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อิสรภาพแหงความคิด

หาม8ชาติแอฟริกามาไทย

การธํารงรักษา

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ ลงเรือติดตามความคืบหนาการพัฒนา

ที่อยูอาศัยชุมชนริมคลอง คลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กทม.

‘ส.ว.สมชาย’ชง

สอบทอนํ้าเลี้ยง

ไลบี้‘แอมเนสตี้’

ปรัชญาหนาหนาว
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ตานนักการเมืองสีเทาดัน‘ประยุทธ’สูศึกนั่งนายกฯอีกสมัย
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คุมเขม33จังหวัด

แขงเลือก‘อบต.’ดุ

“นําไปสูข้ัวใหมที่รวมคนจากหลากหลายสวน ทั้งจากที่ลับและที่

แจงมาจับมือกัน เพ� อตานนักการเมืองสีเทาและขั้วเกาเขามาบริหาร

ประเทศ พรอมยืนยันชูประยุทธใหเปนนายกฯ ตอในสมัยหนา”

‘4วัคซีน’ใกลเปนจริง!

ทดลองในมนุษยแลว

หาม8ชาติแอฟริกามาไทย

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ ลงเรือติดตามความคืบหนาการพัฒนา

ที่อยูอาศัยชุมชนริมคลอง คลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กทม.

คุมเขม33จังหวัด

ไทยโพสต • “แรมโบ” ออกแถลงการณ

ถลม “แอมเนสตี้” สงเสริมการละเมิด

สิทธิ สนับสนุนการชุมนุมที่มีการปา

ระเบิด ทํารายรางกายเจาหนาที่ 

เผาทรัพยสินราชการ กอ

ความเดือดรอนใหชาว

บาน ขณะที่ ส.ว.สม

ชายจี้ ปปง.สอบเสนทาง

การเงิน รวมถึงบาง

พรรครับเงินตางชาติ

มาสนับสนุนการเคล� อน

ไหวทางการเมืองหรือ

ไม เพราะเขาขายยุบ

พรรค 

เม� อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2564 

นายเสกสกล อัตถา

วงศ ผูชวยรัฐมน

ตรีประจํานายก

รัฐมนตรี ออก

แถลงการณถึง

แอมเนสตี้ อิน

เตอรเนชั่นแนล

ประเทศไทย  

วา การที่องคกร

แอมเนสตี้ อิน

เตอรเนชั่น

แนล ประเทศไทย 

ออกแคมเปญ

รณรงคชวน

คนไทยและ

คนทั่วโลก 

บอกรัฐบาลไทย

ใหยุติการดําเนิน

คดีตอนักกิจกรรม

ผูเปนจําเลยในคดี

อาญานั้น 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเช้ือโควิด

เพ่ิม 6,073 ราย เสียชีวิต 32 คน “บิ๊ก

ตู” สั่งจับตาโควิดกลายพันธุแอฟริกาใกล

ชิด ยันไทยยังไมพบสายพันธุ ใหมนี้ ขณะ

ที่กระทรวงสาธารณสุขหาม 8 ประเทศ

แอฟริกา เขาไทย หวั่นโอไมครอนระบาด 

นักไวรัสวิทยาชี้เปนความทาทายของป 

2022 ที่ตองเหน� อยกันตอไป

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 6,073 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 5,847 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 5,633 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุก 214 ราย มาจากเรือนจํา 

169 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

57 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 6,538 ราย อยู

ระหวางรักษา 79,780 ราย อาการหนัก 

1,385 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 332 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย เปนชาย 13 

ราย หญิง 19 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 24 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย พบผู

เสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. ปตตานี  และ

จันทบุรี จังหวัดละ 3 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ เชิญชวนคนไทย

ใชสิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ เลือกคนดี

มีความสามารถมาพัฒนาทองถิ่น  ประธาน 

กกต.เผยมีรองเรียนเร� องของการซื้อเสียง 88 

อีก 57 เร� องคือการบังคับขูเข็ญ ดานตํารวจ

คุมพื้นที่เฝาระวัง 382 แหงใน 33 จังหวัด 

คาดวาจะมีการแขงขันสูง 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํา

นักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เชิญชวนประชาชนออกมาใชสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

(นายก อบต.) ในวันอาทิตยที่ 28 พ.ย.นี้

ทําเนียบรัฐบาล • เรงฉีดวัคซีน ลาสุด

สะสมแลวกวา 92 ลานโดส รองโฆษก

รัฐบาลเผยวัคซีนไทย 4 ตัวใกลความจริง  

อยูในขั้นทดสอบในมนุษย ไดรับการสนับ 

สนุนงบประมาณเพ� อใชในการพัฒนาเปน

ระยะ รวมวงเงิน 4.8 พันลานบาท 

เม� อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค. รายงานวา ยอดผู

ไดรับวัคซีนของประเทศไทยเม� อวันที่ 26 

พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 922,987 

โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 

28 ก.พ. ทั้งสิ้น 91,658,056 โดส 

อยางไรก็ตาม แอปพลิเคชันหมอ

พรอมรายงานวา การฉีดวัคซีนลาสุด 

ณ เวลา 12.22 น. วันที่ 27 พ.ย.

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
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2 ในประเทศ

4

ารพัดสูตรการเมืองที่ออกมาช่วงนี้ หลังพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับคับใช้ ทำาให้เหล่าบรรดา

นักการเมืองออกอาการ “หนูติดจั่น” ฮอตไลน์สายตรงเช็ก

สถานการณ์ พร้อมกับเปิดปฏิทินเช็กความน่าจะเป็นใน

การยุบสภาและไทม์ไลน์เลือกตั้งทั่วไป 

ข้อมูลตั้งต้นที่ต้องสดับตรับฟังก็คงต้องใช้บริการ

จาก “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ที่เชื่อกันว่าจะ

สามารถนำาไปสกัดเป็นโจทย์ในการคำานวณเวลาได้ง่ายๆ 

ไล่เรียงมาได้ ดังนี้ 

-ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับฟัง

ความคิดเห็น กม.ลูกว่าด้วยการเลือกตั้งในห้วง 15 วัน 

-จากนั้นจะนำาความเห็นมาปรับปรุงก่อนส่งมาที่คณะ

รัฐมนตรี คาดว่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือน ธ.ค.

-เมื่อรัฐบาลรับร่างดังกล่าวมาแล้วต้องส่งให้คณะ

กรรมการกฤษฎีกาตรวจซึ่งใช้เวลา 4-5 วัน คาดว่าต้น

เดือน ม.ค.น่าจะส่งถึงสภาได้ 

-ส่วนร่างของพรรคร่วมนั้นไม่จำาเป็นต้องส่งมาที่ 

ครม. แต่หากคุยกันก่อนเป็นการภายในว่าเพื่อไม่มีข้อขัด

แย้งอะไรกันมาก ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กกต.กับ

พรรคร่วมรัฐบาล

 -ส่วน กม.ลูกว่าด้วยพรรคการเมืองต้องดำาเนินการ

ตามขั้นตอนดังกล่าวเช่นกัน แต่คาดว่ากฎหมายทั้ง 2 

ฉบับจะเข้าพิจารณาในสภาพร้อมกัน

ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะของ “คนกลาง” ได้จับเข่าคุยกับ “แก๊ง-ก๊วน” ที่ก่อ

หวอด “ล้มประยุทธ์” ในสภา ให้อยู่ในแถว-ในแนว เพื่อ

ผ่านพ้นช่วงที่ กม.ลูกเข้าสภาไปก่อน และ “นายกฯ” จะ

ยุบสภาเมื่อจบสิ้นกระบวนการ กม. แต่ในช่วงนี้ต้องมีข้อ

ตกลงไม่ให้มีเกมป่วน-แทงหลัง ในช่วงการประชุมสภา

เหมือนเช่นที่ผ่านมา 

มองได้ว่าข่าวที่ออกมาเป็นการเหยียบเบรกฟาก

ของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ที่เคยเตะตัดขา “ลุงตู่” ด้วย 

“ดีล” เก่ากับพรรคเพื่อไทย สร้างสูตรทางการเมืองที่ไม่มี 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ สมัยต่อไป 

ด้วยข้อตกลงที่ยึดเอาจำานวนเก้าอี้ ส.ส.หลังการเลือก

ตั้งเป็นโจทย์ แต่ต้องไม่มีชื่อ “ประยุทธ์” รีเทิร์น

สอดรับกับท่าทีของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ยัง

อ้อมแอ้มตอบคำาถามเรื่องการชู พล.อ.ประยุทธ์อีกสมัย แม้ 

พล.อ.ประยุทธ์จะยืนยันว่าจะไม่ไปพรรคสำารองพรรคไหน

ที่มีข่าวว่าตั้งขึ้นมาเป็นหลายพรรคก็ตาม

ท่ามกลางข้อมูลที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุบ

สภาหลัง กม.ลูกผ่านหรือไม่ ยิ่งเมื่อผู้สื่อข่าวไปซัก 

พล.อ.ประยุทธ์ ในเรื่องห้วงเวลาที่เหมาะสมในการยุบสภา 

ก็ได้คำาตอบเพียงว่า “ก็สุดแล้วแต่สถานการณ์การเมืองก็

ว่ากันไป เราก็อยู่ไปตามกรอบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ”

 หากมองในแง่องค์ประกอบทางการเมืองที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ตัดตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพลังประชารัฐ 

และให้ “ลุงป้อม” ลงไปทำาเกม เป็นนั่งร้านเสริมเก้าอี้           

นายกฯ ทำาให้ตนเองห่างเหินกับ ส.ส.ในพรรค จนทำาให้ไม่

ค่อยมีนักการเมืองมาเป็นพวก

แต่หลังศึกปรับ ครม.ชิงเก้าอี้ รมต.ในแต่ละครั้ง มี

นักการเมืองที่ผิดหวังจนแตกขั้ว เลือกข้าง แยกทางมา

ถือหาง “นายกฯ” เพื่อคานกับสายที่โหน “ลุงป้อม” จนใน

ที่สุดนายกฯ ก็เริ่มมี ส.ส.-รมต.ในมุ้งของตัวเองบ้างแล้ว

นำาไปสู่ขั้วใหม่ที่รวมคนจากหลากหลายส่วน ทั้งจาก

ที่ลับและที่แจ้งมาจับมือกัน เพื่อต้านนักการเมืองสีเทา

และขั้วเก่าเข้ามาบริหารประเทศ พร้อมยืนยันชูประยุทธ์

ให้เป็นนายกฯ ต่อในสมัยหน้า

ทำาให้มีความพยายามพูดถึงภาพลักษณ์ของ “แป้ง-

นาฬิกาเพื่อน” ที่คงไม่มีแรงดึงดูดพอในการดึงเครือข่าย

อำานาจและทุนใหญ่ไปจับขั้วด้วย อีกทั้งพรรคการเมืองฝ่าย

ค้านพรรคใหญ่ที่ไปจับมือแม้จะใช้วิธี “สู้ไปกราบไป” แต่

ก็คงยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือเชื่อใจว่าจะ “ซูฮก” ตามที่

แสดงออกจริง  

ย้อนยุคเข้าสู่การปลุกกระแส “เทพ-มาร” ที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการเลือกข้างระหว่าง “ตู่-ป้อม”

ดังนั้น ปรากฏการณ์ “แคร์กันน้อยลง” ระหว่าง 

“ลุงตู่” กับ “ลุงป้อม” จนกลายเป็นมุ้ง “2 ลุง” ที่คาด

เดาได้ยากว่าจะรวมตัวอยู่บ้านเดียวกันได้นานแค่ไหน 

ซึ่งคงต้องรอฟังจาก “ปากพี่ป้อม” ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ว่า 

“เลือดข้นกว่าน้ำา” เป็นจริงอย่างที่ทหารมักชอบพูดกัน

หรือไม่   

ในระหว่างนี้ ทุนแถวหนึ่งและแถวสองต่างรอดู

สถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐจะไปรอดหรือ

ไม่ เพราะหากในที่สุด “ลุงป้อม” ถูกสิงและเดินตาม

โมเดลของนักการเมืองที่จัดวางสมการไว้ ก็เชื่อว่าเหล่า

บรรดาพรรคสำารองที่หลบซ่อนอยู่หลังฉากก็จะปรากฏตัว 

สถาปนาพรรคใหม่รองรับ “บิ๊กตู่” เสนอขึ้นเป็นนายกฯ อีก

สมัยตามกระแสข่าวที่สะพัดในช่วงนี้

เหล่าบรรดาทุนที่ได้รับอานิสงส์จากการแบ่งเค้กใน

ยุครัฐบาลประยุทธ์มาตั้งแต่ต้น ก็คาดว่าจะ “เทกระจาด” 

มาทางพรรคการเมืองใหม่

และด้วยสมมุติฐานที่ว่าเมื่อ “ทุน” ไปทางไหน 

“นักการเมือง” ก็จะไปทางนั้น นำาพาให้ “พรรคใหม่” มา

แทน พปชร.ได้ ล้มล้างสูตรการเมืองในขณะนี้ให้ล้มไปใน

ที่สุด นำาไปสู่การตั้งต้นเจรจากันใหม่เมื่อปี่กลองการเลือก

ตั้งเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง 

สำาหรับปัจจัยด้านอื่น เช่น ผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ ที่

เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล รวมถึงกลุ่มที่เรียกร้องปฏิรูป

สถาบันยังอยู่ในสถานการณ์ทรงๆ เพราะเมื่อเจอคดี-ถูก

จับกุมคุมขังอย่างต่อเนื่อง ก็ทำาให้มวลชนอ่อนพลังไปมาก 

ครั้นจะเกาะกระแส “โลกล้อมไทย” ก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่

รอด เนื่องจากการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงและ

ต่างประเทศของไทย ที่ยัง “ติ๊ดชึ่ง” รักษารูปมวย ทำาให้

รัฐบาลยังอยู่รอดปลอดภัยดี 

ส่วนการสุมไฟด้วยการสร้างความรุนแรง-ก่อความ

วุ่นวาย จุดพลุความหวาดระแวงระหว่างกองทัพกับรัฐบาล 

เพื่อสร้างเงื่อนไขล้มกระดาน ก็เหมือนจะไปไม่รอด เพราะ

การจัดทัพ ปรับสมการจากการโยกย้าย “ทหาร-ตำารวจ” ที่

เป็นหัวใจหลักด้วยการดึงอำานาจมาจาก “ลุงป้อม” ในช่วง 

1-2 ปีที่ผ่านมา ทำาให้การนั่งในเก้าอี้นายกฯ ไม่ “ขาลอย-

หลังเย็น” จนเกินไป และปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม 

อนาคตของ “ประยุทธ์” ในการเดินเข้าสู่การเป็น

นายกฯ สมัยสอง จึงมีทัพหลังสนับสนุนอยู่พอกำาลัง รอ

เพียงจังหวะที่ ได้เปรียบค่อยเปิดประตูสนามเลือกตั้ง          

ต่อไป. 

(1)

กเริ่มหนาวๆ ขึ้นมามั่งแล้ว...ว่ามั้ยทั่น!!! และจะ

โดยความเป็นประเทศเมืองร้อนชนิดตับแลบ ม้าม

แลบ แถมเผลอๆ อาจเจอฝนพรำาๆ พรึมๆ ตกไม่

หยุด ตกไม่เลิก ซะอีกต่างหาก ความรู้สึกต่อดิน-ฟ้า-อากาศ

ในหน้าหนาว จึงออกจะเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดความสุข สดชื่น 

บันเทิง เริงรมย์ สำาหรับผู้คนต่างๆ เป็นจำานวนมิใช่น้อย...

(2)

ยิ่งในช่วงเดือนธันวา.ต่อไปจนถึงมกรา. ...ยังเป็น

เดือนที่มักเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองอะไรต่อมิอะไรมา

โดยตลอด ตั้งแต่ยุค เห-มายัน ของพวกฝรั่งโน่นเลย ก่อน

ค่อยๆ กลายมาเป็น วันคริสต์มาส ไปจนถึงวันส่งท้ายปีเก่า-

ต้อนรับปีใหม่ ส่วนไทยๆ อย่างบ้านเรา หรืออย่างประเภท

วันไหนๆ พี่ไทยก็เมา ดังนั้น...ไม่ว่าจะเป็นตรุษฝรั่ง ตรุษแขก 

หรือตรุษจีน ย่อมต้องก่อให้เกิดสีสัน บรรยากาศ แห่งความ

สดใส สนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ ตามไปด้วยไม่ยาก ยิ่งมี

โอกาสได้หวนกลับไปรำาลึกนึกถึงวันที่ 5 ธันวามหาราช หรือ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรง

ลาละสละโลกไปแล้ว แต่ก็ยังคงท้ิง ธรรมะ หรือ ทศพิธราช

ธรรม ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ก็ยิ่งเป็นอะไรที่น่าดื่มด่ำา ลึกซึ้ง 

ยิ่งขึ้นไปใหญ่...

(3)

และอาจด้วยเหตุเพราะความแก่ ความชรา ความ

เป็น วานปรัสถ์ ที่หวังจะยกระดับขึ้นเป็น สันยาสี ให้จง

ได้ ความรู้สึกถึงความสุขใจ สบายใจ ในช่วงหน้าหนาว

เช่นนี้ ก็คงไม่ถึงกับต้องออกแรงถ่อ แรงพาย ไปดูแม่คะนิ้ง 

หรือพ่อคะน้า ณ ที่ไหนๆ ให้ต้องเมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว โดย

ใช่เหตุ เพียงแค่ได้สัมผัสลมหนาวกรูเข้ามาตามช่องประตู 

หรือหน้าต่าง หรือแค่ไปยืนแอ่นไป แอ่นมา หน้าระเบียง

บ้าน แล้วรู้สึกวูบๆ วาบๆ ขนลุกขนตั้ง เพราะสายลมแห่ง

ฤดูเหมันต์ โผล่เข้ามาทักทาย แค่นั้น...ก็พอแล้ว สารเอน         

ดอร์ฟิน หรือสารคัดหล่ังแห่งความสุข สามารถไหลพล่ักๆๆ                                                                  

ก่อให้เกิดความอิ่มเอิบ ปลาบปลื้ม ความเพลิดเพลิน

เจริญใจได้ โดยไม่ยากซ์ซ์ซ์...

(4)

คือหลังๆ มานี้...ต้องยอมรับว่าตัวเอง ค่อนข้างจะสุข

ง่าย สบายง่าย กว่ายุคอดีตเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ไม่รู้จะกี่

สิบกี่ร้อยเท่า แค่อยู่เฉยๆ ชมนก-ชมไม้ เปิดเพลง-ฟังเพลง

เก่าๆ ที่โหลดเอามาจากยูท้ง ยูทูบ เพียงเท่านั้น...ก็สามารถ

พลั่กๆๆ ได้เสมอ อาจเป็นเพราะบรรดา ภารกิจ ต่างๆ ไม่

ว่าประเภทงานหลวง งานราษฎร์ มันได้สูญสลายหายไป

จากบ่า จากหลัง จากไหล่ ไม่ต้องดิ้นรน กระวนกระวาย ไม่

ต้องต่อสู้ แบกรับ อะไรต่อมิอะไรมากมายเกินไปนัก ทุกสิ่ง

ทุกอย่าง...มันเลยสบายๆ แค่เพียงได้กลิ่น ได้พบสัมผัสลม

หนาวที่โชยมา-โชยไป แต่เพียงเท่านั้น ก็ก่อให้เกิดความรู้สึก

สอดคล้อง กลมกลืน ไปกับความหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง 

ของ ธรรมชาติ ชนิดแทบไม่รู้สึกขัดแย้ง แปลกแยกใดๆ 

เอาเลยแม้แต่น้อย...

(5)

การที่ตัวเองชักกลายเป็นคนสุขง่าย สบายใจค่อน

ข้างง่ายๆ โดยไม่จำาเป็นต้องหาอะไรมาเป็นแรงอัดฉีด แรง

กระตุ้น หรือไม่ต้องดิ้นรน ขวนขวาย อะไรกันมากมาย เลย

ทำาให้อดไม่ได้ที่จะต้องหันมาทบทวนอดีต-ปัจจุบัน และ

อนาคต อย่างเป็นระบบและเป็นกิจการ ว่าด้วย เหตุปัจจัย 

ใดๆ มันถึงก่อให้เกิดความรู้สึกทำานองนี้ และอาจด้วยเหตุ

เพราะเวลา นั่งขี้ มักต้องคว้าหนังสือ หนังหา ติดมือ-ติดไม้ 

เข้าไปอ่าน ไปช่วยเบ่ง จนกลายเป็นวาสนา สันดาน อย่าง

มิอาจปฏิเสธ ก็เลยพอได้พบ คำาตอบ แบบคร่าวๆ หรือแบบ

ค่อนข้างชัดเจนมิใช่น้อย จากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตั้งชื่อภาษา

ไทยไว้ว่า ความเรียบง่าย-ไร้กาลเวลา หรือชื่อภาษาปะกิต

ว่า Timeless Simplicity เขียนโดยฝรั่งรายหนึ่ง ผู้มีนามกร

ว่านาย จอห์น เลน (John Lane) โดยมีอาจารย์ สดใส ขัน

ติวรพงศ์ บ้านเรา นำามาแปลและถ่ายทอดไว้เมื่อเกือบ 20 

ปีที่แล้ว หรือเมื่อปี พ.ศ.2547 สำานักพิมพ์ สวนเงินมีมา 

เป็นผู้จัดพิมพ์และวางตลาด...

(6)

คืออันที่จริง คำาตอบ ที่ว่า...มันก็คงไม่มีอะไรมากนั่น

แหละทั่น หรือสรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่า ด้วยเหตุเพราะ ผม...

พอแล้ว...!!! หรือด้วยเหตุเพราะความพอเพียง ความสมถะ 

ความพึงพอใจอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ มีอยู่ ไม่ว่ามากหรือ

น้อย ไม่ว่าเยอะ-ไม่เยอะ ยิ่งใหญ่-ไม่ยิ่งใหญ่ มีอำานาจ-ไร้

อำานาจ ใน มาตรฐาน ใน สายตา ใครต่อใครก็เถอะ อัน

เป็นสิ่งที่บรรดา ศาสนา ต่างๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าพุทธ คริสต์ 

อิสลาม ฯลฯ ต่างได้ชี้แนะ ชี้นำา ไว้ โดยตลอด หรือสิ่งที่

ทำาให้ความรู้สึกทาง จิตวิญญาณ เป็นอะไรที่มีค่า มีราคา 

ยิ่งกว่าความรู้สึกในทาง วัตถุ และด้วยความรู้สึกในทาง

จิตวิญญาณนี่เอง ที่ทำาให้เกิดความสุขง่าย สบายง่าย แถม

เผลอๆ อาจคิดว่าตัวเองมั่งคั่ง ร่ำารวย สะดวกสบายกว่าใคร

ต่อใครเขาอีกเยอะ เหมือนอย่างที่นักปราชญ์ชาวกรีก ท่าน 

Seneca ท่านเคยว่าเอาไว้นั่นแหละว่า... “It is not the 

man who has too little who is poor, but the one who 

craves more.” หรือ “ผู้ที่มีไม่มากไม่ใช่คนจน...คนจนคือผู้ที่

อยากมีโดยไม่รู้จักพอ” อะไรประมาณนั้น...

(7)

สรุปรวมความแล้ว...คงต้องลองไปหาหนังสือเล่มนี้มา

อ่านระหว่างนั่งขี้ หรือระหว่างห่มผ้าห่มลองดูก็ได้ แล้วอาจ

พอได้ สว่างวาบ ต่อสิ่งที่เรียกว่า ความเรียบง่าย ที่แทบไม่

ต่างไปจาก ความพอเพียง อันถือเป็น คาถาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง

ล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านได้ทรงชี้แนะ ชี้นำาเอา

ไว้ ขณะยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นั่นแล โดยสิ่งที่ว่านี้...ไม่ใช่

แต่เฉพาะนำามาปรับใช้ได้กับตัวบุคคล หรือปัจเจกบุคคล

เท่านั้น แต่อาจนำาไป แอพพลาย เข้ากับสังคมทั้งสังคมได้

ด้วยเช่นกัน...

ปรัชญาหน้าหนาว

ชั

นำ�ไปสู่ขั้วใหม่ที่รวมคนจ�กหล�กหล�ยส่วน 

ทั้งจ�กที่ลับและที่แจ้งม�จับมือกัน เพื่อต้�น

นักก�รเมืองสีเท�และขั้วเก่�เข้�ม�บริห�ร

ประเทศ พร้อมยืนยันชูประยุทธ์ ให้เป็นน�ยกฯ 

ต่อในสมัยหน�้

ส

ฮึดดัน‘ประยุทธ์’สู้ศึกสมัยสอง

ปลุกมนตร์‘เทพ-มาร’จับขั้ว



บเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนโลกอีกครั้ง หลังนักวิทยาศาสตร์

ค้นพบไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอไมครอน” เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ผ่านมา  โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วในอิสราเอล เบลเยียม รวมถึง

ฮ่องกง ทำาให้ทางการหลายประเทศประกาศจำากัดการเดินทางจาก 7 

ประเทศแอฟริกา ได้แก่  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, บอตสวานา, เอสวาติ

นี หรือสวาซิแลนด์เดิม,  โมซัมบิก, นามิ

เบีย, เลโซโท และซิมบับเว ซึ่งเป็นต้นตอ

ของการกลายพันธุ์ ขณะที่ นพ.ประสิทธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าต้อง

เฝ้าติดตามสถานการณ์ เนื่องจากจุดที่

กลายพันธุ์มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 

สร้างสไปก์ โปรตีน (Spike  Protein) มาก

ถึง 32 จุด ซึ่งหากฟังจากคำาสัมภาษณ์

ของ “อาจารย์หมอ” ตีความทางทฤษฎีได้

ว่า อาจมีผลต่อการแพร่กระจายมากขึ้น  

และมีความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน

ได้ แต่ในความเป็นจริงยังไม่รู้ว่าจะเกิด

หรือไม่ ในเบื้องต้นจึงต้องระวังเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตามจากข่าวร้อนดังกล่าวทำาให้ตลาดหุ้นหลายประเทศดิ่งลงเหว 

แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็แดงพรึ่ดเต็มกระดานเช่นกัน ทำาให้นักลงทุนที่

หวังกำาไรตุนใส่กระเป๋าไว้เที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ต้องเดินคอตกไปตามๆ กัน

 เห็นเงียบๆ แต่ฟาดแรงอยู่เหมือนกันสำาหรับ “ดอน ปรมัตถ์วินัย”  

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ นอกจากตอบกระทู้ฝ่าย

ค้านที่ถามเรื่องเดินทางไปประเทศเมียนมาแบบทิ่มตรงอย่าง “คนไม่หิว

แสง” แล้ว ยังให้ความเห็นถึง “เอ็นจีโอ” เหมือนรู้ไส้รู้พุง “อยากบอก

ว่าหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ยกตัวอย่างบางประเทศเพื่อนบ้าน

อาเซียนเรา เวลาที่มีการพิจารณาบทบาทของเอ็นจีโอ จะพบว่ามีเอ็นจีโอ

ที่ดีสำาหรับบ้านเมืองกับที่ไม่เป็นประโยชน์

ต่อบ้านเมือง เขาก็จะจัดการชำาระล้าง 

ฉะนั้นเราจึงหวังว่าเอ็นจีโอที่อยู่กับเราเป็น

เอ็นจีโอที่เข้าใจเรา เข้าใจประเทศและคน

ไทย และอีกหลายเรื่องราวในบ้านเมือง

ของแต่ละที่มีความหลากหลาย หากจะ

เอาไม้บรรทัดอันเดียวกันมาวัดมันไม่มีทาง 

...แต่ละบ้านเมืองปกครองด้วยรูปแบบ

ที่แตกต่างกัน มาจากเงื่อนไขของสังคม  

วัฒนธรรม การเมือง และอื่นๆ แตกต่าง

กัน ต้องเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่เอาบรรทัดฐาน

เดียวกันแล้วมาวัดในทุกเรื่อง เอาทฤษฎี

รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมาบอก

ว่าต้องเป็นไปตามทฤษฎีนั้นๆ คงไม่ได้ 

เนื่องจากหลายอย่างเปลี่ยนไปตามกาล

เวลา เงื่อนไขสังคม ความเป็นคนของแต่ละชาติที่แตกต่างกัน” อ่านความ

ระหว่างบรรทัดแล้วถึงบางอ้อว่าเหตุใด รมว.การต่างประเทศผู้นี้ถึงไม่เคย

หลุดจาก “ครม.ลุงตู่” เลยแม้แต่ครั้งเดียว

มาละจ้า “ไทม์ไลน์ กม.ลูก” ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จาก “วิษณุ  

เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี หลัง กกต.รับฟังความคิดเห็น 15 วัน  

จากนั้นจะนำาความเห็นมาปรับปรุงก่อนส่งมาที่คณะรัฐมนตรี คาดว่า

จะอยู่ในช่วงประมาณเดือน ธ.ค. เมื่อรัฐบาลรับร่างดังกล่าวมาแล้วต้อง

ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ ซึ่ง

ใช้เวลา 4-5 วัน และคิดว่าต้นเดือน  

ม.ค.น่าจะส่งถึงสภาได้ ส่วนร่างของพรรค

ร่วมนั้นไม่จำาเป็นต้องส่งมาที่ ครม. แต่

หากคุยกันก่อนเป็นการภายในเพื่อไม่ให้

มีข้อขัดแย้งอะไรกันมาก ควรจัดประชุม

ร่วมกันระหว่าง กกต.กับพรรคร่วมรัฐบาล 

ส่วน กม.ลูกว่าด้วยพรรคการเมือง ต้อง

ดำาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเหมือน 

กม.ลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยคาด

ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะเข้าพิจารณา

ในสภาพร้อมกัน แต่ทว่านักการเมืองเริ่ม

เคลื่อนไหวคึกคัก กังวลว่าจะยุบสภาแบบ

ปุบปับไม่ทันได้ตั้งตัว เพื่อความชัดเจนนัก

ข่าวเลยไปถามนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่าจะ “ยุบ” ช่วงไหน เจ้า

ตัวตอบกลับแบบกว้างๆ ว่า “สุดแล้วแต่สถานการณ์” แต่ไม่ใช่ตอนนี้

อย่างแน่นอน 

ภาพปาร์ตี้วันเกิด ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดหน้ากากโชว์

หน้ากันสลอน ทั้ง “บิ๊ก” ทั้ง “สมอล” กลายเป็นดรามาข่าวเมาธ์กันสนุก

ปาก ถูกเย้ย “การ์ดตก” เสียเอง จน

ในที่สุด “ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา” 

ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เจ้าของวัน

เกิด ต้องชี้แจงว่าในวันดังกล่าว คนที่มา

ในงานได้สวมหน้ากากอนามัยกันมาทุกคน 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐที่ฉีดวัคซีนกันครบ และผ่านการตรวจ  

ATK กันอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องเข้าร่วม

ประชุมกันในสภาอยู่แล้ว โดยภายในงาน

เป็นการจัดในวงแคบๆ ไม่ได้ใหญ่มาก 

ช่วงที่ไม่ใส่หน้ากากก็แค่ตอนถ่ายรูปมอบ

ของขวัญกับตอนนั่งรับประทานอาหาร

เท่านั้น.  
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3ในประเทศ

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ที่สนใจกันมากคงเป็นเรื่องดรามา รถทหาร เตรียม

เติมน้ำามัน สตาร์ทเครื่อง รับภารกิจขนส่งทดแทนรถ

ขนส่งที่อาจจะหยุดวิ่งในวันที่ 1  ธ.ค.นี้ โดยเฉพาะใน

ส่วนของกองทัพบกที่เช็กลิสต์บัญชีทั้งหมดไว้  3,700 คัน 

บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. แจกแจงให้

ฟังว่ามีรถบรรทุกทหารอยู่ 2 ประเภท คือ ขนคน กับ 

ขนของ  เมื่อแยกส่วนออกมา ยอดที่จะใช้ในภารกิจ

เฉพาะหน้าคงนำามาใช้ไม่ได้มากขนาดนั้น เมื่อเทียบกับรถ

บรรทุกที่หยุดเดินคงจะใช้ทดแทนไม่ได้หมด ดังนั้นต้องดู

เป็นจุดความเดือดร้อน เช่น สินค้าเกษตรฯ ปศุสัตว์ ที่รอ

เวลาไม่ได้ อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงการเตรียมพร้อม

เพื่อรอดูสถานการณ์ต่อไป เพราะดูเหมือน “ม็อบรถ

บรรทุก” จะเลื่อนวันเคลื่อนไหวออกไป ตามสถานการณ์

ราคาน้ำามันที่ยังผันผวนขึ้นๆ ลงๆ อยู่ แต่เมื่อเรื่องใด

กระทบต่อประชาชนก็ต้อง สแตนด์บาย เสมอ •

เป็นข่าวเล็กๆ ที่ฮือฮาไม่น้อย หลัง ป.ป.ช.เผย

แพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับสูงหลายราย โดยเฉพาะของ พ.ท.หนุน 

ศันสนาคม กรณีเข้ารับตำาแหน่ง ผอ.สำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 ที่มีมูลค่ารวมกว่า  

74  ล้านบาท พร้อมแจกแจงบัญชีซื้อบ้านใหม่ต้นปี 64 

และภริยาถอยรถหรูปอร์เช่คูเป้เมื่อเดือน มี.ค.64 ทำาเอา

เหล่าบรรดา “คอหวย” อ้าปากค้าง สำาหรับประวัติ  

‘เสธ.หนุน’ จบเตรียมทหารรุ่นที่ 31 รุ่นเดียวกับนาย

ตำารวจคนดัง ‘บิ๊กโจ๊ก’ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล และ 

‘เสธ.เก๋’ พล.ต.ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงษ์ ฝ่าย เสธ.ข้าง

กายนายกฯ เคยดำารงตำาแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 

2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11พัน2รอ.) 

เป็นน้องรักของ บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รอง

ราชเลขาธิการพระราชวัง เข้ามาเป็นบอร์ดตั้งแต่ ยุค 

คสช. และปี 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำานวยการ 

ระดับ 10  สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ได้จังหวะเวลาพบปะกำาลังพล พล.ท.สุขสรรค์ 

หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พูดคุยกับนายทหาร 

นายสิบ ลูกจ้าง อาสาสมัครทหารพรานของ บก.ทภ.1 

และกองทัพน้อย 1 โดยได้เน้นย้ำาการปฏิบัติตัวของกำาลัง

พลให้อยู่ในระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ, ข้อคิดในการใช้ชีวิต 

พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ

ความยึดมั่นผูกพันในสถาบันและกองทัพบก และได้เชิญ

วิทยากรจากศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการ 

กองทัพบก อบรมให้ความรู้กำาลังพลในหัวข้อ  การใช้สื่อ

อย่างสร้างสรรค ์ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ให้หน่วยทหารใช้

การสื่อสารสร้างการรับรู้กับกำาลังพลในทุกช่องทาง ทั้งที่

เป็นเอกสาร กิจกรรม การพบปะพูดคุย รวมถึงการใช้การ

สื่อสารทางออนไลน์ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เพื่อ

ให้สามารถสร้างการรับรู้และส่งผ่านข้อมูลโดยเฉพาะใน

เรื่องการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์. 

