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อิสรภาพแหงความคิด

ฉีดวัคซีนคลุม70%

100ลานโดสในพ.ย. ‘COP26’ 

โอกาสเหลือนอย...

กูวิกฤตสภาพอากาศ

ถอนรากถอนโคน 

ขบวนการลมลางสถาบันฯ 

กับเบื้องหลังสูคดีศาลรธน.

ซูเปอรฮีโรโผล

เบตงแหเปน‘อส.’

รับ17สมัคร285!

เทวรูปแหงยุคสมัย???

2หนา...

9หนา...

‘บิ๊กตู’ลั่นพรอมจัดประชุมเอเปก65

ชุมนุมทาทายศาล!

ปที่ 26 ฉบับที่ 9133 วันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น 10 ค่ํา  เดือน 12  ปฉลู

‘รุง’นําทีมจุดม็อบสามนิ้วตอ/ยังลิ้นพัน‘ปฏิรูป’ไมใชลมลาง

16หนา...

ยังลิ้นพัน‘ปฏิรูป’ไมใชลมลาง

ถึงจะยากแคไหน หรือ

จะปดทางมากข้ึนเทาไหร 

แตเช่ือวาประชาชนจะยัง

สามารถผลักประตูน้ีออก

ไปใหเปดอีก

คร้ังได 

จนกวาการปฏิรูป

สถาบันฯ จะ

เกิดข้ึน และ

สําเร็จลง

แรงกระเพ� อม 

คดีลมลางการปกครอง

สังคมติดหลมขัดแยง 

บั่นทอนประเทศ
2หนา...

กรุงเทพฯ • สามนิ้วไมกลัว “รุง” นําทีม

ประกาศทาทายคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

นัดชุุมนุม 14 พ.ย. อางศาลไมไดบอกวา

ลมลาง แค “อาจจะ” นําไปสูการลมลาง

การปกครอง ยืนยันลิ้นพัน “ปฏิรูป ไมใช

ลมลาง” สุดทายดาศาลทําเกินอํานาจ  

พยายามสรางประวัติศาสตร เปลี่ยนไปจาก

ระบอบประชาธิปไตย  ตํารวจบุกรวบมือ

แฮ็กเว็บไซตศาล รธน. เปนหนุมอุบลฯ วัย 

33 จบวิทยาศาสตรการแพทย 

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2564 

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุง แกน

นําแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม 

พรอมดวยแนวรวมประชาธิปไตย แถลง

ขาวคัดคานคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

และนัดหมายชุมนุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 

เวลา 15.00 น. ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย 

เพ� อเดินขบวนไปยังสนามหลวง

ทั้งนี้ แถลงการณระบุวา “ขอสงสาร

นี้ถึงพี่นองประชาชนชาวไทยผูเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตยทุกทาน ยืนยันวาขอเรียก

รองของพวกเรา ไมไดมีวัตถุประสงคเพ� อ

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และพวกเราไมอาจยอมรับคําสั่งของศาล

รัฐธรรมนูญนี้ ได ศาลไมไดเปดโอกาส

ใหมีการไตสวนแมจะมีการรองขอแลว

ก็ตาม ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงมอง

วามีความพยายามเปลี่ยนแปลงสูระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยจําแลง

หากพวกเราปฏิบั ติตามคําสั่ งนี้  

ยอมหมายความวาพวกเราไมเคารพตอ

รัฐธรรมนูญอันตั้งตระหงานเหนือศาล

รัฐธรรมนูญ จึงเรียกรองขอใหปรับปรุง

แกไขการวินิจฉัย อีกทั้งยืนยันในขอเสนอ

การปฏิรูปสถาบัน 10 ประการ และในวัน

ที่ 14 พ.ย. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย

ผูบริบูรณพรอมดวยศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค ทุกทาน ทุกความคิด

ทางการเมือง ทั้งฝายประชาธิปไตยและ

ฝายอนุรักษนิยม ทุกชวงวัย ทุกชนชั้น 

ทุกสาขาอาชีพ โปรดมารวมตัวพรอมกัน 

ณ อนุสาวรียประชาธิปไตย เพ� อประกาศ

เจตจํานงยืนยันวา การปฏิรูปสถาบัน 10  ขอ 

มิไดเปนไปเพ� อวัตถุประสงคในการลมลาง

การปกครอง”

น.ส.ปนัสยากลาวตอไปวา “คําวินิจ 

ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมไดพูดดวยซํ้าวา 

เราลมลางการปกครอง แตพูดวา ‘อาจจะ

นําไปสูการลมลางการปกครอง’ ดังที่ยืนยัน

ในแถลงการณและการพูดทุกคร้ังวา ขอ

เรียกรองตอการปฏิรูปสถาบัน ก็แคเพ� อการ

ปฏิรูป เชนนั้น หากมีขอกลาวหาเพิ่มเติมก็

ยอมเปนเคร� องมือทางการเมือง

ถาจะบอกวาเราลมลาง ทั้งที่เราไม

ไดลมลาง ก็ตองใหความจริงสูกันไป ซ่ึง

เรายืนยันในทุกครั้งอยูแลววา ‘ไมใช’ ใน

การที่จะใช ม.113 กับเราในการดําเนินคดี 

ตองมีการใชกําลังประทุษรายกอนจึงจะเขา

ขาย ม.113 แตการชุมนุมทุกคร้ังของเรา 

เปนการชุมนุมโดยสงบ สันติ เหมือนเดิม

อยางไรก็ตาม รุงยอมรับวามีความ

กังวลใจอยูบาง เพราะเราไมรูวารัฐนี้จะใช

เคร� องมือใดกับประชาชนไดอีก หรือจะมี

อะไรมาทํารายประชาชนไดอีก นั่นก็เปน

ขอกังวลหนึ่ง เรายืนยันเหมือนเดิมวาเรา

ปฏิรูป  ไมใชลมลาง

เรามองวา คําส่ังของศาลรัฐธรรม 

นูญขัดตอกฎหมายเสียเองดวย  1.เปน 

คําสั่งที่เกินอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

2.ในคําวินิจฉัย เปนตรรกะที่เสมือนพยายาม

สรางประวัติศาสตร ใหเปลี่ยนไปจาก

ระบอบประชาธิปไตย เราจึงยืนยันวาคํา

สั่งนี้ ไมอาจยอมรับได แปลวาเราจะไมทํา

ตาม”

น.ส.ปนัสยากลาวอีกวา “ตอนนี้อาจ

จะมีคําถามวา เม� อมีคําวินิจฉัยเชนนี้แลว 

เสนทางการปฏิรูปปดแลวหรือไม จะไปได

อยางไร อาจจะมีแค 2 ทางหรือไม แต

เราคิดวาไมวาจะอยางไรก็ตาม ถึงจะยาก

แคไหน หรือจะปดทางมากขึ้นเทาไหร แต

เช� อวาประชาชนจะยังสามารถผลักประตูนี้

ออกไปใหเปดอีกครั้งได จนกวาการปฏิรูป

สถาบันฯ จะเกิดขึ้นและสําเร็จลง”

เสนอปฏิรูปสถาบันฯ ตอไป 

ถามกรณีมีคํารองยุบพรรคกาวไกล 

จากการรวมชุมนุมและประกันตัวผูตองหา

คดี ม.112 แกนนําม็อบสามนิ้วผูนี้ตอบวา 

“ความจริงก็เปนหนาที่ของ ส.ส. 

ทําเนียบรัฐบาล • สถานการณ โควิดในไทย

ทรงตัว ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตรวมใกลแตะ 

2 หม� นราย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย

เปาหมายภายในเดือนนี้ ภาพรวมตองฉีด

วัคซีนครอบคลุมประชากร 70% หรือ  100 

ลานโดส และมีอําเภอไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง

ฉีดวัคซีนถึงเปา  70% โฆษกรัฐบาลยันถึง

ปลายปมีวัคซีนรวมทั้งหมด 155.6 ลานโดส 

เม� อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ  

ศบค. รายงานสถานการณในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม  7,057 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,844 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 6,508 ราย 

มาจากการคนหาเชิงรุก 336 ราย มา

จากเรือนจํา 198 ราย  เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 15 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,393  

ราย อยูระหวางรักษา  95,413 ราย อาการ

หนัก 1,818 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 430 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย เปนชาย 27  

ราย หญิง 28 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 44 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย พบผู

เสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 7 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง 

แตป 2563 จํานวน  2,011,331 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน  

1,895,929 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน  19,989 ราย สวนยอดผูได

รับวัคซีนของประเทศไทยเม� อวันที่ 12 พ.ย. 

มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 773,944 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.ทั้ง

สิ้น 84,094,565 โดส ขณะที่สถานการณ

โลกมียอดผูติดเชื้อสะสม 253,203,758 ราย 

เสียชีวิตสะสม 5,104,030 ราย   

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ไดแก กทม. 667 ราย สงขลา 463 ราย 

ยะลา • ชายชาวเบตงอายุระหวาง 21-35 ป

แหเขารวมสมัครเปน “อาสาสมัครรักษาดิน

แดน” เพ� อประจําการในพื้นที่จํานวนมาก ฮือฮา

รับ 17 สมัคร 285 คน แมสถานการณในพื้นที่

ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยางตอเน� องก็ตาม

เม� อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่สนาม

กีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอําเภอเบตง 

เดินทางมาอํานวยความสะดวกและดูแล

ความเรียบรอย การเปดรับสมัครบุคคลเปน

อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ประจําการ

ในพื้นที่อําเภอตางๆ ของอําเภอเบตง จังหวัด

ยะลา ที่เปดรับจํานวน 17 อัตรา ซึ่งมีผูชาย

อายุตั้งแต 21-35 ปเดินทางมาสมัครเปน

จํานวนมาก ถึงแมวาสถานการณในพื้นที่จะ

ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยางตอเน� องก็ตาม

สําหรับคุณสมบัติของผูสมัคร จะตอง

เปนผูท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดยะลาไมนอย

กวา 1 ป เปนบุตรขาราชการหรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เปนผู ท่ี ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต เปน

ทหารกองประจําการ ทหารพราน หรือสําเร็จ

การศึกษาวิชาทหาร

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ประกาศไทยพรอม

เปนเจาภาพเอเปก ป 65 สรางพันธมิตร

ทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง พลิกฟนประเทศจาก

โควิดไปสูอนาคต พรอมเชิญคนไทยเปนเจา

ภาพรวมกัน ยืนยันรัฐบาลจะทําหนาที่อยาง

สุดความสามารถ

เม� อวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 08.03 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กลาว

ถอยแถลงถึงประชาชนไทยเพ� อประกาศ

การเปนเจาภาพเอเปกของไทยในป 2565 

ภายหลังรับมอบตําแหน�งจากนายกรัฐมนตรี

นิวซีแลนดวา ไทยไดรับมอบหมายใหดํารง

ตําแหน�งเจาภาพเอเปกในป 2565 และจะ

ปฏิบัติหนาที่ตลอด 1 ป ตอจากนี้ถือเปน

โอกาสสําคัญอยางยิ่งที่ไทยจะเปดตัว และขับ

เคล� อนการฟนประเทศจากโควิดไปสูอนาคต 

และแสดงความพรอมในการตอนรับชาวตางชาติ 

ตั้งแตระดับผูนํา นักธุรกิจระดับสูง ส� อชั้นนํา 

และผูที่มีสวนเกี่ยวของอ� นๆ ที่จะเดินทางมา

ประเทศไทยตลอดปหนา เอเปกเปนเวทีสง

เสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ ไทยเปน

ผูรวมกอตั้ง ประกอบดวยเขตเศรษฐกิจชั้น

นําถึง 21 เขตเศรษฐกิจ มี GDP รวมกันทั้ง

สิ้นกวา 53 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 

1,700  ลานลานบาท และมีมูลคาการคารวม

กันเกือบครึ่งหนึ่งของการคาโลก

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลอานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

ายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่าการกระทำาของ  

นายอานนท์ นำาภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนางสาว

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำ�คณะร�ษฎร 63 ที่ชุมนุม

ปร�ศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

รังสิต เป็นก�รใช้สิทธิหรือเสรีภ�พเพื่อล้มล้�งก�รปกครองระบอบ

ประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� 49 วรรคหนึ่ง 

กล�ยเป็นหมุดหม�ยสำ�คัญอีกหน้�ประวัติศ�สตร์ของก�รเมือง

ไทย และเป็นที่น่�จับต�ว่� หลังจ�กนี้คว�มขัดแย้งท�งคว�มคิดใน

สังคมไทยที่เรื้อรังม�น�นจะพัฒน�ไปในทิศท�งใด และจะเกิดจุด

เปลี่ยนท�งก�รเมืองอย่�งไร

ที่น่�สนใจคำ�วินิจฉัยได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติศ�สตร์สถ�บันพระ

มห�กษัตริย์ของไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2475 และช่วงหลัง 2475 ว่�มี

บทบ�ทสำ�คัญต่อประเทศช�ติอย่�งไร

ก่อนจะสรุปว่� ข้อเรียกร้องที่ขอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 

6 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์ใน

ฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐ ที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดมิได้นั้น จึง

เป็นการกระทำาที่มีเจตนาทำาลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัด

แจ้ง 

การออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะ โดยอ้างการใช้สิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากเป็นวิถีที่ไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำาหยาบ

คาย และยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างได้ด้วย อัน

จะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทำาตาม

การเคลื่อนเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง 3 และกลุ่มเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกัน ลักษณะของการปลุกระดม 

ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรง

ในสังคม

ผู้ถูกร้องทั้ง 3 ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคคล 

รวมทั้งล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วยการด่าทอ 

รบกวนพื้นที่ส่วนตัว ยุยงปลุกปั่น ด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนจากความ

เป็นจริง

การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีการจัดตั้งกลุ่มในลักษณะเป็น

องค์กรเครือข่าย มีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บางเหตุการณ์

ผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีส่วนในการจุดประกายในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิด

ความรุนแรงในบ้านเมือง ทำาให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ 

นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการชุมนุมหลายครั้งมีการทำาลาย

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ การแสดงออกโดยลบแถบ

สีน้ำาเงิน ซึ่งเป็นสีของพระมหากษัตริย์ออกจากธงไตรรงค์

ข้อเรียกร้อง 10 ข้อของผู้ถูกร้องทั้ง 3 เช่น การยกเลิกมาตรา 

6 ของรัฐธรรมนูญ การยกเลิกการรับบริจาคโดยพระราชกุศล การ

ยกเลิกพระราชอำานาจ และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่

สาธารณะ เป็นข้อเรียกร้องที่ทำาให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติ

ไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา

ทั้งพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำาของผู้ถูก

ร้องทั้ง 3 แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่าผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีเจตนาซ่อนเร้น 

เพื่อล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้

ถูกร้องทั้ง 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริต เป็นการละเมิด

กฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แม้เหตุการณ์ตามคำาร้องผ่านพ้นไปแล้ว แต่หากยังคงให้ผู้ถูก

ร้องทั้ง 3 รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่ายกระทำาการดังกล่าว

ต่อไป ย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำาไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ

มาตรา 49 วรรคสอง 

เหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 เป็นการ

ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 49 และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง 

3 รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำาการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคตด้วยตามมาตรา 49 วรรคสอง

คำ�วินิจฉัยดังกล่�วมีทั้งผู้เห็นและไม่เห็นด้วย ฝ่�ยที่เห็นด้วย

ก็ชื่นชมคำ�วินิจฉัยว่�เขียนอย่�งละเอียดครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้�น

ประวัติศ�สตร์ พฤติก�รณ์ของผู้ถูกร้อง ใช้หลักกฎหม�ยตัดสินอย่�ง

ถูกต้องแล้ว 

และมองว่�ก�รสั่งห้�มเลิกกระทำ�ดังกล�วเป็นก�รป้องปร�ม 

จะช่วยเบรกไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมยกเพด�นก�รเคลื่อนไหวที่อ�จจะเกิด

คว�มรุนแรงยิ่งกว่�เดิม  

ส่วนฝ่�ยผู้ชุมนุมและเครือข่�ย ก็อ้�งว่�พวกตนแค่เรียกร้อง

ปฏิรูปสถ�บัน  พร้อมยืนยันเจตน�รมย์ว่� ปฏิรูป ไม่ได้แปลว่าล้มล้าง 

ขณะที่ฝ่�ยก�รเมืองโดยพรรคก้�วไกลออกม�แถลงต่อต้�นคำ�

วินิจฉัยทันที นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุว่� อน�คตประเทศไทย

เดินไปต�มเส้นท�งที่สุ่มเสี่ยงและคับแคบ  และก่อนที่ศ�ลจะอ่�น

คำ�วินิจฉัย นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำ�คณะก้�วหน้� โพสต์

ข้อคว�มเชิงข่มขู่ว่�จะเกิด สงครามกลางเมือง 

สอดรับกับ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิก�รบดีมห� 

วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ โพสต์ห�กมี “ก�รปฏิรูป” ก็อยู่รอด แต่ห�ก

ขัดขืนดำ�เนินไปแบบเดิมๆ หรือแบบทั้งรุนแรง ทั้งร้�ยแรง ก็จะหลีก

เลี่ยง “ก�รปฏิวัติ” ที่นองเลือดไปไม่ได้

หลังศ�ลรัฐธรรมนูญอ่�นคำ�วินิจฉัยจบแล้ว แต่เหมือนยังไม่

จบ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษ�

หัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) เรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

จะต้องบังคับใช้กฎหม�ยเพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดทุกกลุ่มทุกระดับ

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศม�ลงโทษให้ได้

โดยเฉพ�ะ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษ�ประธ�นผู้

ตรวจก�รแผ่นดิน และผู้ร้องคดี ระบุว่�  คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ

คือ สารตั้งต้น มีผลผูกพันทุกองค์กร หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำ�

คำ�วินิจฉัยไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป เช่น ก�รพิจ�รณ�เอ�ผิดต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ในข้อห�กบฏ และคว�มผิดในเรื่องคว�ม   

ผิดต่อคว�มมั่นคง เช่น ก�รเอ�ผิด ม�ตร� 112 ม�ตร� 116 ม�ตร� 
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ส่วนพรรคก�รเมือง ห�กพบชัดว่�เกี่ยวข้องก็ต้องเอ�ผิดต�ม 

พ.ร.บ.พรรคก�รเมืองม�ตร� 45, ม�ตร� 92 ก่อนหน้�นี้ตนได้เคยไป

ยื่นเรื่องให้คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) พิจ�รณ�ไต่สวนพรรค

ก้�วไกล ตั้งแต่ปี 2563 แล้ว กกต.คงรอคำ�วินิจฉัยอย่�งเป็นท�งก�ร

ในคดีล้มล้�งม�ประกอบ แล้วก็คงส่งศ�ลให้วินิจฉัยยุบพรรคต่อไป 

ส่วนอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยคนใดที่เกี่ยวข้องในก�รให้ก�ร

สนับสนุนก�รเคลื่อนไหวดังกล่�ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ศูนย์รังสิต จะถูกเอ�ผิดฐ�นละเว้น ต�ม

ม�ตร� 157 

เรียกได้ว่�บุคคลหรือองค์กรใดที่สนับสนุนก�รกระทำ�ดังกล่�ว 

จะต้องถูกเอ�ผิดเป็นห�งว่�วเลยทีเดียว

สำ�หรับกลุ่มผู้ถูกร้องและเครือข่�ยก็ยังมีก�รเคลื่อนไหว โดย

นัดชุมนุมที่อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตยในวัน

อ�ทิตย์นี้ 

เมื่อคำ�วินิจฉัยศ�ลสั่งให้เลิกกระทำ�

ก�รที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอน�คตด้วย ต�ม

ม�ตร� 49 วรรคสองแล้ว แต่ห�กผู้ชุมนุมยัง

เคลื่อนไหวภ�ยใต้ข้อเรียกร้องเดิม 10 ข้อ ก็

จะมีผู้ยื่นคำ�ร้องให้เอ�ผิดอีกอย่�งแน่นอน 

ที่น่�เป็นห่วงคือ มีก�รนำ�คำ�วินิจฉัย

ไปขย�ยคว�มและชี้นำ�ในท�งที่บิดเบือน

จ�กข้อเท็จจริง โดย ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

อ�จ�รย์ภ�ควิช�ก�รปกครอง คณะรัฐศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ระบุถึงมีผู้ยก

ข้อคว�มสั้นที่ตัดออกจ�กบริบท อ�จทำ�ให้คน

รับเข้�ใจคล�ดเคลื่อน เช่น จั่วหัวว่� “เห็น

ได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนี้ 

อำานาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์

มาโดยตลอด” 

แต่คว�มจริงศ�ลรัฐธรรมนูญ แยก

ระหว่�ง ก่อนและหลัง 2475 หลัง พ.ศ.

2475 พระมห�กษัตริย์ไทยจึงไม่มีอำ�น�จก�ร

ปกครองเหมือนอย่�งก่อนหน้� พ.ศ.2475 

นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำ�

พันธมิตรประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตย เตือน

ว่� ก�รหลอกลวงของกลุ่มปฏิเสธสถ�บัน

กษัตริย์ โดยก�รตัดทอนอย่�งจงใจ สั้นๆ ต่อคำ�

พิพ�กษ�ศ�ล รธน.และเผยแพร่ออกไป ด้วย

ก�รตั้งคำ�ถ�มต่อท้�ยจะนำ�ไปสู่คว�มเข้�ใจผิด

เหมือนที่ฝ่�ยขว�ทำ�ในเหตุก�รณ์ 6 ตุล�. 19 

จนเกิดก�รฆ่�นักศึกษ�ประช�ชนอย่�งโหดเหี้ยม

ขณะเดียวกัน ที่อ�ค�รอเนกประสงค์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน

ประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม เป็นประธ�นพิธีเปิดก�รศึกษ�หลักสูตรก�รป้องกันร�ช

อ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 มีผู้เข้�รับก�รศึกษ� 288 คน โดย

นักศึกษ� วปอ.ได้ร่วมขับร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยระบุ

ว่� เป็นเสมือนก�รตั้งปณิธ�นร่วมกันว่� “จะรัก สามัคคี และช่วยกัน

รักษาบ้านเมือง เพื่อเป็นกำาลังใจนายกฯ”

คล้�ยกับบรรย�ก�ศช่วงเหตุก�รณ์ 6 ตุล�. 19 หวนกลับม�อีก

ครั้ง

โดยสรุปแล้ว คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญยังไม่ส�ม�รถยับยั้ง

คว�มขัดแย้งท�งคว�มคิด 2 ขั้ว ในสังคมไทยได้ แม้ฝ่�ยผู้ชุมนุมจะ

อ้�งว่�พวกตนต้องก�รปฏิรูปสถ�บัน ไม่มีเจตน�ล้มล้�ง แต่พฤติกรรม

ก็ย้อนแย้งตัวเอง เช่น ฉ�กหลังที่ รุ้ง-ปนัสยา ปร�ศรัยเมื่อ 10 ส.ค.

63 ก็โชว์หร�ว่� เราไม่ต้องการปฏิรูป แต่เราต้องการ “ปฏิวัติ” 

ยุทธศ�สตร์ที่ดูเหมือนก้�วหน้� แต่ยุทธวิธีกลับล้�หลัง ไร้อ�รยะ ก�ร

เคลื่อนไหวที่ เลยธง เช่นนี้ยิ่งสร้�งคว�มหว�ดกลัวให้กับสังคมไทย 

อย่�งไรก็ต�ม องค์กรเครือข่�ยและแนวร่วมท�งคว�มคิดเหล่�

นี้ก็มีจำ�นวนม�กเสมือนคนที่ถูก ติดชิปทางความคิด ย�กที่จะเปลี่ยน

กลับไปคิดแบบอื่นได้

ส่วนฝ่�ยปกป้องสถ�บัน-ชนชั้นนำ� ซึ่งมีเครือข่�ยและ

โครงสร้�งท�งอำ�น�จที่เข้มแข็ง ก็ใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยจัดก�รฝ่�ย

ปฏิรูปสถ�บัน ไม่มีท่�ทีจะหันหน้�ลงม�พูดคุยเจรจ�ห�ท�งออกร่วม

กัน ด้วยคว�มสม�นฉันท์ แต่ก็ไม่มีก�รเร่งรัดปฏิรูปประเทศทุกด้�น

ต�มคำ�มั่นสัญญ� เพื่อเป็นหลักประกันให้ประช�ชน โดยเฉพ�ะคน

รุ่นใหม่เชื่อมั่นว่�เข�จะมีอน�คตที่ดีกว่�เดิมได้ จึงไม่ส�ม�รถเปลี่ยน

คว�มคิดหลอมรวมให้ทุกภ�คส่วนของสังคมเป็นปึกแผ่นได้

คว�มขัดแย้งแตกแยกท�งคว�มคิดในสังคมไทยที่เรื้อรังม�น�น 

จึงยังวนเวียนอยู่ที่เดิมเป็นก�ร ติดหล่มความขัดแย้ง ที่ยังไม่เห็น

สัญญ�ณว่�จะคลี่คล�ยลงอย่�งไร 

ทั้งนี้ คว�มแตกแยกและก�รข�ดคว�มสม�นฉันท์ในสังคมจะ

เป็นอุปสรรคต่อคว�มร่วมมือกันของภ�คส่วนต่�งๆ ส่งผลต่อก�รแก้

ปัญห�เศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ 

ในขณะที่ทุกประเทศทั่วโลกกำ�ลังต่อสู้กับก�รระบ�ดของไวรัส

โควิด-19 ที่ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ สำ�หรับประเทศไทยนอกจ�ก

กำ�ลังต่อสู้กับโควิด-19 อย่�งเหน็ดเหนื่อยแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญห�

คว�มแตกแยกท�งคว�มคิด ซึ่งสถ�นก�รณ์ที่เปร�ะบ�งเช่นนี้ ย�กที่

ประเทศช�ติจะพัฒน�ให้ก้�วหน้�ทันโลกได้.

(1)                                                               

ผอิญเพิ่งอ่านจบ...ไปเป็นรอบที่ 3 หรือรอบที่ 

4 ไปแล้วก็ว่�ได้ สำ�หรับหนังสือเรื่อง “วิพากษ์

คอมพิวเตอร์-เทวรูปแห่งยุคสมัย” หรือ “The 

Silicon Idol : The Micro Revolution and Its Social 

Implication” ของ “นายไมเคิล แชลลิส” (Michael 

Shallis) นักเขียนเรื่องร�วเกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์-เทคโนโลยี

ช�วอังกฤษ อดีตผู้บรรย�ยเรื่องร�วทำ�นองนี้ ณ มห�วิทย�

ลัยออกซ์ฟอร์ด ที่ “พระไพศาล วิสาโล” และ “คุณสมควร 

ใฝ่งามดี” นำ�ม�แปลเอ�ไว้เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว โดยมี

สำ�นักพิมพ์ “มูลนิธิโกมลคีมทอง” เป็นผู้ตีพิมพ์และเผย

แพร่...

(2)                                                                

คือด้วยเหตุเพร�ะต้องคว้�อะไรติดไม้-ติดมือ เอ�ไว้

อ่�นเวล� “เข้าส้วม” ดังที่เคยกล่�วๆ ไปแล้ว โดยอ่�นแล้ว-

อ่�นเล่�จนแทบจะเกลี้ยงไปทั้งบ้�น ก�รหยิบเอ�หนังสือ

เรื่อง “วิพากษ์คอมพิวเตอร์-เทวรูปแห่งยุคสมัย” ม�อ่�น

ซ้ำ�เป็นครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 จึงก่อให้เกิดแรงกระตุ้น แรง

บันด�ลใจ ที่อย�กจะนำ�เอ�หนังสือเล่มนี้ม� “แนะนำา” ให้

ใครต่อใครไปห�อ่�นให้จงได้ แม้จะเป็นหนังสือเก่� ที่เผย

แพร่ม�แล้วเกือบ 30 ปี แต่น่�จะยังพอห�ได้ อ่�นได้ หรือ

ทั้งที่เป็นเรื่องร�วเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ที่สุดแสนจะ

ก้�วหน้� ก้�วไกล ส�ม�รถ “ดิสรัปต์” อะไรต่อมิอะไร ให้

ต้องตกยุค ตกสมัย ตกเวทีประวัติศ�สตร์ห�เวทีรำ�วงแทบ

ไม่เจอเอ�ง่�ยๆ อย่�งเรื่องของ “คอมพิวเตอร์” ก็เถอะ แต่

ด้วยคว�มรู้ลึก รู้จริง รู้เข้�ไปถึงลำ�ไส้ ถึงริดสีดวงทว�ร ของ

เทคโนโลยีประเภทนี้ ผลง�นชิ้นนี้ของ “นายไมเคิล แชล

ลิส” ยังคงต้องถือว่�ทันสมัย ไม่ได้ล้�หลัง หลังเข� แต่อย่�ง

ใด...

(3)                                                                         

และอ�จเป็นเพร�ะสิ่งที่ผู้เขียนร�ยนี้ท่�นรู้ๆ...มัน

คงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเทคนิค กรรมวิธี หรือร�ยละเอียด

แยกๆ ย่อยๆ แต่เป็นคว�มรู้ชนิดครอบคลุม กว้�งขว�ง ไป

ถึงเรื่องร�วของ “วิทยาศาสตร์” หรือ “เทคโนโลยี” ใน

ระดับลึกลงไปถึงร�ก ถึงประวัติคว�มเป็นม� แบบประเภท 

“มองป่าแทบทั้งป่า” ไม่ใช่แค่หยิบเอ� “ใบไม้” ใบเดียว

ม�ส�ธย�ย ให้ต้องรกหัว รกสมอง แต่อย่�งใด ก�รหยิบ

เอ�เรื่องร�วของ “คอมพิวเตอร์” ม�ชำ�แหละ แยกแยะ 

ตั้งแต่กระบวนก�รในก�รทำ�ง�น ว่�มีร�ยละเอียดในแบบ

ไหน อย่�งไร มีชิ้นส่วน มีองค์ประกอบอะไรบ้�ง ไปจนถึง

ก�รสืบส�วประวัติคว�มเป็นม�ที่ก่อให้เกิด “คอมพิวเตอร์

เครื่องแรก” ขึ้นม�ในโลก รวมทั้งก�รค�ดก�รณ์ ทำ�น�ย 

ถึงอน�คตของสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ ว่�มันจะไปถึงไหนต่อถึง

ไหน ไปกันในชนิด “ไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี-หนี ไม่

พ้น” หรือไม่? อย่�งไร? ก็ยิ่งทำ�ให้หนังสือเล่มนี้...เหม�ะเอ�

ม�กๆ!!! สำ�หรับผู้ซึ่งต้องเกิดและเติบโตขึ้นม�ในโลกยุคใหม่ 

ยุคไอที ยุค 4.0 ยุค 5-G ยุคปัญญ�ประดิษฐ์ หรือยุคเจน

เอ็กซ์ เจนว�ย เจนแซด เจนอัลฟ� ฯลฯ ใดๆ ก็ต�มที...

(4)                                                             

หรืออ�จถือเป็นหนังสือ...ที่ทำ�ให้เร�ส�ม�รถมอง

เห็นตัวเร� สังคมของเร� และยุคสมัยของเร� ว่�มันมี

วิวัฒน�ก�รม�ในแบบไหน รูปไหน ได้อย่�งแจ่มแจ้ง 

ชัดเจน รวมทั้งยังอ�จเป็นตัวกระตุ้นให้เร�ต้อง “ตั้งคำาถาม” 

ว่�เร�จะเอ�ยังไงกันต่อไป? สำ�หรับอน�คตเบื้องหน้� จะ 

“ไหลไปตามกระแส” ด้วยก�รยอมตกเป็นท�สวิทย�ศ�สตร์ 

ท�สเทคโนโลยี ยอมเป็นแค่ชิ้นส่วนเป็นองค์ประกอบของ 

“สังคมสมัยใหม่” ที่ทุกสิ่งทุกอย่�งตกอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุม-

บงก�รของผู้ที่มีอำ�น�จในก�รควบคุม “ข้อมูลและข่าวสาร” 

ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นพวก “ทุนนิยม” หรือ “จักรวรรดินิยม” 

ทั้งหล�ยนั่นแล ที่ต่�งเป็นผู้มีส่วนผลักดันให้ ทิศท�งของ

วิทย�ศ�สตร์ ทิศท�งของเทคโนโลยี หรือ “ทิศทางขององค์

ความรู้” มันเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ ม�ตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยต่อกี่

ร้อยปีม�แล้ว...

(5)                                                             

โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีอย่�ง “คอมพิวเตอร์” ที่ “นาย

ไมเคิล แชลลิส” ท่�นสรุปเอ�ไว้แบบสั้นๆ กระชับๆ แต่

ชัดเจนเอ�ม�กๆ นั่นก็คือ...“หากว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นั้น ถือกำาเนิดขึ้นในครรภ์ของปรัชญาหรือทัศนะแบบลด

ส่วน หมอตำาแยก็ย่อม ได้แก่ ทหาร และพยาบาล ก็คือ

อุตสาหกรรมทุนนิยม” หรือ...“คนในยุควิคตอเรียน มักจะ

แสดงความคิดเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ โดยพูดว่าคนที่หลงผิด 

ก็เนื่องมาจากเพราะมี...เลือดชั่ว ถ้าหากเป็นไปในแง่นั้น 

คอมพิวเตอร์ก็ถือกำาเนิดขึ้นมาด้วย...เลือดชั่วเช่นกัน และ

ความที่พัฒนาการของมันยังผูกติดอย่างแนบแน่นอยู่กับ

การทหาร กับจิตนิสัยของนักยุทธศาสตร์ ซึ่งมองผู้คนว่า

เป็นชิ้นเนื้อที่มีชีวิตหรือตายแล้ว มันจึงไม่มีเหตุผลพอที่จะ

พูดได้ว่า...มันสามารถข้ามพ้นชาติกำาเนิดของมันไปแล้ว...”

(6)                                                                             

คือยิ่งอ่�นหนังสือเล่มนี้เที่ยวแล้ว เที่ยวเล่� ก็ยิ่งแทบ 

“ไม่มีข้อสงสัย” ใดๆ ต่อไปอีกเลย ว่�เหตุใดไม่ว่�สังคมไทย                                                                   

สังคมโลก หรือสังคม ณ ที่ไหนๆ ก็แล้วแต่ ที่หนีไม่พ้นต้อง                                                                       

“ไหลไปตามกระแส” ถึงได้มีแต่เสื่อมลงๆ ไม่ว่�ในท�ง “สติ”                                                                       

ท�ง “ปัญญา” หรือแม้แต่ท�ง “คุณธรรม-จริยธรรม” จน

ก่อให้เกิด “กาเหว่าที่บางเพลง” ไปแทบจะทั่วทุกสังคม ก่อ

ให้เกิด “ปัญหา” แปลกๆ ใหม่ๆ หรือซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ยิ่ง

ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพ�ะในสังคมประเภท “ประชาธิปไตย” ทั้ง

หล�ยนั่นแหละ ยิ่งเสื่อมแล้ว เสื่อมเล่� จนต้องเสียเปรียบ

พวก “เผด็จการ” ยิ่งเข้�ไปทุกที ไม่ว่�ในท�งก�รเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ตลอดไปจนวัฒนธรรม ประเพณีและค่�

นิยมทั้งหล�ย ใครก็ต�ม...ที่กำ�ลังปวดเศียร เวียนเกล้� ใน

เรื่องทำ�นองนี้ คงต้องห�หนังสือเล่มนี้เอ�ม�อ่�นซัก 3 เที่ยว 

4 เที่ยว แล้วอ�จพอมองเห็น “คำาตอบ” ที่ชัดเจน ว่�ใน 

“อนาคต” เบื้องหน้�...จะเอ�ยังไงกันต่อไป???

เทวรูปแห่งยุคสมัย???

เ

แรงกระเพื่อม คดีล้มล้างการปกครอง

สังคมติดหล่มขัดแย้ง บั่นทอนประเทศ

ภ



ลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยในคดีที่อานนท นําภา “รุง” 

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และไมค ภาณุพงศ จาดนอก ลมลาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข จากการชุมนุมเม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต และใหยุติการกระทําสรางความ

สั่นสะทานในวงการการเมืองไทยอยาง

ใหญหลวง เพราะคดีดังกลาวมีโทษสูงสุด

คือประหารชีวิต หลายฝายโดยเฉพาะกลุม

มวลชนม็อบราษฎร องคกรนิสิตมหาวิทยาลัย

ไมเห็นดวยกับวินิจฉัย รุนแรงกวานั้นคือ

ความปลอดภัยของตุลาการศาล หลังจากที่มี

การโดนขูผานโลกโซเชียลวาจะมีการทําราย 

ดังนั้นเปนไปไดวาหลังจากนี้อาจจะเปนศึก

ครั้งสุดทายของกลุมราษฎร ซึ่งมองวาม็อบ

ในวันที่ 14 พ.ย.จากอนุสาวรียประชาธิปไตย

ไปสนามหลวงอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น 

ภาครัฐจึงตองเฝาระวังวาจะเกิดความรุนแรง

ขึ้นหรือไม และโดมิโนตอมาที่กําลังจะเกิดขึ้น

คือการยุบพรรคกาวไกล ที่ออกหนาออกตาวา

สนับสนุนและประกันตัวแกนนําที่ลมลางปกครอง โดยณฐพร โตประยูร 

เจาเกา หลังจากที่ประสบความสําเร็จจากคดีลมลางการปกครอง ตัดมาอีก

ฟากพรรคเพ� อไทยถือวาเกาเกมพอสมควร แม โดนปรามาสวา “สูไป กราบ

ไป” ดูทาทีไปเร� อยๆ ปลอยใหพรรคกาวไกลซึ่งเปนพรรครวมฝายคานออกตัว

เต็มที่ในการสนับสนุนม็อบ แมจะทําใหไดใจม็อบไปเต็มๆ แตคงไมคุมกันถา

โดนยุบพรรค ซึ่งจะเปนเร� องที่ตองติดตามกันตอไป...•

ตัดมาที่ขาวรายของคอสุรา ที่กําลังลงแดงหลังจาก ศบค.เล� อนเปด

สถานบันเทิง ผับ บาร เน� องจากเปนหวงเร� องการระบายอากาศ ความใกล

ชิด ซึ่งสวนใหญตองใชมาตรการที่สูงมากๆ ถึงจะใหเปดได จากเดิมที่จะให

เปดตั้งแต 1 ธ.ค. โดยใหใชระยะเวลาตั้งแตวันที่ 16 พ.ย.2564-15 ม.ค.

