงาน การเงิน และ

อุตสาหกรรมเคมี

เควิน รูส คอลัมนิสต์ด้านเทคโลยีของนิวยอร์กไทม์ ให้ความ

เห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่า เฟซบุ๊กกำาลังประสบปัญหา ซึ่งไม่ใช่ปัญหา

ทางการการเงิน ทางกฎหมาย และปัญหากับวุฒิสมาชิก แต่เป็น

ปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมถอย เป็นสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

การล่มสลายของธุรกิจมาก่อนสามารถมองเห็น

เมฆฝนแห่งความน่าสะพรึงกำาลังก่อตัวและกางขึงเหนือ

ท้องฟ้าบริษัทแห่งนี้ จะนำาไปสู่การดิ้นรนหาหนทางออกที่ยุ่งยาก 

ความเสื่อมถอยแบบนี้ ไม่จำาเป็นต้องมองเห็นมาจากข้างนอก แต่ผู้

อยู่ภายในมองออก แต่ละวันพวกเขาเห็นสัญญาณ ทั้งการจารกรรม

ข้อมูลผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น แกนหลักของบริษัทเริ่มกระสับกระส่าย ความ

หวาดระแวงของผู้บริหาร การหันหลังให้ของผู้ร่วมงานพรสวรรค์สูง

สิ่งที่คอลัมนิสต์ผู้นี้มองว่าเฟซบุ๊กกำาลังเดินถอยหลังอย่าง

แท้จริง ก็คือการวางแผนการตลาดไปยังกลุ่มเด็กก่อนวัยรุ่น เพราะ

เป็นอะไรที่ดูสิ้นหวังอย่างยิ่ง

ตัวเลขทางสถิติไม่เคยโกหก นั่นคือการใช้เฟซบุ๊กของกลุ่มวัย

รุ่นในสหรัฐลดลงมาหลายปีแล้ว และน่าจะตกลงไปอีกในอนาคต

อันใกล้ การสำารวจศึกษาภายในประเมินว่าการใช้งานประจำาวัน

จะลดลงไป 45 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 ส่วนอินสตาแกรมที่เข้ามา

ชดเชยการดิ่งหัวของตัวเลขผู้ใช้เฟซบุ๊กรุ่นเยาว์ก็กำาลังสูญเสียส่วน

แบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งอย่าง TikTok อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้

วัยใสไม่โพสต์เนื้อหาเท่าเมื่อก่อน เพราะเด็กๆ และวัยรุ่นมองว่า   

“เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียสำาหรับคนแก่”

อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเฟซบุ๊กตายแน่ๆ รายได้จาก

โฆษณายังมหาศาล และบางผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีผู้ใช้สูง

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้ใช้นอกสหรัฐยังเพิ่มขึ้น แต่

ประวัติศาสตร์สอนเราว่ายากมากที่โซเชียลเน็ตเวิร์กจะเติบโตตลอด

ไปอย่างสง่างาม และส่วนมากแล้วมักจะสร้างความเสียหายใหญ่

หลวงระหว่างทางที่กลิ้งลงเหว ยกตัวอย่าง MySpace ที่เติบโตเร็ว

ก่อนจะกลายเป็นจุดรวมของสแปม จากนั้นก็ร้าง และจบลงด้วย

การขายข้อมูลผู้ใช้ให้กับบริษัทโฆษณา

อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กยังคงมีพลังอำานาจ พวกเขากำาลังอยู่

ในช่วงขาลงก็จริง แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพล

สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ มีความสามารถในการกำาหนดผู้ชนะ

ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั่วโลก.

อ้างอิง

- wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039

- wsj.com/articles/facebook-files-xcheck-zuckerberg-

elite-rules-11631541353?mod=article_inline

- nytimes.com/2021/10/04/technology/facebook-files.

html?

- nytimes.com/2021/10/06/technology/facebook-

european-union-regulation.html
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4 บทความ

เ

ฟรานเซส เฮาเกน ขณะเข้าให้ข้อมูลกับวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เหมาะสมของเฟซบุ๊ก (ภาพจากทวิตเตอร์ของสถานี NBC)

คราบน้ำามันที่ชายฝั่งเมืองฮันติงตันบีช เมื่อวันที่ 6 ต.ค.

เจ้าหน้าที่กำาลังสอบสวนว่าสมอเรืออาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้ท่อส่ง

น้ำามันแตกเป็นแนวยาวมากกว่า 30 เมตรไปตามก้นทะเล

เจ้าหน้าที่ต้องปิดชายฝั่งทะเลของแคลิฟอร์เนียความยาว 24 

กิโลเมตร รวมถึงจุดเล่นกระดานโต้คลื่นยอดนิยมที่ปกติเต็มไปด้วยนัก

เล่นกระดานโต้คลื่น

ฌอนนา เซกัล ผู้จัดการร้านกระดานโต้คลื่นแห่งหนึ่งที่ห่าง

ออกไปเพียงไม่กี่เมตรจากสะพานท่าเรือเมืองฮันติงตันบีช กล่าวว่า 

“แปลกมากที่เราไม่เห็นคนเล่นกระดานโต้คลื่นเลยในระยะหลายไมล์ 

บริเวณนี้มีคนเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่เสมอ พวกเขาเล่นตลอดทั้งปี 

มหาสมุทรเต็มไปด้วยนักเล่นกระดานโต้คลื่น โดยเฉพาะทางด้านเหนือ

และใต้ของสะพานท่าเรือ”

เมืองฮันติงตันบีชเป็นเมืองของการเล่น

กระดานโต้คลื่น มีทั้งร้านเช่าและขายอุปกรณ์

กระดานโต้คลื่นที่แย่งพื้นที่กับโรงเรียนสอนโต้

คลื่น แต่ตอนนี้ต้องปิดกิจการชั่วคราวไปเกือบ

หมด

บุคลากรมากกว่า 300 คนกำาลังทำาหน้า 

ที่รับมือเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลของน้ำามันใน

ทะเลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มาจากท่อส่งน้ำามันที่แตก

ใกล้เมืองลองบีช

หนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทมส์รายงาน

อ้างแหล่งข่าวผู้สอบสวนของรัฐบาลกลางว่า สมอ

เรือที่วางผิดที่ของเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ คือ

สาเหตุซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำาให้ท่อส่งน้ำามัน

แตก

เจ้าหน้าที่เผยว่า จนถึงขณะนี้เก็บน้ำามันดิบ

ที่รั่วไหลได้เกือบ 5,000 แกลลอนแล้ว และช่วย

ตอนนี้ผู้คนไม่สามารถมาที่ชายหาดได้เพราะน้ำามันรั่ว

ภัยพิบัติน้ำามันรั่วไหลในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลกระทบต่อ

หลักสูตรของโรงเรียนท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งมีวิชาทักษะการเล่น

กระดานโต้คลื่นด้วย

ลิซา แบททิก ครูของโรงเรียนเฟาน์เทนวัลลีย์ บอกว่า “เราเพ่ิงเร่ิม

ฤดูกาลแข่งขันของเราได้หน่ึงสัปดาห์ก่อนการร่ัวไหลของน้ำามัน” โรงเรียน

ของเธออยู่ห่างจากชายหาดท่ีมีคราบน้ำามันใช้เวลาเดินเพียงไม่ก่ีนาที

แบททิกเล่าว่า “นักเรียนทั้ง 5 ทีมยังมีชั้นเรียนวิชาพลศึกษา 

แต่เราต้องอยู่ห่างจากทะเลท้องถิ่นของเราจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก

เจ้าหน้าที่ว่าสามารถลงทะเลได้ ในระหว่างนี้นักเรียนฝึกฝนบนบก 

และเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อเล่นกระดานโต้คลื่นในช่วงสุดสัปดาห์ 

แต่นักเรียนของเธอจะมาช่วยทำาความสะอาดชายหาดเมื่อมีความ

ปลอดภัยและสมเหตุสมผล.

ช

เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาดชายฝั่งที่มีคราบน้ำามันที่

เมืองฮันติงตันบีช วันที่ 6 ต.ค.

เจ้าหน้าที่เก็บทรายที่เปื้อนคราบน้ำามันที่เมืองนิวพอร์ตบีช 

วันที่ 6 ต.ค.

ชีวิตนกกว่า 12 ตัวที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำามัน

ทีมงานทำาความสะอาดสวมชุดป้องกันทำางานเก็บคราบน้ำามันที่

ชายฝั่งของเมืองนิวพอร์ตบีช พวกเขาค่อยๆ ย้ายลงไปตามแนวชายฝั่ง

เนื่องจากสภาพอากาศทำาให้น้ำามันไหลลงไปทางใต้

ท้องฟ้าสีครามและแสงแดดอันอบอุ่นเมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 

ทำาให้อากาศบนชายหาดสมบูรณ์แบบมาก แต่ร้านค้าและร้านอาหารที่

พึ่งพานักท่องเที่ยวกลับว่างเปล่า

เซกัลบอกเป็นไปได้ว่าคราบน้ำามันที่เกิดขึ้นทำาให้เราสูญเสียราย

ได้จากธุรกิจไปแล้ว 50% พ่อของเขาทำาอาชีพขายกระดานโต้คลื่นที่ทำา

เองในร้านที่ดำาเนินกิจการโดยครอบครัวมาแล้ว 5 ทศวรรษ

เซกัลบอกว่า เดือนตุลาคมดีที่สุดสำาหรับนักเล่นกระดานโต้คลื่น 

และสำาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ อากาศช่วงนี้ดีจริงๆ พื้นที่ห่างชายฝั่ง

อากาศร้อน ดังนั้นประชาชนจึงมาที่ชายหาดในช่วงสุดสัปดาห์ แต่
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5ตางประเทศ

ผานไปรษณีย ทรัมปกลาวหาตั้งแตแรกวาเปนกลโกงเลือกตั้งของ

เดโมแครต ประกาศตัดงบประมาณการไปรษณียแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The United States Postal Service: USPS) ขัด

ขวางการลงคะแนนผานทางไปรษณีย 

ในขณะที่บางรัฐเพิ่มระเบียบลงทะเบียนเลือกตั้งวาตอง

เปนผูอยูอาศัยในรัฐเปนเวลานานเทานั้น หรือมีระเบียบยิบยอย

เพิ่ม ทําใหคนตางถิ่นเสียสิทธิเลือกตั้งเพราะรัฐบานเกิดอยูไกล ไม

สะดวกเดินทางในชวงโรคระบาด ไมเขาเกณฑเลือกตั้งในคูหาใกลที่

อยูปจจุบัน นักวิเคราะหบางคนเห็นวาไมวารัฐใดใชวิธีไหนลวนผาน

การวิเคราะหแลววาจะเอื้อผูสมัครฝายตน

ตั้งแตยังไมเลือกตั้ง ชวงนับคะแนนในแตละรัฐ จนถึง

ประกาศผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ มีสัญญาณเกิดความ

รุนแรงตอเน� อง ทรัมปกับพวกรีพับลิกันที่สนับสนุนทรัมปไมยอมรับ

ผลการเลือกตั้ง บัดนี้ผานมาเกือบป ไมเฉพาะรีพับลิกันที่เห็นวา

เลือกตั้งอเมริกาโกงอยางเปนระบบ พวกเดโมแครตเห็นดวยกับขอ

สรุปนี้มากขึ้นเชนกัน

คนอเมริกันไมไว ใจระบบการเลือกตั้ง:

สหรัฐเลือกตั้งมาแลวกวา 240 ป ประชาธิปไตยพัฒนามา

เร� อยๆ แตในระยะหลังมีขอตําหนิติเตียนระบบการเลือกตั้งอยาง

รุนแรงวาไมโปรงใส คนโกงชนะเลือกตั้ง

แมเปนขอกลาวหาที่ปราศจากหลักฐาน (หลักฐานตามหลัก

วิชาการ ศาลยอมรับ) แตเปนเร� องรายแรงเม� อคนอเมริกันครึ่งหนึ่ง 

(51%) คิดวากรรมการเลือกตั้งสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้ง

ตามใจชอบ และทําสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา

การเลือกตั้งสหรัฐมีระบบตรวจสอบชัดเจนและทันสมัย ใน

การเลือกตั้งป 2020 กรรมการเลือกตั้ง ศาลทองถิ่น (เฉพาะรัฐ

ที่มีปญหา) ทั้งหมดสรุปวา โจ ไบเดน ชนะเลือกตั้งตามกฎหมาย 

การที่ผลโพลของ CNN ระบุวาคนอเมริกันครึ่งหนึ่ง (51%) คิดวา

กรรมการเลือกตั้งสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งตามใจชอบ นําสู

คําถามวากรรมการเลือกตั้งกับศาลเช� อถือไดแคไหน หรือกลไกเหลา

นี้ ไมสามารถสรางการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ไมวาขอเท็จจริง

เปนอยางไรคนอเมริกันครึ่งหนึ่งไมเช� อถือ

คิดใหลึกกวานั้น การบิดเบือนผลเลือกตั้งนําสูคําถามวาใคร

คือผูมีอํานาจควบคุมผลการเลือกตั้ง ใครเปนผูกําหนดวาผูสมัครคน

ไหนควรชนะ เร� องที่พูดกันมากคือ อเมริกามีหลายพรรคการเมือง 

แต อํานาจระดับประเทศตกอยูใน 2 พรรคใหญเทานั้น เปนที่รวม

ตัวของชนชั้นนําไมวาจะเปนนักการเมือง นายทุน เจาหนาที่รัฐ

ระดับสูง เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาบางนโยบาย เชน อุตสาหกรรม

น้ํามัน อุตสาหกรรมผลิตและสงออกอาวุธ ไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลไมวาเปนรัฐบาลที่มาจากพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครต

ดังนั้น สําหรับนายทุนใหญไมวาผูสมัครพรรคใดชนะก็ไม

แตกตาง เปนไปไดวาอาจมีการ “ฮั้ว” ผลการเลือกตั้งแมปราศจาก

หลักฐานเร� องนี้

และตองยอมรับวาแมคนอเมริกันหลายสิบลานคนไมเห็น

ลางเดือนกันยายน CNN รายงานผลโพลของตนที่ทํา

โดย SSRS ระบุวาชาวอเมริกันสวนใหญ (56%) เห็น

วาประชาธิปไตยของประเทศกําลังถูกทําลาย 51% คิด

วากรรมการเลือกตั้งสามารถเปลี่ยนผลเลือกตั้งใหออกมาอยางที่

พวกเขาตองการ

พวกที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันสวนใหญจะคิดเชนนั้น 

โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนโดนัลด ทรัมป ถาดูผูตอบโพลในแงการ

สนับสนุนพรรค 75% ของพวกรีพับลิกันจะสรุปวาประชาธิปไตย

ประเทศกําลังถูกทําลาย เทียบกับ 46% ของพวกเดโมแครตที่คิด

เชนนั้น

พวกสนับสนุนพรรครีพับลิกันสวนใหญตองการใหทรัมปเปน

ผูนําพรรค คนเหลานี้ใจตรงกับทรัมปที่อางวาการเลือกตั้งครั้งที่

ผานมา (2020) ตนไมไดแพแตโดนโกงเลือกตั้ง จนถึงวันนี้ทรัมปยัง

ยืนวาเขาไมไดเปนประธานาธิบดีอีกสมัยเพราะโดนโกงเลือกตั้ง

เร� องแปลกแตจริงคือ ผลโพล CNN นี้พบวาคนอเมริกัน 

23% กลาววามีหลักฐานชัดเจนวาไบเดนไมไดชนะเลือกตั้ง และ

อีก 13% สงสัยวาไบเดนไมไดชนะเลือกตั้ง (รวมแลวกวา 46% ที่

พูดหรือสงสัยวาไบเดนไมไดชนะเลือกตั้ง) เม� อศึกษาลงรายละเอียด 

78% ของพวกรีพับลิกันกลาววาไบเดนไมไดชนะเลือกตั้ง และมี

ถึง 54% ที่พูดวามีหลักฐานชัดเจนวาเปนเชนนั้น 21% ของรีพับลิกัน

เทานั้นที่ยอมรับวาไบเดนชนะอยางโปรงใส 

พวกเดโมแครตกับสายกลางคิดทํานองนี้เชนกัน 52% ของ

ทั้ง 2 กลุมไมเช� อวาระบบการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมอีกแลว 

ขยับเพิ่มจากโพลเดือนมกราคมที่ 40%

ถาแยกรายกลุม 69% ของเดโมแครตยังเช� อวาระบบการ

เลือกตั้งโปรงใส 46% ของพวกไมสังกัดพรรค และ 24% ของพวก

รีพับลิกันที่เห็นวาเลือกตั้งโปรงใส

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอบังคับการเลือกตั้งระดับ

รัฐเปนอีกสาเหตุที่ทําใหความเช� อมั่นลดลง รัฐที่พวกรีพับลิกันครอง

มักจะเพิ่มความเขมงวด ตรงขามกับรัฐที่เดโมแครตครองมักลด

ความเขมงวดดวยเหตุผลปองกันโรคระบาดโควิด-19

ที่น�าสนใจคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (58%) เห็นวา

เปาหมายหนึ่งของการเปลี่ยนกฎระเบียบรัฐที่รีพับลิกันครองคือเพ� อ

ใหฝายตนไดเปรียบ ทํานองเดียวกับ 53% ที่บอกวารัฐเดโมแครต

เปลี่ยนกฎระเบียบเลือกตั้งเพ� อเอื้อผูสมัครของตน

ยอนหลังเลือกตั้งปลายป 2020 ตอนนั้นโควิด-19 ระบาด

หนัก ทุกรัฐพยายามปรับวิธีลงคะแนนเพ� อลดการแพรระบาดซึ่ง

เปนการสงเสริมใหคนไปเลือกตั้ง หนึ่งในวิธีที่ทําคือการลงคะแนน

เลือกตั้งอเมริกาโกงเปนระบบ?

www.chanchaivision.com

ภาพ: สวนหนึ่งของผลโพล

เครดิตภาพ: http://cdn.cnn.com/cnn/2021/images/09/15/rel5e.-.elections.pdf

คนอเมริกันครึ่งหนึ่งคิดวาเลือกตั้งไมโปรงใส โกงเปนระบบ เร� องนี้

ไมเพียงสะทอนความไมเช� อมั่นตอระบบเลือกตั้ง ยังเกี่ยวของกับวิธี

คิด การใชเหตุผลดวย.

ดวยกับผลการเลือกตั้ง ไมพอใจผลการเลือกตั้ง พวกเขาไมไดทํา

อะไรมากไดแตปลอยเลยตามเลย

ในภาพที่กวางขึ้นอีก ตลอดหลายสิบปที่ผานมารัฐบาลสหรัฐ

มักโทษประเทศนั้นประเทศนี้ที่เห็นวาเลือกตั้งไม โปรงใส ไมยอมรับ

รัฐบาลของประเทศอ� นๆ ที่มาจากการโกงเลือกตั้ง บัดนี้กลายเปน

วาประเทศสหรัฐนี่แหละที่เลือกตั้งไม โปรงใส พลเมืองตัวเองไม

เช� อถือ เปนประเด็นใหสังคมไดถกเถียงกันอีกนานวาประชาธิปไตย

ของตนถอยหลังเขาคลองถึงไหนแลว

ระบบความคิดความเขาใจมีปญหา:

อีกแงคิดที่สําคัญไมแพผลการเลือกตั้งคือ ระบบความคิด

ตรรกะ คณะกรรมเลือกตั้งกับผูพิพากษาหลายรัฐตางไดสืบสวน

และสรุปวาเลือกตั้งป 2020 แมมีขอผิดพลาดจริง แตเปนขอผิด

พลาดเล็กๆ นอยๆ ไมใชการโกงอยางเปนระบบ เกิดคําถามวาขอ

สรุปใดที่ถูกตองกันแน� เกี่ยวของโดยตรงกับระบบความคิดความ

เขาใจของคนหมูมากในสังคม เปนที่มาของการถกเถียงไมจบไมสิ้น

วาโกงหรือไม โกง 

เปน 2 คําถามใหญวาระบบเลือกตั้งเช� อถือไดแคไหน และ 

ระบบความคิดความเขาใจของสังคมอเมริกันในตอนนี้เปนอยางไร 

ใชตรรกะเหตุผลแคไหน หากคนอเมริกันจํานวนมากมีปญหาเร� อง

การคิดการใชเหตุผลจะนําสูอะไร สังคมอเมริกันในภายภาคหนา

จะเปนอยางไร ขอนี้เปนเร� องใหญ สําคัญไมแพผลการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี

เร� อง China Virus เปนอีกตัวอยาง ในสมัยประธานาธิบดี

ทรัมป พูดเร� อยมาวาจีนเปนตนเหตุเกิดไวรัสโรคโควิด-19 เกิดคําวา 

“China Virus” รัฐบาลทรัมปพูดวามีหลักฐานที่น�าเช� อถือวาเปนเชน

นั้น แตเม� อองคการอนามัยโลกขอหลักฐาน จากบัดนั้นจนบัดนี้เปน

สมัยไบเดน รัฐบาลสหรัฐไมเคยสงหลักฐานที่วาใหองคการอนามัย

โลกแตอยางใด

โควิด-19 เปนฝมือของมนุษยหรือไม นั่นเปนเร� องหนึ่ง ประเด็น

น�าคิดคือเร� องนี้เหมือนกับเร� องผลการเลือกตั้ง 2020 ที่คนอเมริกัน

จํานวนหลายสิบลานคนฟนธงวาทรัมปโดนโกงเลือกตั้ง สะทอน

ระบบความคิด การใชเหตุผลของคนอเมริกันหลายสิบลานคน

วิเคราะหองครวมและสรุป: 

โดยรวมแลวผลโพล CNN ชี้วาคนอเมริกันเช� อถือระบบการ

เลือกตั้งนอยกวาเดิม แมกระทั่งพวกเดโมแครตที่กอนหนานี้เกือบ

ทั้งหมดมั่นใจ (อาจเพราะวาไบเดนชนะ) แตตอนนี้คนที่มั่นใจเหลือ

นอยลงหลังรับรูขอมูลมากขึ้น

ถาดูรวมทุกฝาย คนอเมริกัน 52% ไมเช� อมั่นหรือเช� อมั่น

เพียงเล็กนอยตอผลการเลือกตั้ง 48% ที่เช� อมั่นหรือเช� อมั่นมากวา

ผลการเลือกตั้งสะทอนความคิดประชาชน 

อาจตีความสั้นๆ วา ครึ่งหนึ่งเช� อระบบการเลือกตั้งวา

โปรงใสยุติธรรม และอีกครึ่ง (หรือเกินครึ่งเล็กนอย) เห็นวาเลือก

ตั้งทุจริต แกคนชนะใหแพหรือคนแพใหชนะ โกงกันเปนระบบ นี่

คือความคิดเห็นของพลเมืองอเมริกันตอระบบการเลือกตั้ง ในขณะ

ที่ขอมูลหลักฐาน กรรมการเลือกตั้ง ศาล ตางสรุปตรงกันวาไมมี

การโกงอยางเปนระบบตามที่เขาใจ นี่คือสถานการณการเลือกตั้ง

ของอเมริกาในยามนี้.

ก

น้ําพุคํานึง • ผลงานศิลปะ “Thinking Fountains” โดยเคลาส วีเบอร 

จัดแสดงอยูดานนอกเฮยเวิรดแกลเลอรี ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษ

ไฟมาแลว • แรงงานถือพลุแฟลรขณะ

รวมการชุมนุมประทวงของแรงงานและ

เยาวชนในกรุงปารีสเพ� อเรียกรองคา

จาง สภาพการจางงานและการปฏิรูป

การเมืองเม� อกลางสัปดาหที่ผานมา

ลูกโปงลอย • พนักงานของคริสตีสลอนดอนถือผลงานของแบงกซี 

2 ชิ้น ที่เตรียมจัดประมูลในวันที่ 15 ตุลาคม โดยคาดวาจะขายใน

ราคาระหวาง 2.5-3.5 ลานปอนด

แสดงการบิน • เคร� องบินธันเดอรเบิรดของกองทัพอากาศสหรัฐ แสดงการบินผาดแผลง เหนือทาเรือฮันทิงตันบีช ระหวางงานแสดงการบิน

แปซิฟกที่รัฐแคลิฟอรเนีย

หยุดใชน้ํามัน • ผูประทวงชุดแดงจากกลุม Extinction Rebellion ประทวงหนาโรงบํารุงแทนขุดเจาะน้ํามันเอ็กซอารที่เมืองอิน

เวอรกอรดอน สกอตแลนด เพ� อเรียกรองใหหยุดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล

ลงทะเล • ลาวาจากภูเขาไฟกุมเบร 

วีเอฆาบนเกาะลาปลมาของหมูเกาะ

คะเนรี เคล� อนตัวลงมาถึงทะเลเม� อ

วันพุธที่ผานมาหลังจากปะทุเม� อกวา 

2 สัปดาหกอน
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vivo แบรนดสมารทโฟนชั้นนําระดับโลก เปดตัวไลนอัปสมารท

โฟนเรือธงรุนท็อปสุดสําหรับการถายภาพระดับมืออาชีพ vivo X70 Series 

5G จากตระกูล X Series ในประเทศไทยอยางเปนทางการ โดยประกอบ

ดวยมือถือสองรุนทั้ง X70 5G และ X70 Pro 5G นับเปนกาวสําคัญ

ของการเปนพันธมิตรดานการถายภาพในระดับโลกกับ ZEISS เพ� อสราง

ท่ีสุดแหงประสบการณการถายภาพบนมือถือแกผูใชงาน ซึ่ง vivo X70                                                                              

Series 5G มาพรอมโหมดการถายภาพพอรตเทรตหรือภาพบุคคลแบบ

ใหมจาก ZEISS รวมถึงเทคโนโลยีใหมลาสุดเพ� อการถายภาพบนมือถือ 

พรอมกับสเปกแรงแบบจัดเต็มเพ� อมอบประสบการณการใชงานที่ดีที่สุดแก

ผูใชงาน

สําหรับ vivo X70 Series 5G จะวางจําหน�ายอยางเปนทางการ

พรอมกันในทุกชองทาง ทั้ง vivo Brand Shop และตัวแทนจําหน�ายชั้น

นําทั่วประเทศ ในวันเสารที่ 16 ตุลาคม 2564 โดย X70 5G จําหน�าย                    

ในราคา 21,999 บาท และ X70 Pro 5G จําหน�ายในราคา                                                                     

27,999 บาท

ทั้งนี้ vivo X70 Series 5G คือเคร� องพิสูจนความมุงมั่นของ vivo 

ในการเปนผูบุกเบิกเทคโนโลยีดานการถายภาพบนสมารทโฟนที่ผานการ

พัฒนาทางวิศวกรรม (Co-Engineer) รวมกับ ZEISS ตํานานแบรนดผูผลิต

เลนสกลองชั้นนําระดับโลกมากวา 175 ป เพ� อผสานการทํางานระหวาง

ซอฟตแวรและฮารดแวรสําหรับการถายภาพบนมือถือระดับพรีเมียม

บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล จํากัด เจาของลิขสิทธิ์การจัดจําหน�าย

สมารทโฟน ฟเจอร โฟน และอุปกรณเสริมแบรนด โนเกีย (Nokia) สงหูฟง 

Nokia ไรสาย Nokia Power Earbuds 2 รุน พรอมยกทัพขบวนสมารท

โฟนและฟเจอร โฟนรุนยอดฮิต ลดราคาสูงสุด 50% ในแคมเปญออนไลน 

10.10 บน Shopee Lazada และ JD Central อยูที่ไหนก็ช็อปได 24 

ชั่วโมง 3 วันเทานั้น!! ในวันที่ 10-12 ต.ค.นี้ ชูไอเทมไมควรพลาด Nokia 

Power Earbuds (BH-605) และ Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) 

หูฟงไรสายคุณภาพสูง สุดรักษ โลก ดวยวัสดุรีไซเคิล 100% คุณภาพเสียง

คมชัดใสเคลียร ดีไซนสวย น้ําหนักเบา แบตเตอรี่อึด กันน้ํา พรอมเช� อม

ตอ Bluetooth 5.0 ขานรับไลฟสไตลคนยุคนิวนอรมอล ที่มีหูฟงเปนไอ

เทมจําเปนกับการทํางานและการเรียนออนไลน ราคาลดพิเศษสุด เริ่มตน

เพียง 999 บาท

โดยหูฟงไรสายรุน Nokia Power Earbuds (BH-605) สี Polar 

Night Black (สีเทาดํา) มาพรอมกับเคสแบตเตอรี่ขนาดใหญถึง 3,000 

mAh ตอบโจทยการใชงานตอเน� องไดนานถึง 150 ชม. ขณะที่รุน Nokia 

Power Earbuds Lite (BH-405) สี Black (สีดํา) สามารถฟงเพลงตอ

เน� อง 5 ชั่วโมงตอการชารจ 1 ครั้ง โดยมาพรอมเคสแบตเตอรี่ 600 mAh 

สามารถใชงานตอเน� องนานถึง 35 ชม. ทั้ง 2 รุนอีกดวย.

นปจจุบันไดเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจตางๆ อยางมากมาย โดยยัง

มีความทาทายใหมๆ เปนตัวเรงให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และตอเน� อง จะเห็นไดจากการแพรระบาด

ของโควิด-19 ที่ไดเขามาเปลี่ยนวิถีการ

ดําเนินธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ไปอยางพลิกโฉม ดัง

นั้น ธุรกิจจําเปนตองเรงปรับตัวใหเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง ผานการประเมิน/ปรับกลยุทธ

องคกร การปรับโมเดลทางธุรกิจ ตลอดทั้งการ

ปรับการดําเนินงาน การบริหารองคกรใหสอดรับกับความ

ทาทายใหมๆ ที่เกิดขึ้น

นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจาหนาที่

บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร และลาว 

กลาววา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทําใหธุรกิจจําเปน

ตองเรงทบทวนวิธีการบริหารบุคลากร เชน จากการแพร

ระบาดของโควิด-19                     

หลายองคกรได

ปรับใหพนักงาน

ทํางานจากที่บาน 

อีกทั้งในปจจุบัน

ความตองการ

ของพนักงานได

เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมอยางมีนัยสําคัญ 

เชน พนักงานมุง

เนนการทํางานที่

ประสบผลสําเร็จ

ควบคูกับการมี

ความสุขในการ

ทํางาน ดังนั้น การ

กําหนดกลยุทธการ

บริหารบุคลากร 

และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการพัฒนาและรักษาไว

ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง จึงเปนกุญแจสูความสําเร็จที่

สําคัญในการบริหารบุคลากรในยุคความปกติใหม

นางสาวธิดารัตน ฉิมหลวง กรรมการบริหาร

ฝายปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กลาววา การ

กาวผานความทาทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ยุคความปกติใหมซึ่งมีอยูมากมายนั้น ประการแรกคือ 

การกําหนดกลยุทธ/เปาหมายในการบริหารบุคลากรที่

สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกรใน

ยุคความปกติใหม ประการที่สอง การกําหนดบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ

ของพนักงานที่คาดหวัง เพ� อขับเคล� อน

องคกรสูความสําเร็จ รวมถึงการกําหนด

เปาหมาย บทบาทหนาที่ของหน�วยงาน

บริหารทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจน 

เชน บทบาทในการพัฒนาพนักงานใหมี

ความพรอมตอการดําเนินงานในรูปแบบ

ใหม การสรางความผูกพันของพนักงาน 

เปนตน ประการสุดทาย การทบทวน

รูปแบบการดําเนินงานดานการบริหาร

บุคลากร ที่ประกอบดวยทั้งนโยบาย กลไก 

บุคลากร กระบวนการ และการประยุกต

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล

ขณะเดียวกันเพ� อเพิ่มความคลอง

ตัว ยืดหยุนทางธุรกิจ องคกรจําเปน

ตองมีกลยุทธการบริหารบุคลากรที่

ศักยภาพอยางเหมาะสม โดยธุรกิจ

สามารถพิจารณาไดจากหลัก 4Rs ดังนี้ 

คือ 1.Resilience ความคลองตัวและยืดหยุน คือความ

สามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

รวดเร็ว โดยองคกรจําเปนตองมีการออกแบบองคกร ไม

วาจะผานการออกแบบโครงสรางองคกร หรือการจัด

ลําดับชั้นงานที่เสริมสรางความคลองตัว มีการผองถาย

กระจายอํานาจอยางเหมาะสม รวมไปถึงเสริมสราง

การทํางานเปนทีม เพ� อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ และ

ปลดล็อกธุรกิจสูความยืดหยุน

ผานการบริหารบุคลากรยุคใหม 

ใ

ปลดล็อกธุรกิจ

เกมปลูกผักช� อดัง FarmVille 3 จะปลอยใหเลนในเร็วๆ นี้

เกมปลูกผักช� อดังที่คนไทยคุยเคย ‘FarmVille’ กําลังจะกลับมาอีกครั้ง เม� อ 

Zynga ผูผลิต ประกาศเปดตัวเกม FarmVille 3 บน iOS/Android และจะเปดให

เลนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021

อยางท่ีทราบ FarmVille ออกคร้ังแรกในป 2009 โดยเปนเกมบนเฟซบุก และ

ตองปดตัวไปตอนส้ินป 2020 สวนภาคสอง FarmVille 2 ออกในป 2012 โดยมีภาคยอย 

2 ภาคคือ Country Escape กับ Tropic Escape มีเวอรช่ันเกมมือถือดวย เกมภาคสอง

ท้ังหมดยังเปดใหเลนอยูจนถึงปจจุบัน แตลาสุด FarmVille 3 หางจากเกมภาคสองนาน

ถึง 9 ป ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคือภาพสวยข้ึนมาก มีระบบใหมๆ  อยางการเล้ียงสัตว สภาพ

อากาศแบบเรียลไทม และทักษะของชาวไรแตละคน ซ่ึงเพ่ิมความสนุกใหกับผูเลน

มารคโตบริษัทไมไดเห็นแกกําไรมากกวาผู ใชงาน

มารค ซัคเคอรเบิรก ผูกอตั้งเฟซบุก ได โพสตขอความตอบโตอดีตผูจัดการ

ผลิตภัณฑของ Facebook ที่ออกมาแฉบริษัทวาสนใจกําไรมากกวาแกปญหา

ความเกลียดชัง-ความปลอดภัย โดยมารคระบุวา บริษัทสนใจประเด็นเร� องความ

ปลอดภัย สุขภาพจิต ความเปนอยูของผูใชอยางมาก  และผิดหวังที่เห็นส� อมอง

สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ขณะที่ 2.Reshape การปรับการบริหารอัตรากําลัง

รูปแบบใหม โดยสามารถดําเนินการไดผานแนวคิด 4Bs 

ไดแก Buy การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพใหมๆ เขามา

ขับเคล� อนองคกรสูความสําเร็จ, Build การพัฒนาความ

สามารถของพนักงานที่มีอยู เพ� อตอบสนอง

ตอกลยุทธ แนวทางการทํางานที่เปลี่ยนแปลง

ไป, Borrow การจางพนักงานชั่วคราว การ

จัดจางพนักงาน/หน�วยงานภายนอกเพ� อชวย

ดําเนินงานในสวนที่เหมาะสม และ Bot การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ� อชวยสนับสนุน

การดําเนินงานของบุคลากร และการจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สําหรับ 3.Reskill and Upskill การเพ่ิม 

ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ส่ิงสําคัญ

ย่ิงในการบริหารบุคลากรใหประสบความสําเร็จ 

คือการเรงเพ่ิมยกระดับขีดความสามารถของ

บุคลากร เพ� อสนับสนุนตอเปาหมาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ และกลยุทธขององคกรท่ีปรับเปล่ียน

ไป โดยมีมิติท่ีหลากหลาย การพัฒนาบุคลากรท่ี

หลากหลายดานท่ีองคกรตองคํานึงถึง เชน ดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การมุง

ลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) การ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการ

ดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม (Environment) สังคม 

(Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG 

เปนตน โดยท้ังหมดน้ีจะสรางใหพนักงานสามารถชวยให

องคกรเติบโตไดอยางย่ังยืน

สวน 4.Retain การรักษาพนักงานใหดํารงอยูกับ

องคกร แมวาองคกรจะมีการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ

สูงเขามาในองคกร หรือการเพิ่มทักษะความรูความ

สามารถใหกับพนักงานในปจจุบันไดเปนอยางดี แตหาก

องคกรไมสามารถรักษาพนักงานเหลานี้ ไวได นั่นก็เทากับ

วาความพยายามที่ทํามาก็เปลาประโยชน ดังนั้น การ

รักษาไวซึ่งพนักงาน 

โดยเฉพาะพนักงาน

ที่มีศักยภาพสูง จึง

มีความสําคัญเปน

อยางมาก โดยองคกร

จําเปนตองใหความ

สําคัญและกําหนด

กลยุทธ/แนวทาง

ที่สามารถสรางให

พนักงานมีผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ

ควบคูกับการมีความ

สุขในการทํางาน

“หลังจากที่

องคกรไดพิจารณา

ออกแบบการบริหาร

บุคลากรเพ� อตอบ

โจทยการบริหารงาน

ยุคใหมแลว จําเปน

ตองมีการสรางแผนงานเพ� อนําสูการปฏิบัติอยางเหมาะ

สม โดยแผนงานตองครอบคลุมกิจกรรมขับเคล� อนที่

สําคัญ เชน ทรัพยากรที่ใช ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการที่ชัดเจน โดยทั้งหมดนี้ตองอยูในพื้นฐานของ

ความสอดคลองและเหมาะสมกับกลยุทธทั้งระยะสั้น

และระยะยาวขององคกร เพ� อสรางใหองคกรเติบโตได

อยางยั่งยืน” นางสาวธิดารัตนกลาวปดทาย. 

