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อิสรภาพแหงความคิด

‘อูดดา’ยันปชป.ขาขึ้น

No State Without City 

ศึกเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ 

‘เลือดใหมจะชนะเกินครึ่ง’

เม� อยางเขาเขตหนาหนาวววว

2หนา...

‘เข� อนอุบลรัตน’เก็บนํ้าทะลุ111% 

ฉีดทะลุ70ลานโดส

เม� อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 17.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินยังพระบรมราชานุสรณ พระลานพระราชวังดุสิต เพ� อทรงวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เน� องในวันปยมหาราช อันเปนวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ปที่ 26 ฉบับที่ 9112 วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม 3 ค่ํา  เดือน 11  ปฉลู

เดินหนาเปดประเทศ/ติดโควิด-เสียชีวิตทรงตัว

พปชร.-พท.

เริ่มเซตเกม

กอนเลือกตั้ง

16หนา...
2หนา...

กอนเลือกตั้งกอนเลือกตั้ง

22

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยฉีดวัคซีนทะลุ 70  

ลานโดส ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 9,742 ราย ตาย 

74 คน สลดทารก 1 เดือนที่เชียงรายเสีย

ชีวิต ขณะ กทม.ติดเชื้อต่ําพันตอเน� อง จับตา

ประจวบฯ เชียงใหม 2 จังหวัดนํารอง

ดานทองเที่ยวยอดพุง โฆษกรัฐบาลลงภูเก็ต

แซนดบ็อกซดูความพรอมตอยอดเปดประเทศ 

บรรยากาศคึกคักทั้งชาวไทย-ตางชาติ

เม� อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ โควิด-19 วามีผูติด

เชื้อรายใหม 9,742 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 9,667 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 9,121 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 546 ราย,  จากเรือน

จําและที่ตองขัง 70 ราย 

ขอนแกน • ดวน! เข� อนอุบลรัตนน้ําเก็บกัก

ทะลุ 111% แลว ตองเรงปรับการระบาย

น้ําจาก 25 ลาน ลบ.ม.ตอวันเปน 35 ลาน 

ลบ.ม.ตอวัน หวั่นคันดินโนนสังทรุดตัวเพราะ

พายุจออีกลูก เตือนประชาชนตามแนวแมน้ํา

พองและเสนทางน้ําของเข� อนอุบลรัตนเรง

เสริมแนวคันดิน อพยพและขนของขึ้นสูที่สูง 

เม� อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ตุลา

คม 2564 คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้า 

จ.ขอนแกน ไดมีการเสนอขอปรับเพิ่มการ

ระบายน้ําของเข� อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน

กรุงเทพฯ • “จุรินทร” เผยปญหาสงผูสมัคร 

ส.ส.เปนเร� องบวก เพราะพรรคเนื้อหอม เลือด

ใหมไหลเขา เลือดเกาไหลกลับ หากเขตไหนมี

ผูสมัครเกินกวา 1 คนเปนเร� องปกติ ขณะที่

พลังประชารัฐยันคนใตยังรัก “บิ๊กตู” พรอม

ชูเปนนายกฯ เช� อไดเพิ่มอีก 6 เขต “ธรรม

นัส” แผนเสียงตกรองไมยอมพูดเร� องหนุน 

“ประยุทธ” 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย ใหสัมภาษณกรณี

นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหนา

พรรคประชาธิปตย

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

“ในทางการเมือง หากรัฐบาล-

สภา อยูมาไดสามป ก็ถือวา

สุกงอมพอควรแลว การจะ

ยุบสภาจึงเปนเร� องที่ใน

ทางการเมืองถือวามีความ

เปนไปไดสูง” 
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2 ในประเทศ

4

มพลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนกราน

หลายครั้ง รัฐบาลจะอยูครบเทอม ไมมีการยุบสภา แต

จับทิศทางไดวาหลายพรรคการเมือง แมแตในพรรค

รวมรัฐบาลก็ไมไดวางใจ เพราะประเมินวาสถานการณ

การเมืองอาจมีจุดเปลี่ยนทําใหการเมืองพลิกไดตลอด 

โดยเฉพาะหากสถานการณภายใน “พรรคพลังประชารัฐ”                                                                         

ที่แมภายนอกอาจดูเงียบสงบ แตคล� นลมแรงภายในก็พรอมจะ

กอตัวไดทุกเม� อ โดยเฉพาะหากการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้น 

หลังเกาอี้รัฐมนตรีวางสองตําแหน�ง ที่ยังไงพลเอกประยุทธตอง

ปรับแน�นอนในเร็ววันนี้ ที่คาดวาอาจจะปรับชวงตนเดือน พ.ย.นี้ 

หลังตําแหน�ง รมต.วางมารวมหนึ่งเดือนกวา ตั้งแตนายกฯ ปรับ      

ธรรมนัส พรหมเผา และนฤมล ภิญโญสินวัฒน ออกจากตําแหน�ง

รัฐมนตรีเม� อ 8 ก.ย. 

ซึ่งหากปรับ ครม.แลว บิ๊กตูไมมีการคืนโควตารัฐมนตรีใหกับ 

“กลุมธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” ก็อาจ

ทําใหเกิดแรงกระเพ� อมภายในพลังประชารัฐและภายในรัฐบาลตาม

มาแน�นอน 

แมจริงอยูวาการเปดประชุมสภาสมัยลาสุดที่จะเปดตั้งแต 1 

พ.ย.เปนตนไป ที่กินเวลารวมสี่เดือน จะเปนรอบสมัยการประชุมที่

ฝายคานไมสามารถเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได ทําไดแคการ

อภิปรายรัฐบาลแบบไมลงมติ แตประชุมสภารอบนี้ก็มีรางกฎหมาย

สําคัญของรัฐบาลเขาสูการพิจารณาหลายฉบับ ซึ่งรัฐบาลจะแพ

เสียงโหวตในสภา หรือกฎหมายโดนคว่ําไมได เพราะหากโดนคว่ํา

นั่นหมายถึงการยุบสภาสถานเดียว 

ดวยเหตุนี้ หลายพรรคการเมืองเลยดูจะตองเตรียมพรอม

กับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงปลายปนี้ถึงตนปหนา ที่บาง

ฝายคาดการณวาอาจเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองขึ้นได แตหากพล

เอกประยุทธ และพลเอกประวิตร วงษสุวรรรณ หัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ-ผูจัดการรัฐบาล คุมสภาพอยู ก็น�าจะเช� อวาถาผานปลาย

ปนี้ ไปได การยุบสภาในชวงรอบสมัยการประชุมสภารวมสี่เดือนตอ

จากนี้ ไมน�าจะเกิดการยุบสภาได 

แลวก็ไปลุนอีกทีตอนเปดประชุมสภารอบหนาโน�นเลย ชวง

ตั้งแตพฤษภาคม 2565 เปนตนไป ซึ่งถาสภาอยูถึงตอนนั้น ฝาย

คานสามารถย� นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีได ถึง

ตอนนั้นพลเอกประยุทธจะอยูในสภาพเสียเปรียบทางการเมืองทันที 

เพราะจะถูก ส.ส.พรรครวมรัฐบาลตอรอง-ขี่คอการเมืองได แบบ

ตอนอภิปรายครั้งลาสุดที่ผานมา เพ� อแลกกับเสียงโหวตไววางใจ 

โดยเฉพาะเสี่ยงกับการที่จะถูกกลุมธรรมนัสเอาคืนได 

แวดวงการเมืองจึงประเมินวาโอกาสที่จะมีการยุบสภาอยูไม

ครบเทอม จึงน�าจะอยูในชวงกลางป คือตอนเปดประชุมสภาชวง 

พ.ค.ปหนามากกวา 

ผนวกกับเม� อถึงชวงกลางป 2565 ก็เทากับสภาอยูมาครบ

สามปแลว กับการนับอายุสภาที่นับจากวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 

2562 ที่ถือวาหากเปนการวิ่ง 400 เมตร ก็วิ่งมาได 300 เมตรแลว 

เหลืออีกแค 100 เมตร คือหนึ่งป สภาก็ครบวาระตองสิ้นสภาพไป

โดยปริยาย 

ในทางการเมือง หากรัฐบาล-สภาอยูมาไดสามป ก็ถือวา

สุกงอมพอควรแลว การจะยุบสภาจึงเปนเร� องที่ในทางการเมือง

ถือวามีความเปนไปไดสูง 

ที่สําคัญ ถึงตอนนั้นถากระบวนการแกไข พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญ เพ� อใหสอดคลองกับรางแกไขรัฐธรรมนูญ เร� อง

บัตรเลือกตั้งสองใบ ที่เม� อมีการโปรดเกลาฯ ลงมา จากนั้น

พรรคการเมืองตางๆ-สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะ

ตองเสนอรางแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.ประกอบ รธน.ที่เกี่ยวของ

คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงอาจมีการเสนอแกไข 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่อาจจะมีการเสนอใหยกเลิกไพรมารีโหวต

พวงเขามาดวย ซึ่งการแกไข พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับก็คาดวาจะแลว

เสร็จกอนการเปดประชุมสภาสมัยหนาเดือน พ.ค.ได ถาไมมีการ 

ดึงเกมยื้อ 

โดยหากทุกอยางเปนไปตามนี้ ก็เทากับสภาชุดปจจุบันจะ

เปนสภาที่มาจากการเลือกตั้งในระบบเกา คือบัตรใบเดียว แต

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใชแลว ใหสภามาจากบัตรสองใบ ก็อาจ

ทําใหเกิดกระแสเรียกรองใหยุบสภาดังขึ้นตามมา ก็เหมือนกับยุค

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ก็ยุบสภาหลังมีการแกไขรัฐธรรมนูญป 2550 

ที่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากระบบพวงใหญ หนึ่งเขตสามเบอร 

มาเปนวันแมนวันโหวต และเม� อมีการแกไข พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ 

เสร็จสิ้นและอายุรัฐบาลเหลืออยูไมมาก อภิสิทธิ์ก็ประกาศยุบสภา

ตามมาหลังจากนั้น 

ผสมกับไทมิงเม� อไปถึงกลางปหนาที่สภาอยูครบสามปเศษ

แลว ถึงตอนนั้นประเมินไดวากระแสกดดันเรียกรองใหยุบสภา

จะเกิดขึ้นสูง ดวยเหตุผลมีการแกไข รธน.และ พ.ร.บ.ประกอบ      

รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ควรคืนอํานาจใหประชาชนไดใชสิทธิ์เลือก

ตั้งตามกติกาใหม 

ยิ่งถาสถานการณในพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะพลังประชา

รัฐ บิ๊กตูยังเคลียรไมได ยังไมวางใจในการเดินเขาสูศึกซักฟอก

กลางปหนา ไมอยากให ส.ส.มากดดันตัวเองเพ� อแลกกับการโหวต

ไววางใจ 

ปจจัยการเมืองขางตนทั้งหมดจึงทําใหถูกประเมินวา มี

โอกาสพอสมควรที่จะมีการยุบสภา มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในชวง

กลางปหนานี้ 

และวากันตามจริง ถึงตอใหพลเอกประยุทธตองการอยูครบ

เทอม จะอยูใหไดถึงสี่ป ซึ่งถานับแคตอนนี้คือตุลาคม 2564 ถานับ

ไปถึงเดือนมีนาคม 2566 ที่สภาจะอยูครบสี่ป ก็เทากับอายุของสภา

เหลือเวลาอีกแคปกวา ไมถึงสองป 

การเตรียมตัวเตรียมพรอมสําหรับการทําศึกเลือกตั้งกับหนึ่ง

ปกวาที่เหลืออยู แมตอใหไมมีการยุบสภาก็ถือวาไมมากไมนอย 

พรรคไหนออกตัวเร็ว เตรียมตัวพรอมมากกวาก็มีความมั่นใจ มี

ความพรอมมากกวาพรรคที่ยังไมไดขยับอะไร 

ปจจัยการเมืองขางตนทั้งหมดจึงไมแปลกที่จะเห็นการ

ขยับของหลายพรรคการเมืองในการเตรียมพรอมเขาสูสนาม

เลือกตั้งในอนาคต ทั้งพรรคที่มี ส.ส.ในสภาปจจุบันและการเปด

ตัวพรรคการเมืองใหม ที่เปดไปแลว อยางเชน ไทยภักดี ของ 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม-ไทยสรางไทย ของคุณหญิงสุดารัตน เกยุรา

พันธุ-พรรคกลา ของกรณ จาติกวณิช-พรรครวมไทยยูไนเต็ด ของ 

วินท สุธีรชัย นักธุรกิจพันลาน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

ไพรม สตีล มิลล จํากัด มหาชน และอดีต ส.ส.ปารตี้ลิสต พรรค

กาวไกล-อนาคตใหม เปนตน  

โดยที่ผานมาจะพบวาทั้งพรรคเกา-พรรคใหม เริ่มมีการขยับ

เตรียมเลือกตั้งกันมาหลายยก โดยบางพรรคที่ขยับเร็วก็ปรากฏวา

เกิดปญหาตามมาพอสมควรกับการคัดเลือกตัวผูสมัคร ส.ส. อยาง

ที่ปรากฏตอนนี้กับพรรคประชาธิปตย ทั้งที่ปตตานี-พัทลุง-พังงา 

เปนตน 

เม� อตีสโคปการเมืองไปที่พรรคใหญ-พรรคเกาแกบางพรรค

เพ� อจับความเคล� อนไหวดังกลาว ก็พบเร� องน�าสนใจเชนกัน อยาง 

“พลังประชารัฐ” ที่มีการสั่งใหมีการทําโพลภายในพรรคเพ� อวัด

กระแสนิยมของ ส.ส.ของพรรคในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใตที่มี 

ส.ส.เขต 14 คน และเปนพื้นที่ซึ่งพลังประชารัฐตั้งเปาไววา เลือก

ตั้งรอบหนาพรรคควรเขาไปกวาดมาไดอีกแบบเปนกอบเปนกํามาก

ขึ้น ทั้ง ส.ส.เขตและคะแนนปารตี้ลิสต  

มีขาววาโพลที่พลังประชารัฐซุมเงียบทําดังกลาว มี ส.ส.ภาค

ใตไดคะแนนนิยมพอที่จะมั่นใจไดวาจะไดรับเลือกตั้งอีกครั้งสมัย

หนาเพียง 4 คนเทานั้น จาก ส.ส.เขตภาคใต 14 คน และปรากฏ

วา ส.ส.หลายคนกลับไมทราบถึงการจัดทําโพลดังกลาวดวยซ้ํา จน

ถูกวิจารณวาเปนเร� องการเมืองภายในพลังประชารัฐ ที่ธรรมนัส-

เลขาธิการพรรคตองการใชผลโพลดังกลาวดึงอํานาจการบริหารการ

เลือกตั้งในภาคใตมาไวกับตัวเองแบบเต็มที่ และเพ� อดึง ส.ส.ภาค

ใตทั้งหมด 14 คนใหมาอยูในซุมผูกองทั้งหมด หลังกอนหนานี้มี 

ส.ส.ภาคใตบางคนที่เคยอยูกับธรรมนัสมากอน แตตอมามีการแยก

วง หลังธรรมนัสมีปญหากับพลเอกประยุทธ

โมเดลการซุมทําโพลและใชผลโพลดังกลาวดึง ส.ส.มา

อยูกับซุมผูกอง ก็อาจถูกนําไปใชกับอีกหลายภาค โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครที่พลังประชารัฐมี ส.ส.เขต 12 คนดวยเชนกัน 

หลังกอนหนานี้มีความพยายามกันไมใหพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษานายกฯ มาเปนหัวหนาทีมคุมพื้นที่ กทม.พลังประชารัฐ 

แทนณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

การเคล� อนไหวตางๆ ในการเตรียมการเลือกตั้งของพลัง

ประชารัฐ ตอจากนี้จึงตองจับตามองอยางใกลชิด เพราะไมแน� ผล

ขางเคียงของการเตรียมตัวทําศึกเลือกตั้ง ภายใตการวางแผนการ

ของธรรมนัส อาจยิ่งเปนตัวเรงใหมีการยุบสภาเร็วขึ้นก็ได 

ขณะที่ “พรรคเพ� อไทย” ที่ทุกฝายแมแตคนในพลังประชารัฐ 

ก็ยอมรับวาเลือกตั้งบัตรสองใบ พรรคที่จะได ส.ส.มากที่สุดในสภาก็

คงเปนพรรคเพ� อไทย แตดวยสไตลการบริหารพรรคแบบเถาแกของ

ทักษิณ ชินวัตร จึงทําใหทิศทางพรรคหลายอยางยังไมเกิดความ

ชัดเจน โดยเฉพาะ “แคนดิเดตนายกฯ ของเพ� อไทย” ที่ทักษิณและ

แกนนําพรรคตางบอกแบบทองจํากันมาหมดวายังไมถึงเวลา รอให

ใกลเลือกตั้งกอน 

สําหรับการประชุมใหญพรรคเพ� อไทย 28 ต.ค.นี้ที่ขอนแกน

จะไมมีเซอรไพรสอะไรมาก เปนแคงานอีเวนตการเมืองที่จะพรี

เซนตจังหวะกาวทางการเมืองของเพ� อไทยในรูปแบบใหมๆ ที่เนน

ความทันสมัยของพรรคมากขึ้น หลังมีการเปลี่ยนโลโก-สโลแกน

พรรคเทานั้น 

น�าสนใจวาการขยับของพรรคการเมืองตางๆ เพ� อเตรียม

พรอมกับโหมดเลือกตั้ง หลังจากนี้จะมีอะไรออกมาใหหวือหวา

ทางการเมืองอีก เปนเร� องน�าติดตาม. 

(1)

งจังหวะนี้...ก็น�าจะพอเริ่มงึมๆ งําๆ เริ่มโหย                             

หวน ครวญคราง บทเพลงของ ครูลวน ควัน

ธรรม อันวาดวย... “เม� อยางเขาเขตหนา 

หนาวววว....ลมหนาวก็โชยพัดกระหน่ํา...หนาวลมโบก

มาในเวลาค่ํา ฮึ่มฮึม ฮึ้มหึ่ม ฉ่ําช� นกวาทุกวัน...” หรือ

เพลง ค่ําแลวในฤดูหนาว ไดมั่ง แมวายังคงชื้นๆ แฉะๆ 

เปยกมอลอกมอแลก อยูบางก็ตาม...

(2)

คืออยางที่ กรมอุตุฯ ทานไดพยากรณเอาไวแลว

ลวงหนานั่นแหละวา...ตั้งแตชวงปลายๆ เดือนตุลา.ไป

จนถึงพฤศจิกา.เปนตนไป ก็จะไดเวลาที่หยอมความกด

อากาศสูงจากประเทศจีน ทานจะยอยๆ ลงมาปกคลุม

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

เมืองไทย และนั่นเองที่จะทําใหหนาหนาว ฤดูหนาว 

เริ่มยางกรายเขามา อันถือเปนฤดูที่ออกจะสรางความ

สดช� น ร� นเริง ความโรมันคาทอลิก โมแลงติก ใหกับ

ใครตอใครกันไปมิใชนอย...

(3)

ไมเช� อ...ก็ลองไปซึมซับ สัมผัส จากลีลา

บรรยากาศ ที่สอดแทรกอยูในบทเพลง อยาง เชียงราย

รําลึก ในเวอรชันตางๆ ลองดูก็ได ประเภท... “ณ ราตรี

หนึ่ง-ซึ่งยังฝงใจ-เชียงรายฟาแจม-คืนนั้นวาวแวม-

ดวยแสงจันทรา-นภาสดใส-ริมน้ํากกเย็น-ดวยลมพลิ้ว

ผาน-ซานซึมผิวกาย-คืนนั้นเชียงราย-มีเธอและฉัน...

รวมสัมพันธมิคลาย” ตอจากนั้น...เม� อไลเรียงไปถึงตอน 

“หนาวลมเย็นยิ่ง-เราอิงซบกัน-ดวงจันทรคลอยต่ํา-คืน

นั้นยังจํา-ฟากฟาราตรีที่มีจันทรฉาย” อันนี้นี่แหละ...

โอกาสที่จะขนลุก ขนตั้ง ผิวหนังเหอ ตาฉ่ํา เปลงแวว

ประกายแหงความโรแมนติก โรมันคาทอลิก ยอมเปน

ไปไดเสมอๆ...

(4)

ขนาดศิลปน นักรอง เพลงเพ� อชีวิต ประเภทจับ

ปน แบกปนลุกขึ้นสู อะไรประมาณนั้นมาโดยตลอด 

อยางเชนคุณนา หงา คาราวาน ของหมูเฮา ทานเคย

นําบทเพลงเพลงนี้ ไปโหยหวน ครวญคราง ขณะไป

แสดง หรือไปโชวตัวอยูแถวๆ จังหวัดเชียงราย ยังเปน

อะไรที่สามารถกอใหเกิดความซูดๆ ซาดๆ ซี้ดๆ ซาดๆ 

กันไปมิใชนอย ลดรังสีแหงความเกรี้ยวกราด ความ

โกรธเกลียด เคียดแคน อาฆาต พยาบาท ริษยาและ

ชิงชัง ฯลฯ อันถือเปนอารมณ โดยปกติ-ธรรมดาของ

บรรดา เพลงเพ� อชีวิต โดยทั่วไป ลงไปไดไมนอยทีเดียว

เชียว...

(5)

ดวยเหตุนี้เอาเปนวา...ในชวงหนาหนาวคราว

นี้ ใครที่ยัง ผูกติด อยูกับอารมณ-ความรูสึก ประเภท

โกรธเกลียด เคียดแคน อาฆาต พยาบาท ริษยาและ

ชิงชัง โดยเฉพาะประเภทที่พยายาม ทะลุฟา-ทะลุแกส 

อยางชนิดรั้งไมหยุด ฉุดไมอยู จนตราบเทาทุกวันนี้ น�า

จะลองเริ่มปรับเนื้อ ปรับตัว ปรับจิต ปรับใจ กันไปตาม

สภาพ คือถึงไปโกรธ ไปเกลียด ไปเคียดแคน อาฆาต 

กันในระดับไหนก็ตาม โอกาสที่จะ โคนลมบิ๊กตู ใหพัง

พินาศลงไปขาง ภายในชวงระหวางนี้ คงตองยอมรับ

เอาจริงๆ นั่นแหละวา ออกจะยากซซซแสนยากซซซ

เอามากๆ เผลอๆ...อาจตองรอไปเปนปๆ จะ 2 ป 4 ป

ตอจากนี้ หรือยาวววว ไปถึง ยุทธศาสตร 20 ป ก็ยังมิ

อาจสรุปไดชัดเจน...

(6)

คือออกจะเปนอะไรที่... ล� นเหลือลน-ทนเหลือ

หลาย ซะเหลือเกิน!!! ระหวางกําลังเซๆ เผลอแวบเดียว 

ก็สามารถเดงเชือกฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม 

ตัดเวทีออกมาเตนย็อกๆ แย็กๆ ไดเหมียนนนนเดิมมมม 

เลนเอาฝายตรงขาม หรือฝายที่ยืนอยูขางๆ ไมวาขาง

ไหนก็แลวแต ออกจะปวดเศียร เวียนเกลา กันไปมิใช

นอย ขนาดอดีตรัฐบุรุษ อดีตประธานองคมนตรีอยาง 

ปาเปรม ที่ถือวา อยูยาวววว พอสมควรแลว คืออยูมา

ถึง 8 ปเต็มๆ เอาไป-เอามา...อาจถูกลบสถิติโดยทาน 

นายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาเอาเลยก็ไมแน�!!!

(7)

แตก็นั่นแหละ...โดย กฎเหล็กแหงธรรมชาติ แลว 

อะไรก็ตามที่ เกิดขึ้น และ ตั้งอยู ไมวันใด-วันหนึ่ง ก็

คงตอง ดับไป กันไปตามสภาพ ไมมีใคร หรือแมแต

สิ่งหนึ่ง-สิ่งใด ที่จะสามารถคงทน ถาวร ไปตลอดชั่ว

นิจนิรันดรกาลไดเลยแมแตนอย เพียงแตโดย จังหวะ 

และ โอกาส ที่จะทําใหสิ่งนั้นๆ ตองปรับเปลี่ยนสภาพ 

ตองดับไป สิ้นไป มันอาจไมใชจังหวะเดียวกับ ความ

ปรารถนาและตองการ ของใครตอใครไปซะดวยกัน

ทั้งหมด แตเปนไปตามหลักธรรมชาติอีกนั่นแหละ คือ

หลักอันวาดวย... ดวยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเปน

ไป หรือหลัก อิทัปปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง 

ดวยเหตุนี้...แทนที่จะไปโกรธๆ เกลียดๆ เคียดแคน 

อาฆาต ริษยาและชิงชัง หนาวๆ อยางนี้...สูหันมา ทําใจ 

หรือหันมารองเพลง เชียงรายรําลึก ไปพลางๆ น�าจะ

เขาทากวาเปนไหนๆ...

เม� อยางเขาเขตหนาหนาวววว

ถึ

จับจังหวะ พปชร.-พท.

เริ่มเซตเกม-กอนเลือกตั้ง 

‘บิ๊กตู’ยังยื้อปรับครม.

เม� อไปถึงกลางปหนาที่สภาอยูครบสามปเศษแลว ถึง

ตอนนั้นประเมินไดวากระแสเรียกรองใหยุบสภา

จะเกิดขึ้นสูง ดวยเหตุผลมีการแกไข รธน.และ 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว จึงควรคืนอํานาจ

ใหประชาชนไดใชสิทธิ์เลือกตั้งตามกติกาใหม 

แ



ลโก้ใหม่ของ “พรรคเพื่อไทย” กลายเป็นประเด็นความหมาย

ของ “สี” ที่เลือกใช้และเลิกใช้ ร้อนถึง “อรุณี กาสยานนท์” 

โฆษกพรรคเพื่อไทย ต้องอธิบายสาเหตุว่า พรรคเพื่อไทยต้อง

การดิสรัปต์ตัวเอง ดังนั้นสีและสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นโทน

สีแดง เพื่อต้องการแสดงออกถึงความ

กระตือรือร้น  ข้อความประกอบที่

ว่า “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของ

ประชาชน” นอกจากนี้การเปลี่ยนสีตัว

อักษรที่เดิมเป็นสีน้ำาเงิน  ก็เนื่องจากเห็น

ว่า มีหลายพรรคการเมืองที่ใช้ลักษณะ

โทนสีเดียวกับพรรค จึงได้เปลี่ยนมา

เป็นสีแดงเพื่อให้มีความโดดเด่น แสดง

ให้เห็นว่าไม่มีสาขาอื่น โดยก่อนหน้า

นั้น “กุนซืออ้วน” ภูมิธรรม เวชยชัย ที่

ปรึกษาหัวหน้าพรรค ทวีตข้อความ

ยืนยันความหมายของการมีพรรคเดียว 

ไม่มีแตกแบงก์ร้อยแบงก์พัน ส่งผู้สมัคร

พรรคเดียว 400 เขตกับ 100 ปาร์ตี้ลิสต์  ยืนยันหนักแน่นไม่มีอีแอบ 

ไม่มีนัยอื่น

ว่าด้วยเรื่องการตั้ง ศบค.ส่วนหน้า มี “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล 

นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำานวยการ บูรณาการ

แก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จน “ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ต้องออกมาซัด

โมเดล “การทหารนำาการสาธารณสุข” อีกครั้ง ทำาให้ “เสี่ยหนู” อนุทิน 

ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข อยู่นิ่งไม่ได้ 

ต้องตอบคำาถามผู้สื่อข่าวสยบปมขัดแย้ง

ระลอกใหม่ ด้วยการจำากัดวงให้เป็นแค่

ความเห็นในฐานะ ส.ส.  ไม่ได้มีไฟเขียว

จากพรรคให้ออกมา พร้อมยุติปัญหาฟัง

เหตุผลในการตั้งกลไกนี้ขึ้นมา ทำางาน

ในพื้นที่เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความ

มั่นคง และเพื่อการควบคุมสถานการณ์

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้แพทย์และ

พยาบาลสามารถเข้าถึงคนไข้และฉีด

วัคซีนให้ได้มากที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี บอกว่าช่วงนี้ต้องแก้ไขปัญหา

ในบ้านเมืองหลายเรื่อง แต่ไม่ท้อ ถึง

ยังงั้นก็ขอให้การเมืองเบาๆ หน่อย โดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดสภา ต้อง

มีการเตรียมพร้อมให้รัดกุมกว่าสมัยประชุมที่ผ่านมา เพราะมีวาระ

สำาคัญหลายวาระ กำาหนดการที่ไม่สำาคัญและตรงกับเข้าประชุมสภาก็

ให้เลื่อนออกไปก่อน ทำาให้มีข่าวว่าการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ เดิมกำาหนดไว้ในวันที่ 8-9 

พ.ย.อาจขยับไปเป็นวันที่ 15-16  พ.ย.หรืออาจพิจารณาทบทวนเวลา

ใหม่ เนื่องจากช่วงวันที่  8-9 พ.ย.มีกำาหนดการประชุมร่วมรัฐสภา

พิจารณาร่างกฎหมายสำาคัญ คือร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 

ที่ค้างมาจากการประชุมสมัยที่ผ่านมา 

เช่น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ แถม

ย้ำารัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลให้กำาชับ 

ส.ส.อย่าขาดประชุมเด็ดขาด

ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ซุ่มทำา                          

โพลพื้นที่ภาคใต้ ผลออกมาพบว่า ส.ส. 

ของพรรคทั้งหมด 14 คน มีผู้ที่ผ่าน

เกณฑ์เพียง 4 คน ได้แก่ นายสัมพันธ์ 

มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส, นายวัชระ ยา

วอหะซัน ส.ส.นราธิวาส, นายวันชัย 

ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา และนายรงค์  

บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช มีการตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่แท้

จริงในการทำาโพลครั้งนี้ รวมถึงความแม่นยำาของข้อมูล หรืออาจมีจุด

ประสงค์แค่ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่ง ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิมลงเลือกตั้ง

ในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่  เนื่องจาก ส.ส.หลายคนไม่ใช่คนในกลุ่ม

ของผู้กอง กลายเป็นอีกปมที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาอีกลูกในพรรคที่ 

2 ลุง ป.ปลาต้องเคลียร์

ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่

เปล่ียนแปลงคำาส่ังท่ีไม่อนุญาตปล่อย

ช่ัวคราว “เบนจา อะปัญ” แกน

นำาราษฎร ผู้ต้องหาความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค

ติดต่อ กรณีอ่านแถลงการณ์ของแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม หน้าอาคาร

ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เมื่อวันท่ี 10 ส.ค.ท่ี

ผ่านมา ตามท่ี  “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 

ประธานคณะก้าวหน้า ยื่นประกันตัว ใน

ฐานะนายประกัน “ธนาธร” ยังเล่นมุก

เดิม ปลุกคนท่ีมีชื่อเสียง มีบทบาทในสังคม ให้ออกมาเคียงข้างนักศึกษา

และประชาชนท่ีต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมากกว่าน้ี.
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3ในประเทศ

ภูมิธรรม เวชยชัย

ช่วยเหลือประชาชนเหมือนเช่นทุกปี สร้างประโยชน์ให้

ภาพรวมในประเทศ 

ถัดมาอีกหนึ่งวัน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ประชุม

สภากลาโหมนัดแรกของ

ปีงบประมาณ 2565 โดย

มี ผบ.เหล่าทัพและ ผบ.ตร.

เข้าร่วมประชุมอย่าง

พร้อมหน้า ที่ศาลาว่าการ

กระทรวงกลาโหม  สนาม

หลวง หน่วยงานต่างๆ 

รายงานสั้นกระชับ เปิด

วาปให้  รมว.กลาโหม

ร่ายยาวมอบนโยบาย สั่ง

การในภารกิจต่างๆ  ตาม

สไตล์ “ลุงตู่” ก่อนที่จะย้ำา

กำาชับในหลายเรื่อง พร้อม

หยอดคำาหวานใส่ผู้นำาเหล่าทัพ ให้สัมภาษณ์ได้ดีในหลาย

เรื่อง ซึ่งหากย้อนดูจะเห็นว่าหลังวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นมา 

ก็มี บิ๊กป้อง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ ที่แถลงนโยบายและยังให้สัมภาษณ์ ตอบทุก

คำาถามแบบเคลียร์ทั้งเรื่องงานและปมดรามาต่างๆ และ

หลังการประชุม ผบ.เหล่าทัพ พล.อ.เฉลิมพล ตั้งโพเดียม                                

ตอบคำาถามในเรื่องที่รับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา แต่

ยกเว้นเรื่องการเมืองที่เจ้าตัวออกตัวว่าไม่ขอยุ่ง รวมถึง 

ผบ.ตร.ไม่หลบ ไม่ถอย ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่สังคมคา

ใจได้แบบไม่เรียกแขก •

ภาพ-ข่าวกองบัญชาการกองทัพเรือ วังเดิม และ

กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปรับภูมิทัศน์ รื้อถอน

ต้นไผ่ที่ปลูกในสมัย บิ๊กลือ-พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้

บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ว่อนเน็ต หวังชี้ปมความขัด

แย้ง-คาใจจากปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารต่อเนื่อง

หลายปีที่ผ่านมา  ในกรณีที่ บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ 

นิลสมัย ผบ.ทร.คนปัจจุบัน ที่เคยถูกเด้งออกนอก ทร.ไป

เป็นรองปลัดกลาโหม 2  ปี  

จึงคาดว่าการปรับภูมิทัศน์

ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่อยาก

เห็นมรดกความเชื่อ เลยไปถึง

ความงมงาย ติดอยู่ในภาพจำา 

“ลูกประดู่” •

แม้งานนี้จะพุ่งเป้า

ไปที่  “ผบ.ทร.” คนปัจจุบัน

โดยตรง  แต่เจ้าตัวคงไม่

อยากให้เพิ่มดีกรีข่าวความ

ขัดแย้งมากขึ้นกว่าเดิม จึง

ส่ง พล.ร.ท.ปกครอง มน

ธาตุผลิน โฆษกกองทัพ

เรือ  ออกมาชี้แจงว่า เรื่อง

นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความ

ขัดแย้งภายใน แต่เนื่องจาก

ภายในเขตพระราชวังเดิม นอกจากจะเป็นที่ตั้งของอาคาร

สำานักงานของกองทัพเรือแล้ว ยังมีโบราณสถานที่สำาคัญ

ที่กองทัพเรือดูแลรักษา ตกแต่งภูมิทัศน์ให้มีความงดงาม

อยู่เสมอ แต่เนื่องจากต้นไผ่ซึ่งปลูกมาเป็นเวลากว่า 3 ปี 

จึงเจริญเติบโตสูงขึ้นและบดบังอาคารสำานักงาน รวมถึง

บดบังทัศนียภาพโบราณสถานที่สวยงามอีกด้วย จึงจำาเป็น

ต้องถอนหรือตัดออกบางส่วนเพื่อความสวยงาม ส่วนใน

พื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ก็พบว่า

ต้นไผ่ขึ้นสูงจนบดบังอาคารเช่นเดียวกัน รวมถึงบดบังเส้น

ทางจราจรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย จึงให้มีการตัดถอนออก

บางส่วนเพื่อปรับภูมิทัศน์ด้วยเช่นกัน โดยต้นไผ่ที่ถอนออก

มานั้นจะได้นำาไปปลูกที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายา

ต่อไป.

ามไทม์ ไลน์ที่ ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข  แม่ทัพใหญ่สีกากี สะบัดปากการเซ็นหนังสือ

ข้อกำาหนด กฎเกณฑ์การแต่งตั้ง ไปถึง ผบช.หรือ

ตำาแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำาแหน่ง

เทียบเท่า กำาหนดการจัดทำาบัญชีแต่งตั้งสารวัตร (สว.) 

ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำาปี 2564 ใน

ล็อตแรกระดับ ผู้กำากับการ (ผกก.) ถึง รอง ผบก. จะต้อง

เสร็จสิ้นและส่งบัญชี

ให้ ตร.ผ่านสำานักงาน

กำาลังพลภายในวันที่ 25 

ต.ค.64 ทำาให้ทุกกอง

บัญชาการ (บช.) ต้อง

เร่งประชุมบอร์ด บช.ให้

เสร็จสิ้นตามขั้นตอน 

ตามระเบียบการแต่งตั้งกันคึกคัก โดยเฉพาะ บช.ใหญ่

อย่าง กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) บิ๊ก 

ก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ต้องเรียกประชุม

บอร์ด รอง ผบช.ก. กันในวันหยุดวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 

เพื่อให้บัญชีรายชื่อต่างๆ ที่จะเสนอให้ ตร.รับทราบทัน

ตามกำาหนด •

น่าจะเป็นบทพิสูจน์ครั้ง

สำาคัญในการตั้ง กองบัญชาการ

ตำารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(บช.สอท.) หรือตำารวจไซเบอร์ 

ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยี จะคุ้ม

ค่ากับการแยกตัวมาตั้งเป็น บช. 

ทำาคดีเฉพาะด้านหรือไม่ รวม

ทั้งฝีมือ บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กร

ไชย  คล้ายคลึง ผบช.สอท. 

เมื่อเจองานหิน เจองานยากๆ 

จะเอาอยู่หรือไม่ อย่างล่าสุด 

คดีแก๊งดูดเงินออกจากบัญชี

ธนาคาร ของผู้เสียหายที่ถือ

บัตรเดบิตและบัตรเครดิต สร้างความแตกตื่นให้ผู้คนใน

สังคมไทยที่มีบัญชีธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต จะถูกคนร้าย

ดูดเงินไปหรือไม่ โดย บิ๊กแจง ส่ง พล.ต.ต.นิเวศน์  อาภา

วศิน ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี บช.สอท.เป็นขุนศึกในการติดตามคนร้าย 

ที่ล่าสุดได้ประชุมร่วมกับตัวแทนธนาคาร และผู้แทนศูนย์

ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

หาข้อมูลในการล่าตัวคนร้ายทั้งในและต่างประเทศ •

การเดินเครื่องไล่ล่าแก๊งดูดเงินของตำารวจไซเบอร์ 

เป็นการทำางานของหน่วยงานที่ถูกฝาถูกตัว รวมทั้งการ

มอบหมายให้ บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร์ รอง  ผบ.ตร.เป็นผู้

ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน  ก็ไม่ใช่

ปัญหา แต่คำาสั่งที่ ผบ.ปั๊ด 

ให้ทุกกองบังคับการ (บก.) 