2565 โดยใหผูประกอบการเตรียมความพรอม และใหกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงสาธารณสุขทํามาตรการควบคุมโรคใหชัดเจน หากทําไดตาม

มาตรฐานก็จะใหดําเนินการเปดตั้งแต 16 ม.ค.ปหนาเปนตนไป เฉพาะพื้นที่

สีเหลืองและสีฟานั้น เพราะแมจํานวนผูติดเชื้อจะลดลง แตก็ยังไมเปนที่น�า

พอใจ เน� องจากสถานบันเทิงถูกตั้งบัญชีดําเปนกิจการที่มีโอกาสแพรเชื้อสูง

และเกิดคลัสเตอรใหมมากที่สุด ทําใหการจะเปดสถานบันเทิงจะตองมีความ

ปลอดภัยสูงสุด กลับกันความเห็นฝงผูประกอบที่รอคอยเตรียมเปดรานใน 1 

ธ.ค.นี้ แตหลังจากถูกเล� อนทําใหผูประกอบการโอดครวญอยางหนัก เพราะ

ในเดือน ธ.ค.มีเทศกาลสําคัญ คือคริสตมาสและเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ

ปใหม จากที่สถานบันเทิงจะเก็บรายไดจากนักเที่ยวมากที่สุด ทําใหสูญเสีย

รายไดอยางมหาศาล แตถาคิดในแงดี ถาเตรียมความพรอมกอนก็อาจจะ

เปดไดยาว ไมตองปดกลางคัน...•

ถูกจับตามองวาเวลา “บิ๊กปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ ลงพื้นที่จะ

มีนักการเมือง ส.ส.รวมคณะสรางพลัง 

“วอลเปเปอร” ใหดูเขมขลังอยูเสมอ ใน

ฐานะ “พี่ใหญ” 3 ป. งานปารตี้น้ําผล

ไม-อาหาร กระชับความสัมพันธระหวาง

พรรครวมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นจึงมีความ

หมาย นอกจากลดรอยราว ลบภาพคม

เหลี่ยม-เฉือนคมระหวางพรรค ยังเปนการ

ยืนยัน “พลังประชารัฐ” เปนหนึ่งเดียว 

นักการเมืองเขาใจสภาพ 2 ลุงแบงหนาที่

ทํางานภาคบริหารกับการเมืองได แมจะ

แซะกันวาฤดูกฐินปนี้ “นักการเมือง” จะ

เดินสายไปงานถวายพระกฐินกับ “บิ๊ก

ปอม” พล.อ.ประวิตร ที่ “วัดชางให” จังหวัดปตตานี เนืองแน�น โดยมีคณะ

ติดตามทั้ง “นองรัก” และขาราชการในพื้นที่ ส.ส.นักการเมืองไปรวมงาน

อยางคับคั่ง ก็มีการแกะภาพดูวาสายนายกฯ จะรวมคณะหรือไม โดยเฉพาะ 

“รมต.โอ” ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดีอีเอส ที่ไมไดรวมคณะไปดวย แต

แยกสายไปทําบุญยกปลีทองยอดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เพราะเปน

กําหนดการที่มากอน ไมไดมีอะไรในกอไผ แตเม� อลงพื้นที่ตรวจสถานการณ

น้ําที่ “หนองหาร” ในสัปดาหถัดมา รมต.โอก็รวมคณะ “ลุงปอม” ดวย...• 

แฮปปเบิรธเดยครบรอบ 78 ปไปแลวสําหรับ “ชัชวาลล คงอุดม” 

หัวหนาพรรคพลังทองถิ่นไทย เม� อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผานมา แตไมไดจัดงาน

ในอาณาจักร “เตาปูน” เหมือนเชนทุกป 

เน� องจากสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 ยังอยูในชวงที่ตองระมัดระวัง 

แตก็ยังมีนักการเมืองมากหนาหลายตาเขา

อวยพรที่บานพัก แตที่ขาดไมไดคือ “ตุย” พี

ระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ และ

พรรคพลังประชารัฐ ที่มาจีบบุตรชายไปเขา

พรรคพลังประชารัฐแลว มาอวยพรผูใหญ

ที่เคารพ

นับถือ รวม

ถึงหัวหนา

พรรคเล็ก

ที่แมจะ

มีจุดยืน

ทางการ

เมืองใน

สภาเปนอยางไร แตสําหรับความใจถึงใจ 

“ดํารงค พิเดช” หัวหนาพรรครักษผืนปา

ประเทศไทย กับ “เต” มงคลกิตติ์ สุขสิน

ธารานนท หัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย ยังคง

มาอวยพร “พี่ชัช” เหมือนเชนทุกป...•
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3ในประเทศ

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

กฎหมายในพื้นที่ พรอมมอบพระบรมฉายาลักษณพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรวม

กับเหลาทหารดวย •

สัปดาหที่ผานมาชวงฤดูถวายผาพระกฐิน ไลตั้งแต

กองทัพบก พล.อ.ณรงคพันธ เปนประธานในพิธีถวายผา

พระกฐินพระราชทาน โดยมี พล.ต.หญิงพิมพพิศา จิตต

แกวแท นายกสมาคมแมบานทหารบก และคณะผูบังคับ

บัญชา เขารวมพิธี ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตําบล

เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยยอดบริจาค

ทําบุญกฐินครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 9,425,955 บาท ขณะที่ 

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ 

ตัวแทนผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานในพิธีถวายผา

กฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุน อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี พรอมปจจัยบํารุงอารามแดประธานสงฆ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,234,865 บาท ทางดานกองทัพ

เรือ พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ 

เปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชิ

โนรสารามวรวิหาร แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร มียอดบริจาคทั้งสิ้น 3,911,334  บาท •

ขอแสดงความยินดีกับ “บิ๊กบู” พลเรือเอกประชาชาติ 

ศิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะอดีตผูชวยทูต

ทหารเรือไทยประจํากรุงปารีส ที่ไดรับเคร� องราชอิสริยาภรณ

จากฝรั่งเศส โดยเม� อวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.ที่ผานมา 

Monsieur Thierry MATHOU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา

ประเทศไทย ไดทําพิธีมอบเคร� องราชอิสริยาภรณ ชั้น Chevalier 

de l’Ordre National du M้ rite จากประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส ที่สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ในฐานะที่ 

พล.ร.อ.ประชาชาติเปนผูทําคุณประโยชนในการประสานความ

รวมมือทางทหาร และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทย

และประเทศฝรั่งเศส ในหลายดานมาอยางตอเน� อง •

กองทัพเรือไทยกับมิตรประเทศมีโปรแกรมฝกกัน

อยางตอเน� อง โดยเตรียมสง “เรือหลวงมกุฎราชกุมาร-เรือ

หลวงแกลง” รวมฝกหมูเรือลาดตระเวนรวมกับ “เรือ 

HQ 264-เรือ HQ 265” ของกองทัพเรือเวียดนาม สําหรับ

พื้นที่การฝกตามแนวเสนแบงเขตเศรษฐกิจจําเพาะไทย-

เวียดนาม (KC Line) ในระหวางวันที่ 15-20 พ.ย.64 โดย

มี น.อ.อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพ

เรือภาค 1 เปน ผบ.หมูเรือฯ ฝายไทย ขณะที่กองทัพเรือ

ภาค 3 สง “เรือหลวงทยานชล-เคร� องบินลาดตระเวนแบบ

ที่ 1 (DO-228)” เขารวมการลาดตระเวนระหวางกองทัพ

เรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย และเขารวมการฝกผสมไตรภาคี

ระหวาง ทร.ไทย-ทร.อินเดีย และ ทร.สิงคโปร ในพื้นที่

ทะเลอันดามัน ภายใตรหัส INDO-THAI COORDINATED 

PATROL (INDO-THAI CORPAT) ซึ่งครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 32 

กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-14 พ.ย.64 ในพื้นที่ทะเล

อันดามัน เม� อเสร็จสิ้นการลาดตระเวนรวมแลว เรือหลวง

ทยานชลจะไดเขารวมการฝกผสมไตรภาคีระหวางกองทัพ

เรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย และกองทัพเรือสิงคโปร ภายใต

รหัสการฝก SITMEX 2021 ในหวงวันที่ 15-16 พ.ย. •

องทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประกาศรายช� อ “ตํารวจ” ที่มีอายุครบ 60 ป

บริบูรณ และจะพนจากราชการเพราะเกษียณ

อายุเม� อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกมาอยางเปน

ทางการแลวเม� อ 11 พ.ย.2564 ป 65 มีเหลาบรรดา 

“สีกากี” เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 4,403 นาย ที่น�าลุน 

น�าจับตา ครั้งนี้ “บิ๊กปด” พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร. เกษียณอายุราชการ ทําให “กรมปทุมวัน” ตอง

มี “ผูนํา” คนใหมอีกครั้ง หากไมเกิดรายการฟาผา! กรม

ปทุมวัน ไมมีใครขึ้นลิฟตมาติดยศ พล.ต.อ.กลางคัน ปลาย

ป 65 สํานักงานตํารวจแหงชาติก็จะเหลือรอง ผบ.ตร.และ

จเรตํารวจแหงชาติ ยศ พล.ต.อ. ที่มีสิทธิ์ขึ้นเปน “ผบ.ตร.” 

ตามกฎ ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติเพียง 3 ราย 

คือ “บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตํารวจ

แหงชาติ เกษียณป 2566 “บิ๊กเดน” พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. (นรต.38) เกษียณป 2566 และ 

“บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. เกษียณ

ป 2567 ซึ่ง 1 

ใน 3 จะไดแตะ

มือตอไม “ผบ.

ปด” ขึ้นเปน 

“ผบ.ตร.” คน

ที่ 13 •

ชิงเกาอี้ 

“ผบ.ตร.” ป 65 

ลุนกันสนุกแลว 

ชิงเกาอี้ “รอง

ผบ.ตร.” ก็น�า

สนใจไมแพกัน 

เพราะมีวาง 

4 เกาอี้ บวกกับ

รอง ผบ.ตร.ขยับ

ขึ้นเปน ผบ.ตร. 

ทําใหรอง ผบ.ตร. 

ยศ พล.ต.อ. วาง 5 เกาอี้ โดยมีผูชวย ผบ.ตร.เขาขายขยับ

ขึ้น 10 ราย หรือเรียกวาลุนกันครึ่งๆ ไลตั้งแต พล.ต.ท.ชิน

ภัทร สารสิน ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง 

ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผูชวย ผบ.ตร., 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ 

ชิงดวง ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ ผูชวย ผบ.ตร., 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศสุข ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.กิตติ์

รัฐ พันธุเพ็ชร ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ 

รอง จตช. และ พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย ผบ.ตร. 

จาก 10 ขึ้น 5 หวยจะออกที่ใครบาง เปนอะไรที่น�าติดตาม 

เพราะทั้ง 10 รายที่มีสิทธิ์ขึ้นรอง ผบ.ตร.ตางมีกําลังภายใน

ไมเบา ที่สําคัญการขยับขึ้น “รอง ผบ.ตร.” ครั้งนี้จะเปน

สัญญาณสงไปถึงอนาคตกับ “วาที่ ผบ.ตร.” คนตอไป...แค

คิดก็อดใจรอใหถึงกลางๆ ปหนาแทบไมไหวแลว • 

ทิศทาง “กรมปทุมวัน” ในอนาคตก็เปนเร� องอนาคต 

แตสําหรับปจจุบันการแตงตั้ง “นายพันสีกากี” ตําแหน�ง

รองผูบังคับการ (รอง ผบก.) ลงไปถึงสารวัตร (สว.) วาระ

ประจําป 2564 ตอนนี้เขาสูโคงสุดทาย หลังไดฤกษงามยาม

ดี 11/11 วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.ที่ผานมา “ผบ.ปด” นั่งหัว

โตะประชุมบอรดกลั่นกรองแตงตั้งขาราชการตํารวจ รวม

กับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ 

ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., 

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุทิน 

ทรัพยพวง รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททอง

โอสถ จเรตํารวจแหงชาติ พิจารณาแตงตั้งตํารวจระดับ

รอง ผบก.และ ผกก. วาระประจําป 2564 “ผบ.ปด” 

บอกรอง ผบก.มี 220 ตําแหน�ง ผกก.540 ตําแหน�ง 

รวม 760 ตําแหน�ง และมีตําแหน�งที่โยกสับระดับระนาบ

เดียวกันอยูอีกจํานวนหนึ่ง สวนกลุมที่เพิ่งดํารงตําแหน�ง

สูงขึ้น เม� อปที่ผานมายังไมสามารถขยับขึ้นได จะตองอยู

ใหครบ 2 ปกอน เวนแตอยูแลวเสียหาย หรือวาเปนงาน

พิเศษทางเทคนิคจึงปรับยายได เชนเดียวกับพวกที่มีปญหา

เร� องอบายมุขก็ตองปรับการปกครองใหม พรอมยืนยันคํา

สั่งแตงตั้งระดับ “นายพัน” เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา

ที่กําหนด 30 พ.ย.นี้แน�นอน • 

สวนการแตงตั้ง “นายพัน” ล็อต 2 ระดับ รอง

ผูกํากับการ (รอง ผกก.)-สารวัตร (สว.) ที่เปนอํานาจ

ของผูบัญชาการแตละหน�วย ตอนนี้หลาย บช.ก็ประชุม

บอรดกลั่นกรองระดับ บช.ไปเรียบรอยแลว โดยเฉพาะ 

บช.ใหญ บช.เกรดเอ อยาง “นครบาล” และ “สอบสวน

กลาง” ตางก็เรียก “รอง ผบช.” เขาประชุมกันไปตั้งแต

ปลายสัปดาหที่ผานมา หลังจากรูหลุม รูตําแหน�งวาง

จากตําแหน�งที่เกษียณอายุราชการและตําแหน�งที่ขยับ

สูงขึ้นเรียบรอยแลว ตอไปก็อยูระหวางการจัดทําบัญชี

ใหเรียบรอยและการดําเนินการทางธุรการตางๆ คาดวา

ตลอดชวงสัปดาหนี้น�าจะเสร็จเรียบรอย จากนั้นปลายๆ 

เดือนคําสั่งแตงตั้งน�าจะออกแจกจายไดทันตามกําหนด 

อยางที่ “ผบ.ปด” บอกไว โดยปนี้ทั่วประเทศ ตําแหน�ง

รอง ผกก.วาง 990 ตําแหน�ง และ สว.วาง 1,400 

ตําแหน�ง เม� อรวมกับรอง ผบก.220 ตําแหน�ง ผกก.540 

ตําแหน�ง คําสั่งแตงตั้งก็ทะลุกวา 3,000 ตําแหน�ง...ใคร

สมหวัง ใครผิดหวัง อีกไมกี่อึดใจไดรูกันแน� • 

“บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการ

ทหารบก ตรวจเยี่ยมหน�วยทหารในพื้นที่ภาคอีสานตอน

บน 2 วันรวด โดยเยี่ยมหน�วยฝกทหารใหมที่มณฑลทหาร

บกที่ 210 ผานระบบออนไลน ซึ่งทหารใหมกําลังอยูใน

ชวงการกักตัวกอนรับการฝก พรอมไปดูโครงการชวย

เหลือสวัสดิการของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ

ที่ 3 จากนั้นไปยังกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเปนกําลัง

ปองกันชายแดนไทย-ลาว ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนตามลําแมน้ําโขง พบปะใหกําลังใจกําลังพล หน�วย

เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร จาก

นั้นตรวจเยี่ยมหน�วยเฉพาะกิจตํารวจตระเวนชายแดน

ที่ 23 และสถานีเรือธาตุพนม หน�วยเรือรักษาความสงบ

เรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตนครพนม วันรุงขึ้นไป

ชมศูนยจิตอาสาภาค 2 ตั้งอยูภายในคายกฤษณสีวะรา 

อ.เมืองฯ จ.สกลนคร ซึ่งเปนสถานที่ดําเนินโครงการ “โคก 

หนอง นา โมเดล” เขาพื้นที่แนวชายแดนไทย-ลาว ดาน 

อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ ในพื้นที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่ง

เปนกองกําลังปองกันชายแดนที่สกัดกั้นและปองกันการ

กระทําผิดกฎหมาย ดานยาเสพติดและการลักลอบขาม

แดน และไดตรวจเยี่ยมหน�วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน

ที่ 21 ติดตามขอมูลสถานการณยาเสพติดและการทําผิด

พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ

ชัชวาลล คงอุดม

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท

ก

ห

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแทพล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข



เสียงจากแอฟริกาถึงชาติร่ํารวย
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4 บทความ

หญิงญี่ปุนนํา ‘ไอโบ’ มารับพรที่ศาลเจาคันดะเมียวจินในกรุงโตเกียว วันที่ 12 พ.ย.2564

จาของ “ไอโบ” (Aibo) ที่สวนใหญเปนผูหญิง นําหุน

ยนตสุนัขท่ีสรางโดยบริษัทโซนี มาท่ีศาลเจาคันดะเมียว

จิน

‘ไอโบ’ หุนยนตสุนัขรับพรอายุ 3 ขวบที่ศาลเจาโตเกียว

หลังเสร็จพิธี เจาของไอโบถายภาพหมูรวมกันที่

ศาลเจาคันดะเมียวจิน 

เด็กชายเลนกับไอโบที่ศาลเจาคันดะเมียวจิน กรุงโตเกียว 

อฟริกาเปนหนึ่งในทวีปที่มีแหลงพลังงานฟอสซิล

สํารองในปริมาณมหาศาล พวกเขาตองการนําไปใช

แกปญหาไฟฟาติดๆ ดับๆ ไววางใจไมคอยไดในหลาย

พื้นที่ แตสถานการณ โลกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทําใหแอฟริกาถูกกดดันใหตัดหรือลดปริมาณการเผาไหม

น้ํามันและกาซธรรมชาติลงไปจากเดิม

“ตอนที่พวกเขาบอกวา ‘ตัด’ กับแอฟริกา พวกเขาตองการ 

‘ตัด’ อะไร ไมมีอะไรใหตัดที่นี่ ชาวแอฟริกันคือผูรับผลกระทบจาก

ปญหาที่กอโดยผูอ� น ประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณ

มากควรตองรับผิดชอบในการตัดหรือลด คํานึงถึงการกระทําใน

อดีตกันบางสิ” คือคําพูดของ “ติตัส เกวเมนเด” ผูอํานวยการดาน

สภาพภูมิอากาศของ Open Society Foundation ประจําซิมบับเว

นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในอังกฤษเม� อ

ประมาณ 270 ปกอน การปลอยคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ

โลกก็เริ่มขึ้นอยางเปนเร� องเปนราว ยุโรปรับชวงปลอยกาซตออยาง

แข็งขัน จากนั้นตามดวยสหรัฐอเมริกา

ขอมูลจาก Our World in Data แสดงใหเห็นวาจนถึงปจจุบัน

สหรัฐปลอยคารบอนสะสม 1 ใน 4 หรือประมาณ 25 เปอรเซ็นต

ของทั้งโลก โดยสหรัฐมีประชากรราว 330 ลานคน คิดเปน 4 

เปอรเซ็นตของทั้งโลก จีนปลอยคารบอนสะสมนอยกวาสหรัฐครึ่ง

หนึ่ง แตมีประชากรมากกวาสหรัฐเกิน 4 เทา ขณะที่แอฟริกา

ทั้งทวีปปลอยคารบอนนอยมากเม� อเทียบตอหัวประชากร ทั้งการ

ปลอยกาซในชวงไมกี่ปที่ผานมาและการปลอยกาซสะสม โดย

แอฟริกาเริ่มปลอยคารบอนเปอรเซ็นตแรกออกมาเม� อประมาณ 

100 ปกอนนี้เอง

แอฟริกาใตปลอยคารบอนสะสม 3 เปอรเซ็นตของทั้งโลก 

โดยมีประชากร 1,383 ลานคน หรือประมาณ 17 เปอรเซ็นตของ

โลก เปนสัดสวนการปลอยคารบอนที่นอยนิดเม� อเทียบกับสหรัฐ 

ยุโรป หรือแมแตจีน ทั้งในเกณฑการนับตอหัวประชากรและเม� อ

เทียบกันภูมิภาคตอภูมิภาค

ขอเสนอและมติตางๆ ในการประชุมวาดวยเร� องโลกรอน

แตละเวทีที่ออกมาในแนวทางการ “ตัด” รวมถึง “เลิก” การใช

พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเสมอภาคทุกประเทศทั่วโลก ทําให

แอฟริกาไมคอยสบอารมณมากนัก ประมาณวาฉันเพิ่งขุดขึ้นมาใช

เม� อไมกี่วันกอน พวกนายเผามาเปนรอยป แลวบอกใหเลิกพรอมๆ 

กัน มันก็ยุติธรรมเฉพาะแตกับพวกนายน�ะสิ

การเปลี่ยนผานไปใชพลังงานสะอาดอยางทันทีถือเปนกุญแจ

สําคัญตอการเอาชนะปญหาโลกรอน แตสําหรับชาติรายไดต่ํา 

โดยเฉพาะหลายประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีแหลงน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติปริมาณมากและยังไมไดขุดขึ้นมาใช จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่

จะออกอาการเสียดายและนอยอกนอยใจในเวลาเดียวกัน

น้ํามันดิบสํารองในทวีปแอฟริกา จํานวน 11 ประเทศ โดย

เฉพาะลิเบียและไนจีเรีย สํารวจพบแลวมากกวา 1 แสนลาน

บารเรล นอกจากนี้หลายประเทศยังมีแหลงกาซธรรมชาติ แค

ไนจีเรีย แอลจีเรีย และโมซัมบิกรวมกันก็มีถึง 6 เปอรเซ็นตของ

โลก

ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่สกอตแลนด สหราช

อาณาจักร ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายนที่ผานมา 

ขาวใหญหรือเซอรไพรสของการประชุมคือ การจับมือกันของจีน

และสหรัฐในการแกปญหาโลกรอน จนไมแน�ใจวาเสียงเล็กๆ จาก

แอฟริกาที่เปลงออกมาในการประชุมจะมี

ผูคนไดยินมากนอยเพียงใด

เปนครั้งแรกที่ผูนําชาติแอฟริกาและ

นักเคล� อนไหวจากภูมิภาคนี้รวมกันคัดคาน

การเปลี่ยนผานไปใชพลังงานหมุนเวียน

อยางรวดเร็วกะทันหันในประเทศของพวก

เขา โดยเรียกรองวาการเปลี่ยนผานควร

คอยเปนคอยไป เพราะพวกเขาจะยังตอง

พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปอีกระยะหนึ่ง โดย

เฉพาะกาซธรรมชาติที่แมจะมีสวนปลอย

คารบอนไดออกไซดอยูไมนอย แตก็ยัง

สะอาดกวาถานหินและน้ํามัน

แน�นอนวาการเรียกรองดังกลาวเกิด

ขึ้นอยางไมคอยถูกที่ถูกเวลา เพราะปนี้เปน

ปที่มีรายงานผลการศึกษาวิจัยออกมาหลาย

ชิ้นพรอมๆ กัน ชี้ชัดวาการเผาไหมเชื้อเพลิง

ฟอสซิลคือตัวการสําคัญที่ทําให โลกรอนขึ้น

อยางผิดปกติในรอบไมกี่ทศวรรษที่ผานมา

งานศึกษาวิจัยทั้งหลายแสดงใหเห็น

ความจําเปนอยางเรงดวนในการเปลี่ยนไป

ใชพลังงานสะอาด หากยังตองการปกปอง

โลกไมใหอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศา

เซลเซียส จากยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม

ตามที่ไดวางเปาหมายไวในความตกลง

ปารีส ค.ศ.2015 ซึ่งหากอุณหภูมิสูงขาม

เสนแบง 1.5 องศานี้ ไป โลกจะตองประสบ

กับนานาภัยพิบัติ ทั้งคล� นความรอน ความ

แหงแลง การขาดแคลนน้ํากินน้ําใช สภาวะ

อากาศสุดโตง ระบบนิเวศพังพินาศ

การไปใหถึงเปาหมายเพ� อหลีกเลี่ยง

หายนะ บรรดานักวิเคราะหเห็นตรงกันวาชาติแอฟริกาควรจะได

รับการสนับสนุนทางดานการเงินจากประเทศร่ํารวย พรอมๆ ไป

กับการหาหนทางลดการปลอยกาซ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวควร

ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการใชพลังงานหมุนเวียนใหกับ

แอฟริกา

การกดดันใหแอฟริกาเปลี่ยนผานไปสูการใชพลังงาน

หมุนเวียนเร็วเกินไปเปรียบไดกับการที่ประเทศร่ํารวยใชบันไดปน

กําแพง และพอชาติกําลังพัฒนาจะขอปนกําแพงบาง ประเทศ

ร่ํารวยก็ยกบันไดหนี

ไมกี่ปที่ผานมาธนาคารแหงการพัฒนาทั้งหลาย และบรรดา

ชาติร่ํารวยตางทยอยถอนการสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิล 

โดยเฉพาะโรงไฟฟาถานหิน ออกจากทวีปแอฟริกา เม� อป ค.ศ.

2017 ธนาคารโลกตัดงบสนับสนุนในหลายโครงการ และหันมา

ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ในการประชุมที่กลาสโกว ชาติร่ํารวยอยางสหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเดนมารก ไดประกาศยุติการใชจาย

เงินในโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลในตางแดน ตั้งแตป ค.ศ.2022 

และลาสุด “บีพี” ยักษใหญดานพลังงานจากสหราชอาณาจักรก็

กําลังลดการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติในแอฟริกาลงเร� อยๆ

เยมิ โอซินบาโจ รองประธานาธิบดีไนจีเรีย เขียนบทความ

ลงในนิตยสาร Foreign Affair กอนการประชุม COP26 วา “...

ความพยายามในการจํากัดการลงทุนในโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิล

ในแอฟริกายิ่งจะสงผลตอปากทองของเรา…”

และ “...ไนจีเรียพึ่งพากาซธรรมชาติสําหรับการผลิตไฟฟา 

และพึ่งพาน้ํามันดิบสําหรับรายไดเขาสูประเทศ การตอสูกับปญหา

โลกรอนไมควรดําเนินการแคหยุดโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลเสีย

ทั้งหมด แตควรสนับสนุนเงินทุนใหพวกเราดวย...”

แมแอฟริกาจะปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเปนสัดสวน

นอยนิดเม� อเทียบกับทั้งโลก แตกลับไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอยางหนักหน�วงกวาที่อ� น ทวีปนี้

กําลังประสบกับอุณหภูมิของอากาศที่รอนขึ้นเร็วกวาคาเฉลี่ยของ

โลก รวมถึงการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของระดับน้ําทะเล

บางพื้นที่ในแอฟริกาตะวันออกไมมีฝนตกมาเปนเวลาหลาย

ป ภูมิภาคซาเฮลทางแอฟริกาตะวันตกเกิดปมปญหาความขัดแยง

ระหวางเกษตรกรกับกลุมผูเลี้ยงสัตว เพราะผลผลิตพืชผักลดลง

อยางมาก หลายครอบครัวในมาดากัสการตองนําตนกระบองเพชร

มาตมกิน กลายเปนที่แรกของโลกที่องคการสหประชาชาติเรียกวา

เปนความอดอยากที่เกิดจากภาวะโลกรอน

ปจจุบันแอฟริกามีประชากรประมาณ 1.3 พันลานคน ครึ่ง

หนึ่งในจํานวนนี้ ไมมีไฟฟาใช ซึ่งเปนจํานวนประชากรเทียบเทากับ

ทุกประเทศในสหภาพยุโรปรวมกันเลยทีเดียว ปญหาเกิดจากการ

ขาดความสามารถในการผลิตพลังงาน ขาดความเชี่ยวชาญทาง

ดานเทคนิค และการคอรรัปชันที่ยังแพรหลาย

อยางไรก็ตาม “สหภาพแอฟริกัน” มีแผนที่จะพึ่งพาการใช

พลังงานหมุนเวียนเปนหลักภายในป ค.ศ.2050 ทวาไมกี่ประเทศใน

กลุมที่มีศักยภาพเพียงพอ อาทิ แอฟริกาใต อียิปต เอธิโอเปย และ

โมร็อกโก

เงินและเวลา คือสิ่งที่ผูนําประเทศในทวีปแอฟริกาบอกอยาง

พรอมเพรียงวาพวกเขาตองการมากกวาสิ่งอ� นใด เพราะนอกจากคา

ใชจายสําหรับการเปลี่ยนผานไปสูการใชพลังงานสะอาดจะสูงแลว 

แอฟริกายังมีคาใชจายดานอ� นๆ ที่สูงอยูกอนแลวเชนกัน ไมวาจะ

เปนคาใชจายในการเดินหนาเขาสูอุตสาหกรรมตางๆ คาใชจายดาน

สุขภาพ อาหาร และการศึกษา

ในการประชุม COP26 สหราชอาณาจักรและชาติร่ํารวยอีก

จํานวนหนึ่งไดใหคํามั่นที่จะสนับสนุนเงินทุนแกแอฟริกาหลายพัน

ลานเหรียญ เพ� อเรงการเปลี่ยนผานไปใชพลังงานสะอาด

แตคํามั่นดังกลาวดูจะไมทําใหแอฟริกาต� นเตนเทาใดนัก 

เพราะประเทศเหลานี้เคยใหสัญญามาแลวหลายครั้ง แตก็มักไม

ปฏิบัติตาม ยกตัวอยางในป ค.ศ.2009 พวกเขาบอกจะใหเงินแก

ประเทศกําลังพัฒนาปละ 1 แสนลานเหรียญฯ แตเงินเหลานั้นเดิน

ทางมาอยางกะปริดกะปรอย หางไกลจากที่คุยกันไว

หน�วยงานทางดานสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ

ประเมินวา แคคาใชจายในการปรับตัวและรับมือกับภัยที่มาจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ อาทิ น้ําทวมและภัยแลงของ

กลุมประเทศกําลังพัฒนาก็ตกปละ 70,000 ลานเหรียญฯ เขาไป

แลว และจะเพิ่มขึ้นไปอีกราว 140,000-300,000 ลานเหรียญฯ ใน

ป ค.ศ.2030 และประมาณ 205,000-500,000 ลานเหรียญฯ ใน

ป ค.ศ.2050

อีกปญหาที่จะเกิดกับแอฟริกา โดยเฉพาะภูมิภาค “ซับ-ซา

ฮารา” ก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว โดยประชากร

ในเขตเมืองเพิ่มจํานวนในอัตราสวนที่มากที่สุดในโลก และคาดวา

ภายในป ค.ศ.2050 ไนจีเรียจะมีประชากรแซงหนาสหรัฐอเมริกา

ขึ้นไปอยูอันดับ 3 ของโลก แน�นอนวาประชากรใหมเหลานี้จําเปน

ตองใชพลังงานอีกมากเชนกัน ไมวาจะเปนพลังงานสะอาดหรือเชื้อ

เพลิงฟอสซิลก็ตาม

สรุปใจความสําคัญของสารจากผูนําชาติแอฟริกาที่สงไปยัง

การประชุมในกลาสโกวก็คือ ทวีปนี้ควรมีสิทธิ์ในการใชพลังงาน

เชื้อเพลิงฟอสซิล อันเปนสวนหนึ่งของระยะการเปลี่ยนผานไปสู

พลังงานสะอาดในอนาคต โดยขอใหบรรดาผูนําโลกนึกถึงสภาพ

ความเปนจริงทางประวัติศาสตร และสภาวะทางเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน

ชาติร่ํารวยชวยย� นบันไดใหแอฟริกาปนขึ้นไปกอนจะไดไหม.

*****************

ที่มา

- ourworldindata.org/contributed-most-global-co2

- nytimes.com/2021/11/09/climate/africa-fossil-fuel-gas-

cop26.html

- foreignaffairs.com/articles/africa/2021-08-31/

divestment-delusion

- unep.org/news-and-stories/press-release/step-climate-

change-adaptation-or-face-serious-human-and-economic

แ

ตารางจาก Our World in Data เปรียบเทียบการปลอยคารบอนไดออกไซดของแตละภูมิภาคของโลกตามชวงปตางๆ 

ศาลเจาช� อดังในกรุงโตเกียวเม� อวันศุกรที่ 12 

พฤศจิกายน เพ� อใหนองหมาหุนยนตมารับพรจากนักบวชที่

ศาลเจา เน� องจากในชวงเวลานี้ตรงกับเทศกาล “ชิจิโกะซัง” ที่

เปนงานฉลองรับขวัญเด็กญี่ปุนที่อายุครบ 7, 5 และ 3 ขวบ 

พวกเขาถือวาไอโบอายุ 3 ขวบแลว นับจากปที่สุนัขหุนยนตตัว

นี้ออกวางจําหน�ายในป 2561

แมบานคนหนึ่งที่นําไอโบมารวมพิธีที่ศาลเจาแหงนี้บอก

วา เธอมาที่นี่เพ� อสวดมนตใหไอโบมีสุขภาพที่ดี ขอไมใหมี

สิ่งเลวรายเกิดขึ้นกับสุนัขหุนยนตของเธอ และขอใหเทพเจา

ปกปองไอโบจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบาน.
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Green Zone เปนเขตวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด 

เปนที่ตั้งศูนยบัญชาการใหญ ฐานทัพใหญของสหรัฐ และยังเปน

ที่ตั้งศูนยบริหารประเทศอิรักดวย เม� ออิรักเปนประชาธิปไตย มี

รัฐบาลของตนปรากฏวาทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา ที่ตั้งกระทรวง

ตางๆ ตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาว กองกําลังสหรัฐหลายพันนายมีสวน

ควบคุมรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่นี้

เร� องน�าคิดคือวันนี้โจมตีบานนายกฯ อิรัก พรุงนี้อาจเปนสถาน

ทูตหรือนายพลคนสําคัญของสหรัฐ ทั้งหมดตั้งอยูในเขตพื้นที่เดียวกัน

ประการที่ 2 ผูนําโลกปลอดภัยไหม

ขาวโดรนโจมตีบานพักนายกฯ อิรักยอมสะเทือนผูนําอ� นๆ 

ทั่วโลก เพราะพวกเขามีความเสี่ยงจะถูกโจมตีในแบบเดียวกัน 

อาจไมตองถึงกับเปนนายกรัฐมนตรี อาจเปนแกนนํานักการเมือง 

นักเคล� อนไหวคนสําคัญ ฯลฯ

ในเหตุการณนี้ผูกอเหตุใช โดรน 3 ลํา สกัดได 2 ลํา ลอง

จินตนาการถาผูกอเหตุใช โดรน 10 ลําจะเปนอยางไร

อันที่จริงแลวเร� องทํานองนี้ ไมใชของใหม หลายประเทศใช

โดรนในการสงคราม การตอตานผูกอการราย ขาวชิ้นหนึ่งที่ดังมาก

เม� อป 2020 คือการสังหารนายพลสุไลมานีโดยฝมือรัฐบาลทรัมป

ประการที่ 3 เกี่ยวของกับตางชาติไหม

จากหลักฐานที่ปรากฏและคําพูดของนายกฯ อิรัก ชี้วารูตัว

ผูลงมือ ผูกอเหตุเปนคนในประเทศ เปนฝมือกองกําลังกลุมหนึ่ง

อีกมุมมองที่น�าสนใจคือจะเปนการสรางสถานการณเพ� อโยน

ม� อวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน ผูกอการรายใช โดรนติด

ระเบิดโจมตีบานพักของมุสตาฟา อัล-คาดิมี (Mustafa 

al-Kadhimi) นายกรัฐมนตรีอิรัก โดรน 2 ลําถูกยิงสกัดตก

เหลือเพียงลําเดียวที่พุงเขาเปาหมาย คนคุมกันนายกฯ บาดเจ็บ

หลายคนแตไมรายแรง กระทรวงมหาดไทยอิรักเผยวาผูกอเหตุใช

โดรนบินขึ้นจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงแบกแดดที่หาง

ออกไป 10-12 กิโลเมตร อยูชานกรุงแบกแดดนั่นเอง

กองทัพอิรักประกาศวาเปนความพยายามลอบสังหาร

ผูนําประเทศ

ส� อบางสํานักรายงานทันทีวาเปนฝมือสายชีอะหที่อิหราน

สนับสนุน หลังพวกเขาแพเลือกตั้งรอบลาสุด ไมยอมรับผลการ

เลือกตั้งอางวาเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ บางคนเช� อมโยงกับการสังหาร

นายพลกอซิม สุไลมานี (Qassim Soleimani) ผูนํากองทัพอิหราน

ที่ถูกสังหารดวยโดรนสหรัฐในสมัยทรัมปเม� อมกราคม 2020 บาง

แหลงอางวามาจากกองกําลังที่กระทําโดยพลการ

รูตัวคนกอเหตุ:

นายกฯ อัล-คาดิมี กลาววา เจาหนาที่รูตัวผูกอเหตุ รูจักพวก

เขาดี คนพวกนี้ตอตานรัฐบาล

ไมวาขอเท็จจริงเปนอยางไรทางการอิรักพูดชัดรูตัวใครเปน

ผูกอเหตุ เพียงแตยังไมเอยนามตอสาธารณะเทานั้น

ดานมุกตาดา อัล-ซาดาร (Moqtada al-Sadr) ผูนําพรรค

ที่ไดคะแนนมากที่สุดและน�าจะเปนผูนําประเทศคนใหมแถลงวา

เปนกอการราย ตั้งใจสรางความปนปวนวุนวาย สรางความรุนแรง 

พวกไมหวังดีตอชาติ ไมอยากเห็นประเทศสงบสุข ชี้วาเปนฝมือของ

กลุมติดอาวุธในประเทศ หวังเปดทางใหตางชาติแทรกแซง

วันตอมาคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) 

ออกแถลงการณประณามการลอบสังหารนายกฯ อิรัก เรียกรอง

หาตัวผูกอเหตุ ผูสนับสนุนกอการราย นํามาลงโทษตามกฎหมาย 

แถลงการณนี้ประกาศจุดยืน UNSC ตั้งแตตนวาผูกอเหตุกับผู

สนับสนุนมีความผิดตองรับโทษ ซึ่งจนบัดนี้ยังไมมีใครเปดเผยตัว

และทางการอิรักยังไมประกาศวาเปนใคร

วิเคราะหองครวม:

ประการแรก Green Zone ไมปลอดภัย

ไมวาจะมุงสังหารหรือแคขมขูเปนการประกาศความเปนศัตรู

ชัดเจน ผูลงมือยอมคิดไดวาการทําเชนนี้จะเปนเร� องใหญ เปนขาว

ดังทั่วโลก

เร� องใหญกวานั้นคือบานพักนายกฯ อยูในเขต Green Zone 

กลางกรุงแบกแดด

ดังที่ไดเสนอแลววาหลังรัฐบาลสหรัฐคืนอํานาจบริหาร

ประเทศแกอิรักเม� อป 2004 มีสิ่งหนึ่งที่คงอยูจนถึงปจจุบันคือเขต 

ปฏิบัติการหมายสังหารนายกฯ อิรัก อัล-คาดิมี

www.chanchaivision.com

ภาพ: มุกตาดา อัล-ซาดาร (Moqtada al-Sadr) ผูนําจิตวิญญาณชีอะหและหัวหนาพรรค

เครดิตภาพ: https://www.facebook.com/Moqtada.AlSadr.Offical/photos/570200909688180

ความผิดหรือไม เปนอีกแนวที่ควรคิดถึง เพราะอานุภาพแรงระเบิด

ที่เกิดขึ้นไมมากเทาไหร โอกาสทําใหนายกฯ เสียชีวิตมีนอย (ตอง

โดนตรงตัวหรือใกลมากในขณะที่นายกฯ อยูในอาคาร)

ส� อบางสํานักรายงานขาวในทํานองชี้วาเกี่ยวของกับตางชาต ิ

หากเปนจริงเร� องนี้จะกลายเปนประเด็นความสัมพันธระหวาง

ประเทศทันที เม� อรัฐบาลประเทศหนึ่งลงมือหรือสั่งการสังหารผูนํา

อีกประเทศ ในกรณีนี้ประเทศที่ถูกเอยถึงคืออิหราน

ถาจะพูดความสัมพันธระหวางอิรักกับอิหรานอาจยอนไดนับ

พันปสมัยอาณาจักรโบราณ สมัยเกิดมุสลิมชีอะห ทั้งอิหรานกับอิรัก

ตางเปนประเทศที่ประชากรสวนใหญเปนมุสลิมชีอะห

ส� อบางสํานักอางแหลงขาววาผูกอเหตุเปนกลุมติดอาวุธที่

อิหรานสนับสนุนและใช โดรนอิหราน เน� องจากไมพอใจผลการ

เลือกตั้งรอบลาสุดที่ชีอะหสายอิหรานไดคะแนนนอย Hamdi Malik 

จาก Washington Institute ชี้วาเปนคําเตือนถึงรัฐบาลที่จะจัดตั้ง

ใหมวาตองมีพวกเขาอยูดวย มีคนของพวกเขาในตําแหน�งตางๆ ไม

เชนนั้นประเทศจะไมสงบ พวกนี้ตอตานมุกตาดา อัล-ซาดาร ที่

พรรคของเขาไดคะแนนมากที่สุดและกําลังเดินหนาจัดตั้งรัฐบาล

Hamdi Malik ขยายความอีกวาอัล-ซาดารในตอนนี้ ไมยอมอยู

ใตอํานาจรัฐบาลอิหรานๆ จึงตอตานเพราะเกรงสูญเสียอิทธิพลในอิรัก

ไมกี่วันหลังเกิดเหตุ Esmail Qaani ผูนํากองทัพ IRGC ของ

อิหรานเดินทางเยือนอิรักอยางเปนทางการ กลาววาทุกฝายควร

ยอมรับผลการเลือกตั้งและอยูในความสงบ ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประชาชนมีสิทธิ์ประทวงการเลือกตั้งแตตองใหความรวมมือกับ

ทางการดวย

นับจากรูผลการเลือกตั้งทั่วไปเม� อ 10 ตุลาคมที่ผานมา เริ่มมี

ขาววาพวกชีอะหที่สูญเสียที่นั่งแกพรรคของอัล-ซาดารแสดงความ

ไมพอใจ อางวาการเลือกตั้งไมน�าเช� อถือ สวนทางองคกรระหวาง

ประเทศที่สงตัวแทนหลายรอยคนเขาสังเกตการณและสรุปวาการ

เลือกตั้งโดยรวมเปนไปดวยดี

สรุป: 

เปนเวลาเนิ่นนานหลายสิบปที่อิรักไมสงบ ประเทศวุนวายไม

จบสิ้น การสงคืนอธิปไตยแกอิรักเม� อมิถุนายน 2004 ตามนโยบาย

สรางประชาธิปไตยของรัฐบาลสหรัฐทําใหประชาชนถูกแยกเปน 3 

ฝายเดนชัดกวาเดิม คือแยกเปนพวกชีอะห ซุนนี และเคิรด อาจ

มองวาเปนการแบงสรรอํานาจหรืออาจตีความวาตอกย้ําการแบง

ฝกแบงฝาย ไมเพียงเทานั้นทั้ง 3 ฝายยังแบงแยกยอยอีก ไมเปน

เอกภาพ ชีอะหอิรักปจจุบันมีหลายสายหลายกลุม ในทางหนึ่ง

พวกเขารวมมือกันเม� อเจอภัย แตอีกดานแขงขันชวงชิงภายใต

ระบอบประชาธิปไตยถึงกับกอเหตุรุนแรงไมหยุดหยอน จนรัฐบาล

ทํางานไมไดและเปนตนเหตุจัดเลือกตั้งทั่วไปเม� อเดือนตุลาคม 

พรรคการเมืองชีอะหมีหลายพรรค ตางตองการคะแนนเสียงมาก

ที่สุด เหตุลอบสังหารนายกฯ ครั้งนี้อาจตีความวาพวกชีอะหที่เสีย

คะแนนใหกับอัล-ซาดารซึ่งเปนมุสลิมชีอะหเหมือนกันไมพอใจผล

การเลือกตั้ง เปนการตอสูทางการเมืองระหวางพรรคการเมือง

ชีอะหดวยกัน

เหตุที่ยุบสภาจัดเลือกตั้งทั่วไปเพราะหวังใหประเทศสงบ 

สามารถเดินหนาตอไป แกปญหาตางๆ ที่รุมเรา แตนับจากประกาศ

ผลการเลือกตั้งดูเหมือนวา “ทางออก” หรือการเลือกตั้งอาจเปนเหตุ

นําใหอิรักอยูในวังวนความไมสงบตอไป เปนประเด็นน�าติดตาม.