  

• ลาซาดา ผูนําแพลตฟอรมอีคอมเมิรซใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดตัวโปรแกรมสงฟรีพิเศษ

กับลาซาดา “Lazada Special Free Shipping” ใน

ประเทศไทย ซึ่งจะมาชวยแบงเบาภาระคาใชจาย

ในการเริ่มตนเปดรานคาบนแพลตฟอรมใหกับผูขาย

รายใหม พรอมสนับสนุนรานคาใหมใหควาโอกาสใน

ชวงเวลาทองของการขายของออนไลนในมหกรรม

ช็อปครั้งยิ่งใหญสงทายปที่กําลังจะมาถึง โดยผูขาย

รายใหมจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ ไมวาจะเปนคา

ธรรมเนียมการขาย คาธรรมเนียมแรกเขา และคา

ธรรมเนียมรายเดือน รวมถึงลาซาดาจะสนับสนุน

คาจัดสงในเดือนแรกของการเขารวมแพลตฟอรม

ระหวางวันที่ 7 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2564 นี้

• ใครกําลังเล็งมือถือรุนใหม มีโปรโมช่ัน 

10.10 ช็อป iPhone 13 และสินคาไอที ในแคมเปญ 

Electronics Pro Day รับคะแนน The 1 เพ่ิม x 2 ท่ี

ศูนยการคาเซ็นทรัลท่ัวประเทศ พิเศษ สําหรับสมาชิก 

The 1 รับคะแนน 2 เทาทันที ผานแพลตฟอรม The 1 

Biz ณ รานคาท่ีรวมรายการ เม� อซ้ือ iPhone 13 และ

สินคาไอทีลํ้าๆ จากแคมเปญ Electronics Pro Day 

รวม 50,000 บาทข้ึนไป ต้ังแตวันน้ี –10 ต.ค.64 เพียง 

3 วันเทาน้ัน ท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลท่ัวประเทศ

• ไมโครซอฟท ประกาศเปดตัว Windows 

11 ใหเริ่มตนใชงานไดอยางเปนทางการ ผานการ

อัปเกรดฟรีสําหรับคอมพิวเตอรพีซี Windows 10 ที่

มีคุณสมบัติผานเกณฑ และพีซีรุนใหมที่มาพรอมกับ 

Windows 11 ขณะที่พีซียังคงมีบทบาทสําคัญในชีวิต

ของเรามากกวาแตกอนอยางตอเน� อง Windows 11 

ถูกออกแบบมาพรอมการคํานึงถึงความปลอดภัยโดย

มีผูใชเปนศูนยกลาง เพ� อชวยเสริมสรางศักยภาพและ

ความคิดสรางสรรค

• หัวเวย คอนซูมเมอร บิสสิเนส กรุป 

(ประเทศไทย) เอาใจผูบริโภคอยางตอเน� องดวยโปร

โมชั่นสุดคุมรับเทศกาลจับจายประจําเดือนตุลาคม

กับแคมเปญ “1010 Sale” ที่ครอบคลุมสมารทแกด

เจ็ตครบ Ecosystem ดวย ลดสูงสุด 50% พรอมของ

สมนาคุณสุดคุมและสวนลดออนท็อปกันแบบจุกๆ 

สําหรับผูที่สั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซต HUAWEI 

Store ตั้งแตวันนี้-10 ตุลาคม 2564

• สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) 

กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ 

บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด พรอมดวยพารตเนอร 

บริษัทเทคโนโลยี ผนึกกําลังเรงขับเคล� อนประเทศไทย

สูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เปดตัวกิจกรรม 

“Hackathon: Findingthe Best Enabler” เวทีที่จะ

เปดโอกาสใหผูใหบริการทุกกลุมไดนําเทคโนโลยี  

หรือนวัตกรรม มารวมประลอง แขงขัน เพ� อเฟนหา

สุดยอดนวัตกรรม หรือโซลูชัน ดาน e-Office ที่จะ

เขามายกระดับ แกปญหาการทํางานและธุรกิจใหกับ

เหลาผูประกอบการ SMEs สรางความพรอมในการ

ทรานฟอรมสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ พรอมๆ กับ

สนับสนุน Service Provider ไทย ใหเติบโตอยาง

แข็งแกรง เปดรับสมัครนวัตกรรมหรือโซลูชันรวม

กิจกรรมแลวตั้งแตวันนี้ จนถึง 4 พ.ย.2564.

ขามความพยายามของ Facebook ในการแกปญหาเหลานี้

พรอมกันนี้เขาตอบโตคํากลาวหาตางๆ วาไมเปนความจริง บริษัทไมไดมี

เจตนาปดบังผลการวิจัยตอสาธารณะ เพราะถาบริษัทอยากปดบังเร� องนี้จริงๆ คง

ไมจางทําวิจัยตั้งแตแรก และถาบริษัทไมสนใจเร� องเนื้อหาที่เปนภัย ก็คงไมจางคน

จํานวนมากกวาบริษัทโซเชียลอ� นๆ มาคอยตรวจสอบเนื้อหาเหลานี้ สวนประเด็น

หลักวา Facebook สนใจกําไรมากกวาความปลอดภัยก็ไมจริงอยางสิ้นเชิง เขาระบุ

วา การเปล่ียนอัลกอริทึมในป 2018 (มีช� อเรียกวา Meaningful Social Interactions) 

ชวยลดการมองเห็นวิดีโอไวรัลลง เห็นเนื้อหาจากเพ� อนและครอบครัวเพิ่มขึ้น 

บริษัททราบดีวาการปรับอัลกอริทึมจะทําใหคนใชเวลาบน Facebook นอยลง สง

ผลกระทบตอรายได แตก็ยังตัดสินใจเดินหนาเพราะเช� อวาเปนสิ่งที่ถูกตอง

Google เตรียมบังคับยืนยันตัวตน 2 ชั้น

Google ประกาศอยางเปนทางการแลววาจะบังคับบัญชีผูใชงาน Google 150 

ลานคนและบัญชี YouTube Creator 2 ลานให

ใชภายในส้ินปน้ี โดย Google จะเร่ิมบังคับจาก

แอคเคาตท่ีการต้ังคามีความพรอมในการเปดการ

ยืนยันตัวตนกอน (ตรวจสอบจากหนา Security 

Checkup และบอกดวยวาการยืนยันตัวตน 2 ข้ัน

อาจไมไดสะดวกสบายสําหรับทุกคน ตอนน้ีกําลัง

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทําใหกระบวนการยืนยันตัวตน 

2 ข้ันเปนไปอยางราบร� นท่ีสุด

สาเหตุที่ Google พยายามเพิ่มการยืนยันตัวตน 2 ชั้น เน� องจากในชวง

ที่ผานมาพบวา มีแฮ็กเกอรหรือมิจฉาชีพ ไดทําการแฮ็กระบบ Gmail และบัญชี 

Youtube เพิ่มขึ้นจํานวนมาก และสงผลเสียตอการทําธุรกิจ.

เจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ 

ธิดารัตน ฉิมหลวง



สำ�รวจคว�มพึงพอใจกับ

คว�มต้องก�รของภ�ค

ประช�ชน ผ่�นข้อสอบถ�ม

ออนไลน์ เมื่อเร�รู้ถึงคว�ม

พึงพอใจ คว�มต้องก�รของ

ประช�ชนแล้ว หลังจ�กนั้น

จะนำ�แต่ละข้อม�จัดลำ�ดับ

เพื่อที่จะนำ�ม�ปรับปรุงแก้ไข 

หรือยกเลิก ถือเป็นสิ่งสำ�คัญ

ที่สุด ขณะเดียวกันเร�จะ

ทำ�ให้เร�มีฐ�นในก�รอ้�งอิง

ในก�รทำ�วิจัย ซึ่งเรื่องนี้

ส�ม�รถทำ�ได้ทันที ค�ดว่�

จะแล้วเสร็จภ�ยใน 1 เดือน 

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เร�

ได้รับรู้ถึงคว�มต้องก�รของ

ผู้ ใช้บริก�รจริงๆ สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รจัดให้มีก�รบริก�ร

ส�ธ�รณะที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนอย่�งแท้จริง”.

�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ปัจจุบันถือว่าคลี่คลายลงไปบ้าง ขณะเดียวกันภาครัฐได้

มีการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนแบบครอบคลุมทั่วทุก

พื้นที่ ทำาให้บรรยากาศการเดินทางเริ่มกลับมาเป็นปกติ

อีกครั้ง รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะก็เริ่มกลับมาให้บริการเต็มรูป

แบบภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ซึ่งวันนี้ “อาทิตย์เอกเขนก” 

ได้มีโอกาสพูดคุยกับ กิตติก�นต์ จอมดวง จ�รุวรพลกุล ผู้อำานวย

การองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คนใหม่ป้ายแดง ถือ

คนรุ่นใหม่ไฟแรง และยังมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่เคยดำารง

ตำาแหน่ง ผอ.ขสมก. ส่วนอายุเท่าไรนั้นต้องไปสืบกันเอาเองนะคะ

คำาถามแรกได้สอบถาม ผอ.ขสมก.ว่า หนักใจไหม ที่ต้องมา 

บริหารดูแลหน่วยงานที่มีหนี้สินสะสมแสนล้าน ผอ.ขสมก.รีบตอบ

ว่า มีความพร้อมที่จะเข้ามารับหน้าที่ เมื่อได้ตัดสินใจออกมาจาก 

Comfort Zone ก็พร้อมที่จะทำางาน หนักแค่ไหนก็ขอให้ทุกภาคส่วน

เป็นกำาลังใจและให้คำาแนะนำา พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่าง และจะ

นำาประสบการณ์ในเรื่องระบบขนส่งมาปรับใช้ให้ดีที่สุด 

พร้อมเล่าให้ฟังว่า “ก่อนหน้�นี้เคยดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญ 

คือ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นระบบขนส่ง ของกรุงเทพมห�นคร ซึ่ง

จะดูเรื่องก�รขนส่ง และก�รเชื่อมต่อ ล้อ ร�ง เรือ หลังจ�กนี้

จะนำ�ประสบก�รณ์ด้�นนี้บวกกับเทคโนโลยีจร�จร เทคโนโลยี

อัจฉริยะ ป้�ยโดยส�รอัจฉริยะ CCTV หรือระบบ AI ต่�งๆ ม�

ปรับใช้กับองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)”

ผอ.ขสมก. ได้เล่าถึงนโยบายขับเคลื่อน ขสมก.ว่า จะต้อง

อิงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งจะมีแนวคิดหลักๆ 4 ข้อ คือ 

1.การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 2.การขนส่งท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 3.การขนส่งท่ีเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

และ 4.การนำาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ

ดังนั้น เมื่อเรามีแผนยุทธศาสตร์แล้ว สิ่งที่นายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้นโยบายไว้ก็สอดคล้องกับคณะกรรมการ

บอร์ด ขสมก. คือ หัวใจของการให้บริการต้องคำานึงถึงประชาชน

เป็นหลัก แน่นอนว่ารถเมล์ ขสมก.เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีผู้

ใช้บริการเยอะที่สุด คนส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากเข้าถึงประชาชน

ได้ง่ายที่สุด ผู้ให้บริการจึงต้องเดินหน้าพัฒนาการให้บริการที่ดี เช่น 

การทำาให้ผู้ใช้บริการเกิดความอุ่นใจ 

ผอ.ขสมก.ย้ำาอีกว่า “สะดวก ปลอดภัย ตรงต่อเวล� ร�ค�

สมเหตุสมผล” นี่คือหลักในการทำางาน ส่วนเรื่องความปลอดภัย 

โดยทางท่านรัฐมนตรีได้กำาชับว่าเรื่องนี้มีความจำาเป็นที่ ขสมก.

จะต้องดูแลประชาชน เน้นย้ำาจัดทำามาตรการป้องกันให้ครบถ้วน 

โดยที่ผ่านมา ขสมก.มีมาตรการว่า ก่อนที่รถเมล์ทุกคันจะออกไปให้

บริการในช่วงเช้าได้มีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ส่วนอู่รถจะมีเครื่อง

วัดอุณหภูมิให้นายตรวจ นายท่า ตลอดจนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

พนักงานขับรถ และที่สำาคัญขณะ

นี้พนักงาน ขสมก.ส่วนใหญ่ได้ฉีด

วัคซีนเกือบครบแล้ว ดังนั้นผู้ใช้

บริการ ขสมก.ทุกท่าน ขอให้มั่นใจ

ในมาตรการของเรา

ส่วนการบริหารจัดการ

ภายในจะสร้างค่านิยมปลูกฝัง

สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ โดย

มุ่งเน้นให้พนักงานมีใจรักการให้

บริการประชาชน และจะทำาให้

คนในองค์กรเห็นว่านี่คือบ้าน

ของเรา ถ้าทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง 

มองตากันและเข้าใจ สามารถ

ปรับทุกข์ มีความสุขไปด้วยกัน 

จะทำาให้เกิดความรู้สึกที่มาจาก

ใจ อยากให้ทุกคนมองว่านี่คือ 

“ครอบครัว ขสมก.” 

ผอ.ขสมก.ได้ทิ้งท้ายว่า “มิติใหม่ของ ขสมก. จะเดินหน้�
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7เศรษฐกิจ

อนนี้มี โรคระบ�ดที่น่�กลัวกว่�ก�รแพร่ระบ�ดของ     

โควิด-19 แม้ว่าโรคนี้มีคนติดไม่มากเป็นพันเป็นหมื่น มี

เพียงแค่หลักร้อย และโรคนี้ ไม่ได้คร่าชีวิตคน แต่มันเป็น

โรคที่เป็นอันตรายต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคง

ของประเทศชาติ โรคที่ว่านี้เกิดกับข้าราชการบางคนที่มีตำาแหน่ง

สูงในหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการบางคนที่อาศัยภาพลักษณ์ของ

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแสดงความคิดเห็น คนดังทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบางคน นักแสดงบางคน นักกีฬาบางคน 

สื่อมวลชนบางราย บุคคลที่มีชื่อเสียงในการนำาเสนอข้อความบน

พื้นที่ Social Media ที่เราเรียกพวกเขาว่า Yutuber บ้าง Net Idol 

บ้าง และที่เป็นกันมากตอนนี้ก็คือคนที่เข้าประกวดนางงามบางคน 

ก็ดูเหมือนจะเป็นโรคนี้กันมากทีเดียว

โรคที่ว่านี้อาจจะเรียกว่า “โรคกลัวเด็กเกลียด” หรือ “โรค

กลัวทัวร์ลง” การเป็นโรคนี้มีการแสดงออกที่อาจจะมีผลทำาให้บ้าน

เมืองมีปัญหาด้านการพัฒนาและการดำารงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของประเทศชาติ รวมทั้งการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สังคม อาการของคนที่เป็นโรคนี้สามารถเห็นได้จากการสื่อสาร ไม่

ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ การเขียนบทความ การแสดงความคิด

เห็น การโพสต์ข้อความใน Social Media ลักษณะของเนื้อหาที่

พวกเขาสื่อสารก็คือ พวกเขาจะแสดงการยอมรับการกระทำาของ

เด็กๆ ที่ออกมาเรียกร้องเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตย ใน

ลักษณะที่เราเรียกว่า “อวย” ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะทำาอะไรที่ไม่

เหมาะสม ไม่ดีงามอย่างไร เขาจะไม่เห็น หรือไม่พูดถึง จะป่วน

เมืองอย่างไร จะใช้อาวุธอะไร จะทำาร้ายเจ้าหน้าที่ จะทำาลาย

สิ่งของ จะเผารถตำารวจ เผาป้อมตำารวจ เผาพระบรมฉายาลักษณ์ 

เอาธงชาติลงจากเสา เอาธงแดงหรือธงดำาชักขึ้นแทน จะกล่าว

ข้อความเท็จด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย จะจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ จะแสดงทัศนคติชังชาติ จะหมิ่นเจ้าพนักงานทั้ง

ข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการประจำา จะหมิ่นศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของใครต่อใคร พวกเขาจะมองไม่เห็น หรืออาจจะเห็น

แต่ก็ไม่ตำาหนิอะไรเลย ทั้งๆ ที่พวกเขาน่าจะมีวุฒิภาวะที่เหนือกว่า

เด็กๆ ที่ทำาสิ่งที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย พวกเขาไม่คิดจะตัก

เตือนหรือให้คำาแนะนำาใดๆ

ในทางตรงกันข้าม พวกเขามักจะพูดจาชมเชยเด็กๆ โดย

ไม่คำานึงถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เราได้พบเห็นกัน ทั้งสิ่งที่เกิดบน

ท้องถนนและสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ Social Media พวกเขาจะ

มองว่าเด็กๆ พวกนี้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย และเรียกหา

เสรีภาพของพวกเขาที่หายไป โดยไม่คำานึงเลยว่าการใช้เสรีภาพ

จะต้องมีขอบเขต จะต้องคำานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เราใช้ในการจัด

ระเบียบสังคม ไม่ว่าจะเป็นจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีล

ธรรม จริยธรรม คุณธรรม บรรทัดฐาน แบบแผน กฎหมายและ

ความชอบธรรม เขาจะอ้างแต่เรื่องของสิทธิโดยไม่พิจารณาเลย

ว่าเด็กๆ กำาลังใช้สิทธิเกินขอบเขต หรือกำาลังทำาสิ่งที่ผิดกฎหมาย

หรือไม่ นอกจากนั้นแล้วพวกเขายังชมอีกว่าเด็กๆ ที่ออกมานั้นเป็น

คนที่กล้าหาญ กล้าพูดความจริงที่ผู้ใหญ่บางคนไม่กล้าพูด ทั้งๆ ที่

หลายอย่างที่เด็กพูดนั้นเป็นความเท็จ ขอชมเชยเด็กๆ ว่าเป็นคนที่

กล้าออกมากำาหนดอนาคตของตนเอง ผู้ใหญ่ (ที่พวกเขามองว่าใกล้

ตายแล้ว) ต้องถอยไป ให้เด็กๆ เขากำาหนดอนาคตของพวกเขาเอง 

คนที่ชมเด็กๆ เหล่านี้เขาเห็นการกระทำาของเด็กๆ ตอนนี้ เขาไม่ต้ัง

คำาถามบ้างเลยหรือว่า “เราจะให้เด็กๆ ท่ีคิดแบบน้ี มีการกระทำาแบบ

นี้ ขึ้นมานำาพาประเทศได้อย่างไร” พวกเขาน่าจะเห็นได้ว่าเด็กๆ 

เหล่านี้ขาดวุฒิภาวะ มีวิธีการคิดที่แปลก ตรรกะมีปัญหา แล้วพวก

เขาจะมาเป็นผู้นำาได้อย่างไร

นอกจากจะชมเด็กๆ อวยเด็กแบบให้ท้ายกันสุดๆ แล้ว พวก

เขายังจะต้องแสดงรสนิยมว่าพวกเขา “ชอบ” สิ่งที่ “เด็กๆ ชอบ” 

แม้ว่าสิ่งที่เด็กชอบนั้นไม่เหมาะสมอย่างไร พวกเขาก็จะไม่กล้า

ตำาหนิ เพราะถ้าหากไปตำาหนิสิ่งที่ “เด็กชอบ” พวกเขาก็จะถูก 

“เด็กเกลียด” พวกเขากลัวเรื่องน้ีมาก เมื่อมีเพลงท่ีไม่เหมาะสมออก

มา แล้วเด็กๆ พากันนิยม พวกเขาก็จะนิยมด้วย เมื่อมีดารา นัก

ร้องออกมาพูดจาด้อยค่าประเทศชาติ ดูถูกประเทศไทย เด็กๆ ชอบ 

พากัน Share และ Retweet กันจำานวนเป็นแสนเป็นล้าน พวก

เขาก็จะต้องแสดงอาการว่าพวกเขาก็ชอบการแสดงความคิดเห็น

ที่เรียกว่าเป็นการ Call out ของเหล่าบรรดาคนดังเหล่านั้น เมื่อมี

พระสงฆ์ออกมาทำา Live Streaming พูดจาด้วยลีลาที่ไม่เหมาะสม 

เด็กๆ พากันนิยม เข้าไปติดตามดูกันเป็นแสน มีคนที่มองว่าพระ

สงฆ์ไม่ควรทำาเช่นนั้น พวกเขาจะแสดงความคิดเห็นไปในทางที่

ตรงกันข้าม ไม่ตำาหนิพระสงฆ์ แล้วยังกล่าวชมเชยพระสงฆ์อีกว่า

เป็นการปรับตัวตามยุคตามสมัย เป็นการสอนธรรมะให้แก่เยาวชน

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งๆ ที่ถ้าหากเอาทุกประโยค ทุกถ้อยคำามา

พิจารณา เราจะพบว่า

• ไม่มีข้อความใดๆ ที่เป็นการสอนธรรมะ มีแต่การพูดจา

ตลกโปกฮา พร้อมทั้งการหัวเราะโดยไม่สำารวม

• มีการเชิญชวนให้ โอนเงินในลักษณะเหมือนการท้าพนัน

• มีการ review ขายของด้วย

• มีการเสียดสีทางการเมือง (ด้วยข้อความที่เป็นเท็จและ

ไม่รู้จริง)

ถ้าหากจะลองถามคำาถามกันต่อไปว่า เด็กๆ ที่เข้าไปติดตาม

เป็นแสนๆ นั้น ได้เรียนรู้ธรรมะข้อใด ได้บทเรียนที่ดีงามสำาหรับ

ชีวิตบ้างหรือไม่ และเมื่อฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็น

คนดีทั้งกาย วาจา ใจ และอยากจะทำาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล หลีก

หนีห่างไกลอบายมุขหรือไม่ ท่านทั้งหลายคงจะตอบว่า ไม่เห็นมี

บทเรียนด้านธรรมะแต่อย่างใด และเมื่อไม่มีบทเรียนทางธรรมอยู่

ในการทำา Live Streaming เช่นนั้นแล้ว จะกล่าวว่านี่คือการสอน

ธรรมะสมัยใหม่ที่เป็นไปตามยุคตามสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีได้กระนั้นหรือ เมื่อมีคนตำาหนิการกระทำาของพระสงฆ์

และรอดูว่าคนที่มีหน้าที่กำากับดูแลพฤติกรรมการกระทำาของพระ

สงฆ์จะว่าอย่างไร เราก็พบว่าทั้งพระและฆราวาสที่มีหน้าที่กำากับ

ดูแลการกระทำาของสงฆ์ ไม่มีใครตำาหนิการกระทำาของพระสงฆ์เลย 

จนทำาให้พระสงฆ์ Review ขายสินค้าแล้ว แสดงภาพยนตร์แล้ว

ชัดเจนแล้วว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราบางคน ในเวลานี้เป็น

โรคกลัวเด็กเกลียดอย่างมาก อาการของโรคนี้ ไม่ได้เป็นอันตราย

กับตัวคนเป็นโรค แต่เป็นอันตรายต่อความเจริญของประเทศชาติ 

พวกเขาต้องกล่าวชมเชยการกระทำาของเด็ก ไม่ว่าเด็กๆ จะทำา

อะไรก็ไม่ผิด เด็กเป็นคนฉลาด เด็กเป็นคนกล้าหาญ เด็กรู้ดีว่าเขา

ต้องการอะไร และผู้ใหญ่ต้องฟังเด็กพูด อย่าใช้กฎหมายจัดการกับ

เด็กๆ ที่ออกมาเรียกหาประชาธิปไตย พวกเขาจะต้องชอบในสิ่งที่

เด็กๆ ชอบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ สิ่งใดเด็กว่า

ดี พวกเขาก็ต้องบอกว่าดี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านคิดว่าโรคนี้ร้าย     

กว่าการแพร่ระบาดของโควิดหรือเปล่าล่ะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

�กก�รวิจัยล่�สุดพบว่� ก�รเดินท�งมีร�ค�แพงและ   

ไม่แน่นอนมากข้ึนกว่าเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพ่ิมข้ึนมากถึง $330 ต่อการเดินทางแต่ละคร้ัง เนื่องจาก

ข้อกำาหนดการเข้าประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงจากการ

วิจัยพบว่า 58% ของชาวอเมริกันท่ีเดินทางไปต่างประเทศในช่วง

ซัมเมอร์น้ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดย 47% ของคนรุ่น

มิลเลนเนียลปฏิเสธท่ีจะเดินทางเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 

ในขณะท่ี 25% กลัวท่ีจะเดินทางกับเด็กท่ีไม่ได้รับวัคซีน

นับเป็นเวลากว่า 18 เดือนหลังจากการระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาเริ่มต้นขึ้น ประเทศต่างๆ ได้เปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง การสำารวจเมื่อเร็วๆ 

นี้พบว่าแนวโน้มการเดินทางรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้น 

โดยการเดินทางมีราคาแพงและไม่แน่นอนมากกว่า

ที่เคย ขณะเดียวกัน ได้มีการสำารวจวิเคราะห์ข้อมูล

นักท่องเที่ยวมากกว่า 3,500 คนที่เดินทางไปต่าง

ประเทศ เพื่อทำาความเข้าใจรูปแบบการเดินทางใหม่

เหล่านี้ของชาวอเมริกัน

ส่วนแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จะเพิ่มขึ้นมากถึง $330 ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง 

เนื่องจากข้อกำาหนดการเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

เชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนเช่นกัน โดย 

41% ของนักเดินทางมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนการท่อง

เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพวกเขา นอกจากนี้จุดหมาย

ปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน 58% ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ไปบ่อยที่สุดคือ เม็กซิโก 37% กรีซ 19% สาธารณรัฐโดมินิกัน 

12% บาฮามาส 11% และอารูบา 13% และคอสตาริกา 8%

ผลสรุปของการสำารวจจะเห็นได้ว่า 58% ของชาวอเมริกัน

ที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงซัมเมอร์นี้ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ใน

ขณะที่ประเทศต่างๆ เปิดประเทศอีกครั้ง ผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็

กลับมาใช้รูปแบบการเดินทางแบบเดิมเหมือนก่อนเกิดโควิด-19 ขณะ

เดียวกันนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีจำานวนเพิ่มขึ้น โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ที่

มีอายุ 50 ขึ้นไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอื่นๆ และ 

47% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลปฏิเสธที่จะเดินทางเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย

สูง ในขณะที่ 25% กลัวที่จะเดินทางกับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน

สำาหรับฟลอริดา เป็นศูนย์กลางสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับ

วัคซีน โดย 20% ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ไม่ได้รับวัคซีนอาศัย

อยู่ในฟลอริดา และเป็นอันดับ 1 จาก 4 รัฐในสหรัฐที่มีนักท่องเที่ยว

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนจะเดินทางไป รองลงมาคือ 

การเดินทางรูปแบบใหม่ หลังโควิดระบาด

โรคนี้มันร้�ยกว่�โควิด-19 

เทกซัส นิวยอร์ก และแคลิฟอร์เนีย

นอกจากนี้ยังพบว่าการเดินทางไม่มีประสิทธิภาพ เพราะนัก

ท่องเที่ยวแต่ละคนใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมงพิจารณาข้อกำาหนด

ในการเข้าเมืองและกรอกเอกสาร นักท่องเที่ยว 23% บอกว่าพวก

เขาได้ติดต่อกับสายการบิน โรงแรม รวมถึงแพลตฟอร์มการเดิน

ทางเพื่อทำาความเข้าใจข้อกำาหนดในการเข้าประเทศ 

โดยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อรอทางสายการบินเรียก

แน่นอนว่า แบบสำารวจนี้เน้นย้ำาถึงกระบวนการที่

ไม่มีประสิทธิภาพที่กำาหนดโดยรัฐบาล แม้ว่าจะเข้าใจได้

ว่าแต่ประเทศมีข้อกำาหนดในการป้องกันโควิด-19 แต่ก็

ควรปรับปรุงเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ ใน

ขณะที่ในหลายๆ ประเทศต่างหาแนวทางการปรับปรุง

การท่องเที่ยว พวกเขาได้ประเมินผลกระทบอย่าง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและ

เข้าใจง่าย

ในหลายๆ ประเทศได้นำาข้อกำาหนดต่างๆ มาใช้ 

ทำาให้การเดินทางมีราคาแพงกว่าที่เคย โดยเฉลี่ยแล้วค่า

ใช้จ่ายต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนเพิ่มขึ้นสูงสุด $330 ไม่ว่า

จะเป็นวีซ่าโควิด-19, ประกันการเดินทาง และตรวจหา

เชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ 79% ของนักท่องเที่ยวผิด

หวังที่โรงแรมและสายการบินไม่ได้เปิดเผยถึงค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเพิ่มเติม แต่กลับพบในภายหลังโดยที่ไม่สามารถ

ยกเลิกได้ และต้องจ่ายเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก

อย่างไรก็ดี วีซ่าโควิด-19 หรือท่ีเรียกว่าวีซ่าสุขภาพ เป็นวีซ่า

ใหม่ท่ีผู้เดินทางจำาเป็นต้องได้รับ แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่

สามารถอนุมัติได้ในทันที เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบใบสมัครแต่ละใบ 

ก่อนส่งให้เพียงไม่ก่ีวันก่อนการเดินทาง และไม่ฟรี.