ทั่วประเทศ จัดตั้งคณะ

พนักงานสืบสวนสอบสวน

คดีความผิดที่ใช้ โซเชียลมี

เดียเป็นช่องทางในการกระ

ทำาผิด มีหน้าที่รับผิดชอบ

ประสานงานให้คำาแนะนำาแก่

พนักงานสอบสวน ผู้กำากับ

การ หัวหน้าสถานี หรือเป็น

พนักงานสอบสวนผู้รับผิด

ชอบเสียเองในคดีที่พนักงาน

สอบสวนในสังกัดได้รับแจ้ง

ไว้ กำาลังมีแรงกระเพื่อม

มาจากลูกน้องหลายพื้นที่ เพราะต่างตั้งคำาถามให้แต่ละ 

บก.ทั่วประเทศตั้งคณะพนักงานสืบสวน แล้ว บช.ไซเบอร์

ที่มี บก.สอท.1 ทำาหน้าที่ทำางานส่วนกลางดูแลพื้นที่  

บช.น., บก.สอท.2 ดูแลพื้นที่ บช.ภ.1, 2, 7 และ 

บก.สอท.3  ดูแลพื้นที่ บช.ภ.3 และ4, บก.สอท.

4 ดูแลพื้นที่ บช.ภ.5 และ 6 รวมทั้ง บก.สอท.

5 ดูแลพื้นที่ บช.ภ.8 และ 9 ซึ่งใน 5 บก. แยก

ย่อยเป็น 7 กองกำากับการ คือ ฝ่ายอำานวยการ 

กองกำากับการ 1 (คดีเกี่ยวกับทรัพย์) กองกำากับ

การ 2 (คดีเกี่ยวกับ

เพศ)  กองกำากับการ 

3 (คดีอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์) กอง

กำากับการ 4 (คดี

ความมั่นคงและ

คดีอื่นๆ) กลุ่ม       

งานสอบสวน และกองกำากับการวิเคราะห์ข่าว

และเครื่องมือพิเศษ มีไว้ทำาไม?...เป็นคำาถามที่ 

น่าคิด •

 ท่ามกลางมุมมองตำารวจในมุมลบๆ ก็มี

ตำารวจในมุมบวกๆ ให้ได้ยิ้ม ให้ได้ชื่นชม ที่สำาคัญ

เป็นคำาชื่นชมจากนักแสดงระดับโลก รัส

เซลล์ โครว์ นักแสดงชื่อดังเจ้าของรางวัล

ออสการ์ ที่เดินทางมาถ่ายทำาภาพยนตร์

ในประเทศไทย ได้อัปทวีตส่วนตัว @

russellcrowe ถ่ายภาพคู่กับ ด.ต.อนิรุธ มะ

ลี  ผบ.หมู่งานสืบสวน สน.ห้วยขวาง ซึ่ง

เคยช่วยชีวิตหนุ่มเครียดกีตาร์หายใช้มีดจี้คอ

ตัวเองบนโรงพัก เป็นข่าวดังเมื่อ 17  มิ.ย.

60 โดย รัสเซลล์ โครว์ เคยรีทวีตข่าวนี้มา

แล้วเมื่อวันที่  17 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเขา

ทวีตข้อความว่า Met my hero  today. 

Police Officer Anirut! หรือแปลเป็นไทย

ว่า “วันนี้ผมได้พบวีรบุรุษของผมแล้ว เจ้า

หน้าที่ตำารวจอนิรุธ” โดยทวีตนี้มีคนเข้ามา

แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้ 

รัสเซลล์ โครว์ และทีมงานเข้ามาถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่อง The  Greatest Beer Run Ever ที่สร้าง

ขึ้นจากเรื่องจริงและกลายเป็นตำานาน หลัง

จากที่ชายคนหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อส่งเบียร์ให้

เพื่อนที่เป็นทหารที่กำาลังทำาภารกิจในสงคราม

เวียดนาม ซึ่งใช้ไทยเป็นสถานที่หนึ่งในการ

ถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่องนี้ •

สอดคล้องกับช่วงผ่อนคลายมาตรการ

ของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

และเตรียมจะเปิดประเทศ  ทำาให้สัปดาห์ที่

ผ่านมาการพบปะพูดคุยในวงประชุมทหาร ทั้ง

ประชุมผู้บัญชาการทางทหาร และการประชุม

ผู้บัญชาการเหล่าทัพแบบเห็นตัว

เป็นๆ ไม่ต้องผ่านระบบออนไลน์อีก

ต่อไป เนื้อหาการประชุมนอกจาก

เรื่องการช่วยประชาชนที่ได้รับผล 

กระทบจากอุทกภัยแล้ว ยังมีการ

รายงานภารกิจของแต่ละเหล่าทัพใน

ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สรุปงานหลักของทหาร-

ตำารวจและงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล หลัง

การประชุม  พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)  ยืนยันการ

ฝึกร่วมผสม คอบราโกลด์ 2022 ยืนยันช่วง

เวลาการฝึกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

2022 และจะมีพิธีเปิด 22 กพ.22 อย่าง

แน่นอน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใด โดย

จะมีการปรับแผนการฝึกตามสถานการณ์ โดย

ปีนี้มิตรประเทศแสดงความประสงค์เข้าร่วม

การฝึกจำานวนมาก  คาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ที่

เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำานวนไม่น้อย จะได้เข้ามาจับจ่าย

ใช้สอยในประเทศจำานวนมาก พร้อมเดินหน้าโครงการ

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

อนุทิน ชาญวีรกูล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย

ต

โ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง



บจิ (Boji) สุนัขเพศผู้ แม้จะเป็นน้องหมาข้างถนนใน

นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี แต่ความแสนรู้ของมันที่

คุณยายค่ายนาซี ใกล้ร้อยปีเพิ่งขึ้นศาล

มื่อถึงกำาหนดวันขึ้นศาล จำาเลยในวัย 96 ปีหนีออก

จากบ้านพัก ตำารวจตามจับได้ในวันเดียวกัน กลับมา

เผชิญความจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ก่อไว้เมื่อสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2

76 ปีหนี ไม่พ้น 

ระหว่างเดือนมิถุนายน ค.ศ.1943 ขณะมีอายุ 18 ปี จนถึง

เดือนเมษายน ค.ศ.1945 สตรีเยอรมันนาม “เอิมการ์ด ฟุชเนอร์” 

ทำาหน้าที่เลขานุการของ “พอล แวร์เนอร์ ฮอปเป” ผู้บัญชาการ

แห่งค่ายกักกัน “สตุตโฮฟ” (Stutthof) ในประเทศโปแลนด์ หน้าที่

หลักของฟุชเนอร์คือจดชวเลขและพิมพ์ดีด แต่งานที่ “ฮอปเป” 

สั่งให้ทำามีมากกว่านั้น

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เธอถูกเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สัมพันธมิตรนำาตัวไปไต่สวนในศาลเยาวชน ฟุชเนอร์ปฏิเสธความ

เกี่ยวข้องกับการสังหารที่เกิดขึ้นในค่าย อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้ง

สิ้น เธอรอดตัวมาได้ในคราวนั้น

แต่แล้วเมื่อปี ค.ศ.2016 ขณะมีอายุ 91 ปี “ฟุชเนอร์” ผู้รับ

เงินบำานาญแห่งเมืองพินเนอแบร์ก ใกล้ๆ นครฮัมบูร์ก คล้ายจะ

หนีกรรมไม่พ้น ถูกตั้งข้อหาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ฆาตกรรมเหยื่อ 11,412 ศพ

วันกำาหนดปรากฏตัวต่อศาลครั้งแรกคือ 30 กันยายนที่ผ่าน

มา คุณยายฟุชเนอร์เดินออกจากบ้านพักคนชรา เรียกแท็กซี่ไปยัง

สถานีรถไฟใต้ดิน ตำารวจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตามจับได้ที่

นครฮัมบูร์ก

คุณยายฟุชเนอร์ได้รับการประกันตัวออกไป 5 วันหลัง

ถูกจับกุมโดยมีเงื่อนไขต่างๆ หลายข้อ รวมทั้งถูกติดกำาไล

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณยายฟุชเนอร์ปรากฏตัวต่อ

ศาลเมืองอิตเซโฮ นั่งในรถเข็นวีลแชร์ สวมหน้ากากอนามัยและ

ใช้ผ้าคลุมศีรษะ วางกระเป๋าถือลงบนตักแล้วยืนยันตัวตนต่อผู้

พิพากษา

ทนายจำาเลยกล่าวว่า คุณยายฟุชเนอร์ไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าว

หา แต่โต้แย้งว่าไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้

การดำาเนินคดีกับคุณยายเป็นสิ่งไม่สมเหตุสมผลเมื่อมองถึงอายุที่

มากเกือบร้อยปี จำาเลยจะไม่กล่าวคำาใดๆ ทั้งจะไม่ตอบคำาถาม

การพิจารณาไต่สวนจะเกิดขึ้นเพียงวันละ 2 ชั่วโมง ไม่

ดำาเนิน 2 วันต่อเนื่องกัน และรวมแล้วสัปดาห์หนึ่งจะไม่เกิน 2 

วัน ภายนอกศาลมีผู้ประท้วงกลุ่มย่อมๆ พากันชูป้ายข้อความ 

“ต้องไม่มีฟาสซิสต์อีกแล้ว” เพื่อเป็นการรำาลึกถึงเหยื่อจากค่ายกัก

กันสตุตโฮฟ

เสียงกรีดร้องที่ต้องได้ยิน

คำาฟ้องบรรยายว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 65,000 ศพ ในค่าย

กักกันสตุตโฮฟ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมือง “กดานสก์” ในโปแลนด์ ส่วน

ใหญ่เป็นชาวยิว ชาวโปล และนักโทษเชลยศึกชาวโซเวียต

“หน้าที่เลขานุการแห่งค่ายกักกันสตุตโฮฟของจำาเลยทำาให้

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในค่ายเป็นไปอย่างราบรื่น และจำาเลยทราบทุก

สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมถึงการสังหารหมู่”

อัยการกล่าวต่อศาลว่า บรรดาเหยื่อของจำาเลยที่ถูกส่งไปยัง

ห้องรมแก๊สพิษส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทรมาน รวมถึงเสียงทุบ

หรือใช้ร่างกายกระแทกประตูอย่างหนักหน่วง จำาเลยจะต้องได้ยิน

เสียงเหล่านั้นอย่างชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในค่ายกักกัน

“หนังสือที่ส่งถึงศาลก่อนหน้านี้ของจำาเลยระบุว่า ไม่

ต้องการปรากฏตัวในคอกจำาเลยด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ แต่การ

ที่คุณยายฟุชเนอร์หนีศาลเมื่อปลายเดือนที่แล้วเป็นการบ่งบอก

ว่าไม่น่าจะอ่อนแอเกินไปที่จะขึ้นศาล และยังถือเป็นการดูหมื่นผู้

รอดชีวิตจากค่ายกักกันอีกด้วย”

เอฟเรม ซูรอฟฟ์ จากกลุ่ม “นาซีฮันเตอร์” กลุ่มล่า

นาซีชาวอเมริกัน-อิสราเอล ผู้มีบทบาทสำาคัญในการนำาตัว

อาชญากรสงครามนาซีเยอรมันขึ้นสู่การพิจารณาคดีมาแล้วหลาย

ราย ทวีตข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรงพอที่จะหนี แต่ไม่ดีพอที่

จะเข้าคุก?”

รู้จักค่ายสตุตโฮฟ

นาซีเยอรมันมีทั้งค่ายมรณะ (Extermination Camp) ไว้

สำาหรับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และค่ายกักกัน (Concentration 

Camp) ที่มีทั้งชาวยิวและชาติอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ในที่นี้ขอกล่าวถึง

เฉพาะค่ายกักกัน

ระหว่างปี ค.ศ.1933-1945 นาซีเยอรมันได้สร้างค่าย

กักกันหลักขึ้น 27 ค่าย และค่ายย่อยของค่ายหลักเหล่านั้นอีก

เป็นจำานวนมาก รวมแล้วมีมากกว่า 1 พันค่าย สำาหรับค่ายสตุต                                                                       

โฮฟถือเป็นหนึ่งในค่ายหลัก ตั้งขึ้นทันทีหลังจากเยอรมนีบุกยึด

โปแลนด์ในวันที่ 2 กันยายน 1939 โดยใช้ โครงสร้างเดิมที่มี

อยู่ของค่ายตำารวจโปแลนด์ กลายเป็นค่ายกักกันแห่งแรกนอก

เขตแดนเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นค่ายสุดท้ายที่

กองกำาลังของชาติสัมพันธมิตรเข้าช่วยเหลือปลดปล่อยเมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 1945

ค่ายแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลบอลติก มีสภาพเปียกชื้น

เฉอะแฉะ ติดกับป่าไม้ ในช่วงต้นใช้ขังกลุ่มผู้นำาและกลุ่มปัญญา

ชนนักคิดของโปแลนด์ จากนั้นก็ให้นักโทษเหล่านี้สร้างค่ายเพิ่ม

เติมโดยการขยายพื้นที่ออกไป สุดท้ายกลายเป็นค่ายแรงงานหลาก

หลายประเภท

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการก่อตั้งค่ายมีความเกี่ยวข้องกับ

โครงการกวาดล้างทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะการกำาจัดชนชั้นสูง

ชาวโปลที่มีทั้งปัญญาชน ผู้นำาทางศาสนา และผู้นำาทางการเมือง 

นาซีเยอรมันได้กำาหนดรายชื่อผู้เป็นเป้าหมายการจับกุมไว้ก่อน

สงครามโลกครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นด้วยซ้ำา และสมาชิกนาซีคนสำาคัญ

ก็จะได้รับอนุญาตให้เสาะหาสถานที่หรือทำาเลเหมาะสมสำาหรับการ

จัดตั้งค่ายกักกันในพื้นที่ของตน

นักโทษชุดแรกมี 150 คน เป็นชาวโปลและบางส่วนเป็น

ชาวยิวที่ถูกจับได้ในวันแรกที่เยอรมนีบุกยึดโปแลนด์ นักโทษเพิ่ม

จำานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียง 2 สัปดาห์แรกก็มีถึง 6 พันคน 

โดยเมื่อถึงปี 1942 นักโทษส่วนมากยังคงเป็นชาวโปล

ค่ายสตุตโฮฟค่อยๆ ขยายขนาดจนสุดท้ายมีพื้นที่ 1.2 

ตารางกิโลเมตร ขังนักโทษจาก 28 ประเทศ เตาเผาและห้องรม

แก๊สถูกสร้างเพิ่มเติมในปี 1943 เพื่อให้ทันเวลาการแก้ปัญหายิว

ครั้งสุดท้าย หรือ Final Solution ในเดือนมิถุนายน 1944 ซึ่งค่าย 

สตุตโฮฟได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ปี 1944 จำานวนนักโทษกระโดดเพิ่มระดับยิ่งกว่าเดิม ชาว

ยิวผู้มาใหม่กลายเป็นส่วนประกอบสำาคัญ โดยเฉพาะที่ถูกเคลื่อน

ย้ายมาจาก “ค่ายมรณะเอาช์วิตซ์” ในเดือนกรกฎาคม 1944 ซึ่ง

มีถึง 23,566 คน และอีก 25,053 คนจากค่ายต่างๆ ในประเทศ

แถบทะเลบอลติก

เมื่อสหภาพโซเวียตบุกมาจากทางตะวันออกในเดือน

กรกฎาคมและสิงหาคม 1944 เข้าถึงเอสโตเนียที่เยอรมนียึดครอง 

ทหารพรรคนาซี หรือ “เอสเอส” ของค่ายในเอสโตเนียอพยพ

เคลื่อนย้ายนักโทษส่วนใหญ่ทางทะเล ส่งมายังสตุตโฮฟ ที่ขนมา

ไม่ได้ก็ยิงทิ้งเป็นจำานวนมาก

การอพยพสู่ความตาย

กองทัพนาซีเยอรมันเพลี่ยงพล้ำาในสงครามเพราะเปิดศึก

หลายด้านมากเกินไป ทางด้านตะวันออกถูกกองทัพแดงของ

สหภาพโซเวียตรุกคืบเข้ามา วันที่ 25 มกราคม 1945 การอพยพ

เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับนักโทษเกือบ 50,000 คน ส่วนใหญ่

เป็นชาวยิวจากสตุตโฮฟและค่ายย่อยของสตุตโฮฟที่มีอยู่อีกกว่า 

50 ค่าย

มีนักโทษราว 5,000 คนจากสตุตโฮฟและค่ายย่อย ถูก

บังคับให้เดินลงทะเล และถูกยิงทิ้งด้วยปืนกล นักโทษที่เหลือให้

เดินไปทางตะวันออกของเยอรมนี แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะ

เผชิญกับกองทัพโซเวียต ฝ่ายผู้บัญชาการของเอสเอสจึงนำานักโทษ

เดินกลับไปยังสตุตโฮฟในช่วงฤดูหนาวที่อากาศกัดกินอย่างรุนแรง 

บวกกับการปฏิบัติป่าเถื่อนจากเจ้าหน้าที่เอสเอส ทำาให้นักโทษเสีย

ชีวิตไปอีกหลายพันคน

ปลายเดือนเมษายน 1945 นักโทษในค่ายสตุตโฮฟถูก

เคลื่อนย้ายอีกครั้งเนื่องจากกองทัพโซเวียตโอบล้อมเข้ามาเกือบ

ทุกด้าน นักโทษหลายร้อยคนถูกบังคับให้เดินลงทะเลและถูกยิงทิ้ง

อีกครั้ง มากกว่า 4,000 คนถูกส่งลงเรือไปยังค่ายต่างๆ ทางเหนือ

ของเยอรมนีและริมฝั่งทะเลบอลติก มีรายงานว่าจมน้ำาตายเป็น

จำานวนมาก

เรือลำาหนึ่งสามารถแล่นไปถึงเดนมาร์กในวันที่ 5 

พฤษภาคม 1945 นักโทษ 351 คนจากทั้งหมด 370 คนได้รับการ

ช่วยชีวิตและถูกส่งต่อไปยังสวีเดน ก่อนที่ต่อมาจะถ่ายโอนไปยัง

ประเทศเป็นกลาง เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเยอรมนียอมแพ้

ในสงคราม

นักโทษประมาณ 25,000 คนจากค่ายสตุตโฮฟและค่ายย่อย

เสียชีวิตระหว่างการถูกอพยพเคลื่อนย้ายครั้งนี้ กองทัพแดงของ

โซเวียตสามารถเข้าถึงค่ายสตุตโฮฟในวันที่ 9 พฤษภาคม 1945 

ช่วยชีวิตนักโทษไว้ได้ประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นพวกที่หลบซ่อนตัว

จากการถูกเคลื่อนย้ายครั้งสุดท้าย

นักโทษทั้งหมดราว 110,000 คนในค่ายสตุตโฮฟเสียชีวิต

ไปประมาณ 65,000 คน นอกจากถูกยิงและจมน้ำาแล้ว ยังตาย

ด้วยการถูกรมแก๊ส ถูกฉีดสารฟีนอลเข้าร่างกาย ตายจากการ

ขาดอาหารและน้ำา และติดโรคร้ายที่แพร่กระจายอยู่ในค่าย โดย

เฉพาะไข้รากสาดใหญ่

อาชญากรรมและการลงทัณฑ์

หลังสงครามจบลง โปแลนด์และโซเวียตได้ตั้งศาลพิเศษ

ขึ้นที่เมืองกดานสก์ ดำาเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยเอส

เอส ผู้คุมค่าย และนักโทษที่ได้รับตำาแหน่งให้ช่วยงานในค่าย การ

พิจารณาคดีครั้งแรกระหว่างเมษายน-พฤษภาคม 1946 ประหาร

นาซีไป 11 คน รวมถึงอดีตผู้บัญชาการประจำาค่ายสตุตโฮฟ ถูกจำา

คุกอีก 19 คน ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 1947 ประหารไปอีก 10 

คน จำาคุก 14 คน ครั้งที่ 3 ต้นเดือนพฤศจิกายน 1947 จำาคุก 19 

คน ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในปลายเดือนพฤศจิกายน 1947 

จำาคุก 26 คน

กระทั่งเมื่อ 3 ปีก่อน ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 ได้มี

การนำาคดีมาฟ้องร้องเพิ่มเติมในศาลเยอรมนี “โจฮันน์ เรห์ โบ

เกน” วัย 94 ปี โดนข้อหามีส่วนช่วยเหลือในการฆาตกรรม แต่

จำาเลยมีปัญหาด้านสุขภาพ ศาลเมืองฮัมบูร์กอนุญาตให้เลื่อนการ

พิจารณาออกไป

ยังมีอีกหลายคดีที่ถูกจำาหน่ายออกไปเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหา

เสียชีวิตไปก่อน หรือไม่ก็สุขภาพย่ำาแย่เกินกว่าจะทานทนรับฟัง

การไต่สวนได้

จำาเลยคนสุดท้ายที่ศาลตัดสินให้มีความผิดคือ “บรูโน 

เดย์” อายุ 93 ปี อดีตทหารหน่วยเอสเอสที่มีส่วนในการสังหาร

นักโทษ 5,230 ศพในค่ายสตุตโฮฟ ได้รับโทษจำาคุก 2 ปี เมื่อเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่โทษให้รอลงอาญาไว้ก่อน

ปลายเดือนที่แล้ว “โจเซฟ ชุตส์” อดีตนาซีอายุ 100 ปี 

ผู้คุมค่ายกักกันคนหนึ่ง ถูกนำาตัวขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลในเมือง

นอยฮุปปิน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเบอร์ลิน ในข้อกล่าว

หาสังหารนักโทษ 3,518 ศพในค่ายซาคเซนเฮาเซนระหว่างปี ค.ศ.

1942-1945 จำาเลยให้การปฏิเสธ

ชุตส์ และฟุชเนอร์ ถือเป็นกลุ่มจำาเลยอายุมากที่สุดที่

สามารถนำาตัวมาขึ้นศาลได้จากบทบาทที่เคยกระทำาในนามของ

นาซี

เวลาล่วงเลยมา 76 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉาก

ลง จากนี้ ไปคงเหลือเวลาอีกไม่มากในการนำาผู้กระทำาผิดเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม โดยในเวลานี้อัยการกำาลังสอบสวนอยู่อีก 8 

คดี

ได้มีการบันทึกไว้ว่าค่ายกักกันนาซีมีนักโทษรวมกันประมาณ 

1.65 ล้านคน ถูกสังหารราว 1.1 ล้านคน ในจำานวนนี้มีชาวยิวอยู่

ไม่น้อยกว่า 8 แสนคน

ส่วนค่ายมรณะ (Extermination Camp) ที่มีอยู่ 6 แห่ง มีผู้

ถูกสังหารไปประมาณ 2.7 ล้านคน ชาวยิวครองสัดส่วนมากกว่า 

90 เปอร์เซ็นต์

รวมแล้วมีชาวยิวสังเวยให้กับระบอบนาซีของฮิตเลอร์ไป

ราว 6 ล้านคน.

- - - - - - - - -

อ้างอิง

- historica.fandom.com/wiki/Irmgard_Furchner

- timesofisrael.com/prosecution-at-trial-of-nazi-camp-

secretary-gas-chamber-cries-clearly-audible/

- en.wikipedia.org/wiki/Stutthof_concentration_camp

- en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
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4 บทความ

เ

เตาเผาศพนักโทษในค่ายกักกัน “สตุตโฮฟ” ของนาซีเยอรมัน ภาพจาก collections.ushmm.org

อาลี เยสซีลีร์มัก ครูฝึกสุนัข ตรวจสอบสุขภาพจิตของโบจิเมื่อวันที่ 8 ต.ค.

รู้จักใช้ขนส่งสาธารณะทุกชนิดเป็นประจำา ทำาให้ โบจิเป็นข่าวดัง

ไปทั่วโลกและมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียมากมาย

โบจิเป็นสุนัขพันธุ์ผสมของพันธุ์อนาโตเลียนเชพเพิร์ด ที่

เป็นน้องหมาพันธุ์พื้นเมืองของตุรกี หนัก 42 กิโลกรัม มีขนสี

น้ำาตาลทอง ตาสีดำาและหูตก แม้เป็นหมาแต่โบจิรู้จักใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะทุกชนิดในอิสตันบูลอย่างคล่องแคล่ว ทั้งรถ

ประจำาทาง, รถราง, รถไฟ

ใต้ดิน และเรือข้ามฟาก

เจ้าหน้าที่นครอิสตัน

บูลนำาโบจิมาฉีดวัคซีนและ

ติดตั้งไมโครชิปที่หูของมัน 

เพื่อช่วยให้พวกเขาติดตาม

ได้ว่าในแต่ละวันโบจิเดิน

ทางไปไหนโดยดูจากแอป

พลิเคชัน พบว่าส่วนใหญ่

ในแต่ละวันโบจิใช้บริการ

สถานีรถไฟใต้ดินวันละ 29 

สถานี และขึ้นเรือข้ามฟาก

อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเดิน

ทางไกลถึง 30 กิโลเมตร 

ชื่อของน้องหมาตัว

นี้เป็นภาษาตุรกีแปลว่า 

“โบกี้”

โฆษกของการรถไฟ

ใต้ดินอิสตันบูลเผยว่า การ

โ

ผจญภัยในแต่ละวันของโบจิได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้ง

แรกในช่วงกลางปี   2564 “เราสังเกตเห็นสุนัขตัวหนึ่งใช้รถไฟ

ใต้ดินของเราและรถไฟ สุนัขตัวนี้รู้ว่าต้องการจะไปที่ไหน รู้ว่า

ต้องออกทางใด... เหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายในการเดินทาง

แต่ละวัน”

มีการเปิดบัญชีทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อ Boji เมื่อเดือนกันยายน 

โดยทวีตเป็นภาษาตุรกีและอังกฤษ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม มีผู้กด

ติดตามมากกว่า 800,000 บัญชี นอกจากนี้โบจิยังมีบัญชีอิน

สตาแกรมด้วย ชาวเมืองอิสตันบูลหลายคนที่ใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ เมื่อได้เจอน้องหมาตัวนี้ พวกเขาโพสต์ภาพของโบจิ

หรือภาพเซลฟีที่ถ่ายกับโบจิทางโซเชียลมีเดีย.

‘โบจิ’ 4 ขาขวัญใจขนส่งสาธารณะอิสตันบูล

โบจิใช้บริการเรือข้ามฟากในนครอิสตันบูล เมื่อวันที่ 21 ต.ค.

โบจิใช้บริการรถไฟใต้ดินในนครอิสตันบูลเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564

ผู้ โดยสารรถรางสายประวัติศาสตร์ย่านคาดิคอย นครอิสตันบูล 

ถ่ายรูปโบจิเมื่อวันที่ 21 ต.ค.
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5ตางประเทศ

ในมุมมองของ “religious Zionists” ถือวาพวก “secular 

Zionists” เปนพวกสมัยใหม (modernist) ไมไดรักษาความเปนยิว

บริสุทธิ์มากพอ ในขณะที่ “secular Zionists” เห็นวา “religious 

Zionists” เปนพวกอนุรักษนิยมสุดโตง

พวก “religious Zionists” ตองการขยายดินแดนอิสราเอล

ปจจุบันออกไป รวมที่ราบสูงโกลัน (Golan Heights) ฉนวนกาซา 

(Gaza Strip) และเขตเวสตแบงก (West Bank) พื้นที่เหลานี้เปน

ประเด็นขัดแยงระหวางอิสราเอลกับหลายประเทศจนถึงทุกวันนี้

ประการที่ 3 นิกายวาหฮะบี (Wahhabism)

มูฮัมหมัด อิบนุอับดุลวะหฮาบ (Muhammad ibn-Abd-al-

Wahab) ถือกําเนิดเม� อตนศตวรรษที่ 18 ชี้วาคําสอนอิสลามจํานวน

มากที่สอนกันอยูไมถูกตอง จําตองรับการชําระ มุสลิมแทตอง

ดําเนินชีวิตตามหลักการดั้งเดิมตามคัมภีรอัลกุรอานเทานั้น

ย้ําใหอานและสอนตามตัวอักษรในอัลกุรอาน แทนคํา

สอนที่ผานการตีความซึ่งแตละสํานักคิด ปราชญมุสลิมแตละ

คนตีความไมตรงกันในบางเร� องบางจุด ย้ําวาไมมีทางสายกลาง

สําหรับมุสลิม หากพบมุสลิมคนใดไมนับถือจริงจังจะถูกนับวาเปน

พวกนอกศาสนา (infidel)

กําเนิดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสัมพันธใกลชิดกับวาห

ฮะบี ผูนําซาอุฯ ใหการสนับสนุนเร� อยมา แตในระยะหลังรัฐบาล

ซาอุฯ ปฏิเสธความสัมพันธกับวาหฮะบี เมษายน 2018 มกุฎราช

กุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน (Mohammed bin Salman) กลาววา

ตนไมเกี่ยวของกับวาหฮะบี ไมไดสัมพันธกับพวกนี้ ไมรูจักพวกนี้

เลย อยางไรก็ตามนิกายวาหฮะบีมีอยูจริง มุสลิมบางคนบางกลุมใน

หลายประเทศยึดแนวทางนี้และมีผลตอหลายขบวนการ

ประการที่ 4 Hindutva (ฮินดูทวา)

Hindutva (ฮินดูทวา) เปนแนวคิดผูนับถือฮินดูกลุมหนึ่ง มี

เครือขายทั่วประเทศอินเดีย วิเนยัก ดาโมดาร สวราการ (Vinayak 

Damodar Savarkar, ค.ศ.1883-1966) เปนผูริเริ่มแนวคิดนี้ ชี้วา

คนศาสนาอ� นโดยเฉพาะพวกนับถือคริสตหรืออิสลามเปนคนตางชาติ 

(ไมใชคนอินเดียที่ตองนับถือฮินดู) และเปนภัยตอศาสนาฮินดู เชน

เดียวกับโลกาภิวัตน วัฒนธรรมตางชาติที่หลั่งไหลเขามา

แนวทางของ Hindutva เกี่ยวของกับชาตินิยมอินเดียโดยตรง 

ตีความวาศาสนาฮินดู คนอินเดียและประเทศอินเดียเปนของคูกัน

ยาม Fundamentalism มีแตกตางหลากหลาย บางครั้ง

ใชกับลัทธิอุดมการณการเมือง ในที่นี้เนนใชกับความ

เช� อศาสนา ลักษณะสําคัญคือ ยึดมั่นคําสอนดั้งเดิม 

พยายามตีความคําสอนดั้งเดิมใหตรงตามคําสอน ไมหลบเลี่ยงหรือ

ปรับแก ใหมั่นใจวาตีความตรงตามผูสอนหรือผูบันทึก 

บทความนี้นําเสนอ Fundamentalism ดานความเช� อศาสนา 

ขอยกตัวอยางดังนี้

ประการแรก American Protestant Fundamentalism

เม� อศตวรรษที่ 19 พวกอีแวนเจลิคัล (evangelicalism-

กลุมยอยกลุมหนึ่งของโปรเตสแตนต) แยกตัวออกเปนพวกสมัยใหม 

(modernist) กับพวกดั้งเดิม (fundamentalist) 

พวกสมัยใหม (modernist) เห็นวาศาสนา (religion) เปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (มองวาวัฒนธรรม

คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเร� อยๆ และศาสนาคือองคประกอบหนึ่งของ

วัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน) 

สวนพวกดั้งเดิม (fundamentalist) ยึดวาคําสอนเปลี่ยน

ไมได แมความรูวิทยาศาสตรที่มีอยูไมสามารถอธิบายบางเร� องราว

ในไบเบิล (Bible) เชน เด็กกําเนิดจากสาวพรหมจรรย กลุม 

fundamentalist ไดพัฒนาและอธิบายการตีความเนื้อหาไบเบิลของตน 

การตีความไบเบิลมีตอผลการเมือง นโยบายรัฐบาลกับ

นโยบายแตละพื้นที่ เชน บางรัฐอนุญาตใหทําแทงเสรี บางรัฐมี

เง� อนไขทําแทงมากมาย ประธานาธิบดีบางคนประกาศนโยบายบาง

เร� องพรอมกับยกคําสอนไบเบิลประกอบ นักการเมืองระดับประเทศ

กับทองถิ่นบางคนสนับสนุนพวกดั้งเดิมหวังเปนฐานคะแนน ผูนํา

ศาสนาบางคนเขาหานักการเมืองหวังไดนโยบายรัฐที่สอดคลองกับ

คําสอน

ประการที่ 2 Haredim ของศาสนายูดาห (Judaism)

ในศตวรรษที่ 19 เกิดขบวนการ Haredim (ฮาเรดดิม) 

ในยุโรปตะวันออก พวกนี้ตอตานการผสมผสานกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม เพ� อรักษาความเปนชนชาติยิวบริสุทธิ์ซึ่งพวกเขาถือวา

เปนเร� องสําคัญตอการถือศาสนาแบบดั้งเดิม (เปนคําสอนหาม

แตงงานกับคนตางเชื้อชาติศาสนา) พยายามสรางชุมชนยิวของตน

ในหลายประเทศ

พวก Haredim ในอิสราเอลพยายามรื้อฟนกฎวันสะบาโต 

(Sabbath laws) เปนคําสอนพื้นฐานที่ยิวยึดถือแตดั้งเดิม เชน จะ

มีวันสะบาโต 1 วันในแตละสัปดาห (หามประกอบอาชีพในวัน

นี้ และมีกฎอ� นที่ตองปฏิบัติอีกมาก) ทหารตองเปนชายเทานั้น 

(ปจจุบันกองทัพอิสราเอลมีทหารหญิง)

พวก Haredim ในอิสราเอลบางครั้งเรียกอีกอยางวา 

“religious Zionists” แยกออกแตกตางจาก “secular Zionists” 

Fundamentalism ทางศาสนากับความเปนไปของโลก

www.chanchaivision.com

ภาพ: บุคคลสําคัญของพรรคภารติยะ ชนตะ

เครดิตภาพ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cover_photo_of_the_Bharatiya_Janata_Party%27s_elec-

tion_manifesto_for_2014_Indian_general_elections.jpg

ตลอดไป พรรคภารติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata Party: BJP) 

ยึดแนวทางนี้ หวังใหอินเดียเปนรัฐฮินดู (Hindu state – เทียบ

เคียงไดกับรัฐอิสลาม ที่นําหลักศาสนาเปนกฎหมายประเทศ) ความ

นิยมตอพรรคนี้สะทอนความนิยมตอ Hindutva

ทั้ง 4 กลุม 4 นิกายตางเปนตัวอยางรวมสมัยและมีบทบาท

ในขณะนี้

วิเคราะหองครวมและสรุป:

ประการแรก ควรเปลี่ยนแปลงคําสอนหรือควรยึดคําสอน

ดั้งเดิม

พวกสมัยใหมชี้วาพวกยึดคําสอนดั้งเดิมเปนพวกหัวโบราณ 

ยึดถือคําสอนที่ไมเขากับยุคสมัย อันที่จริงแลวแตไหนแตไรความ

เช� อศาสนาหนึ่งมักขัดแยงกับศาสนาหลักปรัชญาอ� นๆ ในโลกเสรีทุก

คนมีอิสระเลือกถือศาสนา การดัดแปลงคําสอนทําไดเพียงแตตอง

พูดใหชัดวาเปนอีกคําสอนที่ตางจากเดิม และอาจตองถือวาเปน 

“อีกศาสนาความเช� อหนึ่ง” หรือเปนลัทธินิกายยอย

ประการที่ 2 การอยูรวมกันหรือขัดแยง

บอยครั้งที่ศาสนานิกายขัดแยงกันเอง เชน Hindutva (ฮินดู

ทวา) ขัดแยงกับมุสลิมอยางรุนแรง นิกายวาหฮะบี (Wahhabism) 

ขัดแยงกับอิสลามนิกายอ� นๆ โดยเฉพาะชีอะห

อีกลักษณะเดนคือความขัดแยงระหวาง “ทางโลก” (secular) 

กับ “ทางศาสนา” (religious) ถาอยูในสังคมหรือเขตพื้นที่ๆ ทาง

โลกกับศาสนาเขากันไดดี 2 ฝายจะสนับสนุนกัน ความขัดแยงเกิด

ขึ้นเม� อ 2 ฝายเขากันไมได ยิ่งเขากันไมไดยิ่งขัดแยงรุนแรง และ

ตองยอมรับวาทุกวันนี้ทางโลกเปนฝายนํา (ยกเวนบางประเทศ เชน 

อิหราน)

หลายประเทศใหเสรีภาพนับถือศาสนานิกาย เพียงแตตองไม

ขัดแยงกฎหมาย เปนสภาพที่กฎหมายคลุมศาสนาอีกชั้น

ตัวอยาง ISIS/IS: ตนทศวรรษ 2010 กลุม Islamic State in 

Iraq and Syria (ISIS) ประกาศสรางรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) 

ในชวงหนึ่งขยายดินแดนในซีเรียกับอิรักไดมาก มิถุนายน 2014 

ประกาศสถาปนารัฐอิสลามตามแนวทางของตน

องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic 

Cooperation: OIC) ยืนยันวาแนวทางของกลุมกอการราย IS ไมมี

สวนใดที่เขากับอิสลาม OIC ขอประณามการเคล� อนไหวของกลุมนี้

เปนตัวอยางรวมสมัยถึงความขัดแยงระหวางกลุมนิกาย

ศาสนา การตีความวาอีกฝายไมใชมุสลิมแทหรือพวกที่ยึดถือ

ศาสนาอยางถูกตอง ไมเพียงเทานั้น เม� อ ISIS บุกยึดดินแดนทํา

ตามเปาหมายตน รัฐบาลซีเรียกับอิรักยอมตองทําสงครามปกปอง

อธิปไตย เร� องนี้ขยายไปถึงนานาชาติ หลายประเทศสงทหารเขา

รบกับ ISIS สมาชิก ISIS สวนใหญถูกกวาดลาง ปจจุบันเหลือเพียง

กลุมยอยที่เคล� อนไหวในบางประเทศ เปนตัวอยางที่กลุมศาสนา

นิกายภายใตกฎหมาย ระเบียบโลก

ความเช� อศาสนาที่มีมาแตโบราณกาลมีผลตอมนุษยชาติ

เร� อยมา ปจจุบันยังมีผลตั้งแตระดับปจเจก ไลขึ้นไปจนถึงประเทศ

และความเปนไปของโลก คําสอนของบางความเช� อศาสนา

สัมพันธกับการเมืองการปกครองโดยตรงไมตางจากลัทธิเสรีนิยม 

สังคมนิยม ทุนนิยม ฯลฯ และผสมผสานอยูในระบอบการเมือง

สังคมตางๆ ไมมากก็นอย Fundamentalism ทางศาสนาเปนสวน

หนึ่งที่ควรจับตา.

