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อิสรภาพแหงความคิด

‘บิ๊กตู’สั่งซิื้อยาโควิดคิวแรกๆในโลก

‘สวนเบญจกิติ’

ปากลางกรุงแหงใหม 

ฟนชีวิตคนเมือง

นพ.สุรพงษ

ผอ.พรรค พท.

เพ� อไทยหลังปรับทัพ

กับเปาหมายชนะแลนดสไลด

รําพึงถึง...ยูโทเปย!!!

2หนา...

8หนา...

‘ปยบุตร’เอาใหม!แกม.112

ไทยเตรียมเขาสูสังคมไรเงินสด

พลาด‘ทักษิณ’ลงเหว

ปที่ 26 ฉบับที่ 9126 วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น 3 ค่ํา  เดือน 12  ปฉลู

16หนา...

ดวยความเขลา 

เดินเกม และมาตาย

น้ําต้ืนของ “นายใหญ” 

นอกจากจะทําใหคน

ไทยยังกลัวผีทักษิณแลว 

กระทบตอแผนการ

ดัน “มาดามอุงอ๊ิง” 

ดึงคะแนนคนรุนใหม 

พรอมเสียงโหไลถอน

หงอกตามมา 

ปยบุตร แสงกนกกุล
ทักษิณ ชินวัตร

ทําเนียบรัฐบาล • พบผูติดเช้ือโควิดราย

ใหมทรงตัวที่กวา 8 พัน ขณะที่ติดเชื้อสะสม

ใกลแตะ 2 ลานคน ฉีดวัคซีนแลวเกือบ 80 

ลานโดส นายกฯ เผยไดย้ํากับกระทรวง

สาธารณสุขเรงสั่งซื้อยา “แพกซ โลวิด-โมล 

นูพิราเวียร” ใหไดเปนคิวแรกๆ ของโลก 

เม� อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,467 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 7,574 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,385 

ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 189 ราย มา

จากเรือนจํา 880 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 13 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,288 ราย 

อยูระหวางรักษา 97,410 ราย อาการหนัก 

2,054 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 447 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 69 ราย เปนชาย 36 

ราย หญิง 33 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 55 ราย มีโรคเรื้อรัง 10 ราย 

พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 20 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแตป 

2563 จํานวน 1,960,039 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 1,843,018 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 19,611 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 5 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

861,848 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 79,517,972 โดส 

ขณะที่สถานการณ โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 

249,849,612 ราย เสียชีวิตสะสม 5,053,793 ราย   

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ไดแก กทม. 809 ราย, เชียงใหม 487 ราย,  

สงขลา 462 ราย, นครศรีธรรมราช 449 ราย, 

ปตตานี 437 ราย, ยะลา 321 ราย,  ชลบุรี 

294 ราย, นราธิวาส 218 ราย,  สมุทรปราการ 

197 ราย และขอนแกน 191 ราย

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยเตรียมพรอมสูสังคม

ไรเงินสด-เงินดิจิทัล ธปท.ออกแนวปฏิบัติให

สถาบันการเงินและผูประกอบการธุรกิจการ

เงิน ติดตามความเส่ียงกวา 8.1 ลานราน

คา สรางความเช� อการชําระเงินผานเคร� อง

รับบัตรเครดิต/เดบิต (EDC) และ QR Code 

เริ่มบังคับใช 1 มกราคม 2565 นี้

เม� อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นางสาว

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา ปจจุบันพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและรานคาออนไลนจํานวนมากมี

การชําระคาสินคาและบริการผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส (EDC) และการใหบริการ

ชําระผาน QR Code ซึ่งอาจเปดโอกาสใหมี

ใชการชําระเงินผานอิเล็กทรอนิกส เปน

ชองทางทุจริต ฟอกเงินหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ที่อาจสงผลเสียหายตอลูกคาได 

ซึ่งลาสุดธนาคารแหงประเทศจึงไดประกาศ

แนวนโยบายการรูจักและการบริหารติดตาม

ความเสี่ยงรานคาสําหรับการชําระเงินดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Know Your 

Merchant : KYM) เพ� อใหสถาบันการเงินและ

ผูประกอบธุรกิจชําระเงินใชเปนแนวปฏิบัติที่

เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการรูจักและบริหาร

ติดตามความเสี่ยงรานคา โดยจะเริ่มบังคับ

ใช 1 มกราคม 2565

ท้ังน้ี ธปท.ไดกําหนดแนวนโยบาย 

KYM เพ� อใหผูประกอบธุรกิจชําระเงินใชเปน

แนวปฏิบัติขั้นต่ําในการกําหนดกระบวนการ

กรุงเทพฯ • “อภิสิทธิ์” แนะทางออก ม.112 

ปลอยใหกระบวนการเปนปกติ มีการรอง

ทุกข แตไดตั้งคณะที่ปรึกษาประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเพ� อกล่ันกรองคดี 

“อรรถวิชช” อยาหักดามพราดวยเขา ยังมี

คนอีกจํานวนมากยอมไมไดกับการจาบจวง 

ขณะที่ “ปยบุตร” ออกแนวเลอะ มาใหม

คราวนี้ใหปรับปรุง 112 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก

รัฐมนตรี กลาวบนเวทีอภิปรายเร� อง ประชา 

ธิปไตยไทยบนความทาทายและโอกาสในการ

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 

23 ประจําป 2564 เร� อง ประชาธิปไตยในภูมิ

ทัศนใหม โดยแสดงความเห็นตอการแกไข

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 วา เปน

ปกติที่ควรมีกฎหมายคุมครองประมุขของรัฐ 

แตมีสาระท่ีควรพิจารณาวา สิ่งใดทําไดหรือ

ไม การลงโทษเหมาะสมหรือไม กระบวนการ

ที่นําไปสูศาลเหมาะสมหรือไม รวมถึงสิทธิที่

ใครแจงความไดบาง และขอเรียกรองท่ีเกิด

ขึ้นตนมองวามีทางออก คือผูนําควรรับฟง แต

หากฝายหนึ่งบอกวายกเลิก แตอีกฝายบอกวา

หามแตะ จะทําใหพูดคุยกันไมได 

เขากลาววา ในสมัยท่ีเปนนายกรัฐ 

มนตรี ไดหยิบยกมาตรา 112 พิจารณา และ

ทางออกที่ทําคือ ปลอยใหกระบวนการเปน

ปกติ มีการรองทุกข แตไดตั้งคณะที่ปรึกษา

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเพ� อ

กลั่นกรองคดี 

พังงา • ชาวสวนแกมปริ “จุรินทรออน 

ทัวรพังงา” ปาลมทะลุโลละ 9.50 บาท 

สูงสุดในรอบ 10 ป เผยปาลมเจาะตลาด

อินเดียโต 438%

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

17.00 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย, นายไชยยศ จิรเมธากร 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายพูน 

พงษ นัยนาภากรณ รองปลัดกระทรวง

พาณิชย, 

‘จุรินทรออนทัวรพังงา’

ปาลมทะลุโลละ9.50บ.

ชาวสวนแกมปริ “จุรินทรออนทัวรพังงา” ปาลมทะลุโลละ 9.50 บาท สูงสุดในรอบ 

10 ป เผยปาลมเจาะตลาดอินเดียโต 438%
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2 ในประเทศ

4

ารขับเคล� อนเร� องยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 ของกลุมราษฎรและเครือขายมวลชน

คนรุนใหม หรือม็อบ 3 นิ้ว ที่ชุมนุมเรียกรองเม� อวัน

ที่ 31 ตุลาคมที่ผานมา กอนถูกยกระดับและพยายาม

ขับเคล� อนจนเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมา

โดยเฉพาะฝายคณะกาวหนา นําโดย นายปยบุตร แสง

กนกกุล ตองการใหยกเลิกมาตรา 112 พรอมกดดันไปที่พรรค

กาวไกลวาแกไขมาตรา 112 อาจไมเพียงพอ

แตแทจริงเปนเพียงการเลนละคร แบงบทกันเลนใชหรือ

ไม เพราะปลายทางสุดทายซึ่งมีชุดความคิดเดียวกันคือ ยกเลิก

มาตรา 112 ใชหรือไม

สะทอนไดจาก “นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคกาว

ไกล” ที่ระบุวา ขอเสนอการแกไขมาตรา 112 ถือเปนขอเสนอที่

อยูตรงกลางที่พอจะคุยกันได และใชเวทีสภาใหดีที่สุดสําหรับการ

คลี่คลายความเห็นตางกันในทางการเมือง 

“แตหากพื้นที่สภาไมเปดใหกับเร� องที่เปนปญหาขัดแยง

กันอยางแหลมคมอยู ก็เปนไปไดวาสุดทายจะไมไดรับการ

แกไข และสะสมความไมพอใจไปเร� อยๆ จนนําไปสูการยกเลิกใน

อนาคต และอาจมีปญหาทางการเมืองอ� นๆ ตามมาอีก” นายชัย

ธวัชกลาว 

ตองยอมรับความจริงในสังคม ประเด็นเร� องมาตรา 112 

มีการเคล� อนไหวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเน� อง

ทั้งฝายที่เห็นดวย เพราะมองวาผูคนจํานวนหนึ่งที่ไดรับ

โทษเพราะถูกกลั่นแกลงทางการเมือง หรือคนในกระบวนการ

ยุติธรรมบังคับใชกฎหมายไมถูกตอง รวมทั้งบทลงโทษที่มีความ

รุนแรงเกินไป 

ขณะที่ฝายอนุรักษนิยมกลับมองวา มาตรา 112 ไมควร

เขาไปแตะตอง เพราะมีไวเพ� อปกปองประมุขของรัฐ และหาก

ไมมีก็จะทําใหสถาบันอันเปนที่รักของชาวไทยถูกดูหมิ่นและมุง

รายมากกวานี้

กลาวโดยสรุปคือ ในสถานการณที่ยังมีความ

หวาดระแวง และมีความซับซอน หากยังดันทุรังฝนกระแสตอ

ไปก็อาจนําไปสูความขัดแยงใหแกชาติบานเมือง และสรางวิกฤต

การเมืองรอบใหม

จึงเปนเหตุใหฝายรัฐบาลตองรีบชักฟนออกจากกองไฟ โดย 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใน

ฐานะหัวหนารัฐบาล พรอมดวยรัฐมนตรีที่เปนหัวหนา

พรรคการเมือง ประกอบดวย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย ตองออก

มาแสดงจุดยืน และประกาศไมมีแนวคิดสนับสนุนในการยกเลิก

หรือแกไขมาตรา 112 ทั้งสิ้น

สัญญาณดังกลาวเทากับปดประตูที่จะนําไปสูเวที

รัฐสภา เชนเดียวกับกอนหนานี้ที่พรรคกาวไกลเคยขับเคล� อน

เร� องมาตรา 112 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธที่ผานมา โดยสํานัก

เลขาธิการสภาฯ เคยวินิจฉัยปดตกไปแลว เพราะเห็นวา

บทบัญญัติที่อาจขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ที่วาดวย

องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ  

ผูใดจะละเมิดมิได

ก็ตองดูวาหลังจากนี้พรรคกาวไกลและคณะกาวหนาจะ

เดินเกมนี้ตอไปอยางไร เพ� อรักษาแนวรวมคนรุนใหม เพราะเช� อ

วากระแสเร� องนี้จะตองมีการขับเคล� อนตอไป หรือสุดทายรัฐบาล

จะตองอาสาเปนเจาภาพเองในสถานการณที่เหมาะสม และ

สรางความไววางใจ เพ� อยุติความขัดแยงและการเห็นตางใน

สังคม

แตที่พลาด ทําแนวรวมหดหายตกขบวนรถคนรุนใหม หนี

ไมพน “ทักษิณ ชินวัตร” ที่แมจะลงทุนสง “มาดามอุงอิ๊ง” แพ

ทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนสุดทองลงมานําพรรคเพ� อไทย เพ� อ

สรางกระแสและดึงดูดฐานเสียงคนรุนใหม

สอดคลองกับนายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรคเพ� อไทย ประกาศรับขอ