เปิดใจ ‘กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล’

ผอ.ป้ายแดงมุ่งขับเคลื่อน ‘ครอบครัว ขสมก.’
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‘กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล’
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8 Life and City

ระแสยังไม่มีแผ่วสำ�หรับลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ เมนูที่ชื่น

ชอบและคิดถึงของลิซ่า BLACKPINK ศิลปินสาวซูเปอร์                 

สตาร์ระดับโลก ส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายลูกชิ้นยืนกิน

ใน จ.บุรีรัมย์ คึกคักอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกชิ้นที่วางขายเต็มแผงหน้าร้าน 

ไม้ละ 3 บาท 7 ไม้ 20 บาท ทอดขายแทบไม่ทัน แล้วยังมีเดลิเวอรี

บริการส่งลูกชิ้นยืนกินให้ถึงที่บ้าน 

 ใครที่อยากอินเทรนด์ และลองลิ้มชิมรสชาติลูกชิ้นยืนกิน 

พร้อมน้ำาจิ้มสูตรดั้งเดิมพากันมาที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ แฟนคลับบางคน

แต่งกายมีกลิ่นอายคล้ายศิลปินดังเพื่อมาซื้อลูกชิ้นและถ่ายภาพโพสต์

ในโลกโซเชียลมีเดีย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ แทบทุกร้านเงียบเหงาไม่ค่อยมี

ลูกค้า ผลกระทบจากโควิด-19 

 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้จะเอาตัวรอดจากสภาพเศรษฐกิจ

ที่ซบเซา ไม่ใช่แค่เกาะกระแสของ “ลิซ่า” และเพื่อให้สอดรับกับ

สถานการณ์ โควิด ผู้ประกอบการต้องปรับรูปแบบการขาย คงคุณภาพ

ของสินค้า ส่วนการยืนกินหน้าร้านยังคงให้เห็นตามวิถีลูกชิ้นยืนกิน 

แต่ไม่มีการตั้งหม้อน้ำาจิ้มหน้าร้านเหมือนเดิม มีการรักษาระยะห่าง

การยืนของลูกค้าภายใต้มาตรการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาด   

โควิด เรียกว่าเป็นลูกชิ้นยืนกินสไตล์นิวนอร์มอล  

บุกถึงถิ่นลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ แหล่งรวมร้านลูกชิ้น

ยืนกินเจ้าดัง แวะร้าน “ป้าณีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์” หนึ่งในร้านลูกชิ้น

ยืนกินของดีบุรีรัมย์ที่มีตำานานเก่าแก่มาตั้งแต่ พ.ศ.2525 และมีความ

โดดเด่นด้วย “น้ำาจิ้มพริกเผาสูตรต้นตำารับ” มีลูกค้าเข้าร้านต่อเนื่อง 

แม้จะเลือกงดบริการน้ำาจิ้มยืนกินหน้าร้าน เช่นเดียวกับร้านลูกชิ้นยืน

อีกกว่า 10 เจ้าในสถานีรถไฟที่ต้องปรับตัวให้ธุรกิจไปต่อได้ ในวันที่

ลูกค้าต่างกังวลที่จะออกมากินอาหารนอกบ้าน

ป้าณีเจ้าของร้านไปรับบริการวัคซีน  ได้พูดคุยกับ เกริกเกียรติ 

แซ่ฉั่ว หลานชาย บอกว่า ร้านป้าณีขายลูกชิ้นยืนกินมาเกือบ 30 ปี 

ตั้งแต่ไม้ละ 1-2 บาท ขายมาหลายที่ เดิมใช้สามล้อพ่วงถีบขายใน

บุรีรัมย์ ก่อนจะมาขายประจำาหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์จนถึงปัจจุบัน ลูก

ชิ้นทำาเองอย่างดี ได้มาตรฐาน อย. มีลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเนื้อ 

ฮอตดอก น้ำาจิ้มสูตรพริกเผาของร้านได้รางวัลน้ำาจิ้มยอดเยี่ยมชนะเลิศ

การประกวดลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก 2 ปีซ้อน ในปี 2018-2019 ที่

ร้านมีน้ำาจิ้ม 3 สูตร คือ น้ำาจิ้มพริกเผา น้ำาจิ้มดั้งเดิม และน้ำาจิ้มพริก

สด รสชาติต่างกัน  

ตอนนี้ร้านป้าณีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ไปเปิดสาขาในกรุงเทพฯ 

ครั้งแรก ที่ศูนย์อาหารไทย เทสต์ ฮับ คิงเพาเวอร์ รางน้ำา  จาก

ความฮิตความต้องการของลูกค้า และประวัติความเป็นมาของร้าน 

ที่เป็นเมนูระดับตำานานของประเทศ หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในอนาคต คนกรุงจะมาซื้อที่ร้านหรือบริการสั่งผ่านแอปพลิเคชัน 

Robinhood และ Grabfood  เสิร์ฟคนกรุงเทพฯ ถึงบ้าน

ย้อนไปก่อนหน้านี้ เกิดโควิดร้านลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์เงียบเหงา 

ลูกค้าลดลง ยอดขายร้านตกไปมาก แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้ เราปรับ

ปริมาณการขายน้อยลง เพิ่มมีการขายออนไลน์ ขายส่งหน้าตลาด ก็

พยายามประคองร้านไม่ให้ขาดทุน ปรับตัวรูปแบบต่างๆ   

“เมื่อคนเริ่มได้รับวัคซีนก็เริ่มขายได้มากขึ้น ลูกค้าส่วนหนึ่ง

มั่นใจจะออกมากินอาหารนอกบ้าน มาจับจ่ายซื้อของ ส่วนกระแสลิ

ซ่าก็หนุนทำาให้ขายดีขึ้น 3-4  เท่า ไม่ต่ำากว่า 500 กิโลกรัมต่อวัน ราย

ได้วันละเป็นแสน

 การฉีดวัคซีนจะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ทั้งผู้ประกอบ

การต้องฉีดให้ครบ และลูกค้าก็ต้องฉีดเพื่อป้องกันตัวเอง สถานการณ์              

ค่อยๆ ดีขึ้น ถ้าเปิดจังหวัด เปิดประเทศ คนได้รับวัคซีนครบจะเดิน

ทางมาท่องเที่ยวบุรีรัมย์ มาเช็กอินลูกชิ้นยืนกินจะทำาให้ธุรกิจดีขึ้น 

เพราะที่ร้านฉีดวัคซีนครบแล้วทุกคน อยากให้ประชาชนได้ฉีดกัน

ทุกคน แล้วก็อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยโปรโมตลูกชิ้นยืนกินที่เป็น

เอกลักษณ์ของ จ.บุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในความสนใจของ

คนตลอด มันเป็นสีสันของบุรีรัมย์” เกริกเกียรติบอกเชื่อมั่นธุรกิจลูก

ชิ้นจะต้องดีขึ้น

ส่วน กรินท์ อิสริยจงกล ทายาทรุ่น 

3 ร้าน “ยายภาลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์” ที่ชู

สโลแกน “คิดถึงบุรีรัมย์ คิดถึงลูกชิ้นยาย

ภา” เปิดมานาน 30 ปีแล้ว บอกว่า เริ่ม

แรกขายด้านล่างสถานีรถไฟ ร้านยายภา

เปิดเป็นเจ้าที่สองที่สถานี ขายมาตั้งแต่รุ่น

ยาย รุ่นแม่ ปัจจุบันเป็นรุ่นหลานสืบทอด

กิจการ รักในอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ และ

สร้างรายได้ดี แต่มาเจอสถานการณ์ โค

วิดทำาให้รายได้ตกไปเยอะ ร้านค้าซบเซา

กว่าปี จนมาได้กระแสของลิซ่า แบล็กพิงก์   

บอกว่า คิดถึงลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ ทำาให้

กลับมาขายดิบขายดีจากหน้ามือเป็นหลัง

มือ ถือว่าเกินความคาดหมาย ลูกค้าตอบ

รับดีมาก ทำาให้มีการวางแผนขยายธุรกิจ

ลูกชิ้นยืนกินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

อย่างน้อยถ้ากระแสร้านที่สถานีรถไฟเบา

ลง ก็ยังมีหน้าร้านออนไลน์   ช่วยขยาย

กลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น ส่งทั้งใน

บุรีรัมย์และต่างจังหวัด

“สูตรลูกชิ้นจะเป็นของร้านใครร้านมัน เป็นเอกลักษณ์ น้ำาจิ้มก็

สูตรใครสูตรมัน ไม่เหมือนกัน ร้านยายภาทำาลูกชิ้นหมูเอง สดใหม่ทุก

วัน แป้งน้อย หมูเยอะ น้ำาจิ้มสูตรเรามีมะขามเปียก พริกแห้ง ทำาให้

เผ็ดเปรี้ยว อีกสูตรเป็นน้ำาจิ้มพริกเผา จะมีความเผ็ดขึ้นมาอีกขั้น ต้อง

มาลองกินที่บุรีรัมย์ หรือสั่งซื้อจะติดใจเหมือนลิซ่าแน่นอน อยากให้

จังหวัดช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบ

การในวงกว้างไม่เฉพาะร้านลูกชิ้นยืนกิน” 

กรินท์บอกว่า เมื่อก่อนลูกชิ้นยืนกินจะมีหม้อน้ำาจิ้ม ลูกค้ายืน

ล้อมกันกินลูกชิ้นทอด จิ้มทานกับน้ำาจิ้มหม้อเดียวได้เลย ก็ต้องปรับ

เพื่อสุขอนามัย ถ้ายืนกิน จะแยกถ้วยน้ำาจิ้มให้คนละชุด ให้ยืนห่างๆ 

กัน เพื่อป้องกัน พอระบาดหนักก็ยกเลิกการยืนกินหน้าร้าน ไม่วาง

ถ้วยน้ำาจิ้มเน้นความปลอดภัย แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ลูกค้ามา 1 คน 

จะมอบถ้วยน้ำาจิ้ม 1 ถ้วย เพื่อให้จิ้มกับลูกชิ้นกินหน้าร้านได้เลย เพื่อ

ให้คงคอนเซ็ปต์ยืนกิน ถ้าประชาชนรับวัคซีนครบน่าจะได้เห็นภาพ

นี้ เพราะวัคซีนมีความสำาคัญ ช่วยลดความเสี่ยงโควิด ควบคู่กับดูแล

ตัวเอง การ์ดอย่าตก ถ้าไม่มีระลอกใหม่ เชื่อว่าจะได้ยืนกินคึกคักใน

เร็ววัน 

 เสียงจากหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของบุรีรัมย์ 

กัญญ�รัตน์ ท่วมไธสง ผู้อำานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 

เผยว่า ร้านลูกชิ้นยืนกินในพื้นที่ขายดีไม่หยุด มีการเปิดร้านใหม่เพิ่ม

ขึ้นด้วย เพราะมีกระแสลิซ่าช่วยเสริมความดังและน่าสนใจ น้องลิซ่า

เอ่ยถึงลูกชิ้นยืนกินไม่ถึง 5 วินาที แต่ทำาให้ลูกชิ้นยืนกินเป็นที่รู้จักไป

ทั่วประเทศ วันที่ 1 พ.ย. จังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดเมือง ในพื้นที่ อ.เมือง

บุรีรัมย์ จะส่งผลให้คึกคักมากขึ้น และจะผลักดันเป็นแลนด์มาร์ก          

สตรีทฟู้ด ตอนนี้กระแสมาแรง แต่จะทำาอย่างไรให้กระแสอยู่นานๆ 

 สำาหรับลูกชิ้นยืนกินมีขายแล้ว เดิมเป็นร้านเล็กๆ หลังสถานี

รถไฟ เมื่อปี 2562 จัดระเบียบร้านค้า นำาไว้ในพื้นที่สถานีรถไฟบาง

ส่วน แต่ร้านลูกชิ้นยืนกินทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มีมากกว่า 100 ร้าน แต่ละ

ร้านมีสูตรน้ำาจิ้มเฉพาะ 

ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาระบุบุรีรัมย์จัดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครั้ง

แรกปี 2560 ปีที่แล้วไม่มีเพราะโควิด ส่วนปี 2564 เทศกาลกลับมา

จัดอีกครั้ง เพราะสถานการณ์คลี่คลายบวกกับมีกระแสลิซ่า ทำาให้ร้าน

ค้าขายดิบขายดี 7 วัน รายได้กว่า 100 ล้าน มีการสั่งซื้อออนไลน์ส่ง

ตรงจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ปัจจุบันธุรกิจลูกชิ้นยืนกินต้นตำารับจาก

บุรีรัมย์ยังต่อยอดไปที่กรุงเทพฯ มีการเซ็นเอ็มโอยู 

“กระแสลูกชิ้นยืนกินที่ได้รับความนิยมมาก มีการช็อปผ่าน

ออนไลน์สั่งซื้อสินค้าจากที่ทั่วประเทศ นำามาสู่การประชุมเพื่อยกระดับ

ลูกชิ้นยืนกิน จังหวัด โดยสำานักการท่องเที่ยวฯ เชิญสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และภาคีเครือข่าย หาแนวทาง

ควบคุมคุณภาพลูกชิ้นยืนกินและน้ำาจิ้ม รวมถึงจัดทำาแพลตฟอร์ม

ออนไลน์รวบรวมข้อมูลร้านลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะกระแส

ที่แรง ทำาให้เกิดสินค้าเลียนแบบ จะทำาให้ธุรกิจลูกชิ้นยืนกินยั่งยืนได้

ต้องรักษาคุณภาพ ความสดใหม่เมื่อสินค้าถึงมือผู้บริโภค ปรับเทคนิค

การทำาน้ำาจิ้มให้เก็บได้นานขึ้น โดยใช้งานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ 

มาช่วยพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างความประทับใจ ลูกค้าจะสั่งซื้อซ้ำา หรือ

ซื้อเพิ่มในครั้งต่อไป ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์มีหลายสูตร แต่ความอร่อยไม่

ทิ้งกัน”  กัญญารัตน์กล่าว

พูดถึงลูกชิ้นยืนกิน ก็ต้องนึกถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย ์ว่�ที่ 

ร.ต.ประวิทย์ พวงสวัสดิ์ นายสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่า ลูก

ชิ้นยืนกินเป็นอาหารในตำานานของจังหวัดบุรีรัมย์ การนำาร้านขึ้น

มาในพื้นที่สถานีรถไฟเป็นการจัดระเบียบและสร้างจุดเช็กอินส่ง

เสริมการท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ นอกจากไปเที่ยวพนมรุ้ง สนามกีฬา 

สนามแข่งรถ แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ  สมัยก่อนยืนกินหน้าร้าน แต่

โควิดพฤติกรรมคนเปลี่ยนมาซื้อกลับไปกินที่บ้าน ภายใต้มาตรฐาน

สาธารณสุข อยากชวนมาลิ้มลองความอร่อยของดีบุรีรัมย์ คนค้าขาย

จะได้มีกำาลังใจและทำาธุรกิจต่อไปได้ในวันที่โควิดยังอยู่กับชีวิตเรา 

เพราะมีแนวทางป้องกัน สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ฉีดวัคซีน มัน

เป็นวิถีปกติใหม่.

‘ลูกชิ้นยืนกิน’สตรีทฟู้ดบุรีรัมย์ต้องปรับเพื่อไปต่อ

ก

ส�วมิสยูฯ สืบส�นวัฒนธรรมไทยงดง�มที่วัดเบญจมพิตร  

กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 (Miss Universe Thailand 2021) สืบสาน

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย ชวนสาวงาม 30 คนสุดท้าย และ

ทีมงานกองประกวดร่วมกราบนมัสการ

พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตจำานวน 30 

รูป ที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระอาราม

หลวงสำาคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เป็นสิริมงคลตลอดการประกวดในปี

นี้ กิจกรรมตักบาตรทำาบุญ สาวงาม 

30 คนสวมชุดไทยจิตรลดาที่ประณีต

งดงาม แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมไทย ร่วมกันตักบาตร

ด้วยเครื่องไทยธรรม สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และยารักษาโรค  

การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

หลัง โควิด ปีนี้จัดประกวดในรูปแบบใหม่และร่วมโหวตเชียร์สาวงามที่ชื่นชอบทาง TRUE ID 

รวมถึงช่องทาง www.missuniverse.in.th และดิจิทัลแพลตฟอร์มกองประกวด โดยจะมีการ

ถ่ายทอดสดรอบ Preliminary และรอบ Final ทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV จากเวที

ประกวดในรูปแบบ Virtual Technology คืนวันที่ 24 ต.ค.นี้

‘ตุ๊กๆ ไทย’ บริก�รรับส่ง

ฟรี-หมอ-พย�บ�ล

นางเกษร กำาเนิดเพ็ชร รองผู้

อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย  กล่าวว่า สำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการ

ประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการ

ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วย

จิตสำานึก #3” ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” Set 3 มีผลงานที่ส่งเข้ามา 3,960 ภาพ 

คณะกรรมการตัดสินให้เหลือ 100 ภาพแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินค่าตอบแทน

การสร้างสรรค์ผลงานภาพละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้ง 100 ภาพ เป็นการบันทึก

ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำาคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  แสดงให้เห็นถึงความ

รัก ความช่วยเหลือของคนไทย ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขในการ

เอาชนะโรคโควิด และน้ำาใจไทย อย่างภาพตุ๊กๆ บริการรับ-ส่งหมอพยาบาลฟรี ภาพจะนำามา

เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน 

ระบ�ยน้ำ�ท่วมรัชด�ภิเษก-ล�ดพร้�ว 

 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า จากการตรวจการแก้ไขปัญหาพื้นที่

เสี่ยงน้ำาท่วมขังในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เนื่องจากบริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 เขต

จตุจักร มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ เมื่อมีฝนตกหนัก ทำาให้มีปัญหาน้ำาระบายได้ช้า สำานักงาน

เขตจตุจักรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำาบริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 

จำานวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำาขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำาไฟฟ้า ขนาด 

6 นิ้ว 1 เครื่อง และบริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 จำานวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย 

เครื่องสูบน้ำาขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง และเครื่อง

สูบน้ำาไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง โดยสำานัก

การระบายน้ำา ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำาไฮดรอ                              

ลิก ขนาด 16 นิ้ว จำานวน 2 เครื่อง ติดตั้ง

บริเวณลำารางสาธารณประโยชน์ VIP เพื่อเร่ง

ระบายน้ำาจากผิวจราจรลงสู่คลองลาดพร้าว

ได้เร็วขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่พักอาศัย รวมถึงผู้ใช้เส้นทางดัง

กล่าวในการสัญจร 

ส่วนบริเวณซอยนาคนิวาส 13 เขตลาดพร้าว สำานักงานเขตลาดพร้าว ได้สร้างทำานบไม้

ชั่วคราวบริเวณคลองสองตอน จุดเชื่อมต่อระหว่างคลองสองตอนและคลองทรงกระเทียม โดย

สำานักการระบายน้ำาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำาไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว จำานวน 2 เครื่อง ช่วยบรรเทา

น้ำาท่วมขังบนผิวจราจร บริเวณซอยโชคชัย 4 และถนนนาคนิวาส และยังมีโครงการสำารวจจุด

ก่อสร้างทำานบไม้ชั่วคราวเพิ่มเติม ย่านหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 ชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า และ

หมู่บ้านอารียา ในส่วนถนนสุคนธสวัสดิ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาไฮดรอลิก ขนาด 14 นิ้ว ระบายน้ำาจาก

คลองขี้เสือใหญ่ ผ่านคลองจั่น ลงสู่คลองแสนแสบ ทั้งนี้ จะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และนำาเครื่องสูบ

น้ำาไฟฟ้าติดตั้งถาวรต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างทำานบกั้นน้ำาชั่วคราว บริเวณทางเข้า

หมู่บ้านอารียา เพื่อป้องกันปัญหาระดับน้ำาในคลองวัดลาดปลาเค้าเอ่อสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณ

ชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า และชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2

พัฒน�ระบบจัดก�รข้อมูลผู้พิก�ร

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) มอบรางวัลนวัตกรรมประจำาปี 2564 เน้นพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม 

การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและ

คุณค่าทางสังคม การใช้องค์ความรู้ งานวิจัย ช่วยประชาชน สังคม และภาคธุรกิจ ผู้ได้รับรางวัล 

อาทิ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ชนะเลิศประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ ผล

งาน: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานที่ทำาจากพืชเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท วี ฟู้ดส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด รางวัลชนะเลิศประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ ผล

งาน: ลู่วิ่งในน้ำาสำาหรับสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท เพ็ททาเนียร์ จำากัด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผลงาน: โครงการ

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสำาหรับผู้พิการ โดยบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำากัด รางวัลชนะ

เลิศประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผลงาน: เอนอีซ-เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่ง

ทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

กทม.ปรับแผนจัดก�รขยะ ยืดเวล�ฝังกลบ 3 ปี 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะของ กทม.ว่า ใน

ปี 2565 มีแนวทางลดการฝังกลบลงจาก 80% เหลือ 30% โดย กทม.มีแผนกำาจัดขยะโดย

ใช้เทคโนโลยีเตาเผาผลิตไฟฟ้า เริ่มดำาเนินการนำาร่องที่ศูนย์กำาจัดมูลฝอยหนองแขม พบว่ามี

ประสิทธิภาพสามารถกำาจัดขยะได้ 500 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต ์ต่อมา กทม.ได้

ขยายโครงการนำาขยะผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำาจัดมูลฝอยอ่อนนุช และส่วนที่เหลือของศูนย์กำาจัด

มูลฝอยหนองแขม เป็นเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่เกิน 1,000 ตัน/วัน กำาลังผลิตไฟฟ้า 30 เมกะ

วัตต์/แห่ง ซึ่งตามแผนกำาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีแผนทำาโครงการ 

ณ ศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยสายไหม ขนาด 1,000 ตัน/วัน ต่อไป

“แม้ทั้ง 2 โครงการจะเกิดประโยชน์อย่างมาก แต่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ เพราะคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้า และประกาศรับซื้อไฟฟ้า

มารองรับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 31 พฤษภาคม 2560 และ 

กกพ.ยังมีแนวทางจะทบทวนโครงการใหม่ด้วย โดยเฉพาะอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ

ของ 2 โครงการ ที่กำาหนดไว้อัตรา 3.66 บาทต่อหน่วย บวกเงินเฟ้อ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำาให้

ภาคเอกชนที่ผ่านการประมูลโครงการ และลงนามสัญญากับ กทม.เมื่อปี 2562 ไม่สามารถ

ก่อสร้างได้จนถึงปัจจุบัน และกระบวนการต่างๆ จะหมดอายุในเดือน ต.ค.นี้ จากความล่าช้า 

กทม.ต้องปรับแผนจัดการขยะใหม่ เลื่อนแนวทางลดสัดส่วนการฝังกลบให้เหลือ 30% ออก

ไปกว่า 3 ปี จนกว่าโครงการจะเกิดขึ้นได ้เห็นว่า กกพ.ควรเร่งออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้า เพื่อ

ให้ 2 โครงการเดินหน้าได้ หากจะทบทวนแผนควรดำาเนินการกับโครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภาย

หลัง เพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งภาคเอกชนที่ผ่านกระบวนการประกวดราคา และหน่วย

งานรัฐอาจจะถูกฟ้องร้องภายหลัง

ติด GPS แบบ Realtime รถเก็บขนมูลฝอย 50 เขต  

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking System แบบ Real-

Time ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บขนมูลฝอยสัง

กัดสำานักสิ่งแวดล้อมและสำานักงานเขต 50 เขต การติดตั้งระบบดังกล่าวจะสามารถติดตาม

พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย มีการบันทึกข้อมูลการเปิด-ปิดสวิตช์

สตาร์ทรถ ข้อมูลอัตราความเร็วในการขับรถ โดยระบุเวลา ตำาแหน่ง ระยะทางและระยะเวลา 

ฯลฯ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลการขับขี่เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติงานในการบริการเก็บขน

มูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ทั้งนี้ พบรถ

เก็บขนมูลฝอยไม่สุภาพสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน โทร. 1555 หรือแจ้งได้ที่สำานักงานเขตพื้นที่.

‘ลูกชิ้นยืนกิน’ เอกลักษณ์สตรีทฟู้ดบุรีรัมย์ ต้องปรับตัวในยุคโควิด

กระแส ‘ลิซ่า’ ฮิตต่อเนื่อง มีทั้งทอดขายและเดลิเวอรี

ต้นตำารับลูกชิ้นยืนกิน ‘ป้านก’ ทอดไม่ทัน ปรับขายแบบ

ซื้อไปทอดเอง

ร้าน ‘ป้าณีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์’ มีตำานานเก่าแก่ ขยาย

เปิดสาขาในกรุงเทพฯ แล้ว
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9สิ่งแวดล้อม

4

ลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติ

ให้ปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

2535 หวังปิดช่องว่างและควบคุมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน กลุ่มนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

และนักกฎหมายต่างเห็นด้วยที่จะรื้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะ

ปัจจุบัน พร้อมคาดหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม

และจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นได้มากกว่ากฎหมายเดิม  

ขณะนี้การแก้ไขเนื้อหากฎหมายสิ่งแวดล้อมดำาเนินการแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ตาม มีวง

เสวนาออนไลน์เรื่อง “ถึงเวลาติดดาบกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือยัง?” จัด

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมควบคุม

มลพิษ เมื่อวันก่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมร่วมจุดประกายการแก้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษที่คุกคาม

ประชาชน    

นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีตั้งแต่ พ.ศ.2518 จากการก่อตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นที่

ปรึกษาให้รัฐบาล ต่อมาใช้มาตรการป้องกันนำามาใช้เพื่อให้การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมมีความยั่งยืน โดยมีการแก้กฎหมาย เพื่อนำารายงาน

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้และมาตรการกำาหนดมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้อำานาจแก้ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ฉุกเฉิน จากปัญหาช่องว่างมากมาย ปี 2535  รัฐบาลมีนโยบาย

ปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้อง

มีกฎหมายรองรับ นำามาสู่การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ และเขียนกฎหมาย

ขึ้นมาใหม่ เป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  

และปรับปรุงฉบับล่าสุดปี 2561

“ถึงเวลาต้องทบทวนและยกเครื่องใหม่ทั้งหมด เพราะกฎหมาย

ใช้มาจะครบ 30 ปีในปีหน้า ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด หลักการสำาคัญมี 3 ประการ คือ ป้องกันล่วง

หน้า อย่างมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางแผน

และการกำาหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม ส่วนการเยียวยาควรยึดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หากจะติด

ดาบเพิ่มเติมต้องอยู่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังขาด

มาตรการใส่ในกฎหมายอีกมาก เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาจาก

ภาวะโลกร้อน” นายพนัสกล่าว

ศ.ดร.อำานาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำาสาขากฎหมายสิ่ง

แวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายสิ่ง

แวดล้อมในภาพรวม มีหลายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อดีตการบังคับใช้

กฎหมายถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐ เน้นจับปรับผู้กระทำาผิด เพิกถอน

ใบอนุญาต เมื่อเกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ แม่น้ำาลำาคลอง สภาพ

อากาศ ไม่มีกฎหมายให้รัฐเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ นอกจาก

เป็นความเสียหายในตัวอาคารโดยตรง ที่ผ่านมา ประชาชนไปร้องทุกข์

กล่าวโทษต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเฝ้ารอติดตาม ยิ่งถ้าผู้กระทำาผิด

มีเส้นสาย เรื่องจะเงียบหายไป ยกเว้นเป็นข่าวดังตามสื่อมวลชน แล้ว

ยังพบปัญหาหน่วยงานเกี่ยงกันในการแก้ปัญหา เส้นทางกฎหมายสิ่ง

แวดล้อมพัฒนาขึ้นในปี 2535 ให้ประชาชนและรัฐฟ้องร้องเรียกค่าเสีย

หายได้

“ช่วง 3-4 ปีนี้ มีกฎหมายอีกหลายฉบับพัฒนา ไม่เน้นโทษอาญา 

แต่ใช้มาตรการทางแพ่งเยียวยาความเสียหาย เปิดโอกาสให้ประชาชน

ห

ไม่ชอบ บางคดีศาลสั่งเพิกถอนรายงาน ผู้ประกอบการนำาไปปรับปรุง

และยื่นใหม่ ตนเห็นว่ารายงานที่ศาลปกครองมีคำาสั่งเห็นตรงข้ามให้เพิก

ถอน ต้องลงไปดูคณะกรรมการที่ปรึกษา จะต้องขึ้นแบล็กลิสต์หรือมี

บทลงโทษหรือไม่ นี่คือช่องว่างต้องปรับแก้ ถ้าอีไอเอโปร่งใสตรวจสอบ

ได้ จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุ ที่ผ่านมาอีไอเอเป็นพิธีกรรมทาง

กฎหมายเท่านั้น ไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริง 

อีกประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเยียวยา นายกสมาคมบอก

ว่า พบปัญหาประชาชนเข้าถึงกระบวนการนี้ยาก เพราะมีค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินคดี มีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่สามารถใช้เงินจาก

กองทุนยุติธรรมหรือกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกร้องเยียวยาได้ ที่ผ่าน

มาชาวบ้านลงขันกันเอง ส่วนการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม

เมื่อชาวบ้านร้องเรียนไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเกิดมลพิษแพร่กระจาย

แหล่งน้ำาสาธารณะ แทนที่หน่วยงานจะไปจัดการมลพิษก่อน กลับบอก

ยังไม่มีผู้กระทำาผิด กฎหมายต้องแก้ไขว่า ถ้าเกิดมลพิษแล้ว หน่วย

งานต้องขจัดมลพิษในพื้นที่ทันที เมื่อพิสูจน์ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ก่อ

มลพิษ ต้องไปไล่เบี้ยอีกที รวมถึงอำานาจในการคำานวณความเสียหาย

ควรมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่นี้ อีกประเด็นถ้าจะติดดาบกฎหมายสิ่ง

แวดล้อมให้เพิ่มสิทธิชุมชน

“มีกรณีตัวอย่างชาวบ้านราชบุรีเรียกสินไหมทดแทนโรงงาน

รีไซเคิลขยะทิ้งของเสียสู่สาธารณะ ศาลแพ่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพบ

กระทำาจริง ผมขอให้จำาเลยขจัดมลพิษในพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหาย 

ศาลยกคำาขอเมื่อมีมลพิษกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ

ขจัดมลพิษโดยตรงอยู่แล้ว  แต่ คพ.แจ้งกลับมามีหน้าที่ประสานงานให้

โรงงานขจัดมลพิษ เพราะอำานาจตามกฎหมายไม่ชัดเจน” นายสมชาย 

กล่าว

ก่อนจะสร้างกฎหมายใหม่หรือรื้อใหญ่กฎหมายเดิม  รศ.ดร.คนึง

นิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องตีโจทย์ว่าอะไรคือดาบ กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมสากล ไม่ได้มีบทลงโทษสถานเดียว แต่มีมาตรการจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ต้องเป็นดาบที่มีศักยภาพทั้งบู๋และบุ๋น ให้

รางวัลและลงโทษ ต้องหวนไปดูที่มาของกฎหมายต้นน้ำา ถ้าแก้เลยที่

กฎหมายปลายน้ำา ดาบนั้นจะทื่อ ซึ่งคำาว่า “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” กว้าง

กว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535

ส่วนรูปแบบการออกกฎหมาย รศ.ดร.คนึงนิจบอกว่า จะเป็นการ

มีกฎหมายฉบับเดียวเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกเรื่อง 

คำาถามคือ ไทยบูรณาการการแก้ปัญหาได้มั้ย หรือการออกกฎหมาย

เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง มีตัวอย่าง การมี พ.ร.บ.น้ำา 

อีกรูปแบบเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมเดิมที่ยังกระจาย

และไม่บูรณาการเป็นรายฉบับ ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน ต้องมีเนื้อหา

ของกฎหมายสารบัญญัติ มีการนำาสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมา

บัญญัติให้ชัดเจน สิทธิเชิงเนื้อหา สิทธิในสุขภาพ สิทธิในชีวิต และสิทธิ

เชิงกระบวนการ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบัญญัติรับรองสิทธิ

มนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ                  

การบูรณาการมิติสิ่งแวดล้อมกับมิติสุขภาพ ทุกวันนี้แค่ประสาน รวมถึง

การยกระดับสู่การจัดการร่วม ระบบจัดการโดยรัฐและโดยชุมชน  รวม

ถึงต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจควบคู่กับมาตรการบังคับลงโทษ ถ้า

บังคับอย่างเดียว ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้กระทำาผิดลอยนวลเต็มเมือง ขาด

ความสมัครใจ

“ควรมีมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่

กองทุนหรือยกเว้นภาษีเครื่องจักร เพิ่มภาษีอากรที่จัดเก็บเพิ่มสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

มลพิษ ลดแรงจูงใจ นำาเงินรายได้ไปบำาบัดมลพิษ มีการประกันความ

เสี่ยงความเสียหายต่อระบบนิเวศ พร้อมมาตรการอุดหนุนกิจกรรมที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย้ำาการมีกองทุน โดยเฉพาะกองทุนที่พึ่งพางบ

ประมาณแผ่นดินอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะขาดความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ งบไม่พอ ไม่ทันต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ขาดความต่อ

เนื่อง มีตัวอย่างกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง กองทุน สสส.” รศ.ดร.คนึงนิจ

ให้ภาพชัดๆ จะใส่มาตรการอะไร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายจุฬาฯ บอกว่า ไทยต้องการกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สามารถ

รองรับความซับซ้อนสูงได้ เป็นปัญหาภูเขาน้ำาแข็ง เพราะเรามีปัญหา

เชิงโครงสร้างและกฎหมายกระจัดกระจาย จะต้องมีกลไกกำากับดูแล

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องบูรณาการและมีประสิทธิภาพ มีองค์กร

หลักมีหน้าที่ครอบคลุม ลดจุดอ่อนระบบสั่งการจากการประชุมในรูป

คณะกรรมการใต้กฎหมายกระจัดกระจาย บูรณาการการทำางานเชิง

ระบบ สร้างความร่วมมือภาครัฐกับประชาสังคม การกระจายอำานาจ

จัดการทรัพยากรให้ท้องถิ่นต้องไปพร้อมความรู้ งบประมาณ กฎหมาย

ยังขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ระบบราชการไทยยัง

ต้องการการปฏิรูปและรื้อระบบ เฉพาะสองกรมภายใต้กระทรวง

เดียวกัน แต่ทำางานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน กรมที่มีชื่อกับภารกิจไม่

ตรงชื่อ ผิดฝาผิดตัว หากรูปแบบ เนื้อหา โครงสร้าง ที่ชัดเจน จะมีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดาบนั้นจะไม่คืนสนอง

ส่วนข้อเสนอจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมที่กำาลังหยิบยกกันอย่างแข็งขัน จะตอบสนองความต้องการ

ชาวบ้านได้ เพราะกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะเป็นกลไกช่วยเหลือประชาชน

ได้ทันต่อวิกฤต สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ปัญหา

เฉพาะหน้า และมีปัญหาอีเอไอและอีเอชไอเอที่ คชก.อนุมัติ ไม่สามารถ

นำามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการที่สร้างผลกระทบ

ต่อชุมชน ปัจจุบันมีจำานวนคดีสู่ศาลปกครองล้นมือ อยากเห็นการแก้ไข

กฎหมายสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่ให้เครื่องมือกรมควบคุมมลพิษจัดการ

ปัญหาเด็ดขาด ตั้งแต่ขั้นตอนรวบรวมข้อเท็จจริง นำาคดีขึ้นสู่ศาลอย่าง

รวดเร็ว มีกำาหนดเวลาชัดเจน ทำาหน้าที่เหมือนตำารวจรักษาปกป้องสิ่ง

แวดล้อมทุกประเด็น เป็นความคาดหวังที่ประชาชนที่ทุกข์ร้อนอยาก

เห็นเป็นรูปธรรม.