บสัญญาณการแต่งตั้ง นายพัน ล็อตสอง 

ตำาแหน่ง รองผู้กำากับการ (รอง ผกก.) - 

สารวัตร (สว.) วาระประจำาปี 2564 จนถึง 

ณ  นาทีนี้ ทุกอย่างเริ่มชัดเจน เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง หลัง

จากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโผ รอง ผกก. แต่ละกอง

บัญชาการที่มีการประสานบัญชีลงตัวเรียบร้อย ตอนนี้ก็

เหลือเพียงตำาแหน่ง สว. ที่อยู่ระหว่างการประสาน

บัญชีและตรวจความถูกต้องทางธุรการอีกครั้งช่วง 

วันที่ 30 พ.ย. ก่อนคำาสั่งจะถูกแจกจ่ายและเผยแพร่ช่วง

ดึกๆ โดยคำาสั่ง นายพัน จะมีผลพร้อมกันตั้งแต่ระดับ 

รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.), ผู้กำากับการ (ผกก.),  

รอง ผกก.และ สว. วันที่ 1 ธ.ค. ซึ่งจะให้เวลาเดินทาง

และรายงานตัว 3 วัน เป็นไปตามหนังสือแจ้งเวียนของ 

พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำานักงาน

กำาลังพล (ผบช.สกพ.) ที่ส่งไปให้ ผบช.ทั่วประเทศรับ

ทราบ จากนั้นจะมีเวลาพัก 1 เดือน ก่อนที่จะเข้าสู่การ

แต่งตั้งระดับ รองสารวัตร (รอง สว.) - ผบ.หมู่ วาระ

ประจำาปี  2564 ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ตามไทม์

ไลน์คณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ที่วาง

ระเบียบ วางกฎเกณฑ์เอาไว้ เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย •

เกิดอะไรขึ้นกับการแก้ปัญหาหนี้สินตำารวจ เพราะ

เมื่อครั้ง ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำาปี 2565 

แก่นายตำารวจ ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ขึ้นไปทั่ว

ประเทศ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.64 ผบ.ปั๊ด บอกถึงข้อมูลหนี้

สินตำารวจทั่วประเทศกว่า 2 แสนนาย มียอดหนี้รวมกัน

แล้วกว่า 2 แสนล้านบาท จึงต้องมีวิธีการดูแลเรื่องของ

สวัสดิการตำารวจและครอบครัว  โดยสั่งให้แต่ละกอง

บัญชาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้ใต้บังคับบัญชา  แต่

สิ่งที่สร้างความมึนงงและเกิดคำาถาม เกิดอะไรขึ้น ก็

เพราะเห็นตัวเลขที่กองสวัสดิการรวบรวมข้อมูลภาพรวม

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุก บช. มีผู้เข้าร่วม 7,137 ราย 

แบ่งเป็นแก้ไขสำาเร็จ 2,623 ราย  คิดเป็น 37% อยู่

ระหว่างดำาเนินการ 4,452 ราย คิดเป็น 62%  แก้ไขไม่

ได้หรือแก้ไขได้บางส่วน 103 รายคิดเป็น 1% ...นั่นดูจะ

แปลกๆ หากตำารวจแค่ 7,137 รายที่เข้าโครงการปลดหนี้ 

จะมีหนี้สินกว่า 2 แสนล้านบาท ตามที่ ผบ.ปั๊ด บอกไว้ 

แสดงว่า ตำารวจ ที่เป็นหนี้เยอะๆ เป็นหนี้จริงๆ ไม่ได้เข้า

ร่วมโครงการปลอดหนี้ เป็นเพราะอะไร เงื่อนไขเยอะไป

หรือเปล่า ผบ.ปั๊ด น่าจะต้องหาคำาตอบ หากจริงใจจะแก้

หนี้ให้ลูกน้องจริงๆ •

ยิ่งล่าสุด พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่มาแตะมือต่อไม้จาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน 

ชิดชอบ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่แก้

หนี้ตำารวจเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่าน

มา ผู้ช่วยฯ ปรีชา ก็มีหนังสือแจ้งเรื่องการดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินของตำารวจและลูกจ้างประจำาในภาพ

รวมของ ตร. (เพิ่มเติม) ส่งไปถึง ผบช.ทั่วประเทศ สั่งให้

ทุก บช.จัดประเภทผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนิน

การและแก้ไขหนี้ ไม่ได้ หรือแก้ไขหนี้ ได้บางส่วนจำานวน 

4,555 ราย ออกเป็นกลุ่ม แยกเป็นกลุ่มสีเขียว กลุ่มสี

เหลือง กลุ่มสีแดง พร้อมกับให้ บช.ทำาลำาดับขั้นตอน 

การแก้ปัญหาหนี้สินให้ได้ผลเกินกว่า 60% ของผู้เข้า 

ร่วมโครงการของแต่ละ บช. แต่ที่เด็ด แต่ที่ทำาให้  

สีกากี สะดุ้ง!!! ในคำาสั่งดังกล่าว ผู้ช่วยปรีชา ยังให้

สำารวจอาชีพหลักและอาชีพเสริมของครอบครัวตำารวจ 

ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา รวมทั้งข้อมูลหนี้สินของ

ครอบครัวตำารวจทั้งสามีและภรรยาเช่นกัน ตรงนี้

ทำาให้ ตำารวจ หลายคนลังเล หลายคนอึดอัดจะเข้าร่วม

โครงการปลดหนี้หรือเปล่า เพราะบางครั้งบางคนไม่

อยากให้ครอบครัว ทั้ง ผัว และ เมีย เข้ามาเกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะการเปิดเผยรายได้และหนี้สิน ที่สำาคัญหลาย

คนสะกิดมาถาม....ภรรยา นี่เอาแบบจดทะเบียน หรือ

เอาแบบไม่จดทะเบียน และที่ฮากว่านั้นบางคนบอกมี

ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนคู่กัน จะให้แจงทั้งหมด

ก็กลัวข้อมูลรั่วไหล...เดี๋ยวหัวจะแตก (ฮา) ก็ฝาก ผู้ช่วย

ปรีชา แจกแจงลูกน้องให้ละเอียดด้วยเด้อ ๐

แจ้งข่าวคนที่อยากสวมเครื่องแบบ สีกากี 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครนักเรียน

นายสิบตำารวจ ประจำาปี 2564 จำานวน  6,599 อัตรา 

แยกเป็น บช.น. 729 อัตรา ภ.1 จำานวน 870 อัตรา ภ.2 

จำานวน 530 อัตรา ภ.3 จำานวน 770 อัตรา ภ.4 จำานวน  

560 อัตรา ภ.5 จำานวน 700 อัตรา ภ.6 จำานวน 780 

อัตรา ภ.7 จำานวน 430 อัตรา ภ.8 จำานวน 240 อัตรา 

ภ.9 จำานวน  390 อัตรา และ บช.อื่นๆ 600 อัตรา  

ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำารวจ ต้องมีคุณสมบัติ เป็น

บุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.  หรือ

เทียบเท่า อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  

27 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ส่วน

สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 

77 เซนติเมตร กำาหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 7 ธ.ค.64 สอบข้อเขียนวันที่  

30 ม.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่  

8 ก.พ.65 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 25 มี.ค.65 

ข้อมูลเพิ่มเติมทาง  www.policeadmission.org • 

เป็นไปตามวาระ ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายก่อนสิ้น

เดือนจะมีการจัดประชุมสภากลาโหม ที่ศาลาว่าการ

กระทรวงกลาโหม มี รมว.กลาโหม เป็นประธาน ช่วง

หลัง บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มาเป็นประธาน

การประชุมด้วยตนเอง เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิก

สภากลาโหม ที่มีน้อง ผบ.เหล่าทัพมาร่วมประชุมด้วย

อย่างใกล้ชิด หลังจากถูกมองว่าห่างรุ่น อาจจะไม่ใจถึง

ใจกลายเป็นช่องว่างระหว่างกัน สัปดาห์ที่ผ่านมานอก

จากเป็นเรื่องสั่งการที่ให้เหล่าทัพสนับสนุนในภารกิจ

ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนนโยบายมาตรการ

ในเรื่องต่างๆ แล้ว ยังเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภา

ทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกประจำาการ 5 คน 

แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และพ้น

จากตำาแหน่งก่อนวาระเนื่องจากครบกำาหนดเกษียณ

อายุราชการ มีชื่อ พล.อ.อภินันท์ คำาเพราะ รองผู้

บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ภราดร  พวงแก้ว ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม 

ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน และ นายชยาวุธ 

พล.ต.ท.ปรีชา 

เจริญสหายานนท์

ดอน ปรมัตถ์วินัย

วิษณุ เครืองาม

กรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา

พล.ท.สุขสรรค์ 

หนองบัวล่าง

จั

นั

พล.อ.ณรงค์พันธ์ 

จิตต์แก้วแท้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข



เที่ยว‘นีกอมโบ’กับ‘มาร์ก แอนโทนี’

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

พลุในพิธีเปิดถนนสฟิงซ์เมื่อคืนวันที่ 25 พ.ย. ที่เมืองลักซอร์

างการอียิปต์จัดพิธีเปิด “ถนนสฟิงซ์” ที่เรียงรายด้วยรูปปั้น

สฟิงซ์อายุเก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี ในพิธีการและการแสดง

อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถนนสาย

นี้เชื่อมมหาวิหารคาร์นัคกับวิหารลักซอร์ที่เมืองลักซอร์

ประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัลซีซีของอียิปต์ มาเป็น

ประธานในพิธีเปิดถนนสายนี้ที่มีความยาว 2,700 เมตร ร่วมด้วยเจ้า

หน้าที่ระดับสูงในพิธีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ จำาลองฉากชีวิตในอียิปต์ยุค

โบราณ หลังใช้เวลาบูรณะถนนสายนี้มาหลายสิบปี ถนนสายนี้เคยได้

ชื่อว่า “ทางเดินของเทพเจ้า” ตามเทพปกรณัมอียิปต์ โบราณ 

ถนนสายนี้มีรูปปั้นสฟิงซ์ฝังอยู่ทั้งสองข้างถนนที่ปัจจุบันเป็น

อียิปต์เปิด‘ถนนสฟิงซ์’อย่างยิ่งใหญ่

ชาวอียิปต์เยี่ยมชมความงดงามของถนนสฟิงซ์

การแสดงในพิธีเปิดถนนสฟิงซ์

กอมโบเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงโคลัมโบแค่ประมาณ 30 

กิโลเมตร แต่ตั้งอยู่กันคนละเขต กรุงโคลัมโบอยู่เขตโคลัมโบ 

ส่วนนีกอมโบอยู่เขตกัมปาฮา ยังดีที่มีโอกาสได้อยู่ในจังหวัด

เดียวกัน นั่นคือจังหวัดเวสเทิร์น โดยทั้งประเทศศรีลังกามีอยู่ด้วยกัน 9 

จังหวัด

เช้าวันแรกของผมในเมืองนีกอมโบเริ่มต้นด้วยอาหารเช้าจาก

ท่ีพักฝีมือของมาดามริตา ศรีภรรยาของมิสเตอร์มาร์คัส เจ้าของเกสต์เฮาส์                                                                            

มาดามริตานำากาแฟมาให้ก่อนเป็นสิ่งแรก แต่ผมเก็บไว้ดื่มทีหลัง เป็น

กาแฟในกาที่ดื่มได้มากกว่า 2 คน จากนั้นจึงเป็นอาหารเช้าแบบศรีลังกา

ชุดอาหารเช้าของมาดามริตามี “สตริงฮอปเปอร์” เหมือนกับปู

ตูมายัมของมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นเส้นบะหมี่ทำาจากแป้งข้าวเจ้า

ผสมน้ำากะทิ ลักษณะคล้ายขนมจีนแต่เส้นเล็กกว่า ม้วนเป็นขดก้อนกลมๆ                                                                          

หลายก้อน กินกับดาลซึ่งก็คือถั่วในซอสเครื่องเทศ และมะพร้าวคั่ว

คล้ายๆ ของปักษ์ใต้บ้านเรา แต่กลิ่นไม่หอมเท่าของเรา มาดามริตาบอก

ว่าคั่วกับน้ำามันมะพร้าวและหัวหอม แกยังทอดไข่ดาวในน้ำามันมะพร้าว

มาให้ด้วยอีก 2 ฟอง และมะละกอปิดท้ายอีกหลายชิ้น ทั้งหมดนี้ราคา

แค่ 4 เหรียญฯ คิดรวมในค่าห้องพัก ผมกินหมดแค่ไข่ดาวและมะละกอ 

อย่างอื่นเหลือเกินครึ่ง เพราะปริมาณที่เสิร์ฟมานั้นมากเหลือเกิน

ที่พักของผมอยู่ใกล้ชายหาดแค่ประมาณ 50 เมตร เดินไปดูเห็น

หาดทรายสีน้ำาตาล ถือว่าไม่ค่อยสวย บางช่วงเต็มไปด้วยผักบุ้งทะเล ริม

หาดมีเศษซากของกิ่งไม้และขยะที่ทะเลซัดขึ้นมา ไม่มีใครมากวาดเก็บ 

ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินให้เห็นแม้แต่คนเดียว คนท้องถิ่นก็แทบไม่มี ผม

กลับเข้าห้องพัก งีบต่อแล้วตื่นมาอาบน้ำา ขอเปลี่ยนห้องจากพัดลมเป็น

ห้องแอร์

เรื่องการจองที่พักในศรีลังกาหากไม่ใช่โรงแรมระดับ 4 และ 5 

ดาว ต้องระวังให้ดี ถ้าไม่ดูให้ถ้วนถี่อาจจะถูกจัดห้องพัดลมไว้ให้ นักท่อง

เที่ยวจะรีบกดจองห้องที่ราคาถูกกว่าห้องอื่นๆ ในที่พักแห่งเดียวกัน ห้อง

ราคาถูกนี้อาจซ่อนความหมายเอาไว้ นั่นคือ ไม่มีแอร์ หรือมีแอร์แต่ไม่มี

รีโมตคอนโทรลสำาหรับเปิด-ปิด อย่างห้องของผมเมื่อคืนมีทั้งแอร์และรี

โมตคอลโทรล แต่รีโมตคอนโทรลไม่มีแบตเตอรี่ ผมโดนแบบนี้อีกครั้งใน

โคลัมโบ

ตอนบ่ายผมออกไปหน้าปากซอย มีร้านอาหารของเกสต์เฮาส์แห่ง

หนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม เข้าไปสั่งกาแฟ กินกับแพนเค้กกล้วยหอม ใช้เวลารอ

นานมาก แต่เป็นผลดีตามที่หวังไว้ นั่นคือได้เจอหนุ่มโย่งขับตุ๊กๆ เมื่อวาน

เขาเสนอแพ็กเกจทัวร์นีกอมโบ ผมมาคิดๆ ดู รู้สึกน่าสนใจอยู่เหมือนกัน

กาแฟเสิร์ฟก่อน เป็นกาแฟต้มกากเยอะ คล้ายๆ กาแฟตุรกี ดื่มได้

แต่น้ำาส่วนบนของถ้วย ไม่กล้าดื่มกากที่นอนก้น รสชาติกาแฟใช้ไม่ได้เลย 

และกาแฟศรีลังกาโดยรวมนั้นออกจืดๆ ไร้กลิ่น ไร้รส และไม่รู้ว่าผมรู้สึก

ไปเองหรือเปล่าว่ากาเฟอีนก็น้อย กาแฟที่อร่อยในศรีลังกาคือกาแฟที่นำา

เข้าจากต่างประเทศ เพราะศรีลังกาไม่มีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ แต่พวก

เขาจะกลัวอะไร เพราะชาชั้นยอดของพวกเขาชดเชยไว้ได้ทั้งหมดแล้ว

กว่าแพนเค้กจะมาเสิร์ฟ ผมก็กวักมือเรียกหนุ่มโย่งมาจากหน้า

ปากซอยที่พักของผมฝั่งตรงข้าม อาณาบริเวณที่เขายึดเป็นหัวหาดรัศมี

ทำาการ คุยกันก็ได้ทราบว่าเขาเป็นชาวคริสต์ มีชื่อคริสเตียนว่า “มาร์ก 

แอนโทนี” ความจริงคงมาร์กเฉยๆ แล้วใส่แอนโทนีเข้าไปเอง ทัวร์นีกอม

โบของเขาเสนอมาที่ราคา 20 เหรียญฯ แล้วลดลงมาเหลือ 15 เหรียญฯ 

ผมขอให้ไปส่งที่สถานีรถไฟก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ ระยะทางแค่กิโลกว่าๆ 

แต่สามีของพระนางคลีโอพัตราคิดตั้ง 500 รูปี เทียบเป็นเงินไทยราวๆ 

100 บาท ก่อนจะลดลงมาเหลือ 300 รูปี

รถไฟเข้ากรุงโคลัมโบมีวันละหลายเที่ยวและไม่จำาเป็นต้องจอง 

ผมดูเที่ยวเวลาที่เหมาะสมสำาหรับพรุ่งนี้แล้วเดินกลับไปหาพ่อมาร์ก แอน

โทนี บอกเขาว่าถ้าจะไปทัวร์ด้วยกันขอจ่ายเป็นเงินรูปีเท่านั้น ถ้าไม่ลดลง

มาจาก 15 เหรียญฯ ก็รับไป 3 พันรูปี ซึ่งมีค่าเท่ากัน เขาตกลง

นีกอมโบเป็นเมืองแห่งคริสต์ศาสนาในศรีลังกา มีผู้นับถืออยู่ถึง

ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเมือง แต่มาร์ก แอนโทนี พาผม

ไปเริ่มต้นที่วัดพุทธ ชื่อวัด Angurakaramulla ไม่ทราบจะเรียกภาษาไทย

ว่าอย่างไร อายุประมาณ 300 ปี จอดรถหน้าวัดแล้วพ่อมาร์กก็เดินนำา

เข้าไป แล้วบอกว่าเขาจะกลับไปรอที่ตุ๊กๆ ให้ผมเดินชมได้ตามสบาย

วัดมีพื้นที่ไม่กว้างขวางเท่าไหร่ มีพระพุทธรูปองค์ โตอยู่ด้านหน้า

วิหาร ผมยังไม่ทันจะเดินเข้าไปในวิหารก็ถูกท่านไวยาวัจกร หรืออาจเป็น

แค่คนคุมวัดกวักมือเร่งให้เข้าไปในห้องพิเศษด้านในของวิหาร ชายผู้นี้

ขอให้ผมเขียนข้อมูลส่วนบุคคลลงในสมุดเล่มหนึ่ง คล้ายสมุดเยี่ยม ช่อง

สุดท้ายให้ใส่เงินที่จะบริจาค

ผมเห็นรายชื่อก่อนหน้าบริจาคกันขั้นต่ำาคนละ 1 พันรูปี ที่ให้ 2 

พันก็มี ตัวเลขแบบถ้วนๆ และล้วนเป็นชาวต่างชาติ อย่างนี้คือการบังคับ

บริจาคแน่นอน ผมมั่นใจ บอกเขาไปว่าผมให้ 100 รูปีเท่านั้น เขาท่าทาง

ไม่ค่อยพอใจ บอกว่าบริจาคขั้นต่ำา 1 พันจะได้รับหนังสือพุทธประวัติเล่ม

เล็กๆ ผมส่ายหน้า ตอบว่าไม่ต้องการหนังสือและขอกลับออกไปจากวัด 

แต่จะให้เปล่าๆ 100 รูปี หมอนี่ก็รับไป แล้วชี้ให้เดินเข้าไปในวิหาร

ไหนๆ ก็มาแล้วจึงเดินเข้าไป มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภาพ

เขียนพุทธประวัติ ผมรีบเดินวนรอบหนึ่งแล้วเดินออก หมอนี่ก็มาดักหน้า 

ขอให้ไปดูห้องนรกก่อน ชี้ ไปด้านหลัง อยู่ข้างๆ ห้องน้ำา มีเณรน้อยสามสี่

รูปนั่งเล่นกันอยู่ ที่ให้มาดูห้องนรกนี่คงอยากจะเตือนว่ามาแล้วไม่บริจาค

ตามเกณฑ์ ท่านจะต้องเจอกับอะไร

มีเจดีย์อยู่ติดกับวิหาร ต้องเดินขึ้นบันไดวนราวครึ่งหนึ่งของความ

สูงทั้งหมดจึงจะถึงรอบฐานเจดีย์ เห็นคนนำาดอกไม้มาบูชากัน แต่ผมไม่ขอ

เสียเวลา คนคุมวัดก็ชี้ว่าขึ้นได้ แต่คงชี้ ไปแบบเสียไม่ได้มากกว่า เดินออก

มาเจอมาร์ก แอนโทนี รออยู่ เขาชี้ ไปที่อาคารอีกหลัง คล้ายพิพิธภัณฑ์

เก็บของโบราณ ผมบอกว่าไปที่อื่นกันดีกว่า เขาจอดที่หน้าวัดพุทธวัดถัด

มา ผมแค่ถ่ายรูปจากนอกรั้วแล้วขอให้ออกรถ เดินทางต่อทันที

สถานที่ต่อมาคือ “คลองแฮมิลตัน” แต่มักถูกเรียกว่า “คลอง

ดัตช์” หรือ Dutch Canal แรกเริ่มเดิมทีคลองนี้สร้างโดยศรีลังกาเอง

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ใช้ในการเดินทางและลำาเลียงขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร สามารถเชื่อมต่อหมู่บ้านต่างๆ กับลากูนนีกอมโบ แล้ว

จึงไปเชื่อมกับแม่น้ำาเกลานีในโคลัมโบ เมื่อดัตช์เข้ามามีอิทธิพลในคริสต์

ศตวรรษที่ 18 ก็สร้างคลองขึ้นด้วยเทคนิคชั้นสูงของพวกเขา โดยเฉพาะ

การระบายน้ำาทะเลออกจากที่นาเพื่อการปลูกข้าว คลองนี้จึงได้ชื่อว่า 

“คลองดัตช์” เชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำาระหว่างท่าเรือนีกอมโบและ

พื้นที่ชั้นในที่เป็นเขตอิทธิพลของพวกเขา นอกจากข้าวแล้ว สิ่งที่ขนส่ง

ออกสู่ท่าเรือเป็นหลักก็คือเครื่องเทศ

ถัดไปไม่ไกลคืออ่าวนีกอมโบ มีเรือประมงเข้ามาจอดเป็นจำานวน

มาก ต่อเนื่องเข้ามาเป็นลากูนหรือบึงริมทะเลขนาดใหญ่ ไม่ห่างกันคือ

ตลาดปลา ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่ว ตอนบ่าย-ใกล้เย็นปลาสดแทบไม่เหลือ

แล้ว ที่เห็นและที่มาของกลิ่นคือปลาทะเลตากแห้ง กินพื้นที่มหาศาลริม

ชายหาด ทรายปนกับปลาเหมือนทาเกลืออย่างไรอย่างนั้น ฝูงกาบินลงจิก

กิน นกกระยางคอยดูท่าที หมาและแมวก็เดินวนเวียน เรียกได้ว่าทั้งภาพ

และกลิ่นไม่โสภาอย่างยิ่ง เห็นแล้วแทบไม่กล้ากินปลาตากแห้งอีกต่อไป

ทนดมทนดูอยู่นานเพราะมาร์ก แอนโทนี เจอเพื่อนที่เป็นเจ้าของ

เรือหาปลาและยืนคุยกันอยู่หลายนาที ผมทำาท่าทางส่งสัญญาณว่าไปต่อ

กันได้แล้ว เขาจึงผละออกมา และพาไปที่ป้อมนีกอมโบ (Negombo Fort) 

เคยมีความสำาคัญอันดับ 4 รองจากป้อมในโคลัมโบ จาฟฟ์นา และกอลล์

ป้อมแห่งนี้สร้างครั้งแรกโดยกองทัพโปรตุเกสในต้นคริสต์ศตวรรษ

ที่ 17 ถูกดัตช์บุกยึดใน ค.ศ.1640 ต่อมาโปรตุเกสยึดคืนได้ใน ค.ศ.1643 

ก่อนจะถูกดัตช์ยึดถาวรใน ค.ศ.1644 แล้วดัตช์ก็สร้างขึ้นใหม่ให้แข็ง

แรงกว่าเดิม เสร็จในปี ค.ศ.1672 แต่ผ่านไปร้อยกว่าปี คือใน ค.ศ.1796 

อังกฤษก็เข้ายึดต่ออย่างง่ายดาย ก่อนจะทุบทิ้งและสร้างเรือนจำาขึ้นแทน

ในไม่กี่ปีต่อมา โดยในการสร้างเรือนจำาอังกฤษใช้หินจากป้อมปราการ

แห่งนี้นี่เอง ปัจจุบันเรือนจำายังเปิดดำาเนินการ หอคอยส่วนหนึ่งที่หลง

เหลือก็เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติกรมราชทัณฑ์

จากนั้นมาร์ก แอนโทนี ขับพาไปยังโบสถ์เซนต์แมรี โบสถ์ขนาด

ใหญ่ที่สุดในนีกอมโบ สร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.

1924 มีป้ายห้ามถ่ายรูป แต่สารถีควบตำาแหน่งไกด์ของผมยืนยันว่าถ่าย

ได้ ดูจากภายนอกให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ประมาณหนึ่ง พอเข้าไปด้านในยิ่ง

ดูโอ่โถงอลังการ โดยเฉพาะภาพเขียนฝาผนัง ภาพเขียนเพดาน และรูป

ปั้นตามเสาแต่ละต้น ที่เสริมส่งให้ โบสถ์ดูวิจิตรปนน่าเกรงขามขึ้นอีกมาก

ผมเต็มใจหยอดเงินลงกล่องบริจาคเองโดยไม่ต้องมีใครมายืน

บังคับ เดินออกมาจากโบสถ์ มาร์ก แอนโทนี รออยู่และชี้ ไปยังโรงเรียน

ที่ติดกับโบสถ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของโบสถ์ เขาบอกว่าลูกของเขาเรียนที่นี่

เราเดินทางต่อไปที่โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน ลักษณะสถาปัตยกรรม

เป็นแบบโกธิกรีไววัล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1946 โบสถ์นี้ห้ามถ่ายรูปและ

มีเจ้าหน้าที่ทหารยืนคุม หากจะเข้าไปต้องโดนตรวจกระเป๋าตั้งแต่ใกล้ๆ 

ประตูรั้ว ผมเลยไม่เข้าไป เดินกลับออกมาถามข้อสงสัยกับมาร์ก แอน

โทนี ได้รับคำาตอบว่าโบสถ์เซนต์แมรีถ่ายรูปได้ เพราะเป็นเหมือนสถาน

ที่ท่องเที่ยว แต่โบสถ์เซนต์เซบาสเตียนเน้นปฏิบัติศาสนกิจ และเหตุวาง

ระเบิดครั้งใหญ่เมื่อ 2 ปีก่อนยังคงหลอกหลอนและไม่น่าไว้วางใจ ซึ่ง

โบสถ์เซนต์เซบาสเตียนเป็น 1 ใน 3 ศาสนสถานชาวคริสต์ที่โดนถล่ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 21 เมษายน 2562 ตรงกับวันอีสเตอร์ 

ผู้ก่อการร้าย 9 คนลงมือจุดระเบิดฆ่าตัวตายในโบสถ์คริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก 3 แห่ง โรงแรมหรู 4 แห่ง และชุมชนอีก 1 แห่ง เป้า

หมายของการโจมตีคือคริสต์ศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว มีผู้เสียชีวิต

รวมทั้งหมด 253 คน บาดเจ็บอีกราว 500 คน ก่อเหตุโดยองค์การเอก

เทวนิยมแห่งชาติ และกลุ่มไอซิล คาดว่าเป็นการแก้แค้นกรณีเหตุกราด

ยิงมัสยิดในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ หนึ่งเดือนกว่าๆ ก่อนหน้า

นั้น ทำาให้ชาวมุสลิมเสียชีวิตครึ่งร้อย แต่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าไม่

เกี่ยวกัน เชื่อว่าเหตุระเบิดในศรีลังกาวางแผนมาล่วงหน้านานแล้ว

หลังเหตุระเบิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 58 คน 

จนถึงเวลานี้นอกจากโบสถ์คริสต์แล้วยังมีทหารถือปืนอาก้าคุมเชิงตาม

สถานที่ล่อแหลมทั่วประเทศ

เพื่อให้ครบรสชาติศาสนา มาร์ก แอนโทนี พาไปต่อที่วัดฮินดูแห่ง

หนึ่ง แต่วันนี้วัดปิดประตูรั้ว ได้แต่ถ่ายรูปจากด้านนอก เขาหันมาถามผม

ว่าจะไปไหนอีก แสดงว่าหมดของจะโชว์แล้ว ผมเลยขอให้ไปที่บีชปาร์ก 

สวนสาธารณะเล็กๆ ริมชายหาดนีกอมโบทางทิศเหนือห่างจากที่พักของ

ผมไป 1 กิโลกว่าๆ

วันนี้เป็นวันโปยา วันหยุดราชการของศรีลังกา ร้านรวงปิดเสีย

เป็นจำานวนมาก ส่วนผับบาร์ปิดหมด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขาย วัน

โปยาคงมาจากคำาว่า “วันบูชา” เป็นวันเพ็ญของแต่ละเดือน แต่บาง

เดือน เช่นเดือน 12 กำาหนดให้เป็นวันขึ้น 14 ค่ำา ชาวพุทธไปวัด ชาว

ศาสนาอื่นก็ได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจ อย่างในนีกอมโบผู้คนออกไปรวม

ตัวและหากิจกรรมบันเทิงสำาหรับครอบครัวกันตามชายหาด โดยยังคง

มาตรการสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างในที่สาธารณะ

เข้าไปจอดรถ ยังไม่ทันจะได้เดินหรือมองสิ่งบันเทิงใจได้สักอย่าง

เดียว ชายคนหนึ่งเดินพุ่งเข้ามาหา ไม่สวมหน้ากากอีกต่างหาก ผมบอก

ไปว่ามากับคนนั้น พร้อมชี้ ไปที่มาร์ก แอนโทนี หมอนี่บอกว่า “เพื่อนฉัน

เอง” แต่ดูเพื่อนก็แสดงอาการรังเกียจเพื่อนให้เห็นเล็กน้อย

มือของเขาถือถุงพลาสติกใบโต ในนั้นมีกำาไลข้อมือ สร้อยคอ 

เปลือกหอย ช้างแกะสลักจากไม้ชิ้นเล็กๆ ผมบอกเพิ่งมาถึงขอเดินดูโน่นนี่

ก่อน ยังไม่เห็นชายหาดเลย เขาว่าดูทะเลเสร็จแล้วดูของฝากจากเขาต่อ

นะ แต่เขาก็ยืนคุมเชิงอยู่ตรงนั้น ไม่เดินไปที่อื่น สาเหตุก็เพราะผมเป็น

นักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวที่นี่ เวลานี้

ผมรู้สึกหิวขึ้นมา อยากลองอาหารทะเลทอดกรอบที่ตั้งซุ้มขายอยู่

ใกล้ๆ มีปลาทูเสียบไม้ กุ้งเสียบไม้ กุ้งทอดกรอบเคลือบเครื่องเทศ ปูตัว

เล็กๆ ทอดกรอบ ผมบอกมาร์ก แอนโทนี ว่าอยากกินอะไรก็เลือกเอา ผม

สั่งปลาทูทอดกรอบเสียบไม้กับคนขาย ปรากฏว่าชายถือถุงพลาสติกรีบ

เดินเข้าไปหยิบมายื่นให้ผมด้วยตัวเอง บอกราคา 100 รูปี ซึ่งคงไม่ใช่

ราคานี้ น่าจะอยู่ที่ 50 รูปีมากกว่า ผมยื่นแบงก์ 500 ให้มาร์ก แอนโท

นี เขาสั่งกุ้งทอดกรอบ ได้มาเต็มถุงกระดาษเล็กๆ พ่อค้าทอนเงินมา 350 

รูปี ผมสั่งกุ้งทอดกรอบด้วย คราวนี้ ไม่ถามราคา แต่ยื่นแบงก์ 50 ให้ไป

เลย ชายถือถุงพลาสติกก็เสนอหน้า ใช้มือเปล่าหยิบกุ้งใส่ถุงกระดาษสอง

สามตัว จนพ่อมาร์กของผมต้องบอกว่าหยิบมาอีก ผมรับมาแล้วยัดใส่เป้

ไว้หาจังหวะทิ้งลงถังขยะทีหลัง.

นี

ตารางจาก Our World in Data เปรียบเทียบการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละภูมิภาคของโลกตามช่วงปีต่างๆ 

ทะเลทรายมาหลายศตวรรษ ต่อมามีการขุดสฟิงซ์เหล่านี้ขึ้นมาให้ผู้

เชี่ยวชาญโบราณวัตถุอียิปต์บูรณะ

มหาวิหารคาร์นัคสร้างขึ้นเมื่อราว 2,000-4,000 ปีที่ผ่านมา 

สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าอามุนราซึ่งเป็นสุริยเทพโบราณ วิหารมีพื้นที่ 

100 เฮกตาร์ หรือราว 625 ไร่ 

ส่วนวิหารลักซอร์สร้างเมื่อราว 3,400 ปีก่อน โดยฟาโรห์แอ

เมนโฮเทปที่ 3 วิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่สมัยอียิปต์โบราณ, ศาสนาคริสต์นิกายคอปติก 

ออร์ โธดอกซ์จนถึงอิสลาม

อียิปต์จำาเป็นต้องบูรณะโบราณสถานต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่อง

เที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์

สร้างงานในประเทศถึง 2 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวของอียิปต์

คิดเป็นมากกว่า 10% ของจีดีพีประเทศ 

แต่ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวอียิปต์ได้รับผลกระ                                                                

ทบอย่างหนักจากความวุ่นวายทางการเมืองโดยมีการปฏิวัติในปี 

2554, เกิดเหตุก่อการร้ายหลายครั้ง และปัจจุบันจากการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา.