เสนอของกลุมราษฎร หรือกลุมมวลชน 3 นิ้ว สนับสนุนการ

แกไขมาตรา 112 เพ� อนําเขาสูรัฐสภา

แตสุดทาย “ทักษิณ” สั่งเบรก เม� อเจอสัญญาณไฟ

แดง หลังถูกกระแสตอตานและขุดอดีต ทําใหผูคนในสังคมไทย

จํานวนมากสงสัยและเคลือบแคลงในแนวคิดเร� องสถาบันเบื้อง

สูง

“นายใหญเพ� อไทย” ไดออกมาโพสตเฟซบุก โดยระบุวาตัว

กฎหมายมาตรา 112 ไมใชปญหา แตเปนคนในกระบวนการยุติ

ธรรมที่ทําใหเกิดปญหา

ซึ่งโพสตดังกลาวทําใหคนรุนใหมและแนวรวมเดิม ตาง

ออกมาแสดงอาการผิดหวัง พรอมเทคะแนนทิ้งพรรคเพ� อไทย

ทันที

อยางเพจ “เยาวชนปลดแอก” เครือขายของกลุมราษฎร  

หรือม็อบ 3 นิ้ว ได โพสตขอความในหัวขอ “ยกเลิก 112 วัน

นี้ เพ� อพรุงนี้ที่ดีกวา” โดยระบุตอนหนึ่งวา “หากพรรคการเมือง

ใดเปนฝายประชาธิปไตยแทจริง ยอมตองเห็นแลววามาตรา 112                                                 

และสถาบันกษัตริยน้ันเปนปฏิปกษตอประชาธิปไตยขนาดไหน                                                          

ทุกวันนี้เยาวชนและประชาชนพูดเร� องสถาบันกษัตริยติดคุกลม                                                          

ตายไปตั้งเทาไหร ทําไมยังมีนักการเมืองที่อางวาอยูฝายประ                                                            

ชาธิปไตยยังกลามาพูดวาตัวบทมาตรา 112 ไมมีปญหา? การ 

ยกเลิกมาตรา 112 คือกาวแรกของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย”

แมแต “ศาสดาของแกนนํา 3 นิ้วที่หนีคดีมาตรา 112 อยู

ในประเทศฝรั่งเศสยังออกมาทวีตขอความโดยแนบรูปทักษิณ  

และระบุวา “ประเทศไทยน�าเสียดาย เต็มไปดวยผูนําทางการ

เมืองที่ขี้ขลาด ทักษิณถนัดแตดาลับๆ และหวังประโยชน ปลอย

ใหเด็ก หรือแมแตฝายตามของตัวเองเขาคุกไป เผ� อวันหลังชนะ

คอยมารับประโยชน”

ไมเวนอดีตเครือขายคนเสื้อแดงยังทนไมได โดยนาย                                                             

สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนํากลุม 24 มิถุนาประชาธิปไตย  

นักเคล� อนไหวทางการเมือง โพสตเฟซบุกสวนตัวดวยสเตตัส 

“ทักษิณ ชินวัตร ตายน้ําตื้นอยูเสมอ” ... ทักษิณอาจลืมไปแลว

วา อดีตหัวหนาพรรคเพ� อไทย นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ ที่

ทํางานใหพรรคเพ� อไทยเต็มที่ในชวงวิกฤตของพรรค โดน

กลาวหามาตรา 112 จนตองลี้ภัยไปตางแดน อีกคนหนึ่ง 

พ.อ.อภิวันท วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร ถูก

กลาวหาตามมาตรา 112 จนตองไปตายอยูตางแดน

อีกคนหนึ่งที่ชวยงานทักษิณและพรรคเพ� อไทยเต็มที่ ก็คือ

นายจักรภพ เพ็ญแข ก็ถูกกลาวหาตามมาตรา 112 จนตัวเอง

ตองหลบภัยไปตางแดน อีกคนหนึ่งที่ปกปองทักษิณทุกลมหายใจ

ของเขา นายสุนัย จุลพงศธร ก็ตองระเห็จไปอยูอเมริกา ดวยถูก

กลาวหาตามมาตรา 112 และอีกหลายตอหลายคนที่ถูกเขนฆา

เพราะถูกกลาวหาวาเปนพวกลมเจา

“คุณงามความดีที่ประชาชนช� นชมอาจกลายคาเปน

ศูนยได จากความคิดเขลาๆ เยี่ยงนี้ แลวที่บอกวา ไมให...ถูก

ครหานั่นนะ ลืมไปแลวไชไหม ที่วาพรรคเพ� อไทย หัวใจ คือ

ประชาชน แลวก็ลืมไปแลวใชไหมกับสโลแกนที่วา ประชาชน

คิด เพ� อไทยทํา” อดีตคนเสื้อแดงตาสวางกลาว

ดวยความเขลาเดินเกมและมาตายน้ําตื้นของ “นาย

ใหญ” นอกจากจะทําใหคนไทยยังกลัวผีทักษิณแลว ยังกระทบ

ตอแผนการดัน “มาดามอุงอิ๊ง” ดึงคะแนนคนรุนใหม พรอม

เสียงโหไลถอนหงอกตามมา.  

(1)                                                                          

น จินตนิยาย เร� อง ยูโทเปย ของอภิมหาบุรุษ

ชาวอังกฤษ เซอร โทมัส มอร ที่เขียนเอาไว

ตั้งแตยุคพระเจาเหายังไมไดใสกางเกงหูรูดนั้น 

กษัตริยยูโทปส แหงมหานครยูโทเปย ผูทรงมีพระราช

หฤทัยกวางขวางเอามากๆ ตอบรรดาความคิด ความอาน 

ของผูคน พลเมือง ของตัวเอง ไมวาใครจะคิดโน�น คิดนี่ 

คิดดี คิดราย หรือไม อยางไรก็แลวแต...

(2)                                                                          

หรือถึงขั้นเปดชอง เปดโอกาส ให... ใครแตละ

คนอาจนับถือศาสนาอะไรที่ตนปรารถนาก็ยอมได และ

สามารถชักจูง โนมนําผูอ� น ใหหันมานับถือศาสนาเดียว

กับตนอยางฉันมิตร และอยางพอควร พอประมาณ 

คือโดยปราศจากความโกรธขึ้งตอศาสนาอ� นๆ หรือถา

หากไมสามารถเกลี้ยกลอม ชักจูง ใหใครตอใครหันมา

เห็นพองตองกันกับตัวไดแลว บุคคลใดก็ตามยอมไมมี

สิทธิ์ที่จะใชความรุนแรง ใชกําลังบังคับ หรือกอวิวาท 

เพียงเพ� อใหความคิดของตนเหนือไปกวาผูอ� น...และถา

หาก ใครตอลอตอเถียงเพ� อศาสนาของตน พยายามมุง

เอาชนะอยางมิหยุด มิหยอน ก็จําตองถูกลงโทษดวยการ

เนรเทศ หรือการเอาตัวไปเปนทาส...

(3)                                                                           

แตแมเปดชอง เปดโอกาส ใหใครคิดได ปฏิบัติได 

โดยอิสรเสรีก็ตามที...มีอยูสิ่งหนึ่งที่ กษัตริยยูโทปส ทรง

มิอาจ รับได โดยเด็ดขาด!!! ก็คือ...แตทรงมีขอยกเวนอยู

อยางเดียว...คือพระองค ไดออกกฎหมายที่สําคัญและ

รุนแรงเอามากๆ ในการกําหนดบทลงโทษตอบุคคลผูซึ่ง

ไดช� อวา...มีลักษณะต่ําทรามกวาศักดิ์ศรีตามธรรมชาติ

ของมนุษย นั่นก็คือ...ผูที่เช� อวาสิ่งที่เรียกวา...วิญญาณ...

นั้น จะตายหรือสูญสลายไปพรอมๆ กับรางกาย หรือเช� อ

วาจักรวาลนั้น มีความเปนไปโดยบังเอิญ หรือโดยมิได

มีผูควบคุม ดูแล... นี่...อันนี้นี่แหละ ที่อาจถือเปนแกน

สาระ หรือเปน หัวใจ ของจินตนิยายเร� อง ยูโทเปย สวน

เร� องเสรีภาพ ความเสมอภาค หรือภราดรภาพใดๆ ก็แลว

แต ถือเปนแค น้ําจิ้ม ท่ีทําใหพวกนักสังคมนิยม อนาคง                                                 

อนาคิสต หยิบเอาไป ปรุงแตง ตาม รสนิยม ของใคร-

ของมัน ไปตามสภาพ...

(4)                                                                         

เหตุที่ กษัตริยยูโทปส ทรงถือเปนจริง-เปนจังเอา

มากๆ ในเร� องทํานองนี้ ก็เพราะพระองคทรงมีขอสรุป

วา ถาหากความเช� อในเร� อง การมีบทลงโทษสําหรับ

ผูทําความชั่ว และการใหรางวัลตอบแทนสําหรับผู

ทําความดี หลังชีวิตหนึ่งๆ ไดผานพนโลกนี้ ไปแลว หรือ

การ ทําดี-ไดดี...ทําชั่ว-ไดชั่ว อะไรประมาณนั้น อัน

แทบไมตางอะไรไปจาก กฎแหงพระเจา ยังมีผูที่ไม

คิดจะเช� อ หรือไมอยากจะเช� อ ไมวาดวยเหตุผลกล

ใดก็แลวแต บุคคลผูนั้นนั่นเอง...ยอมถือเปน ตัวแสบ 

หรือ ตัวอันตราย เอามากๆ ตอสังคมมนุษยทั้งมวล ไม

วาจะปกครองกันดวยระบบไหนตอระบบไหนก็แลว

แต หรือเปนผูที่ แทบจะไมใชมนุษย ดวยเหตุเพราะ

เขาทําใหวิญญาณแหงความเปนมนุษยตกต่ําไปยิ่งกวา

เดียรัจฉาน!!!

(5)                                                                        

หรือถาบุคคลผูนั้น...ไมคิดจะกลัว ไมคิดจะเช� อวา 

กฎแหงพระเจา มีอยูจริง บรรดา กฎ อะไรก็ตามที่ถูก

สรางขึ้นมาโดยมนุษยลวนๆ ไมวาจะสูงสง วิเศษวิเสโส 

เพียงใดก็แลวแต ยอมจะตองถูกดูหมิ่น ดูแคลน ถูกไมคิด

จะเช� อ ไมคิดจะกลัว โดยบรรดาบุคคลเหลานี้นี่แล การ

ประพฤติ ปฏิบัติ ไมวาในแบบเปดเผย หรือแอบกระทํา

กันลับๆ ของบรรดากลุมบุคคลเหลานี้ ยอมมีแตจะนําไป

สูความเลวทราม ต่ําชา การทุจริต ประพฤติมิชอบ คดใน

ขอ-งอในกระดูก ปราศจากความกตัญู รูคุณ ตามแบบ

ฉบับ ผูที่มั่นอก มั่นใจ ประมาณวา...ทําดี ไดดี-มีที่ ไหน...

ทําชั่วไดดี-มีถมไป อะไรทํานองนั้น...

(6)                                                                           

อันนี้นี่แหละ...ที่ กษัตริยยูโทปส ทานถึงกับ รับไม

ได หรือตองทรงออกอาการจงเกลียด จงชัง บรรดากลุม

บุคคลเหลานี้อยางเปนพิเศษ และพรอมที่จะออกกฎหาม

ไมใหมีการ ใหเกียรติตอบุคคลที่มีทัศนะดังกลาวเหลา

นี้ ไมใหมอบตําแหน�งแหงที่ในการปกครอง ดูแล หรือ

ความรับผิดชอบทางสาธารณะใดๆ โดยเด็ดขาด... และ 

มิหนําซ้ําเขายังจะถูกดูแคลนโดยผูคนพลเมือง วาเปน

บุคคลที่มีธรรมชาติอันไรคุณคาใดๆ ต่ําทรามและเลว

ทรามตอการอยูรวมกันในสังคมมนุษย สังคมที่คงตอง

พยายามรวมไม รวมมือ ในอันที่จะ สนับสนุนคนดีใหขึ้น

มามีอํานาจ และปองกัน ขัดขวาง มิใหคนชั่วไดมี โอกาส 

กันไปโดยตลอด...