เ

ฝกโดดรม • ทหารราบนาวิกโยธินของกองเรือเหนือแหง

รัสเซียกระโดดรมระหวางการฝกสงทางอากาศที่ภูมิภาคมูร

มันสกเม� อกลางสัปดาหที่ผานมา

จมกองกระดาษ • ผลงานศิลปะช� อ “Strategie en Chambre” ของหวัง ตู แสดงที่พิพิธภัณฑ เอ็มพลัส ของฮองกง ที่เปดใหสาธารณชนเขาชมใน

วันที่ 12 พ.ย.2564

ผาถลม • หนาผาถลมปดชายหาดตะวันออกของเมืองเวสตเบยในสหราชอาณาจักรเม� อวันที่ 9 พ.ย. ทําใหทางการตองปดชายหาดแหงนี้

บูชากะโหลก • หญิงชาวโบลิเวียถือกะโหลกบรรพบุรุษรวม

เทศกาลฉลองลัสยาติตัส ที่จัดทุกวันที่ 8 พ.ย. เทศกาลเกาแก

นี้จะเปนการนํากะโหลกมนุษยมาบูชาเพ� อขอพรใหสุขภาพแข็ง

แรง, ร่ํารวย, มีโชคในความรักหรือแมแตเพ� อสาปแชงคนอ� น

ปะทุไมเลิก • ภูเขาไฟกุมเบรวีเอฆาบนเกาะลาปลมาของสเปน 

ยังคงปะทุพนลาวาลงสูทะเล ภูเขาไฟลูกนี้เริ่มปะทุมาตั้งแต

วันที่ 19 ก.ย.2564

เตนเชียร • นักเรียนชาวจีนแสดงการเตนแอโรบิกเชียรลีดเดอรในพิธีเปดงานกีฬาของโรงเรียนประถมศึกษาที่

เมืองซิงอาน มณฑลเจียงซี

ปฏิบัติการหมายสังหารนายกฯ อัล-คาดิมีตีความไดหลาก

หลาย ตั้งแตการชวงชิงอํานาจระหวางฝายการเมือง

ดวยกัน ความปลอดภัยของ Green Zone และบทบาท

ตางชาติที่เกี่ยวของ.
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Lenovo เผยโฉมแล็ปท็อปพรีเมียมหน้าจอ OLED

ในปี 2021 ถือเป็นปีที่เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำา

วันของผู้คนอย่างมาก ไม่ว่าจะรูปแบบการทำางาน Work from home ที่

หลายบริษัทได้มีการปฏิบัติ การเรียนที่ไม่ได้อยู่ในห้องอีกต่อไป หรือการนำา

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำาวัน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์ที่เปลี่ยนไป “เลอโนโว” ได้เปิดตัว Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 

แล็ปท็อปพรีเมียมรุ่นล่าสุด มาพร้อมหน่วยประมวลผล AMD ที่ให้การตอบ

สนองรวดเร็ว เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่เหมาะกับการทำางาน การเรียน และ

ไลฟ์สไตล์ของคนออนไลน์ ตัวเครื่องขนาด 14 นิ้ว มาพร้อมหน้าจอความ

คมชัดระดับ OLED1 และระบบปฏิบัติการ Windows 11 (OS) อันทรงพลัง 

ครอบคลุมทุกการใช้งานอย่างมีระดับ

คลายกังวลใจด้วยการปกป้องระดับดีเยี่ยมจาก Lenovo Smart 

Privacy Services เครื่องมือ SaaS รูปแบบใหม่ที่มีในเฉพาะพีซี Lenovo 

บางรุ่นที่มี Windows 10 และ Windows 11 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ

ควบคุมและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้เอง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

บนเว็บไซต์และการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยราคาและการจัดจำาหน่าย Yoga 

Slim 7 Carbon ราคาจำาหน่ายเริ่มต้นที่ 39,990 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ เข้าไปที่ www.facebook.com/LenovoTH และ  www.lenovo.

com/th/th

Lexar เปิดตัวการ์ดหน่วยความจำา

Lexar แบรนด์ชั้นนำาระดับโลกด้านโซลูชั่นหน่วยความจำาแฟลช เปิด

ตัว Lexar Professional 1800x SDXC™ UHS-II Card GOLD Series รุ่น

ใหม่ เจาะกลุ่มช่างภาพมืออาชีพและช่างวิดีโอที่ต้องการเร่งขั้นตอนหลังการ

ผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยความเร็วสูงถึง 270MB/s ในการ

อ่าน 1 การ์ด Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD Series 

ได้รับการออกแบบมาสำาหรับกล้อง DSLR หรือกล้องมิเรอร์เลสเพื่อเพิ่ม

ความเร็วเวิร์กโฟลว์ของคุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณกลับมาอยู่หลัง

กล้องเพื่อสร้างเนื้อหาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูล

การออกแบบผลิตภัณฑ์ Lexar ทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่าง

ครอบคลุมใน Lexar Quality Labs โดยมีสิ่งอำานวยความสะดวกใน

การทดสอบ และมีอุปกรณ์ดิจิทัลมากกว่า 1,100 ตัว เพื่อให้มั่นใจใน

ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเข้ากันได้ และความน่าเชื่อถือ ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ www.lexar.com

งจะดีไม่น้อยหากเราสามารถสร้างโลก

เสมือนจริง ที่สามารถจำาลองสิ่งใดก็ได้เพื่อ

ทดลองก่อนลงมือทำาจริง เพื่อช่วยลดโอกาส

ความผิดพลาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำางาน โดยคู่เหมือนดิจิทัล หรือ Digital Twins คือ

การสร้างแบบจำาลองวัตถุทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล อีกหนึ่งเทคโนโลยีความหวังใหม่ของอุตสาหกรรม

ที่ทั้งโลกจับตามอง จากจุดเริ่มต้นแนวคิดในอุตสาหกรรม

การผลิต อาทิ การผลิตอากาศยาน หรือรถยนต์ สำาหรับ

การจำาลองเหตุการณ์และวางแผนการดำาเนินการผลิต

หรือการซ่อมบำารุง รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ แนวคิดการสร้าง Digital Twins นั้น ถือกำาเนิด

มาตั้งแต่หลายทศวรรษก่อน

แต่การทำาให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงได้ต้องใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงหลายชนิด รวมทั้งเงินทุนจำานวนมหาศาล 

มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถนำามาใช้ได้ แต่

ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ทำาให้

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็น เทคโนโลยีการสร้างวัตถุ 3 มิติ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 

และ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการสื่อสารที่เชื่อม

โยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง Cloud ทำาให้แนวคิด 

Digital Twins กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทและได้รับ

การจับตามองมากขึ้นเช่นกัน

หลายอุตสาหกรรมเริ่มนำาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็น 

Smart City ทั้งนี้ Digital Twins ไม่เพียงเป็นภาพจำาลอง

ที่สวยงามเท่านั้น แต่มีกลไกในการนำาวัตถุ กระบวนการ 

ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมทางกายภาพมารวมเข้าด้วย

กัน เพื่อใช้สังเกตและติดตามประสิทธิภาพของวัตถุอย่าง

ละเอียด รวมทั้งสามารถสำารวจหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ใน

อนาคตที่อาจไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อี

เอสอาร์ ไอ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ ESRI ให้ความ

เห็นว่า แนวคิดของการทำา Digital Twins สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย Gartner 

บริษัทวิเคราะห์เทคโนโลยีหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำา

คาดการณ์ว่า Digital Twins จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตา

มองและเป็นกุญแจสำาคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า หลาย

องค์กรได้นำา Digital Twins มาเป็นหนึ่งในอาวุธที่จะเข้า

มาบริหาร

จัดการข้อมูล

เพื่อเพิ่มประ 

สิทธิภาพ

การปฏิบัติ

งาน หรือ

เพื่อศึกษา

แนวโน้ม

สำาหรับการ

คาดการณ์

ในอนาคต 

อาทิ ธุรกิจ

ขุดเจาะน้ำามันนำา Digital Twins มาใช้ในการตรวจสอบ

อุปกรณ์ในบ่อเจาะน้ำามันและโรงกลั่น เพื่อคาดการณ์

เวลาที่ต้องซ่อมบำารุง

นอกจากนี้ ยังมีการนำา Digital Twins ไปใช้ใน

ด้านผังเมือง โดยใช้ในการจำาลองสภาพแวดล้อม สภาพ

เมืองให้ใกล้เคียงกับเมืองจริงๆ ให้มากที่สุด เพื่อนำามา

ใช้ในการกำาหนดแนวทางการวางผัง การแก้ปัญหาและ

การจัดการเมือง ก่อนที่จะลงมือจัดการกับสถานการณ์

จริง รวมไปถึงการนำามาใช้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

การพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ อาทิ สำานักงานการวางแผน

พัฒนาเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำา

เทคโนโลยี Digital Twins มาใช้ในการสร้างแบบจำาลอง 3 

มิติ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบเมืองและทำาความเข้าใจผลกระ

ทบการเปลี่ยนแปลงของเมืองในหลากหลายมิติและบริบท

ที่อาจเกิดขึ้น ช่วยประกอบการตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำา

ยิ่งขึ้น นับเป็นเทรนด์เทคโนโลยีความหวังใหม่ของทุก

อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง

สำาหรับการนำาเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้

เป็นองค์ประกอบของ Digital Twins สามารถใช้ใน

การจำาลองสภาพเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริหาร

จัดการ หรือมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็น สินทรัพย์ในพื้นที่ โครงข่ายสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า ประปา ทำาให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และนำาไปสู่

Digital Twins เทรนด์เทคโนโลยีความหวังใหม่

ค

Digital Twins

Qualcomm เตรียมบุกโลกเมตาเวิร์ส

Qualcomm ผู้ผลิตชิปประมวลผลยักษ์ใหญ่ เปิดตัว Snapdragon Spaces 

XR ชุดพัฒนาแอปสำาหรับ Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (XR) 

เพื่ออุปกรณ์แบบสวมหัว เช่นแว่น AR และอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงชุด

เครื่องมือและเทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ, ตรวจจับภาพ รวมถึงระบบติดตามศีรษะ

และมือ ที่จำาเป็นในการพัฒนาแอป AR/XR ได้

ทั้งนี้ Snapdragon Spaces เริ่มเปิดให้นักพัฒนาบางส่วน เช่น holo|one, 

Scope AR และ NZXR ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้นักพัฒนาทั่วไปใช้ได้ในช่วงฤดู

ใบไม้ผลิ (มีนาคม-มิถุนายน) ปีหน้า รวมถึงจะจับมือกับ Wikitude เพื่อให้นักพัฒนา 

AR กว่า 150,000 ราย บน Wikitude ได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้เช่นกัน

อีลอน มัสก์ ขายหุ้น Tesla 9 แสนหุ้นเพื่อเสียภาษี

อีลอน มัสก์ เจ้าพ่อเทสลา ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. (สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ) เพื่อแจ้งเรื่องการขายหุ้นจำานวน 

934,091 หุ้น มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 36,000 ล้านบาท อย่างไร

การปรับปรุง บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเมืองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่

เกิดขึ้น ตลอดจนการจำาลองภาพผังในอนาคต เช่น การ

วางผังเมือง ผังชุมชน ผังโครงการต่างๆ ที่กำาลังจะมีการ

พัฒนาในอนาคต นำาไปสู่การพัฒนาเมืองให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ เทคโนโลยี GIS ถือเป็นองค์ประกอบที่

สำาคัญของ Digital Twins ในการวางผังเมืองและจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานของเมือง (Planning and Engineering) 

ตั้งแต่กระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อทำา Digital Twins 

ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1.Data 

Capture เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายจากโดรน 

หรือการ Integrate Data มาจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น 

CAD และ BIM

ส่วนข้อ 2.Real time and Visualization การ

แสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การบูรณาการร่วมกับ 

Internet of Things (IoT) หรือการมอนิเตอร์ข้อมูล รวมทั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูแนวโน้มและประเมินผล 

กระทบด้านประชากรและสภาพแวดล้อม 3.Share and 

Collaborate รองรับการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 

สามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันในองค์กรและชุมชน รวมไป

ถึงการสร้าง

ช่องทางการมี

ส่วนร่วม เพื่อ

สื่อสารกับภาค

เอกชนและ

ประชาชน 

4.Analyze and 

Predict การ

วิเคราะห์และ

คาดการณ์ 

ด้วยการนำา

ระบบอัตโนมัติ 

เทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Deep Learning 

มาใช้ในการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมแผนรับมือกับ

สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ นำาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ลดความผิดพลาด

การนำา Digital twins มาปรับใช้ในประเทศไทย 

ควรเริ่มตั้งแต่การบูรณาการข้อมูลมาเป็น Onemap เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นในการทำา Digital Twins ให้มีประสิทธิภาพ 

ทำาให้การวางแผน การตัดสินใจรัดกุมขึ้น แก้ปัญหาตรง

จุดขึ้น ใช้ โซลูชั่นถูกต้องมากขึ้น เพื่อเป็นแผนการรับมือ

กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น น้ำาท่วม ทำาให้สามารถมอง

เห็นภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และระยะเวลาที่น้ำาจะ

ท่วม เพื่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือ แจ้งเตือนประชาชน

ได้ทันที รวมทั้งการบริการและอำานวยความสะดวก

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำาข้อมูลนี้

มารวบรวมประมวลผลเพื่อวางแผนลดผลกระทบและ

ป้องกันการเกิดสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต นำาไปสู่

แผนการสร้างสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ภาครัฐเริ่มสนใจที่จะรวบรวม

ข้อมูลของทุกหน่วยงานไว้ที่ Cloud ส่วนกลาง เพื่อเป็น 

Open Data ให้ทุกๆ ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและนำาไป

ใช้ประโยชน์ได้ หากข้อมูลที่แชร์มีคุณภาพและเป็นข้อมูล

ที่อัปเดตได้แบบเรียลไทม์ จะสามารถเพิ่มมิติของข้อมูลให้

ใกล้เคียงกับความจริงได้มากขึ้น.

  

• ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์ เตรียมปล่อยสอง

ตอนแรกของรายการ “Outrun By Running Man” 

รายการวาไรตี้เกาหลีที่แฟนๆ ตั้งตารอคอย พร้อม

กันทั่วเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน

นี้ โดย “Outrun By Running Man” เป็นราย

การสปินออฟแรกจากรายการวาไรตี้ยอดนิยม

จากเกาหลีใต้ “Running Man” บนช่อง Seoul 

Broadcasting System (SBS) โดยผู้ชมจะได้พบกับ

สมาชิกออริจินอลอย่าง คิม จงกุก, ฮาฮา และ จี                                                               

ซ็อกจิน มาร่วมกันทำาภารกิจและเผชิญหน้ากับความ

ท้าทายใหม่ๆ พร้อมแขกรับเชิญชื่อดังอีกมากมาย

• ออนโรบอต (OnRobot) แบรนด์ผู้นำา

เสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการทำางานร่วมกับ

มนุษย์แบบครบวงจร เปิดตัวซอฟต์แวร์ WebLytics 

โซลูชั่นเพื่อการตรวจสอบระยะไกล การวินิจฉัย

อุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลในสายการผลิต 

ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเสริมขีดความสามารถด้าน

การผลิตและลดช่วงเวลาการหยุดชะงักในระบบ

การผลิตให้น้อยที่สุด โดย WebLytics มอบความ

สามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ

เพื่อการทำางานร่วมกับมนุษย์หลายส่วนได้พร้อมกัน

แบบเรียลไทม์ ผ่านการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์

ทั้งจากตัวหุ่นยนต์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเปลี่ยน

สายการผลิตให้เป็นระบบการทำางานอัจฉริยะที่

เข้าใจง่าย แสดงผลและตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

และทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ กำาหนดเปิดให้

ใช้งานทั่วโลกผ่านการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

• สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำากัด จัดพิธี

เปิดศูนย์ “G.LAB Digital Makerspace” ศูนย์กลาง

การให้บริการสำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมด้าน IoT แบบครบวงจร พร้อมเปิดพื้นที่

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านออกแบบและสร้างสรรค์

อุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เพื่อบ่มเพาะ

กำาลังพลคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของ

ประเทศไทย ให้เติบโตแบบมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

• สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับบริษัท 

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด เปิด

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนโยบายแผน

พลังงานดิจิทัลแห่งประเทศไทย (Thailand Digital 

Energy Policy & Planning Workshop) ภายใต้

หัวข้อ “ผลักดันเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

ดิจิทัลและโครงสร้างเทคโนโลยีไอซีที สู่ความ

เป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

ของประเทศไทย” (Accelerate Digital Energy 

and ICT Transformation Pathway towards 

Carbon Neutrality and Contribute to Thailand 

BCG Economy) โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านด้าน

เทคโนโลยีร่วมกับผู้กำาหนดนโยบาย นักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 80 ท่านจาก

ประเทศไทยและประเทศจีน

ก็ตาม เขายังคงถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 170 ล้านหุ้น ซึ่งการขายหุ้นนี้ ไม่ได้มาจาก

ผลโพลในทวิตเตอร์ ที่ตัวเขาเคยสอบถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่าเขาควรจะขายหุ้น 

Tesla ที่ถืออยู่ออกมา 10% หรือไม่ เพื่อให้เกิดการเสียภาษี หลังจากถูกวิจารณ์ว่าที่

ผ่านมาเขาแทบไม่เสียภาษีเลย เนื่องจากไม่มีเงินเดือนและโบนัส การขายหุ้นและมี

กำาไรจากการขายจะทำาให้เขาต้องเสียภาษีนั่นเอง

ไมโครซอฟท์เปิดตัวโน้ตบุ๊กภาคการศึกษา

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Surface Laptop SE เป็นโน้ตบุ๊กราคาถูกสำาหรับตลาด

ภาคการศึกษา ออกมาเพื่อแข่งกับ Chromebook โดยเฉพาะ ใช้ระบบปฏิบัติการ 

Windows 11 SE ที่ปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานในโรงเรียน สเปกของ Surface 

Laptop SE มีดังนี้ หน้าจอ 11.6 นิ้ว TFT LCD 1366 x 768 (135 PPI) ซีพียู 

Celeron N4020 หรือ N412 จีพียู Intel UHD 600 แรม 4GB/8GB สตอเรจ 

64GB/128GB 

eMMC กล้อง

หน้า 1MP รองรับ

วิดีโอ 720p 30 

fps พอร์ต USB-C, 

USB-A, ช่องเสียบ

หูฟัง 3.5 mm 

แบตเตอรี่ใช้งานได้

สุงสุด 16 ชั่วโมง

น้ำาหนัก 1.11 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้นที่ 249 ดอลลาร์ (ประมาณ 8,200 บาท) ถือ

เป็นสินค้ากลุ่ม Surface ที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้ ไม่มีวางขายปลีกทั่วไป ต้องสั่งซื้อ

เป็นล็อตสำาหรับโรงเรียนเท่านั้น



จัดงานในรูปแบบปกติแลว ก็ไดจัดกิจกรรมการตลาดทางออนไลน

เพ� อซัพพอรตผูประกอบการอยางตอเน� อง อาทิ TDEX Flash 

Sale ที่ยกเอาโปรโมชันพิเศษของงานเพ� อคนดําน้ําหนึ่งเดียวใน

อาเซียน Thailand Dive Expo มาไวใหลูกคาไดเลือกช็อปกันใน

ราคาพิเศษสุดกวา 200 รายการบนเฟซบุกของงาน ตั้งแตเม� อ

วันที่ 4-7 พ.ย.ที่ผานมา เพราะเรามีความเขาใจในกลุมเปาหมาย

เปนอยางดี จึงสามารถเลือกชองทางที่เหมาะสมในการนําเสนอ

ใหกับลูกคาในแตละสภาวการณ 

สวนอีกหนึ่งงานอยาง Pet Expo 

Thailand 2021 ที่นีโอเตรียมขนทัพ

รานคาจําหน�ายผลิตภัณฑสําหรับสัตว

เลี้ยงมาใหทุกคนไดเลือกซื้อและรวม

กิจกรรมตางๆ ก็จะจัดขึ้นในวันที่ 25-

28 พ.ย.นี้ ณ ไบเทค บางนา

สวนแผนงานในป 2565 คาด

การณสถานการณแนวโนมของธุรกิจ

งานแสดงสินคาจะกลับเขาสูภาวะ

ปกติกอนเกิดวิกฤตการณ โควิด โดย

ทางนีโอตั้งเปาจัดงานแสดงสินคา 10 งาน โดยประเมินรายได

ไวที่ 200 ลานบาท ซึ่งตองยอมรับวาธุรกิจการจัดแสดงสินคา

เปนอีกหนึ่งกลุมที่ไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได และตอง

ปรับตัวอยางหนัก โดยนีโอเองก็เรงหากลยุทธเพ� อตอบสนองตอ

สถานการณและอํานวยความสะดวกลูกคามาโดยตลอด จะเห็น

ไดวาในป 2562 ตัวเลขสรุปมูลคาภาพรวมของธุรกิจกอนเกิด

วิกฤตการณ โควิดอยูที่ 3 แสนลานบาท และในป 2563 มูลคาการ

ตลาดของธุรกิจเหลือเพียงแค 1 แสนลานบาท ตองมาติดตามกัน

ตอวาจากนี้ ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล จะแกเกมหรือมีกลยุทธอะไร

ใหมๆ มารับกับเน็กซนอรมอล. 

               

ากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําให

ทุกอุตสาหกรรมตองปรับตัวและหันมาพึ่งพา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มากขึ้น สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในรูปแบบนิวนอรมอล และ

แน�นอนวาทุกคนก็คงตองเตรียมความพรอมกาวสูเน็กซนอรมอล ที่

ทุกธุรกิจจะตองเรียนรูและปรับตัวในการอยูรวมกับโควิด ในฝงของ

ผูบริโภคเองก็มีไลฟสไตลการใชชีวิตที่เปลี่ยนไป ไดเริ่มและทดลอง

ใชงานแพลตฟอรมหลากหลายบนออนไลนในระหวางที่ไมสามารถ

ไปใชชีวิตตามปกติได

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู

จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน

เซอร จํากัด หรือ NEO ผูดําเนินธุรกิจอี

เวนตและงานแสดงสินคารายใหญ กลาว

วา แมวาสถานการณของโควิดจะกระทบ

ตอการจัดงานแสดงสินคา แตภายหลังจาก

การเปดประเทศเม� อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผาน

มา จะเห็นไดวาบรรยากาศตางๆ เริ่มคึกคัก

มากขึ้น ทุกคนเห็นโอกาสทางธุรกิจ ขานรับ

นโยบายการเปดประเทศจากทางภาครัฐ 

โดยมีศูนยกลางของกรุงเทพฯ ซึ่ง

เปนพื้นที่นํารองทองเที่ยว

ของทั้งชาวไทยและชาว

ตางชาติ

จากปจจัยดัง

กลาวจึงอยากใช

โอกาสนี้ในการรวม

งานแสดงสินคา

ที่มีศักยภาพของ

บริษัททั้ง 4 งาน

ที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจ ประกอบ

ดวย 1. e-Biz 

Expo 2021 งาน

แสดงบริการดาน

ธุรกิจออนไลนที่

รวบรวม Online 

Solutions เพ� อ 

ตอบโจทยและ

เพิ่มขีดความ

สามารถใหกับธุรกิจ 2. 

OEM Manufacturer 

Expo 2021 งานแสดง

สินคาและบริการที่

รวบรวมผูรับจางผลิต

ครบวงจร 3. EdTeX 2021 งานแสดงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการศึกษา และ 4. InterCare Asia 2021 

งานแสดงสินคานวัตกรรมและบริการผูสูงอายุในวิถีถัดไป 

พรอมกันภายใตแนวคิด “ไทยแลนด เน็กซ นอรมอล” ระหวาง 

23-25 ธ.ค.2564 คาดวาจะมีบริษัทเขารวมแสดงสิน

คาทั้งสิ้นกวา 250 บริษัท โดยตลอดระยะเวลาการ

จัดงานจะเกิดการซื้อขายไมนอยกวา 100 ลานบาท 

และตั้งเปาหมายผูเชา

ชมไวที่ 10,000 คน

อีกดวย 

สําหรับรูป

แบบในการจัดงานจะ

เปน B2B2C คือตอบ

โจทยทั้งสวนของผู

บริโภคที่ตองการมา

หานวัตกรรม สินคา

และบริการเพ� อ

ตนเองและครอบครัว 

รวมไปถึงผูประกอบการที่ตองการมาตอยอดและ

หาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ภายในงาน เพราะ

งานนี้จะเปนเสมือนเวทีการคาเช� อมตอ

ธุรกิจ เรงยอดขายปลายป รวมไปถึงเปน

กิจกรรมในการสํารวจตลาดและพบปะกับ

ลูกคาได โดยตรง งานแสดงสินคาจะเปน

แพลตฟอรมกลางที่ทําใหผูซื้อไดเห็นและ

สัมผัสสินคาจริง เปรียบเทียบไดชัดเจน

นายศักดิ์ชัย กลาววา ในฐานะผู

บริหารการจัดงานมืออาชีพ นอกจากการ
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7เศรษฐกิจ

าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเม� อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ชัดเจนแลววา การพูดถึงสถาบันหลักของชาติดวยถอยคํา

ที่หยาบคายในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต เม� อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และอีกหลายๆ ครั้ง ตาง

กิจกรรม ตางคนพูด มีลักษณะของการปลุกระดมดวยขอความที่

เปนเท็จ บิดเบือน หมิ่นประมาท ดูหมิ่นองคพระมหากษัตริย และ

การกระทําหลายอยางแสดงถึงการอาฆาตมาดรายสถาบันพระมหา

กษัตริย เห็นไดชัดเจนวาเปนการมุงทําลายการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศไทย 

อีกทั้งยังทําใหเกิดความแตกแยกของคนในชาติ เปนการทําลาย

ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย สิ่งที่เปนความจริงเชิง

ประจักษก็คือ การพูดปราศรัย การเขียนปาย การพนกําแพง การ

พนถนน การพนและเผาพระบรมฉายาลักษณ การเอาสีน้ําเงินออก

จากธงไตรรงคของประเทศไทย ขอเรียกรองที่อานบนเวทีปราศรัย 

10 ขอที่เปนการลิดรอนพระราชอํานาจ และพระราชฐานะขององค

พระมหากษัตริย ตลอดจนความพยายามที่จะใหยกเลิกมาตรา 112

พฤติกรรมทั้งหลายเหลานี้ แสดงใหเห็นเจตนาของกลุม

บุคคลที่มีทั้งพรรคการเมือง กลุมการเมือง และเยาวชน นิสิต

นักศึกษาที่มีช� อเรียกตางๆ นานา วาพวกเขาตองการทําใหสถาบัน

พระมหากษัตริยออนแอลง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พวก

เขามีเจตนา “ลมลาง” สถาบันพระมหากษัตริย เปนการใชสิทธิ

หรือเสรีภาพเพ� อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการกระทําที่ผิดบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ แมวาพวกเขาจะอางเสรีภาพในการแสดงออก 

แตการกระทําของพวกเขานั้นเปนการทําผิดกฎหมาย และผิด

รัฐธรรมนูญที่ถือไดวาความผิดของพวกเขาไมใชอาชญากรรมตาม

กฎหมายอาญาธรรมดาๆ แตเปนการทําผิดกฎหมายวาดวยความ

มั่นคงของประเทศ เปนการบอนทําลายชาติและสถาบันหลักของ

ชาติ เม� อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเชนนี้แลว เจาหนาที่ของบานเมือง

จะตองดําเนินการตอดวยการฟองคดีอาญาบุคคลที่อยูในขบวนการ

ทั้งหมด จะใหจบลงเพียงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมได

หน�วยราชการจะใหกระบวนการยุติธรรมจบลงแคนี้คงไม

ได เพราะพวกเขายังไมยอมจบ มีทั้งตัวผูถูกรอง บุคคลในเครือขาย 

ผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง นักวิชาการ และส� อมวลชนที่เปนแนว

รวมของพวกเขา ออกมาดาหนาสรางวาทกรรมวา “ปฏิรูป” ไมใช

เปนการ “ลมลาง” โดยความหมายของคําที่ปรากฏในพจนานุกรม 

คําสองคํานี้ก็มีความหมายไมเหมือนกันอยูแลว “ปฏิรูป” เปนการ

ปรับปรุงใหดีขึ้น สวนการ “ลมลาง” นั้นเปนการทําใหหมดไป หาย

ไป การที่พวกเขาใชคําวา “ปฏิรูป” เพ� อหลีกเลี่ยงคําวา “ลมลาง” 

นั้น ไมไดทําใหพวกเขาพนจากความผิดไปได ไมวาพวกเขาจะเรียก

ขบวนการของพวกเขาวาอยางไรก็ตาม ทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

และประชาชนทั่วไป เม� อพิจารณาจากการกระทําของพวกเขา

ทั้งหลายนั้น ตางก็เห็นพองตองกันวาพวกเขามีเจตนา “ลมลาง” 

สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย

พวกเขากําลังดิ้นกันดวยการออกมาส� อสารทาง Social 

media กันรัวๆ ทั้งนักวิชาการ นักการเมือง พอยกแมยกที่เปนทอ

น้ําเลี้ยง รวมทั้งดารา นักรองและคนดังทั้งหลายที่ผูคนมองเห็น

วามีการกระทําที่แสดงตนเปนเปนแนวรวมของขบวนการ ทั้งนี้

เพราะพวกเขากลัววาจะตองคดีอาญา กลายเปนผูตองหาที่อาจ

จะผิดทั้งมาตรา 112 และมาตรา 116 ดังนั้นจึงระดมใชวาท

กรรมเร� องเสรีภาพของการแสดงออก และเลนคําดวยการอาง

ความหมายในพจนานุกรมวา “ปฏิรูป” ไมใชการ “ลมลาง” ก็

ไมมีใครเถียงเร� องนี้หรอกนะ เพราะพวกเขามองไปที่การกระทํา

มากกวา นอกจากนี้แลวยังมีบางคนที่บอกวายังจะเดินหนากระทํา

การตางๆ ในขบวนการตอไป และบางคนในกลุมถึงขนาดพูดใน

ลักษณะของการขูที่พอจะสรุปไดวาอาจจะมีการออกมากอความ

รุนแรงที่เกิดจากการปะทะของคนสองกลุม ที่พวกเขากลาวหาวา

ศาลรัฐธรรมนูญกอใหเกิดการแตกแยกระหวางประชาชนสองกลุม 

กลาวโทษคนอ� น โดยไมสํานึกวาตนเองทําผิดอะไร

ชัดเจนแลววาพวกเขาไมยอมจบงายๆ การปลุกระดมดวยวาท

กรรม ดวยขอความท่ีบิดเบือน จะยังคงมีตอไป และอาจจะรุนแรง

มากข้ึนกวาเดิม เม� อพวกเขาไมยอมจบกันเชนน้ีแลว เจาหนาท่ีของ

รัฐท่ีจะตองจัดใหมีการฟองคดีอาญาจะเดินหนาตออยางไร ท่ีแน�ๆ  

จะใหเร� องจบแคน้ีไมไดนะ แลวเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกํากับดูแลพฤติ 

กรรมของพรรคการเมืองละ จะใหเร� องจบเพียงเทาน้ี หรือจะมีการ

พิจารณาวามีพรรคการเมืองใดบางท่ีทําผิดกฎหมาย ผิดขอบังคับวา

ดวยพรรคการเมืองท่ีอาจจะตองมีการยุบพรรค รวมท้ังจะตองมีใคร

บางคนท่ีควรถูกตัดสิทธ์ิไมใหเขามาทํางานการเมือง เร� องน้ีหากเจา

หนาท่ียอมใหเร� องจบลง ไมทําอะไรตอ ท้ังๆ ท่ีกฎหมายบอกไวชัดเจน

วาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองคกร ขณะน้ีประชาชน

รอดูอยู หากทานท้ังหลายท่ีมีหนาท่ีปลอยใหเร� องน้ีจบลงเพียงเทาน้ี 

ประชาชนอาจจะมองวาทานทําผิดกฎหมายมาตรา 157 หรือเปลา

ถาตีความตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากน้ีไปการ

ชุมนุมท่ีเกิดข้ึนรายวันท่ีน่ันท่ีน่ี ไมอาจทําไดอีกตอไปแลว เจาหนาท่ี

มีเหตุผลเพียงพอในการจะยับย้ังการชุมนุม รวมท้ังจับกุมคนท่ีทํา

ผิดกฎหมาย ซ่ึงไมใชแคคนท่ีออกมาชุมนุมเทาน้ัน แนวรวมท่ีเปนผู

สนับสนุน ผูวางแผน และคนท่ีเปนทอนํ้าเล้ียง คนท่ีเปนอีแอบอยูหลัง

เด็กน้ันก็สมควรท่ีจะถูกดําเนินคดีดวย ผูท่ีเก่ียวของกับขบวนการลมลาง

สถาบันพระมหากษัตริยท้ังหลายควรจะตระหนักไดแลววา พวกเขาเปน

คนกลุมนอยท่ีกําลังทําผิดกฎหมาย การกระทําของเขาทําใหพวกเขา

เปนผูทําลายลางรัฐธรรมนูญ เปนผูกรอนเซาะและทําลายลางสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีเปนเสาหลักของประเทศ เม� อเขาทําลายรัฐธรรมนูญ

ท่ีเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และทําลายสถาบันพระมหากษัตริย

ท่ีเปนหน่ึงในสามสถาบันหลักของประเทศ ก็เทากับพวกเขาคือผูทําลาย

ประเทศชาติ เปนการกระทําผิดกฎหมายอาญาอยางรายแรง

ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น แสดงใหเห็นวาการ

ชุมนุมที่เกิดขึ้นหลายครั้ง หลายสถานที่ หลายวิธีการ หลายคน

พูดปราศรัย เปนการเคล� อนไหวของกลุมคนในขบวนเดียวกัน เปน

ขบวนการที่มีเจตนาเดียวกัน เปนความพยายามและมีความมุง

มั่นที่จะลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ที่ทําใหหลายคนตั้งคําถามวา ถาเปนเชนนี้

แลวจะเรียกพวกเขาวาเปนผูตองหาคดีกบฏไดหรือไม และถาหาก

ผิดจริงตามขอกลาวหา โทษสูงสุดของพวกเขาจะเปนเชนไร ไมวา

พวกเขาจะไดรับโทษเชนใด สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน�ๆ ก็คืออนาคตของ

พวกเขาคงไมสดใสนัก ทุกอยางที่เขาทําจะเปนเงาติดตามตัวเขา

ไปอยางไมมีวันจบ พวกเขาจะไปทํางานที่ไหน พวกเขาจะยืนอยู

ในสังคมไดอยางไร พวกเขาจะอยูในคุกหรือจะไดเรียนตอ ผลลัพธ

ของการกระทําของเขาจะไมมีวันจบอยางแน�นอน

ประชาชนคงตองติดตามตอนตอไปอยางใกลชิดนะคะ 

เพราะทุกอยางยังไมจบคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

าว” เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทยที่สราง

รายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ ซึ่งในชวง 2-3 ป

ที่ผานมานี้กลุมชาวนาตองประสบปญหาภัยแลง ทําให

ผลผลิตลดลง แมวาขาวไทยจะมีคุณภาพสูง เปนที่ตองการจาก

ประเทศคูคา แตก็ตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรง ทั้งอินเดีย 

เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา

ปจจุบันตลาดนิยมขาวขาวพื้นนุมมากขึ้น ซึ่งเปนขาว

ที่ไทยผลิตสัดสวนนอย เพียง 10% ของผลผลิตขาวขาวของ

ไทย ทําใหไทยยิ่งเสียเปรียบคูแขง โดยเฉพาะกับเวียดนามและ

กัมพูชาที่มีการพัฒนาพันธุขาวขาวพื้นนุมในชวง 2-3 ปที่ผาน

มา

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย จึงรวมกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และสมาคมผูสงออกขาวไทย จัดโครงการประกวดขาว

พันธุใหมเพ� อการพาณิชย ภายใตยุทธศาสตรขาวไทยแบบไฮ

บริด เพ� อสงเสริมและพัฒนาพันธุขาวใหตรงกับความตองการ

ในตลาด นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา โครงการประกวดนี้

ถอืเปนตวัอยางทีด่ีในการนาํนโยบายมาปฏบิตัแิละตอยอดใหเกดิ

ผลอยางเปนรูปธรรม และถือเปนความหวังของอุตสาหกรรม

ขาวไทยที่เปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ พรอมเดินหนา

เรงขับเคล� อนนโยบายภายใตยุทธศาสตรขาวไทย ป 2563-2567 

เพ� อทําใหประเทศไทยเปนผูนําการผลิต การตลาดขาว และ

ผลิตภัณฑขาวคุณภาพของโลก

“การประกวดจัดขึ้นเปนครั้งแรกในปนี้ เพ� อตอยอดขาว

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนความหวังของอุตสาหกรรมขาวไทย

ที่เปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ใชการตลาดนําการผลิต ให

สามารถแขงกับตลาดตางประเทศได โดยจะมีการประกาศผลใน

เดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหากขาวที่เขาแขงขันใดชนะประกวด หรือเขา

เกณฑการเปนขาวสายพันธุใหม ก็จะนํามาสงเสริมการปลูก เพ� อ

สรางรายไดใหกับเกษตรกรในการสงออกจําหน�ายตางประเทศ 

เน� องจากปจจุบันพันธุขาวไทยยังไมหลากหลาย ทําใหยังแขงขันกับ

ตางฝายตางไมจบ

ตางประเทศไมได และตลาดโลกยังตองการขาว

สายพันธุใหมๆ อีกจํานวนมาก” นายจุรินทรกลาว

ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคม

ผูสงออกขาวไทย กลาววา การประกวดขาวพันธุ

ใหมเพ� อการพาณิชย เปนหมุดหมายสําคัญของ

อุตสาหกรรมขาว และถือวาเปนหนึ่งในกลยุทธ

หลักสูความสําเร็จของอุตสาหกรรมขาวไทย คือ 

การใชการตลาดนําการผลิต โดยแสวงหาขาว

พันธุใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการอัน

หลากหลายของตลาดขาวโลก โดยเฉพาะพันธุขาว

คุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตตอไรสูงซึ่งชวยลด

ตนทุนแตเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

“การดําเนินการประกวดโดยทดลองลง

แปลงปลูกจริง เพ� อเปรียบเทียบกับขาวพันธุดีของ

ไทยใน 3 จังหวัด 3 ภาค ไดแก ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ศูนยวิจัย

ขาวพิษณุโลก และศูนยวิจัยขาวขอนแกน ตลอดจนสนับสนุน

ใหนักวิจัยและพัฒนาไดสงผลงานมารวมประกวด รวมถึง 48 

พันธุขาวใน 3 ประเภท ไดแก ขาวหอมไทย ขาวขาวพื้นนุม 

และขาวขาวพื้นแข็ง อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนอยางมากจาก

สมาคมผูรวบรวมและจําหน�ายเมล็ดพันธุขาวดวย” ร.ต.ท.เจริญ

กลาว.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

   

‘ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล’

ภารกิจดันงานแสดงสินคาสูเน็กซนอรมอล

คํ

‘‘ข

จ

ประกวดขาวพันธุ ใหมกูวิกฤตสูตลาดโลก

‘ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล’
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8 Life and City

าชประสงค์ ย่านช็อปปิ้งที่มีสีสันและพื้นที่เศรษฐกิจใจกลาง

มหานครกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้เงียบเหงาเพราะมาตรการเข้มห้าง

สรรพสินค้าและไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านแบบ

ปกติได้ คนมาห้างเพื่อซื้อสินค้าและของใช้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น บวก

กับไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ราชประสงค์ซบเซาและร้างผู้คน สี่

แยกที่จราจรเคยติดขัดหนาแน่น รถกลับโล่ง ท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ดังระดับโลกประจำาย่านราชประสงค์ ผู้คนมากราบสักการะบางตา

เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเริ่มลดลง รัฐบาลคลาย

ล็อกกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช

ประสงค ์(RSTA) สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรม

และเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ทำาพิธีบวงสรวงใหญ่ท่านท้าว

มหาพรหมประจำาปีเช้าวันที่ 9 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ต้อนรับการเปิดประเทศ โดยมีพระมหาราช

ครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พราหมณ์หลวงประกอบพิธี และจัดรำาชุดพิเศษถวาย

ท้าวมหาพรหม มหาเทพผู้สร้างโลก ซึ่งแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นัก

แสดงสาวร่วมเป็น 1 ใน 9 นางรำา ร่ายรำาสรรเสริญขอพรเพื่อสิริมงคล   

บวงสรวงปีนี้ครบ 65 ปี อัญเชิญท้าวมหาพรหมองค์เทพมา

ประดิษฐานที่ย่านราชประสงค์ ถือเป็นการปลุกพลังศรัทธาครั้งใหญ่ และ

ขจัดปัดเป่าโรคร้ายหรือสิ่งไม่ดีในย่านแห่งนี้ พร้อมกับเปิด “เทศกาล

ราชประสงค ์8 องค์เทพ” (8 Shrines Festival 2021) เพราะสี่แยก

ราชประสงค์ได้รวมเทวสถานของมหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ถึง 8 องค์ไว้ใน

บริเวณเดียวกัน ถ้าไม่มีโควิดทั้งคนไทยและต่างชาติจะหลั่งไหลมาสักการ

บูชาไม่ขาดสาย

เสียงสวดมนต์ คำาอธิษฐาน ดอกไม้ ควันธูปและเปลวเทียน ที่

เป็นสัญลักษณ์ความศรัทธาที่อยู่คู่กับย่านนี้กลับมาอีกครั้ง นอกจากพิธี

ที่ท้าวมหาพรหม ยังเป็นครั้งแรกของโลกกับการไลฟ์สดงานบวงสรวง

ผ่านเฟซบุ๊ก we love ratchaprasong ให้ผู้ศรัทธาและสายมูจากทั่วโลก 

ได้ส่งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกัน ฤกษ์มงคลนี้เปิดมิติใหม่ในการเข้า

ถึงพื้นที่ราชประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์-ย่าน

แห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of Wisdom) ด้วยเทคโนโลย ีVirtual 

Reality (VR) 360 องศา ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาจากทั่ว

ทุกมุมโลกที่ยังเดินทางมาไม่ได้ให้สามารถสักการะขอพรองค์เทพได้ 

24 ชั่วโมง ผ่าน  HYPERLINK “http://www.bkkdowntown.com/”www.

bkkdowntown.com สายมูสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเหมือนได้อยู่บน

พื้นที่จริงอีกด้วย มีข้อมูลประวัติองค์เทพของแต่ละสถานที่ บทสวดบูชา

แต่ละองค์เทพ และแผนที่นำาทางออนไลน์ไปแต่ละจุด นับเป็นเทรนด์การ

ท่องเที่ยวมิติใหม่ในแบบเที่ยวไปมูไปเข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้

ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช

ประสงค ์กล่าวว่า ราชประสงค์เป็นย่านที่มีครบทุกอย่างทั้ง Eat-Pray-

Stay-Shop พร้อมคุมเข้มด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยตามนโยบายย่าน

ราชประสงค์ปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID-19 และแนวปฏิบัติของมาตร 

การองค์กรด้วยหลัก COVID-Free Setting protocol เพื่อสร้างความมั่น 

ใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ พร้อม

ให้การต้อนรับและรองรับการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

สุขภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตามปกติ ขอเชิญชวนทุกคนมา

สักการะเทพทั้ง 8 พระองค์เสริมพลังในการกลับมาใช้ชีวิต และมาท่อง

เที่ยวย่านราชประสงค์ช่วงปลายปีได้อย่างมั่นใจและมีความสุข   

สำาหรับการขอพรทวยเทพทั้ง 8 แห่ง ตามธรรมเนียมศาสนา

พราหมณ์และความเชื่อจะต้องไหว้บูชา พระพิฆเนศ เป็นองค์แรกซึ่ง

ประทับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำาเร็จ มี

ตำานานมหาเทพที่กล่าวไว้ว่า องค์พระพิฆเนศได้รับพรจากมหาเทพเพื่อ

เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีการใดๆ เพื่อเป็นการคารวะ

บรมครูผู้ประสาททางปัญญาและความสำาเร็จ สามารถขจัดอุปสรรค

ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ โดยเฉพาะดารา นักร้อง นักแสดง และงานใน

วงการบันเทิง รวมถึงด้านธุรกิจ หากกราบอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระ

พิฆเนศจะได้รับการประทานพรและพบความสำาเร็จ จึงมีความนิยมกราบ

ขอพรต่อองค์พระพิฆเนศก่อนแล้วจึงสักการะเทพองค์อื่น

เทพเจ้าองค์ต่อมา พระตรีมูรติ ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์เช่นกัน คน

ไทยเชื่อว่าเป็นเทพที่ประทานพรเรื่องความรัก นิยมนำาดอกกุหลาบแดง

มาถวายเพื่อให้ได้พบเจอคู่รักหรือให้ความรักราบรื่น พระตรีมูรติเป็นการ

รวมกันของ 3 มหาเทพ คือ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวร 

เมื่อรวมเป็นหนึ่งยิ่งมีเทวานุภาพประทานพรได้ทวีคูณ ถ้าขอพรด้วย

ความตั้งมั่นและประพฤติตัวเป็นคนดี พระตรีมูรติสามารถประทานพรแก่

ผู้ศรัทธาได้มากกว่าด้านความรัก

เทพที่สำาคัญอีกองค์หนึ่ง พระแม่อุมาเทว ีประทับหน้าบิ๊กซี ซู

เปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำาริ ทรงเป็นเทวีแห่งพลังอำานาจ วาสนา และ

บารมี ผู้ศรัทธามักมาขอพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุก

ในการครองเรือน ขอให้พระองค์ประทานลูกที่ดี ประทานปัจจัยเลี้ยงดูลูก

ให้เติบโต ทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่ายและปลอดภัย ทรงช่วย

เหลือคนดีเสมอ นับได้ว่าเป็นเทพที่ประทานความสมบูรณ์แก่สตรีโดย

แท้จริง หมั่นบูชาพระองค์ชีวิตจะดีตามลำาดับ

ส่วน พระแม่ลักษมี อีกที่พึ่งทางใจของสายมู อยู่เกษรวิลเลจ 

ชั้น 4 พระวรกายสีทอง ทรงพัสตราภรณ์                         

สีแดงหรือชมพู ประทับยืนบนดอกบัว

เป็นสัญลักษณ์ ทรงมี 4 พระกร เป็น

ชายาคู่บารมีพระนารายณ์ เป็นเทวีแห่ง

ความงดงาม ความร่ำารวย และความอุดม

สมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำาเร็จ

ในการทำามาค้าขาย การประกอบธุรกิจ 

ตลอดจนประทานเงินทอง ชวนบูชาเพื่อ

ความมั่งคั่ง

สถานที่เดียวกันชวนสายมู

ไหว ้ท้าวจตุโลกบาล มีความเชื่อว่าเมื่อ

ขอพรสิ่งใด พรนั้นจะสมปรารถนา ทรง

เป็นเทวราช ผู้ดูแลรักษาทุกข์สุขของ

มนุษย์ โลก 4 ทิศ และเทพแห่งความ

ร่ำารวย ทำาหน้าที่บันทึกบัญชีบุญและบาป 

คุ้มครองผู้สร้างความดี ในคัมภีร์ โบราณบอกว่า ถ้าหวังในลาภยศเงินทอง

ให้สวดบูชาและอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

กระแสแห่งศรัทธาไหลมาสู ่ท้าวมหาพรหม หรือ พระพรหม

เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วโลกดั้นด้น

ข้ามฟ้ามากราบไหว้ด้วยศรัทธาในบารมีของเทพผู้ให้กำาเนิดสรรพสิ่งต่างๆ 

และขอพรให้ท่านคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุขทางใจ สักการะใช้ธูป 4 ดอก 

เทียน 1 คู่ ไหว้ต่อพระพักตร ์1 ด้าน ควรไหว้ให้ครบ 4 ด้าน เดินวน

ซ้ายตามเข็มนาฬิกา พรนั้นจะสำาเร็จ

พิกัดต่อมา ท้าวอัมรินทราธิราช เทพแห่งความเมตตา ราชาผู้

ครองสวรรค ์ประทับอยู่หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า เป็นเทพผู้

สร้าง ปกครองสวรรค์ ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์ โลก มีพระวรกายสีเขียว

หยกเข้ม มีพระเนตรหนึ่งพันดวง 4 พระกรทรงอาวุธแตกต่างกัน หาก

กราบอธิษฐานจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย พร้อมปกป้องธุรกิจให้รุ่งเรือง

มหาเทพองค์ที่ 8 พระนารายณ์ทรงสุบรรณ ประทับหน้าโรงแรม

อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เทพผู้ปกปักรักษาและประทานโชคลาภ 

ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งการชนะทุกสิ่ง ทรงอวตารมาช่วยกอบกู้มนุษย์

โลกเช่นกัน มีความเชื่อว่าใครบูชาท่านจะได้รับความคุ้มครองและมีโชค

ลาภ แต่จะต้องเป็นคนที่มีสัจจะ รักษาศีล

ไหว้ 8 องค์เทพมีข้อแนะนำา ดอกไม้และเครื่องสักการบูชาซื้อได้

บริเวณด้านหน้าของเทวสถานแต่ละแห่ง ยกเว้นพระแม่ลักษมี ท้าวจตุ

โลกบาล และพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ไม่มีร้านจำาหน่าย ต้องเตรียม

ของไหว้มาเอง การสักการะขอพรควรสำารวมกิริยา วาจา ใจ แต่งกาย

สุภาพ ถ่ายภาพด้วยกิริยาที่เหมาะสม ทำาตามคำาแนะนำาหรือข้อห้ามของ

เทวสถาน งดถวายเนื้อสัตว์บูชามหาเทพทั้ง 8 และปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิด ถ้าเดินทางไม่สะดวก ไหว้ครบจบในครั้งเดียวผ่านดิจิทัล.

‘ราชประสงค์ 8 องค์เทพ’แลนด์มาร์กสายมู!
ร

‘Rumbo’ แอปเดียวครบรถเมล์ เรือ รถไฟในกรุงเทพฯ

แอปพลิเคชัน Rumbo แพลตฟอร์มใหม่ที่จะช่วยคนเมืองเดินทางไปถึงจุดหมาย

ปลายทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ง่ายๆ เพียงใส่จุดหมายและวางแผน

การเดินทางลงไป ประหยัดทั้งเงินและประหยัดเวลา มีข้อมูลกว่าหนึ่งพันเส้นทางทั้ง

รถเมล์ เรือ รถไฟ ครบทุกป้ายและสถานี

ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ขึ้นรถลงเรือไม่เป็น 

Rumbo ช่วยได้ แถมมีเส้นทางลับที่คน

ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน มีระบบนำาการ

เดินทาง ถือเป็นเพื่อนร่วมทางที่ครบถ้วน

และทันสมัยของคนกรุง 

นางสาวนภัสภา วัชโรทัย ดีกรี

ปริญญาโทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จากสหรัฐ ในฐานะผู้ดูแลแอปพลิเค

ชัน Rumbo (รุมโบ้) กล่าวว่า รุมโบ้เป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสบการณ์เดิน

ทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ดียิ่ง

ขึ้น เพราะรวมการขนส่งสาธารณะทุก

ประเภทอยู่ในแอปเดียว รวมถึงรถตู้ รถ

สองแถว รถกะป๊อ จนถึงบีทีเอส ในแอป 

มีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่

กระทบเส้นทางแบบเรียลไทม์ รวมไปถึง

การแนะนำาเส้นทางเลี่ยงให้แก่ผู้เดินทางอีกด้วย แอปนี้จะบอกว่าต้องเดินทางอย่างไร

เพื่อไปถึงจุดหมาย ที่น่าสนใจระบบการแจ้งเตือนจะบันทึกเส้นทางที่เดินทางบ่อยๆ 

และผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนอุปสรรคการเดินทางที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาทันที่เกิด

เหตุการณ์บนเส้นทางของคนเมือง

“แอปรุมโบ้เป็นตัวช่วยการเดินทางในระบบสาธารณะนี้ ยังมีเป้าหมายเป็นส่วน

หนึ่งช่วยแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ โดยรณรงค์ให้ผู้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมาก

ขึ้นและรู้ทันสถานการณ์ เราเชื่อว่าข้อมูลเรียลไทม์บ่งบอกสถานะของรถโดยสารทุก

ประเภท จะเป็นข้อมูลสำาคัญที่ทางทีมจะนำามาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อให้

ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้แอป ขณะนี้กำาลังหาความร่วมมือเพื่อที่จะปรับปรุง

ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางสาวนภัสภากล่าว

ใช้เทคโนโลยี AI ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารด้านธุรกิจ บริษัท 

วรุณา (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า บริษัท วรุณาฯ ร่วมกับพันธมิตรโดยใช้เทคโน                                                                          

โลยีเชิงลึก (DeepTech) วางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกระเจ้าในโครงการ OUR                                                

Khung BangKachao พร้อมใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ติดตามผลการรักษาพื้นที่สีเขียว  

6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี ตั้งเป้าเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยประสาน

พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การลงพื้นที่เพื่อสำารวจ

และติดตามผลการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ความท้าทายในการศึกษาสิ่งแวดล้อมในโครงการที่

มีพื้นที่ขนาดใหญ่แบบคุ้ง

บางกระเจ้า โดยทั่วไปต้อง

ใช้ทั้งกำาลังคนและเวลา

เพื่อลงพื้นที่เดินสำารวจ แต่

ใช้เอไอช่วยให้วางแผนการ

ลงพื้นที่ได้อย่างตรงเป้า

หมาย แม่นยำา ประหยัด

เวลา

เทคโนโลยี

ของวรุณาเป็นการ

ใช้ภาพถ่ายจากโดรน

ควบคู่กับภาพ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) จากดาวเทียม 

ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า รวมถึงวิเคราะห์

สิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร ดาวเทียมจะเก็บภาพทุกสัปดาห์เป็นฐานข้อมูล 

สามารถดูย้อนหลังได้ 5 ป ีทำาให้ติดตามผลได้ต่อเนื่อง และมีการใช้เทคนิค Machine 

Learning และ AI มาประมวลผล ซึ่งให้ผลกว้างครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้ข้อมูลที่

มีความละเอียดและแม่นยำาสูงในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำาคัญ

อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ให้สำาเร็จตามเป้าหมาย

5 เขตตั้งจุดรับแจ้งเยียวยาประสบภัยน้ำาท่วม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จาก

เหตุการณ์น้ำาทะเลหนุนสูง ทำาให้น้ำาล้นตลิ่ง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน

นอกคันกั้นน้ำาและบริเวณแนวฟันหลอ ที่มีคันกั้นน้ำาชั่วคราวทั้ง 6 จุดในพื้นที่ 5 เขตที่

ผ่านมา ซึ่งยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำาที่จะขึ้นมาอีกในวันที่ 14 พ.ย.2564 และ

ช่วงวันที่ 20-26 พ.ย. ตามการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ สำาหรับแนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้มอบหมายให้สำานักป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และสำานักงานเขตพื้นที่ ร่วมกันสำารวจความต้องการและ

เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนตามหลักเกณฑ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสมและจำาเป็นของผู้ประสบเหตุแต่ละราย 

ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภค

บริโภค ยารักษาโรค นอกจากนี้มีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาตามระเบียบ กทม.

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 ของสำานักพัฒนา

สังคม ประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย

มอบหมายให้สำานักงานเขตพื้นที่ตั้งจุดลงทะเบียน เพื่อออกหนังสือรับรองแจ้งความเสีย

หายในบริเวณชุมชนที่ประสบสาธารณภัยอำานวยความสะดวกให้ประชาชน.

พิธีบวงสรวงใหญ่ท่านท้าวมหาพรหมประจำาปีที่ย่านราชประสงค์ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมรำาบวงสรวงถวายองค์เทพท้าวมหาพรหม

พระแม่อุมาเทวี 1 ใน 8 องค์เทพ พระแม่ลักษมี ที่พึ่งทางใจสายม ู พระตรีมูรติ องค์เทพที่คนโสดรู้จักกันดี 

ไหว้ขอพรท้าวอัมรินทราธิราช เทพแห่งความเมตตา ชวนสายมูสักการะ

ท้าวจตุโลกบาล
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9สิ่งแวดล้อม

4

ารประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์

สหราชอาณาจักรที่เพิ่งผ่านพ้นไป มีการรวมตัวของผู้นำาโลก

กว่า 120 ประเทศ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศครั้งสำาคัญเพื่อ

หาแผนลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น  หลังมีความตกลงปารีส (Paris 

Agreement) ปี 2558 ที่เป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลก

เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกสูงไม่ต่ำากว่า 1.5 องศา 

ขณะที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Programme: UNEP) ได้เผยแพร่รายงานการแพร่กระจาย

ก๊าซเรือนกระจก (Emissions Gap Report) ประจำาปี ออกมาก่อนประชุม 

COP26 จะเปิดฉากขึ้น ระบุว่า พันธสัญญาการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปัจจุบัน ทำาให้ โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.7 องศาเซลเซียส

ในศตวรรษนี ้

ก่อนหน้านี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกรายงานเมื่อเดือน 

ส.ค. ระบุว่าภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจทะลุ 1.5 

องศาเซลเซียสในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดสภาพ

อากาศแปรปรวนทั่วโลก ตั้งแต่การเกิดไฟป่าไปจนถึงน้ำาท่วมรุนแรงใน

หลายประเทศ แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้น หากผู้นำาโลกไม่

ยอมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเวที 

COP26 อาจจะเป็นโอกาสสุดท้าย 

 เดิมประชุม COP26 ต้องจัดปี 63 แต่เลื่อนมาปีนี้ เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิด การประชุมมี 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การผลักดันให้

แต่ละประเทศส่งเป้าหมายใหม่เป็นพันธสัญญาลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อย่างสหราชอาณาจักร เสนอแผนลดก๊าซ 68% ภายในปี 2573 และเป็น

ศูนย์ภายในปี 2593 ขณะที่เยอรมนีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2588 อินเดียตั้งเป้าลดปล่อยกระจกเป็น

ศูนย์ในปี 2613   

ขณะที่ไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าว

ถ้อยแถลงต่อที่ประชุม COP26 ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับ

การแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2608 

ผู้นำาไทยยังเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันดูแลรักษาโลก ระบุ

ว่า “เราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องการรักษา เยียวยาสภาพภูมิอากาศ 

เพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว”

ในเวทีที่ผ่านมาเร่งรัดให้มีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้อง

ชุมชน ธรรมชาติและที่อยู่อาศัย, การขับเคลื่อนการเงินเพื่อบรรลุเป้า

หมายการมีส่วนร่วมลดก๊าซที่ประเทศกำาหนด และการทำางานแบบร่วม

แรงร่วมใจกันเพื่อให้เป้าหมายร่วมกันในการลดโลกร้อนสำาเร็จ

อีกทั้ง COP26 เกิดพันธสัญญาใหม่ลดการตัดไม้ทำาลายป่าให้น้อย

ที่สุด นอกจากนี้ มีมากกว่า 100 ประเทศจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 

30% และอีก 40 ประเทศลงนามจะใช้พลังงานถ่านหินลดลง ส่วน 450 

องค์กรให้คำามั่นสัญญา จะลงทุน 130 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ผลการเจราจาต่อรองจาก COP26 มีการคาดหวังว่า จะเป็นหมุด

หมายสำาคัญกู้วิกฤตโลก แต่ความมุ่งมั่นแต่ละประเทศเพียงพอหรือไม่ที่

จะไปสู่เส้นชัย การประชุม COP26 บรรลุข้อตกลงที่เป็นความหวังของ

มนุษยชาติได้จริงหรือไม่ ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง  

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 20 ของโลก แต่

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดท็อปเท็น ดร.ปิ่น

สักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจาก

สภาพภูมิอากาศแล้ว โดยเฉพาะภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2563 

ตอนนี้เราต้องมีความพยายามมากขึ้นที่จะเน้นความสามารถด้านการ

ฟื้นตัวจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยการนำาเรื่องสภาวะความ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใส่ไว้ในวาระการพัฒนาประเทศ และ

ทำางานทั้งในระดับประเทศและมีความร่วมมือกับนานาประเทศและ

องค์กรต่างๆ พยายามสูงสุดในการดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการ

ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกตามความตกลงปารีสมาโดยตลอด 

โดยปี 2562 ไทยประสบความสำาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซ

ก

ได้ 45% ในปี 2573 เพื่อจำากัดไม่ให้อุณหภูมิโลกเกิน 1.5 องศา ขณะ

ที่ประเทศจีนบอกว่าจากนี้ ไปอีก 10 ปี จะใช้ถ่านหินให้มากที่สุด ทั้ง

ที่ประเทศจีนจะมีส่วนสำาคัญอันดับแรกในการลดโลกร้อน จึงถูก

สังคมตั้งคำาถามว่า จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ล่าสุด ทาง NDP มี

รายงานคาดการณ์ 8 ปีข้างหน้าจะมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นอีก 

7.5% ทางเดินมันยากมาก  

“จากรายงาน UNEP 2021 ระบุว่า การจะบรรลุ 1.5 องศา หรือ 2 

องศา ข้อเท็จจริงเรามีปริมาณคาร์บอนที่สามารถปล่อยได้หรืองบประมาณ

คาร์บอน (carbon budget) 400 ถึง 1,100 GtCo2e เท่านั้น ขณะที่กว่า 

150 ปีที่ผ่านมา เราปล่อยคาร์บอนไปแล้วเกือบ 2,400 GtCO2e ถ้าหารอั

ตราการปล่อยคาร์บอนเฉลี่ยที่ 45 GtCO2e ต่อปี เรามีเวลาเหลือแค่ 9 ปี

เท่านั้น ที่จะต้องทำาให้ได้ หลายประเทศจะต้องเพิ่มความทะเยอทะยาน

ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ถ้าระยะสั้นทำาไม่ได้ เรา

ต้องเตรียมรับสถานการณ์” รศ.ดร.เสรีย้ำาเวลาไม่มีมากนัก  

จากการเข้าร่วมประชุมออนไลน ์COP26 รศ.ดร.เสรี บอกว่า มี

ข้อตกลงดีๆ เกิดขึ้น ยกตัวอย่างนายกฯ สหราชอาณาจักรให้ความ

สำาคัญเรื่องพลังงานสีเขียว จะใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2030 และมี

ข่าวดีภายในปีเดียวกันทุกประเทศต้องไม่มีการตัดไม้ทำาลายป่า รวมถึง

ทุกประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้องใช้เทคโนโลยีลดคาร์บอนภายในปี 

2030 รวมถึงยกเลิกถ่านหิน แต่ไม่ได้บอกไทม์ไลน์ ขณะที่มีกลไกระบบ

การเงิน ตอนนี้เราไม่ต้องการรับฟังสิ่งที่ผู้นำาทั้งหลายพูด แต่ต้องการการ

ลงมือทำาทันที ซึ่งต้องติดตามการสรุปผลการประชุมอย่างใกล้ชิดต่อไป   

สาโรช ศรีใส ผู้บริหารโครงการ (ด้านสิ่งแวดล้อมและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ฝ่ายความร่วมมือ คณะผู้แทน

สหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย กล่าวว่า ยุโรป 27 ประเทศ

สมาชิกเอาจริงเรื่องลดปล่อยก๊าซ แผนอียูก่อนเวทีปารีสจะลด 

40% แต่หลังข้อตกลงปารีสจะลด 55% ภายในปี 2573 และอีก 20 ปี 

ข้างหน้าหวังว่าอียูจะเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจุดประสงค์หลักไม่ใช่มิติ

ทางสิ่งแวดล้อม แต่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมดุลจะไปสู่เป้าหมายได้

เศรษฐกิจต้องไปคู่กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอียูออกแผนล่าสุดเดือน ก.ค.ที่ผ่าน

มา Fit for 55 package เกี่ยวข้องกับภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาค

ขนส่ง รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาคป่าไม้ รวมถึงธุรกิจเหล็ก

และซีเมนต์ รวมแล้วมี 13 มาตรการลดก๊าซ

“ในส่วนทิศทางอียูใน COP26 ส่งสารอยากให้ทั่วโลกตั้งเป้าลด

ก๊าซเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และร่วมกับประเทศพัฒนาเพิ่ม

การสนับสนุนเงินทุนให้ประเทศกำาลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากโลก

ร้อน และจะมีแรงจูงใจในการลดและไปซื้อขายกับชาติอื่นได้ ไม่เพียง

ความร่วมมือจาก COP26 อียูมีแผน Euro Green Deal ที่จะแก้ไขปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 8 ภาคส่วนอย่างยั่งยืน รวมถึงพูด

คุยกับประเทศไทยผ่านทางนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ซึ่งจะทำางาน

ร่วมกันต่อเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย” ผู้แทน EU กล่าว

เวที COP26 ยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มเรียก

ร้องแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานความเป็นธรรม ดร.กฤษฎา 

บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for all กล่าวว่า พื้นฐานนี้

ไม่ได้เริ่มต้นจากลดหรือปล่อยก๊าซเท่าไหร่ แต่เริ่มจากผลกระทบจากคน

ตัวเล็กตัวน้อย คนชายขอบ ชาวเล เกษตรกรรายย่อย ที่เผชิญปัญหาจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในประเทศกำาลังพัฒนาจริงๆ แล้ว

ไม่มีเอกภาพ แม้แต่กลุ่ม G77

 ไทยได้รับผลกระทบรุนแรงอันดับ 8 ของโลก จนถึงประเทศเก่า

ทั้งหลายที่เสี่ยงภัยยิ่งกว่าใคร ไปถึงประเทศใหญ่ๆ จีนและอินเดียที่พึ่งพา

ถ่านหินจำานวนมาก อยากให้กลับไปสู่หลักสำาคัญของข้อตกลงปารีส คือ

ความรับผิดชอบบนความแตกต่าง เพราะมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น 

ประเทศกำาลังพัฒนาเรียกร้องให้ใส่ใจผลกระทบมากขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับ

เรื่องการจัดการการปล่อยยังคุยกันน้อยมาก ยังไม่พูดถึงความเสียหายที่

เกิดขึ้น รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพราะหลายประเทศยากจน

ต้องอาศัยคาร์บอน บางประเทศมองตัวเลือกอีกที่ไม่ใช่คาร์บอน 

นอกจากนี้ นักเคลื่อนไหวด้านโลกร้อนชี้ระบบทุนนิยมทำาให้เกิด

ความไม่เป็นธรรม ประเทศชายขอบต้องผลิตสินค้าป้อนสู่ระบบการผลิต

ใหญ่ของโลกก่อนกระจายเป็นระบบโลก ไม่ว่าไร่ข้าวโพดภาคเหนือของ

ไทย สวนยางในภาคอีสาน ไปจนถึงแปลงข้าวโพดบราซิล ถูกผลักภาระ

ให้ผลิต ใช้ทรัพยากรในประเทศ แต่ความมั่งคั่งไปสู่ระบบทุนนิยม ซึ่งควร

นำามาพิจารณาความรับผิดชอบ จีนปล่อยก๊าซสูงอันดับ 1 แต่ถ้านับต่อ

หัวแพ้สหรัฐและยุโรป คนเมืองกับคนชนบทปล่อยไม่เท่ากัน มีการเรียก

ร้องประเด็นความเป็นธรรมต่อหัว

“ประเทศเกาะ ประเทศเขตร้อนชื้นอย่างไทยเผชิญความผันผวน 

โลกรวนมากกว่า ในทางภูมิศาสตร์นี่คือผลกระทบที่ต่างกัน ไม่นับเรื่อง

เทคโนโลยี ทุน อำานาจความรู้ อำานาจการเจรจาต่อรองในเวทีโลกที่ไม่

เป็นธรรม แต่ประเทศกำาลังพัฒนาเรียกร้องมาตรการไม่ผูกมัด ต้องการ

ความยืดหยุ่น และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการปรับตัว ทุนเหล่านี้ ไม่

ค่อยเข้าถึงประชาชน เกิดความเหลื่อมล้ำา กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนามี

ข้อเรียกร้องให้ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็ว อีกคำาถามใหญ่ประเทศ

พัฒนาแล้ว กำาลังพัฒนา จะหลุดพ้นจากประเทศฟอสซิลได้จริงมั้ย และ

โครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต้องไม่ใช่การฟอกเขียว เปิด

ช่องให้ไม่ลดปล่อยก๊าซ แต่กลับไปหาซื้อจากระบบคาร์บอนเครดิต ทำาให้

เป้าหมายบิดเบือนไป” ดร.กฤษฎาย้ำา และฝากในท้ายว่า โลกมีประชุม

โลกร้อนนับแต่รีโอเดจาเนโรตั้งแต่ปี 2535 เกียวโตโปรโตคอล มาสู่

ข้อตกลงปารีส จนมาถึงกลาสโกว์ปีนี้รวม 30 ปีมาแล้ว แต่โลกยังร้อน 

สะท้อนว่าการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศล่าช้าเกินไป แต่ยังไม่สิ้นหวัง 

หากผู้นำาทั่วโลกลงมือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ.