รับรู้สารอันตรายที่อยู่ใกล้บ้าน ต่างประเทศมี แต่บ้านเราไม่เกิด ห่วง

ประท้วง กังวลการเกิดขึ้นของสถานประกอบการ แต่นั่นคือสิทธิของ

ประชาชน ต้องติดดาบให้ประชาชนด้วย เห็นด้วยกับ ทส. เสนอให้มี

กฎหมายคุ้มครองสภาพภูมิอากาศและโอนคดีสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อม

มาให้ ทส.สอบสวน ส่งให้อัยการ จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะตำารวจ

ไม่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่นเดียวกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำานวยการสถาบันสิ่ง

แวดล้อมไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขยะ 

น้ำาเสีย ยังเห็นอยู่ในประเทศไทย ตั้งคำาถามว่า กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเข้าไปแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน อีกเรื่องสำาคัญคือ การ

รักษาสมดุล ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานอนุมัติอนุญาต

มาดูแลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ กฎหมายจะต้องผลักดัน

ให้กระทรวงทรัพย์สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอก

สถานประกอบการ มลพิษต่างๆ สามารถเข้าไปดำาเนินการได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ เป็นการ Check and Balance ระหว่างหน่วยงาน เราอยาก

ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา ทำาอย่างไรให้สำานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้มแข็ง ทุกวันนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นแค่ตัวเลขเชิงนโยบาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ แหล่งกำาเนิดมลพิษ

แต่ละประเภทอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทำาไมไม่เบ็ดเสร็จที่กลไกของ

กระทรวงทรัพย์ ทุกวันนี้ตรวจสอบไม่ได้เต็มที่

“อยากให้ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมซ้ำาซากที่แก้ไม่ได้เพราะ

อะไร รวมถึงพื้นที่วิกฤตมลพิษ ต้องนำามาวิเคราะห์เพื่อนำาสู่การปรับ

แก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม หรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุโรงงานกิ่ง

แก้วระเบิดที่ผ่านมา สะท้อนระบบมีช่องว่างทั้งกฎหมายวัตถุอันตราย 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ปัญหา” ดร.วิ

จารย์ย้ำา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมพิษ สะท้อนปัญหา

การใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมว่า ปัญหาหนักคือ ผู้จงใจกระทำาผิดตั้งใจ

ปล่อยมลพิษ ปล่อยกากของเสียวัตถุอันตราย และน้ำาเสียจากโรงงาน 

เป็นความเสียหายใหญ่ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูยาก และใช้งบ

ประมาณมหาศาล กรณีมลพิษแปดริ้วเกิดความเสียหายเป็นหมื่นล้าน 

ล่าสุด ฟาร์มหมูราชบุรีน้ำาเสียจากฟาร์ม ประชาชนทนทุกข์มากว่า 10 

ปี สะสมมานาน ไม่ได้รับการแก้ไข หน่วยงานคุยแล้วกลับ ไม่แก้ไข 

“คพ.ถือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเหมือนถือหมอนข้างไปไล่ตี เพราะ

ไม่มีอำานาจ จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันทำางาน 

การลุยแก้ปัญหามลพิษของ คพ.ขณะนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดไม่ทำา 

เราจะแจ้งความเอาผิดข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ และไปช่วยประชาชน

ฟ้องศาลปกครอง และฟ้องแพ่ง เพื่อให้แก้ไขทันท่วงที พิสูจน์ทราบ 

ตรวจสอบ ใช้กฎหมาย ใช้อำานาจทางปกครอง เพื่อหยุดการปล่อย

มลพิษให้เร็วที่สุด เยียวยาประชาชนได้ทันท่วงที ต้องมีบทลงโทษสม

น้ำาสมเนื้อ นี่คือกฎหมายในอนาคตที่อยากเห็น ต้องให้เกิดเร็วที่สุด 

เพราะผู้กระทำาผิดรู้กฎหมาย ดื้อแพ่ง ประชาชนเดือดร้อน กฎหมาย

ต้องกระจายอำานาจให้พนักงานท้องถิ่นต้องทำา และหน่วยงานอื่นใช้

ประโยชน์ได้” อธิบดี คพ.กล่าว     

มุมมอง นายสมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครอง

สิทธิและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ฟ้องคดีให้ประชาชน เผยอุปสรรคการ

บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมว่า การใช้กฎหมายเชิงป้องกันทุกวันนี้ต้อง

ทำาอีไอเอ เอชไอเอ เอชอีเอ ก่อนทำาโครงการที่อาจกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันพบการทำารายงานไม่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ ชาวบ้าน

ไม่เห็นด้วย เพราะมีการใช้ข้อมูลเท็จในรายงาน เมื่อรายงานผ่านการ

อนุมัติเกิดข้อสงสัย คัดค้าน และฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นอีไอเอที่

ดันรื้อใหญ่ กม.สิ่งแวดล้อม

‘ตดิดาบ’ฟนัผูก้อ่มลพษิ‘ไม่ใหล้อยนวล’
มีบทบาทมากขึ้น รวมถึงองค์กรเอกชนมีบทบาทขึ้น แต่ยังไม่สามารถ

ฟ้องคดีได้ จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี 2540 และจัดตั้งศาลปกครอง ส่ง

ผลดีประชาชนมีสิทธิอนุรักษ์ทรัพยากร มีการฟ้องคดีมากขึ้น ทั้งหน่วย

งานรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนศาลปกครองตีความผู้ที่มีอำานาจกว้าง

ขวาง เป็นทิศทางที่ดี และเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐไม่เฉื่อยดูแลปกป้องสิ่ง

แวดล้อม”

ศ.ดร.อำานาจระบุกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี 2535 เป็นกฎหมายหลัก

วางกรอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเกิดปัญหา พ.ร.บ.ฉบับเดียวไม่

ได้ ต้องพึ่งกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานหลายฉบับ 

สิ่งที่พบหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะพบบางหน่วยงาน

ไม่ดำาเนินงานเต็มที่หรือถ่วงเวลา ทำาให้การดำาเนินคดีล่าช้า แม้ปัจจุบัน

มีคณะกรรมการประสานสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งดี แต่ทางปฏิบัติพบปัญหา

กฎหมายสิ่งแวดล้อมปี 2535 ดูผิวเผินเขาบอกมีอำานาจเด็ดขาด มีความ

หวังในการจัดการ แต่ดูลึกๆ เป็นภาพลวงตา เพราะกระทรวงทรัพย์ 

กรมควบคุมมลพิษ ไม่มีอำานาจแท้จริงจัดการปัญหา ยกตัวอย่างปัญหา

มลพิษโรงงาน คพ.เหมือนผู้ประสานงานมากกว่า ประกอบกับมาตรฐาน

มลพิษไม่มีบทลงโทษ ไม่มีสภาพบังคับ ต่างจากกฎหมายประมง 

กฎหมายเดินเรือ น่านน้ำา มีบทลงโทษ จุดนี้ต้องแก้ไข ไม่มีอำานาจก็

เหมือนเอาพระมาเทศน์ให้ผู้ประกอบการฟัง

อาจารย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมบอกอีกว่า ที่ผ่านมาการร่าง

กฎหมายที่แย่งอำานาจหรือตัดอำานาจหน่วยงานจะถูกต่อต้าน หน่วย

งานไม่เห็นด้วยจึงไปไม่รอด หนทางร่างกฎหมายให้รอด คือ ไม่ต้อง

แตะ อย่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่าง ไม่มีอำานาจที่แท้จริง 

ฉะนั้น ต้องติดดาบ โดยเฉพาะเรื่องมลพิษ อีกจุดอ่อนหน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อมไม่มีอำานาจปิดสถานประกอบการ ทำาให้ไม่มีความเกรง

กลัว รวมถึงจะทำาอย่างไรเพิ่มบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนให้อำานาจ

ฟ้องคดีอาญาด้วย เพราะมีหลายคดีไม่คืบหน้า แต่การจะให้อำานาจต้อง

ศึกษารายละเอียดให้รอบด้าน รวมถึงแก้กฎหมายให้ประชาชนมีสิทธิ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับเถื่อน Channel เตรียม

จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ตกลงเราควรจะเลิกกินเนื้อกันใช่

ไหม?” นำาทีมเสวนาโดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, มารีญา พูลเลิศ

ลาภ และผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่า

สนใจต่างๆ อาทิ ที่มาของอาหารแสนอร่อยบนจานพวกเรา, สัตว์

ฟาร์มเหล่านี้มีชีวิตอย่างไร มีภัยด้านสุขภาพต่อคนหรือไม่, ระบบ

นิเวศโลกจะเอื้อให้กับมนุษย์ได้อีกนานแค่ไหน, ทำาไมการสร้าง

ระบบอาหารที่ยั่งยืนและการเริ่มต้นที่ตัวเองคือทางออกของการแก้

ปัญหา ฯลฯ

ขอเชิญชวนคนไทยและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาออนไลน์ 

“ตกลงเราควรจะเลิกกินเนื้อกันใช่ไหม?” ในวันอาทิตย์ที่ 10 

ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง 

Facebook Live: wannasingh และ เถื่อน Channel, YouTube 

: เถื่อนChannel, Clubhouse: www.clubhouse.com/event/

M1LVAby1 Facebook Event: https://fb.me/e/1Nq0dcDci และ 

Facebook: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก.

เสวนาออนไลน์ ‘ตกลงเราควรจะเลิกกินเนื้อกันใช่ไหม?’
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10 บันเทิง

จน เพาเวล (Jane Powell) ดารา

ภาพยนตร์ ยุคทองของฮอลลีวูด ยุค

ที่ภาพยนตร์เพลงกำาลังเฟื่อง ยุค

กลางทศวรรษ 1940s ต่อเนื่องถึงกลาง

ทศวรรษ 1950s ยุคที่โรงถ่ายเมโทรโกลวิน

เมเจอร์ผลิตผลงานภาพยนตร์เพลงออกมา

อย่างต่อเนื่อง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จุดประกาย

ดาราภาพยนตร์สาว เจน เพาเวล (Jane 

Powell) ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ได้แก่ 

เรื่อง Seven Brides for seven brothers 

(1954) หรือ เจ็ดคู่ชู้ชื่น ในเรื่องเธอแสดง

คู่กับดาราชาย โฮเวิร์ด คีล จากบทบาท

การแสดงของเธอ อบอวลด้วยเสียงร้อง

โซปราโน หน้าตาสดสวย นัยน์ตาสีฟ้า 

ทำาให้เจน เพาเวล เป็นที่รักและชื่นชอบ

ของนักชมภาพยนตร์ในยุคนั้น บ้านเรา 

เจ็ดคู่ชู้ชื่น ฉายคร้ังแรกท่ีโรงภาพยนตร์คิงส์                                                  

ย่านวังบูรพา แล้วกลับมาฉายอีกครั้งใน

ยุคกลางทศวรรษ 1960s ที่ศาลาเฉลิมไทย  

เจน เพาเวล จัดเป็นดาราภาพยนตร์คน

หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเราใน

ช่วงทศวรรษ 1950s เรามักเห็นภาพของ

เธอข้ึนปกนิตยสารอยู่เสมอ ระยะหลังเธอหัน

มาแสดงละครเวทีอย่างเช่น South Pacific 

และภาพยนตร์ทีวีซีรีส์อย่าง Love Boat 

เจน เพาเวล มีชื่อเดิมว่า ซูซาน 

ลอร์เรน เบอร์ซ Suzanne Lorraine Burce 

เธอเกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1929 ที่เมือง

พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน พ่อทำางานใน

โรงงานทำาขนมปัง ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน หนู

น้อยซูซานฉายแววความเป็นศิลปินตั้งแต่

เด็ก เสียงเธอออกโซปราโน แม่ฝึกฝนให้

เธอเป็นเชอร์ลี เทมเปิล คนใหม่ เมื่อโตขึ้น

อยากให้เจริญรอยตามเจเนต แมคโดนัลด์ 

เมื่อเธออายุ 2 ขวบ แม่จับไปเรียนเต้นรำา

กับครู พออายุ 5 ขวบ หนูน้อยซูซานร้อง

เพลงออกรายการวิทยุแล้ว ชีวิตวัยเด็กเธอ

ขาดความอบอุ่น แม่ขี้เมา แต่แม่ก็พยายาม

ผลักดันให้หนูน้อยซูซานเป็นศิลปินให้ได้ ปี 

1943 ครอบครัวพาหนูน้อยซูซานไปตาก

อากาศที่แคลิฟอร์เนีย และที่นครลอสแอน

เจลิส เธอเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลง

ทางโทรทัศน์ เธอชนะเลิศ แมวมองโรง

ถ่ายเมโทรโกลด์วินเมเจอร์มาพบเข้า ชอบ

บุคลิก หน้าตา ขอเซ็นสัญญาให้เธออยู่ใน

สังกัด เธออายุแค่ 14 ปี ช่วงนั้นโรงถ่าย

เมโทรยังไม่มีบทไหนที่เหมาะกับบุคลิกของ

เธอ จึงให้บริษัทยูไนเต็ดอาร์ติสต์ ยืมตัวไป

แสดงภาพยนตร์เรื่อง Song of the open 

road (1944) ในบทของนักร้องดาวรุ่ง 

ชื่อ เจน เพาเวล ภาพยนตร์ประสบความ

ซึ่งแสดงโดยร็อดดี 

แมคโดวอล เขาหลง

รักเธอมาตลอด แต่

ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ 

เธอได้พบกับโฮเซ อิ

เตอร์บี (Jose Iturbi) 

นักเปียโนอัจฉริยะ ซึ่ง

รับปากกับเธอว่าจะ

ปั้นให้เป็นนักร้องชื่อ

ดัง นอกจากหนังจะ

ทำารายได้สูงแล้ว ยัง

ทำาให้โจ ปาสเตอร์ 

แนค ประทับใจกับ

บทบาทการแสดง

ของเธอ ภายหลัง

เลือกเธอมาแสดง

ภาพยนตร์อีกหลาย

เรื่อง ทั้งบทดารานำา

และดาราประกอบ 

ส่วนรอดดี แมคโด

วอล หลังจากนั้น

กลายมาเป็นเพื่อน

สนิทของเธอตลอดชีวิต จากนั้นตามมาด้วย

ภาพยนตร์เพลงอีก 3 เรื่อง ได้แก่ Three 

darling daughters (1948) แสดงกับเจเนต 

แมคโดนัลด์, A Date with Judy (1948) 

แสดงกับเอลิซาเบธ เทย์เลอร์ และซาเวียร์ 

คูคัต Luxury Liner (1948) แสดงกับจอร์จ 

เบรนต์, Nancy goes to Rio (1950) 

แสดงกับแอนน์ โซเธอร์น และแบร์รี ซัลลิ

แวน, Two weeks with love (1950) แสดง

กับเดบบี เรย์ โนลด์ส ทุกเรื่องทำาเงินให้กับ

โรงถ่ายเมโทร 

ปี 1951 เจน เพาเวล ได้รับเลือกมา

เป็นดารานำาแสดงกับเฟรด แอสแตร์ ใน

เรื่อง Royal Wedding หนังเล่าเรื่องราว

ของสองพ่ีน้อง ทอมกับเอลเลน โบเวน (เฟรด                                            

แอสแตร์ กับเจน เพาเวล) กำาลังจะนำา

ละครเรื่อง Every night at seven ไป

แสดงที่ลอนดอน ช่วงก่อนพิธีอภิเษกสมรส

ระหว่างเจ้าหญิงเอลิซาเบธกับเจ้าชาย

ฟิลิป ระหว่างทางบนเรือเดินสมุทร กับ

ช่วงที่มาถึงลอนดอน เกิดเหตุการณ์ไม่คาด

คีล และ Wonderful, wonderful day ขับ

ร้องโดยเจน เพาเวล หนังใช้ทุนสร้าง 2.5 

ล้านเหรียญฯ แต่สามารถทำารายได้ถึง 9.4 

ล้านเหรียญฯ อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อชิง

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แต่พลาดไปให้

กับ On the water front (แก๊งท่าเรือ) ที่

มาร์ลอน แบรนโด แสดงนำา ในปี 2006 

สถาบันภาพยนตร์

อเมริกันยกย่องเจ็ด

คู่ชู้ชื่น เป็นหนึ่งใน

ภาพยนตร์เพลงยอด

เยี่ยมตลอดกาล และ

ในปีเดียวกันนี้ ปี 

1954 เจน เพาเวล มี

ผลงานภาพยนตร์อีก 

2 เรื่อง ได้แก่ Athena 

และ Deep in my 

heart กลางทศวรรษ 

1950s ความนิยม

ชมชอบในภาพยนตร์

เพลงเริ่มถดถอย หาก

แต่ว่าโรงถ่ายเมโทร

ยังคงเดินหน้าสร้าง

ภาพยนตร์เพลง

ต่อ ปี 1955 เมโทร

รวมดาราดาวเด่น

สังกัดมี  5 คน ได้แก่ 

เดบบี เรย์ โนลด์ส, รัส 

แทมบลิน, โทนี มาร์

ติน, แอนน์ มิลเลอร์ 

และเจน เพาเวล มาพบกันในภาพยนตร์

เรื่อง Hit the Deck หนังถ่ายทอดเรื่องราว

ของกะลาสีจอมวุ่น ขึ้นบกพบรักสาวต่าง

รุ่น หนังเนื้อหาไม่โดดเด่น ที่ช่วยได้บ้าง

คือบทเพลงในเรื่อง อย่างเช่น More than 

you know, Sometimes I’m happy หลัง

ออกฉายทำารายได้ไม่เข้าเป้า หลังหมด

สัญญากับโรงถ่ายเมโทร เจน เพาเวล มา

อยู่กับยูนิเวอร์แซลแสดงหนังแนวดรา

มาฆาตกรรมเรื่อง The Female Animal 

(1958) คู่กับเฮดี ลามาร์ หนังไม่ประสบ

ความสำาเร็จ ตามด้วยบทสาวชาวเกาะใน

สำาเร็จในระดับหนึ่ง เธอเลยเปลี่ยนมาใช้

ชื่อ เจน เพาเวล ตั้งแต่นั้นมา ช่วงนั้นเธอ

อายุเพียง 15 ปี ปี 1945 เจน เพาเวลได้

รับเกียรติไปร้องเพลงอวยพรในงานพิธี

สมรสระหว่างเอสเธอร์ วิลเลียมส์ กับเบน

เกจ นักร้อง ดาราวิทยุ เธอเลือกร้องเพลง 

Because และในปีเดียวกันนี้ที่เธอแสดง

ภาพยนตร์เรื่องที่ 2 แนวคอมิดี เพลง 

เรื่อง Delightfully Dangerous เธอแสดง

เป็นนักเรียนดนตรีที่มีพี่สาวเป็นดาราละคร

บรอดเวย์ แต่ภูมิหลังพี่สาวมาจากนักระบำา

เปลื้องผ้า ถัดมาในปี 1946 เจน เพาเวล 

ถูกตามตัวมาแสดงหนัง Holiday in 

Mexico ทุนสูงของโรงถ่ายเมโทร จากการ

กำากับของจอร์จ ซิดนีย์ และอำานวยการ

สร้างโดย โจ ปาสเตอร์แนค ผู้อำานวยการ

สร้างชาวฮังกาเรียน และเคยปั้นเดียนนา 

เดอร์บิน นักร้อง จนกลายเป็นดาราชื่อดัง 

หนังเล่าเรื่องราวของเจน เพาเวล ลูกสาว

เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำาเม็กซิโก ใน

งานปาร์ตี้เธอได้เจอเพื่อนเก่า สแตนเลย์ 

ฝันต่างๆ นานา หนังจากการกำากับของสแตน 

เลย์ โดเนน ซึ่งกำากับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

สอง ส่วนคนเขียนดนตรีและคำาร้อง ได้แก่ 

เบอร์ตัน เลน กับอลัน เจย์ เลร์เนอร์ หนัง

ประสบความสำาเร็จด้านรายได้ อีกทั้งทำา

ให้สแตนเลย์ โดเนน ได้กำากับงานชิ้นเอก

ต่อ ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Singin’ in the 

rain จากนั้น เจน เพาเวล กลายเป็นดารา

นำาและทำาเงินของโรงถ่ายเมโทร เธอมีงาน

ต่อเนื่อง ได้แก่ Rich, young and pretty 

(1951), Small town girl (1953) ดารา

แสดงกับเธอ ได้แก่ ฟาร์เลย์ เกรนเยอร์ และ

แอนน์ มิลเลอร์ อำานวยการสร้างโดย โจ 

ปาสเตอร์แนค, Three sailors and a girl 

(1953) เธอแสดงกับกอร์ดอน แมคเครย์ ส่วน

ดนตรีและคำาร้องโดยแซมมี เฟน และแซมมี 

คาห์น หนังประสบความสำาเร็จด้านรายได้

ปี 1954 นับเป็นปีทองของเจน 

เพาเวล เมื่อเธอถูกเลือกมาแสดงคู่กับโฮ

เวิร์ด คีล ในภาพยนตร์เรื่อง Seven brides 

for seven brothers (เจ็ดคู่ชู้ชื่น) จากการ

กำากับของ สแตนเลย์ โดเนน หนังถ่าย

ทำาด้วยระบบซีเนมาสโคป ทำานองดนตรี

โดย ยีน เดอ พอล คำาร้องโดยจอห์นนี          

เมอร์เซอร์ และออกแบบท่าเต้นโดยไมเคิล 

คิดด์ หนังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไร่แห่ง

หน่ึงในรัฐออริกอน ปี 1850 หลังจากอดัม                      

(โฮเวิร์ด คีล) แต่งงานกับมิลลี (เจน 

เพาเวล) ทั้งสองเริ่มวางแผนหาเจ้าสาว

ให้กับน้องชายที่เหลืออีกคน โฮเวิร์ด คีล 

ดารา นักร้องเสีบงแบริโทน ถึงแม้ร่างกาย

จะสูงใหญ่ บึกบึน เมื่อเทียบกับร่างเล็กสูง

เพียง 5 ฟุตของเจน เพาเวล แต่เมื่อมา

แสดงร่วมกันทั้งสอง จะไม่รู้สึกเคอะเขิน

แม้แต่ประการใด เพลงเอกในเรื่องที่อยู่

ในความทรงจำา ได้แก่เพลง Bless your 

beautiful hide ขับร้องโดยโฮเวิร์ด 

เรื่อง Enchanted Island (1958) ซึ่งไม่

ประสบความสำาเร็จเช่นกัน เธอหยุดพัก

เก็บตัวอยู่ 3 ปี ปี 1961 เจน เพาเวลกลับ

สู่วงการบันเทิงอีกครั้ง หันมาแสดงละคร

เพลง เดินสายไปแสดงตามเมืองต่างๆ 

ละครเพลง อย่างเช่น Oklahoma, My 

Fair Lady, South Pacific, Carousel, The 

Unsinkable Molly Brown, The Sound of 

Music อีกทั้งปรากฏตัวเป็นดารารับเชิญ

ในรายการทีวีอย่างเช่น The Red Skelton 

Show, Murder she wrote, The Love 

Boat, Fantasy Island 

ชีวิตส่วนตัว เจน เพาเวล แต่งงาน

ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งแรกในปี 1949 

กับ เกียร์ฮาร์ดท์ สเตฟเฟน แชมป์กีฬา

สเกตน้ำาแข็ง เธอให้กำาเนิดลูกชายและ

ลูกสาว ทั้งคู่แยกทางกันในปี 1953 ครั้งที่ 

2 ในปี 1954 แต่งกับแพตริก เนอร์เนย์ ผู้

บริหารอุตสาหกรรมรถยนต์ เธอให้กำาเนิด

ลูกสาวหนึ่งคนกับเขา ท้ายสุดหย่าขาดในปี 

1963 ปี 1965 เจน เพาเวล แต่งงานกับ

เจมส์ ฟิตซ์เจอรัลด์ ผู้จัดการส่วนตัว แยก

ทางกันในปี 1976 จากนั้นในปี 1978 เธอ

แต่งงานใหม่กับเดวิด พาเลอร์ ผู้อำานวย

การสร้าง ผู้กำากับ หย่าขาดในปี 1981 ชาย

คนสุดท้ายที่เธอแต่งงานด้วยในปี 1988 

คือ ดิก มัวร์  ซึ่งเคยเป็นดาราเด็กและนัก

เขียน ดิก มัวร์ เสียชีวิตในปี 2015 หลัง

จากนั้นเธอขายอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่ย่าน

แมนฮัตตัน มาซื้อบ้านที่เมืองวิลตัน รัฐ

คอนเนตทิคัต  เธออยู่ที่นี่จนกระทั่งเสีย

ชีวิตขณะนอนหลับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2021 ขณะมีอายุ 92 ปี 

เจน เพาเวล บันทึกเสียงอัลบั้มอยู่ 3 

ชุด ได้แก่ ชุด A Date with Jane Powell 

(1949), ชุด Can’t we be friends? (1956) 

และชุด Something Wonderful (1956) 

ส่วนหนังสือบันทึกความทรงจำาเธอเขียนไว้

อยู่เล่มหนึ่งชื่อ The Girl Next Door and 

How She grew ตีพิมพ์ในปี 1988.

เจน เพาเวล

ละแล้วคุณพี่เจค จิลเลนฮาน 

ที่หายหน้าจากจอเงินบ้านเรา

หลังจาก Spiderman - Far 

From Home ก็คืนจอ ใน The Guilty 

ดรามาทริลเลอร์ของผู้กำากับ อังตอน 

ฟูกัว ที่รีเมกจาก Den skyldige หนัง

เดนมาร์กท่ีถูกเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์

สาขาหนังต่างประเทศเมื่อปี 2018  

เหมือนต้นฉบับที่ได้แรงบันดาล

ใจจาก คลิปยูทูบ...คลิปเสียงขอความ

ช่วยเหลือจากหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวไป 

ผสมเข้ากับซีรีส์พอดคาสต์คดีฆาตกรรม

สืบ ร่วมลุ้น ไป

กับเจค และตามสไตล์หนังทริลเลอร์         

มีจุดพลิกผัน หักมุก แม้ไม่ได้ดูต้นฉบับ

เดนมาร์ก แต่คอหนังสายนี้...น่าจะ

เดาทิศทางได้ว่าจะพลิกไปทางไหน 

และอย่างที่เขาว่า เป็นงาน

โชว์เดี่ยวของพี่เจค แน่นอนรับ

บทเป็นคุณตำารวจโจ ชื่อของคุณ

พี่เป็น อย.ประกันคุณภาพอยู่แล้ว 

นักแสดงสมทบตัวเป็นๆ เป็นเพียง

พร็อพประกอบฉาก บอกให้รู้ว่าอยู่

ในศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย บทสำาคัญมา

ในรูปของเสียง เสียงปลายสาย ไรลีย์ คี

โอ, ปีเตอร์ ซาร์สการ์ด,  อีธาน ฮอว์ก 

นักศึกษาในรัฐแมริแลนด์เมื่อปี 1999 ของ

ผู้กำากับ กุสตาฟ โมลเลอร์ ว่าด้วยปฏิบัติ

การช่วยหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวไปของ

ตำารวจที่โดนย้ายมาเป็นโอเปอเรเตอร์สาย

ด่วน  911 

บทดัดแปลงของ นิค พิซโซแลตโต  

จาก True Detective เปลี่ยนชื่อตัวละคร

หลักจาก เอสเกอร์ โฮล์ม มาเป็นโจ เบย์

เลอร์ ถูกพักงานภาคสนาม ย้ายมาเป็น

พนักงานสายด่วน 911 ณ 

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไม่

ปลื้มกับงาน และเบื่อมาก

ที่ต้องเข้าเวรดึก ในช่วงที่

เมืองเทวดา ออสแอนเจลิส                      

อยู่ในวิกฤตไฟป่า เพราะ

ต้องรับสายรับมือกับคน

ปลายสาย ที่มีทั้งคนเมา 

นกัการเมอืงทีถ่กูโสเภณปีลน้ 

แทรกเข้ามาในความเบื่อ 

คือความเครียด จากปัญหา

ครอบครัว และคดีของตัว

เองที่จะรู้ผลในวันรุ่งขึ้น 

ความเบื่อ 

ความเครียดก็หายไป เมื่อ

รับสายจากเอมิลี น้ำาเสียง

ตื่นกลัวและบทสนทนา

ประหนึ่งคุยกับลูกของเธอ 

ตำารวจมืออาชีพอย่างเขารู้สึก

ได้ว่าเธอตกอยู่ในอันตราย 

และจากนี้ ไปคือปฏิบัติการช่วย

เอมิลีของเจค ปฏิบัติการผ่านโทรศัพท์ 

การดำาเนินเรื่อง การสืบสวนหา

เบาะแส ผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ของ

เจค ทำาให้ผู้ชมอย่างเรามีอารมณ์ร่วม ร่วม

และ พอล ดาโน 

ถ่ายทอดอารมณ์

ผ่านน้ำาเสียงได้อย่าง

ยอดเยี่ยม 

Listen และ 

Careful สองคำาที่

เด่นชัด อ่านออก

บนใบปิดหนัง บอก

แก่นของเรื่องใน

เวอร์ชันนี้ เพราะ

กุญแจการสืบสวน 

ทั้งปฏิบัติการช่วยเอ

มิลี (?) และที่สำาคัญ

ความเป็นมาเป็น

ไป ปมในใจ ของพี่

เจค บอกเล่าผ่าน

บทสนทนา และการ

ฟังอย่างตั้งใจ เก็บ

รายละเอียดจาก

ถ้อยคำา น้ำาเสียง จะ

ปะติดปะต่อ จับทาง

ของเรื่องได้ และ

ที่สำาคัญทำาให้เรา

ตระหนักว่า อย่าด่วนสรุป อย่ารีบตัดสิน

คน ต้องฟังเรื่อง

ให้ครบทุกมุม  

ส่วนชื่อ

เรื่อง จับความ

รู้สึกผิด ที่มาใน

รูปของความ

หงุดหงิด อาการ

กลัวความผิด 

ที่มาในรูปของ

ความเครียด ความกังวลว่าจะถูกจับ

ได้...ปฏิบัติการช่วยเอมิลีเป็นความ

พยายามไถ่บาป และกระตุกสำานึกผิด

ชอบชั่วดีของพระเอกของเรา 

เป็นหนังตำารวจแบบมินิ        

มอลลิสต์ น้อย...ฉากเดียว โชว์เดี่ยว 

แต่ที่มาก คือ ฝีมือ...ฝีมือการแสดงของ

พี่เจค คุ้มค่าคุมเวลาในการชมค่ะคุณ

ที่รัก.   

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

แ The Guilty
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11ดวง/อาหาร

มถนนสุทธิสารวินิจฉัยมี

ของกนิอรอ่ยใหเ้ลอืกมากมาย 

ทั้งก๋วยเตี๋ยวและอาหารจาน

เดียวและเมนูตามสั่ง แต่มีร้านอาหาร

แห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือร้าน 

“บิ๊กไก่” ซึ่งเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

และซุปเปอร์ขาไก่จนเป็นที่นิยมของ

ลูกค้า ก่อนจะยกระดับร้านก๋วยเตี๋ยว

ธรรมดาทั่วไปมาเป็นร้านอาหารที่ล้วนมี

แต่เมนูอร่อยให้เลือกสารพัด ถูกอกถูกใจ

ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งวัยรุ่น คนทำางานและ

ผู้สูงวัย

ร้าน “บิ๊กไก่” ตั้งริมถนนสุทธิสาร 

วินิจฉัย หากเข้ามาจากสี่แยกตัดกับถนน

สุทธิสารฯ ตรงไปตามถนนที่มุ่งตรงไป

ออกยังซอยลาดพร้าว 64 จะผ่านสถาน

ทูตตุรกีทางขวามือ ติดกับปั๊มน้ำามัน 

ปตท. เลยมาอีกนิดเดียวก็จะเห็นร้านนี้

อยู่ทางขวามือ ติดป้ายบอกเห็นชัดเจน 

ให้เลี้ยวขวาเข้าไปที่จอดรถรองรับ

สะดวกสบาย รับรองหาไม่ยาก

เมื่อเดินเข้าไปภายในร้าน ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านนอกริมถนน

กับด้านในห้องกระจกติดแอร์เย็นฉ่ำา 

เลือกนั่งได้ตามความชอบ เมนูร้านนี้มีทั้ง

ก๋วยเตี๋ยวไก่ ซุปเปอร์ ส้มตำา อาหารจาน

เดียวและอาหารตามสั่งมากมาย

เจ้าของร้านคือ คุณกชกร สงวนสิน 

ซึ่งดูแลร้านร่วมกับบิดาคือ คุณกิติ เล่าให้

ฟังว่า เปิดร้านมาได้นานกว่า 10 ปีแล้ว 

แรกเริ่มเดิมทีขายเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

ยาจีน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่

คิดค้นสูตรขึ้นมาเอง มีสมุนไพรยาจีน 5 

ชนิดนำาไปต้มพร้อมน้ำาซุปและตุ๋นเนื้อไก่

ทั้งน่อง ปีก ขา ข้อและเลือด โดยใช้เวลา

ตุ๋นหลายชั่วโมงจนเนื้อไก่เปื่อยได้ที่ เคี้ยว

นุ่มละมุนลิ้น หลังจากขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

ยาจีนได้ประมาณ 1 ปีกว่าๆ ก็เริ่มหันมา

เพิ่มเมนูอีกหลายอย่าง

ผมสั่งซุปเปอร์ขาไก่ ปีกและเลือด

มากิน ซึ่งมีรสชาติอร่อย เน้นรสเข้มข้น

กลมกล่อมครบทุกรส ทั้งเผ็ด เปรี้ยวและ

เค็ม โดยเฉพาะความเผ็ดนั้นได้มาจาก

พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กสีเขียวโรยมาในชาม 

ไม่มีกลิ่นฉุน แต่หอมกำาลังดี

ส่วนเมนูอื่นๆ ที่ผมสั่งมากินก็มี 

“ส้มตำา” มีจุดเด่นคือ ปลาร้าต้มแล้วปรุง

รสเองจนได้รสชาติอร่อยและหอมน่ากิน 

ตัวเส้นมะละกอใช้วิธีสับจนได้เส้นขนาด

กำาลังดี ไม่เล็กเกินไป 

“บะหมี่ราดกะเพราหมูสับ” อีกหนึ่ง

เมนูสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร จุดเด่น

คือ ใบกะเพราขนาดเล็ก ใส่เยอะแบบ

ไม่กลัวเปลือง และท่ีสำาคัญคือ ไม่ใส่ผัก

ชนิดอื่นๆ จนทำาให้เสียรสชาติ จานน้ี

รสชาติเข้มข้น ผัดได้แห้งกำาลังดี ไม่มัน

เย้ิม ตัวหมูสับเลือกเกรดเอ ไขมันน้อย

“หมูกรอบผัดพริกเกลือ” ซึ่งตัว

หมูกรอบทำาเอง กรอบนอกนุ่มใน นำา

ไปผัดกับพริก กระเทียมและรากผักชี 

เป็นเมนูห้ามพลาด เพราะประยุกต์

มาจากกุ้งผัดพริกเกลือ ลูกค้าสั่งกิน

แทบทุกโต๊ะ ร้าน “บิ๊กไก่” เปิดขายทุก

วันตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. ตาม

มาตรการป้องกันโควิดของภาครัฐ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.09-0123-3791.