(7)                                                                           

สรุปรวมความแลว...แมวา จินตนิยาย เร� อง 

ยูโทเปย จะถูกตอเติม เสริมแตง มานับเปนพันๆ ปเขาไป

แลว แตยังน�าจะเปนอะไรที่ ใชได หรือน�าจะหยิบมาใช

ใหเปนประโยชน สําหรับโลกยุคนี้ สมัยนี้ ยุคที่ใครตอใคร

โดยเฉพาะบรรดาผูที่ไดช� อวา คนรุนใหม ทั้งหลาย ตาง

หนักไปทางผูที่คิด ผูที่เช� อวา ตายแลวสูญ หรือ ตาย

แลว-ตายเลย อะไรก็ตามที่ถูกประดิษฐคิดคนขึ้นมา ภาย

ใตแนวคิดดังกลาว ไมวาจะเรียกวาอุดมการณ อุดมคติ 

การปฏิรูป ปฏิวัติ หรืออะไรตอมิอะไรก็แลวแต มันเลย

หนักไปทาง...ใครใครชั่ว-ชั่ว ใครใครเลว-เลว ได โดยอิสระ

และเสรี นั่นเอง...

รําพึงถึง...ยูโทเปย!!!

ใ

ตายน้ําตื้น ‘มาตรา 112’

รุมถอนหงอก ‘ทักษิณ’

แตที่พลาดทําแนวรวมหดหาย ตกขนวน               

รถคนรุนใหม หนีไมพน “ทักษิณ ชินวัตร” 

ที่แมจะลงทุนสง “มาดามอุงอิ๊ง” แพทอง

ธาร ชินวัตร บุตรสาวคนสุดทอง ลงมานํา

พรรคเพ� อไทย เพ� อสรางกระแสและดึงดูด

ฐานเสียงคนรุนใหม  

ก



ลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการ

เมือง ประทับรับฟองคดีที่อัยการสูงสุดฟองนายวิรัช 

รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ส.ส.บัญชีรายช� อพรรค

พลังประชารัฐ กับพวกรวม 87 คน คดีทุจริตสนามฟุตซอล ซึ่งตาม 

พ.ร.ป.วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง พ.ศ.2560 

มาตรา 11 (วิ.อม.) จําเลยที่มีตําแหน�ง

หนาที่ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง

ศาล ทําใหตําแหน�งประธานวิปรัฐบาล

ตองสิ้นสุดไปดวย สวน “เต็งหาม” อยาง 

“นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไมตองรอ

นาน เพราะ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลง

นามคําสั่งนายกฯ ตั้งเปนประธานวิปรัฐ

บาลไปเปนที่เรียบรอยแลวเม� อวันศุกรสุด

สัปดาหที่ผานมา ใหเวลาวอรมกอน 3-4 

วัน กอนการประชุมรัฐสภาที่กําลังจะมีขึ้น ทามกลางสัญญาณไมคอย

สดใสนักนับแตเปดสมัยประชุมเปนตนมา เน� องจากวาเหลาบรรดา 

ส.ส.ดูเหมือนจะ “เกียรวาง”  ทําหนาที่แบบ “ไปไมนับ-กลับไมคิด” 

เพราะบาดแผลจากการเมืองในและนอกพรรคใหญอยาง พปชร.ยังสด

และสมานไมติด •

“จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” หัวหนาพรรคประชาธิปตย แหกโผขึ้นมา

เปน “วาที่นายกฯ” ในใจของคนกรุงเทพฯ ตามผลสํารวจของ “มสธ.

โพล” เพราะมีคุณลักษณะความเปนผู

นําเฉพาะตัวเดนชัด และมีคุณลักษณะ

พรรคการเมืองที่สังกัดเดนชัด เปนผูที่

ออนนอม ปรองดอง เขาถึงงาย ทํางาน

กับทุกฝายได หรืออาจเปน “ตัวเลือกที่

สาม” ในสถานการณพรรคใหญกําลัง

สูกันสุดฤทธิ์ โดยที่ผานมามีแคช� อของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา และพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน มีคะแนนผลัดกันขึ้นนํา

จากการสํารวจของโพลสํานักตางๆ และ

มีตัวเบียดแทรกจากพรรคเพ� อไทยที่ฉาย

ภาพ “ดีเอ็นเอ” ทักษิณ ชินวัตร แหลม

ขึ้นมาบางเปนครั้งคราว รอดูการเปดตัว

จริงออกมาเม� อไหรคงไดวัดกระแสโพล

กันอีกครั้ง แตเม� อ “มสธ.โพล” ประกาศผลสํารวจออกมาแบบนี้ “ลูก

พรรคแมพระธรณีบีบมวยผม” จะแคปลื้มปริ่มในใจ หรือมองเปนเร� อง

เกินคาดหมายคงไมได เพราะสูตร “ตาอยู” ในการเมืองแบบ “เพลย

เซฟ” ก็มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นสูงอยูเหมือนกัน  •

มาถึง “ซูเปอร โพล” ที่ไดเปดเผยผลสํารวจเร� อง ม.112 : เบื้อง

หลังและความจําเปน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญหรือ 98.5% ระบุ

การมีอยูของสถาบันพระมหากษัตริยเปนสวนสําคัญของความสัมพันธ

เชิงลึกของคนในชาติ และความสัมพันธระหวางประเทศในเชิง

ประวัติศาสตร เชน ไทย-จีน, ไทย-ญี่ปุน, ไทย-อังกฤษ เปนตน ที่น�า

สนใจคือ  96.1% ระบุไมเห็นดวยอยางยิ่งกับการยกเลิกหรือแกไข

มาตรา 112  เพราะการมีอยูไมไดกระทบตอการดําเนินชีวิตปกติและ

สิทธิสวนบุคคลของประชาชนทั่วไป เปนผลสํารวจที่เกิดขึ้นในสัปดาหที่

ผานมา ระหวางที่พรรคการเมืองขายนโยบาย เปดประเด็นดังกลาวขึ้น

มา เผยโฉมหนาใหเห็นวาใครมีแนวคิดแบบไหน และดูเหมือนวาการ

แกไข “ม.112” กําลังจะเปนยุทธศาสตรการ “ปกธง” ที่ใชเดิมพันกับ

การเลือกตั้งครั้งหนาของพรรคคนรุนใหม ขณะที่คนสวนใหญแมจะให

ความสนใจ และถกเถียงเร� องดังกลาวกันอยางกวางขวาง แตก็ใชวา

จะอยากยกอํานาจ ติดปกใหเหลาบรรดา

สามนิ้วทําอะไรก็ไดตามอําเภอใจ เผลอๆ 

ถามีใคร “ฉีกประเด็น” ชูธงกาวไปแตะ

เร� อง “เศรษฐกิจ” ไดตรงหัวใจและ

ปญหาของคนในสังคมไทยไดมากกวา

นี้ ก็น�าจะกลายเปนตัวเลือกที่น�าสนใจ •

“สุรทิน พิจารณ” ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และหัวหนาพรรคประชาธิปไตยใหม 

เวาซ� อๆ ถึงประชุมใหญสามัญประจํา

ป ที่หอประชุมใหญเทศบาลเมืองคูคต 

จ.ปทุมธานี โดยมีวาระสําคัญคือเลือก

ตั้งกรรมการบริหารพรรคใหมทั้งหมด 

และจะมีการเสนอช� อ “จุบจิ๊บ” น.ส.ธน

พร ศรีวิราช ภรรยา  ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ เปนประธานยุทธศาสตรพรรค เพ� อ

เปนการเตรียมพรอมสูศึกเลือกตั้งครั้ง

หนา ไมทันขามวัน ร.อ.ธรรมนัสตอง

ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งวา “ไมเปนความ

จริง”  เน� องจาก น.ส.ธนพรยังคงเปน

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู เปนอัน

จบขาว “แตกสาขากวนผูกอง” เพียงแค

วันเดียว •
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3ในประเทศ

นิโรธ สุนทรเลขา

สงครามและรถยนตที่ผิดกฎหมายขามไปยังฝงประเทศ

เมียนมา พรอมมีหลักฐานเปนเอกสารและภาพถายย� น

ให พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก  

(ผบ.ทบ.) ผานนายทหารเวรตรวจสอบ สงผลให ทบ.ตอง

แจงวา เหตุการณดังกลาว พล.ต.บรรยง ทองน�วม 

ผบ.พล.ร.9 ไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบลงโทษ ปด

จอบไปแลว พรอมกับมีรายงานวา ไดมีคําสั่งปลดนายสิบ

สังกัดกรมทหารราบที่ 29 รวมไปถึงการปรับยายผูบังคับ

บัญชาตามลําดับชั้นทั้งผูพัน และผูการกรม ในโผเดือน

ตุลาคมเรียบรอยไปแลว จึงน�าสนใจวาการเคล� อนไหวของ 

“นักรอง” ที่เกาะติดตรวจสอบความไมชอบมาพากลใน

กองทัพ เหตุใดจึงเพิ่งมาจุดพลุเร� องนี้ทั้งที่เหตุการณผาน

มาสามเดือน หรืองานนี้จะมีเปาหมายกระทบชิ่งถึงใคร

เปนพิเศษ •

 นอกจาก พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชา 

การทหารเรือ  (ผบ.ทร.) จะเดินสายตรวจเยี่ยมหน�วย

กองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ประกอบ

ดวยหน�วยตางๆ ที่อยูในสวนบัญชาการ สวนกําลังรบ สวน

ยุทธบริการ และสวนการศึกษาและวิจัย เพ� อใหกําลังใจ

และมอบนโยบายที่ไดใหไวในปงบประมาณ 2565 แลว 

ยังเปดโอกาสใหคณะของ ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดเขา

พบที่กองทัพเรือ (ราชวังเดิม) เม� อวันพฤหัสบดีที่ผานมา 

โดยอุปทูตไดทวีตขอความ ยินดีที่ไดพบกับ 

“ผบ.ทร.” ของไทย และหารือเกี่ยวกับความรวมมือดาน

ความมั่นคง และการกลับมาฝกซอมและอบรมระหวาง

กองทัพเรือของทั้งสองชาติ  พรอมตอกย้ําความสัมพันธใน

ฐานะพันธมิตรตามสนธิสัญญาไทยและสหรัฐฯ ที่ยังคงมุง

มั่นตอเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก 

สงสัญญาณใหเห็นวาการฝกรวมผสมภายใตรหัส คอบรา

โกลด 2022 ที่คาดหวังจะจัดขึ้นเต็มรูปแบบในวาระ เฮฟ

วีเยียร น�าจะเปนไปไดตามที่คาดหวังไว รวมไปถึงการฝก

รวมรหัสอ� นๆ ที่หยุดกันไปชวง 2 ปจากสถานการณ

โควิด-19 น�าจะไดกลับมาฝกอีกครั้ง

แม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม จะถูกคอนแคะเร� องการสั่งให ปลูก

ผักชีในคายทหาร วาเปนแนวคิดที่ไมเขาทา แต 

พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม ก็ไดกําชับกับ

เหลาทัพระหวางการประชุมใหสนับสนุนพื้นที่ในหน�วย

ทหารปลูกพืชผักสวนครัวที่จําเปน เพ� อชวยเหลือชุมชน

รอบหน�วยทหาร ผอนเบาปญหาคาครองชีพและราคาพืช

ผักที่สูงขึ้นในระยะสั้น ซึ่งในความเปนจริง “คายทหาร” 

ก็มีโครงการปลูกผัก เลี้ยงสัตว เพ� อนําไปบริโภคภายใน

หน�วย ลดคาใชจายอยูแลว ขอสั่งการจึงเปนการขีดเสนใต

สิ่งที่มีอยูใหชัดเจน และขยายวงชวยเหลือประชาชนที่อยู

โดยรอบในชวงกระแส  “ผักชีแพง” เทานั้น แตถึงขนาด

จัดพื้นที่เปนไรปลูกขายเปนล่ําเปนสันอยางที่ตีความกันนั้น 

“คงไมใช” •

างกลาลวงคองูเหา แกงมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร

เหิมเกริมหนัก อางช� อ บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หลอกผูเสียหายโอนเงิน โดยขบวนการนี้จะโทร.มาหา

ผูเสียหาย บอกมีสวนในกระบวนการฟอกเงิน หากผูเสีย

หายไมเช� อก็จะโอนสายใหกับผูชายคนหนึ่งซึ่งอางตัวเปน 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค หรือ  พ.ต.ท.ยิ่งยศ เทพ