สำาหรับประเทศไทย รศ.ดร.เสรีบอกว่า จากการทำาโมเดลไทย

เผชิญทุกอย่างทั้งแล้งรุนแรง น้ำาท่วม ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝนจะตกมาก

ขึ้น 20-50% ซึ่งปี 2554 ประเทศไทยเจอน้ำาท่วมใหญ่ ปี 2564 ก็เจอน้ำา

ท่วมหนักในหลายพื้นที่ หรือแม้กระทั่งล่าสุดน้ำาท่วมชุมชนริมฝั่งแม่น้ำา

เจ้าพระยาจากระดับน้ำาทะเลที่สูงขึ้น ถามว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑลจะ

ใช้ชีวิตอย่างไร นี่คือรหัสแดงของไทย

ก่อน COP26 แต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นจะลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเพื่อให้บรรลุข้อตกลงปารีส เรามีความหวังแต่จะเป็นความ

หวังที่เลื่อนลอยหรือไม่ ต้องติดตาม และมอนิเตอร์กันต่อไป ขณะนี้ 13 

ประเทศ จาก G20 มีความมุ่งมั่นจะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ แต่ 8 ใน 

20 ประเทศ เสนอแค่ลดการปล่อยให้ดีขึ้นเท่านั้นเอง นอกจากนี้ด้านการ

เงินประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องสนับสนุนให้ทุนประเทศกำาลังพัฒนาหนึ่ง

แสนล้าน แต่ตอนนี้ยังห่างจากเป้ามาก ต้องผลักดันให้มากกว่านี้

นักวิชาการคนเดิมย้ำาเราต้องการความหวังมากใน COP26 แต่

ความหวังเหล่านี้มีความท้าทายเหลือเกิน ทั้งลดปล่อยก๊าซคาร์บอนให้

เรือนกระจกได้ 17% สูงกว่าที่ตั้งไว้และก่อนเวลาที่กำาหนด

“ไทยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 14% ภายในปี 

2573 เป็นประเทศแรกๆ ที่จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา

แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา ให้สำานักเลขาธิการ UNFCCC และมี

ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 

Neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608”

แนวทางการขับเคลื่อนหลักผ่านการกำาหนดนโยบายและกฎหมาย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายในทุกระดับการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ

สนับสนุนการเข้าถึงงบประมาณและกองทุนระหว่างประเทศ รวมถึง

มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในภาคขนส่งและภาคพลังงาน 

จะต้องมีมาตรการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาด และสร้างพื้นที่สีเขียว

และพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้น

รองปลัด ทส.บอกว่า การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ ชัดเจนว่า รัฐบาลไม่สามารถ

ขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ภาคประชาชนต้องร่วมมือลักษณะ PPP ในเครือ

ข่ายการดำาเนินการสภาวะภูมิอากาศ มีความร่วมมือทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงาน นอกจาก

นี้ ต้องสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการลดปล่อยคาร์บอน 

และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำาคัญ

มาก ต้องมีการวิจัยและพัฒนาของตัวเอง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.ปิ่นสักก์ยืนยันไทยมีความพยายามแข็งขันในการเปลี่ยนผ่าน

สู่สังคมคาร์บอนต่ำา มีการใช้แผนการเงินสำาหรับสภาพภูมิอากาศ เพื่อ

หาทุนช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆ ได้พูดคุยเพื่อให้ทุนโครงการ

จัดการสภาพภูมิอากาศ มีการสร้างระบบนิเวศสำาหรับสถาบันทางการ

เงินเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

การตัดสินใจดำาเนินนโยบายต่างๆ มีผลลัพธ์ที่เราต้องบรรลุเป้าหมายให้

ได้เมื่อสิ้นสุดเวที COP26 ทั้งการใช้ที่ดิน การปลูกป่า รวมถึงการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่า COP26 ผลจะออกมาเป็น

อย่างไร ก็ต้องดำาเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป

ขณะที่ รศ.ดร.เสร ีศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เขียนรายงานร่วม IPCC 

กล่าวว่า ทุก 5 ปี จะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผ่านรายงาน IPCC ฉบับ

หลักออกมา ระหว่างทางมีรายงานพิเศษอีกมากมาย ซึ่ง 4 รายงานหลัก

สำาหรับการประชุม COP26 เป็นข้อมูลสำาคัญ เสนอ 4 ทางเลือกลดก๊าซ

เรือนกระจกเพื่อสู่เป้าหมาย 1.5 องศา ทุกทางเลือกลดก๊าซเป็นศูนย์ในปี 

2623 แต่ต่างกันในรายละเอียด  

อย่างทางเลือกที่ 1 ลดการใช้พลังงานถึง 32% ขณะที่ทางเลือก 4                                                         

ลดถึง 44% ทุกทางเลือกลดการใช้ถ่านหิน 

โดยเฉลี่ย 80% แล้วไปเสริมสร้างพลังงาน 

หมุนเวียน 60-70% และหนีไม่ได้เลยจะมีการ 

ใช้พลังงานนิวเคลียร์กว่า 500% แสดงว่าโลก 

จากนี้ ไปจะเป็นโลกยุคนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้ 

อีกประเด็นสำาคัญของรายงานใช้ผู้เชี่ยวชาญ

และนักวิทยาศาสตร์กว่า 500 คน โดยได้รับ

การอนุมัติจาก 199 สมาชิก และถือเป็นสิ่งที่

ต้องนำาไปใช้  

“ความร้อน ฝน น้ำาท่วม น้ำาแล้ง 

ระดับน้ำาทะเลที่สูงขึ้น คลื่นความร้อนเพิ่มขึ้น 

ทั่วโลกได้รับผลกระทบ ฉะนั้น ต้องหยุดยั้ง

เพื่อปกป้องโลก ซึ่งมี 3 คำาสำาคัญ คือ แพร่

หลาย รวดเร็ว และกระชับ ที่ผู้นำาโลกนำามา

คุยกัน หลังจากรายงานออกมา เลขาธิการ

สหประชาชาติบอกนี่คือ Code Red for 

humanity ผู้นำาทั่วโลกต้องดำาเนินการและจริง

จังกับการต่อรอง เพราะมีสัญญาณอันตราย”

ทบาทของไทยกับโอกาสในการลดอุณหภูมิโลกในการประชุม 

COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักรปีนี้ ถือว่าลื่นไหลไป

กับอีกหลายประเทศที่แสดงท่าทีว่าตั้งใจอยากจะแก้ปัญหาวิกฤต

สภาพอากาศ อย่างในวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา สำานักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ของไทย ถึงกับเปิดโต๊ะหารือทวิภาคี กับกระทรวงทรัพยากรสิ่ง

แวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี  ในการกำาหนดเป้าหมายความร่วมมือ ทำาให้การปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ไทยกับเยอรมนียังได้ใช้ โอกาสนี้หารือความก้าวหน้าและเร่งรัด

การดำาเนินความร่วมมือในปัจจุบัน อาทิ กรอบความร่วมมือทวิภาคีภาย

ใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล ระหว่างปี ค.ศ.2022-

2026 ที่เยอรมนี จะให้การสนับสนุนงบประมาณไทยจำานวน 1,540 ล้าน

บาท เพื่อดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระ

ทบ และการเสริมสร้างบทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมของไทย 

ในการสนับสนุนโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้ขอ

ให้เยอรมนีสนับสนุนโครงการ TRANSfer project ที่จะช่วยส่ง

เสริมการพัฒนายานยนต์สะอาดในไทย โดยการออกแบบกลไก

ทางการเงินและโมเดลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสำาหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีแผนที่จะจัดทำาโครงการ

นำาร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอให้เร่งผลักดันโครงการเพิ่ม

ศักยภาพการปลูกข้าวสายพันธุ์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการทำานาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา 

และมีความยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งแนวคิดโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน Green Climate 

Fund

ประการต่อมา วันที่ 8 พ.ย. สผ.ร่วมการประชุม COP Presidency 

Event: Powering the World Past Coal วางเป้าลดโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

พิจารณาการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เลขาธิการ สผ.เห็นว่า การที่

ไทยจะทำาตามเป้าและสอดรับกับเป้าหมายลดอุณหภูมิให้ได้ 1.5 องศา ตาม

ความตกลงปารีส ทำาให้ไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของ

ประเทศ รวมถึงพิจารณาความจำาเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ใน

อนาคต โดยเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ซึ่งไทยจะต้อง

แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีจาก

กลไกภายใต้อนุสัญญาฯ และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างเร่งด่วน

“สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของประเทศพัฒนาแล้ว

ในปัจจุบัน เช่น เยอรมนี ร้อยละ 12 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 22 และ

ออสเตรเลีย ร้อยละ 54 ขณะที่ไทยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

เพียงร้อยละ 11 ซึ่งการยุติการใช้ โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้ในกรอบเวลาเดียว

กับประเทศพัฒนาแล้วเป็นความท้าทาย สผ.จะหารือเรื่องนี้กับสหราช

อาณาจักร เยอรมนีและสหภาพยุโรป เพื่อแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

ต่อไป” ดร.พิรุณกล่าว

วันที่ 11 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นำาทีม สผ. หารือความร่วม

มือเกี่ยวกับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศภายใต้ความ                    

ตกลงปารีสกับ รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม การขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร 

สมาพันธรัฐสวิส โดยสมาพันธรัฐสวิสมีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการรถ

โดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า (E-bus) ในไทย ภายใต้แนวทางการถ่ายโอน

คาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศของข้อ 6 ของความตกลงปารีส เพราะสมาพันธ 

รัฐสวิสประสบความสำาเร็จในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสาขานี้ ทำาให้มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา ช่วยลดมลพิษอากาศและเสียง และได้รับเสียงตอบ

รับที่ดีจากภาคประชาชนจากข้อมูลของเลขาธิการ สผ. สะท้อนมุมของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายไทยว่า ในเวที COP26 ไทยเองมีความเคลื่อนไหวหารือกับหลายประเทศ 

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในเรื่องการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

แต่อีกทัศนะจากบทความ ผศ.แดนนี มาร์ค นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

และการเมือง ม.ดับลินซิตี ไอร์แลนด์ ชี้ ไทยเสียโอกาสจากการประชุม COP26 

โดยเฉพาะปัญหาที่ไทยประสบภัยธรรมชาติรุนแรงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่

น้ำาท่วมครั้งใหญ่ปี 2554 จนมาถึงอุทกภัยในปีนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว

จำาเป็นสำาหรับไทยในการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนจริงจัง แต่รัฐบาลไทยเลือก

ปฏิบัติระหว่างประชุม COP26 ไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าว  

โดยแดนนียกตัวอย่างวันที่ 1 พ.ย. ที่ประชุมได้หารือถึงแถลงการณ์

กลาสโกว์ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นการแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศ

สมาชิก 128 ประเทศ ในการยุติการทำาลายป่าไม้ภายในปี 2573 ผ่านการ

ปรับปรุงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน และการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ลด

บุกรุกป่าเพื่อการเกษตร มีเพื่อนบ้านของไทยที่ร่วมลงนามด้วย เช่น อินโดนีเซีย

และเวียดนาม แต่รัฐบาลไทยกลับไม่ร่วมลงนามด้วย แม้การบุกรุกป่าไม้ใน

ไทยจะลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ไทยก็ยังคงประสบปัญหาเผาทำาลายป่าใช้พื้นที่

ทำาการเกษตรอยู่ โดยเฉพาะไร่ข้าวโพด อีกทั้งกลุ่มธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่

ของไทยหนุนการเผาทำาลายป่าเพื่อทำาการเกษตรในเพื่อนบ้านด้วย

ประการถัดมาวันที่ 2 พ.ย. สหรัฐและสหภาพยุโรปร่วมกันออก

แถลงการณ์ด้านก๊าซมีเทน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนลงอย่าง

น้อยร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2573 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซปี 

2563 โดยก๊าซมีเทนจัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลก

ร้อนมากที่สุด ดังนั้น การพยายามลดการปล่อยก๊าซมีเทนจึงถือได้ว่าเป็น

ขั้นตอนสำาคัญในการชะลอสภาวะโลกร้อน และเพิ่มเวลาในการตอบสนอง

ต่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก แถลงการณ์ร่วมเรื่องก๊าซมีเทน 

นอกจากสหรัฐและอียูแล้ว มีประเทศสมาชิกอีก 100 ประเทศลงนาม ซึ่ง

รวมอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม แต่รัฐบาลไทยเลือกไม่

เข้าร่วมแถลงการณ์นี้ พลาดโอกาสการแสดงความจริงจังกับการแก้ปัญหา

สภาพภูมิอากาศของประเทศ

สุดท้าย วันที่ 3 พ.ย. รัฐบาลสหราชอาณาจักรประสบความสำาเร็จ

ในการเชิญชวนรัฐบาลของสมาชิกอีก 18 ประเทศให้เข้าร่วม

แสดงเจตนารมณ์การลดการใช้พลังงานถ่านหินและการยุติการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหิน กลุ่มประเทศ 18 ประเทศ 

มีเพื่อนบ้านของไทย เช่น เวียดนามร่วมด้วย แต่ไทยตัดสินใจไม่

เข้าร่วม

แดนนีระบุประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่แล้ว 27 

แห่ง ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศรวมกว่า 34.9 ล้าน

ตัน และเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

อนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีก 2 แห่งที่ อ.แม่เมาะ 

จ.ลำาปาง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบ้านปู ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของ

ประเทศไทย ยังมีธุรกิจพลังงานถ่านหินในต่างประเทศ โดยเป็น

เจ้าของเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียและอินเดียอีกด้วย ถึงแม้ว่า

พลังงานถ่านหินจะเป็นเพียงส่วนน้อยของแหล่งพลังงานที่ใช้อยู่

ในประเทศไทย แต่การที่รัฐบาลไทยยังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

พลังงานถ่านหิน และไม่เข้าร่วมความร่วมมือการยุติการลงทุนใน

พลังงานถ่านหิน เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปล่อยให้ โอกาสแสดงความตั้งใจจริงแก้

ปัญหามลพิษอากาศและปัญหาสภาพภูมิอากาศต่อหน้านานาประเทศใน

ภูมิภาคและประชาคมโลกหลุดลอยไป

นักวิชาการไอร์แลนด์บอกด้วยว่า การตัดสินใจไม่ร่วมลงนามใน

ความร่วมมือและพันธสัญญาข้างต้นของรัฐบาลไทยนั้น ทำาให้ประเทศไทย

ตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลังด้านการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะ

ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนการตัดลดงบ

ประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดสรรงบประมาณประจำาปี 2565 ลงถึง

ร้อยละ 47 อีกด้วย

“สถานการณ์อาจจะยังไม่สายเกินไป หากรัฐบาลไทยพร้อมที่จะปรับ

เปลี่ยนการตัดสินใจที่ผ่านมา เริ่มจากลงนามในการแสดงเจตนารมณ์และ

เข้าร่วมในพันธสัญญาต่างๆ ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา

สภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง สำาคัญยิ่งกว่าการลงนามคือ การสนับสนุนการ

ดำาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังในระดับนโยบาย” แดนนีย้ำาในท้าย.

บ

‘COP26’ โอกาสเหลือน้อย...กู้วิกฤตสภาพอากาศ

ความเคลื่อนไหว ‘ไทย’ ในเวทีกลาสโกว ์
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10 บันเทิง

นที่ 11 พฤศจิกายน ของทุก

ปี ทางประเทศสหรัฐอเมริกา

ถือเป็นวันระลึกทหารผ่านศึก 

(Veteran Day) ที่มาของวันนี้มาจากวัน

ที่ 11 พฤศจิกายน 1918 เมื่อฝ่ายเยอรมนี

เซ็นสัญญาสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตร 

ฝรั่งเศสกับอังกฤษ ในอเมริกาถือเป็นวัน

หยุดราชการวันหนึ่ง คนอเมริกันจำานวน

มากที่มีชีวิตอยู่ยังมีบรรพบุรุษที่เคยไปรบ

ในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 2 สงคราม

เกาหลี สงครามเวียดนาม รวมทั้งสงคราม

ในตะวันออกกลาง ทหารผ่านสมรภูมิ

สงครามโลกครั้งที่ 2 หลายคน เมื่อปลด

ประจำาการ บ้างเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

โดย GI Bill ที่ทางกองทัพเตรียมให้ หลาย

คนหางานทำาไม่ได้ก็เดินทางมาฮอลลีวูด

เผื่อจะรุ่งกับอาชีพดาราภาพยนตร์ ออดี                                           

เมอร์ฟีย์ (Audie Murphy) วีรบุรุษ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้รับเหรียญเกียรติ 

ยศมากที่สุดกว่าทหารคนใด เป็นอีกผู้หนึ่งที่

เดินทางมาฮอลลีวูด ตามคำาชวนของเจมส์ 

แคกเนย์ ดาราชื่อดังในยุคนั้น หลังจากที่

แคกเนย์เห็นรูปถ่ายออดี เมอร์ฟีย์ ขึ้นปก

นิตยสาร LIFE 

ออดี เมอร์ฟีย์ ฉายาไอ้เสือยิ้มยาก 

ถนัดซ้าย เขาเกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

1925 ที่เมืองคิงส์ตัน รัฐเทกซัส ครอบครัว

เป็นชาวไร่ฝ้าย เช่าไร่นายทุนเพาะปลูก  

ออกแรง แล้วแบ่งปันผลประโยชน์กัน พ่อ

แยกกับแม่ตอนออดีอายุ 10 ขวบ พอออดี

อายุ 16 ปี แม่เสียชีวิต พ่ีสาวและน้องๆ ถูก

ส่งไปอยู่บ้านเด็กกำาพร้า ออดี เมอร์ฟีย์หา

ทางออกเพื่อให้อยู่รอดโดยสมัครเข้าหน่วย

นาวิกโยธิน แต่ไม่ได้เพราะเขาตัวเตี้ยเกิน

ไป เขาสมัครเข้าหน่วยพลร่มก็ถูกปฏิเสธอีก 

แต่เหล่าทหารบกไม่เป็นปัญหา เพราะช่วง

นั้นอเมริกาอยู่ในภาวะสงคราม ต้องการ

ทหารไปสู้รบในสมรภูมิยุโรปและเอเชีย ออ

ดี เมอร์ฟีย์ ได้ฝึกเป็นทหารราบ อยู่กองพล

เหรียญ Distinguished Service 

Cross เหรียญซิลเวอร์

สตาร์ บรอนซ์สตาร์ และ

เหรียญ Purple Heart 

รวมทั้งเครื่องอิสริยาภรณ์

จากฝรั่งเศสและเบลเยียม 

นับไปแล้วมากที่สุดกว่า

ทหารอเมริกันคนอื่น  

ประสบการณ์และวีรกรรม

ในสมรภูมิรบ ออดี เมอร์ฟีย์ 

เขียนไว้ในบันทึกความทรง

จำา ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ

ในปี 1949 ชื่อ To Hell and 

Black ภายหลังในปี 1955 ถูก

นำาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อ

เดียวกัน โดยออดี เมอร์ฟีย์ แสดง

เป็นตัวของเขาเอง บ้านเราตั้งชื่อ

ว่า สิงห์สงคราม ผู้เขียนดูครั้งแรก

ไม่ทัน ต้องมาดูฉายครั้งที่ 2 ในปี 

1963 ที่โรงหนังชั้นสองชื่อนาครสนุก 

เยาวราช : ซึ่งฉายหนังสามเรื่องควบ 

พากย์ไทย

หลังสงครามยุติลง ออดี เมอร์ฟีย์ 

กลับเทกซัส ตั้งใจจะเรียนต่อที่เวสต์

พอยต์ สมัครเข้าเรียน แต่ตรวจร่างกายไม่

ผ่าน เพราะอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย

เต็มไปด้วยบาดแผลจากสงคราม ที่เทกซัส

เขายังประจำาการอยู่กองกำาลังรักษาดิน

แดน ไม่มีหน้าที่สำาคัญอะไร เขาพบว่าเขา

เป็นโรคนอนไม่หลับ ภาพหลอนมักปรากฏ

ในความฝัน เขาต้องพึ่งยานอนหลับ เขา

พบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรค 

เนย์ วิลเลียม แคกเนย์ น้องชาย จัดให้ โค้ช

มาสอนการแสดง ฝึกการพูด เต้นรำา จน

เสร็จ เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด ออดี           

เมอร์ฟีย์ รออยู่พักใหญ่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

อีกทั้งมีข้อโต้แย้งบ่อยครั้ง สุดท้ายออดี      

เมอร์ฟีย์ ถอนตัว ย้ายไปอยู่ Terry Hunt’s 

Athletic Club ในฮออลีวูด ที่นั่นที่เขาได้พบ

นักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อ  เดวิด แมคคลู 

ซึ่งกลายเป็นเพื่อนกันและเขียนบทหนัง 

To Hell and Back ให้ในเวลาต่อมา 

แมคคลูพยายามหาบทตัวประกอบให้ออ

ดี เมอร์ฟีย์ มีโอกาสโชว์ฝีมืออย่างเช่น 

Beyond Glory ปี 1949 ออดี เมอร์ฟีย์ มี

โอกาสแสดงเป็นดารานำาในหนังเรื่อง

แรกชื่อ Bad Boy กับโรงถ่าย Allied 

Artist หนังประสบความสำาเร็จใน

ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันในปี 1949 

เขาพบรักและแต่งงานกับดารา

สาว แวนดา เฮนดริกซ์ ซึ่งรู้จักกับ

เธอครั้งมาฮอลลีวูดใหม่ๆ แต่อยู่

ด้วยกันแค่สองปีก็แยกทางกันใน

ปี 1951 สี่วันหลังจากหย่าขาด ออ

ดี เมอร์ฟีย์ แต่งงานใหม่กับแอร์ โฮสเตส

ชื่อ พาเมลลา อาร์ชเชอร์ เขาพบเธอครั้ง

แรกที่ลอสแองเจลิส ภายหลังเธอให้กำาเนิด

ลูกชายสองคนกับเขา

ปี 1950 ออดี เมอร์ฟีย์ เซ็นสัญญา 

7 ปีกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ส่วนใหญ่เป็น

หนังคาวบอยตะวันตก ออดี เมอร์ฟีย์ เป็น

ดารานำา ประเดิมด้วยบทบิลลีเดอะคิดใน

เรื่อง The Kid from Texas, The duel at 

Silver Creek, Destry, Gunpoint, Walk 

ที่ 3 กรมทหารราบที่ 15 หน่วยของเขา

ถูกส่งไปแอฟริกาเหนือเพื่อยกพลขึ้นบกที่

ซิซิลี อิตาลี ระหว่างอยู่ที่อิตาลี เกิดการ

สู้รบระหว่างทหารอเมริกันในหน่วยของ

เขากับทหารเยอรมันที่ถูกส่งมา และทหาร

อิตาลีซึ่งเวลานั้นอยู่ข้างเยอรมนี จากปาเล

โม มาเนเปิล แล้วมาสู่สมรภูมิรบที่แอนซิ

โอ จากนั้นเคลื่อนพลเข้าสู่โรม ปลดแอก

โรมให้พ้นจากอำานาจนาซีเยอรมัน จากนั้น

เคลื่อนพลต่อไปทางใต้ของฝรั่งเศส สู้รบ

ในสมรภูมิเมืองมอนเตลิมา แล้วเคลื่อนพล

เข้าสู่หมู่บ้านแถบลอเมต์ควอรี ใกล้เมือง 

Cleurie ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของฝรั่งเศส  ระหว่างทางมีการสู้รบดุเดือด

กับทหารนาซีเยอรมัน ช่วงนั้นออดี เมอร์ 

ฟีย์ ติดยศร้อยตรี เป็นผู้บังคับการหน่วย 

ระหว่างเคลื่อนพลมีรถถังคุ้มกันตลอด จน

กระทั่งเผชิญหน้ากับรถถังปานเซอร์ของ

เยอรมัน รถถังอเมริกันและกองกำาลังของ

ออดี เมอร์ฟีย์ ถูกโจมตีอย่างรุนแรง เสีย

กำาลังพลนับร้อย เมื่อถึงคราวคับขัน และ

กองกำาลังเยอรมันที่เหนือกว่าห้อมล้อม ออ

ดี เมอร์ฟีย์ ตัดสินใจเพื่อความอยู่รอด ปีน

ขึ้นรถถังทำาลายของอเมริกาที่ไฟกำาลังลุกอยู่ 

แต่อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะเจาะสามารถมอง

เห็นทหารนาซีเยอรมันได้ชัด ออดี เมอร์ฟีย์ 

วิ่ง ปีนขึ้นไปอยู่บนรถถังทำาลายพร้อมปืน

กล ทั้งๆ ที่เขายังบาดเจ็บที่ขาและท้อง 

เขายิงกราดมาที่ทหารเยอรมันจนเสียชีวิต

ร่วม 20 นาย วีรกรรมครั้งนั้นทหารที่เห็น

เหตุการณ์ต่างกลับไปเล่าให้ผู้บังคับบัญชา

ฟังถึงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของเขา 

การสู้รบดำาเนินไปอีกหลายวัน จนกระทั่งมี

กำาลังทหารอเมริกันหน่วยอื่นเข้าเสริม ถึง

ได้สามารถเคลื่อนพลต่อ วีรกรรมของออดี 

เมอร์ฟีย์ตั้งแต่สมรภูมิอิตาลี เบลเยียม ถึง

ฝรั่งเศส ทำาให้เขาได้รับเหรียญเกียรติยศ 

เหรียญกล้าหาญสดุดีมากมาย ทั้งจาก

เบลเยียม ฝรั่งเศส และอเมริกา อย่างเช่น

Post Traumatic Stress (PTS) หรือ

ความเครียดทางจิต ซึ่งเกิดจากบาดแผล 

ประสบการณ์ในสงคราม เขาต้องทานยา

รักษา ขณะเดียวกันในปี 1947 เขาได้รับ

การติดต่อจากเจมส์ แคกเนย์ ดาราชื่อดัง

ฮอลลีวูด เห็นว่าออดี เมอร์ฟีย์ มีแววเป็นนัก

แสดง หลังจากเขาเห็นภาพถ่ายออดี เมอร์ 

ฟีย์ ขึ้นหน้าปกนิตยสาร LIFE เมื่อมาถึง

ฮอลลีวูด ออดี เมอร์ฟีย์ อยู่บ้านเจมส์ แคก

the proud land, No name on the bullet 

Posse from hell หนังสงครามกลางเมือง 

อย่างเช่น The Red badge of courage, 

หนังจารกรรมอย่าง The Quiet American, 

หนังสงครามอย่าง Battle at Bloody 

Beach จากที่ได้แสดงหนังคาวบอยจำานวน

มากทำาให้ออดี เมอร์ฟีย์สนใจที่จะเพาะพันธุ์

ม้ากับทำาไร่ปศุสัตว์ เขาเจียดเงินรายได้ส่วน

หนึ่งจากค่าตัวมาทำาไร่ปศุสัตว์กับเพาะพันธุ์

ม้า ในปี 1960 ระหว่างแสดงภาพยนตร์

เรื่อง Seven ways from sundown ออดี 

เมอร์ฟีย์ เกิดไปมีความสัมพันธ์กับเวเนตา            

สตีเวนสัน นางเอกในเรื่อง เหตุผลอย่าง

หนึ่งคือเธอมีความรู้ความชำานาญเรื่องม้า 

แต่สุดท้ายทั้งสองทำาใจได้ ต่างเลิกรา เธอ

ไปแต่งงานกับดอน เอเวอรี แต่สุดท้ายก็

แยกทางกัน 

ระหว่างปี 1948-1969 ออดี เมอร์ฟีย์

แสดงภาพยนตร์ท้ังหมดร่วม 40 เรื่อง เป็นท่ี

รู้จักและอยู่ในความทรงจำา ส่วนใหญ่เป็นหนัง

คาวบอยตะวันตก เขาอำาลาวงการปี 1969 

วันที่ 28 พฤษภาคม 1971 ขณะออ

ดี เมอร์ฟีย์ นั่งเครื่องบินส่วนตัวใกล้บริเวณ

เมือง Roanoke รัฐเวอร์จิเนีย เครื่อง

บินเกิดขัดข้อง ประสบอุบัติเหตุตกในป่า

ละเมาะ ออดี เมอร์ฟีย์ เสียชีวิตขณะมีอายุ

เพียง 45 ปี ร่างไร้วิญญาณของเขาถูกนำา

มาฝังอย่างสมเกียรติที่สุสานแห่งชาติอาร์

ลิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สถานที่ฝังวีรบุรุษ

อเมริกันคนอื่นๆ

ound สารคดีของ Netflix 

เหมือน One Child Nation 

หนังสารคดีที่เข้าชิงออสการ์เมื่อ

ปี 2020 ด้วยเนื้อหาที่ว่าผลกระทบจาก

นโยบายลูกคนเดียว...One-Child policy 

ของจีน ว่าด้วยเรื่องราวของเด็ก เด็ก

หญิงที่ได้รับการอุปการะ เป็นสมาชิกใน

ครอบครัวคน

อเมริกัน 

150,000 

คือจำานวนเด็ก

กำาพร้าจาก

นโยบายลูกคน

เดียวของจีน 

(จากปี 1979-2015) ที่ได้รับการอุปถัมภ์ 

เป็นลูกบุญธรรมของคนตะวันตก หลัง

จากข้อมูลเบื้องต้นก็เข้าสู่เรื่อง เด็กหญิง

ในกล่องที่พบใกล้สะพานในตลาด ถูกส่ง

ต่อไปบ้านเด็กกำาพร้า จากนั้นก็บินข้าม

น้ำาข้ามทะเลสู่อเมริกากับพ่อแม่อุปถัมภ์ 

เช่นเดียวกับชื่อเรื่อง...พบ ที่มีจุด

นโยบายลูกคนเดียว 

ช่วงสุดท้ายว่าด้วยการไปหารากของ

ตัวเอง ทริปเที่ยวจีนของสามสาว ที่

มีคุณหลิวเป็นมัคคุเทศก์ ความพิเศษ

ของทริปนี้ ไม่ใช่การเที่ยวเมืองจีน 

แต่เป็นครั้งแรกที่สามสาวได้พบกัน

แบบตัวเป็นๆ ได้ใช้เวลาร่วมกัน และ

ที่สำาคัญกลับไปสู่บ้านเด็กกำาพร้า พบ

กับพี่เลี้ยงที่ดูแลพวกเธอ 

เดินเรื่องเรียบง่าย มาในแบบ

ติดตามชีวิต อารมณ์เรียลลิตี ไม่

กดดัน ไม่ฟูมฟาย เพราะนำาเสนอใน

แบบปล่อยให้เด็กๆ และพ่อแม่ของ

พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง 

ซึ่งเราจะได้เห็นปัญหาที่ต้องเผชิญ

ของลูกบุญธรรมชาวจีน มีขำาขื่นๆ 

อย่างคำาถามโง่ๆ จากเพื่อนบางคนของ

เด็กๆ ที่ว่า พ่อแม่บอกให้รู้ว่าเป็นลูกเลี้ยง

เมื่อไร หรือเพื่อนแม่ ทำาท่าผิดหวังเมื่อพบ

ว่าเด็กหน้าตาเป็นลูกจีนพูดภาษาจีนไม่ได้ 

แต่พวกเด็กๆ ก็ผ่านพ้นมาได้ ด้วยความรัก

เริ่มต้นจากการตรวจดีเอ็นเอใน 23andMe 

ผลการตรวจนำาไปสู่การพบกันของสาม

เด็กอุปการะที่มีสายเลือดเดียวกัน โคล

อี หลานสาวของผู้กำากับ อแมนดา ลิปิตซ์               

-  ลิลี และเซดี สาม

สาวที่อยู่ต่างรัฐ 

แอริโซนา - โอคลา

โฮมา และ เทนเนสซี 

ติดต่อสื่อสาร สาน

ความสัมพันธ์กันผ่าน

อินเทอร์เน็ต และช่วง

แรกใช้เวลาไปกับการทำาความรู้จักเด็กๆ ทั้ง

สาม และครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันที่

เลี้ยงดูพวกเธอเป็นอย่างดี และสนับสนุนให้

พวกเธอค้นหารากของตัวเอง 

ที่รับหน้าที่ค้นหาราก ตามหา และ

พาไปพบพ่อแม่ชาวจีนให้กับพวกเธอ 

คือ บริษัทในประเทศจีนที่ชื่อ My China 

Roots และที่ดูแลรับผิดชอบเคสของสาม

สาวคือ คุณหลิว และช่วงสองว่าด้วยเรื่อง

ของคุณหลิว แรงบันดาลใจในการทำางาน 

กระบวนการทำางาน ความทุ่มเทของเธอ 

นำาเราไปพบกับพ่อแม่ ที่ต้องทิ้งลูกเพราะ

ของพ่อแม่อุปถัมภ์ชาวอเมริกันของพวกเขา 

ที่สะเทือนใจเราผู้ชมน่าจะเป็นส่วน

ของคุณหลิว ความทุ่มเทในการทำางานของ

เธอ เพราะเข้าใจจิตใจของพ่อแม่ และเด็ก 

ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายลูกคนเดียว 

และการทำางานภาคสนาม การพูดคุยกับพ่อ

แม่ เก็บน้ำาลายมาตรวจดีเอ็นเอ ทำาให้เรารู้

ว่านโยบายนี้สร้างแผลใจให้กับพ่อแม่ เป็น

แผลเป็นที่ไม่มีวัน

ลบเลือน ด้วยความ

รู้สึกผิด และอาจ

ทำาให้หลายคนน้ำาตา

ซึม กับอาการผิด

หวัง ความพยายาม

ซ่อนน้ำาตาของชายที่

พบว่าตนเองไม่ใช่พ่อ

ของลิลีจากผลตรวจ

ดีเอ็นเอ  

ส่วนที่ทำาให้

ประทับใจ น่าจะเป็นการพบกับพี่เลี้ยง 

หรือแม่นมที่บ้านเด็กกำาพร้าของเด็กๆ 

และเช่นเดียวกับพ่อแม่แท้ๆ ของเด็กๆ 

อยากรู้ว่าพวกเธอมีชีวิตอย่างไร...ลึกๆ 

หวังว่าจะได้ดี มีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขา 

Found ทำาให้เห็นว่าที่เด็กหญิง

ส่วนมากถูกทิ้งจากนโยบายลูกคนเดียว

ของจีน เพราะค่านิยมทางสังคมที่ให้

ค่ากับลูกชายมากกว่าลูกสาว และเช่น

เดียวกับ One Child Nation ทำาให้เรา

เห็นถึงผลกระทบบาดแผลที่ทิ้งเอาไว้กับ

เด็ก และพ่อแม่ 

แต่ก็ทำาให้เราเข้าใจนิยาม ความ

หมายของคำาว่าครอบครัว ไม่ได้ถูก

กำาหนดโดย ดีเอ็นเอ แต่เป็นความรัก 

เรียบง่าย แต่ประทับใจ น่าจะ

เป็นนิยามที่ดีที่สุดของ Found. 

 

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

วั

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

F Found

‘ออดี เมอร์ฟีย์’จากวีรบุรุษสงครามสู่ดาราภาพยนตร์
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ปดาห์นี้ขอแนะนำาร้าน

ข้าวมันไก่ “สมหมาย” ที่

ตั้งอยู่ปากซอยสวนผัก 

19 ตลิ่งชัน ผมเป็นแฟน

ประจำาข้าวมันไก่ร้านนี้หลังจากที่ได้

คุณสมชาติ สาลีพัฒนา เจ้าของร้าน

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ เป็นผู้

แนะนำาและพาไปชิม เพราะรสชาติทั้ง

เนื้อไก่ น้ำาจิ้ม ข้าวมันและน้ำาซุปอร่อย

เด็ดทั้งหมด

การเดินทางไปร้านข้าวมันไก่สม

หมายเริ่มต้นจากถนนราชพฤกษ์ เมื่อ

วิ่งข้ามถนนบรมราชชนนีแล้วชิดซ้ายก็

จะเห็นป้ายบอก

ทางเข้าถนนสวน

ผัก 300 เมตร 

ตรงไปเรื่อยๆ 

จนไปถึงทางแยก

เข้าถนนสวนผัก 

ให้เลี้ยวซ้าย จุด

สังเกตคือ ผ่าน

ปั๊ม ปตท.ด้าน

ขวามือ ตรงไปเจอร้าน 7-11 อยู่ซ้ายมือ 

เลยไปนิดเดียวจะเจอร้าน “สมหมาย” 

ข้าวมันไก่อยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามเป็นตลาดสด 

ถ้าหากขับรถยนต์ส่วนตัว ก็ให้เข้าซอย

สวนผัก 19 มีสถาน

ที่จอดรถสะดวกอยู่

หน้าศาลเจ้าพ่อเฮ่ง

เจีย

เมื่อไปถึงร้าน 

ก็พบคุณสมหมาย

กำาลังยืนสับไก่โดยมี

ภรรยาและลูกสาว

คอยช่วยทำางาน 

ลูกค้าก็เต็มร้าน โดย

ส่วนใหญ่นิยมสั่งไก่

สับเป็นจานๆ มา                         

กินต่างหาก ก็มีทั้ง

เนื้อน่องที่เป็นของ

โปรดสำาหรับผม มี

ทั้งเนื้อสะโพกและ

ปีก รวมทั้งเนื้อ

หน้าอกที่เหมาะ

สำาหรับคนรักสุขภาพ 

กลัวอ้วน เพราะเป็น

ส่วนที่มีไขมันน้อย

ที่สุด

ความโดด

เด่นที่เป็นจุดขาย

ของร้านนี้คือ เนื้อ

ไก่ที่เลือกใช้ไก่ตอน  

ผสม ซึ่งมีไขมัน

น้อยและหนังบาง

กว่าไก่ตอนแท้ เนื้อ

เหนียวหนึบและชุ่มฉ่ำา เคล็ดลับการทำาคือ                  

ต้องใช้น้ำาเดือดจัดๆ ใส่เกลือทะเล แล้ว

ค่อยๆ หย่อนไก่ลงไปต้มประมาณ 20                                         

นาที ก็ค่อยๆ ลดความร้อนลงมา จากนั้น

ก็ต้มอีกครั้งประมาณ 20 นาที อย่าให้                  

น้ำาเดือดมาก ก็จะได้เนื้อไก่อร่อยน่า                                      

เคี้ยว

“ข้าวมัน” ก็เป็นพระเอกชูโรงของ

ร้านนี้ คือ มีทั้งความหอมละมุนและมัน

อร่อยจนกินข้าวเปล่าๆ ก็ยังได้ เคล็ดลับ

คือ ใช้ข้าวหอมมะลิสั่งตรงจากเชียงใหม่ 

และใช้เทคนิคการหุงแบบโบราณคือ เตา

ถ่าน ไม่ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่อง

ทุ่นแรง ขั้นตอนการหุงค่อนข้างยุ่งยาก

คือ ใช้น้ำามันไก่ที่ได้จากตอนต้มเอามา

หุงข้าวแล้วใส่กระเทียมเจียว หุงจน

ข้าวแห้งได้ที่ ก็ปิดฝาหม้อแล้ววางถ่าน

ไฟไว้บนฝาเพื่ออบข้าวให้หอมอร่อย

เย้ายวนใจน่ารับประทาน ข้าวนุ่มเรียง

เมล็ดสวยไม่เละและไม่แข็งกระด้าง 

เป็นเคล็ดลับที่ทำามากว่า 30 ปีไม่เคย

เปลี่ยนแปลงสูตรดั้งเดิม

สำาหรับน้ำาจิ้มและน้ำาซุปกระดูก

ไก่ก็อร่อย รสชาติเข้มข้นเช่นเดียวกัน 

ร้านนี้เปิดขายเช้าตรู่ อยากกินต้องตื่น

เช้าและขายหมดไวมาก เริ่มตั้งแต่ตี 5 

ครึ่งจนถึงประมาณ 8-9 โมงเช้าก็หมด

เกลี้ยง บอกเลยข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อย

ถูกใจ จนต้องกลายมาเป็นขาประจำา 

หยุดขายทุกวันจันทร์ สอบถามเพิ่มเติม

โทร.0-2884-3219.