ท

คลองดัตช์ เมืองนีกอมโบ ประเทศศรีลังกา

ชายหาดสำาหรับจอดเรือหาปลาในเมืองนีกอมโบ ด้านขวามือของภาพมีการตากปลาแห้งจำานวนมาก

โบสถ์เซนต์แมรีของนิกายโรมันคาทอลิก โบสถ์คริสต์

ขนาดใหญ่ที่สุดในนีกอมโบ
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5ตางประเทศ

นิยมมากขึ้น ป 2020 เห็นภาพนี้ชัดเจน สิทธิเสรีภาพประชาชนถูกปด

กั้นมากกวาเดิม 

ประการที่ 5 การเลือกตั้งไมน�าเช� อถือ

นับวันคนสงสัยวาการเลือกตั้งโปรงใสหรือไม แมกระทั่งเลือก

ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐป 2020 ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมปกลาวหาวา

ไมโปรงใส แมจะขาดหลักฐานแตทําใหคนอเมริกันจํานวนมากไมเช� อ

ถือการเลือกตั้ง ดานกองทัพเมียนมาอางการเลือกตั้งไมโปรงใส เขา

ควบคุมอํานาจรัฐบาลเม� อเดือนกุมภาพันธ 2021 สถานการณเชนนี้เกิด

ในหลายประเทศ เชน บราซิล เม็กซิโก เปรู

ประการที่ 6 วัคซีนโควิด-19 กระจายไมทั่วถึง

รวมทั้งการตอตานวัคซีน ทําใหการฉีดวัคซีนลาชาและโรค

ระบาดยืดเยื้อออกไป ซึ่งเปนการจํากัดเสรีภาพพื้นฐานการใชชีวิต

โอกาส:

ประการแรก ปรับตัวยืดหยุนกวาเดิม

หลายประเทศสามารถปรับปรุงเปนประชาธิปไตยยืดหยุนตาม

สถานการณ ยังคงรักษาหลักการประชาธิปไตยแมปฏิบัติไมเหมือนเดิม 

พรรคการเมืองสหรัฐจัดประชุมออนไลน จัด virtual party convention 

มีแอปพลิเคชันชวยใหนักการเมืองกับประชาชนติดตอใกลชิดกัน

ประการที่ 2 ปรับกฎระเบียบเลือกตั้งที่รักษาประชาธิปไตย

โรคระบาดทําใหเกิดขอกําจัดหลายอยางที่ลดความเปน

ประชาธิปไตย แตรัฐบาลหลายประเทศปรับตัวใหการเลือกตั้งดํารง

ความเปนประชาธิปไตยมากสุด พรอมกับปองกันโรคระบาด ดึงคนให

ออกมาใชสิทธิ์ไดมาก เชน เกาหลีใตใหคนปวยในโรงพยาบาล ผูกักตัว

ในบานสามารถลงคะแนนที่บาน ใชเทคโนโลยี augmented reality 

ลายเดือนพฤศจิกายน 2021 สถาบันระหวางประเทศเพ� อ

ความชวยเหลือดานประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (องคกร 

IDEA หรือ International IDEA) ในสวีเดน เผยแพรงาน

วิจัย “The Global State of Democracy Report 2021 - Building 

Resilience in a Pandemic Era” สะทอนประชาธิปไตยโลกชวง

ป 2020-2021 ในยุคโควิด-19 มีสาระสําคัญดังนี้

องคกร IDEA แบงการปกครองเปน 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก 

ระบอบประชาธิปไตย อํานาจนิยมและแบบลูกผสม (hybrid) 2 แบบ

หลังไมถือวาเปนประชาธิปไตย

ระบอบที่นับวาเปนประชาธิปไตย เง� อนไขขั้นต่ําสุดคือฝายคาน

ตองมีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดจริง ลําพังมีการเลือกตั้งไมนับวาเปน

ประชาธิปไตย 

ระบอบลูกผสม (hybrid) สังคมการเมืองเปดกวางมากกวา

ระบอบอํานาจนิยม เชน ประชาสังคมทํางานได ส� อมวลชนมีเสรีภาพ 

แตยังเปดกวางไมพอ เชน รัสเซีย

ตามเกณฑองคกร IDEA ทุกวันนี้ประชากรโลก 70% อยูใน

ระบอบที่ไมเปนประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยกําลังถดถอย มีเพียง 

9% เทานั้นที่อยูในประเทศที่ประชาธิปไตยเขมแข็ง

ความทาทาย: 

ประการแรก อํานาจนิยมแผกวางยิ่งขึ้น 

นับจากป 2016 ประชาธิปไตยโลกถดถอยเร� อยมา สถานการณ

ลาสุดจํานวนประเทศที่กําลังเคล� อนเขาหาอํานาจนิยม (หรือเปนอํานาจ

นิยม) มีมากกวาประเทศที่เปนประชาธิปไตย 3 เทาตัว โรคระบาด

โควิด-19 สงเสริมทิศทางนี้และคาดวาเปนเชนนี้ตอเน� องอีก 5 ป

จีนเปนอํานาจนิยมเพราะรัฐบาลเขาถึงขอมูลสวนตัวของทุกคน 

ไมมีอะไรปดกั้น รัฐใชเอกชนเปนเคร� องมือเขาถึงขอมูลบัญชีธนาคาร 

การใชจายของแตละคน มีกลองจับภาพหลายลานตัวเฝาดูความ

เคล� อนไหวแตละคนดวยเทคโนโลยีจดจําใบหนา

ประการที่ 2 พรรคการเมืองใชเทคนิคของพวกอํานาจนิยม

แมในประเทศที่ประชาธิปไตยเขมแข็งแตการเลือกตั้งใช

แนวทางของพวกอํานาจนิยมมากขึ้น อีกทั้งประชาชนจํานวนไมนอย

สนับสนุน การแบงขั้วทางการเมืองอยางรุนแรงเปนอีกสาเหตุทําให

ประชาธิปไตยถดถอย พวกที่เรียกตัวเองวาเปนฝายประชาธิปไตยหลาย

พรรคเลือกที่จะเอาชนะมากกวาสงเสริมประชาธิปไตย

ประการที่ 3 ถดถอยในประเทศที่มีประชากรมาก

ปญหาใหญคือในหมูประเทศที่ปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตย พบวาประชาธิปไตยกําลังถดถอยอยางรวดเร็ว พรรค

รัฐบาลคอยๆ ออกกฎระเบียบใหการเลือกตั้งเอื้อพวกตน ทยอยกีดกั้น

เสรีภาพส� อกับการแสดงออกของประชาชน ชวงโควิด-19 ระบาดใน

ขณะนี้ 90 ประเทศออกกฎหมายหรือมาตรการปดกั้นการแสดงออก

หวังสกัดขาวปลอมโรคระบาด แตกฎหมายเหลานี้บางสวนถูกนําไปใช

ปดกั้นเสรีภาพประชาชนที่ไมเกี่ยวของกับโรคระบาด

สภาพเชนนี้เกิดขึ้นทั่วไปแมในประเทศที่มีประชากรมาก เชน 

บราซิล อินเดีย สหรัฐ 

ประการที่ 4 เปนอํานาจนิยมรุนแรงขึ้น

ประเทศที่ปกครองดวยอํานาจนิยมกับลูกผสมมีความเปนอํานาจ

ประชาธิปไตยโลกในยุคโควิด-19

www.chanchaivision.com

ภาพ: กรอบแนวคิดประชาธิปไตยขององคกร IDEA

เครดิตภาพ: https://www.idea.int/gsod/sites/default/files/2021-11/the-global-state-of-democracy-2021_0.pdf

(AR) หลายประเทศมีผูไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาปกติ

ประการที่ 3 นักประชาธิปไตยเคล� อนไหวเขมแข็ง

ตลอดป 2020-21 นักประชาธิปไตยหลายประเทศเคล� อนไหว

เขมแข็ง โดยเฉพาะที่เบลารุส คิวบา เอสวาตีนี (Eswatini - อยูในทวีป

แอฟริกา) ฮองกงและเมียนมา หลายประเทศเคล� อนไหวแกปญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเหยียดเชื้อชาติ

ประการที่ 4 มุงหนาสูประชาธิปไตย

บางประเทศเชนพรรคฝายคานแซมเบีย สามารถฝาดาน

เอาชนะเลือกตั้งแมฝายรัฐบาลใชกลวิธีหลายอยาง

ประการที่ 5 ภาคเอกชนสนับสนุนประชาธิปไตย

บริษัทเอกชนบางแหงสนับสนุนประชาธิปไตยบางประเด็น เชน 

พฤติกรรมของรัฐบาลจีนตอพวกอุยกูร เปนกรณีที่บริษัทเอกชนอียูมี

สวนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ประการที่ 6 ระบอบอํานาจนิยมไมสามารถจัดการโรคระบาด

ไดดีกวาประชาธิปไตย

แมขอมูลมีนอยและไมน�าเช� อถือ

3 แนวทางตอตานระบอบอํานาจนิยม:

1) ใหคํามั่นสัญญา (Deliver)

รัฐบาลตองหารืออยางใกลชิดภาคประชาสังคม รวมทําสัญญา

ประชาคมใหม เขาถึงสิ่งที่ประชาชนตองการกับสิ่งที่รัฐบาลทําไดจริง 

สัญญาประชาคมใหมจะเปนแนวทางพัฒนาระยะสั้นกับระยะยาว 

แกไขปญหาความไมเทาเทียมที่ทวีขึ้นมากในยุคโควิด-19 ปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชัน พัฒนาประเทศโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม สรางระบบ

นิเวศยั่งยืน พรรคการเมืองรับฟงความคิดเห็นของคนหนุมสาว

2) ฟนฟูใหม (Rebuild)

มีงานวิจัยชี้วาการเลือกตั้งที่ โปรงใสกับพรรคการเมืองที่ทํางาน

เพ� อประชาชน เปนหัวใจทําใหสังคมมีความยุติธรรม ไดรับสวัสดิการ

เต็มเม็ดเต็มหน�วยและลดความเหล� อมล้ํา

รัฐบาลที่ตรวจสอบไดจริงตองมีระบอบรัฐสภาที่เขมแข็ง ฝาย

คานทํางานมีประสิทธิภาพ ตุลาการเปนอิสระและส� อมวลชนทํางาน

ดวยความซ� อสัตย

รัฐบาล พรรคการเมือง ผูดูแลการเลือกตั้งและส� อมวลชนตอง

รวมกันปฏิรูปสถาบันประชาธิปไตย ปรับปรุงความสัมพันธตอกันเพ� อ

รวมเผชิญความทาทายตางๆ สรางขีดความสามารถใหมๆ การเลือกตั้ง

ที่น�าเช� อถือ ปกปองเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบถวงดุลกัน

และกันอยางมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไววางใจนักการเมืองซึ่งเปน

ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยที่เขมแข็ง

3) ปองกัน (Prevent)

รัฐบาล ภาคประชาสังคมและส� อมวลชนตองรวมกันตอตาน

อํานาจนิยม ปองกันประชาธิปไตยถดถอย ดวยการใหการศึกษาคนทุก

ระดับ ตรวจสอบเสาหลักประชาธิปไตย ประชาชนมีสวนรวมอยางกวาง

ขวาง เขาถึงขอมูลตางๆ และเรียนรูแบบอยางประชาธิปไตยที่ดีในประ

เทศอ� นๆ สรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย วางแนวปองกันประชาธิปไตย

รายงานลาสุดขององคกร IDEA ตอกย้ํารายงานขององคกรดัชนี

ประชาธิปไตยอ� นๆ ที่ตางชี้วาประชาธิปไตยถดถอยอํานาจนิยมแผขยาย 

สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในหลายประเทศแมกระทั่งประเทศที่ประชาธิปไตย

เขมแข็ง เปนสถานการณที่ควรติดตาม.

ป

เบบี้ โยดา • ตุกตาลูกโปงขนาดยักษรูปเบบี้โยดารวมขบวน

แหวันขอบคุณพระเจาของหางเมซีส ครั้งที่ 95 ที่นิวยอรก

เม� อวันที่ 25 พ.ย.2564

ปนตัวเปลา • อะแลง โรแบรต นักปนเอ็กซตรีมชาวฝรั่งเศส ปนอาคารระฟาในเมืองแฟรงกเฟรตดวยตัวเปลาโดยไมมีเคร� องปองกัน เม� อวันที่ 23 พ.ย.2564

เพิ่มอุน • ชาวจีนคลุมผานวมเพ� อความอบอุนขณะขี่รถ

จักรยานยนตบนทองถนนในเมืองเหลียนหยุนกัง มณฑลเจียงซู 

ไมมีบาน • ชายไรบานนอนบนทางเทาหนารานคาในเมืองมิวนิกของเยอรมนี

ทุกวันนี้ประชากรโลก 70% อยูในระบอบที่ไมเปนประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยกําลังถดถอย มีเพียง 9% 

เทานั้นที่อยูในประเทศประชาธิปไตยเขมแข็ง โควิด-19 เปนอีกปจจัยทําใหสถานการณย่ําแยลง

ขอนั่งดวย • นักทองเที่ยวนั่งถายรูปคูกับประติมากรรม 

‘Absorbed by Light’ ผลงานของคาโรไลน ฮินซ ประติมากร

เยอรมัน ออกแบบโดยกาลา เมย ลูคัส ศิลปนชาวอังกฤษ ที่

เมืองโปรเกรโซของเม็กซิโก

ทลายปลอง • ปลองไฟของโรงไฟฟาวอลเลอราแวงในเมืองลิธโกวของออสเตรเลียที่ไมไดใชงานแลว 

ถูกระเบิดทําลายทิ้งเพ� อนําที่ดินมาใชประโยชน เม� อวันที่ 24 พ.ย.2564
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อาร์ทีบีฯ เปิดตัวหูฟังจากแบรนด์ Audio-Technica

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค้� 

Gadget ร�ยใหญ่ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำ�หน�่ยสินค้�ภ�ยใต้

แบรนด์ Audio-Technica (ออดิโอ เทคนิก้�) แบรนด์หูฟังอันดับ 1 ของญี่ปุ่น 

10 ปีซ้อน รุกเปิดประสบก�รณ์ใหม่ในก�รฟังเสียงเพลงคุณภ�พไม่หยุด 

ด้วยก�รส่งสุดยอดนวัตกรรม

หูฟัง “ATH-SQ1TW” ลุย

ตล�ดขย�ยฐ�นคนรักเสียง

เพลงคุณภ�พอย�่งต่อเนื่อง 

โดย ATH-SQ1TW เป็นหูฟัง 

True Wireless ระดับพรีเมียม 

ที่ม�พร้อมก�รออกแบบอย่�ง

โดดเด่น ในรูปทรงสี่เหลี่ยม

สวยง�มไม่ซ้ำ�ใคร สีสันสดใส 

แถมขน�ดยังกะทัดรัด น้ำ�หนัก

เบ� ทำ�ให้สวมใส่สบ�ย ฟัง

เสียงเพลงได้เต็มอรรถรส

นอกจ�กนี้ ยังม�พร้อมกับก�รถ่�ยทอดเสียงที่คมชัดด้วยเทคโนโลยี

เสียงสุดล้ำ�ม�กม�ย ไม่ว�่จะเป็นไดรเวอร์ขับเสียงขน�ด 5.8 มิลลิเมตร 

ฟังก์ชัน Hear-Through เพื่อช่วยให้รับฟังเสียงรอบข�้งภ�ยนอกขณะสนทน�

ได้อย่�งชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหูฟัง แถมยังปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน 

รวมถึงโหมด low latency ซึ่งช่วยลดก�รดีเลย์ของเสียง ทำ�ให้คอเพลงสนุก

ไปกับก�รชมคลิปวิดีโออย�่งเพลิดเพลิน

สำ�หรับคนรักในเสียงเพลงคุณภ�พระดับพรีเมียม ส�ม�รถห�ซื้อ

และสัมผัสประสบก�รณ์ฟังเพลงสุดคมชัดจ�กสุดยอดนวัตกรรมหูฟัง True 

Wireless รุ่น ATH-SQ1TW จ�ก “ออดิโอ เทคนิก�้” ได้แล้ววันนี้ที่ ร้�นมั่น

คงแกดเจ็ต, SoundProofBros และตัวแทนจำ�หน�่ย Audio-Technica หรือ

ส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมผ่�นท�ง https://www.facebook.com/

AudioTechnica.Thailand

หัวเว่ยเตรียมรุกตลาดไทยด้วย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้�สร�้ง

คว�มคึกคักให้กับแวดวงไอทีอย�่งต่อเนื่อง ชวนผู้บริโภคร่วมนับถอยหลัง

เตรียมตัวต้อนรับก�รเข้�สู่ตล�ดประเทศไทยอย�่งเป็นท�งก�รของ HUAWEI 

Vision S สม�ร์ทวิชั่นที่ม�พร้อมกับคอนเซ็ปต์ Beyond TV ซึ่งจะปฏิวัติ

ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมล้ำ�สมัย พร้อมด้วย

อีกหนึ่งไฮไลต์เด็ดส่งท�้ยปีกับก�รเผยโฉมอย่�งเป็นท�งก�รครั้งแรกของ 

HUAWEI MateView GT 27 นิ้ว เกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่นล�่สุดจ�กหัวเว่ยที่

รังสรรค์ม�เพื่อตอบโจทย์ก�รใช้ง�นของบรรด�เกมเมอร์ โดยเฉพ�ะ ง�นนี้

บอกเลยว่�ไม่ธรรมด�แน่นอน แล้วพบกัน 1 ธันว�คม 2564 นี้

คว�มพิเศษยังไม่หมดเพียงเท�่นั้น เพื่อเป็นก�รต้อนรับ Beyond TV 

เข�้สู่ตล�ดประเทศไทยเป็นครั้งแรก หัวเว่ยจัดให้แบบไม่มีกั๊กสำ�หรับผู้ที่

สนใจอย�กจับจอง HUAWEI Vision S กับโอก�สสุดท้�ยที่จะได้รับคูปอง

ส่วนลดพิเศษมูลค�่สูงสุดถึง 3,000 บ�ท โดยส�ม�รถลงทะเบียนรับคูปองได้                 

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564 นี้เท่�นั้น ส่วนใครที่กำ�ลังรอคอยโปรโม

ชั่นเฉลิมฉลองก�รเผยโฉมอย่�งเป็นท�งก�รของ HUAWEI MateView GT 

27 นิ้ว อดใจรออีกไม่น�น ในระหว่�งนี้ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รต�่งๆ ได้ท�ง

เฟซบุ๊กเพจ Huawei Mobile TH หรือผ่�นช่องท�งของตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�ง

เป็นท�งก�รทั้ง JD Central, Shopee และ Lazada.

นช่วงที่ผ่านมา “แม่รู้ดี”                 

แชตบอตตรวจสอบข้อเท็จ

จริงอัจฉริยะที่เชื่อมโยงเข้�กับ                                                    

แอปพลิเคชัน LINE ก็ได้มีผู้ใช้

ง�นกว่� 50 ล้�นคนในประเทศไทย ให้

เข้�ถึงฐ�นข้อมูลที่กว้�งที่สุดเพื่อตรวจสอบ

ข้อมูล-ข่�วส�ร ร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงชั้นนำ�ของไทย 5 แห่ง เพื่อต่อสู้กับ

ข้อคว�มเท็จและข้อคว�มที่เป็นอันตร�ยที่มี

จำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น โดยแม่รู้ดีส�ม�รถใช้ตรวจ

สอบข้อคว�มที่น่�สงสัยแบบเรียลไทม์และช่วย

ปกป้องคนไทยจ�กข่�วปลอมและข้อคว�ม

หลอกลวงออนไลน์ ฐ�นข้อมูลพันธมิตรของ

แม่รู้ดีครอบคลุมหัวข้อและข�่วส�รที่หล�ก

หล�ย รวมถึงด้�นสุขภ�พ ก�รเมือง โควิด 

และเศรษฐกิจ เป็นต้น

ขณะเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและระบุข้อคว�ม

ที่น่�สงสัย แม่รู้ดีได้ร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบข้อ

เท็จจริงชั้นนำ� 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ต่อต�้นข่�วปลอม

ประเทศไทย, ไทยดีไอแมชีน (Thai D.I. Machine), อย. 

เช็ก ชัวร์ แชร์, COFACT ประเทศไทย และสปริงนิวส์ 

เพื่อตรวจสอบข้อคว�มแบบเรียลไทม์เมื่อมีก�รแชร์บน

แชต LINE แม่รู้ดีจะช่วยตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่แท้จริง

และได้รับก�รยืนยันกับผู้ใช้ง�น ทั้งข้อมูลด้�นสุขภ�พ 

ข่�วที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ก�รเงิน ก�รเมือง และ

ข่�วทั่วไป จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยศูนย์ต่อ

ต้�นข่�วปลอมช่วงระหว�่ง 1 ตุล�คม 2563  ถึง 30 

มิถุน�ยน 2564 มีจำ�นวนผู้แชร์ข่�วปลอมม�กกว่� 20 

ล้�นคนในประเทศไทย

นางสาวฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ หัวหน้าฝ่ายการ

ตลาด Gogolook ประเทศไทย กล่�วว่� ข้อคว�มน่�

สงสัยและข�่วหลอกลวงแพร่กระจ�ยท�งออนไลน์ได้ง่�ย

และมีคว�มซับซ้อนที่จะตรวจสอบม�กขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้

ระบุได้ย�กว่�ข้อคว�มไหนคือคว�มจริงหรือหลอกลวง 

แม่รู้ดีเป็นแชตบอตอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ส�ม�รถระบุ

ข้อคว�มที่ไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ และเมื่อผนวกคว�ม

ร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้นนำ�ของไทยที่

มีคว�มน่�เชื่อถือ เร�จะส�ม�รถขย�ยขีดคว�มส�ม�รถ

ของแม่รู้ดีและยังช่วยเพิ่มก�รสนับสนุนด้�นข้อมูลให้

กับผู้ใช้ง�นใน

ประเทศไทยได้อีก

ด้วย

แม่รู้ดี

ส�ม�รถใช้ได้ทั้ง

ก�รแชตแบบเดี่ยว

หรือแชตแบบกลุ่ม

บน LINE ใช้ง�น  

ง่�ยเพียงเพิ่ม                     

เพื่อนด้วยไอดี                   

@maeroodee 

ฟีเจอร์ตรวจสอบ

ข้อคว�มแบบกลุ่ม

ส�ม�รถทำ�ได้ โดย

เชิญแม่รู้ดีเข้�สู่

กลุ่มแชตของคุณ 

แม่รู้ดีจะทำ�ง�น

ทันทีโดยเปรียบ

เทียบข้อคว�ม

ที่น่�สงสัยโดย

อัตโนมัติกับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วในฐ�นข้อมูลที่จัดทำ�

โดยพันธมิตรผู้เชี่ยวช�ญดังนี้

COFACT Thailand แพลตฟอร์มและชุมชน

ในก�รตรวจสอบข้อมูลข่�วส�ร เพื่อแสวงห�คว�มจริง

ร่วม บนฐ�นก�รใช้เทคโนโลยีภ�คพลเมือง และหลัก

ว�รส�รศ�สตร์ ในก�รสืบค้น คัดกรองข่�วส�ร เพื่อส่ง

เสริมคว�มฉล�ดของพลเมืองยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มดัง

กล่�วร่วมมือกับ สสส. มูลนิธิฟรีดริชเน�มัน สภ�ก�ร

สื่อมวลชนแห่งช�ติ กองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและ

สร้�งสรรค์ ไทยพีบีเอส สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย และสถ�บันชั้นนำ�อีกม�กม�ย

Anti-Fake News Center (AFNC) หรือศูนย์

ต่อต้�นข่�วปลอมประเทศไทย เกิดขึ้นจ�กคว�มคิดริเริ่ม

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมมือ

กับกองบัญช�ก�รตำ�รวจสืบสวนสอบสวนอ�ชญ�กรรม

ท�งเทคโนโลยี (CCIB) สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ และ

แชตบอต ‘แม่รู้ดี’ ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่งฐานข้อมูล  

ใ

แชตบอต ‘แม่รู้ดี’

AWS เพิ่มโควตาส่งข้อมูลออกจากคลาวด์ฟรี 100GB

AWS ประก�ศเพิ่มโควต�ส่งข้อมูลออกจ�กคล�วด์ จ�กเดิม 1GB ต่อเดือนต่อ

ภูมิภ�ค กล�ยเป็น 100GB ต่อเดือน และห�กส่งข้อมูลผ่�น CloudFront ที่เป็นบริก�ร 

CDN ของ AWS ก็จะส่งได้ฟรีถึง 1TB ต่อเดือนจ�กเดิม 50GB ต่อเดือนอีกด้วย โดยที่

โควต�ฟรีนี้จะเริ่มใช้ง�นวันที่ 1 ธันว�คมนี้ ส่งผลให้เดือนหน�้ผู้ใช้ทุกร�ยยกเว้นผู้ใช้

บริก�รในจีนและคล�วด์รัฐบ�ล จ่�ยค่�บริก�รลดลง เช่น CloudFront มีค�่บริก�รใน

ไทย 0.120 ดอลล�ร์ต่อกิกะไบต์ หรือประม�ณ 4 บ�ท นโยบ�ยร�ค�ใหม่นี้ก็จะทำ�ให้ผู้

ใช้ลดค่�ใช้จ่�ยลงไปได้เดือนละ 4,000 บ�ท

ทั้งนี้ ค่�แบนด์วิดท์นับเป็นจุดอ่อนที่คู่แข่งของ AWS โจมตีเสมอม� เนื่องจ�ก

คิดต�มปริม�ณข้อมูล และร�ค�ค่อนข�้งสูงม�ก โดยค่อยปรับร�ค�ลงแบบเดียวกับ

บริก�รอื่นๆ เช่น ค�่ซีพียูหรือสตอเรจที่มักปรับร�ค�เรื่อยๆ

ซัมซุงประกาศตั้งโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ที่เทกซัส

ซัมซุงประก�ศลงทุนตั้งโรงง�นผลิตชิปแห่งใหม่ที่เมือง Taylor ในรัฐเทกซัส โดย

มีมูลค่� 1.7 หมื่นล�้นดอลล�ร์ ขณะนี้ยังไม่ระบุว�่จะใช้กระบวนก�รผลิตระดับใด 

แต่ยืนยันว่�จะเป็นฐ�นก�รผลิตสำ�คัญเทียบเท�่กับโรงง�นใหม่ในเมือง Pyeongtaek 

องค์กรอื่นๆ อีกกว�่ 200 หน่วยง�น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญห�ข่�วปลอมที่เผยแพร่บนโลก

ออนไลน์

ไทยดีไอแมชีน (Thai D.I. Machine) เว็บไซต์

ตรวจสอบข่�วปลอม ใช้ประกอบก�รตัดสินใจก่อนแชร์

ข่�ว ช่วยชะลอก�รแพร่กระจ�ย พัฒน�โดยหน่วยปฏิบัติ

ก�รวิจัยและพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ด้�นคว�มรอบรู้ท�ง

ดิจิทัลและก�รรู้เท่�ทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

อย. เช็ก ชัวร์ แชร ์เป็นโครงก�รที่ดำ�เนิน

ง�นโดยกองพัฒน�ศักยภ�พผู้บริโภค สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) กระทรวงส�ธ�รณสุข โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อลดก�รให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับปัญห�

ด้�นสุขภ�พของคนไทย โดยเน้นเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภ�พ เช่น ย� อ�ห�ร เครื่องสำ�อ�ง เครื่อง

มือแพทย์ วัตถุอันตร�ยที่ใช้ในบ้�นเรือน และวัตถุเสพ

ติด เป็นต้น

สปริงนิวส์ จ�กสื่อมวลชนที่มีประสบก�รณ์ง�น

ข่�วและสังคมม�ย�วน�นกว่� 10 ปี เล็งเห็นว�่ปัญห�

ข่�วปลอมเป็นปัญห�สำ�คัญ และส่งผลกระทบใหญ่หลวง

ได้ในปัจจุบัน SPRiNG NEWS ในฐ�นะสื่อมวลชน จึง

ไม่อ�จปฏิเสธคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ในก�รตรวจสอบ

ข้อมูลข�่วส�รที่

เคลือบแคลง ไม่

ชัดเจน หรือเป็น

เท็จ ให้ประช�ชน

ได้รับข้อมูลที่ถูก

ต้อง จึงได้จัดทำ�

โครงก�ร “Fact 

Check” เพื่อ

กระตุ้นเตือน

สังคมถึงก�ร

ตรวจสอบก่อน

ตัดสินใจเชื่อ รวม

ทั้งเสนอตัวเป็น 

Fact Checker 

เผยแพร่ผลก�ร

ตรวจสอบข้อมูล

ข่�วส�รที่น่�

สงสัย ผ่�นช่อง

ท�งสื่อออนไลน์

นอกจ�ก

ก�รตรวจสอบข้อคว�มและข่�วที่น่�สงสัยแล้ว แม่รู้ดี

ยังส�ม�รถใช้เพื่อระบุหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยโดย

ตรวจสอบกับ Whoscall ที่มีหม�ยเลขโทรศัพท์อยู่ในฐ�น

ข้อมูลทั่วโลกม�กกว่� 1.6 พันล้�นเลขหม�ย ส่วน Have I 

been pwned? เว็บไซต์ที่ตรวจสอบว�่บัญชีและรหัสผ่�น 

เคยถูกแฮ็กหรือคุกค�มจ�กเว็บไซต์ต่�งๆ หรือไม่ และยัง

ส�ม�รถตรวจสอบคว�มปลอดภัยของลิงก์ที่น่�สงสัย ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ส�ม�รถตรวจสอบผ�่นแชตบอตไลน์แม่รู้ดี

อย�่งไรก็ต�ม แม่รู้ดีเป็นบริก�รฟรีที่พัฒน�

โดย Gogolook เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันก�ร

ฉ้อโกงชั้นนำ�ระดับโลก ซึ่งรวมถึง Whoscall แอปพลิเค

ชันระบุตัวตนส�ยเรียกเข้�ที่ไม่รู้จักและป้องกันสแปม 

ม�ร่วมต่อต�้นข้อมูลเท็จกันตั้งแต่วันนี้ โดยให้แม่รู้ดีช่วย

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพียงแค่เสิร์ชไอดี @maeroodee 

บน LINE แล้วเพิ่มเพื่อนในแชตและเชิญเข้�กลุ่ม LINE 

ของคุณ.

  

• LINE ประเทศไทย เชื่อในศักยภ�พ            

ครีเอเตอร์ไทย มุ่งสนับสนุนคว�มส�ม�รถต่อยอด

ผลง�นสู่ระดับโลก สร�้งสรรค์ร�ยก�ร THE NEXT 

CREATORS เรียลลิตี้โชว์รูปแบบใหม่ผนวกคว�มรู้

คู่คว�มบันเทิง เปิดโอก�ส 6 ครีเอเตอร์ด�วรุ่งหน้�

ใหม่ ส�นฝันแสดงฝีมือพัฒน�ผลง�นตอบโจทย์ธุรกิจ

และแบรนด์ระดับโลก พร้อมออกอ�ก�ศให้คนไทยได้

รับชมผ�่นโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ (ดิจิทัลทีวีช่อง 23) 

ทุกวันจันทร์ เวล� 21.30 น. หรือรับชมรีรันในเวล� 

22.30 น. ได้บน LINE TV และ LINE TODAY เริ่ม 

EP แรก 6 ธันว�คม 2564 นี้

ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มรับชมร�ยก�ร THE 

NEXT CREATORS ได้ท�งช่องเวิร์คพอยท์ (ทีวีดิจิทัล

ช่อง 23) ทุกวันจันทร์ เวล� 21.30 น. เริ่มตั้งแต่จันทร์

ที่ 6 ธันว�คม 2564 เป็นต้นไป โดยส�ม�รถดูรีรัน

เวล� 22.30 น. ของวันที่ออกอ�ก�ศใน LINE TV และ 

LINE TODAY ห้�มพล�ด! ชมไฮไลต์ก่อนเริ่มแข่งขัน 

(EP 0) ได้ในวันที่ 25 พฤศจิก�ยนนี้ เวล� 21.30 น. 

ท�ง LINE TV #THENEXTCREATORS #ล�่ท�้ฝัน

• แกร็บ ประเทศไทย โดย จันต์สุดา ธนานิต

ยะอุดม ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ร่วมกับ ชลิยา จุลโมกข์ สุชาโต ผู้อำานวยการฝ่าย

การตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทร่ี (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้นำ�ตล�ดอ�ห�รเสริมสุขภ�พของประเทศไทย และ

ภูมิภ�คเอเชีย ส่งแคมเปญ “เท่ียวเถิดชาวไทย” ร่วม

กระตุ้นเศรษฐกิจก�รท่องเท่ียวภ�ยในประเทศด้วยก�ร

จัดโปรโมช่ันพิเศษชวนคนไทยออกเดินท�งในช่วงส่งท้�ย

ปล�ยปี โดยมอบส่วนลดค่�บริก�รเรียกรถผ่�นแอปพลิ

เคชัน Grab สูงสุดถึง 60% สำ�หรับผู้ใช้บริก�รคร้ังแรก 

และส่วนลด 30% สำ�หรับผู้ใช้บริก�รปัจจุบัน  พร้อมเติม

พลังให้คนไทยฮึบแล้วไปเท่ียวต่อด้วยก�รแจกแบรนด์ซุป

ไก่สกัดฟรี! รวมกว่� 75,000 ขวดในทุกเท่ียวก�รเดินท�ง

ให้กับผู้ใช้บริก�ร JustGrab หรือ GrabCar ต้ังแต่วันน้ี

จนถึง 31 ธันว�คม 2564 หรือจนกว่�สินค้�จะหมด

• การ์มิน ผู้นำ�ด้�นผลิตภัณฑ์จีพีเอสสม�ร์ท                                                           

วอตช์ระดับโลก ภ�ยใต้ Every Beat of Life 

นวัตกรรมที่ก้�วทันทุกจังหวะของชีวิต ส่ง “เฮลท์ 

แคมเปญ” เดินหน้�รุกตล�ดคนไทยที่รักสุขภ�พ 

กระตุ้นยอดข�ยในช่วงเทศก�ลแห่งคว�มสุข พร้อม

เผยข้อมูลด้�นสุขภ�พปี 2564 ระบุคนไทยมีอัตร�ก�ร

เผ�ผล�ญเฉลี่ยขณะพักอยู่ในอันดับรั้งท�้ย อีกทั้งยังมี

ก�รจับมือกับ พญ.ธิด�ก�นต์ รุจิพัฒนกุล หรือ หมอ

ผิง ร่วมปลุกกระแสเฮลตี้ ด้วย 8 เทคโนโลยีด้�น

สุขภ�พในสม�ร์ทวอตช์จ�กก�ร์มินตัวช่วยเฝ�้ระวัง

คว�มผิดปกติแบบต่อเนื่อง

• AnyMind Group ผู้ให้บริก�รแพลตฟอร์ม

ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน (End-to-end 

commerce enablement platform) ในวันนี้ ได้

ประก�ศว�่ AnyManager แพลตฟอร์มเพื่อช่วย

ขับเคลื่อนก�รเติบโตของสื่อและอีคอมเมิร์ซ ได้รับ

ร�งวัลด้�นนวัตกรรม (Innovation Award) จ�ก

โปรแกรม Google Certified Publishing Partner ใน

ระหว่�งก�รประชุมสุดยอด GCPP หรือ Google 

Certified Publishing Partner ด้วยคว�มส�ม�รถของ

แพลตฟอร์มที่เหนือกว่�บริษัทและแพลตฟอร์มอื่นๆ 

ของ GCPP ในระดับส�กล โดย AnyManager ได้รับ

เลือกในก�รเข�้ชิงร�งวัลนี้เนื่องจ�กมีก�รเพิ่มฟีเจอร์

ใหม่ๆ เข้�ม�ม�กม�ยในช่วงปีที่ผ่�นม� ทั้งก�รวิ

เคร�ะห์แอปพลิเคชัน ก�รสร้�ง Web Stories แบบไม่

ต้องใช้ โค้ด และก�รวิเคร�ะห์ โซเชียลมีเดีย.