นิ

บินโชว • ทีมแบล็กอีเกิลสของกองทัพอากาศเกาหลีใต

แสดงการบินผาดแผลงที่งานแสดงการบินเอเด็กซ 2021 ที่

เกาหลีใต ซึ่งจัดระหวางวันที่ 19-23 ต.ค.
ทะลุถึงลาง • นักทองเที่ยวนอนถายภาพบนพื้นกระจกของซัมมิตวันแวนเดอรบิลตในนครนิวยอรก ที่เปดวันแรกเม� อ 21 ต.ค.2564

ซอมยิง • เคร� องยิงจรวดแบบหลายลํากลองบีเอ็ม-21 แกรด รวมฝกเอชลอน 2021 ที่จัดโดยประเทศสมาชิกองคการสนธิสัญญาความมั่นคงรวม

ในทาจิกิสถานเม� อกลางสัปดาห

นั่งรถราง • เจาโบจิ สุนัขเรรอน ใชรถโดยสารสาธารณะใน

นครอิสตันบูลเปนประจําทุกวัน ทั้งรถราง รถไฟ รถไฟฟา รถ

บัส และเรือ เจาหนาที่เทศกิจติดไมโครชิปและใชแอปติดตาม 

พบวาบางวันมันเดินทางไกล 30 กม.

อาบโฟม • นักศึกษารวมเทศกาลสาดไฟมวันเรซินมันเดยที่

มหาวิทยาลัยเซนตแอนดรูว เมืองไฟฟของสกอตแลนด เม� อ 18 

ต.ค.2564

หมีตะกรา • 

ลูกหมีแพนดา

ยักษ 6 ตัวที่

เกิดในปนี้ถูก

จับใสตะกรา 

อยูที่ฐานเฉิน

ชูผิงของศูนย

อนุรักษและ

วิจัยแพนดา

ยักษจีน ใน

มณฑลเสฉวน

คําสอนของบางความเช� อศาสนาสัมพันธกับการเมืองการปกครองโดยตรง

ไมตางจากลัทธิเสรีนิยม สังคมนิยม ทุนนิยม ฯลฯ และผสมผสานอยูใน

ระบอบการเมืองสังคมตางๆ ไมมากก็นอย
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ซัมซุง เปิดตัวแนวคิดใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานสมาร์ท

โฟนอันเหนือระดับ ด้วยการนำาเสนอ Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition 

สมาร์ทโฟนที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสะท้อนตัวตน

ที่แตกต่างผ่านเทคโนโลยีได้ในทุกวัน โดยจะมาพร้อมกับ 49 พาเลตต์สีที่

ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจ นอกจากนี้ซัมซุงยังได้แนะนำา Galaxy Watch4 

Bespoke Edition ที่สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ สี ขนาดหน้าปัด รวมถึงสไตล์

ของสายสมาร์ทวอตช์ได้ตามต้องการ และด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่ง

เปิดให้อัปเดต ผู้ใช้จะสามารถเลือกรูปแบบหน้าปัดได้หลากหลายยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งฟีเจอร์วัดข้อมูลร่างกาย รวมถึงยังสามารถใช้ฟังก์ชันสั่ง

งานผ่านทางข้อมือใหม่ อย่าง “knock, knock” เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเค

ชันหรือฟีเจอร์ที่ชื่นชอบได้ในทันทีอีกด้วย โดย Galaxy Z Flip3 Bespoke 

Edition และ Galaxy Watch4 Bespoke Edition จะวางจำาหน่ายในประเทศ

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา และ

ออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำาหรับ Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition มาพร้อมกับ Galaxy 

Watch4 สายสมาร์ทวอตช์ 3 แบบ และท่ีชาร์จไร้สายดีไซน์พิเศษ วางจำาหน่าย

ในราคา 13,500 บาท ส่วน Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition มา

พร้อมกับ Galaxy Buds2 เคสหนังและสายชาร์จดีไซน์พิเศษ วางจำาหน่าย

ในราคา 8,500 บาท เปิดจำาหน่ายรอบพรีออเดอร์ต้ังแต่วันน้ี- 7 พฤศจิกายน 

2564 เฉพาะทาง samsung.com พร้อมรับเครื่องในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

เป็นต้นไป โดยมีจำานวนจำากัดเพียง 100 เซตต่อรุ่นเท่าน้ัน            

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้า 

Gadget รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดตัวเคสสำาหรับ iPhone 13 ภาย

ใต้แบรนด์ Monocozzi พร้อมกันถึง 4 รุ่น ได้แก่ LUCID Shockproof 

Polycarbonate&TPU Hybrid Bumper, MOTIF Magsafe Compatible 

SnapOn Shockproof Hybrid Case, POSH Shockproof Vegan Leather 

Hybrid Case และ 

EXQUISITE Magsafe 

Compatible SnapOn 

Genuine Leather 

Protective Case โดด

เด่นด้วยดีไซน์ที่ทัน

สมัย เน้นความแข็งแรง

ทนทาน รองรับแรง

กระแทกรอบด้านได้อย่าง

ดีเยี่ยม ตัวเคสด้านข้างมี

ลักษณะเป็น Bumper ที่

ช่วยป้องกันแรงกระแทก

รอบด้านได้อย่างนุ่มนวล และด้านหลังบริเวณมุมจะมีขอบสูงกว่าเลนส์กล้อง 

1 มิลลิเมตร เพื่อปกป้องเลนส์กล้องจากรอยขูดขีดเมื่อเวลาวาง และที่สำาคัญ

เมื่อใส่เคสเข้ากับ iPhone 13 สามารถใช้งานร่วมกับ Apple Play ได้อีกด้วย

สำาหรับสาวก Apple ที่สนใจเคสกันกระแทก 4 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก

แบรนด์ Monocozzi สามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ Studio7, Bb BEYOND 

D-BOX, iStudio by SPVI, Power  Buy, Power Mall และ D-Plus Focus 

Shop สำาหรับ Online หาซื้อได้ที่ Lazada, Shopee และ 425 degree.

กวันนี้หลายคนคงคุ้นเคยกับ 

Telemedicine ทางเลือกใหม่

ในการหาหมอยุคโควิด-19 

กันมากขึ้น และหลายหน่วย

งานเริ่มมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่ม 

Healthtech มาใช้อย่างจริงจังเพื่อตอบ

สนองความต้องการอย่างเร่งด่วนจน

คาดการณ์ได้ว่านี่อาจเป็นแนวทาง

รับบริการทางการแพทย์แบบใหม่ที่

ผู้คนจะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน

อนาคต  

จากปัจจัยดังกล่าวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างทันท่วงที หน่วยงานทางการแพทย์

จำาเป็นต้องเร่งศึกษาและเริ่มนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ เริ่มที่

เครื่องมือใกล้ตัวที่ทุกคนใช้กันเป็นประจำาอยู่แล้ว อย่าง 

LINE Official Account ตัวช่วยสมบูรณ์แบบที่สามารถ

เชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine ให้ผู้ป่วยและบุคลากร

ทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์ผ่าน LINE 

ปรึกษากันได้อย่างใกล้ชิดและต่อติดระหว่างกันได้ไม่สะดุด 

นอกจากจะช่วยลดอัตราเสี่ยงรับเชื้อเพิ่มจากการเดินทาง 

ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และลดปัญหา

ผู้ป่วยอื่นติดเชื้อซ้ำาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว ยัง

สร้างความประทับใจในบริการที่สะดวก รวดเร็ว และคล่อง

ตัว โดยผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ไม่ต้องทำาอะไรเพิ่ม

เติม แค่ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใช้เป็นประจำาอยู่แล้วอย่าง 

LINE เท่านั้น

บทบาทของ LINE OA ในบริการสาธารณสุข

นอกจากเป็นช่องทางในการพูดคุย ปิดการขายได้

อย่างมีประสิทธิภาพสำาหรับธุรกิจเล็กใหญ่ รวมถึงเป็นช่อง

ทางการสื่อสารให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

องค์กรสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลต่างๆ มาโดยตลอด

แล้ว LINE Official Account หรือ LINE OA ยังสามารถเป็น

เครื่องมือช่วยยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงาน

ทางการแพทย์ สู่การเป็น HealthTech แบบจริงจัง สร้าง

รูปแบบบริการที่ทันสมัย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว

ทันใจ และมีประสิทธิภาพ 

พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้

กับคนไข้ เข้าถึงบริการทางการ

แพทย์ได้สะดวก ทันท่วงที  

ตัวอย่างของหน่วย

งานการแพทย์ไทยในปัจจุบัน 

ที่มีการประยุกต์ใช้ LINE OA 

มายกระดับการให้บริการ เพื่อ

รับมือสถานการณ์ โควิด-19 ได้แก่ Siriraj Connect (@

sirirajconnect) โดยโรงพยาบาลศิริราชใช้ LINE OA เป็น

ช่องทางเชื่อมต่อสู่บริการ Telemedicine ในแอป Siriraj 

Connect เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีอยู่จำานวนมาก ลดความ

แออัดในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถพูดคุยสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นกับบุคลากรผ่านแชตได้ โดยตรง จองคิว

ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิการรักษา เช็กตารางแพทย์ รวมถึง

ลงทะเบียนบริจาคเงิน บริจาคเลือดและขอความช่วยเหลือ

ฉุกเฉินผ่าน Rich Menu ใน LINE ได้อย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้ LINE OA เพื่อยก

ระดับการบริการชุมชนอย่างแท้จริง อย่าง Home Isola                                                                 

tion – KKU (@homeisolation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ใช้ LINE OA เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาล

ในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งโดดเด่นมากกับการทำา Home 

Isolation ด้วยระบบแชตบอตที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ โดย

ผู้ใช้เพียงกรอกข้อมูลสุขภาพเพื่อให้แพทย์และโรงพยาบาล

ติดตามสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดและต่อ

เนื่อง อีกทั้งยังเข้าใจพฤติกรรมคนไทย ด้วยการเปิดใช้

ฟีเจอร์ LINE OA Call เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถโทร.หา KKU 

ได้ โดยตรง

นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว โรงพยาบาลเอกชนยัง

หันมาใช้ LINE OA เพื่อต่อยอดการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ

และเป็นประตูเชื่อมสู่เทคโนโลยีอื่นๆ ที่นำามาใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบโจทย์คนไข้ได้อย่างครบครัน เช่น Praram 9 Hospital 

(@praram9hospital) ของโรงพยาบาลพระราม 9 ที่เลือกใช้ 

LINE OA มาเป็นช่องทางในการลงทะเบียนรับวัคซีนในรูป

แบบ E-coupon ตรวจสอบสถานที่ที่ให้บริการ Hospitel รวม

ถึงเป็นช่องทางเข้าถึงบริการ Telemedicine ด้วยการโทร. 

VDO Call ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอป 9CARE

LINE OA ต่อยอดบริการสาธารณสุข 

เดินหน้าสู่ HealthTech เต็มตัว

ทุ

LINE OA ต่อยอด

Foxconn รุกธุรกิจรถยนต์ ไฟฟ้า

Foxconn ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก รุกธุรกิจรถไฟฟ้าเต็ม

สูบ ล่าสุดเปิดตัวรถอีวีที่พัฒนาเอง แบรนด์ Foxtron พร้อมกัน 3 รุ่น พร้อมระบุว่าธุรกิจ

รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นธุรกิจมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันตัวต่อไป โดยรถ 3 รุ่นที่

เปิดตัว ได้แก่ Model C: รถ SUV ขนาด 7 ที่นั่ง (5+2) ตัวถังยาว 4.64 เมตร อัตราเร่ง 

0-100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงใน 3.8 วินาที ระยะว่ิงสูงสุด 700 กิโลเมตร Model E: รถซีดาน

ระดับสูงเน้นลูกค้าธุรกิจ ที่นั่งด้านหลังปรับเป็นสำานักงานเคลื่อนที่ได้ อัตราเร่ง 0-100 

กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 

2.8 วินาที ระยะวิ่ง

สูงสุด 750 กิโลเมตร 

Model T: รสบัส

สำาหรับใช้งานในเมือง 

ไม่ระบุระยะวิ่งแต่ระบุ

ว่าแม้บรรทุกผู้ โดยสาร

เต็มก็ยังไต่ความ

ชัน 25% ได้ และ

ทำาความเร็วสูงสุด 120 

นอกจากฟีเจอร์ต่างๆ ของ LINE OA ที่พร้อมรองรับ 

ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานการแพทย์ได้แล้ว 

MyShop ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจ ที่หน่วยงานการ

แพทย์สามารถนำามาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอด ทำาให้คนไข้เข้า

ถึง เข้าใช้งานบริการได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างรายนามแพทย์ 

เพื่อให้คนไข้เลือกจองนัดหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

เป็นต้น พร้อมจุดเด่นของเครื่องมือ MyShop ที่สามารถ

เชื่อมต่อกับระบบการชำาระเงินต่างๆ รวมถึง Rabbit LINE 

Pay ได้ อำานวยความสะดวกให้คนไข้ สร้างประสบการณ์

บริการทางการแพทย์ที่เข้าถึง เข้าใช้ง่ายไปในตัว

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน LINE OA

การใช้งานของท้ัง 3 กรณีตัวอย่างบ่งบอกอย่างชัดเจน

ว่า วันนี้องค์กรสาธารณสุขของไทยเข้าใกล้กับคำาว่า 

HealthTech ได้ไม่ยาก ด้วยเทคโนโลยีจาก LINE OA แต่

สิ่งที่สำาคัญคือ การเตรียมพร้อม หรือเตรียมตัวก่อนเริ่มใช้

งาน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 

องค์กรต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนว่า ต้องการให้ LINE 

OA ทำาหน้าที่หรือมีบทบาทอะไร อาทิ ใช้เป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เป็นศูนย์กลาง

เข้าถึงบริการต่างๆ ของ รพ. เหล่านี้สามารถทำาได้ด้วย

ฟีเจอร์เบื้องต้นบน LINE OA หรือต้องการใช้เป็นด่านหน้า

เพื่อเข้าสู่ระบบหรือแอปขององค์กร เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ

ผู้ป่วยกับ รพ.ในเครือ ที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อ การพัฒนา

ที่ซับซ้อน เพราะวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนจะนำาไปสู่การบริหาร

จัดการที่แตกต่างกัน

ส่วนการจัดสรร

ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณในการบริหาร 

LINE OA ซึ่งอาจเป็นไปได้ 3 

ทาง คือ 1.จัดสรรทีมงานใน 

องค์กรเพื่อเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์ ฟังก์ชันต่างๆ ของ LINE 

OA เช่น ขั้นตอนการสร้าง LINE OA การสร้าง Rich Menu 

เมนูลัดเพื่อลิงก์ไปยังบริการต่างๆ ของหน่วยงาน การตั้ง

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เป็นต้น โดยสามารถศึกษาได้

ด้วยตนเองที่ https://lin.ee/ARLFHoU/wcvn หรือดูข้อมูล

รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ https://lineforbusiness.com/th/  

2.หากมีบุคลากรด้านไอที นักพัฒนา สามารถขอ

คำาปรึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งาน LINE API 

เชื่อมต่อระบบของ รพ. กับ LINE OA ในเชิงเทคนิคหรือ

เชิงลึกได้ที่คอมมูนิตี้ LINE Developers Group Thailand 

และ 3.กรณีที่ไม่มีทรัพยากรบุคคลมากพอในการสร้างระ

บบเพิ่มเติมที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลของ

หน่วยงานตามจุดประสงค์ที่วางไว้ สามารถตรวจสอบราย

ชื่อและติดต่อบริษัทนักพัฒนาที่เป็นพาร์ตเนอร์ของ LINE 

อาทิ Yellow Idea เพื่อมาช่วยพัฒนาระบบ เชื่อมต่อ LINE 

API สร้างบริการในรูปแบบ HealthTech ที่ทันสมัย หรือ 

AIYA เพื่อมาช่วยพัฒนาระบบ Chatbot ตอบคำาถามเบื้อง

ต้นจากคนไข้ เหมาะกับการให้บริการในยุคนี้ ได้เช่นกัน ดู

รายชื่อบริษัทนักพัฒนาพันธมิตรของ LINE ได้ที่ https://lin.

ee/fvC7oVc/wcvn

ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มปรับตัวและเข้าใจการใช้เครื่อง

มือดิจิทัลมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข

และโรงพยาบาลต่างๆ จะปรับตัวเข้าสู่ HealthTech ไม่

เพียงเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน แต่ยังเป็นการ

ยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัย และยังเป็นการพัฒนา

บริการและองค์กรให้เดินหน้าเติบโตได้ในยุคดิจิทัล โดย 

LINE พร้อมเป็นแพลตฟอร์มรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และมุ่งสนับสนุนการพัฒนาบริการทางการ

แพทย์ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่.

  

• ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion 

Marketing โซลูชันอัจฉริยะสำาหรับนักการตลาด ช่วย

ในการทำาแคมเปญพร้อมสร้างโอกาสทางการขายที่

มีประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขายและปิดรอบการขายได้

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Fusion Marketing ถือเป็นหนึ่งใน

กลุ่มระบบ Oracle Advertising and CX ระบบแรก

ที่ช่วยให้นักการตลาดทำาแคมเปญได้อย่างง่ายดาย 

ช่วยในการขยายช่องทางการสื่อสารทางด้านการ

ตลาดและการโฆษณา และระบบได้ถูกออกแบบ

เพื่อให้นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบ

โจทย์แคมเปญทางการตลาด และขั้นตอนการซื้อ

ขาย โดย Fusion Marketing นำาระบบ AI มาช่วยใน

การวางแผนทางการตลาดแบบอัตโนมัติสำาหรับกลุ่ม

ลูกค้า พร้อมช่วยประเมินว่าลูกค้าพร้อมสนทนากับ

พนักงานขายเมื่อไหร่ อีกทั้งสร้างโอกาสการขายที่

มีประสิทธิภาพได้แบบอัตโนมัติในระบบการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์

• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรัก  

สมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอย

ต่อมากขึ้นอีกครั้ง โดยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์จาก

หลากหลายกลุ่มอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ท

โฟนสุดล้ำา ถ่ายภาพสวยคมชัดเก็บทุกรายละเอียด

ด้วย AI อย่าง HUAWEI nova 9 แล็ปท็อปสเปกสูง

ตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน HUAWEI MateBook 

14s ไปจนถึงสมาร์ทวอตช์ที่ดูแลสุขภาพได้อย่าง

แม่นยำาตลอดวัน HUAWEI WATCH GT3 Series 

พร้อมไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจอใหญ่เต็มตาที่

จะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. 

เป็นต้นไป ที่ Facebook Huawei Mobile TH และ 

YouTube Huawei Mobile TH และ Line Official 

Account HUAWEI Mobile Thailand

• เรเซอร์ (Razer) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้น

นำาระดับโลกสำาหรับเหล่าเกมเมอร์ เปิดตัวอุปกรณ์

รุ่นล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมคอนโซล ชูไฮไลต์

ผลิตภัณฑ์ชุดหูฟังในซีรีส์ Kaira X ทั้งสำาหรับเครื่อง

เล่น Xbox และ PlayStation ซึ่งมีทั้งชุดหูฟัง Kaira 

และ Kaira Pro รุ่นสีขาวสำาหรับ Xbox และจอย

คอนโทรลเลอร์ Wolverine V2 รุ่นสีขาวพิเศษ

ในวันเดียวกันยังเปิดตัวแท่นชาร์จจอย

คอนโทรลเลอร์ Razer Universal Quick Charging 

Stand for Xbox สีสันใหม่ ให้คอเกมนำาไปแมตช์กับ

จอยคอนโทรลเลอร์ไร้สายของเครื่องเล่น Xbox รุ่น

มาตรฐานได้อย่างสวยงามมีสไตล์

• AnyMind Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน ได้ประกาศเปิด

ตัวเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ โซเชียลมีเดียบน

แพลตฟอร์ม AnyManager เพื่อให้ผู้เผยแพร่โฆษณา

ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถเปรียบเทียบ

ข้อมูลโซเชียลมีเดียควบคู่ไปกับการดูข้อมูลของไซต์

และแอปได้พร้อมกัน ทำาให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถ

เข้าใจข้อมูลด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น.

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนหน้านี้ Foxconn เคยประกาศความร่วมมือกับ ปตท. ของไทยเพื่อ

เปิดโรงงานรถไฟฟ้ากำาลังผลิต 150,000-200,000 คันภายในปี 2023

Netflix โกยกำาไร Squid Game ดันยอด

Netflix รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2021 พบว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้น 

16% จากช่วงเดียวกันในปี 2020 เป็น 7,483 ล้านดอลลาร์ กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,449 

ล้านดอลลาร์ จำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 4.38 ล้านบัญชี รวมมีสมาชิกทั่วโลก 213.56 ล้าน

บัญชี

ด้านซีอีโอของ Netflix กล่าวว่า ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ไม่เคยไปถึงมาก่อน ในไตรมาส

ที่ 4 จะมีคอนเทนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าเคยมีมา ซึ่งจะส่งผลดีไปจนถึงปีหน้า 2022 

ทั้งนี้ Netflix บอกว่าสถานการณ์ โควิดที่เริ่มดีขึ้นในหลายพื้นที่ ทำาให้แผนออกคอนเทนต์

ใหม่ปี 2022 เป็นไปตามกำาหนดมากขึ้น สำาหรับคอนเทนต์เด่นในไตรมาสที่ผ่านก็คือซีรีส์

เกาหลี Squid Game มีผู้ชมถึง 142 ล้านคน ใน 4 สัปดาห์แรก สูงสุดเท่าที่เคยมีมาบน

แพลตฟอร์ม เป็นคอนเทนต์อันดับ 1 ใน 94 ประเทศ รวมทั้งในอเมริกา

แอปเปิลเปิดตัวซีพียูเร็วแรงตัวใหม่

แอปเปิลเปิดตัวซีพียูพีซีของตัวเองต่อจาก M1 ที่เปิดตัวปีที่แล้วพร้อมกัน 2 รุ่น 

คือ M1 Pro และ M1 Max สำาหรับการใช้งานที่ต้องการพลังประมวลผลสูง โดยยังใช้

สถาปัตยกรรม Unified Memory รวมแรมสำาหรับกราฟฟิกและซีพียูไว้เป็นชุดเดียวกัน

M1 Pro รองรับแรมสูงสุด 32GB ส่งข้อมูลที่แบนวิดท์ 200GB/s มีซีพียู 10 คอร์ 

แบ่งเป็นคอร์ประสิทธิภาพสูง 8 คอร์และคอร์ประหยัดพลังงาน 2 คอร์ จีพียู 16 คอร์ ต่อ

จอภายนอกได้ 2 จอพร้อมกัน M1 Max รองรับแรมสูงสุด 64GB ส่งข้อมูลที่แบนวิดท์ 

400GB/s ซีพียูเป็นแบบ 8+2 คอร์เช่นเดียวกัน แต่เพิ่มจีพียูเป็น 32 คอร์ แอปเปิลระบุ

ว่าประหยัดพลังงานกว่าจีพียูที่ประสิทธิภาพระดับเดียวกันถึง 70% การเพิ่มแรมและ

กราฟฟิกเป็นจุดที่ผู้ใช้ระดับโปรรอคอยกัน เพราะชิป M1 ล็อกโมดูลมาพร้อมกันทั้งแรม

และกราฟฟิก ปีที่แล้ว M1 รองรับแรมสูงสุดเพียง 16GB.



คือความเปนความตายของคน เรามีทีมหนึ่งไปศึกษามาตรฐานการ

สรางหองไอซียู อีกทีมไปดูวาบุคลากรทางการแพทยทํางานอยางไร

ในหองไอซียู ไปดูแมกระทั้งสิ่งปฏิกูล ขยะติดเชื้อจะทิ้งอยางไร 

ขยะออกจากหองคนเก็บจะเขามาทางไหนใหปลอดภัยที่สุดและกลับ

ออกไปอยางปลอดภัยที่สุด คือเราตองรูจริงใหมากที่สุด”

ดาน บรรเจิด งามนาวากุล นักวิจัยศูนยพัฒนานวัตกรรม

และผลิตภัณฑเอสซีจีพี ทีมพัฒนานวัตกรรมถุงซักผาละลาย

น้ํา ไดเปดเผยถึงอีกหนึ่งปจจัยหลักของนักพัฒนานวัตกรรมที่ดีคือ

ตอง “ชางสังเกต-ทดลองอยางตอเน� อง” จนสําเร็จ ซึ่งไดเลาถึง

จุดเริ่มตนของนวัตกรรมนี้วา เกิดจากการชางสังเกตของทุกคนใน

ทีม โดยพบวานอกจากบุคลากรทางการแพทยจะเปนกลุมเสี่ยงตอ

การติดเชื้อโควิด-19 แลว คนเบื้องหลังอยางพนักงานซักผาก็เสี่ยง  

เชนกัน

ซึ่งโชคดีวาทีมงานไดศึกษาเร� องพลาสติกละลายน้ําไวแลว 

จึงสามารถตอยอดเปนถุงซักผาละลายน้ําไดในชวงเวลาที่เหมาะ

สม และความทาทายของการตอยอดนวัตกรรมที่เปนเร� องใหม คือ

การทดลองอยางตอเน� อง แมจะมีการทดลองจนไดผลิตภัณฑที่อยู

ในสภาวะที่เหมาะสมกับผูใชงานแลว แตเม� อนําไปใชงานจริงผูใช

งานยังคงพบปญหาอยู ก็ตองนํารายละเอียดเหลานั้นกลับมาพัฒนา

สินคาตอใหผานเกณฑการใชงานใหได 

เห็นไดอยางชัดเจนเลยวาการจะกาวขึ้นไปเปนนักพัฒนา

นวัตกรรม หรืออินโนเวเตอรที่ดี ได ไมใชเพียงแคมีความรอบรู

เทานั้น ยังจําเปนจะตองมีปจจัยอ� นๆ เขามาสนับสนุน จนทําให

เกิดความรวมมือที่มีประสิทธิผลได ซึ่งทั้งหมดนี้เปนทั้งศาสตร

ที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ และเปนศิลป ที่ตองรูจักการ

ปฏิสัมพันธกับผูคน โดยยึดเพ� อเปาหมายที่จะตอบสนองความ

ตองการของลูกคาหรือผู ใชงานเปนที่ตั้งนั่นเอง.

าวา “นวัตกรรม” สังคมจะสามารถอธิบายคํานี้

ได 2 แบบ คือ 1.เคร� องมือที่จะเปนแรงผลักดันให

การ พัฒนาของโลก วิถีชีวิต และคนได และแบบท่ี                                                     

2.ก็คือเคร� องมือที่จะใชรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลก สังคม เพ� อตอบสนองกับความตองการในชวงเวลานั้นๆ รวม

ถึงเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดการกาวขามปญหาหรือขอจํากัดเดิมๆ 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกไดวา นวัตกรรมเปนทั้งเคร� องมือทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง และอีกมุมหนึ่งก็เปนเคร� องมือที่ใชรับมือการความ

เปลี่ยนแปลงนั่นเอง

และการพัฒนานวัตกรรมนั้น ก็ตองอาศัยแรงผลักดันหลายๆ 

อยางหนึ่งในนั้นคือปญหา ซึ่งในดานของโลกธุรกิจเองถือเปนเร� อง

หลัก ที่องคกรทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญ เพราะนวัตกรรมที่

โดนใจผูบริโภคจะเปน “ทางรอด” นําพาองคกรไปสูความยั่งยืน ไม

ซวนเซไปตามคล� นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เชน สถานการณ

ของการระบาดโควิด-19 ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 

เปลี่ยนผานผูคนและโลกธุรกิจเขายุคดิจิทัล

“อาทิตยเอกเขนก” ฉบับนี้จึงอยากพามารูจักกับคนที่อยู

เหนือการเปลี่ยนแปลง เพราะถือวาเปนผูคิดคนนวัตกรรม ซึ่งหลาย

คนอาจจะมองวามันไมใชเร� องงาย แตสําหรับ 3 นวัตกร (อินโนเว

เตอร) ของเอสซีจี ที่เปนทีมคิดคนนวัตกรรมปองกันโควิด-19 ตาง

เห็นตรงกันวา เม� อนิยามของนวัตกรรมคือ “ความใหม” เพราะ

ฉะนั้นการทํานวัตกรรมใหสําเร็จ เปนเหมือนกับการ “เกาถูกที่คัน”

แน�นอนวา ระหวางทางยอมพบปญหา อุปสรรค และขอ

ผิดพลาด เปน

เร� องธรรมดา 

ซึ่งจะประสบ

ความสําเร็จได

นั้น สิ่งสําคัญ

ประการแรกคือ 

ตอง “ไมกลัว

ความผิดพลาด

ลมเหลว” แต

ขอใหนําขอผิด

พลาดมาแกไข

ตอยอดจน

ผลิตภัณฑเหลานั้นตอบโจทยการใชงาน สรางประโยชนใหกับผูคน

และสังคมใหได

ศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ Medical and Wellbeing Business 

Manager ธุรกิจเคมิคอลส เอสซีจ ีทีมพัฒนาแคปซูลเคล� อนยาย

ผูปวยความดันลบเคล� อนที่ เลาถึงความตั้งใจที่จะชวยลดการแพร

กระจายเชื้อโควิด-19 ระหวางการเคล� อนยายผูปวย เพ� อเขารับ

การรักษาวา เปนโจทยหลักในการ

คิดคนนวัตกรรม ซึ่งตองทําใหได

ตามมาตรฐานของการแพทย ทั้ง                

1.แคปซูลเคล� อนยายผูปวยความดัน                                       

ลบภายในโรงพยาบาลและรถ

พยาบาลที่นําผูปวยจากบานไปยัง

โรงพยาบาล รวมถึง 2.แคปซูล

เคล� อนยายผูปวย

ความดันลบขนาด

เล็ก สําหรับเขา

เคร� อง CT Scan            

เพ� อตรวจภาวะปอด

ติดเชื้อ

จนปจจุบัน

ไดพัฒนาไปสู                     

3.แคปซูลความดัน

ลบสําหรับเคล� อนยายผูปวยทางอากาศ ซึ่งตอง

พัฒนาและปรับมาตรฐานของแคปซูลใหเขากับ

มาตรฐานการบินดวย โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการ

ทําความเขาใจ ความตองการของลูกคา ตอยอดและพัฒนาอยาง

ตอเน� อง ขณะที่ความทาทายในการพัฒนานวัตกรรมนั้น ในกรณี

ของการระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากขอจํากัดดานเวลาแลว 

คือขอจํากัดดานองคความรูที่ยังมีไมมากพอเน� องจากเปนโรคอุบัติ

ใหม ดังนั้นการที่จะรวบรวมขอมูลออกมาใหไดในระยะเวลาอันสั้น

แลวตรงเปาหมายจึงเปนไปไดยาก

ดวยเหตุนี้ อีกหนึ่งขอ

กําหนดสําคัญที่จะใชมาพัฒนา

นวัตกรรมคือ “ตองรูจริง” 

โดย ภิเศก เกิดศรี Business 

Accelerator, Service 

Solution Business ธุรกิจ         

ซิเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 

เอสซีจี ผูพัฒนานวัตกรรมไอซียู

โมดูลาร และหองผูปวยฉุกเฉินโม

ดูลาร เปนอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูก

พัฒนาขึ้นในระยะเวลาอันจํากัด 

เพราะทุกวินาทีคือชีวิตของผูปวย                  

โควิด-19

“ทันทีที่ไดรับโจทย รูสึก

หนักใจเพราะเรายังไมเคยทํามา

กอน พอบอกไอซียู ที่คิดในหัว

คือ มาตรฐานตองสุดยอดเลยนะ 

เราไมสามารถผิดพลาดได เพราะ
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7เศรษฐกิจ

กการเมืองบางพรรค กลุมการเมืองบางกลุม มีความ

สามารถในการสรางวาทกรรมชวนเช� อเปนอาวุธสําคัญ

ในการทําสงครามขาวสาร แยงชิงมวลชน ไมวาจะเปน

วาทกรรมที่คิดขึ้นมาเอง หรือไปลอกมาจากวรรณกรรมหรือ

คําคมของบุคคลสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ และวาท

กรรมที่พวกเขาใชก็ไดผลดีกับกลุมคนที่อาจจะเรียกวา “สาวก” 

ที่ยกยองเทิดทูนแกนนําของพรรคและของกลุม วาทกรรมที่

เราไดยิน เชน ปลดแอก ประชาธิปไตย เสรีภาพ นิติสงคราม      

ตุลาการภิวัตน สูเปนไท ถอยเปนทาส กดขี่ กดทับ เผด็จการ 

สืบทอดอํานาจ เปนตน บางครั้งก็เอาช� อเพลงดังจากละครเพลง

มาเรียกรองผูมีอํานาจในการบริหาร นั่นคือเพลง Do you hear 

the people sing? เหมือนประหนึ่งกําลังถามผูบริหารประเทศ

ในเวลานี้วาไดยินเสียงรองของประชาชนบางไหม เหมือนกําลัง

บอกวาผูบริหารเปนเผด็จการที่ไมยอมฟงเสียงประชาชน การ

ที่วาทกรรมของพวกเขาไดผลนั้น สามารถวิเคราะหสาเหตุได

หลายประการ

1) เขาประกาศตนเปนคนรุนใหมที่เขามาเพ� อการ

เปลี่ยนแปลง ทําใหคนที่เบ� อและไมพอใจกับสภาพเดิมๆ ที่เปน

อยูในปจจุบันคลอยตามไดงาย

2) เขาใชทั้งหลักการของคอมมิวนิสตและหลักการของ

การตลาดในการส� อสารอยางมีตรรกะ ที่ทําใหกลุมเปาหมาย

คลอยตามไดงาย

3) เขาเลือกกลุมเปาหมายไดถูกตอง นั่นคือเยาวชนที่ยัง

ไมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเขาใจสถานการณบานเมืองครบทุก

มิติ แตเปนกลุมที่มีอัตตาสูง เช� อมั่นในตนเองวารูดี เปนกลุม

คนที่ไมพอใจสภาพปจจุบัน ดังนั้นจึงพรอมที่จะทําตามขอเสนอ

หรือการยุยงของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองที่ตองการให

พวกเขาออกมาเรียกรองสิ่งที่พวกเขาเรียกวา “ประชาธิปไตย”

4) เขาจะเอยชมการกระทําของเยาวชนท่ีออกมาชุมนุม

เรียกรองส่ิงท่ีพวกเขาเรียกวา “ประชาธิปไตย” วาเปนพวกท่ีกลา

หาญ กลาแสดงออก พรอมท่ีจะออกมาจัดวางอนาคตของตนเอง

5) เขามีความสามารถในการวางยุทธศาสตรการทํา

สงครามขาวสาร ทั้งความสามารถในการสรางเนื้อหาที่โดนใจ

กลุมเปาหมาย และการเลือกใชชองทางในการส� อสารกับกลุม

เปาหมายที่สอดคลองกับพฤติกรรมการใชส� อของกลุมเปาหมาย 

และยังสามารถใชการสรางพฤติกรรมกลุมดวยการใหกลุมเปา

หมายชวยกัน Share ขอความไปอยางกวางขวางเปน ใหไดรับรู

กันในวงกวางและความถี่สูง

วิธีการทั้งหมดเหลานี้ใชประกบกับหลักการคอมมิวนิสต

และหลักการตลาด ทําใหพวกเขาสามารถรักษากลุมเปาหมาย

ใหภักดีกับพวกเขาไดอยางเหนียวแน�น พวกเขาจะขยันส� อสาร 

และเหลาบรรดาสาวกก็จะชวยกัน Share จนทําใหคนบาง

คนที่ไมเห็นดวยกับแนวทางของพวกเขาตกใจ หวั่นไหววา

เยาวชนไทยกําลังออกนอกลูนอกทาง มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะ

สม มีทัศนคติและความเช� อที่เปนอันตรายตอประเทศชาติ 

ทั้งๆ ที่แทที่จริงแลวกลุมคนดังกลาวนั้นมีจํานวนนอย แตเปน

คนที่ขยันส� อสาร เปน Active minority ในขณะที่เยาวชนที่คิด

ดี ทําดี ทัศนคติดียังมีอีกมาก แตคนเหลานี้เปนคนสวนใหญ

ของประเทศที่เปนพลังเงียบ (Silent majority) เพราะวาหนึ่งใน

ยุทธศาสตรของสงครามขาวสารที่คนพวกนี้ใชก็คือจะรุมดาคน

ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงกันขามกับแนวทางของพวกเขา 

ไมวาจะเปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

ไมวาจะเปน ชาติ ศาสน กษัตริย หรือการแสดงความช� นชม

ประเทศไทย หรือการแสดงตนเปนแนวรวมของรัฐบาล พวก

เขาจะเขาไปรุมดาคนที่คิดตางดวยถอยคําที่หยาบคาย ที่เรียก

กันวา “ทัวรลง” จนทําใหคนจํานวนมากไมอยากที่จะแสดงตน

เปนฝายตรงกันขามกับคนกลุมนี้

หลักการคอมมิวนิสตที่พวกเขานํามาใชเปนขั้นตอนคือ

1) จะตองใชวาทกรรมที่ทําใหกลุมเปาหมายรูสึกวา

ตนเองเปนผูดอยโอกาส ถูกกดขี่ขมเหงเอารัดเอาเปรียบ ไมได

รับความเปนธรรม

2) พวกเขาคือคนที่จะมาทวงความเปนธรรมใหแกกลุม

เปาหมาย ใหพนจากการถูกกดขี่ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ

3) ดังนั้นจะตองเลือกพวกเขามาเปนผูบริหารประเทศ 

เพ� อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

4) การส� อสารของพวกเขาจะใชลีลาอารมณของการ

โฆษณาชวนเช� อ คือ เนนเร� องการปลุกเราอารมณมากกวาการ

ใชเหตุผล ตองการใหเกิดการกระทํา (Action) มากกวาการคิด

อยางมีเหตุผล

สําหรับหลักการตลาดที่พวกเขานํามาใชก็คือ การกําหนด

กลุมเปาหมายอยางชัดเจน และดําเนินยุทธศาสตรในการตอบ

สนองความตองการของกลุมเปาหมาย เนนการแกปญหาใหแก

กลุมเปาหมายใหดีกวาคูแขง โดยจะตองเรียนรูวาปญหาที่กลุม

เปาหมายตองการแกไขคืออะไร แลวนําเสนอแนวทางแกไขให

โดนใจกลุมเปาหมาย ใหคํามั่นสัญญาวาจะแกไขปญหาใหกลุม

เปาหมายได โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้

1) การเลือกกลุมเปาหมายที่มีปญหาและตองการแก

ปญหา

2) การเรียนรูปญหา (pain points) ของกลุมเปาหมาย

3) ตอกย้ําใหกลุมเปาหมายรูสึกไมพอใจกับ pain points 

เหลานั้น

4) เสนอตัววาจะเปนผูมาแกปญหา (solution) ใหแกกลุม

เปาหมาย

5) สรางเนื้อหาที่โดนใจกลุมเปาหมายดวยวาทกรรม

6) เม� อกลุมเปาหมายทําตามที่เขาแนะนําก็จะชมเชย

วาพวกเขาทําสิ่งที่ถูกตองดวยความกลาหาญและความฉลาด 

เหมือนเจาของสินคาที่จะชมลูกคาของตนวาเปน smart 

consumers

7) จะมีการส� อสารกับกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ มี

ยุทธศาสตรดานเนื้อหา (Content strategies) ที่โดนใจกลุมเปา

หมาย

8) เลือกใชชองทางการส� อสารที่เขารูวากลุมเปาหมาย

ของเขาสิงสถิตอยูตลอดเวลา ในเวลานี้พื้นที่ดังกลาวคือ Twitter

เขาทําสงครามกับรัฐบาลแบบนี้ รัฐบาลพรอมที่จะวาง

ยุทธศาสตรตอกรกับพวกเขาแลวหรือยังคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

วทีประชุมสุดยอดผูนํา GCNT Forum 2021 เม� อเร็วๆ นี้ 

เพ� อแลกเปลี่ยนความเห็นและหารือถึงแนวทางรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พล

เอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ไดเชิญชวนคนไทยและภาคเอกชน ปลูกตนไม 

100 ลานตน ภายในป 2565 พรอมกันนี้รัฐบาล โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เดินหนาขับเคล� อนแผน

ยุทธศาสตรประเทศไทย เพิ่มพื้นที่ปาไมใหได 40% ของพื้นที่รวม

ทั่วประเทศ เปาหมายเหลานี้เปนสวนหนึ่งของความพยายามลด

การปลอยกาซเรือนกระจก

ในสวนของภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรปาไมและการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ 

“บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผูนํา

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ซึ่งดําเนินธุรกิจ

ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตวิสัยทัศน 

“ครัวของโลก” เดินหนาชูแนวคิด “จากภูผาสูปาชายเลน” รวม

ขับเคล� อนเปาหมายประเทศไทยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สรางสมดุลสิ่ง

แวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และมุงมั่นสรางความ

มั่นคงทางอาหาร

ภายใตกลยุทธใหมของซีพีเอฟ CPF 2030 Sustainability 

in Action กําหนดเปาหมายการปลูกปาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหได 

20,000 ไร ดวยการสานตอโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปา

สัก เขาพระยาเดินธง” อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพิ่มเติม บริเวณ

เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ปาตนน้ํา

ลุมน้ําปาสัก แหลงน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม

ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกลเคียง โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก 

ปน ปอง ปาชายเลน” อนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาชายเลน พื้นที่

ยุทธศาสตรของประเทศไทย อาทิ สมุทรสาคร ระยอง ชุมพร 

สงขลา พังงา และตราด และโครงการ “ซีพีเอฟรักษนิเวศ” สง

เสริมฟารมและโรงงานของบริษัททั่วประเทศมากกวา 80 แหง 

ปลูกตนไมเพ� อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ

ท้ัง 3 โครงการขางตนดําเนินการปลูกปาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ไปแลวรวมมากกวา 10,000 ไร มีการติดตามการเติบโตของตนไม

เพ� อวัดการกักเก็บคารบอนอยางเปนระบบ รวมไปถึงการเขารวม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low Emission 

Support Scheme : LESS) ขององคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ซ่ึงในชวง 7 ปท่ีซีพีเอฟเขารวม

โครงการของ อบก. รวมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดลง

ไดจากการปลูกตนไมและปลูกปากวา 5 หม� นตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา สนับสนุนเปาหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ มุงสูองคกร

วาทกรรม

หลักการคอมมิวนิสต...หลักการตลาด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) และ

สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals : SDGs)

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังสรางโมเดลตนแบบที่สามารถขยาย

ผลความสําเร็จจากในองคกรสูการนําไปประยุกตใชเพ� อการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน โดยสรางการมีสวนรวมใหพนักงานในองคกร

มีบทบาทในการรวมขับเคล� อนเปาหมายดานความยั่งยืน ผาน

กิจกรรม “กลาจากปา พนาในเมือง” ในโครงการ “Sustainability 

in Action ยั่งยืนได ดวยมือเรา” สนับสนุนใหพนักงานปลูกไม

ยืนตนซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจ และไมกระถาง ชวยดักฝุน PM 

2.5 ถายทอดวิธีการปลูกตนไมอยางถูกวิธี และบันทึกการเติบโต

ของตนไมเพ� อนํามาวัดการกักเก็บคารบอน จากการที่ตนไมชวย

ดูดซับคารบอนไดออกไซด ซึ่งไมยืนตน 1 ตน สามารถดูดซับ

คารบอนไดออกไซดไดจํานวน 9.5 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด/

ตน/ป โดยในป 2564 มีเปาหมายปลูกตนไม 20,000 ตน และ

ภายใน 5 ป (ป 2564-2568) มีเปาหมายปลูกตนไม 100,000 ตน 

โดยที่พนักงานสามารถลงทะเบียนเขารวมโครงการเพ� อรับกลาไม

ไปปลูกที่บานของตัวเอง และโครงการนี้ยังสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชน เกิดการจางงานชุมชนในการดูแลและเพาะกลาไม รวม

ประมาณ 2 ลานบาท.

ชูศักยภาพอินโนเวเตอร ‘เอสซีจี’

เดินหนาพัฒนานวัตกรรมเพ� อสังคม
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8 Life and City

รุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งคลอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า

คุณภาพน้ำาคลองในพื้นที่ กทม.ส่วนใหญ่เสื่อมโทรม และแนว

โน้มสกปรกเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำาปรับโฉมคลอง

ให้กลับมาใสสะอาดยังเป็นเรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ หนึ่งในโครงการ

ที่น่าจับตาซึ่งกรุงเทพมหานครวางเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จในเดือน

สิงหาคม 2565

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นโครงการที่กล่าว

ถึง ถือเป็นต้นแบบการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรกของบ้าน

เรา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมือง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด 

สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย เพื่อสร้างสุขภาพให้คน

เมือง ตามนโยบาย Green Bangkok 2030 โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่

สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี 2573 ปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว 7 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์

พื้นที่สาธารณะสีเขียวที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว้ที่ 9 

ตารางเมตรต่อคน 

การเดินหน้าพัฒนาคลองระบายน้ำาให้เป็นสวนสาธารณะคลอง

กลางย่านธุรกิจเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 จากการขับเคลื่อน

มาถึงเดือนตุลาคม 2564 ล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง พ่อเมือง

กรุงเทพฯ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะคลอง

ช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 

โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. สำานักการโยธา สำานักการระบายน้ำา สำานัก

การจราจรและขนส่ง สำานักงานเขตในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ครอบคลุมพื้นที่ 3 

เขต ประกอบด้วย เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา พื้นที่เริ่ม

ต้นจากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก 

ถนนพระราม 3 ต่อเนื่องจนถึงแม่น้ำาเจ้าพระยา ระยะทาง 4.5 

กิโลเมตร เมื่อรวม 2 ฝั่งจะมีระยะทางทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร กล่าวได้ว่า

เป็นสวนสาธารณะยาวที่สุดในประเทศที่มีระบบบำาบัดน้ำาเสียใต้ดินแยก

จากน้ำาในคลอง

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 

1.ช่วงถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 80 ล้าน

บาท 2.ช่วงถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 

200 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท 3.ช่วงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7                                

ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร วงเงิน 370 ล้านบาท 

4.ช่วงถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1 กิโลเมตร วงเงิน 

250 ล้านบาท และ 5.ช่วงถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระราม 3 ระยะ

ทาง 900 เมตร วงเงิน 200 ล้านบาท รวมค่าก่อสร้าง 980 ล้านบาท

เริ่มก่อสร้างช่วงที่ 2 คาดว่าเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้

บริการในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นจุดเช็กอินใหม่คนกรุงและนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ 

ทางเดินเลียบคลองทั้งสองด้านจะดีไซน์เป็นสวนสาธารณะ มี

ทางเดิน จุดนั่งพักผ่อน ทางวิ่งออกกำาลังกาย ทางจักรยาน เครื่อง

ออกกำาลังกายที่เหมาะสม เพิ่มความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ รวมถึง

ปลูกต้นนนทรีเสริมเพื่อเป็นเอกลักษณ์และสมชื่อคลอง ตกแต่งด้วยไม้

ดอกไม้ประดับให้สวยงาม แถมให้ประโยชน์ทำาหน้าที่ฟอกอากาศ ลด

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดอุณหภูมิของเมืองให้เย็นลง

คลองช่องนนทรีจะเป็นคลองที่มีชีวิต มีอัตลักษณ์พิเศษ ไม่

เหมือนใคร จะมีลานกิจกรรม ใช้เป็นที่พักผ่อนของคนเมือง พร้อมทั้ง

เนรมิตน้ำาตกซึ่งเป็นน้ำาในคลองที่บำาบัดแล้ว แยกจากน้ำาทิ้งที่อยู่ด้าน

ล่างในท่อระบายน้ำาใต้คลอง

กทม.ยังมีแผนปรับปรุงคลองสาทรเชื่อมต่อกับคลองช่องนนทรี 

ทำาระบบไหลเวียนของน้ำาผ่านสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ คลอง

ไผ่สิงโต เขตคลองเตย ไหลผ่านคลองพระโขนง คลองที่ขุดสมัยช่วง

รัตนโกสินทร์ออกสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา คาดว่าจะช่วยฟื้นฟูน้ำาเน่าเสีย

ในเขตยานนาวา สาทร ปทุมวัน คลองเตย พระโขนง พร้อมทั้งจะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองเป็นจุดท่องเที่ยว 

“กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งคลอง ในสมัยก่อนใช้สัญจรและ

ระบายน้ำา ชีวิตคนอยู่กับคลอง ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและค้าขาย 

เมื่อความเจริญของเมืองเข้ามาคลองจึงเป็นแค่ที่ระบายน้ำา กทม.ได้

พัฒนาคลองให้ได้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่ระบายน้ำาเพียงอย่างเดียว 

โดยทำาให้เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนของคน

เมือง เป็นพื้นที่ทำากิจกรรม ออกกำาลังกาย ใช้คลองเชื่อมคน ให้ทุกคน

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

ผู้ว่าฯ กทม.บอกว่า คลองช่องนนทรีนี้จะเป็นสวนสาธารณะ

คลองแห่งแรกของไทยที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีระยะทาง 9 กิโลเมตร 

แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ช่วง จะสร้างเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคมปี

หน้า สวนสาธารณะที่อยู่ในเมืองจะทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดี ผู้คนในเมืองได้มีพื้นที่ทำากิจกรรมร่วมกัน และได้กลับมาใช้ชีวิตกับ

คลองได้อีก

บัญชีคลองในกรุงเทพฯ มีมากกว่า 300 แห่ง แต่ กทม. เลือก

นำาร่อง “คลองช่องนนทรี” ทั้งที่คลองแคบ ผู้ว่าฯ กทม.บอกว่า คลอง

ช่องนนทรีเป็นคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพราะอยู่ในพื้นที่เขต

เมืองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงจำานวนมาก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 

มีถนนตัดผ่านหลายสาย มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน รวมทั้งภาคเอกชนใน

พื้นที่ยังพร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

ช่องนนทรี

“กทม.มีแนวคิดที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี รวมถึง

พัฒนาพื้นที่โดยรอบเป็นสวนสาธารณะ โดยสร้างความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนให้เป็นต้นแบบการจัดการเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคลองต่างๆ 

ของกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพช่วยลดมลพิษทางน้ำา” 

พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

ก่อนหน้านี้ เจ้าเมืองกรุงเทพฯ เคยพูดถึงโครงการดังกล่าว

เป็นมิติใหม่ที่ กทม.พัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง ให้

เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ประการ 

1.เขียว หมายถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่จะพัฒนาขึ้นตลอดแนวคลอง

ช่องนนทรี 2.คลอง แสดงถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพฯ กับคูคลอง

ที่มีมาแต่อดีต วิถีดั้งเดิมพึ่งพาสายน้ำาเพื่อการคมนาคมและการค้าขาย 

3.คน สื่อถึงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตที่แนวคลองพาดผ่าน และสุดท้าย 

4.ความรู้ เพราะมุ่งพัฒนาให้เกิดพื้นที่กิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ 

และเป็นเส้นทางเชื่อมการสัญจรด้วยการเดินเท้ารับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ 

เป็นเมืองที่คนเดินได้ ลดการใช้รถยนต์สร้างฝุ่นพิษ

ขณะที่โลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพการปรับปรุง 

“สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” โดยนำาภาพก่อนและระหว่างการ

ปรับปรุงมาเทียบ เกิดคำาถามถึงต้นไม้ริมสองฝั่งคลองที่เคยมีหายไปนั้น

พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพฯ ยืนยันต้นไม้ไม่ได้หายไป 

แต่ในช่วงการพัฒนามีการก่อสร้างตามแนวคลองช่องนนทรี อาจต้อง

มีการนำาต้นไม้ที่อยู่ริมคลองออกเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้ ตามที่

ได้ติดประกาศตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ต้นไม้ได้รับ

ผลกระทบ ซึ่ง กทม.ได้ล้อมต้นไม้เหล่านี้ นำาไปบำารุงรักษาเป็นอย่างดี

ที่สำานักงานเขตสาทรและสำานักงานเขตคลองสามวา โดยเจ้าหน้าที่ผู้

เชี่ยวชาญด้านการย้ายต้นไม้

หนึ่งในวัตถุประสงค์พัฒนาคลองช่องนนทรีเป็นโครงการที่จะเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวใน กทม. ต้นไม้ทั้งหมดที่ขุดล้อมออกไปจะนำากลับมาปลูกไว้

เหมือนเดิม และจะปลูกเพิ่มอีกกว่า 5,000 ต้น เพื่อให้สวนสาธารณะ

แห่งนี้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นให้คน กทม.ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

“การปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกๆ ที่ใน กทม. เราคำานึงถึงความสำาคัญ

ของพื้นที่สีเขียวเป็นลำาดับแรก เน้นอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้คงเดิม โดย

ได้ออกแบบวางแผนการปรับปรุงให้สอดรับกับต้นไม้เดิมให้มากที่สุด” 

พงศกรบอก

หากการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีสำาเร็จเป็นรูป

ธรรม คืนระบบนิเวศคลองกลับมาใสสะอาด จะเป็นแบบอย่างให้

คลองใหญ่และคลองย่อยใน กทม.ที่พาดผ่านกลางเมืองและย่านสำาคัญ 

ซึ่งการฟื้นฟูคุณภาพน้ำา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต้องใช้

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคลองให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย น้ำา

ไหลสะดวก ไม่มีขยะ ลบภาพเก่าคนต้องทนทุกข์เจอน้ำาเน่าเสีย หัน

หลังให้คลอง.

‘คลองช่องนนทรี’ สวนสาธารณะใหม่ในกรุงที่ยาวที่สุด

ก

กทม.ปรับแนวทางคุมฝุ่นพิษรับเกณฑ์ใหม่ WHO 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ธ.ค.ถึง

มี.ค.ของทุกปี กรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานใน

บางวันและบางพื้นที่ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ กทม.และปริมณฑลมีสภาพอากาศ

ปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5 ท้ังน้ี ในปี 2565 สำานักส่ิงแวดล้อมได้บูรณา                                                                                              

การความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 

PM 2.5 ในพื้นที่ 

กทม. ให้สอดคล้อง

แผนปฏิบัติการขับ

เคลื่อนวาระแห่ง

ชาติ “การแก้ไข

ปัญหามลพิษด้าน

ฝุ่นละออง” ของ

กรมควบคุมมลพิษ 

รวมทั้งดำาเนินการ

และประสานความ

ร่วมมือกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ใน

การควบคุมการ

ปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำาเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น เข้มงวดการ

ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำาทุกประเภทในพื้นที่ ดำาเนินการฉีดล้างใบไม้และฉีด

ล้างทำาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง นอกจากนี้ ได้

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามแผนระยะยาว เพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้อง

กับ “เกณฑ์แนะนำาคุณภาพอากาศ (Air Quality Guidelines: AQGs)” ฉบับใหม่ขององค์การ

อนามัยโลก (WHO) ซึ่งเข้มงวดขึ้น พร้อมรายงานข้อมูลป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 

ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.

com และแอปพลิเคชัน AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่

1 พ.ย.เปิดเทอมรถรับส่ง นร.ต้องปลอดภัย

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทาง

สังคม สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเสวนา

ออนไลน ์“บทเรียนและอนาคตทิศทางรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย” ว่า  ข้อมูลสถิติจาก

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ปี 2563 พบว่า เกิดอุบัติเหตุจากรถรับ

ส่งนักเรียนถึง 15 ครั้ง เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 149 คน นอกจากนี้ พบปัญหาการลืมเด็ก

ไว้บนรถ อุปกรณ์ไม่ตรงตามมาตรฐาน เป็นต้น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้

บริโภคทั้ง 6 ภาค ทำางานร่วมกับ สสส.ผลักดันงานรถโดยสารสาธารณะ งานพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชน และงานรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้มีรับส่งนักเรียน นอกจากนี้  โรงเรียนใน

หลายจังหวัดเปิดภาคเรียนได้ตามปกติแต่ต้องเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น สวม

หน้ากากอนามัย ไม่รับประทานอาหารบนรถ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นฆ่า

เชื้อทำาความสะอาดรถ 

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ. กล่าวว่า อยากจะเห็นความชัดเจนในเรื่องแก้ไข

นิยาม “การศึกษา” ให้รวมถึงการเดินทางมาศึกษาอย่างปลอดภัย และให้ มท.เร่งออกระเบียบ

ข้อบังคับ กำาหนดให้การจัดรถรับส่งนักเรียนเป็นภารกิจที่ อปท.ทำาได้ โดยตรง สนับสนุนให้มี

กลไกกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทำาระบบข้อมูลเพื่อเฝ้า

ระวังและสะท้อนความเสี่ยง โดยเฉพาะพนักงานขับรถและสมรรถนะของรถ และสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือ กรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ครู และ นร. รวมถึงด้าน

โครงสร้างการกำากับดูแลให้ไปถึงระดับอำาเภอ ท้องถิ่นร่วมดูแลความปลอดภัย

อุโมงค์เดินลอดถนนหน้าพระลานคืบหน้า 40%

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่

ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ดำาเนินการไปแล้ว 40% ตามแผนจะ

แล้วเสร็จในเดือน มี.ค.65 เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน 2 จุด จุดแรกอยู่บริเวณถนน

หน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 ม. ความลึก 6.6 ม. ภายในมีโถงพักคอย 

ห้องน้ำาชาย 22 ห้อง 

ห้องน้ำาหญิง 56 ห้อง 

ทางขึ้นลงระบบบันได

เลื่อน 4 จุด ส่วนอีก

จุดอยู่บริเวณด้านข้าง

ที่ทำาการไปรษณีย์ไทย 

สาขาหน้าพระลาน มี

ระยะทาง 37 ม. สร้าง

ทางเดินลอดใต้ดิน 

ภายในมีโถงทางเดิน

กลาง ทางขึ้นลงระบบ

บันไดเลื่อน 3 จุด 

ส่วนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ดำาเนินการไปแล้ว 42% อยู่

ระหว่างก่อสร้างพื้นทางเดินภายใน และก่อสร้างหลังคาของอุโมงค์ควบคู่กันไป คาดว่าเฟส

แรกจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.นี้ เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร 

ความลึก 4.7 เมตร ภายในมีโถงทางเดิน ห้องน้ำาชาย 15 ห้อง ห้องน้ำาหญิง 20 ห้อง ทาง

ขึ้นลงด้วยระบบบันไดเลื่อน 2 จุด ทั้งนี้ เมื่อสองโครงการแล้วเสร็จ จะอำานวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ลดผลกระทบจราจร 

จัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยไม่ต้องเดินข้ามถนน รองรับนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรม

มหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามสมกับเป็นสถานที่

สำาคัญของประเทศ

ชวนโรงหนัง-นวดสปาประเมินก่อนเปิดประเทศ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 1.ร้านอาหาร 2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

และคอมมูนิตี้มอลล์ 

3.โรงภาพยนตร์ โรง

ละคร โรงมหรสพ 

4.นวด สปา นวด

เพื่อสุขภาพ นวด

เพื่อเสริมความงาม 

5.ร้านเสริมสวย 

แต่งผม ร้านทำาเล็บ 

6.สถานที่ออกกำาลัง 

กาย สวนกีฬา ลาน

กีฬา 7.ร้านสัก เจาะ

ผิวหนัง 8.พิพิธภัณฑ์ 

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 9.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ 10.ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและ

บ้านหนังสือ และ 11.ผู้ประกอบกิจการขนส่งสาธารณะ ทางบก เรือ ทางอากาศ ประเมิน

ตนเองตามมาตรการความปลอดภัยสำาหรับองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ 

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว โดยสามารถเข้าระบบประเมินตนเองได้ที่ 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype2.php?group=11 ภายหลังผ่าน

ประเมินแล้ว จะได้รับ E-Certificate ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำาไปติดหน้าสถานประกอบ

การ โดยตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ จำาแนกรายเขตที่ลงทะเบียนการประเมิน

ตนเอง COVID Free Setting ตาม Thai Stop COVID 2 plus ได้ที่ https://stopcovid.

anamai.moph.go.th/dashboard_tsc2/index.php?place_name=&setting=&province=

10&aumphur=&tambon=&area= สอบถามสำานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำานักอนามัย 

โทร. 09-5960-3003 หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทุกสำานักงานเขต.

 

คลองช่องนนทรีช่วงถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7

ปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งคลองช่องนนทรี ภาพสวนสาธารณะเลียบคลองช่องนนทรีใจกลางเมืองหลังปรับปรุง

การก่อสร้างสวนเลียบคลองช่องนนทรีช่วงที่ 2 เสร็จ 25 ธ.ค.นี้
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9สิ่งแวดล้อม

4

ระแสต้นไม้ฟีเวอร์ โดยเฉพาะไม้ด่างและบอนสี มา

แรงฉุดไม่อยู่ ราคาพุ่งทะยานทะลุเลขหกหลักอย่างน่า

ประหลาดใจในช่วงสถานการณ์ โควิดระบาดมากว่า 2 ปี 

ยังลามไปถึงไม้ประดับพันธุ์แปลก ไม้ป่าหายากหลายชนิด ราคา

ขยับสูง เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

ส่วนหนึ่งมาจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงหันมาเล่นต้นไม้

ใบด่างและพากันโพสต์ภาพถ่ายไม้ประดับ เพิ่มกระแสความนิยม

ให้ร้อนแรง ราคาทะยานขึ้น ดึงดูดให้นักปลูกต้นไม้มือใหม่ และคน

สนใจทำาธุรกิจขายต้นไม้ในวงการมากขึ้น มีการลงทุน หวังจะได้

กำาไร ผ่านการเปิดขายแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เติบโตชัดเจน

การนำาไม้ป่ามาเลี้ยงเป็นไม้ประดับ หรือการขุดต้นไม้พรรณ

ไม้ตามท้องถิ่นมาขาย ตอบรับกระแสการหาต้นไม้สวยๆ มาตกแต่ง

บ้าน ประดับคอนโดฯ อาจทำาลายทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ ซึ่ง

ผู้เริ่มเลี้ยงต้นไม้ใหม่อาจยังไม่มีการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง

และเหมาะสม กลายเป็นว่า ต้นไม้ตาย อาจจะเป็นการทำาลาย

พันธุกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวก็ได้

การปลูกต้นไม้มีประโยชน์ ช่วยฟอกอากาศ กรองมลพิษ 

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ แต่การดึงทรัพยากรออกมาจาก

ป่ามากเกินไป จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้ในภาย

หลัง

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำาคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญพรรณ

ก

กลุ่มพืชป่าที่สวยงาม ซึ่งมีถิ่นอาศัยในป่าธรรมชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ 

จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอย่างจริงจัง ไม้ประดับเหล่า

นี้จะต้นเล็กหรือใหญ่มีคุณค่าและความสำาคัญเท่ากับไม้พะยูง ไม้สัก 

ไม้แดง จะต้องมองไกลไปถึงการรักษาทรัพยากรในอนาคต

“ถ้ารู้ว่าเป็นไม้ป่า ของป่า อยากจะขอให้คนลด ละ เลิก 

ซื้อหาไม้ป่ามาเลี้ยงประดับบ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์

พันธุกรรมที่ดีเอาให้คนรุ่นหลัง ย้อนไป 64 ปีก่อน ไทยมีพื้นที่

ป่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ปัจจุบันเหลือ 32% เรา

ต้องเผชิญปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล น้ำาท่วมดินถล่ม เพราะ

ไม่มีป่าดูดซับน้ำา ภัยธรรมชาติจะทวีความรุนแรงขึ้นจากภาวะ

ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คนเข้าป่าเก็บไม้ป่า พืชพรรณ

แปลกๆ มาขาย ส่วนใหญ่จะลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ไปด้วย ทำาให้

ทรัพยากรธรรมชาติลดลง” ผศ.ดร.ธรรมรัตน์กล่าว

หนึ่งในข้อเสนอเพื่อธุรกิจต้นไม้ที่บูมมาก ผศ.ดร.ธรรม

รัตน์เห็นว่า ปัจจุบันการลักลอบขายพืชป่าผ่านออนไลน์เต็มไป

หมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรระดมสมองหาแนวทางศึกษา ส่ง

เสริม ให้จำาหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายแทนที่จะอยู่ขายในตลาดมืด กลไกนี้จะเกิด

ขึ้นได้ต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะการอนุรักษ์

อย่างแท้จริงต้องใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพราะทรัพยากรเหลือ

น้อยเต็มที แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยังไม่สายไป ลดการเสื่อมโทรม

ธรรมชาติได้

การเลี้ยงต้นไม้ต้องมีความรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้แนะนำา

มือใหม่หัดปลูกว่า เมื่อจะเลือกซื้อต้นไม้หรือเลี้ยงไม้ประดับขึ้น

กับความพอใจของแต่ละคน แต่ก็ควรศึกษาและเข้าใจวงจรชีวิต

ของพืชแต่ละชนิด และอยากให้พิจารณาเลือกเลี้ยงไม้ประดับที่

มีอยู่แล้วโดยทั่วไป และได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแตก

ต่างหลากหลาย เป็นลูกผสม ดอกสวยงาม อยู่ได้ทน จะปลอดภัย

กว่าการนำาไม้ป่า ซึ่งยังไม่มีการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องและ

เหมาะสมมาลองผิดลองถูก ถ้าเลี้ยงไม่ถูกวิธี ไม้ป่านั้นๆ อาจตาย

ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จะทำาลายพันธุกรรมที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ ไม่ต้องตามกระแสไปหาซื้อต้นไม้ ไม้แปลกต่างๆ มาปลูก 

ถ้าเลี้ยงต้นไม้จนมีความชำานาญ องค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

ในทัศนะของนักพฤกษศาสตร์คนนี้นอกจากการอนุรักษ์

ปกป้องพืชป่าแล้ว เห็นว่าควรมีการศึกษาต่อยอดเพื่อส่งเสริมเป็น

ไม้ประดับเศรษฐกิจ เนื่องจากมีใบที่มีสีสันสวยงาม และมีความ

หลากหลายของใบสูงกว่าพืชกลุ่มอื่นค้นพบ อย่างที่ตนค้นพบพืช

ชนิดใหม่ของโลกใน “วงศ์ส้มกุ้ง” ซึ่งขึ้นตามเปลือกต้นไม้ใหญ่ใน

ป่า ในพื้นที่เขาสูง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ต่อมาได้รับพระราชทาน

นามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “ชมพูราชสิริน” (sirindhorniana) 

ตามลักษณะของสีของดอก นอกจากจะขยายผลศึกษาและอนุรักษ์

ระบบนิเวศทางธรรมชาติแล้ว ยังสามารถต่อยอดส่งเสริมให้เป็นไม้

ประดับเศรษฐกิจ ได้เช่นเดียวกับ “ส้มกุ้ง” หรือ “เบโกเนีย” ชนิด

อื่น แต่เนื่องจากเป็นพันธุ์ ไม้ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ทิศทางการศึกษา

วิจัยจึงควรมุ่งไปที่การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ก่อน.

ไปปลูก มีการปั่นราคา คนอยากขาย เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี ความ

ต้องการยังไม่ลด ต้นไม้หลากหลายชนิด มีทั้งเพาะขยายพันธุ์และ

ขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสินค้าในตลาดต้นไม้

ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้บอกว่า การขุดบอนสีจากระบบนิเวศ

ธรรมชาติ อย่างพืชวงศ์บุกบอน มีประโยชน์ด้านอาหารต่อคนใน

ชุมชน เป็นสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ในส่วนดอกยัง

ดึงดูดแมลงมากินน้ำาหวาน ผสมเกสร คุณค่าในระบบนิเวศไม่แพ้

พืชชนิดอื่นๆ บอนเป็นไม้ในกระแส มีราคา ใครก็อยากมี การขุด

ออกมาขายมากๆ ส่งผลกระทบต่อพันธุกรรม ต้นไม้เล็กๆ 1 ต้น ก็

มีความสัมพันธ์เชื่อมระบบนิเวศของผืนป่าใหญ่ พืชบางชนิดเป็น

แหล่งอาหารแมลง หากถูกทำาลายไป อาหารน้อยลง ส่งผลสืบพันธุ์

ของแมลงก็ลดลง เสี่ยงต่อจำานวนประชากร ในทางกลับกันพืชที่

การผสมเกสรลดลง ทำาให้เกิดยีนด้อย กระทบความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม นี่คือที่มาของประโยคที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึง

ดวงดาว”

กรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเรา มีการนำาไม้ป่ามาประดับตกแต่ง

บ้าน ผศ.ดร.ธรรมรัตน์บอกว่า จากการค้นพบส้มกุ้งใบเฟิร์นใน

ประเทศไทย เป็นพืชที่หน้าตาคล้ายเฟิร์นมาก หลังตีพิมพ์วารสาร

ทางวิชาการ เว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างประเทศโพสต์ขาย 1 ต้น 

ราคา 3,000 บาท แสดงว่ามีการนำาต้นไม้ออกจากธรรมชาติ แล้ว

ยังมีกล้วยไม้ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะรองเท้านารีพบขายเกลื่อนทั้ง

ออนกราวด์และออนไลน์ ยิ่งไม้แปลก หายาก ราคาจะสูงลิ่ว หรือ

ไม้บอกว่า กระแสนิยมการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับในบ้าน 

คอนโดมิเนียม หรือตกแต่งที่พักอาศัย เป็นเรื่องดี ความสวยงาม

และความเขียวของต้นไม้ ทำาให้พื้นที่น่ามอง ต้นไม้ยังให้ออกซิเจน

และช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ลดอุณหภูมิของ

บ้านให้เย็นลง และต้นไม้หลายชนิดช่วยดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน

อากาศทั้ง PM 10 และ PM 2.5 การมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นบนฐาน

ความรู้และการออกแบบยังสร้างเมืองน่าอยู่อีกด้วย

แต่อีกแง่มุมผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ออกมาเตือนเพราะความ

ฮอตในการปลูกต้นไม้ ส่งผลต้นไม้ที่ไม่เคยมีราคาเลยอย่างบอน

สี กลับมาเป็นที่นิยม ราคาสูงอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่พืชป่าก็ได้รับ

ผลพลอยได้จากกระแสความนิยมนี้ พืชพรรณที่ดูแปลก บางต้น

ใบไม่ด่าง แต่มีจุดสีขาว สีน้ำาเงิน สีชมพู เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น 

ทำาให้คนสนใจ มีการซื้อขายกัน 

“การขุดต้นไม้ รวมถึงพันธุ์ ไม้แปลกออกจากธรรมชาติอย่าง

ต่อเนื่องเหมือนเงินสะสมในธนาคารถอนออกไปเรื่อยๆ เงินก็หมด 

เกิดความอ่อนแอทางการเงิน เช่นเดียวกับต้นไม้จาก 100 ต้น 

1,000 ต้น ถอนออกไปเหลือแค่ 10 ต้น นั่นหมายถึงการสูญเสีย

พันธุกรรมที่ดีจากป่าที่หลงเหลืออยู่ พืชพรรณมีน้อย พันธุกรรมก็

อ่อนแอ เกิดโรคง่าย ส่งผลต่ออนาคตอาจสูญพันธุ์” ผศ.ดร.ธรรม

รัตน์บอก

นี่คือคำาเตือนแรก เพราะนับตั้งแต่โควิดระบาด คนอยู่บ้าน 

เวิร์กฟรอมโฮม กระแสความนิยมปลูกต้นไม้มากขึ้น คนอยากซื้อ

ลพิษจากการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ ไม่ถูกต้อง

ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชน เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งหาทางออก

ในการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม นายอรรถพล เจริญชันษา 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูล

สถิติของ คพ. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจาก

อุตสาหกรรม ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดเหตุขึ้น

ประมาณ 20 ครั้งต่อปี แม้ว่าหน่วยงานที่กำากับดูแลมีการบังคับ

ใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น แต่เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นเป็นประจำา โดย

เฉพาะในพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำานวนมาก 

“พบว่าจังหวัดที่มีสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สูงสุดยังคงอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคกลาง 

ได้แก่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.เพชรบุรี 

และ จ.ราชบุรี ในช่วง 3 ปีหลัง ปี 2561–2563 พบว่ามีการลัก

ลอบทิ้งฯ จำาพวกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อม

สภาพและวัสดุไม่ใช้แล้วที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่มี

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเสี่ยงจากผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลต่อ

การบริหารจัดการกากของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศไทย 

กรณีตัวอย่างที่เป็นข่าว เช่น บริษัท วินโพเสส จำากัด (ระยอง) 

บริษัท เอกอุทัย จำากัด (นครราชสีมา) บริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซ

เคิล เซ็นเตอร์ จำากัด (ราชบุรี) บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง 

(ฉะเชิงเทรา) จำากัด” นายอรรถพลกล่าว

เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางและกลไกในการบูรณา

การการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายใน

การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบ

สนองต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ คพ.จัดเสวนา เรื่อง “บริหาร

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไร ไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 25 

ต.ค. เวลา 09.20–13.00 น. มี ผศ.ดร.

บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธีระพล 

ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการ

จัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ผู้ประกอบการรีไซเคิล 

และกำาจัดกากอุตสาหกรรม) นายครรชิต เข็มเฉลิม คณะทำางาน

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทสม.) และนางเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้

อำานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมเสวนา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับ

ชมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกรม

ควบคุมมลพิษ 

เวทีกลางเสวนาจะสะท้อนความสำาคัญของปัญหามลพิษจาก

ม

หาทางออกปัญหาลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 

การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง จากข้อจำากัดในด้าน

ต่างๆ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำาเนิดอยู่เป็นจำานวน

มาก มีการเชื่อมโยงข้อมูลกากของเสียอันตราย ผู้ประกอบการ

ขนส่งบำาบัดและกำาจัดยังไม่เพียงพอต่อปริมาณกากอุตสาหกรรม

อันตรายที่เกิดขึ้น และการทับซ้อนของอำานาจหน้าที่ของหน่วย

งานที่กำากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง คาดว่าสร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่องมลพิษอุตสาหกรรมมากขึ้น.