21 ตุลาคม 2564-พายุลูกต่อไป

ดวงเมืองรัตนโกสินทร์และลาง

พายุลูกต่อไปเข้าเมือง

พระอังคารจร (3) เข้าเดินในรา

ศีตุลย์ ทำามุมพิเศษถึงพระเสาร์จร (7) ที่

ราศีมังกร

พระอังคารจร (3) เข้าเดินในรา

เนื่องจาก

ราหูจร (8) ยังจะ

ค้นทรัพย์ดวงเมือง

ต่อไปถึงปลายเดือน

มีนาคมปีหน้า ผู้

เขียนจึงขอพัก ไข

ปริศนาคำาถามวีระ 

ธีรภัทร ข้ามปี-หลัง

ราหูค้นทรัพย์เมืองตอนที่ 2 ไว้ก่อน 

เพราะ อยากเตือนล่วงหน้าถึงลางการ

เข้าเมืองของพายุระดับดีเปรสชันขึ้นไป 

ต่อจากเตี้ยนหมู่

เพราะหลังจากเตี้ยนหมู่เข้า

มุกดาหารเมื่อย่ำาค่ำาวันที่ 25 กันยายน 

2564 ในระดับดีเปรสชัน จนน้ำาท่วมหลาย

จุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำาชี+ป่าสัก แล้ว

ข่าวลือเรื่องพายุจะเข้าก็ตามมาเป็นระ

ยะๆ แต่ในที่สุด พายุก็ยังไม่เข้า เป็นแต่

เพียง เมืองได้รับอิทธิพลจากพายุ (เข้าที่

อื่น)+ร่องฝนตามฤดูกาล เท่านั้น

ส่วนในระยะต่อไปในทาง 

โหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยา กับ ดวงเมือง

ยังมีเกณฑ์พายุลูกใหญ่รอเข้าอยู่ จึงขอ

ทำานายล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมือดังนี้

1.เกณฑ์การเกิด จะเริ่มประมาณ

พระอังคารจร (3) เข้าเดินในราศีตุลย์ 

ทำามุมพิเศษถึงพระเสาร์จร (7) ที่ราศี

มังกร-เป็นสื่อพายุระดับดีเปรสชันขึ้นไป 

ประกอบกับ

3.2 พระอังคารจร (3) เข้าเดิน

ในราศีตุลย์ ทำามุมพิเศษถึงพระราหูจร 

(8) ที่ราศีพฤษภเป็นสื่อพายุระดับสูงกว่า

ดีเปรสชัน ประกอบกับ

3.3 พระอาทิตย์จร (1) ท่ีราศีตุลย์เล็ง

กับพระจันทร์จร (2) ท่ีราศีเมษเป็นสื่อร่องฝน

3.4 พระพุธจร (4)-พระอาทิตย์จร 

(1)-พระศุกร์จร (6) เกาะกลุ่มกัน เป็นสื่อ

ฝนตก+พฤหัสบดีจร (5) ที่กำาลังเดินใน

ราศีมังกรสาดแสงเพิ่มปริมาณฝนให้พระ

พุธจร (4) ที่กำาลังเดินอยู่ในราศีกันย์

4.ระยะการเกิดภัยร่วมอื่นๆ 

ระหว่าง 21 ตุลาคม-4 ธันวาคม 2564

คงจะพอจำากันได้ว่าผู้เขียนเคย

เตือนว่า ระหว่างวันเกิดเมืองที่ 21 

เมษายน 2564-21 เมษายน 2565 เมือง

จะมีภัยหลายด้าน (เกิดภยาหลากๆ)+ได้ 

ลาภหนักๆ หรือลาภที่ไม่อยากได้ (หินลา

ภาจักได้-เพราะทักษาเมืองตกภูมิเสาร์) จึง

นอกจากพายุใหญ่มีแนวโน้มจะเข้าเป็น 

พายุ+น้ำา แล้ว ยังมีเรื่องที่ต้องระวังเพิ่ม

ศีตุลย์ ทำามุมพิเศษถึงพระราหูจร (8) ที่

ราศีพฤษภ

พระอาทิตย์จร (1) ที่ราศีตุลย์เล็ง

กับพระจันทร์จร (2) ที่ราศีเมษ

พระพุธจร (4)-พระอาทิตย์จร 

(1)-พระศุกร์จร (6) เกาะกลุ่มกัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 

15.45 น.เป็นต้นไป

2.ดังนั้น ก่อน-หลัง วันที่ 21 

ตุลาคม 2564 เป็นระยะเจ็ดวัน 

ประชาชนต้องจ้องการประกาศเตือน

ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดภาคใต้ เริ่มตั้งแต่

ประจวบคีรีขันธ์ลงไป-อาจรวมทั้งเพชร

บุรีด้วย เพราะพายุลูกนี้ น่าจะมีอะไร

แปลกๆ ทั้ง การเกิด-ความแรง และ 

ผลกระทบ

3.สำาหรับเกณฑ์การเกิดพายุลูก

นี้ใช้หลักโหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาของ 

อ.เทพย์ สาริกบุตร และอุตรภัทร์ หรือ

มหาบรรเทา จันทรศร สองครูโหรผู้ล่วง

ลับมาอธิบายตามรูปดังนี้

3.1 เริ่มวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

คือ

4.1 ไฟ-แก๊ส-ควัน-ระเบิด-ภัยด้าน

อากาศ ยังมีโอกาสเกิดแรงๆ แบบเป็น

พิษ (เกณฑ์พระเสาร์จร 7 เดินอยู่ในภพท่ี

สิบดวงเมืองให้เกรงไฟ+พระอังคารจร 3 

เล็งพระอาทิตย์ดวงเมือง ๑ เกิดภัยไฟพิษ

+พระอังคารจร 3 ถึงพระอังคารดวงเดิม ๓ 

เรือนโรงร้านไฟและไฟจะฟอนอาตมา)

4.2 เมืองยังมีโอกาสได้ลาภที่ไม่

อยากได้ต่อไป เช่น ได้เชื้อโรคกลายพันธุ์ 

หรือมวลน้ำาก้อนใหญ่ๆ เทใส่อ่างเก็บน้ำา

จนต้องเร่งระบาย หรือแผ่นดินไหวที่เกิด

เป็นปกติอยู่แล้วก็แรงขึ้นเพิ่มเข้ามา ฯลฯ

5.ผู้เขียนได้ให้คำาทำานายไว้ตั้งแต่ 

ปลายปี 2563 ในบทความแม่หมอสมัคร

เล่นตอนที่ 356 ว่า แม้ไฟจะแรงและ

ทางโหรน้ำาจะมากกว่าเกณฑ์ปกติ (และ

ภัยต่างๆ จะมีมาก)

แต่เรื่องน้ำานั้นคาดจะเป็นการ ท่วม

มากกว่าปกติเป็นพื้นที่ๆ พอให้ทนทุกข์

และรับมือได้ เพียงแต่ ยังไม่มีเกณฑ์ท่วม

ใหญ่เป็นวงกว้างมากๆ สำาหรับปีนี้

และปลายปียังต้องจับตาพายุหลง

อีกลูกที่ใกล้ๆ จะได้เขียนถึงต่อไป

แต่ไม่ว่าจะเจออะไรมามาก-หนัก

แค่ไหน คนในเมืองก็ล้วนแต่ผ่านเรื่อง

ดีๆ-ร้ายๆ มาก่อนแล้วทั้งนั้น และยัง             

ย้ำาเหมือนเดิมคือฟังกรมอุตุนิยมวิทยาดี

ที่สุด.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

ริ

เ อ ก โ อ ช
า

บะหมี่ราดกะเพราหมูสับ

ร้านบิ๊กไก่ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย



เจ็บสาหัส ให้หลังไม่กี่วันซุ่มโจมตีแบบกองโจร ปาระเบิดเพลิง 

พลุไฟ พลุเพลิง ยิงจากแฟลตดินแดง ถล่มขบวนรถตำารวจที่ตั้ง

หลักแทบไม่ทันได้รับความเสียหายหลายคัน พลขับต้องยอมสละ

รถหลบหนีเอาชีวิต ก่อนถูกไฟเผาวอดไป 1 คัน 

พื้นที่เรียกร้องประชาธิปไตยใกล้จะเป็นสงครามกลางเมือง 

เมื่อแฟลตดินแดงที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่เป็นจำานวน

มาก กลายเป็นที่สั่งสม คลังอาวุธ มีมนุษย์เป็นโล่กำาบัง เจ้า

หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพยายามหาทางแก้ไข ดึงมวลชนให้มาอยู่

กับเจ้าหน้าที่ ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเข้าปฏิบัติเนื่องจากเป็นพื้นที่

ละเอียดอ่อน ประชาชนแยกเป็น 2 ฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วยกับเจ้าหน้าที่ ผลักเจ้าหน้าที่เป็นศัตรู  ถึงแม้อดีต ผบช.น. 

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา จะได้นำา  พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา 

ผบช.น.คนปัจจุบันลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน มอบสิ่งของยังชีพ พูด

คุยหาทางออกร่วมกันให้สถานการณ์คลี่คลาย

แต่กลุ่มป่วนก็ปรับเปลี่ยนวิธี ไม่เน้นมวลชนจำานวนมาก  

ใช้จักรยานยนต์เพียงไม่กี่คันออกตระเวนก่อความเดือดร้อน 

ตอบโต้ตำารวจสารพัดวิธี แล้วก็หลบหนีเข้าไปซุกซ่อนอยู่ตาม

แฟลตดินแดงที่เป็นข้อจำากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ  ซึ่ง

ก็เป็นดังที่คาดเมื่อกระสุนปริศนาเจาะทะลุหมวกกันน็อกฝัง

ในสมอง ส.ต.ต.เดชวิทย์ เล็ทเทนสัน ผบ.หมู่ บก.อคฝ.อาการ

โคม่า ถึงแม้จะผ่าเอาหัวกระสุนออกมาได้ “บิ๊กปั๊ด” ผบ.ตร.

พร้อมตำารวจมือดี ทั้งสืบสวนสอบสวนนำากำาลังเข้าปิดล้อม

ตั้งแต่กลางคืนจนถึงช่วงบ่ายอีกวัน แยกปลาออกจากน้ำาจับกุม

ผู้ต้องหาแก๊งป่วนได้ 28 คน ยึดรถจักรยานยนต์ตรวจพิสูจน์หา

ตัวคนร้าย 

เหตุการณ์ทวีความรุนแรงถึงขั้นจะเอาชีวิตตำารวจจึง

จำาเป็นต้องปรับยุทธวิธี ด้วยการระดมตำารวจฝ่ายปราบปรามแต่ง

เครื่องแบบตำารวจพกปืนประจำากาย มีอำานาจใจการใช้อาวุธปืน

จริงเพื่อเข้าระงับเหตุได้ โดยทันท่วงทีในกรอบของกฎหมาย ซึ่ง

ต่างจาก คฝ.ที่มีเพียงอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 

โดยจะมีการตั้งด่านตรวจรอบแฟลตดินแดงทั้งชั้นนอกและ

ชั้นใน ไม่ให้กลุ่มป่วนเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุ ปิดล็อกพื้นที่ หากพบ

ผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำาความผิดระยะ 5-10 กม. เจ้าหน้าที่ชุด

เคลื่อนที่เร็วที่วางไว้ตามจุดต่างๆ จะสามารถเข้าควบคุมได้ทันที 

ซึ่งกำาลังส่วนนี้จะคงตรึงพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 แต่อย่าลืมว่า แก๊งป่วนถึงแม้จะเข้าพื้นที่ดินแดงไม่ได้ 

แต่สามารถดาวกระจายไปตระเวนเผา ทุบทำาลายทรัพย์สินของ

ราชการได้ และนั่นจะยิ่งทำาให้ความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ตำารวจ

ต้องเตรียมรับมือให้ดี.

ลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ก็วางคิวลงพื้นที่เดิน                                             

สายอย่างต่อเนื่อง ไล่มาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ที่

จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบุรี ชัยนาท สุโขทัย  

ชัยภูมิ นนทบุรี และนครศรีธรรมราช รวมลงพื้นที่ไป

แล้ว 8 จังหวัด ในระยะเวลาเกือบ 1 เดือน หลักใหญ่คือติดตาม

สถานการณ์น้ำา ซึ่งการลงแต่ละพื้นที่ก็มี ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงตบเท้าต้อนรับกัน

คึกคัก และบางจังหวัดยังมี ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลมาให้การ

ต้อนรับด้วย

รัฐมนตรีที่ร่วมคณะไปด้วยกันประจำา นอกจากจะมี บิ๊ก

ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ที่ติดตามนายกฯ แบบแพ็กคู่แล้ว ยังมี “สุชาติ ชม

กลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นายสุชาติถือเป็นทีมรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทมากขึ้น

ในช่วงนี้ เป็นที่ไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ เรียกว่าขึ้นหม้อมา

ตั้งแต่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนมีส่วนในการคัดสรรพื้นที่

และจังหวัดในการตรวจราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ในช่วงนี้ด้วย 

ซึ่งมีรายงานข่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งทีมงานฝ่าย

จัดเตรียมพาหนะในการลงพื้นที่ ให้ใส่ชื่อนายสุชาติร่วมคณะไป

ด้วยทุกครั้ง  

ขณะที่ในส่วนการทำางานของทีมตึกไทยคู่ฟ้า ยังคงมี เสธ.

มิตต์-พล.ต.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ และ เสธ.เก๋-พล.ต.ณัฐวุฒิ ภาสุ

วณิชยพงษ ์นายทหารใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ เป็นมือสำาคัญใน

การประสานกำาหนดการลงพื้นที่ต่างๆ เช่นเดิม และ 2 เสธ.ยัง

สลับกันติดตามนายกฯ ลงพื้นที่ รวมถึงทีมงานเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมข้อมูล พล.อ.ประยุทธ์จะใช้

บริการจากทีมข้าราชการเป็นหลัก ไม่ได้มีทีมอีเวนต์ส่วนตัว

แต่อย่างใด รวมถึงการพบปะพูดคุยกับประชาชนทุกครั้ง แม้

จะมีสคริปต์ที่เตรียมไว้ให้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ใช้สไตล์ของตัว

เอง และใช้เอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นสื่อสารกับชาวบ้าน เนื่องจาก

ช่วงที่เป็นทหารไปประจำาในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย จึงรู้จัก

ภาษาท้องถิ่นทุกที่ 

ขณะเดียวกัน การลงพื้นที่รอบนี้ที่ใครๆ มองว่าเป็นการ

เช็กกระแสเสียงของ พล.อ.ประยุทธ์ และเจ้าตัวเองก็หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ที่จะเจอทั้งคนรักและคนเกลียด ซึ่งช่วงนี้เจอ กลุ่มต่อ

ต้าน แทบทุกจุดที่ไป ทำาให้การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต้อง

เข้มงวด โดยฝ่ายความมั่นคง ตำารวจ ทหารในพื้นที่ตรวจราชการ

ของนายกฯ จะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตัวเอง

และจะมี ทีมทหารเสือราชิน ีประมาณ 20 กว่านาย เป็น

ส่วนหน้าลงไปดูพื้นที่ประมาณ 3 วันก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะลง

ไป โดยทีมนี้จะลงดูหน้างาน ติดตามการข่าวเชิงลึก ประสานกับ

ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ว่ามีกลุ่มใดเตรียมเคลื่อนไหวหรือไม่ และ

เป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบใด เพื่อจะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยง

การเผชิญหน้าระหว่างนายกฯ กับผู้ชุมนุม 

ส่วนของทีมรักษาความปลอดภัยยังคงใช้ทีมปกติทีม

เดิม ตั้งแต่เป็นรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่

ได้เพิ่มกำาลังเป็นพิเศษ 

สำาหรับการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในสัปดาห์หน้า

ได้เตรียมไว้เบื้องต้นที่ จ.อุบลราชธานี วันที่ 15 ตุลาคม เพื่อ

ติดตามสถานการณ์น้ำา ส่วนสัปดาห์ถัดไปกำาลังพิจารณาจาก

สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ อีกครั้ง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนได้

ตลอดเวลาตามความเร่งด่วนและผลกระทบของพื้นที่

และคงต้องดูลีลา “บิ๊กตู่” ว่าจะหยอดคำาหวาน ฝากวา

ทะเด็ด หรือผุดปริศนาทางการเมืองระหว่างทางหรือไม่!.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

ดี๋ยวนี้มีข่าวคนฆ่าตัวตายในสื่อมากขึ้น อัน

แสดงให้เห็นถึงสภาวะโรคซึมเศร้ากำาลัง

คุกคามสังคมเราอยู่ เป็นสิ่งที่รัฐพึงเร่ง

ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเยียวยาแก้ไขต่อไป แต่ในส่วน

ของกฎหมายอาญานั้น แม้คนที่ฆ่าตัวตายจะไม่

เป็นความผิด แต่ก็เกิดมีข้อวิพากษ์ว่า คนที่เห็น

คนอื่นพยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ช่วยเหลือนั้นจะ

เป็นความผิดอาญาหรือไม่ ครั้งนี้จะได้นำาเสนอ

หลักกฎหมายเบื้องต้นเพื่อศึกษากัน

กฎหมายอาญานั้นบัญญัติแบ่งความผิดไว้ ๒ 

ประเภท  ได้แก่

๑.ประเภทบัญญัติห้ามกระทำาการ หาก

กระทำาเป็นความผิด เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ 

(มาตรา ๓๓๔) ความผิดฐานฆ่าบุคคลอื่น (มาตรา 

๒๘๘) เป็นต้น

๒.ประเภทบัญญัติให้กระทำาการ หากไม่

กระทำาเป็นความผิด เช่น ความผิดฐานเป็นผู้

ควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริตปล่อยปละละเลยให้

บุคคลวิกลจริตออกเที่ยวไปโดยลำาพัง (มาตรา 

๓๗๓) ความผิดฐานไม่ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตกอยู่ใน

ภยันตรายแห่งชีวิต (มาตรา ๓๗๔) เป็นต้น

กลับมาที่ข้อวิพากษ์ข้างต้นสำาหรับคนที่

เห็นเหตุการณ์คนอื่นพยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่

ช่วยเหลือจะเป็นความผิดหรือไม่นั้น ต้องดูองค์

ประกอบความผิดก่อนซึ่งประมวลกฎหมายอาญา

บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๓๗๔ บัญญัติว่า “ผู้ใดเห็นผู้อื่นตก

อยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้ โดยไม่

ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วย

ตามความจำาเป็น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ”

บทบัญญัติดังกล่าวมาจากหลัก Good 

Samaritan Laws  อันเป็นหลักกฎหมายที่กำาหนด

ให้พลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้อื่น แม้ผู้อื่นนั้นไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับตนก็ตาม แต่การวินิจฉัยความ

ผิดจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ผู้เข้าช่วยเหลือนั้นต้อง

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นด้วย 

ตัวอย่างเช่น คนที่ว่ายน้ำาไม่เก่งหรือว่ายน้ำาไม่เป็น

เห็นคนกำาลังจมน้ำา หากไม่เข้าช่วยก็ไม่น่าจะผิด

เพราะคนที่เข้าไปช่วยอาจเกิดอันตรายได้ เป็นต้น

ส่วนข้อวิพากษ์ที่กล่าวนำาหัวเรื่องไว้นั้น ผล

จะเป็นประการใดก็แล้วแต่จะพิจารณาจากหลัก

กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง.

12 บทความ

เ

กฎหมายอาญาชวนคิด   

บนิ้วคร่าวๆ ก็กว่า 2 เดือนแล้ว ที่แก๊งป่วนเมืองซึ่ง

เรียกตัวเองว่า ทะลุแก๊ส กลุ่มอิสระ หรืออาชีวะไม่

เอาเผด็จการ หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ มีจุดประสงค์

สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนรำาคาญแก่สังคม ที่อ้างเอาเสรีภาพ

ประชาธิปไตยบังหน้าขับไล่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ให้พ้นจากตำาแหน่งโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อม

องคาพยพเปลี่ยน สามเหลี่ยมดินแดง เป็นค่ายสั่งสมกำาลัง

อาวุธ ทั้งระเบิดแสวงเครื่อง ไปป์บอมบ์ ระเบิดเพลิง กำาลังหลัก

จะอยู่ที่ ช่างกลนอกระบบ คอยจัดหาอุปกรณ์ให้กลุ่มหัวรุนแรง

ด่านหน้าตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำารวจควบคุมฝูงชน ที่มีโล่  กระบอง 

แก๊สน้ำาตาชนิดขว้าง แก๊สน้ำาตาชนิดยิง กระสุนยาง  รถฉีดน้ำา

แรงดันสูงหรือจีโน ที่ได้รับรองจากมติ ครม.ในการควบคุมฝูงชน 

กลุ่มทะลุแก๊ส เป็นการรวมตัวกันของหลายกลุ่มที่แยกตัว

ออกมาจากเครือข่าย 3 นิ้ว ร่วมกันเดินแบ่งกันต ีถึงจะอ้างไม่มี

แกนนำาแต่ก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ ที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ที่การข่าวของ

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทราบดี ว่าใครคือผู้ให้การช่วยเหลือ

สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง รวมทั้งท่อนำาเลี้ยงที่ผลักให้เด็กเยาวชน

กลายเป็นผู้ต้องหามีคดีติดตัวไปแล้วหลายร้อยคน

ถึงแม้แก๊งป่วนจะเริ่มลดน้อยลง แต่ความรุนแรงกลับยิ่ง

ทวีความรุนแรง บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

กำาชับให้ใช้เครื่องมือเข้ากับสถานการณ์ ลดความเสี่ยงที่อาจะได้

รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในเมื่อความโกรธแค้นถึงขีดสุด

เห็นตำารวจเป็นศัตรู ส่งผลให้ ส.ต.ต.ธนาวุฒิ จิรคเชนทร ์ผบ.หมู่ 

บก.อคฝ.ถูกปาระเบิดแสวงเครื่องใส่ ใบหน้าหายไปครึ่งซีกบาด

นั

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ปรับกลยุทธ์ตรึง ‘สายตรวจ’ ล็อกแฟลต

ห

ระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺม

สากิโย) เทศน์เล่าเรื่องพระอานนท์ ถ้าท่าน

ไม่ทูลขอพรข้อ ๕-๗ ก็จักมีคนพูดได้ว่า พระ

อานนท์บำารุงพระศาสดาไปทำาไมเพราะกิจเท่านี้พระองค์

ก็ยังไม่ทรงสงเคราะห์เสียแล้ว และหากท่านไม่ทูลขอพร

ข้อ ๘ เมื่อมีคนมาถามท่านลับหลังพระพุทธองค์ว่าคาถา

นี้สูตรนี้ชาดกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหน ถ้าท่านตอบ

เขาไม่ได้ เขาก็จะพูดได้ว่า พระอานนท์เฝ้าติดตามพระผู้

มีพระภาคเหมือนเงาของพระองค์อยู่เป็นเวลานาน ทำาไม

เรื่องเท่านี้ยังไม่รู้ ครั้นท่านได้ทูลชี้แจงแสดงโทษในข้อที่

ไม่ควรได้และอานิสงส์ในข้อที่ควรได้อย่างนี้แล้ว พระผู้

มีพระภาคจึงทรงประทานพรตามที่พระอานนท์กราบทูล

ขอทุกประการ ท่านพระอานนท์จึงได้รับตำาแหน่งพุทธ

อุปัฏฐากพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวัน

เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเป็นเวลา           

๒๕ พรรษา 

กิจที่ท่านทำาเป็นประจำาแก่พระพุทธเจ้าคือ ถวายน้ำา

สรง ๒ ครั้ง ถวายไม้ชำาระพระทนต์ ๓ ครั้ง นวดพระหัตถ์

และพระบาท นวดพระปฤษฎางค์ ปัดกวาดพระคันธกุฏิ

และบริเวณพระคันธกุฏิ ไปไหนก็ไม่ไกลพระศาสดา คิดอยู่

เสมอว่าเวลานี้พระศาสดาควรจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราควรทำา

สิ่งนี้ในเวลากลางคืน ท่านก็ถือด้ามประทีปดวงใหญ่ เดิน

ตรวจไปรอบบริเวณพระคันธกุฏิที่ประทับ ๙ ครั้ง ด้วยคิด

ว่าถ้าเราง่วงนอน นอนหลับก็จะไม่อาจขานรับเมื่อพระ

ศาสดาเรียกหาได้ ท่านจึงไม่ปล่อยด้ามประทีปจากมือ

ตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยเหตุนี้ในบรรดาพระภิกษุผู้เคยอุปัฏฐาก

พระพุทธเจ้ามาแล้ว จึงไม่มีใครทำาได้เสมอเหมือนท่าน 

พระอานนท์เป็นเสขบุคคลที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์

ในขณะนั้น การทำางานบริหารเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ว

ทำาได้ยาก  เพราะการบริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่าง

แยบคาย ชอบไม่ชอบ ถูกต้องไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นพระ

พระอานนท์ทุ่มทำางานให้พระพุทธเจ้าเสมือนเงา

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เทศน์เล่าเรื่อง

อรหันต์ไม่มีกิเลส ไม่สามารถบริหารจัดการได้ดี เพราะต้อง

ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณในการบริหารงาน พระอานนท์ทำา

หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยตัวเองไม่เห็นแก่ตัว ไม่เลือก

การดับทุกข์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง พระอานนท์ทุ่มเททำางานไม่ใช้

หลักอยู่กับพระพุทธเจ้าเหมือนเงา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงขยิบ

ตาเมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งการ ในช่วงเวลากลางคืน

ขณะทรงงีบบรรทม พระอานนท์ก็ไม่ได้นอน ลุกขึ้นเป็นระยะๆ 

หลายครั้งในแต่ละคืน บางคืนถึง ๘ ครั้ง มีทั้งไม้และตะเกียง

พร้อมอยู่ในมือ เดินทำาหน้าที่เวรยามให้ความปลอดภัยขณะ

บรรทม แสดงให้เห็นว่าพระอานนท์นอนคืนละไม่กี่ชั่วโมง 

บรรดารุกขเทวดาเห็นการทำางานอย่างทุ่มเทของ

พระอานนท์ก็รู้สึกสงสารจับใจ จึงถือโอกาสเข้าไปหาพระ

อานนท์ เพื่อตักเตือนด้วยความหวังดี การทำางานทุ่มเทถวาย

พระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่หรอก แต่ในขณะเดียวกันพระ

อานนท์ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย การปฏิบัติวิเวก ท่านคิดบ้างไหม

ว่าควรจะเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าเคยทรงสั่งสอนไว้ ควรมี

ระยะที่จะปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ด้วย

ขอให้เห็นถึงประโยชน์ของตนเอง ดับทุกข์ของตัวเอง  

เมื่อพระอานนท์ได้ฟังเทวดาเตือนก็คิดหนัก ชีวิตคนเรานั้น

อยู่ได้ไม่นานนัก แต่คำาสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มี

เวลาที่จะปลีกวิเวกเพื่อพิจารณาถึงคำาสั่งสอน แต่เมื่อคิดในใจ

อีกครั้งหนึ่ง หน้าที่ของพระอานนท์คือการทำาหน้าที่อุปัฏฐาก

พระพุทธเจ้า การปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องสำาคัญกว่าเรื่องของตัว

เอง จึงขอขอบคุณเหล่าบรรดารุกขเทวดาที่มาเตือน ใจหนึ่งก็

อยากจะคล้อยตาม แต่เมื่อนึกถึงหน้าที่ของตัวเองแล้ว  แม้ตัว

เองจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ตาม

พระอานนท์ยอมถวายชีวิตตัวเองเพื่อพระพุทธเจ้า ด้วย

ความรักและความศรัทธา พวกเราคงเคยได้ยินว่าพระเทว

ทัตหวังจะลอบปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการ 

กรอกเหล้าจนช้างเมามายและปล่อยช้างเพื่อจะเข้าไปเหยียบ

ฟาดงวงฟาดงาหมายจะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า ขณะ

นั้นพระพุทธเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางคณะสงฆ์ถึง ๕๐๐ รูป ช้าง

นาฬาคีรีเมามายวิ่งเข้ามาหาพระพุทธเจ้า บรรดาพระสงฆ์

ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด วิ่งกันจีวรปลิว

ไปเลย แต่ในช่วงนั้นพระอานนท์เข้าไปขวางทางช้างที่เมามัน

หมายจะเข้ามาปลงพระชนม์พระองค์ เรียกว่าต้องผ่านพระ

อานนท์ก่อนจึงจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้    

เรียกได้ว่าพระอานนท์ยอมถวายชีวิตตัวเองเพื่อให้

พระองค์ทรงปลอดภัย ในขณะที่พระภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่เหลือ

สักรูปเดียว โดยธรรมชาตินั้นผู้คนรักชีวิตตัวเอง แต่พระ

อานนท์นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เอาตัวเองเข้าไปขวาง 

พระพุทธเจ้ามีรับสั่งว่า “อานนท์จงหลีกไป ช้างอันตรายมาก

นัก ช้างแสดงอาการหมายจะฆ่า ปองร้าย” แต่พระอานนท์ก็

ยังนิ่งอยู่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเวลาจวนเจียนตัวแล้ว พระ

อานนท์ไม่ยอมหนีออกไปแน่นอนตามตำารา  พระพุทธเจ้าทรง

ใช้อิทธิปาฏิหาริย์แสดงความเมตตาต่อช้าง สยบช้าง พระองค์

แสดงออกถึงความรักอย่างไม่มีจำากัด เป็นพลังในการสยบผู้

ที่มุ่งมาดร้ายเข้ามาหา ปรากฏว่าช้างกราบหมอบอยู่ตรงหน้า

พระพักตร์ของพระพุทธเจ้า 

อิทธิปาฏิหาริย์มี ๒ นัย ใช้ศักยภาพเหนือมนุษย์ ตาม

หลักพระสูตรใช้พลังแผ่เมตตาแสดงความเป็นมิตรสยบผู้ที่

ดุร้าย พระพุทธเจ้ามีรับสั่งว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร  

พ

เบื้องหลัง ‘ทีมบิ๊กตู่’ ลงพื้นที่เช็กกระแส

ด้วยมือแผ่เมตตา แสดงถึงบทบาทพระอานนท์ทรงทุ่มเท

ชีวิต  เมื่อ ๓๐ ปีก่อนอาตมามีส่วนร่วมกับการวางแผนงาน

สร้างละครพระมหาเวสสันดรชาดก คนที่มีอายุเกิน ๓๐ ปี

คงจะได้รับชมละครเรื่องนี้ทางโทรทัศน์ในช่วงหกโมงเย็น

ถึงสองทุ่ม ตอนนั้นมีการนำาเสนอจะทำาเรื่องพระอานนท์

ต่อ ในการนำาเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาพ 

abstract ไม่สามารถนำาเสนอเป็นภาพตรงๆ ได้ ทางอินเดีย

สร้างเรื่ององคุลิมาลมีฉากพระพุทธเจ้า มีการดัดแปลง

ภาพยนตร์เป็นภาพใช้เสียงพระพุทธเจ้าออกจากฟ้า นัก

แสดงที่เป็นพระศาสดาของโลกคือคีนู รีฟ ทั้งยังมีการสร้าง

เป็นการ์ตูน พระอานนท์ไม่ใช่พระอรหันต์แต่เป็นสหชาติกับ

พระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าเสด็จนิวัตไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรก

หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อจะเทศนาสั่งสอนพระญาติ

ของพระองค์ ทรงออกผนวชเมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา 

ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๓๖-๓๗ ชันษา พระ

ราหุลทรงมีพระชนมายุ ๗ พรรษา พระนางยโสธราทรงชี้

ให้พระราหุลเห็นจากช่องประตูว่า “พ่อเจ้าทรงจีวรเดินนำา

หน้าคณะสงฆ์ เจ้าเข้าไปหาพ่อของเจ้า ขอพระราชมรดก

จากพระองค์”  เจ้าชายราหุลก็พาซื่อรับสั่งว่า “แม่บอกให้

มาหาพ่อ” ก็วิ่งเข้าไปตามประสาเด็ก ดึงจีวรพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าทรงเอ็นดูพระราหุล ไม่รู้จะให้มรดกอะไร

เพราะทิ้งมรดกไปหมดแล้ว รับสั่งให้พระสารีบุตรนำาพระ

ราหุลไปบวชเณร ในครั้งนั้นผู้คนมาเข้าเฝ้า พระญาติ

วงศ์ได้ประโยชน์จากการแสดงธรรมะมากมาย เมื่อเสด็จ

กลับจากกรุงกบิลพัสดุ์ผ่านเมืองเล็กๆ ที่มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ 

มหาดเล็กก็นำามาถวายตัวให้เจ้าชายสิทธัตถะเพื่อมาขอบวช 

ในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระอานนท์บวชเมื่อพระองค์ตรัสรู้

แล้ว ๒๐ ปี 

เป็นที่คาดหมายว่าพระอานนท์เกิดคนละรอบกับ

พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าและพระอานนท์มี

เรี่ยวแรงที่แตกต่างกัน การเกิดของพระอานนท์ในสมัยนั้น

สร้างความยินดีปรีดาปราโมทย์ให้กับพ่อแม่ญาติมิตร เมื่อมี

ลูกชายเกิดขึ้นในราชวงศ์ศากยวงศ์ ชื่ออานนท์มีความหมาย

เป็นที่ยินดีปราโมทย์.