ประเทศเก�หลีใต้ โดยซัมซุงนั้นมีโรงง�นผลิตชิปในสหรัฐอเมริก�อยู่แล้วที่เมือง 

Austin ห�่งออกไปเพียง 25 กิโลเมตร ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่เลือกตั้งโรงง�นใหม่ที่เมือง 

Taylor ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กันนั้น ก็เพื่อให้แชร์ทรัพย�กรกันได้ง่�ย

สำ�หรับโรงง�นแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้�งในครึ่งแรกของปี 2022 และมีเป�้หม�ย

เริ่มเดินส�ยก�รผลิตจริงในครึ่งหลังของปี 2024 โดยตอนนี้อเมริก�กำ�ลังเป็นพื้นที่ยอด

นิยมของก�รตั้งโรงง�นผลิตชิป จะเห็นได้ว่�เมื่อปี 2020 TSMC ประก�ศตั้งโรงง�น

ใหม่ไปก่อนแล้ว และอินเทลเองก็เพิ่งเริ่มก่อสร้�งโรงง�นของตัวเองเมื่อไม่กี่เดือนที่

ผ่�นม�

Vivo เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่รองรับ 5G

Vivo เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่รองรับ 5G เด่นเรื่องกล้องหน้� 44MP f/2.0 ม�

พร้อม Autofocus, Eye Autofocus ถ่�ยภ�พกล�งคืน AI Extreme Night และโหมด 

Natural Portrait เก็บร�ยละเอียดใบหน้�ที่ธรรมช�ติขึ้นเมื่อถ่�ยภ�พบุคคล กล้องหลัง

เป็นแบบส�มกล้อง กล้องหลัก 50MP กล้องอัลตร�ไวด์ 8MP และกล้องม�โคร 2MP

Vivo V23e 5G ร�ค� 12,999 บ�ท มีให้เลือกสองสี ได้แก่ Sunshine Coast 

และ Moonlight Shadow สั่งซื้อล่วงหน�้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิก�ยน 2564 

ถือว่�เป็นมือถืออีกรุ่น

ที่น่�สนใจสำ�หรับคน

ชอบเซลฟี เพร�ะให้

คุณภ�พและฟีเจอร์

ของกล้องหน�้ม�ไม่

แพ้กล้องหลัง รวมถึง

ช�ร์จเร็ว 44W ช�ร์จ

จ�ก 0-69% ได้ใน 

30 น�ทีอีกด้วย.



และโจ้บอกว่าอยากหา

ประสบการณ์เพิ่มพูนให้กับ

ตัวเองด้วย มองว่าระบบราง

ในบ้านเราน่าจะพัฒนาไปได้

อีกไกล ปัจจุบันก็ขับรถไฟฟ้า

สายสีแดงเส้นทางบางซื่อ-

ตลิ่งชัน และบางซื่อ-รังสิต 

หากผู้ โดยสารได้เจอหน้าค่า

ตาทั้งคู่ก็สามารถทักทายได้

นะครับ

โจ แฝดผู้พี่กล่าว

ว่า อยากฝากถึง

คนที่กำาลังสนใจ

ในอาชีพนี้หรือ

สนใจทำางานในระบบรถไฟฟ้าว่า ถ้าบริษัทเปิดรับสมัคร

เข้าทำางาน มีโอกาสให้รีบคว้าโอกาสนั้นไว้ โจกับโจ้ก็

ไม่ได้มีพื้นฐานในการขับรถไฟฟ้ามาก่อน แต่ก็สามารถ

ผ่านการทดสอบมาได้ และยังมีพื้นที่อีกมากที่ให้ทุกคน

ได้แสดงทักษะและความสามารถ หากสนใจทำางานใน

แวดวงระบบรถไฟฟ้ารีบคว้าโอกาสไว้ครับ

สุดท้ายแล้วแฝดสุดเก่ง โจ-โจ้ ได้ฝากทิ้งท้าย

ว่า อยากส่งเสริมเรื่องการใช้บริการระบบขนส่ง

ทางราง ขณะนี้มีการพัฒนามากขึ้น และมองว่ายัง

สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากๆ จึงอยากเชิญชวน

ให้คนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ากันให้มากขึ้น ปัจจุบัน

มองว่ารถไฟฟ้ามีโครงข่ายเชื่อมต่อสามารถเข้าถึงกับ

ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย และค่อนข้างสะดวกสบาย 

ตรงต่อเวลา และถึงที่หมายได้ทันเวลา ซึ่งจะเห็นได้ว่า

วันนี้ราคาน้ำามันแพงขึ้น รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัด 

รถไฟฟ้ายังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำาคัญในการใช้บริการ  

จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ากันมากๆ 

นะครับ.

มื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่ม

คลี่คลาย สิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศการเดินทางและใช้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เช่นเดียวกับ

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ที่จะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์

อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พ.ย.นี้ หลังจากเปิดให้ประชาชนทดลอง

ใช้บริการฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ไม่รอช้า ‘อาทิตย์เอกเขนก’ จะพา

ท่านผู้อ่านไปเปิดวาร์ป “เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า” หรือ “คนขับ

รถไฟฟ้า” สายสีแดงที่เป็น

ฝาแฝดโปรไฟล์ดี ที่จะมาเล่า

ถึงประสบการณ์การทำางาน

มารู้จักกับ 2 หนุ่ม

พี่น้องฝาแฝดโปรไฟล์ดี

สุดพรีเมียม “โจ กฤษฏิ์-

โจ้ กฤษฎา ลี้เทียน”                       

บัณฑิตเกียรตินิยม

อันดับ 1 และ 2 วัย 23 ปี 

จากคณะศิลปศาสตร์ เอก

รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เป็น 

“เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า” 

หรือ “คนขับรถไฟฟ้า”      

โจแฝดผู้พี่เล่าให้ฟังว่าคุ้น

เคยกับรถไฟ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟ รวมทั้งได้ใช้บริการ

รถไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆ จึงทำาให้เกิดความคุ้นชิน และความรู้สึกอยาก

ขับรถไฟ และตอนที่ใกล้จะจบการศึกษาเห็นมีการเปิดรับ

สมัครพอดีจึงรีบสมัครทันที

แน่นอนว่าโจ-โจ้ได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อเดิน

ตามความฝันในสนามสอบที่มีผู้สมัครกว่า 3,000 

คน ซึ่งในตำาแหน่งดังกล่าวรับเพียง 6 คนเท่านั้น 

ถือเป็นรุ่นที่ 3 จากที่ได้เปิดรับสมัคร ทั้งสองคน

สามารถสอบผ่านไปได้ โจ้ แฝดผู้น้อง เล่าถึงที่

มาที่ไปในการก้าวมาสู่การเป็นคนขับรถไฟฟ้า 

ตอนที่ได้รับคัดเลือกไปเป็นนักเรียนแลก

เปลี่ยนที่มหา’ลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้

มีโอกาสใช้บริการระบบรถไฟฟ้าของที่นั่น จึง

เป็นจุดเริ่มต้นทำาให้เกิดความรู้สึกอยากลอง

เป็นคนขับรถไฟฟ้าขึ้นมาทันที

โจ-โจ้เล่าถึงประสบการณ์การเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก รู้สึกตื่นเต้นมากๆ 

ขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจด้วย โจ้เล่าต่อว่า 

กว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถือ

เป็นการผ่านการสอบที่แข่งขันกันค่อนข้างสูง 

ก่อนจะเข้าสอบ โจ-โจ้ต้องอ่านหนังสือที่เน้น

เกี่ยวกับข้อมูลเจาะลึกลงไปของรถไฟฟ้าสีแดง

อย่างหนัก โจ้ก็ฝากถึงน้องๆ รุ่นใหม่ต้องสู้ๆ 

อย่ายอมแพ้ ถ้าแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ก็จะไม่ประสบ

ความสำาเร็จในอนาคต

โจ้ แฝดผู้น้องเล่าต่อว่า ที่ผ่านมาทางบ้านให้การสนับสนุน

อย่างเต็มที่ อยากให้ทำาตามสิ่งที่ต้องการ และตัวเองก็

อยากมีประสบการณ์หลัง

จากเพิ่งเรียนจบ 

แม้ว่าในช่วง

นั้นจะเจอกับ

ปัญหาการแพร่

ระบาดของโควดิ-                      

19 อย่างหนักก็

ไม่ได้ย่อท้อ โจ
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7เศรษฐกิจ

าวเครือซีพีและกลุ่มเทเลนอร์ พิจารณาสร้างความร่วมมือ

อย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) เพื่อปรับโครงสร้าง

องค์กร (Transformation) สู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือ 

Tech Company ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นเทคโนโลยีฮับ เป็นข่าวที่น่ายินดี แต่ก็มีคนมองไปว่าจะก่อให้

เกิดการผูกขาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง ทั้งนี้เพราะ AIS ยังคงอยู่ และ

อาจจะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม 

เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ย่อมมีการพัฒนา

ทั้งสินค้าและบริการที่จะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริโภค เมื่อเครือซี

พีและกลุ่มเทเลนอร์ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่าง

เท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยการสนับสนุนให้บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (DTAC) ตั้งเป้าปรับโครงสร้าง

ธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ภาย

ใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ พร้อมเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ 

การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม และกองทุน สตาร์ทอัป เพื่อสอดรับ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

ความตั้งใจดังกล่าวนี้จะส่งผลทำาให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่

ดีขึ้น ได้รับบริการที่ดีขึ้น ได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่

ดีขึ้น เมื่อผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการดำาเนินการของการควบ

รวมครั้งนี้ ย่อมเป็นผลดีสำาหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทย 

4.0 ให้ความสำาคัญกับ ICT (Innovation. Creativity, Technology) 

ดังนั้นการรวมกันครั้งนี้ย่อมมีส่วนในการทำาให้ยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไทย 4.0 เป็นจริงได้ และการวางวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย

เป็นประเทศดิจิทัลในระดับแนวหน้าของโลกก็จะสามารถเป็นจริง

ได้รวดเร็วกว่า มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากกว่าต่างคน

ต่างทำา เครือซีพีและกลุ่มเทเลนอร์จะร่วมมือกันในลักษณะของ

การถือหุ้นเท่าเทียมกันในบริษัทใหม่ที่จะร่วมกันสร้างขึ้น นอกจาก

นี้ทรูและดีแทคจะดำาเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ทั้งการตรวจสอบ

กิจการของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็นที่พอใจ จะมีการขออนุมัติ

ที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ

ทั้งสองบริษัท และการที่บริษัททั้งสองเป็นบริษัทมหาชน ย่อม

จะต้องดำาเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ตามกฎกติกาของ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การรวมกันครั้งนี้ย่อมเป็นการดำาเนินการที่ประชาชนสามารถ

มั่นใจได้ว่าจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ประชาชนสามารถเชื่อได้ มั่นใจได้ก็คือ การดำาเนิน

การใดๆ ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่อาจจะทำาอะไรที่

บิดเบี้ยว ผิดกฎหมาย ผิดกฎกติกาอย่างแน่นอน การร่วมมือกัน

ครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการขานรับพลวัตของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ที่ติดตามพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีก็จะเห็นว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

(Telecom Landscape) ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก มีทั้งเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำานวยความสะดวก 

(facilitator) และเทคโนโลยีที่ทำาให้หลายสิ่งอย่างที่เป็นไปไม่ได้

ในอดีตกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน (enablers) ผลของ

การพัฒนาของผู้ประกอบการหลายๆ องค์กรทำาให้ตลาดของ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดกว้างขึ้น แข่งขันกันรุนแรงขึ้น ทั้งในระดับโลกาภิวัตน์ 

ระดับภูมิภาค และภายในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความพยายามมากขึ้น ปรับตัวให้

มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับพัฒนาการที่รวดเร็วมากขึ้น

ปัจจัยเหล่าน้ีทำาให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องปรับ

ตัวอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการพัฒนาการบริการเครือข่าย 

(Connectivity) ให้เป็นอัจฉริยะแล้ว ยังต้องเสริมศักยภาพและความ

รวดเร็วในการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) จากโครงข่ายการ

สื่อสารและส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จากการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ประกอบการท่ีมีวิสัยทัศน์ต้องปรับแนวทาง

ในการทำางาน ปรับท้ังโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำางานของ

องค์กร นวัตกรรมด้านสินค้าท่ีนำาเสนอให้แก่ผู้บริโภค นวัตกรรม

ของการบริการ เพื่อประสบการณ์ท่ีดีกว่าของผู้บริโภค เมื่อ

เทคโนโลยีมีปรากฏการณ์ Disruption ผู้ประกอบการก็ต้องขานรับ

ด้วย Transformation การรวมตัวของท้ังสองกลุ่มธุรกิจน้ีจะทำาให้

ประเทศไทยมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมในด้านต่างๆ 

ทำาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งช้ันนำาระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกาภิวัตน์ถือเป็นยุทธศาสตร์

ท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงในยุคของการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน

การปรับโครงสร้างองค์กรของการรวมสองกลุ่มธุรกิจน้ีเป็น

พันธมิตรยุทธศาสตร์ (Strategic Alliance) ทำาให้บริษัทใหม่ท่ีกำาลังจะ

เกิดข้ึนจะเป็นบริษัทเทคโนโลยี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

4.0 ท่ีจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศดิจิทัลช้ันนำาของโลก ก้าว

เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี (Technology Hub) ในระดับภูมิภาค 

โดยโทรคมนาคม (Telecom) จะเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีสำาคัญของโครงสร้าง

ประเทศไทยท่ีจะต้องพัฒนาธุรกิจต่างๆ เพ่ิมเติมในส่วนท่ีมุ่งเน้นด้าน

เทคโนโลยี รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์เทคโนโลยี IOT 

อุปกรณ์อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ดิจิทัลมีเดียโซลูชัน 

นอกจากนั้นแล้ว การรวมตัวกันครั้งนี้จะนำาไปสู่การปรับ

โครงสร้างเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี 

(Tech Startup) โดยการจัดตั้งกองทุน (Venture Capital) เพื่อการ

พัฒนาธุรกิจ Start up ให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่

ในในประเทศไทย และพร้อมที่จะขยายไปสู่สากลด้วยศักยภาพ

การแข่งขันที่เข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการหลายอย่างที่เป็นปัจจัย

ของความสำาเร็จในการแข่งขันเข้าด้วยกัน

• มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (shared resources)

• มีการแบ่งปันข้อมูลกัน (shared information)

• มีการผนึกความสามารถเข้าด้วยกัน (share 

competency)

• มีการดำาเนินยุทธศาสตร์ร่วมกัน (shared strategy)

ทั้งหมดนี้สร้างศักยภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งให้กับ

ประเทศไทย จากข่าวที่ได้ยินมา หลังจากการรวมตัวแล้วบริษัท

ที่เกิดขึ้นใหม่ในคราวนี้ยังมีแผนที่จะศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

(Space Technology) เพื่อนำามาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นการ

เปิดกว้างกรอบความคิดในการทำานวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมด้วยเช่น

กัน การรวมตัวกันครั้งนี้เป็นการก้าวสู่ความเป็นบริษัทเทคโนโลยี

เต็มรูปแบบ และเป็นกุญแจสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาแบบก้าวกระโดด และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กระจาย

ไปทั่วประเทศได้.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รวมกันเพื่อการพัฒนา

เปิดใจ‘โจ

 

กฤษฏิ์-โจ้ กฤษฎา ลี้เทียน’

คนขบัรถไฟฟา้สายสแีดงดกีรบีณัฑติเกยีรตนิยิม

ข่

เ

ลังความสำาเร็จของการประกวดออกแบบบอร์ดเกม

ในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports 

Thailand” ในปีท่ีผ่านมา ภายใต้หัวข้อเก่ียวกับความย่ังยืนด้าน

พลังงาน บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) จึงสานต่อโครงการประกวด

น้ีอีกคร้ังในปีท่ี 2 กับหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน 

(บอร์ด) เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย”

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หัน

มาสนใจเทรนด์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่กำาลังมาแรง และใช้ความคิด

สร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมขึ้นแล้ว การ

ดำาเนินโครงการนี้ยังตอกย้ำาแนวทางการทำาธุรกิจอย่างยั่งยืนของ

บ้านปู ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ในการมุ่งเปลี่ยนผ่าน 

ไปสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นอีกด้วย  

หลังจากที่โครงการได้ปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ผ่าน

เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จึงได้ตัวแทนนิสิตนักศึกษา 31 คน 

จาก 15 มหาวิทยาลัย มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อติดอาวุธ

ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

และออกแบบบอร์ดเกม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสมาคม

ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บริษัท ฮ้อปคาร์ จำากัด ซึ่ง

เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและให้บริการคาร์แชริ่งแห่งแรกใน

ประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานจากหน่วยงานธุรกิจยานพาหนะ

ไฟฟ้าของบ้านปู และผู้เชี่ยวชาญในวงการบอร์ดเกม เพื่อให้ทุกทีม

ได้เติมความรู้และเก็บแรงบันดาลใจเอาไปต่อยอดผลงานบอร์ดเกม

ยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองกันต่อไป 

ภายในงานเวิร์กช็อป รัฐพล สุคันธี ผู้อำานวยการสาย-

สื่อสารองค์กร บ้านปู เล่าให้ฟังว่า “โครงการ BANPU B-Sports 

Thailand เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบ้านปูและทีมงานบอร์ดเกม             

ไนท์ โดยเห็นว่าบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่กำาลังเป็นที่นิยม

มากขึ้นในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในขณะเดียวกันการสร้างบอร์ดเกมเพื่อ

ใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือหัวข้อที่มี

ความสนใจร่วมกันสามารถทำาได้อย่างน่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

ลดทอนข้อจำากัด จึงจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมขึ้น 

โดยนิสิตนักศึกษาจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารใน

บอร์ดเกมอย่างลึกซึ้งผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ นำาองค์ความรู้

ที่ได้รับมาปรับใช้จริงในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาบอร์ด

เกม เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของการประกวด คือการพัฒนาผลงาน

บอร์ดเกมที่ทั้งสนุก และผู้เล่นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

ในคราวเดียวกันอีกด้วย

ด้าน กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำานวยการอาวุโส-

กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด กล่าว

ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นได้

จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีนโยบายที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องของ

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา platform การให้บริการ มี

องค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต มีความพร้อมในการ

ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก

ฝ่าย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย 

และเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำา (Low Carbon 

Society) ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยสิ่งสำาคัญที่ทางบ้านปูอยากเน้น

ย้ำากับน้องๆ ก็คือ จะทำาอย่างไรที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตของ

ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยได้”.

ห

บอร์ดเกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย
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8 Life and City

ป็นครั้งแรกที่สวนลุมพินีจัดทำ� จุดนัดพบ “เพื่อนพ�วิ่ง” เพื่อ

สนับสนุนการออกกำาลังกายของคนพิการที่ไม่สามารถวิ่งคน

เดียวได้ ทั้งนักวิ่งผู้พิการทางสายตา หูหนวก ออทิสติก หรือ

คนพิการที่ใช้วีลแชร์ เพื่อให้คนพิการมีสุขภาพดี โดยจะมีปุ่มสำาหรับ

กดสัญญาณเพื่อให้ผู้ที่วิ่งอยู่บริเวณโดยรอบสวนลุมพินีได้ทราบว่ามี

คนต้องการเพื่อนพาวิ่ง (Guide Runner) อยู่ตรงจุดนัดพบแห่งนี้ และ

สามารถพาออกไปวิ่งด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในเดือน ธ.ค.2564 

จุดเริ่มต้นการเปิดจุดนัดพบ “เพื่อนพาวิ่ง” นี้ กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับเฟซบุ๊ก วิ่งด้วยกัน โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand 

Infrastructure ตัวแทนนักวิ่งพิการ ทีมนักออกแบบจาก Plan B 

และหน่วยงาน กทม.ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาจัดทำาจุดนัด

พบ “เพื่อนพาวิ่ง” เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งานจริง โดยแบ่งรูป

แบบออกเป็นฟังก์ชันสำาหรับเพื่อนรอวิ่ง ประกอบด้วย  เบรลล์บล็อก 

(Braille Block) นำาทางจาก MRT สีลม ไปยังจุดนัดพบ “เพื่อนพาวิ่ง” 

ป้ายนำาทางนักวิ่ง ด้านหน้าประตู 4 สวนลุมพินี และจุดนัดพบ “เพื่อน

พาวิ่ง” จะมีปุ่มกดเพื่อเรียกอาสาสมัครเพื่อนพาวิ่ง ที่นั่งพักรอเพื่อน

พาวิ่ง จุดนั่งพักสำาหรับนักวิ่งวีลแชร์ เสียงสำาหรับนำาทางนักวิ่งผู้พิการ

ทางสายตามายังจุดนัดพบเพื่อนพาวิ่ง หลังคาขนาดกว้างพิเศษเพื่อ

ป้องกันแดดและฝน ราวกั้นกันตก

อีกฟังก์ชันสำาหรับเพื่อนพาวิ่ง ได้แก่ เสาไฟแจ้งเตือน เมื่อมีคน

ต้องการเพื่อนพาวิ่ง ป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการเป็นเพื่อนพาวิ่ง ซึ่งคน

ที่สนใจเป็นเพื่อนพาวิ่งพานักวิ่งคนพิการไปวิ่งด้วยกันสามารถติดต่อ

นัดหมายวันเวลาที่สะดวกผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก “วิ่งด้วยกัน” เป็นกลุ่มวิ่งที่

มีสมาชิกทั้งคนไม่พิการและคนพิการกว่า 20,000 คน ในเวลานี้ พวก

เขาและเธออยากเป็นเพื่อนพาวิ่งให้คนพิการ 

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าว

ว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย 

และความเท่าเทียมกันของประชาชน ดังนั้น แบบจุดนัดพบเพื่อนพา

วิ่งที่สวนลุมพินี จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้จริง ตนได้นำาเสนอ

แบบของจุดนัดพบที่จะช่วยให้คนพิการสามารถวิ่งออกกำาลังกายเท่า

เทีบมกับคนอื่น และได้เปิดรับความคิดเห็น ข้อแนะนำาเพิ่ม รวมถึงได้

รับข้อแนะนำาดีๆ จากชัยพร ภูพารัตน์ ผู้อำานวยการสภาคนพิการทุก

ประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้จุดนัดพบใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

อยากให้อดใจรอ แล้วพบจุดนัดพบเพื่อนพาวิ่ง ธ.ค.นี้แน่นอน 

คนพิการมาวิ่งกับคนไม่พิการได้ สะท้อนผ่าน นวคุณ พจน์ช

พรกุล ผู้ประสานงานกลุ่มวิ่งด้วยกัน มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและ

สังคม บอกว่า 7 ปีที่แล้วอยากทำากิจกรรมให้ผู้พิการทางสายตาได้ออก

กำาลังกาย โดยหาวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวิ่ง ไม่มีกฎกติกา มีรองเท้าวิ่ง

คู่เดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ชวนผู้พิการทางสายตามาวิ่งด้วยกัน และ

เปิดรับอาสาสมัคร Guide Runner เพื่อนพาวิ่ง เริ่มต้นที่สวนลุมพินี

เป็นแห่งแรก ผลตอบรับดีมาก คนพิการชื่นชอบมาก จัดกิจกรรมทุก

เดือน  จากกิจกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา ขยายมาเป็นผู้พิการทุก

ประเภท กลุ่มอาสาสมัครเติบโตขึ้น จนสร้างชุมชนออนไลน์เพจ “วิ่ง

ด้วยกัน”  ไม่พาวิ่งที่สวนลุมฯ แห่งเดียว แต่รวมสวนสาธารณะทั่วไป 

แล้วแต่คนพิการและคนไม่พิการนัดหมายกัน ขยายไปจัดงานวิ่งใน

ต่างจังหวัด เหนือ อีสาน ใต้ 

งานวิ่งด้วยกันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเช้าวันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ วิ่งฉลอง

วันคนพิการสากล เป็นงานวิ่งด้วยกันกรุงเทพฯ ครั้งที่ 65  ณ ลาน

ตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ที่ประจำา  ส่วนงานวิ่งใหญ่ประจำาปี ระยะทาง 

10 กิโลเมตร คาดว่าจะจัดเดือน มี.ค.ปี 2565 แต่ก็ขึ้นกับสถานการณ์

โควิด-19  

“เพื่อนพาวิ่ง เริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพ แต่ได้มิตรภาพ

ระหว่างคนพิการและไม่พิการ ใช้เวลาร่วมกันกลายเป็นเพื่อนกัน คน

พิการมีเป็นล้าน แต่บางคนไม่เคยมีเพื่อนพิการเลย วิ่งเสร็จ พูดคุย

กันชวนไปทำากิจกรรมต่อ นัดวิ่งนัดซ้อมโดยไม่ต้องรองานวิ่ง ที่สำาคัญ

คนพิการกล้าใช้พื้นที่ในสังคม เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ได้พบคน

พิการวิ่งดีกว่าเรา บางคนพัฒนาไปวิ่งมาราธอน ทัศนคติคนไม่พิการ

ต่อคนพิการเปลี่ยนแปลงไป คนพิการเองรับรู้สังคมเปิดรับ พร้อมช่วย

เหลือ แสดงถึงน้ำาใจคนไทย” นวคุณบอก

สำาหรับการเปิดจุดนัดพบเพื่อนพาวิ่ง ผู้ประสานงานกลุ่มวิ่งด้วย

กันบอกว่า ทางกลุ่มร่วมเสนอแนะเพื่อพัฒนาจุดนัดพบนี้ เดิมที่สวน

ลุมฯ มีศาลาจุดพักคอยสำาหรับคนพิการ ประกอบด้วยเสาสีเหลืองเป็น

สัญลักษณ์ มีอักษรเบรลล์ คนพิการจะนั่งคอยรอวิ่ง รออาสาสมัครพา

วิ่ง อย่างพี่โจ้ นักวิ่งพิการทางสายตา ใช้การถือป้าย เพื่อคนที่สนใจพา

วิ่งนำาวิ่งให้ แต่บางครั้งไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ใช้เวลารอเป็นชั่วโมง 

จุดนัดพบที่จะเปิดบริการน่าจะอำานวยความสะดวกให้ทั้งคนพิการและ

ไม่พิการเกิดประโยชน์ เราเห็นแบบแล้วรู้สึกพอใจ อยากเห็นของจริง

ที่สวนลุมฯ แล้ว  

“สวนลุมพินีเป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำาจุดนัดพบเพื่อนพาวิ่ง 

เพราะคนพิการเดินทางสะดวกด้วยบีทีเอส เอ็มอาร์ที รถโดยสาร

ประจำาทาง หรือแม้แต่รถยนต์ส่วนตัว ก็มีจุดจอดรถ มีการปรับปรุง

ทางลาดสำาหรับนักวิ่งวีลแชร์มากขึ้น ปกติก็มีนักวิ่งพิการมาทำา

กิจกรรมที่สวนลุมฯ เป็นประจำา เมื่อมีจุดนัดพบชัดเจนจะเพิ่มโอกาส

มากขึ้น มีไกด์รันเนอร์มารอ จะกระตุ้นให้คนพิการออกมาใช้ชีวิตร่วม

กับคนในสังคมมากขึ้น”  นวคุณบอก และอยากให้เพิ่มจุดนัดพบเพื่อน

พาวิ่งในสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ 

ในฐานะตัวแทนมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม บอก

ด้วยว่า กรุงเทพมหานครยังต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่เอื้อต่อการดำาเนินชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยของคนพิการ อยาก

กระตุ้นให้ทุกเมืองให้ความสำาคัญกับสิทธิคนพิการที่เท่าเทียมกัน หาก

คนพิการออกมาสู่สังคมมากขึ้น จะผลักดันให้ทุกองค์กรจะปลูกสร้าง

หรือจัดงาน กิจกรรมที่รองรับคนพิการ ระบบขนส่งสาธารณะ จุด

เชื่อมต่อเพื่อการเดินทางของคนพิการที่ใช้งานได้จริง ส่งต่อแนวคิด

กระจายให้ทั่วสังคมไทย 

สำาหรับคนที่อยากเป็นไกด์รันเนอร์พาคนพิการวิ่งออกกำาลังกาย 

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เชื่อว่าหลายคนมีคำาถามในใจ นวคุณบอกว่า 

ถ้าชอบวิ่งก็มาได้แล้ว ไม่ต้องวิ่งเก่ง ทางกลุ่มจะจับคู่กับคนพิการที่วิ่ง

ใกล้เคียงกัน 

“จะอาสาเป็นไกด์รันเนอร์ต้องเปิดใจ  นักวิ่งผู้พิการทางสายตา

ต้องการแค่คนนำา เราแค่เป็นตาให้คนพิการ หรือวีลแชร์หลายๆ คน

ต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่ทางไม่สะดวก ส่วนนักวิ่งหูหนวก ใช้

ชีวิตได้เหมือนเรา วิ่งได้เหมือนเรา สิ่งที่ต้องปรับเข้าหากันคือการ

สื่อสาร สุดท้ายก็ได้เพื่อนใหม่วิ่งด้วยกัน” นวคุณบอก

สำาหรับคนที่มีแนวทางต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาจุดนัดพบ “เพื่อนพาวิ่ง” สามารถแสดงความ

คิดเห็นได้ที่ https://www.facebook.com/earthpongsakornk/

posts/644239800319252 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่

เป็นศาลานัดพบร้าง.

‘เพื่อนพาวิ่ง’จุดนัดพบสร้างมิตรภาพกับคนพิการ 

เ

ด�นอนผลักดันสถ�นรับเลี้ยงเด็กต้นแบบสังคมเมือง

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำากัด หรือดูเม็กซ์ (Dumex) 

ริเริ่มโครงการบันยัน ผ่านการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐาน (Day Care Model 

Center)  ควบคู่กับการจัดตั้งมูลนิธิ

พันวันแรก (FIRST 1000 DAYS 

FOUNDATION) เพื่อสนับสนุนคุณภาพ

ชีวิตของแม่และเด็กให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

มีกิจกรรมหลักจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

ที่ได้คุณภาพ ภายใต้กองทุน Danone 

Ecosystem Fund โดยตั้งสถานรับ

เลี้ยงเด็กต้นสุข สำาหรับเด็กอายุ 6 

เดือนถึง 3 ปี เพื่อครอบครัวรายได้

น้อยให้สามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก

ที่เหมาะสม เน้นแม่ผู้มีรายได้น้อย แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือสตรีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี

ศูนย์ต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือ

จากสหทัยมูลนิธิและองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา จัดตั้ง Day Care Model Center 

เป็นต้นแบบสังคมชุมชน ท้องถิ่น ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ.สมุทรปราการได้รับความ

ร่วมมือจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งเป็น Day Care  Model Center ต้นแบบสังคมเมือง ที่ผ่าน

มาโครงการบันยัน ช่วยเหลือเด็กกว่า 56 คน นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความ

รู้วิชาการจากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก จัดฝึกอบรม

ความรู้พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดูแลโภชนาการและกระบวนการพัฒนาเด็กเล็ก

ตามวัยให้แก่แม่และ จนท.ผู้ดูแล ในสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข 2 แห่ง 

นายเดนิช ราห์มัน ผู้อำานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของหน่วยธุรกิจ

โภชนาการเพื่อความต้องการพิเศษ บริษัท ดานอนฯ กล่าวว่า บริษัท ดานอนฯ ให้ความ

สำาคัญกับ 1,000 วันแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้าง

พัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Banyan Day Care Model โดยบริษัท ดานอนฯ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก

ต้นแบบแห่งเดียวในไทยที่พัฒนาขึ้นจากรากฐานของ 1,000 วันแรกของชีวิต หวังว่าทุกจังหวัด

ในไทยจะนำาแนวทางนี้มาปรับใช้ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพในที่สุด การระดม

สรรพกำาลังระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็นแรงผลักดันที่จะทำาให้ทุกคนตระหนักถึงความ

สำาคัญของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำาหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี โครงการบันยันตั้งเป้าจะ

สำาเร็จโครงการในเดือน มิ.ย.พ.ศ.2566 ระยะเวลาโครงการกว่า 5 ปี มีเป้าหมายสนับสนุนแม่

และเด็กให้มีคุณภาพชีวิต โภชนาการที่ดี และมีพัฒนาการตามวัยที่ เหมาะสมในช่วง 1,000 

วันแรก จำานวน 150 คน

เปิดรับฟังคว�มเห็นแผนแม่บทลดโลกร้อนกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัด

ทำาแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2564-2573 

ให้มีความสอดคล้องตามความตกลงปารีสและการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย กทม.มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 19 

ภายในปี 2573 ครอบคลุม 4 ภาคส่วนหลักคือ ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม, ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก, ด้านการ

จัดการขยะและการบำาบัดน้ำาเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการวางผังเมืองสีเขียว นอกจาก

นี้ ภายใต้แผนแม่บทฯ ได้ประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจุบัน กทม.อยู่ระหว่างจัดทำาร่างแผนแม่บทฯ และได้เปิดโอกาสรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาแผน

แม่บทให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมแสดงความ

คิดเห็นทาง Link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DNXa8lk_

bEmHaFMAvTKkIt7vlKfN2Y9MvPhoP1g5pDhUQThFTVA2UThVUUNGUkRFUlAyU1c1Q0 

RZMS4u ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธ.ค.64  

‘พ�ยค�ยัค-ซัพบอร์ด’ คลองนนท์ หนุนท่องเที่ยว

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัด

นนทบุรีร่วมกับ YEC Nonthaburi และเทศบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรม “พาย

เรือคายัค รักษ์คลองนนท์” ขึ้นมา ภายใต้แคมเปญ “เสน่ห์นนท์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางน้ำาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน จ.นนทบุรี ร่วมลดขยะและผักตบชวาในคลองพระพิมลราชา

แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ลำาคลองที่ใสสะอาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ

ของชุมชนริมคลองด้วยกิจกรรมทางน้ำา เช่น พายเรือคายัค ซัพบอร์ด เก็บขยะ, กิจกรรมนั่ง

เรือชมวิธีชีวิตชุมชนริมคลอง ด้วยเรือไฟฟ้า รวมถึงตั้งเป้าหมายตลาดน้ำาไทรน้อยเป็นอีกจุด

หมายปลายทาง 1 ใน 10 ตลาดน้ำายอดนิยมของไทย สำาหรับกิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลอง

นนท์ Presented By ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. ถึงวัน

อาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.2564 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณหน้า สภ.เก่า อำาเภอไทรน้อย 

จ.นนทบุร ีวันละ 4 รอบ เส้นทางการ

พายมี 2 ระยะคือ 2 กิโลเมตร (ไป-

กลับ 4 กิโลเมตร) และ 5 กิโลเมตร 

(ไป-กลับ 10 กิโลเมตร) กิจกรรมนี้

จัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมโควิด-19 สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์

คลองนนท์ ติดต่อผ่านทาง Line@ : @

YECNonthaburi หรือโทร. 06-3635-

5950 สำาหรับผู้ที่ไม่เคยพายเรือคายัคและซัพบอร์ดมาก่อน จะมีการสอนทักษะการพายเรือ

คายัค และการพายซัพบอร์ดที่ถูกต้องโดยนักกีฬาคายัคทีมชาติไทย 

สวนคลองช่องนนทรีคืบหน้� เปิดแน่ 25 ธ.ค 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ

คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 

เมตร มีความคืบหน้าโครงการ 50% แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 

ลานกิจกรรม ดำาเนินการงานเสาเข็มและงานโครงสร้างลานกิจกรรมเสร็จแล้ว สำาหรับงาน

โครงสร้างทางเดินและผนังน้ำาตก คาดว่าแล้วเสร็จ พ.ย.นี้ ส่วนงานสถาปัตยกรรม เริ่ม

ดำาเนินการ 8 พ.ย.64 งานปลูกต้นไม้ 

เริ่มเข้าดำาเนินการ 21 พ.ย.64, โซนที่ 

2 sky walk ดำาเนินการงานเสาเข็ม

เสร็จแล้ว ส่วนงานฐานรากที่ดำาเนิน

การแล้ว  8 ฐาน จาก 22 ฐาน 

สำาหรับงานโครงสร้าง คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ 30 พ.ย. งานสถาปัตยกรรม จะ

เริ่มเข้าดำาเนินการ 28 พ.ย. งานปลูก

ต้นไม้ เริ่มเข้าดำาเนินการ 5 ธ.ค. โดย

จะปลูกต้นไม้ 400 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่

สีเขียว มีความร่มรื่นและลดคาร์บอนไดออกไซด์ และโซนที่ 3 เชื่อมต่อ BRT งานเสาเข็ม

เสร็จแล้ว งานฐานรากเข้าดำาเนินการ 18 พ.ย. โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน งานโครงสร้างคาดว่า

แล้วเสร็จ 30 พ.ย. ส่วนงานสถาปัตยกรรมเข้าดำาเนินการ 28 พ.ย. คาดจะแล้วเสร็จและ

สามารถเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่ 25 ธ.ค.นี ้สำาหรับระบบน้ำาในคลองน้ำาจะ

ไหลเวียนได้ดีขึ้น น้ำาเสียจะลดลง เนื่องจากได้ทำาการขุดลอกคลองลึกลงไปอีก 2 เมตร รวม

ทั้งวางท่อระบายน้ำาเสียจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลึกลงไป 4 เมตร.