จํานงค โฆษก ตร. และเม� อผูเสียหายหลงเช� อจึงไดทําการ

โอนเงินไปเขาบัญชีของคนราย บิ๊กแรก เลยออกมาเตือน

ผูที่ไดรับสายในลักษณะดังกลาวตองมีสติ อยาหลงเช� อ

ตามคํากลาวอางของคนราย และอยากแจงเตือนไปยัง

ผูที่กระทําความผิดวา การกระทําดังกลาวนั้นเปนความ

ผิดตามกฎหมาย มีโทษหนักถึงขั้นจําคุก ตามประมวล

กฎหมายอาญา แตนอกเหนือจากคําเตือนแลว บิ๊กแรก 

น�าจะเดินหนาตามลาแกงคอลเซ็นเตอรมาดําเนินคดีตาม

กฎหมายใหไดอยางเรงดวน  ปองกันไมใหไปสรางความ

เดือดรอนใหชาว

บานตาดําๆ ตอง

โดนหลอกอีก ที่

สําคัญคือกลา 

ลวงคอ ระดับ

กระบอกเสียง

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติขนาดนี้ 

หากจับไมไดเสีย

รังวัดกันทั้ง กรม

ปทุมวัน •

ฉาวโฉตอ

เน� องจริงๆ กับ

พฤติกรรม อมเงิน

ลูกนอง ครั้งนี้

ไปโผลที่ จ.พังงา 

พื้นที่ บช.ภ.8 มี

การแชรในโลกโซเชียลถึงหนังสือรองเรียนขอใหตรวจ

สอบ ผกก.ทุงคาโงก กระทําความผิด จากผูที่ใชช� อวา 

ตํารวจผูนอย สภ.ทุงคาโงก เนื้อหาในทํานองรองเรียน

เร� องการเบิกเบี้ยเลี้ยง การตั้งดานตรวจปสสาวะ ซึ่งใหลูก

นองในสังกัดเบิกเบี้ยเลี้ยง จากนั้นนําเงินจากการเบิกเบี้ย

เลี้ยงไปให ผกก.ทุงคาโงก 20% ในแตละวัน นอกจากนี้

ยังมีเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 แบงเปนแตละครั้ง โดยใหทําเบิก

ยอนหลังลักษณะลูกนองที่ไมสนิทจะมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงให 

แตจํากัดรายละไมเกิน 1,600-5,000 บาท ไมตองให ผกก. 

สวนลูกนองที่สนิทใหเบิกรายละ 1,200-20,000 บาท ทุก

คนตองนําเงินกลับมาให ผกก. โดยคงเหลือเงินในบัญชี

ไว 5,000 บาท เม� อหนังสือวอนขนาดนี้  พ.ต.อ.จิรศักดิ์ 

เสียมศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พังงา จึงสั่งการไปที่ ผกก.ทุง

คาโงก ใหชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น และตั้งทีมสืบสวนสอบสวน

ขอเท็จจริง สวน พ.ต.อ.ประจักษ ชุมพลวีระพงษ ผกก.

สภ.ทุงคาโงก ก็ออกมายืนยัน “การตรวจปสสาวะเปนไป

ตามระเบียบ มีขั้นตอนตามกฎหมายชัดเจน ไมมีเรียก

รับเงินตางๆ โดยมีการสงดําเนินคดี มีผลการจับกุมและ

กลาวโทษตามกฎหมายตลอด สวนเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด มี

การโอนเขาบัญชีของแตละคน ไมสามารถจะเกิดการ

ทุจริตได”....งานนี้ก็คงตองรอฟงคณะกรรมการสืบสวน

สอบสวนขอเท็จจริงที่ รอง ผบก.ภ.จว.พังงาตั้งขึ้น จะสรุป

ปมรอนๆ โรงพักทุงคาโงกออกมาอยางไร ตองติดตาม •

เปนอีกหนึ่งภาพความประทับใจในแวดวง สีกากี 

เม� อ หมูมิก-ส.ต.ต.นิตินัย คลองสม ตํารวจควบคุมฝูง

ชนที่เคยไดรับบาดเจ็บจากสถานการณการชุมนุมที่แยก

ดินแดง อาการดีขึ้นจนหายแลวแวะมาเยี่ยมให

กําลังใจ หมูเบส-ส.ต.ต.ธนาวุฒิ จิรคเชนทร  และ 

หมูเดวิท-ส.ต.ต.เดชวิทย เลทเท็สสัน ที่ไดรับบาดเจ็บ

จากสถานการณการชุมนุมเชนกัน ที่ยังพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลตํารวจ โดยนายตํารวจ คฝ.ทั้งหมดตางพูด

ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน “ใครไมรักเราไมเปนไร แตเรา

ตองรักกัน” เปนถอยคํากินใจจากทั้ง 3 นาย รวมทั้งให

สัญญาตอกันวาหายเม� อไรจะกลับมาทําหนาที่ผูพิทักษ

สันติราษฎรอยางเต็มความสามารถตอไป รองฯ แจง-

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ รองโฆษกสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ บอกถึงอาการบาดเจ็บของ หมูเบส  

และ หมูเดวิท วารูสึกตัวดี ทําตามที่บอกได พูดคุยรู

เร� อง พูดไดแตเสียงยังแหบพรา ไมชัด แขนขางขวาขยับ

ไดแนวราบ แขนซายและขาสองขางขยับไดยกได ให

กายภาพบริหารกลามเนื้อแขนขา ฝกเดินดวยไมค้ํายัน  

3 ขา โดยมีคนชวยพยุง ตาซายยังแดง ใหอาหารทาง

สายยาง เน� องจากตองฝกกลืน ยังตองเฝาดูแลการรักษา

ตอเน� องตอไป •

เริ่มนับถอยหลังเขาสูเดดไลนการแตงตั้ง นายพัน

สีกากี ตําแหน�ง รองผูบังคับการ (รอง ผบก.) ลงมาถึง 

สารวัตร (สว.) วาระประจําป  2564 ที่ตามกําหนดคณะ

กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ตองเสร็จสิ้นภายใน

วันที่ 31 พ.ย. จนถึง ณ ตอนนี้ตองบอกอยูในชวง  

ลุนตัวโกง เพราะเม� อวันศุกรที่ผานมา บิ๊กปด-

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี ก็ประชุม

บอรดกลั่นกรองระดับ ตร. ประชุมพรอมกับเรียก ผบช.

หรือตําแหน�งเทียบเทา ที่มิไดสังกัด สง.ผบ.ตร.เขาให

ขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้งตํารวจดํารงตําแหน�ง

ระดับ ผกก.  และรอง ผบก.วาระประจําป 2564 ซึ่งเปน

อํานาจของ ตร.ไปเรียบรอยแลว จากนั้นในสัปดาหนี้ก็

จะเปนคิวของรอง ผกก.และ สว. ซึ่งอยูในอํานาจของ 

ผบช.ดําเนินการจัดทําบัญชี กอนที่จะเสนอให ตร.ผาน 

สํานักงานกําลังพล เพ� อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

ซึ่งตามไทมไลนที่วางเอาไวรายช� อทุกตําแหน�ง ทุกเกาอี้ 

น�าจะประกาศออกมาหลังการเลือกตั้งนายก อบต.และ

สมาชิกสภา อบต.วันที่ 28 พ.ย.ไปแลว •

เดือนตุลาคมที่ผานมา กองกําลังปองกันชายแดน

โดยเฉพาะดานตะวันตก จับกุมแรงงานตางดาวลักลอบ

เขาเมืองโดยผิดกฎหมายนับพันราย ถือเปนสถิติที่สูง

มากในชวงที่ทางการไทยกําลังเดินเขาสูชวงการเปด

ประเทศ สงผลใหขบวนการเทาๆ ที่ทํามาหากินตาม

แนวชายแดนที่เคยรวมมือกับ คนมีสี ไดรับผลกระทบ

ไปตามๆ กัน แตอยูดีๆ ก็มีเหตุการณแปลกแปรงเกิด

ขึ้น เม� อ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ ประธานชมรมชวย

เหลือเหย� ออาชญากรรม มาย� นหนังสือรองขอใหกองทัพ

บกสอบขอเท็จจริง โดยระบุวากองพลทหารราบที่ 9 

(พล.ร.9) ละเวนปฏิบัติหนาที่ โดยปลอยใหมีการนําอาวุธ

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

สุรทิน พิจารณ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย

ช

ห

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแทพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค



ยาวชนจากทั่วโลกหลายพันคนรวมเดินขบวน “ฟรายเดย    

ฟอรฟวเจอร” ที่เมืองกลาสโกว สกอตแลนด เม� อวันศุกรที่ 5 

พฤศจิกายน ระหวางการประชุมค็อป 26 ของผูนําชาติตางๆ 

ทั่วโลก

เกรียตา ทุนแบรย นักรณรงคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชาวสวีเดน ขึ้นกลาวบนเวทีการชุมนุมเม� อวันศุกร ตราหนาการ

ประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในเมืองกลาสโกว 

หรือค็อป 26 วาเปน “ความลมเหลว” ระหวางการชุมนุมครั้งใหญ

ของเยาวชนจากทั่วโลกในเมืองกลาสโกว เพ� อเรียกรองใหผูนําโลก

ลงมือทําอยางเรงดวนเพ� อจัดการกับเหตุฉุกเฉินในเร� องนี้ที่โลกกําลัง

เผชิญอยู เธอบอกดวยวา “นี่ไมใชการประชุมเร� องสภาพภูมิอากาศอีก

ตอไป แตขณะนี้คือเทศกาลซักลางสีเขียวแหงโลก”

ผูแทนจากเกือบ 200 ประเทศมารวมประชุมในเมืองกลาสโกว

ตอง Walk the Walk ในการแกปญหาโลกรอน

กอตแลนด ดินแดนเกิดของ “เจมส วัตต” ผูพัฒนา

เคร� องจักรไอน้ําสําเร็จในป ค.ศ.1776 อันนําไปสูการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรที่เริ่มตน

ในคริสตทศวรรษที่ 1780 เปนผลทําใหการปลอย

คารบอนไดออกไซดเริ่มตนอยางจริงจังเชนกัน และการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้ง

ที่ 26 หรือ COP26 ก็กําลังจัดขึ้นในสกอตแลนดของสหราช

อาณาจักรอยูพอดี

มีกลุมผูชุมนุมในเมืองกลาสโกว สถานที่จัดประชุม ถือปาย

ขนาดใหญเรียกรองตอบรรดาผูนําโลก “COP26 : WALK THE 

WALK” อันมีความหมายประมาณวา “จงกระทํา” เปนวลีตรง

ขามกับคําวา Talk the Talk ที่มักใชเยยหยันนักการเมืองหรือพวก

ที่ดีแตพูด

อีกวลีที่ไดยินบอยคือ Walk the Talk พูดอะไรไวก็ตองทํา

ตามที่พูด มีความหมายใกลเคียง Walk the Walk ใชไดกับนักการ

เมืองและคนทั่วไปที่เดินตามเสนทางที่ไดใหคํามั่นสัญญาหรือ

อวดอางกับผูอ� นไว วลีนี้มีความหมายคลายๆ Practice what you 

preach หรือสั่งสอนคนอ� นไวอยางไรก็ควรทําอยางนั้นดวย และ 

Walk it like you talk it ทําใหเหมือนที่พูดไว

ทวายังไมทันจะเริ่มตนการประชุม COP26 “โจ ไบเดน” 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดบอกใหผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลก

เรงปมน้ํามันขึ้นมา หวังจะแกปญหาน้ํามันราคาแพง จากนั้นใน

การประชุมสุดยอด “จี 20” ที่อิตาลี ไบเดนกลาววา “เรามีเวลาไม

มากแลว เราตองลดการเผาไหมน้ํามัน กาซ และถานหิน ซึ่งกําลัง

คุกคามมนุษยชาติอยางแทจริง”