ขอขอบคุณ พจมาลย์ เกียรติธร 

สุชาติ ชมกลิ่น
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‘สดมภ์’นำ�2สโตรก

สวิงออลไทยแลนด์
ภูเก็ต • สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรวัย 23 

ปีจากนราธิวาส เหล็กยังคมกริบ เก็บเข้า

มาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสามวัน 9 

อันเดอร์พาร์ 201 นำาหน้า ถิรวัฒน์ แก้วศิริ

บัณฑิต และนิรันดร์ แซ่อ้ึง 2 สโตรก ก่อนเข้า

รอบสุดท้ายกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ รายการสิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 

ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามลากู

น่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,674 หลา พาร์ 70 

จ.ภูเก็ต เมื่อวันท่ี 9 ต.ค.ท่ีผ่านมา

สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์ออลไทย

แลนด์ 2 รายการจากนราธิวาส ซึ่งออก

สตาร์ทด้วยการนำา 1 สโตรก ยังโชว์ผลงาน

ได้อย่างยอดเย่ียม โดยเฉพาะเหล็กข้ึนกรีนที่

พลาดเป้าไปเพียง 3 หลุมเท่านั้น ก่อนเก็บ

เข้ามาอีก 4 เบอร์ดี้ และจบรอบสามด้วย

สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมสามวันยังรั้ง

จ่าฝูงด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 201 

โดยมี ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต และนิรันดร์ 

แซ่อึ้ง ที่หวดเข้ามาอีกคนละ 2 อันเดอร์

พาร์ 68 ไล่หลังอยู่ 2 สโตรก

นักกอล์ฟจากนราธิวาส ซึ่งเมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งคว้าแชมป์ไทยแลนด์

พีจีเอทัวร์รายการแรกในอาชีพ ในการแข่ง

ขันที่บลูแคนยอน คันทรี่คลับ เลค คอร์ส 

เปิดเผยว่า “สภาพลมค่อนข้างแรง แต่

วันนี้มีแดดทำาให้เล่นง่ายข้ึนกว่าสองวันท่ีผ่าน

มา สำาหรับผมเกมวันน้ีโดยรวมถือว่าพอใจครับ 

เพราะลมแรงก็เลยพยายามตีลูกให้ออนให้

เยอะที่สุดเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองมาก

ขึ้น โดยรวมถือว่าตีได้อยู่ในเกณฑ์ที่เราคิด

ไว้แต่แรกครับ”

สดมภ์ยังได้กล่าวถึงการลุ้นแชมป์

ออลไทยแลนด์รายการที่สามในอาชีพ

ต่อจากชัยชนะในศึกสิงห์ พัทยา โอเพ่น 

2017 สมัยยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น และ

รายการธงชัย ใจดี ฟาวน์เดชั่น เมื่อปี 

2019 ว่า “รอบสุดท้ายก็เล่นเหมือนเดิม

ครับ ตีให้อยู่แฟร์เวย์ให้มากขึ้น ตีให้ออน

แล้วไปลุ้นพัตต์เอส แต่ที่สำาคัญสนามนี้ถ้า

มีลมแรงก็ค่อนข้างยาก เผื่อระยะลำาบาก 

และบางครั้งลมค่อนข้างวน ต้องมีสมาธิใน

แต่ละช็อตค่อนข้างมาก พยายามอยู่กับเกม

ตัวเองให้มากที่สุดครับ”

ส่วน ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต แชมป์

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการซึ่ง

มาแรงในช่วง 9 หลุมสุดท้าย โดยเฉพาะ

การเก็บ 4 เบอร์ดี้ในช่วง 5 หลุม ตั้งแต่

หลุม 10 ก่อนจบรอบสาม 2 อันเดอร์พาร์ 

68 เผยว่า “ออกไป 9 หลุมแรกไม่ค่อยดี

เท่าไหร่ครับ แต่ก็พยายามโฟกัสอยู่ในเกม

แล้วกลับมาเล่น 9 หลุมหลังได้ดีขึ้น ส่วนใน

รอบสุดท้ายหากตีแฟร์เวย์ให้มากขึ้น เพราะ

สองวันนี้ตีแฟร์เวย์น้อยไปหน่อย แล้วเพิ่ม

โอกาสด้วยการตีเหล็กเข้าไปใกล้ธงมากขึ้น 

ซึ่งแน่นอนว่าคงต้องสู้เพื่อแย่งแชมป์ครับ”

ทางด้าน รัชชานนท ์ 

ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟ

สมัครเล่นวัย 14 ปียังรักษา

มาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม 

ทำาสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 67 

เป็นวันท่ีสองติดต่อกัน สาม 6 

อันเดอร์พาร์ 204 เท่ากับภูสิทธ์ิ 

ทรัพย์อัประไมย ท่ีหวดเข้ามา 

67 เช่นเดียวกัน ขณะท่ี ปิยะ 

สว่างอรุณพร (65) และวิชญ

ภัทร สินสร้าง (69) ตามหลังผู้นำาอยู่ 4 สโตรก

ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 205

สำาหรับการแข่งขันในรอบสุดท้ายใน

วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค.2564 แฟนๆ กอล์ฟ

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

ผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิงทางเว็บไซต์ www.

allthailandgolftour.com และเฟซบุ๊กแฟน

เพจ All Thailand Golf Tour โดยเริ่มตั้งแต่

เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สรุปผลสิงห์ ล�กูน่� ภูเก็ต โอเพ่น 

(สน�มพ�ร์ 70)

201 สดมภ์ แก้วกาญจนา 69-65-67

203 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 70-65-

68, นิรันดร์ แซ่อึ้ง 68-67-68

204 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย 67-70-

67, รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (สมัครเล่น) 

70-67-67

205 ปิยะ สว่างอรุณพร 74-66-65, 

วิชญภัทร สินสร้าง 68-68-69

206 ฐิติพัศ เล็ม 74-64-68

207 เศรษฐี ประคองเวช 72-66-69, 

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 71-66-70, 

วอลเมอร์ มูริลโล (เวเนซุเอลา ) 69-66-72

208 ฉ่างไท้ สุดโสม 67-72-69,    

จาตุรนต์ ดวงไพชุม 73-66-69, เทพ

บดินทร์ อัมรนันทน์ 69-69-70, สาริศ 

สุวรรณรัตน์ 73-67-68, ชนะโชค เดชภิ

รัตนมงคล 70-66-72.

‘ราดูคานู’พลิกล็อกตกรอบอินเดียนเวลส์
อินเดียนเวลส์ • เอมมา ราดูคานู สาว

น้อยมหัศจรรย์จากสหราชอาณาจักร ตก

รอบสองเทนนิสดับเบิลยูทีเอ อินเดียนเวลส์ 

นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกนับจากสร้าง

เซอร์ไพรส์ในศึกยูเอส โอเพ่น ที่ผ่านมา 

แต่ในรายการนี้เธอพ่าย อเลียคซานดรา 

ซาสโนวิช จากเบลารุส 6-2 และ 6-4 เมื่อ

วันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา

เอมมา ราดูคานู ดาวรุ่งดวงใหม่

จากสหราชอาณาจักร ดูเล่นติดๆ ขัดๆ ใน

การกลับมาลงแข่งขันอย่างเป็นทางการ

เป็นแมตช์แรกนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.ที่

ผ่านมา ซึ่งสาวน้อยวัย 18 ปีช็อกวงการ

เทนนิสด้วยการเป็นมือควอลิฟายคนแรก

ในประวัติศาสตร์ที่ก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์        

แกรนด์สแลมสำาเร็จ 

ในแมตช์ชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยว

ศึกยูเอส โอเพ่น ที่ฟลัชชิง เมโดวส์ ใน

นิวยอร์ก ซึ่งเป็นการชิงชัยของสองนัก

เทนนิสที่นับว่าเป็นดาวดวงใหม่ของวงการ 

และเป็นราดูคานูที่เอาชนะเลย์ลาห์ เฟอร์

นานเดซ จากแคนาดาสองเซตรวดด้วย

สกอร์ 6-4, 6-3

ราดูคานูเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะในเกม

แรกของการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา แต่หลังจาก

นั้นเป็นต้นมากลับเป็นซาสโนวิชที่ควบคุม

สถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ในการเจอ

กันเป็นครั้งแรกในอาชีพของทั้งคู่

“แน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องผิดหวัง

ไม่ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ครั้งไหนก็ตาม” รา

ดูคานูกล่าว

“ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ก่อน 

ที่แมตช์จะเริ่มต้นขึ้นนั้น ฉันไม่ได้สร้าง

ความกดดันอะไรให้กับตนเองเลย เนื่องจาก

ฉันคิดอยู่เสมอว่าฉันไม่ใช่นักเทนนิสมาก

ประสบการณ์แต่อย่างใด ฉันเพิ่งอายุเพียง 

18 ปีเท่านั้น ฉันเพียงต้องการผ่อนคลาย

บ้าง”

ราดูคานูกล่าวต่ออีกว่า “คุณสามารถ

บอกได้เลยว่าเธอมีประสบการณ์ที่เหนือ

กว่าที่ฉันมี และเมื่อลงไปในสนามเธอ

สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ได้ดีกว่าที่

ฉันทำาได้”

มือไร้อันดับอย่างซาสโนวิช ลงเล่น

เป็นแมตช์ที่สองของทัวร์นาเมนต์ ขณะที่รา

ดูนาคาได้บายในรอบแรกของการแข่งขัน 

ซึ่งในเกมสุดท้ายนั้นซาสโนวิชชนะ 3 

คะแนนติดต่อกัน พร้อมออกนำา 40-0 ก่อน

จะปิดแมตช์จากการตีผิดพลาดเองของราดู

คานู ที่สาดแบ็กแฮนด์ออกหลังไป

แมตช์นี้สาวจากเบลารุสเสิร์ฟเอซไป

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ในเสิร์ฟแรกของ

เธอนั้นสามารถเก็บคะแนนได้มากถึง 67 

เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังอาศัยความได้เปรียบ

จากเสิร์ฟสองที่ไม่หนักหน่วงของราดูคานู 

พร้อมกับเลือกยิงช็อตวินเนอร์ได้ไม่ยาก

“ฉันค่อนข้างมีความสุขที่ได้มาเล่น

ที่นี่”  ซาสโนวิชกล่าว “เอมมาเพิ่งจะคว้า

แชมป์หญิงเดี่ยวยูเอส โอเพ่น มาหมาดๆ 

ส่วนฉันตกรอบแรกในรายการเดียวกันนั้น 

นั่นเป็นความแตกต่างของเราทั้งสองคน”

ซาสโนวิชจะผ่านเข้าสู่รอบสามโดย

จะเข้าไปเจอกับ ซิโมนา ฮาเล็ป มือวาง

อันดับสิบเอ็ดของรายการ

ทางด้านราดูคานูนั้น เธอเสิร์ฟเสีย

เองไปสี่ดับเบิลฟอลต์ และเก็บแต้มได้เพียง 

5 คะแนนเท่านั้นจากการเล่นเสิร์ฟสอง

ทั้งหมด 21 ครั้ง โดยราดูคานู มืออันดับ

ยี่สิบสองของโลกได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้า

มาเล่นในรายการนี้พร้อมกับการเป็นมือวาง

อันดับสิบเจ็ดของรายการ

ตอนที่คว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น มา

ครองนั้น ราดูคานูทำาในสิ่งที่ไม่เคยมีแชมป์

ยูเอส โอเพ่น คนใดเคยทำาได้ นั่นคือชนะ

รวด 10 แมตช์ติดต่อกัน และก้าวขึ้นไป

เพชรบุรี • บริษัท 

ออลแมนเนจเมนท ์                                

กรุ๊ป จำากัด หรือ

เอเอ็มจี ร่วมกับ

เครื่องดื่มตราช้าง เดินหน้าลุยต่อสนาม

ที่ 6 ในรายการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ 

แชมเปี้ยนชิพ 2021” ที่สนามเลควิว 

รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี 

ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองนักกีฬา, 

แคดดี้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อเฝ้าระวังและป้อง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขัน โดยบริหารจัดการ

แข่งขันแบบบับเบิลแอนด์ซีล พร้อมทั้ง

ให้เฝ้าระวังตนเองในการถือปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A 

โดยนักกอล์ฟที่ทำาผลงานดีที่สุด

เป็น ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ และภิมพิศา  

สีสุธรรม สองนักกอล์ฟคลาสเอ (ชาย-

หญิง) สามารถตีอันเดอร์สนามได้ โดย

กดไปถึง 3 อันเดอร์ คว้าแชมป์คลาส

เอไปครองทั้งประเภทชายและประเภท

หญิง 

สำาหรับผลการแข่งขัน “ช้าง จู

เนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2021” ที่

สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 

คลับ (คอร์สซี-ดี) จ.เพชรบุรี มีดังนี้

คลาสเอส ชาย รุ่นนี้ฝีมือสูสีไม่

ยอมกัน รอบสุดท้ายเป็นการขับเคี่ยว

กันระหว่าง กิตติพศ ไทยประยูร และ

จิรเดช เชาวรัตน์ ที่บี้กันมาตลอด จบ 

18 หลุม สกอร์เท่ากันที่อีเวนพาร์ ต้อง

ตัดสินด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 1 พาร์ 

4 ผลปรากฏว่า กิตติพศอาศัยความนิ่ง

พัตต์เบอร์ดี้ ได้ ชนะเพลย์ออฟเก็บถ้วย

แชมป์เพิ่มอีก 1 สนาม สกอร์รวมสอง

วันอีเวนพาร์ 144 (72-72) 

ส่วน จิรเดชจบที่ 2 สกอร์รวม

อีเวนพาร์ 144 (72-72) ที่ 3 ภูษณะ                                     

พุทธชนาธิป สกอร์รวม 4 โอเวอร์

พาร์ 148 (75-73) ส่วนคลาสเอส หญิง 

แชมป์เป็นของ พิมพาภรณ์ ทิพย์เจริญ 

สกอร์รวมสองวัน 43 โอเวอร์พาร์ 187 

(92-95)     

คลาสเอ ชาย แชมป์เป็นของ ชุติ

พนธ์ จรรยาสวัสดิ์ รอบสุดท้ายฟอร์ม

แรง คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 3 

คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแบบไม่เสียเซตให้กับ

ใครแม้แต่คนเดียว ทว่าในแมตช์น้ีท่ีอินเดียน                           

เวลส์ ซาสโนวิชคว้าชัยชนะเซตแรกไป

ครองแบบง่ายดาย

ซาสโนวิชได้เล่นเกมเสิร์ฟของ

ตนเองในเกมสุดท้ายของเซตแรก และ

จากการเสิร์ฟลูกเอซลงกลางคอร์ตก็ขยับ

นำาหน้า 40-30 อย่างไรก็ตามราดูคานูสาด

แบ็กแฮนด์ไล่ตามตีเสมอ 40-40 แต่การตี

โฟร์แฮนด์ผิดพลาดของราดูคานูส่งให้ซาส

โนวิชได้เปรียบ

ซาสโนวิชปิดเซตแรกด้วยการเล่น

ลูกล็อบไปท้ายคอร์ต หลังจากราดูคานูเล่น

ช็อตวอลเลย์ง่ายๆ แต่กลับกลายเป็นการใส่

พานให้กับคู่ต่อสู้

“ฉันดีใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัน

นี้ เนื่องจากฉันสามารถเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดต่างๆ และจะเป็นอีกหนึ่งบท

เรียนสำาหรับฉัน” ราดูคานูกล่าว “เธอมี

ประสบการณ์มากกว่าฉันอย่างแน่นอน เธอ

ผ่านประสบการณ์ที่ต้องตกเป็นรอง 4-2 

เกมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว”

“นี่เพิ่งเป็นการแข่งขันดับเบิลยูทีเอ

รายการที่สามในปีนี้ของฉันเท่านั้นเอง ดัง

นั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไร และสำาหรับตัวฉัน

เองก็เดินหน้าต่อไปด้วยการเริ่มต้นใหม่อีก

ครั้ง หรือไม่ก็ลองวิธีการอื่นๆ ดูบ้าง” ราดู

คานูกล่าวในที่สุด 

ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆ ที่น่า

สนใจ ซิโมนา ฮาเล็ป ชนะ มาร์ตา คอสต์

ยุค จากยูเครน 7-6 (7/2), 6-1 และอิกาส                                                                            

เวียเทก มือวางอันดับสองของรายการ

จากโปแลนด์ ชนะ เพทรา มาร์ติซ จาก

โครเอเชีย 6-1, 6-3

สำาหรับในประเภทชาย แอนดี     

เมอร์เรย์ จากสหราชอาณาจักร เอาชนะอา

เดรียน มานนาริโน จากฝรั่งเศส สองเซต

รวด ด้วยสกอร์ 6-3, 6-2.

อันเดอร์พาร์ 141 

(70-71) อันดับสอง 

คุณานนต์ กอวณิชกุล 

สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 

146 (71-75) และอันดับ

สาม พรหมพจน์ ทรงกลด 

สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 

147 (73-74)  

คลาสเอ หญิง 

อันดับหนึ่ง ภิมพิศา สีสุธรรม 

ฟอร์มแรงไม่มีแผ่ว กด 3 

อันเดอร์พาร์ 141 (71-70) คว้า

แชมป์ในรุ่นนี้กลับบ้านสบายๆ 

ทิ้งที่สอง บุษปภาพร สุขเติม ที่

ทำาสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 

(74-74) ส่วนมธุสร รอดเณร จบ

อันดับสาม พ่ายเคาต์แบ็กบุษปภา

พร สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 

(74-74)  

คลาสบี ชาย 

แชมป์เป็นของ ประ

กฤษฎิ์ จุมพลา สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 

146 (74-72) อันดับสอง พิสิษฐ์ คมกล้า 

สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 (78-74) 

แชมป์สนาม 6 • ดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (คนกลาง) รองประธานจัดการแข่งขัน “ช้าง 

เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2021” ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์กอล์ฟ

เยาวชนคลาสเอ (ชาย-หญิง) ในการแข่งขันรายการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 

2021” ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี. 

ภิมพิศา สีสุธรรม

และอันดับสาม วิศว์ จิตตธร สกอร์

รวม 12 โอเวอร์พาร์ 156 (81-75)

คลาสบี หญิง อันดับ

หนึ่ง ณพจิรา ลือศรัทธา 

สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 

151 (75-76) อันดับสอง 

ปริม ปราชญ์นคร สกอร์รวม 13 

โอเวอร์พาร์ 157 (79-78) และ

อันดับสาม ปัณฑิตา ผาวิชัย 

สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 

159 (79-80)

คลาสซี ชาย อันดับ

หนึ่ง ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 

สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 

(76-77) อันดับสอง ธนิสร พิศ

เพ็ง สกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ 

156 (79-77) และอันดับสาม 

ฐณาณัฐ การุญ พ่ายเคาต์แบ็ก

ธนิสรไปอย่างน่าเสียดาย สกอร์

รวม 12 โอเวอร์พาร์ 156 

(77-79) 

และคลาสซี หญิง มา

ริษา โตใจ คว้าแชมป์ไปครอง

อีกสนามหลังทำาสกอร์รวม 13 

โอเวอร์พาร์ 157 (83-74) และอันดับ

สอง ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ สกอร์รวม 

21 โอเวอร์พาร์ 165 (85-80).

‘ชุติพนธ์-ภิมพิศ�’

แชมป์ช้�งจูเนียร์ที่เลควิว
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14 ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

เตือนรับมือ

อน่ึง มรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้กำ�ลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันด� 

มัน ภ�คใต้ และอ่�วไทย ลักษณะ

เช่นน้ีทำ�ให้ภ�คใต้มีฝนตกหนัก

บ�งแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเล                                                      

อันด�มันและอ่�วไทยตอนบนมี

กำ�ลังแรงข้ึน โดยทะเลอันด�มันมี

คลื่นสูง 2-3 เมตร อ่�วไทยตอน

บนมีคล่ืนสูงประม�ณ 2 เมตร 

ส่วนอ่�วไทยตอนล่�งคลื่นสูง 1-2                                                     

เมตร และบริเวณท่ีมีฝนฟ้�คะนอง 

คลื่นสูงม�กกว่� 3 เมตร ขอให้ช�ว

เรือเดินเรือด้วยคว�มระมัดระวัง 

และเรือเล็กควรงดออกจ�กฝ่ังใน

ระยะน้ี

จึงขอให้ประช�ชนติดต�ม

ประก�ศจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� 

และส�ม�รถติดต�มข้อมูลท่ีเว็บ 

ไซต์กรมอุตุนิยมวิทย� http://

www.tmd.go.th หรือท่ี 0-2399-

4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด�                                                   

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ด 

ไทย ในฐ�นะผู้บัญช�ก�รป้องกัน

และบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ 

ได้ส่ังก�รไปยังผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ทุกจังหวัดเตรียมคว�มพร้อมรับ

สถ�นก�รณ์อุทกภัย พร้อมท้ัง

กำ�ชับก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง

แผนเผชิญเหตุจ�กพ�ยุโซนร้อน 

ไลออนร็อก

ให้กองอำ�นวยก�รป้องกัน                                                   

และบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด                                                     

ถือปฏิบัติต�มแนวท�งท่ีกำ�หนด                                                                

ตลอดจนข้อส่ังก�รในท่ีประชุมกองบัญช� 

ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่ง

ช�ติเมื่อวันท่ี 14 กันย�ยน 2564 โดย

เคร่งครัดและดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง 

ให้คณะทำ�ง�นติดต�มสถ�นก�รณ์ของ

จังหวัดติดต�มปริม�ณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีท่ีเคยประสบอุทกภัย 

น้ำ�ท่วมขัง และดินโคลนถล่ม

เม่ือเกิดเหตุส�ธ�รณภัยในพ้ืนท่ี 

ให้จัดชุดปฏิบัติก�รจ�กหน่วยร�ชก�ร

ฝ่�ยพลเรือน ทห�ร ตำ�รวจ มูลนิธิ 

อ�ส�สมัคร ประช�ชนจิตอ�ส� เร่ง

เข้�คล่ีคล�ยสถ�นก�รณ์ พร้อมท้ังดูแล

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในด้�นต่�งๆ 

อ�ทิ ด้�นก�รดำ�รงชีพ ด้�นส�ธ�รณสุข 

ด้�นก�รคมน�คม ตลอดจนจัดต้ังโรง

ครัวพระร�ชท�นในก�รประกอบเล้ียง 

พร้อมท้ังแจกจ่�ยถุงยังชีพต�มวงรอบ 

โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีประสบภัยท่ีอยู่ห่�ง

ไกลและเข้�ถึงได้ย�ก เพ่ือบรรเท�

คว�มเดือดร้อนของประช�ชนจนกว่�

สถ�นก�รณ์จะเข้�สู่ภ�วะปกติ 

ห�กสถ�นก�รณ์มีแนวโน้มรุนแรง

ในพ้ืนท่ี ให้ผู้อำ�นวยก�รส่ังก�รอพยพ

ประช�ชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยไปยังพ้ืนท่ี

ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงท่ีจัดเตรียมไว้

โดยทันที โดยให้ฝ่�ยปกครอง กำ�นัน 

ผู้ใหญ่บ้�น ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เครือข่�ยอ�ส�สมัคร ประช�ชน

จิตอ�ส� เข้�ดูแลให้คว�มช่วยเหลือ

ประช�ชนอย่�งเป็นระบบ ท้ังน้ี ก�ร

ปฏิบัติก�รให้ดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับ

ม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุขใน

ก�รป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน� 2019 (โควิด-19).

ติดโควิดทรงตัว

เป็นก�รติดเช้ือในประเทศ 10,554 ร�ย 

ม�จ�กระบบเฝ้�ระวังและระบบบริก�ร 

9,881 ร�ย ม�จ�กก�รค้นห�เชิงรุกใน

ชุมชน 673 ร�ย จ�กเรือนจำ�และท่ีต้อง

ขัง 67 ร�ย และเป็นผู้เดินท�งม�จ�กต่�ง

ประเทศ 9 ร�ย  

ทำ�ให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่

ปี 63 จำ�นวน 1,700,067 ร�ย ผู้รักษ�

ห�ยป่วยเพ่ิม 10,542 ร�ย ยอดรวมห�ย

ป่วยสะสมต้ังแต่ปี 63 จำ�นวน 1,572,332 

ร�ย อยู่ระหว่�งก�รรักษ� 110,128 ร�ย 

อ�ก�รหนัก 2,967 ร�ย ใส่เครื่องช่วย

ห�ยใจ  677 ร�ย เสียชีวิตเพ่ิม 73 ร�ย 

เป็นช�ย 44 ร�ย หญิง 29 ร�ย เป็นผู้ท่ี

มีอ�ยุ 60 ปีข้ึนไป 54 ร�ย มีโรคเร้ือรัง 

12 ร�ย เสียชีวิตม�กท่ีสุดใน กทม. 12 

ร�ย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 63 

จำ�นวน 17,607 ร�ย ส่วนยอดฉีดวัคซีน

วันท่ี 8 ต.ค. 1,010,072 โดส ยอดฉีด

วัคซีนสะสมต้ังแต่ 28 ก.พ.64 จำ�นวน 

59,308,772 โดส ขณะท่ีสถ�นก�รณ์โลก

มีผู้ติดเช้ือสะสม 237,995,075 ร�ย เสีย

ชีวิตสะสม 4,857,370 ร�ย 

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

ม�กท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,280 ร�ย, 

ยะล� 650 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 519 

ร�ย, สงขล� 504 ร�ย, ชลบุรี 488 ร�ย,  

นร�ธิว�ส 470 ร�ย, ปัตต�นี 413 ร�ย,  

ระยอง 359 ร�ย, ร�ชบุรี 348 ร�ย และ

จันทบุรี 315 ร�ย

น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง

ผลก�รดำ�เนินก�รรัฐบ�ลเร่ิมเดินหน้�

ก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเดือนตุล�คม 

2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษ� กลุ่ม

เป้�หม�ยท่ีมีอ�ยุ 12-18 ปีทุกคนผ่�น

สถ�บันก�รศึกษ�ว่� ขณะน้ีมีผู้แจ้งคว�ม

ประสงค์เข้�รับก�รฉีดแล้วประม�ณ 3.8 

ล้�นคน จ�กตัวเลขกลุ่มเป้�หม�ยมีอยู่

ประม�ณ 5 ล้�นคน คิดเป็นร้อยละ 71 

และค�ดว่�มีตัวเลขผู้แจ้งคว�มประสงค์

ฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยก�รฉีด

วัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 7 ต.ค. มีนักเรียน

ท่ี ได้รับก�รฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 แล้ว

ประม�ณ 150,190 ร�ย ร้อยละ 3.3 และ

ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ไปแล้วประม�ณ 1,825 

ร�ย กระทรวงศึกษ�ธิก�รและกระทรวง

ส�ธ�รณสุขจะเดินหน้�ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ให้แก่เด็ก/นักเรียนอย่�งต่อเนื่อง

กรณีท่ีมีกระแสข่�วผ่�นส่ือต่�งๆ 

และท�งโซเชียลส่ือออนไลน์ เช่น ใน

แพลตฟอร์ม TikTok เด็กบ�งกลุ่มได้

ออกม�แสดงคว�มกังวลต่อผลข้�งเคียง

จ�กก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขอให้คว�ม

เชื่อม่ันว่� ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ท่ีรัฐบ�ลนำ�

ม�ฉีดให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้�หม�ย มี

คว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พสูง ได้

ม�ตรฐ�นระดับส�กลและท่ัวโลกยอมรับ 

โดยได้ผ่�นก�รตรวจสอบและอนุมัติ

รับรองคุณภ�พเรียบร้อยแล้วท้ังจ�ก

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO), องค์ก�ร

อ�ห�รและย�สหรัฐ หรือเอฟดีเอ (FDA) 

รวมท้ังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� (อย.) กระทรวงส�ธ�รณสุขของ

ไทยด้วย 

แม้ก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์จะมีผล

ข้�งเคียงในลักษณะต่�งๆ อยู่บ้�ง ท้ังผล

ข้�งเคียงท่ีไม่รุนแรง เช่น ปวดกล้�มเน้ือ 

อ่อนเพลีย คลื่นไส้ หน�วส่ัน รวมถึงผล

ข้�งเคียงท่ีค่อนข้�งรุนแรง เช่น อ�ก�ร

กล้�มเน้ือหัวใจอักเสบ แต่จ�กข้อมูลของ

คณะอนุกรรมก�รด้�นโรคโควิด-19 ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมก�รท่ีปรึกษ�

ระดับโลกด้�นคว�มปลอดภัยของวัคซีน

ประจำ�องค์ก�รอน�มัยโลก (GACVS) ระบุ

ว่� วัคซีนชนิด mRNA มีประโยชน์ในก�ร

ป้องกันโรคโควิด-19 ม�กกว่�คว�มเส่ียงท่ี

จะทำ�ให้เกิดโรคกล้�มเน้ือหัวใจข�ดเลือด

และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ช่วยลดจำ�นวนผู้

ป่วยท่ีต้องเข้�รักษ�ในโรงพย�บ�ล และ

ลดก�รเสียชีวิตจ�ก COVID-19 ได้  

รองโฆษกรัฐบ�ลเผยว่� หล�ย

ประเทศได้เดินหน้�ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้

แก่เด็กไปก่อนหน้�น้ีแล้ว อ�ทิ สหรัฐ สห

ร�ชอ�ณ�จักร ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ ญ่ีปุ่น 

สเปน นอร์เวย์ เป็นต้น ท�งบริษัท ไฟ

เซอร์-ไบโอเอ็นเทค (Pfizer-BioNTech) 

ยังได้ยื่นคำ�ขอต่อองค์ก�รอ�ห�รและย�

สหรัฐ (FDA) อย่�งเป็นท�งก�รแล้ว เพื่อ

ให้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 กับเด็กอ�ยุ

ระหว่�ง 5-11 ขวบ เป็นก�รฉุกเฉิน ห�ก

ผ่�นก�รรับรองของ FDA ค�ดจะส�ม�รถ

ใช้ได้ในเดือนพฤศจิก�ยนน้ี

“ก�รฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน

มีคว�มสำ�คัญม�ก เพ่ือสร้�งภูมิคุ้มกัน

ของสังคมให้เข้มแข็งม�กข้ึน และให้

เด็กได้กลับไปเรียนในรูปแบบปกติโดย

เร็ว พร้อมเตรียมรับก�รเปิดภ�คเรียน

เดือนพฤศจิก�ยนน้ี นอกจ�กน้ี รัฐบ�ล

โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขและกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ยังพิจ�รณ�ให้มีก�รตรวจ 

ATK (Antigen Test Kit) แบบสุ่มตัวอย่�ง

ประม�ณ 10-15% ของจำ�นวนนักเรียน

ในทุกๆ 2 สัปด�ห์ ท้ังน้ี เพื่อสร้�งคว�ม

ม่ันใจกับนักเรียนในก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี 

ยังกำ�ชับให้สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นท่ี

เก่ียวข้องเร่งให้ข้อมูลสร้�งคว�มเข้�ใจท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับประสิทธิภ�พและอัตร�

ก�รเกิดผลข้�งเคียงจ�กวัคซีน เพ่ือให้

นักเรียนคล�ยคว�มกังวลจ�กผลท่ีเกิดข้ึน

ด้วย” น.ส.รัชด�กล่�ว

ขณะท่ีกระทรวงส�ธ�รณสุขเผย

ว่� วัคซีนไฟเซอร์ท่ีซ้ือ 30 ล้�นโดส จะ

ทยอยส่งคร้ังละ 1.5-2 ล้�นโดส ล็อต

แรกถึงเมื่อ 29 กันย�ยน 64 ได้นำ�ไปฉีด

ให้นักเรียนแล้ว และสัปด�ห์หน้�จะม�

อีก 1.5 ล้�นโดส ยืนยันมีเพียงพอสำ�หรับ

นักเรียนมัธยมศึกษ�หรือเทียบเท่�ท่ีผู้

ปกครองแจ้งคว�มประสงค์ไว้

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� 

สหร�ชอ�ณ�จักรปรับหรือลดจำ�นวน

ประเทศหรือดินแดนท่ีอยู่ใน “บัญชีสี

แดง” หม�ยถึงประเทศและดินแดนท่ีมี

คว�มเส่ียงสูงในก�รเดินท�งไปเยือน ลด

ลงจ�ก 54 ประเทศ เหลือ 7 ประเทศ 

โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีถูก

ปลดออกจ�กบัญชีแดง จะเร่ิมมีผลต้ังแต่

เวล� 04.00 น. ของวันท่ี 11 ต.ค.64 ต�ม

เวล�สหร�ชอ�ณ�จักร. 