สั

ลัคนาพฤษภกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี2565 

ภาพลัคนาสถิตราศีพฤษภ-เรื่องราว

ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป ดาวใหญ่ทั้งหัวหน้าดาว

ดีและหัวหน้าดาวร้ายให้คุณตลอดปี แม้

จะเป็นลาภทุกข์-ทุกขลาภบ้างเพื่อฟันฝ่า

ความไม่แน่นอนในสถานภาพตัวเองตาม

ด้วยเรื่องงาน และเริ่มปรากฏลางของ

การปฏิวัติใหม่ชีวิตและสิ่งแวดล้อมครั้ง

ใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตเป็นระยะเวลาเจ็ดปี

ในปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนว

โน้ม เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย ที่

สำาคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศี

พฤษภได้ตลอดเวลาดังนี้

แนวโน้มท้ังดี-ร้าย เร่ิมต้ังแต่ต้นปี 

(เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2563)-29 มีนา 

คม 2565 มีการเปลี่ยนแปลง สถานะของ

พวกท่านเอง อันเนื่องจาก งาน เป็นหลัก 

(ราหูทับลัคน์) บางท่านได้เลื่อนตำาแหน่ง 

บางท่านตกจากตำาแหน่งเดิม แต่ไม่ว่าจะ

อย่างไรงานก็เข้ามาหาพวกท่านมาก และ

อีกหนึ่งอาการคือถูกหลอกใช้

เช่น ต้องรับงานทั้งภูมิภาค-เปลี่ยน

จากงานประจำาเป็นลูกจ้าง-เปลี่ยนสถานะ

จากสมรสเป็นหย่าแล้วรวย-หย่าเพื่อผล

เรื่องงานหลักของพวกท่าน เริ่มตั้งแต่ 29 

มีนาคม 2565-สิ้นปี จากดาวการงานของ

พวกท่านเข้าสู่มุมอับของชีวิต (พระราหูจร 

8 เป็นวินาสน์กับลัคนา)

เชื่อได้ว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะ

หงุดหงิด ไม่สมใจเรื่องงานประจำา-นาย

หรือผู้มีอำานาจ หรือคนกวนโมโหกวนใจ

หรือคล้ายๆ ร้อนที่ทำางาน หรือบางท่าน

นายย้ายไปเอง-บางท่านอาจถูกย้ายงานไป

ที่ไกลกว่าเดิม หรือได้ทำางานลึกลับ หรือ

ทำางานมุมอับไม่ออกหน้า หรืองานที่พินาศ

เสียหายแล้วเข้าไปแก้ไขให้ดีขึ้น

จะมีบางท่านส่วนน้อยโชคดีบางช่วง

ที่จะปรากฏสองอาการ คือ ได้งาน-นาย

สมใจ (ช่วงที่ราหูเป็นกาลกิณีจร)  หรือ

บางท่านเสียงานหรือนายไปแล้วได้กลับมา 

(ช่วงที่พระราหูเป็นศรีจร)

ปรากฏการณ์ดีมากกว่าร้ายจะมี

โชคลาภหากเลือกทางชีวิตใหม่ตลอดทั้ง

ปี 2565 (เป็นมาตั้งแต่ประมาณธันวาคม 

2563)

โดยพื้นฐานพวกท่านส่วนใหญ่

เหนียวแน่น-มั่นคง-ทำาซ้ำา-เปลี่ยนแปลง

ตัวเองยาก แต่ตั้งแต่ประมาณธันวาคม 

2563-สิ้นปี 2565 พวกท่าน อาจตัดสินใจ

เปลี่ยนทางชีวิต เพราะมีแนวโน้มรักษา

ของเก่าไว้ไม่ได้ กล้าหาลาภจากกิจการ

งานใหม่ หรือสังคมใหม่ หรือเพื่อนใหม่ 

แล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ได้อีกเหมือนกันตาม

โฉลก…หาลาภได้แต่เก็บไว้ไม่ยืนยง.. เช่น

นักการเมืองอยู่พรรคเก่าไม่ได้

ต้องหาพรรคใหม่อยู่ หรือที่ทำางานย้ายต้อง

เปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทาง หรือหมุนเวียน

มารับงานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม หรือขายบ้าน

เก่าซื้อบ้านใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม หรือญาติ

เข้ามาอยู่ในบ้านป่วนไปหมดอยู่ด้วยกันไม่

ได้ ต้องหาทางให้ย้ายออก เป็นต้น

ส่วนบางท่านที่ออกแนวร้ายแทรก

โดยเกณฑ์นี้น่า

จะเป็นแรงส่งอย่าง

ดีสำาหรับพวกท่านที่

ส่วนใหญ่อยู่ในระยะ

ที่งานหลักกำาลังเข้าสู่

มุมอับ จะได้หาทาง

รอดจากงานพิเศษ 

รายได้พิเศษ เพื่อน 

หรือสังคมและยังจะเป็นฐานที่ดีนำาไปสู่

การรับมือการปฏิวัติใหญ่ตัวพวกท่านและ

สิ่งแวดล้อมคือ

เตรียมรับมือมฤตยูผู้อาเพศคือ

ปฏิวัติตัวท่านเองหรือสิ่งแวดล้อมทั้ง

หลายครั้งเดียวในชีวิต (คิดที่อายุคนไม่

เกิน 84 ปี) ที่จะเริ่ม ส่อลาง ตั้งแต่ 8 

กรกฎาคม 2565 เป็นระยะยาวนานเจ็ดปี

คือถึงประมาณกรกฎาคม 2572 (มฤตยู

จร 0 ทับลัคนา)

เจ็ดปีนี้พวกท่านจะพบกับการ

เปลี่ยนแปลง ขนาดใหญ่ ในตัวท่านเอง

และสิ่งแวดล้อมกะทันหันชนิดไม่คาดคิด

มาก่อน ทำาให้ยุ่งยาก เหมือนไม่ก้าวหน้า 

คิดแผลงๆ ระวังอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาด

คิดจากงาน หรือไม่อาจจะเจ็บไข้กะทันหัน

ด้วยโรคแปลกๆ เช่น เกี่ยวข้องกับประสาท 

ถูกโฉลกกับการศึกษาศาสตร์ทัน-ล้ำาสมัย 

หรือศาสตร์ลี้ลับหรือเครื่องยนต์กลไก โดย 

ปัจจัยหลักของการปฏิวัติจะเป็นเรื่องงาน

ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกท่าน

คาดหมายผลคือประมาณกรกฎาคม 

2572 พวกท่านยืนอยู่หน้าบ้านแล้วจะถาม

ตัวเองว่า-ชีวิตมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร

โดยขอให้เปรียบเทียบกับเมือง

รัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษที่การ

ปฏิวัติใหญ่ในเมืองเกิดขึ้นแล้ว ที่เห็นได้

ชัดที่สุดคือ-ยังไม่ถึงกรกฎาคม 2565 เรา

ยืนอยู่ข้างกำาแพงพระนครเลขรัชกาลยัง

เปลี่ยน-และเรื่องอื่นๆ ที่ผุดขึ้นในเมืองเต็ม

ทางธุรกิจ-ลูกน้องโกงเปลี่ยนสถานะจาก

นายเป็นเจ้าหนี้ ฯลฯ โดยปรากฏการณ์

นี้จะหยุดลงประมาณ 29 มีนาคม 2565 

เป็นต้นไป

ปรากฏการณ์ดีมากกว่าร้าย-แรงส่ง

จากงาน-นายยังแรงตั้งแต่ต้นปี (เริ่มมา

ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2564)-8 เมษายน 

2565

เป็นปรากฏการณ์ที่บางท่านอาจจะ

ได้งาน-ได้งานที่เสียไปหรือเสียหายแล้วมา

ทำา-เจ้านายเก่ากลับมา ได้เลื่อนวิทยฐานะ 

ผู้ ใหญ่เมตตา หรือได้งานหรือรายได้พิเศษ

จากวงสังคมหรือเพื่อนฝูง-หากท่านหรือ

พ่อแม่ป่วยช่วงนี้จะหาย ตามโฉลก…ไข้

หายเอง คนยำาเกรงจะรุ่งเรือง…

ตัวอย่างปรากฏมาแล้วตั้งแต่

ประมาณกันยายน 2563 เช่น พนักงาน

บริษัทการบินไทยได้งานกลับมา-นายเก่า

กลับมายกเว้นบางท่านที่อยู่ในช่วงร้าย

แทรกเข้ามา (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) 

อาจเจอความยุ่งยากจากผู้มีอำานาจหรือ

นาย  หรือเจอประเด็นทางกฎหมายหรือ

ระเบียบกีดกั้น

แนวโน้มร้ายมากกว่าดีผันแปรมาก

จริงๆ คือมักมีคดีความกับญาติของเจ้า

ชะตาเอง หรือของคู่ครอง

ดีมากกว่าร้าย-รอดมีคนช่วยเหลือ-

รุ่งในวงสังคม-เพื่อน-รายได้พิเศษหนุน

นำาดวงชะตาเป็นเกณฑ์ที่สองเริ่มตั้งแต่ 8 

เมษาฯ-สิ้นปี 2565

สิบสองปีมีครั้งเดียวที่พวกท่านจะได้

เกณฑ์สำาคัญทางโหรที่เรียกว่า-สิงหเกณฑ์-

(พฤหัสบดีจร 5 เป็นสิบเอ็ดกับลัคนา) ผล

คือไม่ว่าดาวอื่นกำาลังจะให้ผลด้านร้ายกับ

ดวงชะตาขนาดไหน ถึงอย่างไรพวกท่าน

ก็ รอด ที่ร้ายก็จะกลายเป็นร้ายน้อย ร้าย

น้อยปัดเป่าให้หายไป ตามหลักการคาน

อำานาจของดวงดาว..ผิว์สรรพเคราะห์มาด

หมาย ให้ โทษแก่ลัคนาหลาย พฤหัสบดีให้

คุณก็อาจคุ้มภัย..

นอกจากจะคุ้มครองดวงชะตารอด

แล้วสิงหเกณฑ์นี้ยังจะให้คุณงามความดี

ด้วยตัวเองคือ…จะฟุ่งเฟืองคนลือเลื่อง

ลาภเหลือหลาย..จะสุขทางใจขึ้น การ

สังคมจะส่งผลดี มิตรสหายเก่าๆ ประเภท

นักปราชญ์-ผู้รู้-หมอ-นักกฎหมาย-นักบวช

มาสู่ผลดีนี้จะสาดไปถึงญาติๆ-ลูก-หรือ

แฟน-คู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตด้วย

อีกทั้งเป็นช่วงเวลาของการน่าจะ

มีรายได้พิเศษ ประเภทนายหน้า-ติดต่อ

สื่อสาร หรือการร่วมทุน หรือลงหุ้นยกเว้น

สำาหรับท่านใดที่อยู่ในระยะพฤหัสบดีเป็น

กาลกิณีจร ระวังเพื่อน หรือความโลภ 

หรือเรื่องกฎหมายอย่างหนัก

ไปหมด เช่นมีขบวนการปฏิรูปสถาบัน

ลีลาของการปฏิวัติใหญ่คือจะมีการ

สะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงก่อน เมื่อ

ได้ที่แล้วก็ระเบิดออกมาชนิดไม่คาดฝัน 

เช่นวันที่เมืองเสียในหลวงรัชกาลที่เก้าหลัง

จากทรงประชวรมานาน แต่ คนไทยส่วน

ใหญ่ก็ไม่คาดคิด

ฉะนั้น หากพวกท่านรู้สึกว่าอึดอัด-

หรือไม่ใช่แล้วทั้งตัวท่านและสิ่งแวดล้อม 

ให้รีบชิงปฏิวัติ หากไม่พวกท่านจะถูก

ปฏิวัติ หรือหากฝืนได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

อย่างเจ็บปวด อย่างน้อยชิงปฏิวัติยังมีทาง

รอด หากพวกท่านทำาได้ดีคาดว่าจะประสบ

ความสำาเร็จอย่างล้ำาเลิศ หากทำาได้ไม่ดีก็

จะทำาให้ล้มลุกคลุกคลาน

วาระของพวกท่านส่วนใหญ่ในปี 

2565 (ดูจากดาวประจำาชีพ)

ตั้งแต่ต้นปี-22 กุมภาพันธ์ 

2565-ชีวิตเหมือนไม่ก้าวหน้า เดินๆ-ถอยๆ 

อาจมีป่วยบางจังหวะ

22 กุมภาพันธ์-1 เมษายน-ระยะ

แสวงหาโชคและการสนับสนุน

1 เมษายน-30 เมษายน-ระยะหา

งาน ทุ่มเทเรื่องงาน

30 เมษายน-25 พฤษภาคม-ระยะ

หาโชคลาภ-ความสำาเร็จ-งานหรือรายได้

พิเศษ โดดเด่นสุดๆ ในรอบปี

19 มิถุนายน-14 กรกฎาคม-เข้ม

แข็งมั่นคงที่สุดรอบปี

9 สิงหาคม-2 กันยายน-ขยันหาเงิน

ที่สุดในรอบปีและมีโชคก้อนใหญ่ตาม

วาสนา

2 กันยายน-27 กันยายน-ชื่อ   

เสียงหอมฟุ้งเด่นเรื่องติดต่อสื่อสาร-นาย

หน้า

14 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม-เข้ม

แข็งเพราะความเสียสละเพื่อผู้อื่น-เหมาะ

สำาหรับหาคู่หรือหุ้นส่วน.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘สมหมาย’ข้าวมันไกร่สเด็ด

ปากซอยสวนผัก19ตลิ่งชัน



เปน  ส.ส. สงผลให ส.ส.ในสังกัดประชาธิปตยลดนอยถอยลงไป

อีก ยกเวนแตวาในการเลือกตั้งซอม ส.ส.เร็ววันนี้ พรรคจะปองกัน

แชมปที่จังหวัดสงขลาและชุมพรไวใหได

ทั้งนี้ จิ้งจกกระซิบวาใหจับตาการเลือกตั้งซอมที่ “สงขลา” 

เพราะจะเปนการทําศึกแบบ ชางชนชาง โดยฝงสีฟาสงคนของ 

ตระกูลขาวทอง ผูกวางขวางในแวดวงการเมืองทองถิ่น ดานพรรค

พลังปอมสงทายาทบริษัทใหญในสงขลา และมี อนุมัติ อาหมัด ที่

เพิ่งลาออกจาก ส.ว.คอยหนุนหลังให

ขามมาที่ความเคล� อนไหวของพรรค “สุเทพ” บัดนี้ชัดเจน

วา ส.ส.ไรพลัง เพราะมีคําสั่งใหเซ็นเซอรตัวเอง และใหอยูอยางรัก

สงบในสภา เราจึงไมเห็นแสงสปอตไลตสองไปที่หนาของ ส.ส.รปช.

แมแตนอย เกิดคําถามวาการเลือกตั้งใหญในอนาคตอันใกล พรรค

นี้จะดําเนินการอยางไรตอไป

แวววาจะไปขออาศัยอยูใตปก “พลังประชารัฐ” สวนจะไป

อยู พปชร. สาย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ รวมตัวกับ 

เดอะตุย-พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ชวยงานนายกฯ อยูเดิมหรือไม

นั้น ตองคอยติดตาม

นอกจากนี้ กปปส.ยังแบงภาคตั้งพรรคใหมในนาม พรรคไทย

ภักดี  มี นพ.วรงค เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก สอบตกเม� อ

คราวเลือกตั้งป 62 เปนหัวหนา สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณตองยอมรับ

วา “หมอวรงค”  มีบทบาทสําคัญในสภา อภิปรายไมไววางใจลาก

ไส โครงการทุจริตจํานําขาว รัฐมนตรีที่เกี่ยวของในสมัยนั้นยังคงถูก

จองจําอยูในคุกจนถึงทุกวันนี้

อยางไรก็ตาม มีการพุงประเด็นไปยังหนาตาพอบานของ 

“ไทยภักดี” วาเปนใคร เพราะเลขาธิการพรรคถือเปนตําแหน�ง

สําคัญที่ตองเก็บกวาดดูแลพรรคใหสะอาดและคลองตัว 

ขาวลามาแรง วงใกลชิดใบวา “เปนคนธรรมดาคนหนึ่งใน

ราชการ” 

ที่เม� อถึงเวลาจะลาออกจากงานราชการมา เพ� อนั่งเปน

เลขาธิการพรรค และประวัติการทํางานไมมีอะไรมาก แตเม� อเปด

ตัวแลวจะสะทอนแบรนด “ไทยภักดี” พรรคขวาจัดอนุรักษนิยมได

เปนอยางดี

ทั้งหมดนี้ คือความเคล� อนไหวและความเปนไปของคน 

กปปส.

ยังดูเหมือนอยูบนทางสามแพรง สําหรับเสนทางชีวิตของ 

บิ๊กแปะ-พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ที่มีขาวถอนตัวลง

สมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งที่หลังเกษียณอายุราชการก็

ปกธงอาสาเขามาเปนตัวเลือกใหคนกรุงมาตลอด  

เง� อนไขเดียวที่พูดตรงกันคือ “ผูใหญของพลังประชารัฐ” 

ตัดสินใจปรับกลยุทธในศึกเมืองหลวง หลัง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” 

มาแรงทุกโพล  กาวขามศึกพี่นองสีกากีที่เบียดไหล “บิ๊กแปะ” 

เบียดไหล  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม.คนปจจุบัน และ

เหตุการณเหยียบตาปลา  “ขาใหญ” ส.ก.-ส.ข.ที่แกนนําพรรคยังคุม

สภาพอยู

แตการจะทิ้งให “บิ๊กแปะ” เควงควาง ลองลอย ก็คงกระไร

อยู จึงไมแปลกถาจะมีขาววา อดีต ผบ.ตร.ผูนี้ถูกจัดวางใหไปเปน 

“ขุนพลอีสานเหนือ” ดูแลพื้นที่เตรียมการเลือกตั้งใหพรรค 

 แตเม� อ “เปดปูม” ดูที่มาที่ไป “บิ๊กแปะ” ไมไดมีฐาน หรือ

เครือขาย ที่แน�นหนาในอีสานเหนือ ตางจาก บิ๊กอี๊ด-พล.อ.ธัญญา 

เกียรติสาร  อดีตแมทัพภาคที่ 2 ที่มีขาววาถูกใหไปคุมอีสานใต ซึ่ง

รายนั้นมีเพาเวอรในพื้นที่พอประมาณ จากที่มี ส.ส.สุรินทร-โคราช

หลุดเขามานั่งในสภาไดบาง สวนหนึ่งก็เพราะ “ขุมขาย” ในสาย

ของ “บิ๊กอี๊ด” ที่มีสวนชวย 

กระนั้นเม� อ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะผูอํานวยการกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ลงพื้น

ที่จังหวัดสกลนครและนครพนมเม� อวานนี้ ทุกสายตาก็จับจองไปที่ 

“บิ๊กแปะ” ซึ่งตามคณะไปดวยนั้น คือการ “การันตี” วาไดรับการ

แบงพื้นที่ใหดูอีสานเหนือจริงตามขาวหรือไม 

ในดานสถานะทางการเมืองแลว “บิ๊กแปะ” อาจจะยังใสเสื้อ 

พรรคพลังประชารัฐ อยางเต็มตัวไมได จนกวาจะถึงเดือน ต.ค.65 

ที่ครบตามเง� อนไขหลังออกจากตําแหน�ง ส.ว. ดังนั้นการลงพื้นที่จึง

เปนไปในนาม “คณะทํางานรองนายกฯ” เชนเดียวกับ พล.อ.ณัฐ 

อินทรเจริญ  อดีตปลัดกลาโหม เพ� อนเตรียมทหารรุน 20 ที่ติดตาม 

“ลุงปอม” ลงพื้นที่ 

พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร 
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12 ในประเทศ

ดี๋ยวนี้มีขาวคนฆาตัวตายในส� อมากขึ้น อัน

แสดงใหเห็นถึงสภาวะโรคซึมเศรากําลัง

คุกคามสังคมเราอยู เปนสิ่งที่รัฐพึงเรงศึกษา

หาขอมูลเพ� อเยียวยาแกไขตอไป แตในสวนของ

กฎหมายอาญานั้น แมคนที่ฆาตัวตายจะไมเปน

ความผิด แตก็เกิดมีขอวิพากษวาคนที่เห็นคนอ� น

พยายามฆาตัวตายแลวไมชวยเหลือนั้นจะเปนความ

ผิดอาญาหรือไม ครั้งนี้จะไดนําเสนอหลักกฎหมาย

เบื้องตนเพ� อศึกษากัน

กฎหมายอาญานั้นบัญญัติแบงความผิดไว ๒ 

ประเภท ไดแก

๑.ประเภทบัญญัติหามกระทําการ หากกระทํา

เปนความผิด เชน ความผิดฐานลักทรัพย (มาตรา 

๓๓๔) ความผิดฐานฆาบุคคลอ� น (มาตรา ๒๘๘) 

เปนตน

๒.ประเภทบัญญัติใหกระทําการ หากไม

กระทําเปนความผิด เชน ความผิดฐานเปนผู

ควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอยปละละเลยให

บุคคลวิกลจริตออกเที่ยวไปโดยลําพัง (มาตรา ๓๗๓) 

ความผิดฐานไมชวยเหลือผูอ� นซึ่งตกอยูในภยันตราย

แหงชีวิต (มาตรา ๓๗๔) เปนตน

กลับมาที่ขอวิพากษขางตน สําหรับคนที่เห็น

เหตุการณคนอ� นพยายามฆาตัวตายแลวไมชวย

เหลือ จะเปนความผิดหรือไมนั้นตองดูองคประกอบ

ความผิดกอน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว                                                             

ดังนี้

มาตรา ๓๗๔ บัญญัติวา “ผูใดเห็นผูอ� นตก

อยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยได โดยไม

ควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอ� น แตไมชวยตาม

ความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไมเกินหนึ่งหม� นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ”

บทบัญญัติดังกลาวมาจากหลัก Good 

Samaritan Laws อันเปนหลักกฎหมายที่กําหนด

ใหพลเมืองดีเขาชวยเหลือผูอ� น แมผูอ� นนั้นไมมีสวน

เกี่ยวของกับตนก็ตาม แตการวินิจฉัยความผิดจะ

ตองอยูในเง� อนไขที่ผูเขาชวยเหลือนั้นตองไมกอให

เกิดอันตรายแกตนเองหรือผูอ� นดวย ตัวอยางเชนคน

ที่วายน้ําไมเกงหรือวายน้ําไมเปนเห็นคนกําลังจมน้ํา 

หากไมเขาชวยก็ไมน�าจะผิดเพราะคนที่เขาไปชวย

อาจเกิดอันตรายได เปนตน

สวนขอวิพากษที่จั่วหัวเร� องไวนั้น ผลจะเปน

ประการใดก็แลวแตจะพิจารณาจากหลักกฎหมายที่

กลาวมาขางตนนั่นเอง. 

โดย ช.ชางหัวหนา

‘ความผิดฐานละเวน’

‘เด็กปอม’ บริหารน้ํา

พรอมดวย บิ๊กตุย-พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ อดีตรองปลัด

กระทรวงกลาโหม (ตท.18) นองรัก พล.ร.อ.สถิรพันธุ เกยานนท 

อดีต  ผบ.ทร.เพ� อนของ “บิ๊กปอม” ซึ่งไดรับแตงตั้งเปน ประธาน

อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารายภาคในพื้นที่ภาคตะวัน

ออก เน� องจากเคยมีประสบการณบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อีอีซี

ตั้งแตชวงตนๆ ของการเริ่มโครงการ 

หากแกะดู “ลายแทง” อนุกรรมการรายภาค จะเห็นไดวา 

ลุงปอม  วางนองรัก อดีตทหารเกษียณใหมาทํางานในอนุกรรมการ

น้ําหลายคน เชน พล.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ อนุกรรมการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํารายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สําหรับ พล.อ.ธัญญา ไดนั่งเปนประธานอนุกรรมการน้ําภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ พล.ร.ท.ธนพล วิชัยลักขณา อดีตรอง

เจากรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ เปนประธานอนุกรรมการน่ําภาคใต  

หาก “โฟกัส” ที่ “บิ๊กอี๊ด” นับไดวาเปนสายแข็ง และมีเครือ

ขายการเมืองในภาคอีสานอยางแทจริง  เรียกไดวามีสายสัมพันธ

แน�นปกที่อยูในพื้นที่ อีกทั้งเจาตัวก็รับราชการในกองทัพภาคที่ 2 

มาตลอด 

การมีช� อ “บิ๊กอี๊ด” ออกมาเปนขาวครั้งนี้จึงไมน�าแปลก

ใจ เพียงแตวากองทัพในยุคนี้ ไมออกหนาหนุนพรรคการเมือง 

เน� องจากเปนนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ตอง “เคลียรคัต” กองทัพให

พนจากการถูกลากไปเปนเปาลอ

แตเม� อถึงวันที่ชักธงเลือกตั้ง  “โจทย” ของการตอสูจะเปน

ตัวชี้วัดอีกครั้ง! 

------------------------------------------------

ตั้งแตมีการชุมนุมขับไลรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ของ

คณะกรรมการประชาชนเพ� อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย

ใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  (กปปส.) จนภารกิจสําเร็จหมดหนาที่ เกิดการปฏิวัติ ฉีก

รัฐธรรมนูญ กระทั่งเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม กปปส.ยังคงอยูใน

หนาประวัติศาสตรการเมืองไทยเสมอมา

สุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนําคนสําคัญ กอกําเนิดพรรครวม

พลังประชาชาติไทย (รปช.) เขาสูสนามเลือกตั้ง ได ส.ส.จํานวน

หยิบมือหนึ่งเดินเขาสภาไปได สวนแกนนําคนอ� นๆ สวนหนึ่งไป

อยูในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ อีกสวนหนึ่งกลับรังเกาพรรค

ประชาธิปตย ทั้งหมดไดดีเปนเสนาบดีและ ส.ส.

วันนี้การเมืองเปลี่ยนแปลง การกระทําสมัยยังทําม็อบของ

พวกเขากําลังเริ่มสงผลตอชีวิต โดยเฉพาะในตนเดือน ธ.ค.ที่จะ

ถึงนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดวาจะวินิจฉัยความเปน ส.ส.ของบรรดา

แกนนํา กปปส.  อาทิ ถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา, ชุมพล จุลใส 

ส.ส.ชุมพร, อิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย 

เปนตน และหลายคนไดพนจากเกาอี้รัฐมนตรีไปกอนหนา                 

นี้แลว

จากการสืบคนมีแนวโนมสูงที่บุคคลเหลานี้จะหลุดจากการ

นที่ ๑๔ พ.ย.ปนี้เปนปแรกที่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล                                                      

หรือคุณชายดิศ สุภาพบุรุษราชนิกุล (ราชเลขานุการ

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนอง

งานพระราชดําริดานการพัฒนาของสมเด็จยาตลอด

พระชนมชีพ เลขาธิการ ประธานคณะกรรมการและ

ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดําริ) จะไมไดฉลองวันเกิด ๘๒ ป

กับสมาชิกในครอบครัว เน� องจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

ถึงแกอนิจกรรมที่ รพ.ศิริราชเม� อวันจันทรที่ ๑๘ ต.ค.ที่ผาน

มา ทามกลางความอาลัยรักของครอบครัว ญาติสนิทมิตร

สหาย เพ� อนๆ รวมงาน ทีมงาน และชาวบาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินไปในงานถึง ๒ ครั้ง 

ครั้งแรกเสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เม� อวันพุธท่ี ๒๐ ต.ค. เวลา ๑๗.๕๐ น.                                             

ที่ศาลา ๓  วัดเทพศิรินทราวาส ครั้งที่สองเสด็จ

พระราชดําเนินไปในงานพระราชทานเพลิง ณ เมรุหลวง

หนาพลับพลาอิสริยาภรณ  วัดเทพศิรินทราวาส เม� อวัน

อังคารที่ ๒๖ ต.ค. เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้มีผูเขารวมงาน

ไวอาลัยเปนครั้งสุดทายจํานวนหลายพันคน ถึงกับตองเปด

ทั้ง ๑๔ ศาลาทั้งๆ ที่อยูในบรรยากาศโควิด รวมทั้งกอน

หนานี้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยูในพระบรมราชา

นุเคราะห ก็ตองเปดศาลาอ� นๆ ในการรองรับอาคันตุกะ 

แขกระดับผูใหญ พนักงานขาราชการ ผูนําชุมชนเขารวมงาน

สวดพระอภิธรรมดวย 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เกิดปเถาะ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๔๘๒ เปนโอรสในหมอมเจาดิศศานุวัติ ดิศกุล กับหมอมเจา

ลุ   อิสาณ ดิศกุล (จักรพันธุ) คุณชายดิศมีพ่ีนอง ๓ คน ม.ร.ว.รัศมี    

ดิศกุล, ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และ ม.ร.ว.ราษี อมาตยกุล (ดิศกุล) 

ท้ังยังเปนหลานปูและยาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ประสูติแตหมอมเฉ� อย  ดิศกุล ณ อยุธยา ท้ังยัง

มีศักด์ิเปนหลานตาและยายในพระเจาวรวงศเธอ กรมหม� นอนุวัตน

จาตุรนต กับหมอมหวน จักรพันธุ ณ อยุธยา 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล สมรสกับคุณหญิงพวงรอย ดิศกุล   

ณ อยุธยา (อังศุสิงห) มีบุตรชาย ๒ คน ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประ                                                                             

ธานเจาหนาท่ีบริหารมูลนิธิแมฟาหลวงฯ และ ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล 

กอนหนาน้ีเม� อ ๓ ปกอน วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  

ม.ร.ว.ดิศนัดดา พรอมดวย ม.ร.ว.ตราจักร จักรพันธุ เพ� อนสนิท

และยังเปนญาติสนิทเม� อคร้ังเดินทางไปเรียนท่ีประเทศสหราช

อาณาจักร, เกียรติ เอ้ือชูเกียรติ เปนหัวหนาทีมเพ� อนๆ ไปรวม

งานพระราชทานเพลิง ดร.ลิขิต หงสลดารมภ ท่ีวัดเทพศิรินทรา               

วาส โดยมีอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัด

กระทรวงการตางประเทศเปนประธานในพิธี ดร.ลิขิต หงสลดา

รมภ เปนอดีตรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ชาติ

ชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการ ครม.สมัย 

พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร เปนรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ลิขิต 

หงสลดารมภ เรียนจบดานเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเคม

บริดจ สหราชอาณาจักร รับราชการท่ีกรมสรรพสามิต ตอมาเปน

อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

ในชวงทายของชีวิตทํางานมูลนิธิฟนฟูชนบทท่ี จ.อุบลราชธานี)

ในชวงน้ัน ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลาอยางอารมณดี

วา  “ผมอายุนอยท่ีสุดของเพ� อนในกลุมท่ีเรียนในประเทศอังกฤษ  

ม.ร.ว.ตราจักร เกียรติ ลิขิตเปนเพ� อนสนิทผม เม� อเรากลับมาเมือง

ไทย ผมยังนัดลิขิตตีกอลฟกันบอยๆ ผมกับ ม.ร.ว.ตราจักรเปน 

First Cousin เสด็จปูของ ม.ร.ว.ตราจักรเปนเสด็จตาของผม พล

โท หมอมเจาคัสตาวัส จักรพันธุ ทานพอของ ม.ร.ว.ตราจักรเปนพ่ี

ชายแทๆ  ของทานแมผม” (หมอมเจาลุอิสาณ ดิศกุล (จักรพันธุ)

พลโท หมอมเจาคัสตาวัส จักรพันธุ (พระโอรสในพระ

เจาวรวงศเธอ พระองคเจาออศคารนุทิศ กรมหม� นอนุวัตร

จาตุรนตในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจาตุรนตรัศมีฯ  

กรมพระจักรพรรดิพงษ และหมอมหวน จักรพันธุ) อดีตทูต

ฝายทหารบกและทหารอากาศประจําประเทศฝรั่งเศส ทรง

เสกสมรสกับ หมอมเจาทิตยาทรงกลด จักรพันธุ (รพีพัฒน) 

(พระธิดาลําดับที่ ๑๑ จากพี่นองรวมพระบิดา ๑๓ พระองค

ในพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย กับหมอมออน 

รพีพัฒน ณ อยุธยา) ทรงมีโอรสและธิดา ๓ พระองค  

๑.ม.ร.ว.กทลี จักรพันธุ (สมรสกับ พ.ต.อ.วสิฐ สุนทร

สิงคาล) มีบุตรธิดา บุตรชายคนโต ชะยิน สุนทรสิงคาล สมรส

และหยากับ รวคนธ ศรโชติ มีธิดา ๑ คน ชญานิศ สุนทร

สิงคาล บุตรสาวคนเล็ก ขนิษฐา สุนทรสิงคาล 

 ๒.ม.ร.ว.สดศรี ปนยารชุน (จักรพันธุ) สมรสกับอานันท 

ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย มีธิดา ๒ คน บุตร

สาวคนโต นันดา ปนยารชุน สมรสกับไกรทิพย ไกรฤกษ มี

บุตรสาว ทิพนันท ไกรฤกษ สมรสกับธาวิน ศรีเฟ� องฟุง บุตร

สาวคนเล็ก ดารณี ปนยารชุน สมรสกับ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต

ภาคย มีบุตรธิดา ๒ คน ศิริญดา และธนาวิน เจริญรัชตภาคย 

๓.ม.ร.ว.ตราจักร จักรพันธุ สมรสกับอรวรรณ จักรพันธุ  

ณ อยุธยา (ตันตยาวนารถ) มีบุตรธิดา ๒ คน บุตรสาวคนโต  

ม.ล.ตรีนุช จักรพันธุ สมรสกับปณต สิริวัฒนภักดี มีบุตร โรจ

นะ สิริวัฒนภักดี บุตรชายคนเล็ก ม.ล.จุลจักร จักรพันธุ 

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ถึงกับออกปาก

วา “จะหาใครมาทํางานในตําแหน�งน้ีตอจากคุณชายดิศนัดดา

เปนเร� องยาก งานอยางน้ีแมแตองคมนตรีก็ทํางานอยางคุณชาย

ดิศไมได เร� องการเปนประธานในท่ีประชุมน้ันทําไดงายกวาการ

พูดจาเพ� อขอความรวมมือจากสวนราชการ  เพราะคุณชายจะมี

วิธีการพูดเพ� อขอความรวมมือจากปลัดกระทรวงตางๆ ใหรวมมือ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

๑๔ พ.ย.ปแรกที่ไมไดจัดงานฉลองวันเกิดปที่ ๘๒

เ

สุเทพ เทือกสุบรรณ

วั

ความเปนไป กปปส.

รวมใจกันทํางานกับมูลนิธิปดทองหลังพระฯ ถาปลัดกระทรวง

ไมใหความรวมมือ ก็จะมีวิธีการพูดกับ รมต.ในฐานะเจา

กระทรวง เพ� อส่ังใหปลัดกระทรวงรวมมือทํางาน” 

ในชวงท่ีคุณชายดิศทํางานปดทองหลังพระฯ ผูใหญ

หลายคนรับรูมาโดยตลอดวาคุณชายทํางานหนักและลําบาก  

ตากแดดตากลม บุกปาฝาดง นอนกลางดินกินกลางทราย 

คุณชายชอบการนอนเต็นทเปนประจํา พรอมกับเลาวามีใคร

อานคอลัมนเหะหะพาที “ซูม” นสพ.ไทยรัฐ (สมชาย กรุสวน

สมบัติ) หรือไม เขียนคอลัมนติดตอกัน ๒ ตอนไดประทับใจ

ย่ิง ท้ังสองเปนเพ� อนขาราชการท่ีเขาทํางานรุนเดียวกันเม� อ 

๕๗ ปกอน หน�วยงานสภาพัฒนมีกิจกรรมท่ีทําใหขาราชการ

แตละกองรูจักกัน และยังเปนนักกีฬาฟุตบอลของสภาพัฒน

ตลอดระยะเวลา ๓ ป ในป ๒๕๑๐ ในขณะท่ีซูมจะไปเรียนตอ

ตางประเทศ ม.ร.ว.ดิศนัดดาก็มาพบดวยเหตุผลลาออกจาก

สภาพัฒนและทีมฟุตบอลสภาพัฒน เพ� อเขาไปถวายงานรับใช

สมเด็จพระบรมราชชนนีในฐานะราชเลขานุการสมเด็จยา 

กรรณิการ สงฆเจริญ ที่ปรึกษาฝายส� อสารสาธารณะ

และภาคีสัมพันธ สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เลาวาในชวง ๒ ป

ที่ผานมา ม.ร.ว.ดิศนัดดาเจ็บปวยไมมีเรี่ยวแรง เขาๆ ออกๆ 

โรงพยาบาลศิริราชหลายครั้ง เขารับการรักษาในหองปลอด

เชื้อ  เม� ออาการดีขึ้นก็จะกลับบานและมาทํางาน ครั้งหลัง

สุดปอดติดเชื้อถึงแกอนิจกรรมอยางสงบที่โรงพยาบาล

ศิริราช ทั้งนี้ในเร็วๆ นี้สํานักงานปดทองหลังพระฯ มี

โครงการจะยายไปอยูอาคารสํานักงานใหญ SCB 

ผูรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล  

จะไดรับหนังสือหลักพระพุทธศาสนา เขียนโดยสมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ          

สุวฑฺฒโน) จัดทําโดยวัดบวรนิเวศวิหาร เหรียญท่ีระลึกครบ ๑๕๐ 

ปวันประสูติ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชา

นุภาพ แผนใบตอบรับหนังสือท่ีระลึกหมอมราชวงศดิศนัดดา      

ดิศกุล สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ  ๐-๒๒๕๒-๗๑๑๔.
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13กีฬา

พูนศิริคว้าดับเบิลแชมป์ครอสคันทรี

เสือภูเขาประเทศไทยสนาม3จันทบุรี

ไทยโพสต์ • สิบตรีพูนศิริ ศิริมงคล นักปั่น

เสือภูเขาสังกัดทีมสำานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม และทีมชาติไทยในรุ่นทั่วไปชาย 

และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ได้ครอง

ถ้วยพระราชทานฯ ในศึกสองล้อเสือภูเขา       

ครอสคันทรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 3 ซึ่งเป็น

สนามสุดท้าย ประจำาปี 2564 ขณะที่ วริน

ทร เพ็ชรประพันธ์ ผงาดแชมป์ประเทศไทย

รุ่นทั่วไปหญิงเป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน พร้อม

รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ส่วน

นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของ พงษ์สิน 

พลกล้า แชมป์ประเทศไทยรุ่นเยาวชนชาย 

ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ไป

ครอง

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิง

แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์                

ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยานประเภท

เสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจำาปี 2564 สนาม

ที่ 3 และเป็นสนาม

สุดท้าย ในรูปแบบ

ชีวิตวิถีใหม่ New 

Normal (ไม่มีผู้ชม) ที่

อำาเภอโป่งน้ำาร้อน 

จังหวัดจันทบุรี เมื่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 

เป็นการแข่งขันวัน

ที่สอง ประเภทเสือ

ภูเขา ครอสคันทรี ที่

บริเวณอ่างเก็บน้ำา

คลองพระพุทธ โดย

ได้รับเกียรติจากนาย

ประพิศ ญาณปัญญา 

นายอำาเภอโป่งน้ำาร้อน 

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อม

ด้วย “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วน

ราชการต่างๆ ร่วมในพิธี

สำาหรับผลการแข่งขันประเภทเสือ

ภูเขา ครอสคันทรี รุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

คลาสเอ รุ่นทั่วไปชาย เส้นทางรอบละ 4.2 

กม. ปั่น 6 รอบ ระยะทางรวม 25.2 กม. ที่ 

1 “โตมร” สิบตรีพูนศิริ ศิริมงคล นักปั่นทีม

ชาติไทย จากทีมสำานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม เวลา 1.24.22 ชั่วโมง พร้อมกับ

คว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม 

58 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทาน, ที่ 

2 พ.อ.ต.อภิสิทธิ์ เจริญกิจ (สโมสรทหาร

อากาศ) เวลา 1.24.31 ชั่วโมง, ที่ 3 นายอธิ

พงษ์ สุวรรณสิงห์ (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัด

ดงน้อย) เวลา 1.24.38 ชั่วโมง

รุ่นท่ัวไปหญิง ป่ัน 5 รอบ ระยะทาง

รวม 21 กม. ท่ี 1 “พลอย” น.ส.วรินทร เพ็ชร

ประพันธ์ นักปั่นทีมชาติไทย จากทีม Amorn 

Bike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เวลา 

1.25.26 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ 3 

สนามรวด ได้คะแนนรวม 60 คะแนนเต็ม 

ผงาดแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 5 ติดต่อ

กัน พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทาน, ที่ 2 

น.ส.นาตาลี ปัญญาวัน (BG Cycling Team) 

เวลา 1.26.09 ชั่วโมง, ที่ 3 น.ส.จริญญา สืบ

จากถิ่น (Samui MTB Bangkok Airways 

and Walailak University) เวลา 1.29.47 

ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ปั่น 6 รอบ 

ระยะทางรวม 25.2 กม. (แข่งขันพร้อม

รุ่นทั่วไปชาย) ที่ 1 สิบตรีพูนศิริ ศิริมงคล 

(สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) เวลา 

1.24.22 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ 3 

สนามรวด ได้คะแนนรวม 60 คะแนน

เต็ม เป็นการคว้าแชมป์ประเทศไทยอีก 1 

รายการ พร้อมได้ครองถ้วยพระราชทาน, ที่ 

2 นายอธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ (ฟิชเชอร์แมน

เฟรนด์ วัดดงน้อย) เวลา 1.24.38 ชั่วโมง, ที่ 

3 นายพลฉัตร นาคทองคำา (Kaze Custom 

Factory Team ราชนาวี) เวลา 1.27.50 

ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ปั่น 5 

รอบ ระยะทางรวม 21 กม. (แข่งขันพร้อม

รุ่นทั่วไปหญิง) ที่ 1 น.ส.นาตาลี ปัญญา

วัน (BG Cycling Team) เวลา 1.26.09 

ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย 

ด้วยคะแนนรวม 58 คะแนน ได้ครองถ้วย

พระราชทาน, ที่ 2 น.ส.จริญญา สืบจาก

ถิ่น (Samui MTB Bangkok Airways and 

Walailak University) เวลา 

1.29.47 ชั่วโมง, ที่ 3 

น.ส.ยลธนันท์ พลกล้า 

(ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัด

ดงน้อย) เวลา 1.31.03 

ชั่วโมง

รุ่นเยาวชนชาย 

ปั่น 5 รอบ ระยะทาง

รวม 21 กม. ที่ 1 นาย

พงษ์สิน พลกล้า (ฟิช

เชอร์แมนเฟรนด์ วัดดง

น้อย รร.เทพศิรินทร์พุแค 

สระบุรี) เวลา 1.13.14 

ชั่วโมง พร้อมกับคว้า

แชมป์ประเทศไทย 

ด้วยคะแนนรวม 58 

คะแนน ได้ครองถ้วย

พระราชทาน, ที่ 2 นาย

ทักษิณธร คำามีทัน (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัด

ดงน้อย) เวลา 1.16.15 ชั่วโมง, ที่ 3 นายธน

กฤต หะหมาน (Amorn Bike ชมรมจักรยาน

นครศรีธรรมราช) เวลา 1.16.56 ชั่วโมง

รุ่นเยาวชนหญิง ปั่น 4 รอบ ระยะ

ทางรวม 16.8 กม. ที่ 1 น.ส.บุณลักษณ์ษา 

ชุ่มเกษร (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) 

เวลา 1.16.14 ชั่วโมง, ที่ 2 น.ส.อรวรรณ 

หมื่นทุม (สิงห์บุรี TrinX Chaoyang OKO) 

เวลา 1.19.57 ชั่วโมง, ที่ 3 น.ส.บุสริน การะ

มีแน (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) เวลา 

1.22.02 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ประเทศไทย

เป็นของ น.ส.อรวรรณ หมื่นทุม (สิงห์บุรี 

TrinX Chaoyang OKO) มีคะแนนรวม 54 

คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทาน สำาหรับ

ผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่

เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.

thaicycling.or.th

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือ

ภูเขา ครอสคันทรี ประจำาปี 2564 ได้รับถ้วย

เกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ผลปรากฏ

ว่า นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ น.ส.วริน

ทร เพ็ชรประพันธ์ (ทีม Amorn Bike ชมรม

จักรยานนครศรีธรรมราช), นักกีฬายอด

เยี่ยมชาย ได้แก่ นายพงษ์สิน พลกล้า (ฟิช

เชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.เทพศิรินทร์

พุแค สระบุรี) ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้

รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่าผู้

ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่ นายอมร

ศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

ฝ่ายชาย ได้แก่ นายสมยศ ศิริมงคล

 ขณะที่ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน 

มีกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike 

for Life” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) กับสมาคมกีฬาจักรยานฯ และ

เทศบาลตำาบลทับไทร โดยได้รับเกียรติจาก

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วม

กับ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนักปั่น

เพื่อสุขภาพที่ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ด้วย ATK มาแล้ว เข้าร่วมกิจกรรม

ราว 200 คน ปั่นภายในสนามกอล์ฟชา   

เทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี 

ระยะทาง 11 กม.

นอกจากนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยัง

เปิดคลินิกซ่อมรถจักรยานฟรี โดยเปิดให้

ประชาชนนำารถจักรยานเก่ามาซ่อมแซม

ให้ใช้งานได้อีกครั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้

จ่ายตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีกิจกรรมประกวด

รถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบ

ประหยัด รวมทั้งการประกวดรถจักรยาน

เก่าโบราณ และมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ขี่

จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life” ที่

มีอายุมากที่สุด และน้อยที่สุด ทั้งชายและ

หญิง

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันวัน

อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน เป็นการแข่งขัน

จักรยานประเภทถนน รายการโรดเรซ ที่

สนามกอล์ฟชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท 

สอยดาว จันทบุรี เริ่มเวลา 09.00 น. โดย

ได้รับเกียรติจากนายประพิศ ญาณปัญญา 

นายอำาเภอโป่งน้ำาร้อน เป็นประธานใน

พิธี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

Thaicycling Association ในรุ่นทั่วไปชาย 

เวลา 13.00 น. ระยะทางรอบละ 8.5 กม. 

จำานวน 9 รอบ ระยะทางรวม 76.50 กม./

รุ่นทั่วไปหญิง, รุ่นเยาวชนชาย, รุ่นอายุ 30-

39 ปีชาย ปั่น 7 รอบ ระยะทาง 59.5 กม./

รุ่นเยาวชนหญิง, รุ่นยุวชนชาย, รุ่นอายุ 

40-49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย ปั่น 

4 รอบ ระยะทาง 34 กม. นอกจากนี้จะมี

การแข่งขันประเภทเสือภูเขา รายการอีลิมิ

เนเตอร์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำาคลองพระพุทธ 

เริ่มเวลา 08.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสด

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association 

ตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน.

นครนายก • สดมภ์ แก้วกาญจนา, นิติธร 

ทิพย์พงษ์ และรัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ ทำา

สกอร์สามวันคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 208 รั้ง

จ่าฝูงร่วมกัน โดยมี เศรษฐี ประคองเวช ไล่

หลังเพียงสองสโตรก ก่อนเข้ารอบสุดท้าย

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ รายการสิงห์ คลาสสิก ชิงเงินรางวัล

รวม 3 ล้านบาท ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 7,450 หลา พาร์ 

71 จ.นครนายก

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนน

อันดับโลก ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2021 

จัดแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จากการสนับสนุนโดยบริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด, กองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม

ถึงสปอนเซอร์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ ร่วมกันจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ คลาส

สิก 2021” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท 

ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 ณ 

สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ระยะ 7,450 หลา พาร์ 71 จ.นครนายก ผู้

ชนะจะได้รับเงินรางวัลไปครอง 450,000 

บาท และอันดับโลก 5 คะแนน 

รอบสามของการแข่งขันเมื่อวันที่ 

14 พ.ย.ที่ผ่านมา สดมภ์ แก้วกาญจนา นัก

กอล์ฟวัย 23 ปีจากนราธิวาส ที่ลงเล่นออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการหลังสุด 

สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้งสองรายการ 

รวมถึงชัยชนะในศึกไทยแลนด์ โอเพ่น 

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กลับมาลง

แข่งขันอีกครั้งและมีลุ้นอีกครั้งหลังเก็บสอง

เบอร์ดี้ในการเล่นสองหลุมแรกของรอบสาม

ก่อนจบวัน 1 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวัน

ขึ้นมานำาการแข่งขันร่วมกับนิติธร ทิพย์พงษ์ 

และรัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ ด้วยสกอร์รวม 5 

อันเดอร์พาร์ 208

สดมภ์ซึ่งกำาลังลุ้นแชมป์รายการที่สี่ใน

การลงแข่งขันห้ารายการหลังสุด เปิดเผยว่า 

สองเบอร์ดี้ในสองหลุมสุดท้ายก่อนจบรอบ

สาม 1 อันเดอร์พาร์ 70 ซึ่งเจ้าของแชมป์

รายการระดับอาชีพสองรายการที่กำาลังลุ้น

แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการ

พยายามอยู่กับเกมตัวเอง ทำาให้ดีที่สุดแล้วดู

ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น”

ขณะที่ รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ แชมป์

ออลไทยแลนด์รายการบุญชู เรืองกิจ แชม

เปียนชิพ  เมื่อปี 2015 ออกสตาร์ทเก้าหลุม

แรกไม่ดีเช่นกัน แต่มาเร่งเครื่องเก็บ 5 

เบอร์ดี้ในเก้าหลุมหลังก่อนจบวันอีเวนพาร์ 

71 ซึ่งนักกอล์ฟวัย 32 ปีจากปราจีนบุรีที่

กำาลังลุ้นแชมป์แรกนับจากชัยชนะในไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์เมื่อปี 2017 กล่าวว่า “ก็

อยากจะเล่นให้มีความสุข แฟร์เวย์ กรีน ไม่

อยากกดดันตัวเองมาก สนามนี้เป็นสนาม

เขาซึ่งบนกรีนค่อนข้างจะยาก แล้วสัปดาห์

นี้มีลมเข้ามาเป็นอุปสรรค พอลมแรงแล้วยิ่ง

ยากสำาหรับผม เนื่องจากเป็นคนตีบอลโด่ง 

รอบสุดท้ายก็เน้นแฟร์เวย์ไว้ก่อน ถ้าไม่อยู่

แฟร์เวย์ก็ไปแก้ไขทีละช็อตครับ”

ทางด้าน เศรษฐี ประคองเวช แชมป์

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการวัย 27 

ปีซึ่งออกสตาร์ทรอบสามในฐานะผู้นำาตีเกิน

ไป 4 โอเวอร์พาร์ 75 รวมสามวันหล่นมา

อยู่อันดับสี่ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 

210 โดยมี วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ ที่ตีเกินไป 2 

“สำาหรับสนามนี้อะไรก็เกิด

ขึ้นได้ครับ ไม่ได้คาดหวัง

อะไรมาก นำาแค่สโตรก

หรือสองสโตรกนี่ถือว่า

น้อยมากครับ สำาหรับผม

คงเล่นไปตามเกมที่เราวาง

ไว้เหมือนสามวันที่ผ่านมา 

ตีให้อยู่แฟร์เวย์ให้มากขึ้น 

และที่สำาคัญต้องพยายาม

ออนให้ถูกมุม ส่วนในรอบ

นี้ค่อนข้างยาก ทั้งสภาพ

ลมและการปักธงที่ค่อน

ข้างแอบ แต่ส่วนตัวถือว่า

ทำาได้ค่อนข้างพอใจครับ 

ออกสตาร์ทดีทำาให้เรา

สามารถเล่นไปตามจังหวะ

เกมของตัวเองได้ดี”

ส่วน นิติธร ทิพย์

พงษ์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี

จากปทุมธานี เปิดฉากเก้า

หลุมแรกเกินไปสามสโตรกจาก 1 เบอร์ดี้ 

2 โบกี้ และ 1 ดับเบิลโบกี้ แต่มาเร่งเครื่อง

เก็บ 4 เบอร์ดี้ในเก้าหลุมหลัง ซึ่งรวมถึง

แรกในชีวิตกล่าวว่า “วันนี้ลมแรงมาก คิด

ว่าทุกคนน่าจะตียากกันทุกคน เป็นลมหมุน

ที่ทำาให้คำานวณระยะค่อนข้างยาก สำาหรับ

รอบสุดท้ายเอาจริงๆ ผมคิดว่าตีให้สนุกครับ 

โอเวอร์พาร์ 74 ตามหลังอยู่หนึ่งสโตรกที่

สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 211

สำาหรับนักกอล์ฟที่ทำาสกอร์ดีที่สุด

ในรอบสามเป็น ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ นัก

กอล์ฟจากสุพรรณบุรี ที่เก็บเข้ามาอีก 5 

เบอร์ดี้ก่อนจบรอบ 4 อันเดอร์พาร์ 67 

รวมสามวันอยู่อันดับเก้าด้วยสกอร์รวม 1 

โอเวอร์พาร์ 214 โดยการแข่งขันสิงห์ คลาส

สิก 2021 หลังผ่านไป 54 หลุมนั้นปรากฏว่า

มีนักกอล์ฟเพียง 7 คนเท่านั้นที่สามารถทำา

อันเดอร์สนามของรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปาได้

สรุปผลสิงห์ คลาสสิก รอบสาม 

(สนามพาร์ 71)

208 สดมภ์ แก้วกาญจนา 69-69-70, 

นิติธร ทิพย์พงษ์ 67-71-70, รัฐธีร์ ศิริธนา

กุลศักดิ์ 70-67-71

210 เศรษฐี ประคองเวช 69-66-75

211 วาณิช เพ็ชร์ฤทธิ์ 71-67-73

212 เนติพงศ์ ศรีทอง 73-70-69, 

ฉ่างไท้ สุดโสม 68-72-72

213 ปวิธ ต้ังกมลประเสริฐ 69-69-75

214 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ 77-70-

67, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 68-72-74

215 ชัยพัชร์ คูณมาก 73-71-71

216 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ 71-74-

71, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ 72-71-73, ธน

กร ทิพยจันทร์ 74-73-69, อมรินทร์ กรัย

วิเชียร 71-70-75

217 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล 72-72-

73, กิตติพร ชวนะพงศ์ 74-71-72, สัตยา 

ทรัพย์อัประไมย 73-69-75, จักรพันธ์ เปรม

สิริกรณ์ 68-74-75, วันชัย หลวงนิติกุล 68-

74-75, ขวัญชัย แท่นนิล 70-71-76

218 วิชญภัทร สินสร้าง 70-74-74, 

พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ 72-73-73, เด่นวิทย์ 

เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 71-73-74, วาริษ มั่น

ธรณ์ 70-76-72, ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล 

74-73-71, ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน 68-73-77, 

อติรุจ วินัยเจริญชัย 71-76-71. 

ไทยโพสต์ • โปล เอสปาร์กาโร ยอด

นักบิดสแปนิชจากเรปโซล ฮอนด้า ออก

สตาร์ทศึกโมโตจีพีสนามสุดท้ายของปี ใน

รายการบาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ ได้อย่าง

ยอดเยี่ยม กดเวลารั้งรองจ่าฝูงในการ

ซ้อมวันแรก ที่เซอร์กิต ริคาร์ โด ตอร์

โม ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอด

นักบิดดาวรุ่งชาวไทยวัย 22 ปี จาก

โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม” 

จบวันแรกในอันดับ 19 ของรุ่นโมโตทู 

ศึกโมโตจีพีชิงแชมป์โลก 2021 

เดินทางเข้าสู่สนามสุดท้ายของฤดูกาล 

โดยจะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 12-14 

พฤศจิกายนนี้ ที่ เซอร์กิต ริคาร์ โด ตอร์

โม เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน ใน

รายการบาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ โดยล่าสุด

เป็นการลงซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อคืนวัน

ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แม้ในสนามนี้ เรปโซล ฮอนด้า 

จะยังคงไม่มี มาร์ก มาร์เกซ แชมป์โลก 

8 สมัยที่ตรวจพบปัญหาการมองเห็น ส่ง

ผลให้ โปล เอสปาร์กาโร นักบิดสแปนิช

หมายเลข 44 ลงทำาหน้าที่ให้ทีมเพียง

คนเดียวเท่านั้น ก่อนจะพาสุดยอดรถแข่ง 

RC213V รั้งอันดับ 2 หลังผ่านการซ้อมสอง

ครั้งแรก ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.939 

วินาที ตามหลังจ่าฝูงอย่างเฉียดฉิวเพียง 

0.012 วินาที ตามด้วย ทาคาอากิ นาคา

กามิ นักบิดญี่ปุ่นหมายเลข 30 จากแอลซี

อาร์ ฮอนด้า ในอันดับ 6 ตามหลัง 0.500 

วินาที ขณะที่ อเล็กซ์ มาร์เกซ นักบิดสแป

นิชหมายเลข 73 จากแอลซีอาร์ ฮอนด้า รั้ง

อันดับ 14 ตามหลัง 0.925 วินาที

ด้าน

สถานการณ์

ในรุ่นโมโตทู

ชิงแชมป์โลก 

ปรากฏว่านักบิด

ไทยหนึ่งเดียว

ในเวทีเวิลด์

กรังด์ปรีซ์อย่าง 

“ก้อง” สมเกียรติ 

จันทรา เจ้าของ

หมายเลข 35 

จากอิเดมิต

สึ ฮอนด้า ทีม 

เอเชีย ทำาผลงานในวันแรกโดยการรั้ง

อันดับ 19 ด้วยเวลา 1 นาที 36.745 

วินาที ตามหลังจ่าฝูงอย่าง เรมี การ์ดเนอร์ 

นักบิดออสเตรเลียนเพียง 0.888 วินาที

ทั้งนี้ ศึกบาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ 

จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวัน

อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ถ่ายทอด

สดทางพีพีทีวี เอชดี 36 เริ่มต้นในเวลา 

18.20 น. ด้วยรุ่นโมโตทู และปิดท้ายด้วย

รุ่นใหญ่อย่างโมโตจีพี ในเวลา 20.00 น.

เอสปาร์กาโรรองจ่าฝูงวันแรกศึกโมโตจีพีเรซสุดท้าย

‘สดมภ์-นิติธร-รัฐธีร์’นำ�ร่วมรอบส�ม

ศึกสิงห์ คล�สสิก 2021 ที่รอยัลฮิลส์

นิติธร ทิพย์พงษ์

สดมภ์ แก้วกาญจนา

รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์



รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 (3) ที่

กำาหนดให้ร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญที่จะ

ผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้

รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

สมาชิกรัฐสภา หรือ 366  คนขึ้นไป 

และต้องได้เสียงจาก ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 หรือประมาณ 84 คนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  มี

สาระสำาคัญตามหลักการและเหตุผลที่

ภาคประชาชนขอแก้ไข คือ

1.การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

ของรัฐสภา ในหมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่อง

รัฐสภา จากเดิมมีสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา ให้เหลือเพียงสภาผู้แทน

ราษฎรเพียงสภาเดียว โดยให้เหตุผล

ว่าวุฒิสภาเป็นกลไกสืบทอดอำานาจของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

โดยเพิ่มบทบาทให้สภาผู้แทนราษฎร

และ ส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะ

รัฐมนตรี (ครม.)

ส.ว.ฟันธงร่าง รธน.ตกแน่

2.การปรับโครงสร้างของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นองค์กรที่

คำาวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กร มีผลต่อ

หลักการแบ่งแยกอำานาจ เป็นผู้ชี้เป็นชี้

ตายทางรัฐธรรมนูญท้ังหมด จนกลาย

สภาพเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ 

และมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น

เครื่องมือกำาจัดฝ่ายตรงข้ามทางการ

เมือง โดยเสนอให้แก้ไขให้มีตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน มีที่มาจากการ

เสนอชื่อของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 3 คน 

ส.ส.ฝ่ายค้าน 3 คน และที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด 3 คน 

ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือก และห้าม

ศาลรัฐธรรมนูญกระทำาการอันมีผลขัด

ขวางต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

3.การให้องค์กรอิสระต้องพ้น 

จากตำาแหน่งทันที หากรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้บังคับใช้

4.การยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 

256 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  โดย

แก้ไขให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่

ของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3  วาระ ไม่มี 

ส.ว.เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยวาระ 1 และ 

3 ใช้เสียงสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 

2 ใน 3 ส่วนการแก้ไขวาระ 2 ใช้เสียง

ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 

5.การยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 

257-261 ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ 

6.การเพิ่มหมวด เรื่องการลบ 

ล้างผลพวงการรัฐประหาร วันที่ 22  

พ.ค.57 โดยให้คำาสั่ง คสช.และหัวหน้า 

คสช.มีผลเป็นโมฆะทั้งหมด รวมถึงการ

ให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อ

ต้านการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ 

โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐมี

สิทธิไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้ก่อการ

รัฐประหาร และห้ามศาลรัฐธรรมนูญ

และศาลทั้งปวงรับรองความสมบูรณ์

ของการรัฐประหารหรือความสมบูรณ์

ของกฎหมายแก่ผู้ก่อการรัฐประหาร

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิก

วุฒิสภา กล่าวว่า ส่วนตัวดูแล้วโอกาส

ผ่านยาก เพราะเนื้อหาที่เสนอแก้ไข

เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐสภา 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง องค์กรอิสระ  และยังเปิดช่อง

ให้แทรกแซงการทำางานของศาลและ

องค์กรอิสระได้ ฝ่ายที่เสนอมารู้อยู่แก่

ใจว่าโอกาสไม่ผ่านมีสูง แต่ยังเสนอเข้า

มา เพื่อใช้สร้างความชอบธรรมในการ

เรียกมวลชนว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ของประชาชนถูกปฏิเสธโดยรัฐสภา 

ต้องการให้ประชาชนเข้าใจรัฐสภาผิด  

ทั้งที่รัฐสภาไม่มีเจตนาเช่นนั้น 

ส่วนนายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ขอฟัน

ธง  100% ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนจะไม่ผ่านวาระรับหลักการ

จากรัฐสภา ส.ว.ไม่มีทางเห็นชอบเกิน 1 

ใน 3 หรือ 84 คนแน่นอน เน้ือหาท่ีเสนอ

แก้ไขไม่เรียกว่าปฏิรูป แต่เป็นการปฏิวัติ 

เพราะเป็นการแก้ไขท้ังโครงสร้างรัฐสภา 

ศาล และองค์กรอิสระให้เป็นตามท่ีฝ่าย

ตนต้องการ.

ฉีดวัคซีน

 

เชียงใหม่ 455 ราย ปัตตานี 377 

ราย นครศรีธรรมราช 346 ราย 

สมุทรปราการ 251 ราย สุราษฎร์ธานี 

245 ราย ยะลา 213 ราย ชลบุรี 189 

ราย นราธิวาส 186 ราย สำาหรับผู้

เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1-12 

พ.ย.ผ่านทางท่าอากาศยานต่างๆ รวม 

39,519 ราย เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 46 ราย 

คิดเป็นร้อยละ  0.12

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายฉีด

วัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากร

มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยฉีด

วัคซีนไปแล้วเกือบ 84 ล้านโดส เป็น

เข็มที่ 1 จำานวน 44,809,613 คน จาก

ประชากร 66,174,314 คน หรือ 62.2%

“ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนเข้า

มามากและสม่ำาเสมอ แต่จำานวนผู้ที่

ได้รับการฉีดวัคซีนกลับเริ่มชะลอตัว 

สาเหตุจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ

วัคซีนเข็มแรกแล้ว เหลือเพียงกลุ่ม

ที่รอวัคซีนทางเลือก หรือไม่ยอมฉีด

วัคซีนจากเหตุผลส่วนตัวกว่า 10 ล้าน

คน หรือ 17% และบางส่วนเป็นผู้ที่ได้

รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล

ในระบบ” 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย

ว่า คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางกลยุทธ์

เพื่อฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครอบคลุม

มากที่สุด ช่วยลดการป่วยหนักและ

เสียชีวิตจากโรคโควิด โดยกำาหนดเป้า

หมายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ภาพ

รวมต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร 

70% หรือ 100 ล้านโดส และมีอำาเภอ

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดวัคซีนถึงเป้า 

70%

นพ.เกียรติภูมิเผยว่า ได้ออกแบบ

วิธีการดำาเนินงานเพื่อให้การฉีดวัคซีน

เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ จัดการ

ฐานข้อมูล ค้นหาประชากรที่อาศัย

อยู่ ในพ้ืนท่ีและยังไม่ได้รับวัคซีนนำา

เข้ามารับการฉีดวัคซีน โดยอำาเภอ

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องฉีดวัคซีนถึง

เป้า 70% ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดประสานภาคส่วนต่างๆ เช่น 

ฝ่ายปกครอง  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชมรม/สมาคม ภาคเอกชน 

นำาประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ ได้มาก

ที่สุด จุดฉีดวัคซีนต้องลงข้อมูลให้ครบ

ถ้วนเป็นปัจจุบัน และขอความร่วม

มือส่ือมวลชนทุกแขนงร่วมรณรงค์

ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโค

วิด-19 ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ

การฉีดวัคซีน รวมท้ังจัดสัปดาห์ฉีด

วัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวง

สาธารณสุข 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 

ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีนในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว, จัดทีมฉีดวัคซีนเชิง

รุกและเพ่ิมจุดฉีดวัคซีน, เพ่ิมจำานวน 

Covid Free Setting ในทุกจังหวัด กำา 

หนดให้ท้ังพนักงานและลูกค้าต้องฉีด

วัคซีน, ติดตามความก้าวหน้าการฉีด

วัคซีนระดับจังหวัดทุกวัน, ให้หน่วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมจูงใจคน

มาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือร่วมกับ

ภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 

ค่าโดยสาร ให้ผู้ท่ีฉีดวัคซีนแล้ว  เป็นต้น

สิ้นปีวัคซีนรวม 155.6 ล้านโดส 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. 

ได้ติดตามแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-

19 ของไทย และพอใจที่ ไทยสามารถ

จัดหาวัคซีนได้เกินเป้าหมาย โดยปลาย

ปีนี้ ไทยจะมีวัคซีนรวมทั้งหมด 155.6 

ล้านโดส 

ประกอบด้วยวัคซีนท่ีรัฐจัดหา

จำานวน 128.6 ล้านโดส ได้แก่  Sinovac, 

AstraZeneca และ Pfizer รวมทั้งวัคซีน

ทางเลือก ได้แก่ Sinopharm และ 

Moderna จำานวน 27 ล้านโดส โดย

ตั้งเป้าหมายใหม่ของการฉีดวัคซีน

ภายในปีนี้ โดยให้ครอบคลุมผู้ ได้รับ

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 

80 และเข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 

ภายในเดือนธันวาคมนี้ 

ผลการดำาเนินการให้บริการวัคซีน 

โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28  กุมภาพันธ์-12 

พฤศจิกายน 2564 มีจำานวนผู้ ได้รับ

วัคซีนสะสม 84.5 ล้านราย แบ่ง

ประเภทผู้ได้รับเข็มที่ 1 จำานวน 45.2 

ล้านราย  คิดเป็น 67.3% ผู้ได้รับเข็ม

ที่ 2 จำานวน 36.5 ล้านราย คิดเป็น  

54.4% ผู้ ได้รับเข็มที่ 3 จำานวน 2.7 

ล้านราย คิดเป็น 3.8% สำาหรับผลการ

ฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ระหว่าง

วันที่ 4 ต.ค.-11 พ.ย.64 รวมจำานวน 

4.3 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำานวน 

2.8 ล้านโดส และเข็มที่ 2 จำานวน 1.5 

ล้านโดส และการฉีดวัคซีนชาวต่างชาติ

ในไทยอยู่ท่ี 2,196,744 โดส คิดเป็น

ร้อยละ 26.5 ของจำานวนชาวต่างชาติ

ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในไทย

โฆษกประจำ าสำ านักนายกรัฐ 

มนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะ

ผู้อำานวยการ ศบค.ยังเห็นชอบให้มี

การจัดสรรให้กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่

ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมดสามารถรับ

การฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจ 

แนวทางบริหารจัดการกลุ่มประชากร

ที่มิใช่สัญชาติไทย ศบค.มอบหมายให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบกำาหนดและจัด

ทำาทะเบียนรายชื่อและจำานวนสำาหรับ

ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน ติดตามให้มา

รับการฉีดวัคซีนตามวันเวลา และ

สถานที่ที่กำาหนด กรณีกลุ่มเป้าหมาย

ไม่มีเลขประจำาตัวจะสร้างฐานข้อมูล

ตัวแปร (Generate Code) เพื่อออก

ใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้มอบ

หมายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกับคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำารวจจัดทำา

ทะเบียนฉีด รวมท้ังพิจารณาแนวทาง

การบริหารจัดการฉีดให้เหมาะสมใน

แต่ละพื้นที่ ดังนี้

1.แรงงานภาคประมง จังหวัด

ชายทะเล (จังหวัดชายทะเล 21  จัง 

หวัด) มอบ ศรชล.  

2.คนประจำาเรือไทยหรือผู้ปฏิบัติ 

งานบนเรือไทย ณ บริเวณท่าเรือใน

พื้นที่จังหวัดต่างๆ (จังหวัดชายทะเล 

21 จังหวัด) มอบกรมเจ้าท่า  กระทรวง

คมนาคม  

3.แรงงานต่างด้าวในสถานประ 

กอบการ/บ้านนายจ้างท่ีท้ังขึ้นทะเบียน

และไม่ขึ้นทะเบียน มอบ กอ.รมน. 

กระทรวงแรงงาน/กระทรวงมหาดไทย

4.แรงงานต่างด้าวตามชายแดน 

ไทย 5.ผู้หนีภัยการสู้รบ พื้นที่พักพิง

ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอนและ

ตาก และ 6.กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่

สัญชาติไทยทั้งหมด ในทุกจังหวัด มอบ

กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ยังกำาชับผู้รับผิดชอบระดับ

อำาเภอ ตำาบลและหมู่บ้าน เร่งสำารวจ

ประชากรท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ให้ ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว  เพ่ือ

ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด 

พร้อมทั้งปกป้องระบบสาธารณสุขไทย

“ในท่ีประชุมผู้นำาเอเปก ผู้นำาเขต

เศรษฐกิจเอเปก รวมท้ังกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (IMF) ยังเห็นพ้องกันว่า 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างท่ัวถึงเป็น

กุญแจสำาคัญในการแก้ปัญหา ท้ังการ

ระบาดไวรัสโควิด-19 และนำาเศรษฐกิจ

ให้กลับมาเดินหน้าได้อีก ซ่ึงตรงกับ

นโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลท่ีให้

เร่งจัดหาและฉีดวัคซีน ม่ันใจไทยเข้า

ถึงเป้าหมาย 100 ล้านโดสภายในเดือน

น้ี ช่วยย้ำาความเชื่อม่ันให้ภาคเศรษฐกิจ 

การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

รวมท้ังการเปิดประเทศเพ่ิมเติมในปลาย

ปีน้ีด้วย” นายธนกรกล่าว.

ซูเปอร์ฮี โร่

 

โดยนายอำาเภอเบตงกล่าวว่า 

การเปิดรับสมัครในครั้งนี้ เน้นความ

โปร่งใสในการดำาเนินการทุกขั้นตอน 

ซึ่งในปีนี้อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้

เปิดรับสมัคร และในวันนี้ ได้มีการจัด

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะ                                             

สมัครเป็น อส.ประจำาอำาเภอเบตง จำา 

นวน 285 คน เพื่อเข้าบรรจุเป็น อส.ใน

พื้นที่เพื่อไปประจำาชุดคุ้มครองตำาบล 

หรือ ชคต.

โดยมีเกณฑ์การทดสอบคือ ต้อง

ผ่านการตรวจสอบความฟิตถึง 3 สถานี

ด้วยกัน เริ่มจากสถานีแรกทดสอบดัน

พื้นหรือวิดพื้น สถานีที่สอง ลุกนั่ง และ

สถานีที่สามวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร 

แต่ละสถานีจะมีการจับเวลาด้วย ผู้ท่ี

ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จะยังไม่ได้รับการบรรจุเป็น อส.ทันที 

แต่ต้องผ่ านการสอบสัมภาษณ์อีก

ในข้ันตอนสุดท้าย  โดยในส่วนของ 

อส.อำาเภอเบตงรับได้เพียง 17 นาย

เท่านั้น แต่มาสมัครถึง 285 คน.

‘บิ๊กตู่’ ลั่น

“ไทยได้ประโยชน์จากการมี

พันธมิตรทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ได้

ร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วย

พัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างครอบ 

คลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริม                                                    

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs การสนับ                                                               

สนุนบทบาทสตรี ในระบบเศรษฐกิจ 

รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ

ย่ังยืน การเป็นเจ้าภาพเอเปกจึงถือ

เป็นเกียรติ และสะท้อนความเช่ือมั่น

ที่สมาชิกเอเปกมีต่อไทย โดยภาคส่วน

ต่างๆ ได้ร่วมกันเตรียมการอย่างใกล้

ชิด ตั้งแต่ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ชุมชน 

จนถึงคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมสกัดแนวคิด

และวางเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อคนไทย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไทยจะ                                                            

ขับเคลื่อนให้เอเปกพลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิด                                                   

ที่ยั่งยืนและสมดุล และทุกคนมีส่วน

ร่วม ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐ 

กิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ                                                         

BCG Economy และได้ประกาศหัวข้อ

หลักของการประชุมเอเปกปี 2565 คือ 

“เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่                                                         

สมดุล” หรือ “Open Connect Balance”                                                

ซึ่งมี 3 ประเด็นสำาคัญ คือ 1.การส่ง 

เสริมการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนและครอบ                                                             

คลุม 2.การอำานวยความสะดวกการ  

ค้าและการลงทุน และ 3.การฟื้นฟู 

ความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดิน

ทางและท่องเท่ียว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากผลกระทบของโควิด ท้ังนี้การ

ประชุมครั้งแรกของเอเปก 2565 จะ

จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 

ธันวาคม และจะมีการประชุมอื่นๆ กว่า

ร้อยการประชุมในภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศตลอดปีหน้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้แสดง

ความยินดีกับนายชวนนท์ วงศ์ตระกูล

จง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้

ชนะการประกวดโลโก้เอเปก ปี 2565 

ของไทย โดยผลงาน “ชะลอม” นี้

สะท้อนความเป็นไทยจากรุ่นสู่รุ่น โดย

เส้นตอกไม้ ไผ่ที่ สอดประสานกันมี

ความแข็งแรง คงทน ดังเช่นความ

ร่วมมือของชาติสมาชิกเอเปก จึงขอ

เชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมเป็น

เจ้าภาพ และยืนยันว่ารัฐบาลจะทำา

หน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อ

ให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความ

สำาเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้อง

ประชาชนและลูกหลานในอนาคตต่อ

ไป  #APEC2022THAILAND.

ชุมนุมท้าทาย

 

เขาทำาตามหน้าที่ของเขา ไม่ได้มีอะไร 

เรามองว่าเป็นเกมต่อเนื่องที่วางแผน

มานานแล้ว การท่ีให้การเคลื่อนไหว

เป็นการล้มล้าง จะนำาไปยุบพรรคต่อ 

อนาคตใหม่ไปแล้ว ก็ยุบพรรคก้าวไกล

ต่อ ซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์ ได้ว่า ใน

อนาคตฝั่งคนที่ ไม่ได้เห็นด้วยกับเราจะ

มีการดำาเนินการอย่างไรต่อไป หรือใช้

อำานาจส่วนใดเพิ่มเติมเพื่อมาสกัดกั้น

ไม่ให้การปฏิรูปสถาบันเกิดขึ้นได้ แต่

อย่างไรก็ดี เราอยากจะส่งสารไปถึงคน

เหล่านั้นด้วยเหมือนกัน”

ด้านนายกรกช แสงเย็นพันธ์ 

หรือปอ กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  (DRG) 

ยืนยันว่า สิ่งที่เราเคลื่อนไหวมาตลอด

และจะเคลื่อนไหวต่อไปคือ เรียกร้องให้

มีการปฏิรูปสถาบัน แต่จากคำาวินิจฉัยที่

ได้ชี้ ไป ยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นหน้าที่

ของประชาชน เราก็คือประชาชนที่ออก

มาทำาหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

ในการปกป้องระบอบการปกครองดัง

กล่าว ซึ่งเรายืนยันว่า ในอนาคตจะยัง

เรียกร้องข้อเสนอปฏิรูปสถาบันต่อไป 

และยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวคือการชี้

ให้เห็นถึงระบอบประชาธิปไตย

นายธัชพงศ์ แกดำา กลุ่มฟื้นฟู

ประชาธิปไตย (DRG) กล่าวว่า  ชนชั้น

นำาไทยกำาลังทำาร้ายหลายอย่าง ทำาลาย

ศาสตร์การรับรู้ วันนี้คุณไม่สามารถ

ตอบเด็กประถมเด็กมัธยมได้เลยว่า 

คำาว่าปฏิรูปกลายเป็นการล้มล้างได้

อย่างไร ครูในชั้นเรียนวันนี้กระทบทั้ง

ระบบ วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราทุกคน

ต้องออกมายืนหยัดว่า ประเทศนี้ต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นอนาคต

ของประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของ

ชนชั้นปกครองอย่างเดียว

ที่กองบัญชาการตำารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(บก.สอท.) พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง 

ผบช.สอท. ได้สั่งการให้กองบังคับการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับศาล

ธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สกมช. ,                                   

ดีเอสไอ, ฝ่ายเทคโนโลยีของศาล และ

บริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อหาสาเหตุ

และเส้นทางจราจรคอมพิวเตอร์ของ

คนร้าย ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศาล

รัฐธรรมนูญ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 

พ.ย.ที่ผ่านมา โดยพนักงานสอบสวน 

บก.สอท.1 ได้รับคำาร้องทุกข์และสอบ

ปากคำาผู้รับมอบอำานาจและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเทคโนโลยีไว้ในเบื้องต้น 

จากการสืบสวนและการตรวจ

สอบทางเทคนิคพบว่า ร่องรอยการ

โจมตีจากระบบเครือข่ายทางศาล

รัฐธรรมนูญ และตรวจพบหมายเลข

ไอพีของผู้ ต้ องสงสัย ซึ่ งสามารถ

พิสูจน์ทราบยืนยันตัวตนของผู้ต้อง

สงสัยพร้อมพิกัดที่อยู่ได้ กอปรกับกอง

บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ถูกโจมตี

จากศาลรัฐธรรมนูญไว้ดำาเนินการ

ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เพื่อ

ตรวจพิสูจน์วิธีการกระทำาความผิดและ

ยืนยันตัวตนผู้บุกรุกและเปลี่ยนแปลง

แก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

โดยช่วงเย็นวันที่ 2 พ.ย. กอง

บังคับการตำารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ได้

ขออนุมัติหมายค้นบ้านผู้ต้องสงสัย  

ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งใน ต.แสนสุข 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ต่อ

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับใน

ช่วงเช้าวันท่ี 13 พ.ย.ได้ประสานงาน

ร่วมกับ กองบังคับการตำารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

3 ในการเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย 

มือแฮ็กหนุ่มอุบลฯ

จากการเข้าตรวจค้นพบตัวผู้ก่อ

เหตุ ทราบชื่อคือ นายวชิระ (ขอสงวน

นามสกุล) อายุ 33 ปี จบปริญญาตรี

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้การ

รับสารภาพว่าเป็นผู้แฮ็กเว็บไซต์ศาล

รัฐธรรมนูญจริง จึงได้สอบปากคำา

ไว้ เป็นหลักฐาน พร้อมยึดอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการกระ

ทำาความผิด เพื่อส่งให้กลุ่มงานตรวจ

พิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล  กอง

บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำาเนิน

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล

ต่อไป

การกระทำาดั งกล่ าวเข้ าข่ าย

ความผิดฐาน เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ

และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ

ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ตาม

มาตรา 5, 7 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 

กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2560 มีโทษจำาคุก 6 เดือน ถึง 

2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

และหากผู้กระทำามีการทำาให้เสียหาย 

ทำาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม

เติม ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ซ่ึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 

ก็จะมีความผิดตามมาตรา 9 แห่ง  

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มีโทษจำา

คุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,00 

บาท 

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำา

กลุ่ม Re-Solution กล่าวถึงกรณีที่ร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน 

จำานวน 150,921 รายชื่อ จะเข้าสู่

การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 16 

พฤศจิกายนนี้ว่า นับเป็นความพยายาม

ครั้งที่ 2 ของภาคประชาชนที่เสนอ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  2560 เข้าสู่

รัฐสภา หลังจากก่อนหน้านี้ร่างของภาค

ประชาชนนำาโดยโครงการอินเทอร์เน็ต

เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ถูก

ปัดตก เพราะติดเงื่อนไขสำาคัญใน
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ภูเก็ตพบคลัสเตอร์สถานศึกษา 11 แห่ง 

ภูเก็ต • แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำานวยการโรง

พยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวในการประชุมคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 61/2564 ว่า สถานการณ์ โควิด-

19 จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในภูเก็ต 61 ราย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย รวม 62 ราย 

เสียชีวิต 2 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 625 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 128 ราย สถานการณ์เตียงจำานวนเตียงทั้งหมด 

3,348 เตียง จำานวนครองเตียง 469 เตียง จำานวนเตียง

ว่าง  2,879 เตียง

“ขณะนี้พบการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา เป็น 

การติดเชื้อจากครอบครัวเดียวกัน มีครูอนุบาลติดเช้ือจาก

ครอบครัว ทำาให้เกิดคลัสเตอร์สถานศึกษา 11 แห่ง ระดับ

ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา 6  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ

มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดแล้ว จึงยังไม่มี

การระบาดในสถานศึกษา” แพทย์หญิงวิทิตากล่าว

ชายแดนใต้วิกฤตโควิดพุ่ง 1,337 ราย

สงขลา • สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 เปิดเผยผล

ตรวจคัดกรองโรคโควิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยังน่าวิตกกังวล มีการติดเชื้ออยู่ในระดับสูงมากกว่าภูมิภาค

อื่นของประเทศ ติดเชื้อใหม่ 1,337 ราย และยังพบว่ามีผู้

เสียชีวิต 9 ราย ซึ่งร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อ 14  จังหวัด

ภาคใต้ 2,535 ราย มีผู้เสียชีวิต 18 ราย 

“พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดคือ จ.สงขลา 463 

ราย เสียชีวิต 3 ราย จ.ปัตตานี 377 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

จ.ยะลา 213 ราย เสียชีวิต 3 ราย จ.นราธิวาส 186 ราย 

เสียชีวิต 1 ราย จ.สตูล 98 ราย สาเหตุหนึ่งคือยังรับวัคซีน

เพียงร้อยละ 50 ยกเว้น จ.สงขลาท่ีมีผู้ได้รับวัคซีนร้อย                                                                             

ละ 71” 

มีรายงานว่า พื้นที่ จ.สงขลายังน่าวิตกอยู่ เพราะ

พื้นที่ที่จะเปิดเมืองท่องเท่ียวเดือน ธ.ค.64 แต่พบผู้ติดเช้ือ

สูงเฉลี่ยวันละ 400 คน ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนเข็ม 1 ได้

ร้อยละ 71 ของเป้าหมาย 1.4 ล้านคนก็ตาม เนื่องจาก 

อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา และ อ.สะเดา เป็นพื้นที่ที่

เตรียมเปิดเมืองท่องเที่ยว ยังพบผู้ติดเชื้อในระดับต้นๆ ของ

จังหวัดเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน 

“วันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 463 ราย อันดับ 2 ของ

ประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้มาเป็นเวลา 1 เดือน

ติดต่อกัน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 54,451 ราย ผู้เสียชีวิตทะลุ 

200 ราย พื้นที่ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆ มี อ.หาดใหญ่ 

อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ อ.สิงหนคร และ 4 อำาเภอชายแดน 

ส่วนผู้นอนรักษาตัวมีกว่า 6,000 ราย” 

สมุทรสาครขยับขึ้นติดเชื้อใหม่ 68 ราย

สมุทรสาคร • สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผย

ตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเช้ือโควิด-19 (12 พ.ย.) มีผู้ติดเช้ือ

ใหม่ 68 ราย อยู่ในจังหวัด  60 ราย และนอกจังหวัด 8 ราย 

เสียชีวิต 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

395 ราย รักษาหาย 38 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกต

อาการอีก 266 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 6,483 โดส เป็นเข็ม

ที่ 1 จำานวน 4,134 โดส เข็มที่ 2 จำานวน 2,000 โดส เข็ม

ที่ 3 จำานวน 349 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำานวน 

1,506,568 โดส

เชียงใหม่ทรงตัวฉีดวัคซีนแล้ว 75%

เชียงใหม่ • สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 357 ราย โดยเป็น

ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 347 ราย อีก 10 รายเป็นผู้ติดเชื้อจาก

ต่างจังหวัด ทำาให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2564 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 17,862 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่

ในโรงพยาบาลทุกประเภทจำานวน 4,866 ราย แยกเป็น

โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 214 ราย โรงพยาบาล

สนามเฉพาะกิจ 87 ราย Community Isolation  (CI) 2,268 

ราย Home Isolation (HI) 430 ราย  Hospitel 363 ราย โรง

พยาบาลรัฐ 494 ราย โรงพยาบาลเอกชน 930 ราย และ

โรงพยาบาลต่างจังหวัด 80 ราย 

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะ

น้ีมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,295,142 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 74.89 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 

1,729,353 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีด

แล้ว 239,144 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.98 กลุ่ม 7 โรคเรื้อ 

รังฉีดแล้ว 124,265 ราย กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี                 

ฉีดแล้ว 861,298 ราย และกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีด

แล้ว 70,435 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.34

โคราชฉีดวัคซีนเกือบ 3 ล้านโดส

นครราชสีมา • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนคร 

ราชสีมา รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-

19 ในพื้นท่ี จ.นครราชสีมา ล่าสุดวันนี้พบมีผู้ติดเชื้อใน

พื้นที่ จ.นครราชสีมา จำานวน 123 ราย ติดเชื้อมาจากนอก

พื้นที่จำานวน 7 ราย ในพื้นที่จังหวัด 116 ราย ทำาให้ขณะนี้

มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วจำานวน 31,256 ราย รักษาหายแล้ว 

จำานวน 29,296 ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 1,722 ราย และ

เสียชีวิตสะสมจำานวน 238 ราย โดยวันน้ีก็ยังไม่พบผู้เสีย

ชีวิตเพิ่ม โดยมี อ.บัวลายเพียงอำาเภอเดียวที่ไม่พบผู้ป่วยมา 

14 วัน ขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องขังในเรือนจำาติดเชื้อเพิ่ม 10 

ราย รวมผู้ต้องขังติดเชื้อสะสมจำานวน  2,363 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนของ จ.นครราชสีมา เข็มที่ 1 ฉีด

ไปแล้วจำานวน 1,524,936 ราย (57.91%) ฉีดวัคซีนเข็ม

ที่ 2 จำานวน 1,250,796 ราย (53.45%) ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 

จำานวน 106,685 ราย (4.05%) รวมฉีดไปแล้ว 2,882,417 

โดส จากยอดประชากร จ.นครราชสีมาที่ควรได้รับวัคซีน

จำานวน 2,633,207 ราย.