ในภาษาอังกฤษอาจเรียกพฤติกรรมการพูดไมอยูกับรองกับ

รอย พูดอยางทําอยาง หรือพวกเสแสรง การกระทํายอนแยงวา 

Hypocrite

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร “บอริส จอหนสัน” เคย

พูดกระแนะกระแหนทุงกังหันลมวาแทบจะไมมีพลังพอที่จะพัดให

พุดดิ้งขาวปลิวกระจายได ลาสุดไดประกาศเปาหมายการลดโลก

รอนออกมาอยางจริงจัง นักวิเคราะหบอกวา คงเปนเพราะ “แคร

รี จอหนสัน” ภรรยาวัยเอาะคนที่ 3 ของเขาเปนนักรณรงคตอตาน

การใชพลาสติกนั่นเอง ถือเปน Hypocrisy ในแงดี

สหราชอาณาจักรตั้งเปาปลอยคารบอนเปนศูนยภายในป 

ค.ศ.2050 และเพ� อใหเปนขาวดังไปทั่วโลก “บอริส จอหนสัน” ได

ประกาศอยางแข็งขันดังนี้

• หยุดจําหน�ายรถยนตที่ใชเชื้อเพลงเบนซินและดีเซล

ภายในป ค.ศ.2030

• เลิกโรงงานไฟฟาที่ใชถานหินและกาซธรรมชาติภายใน

ป ค.ศ.2035

• เลิกการจําหน�ายระบบทําความรอนภายในบานที่ใชเชื้อ

เพลิงฟอสซิลภายในป ค.ศ.2035

แตผูเชี่ยวชาญทางดานสภาพภูมิอากาศโลกยังตําหนิจอหน

สันวาไมไดนําเสนอโรดแมปแนวทางปฏิบัติเพ� อการบรรลุเปา

หมาย และวาที่ผานมาสหราชอาณาจักรลมเหลวในการสนับสนุน

งบประมาณในหลายโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด นอกจาก

นี้ยังไมมีทางออกหรือคําแนะนําแกผูที่อยูในภาคเกษตรในการปรับ

เปลี่ยนวิถีการทํางานเพ� อลดการปลอยกาซเรือนกระจก

โครงการพลังงานสะอาดบางโครงการถูกตอตานจากคนใน

ทองถิ่น โดยเฉพาะการสรางทุงกังหันลมบนฝง เพราะขอเสนอ

ที่รัฐมอบใหไมดึงดูดใจเพียงพอ นอกจากนี้การสนับสนุนงบ

ประมาณการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรใหมๆ ก็กําลังประสบ

ปญหา

อยางไรก็ตาม สหราชอาณาจักรคือประเทศแรกในโลกที่มี

มาตรการอยางเปนรูปธรรมสําหรับลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ดวยการออกพระราชบัญญัติ Climate 

Change Act เม� อป ค.ศ.2008 อีกทั้งรัฐสภา

ไดตั้งคณะกรรมาธิการ Climate Change 

ขึ้นมาโดยเฉพาะ

การริเริ่มของสหราชอาณาจักรทําให

มีหลายประเทศในยุโรปเดินตาม มีการออก

กฎหมายและนโยบายในลักษณะใกลเคียง

กัน อาทิ สวีเดน และเยอรมนี

ผลของอุตสาหกรรมพลังงานลมจาก

ทุงกังหันนอกชายฝงของสหราชอาณาจักร 

ทําใหพวกเขาลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ลงไปไดถึง 44 เปอรเซ็นตเม� อเทียบกับ

ระดับของป ค.ศ.1990 และมีเปาหมายจะ

ลดลงใหไดขั้นต่ํา 68 เปอรเซ็นตภายในป 

ค.ศ.2030

จากในอดีตที่ทองฟาอังกฤษเหมือน

ถูกทาดวยสีดํา สีเทา เพราะฝุนควันจาก

โรงงานอุตสาหกรรม แมน้ําสกปรกและเต็ม

ไปดวยสารพิษจากถานหิน เวลานี้อังกฤษ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานที่ไมใชฟอสซิลได

มากกวาครึ่งหนึ่งของทั้งหมด สวนมากมา

จากพลังงานลม

พระราชบัญญัติ Climate Change 

Act กําหนดใหการปลอยกาซเรือนกระจก

ลดลง 80 เปอรเซ็นตภายในป ค.ศ.2050 ซึ่ง

ผานสภาดวยคะแนนเสียงทวมทน 463 ตอ 

5 เสียง แมจะมีความพยายามขัดขวางจาก

บรรษัทน้ํามันและยักษใหญดานพลังงาน 

เชน บีพี และเชลล

เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยากใน

สหรัฐอเมริกา เพราะทุกครั้งจะถูกล็อบบี้

อยางหนักจากผูมีสวนไดเสีย ลาสุดแมแต

วุฒิสมาชิก “โจ แมนชิน” ที่กําลังโดงดังก็กระโดดเขาขวาง เขาผู

นี้เปน ส.ว.จากพรรคเดโมแครตที่มีความเปนอนุรักษนิยมสูง และ

ที่สําคัญแมนชินไดรับการสนับสนุนทางการเงินในการเลือกตั้งจาก

กลุมทุนอุตสาหกรรมถานหินและพลังงานฟอสซิล

คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐกําลังตรวจ

สอบบทบาทของอุตสาหกรรมพลังงานกรณีบิดเบือนขอมูลเพ� อการ

เปลี่ยนผานไปสูการใชแหลงพลังงานสะอาดอยางเช� องชา เม� อ

สัปดาหกอนผูบริหารของยักษใหญพลังงานเขาใหขอมูลตอคณะ

กรรมาธิการไปในทิศทางเดียวกัน คือน้ํามันและกาซยังคงมีความ

จําเปนตอไปอีกพักใหญในอนาคต

“เรายังไมมีทางเลือกพลังงานที่สามารถเทียบเทียมไดกับที่

เรามีอยูในปจจุบัน” คือคําพูดของซีอีโอเอ็กซอนโมบิล

และในขณะที่คณะกรรมาธิการพยายามเคนเอาคํามั่นสัญญา

จากบรรษัทน้ํามันวาจะลดการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ

ไดเม� อไหร ชวงเวลาเดียวกันนี้ประธานาธิบดีไบเดนกลับขอให

บรรษัทน้ํามันเพิ่มกําลังการผลิต

วิทยานิพนธ พ.ศ.2548 โดย “มัชฌิมา กุญชรานุสสรณ” 

เร� อง “สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต : บทบาทของกลุมผล

ประโยชนกับความรวมมือตางประเทศดานสิ่งแวดลอม” บทคัดยอ

ระบุวา

“...พิธีสารเกียวโตเปนความรวมมือภายใตกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร

ดังกลาวกําหนดใหประเทศอุตสาหกรรมมีพันธกรณีในการลด

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและทุกประเทศมีขอผูกพันตาม

กฎหมายในอันที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงแหงพิธีสารนี้

“สหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่ไดรวมลงนามในพิธีสาร

เกียวโตเม� อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 แตรัฐบาลภายใต

ประธานาธิบดีคลินตันไมไดเสนอเร� องนี้เขาสูการพิจารณาของ

สภาคองเกรสแตอยางใด โดยกลาววาจะนําเสนอเร� องนี้เขาสูการ

พิจารณาของสภาก็ตอเม� อไดรับการยืนยันจากประเทศกําลังพัฒนา

ในการเขารวมโครงการลดปริมาณกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียว

โตเชนเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมเสียกอน

“ในป ค.ศ.2001 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช ขึ้น

ดํารงตําแหน�ง ไดใหฝายบริหารทําการหารือในระดับคณะรัฐมนตรี

เพ� อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทางดานสภาพภูมิอากาศของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งฝายบริหารไดออกแถลงการณวาพิธีสารเกียวโต

เปนนโยบายที่ไมสามารถปฏิบัติจริงได และในเดือนมิถุนาย ค.ศ.

2001 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช ก็ไดออกมาแถลงนโยบาย

ประเด็นพิธีสารเกียวโตวาสหรัฐอเมริกาจะไมเขารวมในพิธีสารดัง

กลาวทั้งๆ ที่มีประเทศตางๆ เขารวมลงนามและใหสัตยาบันในพิธี

สารเกียวโตแลวกวา 140 ประเทศ

“จากการศึกษาพบวา กลุมผลประโยชน โดยเฉพาะกลุมธุรกิจ

และอุตสาหกรรมน้ํามันมีบทบาทอยางมาก ในการพยายามชักจูง

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการดําเนินนโยบายในประเด็นพิธีสารเกียว                                  

โต ทําใหไมอาจปฏิเสธไดวากลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมน้ํามัน

มีบทบาทอยางมากในทางการเมืองสหรัฐอเมริกา และมีความ

สัมพันธเช� อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”

องคกร Our World in Data ไดรวบรวมขอมูลการปลอย

คารบอนไดออกไซดขึ้นเพ� อแสดงใหเห็นวาชาติใดเปนผูสรางปญหา

ใหกับโลกและควรแสดงความรับผิดชอบในการแกปญหา โดยได

คํานวณตัวเลขยอนไปถึงป ค.ศ.1751 และบวกเพิ่มเร� อยมาจนถึง

ป ค.ศ.2017 ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมารวมกันทั้ง

โลกมีประมาณ 1.5 ลานลานตัน ทีมงานรวบรวมขอมูลพบสิ่งที่น�า

สนใจดังนี้

• ตั้งแต ค.ศ.1751 จนถึง 1950 ครึ่งหนึ่งของการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดสูโลกมาจากทวีปยุโรป สวนใหญแลวปลอยโดย

สหราชอาณาจักร ซึ่งจนถึงป ค.ศ.1882 มากกวาครึ่งหนึ่งของการ

ปลอยกาซสะสมของโลกมาจากสหราชอาณาจักร

• การปลอยคารบอนของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

ใน 1 ศตวรรษที่ผานมา และเพียง 50 ปหลังเทานั้นที่อเมริกาใต 

เอเชีย และแอฟริกา เขามาเพิ่มสัดสวนการปลอยคารบอนของโลก

ทั้งหมด

• จนถึงทุกวันนี้สหรัฐปลอยคารบอนสะสม 416 พันลาน

ตัน คิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของโลก มากกวาจีนที่ปลอย

สะสม 235 พันลานตันถึง 2 เทา โดยที่สหรัฐมีประชากรนอยกวา

จีนประมาณ 4 เทา

• สหภาพยุโรปที่มี 28 ประเทศรวมกัน ปลอยคารบอน

สะสม 22 เปอรเซ็นตของทั้งโลก สวนประเทศที่ปลอยมากใน

ปจจุบัน เชน อินเดียและบราซิล ไมใชผูครองสัดสวนสําคัญเม� อ

นับสะสมตลอด 266 ป ขณะที่แอฟริกาปลอยสะสมนอยกวา 0.01 

เปอรเซ็นตของทั้งโลก

• แมอังกฤษจะปลอยคารบอนกอนใคร ปลอยสะสม 78 พัน

ลานตัน มากกวาประเทศไทยเกิน 10 เทา แตในปจจุบันปริมาณ

คารบอนที่พวกเขาปลอยออกมาคิดเปนสัดสวน 1 เปอรเซ็นตของ

โลกเทานั้น กฎหมาย นโยบาย และมาตรการใดๆ ที่อังกฤษออกมา

จึงไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากนัก

• ถึงจีนจะปลอยคารบอนสะสมนอยกวาสหรัฐอยูครึ่งหนึ่ง 

แตปจจุบันจีนปลอยออกมาราว 30 เปอรเซ็นตของทั้งโลก ก็ควรมี

สวนตองรับผิดชอบและเรงแกไขอยูดี เพราะกาซที่ปลอยวันนี้จะอยู

ในชั้นบรรยากาศโลกนานหลายรอยป และจะมีสวนทํารายผูคนใน

อนาคตในสัดสวนที่สูงเชนกัน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มตนที่อังกฤษ กอนขามไปยุโรป 

และสหรัฐ พวกเขาปลอยคารบอนสูโลกมากกวาชาติอ� นรวมกัน 

แมแตออสเตรเลียยังปลอยคารบอนมากกวาไทย 2.5 เทา แต

ประชากรนอยกวาเกือบ 3 เทา

ชาวตะวันตกพัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน รับอานิสงสกอน

ชาติอ� นๆ ในโลกนี้ แถมยังมีแตมตอจากการใชแรงงานทาส การ

ลาอาณานิคม ปลนเอาทรัพยากรของคนทองถิ่น บางการกระทํา

ดําเนินมาจนถึงยุคปจจุบัน

มาตรการเดินไปสูเปาหมายคารบอนเปนศูนยเพ� อไมให

อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจากยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 1.5 องศา

เซลเซียสในป ค.ศ.2030 จึงควรเริ่มที่ชาติตนตอเหลานี้ทันที แลว

ชาติกําลังพัฒนาก็คงปฏิบัติตามอยางไมมีเง� อนไขขอแม เพียงแค

อยากดูวาชาติตะวันตก เปนพวก Walk the Walk ของจริง

ไมใช Talk the Talk อยางที่เปนมาชานาน.