ไกด์รันเนอร์พาเยาวชนผู้พิการทางสายตาวิ่งออกกำาลังกายที่สวนลุมพินี คนไม่พิการพาวีลแชร์ออกกำาลังกายรอบสวนลุมฯ

วิ่งด้วยกันมากกว่าสุขภาพที่ดี คือ ได้เพื่อนคนพิการ

อาสาสมัครนำาทางนักวิ่งผู้พิการทางสายตา แบบจุดนัดพบ “เพื่อนพาวิ่ง” ที่สวนลุมพินี ที่จะเปิด ธ.ค.นี้
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9สิ่งแวดล้อม

4

กระจาน กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันตก และกลุ่มป่า

ภูเขียว-น้ำาหนาว ซึ่งมีประชากรช้างป่าเกิน 400 ตัว ในพื้นที่

“กลุ่มป่าตะวันออกรอยต่อ 5 จังหวัด มีพื้นที่ 1.3 ล้านไร่ แต่

ช้างเพิ่มขึ้นปีละ 8% ทุกปี ขณะที่ศักยภาพของพื้นที่รองรับช้างได้ 

323 ตัวเท่านั้น ปี 64 สำารวจพบ 470 ตัว คาดว่าจะขึ้นถึง 500 ตัว

แล้ว เกินศักยภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทำาให้พบช้างป่าออกนอกพื้นที่

เพิ่มมากขึ้น 10-20% จากปี 62 2,311 ครั้ง ปี 63 2,512 ครั้ง ปี

นี้มากกว่า  3,024 ครั้ง และแนวโน้มช้างป่าจะออกมารบกวน

ประชาชนถี่ขึ้น” ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 ปัญหาหลักๆ ดร.ศุภกิจระบุว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

พื้นที่ภายในป่า ทั้งแหล่งน้ำา แหล่งอาหาร และการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรช้างมากขึ้น 8.2% ต่อปี และการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า

โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์เป็นไร่ข้าวโพด  ทุเรียน เงาะ ลำาไย พืชพลังงาน

สูงเหล่านี้เป็นเหตุให้ช้างป่าบุก สถิติความเสียหายแม้จะลดลงเหลือ 

200-300 ครั้ง แต่ยังยอมรับไม่ได้ เพราะมีคนเจ็บและตายบ่อย ซึ่งไม่

ควรเกิด 

จากการติดตามความก้าวหน้าการจัดการและแก้ไขปัญหาช้าง

ป่ารบกวนประชาชนใน

พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

ณ เขตรักษาพันธุ์ฯ เขาอ่าง

ฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เขต

รักษาพันธุ์ฯ เขาสอยดาว 

จ.จันทบุรี และอุทยาน

แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

จ.ระยอง ภายใต้ “กิจกรรม

การแก้ไขปัญหาช้างป่าและ

สัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบ

ต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์

สัตว์ป่า” ซึ่งบูรณาการ

การทำางานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายมิติ

ดร.ศุภกิจกล่าวว่า 

ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ด้วยการ

พัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่ง

ทำางานร่วมกับกรมทรัพยากร

น้ำา กรมทรัพยากรน้ำา

บาดาล กรมปศุสัตว์ เร่ง

ฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำา แหล่งอาหาร ทั้งพืชอาหารช้าง ทุ่งหญ้า

อาหารช้าง และโป่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืน

ป่าใหญ่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วย

เปลี่ยนวิถีการเกษตรในทางปฏิบัติยังทำาได้ยาก เพราะชาวบ้านยัง

ไม่เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการปลูกพืชแบบเดิม อย่างไรก็ตาม 

มีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกรณีความเสียหายจากช้างป่าบุก

ทำาลาย 

แผนจัดการช้างป่ายังมุ่งเน้นสร้างกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และแจ้งเตือนภัยจากช้างป่า ดร.ศุภกิจกล่าวว่า ปัจจุบันจัด

ตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า 49 เครือข่าย รอบพื้นที่ป่า

รอยต่อ 5 จังหวัด มีเป้าขยายเป็น 90 เครือข่ายต่อไป รวมถึงตั้ง

ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Elephant smart 

early warning system) ณ เขตรักษาพันธุ์ฯ เขาอ่างฤาไน ในป่ารอย

ต่อ 5 จังหวัด ติดตั้งกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติแบบเรียลไทม์จำานวน 

127 จุดเสี่ยง เพื่อกระจายข้อมูลไปยังเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และชุมชน

ต่างๆ โดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงติดอุปกรณ์ปลอกคอกับช้างที่มี

พฤติกรรมออกนอกป่า 27 ตัวในกลุ่มป่าตะวันออก ส่งข้อมูลผ่านแอป

พลิเคชันแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

“แผนจัดการช้างป่า ระดับกลุ่มป่าต้องสร้างพื้นที่ต้นแบบที่มี

กลไกบริหารจัดการช้างอย่างเป็นระบบ จากนั้นขยายผลสู่ป่าอนุรักษ์

ทั่วประเทศ ภายในปี 72 ตั้งเป้าคนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ไม่

ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ไม่มีการสูญเสียชีวิตทั้งคนและ

ช้างป่า จะสำาเร็จตามแผนได้หากบูรณาการทำางานร่วมกันจริงจัง ภาค

ประชาชนเปิดใจ เข้าใจ และยอมรับปัญหาของการอนุรักษ์” ดร.ศุภ

กิจสรุปในท้าย.

ก

ขนาดใหญ่ 7 แห่ง เป้าหมายแล้วเสร็จ ปี 65 พัฒนาแหล่งน้ำาบาดาล

ในเขตเขาอ่างฤาไน 22 จุด สร้างฝายชะลอน้ำาแบบผสมผสานเพิ่ม

ความสมบูรณ์ระบบนิเวศ 87 ฝาย

นอกจากนี้ มีการพัฒนาพื้นที่แนวกันชนที่ปัจจุบันช้างป่าใช้เป็น

ที่อยู่อาศัยทั้งอยู่ประจำาและออกมาหากินเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูแล้ง 

ได้ประสานงานกับกรมป่าไม้และกรมน้ำาพัฒนาแหล่งน้ำา แหล่งอาหาร

สำาหรับช้างป่าตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของช้าง สร้างจุดพักช้างใน

ป่าชุมชนดึงดูดให้ช้างกลับคืนสู่ป่าใหญ่ การพัฒนาแนวกันชนยังมีรูป

แบบรั้วกึ่งถาวร มีความแข็งแรงคงทน จากเดิมจัดทำารั้วไฟฟ้า 

รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า เช่น จัดตั้ง

ป่าชุมชนบ้านหนองเรือ อ.วังน้ำาเย็น จ.สระแก้ว เนื้อที่ 388 ไร่ ตั้ง

ป่าชุมชนบ้านเนินน้อย จ.ฉะเชิงเทรา 36 ไร่ นำาร่องส่งเสริมป่า

ชุมชน จัดทำาแปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างใน จ.ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 524 ไร่ สร้างฝาย

ชะลอน้ำาและดักตะกอน 8 แห่ง และการจัดทำาแปลงพืชอาหารสัตว์

ป่าอีก 100 ไร่   

ส่วนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ผู้

อำานวยการคนเดิมให้ข้อมูลว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้อง

ถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และภาคเอกชนในการให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องพฤติกรรมของช้างป่า และการปฏิบัติต่อ

ช้าง การอยู่ร่วมกันกับช้างป่า รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์

ช้างป่า พัฒนาแหล่งน้ำาชุมชนแยกจากแหล่งน้ำาช้างป่า ส่วนการปรับ

งานรัฐและภาคประชาชน เช่น ปรับปรุงและฟื้นฟูทุ่งหญ้า เนื้อที่ 

4,476 ไร่ ในเขตป่าเขาอ่างฤาไน จัดทำาแหล่งน้ำาขนาดเล็กและฟื้นฟู

บ่อน้ำาขนาด 3,000-10,000 ลูกบาศก์เมตร 44 บ่อ จัดทำาแหล่งน้ำา

วัตกรรมบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์ลด

อุณหภูมิโลกมีการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง 

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำาเสนอโซลูชั่นบรรจุ

ภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารของโลก

ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

เปิดตัวโจ๊กสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานใน

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ เต็ดตรา รีคาร์ท 

(Tetra Recart®) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูป

แบบของกล่องที่ใช้วัสดุหลักเป็นกระดาษจาก

ป่าปลูกทดแทนที่มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็น

ทรัพยากรที่เกิดเองได้ตามธรรมชาติ 

และเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใช้แทน

ภาชนะบรรจุแบบกระป๋อง ถือเป็น

หนึ่งในความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม

บรรจุภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรม

อาหารที่มีความโดดเด่น

การพฒันาโซลูชัน่บรรจุภัณฑ์

สำาหรับอาหารประเภทโจ๊กถือเป็น

เป้าหมายที่สำาคัญของเต็ดตรา แพ้ค                          

ในการบุกเบิกอุตสาหกรรมบรรจุ

ภัณฑ์อาหาร ซึ่งกล่องรุ่นเต็ดตรา รีคาร์ท 

สามารถคงความสดใหม่ของโจ๊กสำาเร็จรูป

พร้อมรับประทานได้นานหลายเดือน โดย

ไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย ด้วยการใช้งานที่ง่าย

ในการเปิด-ปิด และจัดเก็บ ช่วยยกระดับ

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมของผู้บริโภค

ทั่วโลก นอกจากจุดเด่นใช้งานได้สะดวกแล้ว 

ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำา ด้วยน้ำาหนัก

เบาและปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สู่

สิ่งแวดล้อมน้อย

งานวิจัย

พบว่า ตลอดวงจร

ชีวิตของกล่องเต็ด

ตรา รีคาร์ท  ปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์

ต่ำากว่ากระป๋องโลหะและกระปุกแก้วถึง 80% และ 75% ตามลำาดับ 

โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของวัสดุที่ใช้ผลิตกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท จะมา

จากป่าปลูกทดแทนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่ง

ได้รับการรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ หรือ FSC™ ต้นไม้ใน

ป่าจะดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศเพื่อเปลี่ยนไปเป็นองค์ประกอบ

ในเนื้อไม้ แล้วปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นอากาศให้มนุษย์ได้หายใจ

นอกจากนี้ สามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีรูป

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีน้ำาหนักเบา โดยรถบรรทุกสามารถบรรทุก

บรรจุภัณฑ์เปล่าของกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ได้มากกว่าบรรจุภัณฑ์รูป

แบบกระป๋องถึง 6-8 เท่า และเมื่อบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารพร้อมส่ง

น

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

‘เต็ดตรา รีคาร์ท’ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ปล่อยคาร์บอนต่ำา

แล้วจะสามารถบรรทุกได้มากกว่าแบบกระป๋อง 10-20% ทั้งนี้ ยัง

มีคุณสมบัติเหมือนกับกล่องเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ของเต็ดตรา แพ้ค 

ในแง่รีไซเคิลเพื่อนำาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แผ่นหลังคา ลัง 

กล่องกระดาษ 

นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ด

ตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า โจ๊กสำาเร็จรูปพร้อมรับ

ประทานในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเต็ดตรา รีคาร์ท นับเป็นความ

สำาเร็จที่มีความหมายต่อบริษัทของเราในประเทศไทยและเอเชีย 

ซึ่งใช้เวลานานในการคิดค้น ทดสอบ และทำางานร่วมกับลูกค้า

อย่างใกล้ชิด เป็นหนึ่งในโครงการที่สำาคัญที่สุด เพราะเปิดโอกาส

ให้เข้าไปเจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ และยังเป็นการ

เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่สำาหรับอาหารพร้อมรับประทานที่

มีการผลิตและจัดจำาหน่ายภายในประเทศ โจ๊กจิตรลดานี้จะดึงดูด

ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหม่ๆ หันมาพิจารณาเลือกใช้ โซลูชั่น

เต็ดตรา รีคาร์ท ที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

โขลงช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ บุกสวนเกษตรกรสร้างความเสียหายจนท.ติดตั้งกล้องอัตโนมัติแจ้งเตือนเหตุล่วงหน้าที่เขต

อนุรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน

ลุ่มป่าตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงอันดับหนึ่งของประเทศ แนวโน้ม

ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นทุกปี สร้างผลกระทบต่อ

ชาวบ้าน ช้างป่าบุกกินพืชผลทางการเกษตรเสียหาย พังบ้านเรือน ไม่

รวมกรณีทำาร้ายชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต ความสูญเสียไม่

เฉพาะคน แต่มีช้างป่าถูกยิงตาย ถูกไฟชอร์ตตายปรากฏเป็นข่าวอยู่

เสมอ สัปดาห์ที่แล้วช้างป่าเขาอ่างฤาไนนอนตายกลางถนน พบร่อง

รอยไฟชอร์ต เป็นภาพน่าสลดใจ

จากข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบันมี

ประชากรช้างป่าในประเทศไทยราว 3,168-3,440 ตัว ในพื้นที่อนุรักษ์

ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จำานวน 69 แห่ง มี

พื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าราว 52,000 ตร.กม. ประชากรช้าง

ป่าภาพรวมส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นประมาณ 8% ต่อปี 

ปัญหาใหญ่ของการอนุรักษ์และการจัดการช้างป่าในปัจจุบัน 

ได้แก่ การลดลงของทั้งขนาดและคุณภาพของถิ่นอาศัย และปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์กว่า 41 

แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 25 แห่ง และเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 16 แห่ง

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เกิดขึ้นหนัก กรมอุทยานฯ 

จัดทำาแผนการจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า พ.ศ.2563-2572 เป็นแผน 

10 ปี ครอบคลุมทุกพื้นที่การกระจายของช้างป่า โดยมีพื้นที่เร่งด่วน 

5 กลุ่มป่าที่ต้องดำาเนินการ ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก กลุ่มป่าแก่ง

สิ่งกีดขวางช้างป่าออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนในพื้นที่เขาตะกรุบ จ.สระแก้ว รั้วกันช้างป้องกันช้างป่าออกนอกกลุ่มป่าตะวันออก

จัดทำาทุ่งหญ้าเป็นอาหารช้างป่าในอุทยานฯ เขาชะเมา-เขาวง 

กล่องบรรจุภัณฑ์เต็ดตรา รีคาร์ท เป็น

อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มากกว่าบรรจุภัณฑ์เดิม อย่างกระป๋องโลหะ

หรือกระปุกแก้ว งานวิจัยการประเมินวัฏจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: 

LCA) จำานวน 6 ฉบับ ได้ยืนยันว่า กล่อง

เต็ดตรา รีคาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์แบบรีทอร์ท 

(Retort) ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

ในระดับที่ต่ำาที่สุด เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์

พลาสติก กระปุกแก้ว และกระป๋อง 
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10 บันเทิง

ะพานข้ามแม่น้ำาแคว (The 

Bridge Over River Kwai) 

(1957) หนังสงครามที่สร้าง

จากนิยายอิงเหตุการณ์จริงในช่วงสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เขียนโดยปีแอร์ 

บูลล์ เล่าเรื่องราวของหน่วยคอมมานโด

สัมพันธมิตร นำาโดยวิลเลียม โฮลเดน 

กระโดดร่มลงมาที่ป่าลึกกาญจนบุรี เพื่อ

ก่อวินาศกรรมทำาลายสะพานรถไฟข้าม

แม่น้ำาแควที่ญี่ปุ่นกำาลังสร้างเชื่อมต่อทาง

รถไฟสายกรุงเทพฯ กับย่างกุ้ง โดยมีชาว

บ้านไทยลอบให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 

ทางรถไฟที่กำาลังสร้างญี่ปุ่นใช้เชลยศึก

ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ 

ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย เป็นผู้สร้าง 

หนังอำานวยการสร้างโดยแซม สปิเกล ซึ่ง

เคยปั้นให้มาร์ลอน แบนโด ดังจากเรื่อง

แก๊งท่าเรือ (On the water front) กำากับ

โดยเดวิด ลีน ผลงานกำากับหนังสงคราม 

In Which we serve หนังดรามา Brief 

Encounter หนังโรงถ่ายโคลัมเบีย ถ่าย

ทำาด้วยระบบ 35 มม. สีเทคนิค ดารา

นำาแสดงนอกจากวิลเลียม โฮลเดน ยัง

มีแจ็ก ฮอว์กินส์ แสดงเป็นหน่วย

คอมมานโด และอเล็ก กินเนส แสดงเป็น

ผู้บังคับบัญชาเชลยศึกในค่ายกักกัน หลัง

จากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิเสธที่

ล่วงหน้าขอความช่วยเหลือจากวิลเลียม 

เบรมี ผู้จัดการบริษัทโคลัมเบีย (ไทย) 

ซึ่งสนิทสนมกับผู้บริหารนิตยสารดารา

ไทย ขอให้ช่วยส่งรายชื่อดาราหญิงพร้อม

รูปถ่ายและประวัติสัก 30 คนมาเพื่อ

พิจารณา เมื่อแซม สปิเกล ได้เห็นรูป

ถ่ายและประวัติ เขาเลือกมา 6 คน ซึ่ง

ประกอบด้วย จรัสศรี สายะศิลปี, งามตา            

ศุภพงศ์, อมรา อัศวนนท์, เยาวนารถ 

ปัญญะโชติ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, วิภา 

เลิศพจนา ดาราใหม่จากหนังจันทร์เจ้าขา 

แต่หน้าตาเธอมีลักษณะเข้มแข็ง ดวงตาคม                                               

ร่างอวบ ผิวคล้ำา เธอเคยเล่นละครโรง 

เรียนช่างสตรีปทุมธานี สมัยอยู่ปีสาม จาก

นั้นท่านศุภวรรณดิส ดิสกุล พาไปฝาก

กับพระองค์พีระฯ ซึ่งกำาลังจะถ่ายหนัง 

35 มม. เรื่องเดอะริเวอร์บอย แสดงคู่กับ

ชนะ ศรีอุบล เมื่อโอกาสมาถึงเธอขอบอก

เลิกสัญญา จึงได้ไปซีลอนถ่ายสะพานข้าม

แม่น้ำาแคว 

ดาราชายไทยคนเดียวที่แสดงใน

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว ได้แก่ พันโท 

ม.ร.ว.พงษ์พรหม จักรพันธุ์ แซม สปิเกล 

เฟ้นหาดาราชายหลายคน แต่ไม่ถูกใจ จน

กระทั่งรัตน์ เปสตันยี แนะนำาให้เขาได้

รู้จัก และชวนให้มาแสดงหนัง ช่วงนั้นคุณ

ชายพงษ์พรหมอายุ 51 ปีแล้ว ทำางานเป็น

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณา

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย เขาขอลา

งานไปซีลอน 3 เดือน เจ้านายยอมเลยได้

แสดง ในสังคมไทยช่วงนั้น คุณชายกว้าง

ขวางในสังคมชาวต่างประเทศ ผู้คนเรียก

เขาว่า พันเอกบลูม เขาเรียนโรงเรียน

ประจำาที่อังกฤษตั้งแต่เด็ก จบมหาวิทยา

ลัยแซนด์เฮิร์สต์ พอจบรับราชการในอีสต์

ยอร์กเชียร์เรจิเมนต์ 3 ปี แล้วกลับเมือง

ไทยในปี 1939 รับราชการอยู่ 18 เดือน 

เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วิถีชีวิต

หักเหไปเป็นนายตรวจกรมศุลกากร เมื่อ

ญี่ปุนยาตราทัพเข้าเมืองไทย เขาถูกเรียก

ตัวเข้าประจำาการอีกในตำาแหน่งผู้ควบคุม

ค่ายเชลยศึกต่างด้าว โอกาสเดียวกัน เขา

เข้าร่วมงานใต้ดินกับหน่วยเสรีไทย ช่วย

นักบินและพลร่มที่มาปฏิบัติการในไทย

จะให้ทางผู้สร้างยืมรถไฟเข้าฉาก ทางโรง

ถ่ายโคลัมเบียจึงต้องเบนเข็มไปถ่ายทำาที่

ซีลอน หรือศรีลังกาในปัจจุบัน เมื่อเป็น

เช่นนั้น ร้อนถึงแซม สปิเกล ผู้อำานวยการ

สร้างต้องเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเฟ้น

หาดาราไทยเข้าฉาก 5 คน ซึ่งประกอบ

ด้วยหญิงชาวบ้าน 4 คน กับกำานันชายที่มี

ส่วนสำาคัญช่วยให้ปฏิบัติการนี้สำาเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี

แซม สปิเกล เดินทางมากรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 1956 โดยติดต่อ

เสร็จแล้วให้ดารา

หญิง 6 คนดัง

กล่าวไปเทสต์

หน้ากล้องกับรัตน์ 

เปสตันยี แห่ง

โรงถ่ายหนุมาน

ภาพยนตร์ เป็นขั้น

ตอนสุดท้าย แซม 

สปิเกล เลือกวิไล

วรรณ วัฒนพา

นิช, งามตา ศุภ

พงศ์, เยาวนารถ 

ปัญญะโชติ และ

จรัสศรี สายะศิลปี 

แต่สุดท้ายจรัส

ศรีถอนตัวเพราะ

ขัดข้องทางเทคนิค

บางประการ 

ติดสัญญาถ่าย

ภาพยนตร์กับ

บริษัทภาพยนตร์

ในไทย ทาง

แซม สปิเกล ได้ 

กรรณิการ์ ดาวคลี่ 

มาแทน

สำาหรับวิไล

วรรณ วัฒนพานิช 

ช่วงนั้นเธอเป็น

ดาราดังพอควร 

เธอได้รับฉายา

ว่า ดาราเจ้าน้ำาตา 

และเพิ่งได้รับรางวัลสุรัสวดีจากหนังสาว

เครือฟ้า ส่วนงามตา ศุภพงศ์ สาวลูกครึ่ง

ไทย-โปรตุเกส มีผลงานช่วงนั้นอยู่หลาย

เรื่อง อย่างเช่น ชั่วฟ้าดินสลาย สามรัก

ในปารีส ช่วงที่แซม สปิเกล มากรุงเทพฯ 

หนังเทพธิดาฮ่อ ที่เธอแสดงกำาลังฉายอยู่

ที่กรุงเกษม แซม สปิเกล มีโอกาสไปดู จึง

ตัดสินใจไม่ยาก ส่วน เยาวนารถ ปัญญะ

โชติ มีผลงานการแสดงอย่างรักริษยา 

มัสยา จึงไม่เป็นเรื่องยาก คนสุดท้ายคือ 

กรรณิการ์ ดาวคลี่ อาจมีงานแสดงไม่มาก 

ให้ได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ ขึ้นตรงกับ

หน่วยใต้ดินอังกฤษอีกต่อหนึ่ง พอสงคราม

สงบคุณชายพงษ์พรหมลาออกจากกองทัพ

บก หันมาทำาธุรกิจส่วนตัวกับบริษัท

อเมริกันแอร์ไลน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้

จัดการแผนกบิน ทำาอยู่ไม่นานถูกดึงตัวไป

ช่วยบริษัทเดินอากาศไทย เมื่อการเมือง

เข้าแทรก เขาจึงลาออกมาอยู่กับบริษัท

เชลล์แห่งประเทศไทย ช่วงที่แสดงเป็น

กำานันใย ในสะพานข้ามแม่น้ำาแคว เขา

ทำางานทั้งแปลบทภาษาอังกฤษให้กับดารา

หญิงไทยทั้งสี่ด้วย

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว เปิดฉาย 

รอบปฐมทัศน์ โลกที่นครลอนดอน เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 1957 จากนั้นไปฉายที่

นครซานฟรานซิสโก โตเกียว สำาหรับ

กรุงเทพฯ เปิดฉายรอบกาลาพรีเมียร์ที่

โรงภาพพยนตร์นิวโอเดียน เมื่อคืนวันที่ 

26 ธันวาคม 1957 โดยพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มา 

ทอดพระเนตรด้วย สะพานข้ามแม่น้ำาแคว

ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลาม อเล็ก 

กินเนส ได้รับรางวัลออสการ์สาขาดารา

นำายอดเยี่ยมฝ่ายชาย สาขาภาพยนตร์

ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ และกำากับยอด

เยี่ยม บรรดานักวิจารณ์ โหวตหนังสะพาน

ข้ามแม่น้ำาแควเป็นหนังอังกฤษยอดเยี่ยม

อันดับ 11 แห่งศตวรรษที่ 20.

กวิจารณ์

หลายคน

ยกให้เป็น

หนึ่งในหนังดีของ

ปี 2021 สำาหรับ 

Tick, Tick… Boom 

หนังชีวประวัติ โจ

นาธาน ลาร์สัน นัก

เขียนบทละคร/

นักแต่งเพลง เจ้าของรางวัลพูลิเซอร์

สาขาบทละคร และสามรางวัลโทนี

จาก Rent ละครเพลงร็อกฉากเดียว ที่

ว่าด้วยการดิ้นรนเพื่อความสำาเร็จของ

กลุ่มศิลปินหนุ่มสาว

ในนิวยอร์กในยุค 

90 ที่อิงมาจาก La 

bohème โอเปร่า

ของปุชชินีของเน็ต

ฟลิกซ์ และที่มาที่

นั่งแท่นผู้กำากับคือ 

ลิน มานูเอล มิแรนดา เจ้าพ่อละคร

เพลงยุคนี้ 

บทหนังของสตีเวน เลเวน

ร่วมฝัน ซึ่งความพยายาม ความมุ่งมั่น มี

ผลกระทบกับมิตรภาพ ความรัก ที่นำาไปสู่

การตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือถอดใจ 

จุดเด่นของหนังอยู่ที่การเล่าเรื่อง ที่

บอกเล่าจากเจ้าของเรื่อง บทพูดคนเดียว

ของโจนาธานออกมาในสไตล์การเดี่ยว

ไมโครโฟน ตัดสลับการเล่าเรื่องผ่านบท

สนทนาและบทเพลง พูดง่ายๆ การแสดง

บนเวทีกับเรื่องราวนอกเวทีที่นำาเสนอใน

รูปของหนัง เชื่อมต่อกันได้อย่างลื่นไหล 

ฉากหลังไม่เพียงถ่ายทอดภาพ

นิวยอร์กในยุค 90 ได้อย่างสมจริง ยัง

ผสมผสานเทคนิคละครเวทีเข้ามาได้อย่าง

ลงตัว ทั้งเรื่องแสงและการเปลี่ยนฉาก 

และที่เป็นหัวใจในการบอกเล่าเรื่องราว 

สัน ดัดแปลงมา

จากบทละครของ

เดวิด ออเบิร์น ที่

ดัดแปลงมาจาก 

Boho Days ที่

เปลี่ยนชื่อมา

เป็น Tick, Tick… 

Boom บทพูดคน

เดียวของโจนา

ธานที่เล่าถึงชีวิตก่อนงานชิ้นเอก Rent 

นำาเรื่องด้วยเสียงของซูซาน สมมุตินาม

ตามท้องเรื่องของแฟนสาวของโจนา

ธาน ที่บอกว่า เรื่องที่เราจะได้ดูเป็นเรื่อง

จริง ยกเว้นส่วนที่

โจนาธานแต่งขึ้น 

(Everything you’re 

about to see is 

true, except for 

the parts Jonathan 

made up) จากนั้นก็

เข้าเรื่องในแบบละครเวที ที่จอน หรือโจ

นาธาน ร่วมเล่นกับเพื่อนนักร้องอีกสอง

คน ที่เริ่มต้นจากชื่อเรื่อง ติ๊ก...ติ๊ก...บูม 

ไม่ใช่เสียงระเบิด

เวลา แต่เป็นเสียง

เข็มนาฬิกา นับถอย

หลังสู่วันสำาคัญ วัน

เกิดอายุ 30 และ

วันโชว์ผลงานที่

หวังว่าจะเป็นงาน

แจ้งเกิด Superbia 

ละครเพลงไซไฟ ที่

อิงมาจากนิยาย

วิทยาศาสตร์ขึ้นหิ้ง 

1984 ของจอร์จ 

ออร์เวลล์ 

ในแง่เนื้อหา

ชีวิตของโจนาธาน 

เป็นไปตามสูตรชีวิต

ศิลปิน นักร้อง นัก

ดนตรี ว่าด้วยความ

มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงฝั่งฝัน บนเส้นทางไปให้

ถึงฝันไกล มีอุปสรรคต้องฝ่าฟัน มีเพื่อน

คือเพลง ที่นำาเพลงจากต้นฉบับมาเรียบ

เรียงใหม่ ไม่เพียงถ่ายทอดอารมณ์และ

ความรู้สึกของตัวละคร แต่ยังคงความเป็น

งานบูชาครูของต้นฉบับ ผ่านเพลง Sunday 

ท่ีอิงจาก Sunday in the Park with 

George ของสตีเฟน ซอนด์เฮม ยังเอ่ยถึง

สตีเฟน ผู้เป็นไอดอลในเพลง Why อีกด้วย 

และยังปรากฏตัวในหนัง...รับบทแทนตัวจริง

ท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยแบรดลี วิทฟอร์ด 

ในส่วนของนักแสดง แอนดรูว์ การ์

ฟิลด์ รับบทเป็นโจนาธาน ลาร์สัน ทำาได้

และดีทั้งร้อง-เต้น และถ่ายทอดความเป็น

โจนาธานได้อย่างแนบเนียน ในระดับที่น่า

จะมีชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะนักแสดงนำา

ชายบนเวทีรางวัลปีนี้ และเพื่อนๆ โรบิน 

เดอ เคซุส-ไมเคิล เพื่อน

สนิท อเล็กซานดรา ชิปป์          

-ซูซาน แฟนสาว วาเนส

ซา ฮัดเจนส์-คาเลสซา นัก

ร้องสาว รับ-ส่งกับแอน

ดรูว์ ได้เป็นอย่างดี คุณ

น้องวาเนสซา เยี่ยมมาก

ในเพลง Therapy ที่ร้องคู่

กับแอนดรูว์ และ Come 

to Your Senses เพลง

เอกจาก Superbia ที่ร้องคู่

กับอเล็กซานดรา 

กลับมาที่เนื้อหา

ของหนัง ผลพลอยได้จาก

การรู้จักชีวิตของลาร์สัน

คือ ทำาให้เรารู้ว่าต้นทาง

ของผลงานชิ้นเอกนั้นหยิบ

มาจากไหน และทำาให้เรา

เห็นชีวิตศิลปินในยุค 90 

ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ และ

เสียดสีพฤติกรรมของคน

โฆษณา 

และสำาหรับคอละครเพลง แฟน

คลับ พี่ลิน มานูเอล มิแรนดา น่า

จะสัมผัสได้ถึงอารมณ์คารวะครู ที่

นักวิจารณ์หนังหลายคนบอกว่าเป็น

จดหมายรักถึงโจนาธาน ลาร์สัน คน

เขียนเพลงละคร ที่เป็นแรงบันดาลใจ

ของเขา  

ป.ล. โจนาธาน ลาร์สัน ไม่ได้

ชื่นชมกับความสำาเร็จของ Rent ผล

งานชิ้นเอก เพราะเสียชีวิตในเช้าวัน

เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ด้วยวัย

เพียง 35. 

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ส

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

นั

5ดาราไทยในหนัง

‘สะพานข้ามแม่น้ำาแคว’

Tick, Tick… Boom! 