เทรนด์ปลูกต้นไม้ ระวังทำ�ล�ยพันธุกรรมธรรมช�ติ
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10 บันเทิง

งมีนักแต่งเพลง

น้อยคนที่มีความ

สามารถเขียนทั้งบท

ละครเวที ทำานองเพลง คำาร้อง 

กว่า 1,000 เพลง เฉกเช่น เลสลี 

บริกอัส (Leslie Bricusse) นัก

แต่งเพลงชาวอังกฤษ หลายเพลง

ที่เขาเขียนกลายเป็นเพลงป๊อป

สแตนดาร์ด อย่างเช่น Who can 

I turn to (when nobody needs 

me), What kind of fool am I?, If 

I ruled the world หลายเพลงที่ใช้

ประกอบภาพยนตร์ยังอยู่ในความทรง

จำา อาทิ Goldfinger, You only live 

twice, The Candy Man รางวัลตุ๊กตา

ทองเคยได้รับจากแต่งเพลง Talk to the 

animals ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Doctor 

Doolittle  รวมทั้งเพลง Le Jazz Hot ใช้

ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Victor/Victoria ที่

เขาเขียนร่วมกับเฮนรี แมนซินี

เลสลี บริกอัส เกิดเมื่อวันที่ 29 

มกราคม 1931 ที่ตำาบลเซาท์ฟิลด์ส ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอน เซดริก คุณ

พ่อ ทำางานเป็นหัวหน้าสายส่งหนังสือพิมพ์ 

The Sunday Chronicle ส่วนแอนน์ คุณ

แม่ เป็นแม่บ้าน เธอเคยมีสามีมาก่อน เสีย

ชีวิตในสงคราม หลังแต่งงานกับเซดริก 7 

ปี เธอให้กำาเนิดแพตริเซีย ลูกสาว และตาม

มาด้วยเลสลี  ปี 1933 ครอบครัวย้ายไปอยู่

ที่ตำาบลมิดเดิลเซกซ์ เลสลีเรียนชั้นประถม

ที่นั่น หนูน้อยเลสลีฝันเสมอว่าโตขึ้นอยาก

เป็นนักเขียน หลังจบชั้นมัธยมปลาย เขาได้

ทุนไปเรียนระดับปริญญาตรีที่ University 

College School ที่เมืองแฮมสเตด เรียน

อยู่พักใหญ่ถูกเกณฑ์ทหาร ประจำาการใน

หน่วยสันทนาการ เล่นเปียโนอยู่ 2 ปี เมื่อ

พ้นประจำาการเข้าเรียนที่ Gonville and 

Caius College ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหา

วิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาเลือกเรียนสาขา

ประวัติศาสตร์ยุคกลางและยุคใหม่ ขณะ

อยู่ที่นั่นเขาสนใจละครเวที ผลิตละครเพลง

เรื่อง The lady at the wheel ไม่นานนัก

เขาได้รับเลือกเป็นประธานชมรมละคร 

Footlights ปี 1954 เขาเขียนและผลิต

ละครเรื่อง Out of the blue ซึ่งมีโอกาส

แสดงที่โรงละครย่านเวสต์เอนด์ คืนหนึ่ง

เบียทริซ ลิลลี (Beatrice Lillie) ดาราละคร

หญิงชื่อดังแวะมาดู เกิดชอบใจ และทึ่งใน

ความสามารถ เขาติดต่อให้เลสลีมาร่วมงาน

ด้วย เขียนบทละครชีวประวัติส่วนตัว เขา

ทั้งแสดงและเล่นเปียโน ละครประสบความ

สำาเร็จแสดงถึง 400 รอบ ขณะเดียวกัน เลสลี                                                  

บริกอัส เริ่มเบื่อกับงานจำาเจที่ต้องทำาต่อ

เนื่อง เขาขอลาออก เบียทริซตกลง ชีวิต

ส่วนตัวเบียทริซ ลิลลี เคยมีลูกชายคนหนึ่ง 

เสียชีวิตไปนานแล้ว เขาเอ็นดูเลสลีเหมือน

เขามักตะโกนประโยคที่

ว่า Stop the world I 

want to get off ละคร

เปิดแสดงครั้งแรก

เมื่อต้นปี 1961 ที่

โรงละครในเมือง

แมนเชสเตอร์ โดย

ที่แอนโธนี นิวเลย์ 

มารับบท Ltllechap 

หลายเพลงที่

ทั้งสองร่วมกัน

แต่งกลายเป็น

เพลงป๊อป

สแตนดาร์ดที่

นักร้องหลาย

คนนำาไปขับร้อง 

อาทิ ‘Gonna build a mountain, If I 

ruled the world, What kind of fool am I? 

ซึ่งเพลงนี้ ได้รับรางวัลแกรมมี, Once in a 

lifetime ละครแสดงไม่กี่เดือน ประสบความ

สำาเร็จอย่างล้นหลาม ต้องย้ายไปแสดงที่โรง

ละครย่านเวสต์เอนด์ในลอนดอนในเดือน

กรกฎาคม 1961 และย้ายไปแสดงบนเวที

บรอดเวย์ในปี 1962 แซมมี เดวิส จูเนียร์ 

นักร้องผิวสีชาวอเมริกัน แวะมาลอนดอน

ปี 1961 เขามีโอกาสชมละครเรื่อง Stop 

the world I want to get off เกิดซาบซึ้ง 

ติดใจทั้งบทละครและบทเพลง หลายเพลงที่

เขานำาไปขับร้อง บันทึกเสียง และนี่เป็นจุด

เริ่มต้นที่แซมมี เดวิส จูเนียร์ ภายหลังแซม

มีมีโอกาสทำางานร่วมกับนักแต่งเพลงทั้ง

สอง โดยที่เลสลี บริกอัส เขียนเรื่องราวชีวิต

แซมมี เดวิส จูเนียร์ เป็นบทละครชื่อ The 

Sammy Davis Jr. Story เปิดแสดงตามที่

การ์เพลงต้นฉบับยอดเยี่ยม ยังความมึนงง

ให้กับหลายคน ซึ่งรวมทั้งตัวเร็กซ์ แฮร์ริสัน

เอง ก่อนหน้านั้นเขาออกมาวิจารณ์ว่าเนื้อ

ร้องฟังดูโง่ๆ  อีกเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยม

ในระดับหนึ่ง ได้แก่ When I look into your 

eyes จากเวอร์ชันขับร้องโดยคลอดีน ลอง

เกต์ นอกจากนั้น เลสลี บริกอัส ยังเขียน

คำาร้องร่วมกับนักแต่งเพลงมีชื่อหลายคน 

อย่างเช่น จอห์น วิลเลียมส์ ในเพลง Can  

you read my mind ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์

เรื่อง Superman (1978) เขียนคำาร้องให้กับ

เฮนรี แมนซินี ในเพลง Two for the road 

(1967) จากภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน และในปี 

1967 เลสลี บริกอัส ถูกเลือกมาเขียนเพลง

ประกอบภาพยนตร์เพลงเรื่อง Goodbye, 

Mr. Chips ท่ีแสดงโดยปีเตอร์ โอทูล กับเพตูลา 

คลาร์ก เพลงเอกในเรื่อง ได้แก่ You and I, 

Fill the world with love, 

ลูกของตัวเอง ถ่ายทอดประสบการณ์

และเทคนิคการแสดงให้เลสลีได้ฟังบ่อยครั้ง 

เมื่อเลสลีขอลาออกเธอเข้าใจ ความสัมพันธ์

ยังเหมือนเดิม ขณะเดียวกันเลสลี บริกอัส 

กับเพื่อนนักแสดง และคนทำางานในวงการ

บันเทิงรวมตัวเปิด Pickwick Club สถานที่

นัดพบสำาหรับคนในวงการ

บันเทิง และที่นั่นในคืน

หนึ่งที่เขาได้พบกับแอนโธ

นี นิวเลย์ (Anthony 

Newley) นักร้อง นักแสดง 

ซึ่งเพิ่งจะเป็นที่รู้จัก ทั้ง

สองเข้ากันดี คาดหวังไว้

ว่าอนาคตหากมีโอกาสจะ

ทำางานร่วมกัน 

วันหนึ่งในปี 1960 

ขณะที่แอนโธนี นิวเลย์ 

ทำางานร้องเพลงอยู่บนเรือ

สำาราญกลางมหาสมุทร

แอตแลนติก เขาได้รับโทร

ศัพท์จากเลสลี บริกอัส 

ให้ไปพบเขาที่นิวยอร์ก ที่

อพาร์ตเมนต์ของเบียทริซ 

ลิลลี  ซึ่งเธออนุญาตให้

เขาใช้ประจำาที่นิวยอร์ก

ทั้งสองเริ่มออกไอเดีย เล่า

สู่กันฟัง เรียบเรียงออก

มาเป็นเรื่องราว เขียนขึ้น

เป็นบทละครเพลง ใช้เวลา 2 สัปดาห์ก็แล้ว

เสร็จ ละครดังกล่าวชื่อ Stop the world: 

I want to get off ประโยคนี้เลสลีเห็นจาก

ฝากำาแพงในถิ่นคนจน เขียนประชดสังคม 

เนื้อเรื่องเล่าถึงวัฏจักรชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตาย

ของชายหนุ่มคนหนึ่ง เพื่อนมักเรียกเขา

ว่า Littlechap ตลอดเวลาเขามักประสบกับ

ปัญหาชีวิต จากวัยเรียน ถึงวัยทำางาน ถึงวัย

แต่งงาน มีลูก ทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาหนัก

เขามีความรู้สึกอยากไปให้พ้นๆ จากโลกนี้ 

ต่างๆ แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ

ปี 1965 เลสลี บริกอัส กลับมาร่วม

งานกับแอนโธนี นิวเลย์ เขียนบทละคร

เพลงเรื่อง The Roar of the Greasepaint-

The smell of the crowd เรื่องราววิถีชีวิต 

แนวคิด และความแตกต่างระหว่างสังคมคน

ช้ันสูงกับสังคมคนใช้แรงงาน แอนโธนี นิวเลย์

แสดงเป็นตัวละครตัวหนึ่งของเรื่อง เพลง

ในละครที่กลายเป็นเพลงป๊อปสแตนดาร์ด 

อย่างเช่น A wonderful day like today, 

Who can I turn to?, Feeling good ซึ่ง

เพลงหลังนี่นินา ซีโมน นำาไปขับร้องจน

กลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ประจำาตัว 

จอห์น แบร์รี นักเขียนดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ชื่อดัง มักแวะไปที่ Pickwick 

Club บ่อยครั้ง เขาคุ้นเคยกับเลสลี บริกอัส 

พอสมควร เมื่อเขาเขียนดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน Goldfinger 

(1964) เขาขอให้เลสลี บริกอัส กับแอนโธนี                 

นิวเลย์ เขียนคำาร้อง Goldfinger กลายเป็น

เพลงฮิตของเชอร์ลี แบสซีย์ เมื่อจอห์น 

แบร์รี เขียนดนตรีประกอบเจมส์ บอนด์ 

ตอน You only live twice (1967)  เลสลี           

บริกอัส เป็นคนเขียนคำาร้องให้ ขณะที่

ภาพยนตร์เพลงอย่างเช่น The Sound of 

music, Mary Poppins กำาลังได้รับความ

นิยม โรงถ่ายทเวนตีเซ็นจูรีฟ็อกซ์มีโครงการ

ทำาหนังเพลงเกี่ยวกับสัตวแพทย์หมอชื่อดู

ลิตเติล ฟ็อกซ์ ติดต่อเลสลี บริกอัส มาเขียน

บทภาพยนตร์ ซึ่งดัดแปลงจากนิยายที่เขียน

โดยฮิวจ์ ลอฟติง อีกทั้งมอบให้เขียนเพลง

ร้องทั้งหมดในเรื่องด้วย ปรากฏว่า Talk to 

the animals ซึ่งเร็กซ์ แฮร์ริสัน แสดงเป็น

หมอดูลิตเติล ขับร้องในเรื่องได้รับรางวัลออส 

ปี 1971 เลสลี บริกอัส กับแอนโธนี                                                   

นิวเลย์ กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งใน

ภาพยนตร์เรื่อง Willy Wonka & the 

Chocolate Factory ซึ่งดัดแปลงจากนิยาย

เด็กที่เขียนโดย โรนัลด์ ดัล (Ronald Dahl) 

เพลงเอกในเรื่องได้แก่ Pure Imagination 

ซึ่งภายหลังเลสลี บริกอัส ใช้เป็นชื่อหนังสือ

ชีวประวัติส่วนตัว กับเพลง The Candy 

Man ซึ่งแซมมี เดวิส จูเนียร์ นำา

ไปคัฟเวอร์ กลายเป็นเพลงสัญลักษณ์

ประจำาตัว

ระยะหลัง เลสลี บริกอัส 

เขียนบทละครเพลงอีกหลายเรื่องกับ

นักแต่งเพลงคนอื่น หลังจากท่ีแอนโธนี      

นิวเลย์ เสียชีวิตในปี 1999 อย่าง

เช่นเรื่อง Victor/Victoria, Scrooge, 

Sherlock Holmes, Jekyll &  Hyde  

ชื่อ เลสลี บริกอัส ได้รับเกียรติ

จารึกที่สถาบัน Songwriter Hall of 

Fame ในปี 1989 อีกทั้งเขาได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้น OBE (Order of British Empire) 

จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ

ที่ 2 ในปี 2001

เลสลี บริกอัส แต่งงานกับ

ดาราหญิง อีวอน โรเมน (Yvonne 

Romain) ดาราหญิงสังกัดโรงถ่าย

หนังสยองขวัญ Hammer  films 

Studio อยู่ด้วยกันมากว่า 60 ปี เธอ

ให้กำาเนิดลูกชายคนหนึ่งกับเขาชื่อ 

อดัม เลสลี บริกอัส ใช้ชีวิตอย่างสบาย มี

บ้าน 3 หลังใน 3 ประเทศ หลังหนึ่งใน

ลอนดอน อีกหลังในแคลิฟอร์เนีย และอีก

หลังที่ Saint-Paul-de-Vence ทางใต้ของ

ฝรั่งเศสใกล้เมืองคานส์ สถานที่ซึ่งเขาเสีย

ชีวิตขณะนอนหลับเมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคม 

2021 ขณะมีอายุ 90 ปี.

ดอันดับยอดฮิตอีกเรื่อง

สำาหรับ Hometown Cha-Cha-

Cha ซีรีส์จากแดนกิมจิ และ

อย่างที่รู้กัน รีเมกมาจากรอมคอมปี 

2004  Mr.Handy, Mr.Hong ที่ว่าด้วย

เรื่องรักของสาวเมืองกรุงกับหนุ่มบ้าน

นอก 

สาวเมืองกรุงที่ว่าคือ ยุน ฮเยจิน 

ทันตแพทย์สาว มีเหตุให้ต้องทิ้งกรุงโซล

มาเปิดคลินิกทำาฟัน ณ กงจิน หมู่บ้าน

เล็กๆ ริมทะเล และที่เป็นพี่เลี้ยงให้คุณ

หมอ สาวกรุงที่ชาวบ้านมอบสมญา สาว

ทะเลท่ามกลางสายฝน พฤติกรรมกุ๊กก๊ิก คิกขุ                 

ต่างๆ นานา น่ารักน่าเอ็นดู ทำาให้สาวๆ ที่

ต่อมโรแมนติกทำางานดี ฟินจิกหมอน 

แทรกเข้ามาระหว่างเรื่องรักของ

พระ-นาง คือเรื่องราวของผู้คนในกงจิน คุณ

ยายกัมรี ตัวแทนของ สว.ในชนบท ที่อยู่

ลำาพังเพราะลูกหลานไปทำางานในเมืองใหญ่ 

อดีตนักร้องคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเจ้าของร้าน

กาแฟ คู่รักคู่ร้างสามีภรรยาผู้นำาชุมชน คุณ

ป้าช่างเมาธ์ เรื่องราวของพวกเขาไม่เพียง

ช่วยให้พระ-นางใกล้ชิด รู้จักรู้ใจกันมากขึ้น 

แต่ยังสะท้อนชีวิต

คนในชนบท ในแบบ

ชุมชนเข้มแข็ง ความ

สัมพันธ์ของผู้คนมา

ในแบบครอบครัว มี

ทะเลาะเบาะแว้ง มี

นินทา แต่รักใคร่ เอื้อ

อาทร ดูแลกัน 

และเช่นเดียว

กับพระ-นาง แต่ละ

คนมีบาดแผล มี

ปัญหาชีวิต ปมในใจ-

ปัญหาชีวิตของผู้คนในกงจิน กลายมาเป็นบท

เรียนสอนใจผู้ชม จากเรื่องการบริหารจัดการ

ชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เรื่องการ

โซลนิสัย เพราะคำา

พูด ท่าทาง เหยียด

ชาวบ้านว่าเป็นพวก

บ้านนอก คือ ชาย

หนุ่มผู้เป็นขวัญใจชาว

บ้าน ฮงดูชิก/ฮงบัน

จัง หรือหัวหน้าฮง 

ตามสูตรหนังรัก แต่ละตอนติดตาม

เส้นทางความรักของคุณหมอกับหัวหน้า

ฮง ที่พัฒนาขึ้นจากการปรับทัศนคติ ละลาย

พฤติกรรม คุณหมอของหัวหน้าฮงที่เห็น

เนื้อใน ว่าเป็นคนตรง จิตใจดี มีอุปสรรค 

ประปราย อย่างนิสัยที่แตกต่างกันคนละขั้ว 

อาการไม่ปลื้มของคุณพ่อหมอฟัน ที่อยากให้

ลูกสาวคบกับรุ่นพี่ของคุณหมอ โปรดิวเซอร์

รายการโทรทัศน์ ที่มีอาชีพการงานมั่นคงกว่า

ผู้มีอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ทั้งงานช่าง-งาน

บริการ คิดค่าแรงเป็นรายชั่วโมงตามค่าแรง

ขั้นต่ำา แต่ที่เป็นอุปสรรค เป็นกำาแพงที่ต้อง

ก้าวข้ามคือ แผลใจจาก

การสูญเสียผู้เป็นที่รัก

ของหัวหน้าฮง 

เพราะเป็นรอม

คอม ลีลาการดำาเนิน

เรื่องออกมาในตลกรัก 

คู่กัดเป็นคู่รัก ที่เล่นกับ

พฤติกรรมเรื่องแยะของคุณหมอฟันสาวเมือง

กรุง ที่ต้องมาปะทะกับหนุ่มปากร้ายจอม                                        

กวน ตัวแม่รอมคอมแดนปลาดิบอย่าง ชิน

มินอา และผู้สร้างปรากฏการณ์พระรอง

ครองใจจาก Start-Up คิมซอนโฮ มีเคมีที่

เข้ากันได้ และรับ-ส่งบทกันในแบบที่ทำาให้

ฉากรักท่าบังคับที่ต้องมี ฉากขี่หลัง เล่นน้ำา

เลี้ยงลูก ปัญหา

ของเด็กบ้านแตก

พ่อแม่หย่าร้าง 

ชีวิตผู้สูงวัยใน

ชนบท ไปจนถึง

ประเด็นเรื่องเงิน 

และปัญหาเรื่อง

จิต บาดแผลทาง

ใจที่ทำาให้ต้องพบ

จิตแพทย์  

แต่ที่โดด

และไม่เนียน

อย่างยิ่ง คือ

โฆษณาแฝง มีให้

เห็นทุกตอน  มา

ในรูปของพร็อพ

ประกอบฉาก 

แทรกอยู่ในบท

สนทนา และเป็น

ฉากเล็กๆ ชัดเจน

มากกับโฆษณา

พิซซ่ายี่ห้อดัง 

และเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพ 

กลับมาที่

เนื้อหา เป็นซีรีส์ฟีลกู้ด สบายตากับฉากหลัง

ชนบทชายทะเล ทุ่งหญ้าเขียว สบายหู ไม่มี

เสียงกรี๊ดกรีดร้อง เพราะไม่มีฉากตบตี แย่ง

ผู้-แย่งหญิง ไม่มีผู้ร้าย ไม่มีตัวร้าย ตัวอิจฉา 

แม้จะขัดใจ ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็พูดคุยกัน

อย่างมีเหตุมีผล 

ที่ชอบมาก กับลูกเล่น ช่วงท้ายของ

แต่ละตอน มีภาพ/เรื่องหวานๆ ทำาให้เรา

เห็นว่าพระ-นางเป็นคู่แท้ที่พรหมลิขิตให้เกิด

มาคู่กัน 

ในมุมของความรัก ชอบมากกับความ

ชัดเจนของคุณหมอ ไม่ลังเลเมื่อรู้ใจตัว

เอง เปิดใจออกปากสารภาพรักก่อน และ

มีวุฒิภาวะ เข้าใจว่าความรักต้องการเวลา 

ต้องรู้จักรอ รอให้คนรักพร้อมที่จะบอกเล่า 

ระบายปัญหา และให้เวลารับฟัง มีไหล่ให้พิง 

อยู่เคียงข้างช่วยซับน้ำาตา 

ที่โดนใจผู้ชมคือ คำาคม เพียบไป

ด้วยคำาคมบ่มชีวิต อย่าง 

 “เงินและความสำาเร็จไม่ใช่สิ่ง

เดียวที่มีค่าในชีวิต...ความสุข, ความพอใจ

ในตัวเอง, ความสงบสุขของโลก, ความ

รัก เป็นสิ่งมีค่าที่ควรให้ความสนใจ” 

“ชีวิตคนเรามันไม่เท่าเทียมกัน

ขนาดนั้นหรอกนะ บางคนก็มีชีวิตเหมือน

ถนนลูกรังที่ขรุขระ และมีคนที่วิ่งแทบ

ตาย แต่ท้ายที่สุดก็เจอกับหน้าผาสูงชัน” 

และ “ตราบใดที่ความทรงจำาอัน

มีค่าคงอยู่ การมีอยู่ของสิ่งนั้นจะไม่จาง

หายไป” 

Hometown Cha-Cha-Cha เป็น    

ซีรีส์หวานสไตล์เกาหลี ที่สายหวานไม่

ควรพลาด. 

 

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ค

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com
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Hometown Cha-Cha-Cha

ลาก่อน‘เลสลี บริกอัส’

เลสล
ี บริกอัส

 กับ แอน
โธนี นิวเลย
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11ดวง/อาหาร

ากถามว่า ถ้าอยากกิน

ลูกชิ้นปลาแท้ๆ นอกจาก

รสชาติอร่อยแล้วยังต้อง

สด สะอาดและปลอดภัย ก็ต้องไป

กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานาย

เงี๊ยบ ซึ่งมีอยู่ 2 สาขาคือ สาขาถนน

บางขุนนนท์ และสาขาพุทธมณฑล

สาย 4 เจ้าของคือ คุณสมชาติ สาลี

พัฒนา หรือ เฮียเงี๊ยบ ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องลูกชิ้นปลา ซึ่งในวันนี้ ได้พัฒนา

ร้านยกระดับเป็นภัตตาคารก๋วยเตี๋ยวแห่ง

แรกของประเทศไทย ไม่ได้มีเพียงเมนูเส้น

ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น แต่ยังมีอาหารอีกหลาย

อย่างให้บริการ

เมนูที่จะขอแนะนำา รับรองอร่อย

เด็ด รสเจ็บกระเพาะนิดๆ แต่ดีต่อใจสุดๆ 

นั่นคือ “เย็นตาโฟกุ้งสด” ฟังชื่อแล้วไม่

เหมือนใครแน่นอน เพราะเพิ่งคิดค้นสูตร

ใหม่ได้ไม่นาน ก่อนอื่นต้องบอกว่า เมนู

ร้านนี้ก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำาใส ก๋วยเตี๋ยว

ต้มยำาแบบโบราณ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง เกาเหลา 

มีเส้นให้เลือกตั้งแต่เส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้น

ใหญ่ เส้นบะหมี่ เส้นปลาล้วนๆ ลูกค้า

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่

ว่าตอนนี้มีเย็นตาโฟมาเป็นทางเลือกให้วัย

รุ่ยวัยทำางานได้มาลิ้มลองความอร่อยของ

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

ตัวซอสเย็นตาโฟทำาเอง โดยนำาซอส

พริกมาปรุงเข้ากับเครื่องปรุงต่างๆ จนได้

ซอสรสชาติเข้มข้น อร่อยแทบไม่ต้องปรุง

เพิ่ม กินแล้วปลอดภัยเพราะไม่ใส่สี ตัว

กุ้งก็มีขนาดใหญ่เต็มคำา เป็นกุ้งทะเลเนื้อ

เด้งๆ เพลินลิ้น เครื่องเคียงในชามก็มีผัก

บุ้งที่เพาะเลี้ยงในน้ำาสำาหรับนำามาใช้กับ

เย็นตาโฟโดยเฉพาะ ตัวผักบุ้งเคี้ยวง่าย

กรุบกรอบไม่เหนียว

คุณสมชาติบอกว่า ตั้งแต่เด็กเป็น

คนชอบกินลูกชิ้นปลามาก ที่ไหนว่ามี

ก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยๆ จะเดินทางไปกินทุก

ที่ วันหนึ่งคิดว่าไหนๆ เราก็ชอบกินลูกชิ้น

ปลาแล้วลองมาทำาเป็นสูตรของเราเอง ใส่

วัตถุดิบตามความชอบลงไปผสมกันจนเข้า

กันอย่างลงตัว ทำาให้เกิดสูตรลูกชิ้นปลา

นายเงี๊ยบอันโด่งดังในวงการลูกชิ้นปลา

ของเมืองไทยมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

กว่า 50 ปี

วัตถุดิบเนื้อปลาที่นำามาผลิตลูกชิ้น

สดใหม่ทุกวัน โดยใช้จากปลา 3 ชนิด คือ 

เนื้อปลาอินทรี, เนื้อปลาหางเหลือง และ

เนื้อปลาดาบลาว นำามานวดจนเหนียว นุ่ม 

และหนึบ ทางร้านเน้นทำาด้วยมือ ปั้นลูก

ชิ้นด้วยมือ ย้ำาว่าลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบไม่ใช้

สารเคมีกันบูด ไม่ใส่ผงชูรส และมั่นใจถึง

ความสด สะอาด ปลอดภัย ทำาวันต่อวัน 

ลูกชิ้นปลาจึงออกมาหวาน และนุ่มหนึบ

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความหลาก

หลายของเมนูทานเล่น เช่น ติ่มซำา ขนม

จีบและของทอด เช่นเปาะเปี๊ยะผัก 

เมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเพราะอร่อยทั้งแป้ง

และไส้ผักฉ่ำาๆ เปาะเปี๊ยะเผือก แป้ง

บางกรอบพร้อมไส้เผือกแถมหอมกลิ่น

กะทิ และทอดมันกุ้ง เมนูของทานเล่น

ใหม่ มาพร้อมกุ้งเน้นๆ เต็มคำา

ร้านเปิดให้บริการทุกวัน 07.00-

17.30 น. นอกจากนี้ พุทธมณฑลสาย 

4 ทางร้านยังได้เพาะถั่วงอกแบบออร์

แกนิก ไว้สำาหรับลูกค้ามานั่งกินที่ร้าน

จะได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ปลอดสารพิษและ

มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย สอบถาม

ได้ที่โทร.0-2441-0655 ทางร้านมีโปร

โมชั่นสำาหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปี

ขึ้นไป เพียงแสดงบัตรประชาชนให้กิน

ฟรีทันที.

ห

ไขปริศนาคำาถามวีระ ธีรภัทร ข้ามปี-หลังราหูค้นทรัพย์เมือง (2)

รูปดวงเมืองรัตนโกสินทร์ลัคนา

สถิตราศีเมษ

พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศีพฤษภ

ระหว่าง 10 กันยายน 2563-29 มีนาคม 

2565 เกิดปรากฏการณ์-ราหูค้นทรัพย์

+จันทร์ล่าราหู

พระราหูจร (8) ย้ายเข้าไปเดินใน

ราศีเมษระหว่าง 29 มีนาคม 2565-18 

ตุลาคม 2566

ต่อไปนี้ผู้เขียนจะได้ขยายผลที่ตอบ

คำาถามของคุณวีระ ธีรภัทร ตั้งแต่ปลายปี 

2563 ว่า หลังปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์ 

(+จันทร์ล่าราหู) รอบนี้ผ่านไปแล้ว ลางดี-

ร้ายทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

เพื่อฟื้นความจำา ขอย้อนความหลัง

ว่า ประมาณปลายปี 2562 เมื่อผู้เขียนไป

ออกรายการ ฟังหูไว้หู ของคุณวีระ ธีรภัทร 

ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท เมื่อประมาณ

ต้นปี 2563 ที่ถูกถามว่าเศรษฐกิจปี 2563 

จะดีหรือไม่?

มาวันนี้จะได้ขยายผลที่ตอบคำาถาม

ของคุณวีระ ธีรภัทร ว่า หลังปรากฏการณ์

ราหูค้นทรัพย์ (+จันทร์ล่าราหู) รอบนี้หยุดลง

คือจะเริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้น

ไปแล้ว ลางดี-ร้ายทางเศรษฐกิจจะเป็น

อย่างไร คำาตอบคือ

1.ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่เกิดในเมือง 

ได้ตลอดเวลานั้น อย่างน้อยหลังวันที่ 29 

มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หยุดเกณฑ์ราหู

ค้นทรัพย์เมืองจนกระเป๋าฉีก (จะกลับมาอีก

ครั้งก็อีก 18 ปีข้างหน้า) 

2.เมื่อหยุดเกณฑ์ร้ายไปหนึ่งเกณฑ์ 

เมืองจะรอจังหวะให้เกณฑ์ดีทางเศรษฐกิจ

ทำางานบ้าง เช่น

3.ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้น

ไป เข้าสู่ปรากฏการณ์ทางโหรจากราหูจร

ใหม่คือพระราหูจร (8) ที่เดินตามเข็มนาฬิกา

จะเริ่มทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิม

ดวงเมือง (๑) ที่สถิตที่ราศีเมษเป็นเวลา 18 

เดือนไปจนถึง 18 ตุลาคม 2566

ปรากฏการณ์นี้จริงอยู่ จะเริ่มนำา

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมือง 

เพียงแต่จะเป็นช่วงไหนเท่านั้น (รอฟังราย

ละเอียด)

แต่ส่วนทางเศรษฐกิจนั้น ไม่ว่าจะ

เป็นตัวร้ายขนาดไหน พระราหูก็มาจาก ภพ

ที่สิบเอ็ด-ลาภะ อันหมายถึงโชคลาภ-ความ

สำาเร็จโดยรวม-มิตรสหาย-รายได้พิเศษของ

เมือง (ราศีกุมภ์ที่เห็นดินแดนภพที่สิบเอ็ด

ของเมือง-พระราหูเป็นเจ้าบ้าน)

ฉะนั้นหลังจากเมืองได้ผ่านการค้น

ทรัพย์แสนสาหัสแล้ว  อย่างน้อยโชคลาภ-

ความสำาเร็จโดยรวมก็จะเข้ามาในเมือง จึง

คาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะกลับมา

เต็มเมือง เพื่อนๆ ของเมืองกลับมา 

มีการเก็งกำาไรสนั่นหวั่นไหว ทั้ง

ตลาดหุ้น และอื่นๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับ

ประเทศเพราะโค

วิด-19 มานาน ขอ

โอกาสทำามาหากิน

ให้กับประชาชน โดย

การจะแย้มประเทศ

รับนักท่องเที่ยวเข้า

ประเทศโดยไม่กักตัว 

จะทดลองสิบประเทศ

ก่อน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

หลังจากประกาศไปคนที่ไม่เห็นด้วย

ต่างพากันส่งเสียงคัดค้านเกรงโควิด-19 ที่

ยังทรงตัวระดับสูง ทั้งติดเชื้อและตายจะ

กลับมาเป็นซ้ำาอีก

3.2 การขู่คืนลอยกระทง ก็เกิดสิ่ง

ช็อกประเทศคือปรากฏภาพ พลเอกเปรม 

จากบ้านพักสี่เสาเทเวศร์อยู่ท่ามกลาง

นายทหาร จปร.7 คนสำาคัญที่คุมกำาลังอยู่

ขณะนั้น คล้ายแสดงจุดยืนสนับสนุนนายก

รัฐมนตรี โดยพลเอกเปรมอยู่ตรงกลาง

จากนั้นไม่นานก็มีการปลดพลเอก

อาทิตย์ กำาลังเอก จาก ผบ.ทบ.

ตัดกลับมาที่ทำาเนียบรัฐบาลเมื่อวัน

ที่ 14 ตุลาคม 2564 หลังการประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ปรากฏตัวพร้อมคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคู่ใจ 

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และ ตัวแทนสถาบัน

เอกชนที่สำาคัญ ยืนเรียงหน้ากระดาน โดย

พลเอกประยุทธ์อยู่ตรงกลาง ย้ำา พร้อม

แย้มประเทศ

และต่อมา จากสิบกลายเป็นสี่สิบ

หกประเทศที่จะเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้อง

กักตัวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน  2564 เป็นต้น

ไป

3.3 ส่วนผลทางด้านเศรษฐกิจหลัง

ราหูค้นทรัพย์คราวลดค่าเงินบาทนั้น คุณ

ซูม ไทยรัฐ เคยเขียนไว้ว่า-เพียงปีเดียวหลัง

คำาตอบในวันนั้นคือ เมืองรัตน 

โกสินทร์ต้องผ่านปรากฏการณ์ราหูค้น

ทรัพย์รอบ 10 กันยายน 2563-29 มีนาคม 

2565 ไปก่อน จึงจะเห็นลางดี

แล้วเรื่องร้ายก็เกิดเริ่มจากประมาณ

มกราคม 2563 ประเทศต้องรับมือ โควิด-19 

ก็เข้าประเทศ รวมถึงระยะราหูจรเริ่มค้น

ทรัพย์ดวงเมืองที่เริ่มมาเมื่อ 10 กันยายน  

2563 จนถึงทุกวันนี้ ที่ทางโหรถือว่าเป็น

ดวงชะตาแตก-ช้ำา-รั่ว หรือพินทุบาทว์

ประเภทหนึ่ง มีผลให้ทุกข์ๆ ยากๆ ทาง

เศรษฐกิจ หนักหนาสาหัส

โดยรอบนี้คือรัฐบาลต้องกู้เงินมา

รับมือการระบาดของโควิด-19 จำานวนล้าน

ล้านบาทนำามาก่อน+ระยะที่ราหูค้นทรัพย์ 

ต้องกู้อีก 5 แสนล้านบาท+ขยายเพดานหนี้

สาธารณะของประเทศจากเดิมร้อยละ 60 

เป็นร้อยละ 70 ของรายได้ประชาชาติ+ทุกข์

หนักของประเทศชนหนี้ครัวเรือนกระฉูดสูง

มาก ฯลฯ

ไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้า-ทองคำา-ค่าเงิน-ยา-

ขนส่งทางอากาศ ฯลฯ (พระราหูจร 8 คือ

เจ้าของความเสี่ยงทับพระอาทิตย์ดวงเดิม 

๑-ตัวแทนจิตใจและภพที่ห้าดวง-ปุตตะของ

เมือง)

3.กล่าวโดยสรุป แม้ในอดีตหลัง

ปรากฏการณ์ราหูค้นทรัพย์เมืองเคยสร้าง

ปรากฏการณ์ร้ายก็เคยมี เพียงแต่รอบนี้

ผู้เขียน ให้น้ำาหนักดีมากกว่าร้าย คล้ายๆ 

ประวัติศาสตร์ทางโหรซ้ำารอยเดิมที่ผู้เขียน

เคยผ่านมาแล้วสมัยเป็นนักข่าวเปรียบเทียบ

กับช่วงเวลานี้คือ

3.1 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกา 

ยน 2527 ขณะที่ราหูกำาลังค้นทรัพย์เมืองอยู่

รัฐบาลและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดย

คุณสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ได้ตัดสินใจทำาสิ่งที่ต้อง

ทำา คือลดค่าเงินบาท ท่ามกลางเสียงคัดค้าน

ก่นด่าของผู้นำาเข้าและผู้มีหนี้ต่างประเทศ 

จน พลเอกอาทิตย์ กำาลังเอก ผบ.ทบ. ขณะ

นั้น  มี ปฏิกิริยาในคืนลอยกระทงบอกให้

รัฐบาลกลับค่าเงินบาทไปที่เดิม

ขณะที่ราหูค้นทรัพย์รอบนี้ (องศา

ราหูใกล้เคียงกับคราวลอยตัวค่าเงิน) เมื่อวัน

ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 20.30 น. พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ปรากฏตัวทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

แห่งประเทศไทยประกาศ หลังจากปิด

เหตุการณ์คืนลอยกระทงปี 2527-(พอเริ่ม) 

ปี 2528 สัญญาณทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้น

ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คนไทยท่องเที่ยวกันเอง+                                       

ส่งออกเพิ่มมากขึ้น+นักท่องเที่ยวต่างประ 

เทศก็เข้ามา

ผลคือลอยกระทงปี 2528 กลายเป็น

ปีที่สนุกปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ ตามมาด้วย

แม้จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปแล้วเศรษฐกิจ

สดใสอยู่หลายปี จนไทยเกือบได้เป็นเสือ

ตัวที่ห้าแห่งเอเชีย แต่สะดุดขาตัวเองจาก

วิกฤตการณ์ต้มยำากุ้งก่อน

จึงเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ได้ทำาสิ่งที่ต้องทำาไปแล้วคือเริ่มแย้ม

ประเทศเพื่อทำามาหากิน ก็พอจะคาดหมาย

ได้ว่าเมื่อหลัง 29 มีนาคม 2565 ราหูจร

หยุดค้นทรัพย์ดวงเมืองแล้วเศรษฐกิจไทย

จะดีขึ้น

3.4 หรือไม่แม้จะทุกข์ยากเพราะ   

โควิด-19 และราหูจร (8) ยังค้นทรัพย์เมือง

อยู่ เรา อาจจะไม่ต้องรอถึงปีหน้าก็จะ

ได้เริ่มเห็นแววดีตั้งแต่ปลายปีนี้ คือ ประ                                             

มาณ 9 พฤศจิกายน 2564 ไปถึง 8 

เมษายน 2565 ก่อนก็ได้ เพราะเมืองมี

เกณฑ์ดีอื่นแทรกเข้ามาให้ได้เห็นตัวเลข

เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้น ตลาดหุ้นทำาสถิติใหม่ด้าน