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

อางอิง

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

- tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=275200

- nytimes.com/2021/11/01/world/europe/britain-climate-

change.html

- nytimes.com/2021/11/01/climate/biden-oil-gas-cop26.

html
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4 บทความ

ส

เยาวชนจากทั่วโลกเดินขบวน “ฟรายเดยฟอรฟวเจอร” กลางเมืองกลาสโกว 

เม� อวันที่ 5 พ.ย.2564

เพ� อหาวิธีบรรลุเปาหมายขอตกลงปารีสที่จะจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ของโลกใหอยูระหวาง 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส

ในสัปดาหแรกของการประชุม ประเทศตางๆ ไดประกาศ

แผนการที่จะยุติการใชถานหินและยกเลิกการใหทุนเชื้อเพลิงฟอสซิล

จากตางประเทศ แตมีรายละเอียดเพียงเล็กนอยในเร� องที่วาพวกเขา

วางแผนการอยางไรในเร� องลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ปริมาณมาก ที่นักวิทยาศาสตรระบุวาเปนสิ่งจําเปนที่ตองทํา 

คําสัญญาของบรรดาผูนําโลกที่เกิดขึ้น ตามมาดวยการประเมิน

ของนักวิทยาศาสตรที่บอกวาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทั่วโลก

ในป 2564 นี้จะมีระดับเดียวกับกอนการระบาดของเชื้อโควิด-19

ทุนแบรยกลาวเม� อวันศุกรวา ผูนํา

โลกไมสามารถเพิกเฉยตอฉันทามติทาง

วิทยาศาสตร และพวกเขาไมสามารถ

ละเลยเรา 

ประชาชนเฝาดูการเดินขบวน    

“ฟรายเดยฟอรฟวเจอร” อยูริมถนน บาง

คนดูอยูที่หนาตางบาน ผูชุมนุมถือปาย

เรียกรองตางๆ เชน “No Planet B” และ 

“Climate Action Now”

วาเลนตินา พูอัส ผูชุมนุมวัย 18 ป

กลาววา “ฉันมาที่นี่เพราะผูนําระดับโลก

กําลังตัดสินชะตากรรมอนาคตของเราและ

ปจจุบันผูคนจํานวนมากทั่วโลกไดรับผล  

กระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศอยูแลว 

เราจะไมยอมรับสิ่งที่ไมใชนโยบายสภาพ

ภูมิอากาศที่แทจริงซึ่งตองมีศูนยกลางอยูที่

ความยุติธรรมดานสภาพภูมิอากาศ”

บรรดานักเรียนออกมาแสดงพลัง

กันมากมาย บางโรงเรียนหยุดเรียนเพ� อใหนักเรียนมารวมเดินขบวน 

เยาวชนคนหนึ่งถือปายที่เขียนวา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เลวรายยิ่งกวาการบาน”

คํามั่นสัญญาที่มีขึ้นระหวางการประชุมสุดยอดผูนําโลกในชวง

เริ่มตนของค็อป 26 โดยมากกวา 100 ประเทศระบุวาจะลดการปลอย

‘ฟรายเดยฟอรฟวเจอร’ ระหวางค็อป 26 ที่กลาสโกว

ตัวแทนเยาวชนชนพื้นเมืองจากบราซิลขึ้นกลาวบนเวที

ที่จัตุรัสจอรจ  เมืองกลาสโกว วันที่ 5 พ.ย.

เกรียตา ทุนแบรย ขึ้นพูดบนเวทีที่จัตุรัสจอรจ เมืองกลาสโกว 

วันที่ 5 พ.ย. 

สถานีไฟฟาแดรกซในยอรกเชียรเหนือ สหราชอาณาจักร ใชพลังงานถานหินและชีวมวล (ภาพจาก eandt.theiet.org)

กาซมีเทนอยางนอย 30% ในทศวรรษนี้ แตผูเชี่ยวชาญเห็นวาสิ่งนี้

มีผลดีเพียงระยะสั้นตอความรอนที่โลกเผชิญอยู ดานกลุมรณรงคสิ่ง

แวดลอมระบุวารัฐบาลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูกอมลพิษที่ร่ํารวย มี

นิสัยที่จะไมปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาดานสภาพภูมิอากาศที่เคยตกลงไว 

บรีอันนา ฟรูเอียน วัย 23 ปจากซามัว ประเทศหมูเกาะใน

แปซิฟกตอนใตบอก “ฉันคาดหวังวาการชุมนุมของพวกเราในวันนี้ จะ

เตือนผูนําโลก, นักเจรจาตอรองและนักการเมืองทั้งหลายวาคนหนุม

สาวกําลังจับตาดูพวกเขาอยู” 

นาตาลี ตาริโร ชิโด มากอนโด นักเคล� อนไหวดานสภาพ

ภูมิอากาศและความเทาเทียมทางเพศจากซิมบับเวกลาววา “นัก

วิทยาศาสตรทําในสิ่งที่พวกเขาจําเปนตองทํา พวกเขาบอกเราเกี่ยวกับ

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแลว คนหนุมสาวทําใน

สิ่งที่จําเปนตองทําคือ เรียกรองใหผูคนสนใจปญหานี้ ตอนนี้ขึ้นอยูกับ

ผูนําโลกของเราที่จะตองลงมือทําไปดวยกัน”.
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5ตางประเทศ

และกลายเปน 200,000 คน จนสุดทายอาจเปนโรฮีนจาทั้งหมด

นับลานคน และจะมีผูอพยพอ� นๆ นอกเหนือโรฮีนจา

เร� องไมจบเทานี้ เม� อรับมาแลวจะมีคนพูดตอวาดูแลพวก

เขาดีหรือไม จะมีคนพูดวาอาหารไมพอ ขาดแพทยขาดยา ไมมี

โรงเรียน ครูไมมีคุณภาพ กีดกั้นสิทธิเสรีภาพ อยูอยางไรอนาคต

เร� องทํานองนี้เคยเกิดขึ้นมาแลว ยกตัวอยาง กันยายน 2015 

ผูอพยพลี้ภัยในมาเลเซียชุมนุมประทวงรัฐบาลมาเลย เหตุเน� อง 

จากพวกเขาไมมีงานทํา ไมไดรับการดูแลจากรัฐบาลมากพอ 

รองขอความเปนอยูที่ดีกวานี้ อยากไดรับสวัสดิการจากประเทศ

มาเลเซีย ผูลี้ภัยตางดาวเหลานี้ครึ่งหนึ่งเปนพวกโรฮีนจา

กฎหมายมาเลเซียถือวาโรฮีนจาเปนพวกคนเขาเมืองผิด

กฎหมาย รอสงออกจากประเทศ จึงไมสามารถใหการศึกษา

หรือใหงานทํา สิ่งที่โรฮีนจาตองการมากที่สุดคือไดทํางานตาม

กฎหมาย แตฝายการเมืองมาเลยกังวลวาหากใหงานทําจะเปน

เหตุดึงให โรฮีนจาเขาประเทศเพิ่มขึ้นอีก ปจจุบันมีเปนแสนคน

แลว 

ประเทศที่รับผูอพยพลี้ภัยตั้งแตตน ตองเผชิญการถูกตําหนิ

จากตางชาติไมสิ้นสุด

แรงกดดันจากนานาชาติ:

นายอันโตนิอู กุแตเรซ (António Guterres) เลขาธิการ

สหประชาชาติเรียกรองใหทางการเมียนมาระงับปฏิบัติการทาง

ทหาร ยุติความรุนแรง ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย เคารพสิทธิที่

ทุกคนจะกลับสูบานเกิดตัวเอง ขอให โรฮีนจาไดฐานะความเปน

พลเมืองหรือไมก็ไดรับฐานะทางกฎหมายเพ� ออนุญาตใหพวกเขา

อยูในเมียนมาตอไป

กันยายน 2017 นิกกี ฮาลีย (Nikki Haley) เอกอัครราชทูต

สหรัฐประจําสหประชาชาติ กลาววา การกดขี่ขมเหงขับไลโรฮีน

จาเปนการกระทําที่ปาเถ� อน (brutal) กวาดลางชนกลุมนอยอยาง

เปนระบบตอเน� อง เห็นวาเจาหนาที่เมียนมาตองรับผิดชอบ

ตอมากระทรวงตางประเทศสหรัฐประกาศวากองกําลัง

รัฐบาลเมียนมา “ฆาลางเผาพันธุ” (ethnic cleansing) โรฮีนจา 

แถลงการณระบุวาชัดวากองกําลังเมียนมา กองกําลังความมั่นคง 

ลายคนกําลังสนใจจุดยืนของอาเซียนตอเมียนมา

เร� องความขัดแยงระหวางกองทัพกับฝายนางออง

ซาน ซูจี เอยเร� องที่อาเซียนแทรกแซงกิจการภายใน

เมียนมา เปนความจริงที่อาเซียนแทรกแซงกิจการภายในบางจุด

บางประเด็น แตเร� องนี้ ไมใชเร� องใหม ทํามาหลายปแลวในกรณี

ผูอพยพลี้ภัยโรฮีนจา การเขาใจแนวทางอาเซียนตอโรฮีนจาจะ

ชวยใหเขาใจทาทีอาเซียนตอความขัดแยงระหวางฝายกองทัพ

เมียนมากับฝายนางซูจี ดังนี้

โดยพื้นฐานแลวรัฐบาลเมียนมาไมยอมรับโรฮีนจาเปน

พลเมือง รัฐบาลทหารเมียนมาเห็นวาโรฮีนจาคือคนเบงกาลี 

(Bengalis) ที่อพยพเขามาในชวงที่อังกฤษปกครองพมา เปนเร� อง

ผิดกฎหมายจึงปฏิเสธความเปนพลเมืองของโรฮีนจา

การยึดวาโรฮีนจาเปนคนเบงกาลีหรือคนธากา (Dhaka) 

กําลังชี้วาพวกโรฮีนจาเปนคนบังกลาเทศ หรือ “ประเทศของ

เบงกอล” (Country of Bengal) มีเมืองหลวงช� อธากา (Dhaka)

ป ค.ศ.1982 กฎหมาย Constitutional Act ที่ออกโดย

รัฐบาลทหารเมียนมาระบุวา ชาวโรฮีนจาไมใชพลเมืองพมา 

(non-citizens of Burma) เวนแตพวกที่สามารถพิสูจน ไดวา

บรรพบุรุษของตนไดอาศัยอยูในพมากอนป 1823 หรือกอนที่

อังกฤษเขายึดครองอาระกัน เปนกฎเกณฑที่ใชอยูขณะนี้

นอกจากนี้ควรเขาใจดวยวา นางอองซาน ซูจี นักตอสูเพ� อ

ประชาธิปไตยอันโดงดัง ไดรับหลายรางวัลทั่วโลก ยังพยายาม

แสดงทาทีเฉยเมยตอการกดขี่ขมเหงโรฮีนจา แตไหนแตไรทาที

ของพันธมิตรของเธอแสดงออกชัดเจน ดังเชน กลุม ‘8888 

democracy movement’ ออกแถลงการณวา “โรฮีนจาไมใชชน

กลุมนอยของเมียนมา ... ไมวาจะทางกรรมพันธุ ทางวัฒนธรรม

หรือทางภาษา โรฮีนจาไมเกี่ยวของกับเชื้อชาติใดๆ ในเมียนมา”

ดังนั้น ไมวาฝายกองทัพหรือฝายนางซูจีลวนไมยอมรับ

โรฮีนจาวาเปนพลเมืองเมียนมา

เรือมนุษย 2015:

ยอนหลังป 2015 เม� อเรือผูอพยพโรฮีนจาแลนเขาฝง 

รัฐบาลหลายประเทศใชวิธีใหอาหารกับน้ําจํานวนหนึ่งแลวผลัก

ดันกลับไป กลุมสิทธิมนุษยชนบางกลุมกลาวหาวาประเทศเหลา

นี้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรที่จะรับโรฮีนจาเหลานี้เขาประเทศ