สกลนคร • เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. ตามท่ี พล.อ.                                                     

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และคณะ ได้เดินทางไปยังอาคารโรง

พยาบาลศูนย์สกลนคร เพ่ือรับฟังการ

บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการ

น้ำา และแผนหลักการพัฒนาฟ้ืนฟูบึง

หนองหารน้ัน

พล.อ .ประวิตรได้กล่าวมอบ

นโยบาย โดยกำ าชับให้สำ านักงาน

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เร่งรัด

โครงการทั้ ง ระยะสั้ น  จาก  10 

มาตรการรับมือฤดูฝน ซึ่งมีการกักเก็บ

น้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง และโครงการระยะ

ยาวที่รัฐบาลกำาหนดในแผนแม่บท 20 

ปี เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมเน้น

ย้ำาให้จังหวัด, กรมชลประทาน และ

กรมประมง ร่วมมือกันบริหารจัดการ

หนองหารในการรับมือน้ำาท่วม และ

ใช้น้ำาท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง เร่งขับเคลื่อน

ปรับปรุง ฟื้นฟูหนองหารให้ได้จริงจัง

ตามแผนงาน เพื่อหล่อเลี้ยงประชาชน

ในพื้นที่ จ.สกลนคร รวมทั้งจังหวัดใกล้

เคียง และพัฒนากลับมาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดอีก

ครั้งหน่ึง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ 

สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพ้ืน

ท่ี จ.สกลนคร ของ พล.อ.ประวิตร 

คร้ังน้ีนอกจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วยังมีคณะ

ทำางานรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นอดีต

นายทหารท่ีใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร 

ลงพ้ืนท่ีด้วย เช่น พล.อ.ณัฐ อินทร

เจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และ 

พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ อดีตรอง

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงได้มอบหมาย

ให้ดูงานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำา 

แต่ท่ีถูกจับตามองคือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ท่ีมีกระแสข่าวว่า

จะไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่ได้รับมอบ

หมายให้ไปดูแลพ้ืนท่ีภาคอีสานเหนือ

เพื่อเตรียมการเลือกต้ังท่ัวไป.  

‘บิ๊กแป๊ะ’โผล่ร่วมคณะ‘บิ๊กป้อม’ตรวจน้ำาท่วม
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ตั้งแตออกมาเคล� อนไหวย� นเร� องไปยังหน�วยงานตางๆ ตรวจสอบ คนใน

ครอบครัว ชวงแรกเขาก็ไมเขาใจ แอนตี้ผม บอกวาไมอยากใหเขาไป

ยุง ไมคุยกับผม ..ถึงกับบอกจะขอเปลี่ยนนามสกุล แตตอนหลังเขาไดรู

พฤติกรรมตางๆ ของคนที่ย� นเร� องใหตรวจสอบ ก็เริ่มเห็นดวยกับผม

ศึกเขาบาน ขอหากบฏจึงถือวามีสวนเอาผิดได 

เม� อถามยอนกลับไปถึงวาเหตุใดจึงมีการย� นคํารองดังกลาว

ตอศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการตอสูคดีกอนหนานี้เปน

อยางไร ณฐพร-ผูรอง เลาใหฟงวา กอนหนานี้ ไดติดตามการ

เคล� อนไหวของกลุมนักวิชาการคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรในนาม กลุมนิติราษฎร ที่เคล� อนไหวเร� องมาตรา 

112 ตอนแรกก็คิดวาเปนนักวิชาการ ก็มองวาคงไมมีอะไร แตเม� อ

คนในกลุมออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม ก็พบวาแนวทางพรรคไป

ตรงกับสมาคมอิลลูมินาติ (Illuminati) ที่เยอรมัน ก็เห็นวาแนวคิด

ของคนในพรรค เชน การไมตองเคารพพอแม ไมตองไหวพระ 

ไมมีศาสนา ซึ่งเปนลักษณะแบบ new order แนวคิดใหม เรา

ก็เห็นแลววาทาจะไมดี ผมก็เริ่มรวบรวมขอมูลตั้งแตนั้น ซึ่งใน

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 และ 68 เราก็รองใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณายุบพรรคอนาคตใหมกรณีลมลางการปกครอง ซึ่งตอน

นั้นศาลก็ไมไดตัดสินวาผมแพ เพราะศาลวินิจฉัยวา ที่รองมา

เปนความหวงใยบานเมือง แตขอมูลตางๆ ที่สงมายังไมถึงขั้น

วาพรรคมีพฤติการณลมลาง ศาลจึงยกคํารอง แตเร� องความผิด

ทางอาญา ก็ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ตอมาศาลก็สั่ง

ยุบพรรคอนาคตใหมในเร� องคดีเงินกูไป ผมก็หยุดดําเนินการ แต

หลังจากนั้นแทนที่พวกนี้จะสํานึกวามันอาจมีความผิด ก็ปรากฏ

วาเริ่มมีการเคล� อนไหวมีการชุมนุม เชน ของกลุมแนวรวม

ธรรมศาสตร ผมก็เริ่มติดตามสถานการณตั้งแตตอนนั้น เพราะดู

แลวสถานการณเริ่มจะแรง ก็เริ่มติดตามหลายคน เชน อานนท 

นําภา 

...พอมีการนัดชุมนุมใหญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต เม� อ 10 ส.ค.2563 ผมก็ใหคนของผมไปบันทึกเสียงการ

ชุมนุม ซึ่งเม� อฟงการปราศรัยแลวพบวาแตละคนพูดจาจาบ

จวงมากขึ้นเร� อยๆ ผมก็รวบรวมขอมูลแลวเขียนคํารองย� นศาล

รัฐธรรมนูญประมาณชวง 19 ก.ย.2563 จากนั้นชวงเดือน พ.ย. 

ปเดียวกัน ศาลก็มีคําสั่งรับคํารองไวไตสวน แลวคํารองก็เขาสู

กระบวนการพิจารณาคดี เชน สงคํารองไปใหฝายผูถูกรองที่ตอน

แรกผมย� นไป 8 คน แตศาลก็ตัดเหลือ 3 คน (อานนท นําภา-

ภาณุพงศ จาดนอก-น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล) ซึ่งกระบวนการ

ไตสวน ศาลก็มีการสงทั้งคํารอง พยานหลักฐานจากฝายผม ไปให

ผูถูกรองเพ� อใหทําคําชี้แจงมาคัดคาน ที่ก็มีการคัดคาน เชน การ

ชุมนุมเม� อ 10 ส.ค.2563 เลิกไปแลว จึงไมตองมีคําสั่งใหเลิกทําอีก 

แลวก็อางพยานประมาณ 8 คน เชน สุลักษณ ศิวรักษ ซึ่งคนพวก

นี้ผมใสช� อไวแตแรกแลววาเปนคนที่อยูเบื้องหลัง เพราะนักศึกษา

ที่ออกมาเคล� อนไหวมาปราศรัยผมเห็นแลววา เขาพูดโดยดูจาก

โทรศัพทมือถือ คนที่อยูเบื้องหลังคอยสงขอความมาใหพูด 

ณฐพร เลาใหฟงอีกวา แบบนี้เราก็รูแลววา คนอยูเบื้อง

หลังคือใคร ซึ่งถามวาเราตรวจสอบไดไหม เราก็ตรวจสอบได ใคร

โทรศัพทเขามาในชวงแกนนําปราศรัย ในเวลานั้น เบอรไหนโทร.

มา ก็รูไดวาคนที่โทร.มาคือใคร แลวคนที่พูดคือใคร เราก็เช� อม

โยงตรงนี้ ทั้งหมดมีพยานหลักฐาน พอเราเห็นการเช� อมโยง ก็รู

ไดเลยวาเด็กๆ พวกนี้คือหนามา เพราะพอออกมาเคล� อนไหวแลว 

ทําใหตัวเองมีจุดเดน ทําใหพวกตัวเองยอมรับ ทําใหมีรายไดมีเงิน

มีทอง โดยเนนเคล� อนไหวเร� องสถาบันฯ ซึ่งถามวาสถาบันฯ ไปทํา

ในการสัมภาษณครั้งนี้ ไดพูดคุยกันที่สํานักงาน-บานพัก

ของ ณฐพร-ผูรองคดีลมลางฯ ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในหอง

ทํางานสวนตัว มีกลองเอกสารจํานวนหลายสิบลังที่อัดแน�นดวย

เอกสารที่เกี่ยวของกับคดีดังกลาวเรียงรายอยู 

ณฐพร เลาเบื้องหนาเบื้องหลังการสูคดีในศาล

รัฐธรรมนูญใหฟงวา การย� นคํารองคดีดังกลาวที่ตองสงพยาน

หลักฐานตางๆ ไปประกอบคํารอง ไดแสวงหาพยานหลักฐาน

จากหลายแหลง เชน ทําเร� องไปถึงนายกรัฐมนตรี หรือการขอ

ขอมูลจากสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานตํารวจสันติ

บาล และอีกหลายหน�วยงานที่เขามีขอมูลเร� องพวกนี้ ใชเวลา

รวมหนึ่งปในการเก็บขอมูลตางๆ จนไดขอมูลมาแลวก็สกัด

เนื้อหาตางๆ สรุปสงใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบคํารองในการ

พิจารณา เชน ขอมูลการชุมนุม ใครไดเงินมาอยางไร ใครเปน

นายทุนคอยสนับสนุน ก็มีหมดที่สงไปให

ศาลรัฐธรรมนูญ 

เอกสารท่ีผมรวบรวม ตลอดการ

พิจารณาคดี มีประมาณรวมหน่ึงรอย

กลองใหญ ในออฟฟศสวนตัวผมจะมี

เด็กน่ังทํางานดวยหาคน คนพิมพงาน 

คนเตรียมขอมูล คนถอดเทป คนไปอัด

การปราศรัย แผนซีดีในคํารองคดีน้ีมี

ประมาณสองรอยกวาแผน เอาตรงๆ 

หมดเงินไปเปนหลักลาน คาเงินเดือน

พนักงานท่ีมาทํางานใหประมาณเดือนละ 

250,000 บาท ผมทําเองท้ังหมด ไมได

เก่ียวของอะไรกับสวนราชการใดๆ ท้ังส้ิน 

ไมไดใชเงินใคร ผมใชเงินตัวเองท้ังหมด ท่ี

ทําก็ไมไดเพราะหิวแสงหรืออยากดังอะไร  

ณฐพร ท่ีมีอาชีพหลักคือ

ทนายความ-ท่ีปรึกษากฎหมาย บอกวา 

ชวง 2-3 ปท่ีผานมาไมไดทําอาชีพอ� น

เลย แตเปนคนท่ีโชคดีอยูอยางหน่ึง ผม

ทําสํานวนคดีแตละเร� อง คาตัวผมแพง

มาก และคดีทุกคดี 99 เปอรเซ็นตท่ีรับผิด

ชอบสําเร็จหมด โดยชวงหลังปหน่ึงๆ ก็

รับทําคดีไมเยอะ ปหน่ึงก็อาจแค 2-3 คดี

ท่ีใหญๆ  

สําหรับผลกระทบตั้งแตออกมา

ติดตามตรวจสอบและย� นคํารองคดี

ตางๆ ผมก็ไมไดรับเปนที่ปรึกษาของสวน

ราชการที่ไหน แลวก็มีคนออกมาวิจารณ 

ออกมาดาอะไรผมบาง โดยเฉพาะในโซ

เชียลมีเดีย แตผมก็ไมไดสนใจอะไร สวนการใชชีวิตที่ผานมาก็มีที่

เจอบางคนแกลงมายืนดาหนาบานผม แกลงทําเปนเมา มีพกมีดมา

ยืนหนาบาน มีบางคนมายืนดาตั้งแตเชายันเย็น ผมก็เรียกตํารวจ

มาจับ มาทีก็มีรถยนตแปลกๆ มาดอมมองแถวหนาบาน แตผมก็คิด

วา หากเราถึงคราวจะตาย ยังไงก็ตองตาย ก็เลยไมไดคิดกลัวอะไร 

ก็ไมไดขอกําลังมาดูแลความปลอดภัยอะไร จะไปไหนก็ไปใชชีวิต

แบบปกติ ผมไมกลัวเร� องพวกนี้ เพราะอยางโซเชียลมีเดีย ผมไม

อานเยอะ-ไมอยากรับรู ใครอยากดาอะไรก็ดาไป 

ดร.ณฐพร เปดเผยวา ตั้งแตออกมาเคล� อนไหวย� นเร� องไป

ยังหน�วยงานตางๆ ใหตรวจสอบ คนในครอบครัว ภรรยาและลูก 

ชวงแรกเขาไมเขาใจ ก็แอนตี้ผม บอกวาไมอยากใหผมเขาไปยุง ไม

คุยกับผม ลูกที่เคยเรียนที่ธรรมศาสตรที่เคยมีแนวคิดโนมเอียงไป

ทางนั้นดวย ถึงกับบอกจะขอเปลี่ยนนามสกุล แตตอนหลังเขาได

สูคดีศาลรธน.-ควักไปหลักลาน 

เคยถูกคนในบานแอนตี้-ขอเปลี่ยนนามสกุล  

อะไรใหคนเดือดรอน การมีมาตรา 112 ทําใหประชาชนเดือดรอน

อยางไร บานเรามีเสาที่ดีอยู แตวันดีคืนดีมาบอกวาควรตัดเสาทิ้ง 

ถามวาจะทําเพ� ออะไร มันไมใชมติของมหาชน หรือความตองการ

ของประชาชน ผมมองวาถาปลอยไวแบบนี้ประเทศไทยไปแน�ๆ ก็

เลยย� นคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญจนเกิดเปนคําวินิจฉัยเม� อ 10 

พ.ย.ที่ผานมา โดยที่ทั้งหมดแลว คนที่ชักใยอยูเบื้องหลังมีอยู 2-3 

คน เชน ทักษิณ ธนาธร แลวก็มีกลุมคนที่ไมชอบรัฐบาล ไมชอบ

สถาบัน ก็มีกลุมพวกอาจารย นักวิชาการบางคนเปนตัวการ เปน

คนนั่งประชุมบอกวาตองพูดแบบนี้ ตองทําแบบนี้

-ยืนยันวาตองมีการถอนรากถอนโคนเครือขาย ขบวนการ

เหลานี้?

ใช ประเทศไทยมีคน 60 กวาลานคน แตมีคนรอยกวาคน

ที่เคล� อนไหวทําลายความมั่นคงของประเทศแลวถูกดําเนินคดี ตอ

ไปมันจะเปนบรรทัดฐานของสังคมไทยวา คนรุนตอไปเขาจะไมทํา

อะไรเพ� อใครคนใดคนหนึ่งเพ� อผลประโยชนทางการเมือง

ผมบอกไดอยางหนึ่งวา เราเปนคนไทย เร� องการเคารพ

ผูใหญ เคารพพอแม เคารพครูบาอาจารย เคารพสถาบันพระ

มหากษัตริย เราเคารพมาตั้งแตดึกดําบรรพมาแลว แตมีบางคน

จะมาทําลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเรา และบอกได

เลยวาสถาบันพระมหากษัตริย ไมเคยทํารายประชาชน อยางเกิด

โรคระบาดโควิด ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทานทรงทั้งบริจาคเงินซื้อ

เคร� องมือแพทย ทานทรงทําทุกอยางเพ� อชวยเหลือประชาชน แต

พวกมหาเศรษฐีบางคนที่โกงกิน บางคนรวยจากธุรกิจสัมปทาน 

เชน คาโทรศัพทมือถือ คนพวกนี้ ไมเคยออกมาชวยเหลือ

ประชาชน แตกลับเอาเงินที่ไดจากภาษีประชาชนไปจางคนพวก

นี้มาทําลายลางประเทศ แลวคนพวกนี้สมควรจะไดอยูในประเทศ

อยางสุขสบายหรือ ผมถึงตองการขุดรากถอนโคนกลุมคนพวกนี้ 

กลุมนายทุน ใหมันหมดไปจากสังคม

-ระยะหลังมองยังไง คนรุนใหม นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

บางสวน จะมีความคิดในเชิงตั้งคําถาม หรือตอตานสถาบันฯ?

ทั้งหมดมันเกิดจากขบวนการ ที่รูวาเด็กพวกนี้ก็เหมือนผา

ขาว พวกนี้มันก็ไปใหขอมูลผิดๆ วาสถาบันทําใหพวกนี้เติบโตมา

อยางยากลําบาก เชน ไปพูดเร� องภาษีตางๆ ไปใสหัวเด็ก เขาก็

เลยคลอยตาม ประกอบกับเขาไดรับการจางวาน แลวพอออก

มาเคล� อนไหวไดออกส� อ ไดออกทีวี กลายเปนคนดัง อยาง ไมค 

ระยอง ที่เปนเด็กเก็บขยะ พอตอนหลังมาเคล� อนไหว ไปไหนมา

ไหนตองมีการด มันก็ทําใหคนฮึกเหิม พอฮึกเหิมเสร็จก็เลยกระทํา

การตางๆ โดยไมเกรงกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ทําในสิ่งที่คนก็คาดไมถึง 

คนที่สมควรถูกลงโทษมากที่สุดก็คือคนที่อยูเบื้องหลัง คนที่เปนผู

ชักนํา คนที่เปนตัวการ คนที่ไปเอาคนอ� นมาติดคุกแลวตัวเองอยู

สบาย 

เพราะทั้งหมดที่ย� นคํารองไป เปนสิ่งที่ผมเห็นการ

เคล� อนไหวของคนพวกนี้แลว ผมตัดสินใจเลยวาผมตองทํา หาก

ผมเปนคนไทยแลวไมทําอะไร โดยตางคนตางบอกวา ธุระไมใช 

ไมใชเร� องของตัวเอง ถาเราคิดกันแบบนี้ แลวปลอยใหคนพวกนี้

เขามาครองเมืองได เราจะกลายเปนทาส อะไรก็ตามทําแลวเกิด

ความขัดแยงขึ้นภายในประเทศไทยแลวจะไปทํามันทําไม ทําไมไม

คิดเร� องพวกนี้ มาบอกวาตองเลิกมาตรา 112 ซึ่งผมอยากบอกวา

ประเทศไทย คนไทย 60 ลานคน คนสวนใหญของประเทศเขาไม

เห็นดวยกับการยกเลิกมาตรา 112

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

รูพฤติกรรมตางๆ ของคนที่ผมย� นเร� องใหตรวจสอบ เขาก็เริ่ม

เห็นดวยกับผม ผมก็คิดวาคนที่เปนวัยรุน ที่มีวัยใกลเคียงกัน 

พอเขาเห็นใครวัยใกลเคียงกันออกมา เขาก็เกิดความศรัทธา

เช� อถือ อยางที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งที่รัชกาลที่ 5 ทาน

ทรงเปนผูสถาปนาจุฬาฯ ที่จุฬาฯ ไมควรมีเร� องพวกนี้เกิดขึ้น

เลย แตพอมีคนเขาไปอยาง เนติวิทย เรียนมาแลวเจ็ดปยังไม

จบเสียที มันก็เปนแบบนี้ ขบวนการแบบนี้มันอาศัยคนเปน

รุนๆ พวกนี้ก็มีคนไปปนหัวเด็ก ประกอบกับทําแลวไดเงินดวย 

ไดออกทีวี เริ่มดัง เลยกลายเปนกระแสไป คนพวกนี้ก็จะพูด

อะไรออกมาตามใบสั่ง 

-สิ่งที่ทํามาในการย� นเร� องตางๆ ไมไดมีอคติหรือมีอะไร

กับธนาธร ปยบุตร หรือทักษิณ?

ไมมีเลย เพราะคนพวกนี้ ผมไมไดรูจักเขาเปนการ

สวนตัวอะไรเลย ไมเคยคุยกัน ไมเคยสัมผัสกัน แตพฤติกรรม

การกระทําที่เราพบ เพราะเราเปนคนไทย อยางผมเคยไดมี

โอกาสไดทํางานกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท อดีตประธาน

องคมนตรี พลเอกเปรมทานก็สอนผมวา เกิดมาตองตอบแทน

คุณแผนดิน ซึ่งวิธีการตอบแทนคุณแผนดินก็วิธีนี้วิธีเดียวที่

เราจะทํา ที่คนมาบอกวา ผมหิวแสง ผมอยากดัง จึงไมใช

แน�นอน แลวผมจะไปอยากดังทําไม ผมอายุตั้งขนาดนี้แลว 

และผมไมไดอยากเปนอะไรแลวตอนนี้ ชีวิตทุกวันนี้ก็อยูสบาย

ดีไมไดเดือดรอนอะไร แลวผมอยูไมถึงสิบปก็ไปแลว สิ่งที่ผม

ทํามา ผมจึงไมไดคิดอะไรเลย คิดแตวาทําอะไรก็ตามใหเปน

บรรทัดฐานสังคม กฎหมายตองเปนกฎหมาย สถาบันที่เคารพ

บูชา เราตองรักษาไว 

บทบาทหลังจากนี้ผมก็จะติดตามตอไปหลังศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาเม� อ 10 พ.ย. เชน ดูวาหน�วย

งานตางๆ เขาทําอะไรไปแลวบาง และก็จะตองขจัดทรชนทั้ง

หลายใหหมดไปจากสังคม

สวนเยาวชนที่หลงผิด ถากลับเนื้อกลับตัวก็เขามารวม

กัน เราก็ตองใหอภัย เพราะมนุษย การใหอภัยคือสิ่งสําคัญ

สุด แตสําหรับพวกที่เปนตัวการที่คอยยุยง ปลุกปน คนพวก

นี้เรารับไมได โดยขบวนการทั้งหมดตองการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ตองการจะมีอํานาจทางการเมือง โดยบางคนอํานาจ

ทางการเมืองที่มุงหวังก็คือสามารถทําธุรกิจตอไปได เพ� อสราง

ความร่ํารวยใหตัวเอง เพราะทุกวันนี้ยังรวยไมพอ เปนเพราะ

มีความโลภ ความไมคิดถึงบุญคุณแผนดิน ก็ทําใหคนพวกนี้

สรางความปนปวน โดยที่ตัวเองมีอํานาจทางการเงินมหาศาล 

ก็ไปจางคนมาทํารายประเทศ คนพวกนี้ตองถอนรากถอนโคน 

คือเราอภัยใหเฉพาะคนที่อยูปลายแถว แตคนที่อยูตนแถว เรา

อภัยใหไมได แลวคนพวกนี้ก็ไมมีทางสํานึก เพราะฉะนั้นวิธี

การที่จะทําใหสํานึกไดคือตองเอาตัวเขาไปอยูในเรือนจํา.  
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ถอนรากถอนโคน

ขบวนการลมลางสถาบันฯ

กับเบื้องหลังสูคดีศาลรธน.

รงกระเพ� อมทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

คํารองคดีแกนนํากลุมม็อบคณะราษฎร 63 มีพฤติการณ

ลมลางการปกครอง ออกมาเม� อวันพุธที่ 10 พ.ย. ยังคง

ตองติดตามตอไป เพราะยังมีความเห็น-ทาทีจากบางฝายทั้งแนว

รวมกลุมผูเคล� อนไหว-พรรคการเมือง-นักวิชาการสายรัฐศาสตร

และนิติศาสตร ที่เห็นแยงกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะ

เดียวกันผลพวงหลังมีคําวินิจฉัยดังกลาว น�าติดตามเชนกันวาจะมี

เอฟเฟกตทางการเมืองอยางไรตามมาหรือไม เชน การเอาผิดคดี

ยุบพรรคการเมือง รวมถึงการเคล� อนไหวของม็อบจะนําประเด็น

เร� องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยขึ้นมาเปนประเด็นในการ

เคล� อนไหวตอไปหรือไม 

“ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผูตรวจการ

แผนดิน” ในฐานะ ผูรองคดี ดังกลาว กลาวถึงกระบวนการทางขอ

กฎหมายและการขยายผลจากคําวินิจฉัยดังกลาววา สิ่งแรกคือตอง

ดูที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองคกร โดยหัวใจ

สําคัญของคําวินิจฉัยคือ การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ผูถูกรอง

มีเจตนาเพ� อจะลมลางระบอบการปกครอง-ลมลางสถาบันพระมหา

กษัตริย

...นัยระหวางบรรทัดในคําวินิจฉัยคือ พฤติการณของผูถูก

รองที่แสดงออกทั้งหมดไมไดสอวาตองการจะปฏิรูปการเมือง หรือ

ปฏิรูปกฎหมายอะไร แลวก็ไมไดทําเพ� อประชาชน แตทําเพ� อคนที่

อยูเบื้องหลัง โดยการกระทําของบุคคลพวกนี้มันไมไดเกิดจากการ

ที่เขาคิดเองทําเอง แตมาจากคนที่ชักใยอยูเบื้องหลังเปนคนบอกให

ทํา โดยใชปมดอยของกลุมที่ออกมาเคล� อนไหวมาเปนจุดขาย เชน 

บางคนอยากดังอยูแลว จางงาย ก็สงคนพวกนี้มา 

สวนที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุวามี เครือขาย-องคกร เปนแนว

รวมดวยนั้น มองวาศาลไมไดวินิจฉัยเฉพาะ 3 แกนนําตามคํารอง 

แตยังมีเครือขายองคกรรวม ที่ทํางานและจัดตั้งมาเคล� อนไหวเพ� อ

ลมลางอยางเปนระบบ มีการจางคนอีกหลายสวนมาทํางาน เชน 

นักคอมพิวเตอรหรือจางคนไปปนปวนตามที่ตางๆ มีการจายเงิน

จายทองใหมาปนปวน เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นนานหลายวันที่แยก

สามเหลี่ยมดินแดงมาใชความรุนแรง มีการเผาในชวงการชุมนุม 

พวกนี้มีการทําอยางเปนระบบ มีคนทํางานดวยกันเปนเครือขาย ที่

เรามีรายช� อคนที่เกี่ยวของหมด 

สิ่งเหลานี้ผมไดยืนยันใหศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คนพวกนี้ ไม

ไดเรียกรองเร� องการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ แตตองการลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ถึงยืนยันไดวาเครือขายลมเจามีจริง มีรายช� อคนที่เกี่ยวของหมด

“ณฐพร-ผูรองคดีลมลางการปกครองฯ” กลาววา เม� อผล

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองคกร หน�วยงานที่

เกี่ยวของตองนําคําวินิจฉัยไปพิจารณาดําเนินการตอไป เชน การ

พิจารณาเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในขอหากบฏ และ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเร� องความผิดตอความ

มั่นคง เชน การเอาผิดมาตรา 112 มาตรา 116 มาตรา 215 

สวนพรรคการเมือง หากพบชัดวาเกี่ยวของก็ตองเอาผิดตาม 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ มาตรา 45, มาตรา 92 

สวนอาจารยมหาวิทยาลัยคนใดที่เกี่ยวของในการใหการ

สนับสนุนการเคล� อนไหวดังกลาวเม� อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ก็ตองมีการดําเนินคดี เชน 

คดีอาญาและทางวินัย เพราะถือวามีความผิดเกิดขึ้นแลว เพราะ

ผลคําวินิจฉัยออกมาแลววาการเคล� อนไหวดังกลาวเขาขายมี

ความผิด คนที่เกี่ยวของในการอนุญาตใหใชสถานที่จัดชุมนุม

เม� อ 10 ส.ค.2563 ก็ตองถูกดําเนินการ โดยหน�วยงานที่ตองนําคํา

วินิจฉัยของศาลไปดําเนินการสอบสวนเอาผิดมีทั้งรัฐบาล-อัยการ-

กรรมการการเลือกตั้ง-ตํารวจ-มหาวิทยาลัย ซึ่งหากไมมีการดําเนิน

การใดๆ ก็จะถูกเอาผิดฐานละเวน ตามมาตรา 157 ประมวล

กฎหมายอาญาได  

สําหรับเร� องของพรรคการเมือง คือ พรรคกาวไกล นั้น กอน

หนานี้ เคยไปย� นเร� องใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาไตสวน

พรรคกาวไกลไปตั้งแตป 2563 แลว โดยหลังย� นไปแลว ก็ไดทยอย

สงเอกสารที่เกี่ยวของไปให กกต.เร� อยๆ เชน เอกสารจากสํานักงาน

ตํารวจสันติบาล เพ� อให กกต.ไตสวน โดยเร� องดังกลาวไดย� นให

ไตสวนเอาผิด กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรคกาวไกล

บางคน  

กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยเม� อ 10 พ.ย. ทราบ

ขาววา สํานวนเร� องนี้ กกต.พิจารณาเสร็จแลว ทาง กกต.คงรอ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีลมลางมาประกอบ คิดวาคดี

พรรคกาวไกลในชั้น กกต.คงเสร็จภายในไมเกิน 1-2 เดือนนี้ เพ� อ

สงใหศาลรัฐธรรมนูญตอไป

เม� อถามย้ําวา คิดวาสํานวนคํารองคดีพรรคกาวไกลที่ย� น

ตอ กกต. จะสามารถเอาผิดถึงขั้นยุบพรรคกาวไกลและเอาผิดพวก 

ส.ส.กาวไกล เชน ใชตําแหน�ง ส.ส.ไปย� นขอประกันตัวแกนนําม็อบ

ไดหรือไม ณฐพร กลาวอยางมั่นใจวา ผิดแน�นอน ซึ่งในสวนของ 

ส.ส.พรรคกาวไกลนั้น ยังมีการย� นแยกออกไปอีกตางหาก คือมี

การย� นเอาผิด ส.ส.พรรคกาวไกล 7-8 คน กรณีฝาฝนมาตรฐาน

จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหน�งใน

องคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหน�วย

งานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ.2562 ที่ให

ครอบคลุมถึงรัฐมนตรีและ ส.ส. โดยเร� องนี้เคยย� นใหสํานักงาน 

ป.ป.ช.ไตสวนไปแลว โดยสาเหตุที่มั่นใจวาเร� องพรรคกาวไกลเอาผิด

ได เพราะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแลวที่ผูกพันทุก

องคกร ดังนั้นเม� อศาลบอกวามีการลมลาง ดังนั้นการกระ

ทําที่ ส.ส.ไปเกี่ยวของดวย มันผิดจริยธรรม

รายแรงแน�นอน พวกนี้ถึงออก

มาดาผมเยอะ ตอนนี้ ไดขาว

วามีคนจางลาตัวผมแลว จะ

มาทํารายผม แตผมไมกลัว

หรอก คนเราถึงเวลาตาย

ก็ตองตาย แตหากตอง

ตายเพราะเร� องที่เราทํา 

ผมก็พรอม

ณฐพร-ผูรองคดี กลาวตอไปวา กระบวนการไตสวน

พิจารณาคํารองคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันไดวา ศาล

รัฐธรรมนูญมีการเปดโอกาสในการสูคดีใหกับทั้งผูรองและผูถูกรอง

อยางเต็มที่ โดยศาลรัฐธรรมนูญใชเวลาในการไตสวนคํารองรวม 1 

ป มีการเสาะแสวงหาพยานเอกสาร มีการทําหนังสือไปขอเอกสาร

ที่เกี่ยวของกับหน�วยงานตางๆ จนมีทุกอยางครบหมด แลวแบบนี้

จะบอกวาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแบบไมยุติธรรมไดอยางไร กอน

หนาการอานคําวินิจฉัย ผมก็มั่นใจมาตลอด เพราะพยานหลักฐาน 

พยานเอกสารตางๆ ตามคํารองรัดกุมมาก เพ� อใหเห็นภาพการกระ

ทําตามคํารอง เชน มีการเผาพระบรมฉายาลักษณฯ-มีการเอาช� อ

ขึ้นบอลลูนฯ  

สิ่งเหลานี้ที่มีการเคล� อนไหว มีพยานหลักฐานหมด ทั้งภาพ

นิ่ง ภาพเคล� อนไหวที่มีการบันทึกเสียง แลวแบบนี้จะตองมีคนมา

ใหความเห็นอีกหรือไม ที่บอกวาจะปฏิรูป แลวปฏิรูปคือการเผา

ทําลายหรือ พระบรมฉายาลักษณมีการกราบไหวกันมาเปนรอยป

แลว ไปเผาทําลาย ถามวาทําเพ� ออะไร หรือการไปนั่งหนาสถานี

ตํารวจ แลวเอาอาหารสุนัขโยนใหตํารวจ การกระทําแบบนี้มันคือ

การทําใหประเทศดีขึ้นหรือไม มันไมใช 

พฤติการณการกระทํามันแสดงใหเห็นถึงเจตนา แสดงใหเห็น

วาคนที่ทําตองการจะลมลาง ตองการจะไมใหมีสถาบันพระมหา

กษัตริย การปฏิรูปตองทําใหดีขึ้น คือจะทําอยางไรใหประชาชน

คนไทยสนับสนุนสถาบันใหเจริญรุงเรือง ไมใชมาสนับสนุนให

มีการตอตานสถาบัน แบบนี้มันไมใชแลว มันผิดหลัก มันไมใช

ประชาธิปไตยแลว 

-ในการนําพยานหลักฐาน พยานเอกสารสงใหศาล

รัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัย ไดมีการขอเอกสารไปยังหน�วย

งานรัฐเยอะไหม และสิ่งที่ขอไปไดรับหรือไม?

ก็เยอะ ทั้งสํานักงานตํารวจสันติบาล หน�วยขาวกรองตางๆ 

ก็ไดรับมาเยอะเพ� อประกอบคํารอง อยางขอมูลเร� องการรับเงินตาง

ชาติ ผมก็ทําเร� องขอไปที่นายกรัฐมนตรี ทางนายกรัฐมนตรีก็สง

เร� องไปที่สํานักงานตํารวจแหงชาติและสภาความมั่นคงแหงชาติ 

พอเขาสงมา ผมก็สงไปใหศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ศาลทานเอง

ก็ทํา คือก็ทําเร� องขอขอมูลเอกสารไปดวยเชนกัน เม� อขอมูลสอง

ทางตรงกัน ก็ทําใหการพิจารณาศาลก็เลยคงไมพิจารณามากอีกทั้ง

คํารอง ก็เรียงลําดับขั้นตอนตางๆ ไวหมด เชน แกนนําคนไหน ไป

ทําอะไรที่ไหน โดยผมก็ย� นซีดีประกอบคํารองเขาไปใหศาลดวย จน

ทั้งคํารองและพยานหลักฐานมีความชัดเจน โดยที่พยานหลัก

ฐานทุกชิ้น ศาลมีการสงใหผูถูกรองหมดเพ� อให

ชี้แจงขอกลาวหา 

ใครคือองคกร-เครือขาย

หนุนม็อบตามคําตัดสินศาล รธน.?

ถามย้ําถึงการที่บอกวามีการเคล� อนไหวเปนขบวนการ มีใคร

อยูเบื้องหลัง ณฐพร ตอบวา ตัวการหลักๆ ก็มีเชน ทักษิณ ชิน

วัตร ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และกลุมนายทุนที่แอบแฝง ที่เคยทํา

มาคาขายกับทักษิณ คนพวกนี้ก็อยูเบื้องหลัง สวนตางประเทศก็

มีดวยแน�นอน พวกสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนเร� องเงินผาน NED 

(National Endowment for Democracy) ที่สงมาให ถือเปนการชัก

คนพวกนี้ ไมไดเรียกรองเร� องการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ แตตองการ

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข..คนที่สมควรถูกลงโทษมากที่สุดก็คือคนที่อยูเบื้อง

หลัง ที่เปนผูชักนํา คนที่เปนตัวการ คนที่ไปเอาคนอ� นมาติดคุกแลว

ตัวเองอยูสบาย..ตองถอนรากถอนโคนคนพวกนี้  

แ

อานตอหนา 15 

กับเบื้องหลังสูคดีศาลรธน.
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