กรรณิการ์ ดาวคลี่ กับ เยาวนารถ ปัญญะโชติงามตา ศุภพงศ์

ม.ร.ว.พงษ์พรหม จักรพันธุ์

วิไลวรรณ วัฒนพานิช กับ วิลเลียม โฮลเดน

แซม สปิเกล
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11ดวง/อาหาร

นชื่อถนนเจริญกรุง หลายคนทราบดี

ว่าถนนสายนี้เป็นแหล่ง

รวบรวมร้าน

อาหารอร่อยมากมาย

สารพัด และแต่ละร้านมี

ตำานานเก่าแก่เพราะเปิด

ขายมานานหลายสิบปี คน

ส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกหาของ

อร่อยที่อยู่ใจกลางเมือง แต่

สัปดาห์นี้ผมจะพาผู้อ่านลัด

เลาะเข้าไปในซอยเจริญกรุง 107 

ที่เชื่อมระหว่างถนนเจริญกรุง

กับถนนเจริญราษฎร์ ขนานถนน

พระราม 3 ซอยนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า 

ซอยประดู่

ช่วงกลางซอยเจริญกรุง 107 

จะมีร้านเย็นตาโฟอยู่ใกล้วัดจันทร์ใน 

เปิดขายมานานเกือบ 50 ปี ชาวบ้าน

แถวนี้เรียกร้านนี้ว่า เย็นตาโฟ 300 ห้อง 

เพราะตั้งอยู่ในบริเวณโครงการห้องแถวที่มี

ทั้งหมด 300 ห้อง

แม้จะอยู่ในซอย แต่ลูกค้าเข้า-ออกร้าน

นี้ตลอดเวลาต้ังแต่เปิดยันปิดร้าน โดยเฉพาะช่วง

เท่ียงๆ ลูกค้าแน่นเอ้ียดจนถึงกับเล่นเก้าอ้ีดนตรีชิง

ไหวชิงพริบกันเลยทีเดียว และก็มีไม่น้อยท่ีมีเวลา

จำากัด รอนานไม่ได้ก็ต้องส่ังใส่ถุงกลับไป บางคน

ได้โต๊ะน่ังแล้วแต่ท้องร้องดังสน่ัน ก็ต้องส่ังพวกลูก

ช้ินปลา ลูกช้ินกุ้ง ฮือก้วย เก๊ียวปลา และหนังปลา 

กรอบมากินเล่นๆ เพลินๆ ฆ่าเวลารอก๋วยเต๋ียว

จุดเด่นที่ทำาให้ลูกค้าติดอกติดใจคือ ลูกชิ้น

อร่อย ผักบุ้งกรอบ ซอสเย็นตาโฟรสชาติเข้มข้น

ซึ่งเข้ากับเปรี้ยวเผ็ดจากน้ำาส้ม เพิ่มความอร่อยจัด

จ้านแทบไม่ต้องปรุงเพิ่ม รสชาติเผ็ดนิดๆ หวาน

หน่อยๆ มีความเปรี้ยวผสมผสานอย่างกลมกล่อม

ลงตัว และที่สำาคัญคือ ปริมาณเครื่องเคราในชาม

ที่จัดหนักแบบครบสูตรจนเป็นเครื่องหมายการค้า

ของเย็นตาโฟวัดจันทร์ในที่ทำาให้

ลูกค้าชื่นชอบและกล่าวขานแบบ

ปากต่อปาก

เย็นตาโฟเจ้านี้ใส่มาใน

ชามใหญ่มากๆ องค์ประกอบ

หลักๆ ก็มี 4 อย่าง ประกอบ

ด้วย ปลาหมึกแช่ในน้ำาด่าง

ที่ไม่มีสารอันตรายอย่าง

โซดาไฟเจือปน ลูกชิ้น

ปลาทำาเองที่ทำาจากปลา

อินทรีและปลาหาง

เหลืองผสมกัน เต้าหู้

ทอดและเลือดหมู 

นอกจากนี้ยังมีของ

อีกหนึ่งอย่างที่ใส่

เพิ่มเติมทีละอย่างคือ 

ลูกชิ้นแคะ ลูกชิ้นกุ้งและเกี๊ยวปลา

นอกจากเย็นตาโฟแล้วก็มีก๋วยเต๋ียวหมู ใส่หมู

ต้มห่ันเป็นแผ่น เครื่องในมีไส้ ตับและหัวใจ หมูบะ

ช่อ ฮือก้วยและลูกช้ินปลา สำาหรับคนท่ีชอบผักบุ้งก็

คงถูกใจไม่น้อย เพราะท่ีน่ีมีบริการส่ังผักบุ้งแยกต่าง

หาก ทางร้านเขาคัดผักบุ้งแบบสดๆ ใหม่ๆ ลวกมา

กำาลังเขียวพอดีเข้ากับเครื่องต่างๆ ได้อย่างลงตัว 

ซึ่งเป็นสวรรค์สำาหรับสาวกเย็นตาโฟเลยทีเดียว

ร้านนี้เปิดขายตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 

หยุดทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน โทร.สอบถาม

ได้ที่ 0-2289-3049 การเดินทางไปร้านนี้สามารถ

ไปได้ทั้งด้านถนนเจริญกรุง 107 และถนนเจริญ

ราษฎร์ 10 เพราะสองซอยนี้ทะลุถึงกัน จุดสังเกต

ร้านนี้คือ อยู่ใกล้ทางโค้งติดกับซอยประดู่ 15/2 

ซึ่งในซอยนี้มีที่จอดรถด้วยหรือจะจอดที่วัดจันทร์

ในก็ได้.

ขึ้

ลัคนากรกฎกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีกรกฎ-เรื่องราว

ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป-ยังคงเดือดเนื้อร้อนใจจาก

คู่ครองหุ้นส่วนชีวิตเหมือนหินทับตลอดปี-

แถมสามเดือนแรกชะตาตกต้องรับมือเจ็บ

ไข้-แต่ระยะเดียวกันยังมี โชคจากสิ่งเก่าๆ 

มาปะทะปะทัง-พอเดือนที่สี่ของปีชะตา

เริ่มฟื้นไปพร้อมกับการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น

ในโชคทางเดินชีวิตที่มาพร้อมกับกลางปี 

การปฏิวัติงานหลักจบลงแต่แทรกด้วยทั้ง

ฟอร์ช็อก อาฟเตอร์ช็อก และเค้าลางของ

เจ็ดปีในการทำาอาชีพพิเศษเริ่มโผล่

ในปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนว

โน้ม เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย 

สำาคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศี

กรกฎได้ตลอดเวลาดังนี้

1.เกณฑ์ร้ายมากกว่าดีตลอดทั้งปี 

2565 คือพวกท่านส่วนใหญ่ ยังมีแนวโน้ม

เดือดร้อนหรือทุกข์ๆ-ยากๆ เรื่องคู่ครอง

หรือหุ้นส่วนชีวิตในระดับหินทับให้อึดอัด-

ทุกข์ทางโหรเรียกดวงแตก (เป็นมาตั้งแต่

ประมาณธันวาคม 2563) โยงถึงคดีความ

หรือเรื่องในบ้าน (พระเสาร์จรเล็งลัคนา

+ถึงราศีมีน+ถึงราศีตุลย์)

เช่นเป็นนักการเมืองรำาคาญคนใน

ชัยปรา..คือ จะเจอเรื่องหนักๆ จนแทบ

จะถอดใจเกี่ยวกับเงินที่ โยงถึงครอบครัว 

และ ค่าใช้จ่าย เช่นต้องรับผิดชอบงานคน

อื่นเพิ่มมาจนแทบจะหลังแอ่น-พ่อแม่หรือ

คนในครอบครัวป่วยต้องมีค่าใช้จ่าย-รับ

หนี้จากกองมรดกมหึมา-พ่อแม่ตายถูกยึด

มรดก ฯลฯ

จะมีบางท่านที่เป็นส่วนน้อยได้ผลดี

จากเกณฑ์นี้ ที่จะมีสองทางคือ ได้มรดก-

ประกัน-คืนภาษี ฯลฯ (พระพฤหัสบดีเป็นศรี

จร) และอีกทางเรื่องร้ายเกี่ยวกับการเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือรายจ่ายดีขึ้นชั่วคราว (พฤหัสบดี

เป็นกาลกิณีจร)

3.ด้านดีมากกว่าร้ายแทรกเข้ามา  

ให้พอปะทะปะทังตั้งแต่ต้นปี-ประมาณสิ้น 

เดือนมีนาคม 2565 (เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ 

10 กันยายน 2563) คือมีแนวโน้ม จะได้

อะไรดีๆ จากของเก่าหรือของที่เสียหาย

แล้วเป็นรายได้พิเศษ หรือ เจ้าชะตาหรือ

ลูกหลานได้เดินทางเพื่อหาโชคลาภตาม

โฉลก…ขอบยาตรา มีชัยยาลาภสมบูรณ.์..

(พระราหูจร 8 เดินในภพที่สิบเอ็ดของดวง

ชะตา)

เช่นเป็นระยะที่บางท่านต้องขึ้นเหนือ

ล่องใต้เพื่อหารายได้-กงสีให้ย้ายออกแต่ให้

ไปธุรกิจต่อยอดจากของกงสี-ได้งานเก่ามา

ต่อยอด-บริษัทให้ย้ายไปรับตำาแหน่งใหม่-

ไปต่าง ประเทศเพื่อเรียนภาษาก่อนเรียน

ต่อ-เด็กๆ ในดูแลได้ทุนเก่าหรือกลับไปเรียน

ต่อยอด-ได้บำาเหน็จตกทอด ฯลฯ

4.ดีมากกว่าร้ายเริ่ม 8 เมษายน-สิ้น

ปี 2565 หัวหน้าเทวดาประจำาตัวเริ่มฟื้น

จากป่วย (ตามข้อสอง) สาดแสงเข้มแข็ง-

หนักแน่นคุ้มครองดวงชะตาให้ฟื้นพอจะ

คานเรื่องร้ายๆ ที่เกิดต่อไปด้วยการต่อสู้

ที่ชาญฉลาดและโชคช่วย (พฤหัสบดีจร 

5 ย้ายจากราศีกุมภ์เข้าไปเดินในราศีมีนได้

มาตรฐานเกษตราธิบดี)

และโดยตัวเกณฑ์นี้เองยังอำานวยผล

ดีให้ตามโฉลก..ได้ฐานาลุลาภาอยู่นอง

ที่สุดชื่นใจมากกว่า

ขมขื่น บนเงื่อนไขที่

ว่าพวกท่านต้องหลุด

จากความคลุมเครือ

ให้ได้ว่าจะเอา

อย่างไรกับทางชีวิต 

เช่นเป็นนักการเมือง

ความชัดเจนต้องเกิด

ในช่วงนี้ ว่าจะไปทางไหนดี-เรื่องในบ้านจะ

แก้อย่างไร-จะไปเรียนสาขาอะไร เพราะมี

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกสาม

ข้อในชีวิตรอการจัดการอยู่คือ

6.ยังอยู่ในกระบวนการปฏิวัติใหญ่ 

พื้นฐานการงานต่อเนื่องจากต้นปี-ต้น

กรกฎาคม 2565 แล้วก็จะเป็นอันจบ-ครบ

เจ็ดปีที่มีการปฏิวัติการงานหลัก-กิจการ-

นาย-เกียรติยศชื่อเสียงของพวกท่านเพียง

ครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นมาตั้งแต่มีนาคม 

2559 (มฤตยูจร 0 เดินในราศีเมษ-ดินแดน

ของงานหรือกิจการ)

ส่วนผลที่จะบังเกิด คือประมาณ

กรกฎาคม 2565  พวกท่านยืนอยู่หน้า

บ้านแล้วจะถามตัวเองว่างาน-กิจการ-

ตำาแหน่ง-เกียรติยศชื่อเสียง-ผู้บังคับ

บัญชา-พ่อแม่ของพวกท่านมาถึงจุดนี้ ได้

อย่างไร เช่นบางท่านเปลี่ยนจากทำางาน

เอกชนเข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

จากทำางานตัวเองไปทำางานบริษัทเอกชน 

บางท่านเอาเทคโนโลยีล้ำาสมัยมาใช้ใน

กิจการเป็น 4.0 เพื่อลดการใช้แรงงาน คือ

เปลี่ยนแปลงพื้นฐานงานไปเลย

ผู้เขียนหวังว่า ผลของการปฏิวัติ

งาน-กิจการหลักเพียงครั้งเดียวในชีวิตของ

พวกท่านนี้จะประสบความสำาเร็จอย่างล้ำา

เลิศ หาไม่อาจจะลุ้มลุกคลุกคลานเรื่องงาน

ไปอีกนาน

7.ปรากฏการณ์การคลื่นฟอร์ช็อกแ

ละอาฟเตอร์ช็อกจากการปฏิวัติงานหลัก 

เป็นเปลี่ยนแปลง ขนาดย่อมลงมา คือ เกิด

ศตัรูอปุสรรคในงาน-กจิการ-หรอืนาย-หรอื

พรรคอย่างหนัก-ลูกค้าก่อกวน-เกิดคดีความ

ฟ้องร้องกับหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลาย-ทะเลาะ

ด้วยเรื่องในบ้าน-พ่อแม่ป่วย-บริวารก่อกวน

หรือสร้างความยุ่งยากให้ตามโฉลก..ถอย

อาหารบริวารจะจากไป ฯลฯ

และเป็นระยะที่พวกท่าน ควรประ 

คองชีวิตคู่ หรือ ระวังหุ้นส่วนของชีวิตทั้ง

หลาย จะก่อเรื่องยุ่งยากให้ ยกเว้นส่วน

น้อยที่ บางท่านอาจจะได้คู่ครองที่อายุแตก

ต่างกันมาก หรือได้คนที่เป็นหม้ายมาเป็นคู่ 

หรือบางท่านได้คู่ตอนสูงอายุ อีกทั้งอาจจะ

ได้หุ้นส่วนที่สูงอายุ หรือชนะคดีหรือพ่อแม่

หายป่วย (ระยะที่พระเสาร์เป็นศรีจร)

2.ร้ายมากกว่าดีซ้ำาเข้ามาอีกเริ่มตั้ง 

แต่ต้นปี-8 เมษายน 2565 (ต่อเนื่องจาก 

9 พฤศจิกายน 2564) เป็นปรากฏการณ์ที่

คล้ายๆ เทวดาประจำาตัวป่วย หรือคุ้มครอง

ดวงชะตาได้น้อย (พฤหัสบดีจรเข้าเดิน

ในภพมรณะ) เปิดโอกาสให้ดาวร้ายที่รอ

จังหวะอยู่ระรานดวงชะตาได้ (ซ้ำาจากข้อ 

1) เป็น ดวงแตกซ้ำาสองชั้น เช่น ชีวิตคู่ที่

ง่อนแง่นอยู่แล้ว (ตามข้อที่หนึ่ง) ก็รุนแรง

ขึ้นในระยะนี้

ส่วนโดยตัวเกณฑ์นี้เองถือว่า ทำาให้

ดวงตก มีแนวโน้ม..ได้ความผิดจนน้ำาจิต

เนือง..จิตใจคลายกังวลหม่นหมอง มีโอกาส

ได้บวชหรือประกอบกิจทางศาสนาหรือ

เดินทางท่องเที่ยว ได้แฟนหรือได้ลูก ได้

ตำาแหน่งที่ออกทางพระคุณมากกว่าพระ

เดช หรือได้เป็นตัวแทนของประเทศหรือ

หน่วยงาน-ได้เปรียบหรือชนะคดีความ-ได้

ทุนหรือการสนับสนุน

ยกเว้นพวกท่านส่วนน้อยที่อาจจะ

เจอเกณฑ์ร้ายจากเรื่องนี้ (พฤหัสบดีเป็น

กาลกิณีจร) มีแนวโน้มจะเจอเรื่องที่ร้ายอยู่

แล้ว (ตามข้อ 1) ร้ายหนักเป็นสองเท่าจาก

ปกติ-บางท่านแพ้คดีหรือถูกดำาเนินคดี-เดิน

ทางไกลมีปัญหา-ชวดทุน-แฟนเป็นพิษ ฯลฯ

5.ระยะเกิดแรงสั่นคล้ายแผ่นดิน 

ไหวหรือภูเขาระเบิดย่อมๆ เป็นระยะๆ ใน

ทางชีวิต-หรือเรื่องในบ้าน-ผู้สนับสนุน-

โชค-ความเชื่อของพวกท่านระหว่าง 

8 เมษายน-สิ้นปี 2565 (พระเสาร์จร 7 

หัวหน้าดาวร้ายเดินในราศีมังกรสาดแสงถึง

พฤหัสบดีจร 5 หัวหน้าดาวดีที่เดินในราศี

มังกร)

เช่นในบ้านอาจจะเกิดการเปลี่ยน 

แปลงกระทบกระเทือนอย่างหนัก-หรือทาง

ชีวิตที่คุ้นเคยอยู่กระทบ เช่นเป็นนักการ

เมืองเคยคุ้นเคยกับพรรคเดิมอาจจะต้อง

เปล่ียนพรรคเปล่ียนหุ้นส่วนชีวิตทางการ

เมือง-บางท่านชวนคู่ชีวิตย้ายภูมิลำาเนา-บาง

ท่านไม่เคยสนใจหลักธรรมกลับมาสนใจ-ต่อสู้

คดีกันมานานกลับยอมเจรจา ฯลฯ

อาการสั่นสะเทือนทางชีวิตจาก

เกณฑ์นี้ผู้เขียนเชื่อว่าพวกท่านส่วนใหญ่

หลีกเลี่ยงยากแต่น่าจะทำาได้ดี และผลใน

เกียรติยศชื่อเสียงเริ่มปลายมีนาคม-สิ้นปี 

2565 แทรกเข้ามา (พระราหูจร 8 เข้าเดิน

ในราศีเมษดินแดนการงานของพวกท่าน)

เช่นทำางานอยู่เปลี่ยนแผนก-ย้าย

ตึก-ได้นายใหม่-ได้งานเก่ากลับมา-หรือบาง

คนได้หรือตกงาน หรือทำา-อยู่ที่เก่าแล้วไม่มี

ความสุขเพราะ มีศัตรูในวงการงาน ตาม

โฉลก…ศัตรูปองจะคอยจองตามบีฑา..ซึ่ง

อาจจะทำาให้พวกท่านไม่มั่นใจในอนาคตการ

งานหลักที่ทำาอยู่ จึงควรจะรับมือด้วยเจ็ดปี

ของการเริ่มทำาอาชีพ-หรืองานพิเศษคือ

8.เกณฑ์เริ่มเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่

ต่อจากเรื่องงานเริ่มตั้งแต่กรกฎาคม-สิ้นปี 

2565-ยาวไปถึงกรกฎาคม 2572 คือ

8.1 การทำางานพิเศษ-หาราย

ได้พิเศษนอกเหนือจากงานที่ทำาอยู่เริ่ม 

(มฤตยูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภ-ภพลาภะ

ของดวงชะตา) ที่เก็บข้อมูลมา เช่นเป็น

ข้าราชการหาทางลงทุนในหุ้น-ขายเสื้อผ้า 

(อาชีพแรก) มีปัญหาหยุดไปเริ่มเลี้ยงหมู-ทำา

ขนมขายเพิ่มจากอาชีพประจำา-จากขายวัสดุ

เกษตรเพิ่มเปิดลานข้าวโพด-นักการเมือง

เริ่มหาช่องทางทำาธุรกิจ ฯลฯ

อนึ่งการเริ่มทำาหรือหารายได้พิเศษ

นี้ จำาเป็นต้องมีอาชีพหลักก่อน และส่วน

ใหญ่ไม่ได้หยุดงานหลักมาทำาอาชีพใหม่

หรืออาชีพพิเศษเลย แต่จะใช้วิธีทำาคู่กันไป

จนกว่าจะแน่ใจในอาชีพที่สองแล้ว และ

บางคนทำาได้ดีถึงขนาดอาชีพพิเศษสามารถ

เลี้ยงอาชีพหลักได้

8.2 ตลอดเจ็ดปีนี้ท่านมีแนวโน้ม

ปฏิวัติใหญ่ลูกหลาน-ความรัก-เพื่อนๆ 

หรือสังคม ถ้าโชคร้ายอาจแตกแยกกับ

เพื่อน หรือเพื่อนก่อเรื่องยุ่งยากให้ บาง

ท่านโชคดีได้เพื่อนแปลกๆ เช่น ได้เพื่อน

สายธรรมะ-บางท่านถูกเพื่อนยืมเงินแล้วยืม

อีกของเก่าไม่ใช้-ได้ลูก-ได้เขยหรือสะใภ้-ได้

หลาน-ลูกเรียนจบ ฯลฯ

ขอย้ำาว่าสิ่งที่ทำานายนี้เป็นเพียง-แนว

โน้ม-สำาคัญคือการกระทำาเป็นของมนุษย์.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘เย็นตาโฟ’ วัดจันทร์ใน 

อร่อยเด็ดแบบสูตรโบราณ
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ข้�ร�ชก�รประจำ�และข้�ร�ชก�รก�รเมือง ทั้งตำ�แหน่งน�ยก

รัฐมนตรี รองน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษ� เลข�ธิก�ร ทีมโฆษก

รัฐบ�ล โดยทุกคนจะได้ โทรศัพท์และเบอร์พร้อมใช้ง�น

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

กล�โหม แสดงเจตน�รมณ์ไม่ขอรับโทรศัพท์ดังกล่�วตั้งแต่ต้น เพื่อ

ให้ส่วนร�ชก�รได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ขณะที่รัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ไม่

รับเช่นกัน เนื่องจ�กทุกคนมีโทรศัพท์ส่วนตัวที่สะดวกต่อก�รใช้ง�น

ม�กกว่� และเพื่อให้ท�งร�ชก�รได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น�ย

อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข ที่ก็ไม่รับ

เช่นกัน 

อย่�งไรก็ต�ม ประเด็นดังกล่�วที่ร้อนแรงตลอดหล�ยวันที่

ผ่�นม� เรียกว่�ร้อนถึงหูผู้บริห�ร สลน.อย่�ง น�ยดิสทัต โหตระ

กิตย์ เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี จนต้องส่งมือคุมสื่ออย่�ง น.ส.นัทรี

ยา ทวีวงศ ์ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี ฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ� ออกม�

ชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่หล�ยวัน 

“โดยยืนยันว่าการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ เช่นเดียวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการ

ใช้งาน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ใช้คือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

งาน เพื่อประสานงาน ส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน และในจำานวน 

111 เครื่องนั้น มีจำานวน 80 กว่าเครื่อง นำาไปให้เจ้าหน้าที่ระดับ 

ปฏิบัติการเพื่อใช้งาน เช่น  ประสานงานวิปรัฐบาล ประสานงานกับ 

ส.ส.จำานวนมาก และไอโฟน  7 ที่ใช้ในปัจจุบันก็มีสภาพชำารุด” 

พร้อมกับขอให้เข้�ใจว่�ครุภัณฑ์ที่ สลน.ตั้งงบขึ้นม� เพื่อดำ�เนิน

ง�นของบจ�กสภ�ในหมวดครุภัณฑ์ ถือเป็นคว�มจำ�เป็นที่เจ้�หน้�ที่

จะต้องใช้ โดยเฉพ�ะในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ส่วนกระบวนก�รจัดซื้อจัด

จ้�งมีก�รใช้เวล�น�นพอสมควร ตั้งแต่ก�รประก�ศห�ผู้จำ�หน่�ย และ

มีก�รดำ�เนินก�รผ่�นระบบอีบิดดิงอย่�งครบถ้วน พร้อมย้ำ�ด้วยว่� 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รจัดซื้อจัดจ้�งนี้ และไม่ใช่ก�ร

ซื้อแจกแต่อย่�งใด 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รจัดซื้อด้�นครุภัณฑ์ถือว่�มีทุกหน่วยง�น

และทุกกระทรวงในช่วงเวล�ต่�งๆ ต�มปกติ แต่ด้วยหน่วยง�นของ         

ทำ�เนียบฯ ที่ใกล้ชิดกับข้�ร�ชก�รก�รเมืองอ�จถูกจับต�เป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ หากดำาเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้องทุกขั้นตอน ก็คงแค่

ตั้งรับและตอบกระแสสังคมกันไป. 

มีกระแสข่าวแพร่สะพัดอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� อ�จอยู่ไม่ครบเทอมด้วยก�รตัดสินใจยุบสภ� เพร�ะ

ปัญห�คว�มขัดแย้งภ�ยใน บรรด�นักวิเคร�ะห์ก�รเมือง ทั้งที่เป็นคอ

ก�รเมือง นักก�รเมือง ต่�งค�ดก�รณ์ในช่วงปี 2565 ไตรม�ส 2 หรือ

ไตรม�ส  4 อันเป็นจังหวะเหม�ะที่สุด ห�กจะเกิดอุบัติเหตุท�งก�ร

เมือง สัญญ�ณยุบสภ� คว�มไม่แน่นอนของรัฐบ�ลกระเพื่อมอยู่บ่อย

ครั้ง ทำ�ให้บรรด�พรรคก�รเมืองใหญ่ กล�ง เล็ก ไม่เพียงจับต�มอง

สถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด หล�ยพรรคยังขยับทำ�กิจกรรม ส่งสัญญ�ณ

เตรียมพร้อมเอ�ไว้ตลอดเวล�  

พรรคขน�ดเล็กที่ไม่ค่อยถูกโฟกัสในท�งก�รเมืองสักเท่�ไหร่ ไม่

ว่�จะเป็นในซีกรัฐบ�ลหรือฝ่�ยค้�น พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคพลัง

ท้องถิ่นไท พรรคพลังช�ติไทย ขยับชงข้อเสนอก�รร่�งกฎหม�ยลูกที่

จะไปใช้ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้� ทั้งกฎหม�ยเกี่ยวกับพรรคก�รเมือง 

กฎหม�ยว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง 

หลักใหญ่คือ อย�กให้มีก�รคำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อแบบเดิม 

ที่ได้คะแนนเสียงเพียง 7 หมื่น - 1.4 แสนคะแนน ก็จะได้ ส.ส. 1 คน  

แตกต่�งจ�กระบบใหม่ที่พรรคใหญ่อย�กได้ที่ 3.5-3.7 แสนคะแนน 

จะได้ ส.ส. 1 คน ซึ่งสัดส่วนแตกต่�งกันอย่�งลิบลับ  

ขณะที่ “พรรคเพื่อช�ติ” ก็เพิ่งมีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�ร

บริห�รพรรคชุดใหม่ โดยมี เดอะหนวด-นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 

ส.ส.อุตรดิตถ์ ก้�วขึ้นเป็นหัวหน้�พรรค หลังจ�กถูกมติกรรมก�ร

บริห�รพรรคและมติพรรคขับออกจ�กสม�ชิกพรรคเพื่อไทย

เดิมที “พรรคเพื่อช�ติ” เงียบเหง� ไม่ค่อยมีคว�มเคลื่อนไหว

ท�งก�รเมืองเท่�ไร ประกอบกับ ส.ส.บ�งคนแม้สถ�นะจะยังเป็น 

ส.ส.เพื่อช�ติ แต่กลับไปยกมือสนับสนุนบุคคลในพรรคร่วมรัฐบ�ลอยู่

บ่อยคร้ัง แต่ว่�กันว่�หลังจ�ก “ศรัณย์วุฒิ” ก้�วข้ึนเป็นหัวหน้�พรรคคน

ใหม่ อ�จพลิกฟ้ืนภ�พลักษณ์พรรค เร่ิมปรับจูนท้ังด้�นบุคล�กร ประส�น

รอยร้�วคว�มไม่เข้�ใจกันของสม�ชิก ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน  

ไม่เท่�น้ัน เจ้�ตัวยังจุดประก�ยเร่ิมฉ�ยภ�พท�งนโยบ�ย เตรียม

พร้อมสำ�หรับก�รเลือกต้ังคร้ังหน้�เอ�ไว้แล้วบ้�งบ�งส่วน ไม่ว่�จะเป็น

นโยบ�ย ประเทศไทยเขียว หน่ึงในน้ันคือ ก�รงัดจุดแข็งประเทศไทย 

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
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12 ในประเทศ

คคลสูญหายหรือสาบสูญมีให้เห็นกันอยู่

เนืองๆ อย่�งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คงเป็นคดี

ของคุณสมช�ย นีละไพจิตร ทน�ยคว�มที่

ทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชน ที่ต้องม�ประสบ

กับก�รห�ยตัวไปเมื่อหล�ยปีม�แล้ว  ปัจจุบันก็ยังไม่

ทร�บว่�เป็นต�ยร้�ยดีอย่�งไร นอกจ�กนี้ยังมีอีกหล�ย

เหตุก�รณ์ อย่�งคนที่สูญห�ยไปในเหตุก�รณ์ไม่สงบ 

3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ หรือเหตุก�รณ์ภัยธรรมช�ติ

คลื่นยักษ์สึน�มิที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ทำ�ให้ต้อง

ค้นห�คนที่ประสบภัยเป็นจำ�นวนม�ก ปัญห�เรื่อง

บุคคลสูญห�ยไม่ได้กระทบแค่ผู้ที่ห�ยตัวไปเท่�นั้น แต่

ยังกระทบต่อบุคคลรอบข้�งที่เกี่ยวข้อง อย่�งเช่นส�มี  

ภริย� หรือท�ย�ทของบุคคลสูญห�ย ซึ่งไม่อ�จจะทำ�

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินม�ใช้จ่�ยในครอบครัวได้ รวม

ทั้งธุรกิจต่�งๆ ของผู้ไม่อยู่ แตกต่�งจ�กกรณีที่บุคคล

ถึงแก่คว�มต�ย ซึ่งกฎหม�ยกำ�หนดให้ทรัพย์สินตลอด

จนสิทธิและหน้�ที่ของผู้ต�ยตกทอดแก่ท�ย�ท ท�ย�ท

จึงมีอำ�น�จจัดก�รธุรกรรมต่�งๆ ไปได้ ปัญห�เหล่�

นี้กฎหม�ยจึงกำ�หนดท�งออกในก�รแก้ไขไว้ในเรื่อง 

ส�บสูญ

กฎหม�ยเรื่องส�บสูญบัญญัติอยู่ในประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ มีหลักก�รดังนี้

ม�ตร� 61 บัญญัติว่� “ถ้�บุคคลใดได้ไปจ�ก

ภูมิลำ�เน�หรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่�บุคคลนั้นยัง

มีชีวิตอยู่หรือไม่ ตลอดระยะเวล� 5  ปี เมื่อผู้มีส่วน

ได้เสียหรือพนักง�นอัยก�รร้องขอศ�ลจะสั่งให้บุคคล

นั้นเป็นคนส�บสูญก็ได้ ระยะเวล�ต�มวรรคหนึ่งให้ลด

เหลือ 2 ป ี

     (1) นับแต่วันที่ก�รรบหรือสงคร�มสิ้นสุดลงถ้�

บุคคลนั้นอยู่ในก�รรบหรือสงคร�ม และห�ยไปในก�ร

รบหรือสงคร�มดังกล่�ว 

     (2) นับแต่วันที่ย�นพ�หนะที่บุคคลนั้นเดินท�ง

อับป�งถูกทำ�ล�ยหรือสูญห�ยไป 

     (3) นับแต่วันที่เหตุอันตร�ยแก่ชีวิตนอกจ�กที่ระบุ

ไว้ใน (1) หรือ  (2) ได้ผ่�นพ้นไปถ้�บุคคลนั้นตกอยู่ใน

อันตร�ยเช่นว่�นั้น”

ม�ตร� 62 บัญญัติว่� “บุคคลซึ่งศ�ลได้มีคำ�สั่งให้

เป็นคนส�บสูญให้ถือว่�ถึงแก่คว�มต�ยเมื่อครบกำ�หนด 

ระยะเวล�ดังที่ระบุไว้ในม�ตร�  61”

บทบัญญัติดังกล่�วได้กำ�หนดท�งแก้เป็นท�งส�ย

หลักว่�ต้องดำ�เนินกระบวนก�รท�งศ�ล โดยร้องขอ

ให้ศ�ลสั่งให้บุคคลที่สูญห�ยนั้นเป็นคนส�บสูญ เมื่อ

ศ�ลมีคำ�สั่งแล้วผลท�งกฎหม�ยก็ถือว่�ถึงแก่คว�ม

ต�ย ทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้�ที่ย่อมตกแก่ท�ย�ท

ต�มหลักทั่วไป เรื่องมรดก ธุรกิจต่�งๆ เมื่อตกทอดแก่

ท�ย�ท ท�ย�ทก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ด้วยตนเองซึ่ง

เป็นท�งออกของปัญห�ลำ�ดับแรก

ปัญห�ลำ�ดับต่อม�ได้แก่ เรื่องระยะเวล�ที่ต้อง

รอน�น เพร�ะก�รที่จะร้องขอให้เป็นคนส�บสูญได้นั้น

ต้องรอถึง 5 ปีหรือ 2 ปี แล้วแต่ว่�คนที่สูญห�ยนั้น                                                                  

ห�ยไปในช่วงเวล�ปกติหรือช่วงที่มีเหตุก�รณ์วิกฤติ 

ซึ่งห�กต้องรอน�นขน�ดนั้นคงไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�

คว�มเดือดร้อนเฉพ�ะหน้�ได้ เช่นมีคว�มจำ�เป็นต้อง

ทำ�ธุรกรรมเพื่อใช้ในกิจก�รจำ�เป็นของครอบครัวหรือ

ธุรกิจที่ไม่อ�จหยุดชะงักอยู่ได้ ปัญห�เหล่�นี้ ได้มีม�ตร�  

48 บัญญัติท�งแก้ปัญห�ไว้ว่� “ถ้�บุคคลใดไปเสีย

จ�กภูมิลำ�เน�หรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบ

อำ�น�จทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่�บุคคลนั้นยังมีชีวิต

อยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง�นอัยก�รร้องขอ

ศ�ลจะสั่งให้ทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดไปพล�งก่อน                                                                  

ต�มที่จำ�เป็นเพื่อจัดก�รทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้น

ก็ได้

เมื่อเวล�ได้ล่วงเลยไป 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้น

ไปเสียจ�กภูมิลำ�เน�หรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีผู้ใดได้รับข่�ว

เกี่ยวกับบุคคลนั้นประก�รใดเลยก็ดีหรือ 1 ปีนับแต่วันมี

ผู้ได้พบเห็น หรือได้ทร�บข่�วม�เป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อ

บุคคลต�มวรรคหนึ่งร้องขอศ�ลจะตั้งผู้จัดก�รทรัพย์สิน

ของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้”

หม�ยคว�มว่� แม้ยังอยู่ในช่วงระยะเวล�ที่ไม่

ครบกำ�หนดที่จะร้องขอให้เป็นคนส�บสูญ แต่ห�ก

ระหว่�งนี้เกิดปัญห�คว�มจำ�เป็นที่จะต้องจัดก�ร

ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ก็ส�ม�รถที่จะร้องขอให้ศ�ล

อนุญ�ตทำ�ธุรกรรมเป็นเรื่องๆ ไป และห�กครบ 1 ปี

แล้วก็ส�ม�รถร้องขอให้ศ�ลตั้งผู้จัดก�รทรัพย์สินเพื่อทำ�

ธุรกรรมต่�งๆ ไปได้ตลอดจนกว่�จะมีก�รร้องขอให้เป็น

คนส�บสูญ

ทั้งหมดเป็นท�งออกของกฎหม�ย  ห�กใคร    

ต้องประสบหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลสูญห�ยหรือส�บสูญ

แล้ว เชื่อว่�หลักกฎหม�ยข้�งต้นจะช่วยแก้ปัญห�ของ

ท่�นได้ และท้�ยสุดขอให้กำ�ลังใจว่�ปัญห�ทุกปัญห�

มีท�งออกและแก้ไขได้ ชีวิตคนไม่ว่�จะสูญเสียเพียง

ใดก็ยังคงต้องดำ�เนินต่อไปดังคำ�กล่�วที่ว่� “life must              

go on”. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘สาบสูญ’

‘เพื่อชาติ’ โฉมใหม่ 

ท่ีอุดมด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติ มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำ�ม�กม�ย โดย

เฉพ�ะอย่�งย่ิงไทยมีข้อได้เปรียบอยู่บนเส้นศูนย์สูตร ท่ีไม่ร้อนเกินไป  ไม่

หน�วเกินไป ดิน แดด อ�ก�ศล้วนดีเย่ียม ห�กมีก�รส่งเสริมให้ถูกท�ง

ท้ังด้�นเมล็ดพันธ์ุ ผนวกกับเทคโนโลยีก�รเพ�ะปลูกอันทันสมัย  ก�ร

แปรรูป ก�รส่งออก ทำ�ให้เกษตรกรร่ำ�รวยอย่�งแน่นอน 

ชิมล�ง จั่วหัวนโยบ�ย พร้อมกับเตรียมแผนง�นของพรรคเอ�

ไว้ แต่ละช่วงเวล�จะทำ�อะไรบ้�ง ทั้งด้�นนโยบ�ย บุคล�กรของพรรค 

ก�รขับเคลื่อนก�รเมือง   

ไม่ว่ากฎกติกาการเลือกตั้งรอบหน้าเป็นอย่างไร แว่วเสียง

หัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนใหม่ พร้อมลุยเต็มที่ วางเป้าหมายจะไม่ใช่

แค่พรรคเล็กอีกต่อไป แต่จะค่อยๆ ขยับก้าวเป็นพรรคขนาดกลาง 

และพรรคใหญ่ในวันข้างหน้าเลยทีเดียว.   

จากกรณีการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน จำานวน  

111 เครื่อง มูลค่�รวม 2,681,355 บ�ท  ของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยก

รัฐมนตรี (สลน.) ท่ีกล�ยเป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปด�ห์ท่ีผ่�นม� 

เนื่องจ�กเป็นหน่วยง�นร�ชก�ร จึงถูกจับต�เป็นพิเศษเรื่องก�รใช้งบ

ประม�ณ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในช่วงน้ีท่ีประเทศกำ�ลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจ

จ�กผลกระทบโควิด-19 และประช�ชนกำ�ลังประสบปัญห�ป�กท้อง 

แถมประเด็นดังกล่�วยังถูกตอกย้ำ�จ�ก พรรคก้าวไกล ท่ีมอง

ว่�ก�รซ้ือโทรศัพท์ให้ส่วนร�ชก�รท่ีใกล้ชิดเป็นคว�มเหลื่อมล้ำ�ในวง

ร�ชก�ร เพร�ะข้�ร�ชก�รช�ยขอบท่ีทำ�ง�นใกล้ชิดกับประช�ชนกลับไม่

ได้รับก�รแยแส ขณะเดียวกันประเด็นดังกล่�วยังถูกแชร์ไปไกล หล�ย

คนดังออกม�แสดงคว�มคิดเห็น และถึงข้ันมีมูลนิธิม�ขอรับบริจ�ค

โทรศัพท์ท่ีไม่ใช้แล้วของ สลน.ไปให้เด็กย�กไร้ใช้เพื่อก�รศึกษ�ด้วย  

ทั้งนี้ กรณีดังกล่�วสืบเนื่องม�จ�กเว็บไซต์ สลน.ได้เผยแพร่

สัญญ�ซื้อข�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน 12 แบ่ง

เป็นคว�มจุ 128 GB จำ�นวน 23 เครื่อง และคว�มจุ 64  

GB จำ�นวน 88 เครื่อง ลงวันที่ 15 พ.ย.64 และลงน�มโดยผู้ช่วยเลข

�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี 

ซึ่งเอกส�รดังกล่�วมีร�ยละเอียดและเงื่อนไขต�มหลักปกติ

ของสัญญ�ซื้อข�ย เช่น ข้อตกลงซื้อข�ย ก�รรับรองคุณภ�พ ก�ร

ส่งมอบ ก�รตรวจรับ วิธีก�รชำ�ระเงิน ก�รรับประกันคว�มชำ�รุด

บกพร่อง และหลักประกันก�รปฏิบัติต�มสัญญ� เป็นต้น 

โดยก�รจัดซื้อดังกล่�วเป็นไปต�มวงรอบก�รใช้ง�นทุก 4 ปี ซึ่ง

โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นไอโฟน 7 ที่ใช้ง�นม�กว่� 6 ปี ขณะ

นี้จึงเป็นงบประม�ณที่ตั้งไว้ดำ�เนินก�รจัดซื้อจัดจ้�ง เพื่อม�ทดแทน

ของเก่�ที่กำ�ลังจะครบรอบก�รใช้ง�นต�มสัญญ�จ้�งเดิม โดย

ร�ค�ไอโฟน 12 จำ�นวน 111 เครื่องนี้จะต่ำ�กว่�ร�ค�กล�งที่อยู่

ร�วๆ 2.8 ล้�นบ�ท แต่มีสเปกครบต�มแบบที่ต้องก�รทุกอย่�ง 

สำ�หรับก�รจัดสรรสเปกของโทรศัพท์นั้นแบ่ง

เป็น 2 สเปก คือคว�มจุ 128 GB สำ�หรับผู้บริห�ร และผู้บริห�ร

สูง สำ�หรับอธิบดี และข้�ร�ชก�รระดับซี 10 ส่วนคว�มจุ 64 

ารจะเป็นผู้นำา และผู้ตาม ที่ทำางานอย่างมีความสุขได้

อย่างไร  ก�รบริห�รจัดก�รที่มีคว�มสุข ทำ�ได้อย่�งไร 

ในภ�วะที่มีคว�มเปลี่ยนแปลงม�กม�ยเกิดขึ้น ทั้งก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งด้�นวัตถุ ที่ครอบคลุมทั้งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเงิน 

ก�รคลัง และท�งด้�นสังคมที่รวมถึงมิติท�งด้�นระบบสุขภ�พ

และก�รศึกษ� ด้�นสภ�พแวดล้อม และด้�นวัฒนธรรม ทำ�ให้

แต่ละองค์กร และบุคล�กรในแต่ละองค์กรต่�งก็ต้องมีก�รปรับตัว 

ทั้งในก�รดำ�เนินชีวิตและก�รประกอบวิช�ชีพ และสิ่งที่ต้องคำ�นึง

ถึงอย่�งน้อยสองเรื่องคือ “คว�มพอเพียง” และ “คุณภ�พ” ใน

ก�รทำ�ง�นเพื่อให้ส�ม�รถทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข 

ในเรื่อง “คว�มพอเพียง” น้ัน ควรน้อมนำ�หลักคำ�สอนของ

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช 

บรมน�ถบพิตร (รัชก�ลท่ี ๙) ท่ีสอนให้สร้�งคว�มเข้มแข็ง เพื่อ

รองรับผลกระทบท้ัง ๔ ด้�นท่ีได้กล่�วม� คือ ด้�นวัตถุ ด้�นสังคม 

ด้�นสภ�พแวดล้อม และด้�นวัฒนธรรม ส่วนคว�มพอเพียงน้ัน คือ

คว�มพอประม�ณ  คว�มมีเหตุมีผล รอบคอบ ไม่ประม�ท เพื่อ

ทำ�ให้มีระบบภูมิคุ้มกันต่อก�รเปล่ียนแปลงด้�นต่�งๆ ได้ 

คว�มเป็นองค์กรคุณภ�พ ด้วยหลักก�รบริห�รจัดก�รสมัย

ใหม่ที่ประยุกต์ใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับภูมิสังคม และในท่�มกล�ง

ก�รเร่งพัฒน�ในทุกๆ ด้�น เพื่อก้�วไปข้�งหน้�อย่�งเต็มที่นั้น 

จำ�เป็นต้องหันกลับม�ถ�มตัวเองว่� ก�รพัฒน�ต่�งๆ ต้องแลก

ม�ด้วย “คว�มสุขของคนในองค์กรที่ลดลงหรือไม่” ควรเร่งสร้�ง 

“ดุลยภ�พ” ระหว่�ง “ก�รพัฒน�องค์กร” และ “คว�มสุขของ

คนในองค์กร” เพร�ะองค์กรนั้นมีชีวิต ไม่ใช่เครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อ

ให้ก�รพัฒน�ทั้งหล�ยดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องและมีคว�มยั่งยืน 

ก�รทำ�ให้ “องค์กรมีชีวิต” เพื่อคว�มสุขของคนในองค์กร 

ประกอบไปด้วย ๑.ก�รนำ�องค์กรแบบครบวงจร ๒.ถ่�ยทอด

ทิศท�งและสื่อส�ร  ๓.สร้�งวัฒนธรรมของทีมง�น ๔.เชื่อมโยง

ระบบก�รทำ�ง�น ๕.จัดก�รคว�มรู้และเสริมก�รพัฒน� กลวิธีใน

ก�รทำ�ให้ “องค์กรมีชีวิต” นั้น ให้น้อมนำ�หลักก�รทรงง�นของ

ในหลวงรัชก�ลที่ ๙ ม�ใช้เพื่อให้ส�ม�รถ  “ต�มรอยพ่อ ส�นต่อ 

รวมพลัง” นำ�-สร้�ง องค์กรคุณภ�พ เพื่อคว�มสุขของบุคล�กร 

และคว�มสุขของผู้ม�ใช้บริก�รทุกคน        

ก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มก้�วหน้� และเพิ่มคว�มสุข

ของคนทำ�ง�นทุกระดับควรทำ�ให้ “องค์กรมีชีวิต” (Living 

Organization)  ก�รทำ�ให้องค์กรมีชีวิตคืออะไร คือต้องประกอบ

ด้วย ๑.คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ (Learning Organization) ๒.มี

คว�มยืดหยุ่นในก�รปรับตัว (Flexibility & Agility) ๓.ศักยภ�พในก�ร

สร้�งสรรค์ (Innovation) ๔.มีจิตวิญญ�ณ (Spirituality) 

ถ้�องค์กรมีชีวิตแล้วจะได้อะไร เมื่อองค์กรมีชีวิตก็จะเป็น

องค์กรที่  “มีพลัง” ได้แก่ ๑.พลังของก�รเรียนรู้ ๒.พลังของก�ร

สร้�งสรรค์ ๓.พลังจ�กเอกลักษณ์ ๔.พลังท�งจิตวิญญ�ณ  และ

ผลลัพธ์ที่ได้จ�กองค์กรที่มีพลัง พลังของก�รเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดก�ร

พัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง พลังของก�รสร้�งสรรค์ ก่อให้เกิดผล

ง�นและนวัตกรรมใหม่ๆ พลังจ�กเอกลักษณ์ ช่วยสร้�งบทบ�ทชี้นำ�

ชุมชน สังคม และสร้�งคว�มเป็นเลิศ พลังท�งจิตวิญญ�ณ นำ�ไปสู่

ก�รบริก�รด้วยหัวใจคว�มเป็นมนุษย์ และรับผิดชอบต่อสังคม 

ทำ�อย่�งไรให้องค์กรมีชีวิต เพื่อคว�มสุขของผู้นำ�และผู้ต�ม 

และก�รพัฒน�ท่ีต่อเนื่องและย่ังยืน ประกอบด้วย ๑.นำ�องค์กรแบบ

ครบวงจร  ก�รทำ�ให้องค์กรของเร�มีชีวิต ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคน

หน่ึง แต่เป็นเรื่องท่ีเป็น “หน้�ท่ี” ของทุกๆ คน และให้เร่ิมท่ี “ผู้นำ�” 

๒.ถ่�ยทอดทิศท�งและสื่อส�ร ท้ังอย่�งเป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร 

๓.สร้�งวัฒนธรรมของทีมง�น สร้�งวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นให้เป็นหน่ึง

เดียว  ไม่มีพวกเก่� ไม่มีพวกใหม่ มีแต่ “พวกเร�” ๔.เชื่อมโยงระบบก�ร

ทำ�ง�น โดยเชื่อมโยงระบบง�นต่�งๆ ขององค์กรเข้�ด้วยกันให้เชื่อมต่อ

กันอย่�งเหม�ะสมและบูรณ�ก�ร และ ๕.จัดก�รคว�มรู้เสริมก�รพัฒน�   

ก�รจัดก�รคว�มรู้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�คนและพัฒน�

องค์กร  ควรจัดก�รคว�มรู้เพื่อเสริมก�รพัฒน�ง�นอย่�งสร้�งสรรค์ 

เอกภ�พบนคว�มแตกต่�ง ดอกไม้ทุกดอกล้วนมีคว�มง�ม 

ล้วนมีคุณค่�ในตัวเอง บุคล�กรทุกคน ทุกตำ�แหน่ง ล้วนมีคว�ม

สำ�คัญ และล้วนเป็นสมบัติอันล้ำ�ค่�ขององค์กร  ล้วนเป็นกลไกแต่ละ

ด้�นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ในหลวงรัชก�ลที่ ๙ ทรงยึดหลัก 

“ยึดประโยชน์ส่วนรวม” เป็นสำ�คัญ “ส่วนรวม” อยู่ได้ “ส่วนตัว” จึง

อยู่ได้ “ส่วนรวม” ได้ประโยชน์ “ส่วนตัว” ก็ได้ประโยชน์ 

ภ�วะผู้นำ� (Leader) ก็คือผู้ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รจูงใจให้ผู้อื่น

ปฏิบัติต�มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงผู้ท่ีมีคว�มส�ม�รถ

จูงใจผู้อื่นให้ทำ�ง�นด้วยกันเป็นทีม “อย่�งมีคว�มสุข” โดยก�รนำ�ของตน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลง ผู้จัดก�รต่�ง

จ�กผู้นำ�อย่�งไร ผู้จัดก�ร คือผู้ท่ีทำ�ง�นประจำ�โดยทำ�อย่�งถูกต้อง “Do 

the things right” ผู้นำ� คือผู้ท่ีทำ�ให้เกิดก�รสร้�งนวัตกรรม โดยก�รตัดสิน

ใจเลือกทำ�ในส่ิงท่ีควรทำ� “Do the right  things”

นิย�มของสภ�วะผู้นำ� สภ�วะผู้นำ�หม�ยถึง คว�มส�ม�รถใน

ก�รโน้มน้�ว จูงใจ หรือชักชวนให้ผู้อื่นหรือบุคล�กรที่ร่วมง�นทำ�ใน

สิ่งที่ควรกระทำ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิ่งที่ผู้นำ�อย�กให้ทำ�เพื่อคว�ม

สำ�เร็จขององค์กร คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้ผู้อื่นหรือบุคล�กรที่ร่วม

ง�นทำ�สิ่งที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษให้กับองค์กร คว�มส�ม�รถในก�ร

ทำ�ให้ผู้อื่นหรือบุคล�กรที่ร่วมง�นปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลสูงสุด หลุดออกจ�กสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขว�ง

ก�รปฏิบัติก�ร คว�มส�ม�รถในก�รดึงศักยภ�พที่มีในผู้อื่นหรือ

บุคล�กรที่ร่วมง�นให้ปร�กฏออกม� ซึ่งบ�งครั้งบุคล�กรไม่เคยรู้

ว่�มีศักยภ�พดังกล่�ว แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

ผู้นำ�ที่เจ๋งสะท้อนได้จ�ก ๒ ปร�กฏก�รณ์ คือ ทำ�ให้ผู้อื่นมี

คว�มเชื่อมั่นในตัวผู้นำ� และทำ�ให้ผู้อื่น โดยเฉพ�ะผู้ต�มมีคว�ม

เชื่อมั่นในตนเอง  ลักษณะผู้นำ�ที่มีสภ�วะผู้นำ�สูงคือ มีคว�ม

ส�ม�รถดึงก�รมีส่วนร่วมและคว�มทุ่มเทของบุคล�กรให้กับ

องค์กร โดยว�งกลไกให้บุคล�กรมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�ง

และเป้�หม�ยขององค์กร เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงและส�ม�รถ

สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มีคว�มส�ม�รถประเมินและแก้ไข

สถ�นก�รณ์รอบข้�งที่อ�จส่งผลกระทบด้�นลบต่อองค์กร มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รสร้�งทีม และเป็นผู้นำ�ทีม มีคว�มส�ม�รถในก�ร

ประส�นคว�มร่วมมือและคว�มส�ม�รถเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย มี

คว�มส�ม�รถและทักษะในก�รจัดก�รกับคว�มขัดแย้ง โดยเฉพ�ะ

ยุทธวิธี  win-win ได้อย่�งเหม�ะสม มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ� 

กล้�ตัดสินใจ ดำ�เนินก�รอย่�งรวดเร็วในสถ�นก�รณ์ที่จำ�เป็น 

 อุปนิสัยพัฒน�สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดย Stephen R.  

Covey ๑.ทำ�ง�นเชิงรุก มีสติและวิจ�รณญ�ณ ส�ม�รถตัดสิน

ใจ  (Be Proactive) ๒.มีเป้�หม�ยที่ชัดเจน (Begin will the  end 

in mind) ๓.จัดลำ�ดับง�นที่ต้องทำ� (Put First thing  first) ๔.ไม่

คิดเอ�ชนะแต่ฝ่�ยเดียว (Think win-win) ๕.เข้�ใจคนอื่น ก่อนที่

จะให้เข�ม�เข้�ใจเร� (Seek first to  understand, then to be 

understand) ๖.ผนึกกำ�ลังและประส�นคว�มแตกต่�ง แก้ปัญห�

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  (Synergy) ๗.หมั่นทบทวนและ

ปฏิบัติต�มอุปนิสัยทั้ง ๖ ข้ออย่�งสม่ำ�เสมอ (Sharpen the Saw) 

ธรรมะเพื่อก�รบริห�ร มีพละ ๔ ประก�ร ได้แก่ ๑.ปัญญ�

พละ  (ฉล�ด) รู้ (ครอง) ตน รู้คน รู้ง�น ๒.วิริยะพละ (ขยัน) อนวัชช

พละ  (สุจริต) และ ๔.สังคพละ (มนุษย์สัมพันธ์) หลักก�รทรงง�นของ

ในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ ในเรื่อง “คว�มสุจริตและคว�มบริสุทธ์ิใจ” ผู้ท่ีมี

คว�มสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีคว�มรู้น้อยก็ย่อมทำ�ประโยชน์ให้

แก่ส่วนรวมได้ม�กกว่�ผู้ท่ีมีคว�มรู้ม�ก แต่ไม่มีคว�มบริสุทธ์ิใจ   

หลักก�รทรงง�นของในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ ในเรื่อง “ก�รมีส่วน

ร่วม”  ต้องหัดทำ�ใจให้ “กว้�งขว�งหนักแน่น” รู้จักรับฟังคว�มคิด

เห็น สังคมใดก็ต�ม ถ้�มีคว�ม “เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกัน” ด้วยคว�มมุ่งดี 

มุ่งเจริญต่อกัน  สังคมน้ัน ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภ�พ มีคว�ม

ร่มเย็นน่�อยู่ มีน้ำ�ใจแก่กัน หลักก�รทรงง�นของในหลวงรัชก�ลท่ี 

๙ ในเรื่อง “เชื่อมโยงระบบก�รทำ�ง�น” คิดอย่�ง “องค์รวม” มอง

ให้ “ครบวงจร” ห�ท�งเชื่อมโยงกับ “เครือข่�ย” หลักก�รทรงง�น

ของในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ ในเรื่อง “ทำ�ง�นอย่�งผู้รู้จริง” ให้ศึกษ�ง�น

ท่ีจะทำ�ให้ดี อย่�ผลีผล�ม  คว�มรู้จะหยุดน่ิงไม่ได้ ต้องขวนขว�ย 

ต้องเก็บบันทึกไว้ แล้วนำ�กลับม�ใช้ประโยชน์ คว�มรู้ต้องพัฒน�อยู่

เรื่อยๆ ต้องรู้หมด และต้องรู้อย่�งแท้จริง ฯลฯ 

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวม

พลัง  นำา-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข โดยสมาคมศิษย์เก่า

พยาบาลสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 

ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำา-สร้าง องค์กรแห่งความสุข  

บุ

นัทรียา ทวีวงศ์ 

ก

ดรามาแจกไอโฟนบิ๊ก ขรก.
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13กีฬา

ไทยโพสต์ • ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ นัก

กอล์ฟวัย 22 ปีจากแพร่ ขยับใกล้แชมป์

แรกในชีวิตหลังพัตต์เบอร์ดี้ระยะ 8 ฟุต

บนกรีนหลุมสุดท้ายก่อนจบรอบสอง 3 

อันเดอร์พาร์ 67 รวมสองวัน 5 อันเดอร์

พาร์ 135 นำาหน้า พิชชากร ติระกุล หนึ่ง

สโตรก ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์รายการสิงห์-เอสเอที 

ลำาปาง แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 2 

ล้านบาท ณ สนามแม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส 

ระยะ 6,781 หลา พาร์ 70 จ.ลำาปาง

การแข่งขันรอบสองเมื่อวันที่ 27 

พ.ย.ที่ผ่านมา ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ ที่

ออกสตาร์ทด้วยการตามหลังผู้นำาเพียง   

สโตรกเดียว โดยในรอบสอง หนุ่มจาก

แพร่ทำาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะทีช็อต

ที่พลาดไปเพียง 2 แฟร์เวย์เท่านั้น ชโยดม

เปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุมแรกแต่เสีย

โบกี้คืนทันทีที่หลุม 2 ก่อนเก็บเพิ่มอีก 3 

เบอร์ดี้ที่หลุม 4, 6 และ 8 ตามด้วยโบกี้ที่

สองของวันที่หลุม 11 และปิดท้ายวันด้วย

เบอร์ดี้พัตต์ระยะ 8 ฟุตบนกรีนหลุม 18 

ก่อนจบรอบสองเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 

รวมสองวันแซงนำาด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์

พาร์ 135

ชโยดม นักกอล์ฟวัย 22 ปีที่กำาลัง

ลุ้นแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการแรก

ในชีวิต หลังเคยจบอันดับสี่ในการแข่งขัน

ที่บลูสตาร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อปี 2019 และ

กำาลังจะออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะ

ผู้นำา เปิดเผยว่า “สำาหรับแชมป์คงไม่ได้

คาดหวังอะไรขนาดนั้น แค่พยายามเล่นให้

ดีที่สุด แต่ที่สำาคัญลูกเดินทางต้องอยู่แฟร์

เวย์ให้ได้แล้วไปลุ้นพัตต์ ส่วนเหล็กคิดว่า

น่าจะตีโอเคครับ เพราะสองวันนี้ทำาได้

ค่อนข้างดี รอบแรกอาจจะตีเหล็กไม่ค่อย

ดีแต่ว่าเซฟดี วันนี้ตีเหล็กดีมาก รวมถึงลูก

พัตต์ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเก้าหลุมแรกที่

ทำาได้ค่อนข้างดีเลยครับ”

ส่วน พิชชากร ติระกุล นักกอล์ฟ

วัย 30 ปีจากระยอง ที่นำาร่วมหลังจบการ

แข่งขันรอบแรก เข้ารอบสองเก็บเพิ่ม

อีก 3 เบอร์ดี้ก่อนกลับขึ้นคลับเฮาส์ 1 

อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวันตามหลังผู้นำา

สโตรกเดียวด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 

136 ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า “แมตช์นี้ต้องบอก

ว่าไดรฟ์และพัตต์ดี สำาหรับรอบสุดท้าย

กับ วรุณ เอี่ยมแก้ว, วรสรณ์ สุวรรณพนัง 

และกันต์ ลิ้มมณีวิจิตร

ธนกรซึ่งกำาลังลุ้นแชมป์ไทยแลนด์ 

พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิต กล่าวว่า 

“วันนี้เกมไหลลื่นครับ เสิร์ฟอยู่แฟร์เวย์

แล้วก็ตีเข้าไปใกล้หลายหลุม ที่สำาคัญคือ

พัตต์ลง ที่สนามนี้ช็อตแรกสำาคัญสุดครับ 

ต้องอยู่แฟร์เวย์ให้ได้ก่อน เพราะว่าสนาม

มันสั้น ถ้าอยู่ก็มีโอกาสทำาได้ แต่ถ้าไม่อยู่

มีโอกาสออก 6 หรือ 7 ได้ง่ายๆ สำาหรับ

ผมวันนี้หลุดแฟร์เวย์ไปสองหลุม แล้ว               

หลุดแบบเล่นได้เลยทำาให้เกมไหล                                          

ลื่น”

สรุปผลสิงห์-เอสเอที ลำาปาง แชม

เปียนชิพ รอบสอง  (สนามพาร์ 70)

135 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ 67-68

136 พิชชากร ตีระกุล 67-69

137 ธนกร ทิพยจันทร์ 65-72, วรุณ 

เอี่ยมแก้ว 67-70, วรสรณ์ สุวรรณพนัง 

67-70, กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร 68-69

138 ณัฐพงษ์ พุทธา 67-71, ภาณุ

วิชญ์ อ่อนจู 70-68, วรเดช แจ้งพันธุ์ 

67-71, ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 71-67, 

อมรินทร์ กรัยวิเชียร 70-68

139 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ 72-

67, วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ 71-68

140 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ 72-68, 

รณชัย จำานงค์ 72-68, วงศกร พิกุลสวัสดิ์ 

69-71, จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ 68-72, 

ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ 71-69, วีรวิทย์ 

สกุลเจริญรัตน์ 68-72.

ก็คงอยู่ที่ลูกไดรฟ์และลูกพัตต์ เพราะว่า

โอกาสน่าจะคล้ายๆ กัน แต่ถ้าพัตต์ลง

และไดรฟ์ดีก็โอกาสเยอะครับ ส่วนตัว

ไม่ได้คาดหวัง แค่เล่นให้เต็มที่ตามความ

สามารถของเรา”

ทางด้าน ธนกร ทิพยจันทร์ นัก

กอล์ฟวัย 32 ปีจากกรุงเทพฯ ซึ่งในช่วง

ต้นสัปดาห์เพิ่งชนะทัวร์รองของสมาคม

ที่สนามแห่งเดียวกันนี้ ออกสตาร์ทรอบ

สองทางด้านหลุม 10 และเก็บเข้ามา 2 

เบอร์ดี้ 2 โบกี้ ก่อนมาเร่งเครื่องในช่วง

เก้าหลุมสุดท้ายกดเข้ามา 5 เบอร์ดี้ รวม

ถึง 3 เบอร์ดี้ในการเล่นสี่หลุมสุดท้ายก่อน

จบวัน 5 อันเดอร์พาร์ 65 รวมสองวัน 

3 อันเดอร์พาร์ 137 อยู่อันดับสามร่วม

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกีฬา

หมากล้อมศึกลุยไถ ระหว่างบริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (ซีพีเอฟ) และ

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 

จำากัด (พีซีจี) มุ่งหวังให้กีฬาหมากล้อม

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ ฝึก

สมาธิ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็น

ตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการแข่งขัน และ

ยังมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนัก

หมากล้อมระดับประเทศ อันจะก่อให้เกิด

การพัฒนาหมากล้อมในประเทศไทยอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต

โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับ

เกียรติจากนายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายก

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, 

นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ประธาน

กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพา

เนียน กรุ๊ป จำากัด, นายณัฐกฤช ศิวะ

ศรี ประธานกรรมการ สำานักงานบริหาร

กิจการต่างประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) โดยมีนายก่อ

ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

และผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน

สำาหรับ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม

ศึกลุยไถ ระหว่าง ซีพีเอฟ และ พีซีจี จะ

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 

2564-16 มกราคม 2565 โดยทั้ง 2 บริษัท

จะคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมตัวแทน

บริษัทที่มีระดับฝีมือตั้งแต่ 1-6 ดั้ง ทีมละ 

10 คน รวมมีนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด 20 

คน โดยแต่ละรอบ แต่ละทีมจะส่งนักกีฬา

เข้าการแข่งขันทีมละ 1 คน หากฝ่ายใด

ชนะจะทำาการแข่งขันต่อ ส่วนฝ่ายที่แพ้

จะส่งนักกีฬาคนใหม่เข้าทำาการแข่งขันใน

รอบต่อไป รวมแข่งสูงสุด 19 รอบ ซึ่งหาก

ทีมใดมีนักกีฬาเหลือมากที่สุดจะเป็นฝ่าย

ชนะรับถ้วยและเงินรางวัลมูลค่า 500,000 

บาท ส่วนทีมแพ้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 

50,000 บาท

ชโยดมใกล้แชมป์ไทยพีจีเอทัวร์รายการแรก

นำา1สโตรกศึกลำาปางแชมเปียนชิพที่แม่เมาะ

ไทยโพสต์ • ทรัสต์กอล์ฟ บริษัท

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกีฬากอล์ฟ

ชั้นนำาจากประเทศไทย โดย ดร.ปริญ                    

สิงหนาท เดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทยสู่วงการกอล์ฟระดับโลก

อีกครั้ง ประกาศขยายระยะเวลาการ

เป็นผู้สนับสนุนหลักทรัสต์กอล์ฟ วี

เมนส์ สกอตติช โอเพ่น ต่อเนื่องอีก 

4 ปี พร้อมอัดฉีดเพิ่มเงินรางวัลขึ้นอีก 

33% รวมสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ โดย

รายการทรัสต์กอล์ฟ วีเมนส์ สกอตติช 

โอเพ่น 2022 กำาหนดจัดที่สนามดันโด                       

นัลด์ลิงก์ สกอตแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 28-

31 กรกฎาคม 2565 โดยมี ไรแอนน์ โอ

ทูล ยืนยันกลับมาป้องกันแชมป์

สนามดันโดนัลด์ลิงก์ถือเป็น

สนามลิงก์แบบคลาสสิกและเคยเป็น

สถานที่จัดแข่งขันรายการนี้มาแล้วเมื่อ

ปี 2015, 2016 และ 2017 จากนั้นดาร์

วิน เอสเคปส์ เจ้าของรายใหม่ได้ลงทุน

มหาศาลกว่า 25 ล้านปอนด์ เพื่อยก

เครื่องสนามใหม่ทั้งหมดให้กลายเป็น

กอล์ฟรีสอร์ตหรูในปัจจุบัน

ในปี 2021 ทรัสต์กอล์ฟ บริษัท

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกีฬา

ทรัสต์กอล์ฟในการส่งเสริมการแข่งขัน 

เพื่อมอบโอกาสการสร้างผลงานให้แก่นัก

กอล์ฟสตรีรุ่นต่อไปในอนาคต”

“ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

กับแอลพีจีเอ, เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์, 

VisitScotland และไอเอ็มจี เรายินดี

อย่างยิ่งที่รายการนี้จะกลับไปจัดที่

สนามดันโดนัลด์ลิงก์อีกครั้ง เนื่องจาก

เป็นสนามระดับเวิลด์คลาสที่เหมาะ

สมและสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์

และความทุ่มเทต่อกีฬากอล์ฟของ

ทรัสต์กอล์ฟ และเรารู้สึกตื่นเต้นมาก

ที่ได้ขยายบทบาทของเราไปสู่ประเทศ

สกอตแลนด์ โดยหลังจากที่ได้เป็นผู้

สนับสนุนหลักครั้งแรกในปีที่แล้ว เราก็

รอที่จะได้จัดการแข่งขันนี้อีกครั้งที่สนาม

ดันโดนัลด์ลิงก์ในปีหน้า” 

ด้าน ไรแอนน์ โอทูล เจ้าของ

แชมป์รายการเมื่อปีที่แล้วหลังเล่นมา 

228 รายการ โดยในวันสุดท้ายของ

การแข่งขันสามารถทำา 8 อันเดอร์พาร์ 

64 โดยไม่เสียโบกี้ ยืนยันจะไปป้องกัน

ตำาแหน่งแชมป์ที่สนามดันโดนัลด์ลิงก์ใน

ปีหน้าเพื่อครองถ้วยทรัสต์กอล์ฟ วีเมนส์ 

สกอตติช โอเพ่น อีกครั้งในปี 2022.

กอล์ฟสัญชาติไทย ซึ่งก่อตั้งโดย ดร.ปริญ 

สิงหนาท ได้เริ่มเป็นผู้สนับสนุนหลักการ

แข่งขันกอล์ฟสตรีรายการนี้เป็นปีแรก เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสให้นัก

กอล์ฟไทยรุ่นใหม่สามารถไต่ขึ้นสู่เวทีระดับ

โลกได้มากขึ้น ผ่านการสร้างความสัมพันธ์

อันแน่นแฟ้นกับประเทศสกอตแลนด์และ

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษากีฬากอล์ฟ

ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ดร.ปริญ สิงหนาท ผู้ก่อตั้งทรัสต์

กอล์ฟ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะ

ประกาศให้การสนับสนุนการแข่งขันทรัสต์

กอล์ฟ วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น ต่อเนื่อง

ไปอีก 4 ปี และเพิ่มเงินรางวัลเป็น 2 ล้าน

ดอลลาร์ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการแข่งขัน

รายการนี้จะเป็นเวทีสำาคัญที่ช่วยให้ทรัสต์

กอล์ฟเป็นที่รู้จักของแฟนกอล์ฟทั่วโลก 

ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ

‘ทรัสต์กอล์ฟ’หนุน‘วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น’อีก4ปี

รางวัลสูง2ล้านดอลลาร์จัดที่สนามดันโดนัลด์ลิงก์

‘ซีพีเอฟ-พีซีจี’พัฒนาบุคลากรด้วยกีฬาหมากล้อม

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมการแข่งขัน

ผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเฟซบุ๊กสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย https://

www.facebook.com/webthaigo.

เปิดหมากล้อมลุยไถ • นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมศึกลุยไถ ‘ซีพีเอฟ และ 

พีซีจี’ โดยมีนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล์ จำากัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วม

งาน ที่ อาคารเดอะ ธารา (ธาราพาร์ค-แจ้งวัฒนะ) เมื่อ 23 พ.ย.2564.
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ไม่เชื่อว่าการแก้ปัญหาอย่างที่ทำาอยู่ตอนนี้ คือการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างรุนแรง หรือการมีมาตรา 112 ที่มีบทลงโทษรุนแรง จะช่วยให้

สังคมไทยมันจะสงบสุขขึ้นในอีก 10-20 ปีข้างหน้า มันได้เพียงแค่กดไว้...