ใดด้านหนึ่ง ฯลฯ (เกณฑ์เมืองได้สิงหเกณฑ์) 

โปรดรอดู

สุดท้ายขอฝากไว้ก่อนจบว่า ประมาณ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ก่อนหรือหลังเล็ก

น้อย อาจจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดกับ พระ 

หรือ นักบวช หรือ ครูอาจารย์ หรือ นัก

กฎหมายทั้งหลาย หรือ ผู้พิพากษา หรือ 

อัยการ คนสำาคัญให้เป็นข่าวใหญ่ตามโฉลก

ที่ว่า….พฤหัสบดีมนฑ์ (หรือลอยนิ่ง) แพ้

สมณะพราหมณา…

เกณฑ์นี้ในอดีตพระชั้นผู้ใหญ่หลาย

รูปเคยถูกถอดจากสมณศักดิ์มาแล้ว.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘เย็นตาโฟกุ้งสด’เมนูรสอร่อยเด็ด

ลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑลสาย4



ระชุมสภากลาโหมนัดแรกของปีงบประมาณ 2565 “บิ๊ก

ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ได้เจอผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างพร้อมหน้า

พร้อมตา โดย “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมด้วย

หลังประชุม บ๊ิกต้อง-พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก

กระทรวงกลาโหม ตอบคำาถามสถานการณ์ชายแดนในช่วงต้นเดือน 

พ.ย.ท่ีจะเปิดประเทศ ซ่ึงประจวบเหมาะกับฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว 

เป็นช่วงเวลาท่ีชายแดนด้านตะวันตกมีเสียงปืนประปราย อันเกิดจาก

การเผชิญหน้าของทหารเมียนมากับกองกำาลังชนกลุ่มน้อยเป็นประจำา 

“ทางรัฐบาลทหารอาจมีการใช้ความรุนแรง ก็จะมีปัญหา

เศรษฐกิจตามมาด้วย นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว 

ที่จะเข้ามารองรับภาคอุตสาหกรรมของไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาการ

หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำา ซึ่งรวมถึง

แรงงานข้ามชาติ ประกอบไปด้วยผู้หนีภัยจากการสู้รบที่เกิดจาก

การใช้ความรุนแรง รวมถึงผู้ลี้ภัยทางการเมือง ปัญหายาเสพติด 

การค้ามนุษย์ การลักลอบนำาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามา”

พล.อ.คงชีพสรุปจากข้อมูลที่หน่วยข่าวด้านความมั่นคง 

รายงานประเมินสถานการณ์ให้ได้รับทราบ เพื่อให้หน่วยที่รับผิด

ชอบไปเตรียมพร้อมวางแผนรับมือ 

สรุปจากการข่าวก็คือ การทะลักของคนจากฝั่งเมียนมา จึงมี 

2 ปมหลัก คือผลกระทบจากรัฐบาลทหารจะมีการปราบปรามหนัก 

เพราะที่ผ่านมากลุ่มต้าน “ตั๊ดมะด่อ” ต่อสู้แบบกองโจรซุ่มโจมตี 

จนมีเจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำารวจเมียนมาเสียชีวิตร่วม 3 พันนาย 

ปฏิบัติการเอาคืนหลังฤดูฝนจึงน่าจะหนักหน่วงพอสมควร 

และสภาพเศรษฐกิจ ปากท้องของคนในประเทศ จากผลกระ

ทบโควิด-19 แรงงานที่ข้ามจากฝั่งไทยกลับบ้านไปแล้วไม่มีงานทำา 

ก็จะเดินทางเข้าไทยอีกครั้งเพื่อต่อใบอนุญาต และทำางานตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม จึงได้กำาชับให้กองกำาลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกทาง

น้ำาลาดตระเวน เฝ้าตรวจเข้มข้นพื้นที่ชายแดนทั้งด้านนอกด้านใน 

ควรให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำา น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

ซึ่งในประเด็นนี้หัวหน้าค่ายภูมิใจไทยอย่าง หมอหนู-อนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ก็ออกมาปราม ส.ส.ภายในพรรคแล้ว และมอง

ว่ามีฝ่ายความมั่นคงมาช่วยสาธารณสุขจะเป็นผลดี 

ขณะเดียวกัน “หมอหนู” ยังชิงคะแนนจากพื้นที่ภาคใต้                                                                            

ด้วยการอัดวัคซีนไฟเซอร์ให้อีก 1 ล้านโดส ฉีดครอบคลุมประชา 

กร โดยล็อตแรกจะส่ง 4 แสนโดส และสัปดาห์ถัดไปอีก 6 แสนโดส

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สะสมหลาย

เรื่องมานาน หนึ่งในนั้นคือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาล แม้กระทั่ง

เรื่องการฉีดวัคซีน ประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ยินยอมกัน จนมี

รายงานว่าวัคซีนที่ส่งไปเกิดภาวะค้างสต๊อก โดยมีการปล่อยข่าว

ว่าการฉีดวัคซีนอาจผิดหลักศาสนา 

ที่ผ่านมา ศบค.จึงต้องอาศัยกลไกผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา ไป

ช่วยทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งได้รับคำายืนยันจากสำานัก

จุฬาราชมนตรี ที่เผยแพร่คำาวินิจฉัยเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน

โควิดว่า สามารถรับวัคซีนได้ ไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนา

รวมถึง “บิ๊กเล็ก” ในฐานะผู้อำานวยการ ศบค.ส่วนหน้า ก็ได้

ลงไปพูดคุยกับคณะกรรมการกลางอิสลามประจำา 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเอง รวมทั้งประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถึงแนวทางการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ 

พร้อมทำาความเข้าใจถึงการทำางานของ ศบค.ส่วนหน้าท่ีถูก

มองว่ารวบอำานาจ แต่หน้าท่ีสำาคัญคือประสานงานกับส่วนราชการ

ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการ ให้สามารถ

ขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการ

เฉพาะและช่ัวคราวใน 4 จังหวัด คือ นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี และ

สงขลา รวมถึงพ้ืนท่ีติดต่อกับ 4 จังหวัดดังกล่าว โดยจะไม่ทำางานซ้ำา

ซ้อนกับ ศบค.ส่วนกลาง 

ทั้งนี้ หลังผ่านงานหินในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ในพื้นที่แล้ว จากนี้ ไปจะเป็นการปรับระบบการทำางาน ให้เร่งตรวจ

และฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าร้อยละ 70 จากปัจจุบันที่ฉีดเข็ม 1 ได้

เพียงร้อยละ 40-50 เท่านั้น พร้อมตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อให้ได้ร้อย

ละ 10 ต่อสัปดาห์ ภายใน 1-2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วม

มือจากประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำาดับ.

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 
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12 ในประเทศ

มื่อมีคดีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น หลาย

คนยังสับสนในเรื่องของประเภทคดีระหว่าง

ความความผิดอาญาแผ่นดิน  ความผิดต่อ

ส่วนตัว และความผิดลหุโทษ ว่ามีความหมาย

หรือความสำาคัญในทางปฏิบัติอย่างไร ครั้งนี้จะ

มาหาคำาตอบกัน

ความผิดอาญาแผ่นดิน หมายความว่า เป็น

คดีความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวม ถือว่า

รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นผู้ที่ได้รับผลเสียหายจาก

ความผิดอาญาไม่อาจยุติคดีได้เอง รัฐต้องดำาเนิน

คดีตามกระบวนการของกฎหมายจนถึงที่สุด

ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานทำาร้ายร่างกาย 

หรือความผิดฐานขับรถยนต์ โดยประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย แม้ภาย

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายจะไม่ติดใจดำาเนินคดีกับผู้

กระทำาความผิดต่อไปแล้ว จะเนื่องด้วยได้รับการ

ชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยัง

ไม่ยุติ รัฐยังต้องดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด

ต่อไปจนถึงที่สุดของกระบวนการตามกฎหมาย

เพราะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดอาญาต่อ

แผ่นดิน ส่วนศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดนั้น

ก็แล้วแต่พฤติการณ์ของคดีแต่ละคดีๆ ไป ซึ่ง

การที่ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและไม่

ติดใจดำาเนินคดีต่อไป ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจในการ

ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษให้แก่จำาเลย 

เป็นต้น

ความผิดต่อส่วนตัว หมายความว่า เป็นคดี

ความผิดที่ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสีย

หายโดยตรง รัฐหรือสังคมไม่ได้รับผลกระทบจาก

การกระทำาผิดนั้นด้วย ดังนั้น ผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์

ที่จะยุติคดีได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกงหรือ

โกงเจ้าหนี้ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะดำาเนินคดีกับผู้

กระทำาผิดหรือไม่ก็ได้ และแม้จะดำาเนินคดีไป

แล้ว เช่นแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องต่อศาล 

หากผู้เสียหายให้อภัยก็สามารถยุติคดีด้วยการ

ถอนคำาร้องทุกข์  ถอนฟ้อง หรือยอมความได้

ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด   เป็นต้น

ความผิดต่อส่วนตัว จะมีบทบัญญัติของ

กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิดอัน

ยอมความได้ ดังนั้น หากความผิดฐานใดไม่มี

บทบัญญัติระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ก็

ต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน

นอกจากนี้ หากเป็นคดีความผิดอันยอม

ความได้  กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เสีย

หายที่จะต้องรีบร้องทุกข์กล่าวโทษภายในกำาหนด 

๓ เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้

กระทำาความผิด มิฉะนั้นถือว่าขาดอายุความ ไม่

สามารถดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาผิดได้ (แต่เมื่อผู้

เสียหายร้องทุกข์ภายในกำาหนด ๓ เดือนแล้ว 

อายุความก็จะนับตามอายุความปกติ)

ความผิดลหุโทษ หมายความว่า เป็นคดี

ความผิดที่มีโทษเล็กน้อยซึ่งมีอัตราโทษจำาคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ และด้วยเหตุเป็นความผิดมี

อัตราโทษเล็กน้อย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ 

ได้แก่ ความผิดลหุโทษแม้กระทำาโดยไม่มีเจตนา

ก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิด

นั้นจะมีการบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น ส่วนผู้

พยายามกับผู้สนับสนุนกระทำาความผิดลหุโทษ

แม้มีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ 

ตัวอย่างเช่น คดีความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่น

ซึ่งหน้า  กฎหมายกำาหนดโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่ง

เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และความ

ผิดฐานเสพสุราหรือของเมาจนเป็นเหตุให้ตน

เมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่

ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน กฎหมาย

กำาหนดโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ดังนี้ คดีดัง

กล่าวจึงเป็นคดีลหุโทษ  เป็นต้น

ความผิดลหุโทษ ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ดัง

นั้น แม้จะมีอัตราโทษที่เล็กน้อยก็ต้องถือว่าเป็น

คดีความผิดอาญาแผ่นดิน ที่รัฐจะต้องดำาเนินคดี

จนเสร็จสิ้นกระบวนวิธีพิจารณา ไม่ว่าจะทำาการ

เปรียบเทียบปรับหรือฟ้องร้องคดีต่อศาลก็ตาม ผู้

เสียหายจะขอให้ยุติคดีดังเช่นความผิดต่อส่วนตัว

ไม่ได้นั่นเอง.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

ประเภทความผิด

เฝ้าระวังชายแดนตะวันตก

เอกซเรย์ภารกิจแก้โควิด ‘ศบค.ส่วนหน้า’

เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเข้ามาในพื้นที่ชั้น

ใน ผ่านขบวนการค้ามนุษย์

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่ยังปราบปรามกันไม่หมดก็คือ มี

ข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์ ทำาให้ลำาดับของไทยใน

เรื่องของการค้ามนุษย์ยังลุ่มๆ ดอนๆ ในปีที่ผ่านมา โดยชี้ปมว่าสถิติ

การจับกุมดูจะน้อยลง คดีความไม่คืบหน้า และยังมีการใช้แรงงาน

ทาส บังคับ ข่มขืน โดยเฉพาะโรฮีนจาที่ถูกส่งผ่านไทย

ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ยังใช้งานด้านการข่าวใน

การติดตามขบวนการอย่างใกล้ชิด ซึ่งแน่นอนว่า เจอตอ เพราะ 

คนมีส ีจึงต้องรอดูว่าการที่นายกฯ และ รมว.กลาโหมย้ำาว่าต้อง

จัดการข้าราชการเหล่านี้อย่างเด็ดขาด ทั้งไล่ออก ยึดทรัพย์ให้ตก

เป็นของแผ่นดิน 

แม้ช่วงเปิดประเทศที่เรามี ศบค.อยู่ ก็มีกลไก ศปม.ทำาหน้า

ที่บูรณาการหน่วยความมั่นคง ทั้งมหาดไทย ตำารวจ ทหาร ในการ

เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือความรุนแรงตามแนวชายแดนที่

กำาลังจะเกิดขึ้น ด้วยการอพยพประชาชนเข้าพื้นที่ที่ปลอดภัยเมื่อ

เกิดปัญหา ดูแลช่วยเหลือตามพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน

แต่ก็ยังติดปัญหาที่หน่วยงานขัดแข้งขัดขา ปีนเกลียวกัน.

ครที่อยากรู้เรื่องข่าวเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวแบบจุใจ ฟัง

สบายๆ ได้สาระความรู้วันหยุด “รวยด้วยข่าวเสาร์-

อาทิตย์” เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกรม

ประชาสัมพันธ์คลื่น FM ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ หรือติดตาม

ชมได้ทาง Facebook Live FM ๙๗ ดำาเนินรายการโดยเพ็ญรุ่ง 

ใยสามเสน โดยนักข่าว (พูลิตเซอร์) มืออาชีพ ตัวจริง เสียงจริง  

รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สนับสนุนรายการ

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กลุ่มบริษัท คิง เพา

เวอร์, บ.บางจาก จำากัด (มหาชน) 

เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน หรือกู๋ เป็นนักข่าวพูลิตเซอร์เมื่อ

ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ จากข่าวตรวจสอบและระงับการซื้อเครื่อง

บินการบินไทย ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และหยุดคอร์รัปชันขาย

ตั๋ว ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท เธอยังเคยเป็นอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าว

เศรษฐกิจ อดีตหัวหน้าข่าว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์พา

ทัวร์ ๒๐๐๕ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ เขียนคอลัมน์ “เดินไปในเงา

ฝัน” นสพ.มติชน ผู้บริหารจัดรายการวิทยุ 

ความรู้ท่ีได้จากการฟังวิทยุส่งตรงถึงบ้าน ในขณะท่ีผู้ฟังทำา

สารพัดงานบ้านในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ควบคู่ไปด้วย หรือบาง

รายก็ได้เวลารับประทานอาหารม้ือเท่ียงหรือม้ือเช้าตามสะดวก ได้

รับฟังสาระความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ัวไทย จะได้

วางแผนพักผ่อนได้อย่างมีข้อมูลท่ีถูกต้อง คนเราเมื่อทำางานมาตลอด

ท้ังปีก็ควรจะมีวันหยุดพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย เปิดสมองรับสายลม

แสงแดดกับครอบครัว  เพื่อนฝูง เป็นการชาร์จแบตเตอร่ีชีวิตให้

กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้นำา

เสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกับต้นไม้และธรรมชาติท่ีนำามาปรับใช้กับชีวิต

ประจำาวันของครอบครัว ในฐานะท่ีเพ็ญรุ่งเรียนจบทางด้านสาย

วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ไม่ละเลยท่ีจะนำา

เสนอความสุขใกล้ตัวจากการดูแลต้นไม้ท้ังไม้ดอกไม้ใบภายในบ้าน 

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ ระบาดทั่วโลก วัคซีน

เปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน เมืองไทยเป็นประเทศแรกที่กล้า

ใส่เกียร์ท่องเที่ยวเดินหน้าช่วงชิงตลาดต่างประเทศ ยุโรป  

สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง เอเชีย ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จาก ๔๖ ประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย ภูเก็ต เกาะสมุย 

สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ ๔ 

ฟังเสียงชัดๆ จากตัวเป็นๆ ของผู้ว่าการการท่องเท่ียวฯ  

ดร.ยุทธศักด์ิ สุภสร การเปิดประเทศในพ้ืนท่ีนำาร่องให้การท่องเท่ียว

กลับมาใน ๑๐ พ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะ อย่างเกาะเต่า หมู่เกาะ

สุรินทร์ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย กระบ่ี เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัส เป็นการทยอยเปิดพ้ืนท่ีท่องเท่ียวซ่ึง

มีความพร้อม นักท่องเท่ียวต่างชาติรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นบ้านท่ีสอง

ของเขา การท่ีไม่ได้กลับมาช่วง ๒ ปี ทำาให้เขาอยากจะกลับมาเท่ียว

เมืองไทยรวดเร็วท่ีสุด กลุ่มประเทศตะวันออกกลางยังเป็น hub 

ส่งนักท่องเท่ียวให้ไทย กลุ่ม Wedding Honeymoon การรักษา

พยาบาล  ย่ิงมีการฉีดวัคซีนแล้ว ท้ังยังกักตัวน้อยวันในเมืองไทย 

ย่ิงเป็นแรงจูงใจท่ีดีสำาหรับนักท่องเท่ียว

New Series Unseen ในเมืองไทย เปิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

ท่ีต้องตาต้องใจ ๒๕ แหล่งท่องเท่ียว ๑๘๕ รางวัล แหล่งท่องเท่ียว

เป็นโครงการท่ีสร้างความตื่นตาตื่นใจ การท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพท่ี

ช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นการช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม รักษา

ความสวยงาม เพื่อให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเอง การเปล่ียนแปลง

ธุรกิจให้เป็นโอกาสท่ีดี เพ่ิมมูลค่าท้ังยังเกิดความสมดุลด้านส่ิง

แวดล้อม ท้ังน้ีการท่องเท่ียวขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

พัทยาเมืองชายทะเลอ่าวไทย มีสนธยา คุณปลื้ม นายก

เมืองพัทยา เคลื่อนทัพโปรเจกต์ Pattaya Move on-Neo  

Pattaya เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยนำานักท่องเที่ยวฝ่าวงล้อม

โควิด-๑๙ พร้อมรับทัวร์ต่างชาติ

สวนนงนุช (สวยอันดับที่ ๔ ของโลก เป็นของกำาพล-นงนุช 

ตันสัจจา) อยู่ที่พัทยา ๑,๕๐๐ ไร่ มีพันธุ์ ไม้หลักมากมาย เป็น

สวรรค์ของคนรักต้นไม้อย่างแท้จริง หุบเขาไดโนเสาร์ ๗๐๐ ตัว

เท่าตัวจริง ตื่นตาตื่นใจ สวนสมุนไพรใหญ่โตมโหฬาร สวนสัตว์

เปิดเขาเขียว มีฮิปโปโปเตมัสแคระให้เด็กๆ ได้ชื่นชอบ 

ขณะเดียวกันสายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศจัดเส้นทางรองรับการท่องเที่ยว สายการบินบางกอก

แอร์เวย์จัดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เกาะสมุย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

กรุงเทพฯ-ลำาปาง กรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-

สิงคโปร์ สายการบินแอร์เอเชีย 

 ขณะเดียวกัน บ.คิง เพาเวอร์ ซูเปอร์ดีล ซูเปอร์

แบรนด์  ช็อปปิ้งครบ ๒,๐๐๐ บาทส่งตรงถึงบ้าน และยังได้

ส่วนลดถึง ๓๐% สำาหรับผู้ถือบัตรสมาชิกส่งตรงถึงบ้าน แบงก์

หัก ๑๐% นานถึง ๑๐ เดือน ส่วนลดค่าอาหาร ๑๐% พักผ่อนบน

เรือ Dinner Cruise “สิริมหรรณพ” The Heritage ล่องแม่น้ำา

เจ้าพระยา ช็อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต หรือจะช็อปปิ้งที่สนาม

บินหรือคิง เพาเวอร์ในเมืองก็ได้

การท่องเที่ยวยังแจกรางวัล Grand Sale Amazing หมื่น

กว่าล้าน เขย่าเลื่อนการเปิด Sandbox เฉพาะกรุงเทพฯ ชะอำา 

เชียงใหม่ พัทยา เป็นวันที่ ๑ พ.ย.นี้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงโควิด-๑๙ นักวิเคราะห์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชี้ตลาดซื้อขายเปลี่ยนมือ ธุรกิจโรงแรม

ไทยที่จะต้องจับตา ถูกทุนจากต่างชาติเฮเลือกช็อปปิ้งบูติกโฮเต็ล 

ด้วยการเลือกปัจจัยโลเกชันที่ดีอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ราคา 

พร้อมทั้งเตือนเจ้าของกิจการ ถ้าสายป่านยาวอดทนได้ให้อดทน

ไปก่อน เพราะธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้ 

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำานักงานส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จับมือ ๘ 

องค์กรพันธมิตร ร่วมกันผลักดันการจัดงาน Event และการท่อง

เที่ยวที่ปลอดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด 

BCG Model ของรัฐบาลและนานาชาติในสังคมโลก โมเดลสู่

เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการนำาแนวทาง BCG Model 

มาต่อยอดผนวกกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development  Goals) พัฒนายก

ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกับทุกภาคส่วน

พันธมิตรสำาคัญของ TCEB ได้แก่ องค์การบริหารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) (อพท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),  คณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมไทย

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.), หน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนอกประเทศ 

(บนช.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) (อบก.) เพิ่มฐาน MICE ไทยสู่อินเตอร์ บูมธุรกิจ MICE 

ที่อิสราเอลแห่กันมาบุกเมืองไทย.

เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน จัดวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

‘รวยด้วยข่าวเสาร์-อาทิตย์คลื่น FM ๙๗’ ให้สาระรอบรู้ผู้ฟัง

เ

รียกว่าเป็นมือขวาอีกคนของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม สำาหรับ บ๊ิกเล็ก-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำานวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถาน 

การณ์โควิด-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า  

หลังเกษียณอายุราชการจากตำาแหน่งเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ก็ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมือง ตำาแหน่งที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จากนั้นวันที่ 14 ตุลาคม 

ได้เป็นที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19  

(ศปก.ศบค.) เพื่อสานงานเดิมในการแก้ปัญหาโควิดให้ราบรื่น 

กระทั่งสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ที่เชื้ออยู่ในช่วงขาขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ 10 จังหวัด

ชายแดนใต้ติดอันดับผู้ติดเชื้อมากที่สุดรองจากกรุงเทพฯ อย่างต่อ

เนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงมีคำา

สั่งจัดตั้ง “ศบค.ส่วนหน้า” 

โดยตั้ง “บิ๊กเล็ก” นั่งผู้อำานวยการศูนย์ ท่ามกลางกระแส

วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม เหมือนเป็นการเพิ่มอำานาจให้

กองทัพไปสู้กับโรคระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีความอ่อนไหว

สูง และมีเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นทุนเดิม ทั้งยังมีเรื่องของ

ศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย

แม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง ส.ส.พรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) ที่ออกมาติงการเอาทหารมานำาสาธารณสุข ซึ่งควรจะให้

หน่วยงานที่มีความถนัดเฉพาะทางนำาการทำางาน เรื่องโรคระบาดก็

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
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13กีฬา

‘พรหม’นำ�ทีมชิงชัยเอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซีรีส์2021
พรหม มีสวัสดิ์ เจ�้ของสอง

แชมป์เอเชียน ทัวร์ พร้อมลงสู้ศึกสอง

รายการใหญ่ของ “เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต

ซีรีส์ 2021” ชิงเงินรางวัลรวมรายการ

ละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

33 ล้านบาท กำาหนดแข่งขันสองสัปดาห์

ติดต่อกัน ณ สนามกอล์ฟระดับชั้นนำาของ

ประเทศไทยอย่างสนามบลูแคนยอน คัน

ทรีคลับ และสนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต 

ประชันเหล่านักกอล์ฟฝีมือดีของทัวร์ที่

เตรียมตบเท้าเข้าชิงชัย หลังจากว่างเว้น

การจัดการแข่งขันไปกว่า 18 เดือน

เอเชียน ทัวร์ ประกาศการกลับมา

จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพส่งท้ายฤดูกาล 

2020-2021 เริ่มต้นด้วยสองรายการใหญ่

ติดต่อกันที่จังหวัดภูเก็ต และได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น “เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซี

รีส์ 2021” โดยเริ่มจากรายการบลูแคน

ยอน ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนามบลู

แคนยอน คันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 25-

28 พฤศจิกายน 2564 ตามด้วยรายการ

ลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนาม

ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-5 

ธันวาคม 2564 โดยทั้งสองรายการมีเงิน

รางวัลรวมให้ช่วงชิงรายการละ 1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33 ล้านบาท

พรหม มีสวัสดิ์ ซึ่งเพิ่งกลับ

ประเทศไทยหลังจากเดินทางไปแข่งขัน

ที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้ากักตัวตาม

โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ มากว่า 1 

สัปดาห์ ทำาให้มีโอกาสได้ไปออกรอบที่

สนามบลูแคนยอน คันทรีคลับ และสนาม

ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต อีกครั้ง หลังจากที่

เจ้าตัวไม่ได้ลงแข่งขันที่สนามทั้งสองแห่ง

นี้มานานกว่า 10 ปี

โปรกอล์ฟชื่อดังชาวหัวหิน เจ้าของ

ฉายา “โลมายักษ์” กล่าวในงานแถลงข่าวเอ

เชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซีรีส์ ผ่านระบบออนไลน์

ว่า “ผมไม่ได้มาแข่งขันที่สนามบลูแคนยอนฯ 

ตั้งแต่รายการจอห์นนี วอล์กเกอร์ คลาส

สิก เมื่อปี 2007 ในส่วนของแคนยอนคอร์ส

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงเป็น

สนามที่ดีมากเสมอ และเล่นได้สนุก แต่ต้อง

ระวังให้ดีในการตีทีช็อตเนื่องจากมีต้นไม้

เป็นอุปสรรค ส่วนสนามลากูน่าฯ นั้นผมก็

ไม่ได้ไปแข่งขันที่นั่นมานานตั้งแต่รายการ

ไทยแลนด์ โอเพ่น ปี 2009 กรีนมีการปรับ

เปลี่ยนไปมาก มีความท้าทายมากขึ้น แต่ก็ยัง

มีโอกาสให้ทำาเบอร์ดี้ ได้มาก”

พรหม ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ สอง

รายการ วัย 37 ปี ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง

เมื่อปลายปีที่แล้วและใช้เวลาฟื้นฟูร่างกาย

นานถึง 5 เดือน ก่อนเดินทางไปแข่งขันที่

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง

อยู่ในช่วงที่กำาลังเล่นได้ดี แต่เขายอมรับว่าไม่

ค่อยพอใจกับผลงานมากนัก

“ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างหาสถานที่ฝึกซ้อมได้

ยาก หลังจากแข่งจบแต่ละรายการจึงไม่ค่อย

ได้ฝึกซ้อมเลย 3 วัน ทำาให้เกมของผมดร็อป

ลงไป และการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่หนัก

ทีเดียว สนามค่อนข้างยากและแคบ ผลงาน

ของผมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ก็ไม่ดีพอในแบบ

ที่คาดหวังไว้ แม้ผมจะเป็นคนเล่นลูกสั้นได้ดี 

แต่หญ้าที่นั่นก็แตกต่างออกไป ซึ่งต้องอาศัย

เวลาฝึกซ้อมมากกว่านี้”

ทันทีที่ทราบข่าวว่า เอเชียน 

ทัวร์ พร้อมกลับมาจัดการแข่งขันอีก

ครั้ง  ทำาให้พรหมตัดสินใจวางแผนเดิน

ทางกลับประเทศไทย เขากล่าวถึงเรื่องนี้

ว่า “ผมรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลที่จะกลับ

ไปเตรียมตัวสำาหรับเอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต                      

ซีรีส์ 2021 ผมว่ามันเป็นความคิดที่                                         

ดี”

ในช่วงนี้ พรหมมีโปรแกรมลง

แข่งขัน 3 รายการติดต่อกัน เริ่มจากออล

ไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการสิงห์ 

พัทยา โอเพ่น ในฐานะอดีตแชมป์ 4 

สมัย ตามด้วยรายการไทยแลนด์ โอเพ่น 

ซึ่งมีบิดาของเขาคือ สุเทพ มีสวัสดิ์ เป็น

อดีตแชมป์ชาวไทยคนแรกในปี 1991 

และรายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น ก่อนจะ

หยุดพักสองสัปดาห์เพื่อเตรียมลงแข่งขัน

ที่จังหวัดภูเก็ต

พรหมซึ่งพลาดโอกาสเป็นแชมป์

เอเชียน ทัวร์ จากการพ่ายซัดเดนเดธเพลย์                                      

ออฟถึง 3 รายการ กล่าวว่า “เป็นเรื่อง

ที่ดีที่ผมมีโอกาสลงแข่งขัน 2-3 รายการ

เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับเอเชียน ทัวร์ 

ภูเก็ต ซีรีส์ และนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่เอ

เชียน ทัวร์ จะกลับมาอีกครั้ง ผมรู้ว่าเรา

ยังต้องกังวลเรื่องโควิด แต่ทุกคนก็ตั้ง

ตารอที่จะกลับมาพบกัน และจะกลับมา

แข็งแกร่งอีกครั้ง”

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 2 

รายการที่จังหวัดภูเก็ต เอเชียนทัวร์

จะจัดการแข่งขันอีก 2 รายการติดต่อ

กันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมกราคม

ศกหน้า เพื่อหาตำาแหน่งผู้ชนะเลิศเงิน

รางวัลสะสมสูงสุดของทัวร์ประจำาฤดูกาล 

2020-2021.

แมนเชสเตอร์ • คริสเตียโน โรนัลโด และ

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กลายเป็นสองนักเตะที่

ถูกจับตามากที่สุดใน “ศึกแดงเดือด” ที่แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ด

ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในคืนวัน

อาทิตย์ที่ 24 ต.ค.นี้

เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือของหงส์แดง 

ลิเวอร์พูล น่าจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคริส

เตียโน โรนัลโด กองหน้าของแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด พอสมควร หลังจากช่วงสุดสัปดาห์

ที่ผ่านมาเพิ่งออกมายกย่องว่าซาลาห์เป็นนัก

เตะที่เยี่ยมสุดในโลก

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าชาว

อียิปต์กำาลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอด และจาก

การยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ ซิตี และวัต   

ฟอร์ดนั้นได้ลุ้นประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล

ของพรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ฟอร์มของโรนัลโดก็ไม่ได้ห่างไกล

จากซาลาห์มากนัก จากประตูสำาคัญๆ ที่ฉาย

ให้เห็นถึงบทบาทซูเปอร์สตาร์ของเขา

ขณะที่ ลิโอเนล เมสซี และคีเลียน 

เอ็มบัปเป สองคู่หูของปารีส แซงต์-แชร์ก

แมง สามารถประกาศได้แล้วว่าเป็นผู้เล่นที่

ดีที่สุดในโลก แต่ในพรีเมียร์ลีกยังเป็นที่กังขา

สิงหาคมที่ผ่านมา ยิงไปแล้ว 6 ประตูจาก

การลงเล่น 8 แมตช์

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์  กลาย

เป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกที่

สามารถยิงประตูได้ติดต่อกัน 

9 แมตช์ หลังซัดไป 2 ประตู

ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่

หงส์แดงเอาชนะแอตเลติโก 

มาดริด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

แต่เพียง 24 ชั่วโมงหลัง

จากนั้น คริสเตียโน โรนัลโด ก็ขโมย

ไฮไลต์ในวงการฟุตบอลยุโรปกลับคืนมาด้วย

ลูกโหม่งในช่วงท้ายเกม ที่พาทีมแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ

หลังจากโดน อตาแลนตา นำาหน้าไปก่อน 2 

ประตู

โดยธรรมชาติแล้ว โอเล กุนนาร์ โซลค์                                               

ชาร์ กุนซือของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มัก

จะโน้มเอียงไปยังลูกทีมของเขาเสมอเมื่อใด

ก็ตามที่มีการถกเถียงกันว่าใครคือผู้เล่นที่

เยี่ยมกว่ากัน

แต่โซลค์ชาร์ยอมรับว่าฟอร์มอันร้อน

แรงของซาลาห์ในช่วงนี้อาจทำาให้เขาตกอยู่

ในสถานการณ์ที่ลำาบาก

“ผมมักจะหนุนหลังคริสเตียโนอยู่ใน

ทุกๆ การแข่งขัน เขาเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใคร

และการเล่นด้วยเท้าขวาที่เหนือกว่า”

“แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็ว ทั้งสอง

คนนั้นเร็วมาก” กุนซือหงส์แดงกล่าว

มันคือความสามารถในการขับเคลื่อน

ทีมสู่การคว้าถ้วยรางวัลมาครอง ซึ่งถ้ากล่าว

ถึงเรื่องนี้ เป็นโรนัลโดที่เป็นฝ่ายได้เปรียบ

ขณะที่ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ คว้า

แชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลไปหนึ่งครั้ง 

แต่สำาหรับคริสเตียโน โรนัลโด คว้าแชมป์

ลีกสูงสุดกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาแล้ว 

3 สมัย แต่ต้องไม่ลืมว่าเขายังคว้าแชมป์ลีก

สูงสุดของชาติอื่นอีกรวมกัน 4 สมัยตอนที่ค้า

แข้งอยู่กับเรอัล มาดริด และยูเวนตุส

ซาลาห์คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 

มาหนึ่งสมัย แต่โรนัลโดมีโอกาสชูถ้วยใหญ่

สุดของยุโรปมาแล้วทั้งหมด 5 สมัย

กองหน้าชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลที่

สัญญากับลิเวอร์พูลกำาลังจะหมดในปี 2023 

และกำาลังมองหาสัญญาฉบับใหม่ที่อาจทำาให้

เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นพรีเมียร์ลีกที่ได้รับค่า

เหนื่อยสูงที่สุดเคียงข้างกับโรนัลโด

แน่นอนที่สุดว่า ลิเวอร์พูลพร้อม

น้อมรับข้อเสนอของกองหน้าวัย 29 ปีที่นับ

ตั้งแต่ย้ายจากโรมามาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี 

2017 นั้นยิงไปแล้ว 137 ประตู จากทั้งหมด 

214 แมตช์

ว่าระหว่างโรนัลโดและซาลาห์ ใครจะเหนือ

กว่ากัน

แล้วใครจะเป็นกำาลังสำาคัญของการ

แข่งขันฤดูกาลนี้

ศึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด กับลิเวอร์พูล ที่โอลด์แทรฟฟอร์ด

ในคืนวันอาทิตย์นี้อาจจะเป็นโอกาสเล็กๆ ที่

จะพอตอบข้อสงสัยได้บ้าง

หลังปราศจากชัยชนะในเกมพรีเมียร์

ลีกสามแมตช์หลังสุด ส่งผลให้เจ้าบ้าน แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีคะแนนตามหลัง “หงส์

แดง” ลิเวอร์พูล ซึ่งอยู่อันดับสองของตาราง

อยู่ 4 คะแนน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องการเป็น

อย่างยิ่งที่จะให้ โรนัลโดต่อยอดศักยภาพของ

เขาในแมตช์สำาคัญนี้ ขณะที่ลิเวอร์พูลซึ่งใน

ฤดูกาลนี้ยังไม่พ่ายแพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีก ก็

หวังจะใช้ซาลาห์ในการสานสถิติไร้พ่ายต่อ

ไป

ใน 11 แมตช์ของฤดูกาลนี้ โมฮัม

เหม็ด ซาลาห์ ยิงไปแล้วทั้งหมด 12 ประตู 

ขณะที่คริสเตียโนที่หลังย้ายจากยูเวนตุสกลับ

มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อเดือน

เหมือน แต่ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ว่า

ฟอร์มของซาลาห์ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ร้อนแรง

มาก” โซลค์ชาร์กล่าว

“พวกเรารู้ดีว่าต้องป้องกันให้ดีที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ในการเผชิญหน้ากับเขา พวก

เราต้องมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดทั้ง 95 นาที

เพื่อที่จะไม่เสียประตูในแมตช์นี้”

“ผมเป็นบิ๊กแฟนของสามผู้เล่นแดน

หน้าของลิเวอร์พูล แน่นอนที่สุดว่าพวกเรา

ต้องสนุกกับนักเตะทุกคน ไม่ใช่เพียงเฉพาะ

ซาลาห์คนเดียวเท่านั้น”

เมื่อถูกขอให้เปรียบเทียบระหว่างสอง

ผู้เล่นคนสำาคัญ เจอร์เกน คล็อปป์ กลับใช้วิธี

ทางการทูต โดยให้ความสำาคัญไปที่คุณภาพ

ของนักเตะทั้งสองคนมากกว่า

“ทำาไมเราจะต้องไปเปรียบเทียบว่า

ใครดีกว่ากันระหว่างคริสเตียโน โรนัลโด 

และโม ซาลาห์ แน่นอนที่สุดว่าเขาทั้งสอง

คนล้วนแต่เป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส แล้ว

จะมีอะไรมากกว่านั้นอีก” คล็อปป์กล่าว

“ถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการเล่น

ด้วยเท้าซ้ายของโรนัลโดที่ไม่เลวนัก แต่ผม

ก็อยากจะบอกว่าบางทีการเล่นด้วยเท้าซ้าย

ของโม ซาลาห์ ทำาได้ดีกว่า”

“และในทางตรงกันข้าม คริสเตียโน

ก็เหนือกว่าสำาหรับการเล่นลูกกลางอากาศ 

ด้วยชีวิตค้าแข้งที่ยาวนานจนดูเหมือน

ซาลาห์แทบไม่มีโอกาสที่จะทำาสถิติทาบ   

กับผลงานที่ตำานานชาวโปรตุเกสเคยสร้าง                                                     

ไว้

ในการค้าแข้งกับ “ปีศาจแดง” แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในสองยุคของเขานั้นลง

เตะให้ทีมจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดไปทั้งหมด 

300 แมตช์ ทำาประตูไปทั้งสิ้น 124 ประตู

โรนัลโดยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

แห่งปี หรือบัลลงดอร์ มาครองได้ถึง 5 สมัย 

และยังเป็นเจ้าของสถิติผู้ยิงประตูมากที่สุด

ในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และยิงประตูในการ

เล่นในนามทีมชาติมากที่สุดด้วย

อย่างไรก็ตาม คล็อปป์ยังเชื่อว่า

คาแรคเตอร์ของซาลาห์จะช่วยให้เขาสุดยอด

ตลอดฤดูกาลนี้ 

“โมเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพ

สูงมากในบรรดานักเตะของเรา เขามักจะ

มาคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายอยู่บ่อยๆ” 

คล็อปป์กล่าว

“เขามักจะสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เขาคิดว่าควรต้องมี

การปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น และที่สำาคัญ

คือเขาทุ่มเทให้กับสโมสรแบบเต็ม 100 

เปอร์เซ็นต์” ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวใน

ที่สุด.