เปนผูอพยพลี้ภัย

การรับผูอพยพสัก 1,000-2,000 คนไมใชปญหา ที่คิด

ตรงกันคือ หากรับ 2,000 คนแลว อีกไมนานจะมา 20,000 คน 

เม� อโรฮีนจากลายเปนเร� องของอาเซียน

www.chanchaivision.com

ภาพ: สภาพศูนยรับผูลี้ภัยในบังกลาเทศ

เครดิตภาพ: https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html

และคนทองถิ่นชาวพมาเปนผูกดขี่ขมเหง ทําให โรฮีนจาอพยพ

ออกจากพื้นที่ 

บางคนเห็นวาควรลงโทษผูนํากองทัพเมียนมาเหมือนที่เคย

ทํากับบางประเทศ

ทาทีอาเซียน:

สมาชิกอาเซียนหลายประเทศแสดงทาทีมุงใหรัฐบาลเมียนมา

จัดการปญหาใหเรียบรอย บางกรณีใชถอยคํารุนแรง เชน 

มิถุนายน 2015 ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด (Tun Dr. Mahathir 

Mohamad) อดีตนายกฯ มาเลเซียถึงกับกลาววาควรขับเมียนมา

ออกจากอาเซียน “ประเทศแบบนี้ทําใหพวกเราเสียช� อ ดังนั้น

ถายังตองการฆาลางเผาพันธุ (genocide) ก็ออกจากอาเซียน” 

แมวาจะเปนเร� องภายในประเทศแตการฆาคนเปนเร� องรับไมได

แถลงการณอาเซียนเม� อ 24 กันยายน 2017 มีใจความ

สําคัญวา รูสึกกังวลตอสถานการณในรัฐยะไข (Rakhine State) 

ขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของไมทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก ใน

ระยะยาวตองแกไขรากปญหา

แถลงการณประชุมสุดยอดอาเซียน 2021 ลาสุดเอยถึง

ประเด็นโรฮีนจาวาอาเซียนยืนยันสนับสนุนชวยเหลือเมียนมา

ดานมนุษยธรรมตอไป สนับสนุนการพัฒนารัฐยะไข ใหคนที่

อพยพสามารถกลับตามความสมัครใจ ไดอยูอยางปลอดภัยมั่นคง 

มีศักดิ์ศรี ใหการคืนถิ่นเปนไปตามขอตกลงทวิภาคีระหวาง

เมียนมากับบังกลาเทศ แกรากปญหาความขัดแยงของรัฐยะไข

จะเห็นวา จุดยืนลาสุดของอาเซียนยังเปนแนวทางเดียว

กับสหประชาชาติ ดังเชนที่นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการ

สหประชาชาติ กลาวเม� อพฤศจิกายน 2019 รองขอใหรัฐบาลเมียนมา

แกรากปญหาโรฮีนจา แกปญหาผูอพยพโรฮีนจาที่หนีไปอยูบังกลาเทศ

ใหกลับเมียนมาอยางปลอดภัย ตามความสมัครใจและมีศักดิ์ศรี

วิเคราะหองครวมและสรุป:

สถานการณสวนใหญเหมือนเดิม ชาวโรฮีนจารวมลาน

คนอยูในศูนยผูอพยพที่บังกลาเทศ คนเหลานี้ ไดรับการดูแลพอ

ประมาณ มีขาวโรฮีนจาบางสวนไมพอใจชีวิตความเปนอยูใน

คายลี้ภัย การเจรจาระหวางเมียนมากับบังกลาเทศไมคืบหนา ดู

เหมือนวาโรฮีนจารวมลานคนนี้จะตองอยูในคายลี้ภัยอีกนาน 

ออกลูกออกหลานกวาแสนคนแลว บางสวนพยายามเดินทางไป

หางานทําตางแดน

ณ วันนี้ประเด็นโรฮีนจาไมเปนภัยคุกคามอาเซียนเหมือน

ป 2015 เพราะโรฮีนจารวมลานคนไปกระจุกตัวในบังกลาเทศ 

บางสวนยังเดินทางไปๆ มาๆ ทํางานในไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย แตไมใชเรือมนุษยดังเชนอดีต (แมพวกเขายังคง

เดินทางดวยเรือแออัดเต็มลํา แลนไปมาตามแนวชายฝง) ถูก

ทดแทนดวยประเด็นประชาธิปไตยที่นานาชาติใหความสําคัญ

มากกวา และดูเหมือนวาเปนภัยคุกคามอาเซียนมากกวาเกา 

ทามกลางกระแสการชวงชิงของชาติมหาอํานาจ

ไมวาจะเร� องโรฮีนจาหรือการเมืองเมียนมาจึงไมใชเร� อง

ของเมียนมาอีกตอไป อาเซียนตองทําอะไรสักอยางเพ� อไมให

เร� องบานปลายจนกระทบไปหมดทั้งภูมิภาค.

ห

อสุรกาย • นายแบบสวมชุดปศาจที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล 

เดินบนแคตวอลกที่สนามกีฬากาจายานะ ระหวางเทศกาล

ดอกไมมาลังของอินโดนีเซียเม� อสุดสัปดาหที่แลว
สูงเสียดฟา • ยอดตึกเทียนจินเวิลดไฟแนนเชียลเซ็นเตอรลอมดวยทะเลเมฆหมอกในเมืองเทียนจินของจีนเม� อวันพฤหัสบดี

ปลาประทวง • นักเคล� อนไหวสวมหนากากหัวปลาและถือซากปลาขณะแสดงการประทวง “มหาสมุทรกอกบฏ” ที่เมืองกลาสโกว ที่สหประชาชาติ

กําลังจัดการประชุมโลกรอนค็อป 26

เด็กก็ฉีด • เด็กหญิงวิเวียน หวอง อายุ 5 ขวบ นั่งบนตักแม

ขณะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐวอชิงตัน รัฐบาลสหรัฐอนุมัติใหฉีด

วัคซีนไฟเซอรแกเด็กวัย 5-11 ปเม� อสัปดาหที่ผานมา

สาวนอยระดมทุน • คนเดินถนนถายรูปหุนสาวนอยที่จัดวาง

บนถนนกรันเวียในกรุงมาดริด หุนสาวนอยสีสันตางๆ กวา 200 

ตัวถูกนํามาแสดงกลางแจงที่เมืองหลวงของสเปน เพ� อระดม

ทุนชวยผูประสบภัยภูเขาไฟลาพัลมาปะทุ

ตากขาว • 

คนงานขับ

รถเกลี่ยขาว

เปลือกใน

เมืองฮวนอัน 

มณฑลเจียงซู

ของจีน

ป 2015 เม� อเรือผูอพยพโรฮีนจาแลนเขาฝง หลายประเทศ

ใชวิธีใหอาหารกับน้ําแลวผลักดันกลับไป กลุมสิทธิมนุษยชน

บางกลุมกลาวหาวาประเทศเหลานี้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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Amazfit เปิดตัวสมาร์ทวอตช์ 3 ซีรีส์

 Amazfit แบรนด์อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะระดับโลก ได้จัดงานเปิด

ตัวสมาร์ทวอตช์ 3 ซีรีส์ GTR 3 Pro, GTR 3 และ GTS 3 เพื่อนำาเสนอ

ฟังก์ชันที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ผู้ใช้

สามารถดูแลสุขภาพ และยกระดับไลฟ์สไตล์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์ส่วน

ตัว สมาร์ทวอตช์

ใหม่ทั้ง 3 ซีรีส์

นี้ยังอัดแน่นไป

ด้วยคุณสมบัติ

ด้านสุขภาพและ

ฟิตเนสที่ล้ำาสมัย 

ด้วยรูปลักษณ์การ

ดีไซน์ที่ทันสมัย 

โฉบเฉี่ยว เบา 

และมีสไตล์ ขับ

เคลื่อนด้วยแอป

พลิเคชัน Zepp 

OS ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทรงพลัง

สำาหรับสินค้ารุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ได้รับการ

ปรับแต่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ แทน

การถ่ายโอนระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่สิ้นเปลืองพลังงานไปยังข้อมือของ

ผู้ใช้ โดยสร้างขึ้นจากแนวคิดที่เบา เรียบหรู และใช้งานได้จริง ระบบปฏิบัติ

การนี้ จะช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ขจัดการทำางาน

ที่น่าเบื่อหน่ายด้วยการใช้พลังงานที่ต่ำากว่าเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการ  

สมาร์ทวอตช์รุ่นก่อน นอกจากนี้ยังทำางานบนอุปกรณ์ Android และ iOS 

และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มด้านสุขภาพยอดนิยม เช่น Apple Health หรือ 

Google Fit เพื่อซิงก์ข้อมูลสุขภาพของคุณ และ Strava, Relive, Runkeeper 

และ TrainingPeaks และแชร์ข้อมูลกีฬา

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์อื่นๆ ประกอบด้วย 1.การปรับแต่งหน้าปัดนาฬิ

กาที่มีชีวิตชีวามากกว่า 150 แบบ 2.การวัดสุขภาพแบบ 4-in-1 อย่างง่าย 

: ความสามารถในการทดสอบตัววัดสุขภาพสี่ตัวในการแตะครั้งเดียวด้วย 

6PD (โฟโตไดโอด) BioTrackerTM PPG 3.0 ในตัว ซึ่งวัดค่าสุขภาพสี่ตัว 

(อัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด ระดับความเครียด และอัตรา

การหายใจ) ในเวลาเพียง 45 วินาทีอีกด้วย

Infinix เผยโฉมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ NOTE11S

อินฟินิกซ์ (Infinix) แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกที่ประสบความ

สำาเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย 

เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Infinix NOTE 11S ที่มาพร้อมกับสโลแกน 

“Game Changer–เปลี่ยนทุกกฎที่เคยมี” อีก 1 รุ่นที่จะมารุกตลาดสมาร์ท

โฟนสายเกมราคาประหยัดในช่วงราคา 6,000 บาท ที่รอบนี้ ได้ดึงแชมป์ 

RoV Pro-League 2021 Winter อย่าง DTACxTalon มาร่วมสร้างสีสันเป็น

พรีเซนเตอร์และจัดกิจกรรมออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทางอินฟินิกซ์ ซึ่งรุ่น

นี้ Infinix จัดเต็ม

ให้ชิปเซตสาย

เกม MediaTek 

Helio G96 ที่เน้น

ประสิทธิภาพใน

การเล่นเกมโดย

เฉพาะ นับว่าเป็น

สมาร์ทโฟนรุ่น

แรกที่ใช้ชิปเซต

รุ่นนี้เข้ามาทำาตลาดในประเทศไทย ผสานกับหน้าจอขนาดใหญ่มหึมา 6.95 

นิ้ว FHD+ พร้อมรีเฟรชเรตสูงถึง 120Hz เพื่อตอบโจทย์การเล่นเกมและ

โซเชียลมีเดียที่เต็มตาและไหลลื่นตลอดการใช้งาน รวมถึงให้แบตเตอรี่มา

ถึง 5,000 mAh พร้อมรองรับชาร์จเร็ว 33 W ในราคาสุดคุ้ม 6,299 บาท 

กำาหนดวางจำาหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Lazada เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไป มีมาให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีเทา (Mithril Grey) สีเขียว (Haze 

Green) และสีฟ้า (Mist Blue).