‘ไทยภักดี’

น�ยสุวินัย ภรณวลัย ประธ�นยุทธศ�สตร์

วิช�ก�ร สถ�บันทิศท�งไทย,  น�ยส�ธิต 

เซกัล อดีตแกนนำ� กปปส. และบุคคล

มีช่ือเสียงอีกหล�ยคน เข้�แสดงคว�ม

ยินดี

นพ.วรงค์กล่�วว่� ในช่วง 1 ปีเศษ

ท่ีผ่�นม� มีกระบวนก�รล้มล้�งสถ�บัน 

โดยเห็นชัดเจนท่ีจ�บจ้วงเบ้ืองสูง อ้�ง

จะปฏิรูปสถ�บันเพ่ือท่ีจะแก้ไข ม.112 

และแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ โดยใช้

วิธีก�รยุยงปลุกป่ันเย�วชนจ�กอ�จ�รย์

ในมห�วิทย�ลัย กระบวนก�รเหล่�น้ี

ขย�ยใหญ่โต เชื่อมโยงท้ังในสภ� นอก

สภ� องค์กรต่�งประเทศ และเครือข่�ย

ต่�งประเทศ ท่ีผ่�นม�เร�ทำ�ได้เพียง 2 

อย่�งคือเปิดเผยคว�มจริงและพย�ย�ม

ใช้ข้อกฎหม�ย แต่ทำ�แค่ 2 อย่�งน้ันไม่

เพียงพอ โดยส่ิงท่ีต้องทำ�เพื่อให้เกิดคว�ม

ย่ังยืนต่อสถ�บันหลักของช�ติม�กท่ีสุด

คือ ประช�ชนต้องอยู่ดีกินดี รัฐบ�ลต้อง

ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เข�กล่�วว่� ปัญห�ท่ีเป็นร�ก

เห ง้�ของประเทศในอดีต ท่ี ผ่�นม�

เกิดจ�กนักก�รเมืองนำ�ไปสู่ก�รปฏิวัติ

รัฐประห�ร มีก�รต้ังคณะกรรมก�รยก

ร่�งรัฐธรรมนูญข้ึนม� และจะเห็นได้

ชัดว่�ในรัฐธรรมนูญ 60 น้ัน ระบุไว้

ในหมวดของก�รเลือกต้ัง ว่�ก�รเลือก

ต้ังในอดีตท่ีใช้บัตร 2 ใบ ส.ส.ไม่ได้ม�

จ�กประช�ชน แต่ ส.ส.คือตัวเเทนของ

พรรคก�รเมืองและน�ยทุนเจ้�ของพรรค

“ส่ิงท่ีผมเศร้�ใจคือ ขณะน้ี ส.ส.ใน

สภ�คิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบในอดีต

ท่ีสร้�งปัญห�ให้กับประเทศ ตนก็เสียด�ย

ผู้ใหญ่ท่ีเค�รพนับถือและพย�ย�มช่วยท่ี

บ�งคร้ังก็ไม่เข้�ใจคว�มซับซ้อนท�งก�ร

เมือง เป็นรัฐธรรมนูญลักไก่ ขัดหลัก

ก�รอย่�งชัดเจน และขัดรัฐธรรมนูญ

อย่�งชัดเจน แต่ไม่เป็นไรถ้�ทุกคนช่วย

กัน ช่องท�งก็ยังคงมี ท้ังก�รย่ืนศ�ล

รัฐธรรมนูญ โดยยื่นผ่�นผู้ตรวจก�รเเผ่น

ดิน ซ่ึงตนขอชวนประช�ชนใช้สิทธ์ิร้อง

ผ่�นผู้ตรวจก�รเเผ่นดินต้ังแต่สัปด�ห์

หน้� ต�มม�ตร� 213 ของรัฐธรรมนูญ”

นพ.วรงค์เผยว่� ส่ิงท่ีต้องเน้นย้ำ�

คือก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน 

เป็นปัญห�ร�กฐ�นของประเทศเกิดม�

ต้ังแต่ พ.ศ.2475 ท่ีคณะร�ษฎรปล้น

พระร�ชอำ�น�จม� ไม่ยอมว�งโครงสร้�ง

ร�กฐ�นนำ�ไปสู่ก�รทุจริต ให้เงินสินบน

ม�จนถึงปัจจุบันน้ี พรรคไทยภักดีสัญญ�

ว่�จะเข้�ไปปร�บโกง รวมไปถึงปฏิรูป

ตำ�รวจ ปฏิรูปก�รศึกษ� ปฏิรูปร�ค�พืช

ผลท�งก�รเกษตร โดยจะเห็นว่�ปัญห�

ทุกอย่�งเกิดจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชันท้ัง

น้ัน

“พรรคไทยภักดี เป็นพรรคของ

ประช�ชน ท่ีจะไม่ขอรับเงินทุนแบบ

ผูกข�ด จะเอ�เงินม�ให้เป็นร้อยล้�นก็ไม่

เอ� เพร�ะเชื่อว่�น�ยทุนท่ีมีขน�ดใหญ่

เม่ือลงทุนแล้วก็ต้องม�ห�ผลประโยชน์

จ�กประช�ชนอีก เงินของคนพวกน้ีแพ้

เงินของประช�ชน ไทยภักดีจะห�รูปแบบ

ในก�รระดมทุนไม่เหมือนพรรคก�รเมือง

อื่น เร�จะระดมทุนด้วยก�รทำ�เส้ือยืด 1 

ล้�นตัว ร�ค�ก็แล้วแต่ประช�ชน”

ท้ังน้ี นพ.วรงค์ได้ประก�ศพร้อม

รับไม้ต่อตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีจ�ก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� แต่ย้ำ�ว่� 

พล.อ.ประยุทธ์จะส่งไม้ต่อหรือไม่ อยู่ท่ี

เสียงของประช�ชน และพร้อมสู้สน�ม

เลือกต้ังในทุกกติก� ไม่ว่�บัตรเลือกต้ัง

ใบเดียวหรือบัตรสองใบ รวมถึงยืนยันจะ

ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังครบทุกเขต ไม่ว่�

กฎหม�ยจะกำ�หนด 350 เขต หรือ 400 

เขต และเปิดเผยคว�มคืบหน้�ของพรรค

ไทยภักดีในกระบวนก�รคัดเลือกผู้สมัคร

ได้เกือบครบท่ัวประเทศแล้ว และจะส่ง 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ

ไม่ยุบฝ่ายค้านรอไปก่อน

น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี กล่�วถึง

กระแสก�รยุบสภ� โดยยืนยันว่�น�ยกฯ

ไม่มีก�รยุบสภ�อย่�งแน่นอน และจะอยู่

ครบเทอม เน่ืองจ�กขณะน้ีประเทศได้

เกิดสถ�นก�รณ์ หล�ยอย่�งท้ังก�รแพร่

ระบ�ดเช้ือโควิด-19 และสถ�นก�รณ์

น้ำ�ท่วมท่ีเกิดข้ึนในหล�ยจังหวัด และ

น�ยกฯ รัฐบ�ลก็กำ�ลังแก้ไขปัญห�ให้กับ

ประช�ชน เพื่อให้สถ�นก�รณ์คล่ีคล�ย

ลงให้ได้

เข�ย้ำ�ว่�ก�รลงพ้ืนท่ีของน�ยกฯ 

รองน�ยกฯ และรัฐมนตรีอย่�งต่อเนื่อง

น้ัน เนื่องจ�กขณะน้ีเกิดน้ำ�ท่วมในหล�ย

พ้ืนท่ี ประช�ชนได้รับคว�มเดือดร้อน

เป็นจำ�นวนม�ก จึงเป็นหน้�ท่ีของน�ยกฯ 

และรัฐมนตรีทุกคนจะต้องลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ไปให้คว�มช่วยเหลือ โดยไม่ใช่เป็นก�ร

ลงพ้ืนท่ีห�เสียงหรือเตรียมก�รยุบสภ�

เพื่อเลือกต้ังใหม่

“ผมขอให้พรรคร่วมฝ่�ยค้�นได้รอ

ไปก่อน เพร�ะน�ยกฯ ไม่ยุบสภ�อย่�ง

แน่นอน น�ยกฯ จะไม่ท้ิงประช�ชนท่ี

ขณะน้ีกำ�ลังได้รับคว�มเดือดร้อนอยู่ ห�ก

ฝ่�ยค้�นอย�กเข้�ม�มีอำ�น�จ ก็ขอให้

เข้�ม�ต�มกติก�หลังน�ยกฯ หมดว�ระ

แล้ว และท�งท่ีดีฝ่�ยค้�นน่�จะเอ�เวล�

น้ีไปช่วยเหลือประช�ชนท่ีกำ�ลังประสบ

ปัญห� ให้ประช�ชนได้เห็นคว�มดีของ

ฝ่�ยค้�นบ้�ง ม�กกว่�ก�รออกม�พูด

กล่�วห�โจมตีคนอื่นหวังผลท�งก�รเมือง

ของตนเอง อย่�หวังว่�น�ยกฯ จะยุบ

สภ�ก่อนครบว�ระ ไม่มีแน่นอน คงเป็น

แค่ฝันกล�งวันหรือฝันค้�งของฝ่�ยค้�น 

ให้ระวังกระห�ยอย�กมีอำ�น�จอย�ก

เป็นรัฐบ�ลม�กเกินไประวังอกแตกต�ย

ก่อน เพร�ะน�ยกฯ มีผลง�นรัฐบ�ลดี

วันดีคืน เลือกต้ังสมัยหน้� มีโอก�สสูง

ท่ีฝ่�ยค้�นก็ยังจะรักษ�คว�มเป็นแชมป์

ฝ่�ยค้�นได้เหมือนเดิม ไม่มีโอก�สเป็น

รัฐบ�ลอย่�งแน่นอน เพร�ะประช�ชน

ส่วนใหญ่มองว่�เหม�ะสมทำ�หน้�ท่ีค้�น

ได้ดีม�ก ไม่สมควรม�เป็นรัฐบ�ล เพร�ะ

ผลง�นและฝีมือไม่ถึง ทำ�หน้�ท่ีไม่ได้ด่ัง

ใจประช�ชน” น�ยเสกสกลกล่�ว 

น.ส.อรุณี ก�สย�นนท์ โฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่�วถึงผลก�รสอบสวน

ของคณะกรรมก�รวินัยและจริยธรรม

ของพรรคเพื่อไทย ต่อสม�ชิกสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรพรรคเพื่อไทย ท่ีกระทำ�ก�รขัดมติ

พรรคในก�รลงมติอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ โดยคณะกรรมก�รวินัย

และจริยธรรมพรรคเพ่ือไทยเสนอให้

ลงโทษสม�ชิกพรรค 2 คน ได้แก่ น�ย

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ

น�งพรพิพล ธรรมส�ร ส.ส.ปทุมธ�นี ให้

พ้นจ�กสม�ชิกพรรค ต�มข้อบังคับพรรค

เพื่อไทย พ.ศ.2561 เนื่องจ�กมีพฤติกรรม

ประชุมโดยไม่มีเหตุผล ต้ังใจให้ร้�ยพรรค

ด้วยคว�มเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่�

ไม่ต้องก�รอยู่กับพรรคในก�รเลือกต้ัง

คร้ังหน้� 

“ในวันท่ี 12 ตุล�คม จะมีก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รพรรคเพื่อ

ไทยในเวล� 09.30 น. มีระเบียบว�ระ

สำ�คัญเป็นเรื่องก�รเตรียมก�รจัดประชุม

ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2564 พรรคเพ่ือ

ไทย ท่ีจังหวัดขอนแก่น และรับทร�บผล

ก�รสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจ�รณ�

ข้อกล่�วห�สม�ชิกของคณะกรรมก�ร

วินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมก�ร

บริห�รพรรค รวมท้ัง ส.ส.พรรคทุกคน ซ่ึง

จะประชุมร่วมกันในเวล� 13.00 น.เพื่อ

ลงคะแนน เนื่องจ�กต�มระเบียบต้องมี

คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสม�ชิกพรรค

เพ่ือไทย ลงมติให้พ้นจ�กสม�ชิกพรรค 

ท�งพรรคได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อ

ให้องค์ประชุมครบในวันท่ี 12 ตุล�คมน้ี 

เพื่อแสดงเจตจำ�นงร่วมกันด้วย”

น.ส.อรุณีกล่�วว่� พรรคเพื่อไทยมี

คว�มเป็นสถ�บันก�รเมือง สม�ชิกพรรค

ต้องเค�รพและยึดม่ันในมติพรรคร่วม

กัน เพื่อเป็นก�รสะท้อนหลักก�รเค�รพ

ซ่ึงประช�ธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ ก�รนำ�

เหตุผลส่วนตัวและข้อจำ�กัดส่วนตัวเป็น

ข้ออ้�งในก�รฝ่�ฝืนมติพรรคในหล�ยๆ 

กรณี  จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องถูกลงโทษ.

ม็อบ 3 น้ิว

ส่วน ส.ต.ต.ธน�วุฒิ จิรคเชนทร์ 

ท่ีถูกไปป์บอมบ์ป�ใส่หน้�ด้�นขว�เมื่อวัน

ท่ี 11 ก.ย. อ�ก�รปัจจุบันรู้สึกตัวดี ช่วย

เหลือตัวเองได้ ต�ข้�งขว�ยุบบวม แต่ยัง

ลืมต�ไม่ข้ึน ส่วนต�ซ้�ยมองเห็นปกติ หู

ด้�นขว�มีเสียงว้ิงๆ ในหู แต่ก�รได้ยิน

ปกติ มีแผลผ่�ตัดท่ีใบหน้�ด้�นขว�แผล

แห้งดี มัดฟันด้วยย�ง อยู่ในระยะฝึกอ้�

ป�ก อ้�ป�กได้เล็กน้อย ยังคงต้องรักษ�

ตัวในโรงพย�บ�ลต่อไป

ท่ีกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. 

เปิดเผยว่� หลังจ�กท่ีตำ�รวจนครบ�ล

ปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติหน้�ท่ี เพื่อแก้ไข

ปัญห�เหตุก�รณ์คว�มวุ่นว�ยท่ีเกิดข้ึน

บริเวณแยกดินแดงและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง 

พบว่�เมื่อวันท่ี 8 ต.ค.ท่ีผ่�นม� มีเสียง

ประทัดยักษ์ดังข้ึน 3 คร้ังบริเวณฝ่ังสวน

ป่�วิภ�วดี แต่ไม่พบมีกลุ่มวัยรุ่นรวม

ตัวก่อคว�มวุ่นว�ย แต่ท้ังน้ีตำ�รวจออก

ตรวจพ้ืนท่ี ส�ม�รถจับผู้ฝ่�ฝืนออกนอก

เคหสถ�นจำ�นวน 5 คน พร้อมแจ้งข้อ

กล่�วห�ออกนอกเคหสถ�นระหว่�ง

เวล� 22.00-04.00 น. และดำ�เนินคดีใน

คว�มผิดข้อห�พกอ�วุธมีดฯ และมีวัตถุ

ระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหม�ย 

นอกจ�กน้ี ตำ�รวจยังตรวจค้นพบวัตถุ

ระเบิดแสวงเคร่ือง ประทัดบอล พลุ 

ในพ้ืนท่ีบริเวณริมคลองข้�งแฟลต 8 

บริเวณสวนหย่อมหน้�อ�ค�รเกล้�สย�ม

คอนโดฯ และบริเวณถนนมิตรไมตรี ตรง

ข้�มมัสยิดดินแดง

รอง ผบช.น.กล่�วด้วยว่� หลังตำ� 

รวจมีก�รปรับเปล่ียนยุทธวิธีสถ�นก�รณ์

แยกดินแดงสงบลง และได้รับคว�มร่วม

มือจ�กช�วบ้�นในพ้ืนท่ีเป็นอย่�งดี โดย

ตำ�รวจจะสืบสวนห�ข่�วก�รนัดหม�ยของ

กลุ่มวัยรุ่นผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ และห�ก

พบว่�สถ�นก�รณ์เบ�บ�ง ตำ�รวจอ�จจะ

ผ่อนคล�ยม�ตรก�รลง

ส่วนคว�มคืบหน้�คดียิง ส.ต.ต.เดช

วิทย์ เลทเท็สสัน ตำ�รวจยังไม่มีก�รออก

หม�ยจับ และยังอยู่ระหว่�งกระบวนก�ร

พิสูจน์ทร�บตัวบุคคลท่ีก่อเหตุ โดยไม่ขอ

เปิดเผยร�ยละเอียด เกรงจะกระทบต่อ

รูปคดี

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เเฟมินิสต์ปลด                         

แอกจัดกิจกรรมค�ร์ม็อบขบวนกี v.4 

“เปลือย” จ�กสีลมซอย 2 เคลื่อนไปยัง

อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตยเพ่ือจัดกิจกรรม 

“เปลือย” โดยจะมีก�รเปิดเวทีปร�ศรัย 

ก�รเปลือยอคติท�งเพศ, เปลือยจ�รีต 

เพื่อสนับสนุนสมรสเท่�เทียม, เปลือยกฎ

หม�ยอยุติธรรม เพื่อยกเลิก 112, เปลือย

เรื่องต้องห้�ม เพื่อรณรงค์ปฏิรูปสถ�บันฯ 

และเปลือยรัฐธรรมนูญปิต�ธิปไตย ให้

เห็นรัฐธรรมนูญสีรุ้ง โดยมีหล�กหล�ย

กลุ่มเข้�ร่วมกิจกรรม อ�ทิ กลุ่ม Drag 

Queen ทะลุฟ้� กลุ่ม iLaw เครือข่�ยคน

รุ่นใหม่นนทบุรี และกลุ่มเย�วชน นักเรียน 

นักศึกษ�ท่ีออกม�เรียกร้องท�งก�รเมือง 

ผู้ขับเคลื่อนด้�นสิทธิแรงง�น กลุ่มร�ษฎร

มูเตลู กลุ่มคนต�สว่�ง เป็นต้น

น�ยธนัตถ์ ธน�กิจอำ�นวย หรือไฮ

โซลูกนัท กล่�วว่� วันน้ีเร�ม�แสดงออก

เ ร่ืองของคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีถึงแม้เร�เช่ือใน

ประช�ธิปไตย  ก็ยังมีผู้ช�ยท่ีเป็นใหญ่ 

เพศอะไรท่ีไม่ใช่เพศช�ยเรียกได้ว่�สิทธิ 

เสรีภ�พ น้อยลงไปเรื่อยๆ ผู้หญิงไม่ได้มี

สิทธิ เท่�เทียมกันเหมือน ผู้ช�ย ในสังคมน้ี 

ก�รท่ีบอกว่�เป็นผู้ช�ยแท้ ก็ไปลดทอน

ค่�ของคนท่ีไม่ใช่ช�ยแท้หรือหญิงไปด้วย 

เร�จึงเรียกร้องคว�มถูกต้องและคว�ม

เท่�เทียมของทุกเพศ โดยเฉพ�ะเพศท่ี 3 

ท่ีถือว่�เป็นจำ�นวนประช�กรท่ีเยอะม�ก 

แต่ไม่ได้รับคว�มสำ�คัญ นอกจ�กน้ี ตน

รวมตัวกลุ่ม Onlyfan Creater ท่ีพย�ย�ม

ยื่นร่�งกฎหม�ยม�ตร� 287 เพื่อทำ�ให้

หนังโป๊และเซ็กซ์ทอยให้ ถูกกฎหม�ย 

“เม่ือหนังโป๊ถูกกฎหม�ย เร�จะ

พูดคุยเร่ืองเพศได้อย่�งเปิดกว้�ง และ

จะไม่มีใครถูกด้อยค่�ในรสนิยมท�งด้�น

เพศ” 

น�ยธนัตถ์กล่�วว่� รัฐธรรมนูญ 

ให้สิทธิ เสรีในเน้ือตัวเร� แต่ว่�ในสังคม

ท่ีช�ยเป็นใหญ่ รวมถึงรสนิยมศีลธร รม

ส่วนตัวม�ใช้เป็นกรอบครอบเสรีภ�พของ

คนอื่นมันไม่เป็นประช�ธิปไตย แล้วคนท่ี

มีรสนิยมท่ีแปลกจ�กคนกลุ่มน้ันก็จะถูก

มองว่�เป็นกลุ่มคนท่ีแปลกประหล�ด ถูก

ด้อยค่� จึงขอแสดงออกว่�มันไม่ควรเป็น

แบบน้ันอีกแล้ว 

ผู้ส่ือข่�วร�ยง�นว่� น�ยธนัตถ์

ได้แต่งตัวม�ในธีมเดียวกันกับกิจกรรม

ชุมนุมโดยใส่ชุดเก�ะอก กระโปรง ใส่

มงกุฎเพชร และวิกผมเปีย  โดยมีแรง

บันด�ลใจม�จ�กม�ดอนน�  ศิลปินนัก

ร้องจ�กประเทศสหรัฐอเมริก�. 

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันที่ 9 ตุล�คม 

2564 น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

กล�โหม ชื่นชมผลสำ�เร็จจ�กโครงก�รภู

เก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ที่ 

3 เดือนที่เปิดม�สร้�งมูลค่�หมุนเวียน

ท�งเศรษฐกิจกว่� 2,330 ล้�นบ�ทแล้ว 

(ณ วันที่ 27 กันย�ยน 2564) โดย

ปัจจุบันมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวสะสมถึง

วันที่ 7 ตุล�คม 2564 จำ�นวน 43,026 

คน ในขณะที่จำ�นวนก�รจองที่พัก SHA+ 

Phuket Sandbox สำ�หรับก�รเข้�พัก

ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม 2564 ถึงเดือน

กุมภ�พันธ์ 2565 อยู่ที่ 779,502 คืน 

โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกม�จ�ก

อเมริก� อิสร�เอล อังกฤษ เยอรมนี และ

ฝรั่งเศส 

ส่วนโครงก�รสมุยพลัส (Samui 

Plus) และโครงก�รส่วนขย�ยของภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Extension) มี

จำ�นวนนักท่องเที่ยวสะสม ทั้งสิ้น 1,069 

คน ทั้งนี้ รัฐบ�ลได้เดินหน้�เปิดอีก 5 พื้นที่

ท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่�ง

ช�ติ ในวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2564 ได้แก่ 

กรุงเทพฯ, จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เมืองฯ, 

อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.ดอยเต่�), จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน), จังหวัด

เพชรบุรี (อ.ชะอำ�) และจังหวัดชลบุรี 

(เมืองพัทย� อ.บ�งละมุง อ.สัตหีบ) แต่

ต้องอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขคือ ในระหว่�งท�ง

ก่อนถึงวันที่ 1 พฤศจิก�ยนนี้ จังหวัด

ที่กำ�หนดไว้จะต้องไม่พบก�รติดเชื้อโค

วิดใหม่ ที่เป็นคลัสเตอร์ขน�ดใหญ่และ

มีคว�มรุนแรงจนสร้�งคว�มกังวลสูง

อีกรอบ โดยเฉพ�ะกรุงเทพฯ เพร�ะแม้

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติจะนิยมเดินท�งไป

เที่ยวต�มแหล่งท่องเที่ยวทะเลหรือภูเข�

ของประเทศไทย แต่ไม่ว่�อย่�งไรก็ต้อง

เดินท�งม�เที่ยวกรุงเทพฯ ก่อนอย่�ง

น้อยหนึ่งรอบอยู่แล้ว

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กล่�วว่� รัฐบ�ลได้ค�ดก�รณ์เป้�หม�ย

ร�ยได้รวมก�รท่องเท่ียวในปี 2565 อยู่

ท่ี 1.5 ล้�นล้�นบ�ท แบ่งเป็นนักท่อง

เท่ียวต่�งช�ติท่ีเดินท�งเข้�ม�ท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย จำ�นวน 15 ล้�นคน สร้�ง

ร�ยได้ประม�ณ 6 แสนล้�นบ�ท ส่วน

ตล�ดไทยเท่ียวไทย เกิดก�รเดินท�ง 160 

ล้�นคน-คร้ัง สร้�งร�ยได้ประม�ณ 8 

แสนล้�นบ�ท ซ่ึงห�กประเมินในแง่ร�ย

ได้ของตล�ดรวมจะคิดเป็น 50% ของปี

ปกติก่อนเกิดก�รระบ�ดโควิด-19 หรือ

ปี 2562 ท่ีมีร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวรวม

อยู่ท่ี 3.4 ล้�นล้�นบ�ท ท้ังน้ี ก�รเข้�ม�

ของต่�งช�ติจะม�กหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับ

คนไทยด้วย ท่ีจะพร้อมต้อนรับนักท่อง

เท่ียวต่�งช�ติม�กน้อยแค่ไหน ทุกคนท่ีม�

ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว และมีก�รตรวจ

ห�เช้ือโควิดก่อนเข้�ม�แล้ว รวมถึงห�ก

ประเมินจ�กก�รเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

จ�กจำ�นวนต่�งช�ติท่ีเข้�ม� ไม่พบว่�มี

ก�รติดเช้ือโควิดท่ีแพร่ระหว่�งต่�งช�ติกับ

คนไทยเลย ขอให้ม่ันใจและร่วมเดินหน้�

พลิกโฉมก�รท่องเท่ียวไทย สู่ก�รกระจ�ย

ร�ยได้สู่ชุมชน และรักษ�ก�รจ้�งง�น ใช้

โอก�สน้ีฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศจ�ก

สถ�นก�รณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน.

นครศรีฯ เสียชีวิตวันเดียว 8 คน

นครศรีธรรมราช • ผู้สื่อข่�วร�ยง�นสถ�นก�รณ์ โควิดจังหวัด

นครศรีธรรมร�ชวันที่ 9 ตุล�คม ว่�พบผู้ป่วยโควิด-19 เพ่ิม 

345 ร�ย ยอดผู้ป่วยสะสม 19,995 ร�ย รักษ�ตัวใน รพ. 5,530 

ร�ย รักษ�ห�ยแล้วสะสม 14,348 ร�ย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ร�ย 

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 117 ร�ย

ผู้เสียชีวิต 8 ร�ย ประกอบด้วย ร�ยที่ 1 เพศช�ย 72 

ปี อ.ถ้ำ�พรรณร�, ร�ยที่ 2 เพศช�ย 79 ปี อ.ชะอวด, ร�ยที่ 3 

เพศหญิง 85 ปี อ.เชียรใหญ่, ร�ยที่ 4 เพศช�ย 79 ปี อ.เมืองฯ, 

ร�ยที่ 5 เพศช�ย 79 ปี อ.ทุ่งใหญ่, ร�ยที่ 6 เพศหญิง 63 ปี 

อ.เมืองฯ  โรคประจำ�ตัว เบ�หว�น, ร�ยที่ 7 เพศช�ย 36 ปี 

อ.ชะอวด โรคประจำ�ตัว คว�มดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

และร�ยที่ 8 เพศช�ย 92 ปี อ.เมืองฯ โรคประจำ�ตัว ไตว�ย 

คว�มดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบ�หว�น นับเป็นยอดผู้

เสียชีวิตสูงสุดในวันเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมร�ชต้ังแต่

เกิดก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิดเมื่อต้นปี 2563 เป็นต้นม�.

สมุทรสาครวอล์กอิน ‘ซิโนฟาร์ม’

สมุทรสาคร • ส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรส�คร ได้เปิดเผย

ตัวเลขล่�สุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (8 ต.ค.) ว่�มีผู้ติดเชื้อร�ย

ใหม่ลดลงไม่ถึงร้อยเหลือแค่ 99 ร�ย เป็นก�รค้นห�เชิงรุก 20 

ร�ย ในโรงพย�บ�ล 79 ร�ย ผู้เสียชีวิต 2 ร�ย และอยู่ระหว่�ง

ก�รรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 1,439 ร�ย  รักษ�ห�ยกลับบ้�นได้ 

73 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�รสังเกตอ�ก�รอีก 2,330 ร�ย

ก�รฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดได้ 11,222 โดส เป็นเข็มท่ี 1 

จำ�นวน 5,398 โดส, เข็มท่ี 2 จำ�นวน 2,912 โดส, เข็มท่ี 3 จำ�นวน 

2,912 โดส ยอดสะสมรวมได้ท้ังส้ินจำ�นวน 1,076,680 โดส

ด้�นองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรส�คร เปิดให้

ประช�ชนฉีดวัคซีนท�งเลือก “ซิโนฟ�ร์ม” เฉพ�ะเข็มที่ 1 

แบบวอล์กอินได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้�แต่อย่�ง

ใด โดยเปิดให้รับก�รฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุล�คม เวล� 

12.00-15.00 น. ที่เซ็นทรัลมห�ชัยและแลนด์ม�ร์ค อำ�เภอ

เมืองจังหวัดสมุทรส�คร โดยให้นำ�หลักฐ�นม�แสดงว่�เป็นผู้

ที่อยู่อ�ศัยหรือทำ�ง�นอยู่ในจังหวัดสมุทรส�คร มีสัญช�ติไทย 

อ�ยุ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดม�ก่อน.

ปัตตานีอ่วมติดเชื้อ 514 ราย

ปัตตานี • สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ในพื้นที่

จังหวัดปัตต�นี ยังน่�เป็นห่วง ผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นสูงอย่�ง

ต่อเนื่อง และยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม โดยยอดผู้ติดเชื้อวันที่ 

8 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่พุ่งอีก 514 ร�ย เสียชีวิตร�ยใหม่

อีก 6 ร�ย จนขณะนี้มียอดติดเชื้อสะสม 25,581 ร�ย รักษ�

ห�ย 16,491 ร�ย และเสียชีวิตสะสม 320 ร�ย ในจำ�นวนนี้

อำ�เภอเมืองฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง 1,302 ร�ย และห�กพบว่�ผู้

ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด เตียงในโรงพย�บ�ลสน�มก็จะรองรับ

ไม่เพียงพอ โดยขณะนี้เหลือเพียง 883 เตียง

สำ�หรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดปัตต�นีที่เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจ�ก

ได้มีม�ตรก�รผ่อนคล�ย ทำ�ให้ประช�ชนกลับม�ใช้ชีวิตอย่�ง

ปกติและประม�ท หล�ยคนไม่สวมแมสก์และไม่เว้นระยะ

ห่�งท�งสังคม โดยเฉพ�ะก�รทำ�กิจกรรมรวมกลุ่มกัน ท้ังง�น

เลี้ยงฉลอง ร้�นอ�ห�ร ร้�นน้ำ�ช� ส่งผลต่อก�รติดเชื้อและมี

ก�รแพร่กระจ�ยเชื้อโควิดลงไปสู่ชุมชนและครอบครัวม�กขึ้น  

ทำ�ให้ประช�ชนกังวลและหว�ดผว� หวั่นมีก�รล็อกด�วน์เข้ม

งวดม�กขึ้น เช่นเดียวกับจังหวัดปัตต�นี มีคว�มกังวลก�รเกิด

คลัสเตอร์ใหม่ เช่น คลัสเตอร์ร้�นอ�ห�รเนื้อย่�งกระทะ และ

คลัสเตอร์ง�นแต่งง�น ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อในปัจจุบันไม่ได้เกิดจ�ก

คลัสเตอร์เหมือนในรอบที่แล้ว แต่เป็นก�รติดเชื้อระหว่�งคน 2 

คน ก่อนกระจ�ยเชื้อเป็นวงกว้�ง.

เชียงใหม่เตียงใกล้เต็มอีกรอบ

เชียงใหม่ • สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิด-19 จังหวัด

เชียงใหม่ พบผู้ติดเช้ือร�ยใหม่เพ่ิมสูงถึง 225 ร�ย โดยเป็นผู้

ติดเช้ือในจังหวัดถึง 213 ร�ย อีก 12 ร�ยเป็นผู้ติดเช้ือจ�กต่�ง

จังหวัด ทำ�ให้ผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่เดือนกรกฎ�คม 2564 อยู่ท่ี 

5,458 ร�ย ยังคงรักษ�ตัวอยู่ในโรงพย�บ�ลทุกประเภท จำ�นวน 

1,072 ร�ย แยกเป็นโรงพย�บ�ลสน�มจังหวัดเชียงใหม่ 432 

ร�ย, โรงพย�บ�ลสน�มเฉพ�ะกิจ 5 ร�ย, โรงพย�บ�ลรัฐ 217 

ร�ย, โรงพย�บ�ลเอกชน 408 ร�ย และโรงพย�บ�ลต่�งจังหวัด 

10 ร�ย โดยขณะน้ีคงเหลือเตียงสำ�หรับรับผู้ป่วยอ�ก�รหนัก

เพียง 8 เตียงเท่�น้ัน.

กดไม่ลง! สงขลาติดโควิด 504 ราย

สงขลา • ภ�รกิจสื่อส�รคว�มเสี่ยง สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข 

จ.สงขล� เปิดเผยจำ�นวนผู้ป่วยร�ยใหม่ 504 คน ยอดผู้ป่วย

สะสม 36,439 คน เสียชีวิต 160 คน นอนรักษ�ในโรงพย�บ�ล

กว่� 6,400 คน รักษ�ห�ยกลับบ้�นแล้วกว่� 29,500 คน ผู้

ป่วยที่พบจ�กก�รตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพ้ืนท่ี

สูงสุด กระจ�ยในครอบครัวและชุมชนหล�ยอำ�เภอ ที่มีสถิติสูง

ติดต่อกันมี อ.เมืองฯ ห�ดใหญ่ จะนะ สิงหนคร รัตภูมิ สะเด� 

สะบ้�ย้อย และเทพ� ส่วนอำ�เภออื่นๆ พบผู้ป่วยบ้�งแต่ไม่ม�ก 

นอกจ�กนั้นพบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในโรงง�น ชุมชน ร้�น

ค้� บริษัท และกลุ่มผู้เดินท�งจ�กต่�งจังหวัด. 
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จุรินทรเปนรัฐมนตรีครั้งแรกตอนอายุแค 36 ป กับตําแหน�ง รมช.

พาณิชย และตอมาก็ไปเปน รมช.เกษตรและสหกรณ และตามดวย

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

โดยตอนเปน รมต.สํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายให

ดูแลสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด  การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย  ซึ่งตอนนั้นยัง

ไมมีกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา โดยหากยอนหลังไปดูวา

สมัยเปน รมต.สํานักนายกรัฐมนตรี พบวาในเร� องการทองเที่ยว

นั้น หากจํากันไดกับแคมเปญ Amazing  Thailand นายจุรินทร

เปนคนคิดแคมเปญดังกลาว เพ� อทําใหการทองเที่ยวคือเคร� องจักร

ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยจนมาถึงปจจุบันนี้ ถือเปน

รากฐานที่สําคัญ 

สวนเร� องการกีฬา นายจุรินทรเปนคนคิดริเริ่มใหมีการ

แขงขันฟุตบอลโปรวินเชียลลีก ที่ตอมาก็คือฟุตบอลไทยแลนดลีก

ในปจจุบัน ขณะที่ในสวนของการดูแลสํานักงานปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติดหรือ ป.ป.ส. ก็เปนคนเริ่มนโยบายที่ใหถือวา “ผู

เสพ” คือ “ผูปวย” โดยการใหผูเสพตองสงไปรักษา สงไปบําบัด ผล

งานสมัยเปน รมต.สํานักนายกรัฐมนตรีจึงมีผลงานเปนที่ประจักษ

มาถึงทุกวันนี้ 

ตอมาเม� อสมัยเปน รมว.ศึกษาธิการ ก็เปนคนคิดนโยบาย

เร� อง เรียนฟรี ของกระทรวงศึกษาธิการ เชน  หนังสือเรียนฟรี ฟรี

ชุดนักเรียน ฟรีอุปกรณการเรียน สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่นายจุรินทรได

ดําเนินการ ขณะเดียวกันเร� องการเรียนการติวถือเปนเร� องสําคัญ

มาก นายจุรินทรก็เปนผูเปดโอกาสในเร� องการใหมีติวเตอรแชนเนล 

โดยใหมีชองสําหรับเพ� อการติวการเรียนโดยเฉพาะ บรรดาอาจารย                                                               

ดังๆ ที่คาติวแพงๆ นายจุรินทรก็ใหเชิญใหมาติวผานชองทีวี แลว

ใหประชาชนไดมีโอกาสติว หรือวาเรียนแบบสรุปสาระสําคัญ 

กอนที่จะไปทําการสอบ ผลงานตางๆ สมัยนายจุรินทรเปน รมว.