ทีมช�ติไทยรุ่นอ�ยุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึก

ซ้อมเพื่อเตรียมตัวลงทำาศึกฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย ยู-23 รอบคัดเลือก กรวิชญ์ ทะสา 

กองหน้าจากเมืองทอง ยูไนเต็ด เผยสภาพ

อากาศดีกว่าครั้งที่ร่วมทัพมาเตะชุดอายุ

ต่ำากว่า 19 ปี ลั่นพร้อมทำาเต็มที่หากได้รับ

โอกาสลงสนาม

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่

สนามฟุตบอลเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร์ 

ประเทศมองโกเลีย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรี

มะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี นำาทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมที่สนาม

แข่งขันจริงอีกครั้ง เพื่อเตรียมทีมลุยศึก

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ยู-23 รอบคัดเลือก 

ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2564

การฝึกซ้อมครั้งนี้นักเตะทัพช้างศึก 

ยู-23 แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และทุกคน

เริ่มปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีที่ 

3 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

จึงแล้วเสร็จ โดยเน้นที่วิธีการเข้าทำา

โดย กรวิชญ์ ทะสา กองหน้าจาก

เมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวก่อนการฝึกซ้อม

ว่า “ตอนนี้รู้สึกว่าทีมค่อน

ข้างพร้อม ดีกว่าวันแรกๆ 

มากครับ โดยเฉพาะเรื่อง

ความสัมพันธ์ทั้งในและ

นอกสนาม”

ดาวยิงวัย 21 ปี

เผยถึงความแตกต่างเรื่อง

สภาพอากาศที่มองโกเลีย 

เมื่อครั้งเคยร่วมทีมชาติ

ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

ว่า “ครั้งนี้ผมคิดว่าดีกว่า

ครั้งที่แล้ว (ยู-19) ครั้งนี้

มีแดดจัดในเวลาแข่งและฝึกซ้อม แต่ครั้งที่

แล้วหนาวกว่านี้มาก พื้นสนามมีหิมะ ส่วน

ครั้งนี้ก็ไม่ได้แย่มาก ผมคิดว่าไม่ใช่งานหนัก

มากจนเกินไป”

“โค้ชได้ให้ดูวิดีโอของคู่ต่อสู้แล้ว 

มองโกเลียเป็นทีมที่เล่นเร็วและตัวใหญ่ ผม

คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุก และทุกคนเตรียมตัว

ที่จะลงเล่นกับมองโกเลียให้ดีที่สุด”

“ผมคิดว่าทุกคนมีความสำาคัญเท่ากัน

หมด ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ผมจะพยายามทำา

หน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าได้รับโอกาสลงสนาม”

“เพื่อนร่วมทีมผมว่าดีมากครับ ทุก

คนเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ทุก

คนพยายามเข้าหากันและกัน ฝากเชียร์และ

ติดตามทีมชาติไทย ยู-23 ด้วยครับ”

สำาหรับ ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี จะพบกับมองโกเลีย (เจ้าภาพ)            

ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี รอบคัดเลือกนัดแรก ในวันที่ 

25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ตามเวลา

ประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ

ช่อง ONE31.

ทัพช�้งศึกยู23ลงซ้อมเข้มข้น

กรวิชญ์พร้อมดวลมองโกเลีย

‘โรนัลโด-ซาลาห์’

ไฮไลต์ของศึกแดงเดือด



สุดก็ต้องฟังจากปากท่านหัวหน้าพรรค

โดยตรง ลูกพรรคไม่ควรไปพูด

ถามย้ำาว่า การทำาโพลเพื่อต้องการ

ให้พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำาใน

การจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวในการ

เลือกตั้งสมัยหน้าใช่หรือไม่ เลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐตอบว่า อย่าไปมอง

อย่างนั้น ทุกพรรคการเมืองทำาโพลกัน

หมด ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเมือง

ส่วนกรณีที่มีข่าว ส.ส.น้อยใจนั้น 

ร.อ.ธรรมนัสได้ย้อนถามว่า จะน้อยใจ

เรื่องอะไร และเชื่อว่า ส.ส.ที่เข้าใจจะ

ไม่มีใครน้อยใจ ซึ่งตนก็เป็น ส.ส. มาจาก

การเลือกตั้งของประชาชนชาว จ.พะเยา 

ตนก็ทำาโพลให้ตัวเองตลอด และชอบ

โพลที่มีตำาหนิ เพื่อนำามาปรับปรุง นี่คือ

สิ่งที่ตนยืนยันในฐานะ ส.ส. พร้อมเชื่อว่า 

ส.ส.ที่อยู่กับตนตรงนี้ก็อยากจะฟังว่าเรา

มีจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไร

“การทำาโพลจะเป็นสิ่งที่จะบอก

กับตัวเราเองว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เพื่อ

ปรับปรุงนำานโยบายของพรรคไปสู่การ

ปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์กับประชาชน

ในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ ให้มากที่สุด” 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าว.

ฉีดทะลุ

และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 

5 ราย  

ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 

63 จำานวน 1,841,131 ราย ผู้รักษาหาย

ป่วยเพิ่ม 10,182 ราย ยอดรวมหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 63 จำานวน 1,720,629 

ราย อยู่ระหว่างการรักษา 101,803 

ราย อาการหนัก 2,452 ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 560 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 74 

ราย เป็นชาย 40 ราย หญิง 34 ราย 

ในจำานวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

53 ราย มีโรคเรื้อรัง 18 ราย เป็นเด็ก 

1 เดือน 1 ราย จ.เชียงราย  ทำาให้มี

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 จำานวน 

18,699 ราย 

สำาหรับการฉีดวัคซีนวันที่  22 

ต.ค. 706,378 โดส ฉีดสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ. จำานวน 69,923,540 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 243,731,286 ราย เสียชีวิตสะสม 

4,953,390 ราย 

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 

ได้แก่ กทม. 935 ราย, สงขลา 695 ราย, 

นครศรีธรรมราช 660 ราย, ปัตตานี 512 

ราย,  ประจวบคีรีขันธ์ 445 ราย, ยะลา 

434 ราย, ชลบุรี 373 ราย, เชียงใหม่ 

356 ราย,  สมุทรปราการ 312 ราย และ

สุราษฎร์ธานี 253 ราย

ที่พระบรมราชานุสรณ์ พระลาน

พระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ให้สัมภาษณ์ภายหลังวางพวงมาลาเนื่อง

ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงความ

พร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 46 

ประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ว่า ขอให้อ่านดู

คำาสั่งแล้วกัน ฝ่ายเกี่ยวข้องชี้แจงไปแล้ว 

ทำาไมนายกฯ ต้องมาพูดอีก

เมื่อถามว่าจะขอความร่วมมือ

ประชาชนอย่างไร นายกฯ ตอบว่า สื่อ

ก็ต้องช่วยขอความร่วมมือ ไม่ใช่นายกฯ 

คนเดียว ช่วยกันขยายความไป ซึ่งก็ขอ

ทุกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังเสร็จ

ส้ินพิธี ก่อนนายกฯ จะเดินทางกลับ ได้

พูดคุยกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ คาด

ว่าเป็นการหารือเรื่องการเปิดประเทศ

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ได้เดิน

ทางไปที่จังหวัดภูเก็ต บรรยากาศการ

ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกลับมาคึกคักมาก

ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สังเกต

เห็นได้ว่ามีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา

ใช้บริการมากเพิ่มขึ้นทั้งขาเข้าและขา

ออกด้วย 

ขณะเดียวกัน เม่ือสำารวจบรรยา 

กาศโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญของ

จังหวัดภูเก็ต ได้พบเห็นกิจการร้านค้า

กลับมาเปิดให้บริการเกือบในระดับปกติ

ด้วย จากการลงไปพูดคุยสอบถามกับผู้

ประกอบการรายย่อย พ่อค้า-แม่ค้า ฝาก

ขอบคุณรัฐบาลท่ีให้ภูเก็ตเป็นจังหวัด

นำาร่องในการเปิดประเทศ รวมท้ังยังได้

ฝากขอบคุณนายกรัฐมนตีท่ียังมีมาตรการ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดรัฐบาล

เพ่ิมเงินในโครงการคนละคร่ึงเพ่ิมอีก 

1,500 บาท สนับสนุนการใช้จ่ายในช่วง

สองเดือนสุดท้ายปลายปีด้วย ท้ังน้ี การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยรายงานว่า

จำานวนนักท่องเท่ียวภายใต้โครงการภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ ต้ังแต่วันท่ี 1-21 ตุลาคมน้ี 

สะสม 113 วัน จำานวน 53,120 คน มียอด

เงินใช้จ่ายแล้วกว่า 3,192 ล้านบาท

นายธนกรเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์

การเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

แบบไม่กักตัว และไม่จำากัดพื้นที่ เริ่ม 

1 พฤศจิกายน เป็นการทยอยเปิดตาม

ช่วงเวลาที่ชัดเจน ด้วยกลยุทธ์การเปิด

ประเทศอย่างปลอดภัย (Smart Entry) 

เน้นเฉพาะผู้ท่ีเดินทางเข้ามาทางอากาศ                                                           

เบื้องต้น เพื่อสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐ 

กิจแก่ภาคธุรกิจ เอกชน ประชาชนควบคู่

กับการกำาหนดมาตรการด้านสาธารณสุข

อย่างเข้มงวด โดยมีมาตรการแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.คนไทยและต่างชาติที่เดิน ทาง

จาก 45 ประเทศ +1 เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง เข้ามาโดยไม่จำาเป็นต้องมีการ

กักตัว และสามารถเดินทางได้ทุกจังหวัด 

เงื่อนไขคือผู้ที่จะเดินทางจะต้องพำานัก

ในประเทศที่กำาหนดนั้นๆ ต่อเนื่องอย่าง

น้อย 21 วัน ก่อนที่จะเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทย ยกเว้นคนไทยหรือเดิน

ทางออกจากประเทศไทย ซึ่งต้องมีการ

จองโรงแรม AQ 1 คืน ระหว่างรอผล

ตรวจ RT-PCR

2.ผู้ที่ เดินทางมาจากประเทศ

ไหนก็ได้ (กรณีที่ ไม่เข้าเกณฑ์ ในกลุ่ม

แรก) โดยใช้หลักการเดียวกันโปรแกรม

แซนด์บ็อกซ์  (Sandbox) และต้องเดิน

ทางเข้ามาในพื้นที่นำาร่อง 17 จังหวัด 

(พื้นที่สีฟ้า) คือ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 

มีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง 72 

ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR และมีประกัน

สุขภาพอย่างน้อย 50,000 ยูเอสดอลลาร์ 

จองที่พัก 7 คืน ตามมาตรฐาน และ

ต้องเป็นโรงแรมที่อยู่ใน Sandbox area  

มีการตรวจหาเชื้อซ้ำาในวันที่ 6 หรือ 

7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่

แซนด์บ็อกซ์ และเมื่อครบ 7 วันแล้ว จึง

จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้

3.กรณีกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ทั้ง 2 

ประเภท เช่น คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย 

หรือได้รับแล้วยังไม่ครบ สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข

การกักกัน ในสถานที่ที่ทางราชการ

กำาหนด ทั้งสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้ 

(SQ) สถานกักกันโรคทางเลือก (AHQ) ที่

จัดการโดยเอกชน สถานกักกันโรคของ

หน่วยงานหรือองค์กร (OQ) และสถาน

ที่กักกันในส่วนของโรงพยาบาล (HQ) 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ซ่ึงแต่ละ

กรณีจำาเป็นต้องเข้ารับการกักตัว โดยจะ

มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน บางกลุ่มจะ

มีการกักตัว 7-10 วัน

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ยังกล่าวว่า รัฐบาลและ ศบค.กำาหนด

โครงการเปิดประเทศแบบไม่กักตัว เริ่ม 

1 พ.ย.นี้ สอดคล้องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ 

ไทยและสถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้ม

คลี่คลายดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ระยะเวลาที่ชัดเจนคือ ระยะที่ 1 ช่วง

วัน 1-30 พฤศจิกายน 64 (พื้นที่ 17 

จังหวัดนำาร่อง), ระยะที่ 2 ช่วงวัน 1-31 

ธันวาคม (เมืองหลักหรือจังหวัดที่ มี

สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่น้อย

กว่า 15% ของรายได้จากการท่องเที่ยว

ทั้งหมด และเป็นจังหวัดที่มีพรมแดน

ติดประเทศเพื่อนบ้าน) และระยะที่ 3 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 65 (พื้นที่นำาร่องด้าน

เศรษฐกิจ จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อ

กับประเทศเพื่อนบ้าน) ในแต่ละช่วง

เวลา จะมีการปรับหลักเกณฑ์ที่เหมาะ

สม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดภายในประเทศและประเทศ

ต้นทาง รวมทั้งยังมีการประเมินผล

การเข้าราชอาณาจักรทุก 1-2 สัปดาห์ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดภายในของประเทศนั้นๆ เพื่อ

เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของ

ประเทศต้นทางด้วย

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำาคัญ

สูงสุดในการเปิดประเทศคือ การดูแล

ความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนใน

ประเทศ โดยเน้นกำาหนดประเทศที่มี

ความเสี่ยงต่ำา มีเกณฑ์การฉีดวัคซีน

สูง นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนและ

มีผลตรวจ RT-PCR ขณะเดียวกันก็

ขอคนไทยสร้างความมั่นใจให้กับนัก

ท่องเที่ยว ด้วยการปฏิบัติตนเองตาม

มาตรการสาธารณสุข ดูแลตนเองแบบ

ครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

และทุกกิจการ/กิจกรรม ต้องยึดหลัก 

(COVID-19 Free Setting) เพราะขณะ

นี้ ได้ผ่อนคลายมาตรการและไม่จำากัด

การเดินทางแล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี

ไม่ต้องการกลับมาใช้มาตรการควบคุม

หรือล็อกดาวน์ เพราะจะทำาให้พี่น้อง

ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ

อีก มั่นใจทุกคนร่วมมือร่วมใจ ร่วมกัน

เดินหน้าประเทศไทย เพราะความสำาเร็จ

ในการเปิดประเทศขึ้นอยู่กับคนไทยทุก

คนต้องร่วมมือกัน” นายธนกรกล่าว.

ความกดอากาศต่ำา จากการเฝ้าติดตาม

พายุที่จะเข้ามาอีกระลอก ซึ่งหากคง

ปริมาณการระบายน้ำาวันละ 25 ล้าน 

ลบ.ม. จะมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำาจะไหล

ล้นข้ามคันดินโนนสังอย่างแน่นอน จึง

มีมติในการปรับการระบายน้ำาจากวัน

ละ 25 ล้าน ลบ.ม.เป็น 35 ล้าน ลบ.ม. 

โดยกำาหนดแผนการระบายน้ำาเริ่มตั้งแต่

วันนี้ปรับขึ้นเป็น 28 ล้าน ลบ.ม. วัน

ที่ 24 ต.ค.เป็น 31 ล้าน ลบ.ม. และ

วันที่ 25 ต.ค.เป็น 35 ล้าน ลบ.ม. และ

หากพบว่าพายุที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลาย

เดือน ต.ค. ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่

รับน้ำาของเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่ม ก็อาจจะ

ต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำาตาม

ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาได้นำา

เสนอแผนการดำาเนินงานมาในขณะนี้”

ผวจ.ขอนแก่นเผยว่า ขณะนี้ทุก

ฝ่ายได้เตรียมการรับมือกับมวลน้ำาก้อน

ใหญ่ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ทั้งจากแม่น้ำา

ชี ตามการระบายน้ำาจาก จ.ชัยภูมิ และ

มวลน้ำาหลากจากปริมาณน้ำาฝนท่ีเกิด

พายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่

ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าพื้นที่ตามลำาน้ำาชีรอยต่อ 

จ.ชัยภูมิ ผ่านโคกโพธิ์ไชย มาจนถึงเขต 

อ.เมืองฯ ระดับน้ำาจะลดลงและพื้นที่ลุ่ม

น้ำาพรม-เชิญ มาตามแม่น้ำาพอง ขณะนี้

ระดับน้ำาเพิ่มขึ้น 

ดังนั้นการเร่งเสริมแนวคันดิน 

รวมไปถึงการเร่งอพยพประชาชนมาไว้

ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และการเตรียมการ

ขนของขึ้นสู่ ท่ีสูง ตามแนวแม่น้ำาพอง

และเส้นทางน้ำาของเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะ

ทำางานร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ปภ., 

กรมชลประทาน และหน่วยงานท้อง

ถิ่นในระดับพื้นที่ จะต้องเฝ้าติดตาม

สถานการณ์น้ำา และระดับน้ำาในเขตลุ่ม

น้ำาพรม-เชิญและแม่น้ำาพองในระยะนี้

อย่างใกล้ชิดและตลอด 24 ชม. ขณะท่ี

การระบายน้ำาของแม่น้ำาชีจากการเพิ่ม

การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำา ทำาให้มวล

น้ำาในแม่น้ำาชีในเขต จ.ขอนแก่น ไหล

ได้อย่างคล่องตัวและลดระดับแล้วใน

หลายพื้นที่.

‘อู๊ดด้า’

ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสิน

ใจในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 

พัทลุง ว่า เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา และ

เป็นเรื่องบวก เพราะหากย้อนกลับไป

เมื่อปีที่แล้ว จะเห็นว่าการหาตัวผู้สมัคร

ของพรรคยังอยู่ ในภาวะที่มีคนปฏิเสธ

จำานวนมาก อีกทั้งมีผู้ที่แสดงความจำานง

จะไม่ลงสมัครหลายคน  

“แต่มาถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยน

ไป หลังมีคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ไหลเข้า 

เลือดเก่าไหลกลับ รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่

มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจจำานวนมาก 

ดังนั้นหากเขตไหนมีผู้สมัครเกินกว่า 

1 คน จึงเป็นเรื่องปกติของคนที่แสดง

ความจำานงแล้ว อยากได้รับเลือกเป็น

ตัวแทนพรรค ซึ่งสุดท้ายก็มีกระบวนการ

พิจารณาอยู่แล้วตามข้อบังคับพรรค 

และท่ีสุดจะมีข้อยุติโดยมติพรรคท่ีเป็น

แนวปฏิบัติที่ทำากันมา”

เมื่อถามว่าจะต้องเคลียร์ใจกับ

นายนิพิฏฐ์หรือไม่นั้น นายจุรินทร์กล่าว

ว่า ขอไม่พูดถึงตัวบุคคล และทุกอย่าง

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับพรรค ส่วนที่มี

การตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเลือกคนใน

ตระกูลเดียวกันลงสมัครนั้น พรรคจะ

เป็นผู้พิจารณาว่าใครมีความเหมาะสม

ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) มีดุลพินิจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

กับพรรคอยู่แล้ว

ถามถึงกรณีนายราเมศ รัตนะ

เชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แสดง

เจตนาสมัคร ส.ส.จังหวัดพังงา หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ตอบว่า ทุกกรณี จะ

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน พรรคไม่ได้เพิ่ง

มาคิดตอนนี้ คิดมากว่า 70 ปี และได้

ดำาเนินการมาต่อเนื่อง ไม่มีปัญหา และ

เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะสามารถหาข้อยุติได้

“เป็นเรื่องธรรมดา หากเขตไหน

มีผู้ ให้ความสนใจลงสมัครหลายคนก็จะ

ต้องมีการแย่งกันลง แต่ยืนยันเรื่องนี้จะ

ไม่ทำาให้เกิดรอยร้าวภายในพรรค เพราะ

พรรคยึดกระบวนการตัดสินใจแบบนี้

มายาวนาน ไม่เช่นนั้นคงไม่ยั่งยืนมาได้

ถึงวันนี้ ซึ่งที่สุดแล้วมติพรรคจะเป็นผู้

ตัดสิน” นายจุรินทร์กล่าว

‘จุรินทร์’ เป็นคนเก่ง

ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒน

ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ว่า ในฐานะที่เป็นคนหน้าใหม่ของพรรค

และได้มีโอกาสร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ

นายจุรินทร์ ทำาให้ได้เห็นถึงความต้ังใจ

และทุ่มเททำางานเพื่อแก้ปัญหาเดือด

ร้อนของประชาชนมาโดยตลอด รวม

ทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง

มาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์การ

บริหารงานกระทรวงที่สำาคัญมาหลาย

กระทรวง ที่สำาคัญคือสามารถแก้ปัญหา

เศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดี ซ่ึง

พิสูจน์ได้ชัดเจนจากผลงานที่ผ่านมา

“ท่านจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคยังพิสูจน์ ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เป็นผู้มีวุฒิภาวะในการทำางาน มีวิสัย

ทัศน์พร้อมเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่และ

คนเลือดใหม่เข้ามาทำางานในพรรค ดัง

จะเห็นได้จากการคัดเลือกผู้สมัครว่าที่ 

ส.ก.ของพรรคที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

มาเป็นตัวแทนพรรคเพื่ออาสาทำางานรับ

ใช้พี่น้องประชาชน ส่วนตัวก็ถือเป็นคน

เลือดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำางานในพรรคได้

เพียง 2 ปีกว่า ก็ได้รับโอกาสให้ทำางาน

ที่สำาคัญโดยคำานึงถึงเรื่องความสามารถ

และศักยภาพมาเป็นลำาดับแรก แม้

ตนเองจะไม่มีประสบการณ์การทำางาน

ทางด้านการเมืองมาก่อนหน้านี้ก็ตาม” 

รองโฆษก ปชป.กล่าว

นางดรุณวรรณกล่าวอีกว่า นายจุ

รินทร์มีวุฒิภาวะ มีเหตุผลในการทำางาน 

เป็นคนเปิดกว้าง รับฟังคนอื่นพร้อม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งเป็น

คุณสมบัติท่ีดีของคนท่ีเป็นผู้นำา จึงเชื่อ

มั่นว่านายจุรินทร์จะสามารถนำาพาพรรค

ไปข้างหน้าให้ประสบความสำาเร็จได้

รับความนิยม ควบคู่ไปกับการทำางาน

เพื่อสร้างชี วิตความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับ

ประชาชนได้เช่นเดียวกัน

วันเดียวกันนี้ นายสัณหพจน์ สุข

ศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่พรรค

พลังประชารัฐทำาโพลสำารวจ ส.ส.ใน

พื้นที่ภาคใต้ ผลปรากฏว่า ส.ส.ภาคใต้มี 

14 คน แต่คะแนนผ่านเพียงแค่ 4 คน

เท่านั้นว่า ตนไม่ได้สนใจ เพราะมอง

ว่าเป็นเรื่องที่ ไร้สาระมาก ส่วนที่มีการ

วิเคราะห์กันว่าประเด็นนี้จะถูกนำาไปใช้

เป็นเครื่องมือไม่ส่งลงสมัคร ส.ส.ในการ

เลือกตั้งครั้งหน้า เนื่องจากคะแนนไม่

ผ่านนั้น ตนก็ไม่ได้หวั่นไหว และไม่เห็น

ว่า ส.ส.ใต้ของพรรคจะมีใครรู้สึกวุ่นวาย

คิดอะไรกับเรื่องนี้ คนทำาเขารู้ดีว่าทำาเพื่อ

อะไร และทำาไมต้องมาทำาในพื้นที่ภาคใต้ 

ถามว่าบ้านเกิดตัวเองทำาไมไม่ทำา

“ชาวบ้านเขารู้ เขาไม่ใช่คนโง่ รู้

ว่าใครทำาอะไรเพื่อพื้นที่ ผมสาบานว่าที่

ได้เป็น ส.ส.ครั้งนี้ ไม่เคยซื้อเสียงเลย

สักบาท มั่นใจว่าทองแท้ก็คือทองแท้ 

ไม่จำาเป็นต้องไปด้ินรน แต่ต้องนิ่งและ

ชัดเจน ไม่เต้นตามเรื่องต่างๆ ปัญหาที่

เกิดนี้คือคนต้องการอำานาจ ส่วนพื้นที่

ภาคใต้ ไม่มีปัญหา ผมไม่หนักใจและ

ไม่ยึดติดกับหัวโขน แค่ได้ทำางานให้กับ

ประชาชนก็พอใจแล้ว มั่นใจว่ามีผลงาน

มากมาย จะอยู่พรรคไหนก็ได้ เพราะ

คนใต้เอาที่ตัวบุคคล ถ้าพรรคดี แต่ไม่

ทำางาน เขาก็ไม่เอา ซ่ึงตอนนี้กระแส

พล.อ.ประยุทธ์ ในพื้นที่ภาคใต้ยังดีอยู่ 

เพราะท่านยอมเหน็ดเหนื่อยและอดทน

ทำางานเพื่อประเทศ ไม่มีใครเข้มแข็ง

กว่า พล.อ.ประยุทธ์อีกแล้ว” นายสัณห

พจน์ กล่าว

คนใต้ยังเลือก ‘ประยุทธ์’

ส่วนนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ 

กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องโพล และไม่รู้

สึกต่ืนเต้น เสียใจหรือดีใจ ไม่ได้ติดใจ

เรื่องโพลอยู่ที่การกระทำาต่อวันมากกว่า 

ซ่ึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ มีอุปนิสัย 

วัฒนธรรม ประเพณีก็ไม่เหมือนกัน วัน

นี้เราทำาหน้าที่ ส.ส.อย่างดีที่สุด ส่วน 

ส.ส.อีก 10 คน ที่ระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์

ยังไม่ได้พูดคุยกัน เพราะไม่ทราบถึงการ

ทำาโพล และไม่รู้ว่าเป็นโพลจริงหรือเท็จ 

แต่คิดว่าเป็นการปล่อยมาจากพรรคตรง

ข้าม ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาตนก็ไม่

ได้อยู่ในโพลที่จะได้เป็น ส.ส. และโพล

ระบุว่าภาคใต้แพ้พรรคประชาธิปัตย์ 

แต่สุดท้ายก็ได้เป็นท้ัง 14 คน เวลานี้

สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร

“เลือกตั้งครั้งต่อไปชื่อของ พล.อ. 

ประยุทธ์ก็ยังขายได้ และพรรคยืนยัน

แล้วว่าจะส่ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม ผมคิด

ว่าคนใต้จะเลือก พล.อ.ประยุทธ์มากกว่า

เดิม และจะมี ส.ส.ใต้เพิ่มอีกประมาณ 

6 เขต ภาคใต้จะมีแค่พรรคเก่ากับพรรค 

พปชร.ท่ีจะแข่งขันกัน ไม่มีพรรคอื่น ซึ่ง

ถือว่าไม่รุนแรง เพราะอยู่พรรครัฐบาล

เดียวกันและนโยบายก็ซ้ำากันอยู่” นาย

สายัณห์กล่าว 

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ ชี้แจงว่า การจัดทำาโพลของพรรคใน

พื้นที่ภาคใต้ ที่สื่อมวลชนได้นำาเสนอข่าว

ว่า เรื่องนี้เป็นดำาริของ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งโพลที่

เราจะนำามาทำาต้องมีมาตรฐาน และต้อง

เป็นสำานักโพลที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม 

เป็นเรื่องปกติของทุกพรรคการเมือง โดย

โพลที่จะทำานั้น เป็นการประเมินการ

ทำางาน ทั้ง ส.ส. ผู้สมัคร และว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส. เพื่อให้ได้รู้ว่าอนาคตพรรคพลังประ 

ชารัฐจะต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้าง ถือ

เป็นการนำาจุดอ่อนไปสู่การแก้ไข เพื่อให้

พรรคเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

ตามที่หัวหน้าพรรคต้องการ

เม่ือถามว่า ยังสนับสนุน พล.อ.  

ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ร.อ. 

ธรรมนัสตอบว่า ในเรื่องน้ีเนื่องจากพรรค

เราเป็นสถาบันการเมือง การจะทำาอะไร

ก็ตามจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหาร

พรรคแล้วนำาเรียนหัวหน้าพรรค และท้าย
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14 ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

‘เขื่อนอุบลรัตน์’

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยได้สรุปรายงาน

สถานการณ์น้ำาเก็บกักในพื้นที่ 

เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำาเก็บ

กักของเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่ 2,698 

ล้าน ลบ.ม. หรือ 111% ของ

ความจุอ่าง โดยมีปริมาณน้ำาไหล

เข้าเขื่อนอยู่ที่วันละ 99.82 ล้าน 

ลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำาออก

อยู่ที่วันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

นายสมศักดิ์  จังตระกุล 

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ 

กฟผ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำา

เขื่อนอุบลรัตน์ โดยพบว่าขณะ

นี้มีระดับน้ำาปัจจุบัน +182.66 

ม.รทก. เกินระดับกักเก็บปกติไป 

66 ซม. หรือมีปริมาณน้ำา 2,698 

ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111% ของ

ความจุอ่าง มีน้ำาไหลเข้าเขื่อน 

99.82 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 

25 ล้าน ลบ.ม. ทำาให้ขณะนี้เขื่อน

อุบลรัตน์มีปริมาณน้ำาเกินความจุ

เก็บกักปกติ 267 ล้าน ลบ.ม. ซึ่ง

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กฟผ.

และคณะทำางานได้มีการจำาลอง

สถานการณ์น้ำาเขื่อนอุบลรัตน์ใน

กรณีต่างๆ โดยสรุปได้ว่าหากมี

การระบายน้ำาวันละ 25 ล้าน 

ลบ.ม. จะทำาให้มีความเสี่ยงสูงท่ี

ระดับน้ำาเกิน +183.50 ม.รทก. 

จะส่งผลกระทบต่อคันดินโนนสัง 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำาภู จึงควร

ปรับเพ่ิมการระบายน้ำาเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างน้อย 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อ

วัน   

“เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ของคันดินโนนสัง ซึ่งจะส่งผล 

กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่ 

อ.โนนสัง และชุมชนรอบอ่าง

เก็บน้ำา ด้วยสถานการณ์น้ำาใน

อ่างเก็บน้ำาเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วง

สัปดาห์หน้า 28-30 ต.ค. ท่ีอาจ

จะได้รับผลกระทบจากหย่อม

สาธารณสุข • สธ.ปลื้ม 17 หน่วย

งานสังกัดในสังกัดผ่านการประเมิน

คุณธรรม-ความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2564 

ในระดับ AA และ A จาก ป.ป.ช.

เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2564 

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า 

ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ จาก

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ทั้งหมด 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

ส่วนราชการระดับกรม จำานวน 10 

หน่วยงาน, หน่วยงานของรัฐในกำากับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

จำานวน 4 หน่วยงาน, องค์การมหาชน 

จำานวน 2 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 

จำานวน 1 หน่วยงาน โดย 2 หน่วยงาน                                                       

ได้แก่ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณ 

สุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                 

มีคะแนนการประเมินสูงสุด ได้คะแนน

ร้อยละ 96.67 และ 95.64 ตามลำาดับ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA (95- 

100) 

ส่วนอีก 15 หน่วยงาน ได้แก่ 

กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต 

กรมอนามัย สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา สถาบันพระบรมราช

ชนก  สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม มี

ผลการประเมินอยู่ในระดับ A (85.00-

94.99)

“กระทรวงสาธารณสุขให้ความ

สำาคัญในการดำาเนินงานโดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และประโยชน์

ของประชาชน ได้กำาหนดให้เป็นหนึ่งใน

นโยบายสำาคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ ให้

แก่บุคลากรและมีการปฏิบัติงานตาม

มาตรการการป้องกันการทุจริตอย่าง

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยยึด

ประโยชน์ผู้มารับบริการ ประชาชน และ

สังคมเป็นหลัก” นพ.ธงชัยกล่าว.

17หน่วยงานสธ.โปร่งใสได้AAและA 

กรมราชทัณฑ์ • “ราชทัณฑ์” เผยผู้ต้อง

ขังรับวัคซีนครบ 2 เข็มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่เรือนจำากลางเชียงใหม่จะพ้นจาก

การระบาดซ้ำา 24 ต.ค.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นาย

อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือน

จำาและทัณฑสถานข้อมูล ณ วันที่ 22 

ต.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ว่าพบผู้ติด

เชื้อรายใหม่ 70 ราย (พบในเรือนจำาสี

แดง 18 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้

ต้องขังรับใหม่ 52 ราย) รักษาหายเพิ่ม 

23 ราย เสียชีวิต 1 ราย (จากเรือนจำา

จังหวัดเพชรบูรณ์) ทำาให้มีผู้ติดเชื้อที่ยัง

อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,602 

ราย (กลุ่มสีเขียว 80.4%, สีเหลือง 18% 

และสีแดง 1.6%)

นายอายุตม์กล่าวว่า วันนี้พบการ

ระบาดซ้ำาในเรือนจำากลางฉะเชิงเทรา 

ส่งผลให้มีเรือนจำาสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 13 

แห่ง และเรือนจำาสีขาว 129 แห่ง โดย

มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 68,768 ราย 

หรือ 95% ของผู้ติดเชื้อสะสม 72,448 

ราย เสียชีวิตสะสม 164 ราย คิดเป็น

อัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถาน                                     

การณ์เรือนจำาแพร่ระบาดในวันนี้มีเรือน

จำาที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาดทั้ง

สิ้น 8 แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง และ

ระบาดซ้ำา 4 แห่ง) ขณะที่มีเรือนจำาที่อยู่

ในแผนสิ้นสุดการระบาด หรือ EXIT แล้ว 

5 แห่ง โดยเรือนจำากลางเชียงใหม่จะพ้น

จากการระบาดซ้ำาในวันที่ 24 ต.ค 

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่                                           

ผู้ต้องขัง มีผู้ต้องขังได้รับวัคซีนครบ 2                                

เข็มอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกรมราช 

ทัณฑ์ ได้ดำาเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้ง

สิ้น 313,888 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 

3,946 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้

ต้องขังเข็มที่ 1 จำานวน 221,620 ราย 

และเข็มที่ 2 จำานวน 92,268 ราย.

ราชทัณฑ์คุย!คุกเชียงใหม่พ้นโควิด

รพ.กระทุ่มแบนฉีดไฟเซอร์รอบใหม่ 

สมุทรสาคร • สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (22 ต.ค.) มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ 87 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล 675 ราย  รักษาหายกลับบ้านได้ 15 ราย 

และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 461 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 3,106 โดส เป็นเข็มที่ 

1 จำานวน 1,555 โดส, เข็มที่ 2 จำานวน 961 โดส, เข็มที่ 3 

จำานวน 590 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำานวน 1,270,932 

โดส

ทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบ 

ใหม่ ในวันที่ 26-27 ต.ค. นี้ ที่วัดดอนไก่ดี อำาเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 09.00-11.00 น. โดยผู้ที่มีสิทธิที่จะ

ได้รับการฉีด คือ 1.ผู้ที่ฉีดไฟเซอร์เข็มท่ี 1 และยังไม่ได้รับ

เข็มที่ 2 และ 2.เด็กอายุ 12-18 ปี มีบัตรประชาชนอยู่ใน

จังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนแต่อย่างใด

สงขลาติดเชื้อสูงทุบสถิติ

สงขลา • คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา รายงานผู้ติด

เชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 695 คน แต่ไม่มีการเสียชีวิต นับว่า

พบติดเชื้อสูงที่สุดในรอบ 2 ปี ส่งผลให้ยอดสะสม 42,392 

คน และเสียชีวิตสะสม 176 คน สถิติย้อนหลัง 7 วัน ตั้งแต่

วันที่ 16-22 ต.ค. รวม  4,135 คน เฉลี่ยผู้ติดเชื้อประมาณ

วันละ 590.7 คน 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่พบมากในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อใน

ครอบครัวมากที่สุดร้อยละ 80 และติดต่อกับประมาณ 2 

เดือน ที่พบมากในชุมชน อ.จะนะ หาดใหญ่ เมืองฯ สิงห

นคร รัตภูมิ สะบ้าย้อย สะเดา บางครอบครัวสมาชิกติดเชื้อ

ทั้งหมดจากความบกพร่องในมาตรการส่วนบุคคลและยังไม่

ได้รับวัคซีนร้อยละ 90-95 และรองพบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติด

เชื้อในชุมชน โรงงาน ตลาด ร้านค้า และบริษัท เช่นเดียว

กับกลุ่มอื่นๆ แต่มีแนวโน้มลดลง 

รายงานข่าวว่า ในขณะเดียวกันผู้ที่ ได้รับวัคซีนร้อย

ละ 53.67 ของกลุ่มเป้าหมาย 1.4 ล้าน ซึ่งยังน้อยมาก ได้

รับวัคซีนสะสมเข็ม 1 จำานวน 798,276 คน,  วัคซีนสะสม

เข็ม 2 ประมาณ 547,766 คนหรือร้อยละ 36.83 ในเดือน 

ต.ค.เปิดให้ลงทะเบียน “สงขลาสปีด” ให้ประชาชนได้รับ

วัคซีนร้อยละ 70 

เชียงใหม่ติดโควิดพุ่ง 461 ราย

เชียงใหม่ • สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 461 ราย 

โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 456 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อ

จากต่างจังหวัด ทำาให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2564 อยู่ที่ 9,660 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลทุก

ประเภท 3,539 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 853 ราย, 

โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ Community Isolation (CI) และ 

Hospital 1,421 ราย, โรงพยาบาลรัฐ 465 ราย, โรงพยาบาล

เอกชน 732 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 68 ราย

ประจวบฯ ติดเชื้อใหม่ 445 คน

ประจวบคีรีขันธ์ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

รายงานผู้ป่วยโควิดติดเชื้อรายใหม่ 445 คน ติดอันดับ 5 

ของประเทศ เป็นสถิติสูงสุดจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2564  ขณะที่ อ.หัวหิน ก่อนเปิดเมืองรับนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 คน  สำาหรับ อ.ปราณบุรี ทำาสถิตินิวไฮ

สูงสุดอีกครั้งในรอบสัปดาห์ มีผู้ติดเชื้อวันเดียว  362 คน มี

คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง 4 แห่ง 

แคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ บ้านพักคนงานโรงงาน

สับปะรดกระป๋อง พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว

ชาวเมียนมา   ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนนำาผู้ป่วยโค

วิดสีเขียวไม่แสดงอาการในพื้นที่ อ.ปราณบุรี ไปรักษาที่โรง

พยาบาลสนามในอำาเภออื่น

นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รักษาการสาธารณสุขอำาเภอ

หัวหิน กล่าวว่า พื้นที่ อ.หัวหินยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิน

วันละ 10 คน จากสัดส่วนประชากร เกินจากมาตรฐานท่ี 

ศบค.กำาหนด ต้องติดตามว่าจะมีปัญหากับการเปิดเมืองเพื่อ

รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวในเขตเทศบาลเมือง

หัวหินหรือไม่ หรือหน่วยงานส่วนกลางอาจมีการผ่อนปรน

มาตรการ สำาหรับคลัสเตอร์ตลาดฉัตร์ ไชยท่ีผ่านมา มีผู้ติด

เชื้อจำานวนมาก แต่หลังจากนำาผู้ประกอบการกว่า 500 คน 

ตรวจแบบ RT-PCR แล้ว ภายในสัปดาห์หน้าจะตรวจคัด

กรองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ATK อีกครั้ง และหลังวันหยุด

ยาว 4 วัน จะมีการติดตามการเกิดคลัสเตอร์ใหม่.