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำาคัญมาก เป็น critical time ที่ทุกภาคส่วน

ต้องลงมาคุยกันอย่างจริงจัง.... มันจะระเบิดออกมา 

และจะไม่ประนีประนอมกันแล้ว ผมก็กังวลแบบนั้น

ก็ไม่ได้กลัวอะไร หรือคนที่อยู่ข้างนอกที่ยังเล่นทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก 

ยังมีอยู่เยอะแยะมากมาย 

ผมเลยมองว่าอาจต้องกลับมาคิดว่า 

1.กฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะ ที่โดยส่วนตัวผมคิดว่าบท

ลงโทษของมาตรา 112 ก็ไม่ได้สัดส่วนอยู่แล้ว หากเทียบกับความ

ผิดฐานอื่นๆ ผมมองว่าโทษจำาคุกมันรุนแรงเกินไป กว้างเกินไป ไม่

สมเหตุสมผล การทำาให้ โทษมันสูงกว่าโทษทั่วๆ ไปมันก็ยังทำาได้อยู่ 

แต่ว่าอาจจะโดยรูปแบบอื่นของการลงโทษ

 2.เรื่องของกระบวนการในการพิจารณาคดี ที่ต้องยอมรับว่า

คดีเหล่านี้ sensitive มาก ศาลเองก็ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด ส่วน

นักกฎหมายก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นกันมากในเรื่องพวกนี้ เลย

กลายเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้ ซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์ก แล้วถ้าเรา

คิดแบบนั้น เพราะสมัยก่อนเกิดขึ้นน้อย จึงพอเข้าใจได้บ้างที่คนไม่

อยากพูดถึง เช่นมีคดีเกิดขึ้นแค่ 1-2 คดี แต่ปัจจุบันเยอะมาก แล้ว

พอคนไม่ได้รับการประกันตัวหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับการพิจารณาคดี

อย่างเป็นธรรม ไม่ได้รับสิทธิในการต่อสู้คดี เลยยิ่งทำาให้เกิดคำาถาม

เยอะแยะมากมาย 

มองว่าเรื่องน้ีในทางกฎหมาย เป็นเรื่องท่ีต้องกลับมาพิจารณา

แล้วว่าต้องแก้ไข ในส่วนของฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบในส่วนของ

การบังคับใช้กฎหมาย ว่ากลไกทางกฎหมายยังมีประสิทธิภาพและ

ยังเหมาะสมท่ีจะใช้ในการจัดการกับเรื่องพวกน้ีหรือไม่ ผมอยากให้

มองในภาพรวม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข เรากำาลังอยู่ในช่วงเวลาท่ีสำาคัญ ท่ีจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องน้ีอย่าง

เดียวแต่ทุกเรื่อง ท้ังเรื่องระบบเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง มันอยู่

ในช่วงการถูก disrupt ท่ีเราเคยพูดกันเรื่อง disruption อะไรท้ังหลาย 

ท่ีสังคมกำาลังเปล่ียนแปลงไป ปัจจัยภายนอกหลายอย่างทำาให้วิถีชีวิต 

การใช้ชีวิตของคนถูก disrupt ได้รับผลกระทบ จนเราต้องปรับตัว

กันมาก  ซ่ึงอย่าว่าแต่เรื่องการเมืองเลย เรื่องชีวิต การทำางานเราก็

ต้องปรับตัว เป็นเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึน เพียงแต่มันเกิดข้ึนเร็วและเกิดข้ึน

ชนิดท่ีเราเองก็อาจยังไม่ทันต้ังตัวหรือไม่ทันคุ้นเคย เพราะมีเรื่องของ

เทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดีย 

เช่นเดียวกันกับในเรื่องทางการเมือง หรือแม้กระทั่งเรื่อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ การที่คนใช้ โซเชียลมีเดียพูดหรือเขียน

อะไรต่างๆ  หลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่หากย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก 

3-4 ปีก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องที่น่ากังวล น่าตกใจมาก ที่เราไม่เคย

ได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลย อย่างในทวิตเตอร์ผมเห็นแล้วผมยัง

ตกใจเลย ที่เห็น 2-3 ล้านทวีตพูดถึงเรื่องอะไรบางเรื่อง มันเป็น

ไปได้ยังไง แต่ว่าสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้ก็คือ เราอย่าไปกังวลว่า

มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก เป็นเรื่องที่รุนแรง เป็นเรื่องที่ต้องกำาจัด 

ต้องกดหรือต้องปราบให้มันไม่เกิด ซึ่งมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้

แล้ว 

เราต้องปรับตัวเองให้อยู่ให้ได้กับโลกที่คนมีชีวิตอยู่ในโลก

อินเทอร์เน็ต แล้วคนก็ตรวจสอบ มีการวิพากษ์วิจารณ์ สิ่งเหล่านี้

เป็นเรื่องที่ไม่สามารถห้ามได้ ผมจึงมองว่าจะทำาอย่างไรดีให้ระบอบ

การเมือง คุณค่าและจารีตประเพณีของเรา ที่เราอยากให้ดำารงอยู่

ต่อไป มันเป็นเรื่องที่เราสามารถปรับตัวได้ อยู่ได้และไม่เกิดปัญหา 

ผมเลยคิดว่าถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ น่ากังวล น่ากลัวมาก 

แล้วเราต้องจัดการโดยใช้กฎหมายทางกฎหมายไปจัดการปราบ

ปรามให้มันน้อยลง มันเป็นวิธีการที่ไม่น่าจะถูกต้องแล้ว แต่ว่ามัน

ต้องมีวิธีการอื่น 

วิธีการท่ีพูดคุยกันคือ 1.เราอาจต้องยอมรับในบางเรื่องว่าเป็น 

เรื่องปกติ 2.มันมีบางเรื่องหรือไม่ที่เราจะมีเวทีพูดคุยกัน ทำาความ

เข้าใจกัน  ผมเชื่อแบบนี้ว่า กฎหมายอาจช่วยได้ในระยะเวลาอัน

สั้น 5 ปี 10 ปี  เราอาจใช้กฎหมายปราบปรามจับกุมอะไรต่างๆ 

ซึ่งคนรุ่นอายุสัก 60-80 ปี ที่อายุแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วคนอีกเจเนอ

เรชันหนึ่งขึ้นมา แล้วจะทำาอย่างไร เมื่อถึงตอนนั้นแล้วคนมันจะ

สั่งสมอะไรที่มันมีความกดดัน จะสั่งสมไปเรื่อยๆ ผมยังเชื่อว่าใน

ช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวในทุกแง่มุมของชีวิตเรา ตั้งแต่ตัวเรา

เองไปจนถึงสังคม การเมือง เป็นช่วงเวลาที่เราต้องยอมรับตรงกัน

ว่าทุกคนกำาลังเผชิญกับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม

อย่างรวดเร็วภายใต้อิทธิพลของอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย สื่อ

ดิจิทัล มันจึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคุยกันเพื่อหาทางออกด้วยกัน 

แล้วเดินไปข้างหน้า แล้วก็รักษาในสิ่งที่เราเห็นว่าสำาคัญร่วมกันไว้

เพื่อให้ไปด้วยกันได้ ผมก็เลยคิดโดยส่วนตัวว่า การแก้ปัญหาด้วย

สิ่งที่ทำาอยู่ มันอาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีนัก 

-การธำารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ต้องทำาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่าง

คนแต่ละรุ่น เช่นคนรุ่นใหม่กับกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นพวก

อนุรักษนิยม?

ผมมองว่าตัวระบบกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย

มันอาจต้องปรับ คือ 1.ยังคงต้องรักษา คุ้มครองประมุขของชาติ

ได้ แต่ว่าไม่จำาเป็นต้องกำาหนดโทษให้รุนแรงขนาดนั้น เราอาจลด

โทษจำาคุกลง แล้วเพิ่มโทษปรับให้มากขึ้น ส่วนเรื่องกระบวนการ

ดำาเนินคดีก็ให้เป็นกระบวนการที่ให้ โอกาสผู้ถูกดำาเนินคดีในการ

ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม ให้เป็นเหมือนคดีปกติทั่วไป อย่าให้เป็น

เหมือนคดีร้ายแรงแบบการฆ่าคนตาย คนไปรู้สึกว่าทำาไมคดีฆ่าคน

ตายให้ประกันตัวทั้งที่เป็นคดีร้ายแรง  แต่คดีที่เป็นเรื่องของการพูด 

การคิด กลายเป็นคดีที่ร้ายแรงขนาดนั้น 2.ต้องยอมรับความจริงว่า 

เราอยู่ในสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ ตรวจสอบกันได้ เพราะเราอยู่ใน

ยุคที่โซเชียลมีเดียที่ทำาให้สังคมโปร่งใสขึ้น ที่คนสามารถตรวจสอบ

หาข้อมูลเปรียบเทียบเรื่องต่างๆ ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร ทิศทาง

ของสังคมแบบนี้มันเกิดขึ้นในทุกระดับ เราต้องยอมรับว่ามันเกิด

ขึ้นได้กับทุกคน เพียงแต่สิ่งที่เราต้องทำาไปด้วยก็คือ ระบบกฎหมาย

ต้องควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรง ไม่ให้เกิดการห้ำาหั่นกันโดยใช้

กำาลังทำาร้ายกัน เป็นเรื่องที่กฎหมายต้องมีกลไกในการคุ้มครอง

ป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นขึ้น 

นอกจากนี้ผมก็มองว่า รัฐธรรมนูญเองก็มีส่วนสำาคัญมากใน

การกำาหนดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับ

ตัวระบบกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และประชาชน 

“คิดว่าวิธีการรักษาองค์พระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดก็คือ ทำาให้

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะอยู่เหนือการเมือง อยู่

เหนือความขัดแย้งทั้งปวง เพราะฉะนั้นแล้วต้องพยายามไม่

ทำาให้พระองค์เข้ามา เรียกว่าต้องไปลำาบากพระองค์ท่านในเรื่อง

ทางการเมือง อย่าให้มีช่องที่จะทำาให้มีคนไปตำาหนิพระมหา

กษัตริย์มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทางการเมืองเรื่องนั้น

เรื่องนี้หรือไม่”

...ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ หน้านี้ก็ดีไซน์ไว้ค่อนข้างโอเค

แล้ว  โดยหากเราคำานึงถึงหลักการนี้แล้วเรายึดถือว่า พระมหา

กษัตริย์อยู่ในฐานะที่เคารพสักการะและอยู่เหนือการเมือง องค์กร

ทั้งหลายภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องดีไซน์ให้สอดคล้องกับหลักแบบ

นี้ ซึ่งจริงๆ ศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ต้องอธิบายหลักการพวกนี้ 

เพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะเซฟไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่

วิพากษ์วิจารณ์มาก โดยสิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครหลีกหนี

การวิพากษ์วิจารณ์ได้ เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ และจะทำาอย่างไรที่จะ

-ในฐานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย การที่

มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนนำาการเคลื่อนไหวที่ตอนนี้

ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ทั้งเพนกวิน, รุ้ง, เบนจา อะปัญ มอง

เรื่องการให้ประกัน การถอนประกันผู้ถูกดำาเนินคดี 112 อย่างไร?

จริงๆ ก็มีข้อโต้แย้งในด้านหลักวิชาการทางกฎหมายที่มีนัก

วิชาการหลายคนได้เคยออกมาแสดงความคิดเห็น โดยหากพูดจาก

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ หลายครั้งก็มีคำาถามอย่างกรณีของ รุ้ง-ปนัส

ยา ทางทนายความเขาก็บอกว่าไปดูในสำานวนคดีแล้ว ไม่มีข้อเท็จ

จริงอะไรที่ศาลนำามาใช้ในการพิจารณาว่าจะไม่ให้ประกันตัว  แล้ว

ศาลไปนำาข้อเท็จจริงเพื่อนำามาใช้วินิจฉัยเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว

หรือการถอนประกันจากที่ไหน เขาก็กำาลังบอกว่าผู้พิพากษาใช้ข้อ

เท็จจริงนอกสำานวนหรือไม่ แทนที่จะไต่สวนก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จ

จริงที่ยุติว่ามีการกระทำาที่ถูกกล่าวหารือไม่ ก่อนที่จะไม่ให้ประกัน

ตัว แต่กลายเป็นว่ายังไม่มีการไต่สวน ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ในสำานวนเลย แบบนี้มันทำาให้คนเกิดความสงสัยว่ากระบวนการ

ตัดสินคดีเป็นธรรมหรือไม่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้คดีอย่าง

เต็มที่หรือไม่

ผมคิดว่าเราเรียนกัน เราต่อสู้กัน ก็เพื่อรักษาหลักการพวกนี้

ไว้ว่า หลักของกระบวนการในการพิจารณาคดีต้องเป็นธรรม ต้อง

เปิดโอกาสให้ต่อสู้คดี ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างเต็ม

ที่ ผมคิดว่าระบบแบบนี้ผู้พิพากษาเองก็ต้องคิดให้หนัก โดยหากเรา

ดูตามมาตรฐานกฎหมายปัจจุบันหรือความรู้สึกที่เราเคยชิน ก็อาจ

เป็นความรู้สึกที่รับได้ยากสำาหรับหลายคน แต่ผมยังคิดว่าถ้าเราจะ

อยู่กันต่อไปอย่างสงบสุขในอีก 10-20 ปีข้างหน้า บางเรื่องมันต้อง

เริ่มทำาความเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผม

อยากให้เราคิดถึงสังคมในอีก 10-20 ปีข้างหน้ามากกว่าการแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ 

ผมไม่เชื่อว่าการแก้ปัญหาอย่างท่ีทำาอยู่ตอนน้ี คือการบังคับใช้

กฎหมายอย่างรุนแรง หรือการมีมาตรา 112 ท่ีมีบทลงโทษรุนแรง 

จะช่วยให้สังคมไทยมันจะสงบสุขข้ึนในอีก 10-20 ปีข้างหน้า มันได้

เพียงแค่กดไว้ แต่จะทำาได้อีกสักก่ีวัน เป็นเรื่องท่ีเราต้องมาดูกัน แต่

ผมดูแล้ว เด็กไม่ได้กลัว คือเดินเข้าคุกก็ไม่ได้กลัวมาก แล้วก็ไม่ได้หนี

เข้าป่าแบบสมัยก่อนท่ีหนีเข้าป่ากัน แต่ปัจจุบันอยากจับก็จับ ปล่อยมา

ก็จับเข้าไปอีก เด็กก็อาจจะเงียบๆ โดยความเคลื่อนไหวบนท้องถนน

อาจไม่ได้คึกคักแบบปีท่ีแล้ว แต่ความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย                               

ยังมากเหมือนเดิมและอาจมากข้ึนเรื่อยๆ อันน้ีเป็นสัญญาณท่ีไม่

ค่อยดีเท่าไหร่ ท่ีรัฐบาลเองก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าเราอยากเห็นสังคม

เรา ระบบการเมือง ระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข จะเป็นอย่างไรต่อไปในอีก 10-20 ปีข้างหน้า

คิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำาคัญมาก เป็น critical time ที่ทุก

ภาคส่วนต้องลงมาคุยกันอย่างจริงจัง คือเรื่องนี้เป็นเรื่อง sensitive 

คนไม่ค่อยอยากคุย มีเวทีไหนก็ไม่ค่อยมีใครอยากคุย ก็พูดอ้อมค้อม

กันไปมา แต่ผมคิดว่าอาจถึงเวลาต้องมาคุยกัน เพื่อธำารงรักษา

คุณค่าที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งที่

เราอยากให้ดำารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร อย่างไม่เกิดปัญหาแบบนี้ เรา

อาจต้องมีเวทีที่ต้องมาคุยกันได้แล้ว 

-ฝ่ายการเมือง พรรคการเมือง ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรต้องมี

ท่าทีในเรื่องนี้อย่างไร เพราะอย่างเรื่อง 112 ตอนแรกบางพรรค

เช่นพรรคเพื่อไทย ก็บอกว่าจะรับไปผลักดันในสภา แต่ต่อมาก็

เปลี่ยนท่าที?

ก็แบบนั้น กล้าๆ กลัวๆ ผมคิดว่านายกรัฐมนตรี พรรค

ร่วมรัฐบาลอาจจะไม่มองเหมือนผม คือเขามองแค่ปัญหาเฉพาะ

หน้า ตัวนายกฯ เองอาจเพราะเคยเป็นทหาร เขาก็คงเชื่อในเรื่อง

วิธีการแก้ปัญหาแบบทหาร คือการใช้กำาลังหรือการใช้มาตรการ

ทางกฎหมายที่รุนแรงในการปราบปรามมันยังได้ผล แต่เราก็เห็น

แล้วว่าการต่อสู้มันไม่ได้อยู่บนถนนอย่างเดียว แต่แนวร่วมมันอยู่

ในโลกที่ไม่มีพรมแดนอีกแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายาม

ทำาความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เราจะได้รับมือถูกว่า

เราจะจัดการแก้ปัญหานี้อย่างไร ผมไม่ได้จะบอกว่าคนสูงอายุเขา

ไม่เข้าใจ เพราะมีผู้สูงอายุที่เข้าใจและตามเรื่องนี้อยู่ เพียงแต่ว่านา

ยกฯ เป็นทั้งอดีตทหารและอาจจะอาวุโสแล้ว ผมจึงไม่รู้ว่านายกฯ 

จะเข้าใจสิ่งที่มันกำาลังจะเกิดขึ้นแค่ไหน เราต้องการคนที่เข้าใจการ

เปลี่ยนแปลง และรู้เท่าทันว่าต้องปรับตัวอย่างไร จึงอยากให้มีการ

เปิดพื้นที่พูดคุยอย่างจริงจังให้เป็นวาระของชาติ ผมดูว่ารัฐสภาก็ไม่

ได้ทำาหน้าที่ดังกล่าวเท่าไหร่นัก หรือทำาแค่พอเป็นพิธีแล้วสุดท้ายก็

กล้าๆ กลัวๆ กัน แล้วก็ไม่ได้ทำาอะไร 

ผมกำาลังดูอยู่ว่า อย่างที่ใช้ 112 กัน แล้วคุณจะได้เห็นว่า

มันจะทำาให้ทุกอย่างยุติได้จริงหรือไม่ ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นไป

ในทิศทางนั้น มีแต่จะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มี

ความโกรธแค้นชิงชังกันทั้งสองฝ่าย คนในสังคม คนที่ไม่ชอบกลุ่ม

เด็กก็ยิ่งโกรธแค้นชิงชังมากยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่มเด็กก็รู้สึกว่าฝ่ายตัวเอง

ไม่ได้รับความเป็นธรรม มันก็ฝังใจมากขึ้น พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่

คุยกันแล้ว ดังนั้นในช่วงเวลาที่ตอนนี้ยังพอคุยกันได้ก็ควรหาเวทีให้

ได้คุยกัน 

-คือเกรงว่าหากยังทำาแบบที่ทำาตอนนี้ ทำาให้เกิดความรู้สึก

กดทับ วันหนึ่งข้างหน้าคนในสังคมมันอาจระเบิดออกมา?

ใช่ครับ มันจะระเบิดออกมา แล้วมันจะไม่ประนีประนอม

กันแล้ว ผมก็กังวลแบบนั้น พวกเรานักกฎหมายก็ไม่อยากให้เกิด

สถานการณ์แบบนั้นขึ้นมา จึงควรมีการสร้างเวทีในการพูดคุยกัน 

ถอยกันคนละก้าวบ้าง ผมก็ไม่เชื่อว่าคนที่ออกมาเรียกร้องเขาจะคิด

ว่าเขาจะได้ทั้งหมดตามที่เรียกร้อง แต่ผมยังเชื่อว่าเขายังอยากได้

เวทีในการพูดคุยกัน ซึ่งหากคนที่คุมอำานาจอยู่ไม่เปิดไฟเขียว กลไก

ของกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมันล็อกไว้หมด แต่ถ้าคนคุม

อำานาจยอมเปิดไฟเขียวก็น่าจะมีโอกาสที่พูดคุยกันได้. 

 โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ทำาให้สถาบันถูกวิพากษ์วิจารณ์น้อยที่สุด ก็คือต้องให้เกี่ยวข้องกับ

การเมืองน้อยที่สุด

ผมเลยมองว่ารัฐธรรมนูญในอดีต โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี  

2540 ท่ีเราเห็นตัวอย่างแล้วในเรื่องการจัดวางความสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี

โดยท่ัวไปดำาเนินมาค่อนข้างจะดี แต่ว่าในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เร่ิม

กลับมามีเรื่องถกเถียงอะไรพวกน้ีอีกแล้ว จนกระท่ังศาลรัฐธรรมนูญ

ก็ทำาให้รู้สึกสับสน ผมรู้สึกอย่างน้ัน ศาลวินิจฉัยท่ีทำาให้คนสับสนหรือ

ไม่ว่า  ระหว่างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข หรือระบอบก่ึงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คนก็พูดไปถึงขนาดน้ัน 

ซ่ึงผมฟังคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (คดีล้มล้างการปกครอง) ผม

ก็คิดไปได้ ซ่ึงจริงๆ ศาลไม่ได้มีอะไรมากเลย แค่ทำาให้มันชัดเจนตาม

หลักการท่ีมีอยู่ในรัฐธรรมนูญซ่ึงมันชัดเจนอยู่แล้ว ว่าพระมหากษัตริย์

ทรงอยู่ในฐานะท่ีทรงเป็นท่ีเคารพสักการะ และอยู่เหนือการเมือง จึง

ไม่มีความจำาเป็นอะไรเลยท่ีต้องพูดหรือสื่อออกมาให้คนสับสน 

และที่สำาคัญที่สุดคือ คุณกำาลังหางานให้กับสถาบันพระมหา

กษัตริย์  เพราะยิ่งเราไปใช้กฎหมายอธิบายมากเท่าไหร่ ผมคิด

ว่ามันยิ่งเป็นการเรียกว่างานเข้า ผมเลยคิดว่าเราอาจต้องกลับมา      

ทบทวนเรื่องนี้กันให้ดีว่า จะทำาอย่างไรที่จะช่วยปกป้องสถาบัน 

พระมหากษัตริย์จากการเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ หรือเป็นหัวข้อของ

การที่มีการพูดคุยในการเมือง ตรงนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกัน

ให้สำานักพระราชวัง 

เป็นผู้พิจารณาดำาเนินคดี 112

-มีความเห็นเรื่องมาตรา 112 อย่างไร จากเดิมเคยมีการ

เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย แต่ปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนเป็นให้ยกเลิกไปเลย?

ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้ยกเลิกมาตรา 112 อย่างที่ผม

บอก ผมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นประมุขของ

รัฐ ที่เป็นหลักของกฎหมายอยู่แล้วที่ประมุขของรัฐควรได้รับการ

ปกป้อง เพียงแต่ว่าระดับของโทษและกระบวนการ ผมมองว่ามัน

ต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งกลไกของการดำาเนินคดีก็อาจเป็นไปได้

อย่างที่มีคนเสนอคือ ให้ สำานักพระราชวัง เป็นฝ่ายรับผิดชอบว่า

จะดำาเนินคดีกับเคสใด หรือจะไม่ดำาเนินคดีกับเคสใดบ้าง เพราะ

บางเคสหากสำานักพระราชวังดูเองก็อาจมองว่าปล่อยไปเถอะ เขา

ยังเด็ก ก็อาจมีกรณีแบบนั้นได้ แต่พอไปอยู่ในดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร บางทีก็ไม่รู้ว่าที่เขาดำาเนินคดีมันมีมูลเหตุทางการเมืองด้วย

หรือไม่ อย่างเคยมีเช่นในอดีต คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เคยกล่าวหาว่า

รัฐบาลในอดีต เช่นสมัยรัฐบาลทักษิณ ที่บอกว่าให้ตำารวจมาดำาเนิน

คดีกับท่าน มีมูลเหตุการเมืองหรือไม่ เพราะพออยู่ในดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารที่นักการเมืองกำากับได้ มันก็อาจมีข้อครหาเรื่องมูลเหตุ

จูงใจทางการเมือง 

ผมเลยมองว่าเรายังเก็บมาตรา 112 ไว้ได้ แต่ลดโทษแล้ว

ทำาให้กระบวนการมันเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

และฝ่ายต่างๆ อย่างศาล พนักงานอัยการ ไม่ควรทำาให้มันกลาย

เป็นเหมือนกับกระบวนการพิจารณาคดีผู้ต้องหาคดีร้ายแรง เช่น 

ก่อการร้าย 

-เรื่องข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันฯ เป็นประเด็นที่สังคม

ไทยคุยกันได้หรือไม่ โดยคุยแล้วมีพื้นที่ปลอดภัย ไม่ โดนคดี 112?

มันถึงเวลาที่ต้องคุยกันแล้ว เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไป

มาก และสิ่งที่เราเห็น ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ความเคลื่อนไหว

ของคนรุ่นใหม่มันเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าต้องรีบคุยกัน ต้องหาโอกาส

คุยกัน มันไม่ควรเป็นเรื่อง sensitive ที่เราไม่อยากจะพูดถึงหรือไม่

อยากคุยกันอีกแล้ว แต่ต้องเป็นเรื่องที่คุยกันได้เพื่อประโยชน์ของ

ทุกคนในช่วงเวลาที่ยังคุยกันได้อยู่ และผมคิดว่าเวทีสำาคัญที่สุดที่จะ

พูดคุยกันก็คือเวทีของรัฐสภา โดยฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายที่จะกำาหนด

ว่าจะคุยกันได้หรือไม่ได้หรือคุยกันได้แค่ไหน โดยสภาผู้แทนราษฎร

ที่เป็นตัวแทนของประชาชนต้องเป็นคนสร้างโอกาสสร้างเวทีคุย

กันอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่มาตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาแล้วก็จบ

ไป ไม่ได้อะไรเลย แล้วก็ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนเดิม ผม

คิดว่าต้องรีบทำาเลย และอยากฝากไปถึงองค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรมด้วยว่า เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำาให้ความขัดแย้งมีมาก

ขึ้นหรือลดน้อยลง คือศาล อัยการ พนักงานสอบสวนก็มีส่วน คน

จะรู้สึกว่ามันไม่มีช่องทางอื่นแล้ว มันไม่มีความหวังอะไรแล้ว หรือ

ยังมีความหวังในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่างๆ ได้ ตรงนี้ศาลก็ต้อง

ทำาให้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกลาง ไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัว

เองอย่างเต็มที่

มองดุลยพินิจศาล

ให้ถอนประกันตัวคดี 112
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การธํารงรักษา

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

มชวงปจจุบัน การเคล� อนไหวของม็อบที่เรียกรองใหมี

การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย และยกเลิกประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 จะลดนอยลงไป แตหลาย

ฝายก็มองวากลุมประชาชนที่มีแนวคิดดังกลาว โดยเฉพาะ

กลุมนักศึกษา คนรุนใหม นักวิชาการ ยังไงก็คงไมยอมยุติการ

เคล� อนไหวในประเด็นดังกลาวแน�นอน จนหลายคนบอกวาเปนการ

เคล� อนไหวระยะยาวและยืดเยื้อ ขณะเดียวกันการดําเนินคดีแกน

นําและแนวรวมกลุมม็อบดวยขอหาความผิดมาตรา 112 ก็ยัง

ดําเนินตอไปทั้งในชั้นตํารวจ อัยการ และศาลยุติธรรม โดยแกนนํา

หลายคนถูกเพิกถอนประกันตัวและตองไปอยูในเรือนจํา 

 สภาพการณที่เกิดขึ้นมีมุมมองเชิงวิชาการและขอกฎหมาย

จาก ดร.มุนินทร พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่สงเสียงเตือนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตรงไป

ตรงมา บนขอเปนหวงวาสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและใน

พื้นที่โซเชียลมีเดีย เปนเร� องที่คนในสังคมปฏิเสธความจริงไมไดวา 

บริบทสังคมไทยเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก จนถึงตอนนี้

ถือวาอยูในชวงเวลาวิกฤต-หัวเลี้ยวหัวตอ หรือ critical time ที่ควร

ตองมีพื้นที่ในการพูดคุยกันเพ� อไมใหปญหาถูกกดทับไว จนกลาย

เปนปญหาระยะยาวที่รอวันระเบิดออกมา ตลอดจนขอคิดเห็นตอ

การดําเนินคดีผูตองหาในคดีมาตรา 112 ที่เห็นวาวิธีการที่ใชอยู

ปจจุบันสุดทายแลวอาจไมไดผล และจะยิ่งเปนการสรางความขัด

แยงมากขึ้นของคนในสังคม 

เราเริ่มดวยการถามถึงมุมมอง ในฐานะนักกฎหมายตอ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน คดีลมลางการปกครอง เม� อ 

10 พ.ย. โดย ดร.มุนินทร คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ใหทัศนะวา ผมเช� อแบบนี้วา ศาลรัฐธรรมนูญ

คงกําลังคิดวากําลังทําหนาที่ในการรักษาคุณคาในทางสังคมใน

ทางจารีตประเพณีไว โดยการสรางสถานะที่ไมอาจแตะตองได

ในทางกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งถอยคําและทวงทํานองของศาล

รัฐธรรมนูญกําลังทําใหเกิดความสับสน เพราะศาลควรยืนยัน

สถานะที่ชัดเจนอยูแลวในรัฐธรรมนูญ ไมควรใชภาษาหรือส� ออะไร

ออกมาเลยที่ทําใหคนไขวเขว คนตั้งคําถาม ศาลกําลังเขาใจวาตัว

เองกําลังทําหนาที่ในการพิทักษหลักการ แตวากลายเปนยิ่งศาล

รัฐธรรมนูญอธิบายมากเทาไหร มันกลับหลีกออกไป หรือกลาย

เปนการสรางความสับสน หรือเฉออกไปจากหลักการที่ควรจะเปน 

มันยิ่งกอใหเกิดความเสียหายมากเทานั้น อันนี้ก็เปนเร� องที่ศาลเอง

ตองระมัดระวัง 

เพราะฉะนั้นแลว ผมคิดวาอยาพยายามใชกฎหมายในการ

ธํารงรักษา แตควรพยายามใชกฎหมายใหนอยที่สุดใน การธํารง

รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ใหใชการพูดคุยกัน การทําความเขาใจ เปดเวทีใหคนที่ไมวาจะเช� อ

หรือไมเช� อ เขามีโอกาสไดพูด 

...เราตองทําใจวาเราอยูในสังคมที่ไมมีคนทุกคนที่สามารถ

รักได  และทุกคนเช� อเหมือนเราได แตเราทําใหเขาอยูในสังคมได

อยางสบายใจ  ไมรูสึกวาถูกคุกคาม อยางที่อังกฤษก็มีคนแตกตาง

หลากหลาย คนไมไดเช� อเหมือนกัน แตคนสวนใหญแฮปป คนสวน

ใหญเช� อมั่นในระบอบที่เปนอยู คนบางสวนก็ไมเช� อมั่น แตเขาก็

ไมรูสึกวาตองทําอะไร เพราะทุกอยางตัดสินโดยประชาชนเสียง

สวนใหญ โดยเขาก็รูสึกวาถึงเขาไมเช� อแตเขาก็อยูได ไมมีใครมา

คุกคามขูเข็ญ ผมอยากเห็นสังคมเราเปนแบบนั้นที่จะทําใหสถาบัน

การเมือง สถาบันพระมหากษัตริยดํารงอยูได  ทามกลางความแตก

ตางหลากหลายและอยางมั่นคงถาวร 

“ความทาทายที่สุดคือ เราไมเคยชินกับความแตกตางหลาก

หลายมากขนาดนี้ โดยหลายคนยอมรับไมได แลวเราก็เลยไปปด

โอกาสที่จะมาพูดคุยกันเพ� อเดินไปขางหนาดวยกัน เพ� อยอมรับกัน

วาสังคมเราไมเหมือนเดิมอีกตอไปแลว แตเรายังสามารถอยูรวม

กันทามกลางความแตกตางหลากหลาย และทุกคนก็สามารถอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข  ซึ่งตองเริ่มจาก 1.การยอมรับกอนวาเร

าไมเหมือนเดิมแลว และ 2.ตองหาเวทีมาพูดคุยในเร� องความแตก 

ตางหลากหลายดังกลาว เราตองทําสองอยางนี้เริ่มตนกอนเลย”

-มองภาพรวมการดําเนินคดี 112 ในชวงที่ผานมาอยางไร

บาง หลัง พล.อ.ประยุทธ นายกฯ บอกไวเม� อ 19 พ.ย.63 วา

รัฐบาลจะบังคับใชกฎหมายทุกมาตรา ก็มีการมองวามีการดําเนิน

คดีมาตรา 112 เพิ่มมากขึ้น? 

ผมขอแยกเปนสองสวน คือ 1.สวนของกฎหมาย และ 

2.การบังคับใชกฎหมาย โดยตองบอกแบบนี้กอนวา ในทางการ

เมืองตองนับวาตัวเองเปนพวก กลางขวา แตวาผมไมคอยสบายใจ

กับการบังคับใชกฎหมายมาตรา 112 สักเทาไหร โดยเฉพาะเพ� อ

รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ผมคิดวาตัวระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย มันน�า

จะไมไดชวยใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่อยากเห็นมันมีความ

มั่นคงในระยะยาว แน�นอนหลักการนี้ตองยอมรับกอนวา ประมุข

ของรัฐตองไดรับการคุมครองมากกวาคนปกติ อันนี้คือหลักการ

ที่นักกฎหมายทุกคนทราบดี ประมุขของรัฐในตางประเทศก็ไดรับ

การคุมครองมากกวาบุคคลทั่วไป เร� องดังกลาวเปนหลักการที่เขาใจ

ได แตวาในแตละสังคม  การรักษาคุณคาทางสังคมเพ� อใหยังคงอยู

จะมีวิธีการที่แตกตางหลากหลายกันไป ขึ้นอยูกับสถานการณของ

สังคม 

ตองยอมรับวาตัวมาตรา 112 ใชกันมาตั้งแตชวงที่มีการ

ปฏิวัติ ชวงป พ.ศ.2500 และตอมามีการแกไขเพิ่มเติม จะพบวา

มีการใชกันมานานมาก ซึ่งสถานการณ ณ เวลานั้นมันเปนแบบ

หนึ่ง แตสถานการณ  ณ เวลานี้เปนอีกแบบหนึ่ง และกระบวนการ

บังคับใชกฎหมายมาตรา  112 เราไมคอยเห็นในชวงหลายสิบปที่

ผานมา แตปจจุบันเกิดขึ้นเยอะมาก บังคับใชกันแบบเกิดขึ้นบอย 

โดยมีขอโตแยงเกิดขึ้นหลายครั้ง บางครั้งศาลก็ตัดสินใหประกันตัว 

บางทีก็ไมใหประกัน ที่มีคนเห็นดวย-ไมเห็นดวยเกิดขึ้นบอยมาก 

ผมอยากใหมองไกลไปกวากฎหมาย คือหากพูดถึงตัว

กฎหมาย ผมเริ่มมองวากฎหมายเองไมมีประสิทธิภาพที่จะทําให

เราบรรลุวัตถุประสงคเหมือนเดิมอีกแลว โดย การจะธํารงรักษา

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มัน

อาจไมใชเพียงแคบังคับใชกฎหมายที่มีโทษรุนแรง แลวก็จับและ

ไมใหประกันตัวอีกแลว เพราะจะเห็นไดวาจํานวนคนที่แสดงออก 

หรือจํานวนคนที่ถูกดําเนินคดีไมไดลดลงมากเทาไหร คนที่อยูในคุก

เริ่มมองวากฎหมายเองไมมีประสิทธิภาพที่จะทําใหเราบรรลุวัตถุประสงค

เหมือนเดิมอีกแลว โดย “การจะธํารงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อาจไมใชเพียงแคบังคับใชกฎหมายที่มี

โทษรุนแรงแลวก็จับและไมใหประกันตัวอีกแลว จะเห็นไดวาจํานวนคนที่

แสดงออก หรือคนที่ถูกดําเนินคดีไมไดลดลงมากเทาไหร คนที่อยูในคุก

ก็ไมไดกลัวอะไร คนที่อยูขางนอกที่เลนทวิตเตอร เฟซบุก ยังมีอยูมากมาย

แ

อานตอหนา 15 
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