ศึกษาธิการจึงเห็นชัด 

และตอมาเม� อโยกไปเปน รมว.สาธารณสุข สิ่งหนึ่งที่นาย   

จุรินทรเขาไปดําเนินการก็คือการ ยกฐานะสถานีอนามัย โดยกอน

หนานี้จากที่เคยเรียกกันวาสถานีอนามัย ก็ยกฐานะใหเปน โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นี่คือสิ่งที่นายจุรินทรไดผลักดันให

เกิดขึ้นสมัยเปน รมว.สาธารณสุข 

เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ ที่นายจุรินทรไดรับเลือกใหเปน

หัวหนาพรรค ปชป.และเขามาเปนรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย จากประสบการณตางๆ ที่ผานมาจึงเห็นไดชัดเจน  เม� อ

เปนรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย งานในหนาที่ซึ่งรับผิด

ชอบเชนการเปน ประธานคณะกรรมการกองทุนฟนฟูเกษตรกร 

สิ่งที่ไดเขามาขับเคล� อนในเชิงนโยบายก็คือ นโยบายประกันราย

ไดเกษตรกร ซึ่งเปนนโยบายที่หัวหนาพรรค ปชป.มอบหมายให

นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค ปชป.และผม ในฐานะ

ผูประสานงานในการเจรจากับผูหลักผูใหญในการจัดตั้งรัฐบาล 

เปนเง� อนไขขอแรกเลยที่หากประชาธิปตยจะเขารวมรัฐบาลหลัง

การเลือกตั้งป 2562 เราขอใหรัฐบาลตองยอมรับการนํานโยบาย

ประกันรายไดเกษตรกรในพืช 5 ชนิด ตองรับไปเปนนโยบาย

รัฐบาล รวมถึงเง� อนไขอ� นๆ เชน การใหตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา มาถึงวันนี้นโยบายประกันรายได

ใหกับเกษตรกร ที่ตอนนี้ทํามาเปนปที่ 3 แลว ซึ่งหากเรายอนไปดู

ในอดีตเร� องสินคาเกษตรจะไมคอยมีเสถียรภาพ เร� องราคาสินคา

เกษตรทําใหพอสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ก็จะมีคนมารองเรียนจํานวนมาก

บริเวณหนาทําเนียบรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ แต

ปนี้จะพบวาไมมีเร� องดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเพราะนโยบาย

ประกันรายไดใหเกษตรกรมีผลสําเร็จ 

ปจจุบันนี้ ถาไมมีนโยบายประกันรายไดใหกับเกษตรกร  

ขาวขายได 6,400 บาท ขายไดก็จบ แตพอมีนโยบายประกันราย

ไดใหเกษตรกร ทําใหขาวขาวจะไดในราคาตันละ 10,000  บาท 

ขอเท็จจริงเกษตรกรขายได 6,300 บาท สวนตางอีก  3,700 

บาทรัฐบาลจายให นั่นคือการจายใหตามนโยบายประกันรายได

ใหเกษตรกรในพืช 5 ชนิด คือ ขาว, มันสําปะหลัง, ขาวโพด, 

ยางพารา และปาลม 

พืชทั้ง 5 ชนิดดังกลาว จากการที่มีการบริหารจัดการที่ดีของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย ปนี้ ปาลม 7-8 

บาท สวนมันสําปะหลังเราประกันรายไดใหเกษตรกร 2.50 บาท 

ตอนนี้เกษตรกรขายมันสําปะหลังได  2.70 บาท รัฐบาลก็ไมตอง

จายสวนตาง สวนขาวโพดรัฐบาลประกันรายไดใหเกษตรกรที่ 8.50 

บาท ตอนนี้ขายได 10  บาท สวนยางพาราอยางยางแผนก็ราคาดี 

อยางยางกนถวย สูงกวาราคาที่มีการประกันรายไดเสียอีก 

 สินคาเกษตรกร 4-5 อยางดังกลาว ราคาดีหมดหลังมีการ

บริหารจัดการทุกอยางอยางเปนระบบ สวนพืชชนิดไหนราคายังไม

คอยดี ก็ใชสวนตางของราคาใหเกษตรกร 

ทั้งหมดคือความสําเร็จของการประกันรายไดใหเกษตรกร ที่มี

ความสําเร็จเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งนายจุรินทร หัวหนาพรรค ปชป.

ไดนํายุทธศาสตรและนโยบายดังกลาวมาใชแกปญหาใหเกษตรกรทั้ง

ประเทศ 

ทั้งหมดแสดงใหเห็นวา นายจุรินทรเปนคนที่มีความรู มีผลงาน

ในเร� องการเขามาดูแลเร� องเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจของประเทศใน

เวลานี้ ระบบเศรษฐกิจเคร� องยนตเดียวที่เหลืออยูในประเทศไทยที่ยัง

คงขับเคล� อนอยูก็คือ การสงออก ซึ่งเร� องการสงออก ภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงพาณิชยสูงกวาประมาณการเบื้องตน ที่เคยคาด

การณวาปนี้ 2564  ประเทศไทยจะมีการสงออกสูงกวาประมาณ 4 

เปอรเซ็นต แตพบวาในปนี้ชวง 8 เดือนแรก สูงไปถึง 14 เปอรเซ็นต 

และแนวโนมจะไปถึง 15-16 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวานายจุรินทร

เขาใจเร� องระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จนใชการสงออกมาขับ

เคล� อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

“การที่นายจุรินทรผานการเลือกตั้งของประชาชนเขามาเปน 

ส.ส.ทํางานในสภาถึง 11 สมัย และมีผลงานในดานตางๆ มันสะทอน

แลววา นายจุรินทรมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศไทย” 

สิ่งสําคัญไปมากกวานั้นก็คือ พรรค ปชป.เปนสถาบันการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย ปชป.เปนพรรคการเมืองของมหาชน ไมมีใคร

เปนเจาของ การที่นายจุรินทรเปนหัวหนาพรรค ปชป.ที่เปนสถาบัน

การเมืองที่มั่นคงและเปนพรรคการเมืองที่อยูมาตอเน� องยาวนาน 

ประชาธิปตยเปนพรรคของประชาชน ไมมีใครเปนเจาของพรรค ที่

นี่ไมมีใครมาชี้ใหคนในพรรคซายหันขวาหันได แตคนที่จะกําหนด

แนวทางก็คือ มวลสมาชิกพรรค ความแข็งแกรงเหลานี้แสดงใหเห็น

วา ประชาธิปตยเปนสถาบันการเมืองที่เปนของประชาชน

“จากเหตุผลประการทั้งปวง ผมยืนยันวา นายจุรินทรมีความ

เหมาะสมจะเปนนายกรัฐมนตรี หากพรรคประชาธิปตยสามารถ

รวบรวมเสียงไดเกินกึ่งหนึ่งของสภาตามระบอบประชาธิปไตย” 

นิพนธ-มท.2 ระบุ

-ในการหาเสียงที่จะชูเร� องนายจุรินทรเปนแคนดิเดตนายกฯ 

ประเมินวาจะมีกระแสตอบรับแคไหน? 

ผมเช� อมั่นในระบบทีม ระบบพรรคของประชาธิปตย เราคิด

วาการเมืองในประเทศไทยไมควรฝากความหวังไวกับใครคนใดคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ แตดวยทีมที่แข็งแกรง ทําใหเราเช� อวาสําหรับประชาธิปตย

เรามีบุคลากรที่มากลนดวยความสามารถ มากดวยประสบการณ 

หัวหนาพรรคเปน ส.ส.มาแลว 11 สมัย ตองถือวาในดานนิติบัญญัติ 

ทานรอบรูทุกอยางแลว ประสบการณทานเยอะแลว ประสบการณ

ดานบริหารก็เยอะเชนกัน เพราะเปนรัฐมนตรีมาแลวหลายกระทรวง 

สวนเวลาเปนฝายคาน เวลามีกฎหมายสําคัญๆ เขาสภา ก็มีการ

ประสานงานขอใหกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของมาใหขอมูล ทําใหนาย                             

จุรินทรรอบรูในเร� องกลไกการบริหารราชการแผนดิน นายจุรินทรจึง

เปนนักรัฐกิจ นักบริหารมืออาชีพ 

และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ประชาธิปตยเรามีทีมงานที่

แข็งแกรง อยางรองหัวหนาพรรค-รองเลขาธิการพรรค หรือกลไก

สาขาพรรค ประชาธิปตยมีกระจายครอบคลุมทั้งประเทศ ที่สําคัญ

เรามีบุคลากรอยางอดีตหัวหนาพรรคยังอยูกับเราทุกคน เชน นาย

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เปนผูหลักผูใหญที่มากดวย

ประสบการณ วันนี้ทานชวนเปนประธานรัฐสภา ทานก็ทําหนาที่

ไดอยางสมบูรณที่สุด หรือนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ในเร� องกฎ

หมายหลักๆ ของบานเมือง เร� องการแกไขรัฐธรรมนูญ ก็ไดทาน

เขาไปรวมพิจารณา ทําใหเง� อนไขการเขารวมรัฐบาลของพรรค

ในเร� องการแกไขรัฐธรรมนูญประสบความสําเร็จ เพราะได

ความรอบรูและความมากประสบการณของทานบัญญัติ รวมถึง

สมาชิกอีกหลายคนของประชาธิปตยไดชวยกันผลักดันเร� องนี้จน

เกิดความสําเร็จ

ประชาธิปตยจึงมีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย สวน

เร� องการขับเคล� อนทางนโยบายดานเศรษฐกิจ หากถามวาใน

พรรคเราใครเปนที่ปรึกษาใหญ ผมกลาบอกเลยวา ทาน ดร.ศุภ

ชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรค ปชป. อดีตรองนายกฯ 

อดีต รมว.พาณิชยของประชาธิปตย ยังใหคําปรึกษาที่สําคัญกับ

หัวหนาพรรคนายจุรินทรตลอดมา 

“ผมจึงเช� อวาภายใตบุคลากรเหลานี้ ประชาธิปตยจะ

สามารถขับเคล� อนนโยบายสําคัญๆ เพ� อนําไปสูการแกไขปญหา

ของประเทศได ทั้งหมดคือสิ่งที่ผมมั่นใจ ผมจึงประกาศและ

บอกกับประชาชนวา ประชาธิปตยจะนําเสนอนายจุรินทรเปน

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยตอไปที่จะมีขึ้น” 

นิพนธ รมช.มหาดไทยกลาวย้ํา 

รัฐบาลผสม

หลังผานปที่ 3 ตองระวัง

-ประเมินวารัฐบาลจะอยูครบเทอมสี่ปหรือไม?

การเปนรัฐบาลผสม เราก็มีบทเรียน มีประสบการณมาหลาย

รอบแลว ประชาธิปตยเคยเปนท้ังพรรครัฐบาลและพรรคฝายคาน 

โดยตอนเปนรัฐบาลก็เปนทั้งพรรคแกนนําและพรรครวม

รัฐบาล ซึ่งธรรมชาติของการเปนรัฐบาลผสม พอยางเขาปที่สาม

ก็ตองระมัดระวังในการที่จะทําอะไรแลวไมใหเกิดปญหาตาม

มา เพราะถาเกิดปญหาขึ้นมามันอาจจะกระทบตอเสถียรภาพ

รัฐบาลได ซึ่งมีนาคมป 2565 สภาผูแทนราษฎรก็จะอายุครบ

สามปแลว ก็ถือวาเปนระยะเวลาที่พอสมควร พอที่จะประเมิน

ผลไดแลววาในชวงที่ผานมา พรรคการเมืองแตละพรรคไดทํา

อะไรใหกับประชาชนตามที่เคยใหคํามั่นสัญญาไวหรือไม 

การเปนรัฐบาลปแรกอาจจะยังประเมินอะไรไมได เพราะ

เขามาเปนรัฐบาล บางทีงบประมาณตางๆ ก็มีการตั้งไปแลว 

กวาจะเห็นผลอะไรก็ตองเขาสูปที่สองหรือปที่สาม ตอนนี้รัฐบาล

ก็ทํางบประมาณมาสามครั้งแลว เราก็เริ่มเห็นผลแลว โดย

เฉพาะผลของการนํานโยบายไปขับเคล� อนและผลของการแกไข

ปญหาใหพี่นองประชาชน 

“สิ่งเหลานี้ เม� อเขาสูปที่สามก็ตองเตรียมพรอมสําหรับ

การเลือกตั้งครั้งตอไป พรรคการเมืองที่มีประสบการณก็ตอง 

เตรียมตัวแลว”

เม� อถามย้ําอีกรอบวา ประเมินวารัฐบาลจะอยูครบเทอม

หรือไม นิพนธ-รมช.มหาดไทย ระบุวา “ผมคิดวาพอหลังสามป

แลว อะไรก็เกิดขึ้นไดในทางการเมือง”  

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ธรรมชาติของการเปนรัฐบาลผสม พอยางเขาปที่สามก็ตองระมัดระวัง

ในการที่จะทําอะไรแลวไมใหเกิดปญหาตามมา เพราะถาเกิดปญหาขึ้นมา

มันอาจจะกระทบตอเสถียรภาพรัฐบาลได...เม� อเขาสูปท่ีสามก็ตองเตรียมพรอม

สําหรับการเลือกตั้งครั้งตอไป พรรคการเมืองที่มีประสบการณก็ตอง

เตรียมตัวแลว..คิดวาพอหลังสามปแลวอะไรก็เกิดขึ้นไดในทางการเมือง  

นิพนธ บุญญามณี ที่มาถึงตอนนี้ทํางานในตําแหน�ง 

รมช.มหาดไทยมาไดสองปแลว โดยเขากลาวถึงการขับเคล� อน

นโยบายเร� อง ที่ดิน ในฐานะเปน รมช.มหาดไทยกํากับดูแลกรม

ที่ดินไววา ในการเขามาเปน รมช.มหาดไทย สิ่งที่ดีใจและภูมิใจ

มากก็คือการไดรับมอบหมายจาก รมว.มหาดไทยใหดูแล กรม

ที่ดิน ซึ่งอยูคูกับกระทรวงมหาดไทยมารวม 120 ป

...โดยที่ผานมากรมที่ดินไดมีการพัฒนาระบบการทํางาน

ในดานตางๆ อยางมาก โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีคือระบบ

ดาวเทียม โครงขายการรังวัดดวยดาวเทียมแบบจลน (RTK 

GNSS Network) มาใชในการรังวัดที่ดินที่ทําใหเกิดความ

แมนยําในการรังวัดที่ดิน ทําใหไมเกิดปญหาขอพิพาทในเร� อง

เขตที่ดิน รวมถึงการนําระบบ แอปพลิเคชันตางๆ มาใชบริการ

ประชาชน ซึ่งตอไปในอนาคตการโอนที่ดินผานระบบออนไลนก็

จะถูกนํามาใชเพ� อใหเกิดความสะดวกมากขึ้น เชน คนที่มีที่ดิน

ที่เชียงใหม แตมาทํางานอยูกรุงเทพฯ แลวตองการทํานิติกรรม

การโอนที่ดินตอไป ก็ไมตองเดินทางไปเชียงใหมแลว สามารถ

ทํานิติกรรมจากกรุงเทพฯ ไดเลย 

ทั้งหมดคือบริการที่จะทําใหประชาชนมีความสะดวก ไม

ตองเสียเวลาการเดินทาง ไมตองเสียคาใชจายในการเดินทาง

และคาใชจายเร� องที่พัก ทั้งหมดคือการจะพลิกโฉมกรมที่ดิน 

นิพนธ-มท.2 กลาวตอไปวา อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญก็

คือ การลดความเหล� อมล้ําในการเขาถึงการใชประโยชนใน

ที่ดิน-ลดความเหล� อมล้ําในการถือครองที่ดิน ทางกรมที่ดิน

จึงพยายามเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน เพราะโฉนดที่ดินคือ

สินทรัพยที่มีราคา-มูลคาสูงสุดในบรรดาเอกสารสิทธิที่มีอยู 

จนเริ่มมีสถาบันการเงินบางแหงที่เริ่มสงสัญญาณวาจะไมรับ

เอกสารอยางอ� นนอกจากโฉนดที่ดินเปนหลัก ซึ่งเฉพาะ น.ส.

3-น.ส.3 ก. ที่ยังไมไดเปนโฉนดมีประมาณ 4 ลาน 5 แสนแปลง 

ซึ่งหากไมสามารถทําใหเปนโฉนดที่ดินได คนที่ครอบครองก็จะ

เสียประโยชน ผมจึงใหกรมที่ดินตองเรงรัดในการเดินออกโฉนด

เพ� อเปลี่ยน น.ส.3-น.ส.3 ก.ใหเปนโฉนดที่ดินใหหมด

 อีกทั้งที่ดินบริเวณใดที่ ไมใชที่ดินของรัฐ เชน ไมใช

ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ปา ที่สาธารณะที่ประชาชนใชรวมกัน โดยพบ

วาชาวบานเขาไปครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวมา

นานแลว ตรงนี้ก็ตองเรงรัดในการเดินสํารวจเพ� อออกโฉนดให

ประชาชน ซึ่งมีอีกเยอะและเปนชองวางอยู รวมไปถึงที่เคย

มีการประกาศเม� อป 2553 วาใครที่ครอบครอง ส.ค.1 อยู ให

รีบมาแจงความประสงควาตองการได โฉนด ตอนนี้ผานมา

ไดสิบปแลว ตอนนั้นแจงไปสี่แสนกวาราย ตอนนี้ยังเหลืออีก

สองแสนกวารายที่ยังไมไดเปนโฉนด ก็ตองมีการเรงรัดดวยเชน

กัน 

ทั้งหมดทําใหตอนนี้เวลาผมเดินทางไปมอบเอกสารสิทธิ

ใหประชาชน พบวาประชาชนพากันดีใจอยางมาก เพราะบาง

คนบอกวารอคอยมารวม 60-70 ปแลว เขาบอกไมนึกวาจะได 

พอไดแลวตางก็ดีใจกันอยางมาก 

“ที่ดินมันคือชีวิต เพราะที่ดินคือที่อยูอาศัย ที่ดินคือที่ทํา

กิน และคือมรดกที่จะตกทอดไปยังลูกหลานตอไป เม� อมีการ

ทําสิ่งนี้ใหประชาชน เขาก็จะมีความผูกพันกับแผนดินเกิด มี

ความรูสึกเปนเจาของ และที่สําคัญทําใหลดความเหล� อมล้ํา

ในการถือครองที่ดิน ซึ่งปนี้ผมประกาศใหมีการเดินสํารวจ 

70 จังหวัด โดยใชเจาหนาที่กรมที่ดินในสวนกลางและระดับ

จังหวัด”

อนึ่ง แคมเปญ ที่ดินคือชีวิต ดังกลาว กอนหนานี้นาย

นิพนธ-รมช.มหาดไทย ไดลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร� องกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพ� อออก

โฉนดที่ดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะทําการสํารวจรังวัด

ในพื้นที่ 70 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด

กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร ขอนแกน จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม 

ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช เปนตน โดยมีผลบังคับใชและเริ่มเดินสํารวจ

ตั้งแตเม� อ 1 ตุลาคม 2564. 

ที่ดินคือชีวิต-เรงสํารวจออกโฉนดที่ดิน 

เพ� อลดความเหล� อมล้ําในสังคม
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เหมาะสม แคนดิเดตนายกฯ 

‘หลังอยูครบ 3 ป อะไรก็เกิดขึ้นได’

มพลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี จะสง

สัญญาณยืนยันรัฐบาลอยูครบสี่ป แตกระนั้นในทางการ

เมืองทุกอยางยอมเกิดขึ้นได แวดวงการเมืองยังมองกัน

วาการยุบสภา การมีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในปหนาก็ยังมีโอกาส

เกิดขึ้นสูง จึงไมแปลกที่จะเห็นความเคล� อนไหวของพรรคการเมือง 

กลุมการเมืองอยางคึกคักในชวงตอจากนี้ 

สําหรับ พรรคประชาธิปตย (ปชป.) หนึ่งในพรรครวมรัฐบาล 

เปนอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่มีการเคล� อนไหวเตรียมพรอมเลือก

ตั้งตลอดเวลา เห็นไดจากที่แกนนําพรรคอยาง  นิพนธ บุญญา

มณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย-รองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ออกมาประกาศ พรรคประชาธิปตยจะชู จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค ปชป.-รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย เปนแคนดิเดตชิงเกาอี้นายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้ง

ตอไปที่จะเกิดขึ้น จนเรียกเสียงฮือฮาทางการเมืองตามมาไมใชนอย 

ดวยเหตุนี้จึงตองไปสนทนาการเมืองกับ นิพนธ-รมช.

มหาดไทย (มท.2) ในหลายประเด็น

 เริ่มที่การถามถึงความพรอมของพรรค ปชป.ในการเตรียม

พรอมเลือกตั้ง โดย นิพนธ-รองหัวหนาพรรค ปชป. ที่รับผิดชอบ

งานเร� องการจัดตั้งสาขาพรรค-การจัดตั้งตัวแทนสาขาพรรคประจํา

จังหวัดและเขตเลือกตั้ง เปดเผยวา พรรค ปชป.ไดเตรียมการตาม

ขั้นตอนตางๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมาตลอด พรรคไมเคยหยุด

นิ่ง มีการตรวจสอบการสมัครเปนสมาชิกพรรคอยางตอเน� อง จน

ปจจุบันพรรค ปชป.มีสมาชิกพรรคเปนอันดับหนึ่ง เปนพรรคที่มี

สมาชิกพรรคมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมือง 

สวนการจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําเขตเลือกตั้ง ก็

ดําเนินการไปแลวรวม 98 เปอรเซ็นต ซึ่งเม� อสถานการณ โควิดดี

ขึ้น โดย ศบค.ใหมีการจัดประชุมได เช� อวาพรรคจะดําเนินการใหมี

ตัวแทนพรรคประจําเขตเลือกตั้งครบ 100  เปอรเซ็นตไดแน�นอน  

-การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต คิดวาพรรค ปชป.จะ

มี ส.ส.เขตภาคใตเพิ่มขึ้นหรือไม เพราะตอนนี้ก็มีคูแขงในภาคใต

เยอะ? 

ในพื้นที่ภาคใตประชาธิปตยเคยได ส.ส.เขตมากสุดคือ  52 

ที่นั่งจาก 54 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งใหญป 2548 สมัยนายบัญญัติ 

บรรทัดฐาน เปนหัวหนาพรรค สวนการเลือกตั้งเม� อป  2562 

ประชาธิปตยได ส.ส.ภาคใตเหลือ 22 ที่นั่ง 

ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น พรรคตั้งเปาวาเราจะทวงคืน

มาใหได 35-40 ที่นั่ง เช� อวาพรรค ปชป.ทําไดแน�นอน โดยเรา

มีการวางตัวผูสมัครไวหมดแลวเพ� อจะนําที่นั่งคืนมา ที่ผานมา 

ประชาธิปตยเริ่มทําการบาน มีการทําพื้นที่เลือกตั้งกันไปแลว  จึง

คาดการณวาประชาธิปตยน�าจะได ส.ส.เขตในภาคใตมากขึ้น สวน

ที่มีอีกหลายพรรคการเมืองเขาไปทําพื้นที่ภาคใตมากขึ้น มองวาเปน

เร� องธรรมดา เพราะประชาธิปตยเคยแขงขันการเลือกตั้งมาเยอะ

แลว เราเคยเห็นปรากฏการณแบบนี้มาแลวหลายรอบ 

ผมเขามาสูการเมืองการเลือกตั้งครั้งแรกตอนเลือกตั้ง 

2535/1 ตอนนั้นประชาธิปตยในภาคใตไดแค 16 ที่นั่ง สวนทั้ง

ประเทศประชาธิปตยเราไดแค 48 ที่นั่ง ตอนนั้นในพื้นที่การเลือก

ตั้งในภาคใต ประชาธิปตยแขงกับทั้งพรรคความหวังใหมและพรรค

พลังธรรม แตพอหลังเกิดเหตุพฤษภาทมิฬป  2535 มีการเลือกตั้ง 

35/2 ประชาธิปตยกวาดเกือบทุกที่นั่งในภาคใตเกือบหมด โดยตอน

นั้นประชาธิปตยได ส.ส.ทั้งประเทศรวม 70 กวาที่นั่ง จนทําใหนาย

ชวน หลีกภัย ไดเปนนายกรัฐมนตรีสมัยแรก

การเลือกต้ังเม� อป 2562 แมภาคใตจะได ส.ส.ลดนอยลง  แต

ก็ไมถึงกับเลวรายมากนัก โดยหากดูเหตุการณการเมืองในอดีต เชน

สมัยการเลือกต้ังตอนป 2521-2522 ตอนน้ันประชาธิปตยสูกับ

พรรคประชากรไทยของนายสมัคร สุนทรเวช ซ่ึง กทม.ประชาธิปตย

เหลือ ส.ส.กทม.แคคนเดียว คือ พ.อ.ถนัด  คอมันตร เราถึงบอก

วาประชาธิปตยเห็นเร� องทํานองน้ีมาหลายรอบแลว โดยพวกท่ีเคย

ปรามาสทางการเมืองวาประชาธิปตยจะสูญพันธุ แตสุดทายคนท่ี

พูดถึงตอนน้ีลวนสูญพันธุหมด นายสมัคร สุนทรเวช เคยปรามาส

วาประชาธิปตยจะสูญพันธุ แตสุดทายประชากรไทยสูญพันธุกอน

อีก หรือพรรคพลังธรรมเคยบอกวาจะทําใหประชาธิปตยสูญพันธุใน 

กทม. แตวันน้ีไมรูพรรคน้ันไปอยูไหนแลวตอนน้ี 

ประชาธิปตยเราเห็นสภาพการเมืองแบบนี้มาแลว อยางใน

ภาคใตเราแขงกับหลายพรรคการเมือง แตวันนี้พรรคเหลานั้นไมวา

จะเปนพรรคกิจสังคม ความหวังใหม หรือพลังธรรม  พรรคเหลานี้

ถึงตอนนี้หายไปหมดแลว 

สิ่งเหลานี้ประชาธิปตยเคยเจอ

มาแลวหลายครั้ง ไมไดเพิ่งเจอครั้ง

แรกตอนเลือกตั้งป 2562 ซึ่งจะพบ

วาหลังจากเกิดวิกฤตการเมืองแลว 

สุดทายกลับเขาสูสภาวะปกติ มี

การเลือกตั้ง ประชาธิปตยจะได

รับผลกระทบเกือบทุกครั้ง จน

เม� อเราเริ่มตั้งตัวได เราก็จะ

กลับมาเริ่มทะยานขึ้นใหมอีก

ครั้ง ผมเช� อวาเลือกตั้ง

รอบหนาประชาธิปตย

จะกลับมาทะยานใหม

ไดอีกครั้ง 

-ยังมั่นใจวาคนภาคใตจะกลับมาเลือกพรรค ปชป.อีกครั้ง 

แมเลือกตั้งรอบหนาพลเอกประยุทธยังลงการเมืองตอ?

เปนเร� องที่เราตองทําความเขาใจกับประชาชนวาเขามีความ

กังวลอะไร แลวประชาธิปตยมีหลักประกันกับประชาชนใหคลาย

ความกังวลดังกลาวไดอยางไร วันนี้ปญหาความมั่นคงก็ตองควบคู

ไปกับเร� องเศรษฐกิจปากทองประชาชน เราจะอางความมั่นคง

อยางเดียวโดยไมนึกถึงปากทอง จะเปนเร� องที่ทํารายประชาชน

เกินไป เราตองนึกถึงคนที่ตองทํามาหากิน  ประชาธิปตยถึงบอกวา

อยางนอยที่สุด เกษตรกร ที่ถือวายังคงเปนคนสวนใหญในสังคมอยู 

เพราะประเทศไทยรากฐานสําคัญคือเกษตรกร เกษตรกรรม เพราะ

ฉะนั้นคนกลุมนี้เราตองดูแลอยางดี อยางที่พรรคผลักดันนโยบาย

ประกันรายไดใหเกษตรกร 

นอกจากนี้ คนกลุมตางๆ เชนกลุมเปราะบางในที่ตางๆ  เรา

ตองดูแลหมดทุกกลุม แตทามกลางขอกังวลเร� องปญหาความขัด

แยง เราก็ตองบริหารจัดการไปใหได เราไมอยากเห็นการแบงฝาย

จนพาประเทศถอยหลังไป โดยตองคิดวาจะทําอยางไรถึงจะนํา

ประเทศเดินไปขางหนาได นี่คือภารกิจที่ประชาธิปตยจะตองฝา

วิกฤตนี้ ไปใหได 

-หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น คิดวาจํานวน ส.ส.ทั้งหมดทั่ว

ประเทศที่ ปชป.จะไดประเมินวาสักกี่คน มี โอกาสเกินรอยคนได

หรือไม?

มี ส.ส.ของพรรคบางคนใหสัมภาษณวา ประชาธิปตยจะ

ได ส.ส.เกินหนึ่งรอยคนในการเลือกตั้งรอบหนา แตความเห็นสวน

ตัวผมเห็นวาถาประชาธิปตยได ส.ส.สัก 75-80 คนก็ถือวาโอเค

แลว เพราะการบอกตัวเลขเร� องนี้ในชวงเวลานี้อาจจะเร็วเกิน

ไป เพราะเรายังไมเห็นตัวผูสมัคร ส.ส.ของพรรคครบถวน รวม

ถึงยังไมรูวาผูสมัครของพรรคคูแขงขันเปนใครบาง สถานการณ

ยังอาจเปลี่ยนแปลงไดอีกมาก เพราะสถานการณการเมืองมัน

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไดทุกวัน   ซึ่งสถานการณ

จะมีผลกระทบตอการลงคะแนนเสียงของประชาชน ทําใหการที่จะ

ฟนธงวาพรรคจะได ส.ส.เทาไหรในชวงเวลานี้ขณะนี้จึงอาจจะยัง

เร็วเกินไป  

จุรินทร คุณสมบัติครบถวน

แคนดิเดตชิงนายกฯ

-เหตุผลที่ออกมาประกาศวาพรรค ปชป.จะผลักดันและ

ชูนายจุรินทร เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งรอบ

หนา?

ตามหลักประชาธิปไตย หัวหนาพรรคการเมืองคือตัวแทน

พรรคการเมืองในการเขาไปบริหารจัดการบานเมือง โดยเฉพาะ

พรรคประชาธิปตย เม� อนายจุรินทรไดรับการคัดเลือกใหเขา

มาเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย เราก็ตองถือวามวลสมาชิก

พรรคประชาธิปตยมีความเห็นพองตองกัน ในการจะใหนายจุ

รินทรไปดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี สิ่งนี้คือเปาหมายของ

พรรคการเมือง 

การที่มีการถามกันวา การเลือกตั้งครั้งหนาพรรค

ประชาธิปตยจะชูใครเปนนายกรัฐมนตรี ผมจึงใหความเห็นโดย

ไมตองลังเลวาหัวหนาพรรคประชาธิปตย นายจุรินทรคือแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพรอมจะสนับสนุนนายจุรินทรเปน

นายกรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากที่นายจุรินทรจะเปนหัวหนาพรรคแลว 

โดยสวนตัวของนายจุรินทร ผมก็เช� อวานายจุรินทรมีความพรอม 

ผมจึงเสนอนายจุรินทรเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 

นิพนธ-รองหัวหนาพรรค ปชป. พูดถึงเหตุผลการชูนาย

จุรินทรเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวา เปนเพราะนายจุรินทรมี

ประสบการณทางการเมืองสูง โดยเปน ส.ส.มาแลว 11  สมัย เปน

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล และประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน หรือประธานวิปรัฐ

บาล-ฝายคาน ก็เปนมาหมดแลว และสมัยพรรคประชาธิปตยเปน

แกนนําฝายคาน นายจุรินทรก็จะเปนผูสรุปการอภิปรายของฝาย

คานในแตละครั้ง ซึ่งถือวาเปนบทบาทที่สําคัญมาก เพราะการที่

ฝายคานอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลแตละครั้งที่ใชเวลากัน 3-4 วัน 

การสรุปการอภิปรายภายใน 1-2 ชั่วโมงเปนเร� องสําคัญมาก ที่ผาน

มานายจุรินทรทําหนาที่เหลานี้ ไดเปนอยางดีมาตลอด 

...หัวหนาพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภาผูแทนราษฎรในชวง

เวลาขณะนี้ เทาที่เห็นนายจุรินทรอาวุโสที่สุดแลว โดยนอกจาก

เร� องสภาแลว ในสวนของเร� องบทบาทในฝายบริหาร  นายจุรินทร

ก็มีประสบการณมายาวนานมาก 

ประสบการณทางการเมืองในการอยูฝายบริหาร ก็พบวานาย

การที่นายจุรินทรผานการเลือกตั้งเขามาเปน ส.ส.ทํางานในสภาถึง 11 สมัย 

และมีผลงานในดานตางๆ สะทอนแลววา นายจุรินทรมีคุณสมบัติเหมาะสม

ที่จะเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย...ยืนยันวาจุรินทรมีความเหมาะสม

จะเปนนายกรัฐมนตรี หากพรรคประชาธิปตยสามารถรวบรวมเสียงไดเกินกึ่ง

หนึ่งของสภาตามระบอบประชาธิปไตย

แ

อานตอหนา 15 

พรรคประชาธิปตย เม� อนายจุรินทรไดรับการคัดเลือกใหเขา

พรรคประชาธิปตยมีความเห็นพองตองกัน ในการจะใหนายจุ

รินทรไปดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี สิ่งนี้คือเปาหมายของ

ประชาธิปตยจะชูใครเปนนายกรัฐมนตรี ผมจึงใหความเห็นโดย

ไมตองลังเลวาหัวหนาพรรคประชาธิปตย นายจุรินทรคือแคน
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