15สัมภาษณพิเศษ

บางคนรูดีวาที่เขาไปในสภา ไดเปน ส.ส.ก็เพราะกระแสพรรค 

และคร้ังหนาคงไมไดกลับมาแน� พอไปเจอเงิน 30 ลาน  40 ลาน 50 ลานบาท 

ก็คิดวาชีวิตนี้ ชาตินี้คงไมไดเจอแบบนี้แน�ๆ ก็เอาไป คือกะวาเปน ส.ส.

ครั้งเดียว ใครทํางานแทบตายทั้งชีวิตก็ไมเคยเจอหรอก 30 ลาน 50 ลาน 

ซึ่งก็มีการซื้อกันเปนจริงเปนจังดวย 

รวมๆ 572 คน จนสุดทายคัดเลือกและสงลงสมัครทั้งนายก อบต.

และสมาชิกสภา อบต.สองรอยกวาแหง ซึ่งสวนใหญจะเปนผู

สมัครหนาใหม ไมไดเคยเปนนายก อบต.มากอน 

 สําหรับนโยบายหลักในการหาเสียงก็จะมี 9 นโยบายหลัก 

และ 42 ประเด็นยอย โดย 9 นโยบายหลักก็เชน 1.นโยบายเกี่ยว 

กับดานโควิด 2.นโยบายดานการศึกษา 3.นโยบายดานสุขภาพ 

4.นโยบายดานการเดินทาง 5.นโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

เปนตน 

“กอนหนานี้เราก็เคยโดนเตะสกัดเร� องลมสถาบัน แตตอนนี้

คนรูแลววามันไมใช ก็ทําใหคนกลับมาจะขอลงสมัคร อบต.รอบนี้

กับคณะกาวหนาเยอะ โดยกอนหนานี้สมัยพรรคอนาคตใหมโดน

ยุบใหมๆ แลวกลุมเราไปหาเสียงตอนเลือกตั้ง  อบจ. มันก็มีการ

สรางกระแสออกมาเยอะเลย จนเราไมรูจะสกัดอยางไร เพราะไม

เคยมี บางที่มีการบอกวาอยาไปเลือกพวกพรรคลมเจา ซึ่งมันไมมี 

เพราะตอนนี้ก็เห็นอยูแลววาไมไดลมเจา มันไมมี พอคนเริ่มรูแลว

วาไมใช เพราะเปนเร� องของการเสนอแนวคิดทางดานกฎหมายใน

เร� องการปฏิรูป ก็ทําใหคนกลับมาสนใจลงทองถิ่นกับคณะกาวหนา

กันเยอะ” 

และการที่คณะกาวหนาสงคนลงเลือกตั้งโดยเฉพาะนายก 

อบต.จํานวนหนึ่ง ทําใหหลายคนยอมอยากรูวา คณะกาวหนา

ตั้งเปาวาผูสมัครของคณะกาวหนาน�าจะไดรับเลือกกี่คน เร� องนี้ 

ชํานาญ บอกเปาหมายดังกลาววา ถาโดยสถิติที่คณะกาวหนาเคย

ได อยางตอนเลือกตั้งเทศบาลเราไดมาประมาณ 10 เปอรเซ็นต 

เราก็คิดวา อบต.รอบนี้ก็คิดวาถาไดเขามาสัก 10 เปอรเซ็นตของ

คนที่สงไป ก็ถือวาโอเคแลว

 สวนการหาเสียง แกนนําคณะกาวหนาจะลงไปชวยหา

เสียง แตจะไมไปในลักษณะไปเดินตามตลาด รวมถึงไมไปเดิน  

แจกโบรชัวรการหาเสียงแบบตอนเลือกตั้ง ส.ส. เพราะยุทธวิธีการ

หาเสียงลักษณะดังกลาวมันไมคอยไดผล อันนี้พูดกันตรงๆ แตจะ

ไปในลักษณะการใหกําลังใจผูสมัครของคณะกาวหนา ไปพูดคุยกับ

ผูสมัครเพ� อดูวาเขามีปญหาอะไรบาง เชนโดนวิชามารอะไรหรือ

ไมในการหาเสียง รวมถึงอาจมีการใหคําแนะนําในเร� องกลยุทธ

การหาเสียงตางๆ เพราะแคมเปญการหาเสียงจะไมเหมือนกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. เพราะการสัมผัสอะไรตางๆ ประชาชนจะสัมผัส

คนในทองถิ่นเปนหลัก  เพราะนโยบายระดับชาติมันไกลกวาระดับ

ทองถิ่น 

-อิทธิพลบานใหญหรือนักการเมืองระดับชาติตอการเมือง

การเลือกตั้งทองถิ่น มีลักษณะอยางไร?

โดยธรรมชาติแลวเร� องของบานใหญอะไรตางๆ เราก็ไมวา

อะไร เพราะเร� องความสัมพันธกับการเมืองในระดับทองถิ่น ที่อาจ

เปนแบบอุปถัมภค้ําจุน 

คําวาอุปถัมภไมไดเปนลบ เชนอาจเคยชวยเหลือกันยาม

เจ็บไขไดปวย ก็มีการชวยเหลือกัน ก็วากันไป แตของเราคือ

ตองการพิสูจนวาจะตองมีอะไรใหมๆ เกิดขึ้น เชนการตองใหรูวา

เงินงบประมาณของทองถิ่นทุกบาท จะมีการนําไปใชทําอะไร ก็นํา

เสนอสิ่งนี้ใหประชาชนไดเปรียบเทียบ เร� องบานใหญก็ไมไดแปลก

อะไร ถาเขาไมไดซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตหากพบวามีการซื้อสิทธิ์ขาย

เสียง ก็ใหผูสมัครของเรารายงานมา  เราก็แจง กกต.ไป 

สวนความสัมพันธของ อบต.กับการเมืองระดับชาติเชนพวก 

ส.ส. เทาที่ดูพบวาไมคอยมีความสัมพันธถึงกันสักเทาไหร สังเกต

ไดจากไมมีพรรคการเมืองประกาศเร� องการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ มี

แตคณะกาวหนา สวนเร� องการซื้อเสียง ผมเช� อวาก็คงมี แตคนมี

ความสํานึกกันเยอะ เดี๋ยวนี้ก็มีที่ไดเงินไปแตเขาก็ไมเลือก 

-คิดวาเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ จะมีจุดเปลี่ยนจนทําใหเกิด

การพลิกโฉมหรือถายเลือดใหมหลายแหงหรือไม? 

ในการเลือกตั้ง อบจ.และเทศบาลที่ผานมา จะพบวาคนที่ได

รับเลือกเขาไปเปนคนหนาใหมแทนคนเดิมประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง 

หรือระหวางหนาใหมกับคนเดิมในสัดสวนหาสิบ-หาสิบ แตอยา

ลืมวาการเลือกตั้ง อปท.ที่ผานมาทั้งหมดมันไมมีจุดเช� อม บางที

จะไปเสนอไปผลักดันเร� องนโยบายหรือกฎหมายอะไรตางๆ ทําไม

ได เพราะตางคนตางเปนอิสระซึ่งกันและกัน แมจะมีองคกรอยาง

สมาคม อบจ.แหงประเทศไทย  หรือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย แตก็จะเปนลักษณะแบบหลวมๆ 

แตหากไดมีคนของคณะกาวหนาเขาไปใน อปท. ซึ่งคณะ

ชํานาญ จันทรเรือง แกนนําคณะกาวหนา-อดีตรองหัวหนา

พรรคอนาคตใหม วิเคราะหสถานการณการเมืองในชวงตอจาก

น้ี ภายใตความเช� อท่ีวา ยังไงรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

อยูไมครบเทอมแน�นอน จะมีการยุบสภาเกิดข้ึน ดูแลวคงไมเกิน

ไตรมาสแรกของป 2565 และม่ันใจวาเม� อมีการเลือกต้ัง พรรคกาว

ไกล หรืออนาคตใหมจะได ส.ส.ปารต้ีลิสตมากท่ีสุด 

...การเลือกต้ังคร้ังตอไปท่ีจะกลับไปใชบัตรสองใบแบบ

รัฐธรรมนูญป 2540 และ 2550 ผมมองวาระบบดังกลาวคงทําให

พรรคเล็กๆ หายไป บางพรรคการเมืองจึงพยายามจะย� นเร� องให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแกไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหากตอไปใชระบบ

บัตรสองใบจะทําใหเหลือแตพรรคใหญๆ  ไมก่ีพรรคการเมือง สวน

พรรคขนาดกลางก็มีแนวโนมจะเล็กลง 

อยางไรก็ตาม ตอนน้ีสถานการณและเวลามันเปล่ียนแปลง

ไปมากตอนใชรัฐธรรมนูญป 2540 ท่ีใชบัตรสองใบในการเลือกต้ัง 

ผานมาถึงตอนน้ีเทากับผานมาย่ีสิบกวาปแลวอยาง พรรคเพ� อไทย 

เองก็มีไมรูก่ีกลุม

 สวนพลังประชารัฐย่ิงไมตองพูดถึง ตอนน้ีก็มีไมรูก่ีกลุม ซ่ึง

เพ� อไทยก็คงอาจได ส.ส.เยอะ แตดูแลวคงไมน�าจะได ส.ส.หลังเลือก

ต้ังแบบแลนดสไลดแบบตอนใชรัฐธรรมนูญป 2540 เพราะระยะ

เวลามันเปล่ียนไปเยอะ และแกนนําหลายคนตอนน้ีก็ไมไดอยูกับ

เพ� อไทย ไปอยูกับพรรคอ� นเยอะ สวนพลังประชารัฐ ตอนน้ีก็คงเอา

ตัวใหรอดกอน ผมดูแลวคงลําบาก เผลอๆ จะแพพรรคกาวไกลก็ได 

อันน้ีไมไดเชียรกาวไกล เพราะคะแนนนิยมพรรคกาวไกลดี เพียง

แตการเลือกต้ังในระบบ ส.ส.เขตอาจลําบาก 

...ผลสํารวจของสํานักตางๆ ท่ีทํากันอยางนิดาโพล-สวนดุสิตโพล 

แตจริงๆ แลวโพลท่ีพรรคการเมืองท้ังหลายทําจะแมนท่ีสุด เพราะกลุม

ตัวอยางจะเยอะ เพียงแตไมไดเปดเผยออกมา โพลพรรคการเมืองจะ

มีการประเมินสถานะตัวเองตลอด รวมถึงการสํารวจพรรคการเมือง

ตางๆ วาจะสงใครลง มีการสํารวจความนิยมหมด เพ� อดูถึงโอกาสจะ

ชนะหรือโอกาสจะแพ เขาทํากันมาตลอด โพลพวกน้ีจะแมนยํากวา

โพลท่ัวไป เพียงแตไมไดเปดเผย เพราะเขาจะเอาไวใชเพ� อประโยชน

ของตัวเอง โพลพวกน้ีจะถึงข้ันกําหนด MAP รายพ้ืนท่ีออกมาเลย 

“บอกไดเลยวา ถาเร� องกระแสพรรค ทางพรรคกาวไกลมา

อันดับหน่ึง การเลือกต้ังบัตรสองใบ ถาคะแนนรวมปารต้ีลิสต ผมเช� อ

วาพรรคกาวไกลไดท่ีหน่ึง แต ส.ส.เขตคงใหสองพรรคใหญ คือเพ� อ

ไทยกับพลังประชารัฐเขาแยงกัน เพียงแตวาสัดสวน ส.ส.ปารต้ีลิสต

ตามระบบใหมมีนอย คือมีแค 100 ท่ีน่ังเทาน้ัน”

-จากบทเรียนเร� อง ส.ส.งูเหาในอนาคตใหมและกาวไกล คิดวา

หลังจากน้ีพรรคกาวไกลตองสกรีนคนท่ีจะเขามาในพรรคหรือสงลง

เลือกต้ังใหมากข้ึนหรือไม?

ผมในฐานะท่ีก็เคยอยูอนาคตใหมและเคยเขาไปมีสวนรวมใน

การคัดเลือกคนท่ีอนาคตใหมสงลงเลือกต้ัง เร� องน้ีก็ไมไดอยากจะแกตัว 

แตก็ตองเขาใจวาระยะเวลาในชวงตอนเลือกต้ังป 2562 มีเวลากระช้ัน

ชิดมาก มีเวลาแคประมาณสามสัปดาหในการคัดเลือกคนลงสมัครรับ

เลือกต้ัง ตอนน้ันพรรคอนาคตใหมท่ีเปนพรรคใหม ไมมีฐานคะแนน

อะไร ก็ตองเนนการสัมภาษณ ซ่ึงหลายคนท่ีเขามาก็ตอบ-พรีเซนตดี

หมด พูดเร� องทัศนคติประชาธิปไตย 

บางคนเขาก็รูดีวา ท่ีเขาไปในสภา ไดเปน ส.ส.ก็เพราะกระแส

เลือกตั้งรอบหนา เกาอี้ปารตี้ลิสต 

พรรคกาวไกลจะไดเยอะสุด

กับพรรคการเมืองบางพรรคไดก็จะดีกับทองถิ่น? 

มันก็จะดีในแงวาพรรคการเมือง นักการเมืองทําในนาม

พรรค ผมเช� อแบบนั้น เราปฏิเสธไมไดหรอก แตหากทําในนาม

บุคคลก็อาจมีเร� องของอุปถัมภบางเปนธรรมดา มันก็ไมตางจาก

บานใหญ 

-การที่คณะกาวหนาลงมาในสนามทองถิ่น แตเวลาผล

เลือกตั้งทองถิ่นออกมา เชนการเลือกตั้ง อบจ.ที่ ไมประสบความ

สําเร็จ ก็ทําใหมีการไปมองวากระแสของแกนนําคณะกาวหนา 

โดยเฉพาะธนาธร จึงรุงเรืองกิจ กระแสนิยมตกแลว ไมแรง

เหมือนเดิม?

เรายอมรับวาอยางการเลือกตั้ง อบจ.เราทําไมถูกวิธี อันนี้

ก็พูดกันตรงๆ คือตอนนั้นเราไปเนนเร� องการเมืองที่เปนการเมือง

กระแสระดับชาติ พวกแคมเปญการเลือกตั้งระดับชาติมาใช ซึ่ง

ปรากฏวาคาแรกเตอรของการเมืองทองถิ่นมันไมใช เราจึงกลับ

มาปรับเปลี่ยนในการเลือกตั้งระดับเทศบาล ที่ทําใหคนที่คณะ

กาวหนาสงไปไดรับเลือกตั้งเขามาบาง แมจะเปนแคเทศบาล

ตําบลก็ตาม แตถือวาเราก็มีโอกาสไดแสดงฝมือแลว 

“คณะกาวหนาก็มีการเปลี่ยนยุทธวิธีมา เราเช� อวาการ

เลือกตั้งทองถิ่นสองครั้งที่ผานมา ทั้ง อบจ.และเทศบาล เราได

บทเรียน ไดตัวอยาง ไดประสบการณมา จากนี้เราก็จะพัฒนา

ขึ้นไป” 

...สวนหลังจากนี้ก็แน�นอนวา เร� องการเมืองระดับชาติที่จะมี

ไปถึงทองถิ่นก็จะผลักดันเร� องตางๆ ตอไป เชน การเสนอกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปทองถิ่นทั้งหลาย เชน เร� อง จังหวัด

จัดการตนเอง หรือ การบริหารงานบุคคลใน อปท. ซึ่งที่ผาน

มาทองถิ่นก็มีปญหาเยอะ เชน ถูกรวบอํานาจ เพราะอยางคําสั่ง 

คสช.บางคําสั่งที่เกี่ยวของกับเร� องนี้ จนถึงตอนนี้ก็ยังไมถูกยกเลิก 

...มองวาการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ผลที่ออกมาก็น�าจะดี

ขึ้นกวาเดิม น�าจะดีกวาตอนเลือกเทศบาลและ อบจ. ก็อยาเพิ่ง

ใจรอน มันจะเปลี่ยนแบบหนามือเปนหลังมือภายในวันเดียว

ไมได เราก็ถือวาเราไดจุดประเด็นขึ้นมาแลว เพราะที่ผานมา

จะเห็นไดวาไมคอยมีใครสนใจเร� องการเมืองทองถิ่น ยกเวนแค

ของกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการที่คณะกาวหนาจะสงคน

ลงทองถิ่นก็ไมใชเร� องแปลก ก็เหมือนกับที่เคยมีกอนหนานี้ เชน 

คณะมดงาน 

-ที่ผานมารัฐบาลพลเอกประยุทธตั้งแตยุค คสช.จนถึงตอน

นี้ ถูกมองวาไมคอยอยากปลดล็อกเรงใหมีการเลือกตั้งทองถิ่น

หากไมจําเปน อยางการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ก็ยังไมชัดเจนวาจะ

เลือกชวงไหน? 

สําหรับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ก็ชัดเจนเลยคือ เปนคน

ของเขา และจริงอยูทองถ่ินไมสามารถทําใหใครเขาไปเปนผูแทนฯ 

ได แตทําใหคนไมไดเปนผูแทนฯ ได เพราะฉะน้ันตราบใดท่ียังไมชัวร 

เขาก็จะไมยอมใหมีการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จนคน

พูดกันวาตราบใดท่ีผลโพลยังคงบอกวา ชัชชาติ สิทธิพันธุ ยังนําอยู 

ก็คงทําใหกวาจะยอมใหมีการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.คงอีกนาน และผม

เช� อวากอนจะใหมีการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. เขาคงยุบสภากอนจะมี

การเลือกต้ังผูวาฯ กทม. เขาคงไมยอมใหผูวาฯ กทม.จากฝายอ� นมา

คุม กทม.ในชวงมีการเลือกต้ังใหญ 

      

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

พรรค และครั้งหนาดูแลวคงไมไดกลับมาแน� พอไปเจอเงิน 30 

ลาน 40 ลาน 50 ลานบาท ก็คิดวาชีวิตนี้ ชาตินี้คงไมไดเจอ

แบบนี้แน�ๆ ก็เอาไป คือกะวาเปน ส.ส.ครั้งเดียว ก็จบแลว ใคร

ทํางานแทบตายทั้งชีวิตก็ไมเคยเจอหรอก 30 ลาน 50 ลาน ซึ่ง

ก็มีการซื้อกันเปนจริงเปนจังดวย 

ชํานาญ-อดีตรองหัวหนาพรรคอนาคตใหม ยังประเมิน

สถานการณการเมืองตอจากน้ีวา จะมีการยุบสภาเกิดข้ึนแน�นอน 

รัฐบาลจะอยูไมครบเทอม ดวยเหตุผลจากเง� อนไขการเมืองตางๆ 

เชน ปญหาในพลังประชารัฐจากกลุมการเมืองตางๆ ท่ีคงเคลียร

กันยาก ย่ิงหลังการเปดประชุมสภาจะทําใหเกิดการตอรองกันใน

การโหวตออกเสียงมติสําคัญๆ เชน การผานรางกฎหมายสําคัญ

ของรัฐบาล ดูแลวน�าจะมีการยุบสภาภายในชวงไตรมาสแรกของ

ป 2565 

สวนเร� องการต้ังพรรคใหมบางพรรคท่ีมีขาวออกมากอน

หนาน้ี ผมก็ยังไมเช� อ เพราะการต้ังพรรคการเมืองไมใชเร� องงายๆ 

ย่ิงไปเอาอดีตขาราชการระดับสูงท่ีเพ่ิงเกษียณอายุราชการมาทํา

พรรคดวยแลว คนพวกน้ีใหไปยกมือไหวคนอ� นกอนทําเปนท่ีไหน 

ก็ตองเงินทุบอยางเดียว ก็มีบทเรียนมาแลว อยางนักธุรกิจใหญ

คนหน่ึงท่ีต้ังพรรคแลวใชเงินไป 800 กวาลานบาท ท่ีเขาออกมา 

บอกวา คนในพรรคนึกวาผมเปนตูเอทีเอ็ม ย่ิงเม� อพลังประชารัฐ

ชิงบอกแลววาจะเสนอช� อพลเอกประยุทธเปนแคนดิเดตนายกฯ 

ก็ทําใหคนท่ีคิดจะต้ังพรรคแลวเสนอช� อพลเอกประยุทธดวยเร่ิม

ลังเลแลว สวนท่ีพลเอกประยุทธอาจจะไมยอมวางมือการเมือง ก็

คงเพราะเกรงจะถูกเช็กบิล 

กาวหนาเขาก็เช� อมกับพรรคกาวไกล ทําใหเวลาหากจะมีการเสนอ

กฎหมายอะไรตางๆ ที่เกี่ยวกับเร� องทองถิ่น เชน อบต.ก็สามารถ

เสนอเปนราง พ.ร.บ.ฉบับแกไขปรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทอง

ถิ่นได ซึ่งที่ผานมาอาจทําไมคอยไดหากทองถิ่นไมมีการเช� อมกับ

พรรคการเมือง

 -การที่ผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่นสามารถเช� อมโยง
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No State Without City 

ศึกเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ 

‘เลือดใหมจะชนะเกินครึ่ง’

ารหาเสียงเลือกตั้งทองถิ่น ที่รอบนี้เปนการเลือกตั้ง 

นายกองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต.) และ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) ทั่ว

ประเทศ 5,300  แหง พบวาหลายพื้นที่เริ่มเปนไปอยางคึกคักและ

เขมขน โดยจะมีการเลือกตั้งกันวันที่ 28 พ.ย.64 

สําหรับการเลือกตั้งทองถิ่นระดับ อบต.รอบนี้ ความ

เคล� อนไหวหนึ่งที่หลายฝายใหความสนใจก็คือ การที่ คณะ

กาวหนา ที่มี ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และอดีต ส.ส.พรรคอนาคต

ใหมหลายคนเปนแกนนํา ไดสงคนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนายก 

อบต.และสมาชิกสภา อบต.หลายแหงทั่วประเทศ  โดยในสวน

ของนายก อบต.มีประมาณ 210 แหง หลังกอนหนานี้คณะ

กาวหนาเคยสงคนลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งทองถิ่น ในสวนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลมาแลว 

ชํานาญ จันทรเรือง แกนนําคณะกาวหนา-อดีต ส.ส.และ

อดีตรองหัวหนาพรรคอนาคตใหม ที่เปนนักการเมือง ทั้งเปน

อดีตนักวิชาการอิสระที่ผลักดันและทํางานเร� องการกระจายอํา

นาจและการเมืองการเลือกตั้งทองถิ่นมาตลอดหลายสิบป กลาว

ถึงการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้  โดยเฉพาะการขยับในสนามทอง

ถิ่น อบต.ของคณะกาวหนา  โดยบอกวาคณะกาวหนาตั้งเปาวา 

ผลการเลือกตั้ง อบต.ที่ออกมาน�าจะมีคนที่ลงสมัครในนามคณะ

กาวหนา ไดรับเลือกประมาณสิบเปอรเซ็นตของจํานวนที่สงลง

เลือกตั้ง 

โดยการสัมภาษณเริ่มดวยการที่ ชํานาญ-แกนนําคณะ

กาวหนา กลาวถึงบทบาทหนาที่ของ อบต.จะคลายกับเทศบาล 

เพียงแตที่มาที่ไปของตัวแทนแตละชุมชนจะแตกตางกัน เชน 

เทศบาลตําบลก็มีสองเขต, เทศบาลเมืองก็มีสามเขต, เทศบาลนคร

ก็มีสี่เขต เขตละหกคน แตของ อบต.จําเพาะของแตละหมูบาน

จะมีตัวแทนอยูใน อบต. โดยหลาย อบต.พบวาไมยอมยกสถานะ

เปนเทศบาลแมจะมีรายไดเกิน เชน อบต.ราชาเทวะ จังหวัด

สมุทรปราการ มีรายไดปละสี่รอยกวาลานบาท หรือ อบต.

บางพลี สมุทรปราการ มีรายไดปละรวมเจ็ดรอยกวาลานบาท 

ซึ่ง อบต.ใหเหตุผลเชน หากเปนเทศบาลแลว ตัวแทนจะอยูแตใน

เมือง และอีกอยางที่เปนมายาคติคือ เขาไปมองวาพอ อบต.เปน

เทศบาลก็จะมีหนาที่เพิ่ม แลวจะมีการเก็บภาษีเพิ่ม แตลึกๆ แลว

ก็คือเพราะหากมีการยุบรวมจนเปนเทศบาล ก็จะทําใหผูบริหาร 

อบต.สูญเสียตําแหน�งไป 

“อบต.ก็คือรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่เปนชนบท 

เพราะเทศบาลถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเมือง ซึ่ง 

อบต.ใกลชิดและมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับชาวบานมากที่สุด 

มากกวาเทศบาลเลยก็วาได”

สวนนายก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ก็คือหัวหนา

ฝายบริหารใน อบต. ก็เหมือนนายกเทศมนตรีในเทศบาล  หรือ

นายก อบจ.ในองคการบริหารสวนจังหวัด  

...การเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศที่จะมีขึ้นวันที่ 28 พ.ย. นี้ 

เน� องจากที่ผานมาไมมีการเลือกตั้ง อบต.เกิดขึ้นมาหลายปแลว 

ทําใหเม� อมีการเริ่มตนกันใหมจึงเกิดการเลือก อบต.พรอมกันใหม

หมดทั่วประเทศ เชนเดียวกับการเลือกตั้งระดับ อบจ.และเทศบาล

กอนหนานี้ ซึ่งจริงๆ อบต.บางแหงไมไดมีการเลือกตั้งเลยมารวม

สิบป เพราะกอนหนา คสช.ทํารัฐประหารป 2557 อบต.บางแหง

มีวาระกําลังจะครบสี่ปอยูแลว  กําลังตองมีการเลือกตั้ง อบต. แต

พอเกิดรัฐประหารขึ้นแลวไมมีการเลือกตั้งทองถิ่นใดๆ เกิดขึ้น เลย

ทําใหรวมระยะเวลาแลว อบต.บางแหงก็ไมมีการเลือกตั้งมารวม

สิบป หลายแหงเลยลากยาวมาถึงปนี้ บางแหงคนใน อบต.เรียก

ไดวาเปนกันจนเบ� อ ซึ่งมันก็กอใหเกิดความเสียหาย เพราะบางที

คนที่อยูไมไดมีความริเริ่มอะไร แตตอนนี้เม� อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น 

มันก็ทําใหมีการแขงขัน ตองแขงกันสรางผลงาน 

ชํานาญ แกนนําคณะกาวหนา มองวา การเลือกตั้ง  อบต.

ครั้งนี้พบวาประชาชนต� นตัวกันมาก ซึ่งแน�นอนวาคนที่อยูใน 

อบต.มานานมันก็มีทั้งขอดีและขอเสีย บางคนอยูมานานมีโอกาส

ไดสรางผลงาน เพราะไมมีคูแขง แตกลับกันโดยธรรมชาติคนมัน

จะเริ่มเบ� อ ถึงเกงมาจากไหน แตพออยูนานๆ  คนจะเริ่มเบ� อ 

“โอกาสการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ

ครั้งนี้ ผมคิดวาน�าจะเกินครึ่งที่จะไดผูบริหาร อบต.หนาใหม 

อยางการเลือกตั้ง อบต.และ

เทศบาลกอนหนานี้ พบวามีการ

เปลี่ยนแปลงคือไดคนใหมเขาไปเกิน

ครึ่ง คนเกาแพเลือกตั้งเยอะ สาเหตุ

เพราะภูมิทัศนการเมืองมันเปลี่ยน 

คนในพื้นที่เริ่มเบ� อ ยิ่งกับคนที่ ไมมี

ผลงาน เพราะการเมืองทองถิ่นมันเล็ก 

คนเห็นกันหมด คนไหนใครทําอะไร ใครมี

ความไมชอบมาพากล โดยแมจะจับไมได

ไลไมทัน แตมันก็เห็นกันอยู”

...อยางเชนบางคนพอเขาไปทํางาน

แลว จากที่เคยอยูในบานหลังเล็กๆ ก็กลาย

เปนมีบานใหญขึ้น มีรถยนตคันใหมที่คัน

ใหญขึ้น หรือเห็นมีการนํางบพัฒนาในพื้นที่

ไปเอื้อประโยชนพรรคพวกเดียวกัน 

No State Without City

ไมมีรัฐหรือประเทศใดที่เจริญแลว 

โดยปราศจากทองถิ่นที่เจรญิ

สําหรับเร� องความสัมพันธของการเมืองทองถิ่นกับการเมือง

ระดับชาติ ชํานาญ-ที่ติดตามเร� องการเมืองทองถิ่นมาตลอด ให

ทัศนะวา การเมืองจริงๆ แลวมีความสัมพันธกันไปหมด แยกกัน

ไมออกระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองทองถิ่นเพราะจริงๆ 

มันเอื้อกัน

มีคํากลาวของปรมาจารยนักรัฐศาสตรบางคนพูดกันวา  No 

State Without City คือ ไมมีรัฐหรือประเทศใดที่เจริญแลว โดย

ปราศจากทองถิ่นที่เจริญ เพราะหากไปดูประเทศที่เจริญแลว 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาจะเจริญ สวนประเทศไหนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมเจริญ ประเทศก็จะไมคอยเจริญ ซึ่งหลัก

การสําคัญของเร� องทองถิ่นก็คือ ไมมีใครรูปญหาทองถิ่นดี

กวาคนทองถิ่น เพราะเขาเกิดที่นั่น เขาเห็นธรรมชาติ 

เห็นทุกอยางในทองถิ่น เขารูเร� องทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ รูคาแรกเตอรของคนที่นั่นวามีนิสัยใจคอ

อยางไร จึงไมแปลกที่การเมืองทองถิ่นจะเช� อม

กับการเมืองระดับชาติ เพียงแตคาแรกเตอรมัน

จะตางกันเทานั้นเอง ซึ่งหลายประเทศมีความ

ชัดเจนตรงนี้ No State Without City  เชน 

สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, อินเดีย, เยอรมนี

อยางนายกรัฐมนตรีคนใหมของ

เยอรมนี โอลาฟ ชอลซ  ก็เคยเปนนายก

เทศมนตรีคนแรกของนครฮัมบูรก หรือ

คนที่พูดวา No State 

Without City ก็คือคํากลาวของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองโคโลญ 

(คอนราด อาเดนาวร) และเม� อไปดูการเมืองในตางประเทศ เชน

ที่ฝรั่งเศส พบวาในกลุมสมาชิกวุฒิสภาของฝรั่งเศส ครึ่งหนึ่งเปน

โควตาที่มาจากการปกครองสวนทองถิ่น 

...จะเห็นไดวาตางประเทศใหความสําคัญกับทองถิ่นมาก  

แตของบานเรายังไมคอยใหความสําคัญ และพยายามจะเขาไป

ครอบงําทองถิ่น เพราะเปนความคิดที่มีมาแตอดีต ที่พยายามจะ

รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง ทั้งที่การทําใหสวนกลางเล็กลง

และมีอํานาจนอยลง แลวกระจายอํานาจและหนาที่ใหทองถิ่น 

ประเทศจะยิ่งเจริญ แตคนไปมีมายาคติ พอเห็นทองถิ่นเติบโตมาก

ขึ้น ก็เห็นวาตัวเองจะไมสามารถไปเกี่ยวของ ไปทําอะไรกับงบ

ประมาณของทองถิ่นได 

ชํานาญ กลาวถึงการที่คณะกาวหนาสงคนลงเลือกตั้ง อบต.

ในการเมืองทองถิ่นตั้งแต อบจ.-เทศบาล จนถึง อบต.ครั้งนี้วา 

เร� องการเลือกตั้งทองถิ่น เรารณรงคเร� องการเลือกตั้งทองถิ่นมา

ตั้งแตพวกเราในคณะกาวหนายังอยูกับพรรคอนาคตใหม เพราะ

เราเช� อวาพอเลือกตั้ง ส.ส.เม� อป 2562  แลว จะชาหรือเร็วก็ตอง

มีการเลือกตั้งทองถิ่นเกิดขึ้น ตอนนั้นก็มีคนสมัครเขามาจะขอลง

ทั้งในระดับ อบจ., เทศบาล, อบต. 

ซึ่งการเลือกตั้ง อบจ. เรายอมรับวาคนของเราไมไดรับเลือก

ตั้งใหเขาไปเปนผูบริหาร อบจ.เลย แตก็ไดสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 57 คน โดยเม� อเทียบคะแนน-เปอรเซ็นตกันดู

แลวกับที่สงลงเลือกตั้งไป 42 จังหวัด โดยเทียบกับคะแนนที่พรรค

อนาคตใหมเคยไดรับตอนเลือกตั้งป  2562 พบวาคะแนนไมไดลด

นอยลง คิดเปนเปอรเซ็นตก็ประมาณสิบกวาเปอรเซ็นต ก็ถือวา

คะแนนใกลเคียงกัน แตเม� อไมไดอยูในฝายบริหาร การทํางาน

อะไรก็ยอมรับวาคอนขางลําบาก 

สวนการเลือกตั้งระดับเทศบาลที่ผานมา คณะกาวหนาก็

สงไปประมาณ 104 เทศบาล ซึ่งก็มีคนไดรับเลือกเปนนายก

เทศมนตรีประมาณ 16 คน ก็ทําใหมีโอกาสไดแสดงผล

งาน  อยางที่ อ.อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ก็เดน

มาก เชนการทําเร� องประปา, การทําสมารทมิเตอร, 

การทําระบบรับเร� องราวรองทุกขแบบทันสมัย

ผานแอปพลิเคชัน 

สําหรับการสงคนลงเลือกตั้งในระดับ

ทองถิ่นที่ผานมา  รวมถึงการเลือกตั้ง 

อบต.ครั้งนี้ การสงของคณะกาวหนา

ไมไดหมายถึงวาคณะกาวหนาเปน

คนสงคนลงเลือกตั้ง เพราะคณะ

กาวหนาไมใชพรรคการเมือง 

เพียงแตเปนลักษณะวามีคน

ที่สนใจมารวมอุดมการณ 

ก็มาสมัครแลวคณะ

กาวหนาเราก็มาคัด

วามีอุดมการณตรง

กับพวกเราหรือ

ไม แลวก็คัดมา โดยที่คาใชจายตางๆ ในการเลือกตั้งเขาตองออก

เองทั้งหมด เราไมไดมีการสนับสนุนเร� องเงินทองในการเลือกตั้ง 

เราก็ทําเร� องนโยบายให ทําสปอตรณรงคหาเสียงให สงคนไปชวย

ดูแลวาจะออกแบบนโยบายอยางไรในการหาเสียง แลวหากได

รับเลือกเขาไปก็จะสงคนไปชวย เชน การออกแบบดานนโยบาย 

ดานวิศวกรรมตางๆ เชน ระบบน้ําประปา และที่สําคัญคือ ตอง

ไมมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หากเรารูเราก็จะตัดออกไป ไมใหใช โล

โกของคณะกาวหนาในการหาเสียง 

ชํานาญ แกนนําคณะกาวหนา กลาวอีกวา ตอนเลือกตั้ง

เทศบาลซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมา มีคนของคณะกาวหนาไดรับ

เลือกจํานวนไมนอย ทําใหกระแสของคณะกาวหนากลับมา โดย

มีคนมาสมัครขอลง อบต.กับคณะกาวหนาจํานวนมากพอสมควร

โอกาสการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศครั้งนี้ 

คิดวาน�าจะเกินครึ่งที่จะไดผูบริหาร อบต.หนาใหม เพราะเลือกตั้ง อบต.

และเทศบาลกอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลง คือไดคนใหมเขาไปเกินครึ่ง 

คนเกาก็แพเลือกตั้งเยอะ สาเหตุเพราะภูมิทัศนการเมืองมันเปลี่ยน

ก
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