นขณะที่ประเทศไทยเริ่มมีการผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ เพื่อเปิดประเทศในวันที่ 1 

พฤศจิกายน ธุรกิจต่างๆ ก็กำาลังปรับตัวให้เข้า

กับความต้องการของลูกค้าที่จะเปลี่ยนไปในช่วง

หลังโรคระบาด โดยโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างมาก ทำาให้คนไทยหันไปพึ่งพา

ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และได้เปลี่ยนทั้งความนิยม 

ความคาดหวัง พฤติกรรมการใช้จ่าย และวิธีที่พวกเขา

ใช้เพื่อค้นพบสินค้าใหม่ๆ ไปด้วย ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ 

นี้จาก Facebook และเบน แอนด์ คอมพานี (Bain & 

Company) พบว่า 73% ของผู้บริโภคในประเทศไทยจะ

กลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัลภายในสิ้นปี 2564 และอัตราการ

ใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลต่อคนได้เติบโตขึ้น 60% เมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา

แม้ว่าหลายๆ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้เวลาที่บ้าน

จะยังคงอยู่หลังการผ่อนคลายมาตรการ แต่ในผลการ

ศึกษาดังกล่าวมีการคาดว่าการซื้อของจะเกิด “นอกบ้าน” 

มากขึ้นและกลับไปสู่หน้าร้าน โดยอุตสาหกรรมที่จะได้

เห็นการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่กลับไปสู่

โลกออฟไลน์มากที่สุดหลังโควิด-19 ได้แก่ อุตสาหกรรม

บันเทิงลดจาก 75% ใช้จ่ายในบ้านเหลือ 50% สุขภาพ

และการเป็นอยู่ที่ดีจาก 68% เหลือ 48% และการทำางาน 

จาก 56% เหลือ 37% ผู้บริโภคคาดว่าจะมีการใช้จ่าย

สำาหรับกิจกรรมที่บ้านเพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิม ทั้งผ่านช่อง

ทางออนไลน์และออฟไลน์ 

โดยไม่ต่ำากว่า 80% ของกลุ่ม

อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์

สำาหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ของใช้

ส่วนตัวและเครื่องสำาอาง 

ยังจะมีความต้องการที่เท่า

เดิมหรือเพิ่มขึ้นหลังจากโรค

ระบาดนี้

เมื่อผู้บริโภคต้องการ

กลับสู่วิถีเดิมของการซื้อของ

ออฟไลน์ แต่ยังคงต้องการ

ความสะดวกของการซื้อ

ของแบบดิจิทัล ธุรกิจต่างๆ ของไทยจำาเป็นต้องเน้น

สร้างประสบการณ์สำาหรับหลากหลายช่องทางที่ไร้รอย

ต่อเมื่อมีการเปิดประเทศ โดยหนึ่งในวิธีนั้นคือ การนำา 

Messenger จาก Facebook เข้ามาเป็นหนึ่งในช่อง

ทางการซื้อขายเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นธุรกรรมที่ไร้การสัมผัส เพื่อสร้างความ

รักในแบรนด์ต่อไป 

สำาหรับ 3 วิธีที่ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการ

ใช้ Messenger คือ 1.ใช้ QR Code เพื่อให้ข้อมูลสินค้า 

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น และเพื่อการจ่ายเงินที่ง่ายดาย 

นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาด เราได้เห็นนวัตกรรมที่นำา 

QR code ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการทำาธุรกรรม

และการเช็กอิน สำาหรับธุรกิจในประเทศไทยหลังโควิด-19 

นี้ QR code ยังสามารถนำามาใช้เพื่อลดการสัมผัสและ

สร้างความสะดวกได้ และสำาหรับช่องทางออฟไลน์ QR 

code จะช่วยทำาให้ลูกค้าเข้าถึง

เว็บไซต์เพื่ออ่านข้อมูลหรือโปร

โมชั่นเพิ่มเติมได้ รวมถึงเป็นวิธี

ในการชำาระเงินผ่านแอปพลิเค

ชันของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังสามารถ

ใช้เพื่อสร้างแคมเปญใหม่ๆ ได้ 

โดยจะสามารถนำาลูกค้าเข้าสู่

ประสบการณ์ช็อปปิ้งที่เป็นทั้ง

ออฟไลน์และออนไลน์ได้  พร้อม

สร้างการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น 

เช่นแคมเปญเกี่ยวกับดนตรีจาก Pepsi ประเทศไทย ที่

แบรนด์มีการนำา QR code มาใช้เพื่อนำาให้ลูกค้าเข้าไป

ที่ Messenger จาก Facebook ได้ และแชตบอตจะ

ทำาหน้าที่เชิญให้ลูกค้าสร้างมิวสิกวิดีโอของตัวเองโดย

ใช้ฟิลเตอร์ AR ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลุ้นรางวัล 

แคมเปญนี้ ได้เสริมประสบการณ์ออฟไลน์ให้มีสีสันด้วย

กิจกรรมออนไลน์ ส่งผลให้การรับรู้ของแคมเปญเพิ่มขึ้น 

5 จุด ความชอบในแบรนด์เพิ่มขึ้น 3.7 จุด และความน่า

เชื่อถือของแบรนด์เพิ่มขึ้น 13.4 จุด   

ส่วน 2.แชร์ โปรโมชั่นผ่านแชต เพื่อเพิ่มยอดขาย

ออฟไลน์ทางหน้าร้าน ลูกค้าเปิดรับและมั่นใจที่จะพูดคุย

ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น โดย 8 ใน 10 ของ

ผู้บริโภค Gen Z ของไทยชอบที่จะติดต่อธุรกิจผ่านการทัก

เสริมกลยุทธ์ช่วยธุรกิจฟื้นฟูหลังโควิด-19

ใ

เสริมกลยุทธ์ช่วยธุรกิจ

Kakao Pay มูลค่าพุ่งหลังเข้าไอพีโอในตลาดหุ้นเกาหลี

Kakao Pay บริการทางการเงินในเครือ Kakao แอปชื่อดังของเกาหลี ได้นำา

บริษัทไอพีโอเข้าตลาดหุ้นในประเทศ โดยราคาหุ้นปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึงเท่าตัวจากราคาไอพี

โอท่ี 90,000 วอนต่อหุ้น ท้ังน้ี บริษัทได้เงินจากการขายหุ้นไอพีโอไปราว 1.5 ล้านล้าน

วอน หรือประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท บริษัทในเอกสารไฟล่ิงว่ามีแผนใช้เงินประมาณ 

56% ของเงินท่ีได้จากไอพีโอ สำาหรับการควบรวมและซ้ือกิจการ ส่วนท่ีเหลือจะใช้ในการ

พัฒนาแอปซ้ือขายหุ้นออนไลน์ และการหาพันธมิตรบริษัทฟินเทคในภูมิภาคต่างๆ รวม

ท้ังจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป Kakao Pay มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ

มากกว่า 67 ล้านล้านวอนในปี 2020 บริษัทมีผู้ลงทุนรายสำาคัญคือ Ant Financial

Yahoo! ประกาศถอนตัวออกจากจีน

Yahoo! ประกาศถอนตัวออกจากจีน โดยแจ้งเหตุผลเนื่องด้วยธุรกิจและสภาพ

แวดล้อมทางกฎหมายที่ท้าทายมากขึ้นในประเทศจีน บริการของ Yahoo! จะไม่

สามารถเข้าถึงได้จากจีนแผ่นดินใหญ่อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  บริษัท

กล่าว อย่างที่ทราบกฎหมายควบคุมบริษัทเทคโนโลยีในจีนที่เข้มงวดขึ้น ไม่ได้มีผลต่อ

บริษัทในจีนเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วย โดยเดือนที่

แชต และ 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยกล่าว

ว่าพวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจมากขึ้นผ่านการแชต

ภาคธุรกิจยังคงสามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อ

ได้หลังโควิด-19 โดยนำาการแชตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

แคมเปญหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แชร์ส่วนลด

หรือบัตรของขวัญพิเศษผ่าน Messenger เพื่อให้นำามา

แลกที่หน้าร้านในช่วงโปรโมชั่น ความหลากหลายของ

บริการจาก Messenger จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มลูกค้าทั้งออฟ

ไลน์และออนไลน์ได้ และจะมีประโยชน์มากในช่วงการ

ทำาแคมเปญหรือเปิดตัวสินค้า  

Ben & Jerry’s สิงคโปร์ นำาแนวทางน้ีไปใช้ใน

การเปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ โดยใช้โฆษณาแบบ Click-to-

Messenger เพื่อนำากลุ่มคนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นลูกค้ามาสู่

การแชตบน Messenger 

โดยพวกเขาจะทำาแบบ

สอบถามส้ันๆ จากน้ันจะได้ 

QR code ไปแลกไอศกรีม

ฟรีท่ีงานเปิดตัว และผู้เข้า

ร่วมงานก็ยังมีการใช้งาน 

Messenger เพื่อแลกบัตร

ของขวัญ แคมเปญท่ีใช้ท้ัง

สองช่องทางน้ีไม่เพียงแค่

ทำาให้แบรนด์เข้าใจลูกค้า

ผ่านแบบสอบถามเท่าน้ัน 

แต่ยังทำาให้ยอดการแลก

ตัวอย่างไอศกรีมเพ่ิมข้ึน 2.2 เท่า และมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 20 เทียบกับแคมเปญท่ีไม่ได้ใช้ Messenger   

ข้อสุดท้าย 3.ใช้การทักแชตเพื่อเพิ่มยอดขายหน้า

ร้านและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า การซื้อขาย

ผ่านการทักแชตนั้น เป็นเทรนด์หลักๆ ที่ช่วยสร้างยอด

ขายออนไลน์ แต่ก็มีศักยภาพในการช่วยธุรกิจในโลกออฟ

ไลน์เช่นกัน โดยธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์การช็อป

ปิ้งของลูกค้าที่ดีขึ้นได้ผ่าน Messenger โดยเพิ่มตัวเลือก

การรับสินค้าหน้าร้านหรือการนัดหมายเพื่อรับบริการจาก

ร้านค้า ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์

วิธีน้ีมีการนำาไปใช้และประสบความเร็จโดย 

QMomo แบรนด์ชุดช้ันในจากไต้หวัน โดยมีการสร้าง 

Click-to-Messenger ads ท่ีมีการใช้ภาพของหน้าร้านท่ี

สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาท่ี Messenger 

จะได้รับการต้อนรับจาก

พนักงานผ่านแชต และ

ช่วยทำาการนัดหมายเข้า

ชมสินค้าท่ีหน้าร้าน จาก

การท่ีมีโฆษณาท่ีดึงดูดและ

ความสะดวกในการจองบน 

Messenger ทำาให้ยอดขาย

ของ QMomo เพ่ิมข้ึนท้ังออฟ

ไลน์และออนไลน์ โดยคิดเป็น

ผลตอบแทนจากการโฆษณา

ผ่านยอดขายออฟไลน์อยู่ท่ี 

17.7 เท่า และมียอดขายออนไลน์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34 และมี

การเพ่ิมสินค้าไปยังรถเข็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43

ในโลกหลังโควิด-19 ที่กำ�ลังจะม�ถึง ธุรกิจจำ�เป็น

ที่จะต้องสร้�งประสบก�รณ์ก�รช็อปปิ้งที่มีเอกลักษณ์ มี

ม�ตรฐ�น และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้�ให้ได้ในทุกช่อง

ท�งก�รข�ย ก�รนำ�ช่องท�งออฟไลน์และออนไลน์ม�

ใช้ให้เหม�ะสมในแต่ละช่วงเวล�ของก�รซื้อข�ย รวม

ถึงใช้เครื่องมือไร้สัมผัสต่�งๆ เช่น QR code และก�ร

ชำ�ระเงินออนไลน์ รวมถึงก�รแชตผ่�น Messenger นั้น 

จะทำ�ให้ธุรกิจส�ม�รถปรับตัวเข้�กับคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�ได้ โดยก�รมอบประสบก�รณ์ที่ ไร้รอยต่อ สะดวก 

มีคว�มเฉพ�ะบุคคล และไร้ก�รสัมผัสได้ในวันที่ประเทศ

กำ�ลังเปิดอีกครั้ง.

  

• ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำาดิจิทัล

ทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการจัดการพลังงานและ

ระบบออโตเมชั่น ประกาศขยายขีดความสามารถ

ของ EcoStruxur Micro Data Center R-Series 

ที่ได้มาตรฐานทั้ง IP และ NEMA สำาหรับสภาพ

แวดล้อมการทำางานในพื้นที่โรงงาน ซึ่งไมโคร

ดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่นี้ จะให้แนวทางการใช้งาน

และบริหารจัดการระบบโครงสร้าง เอดจ์ คอมพิว

ติ้ง ที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย

ในพื้นที่อาคารสำาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม 

โมเดลใหม่ทั้ง 6 แบบทั้งในรุ่นขนาด 16U ขนาด 

24U และ 42U จะเริ่มวางจำาหน่ายในเดือน

ธันวาคมในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

และจะพร้อมจำาหน่ายในยุโรปต้นปีหน้า

• เอคเซนเชอร์ ประกาศเปิด “ศูนย์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในประเทศไทย” 

(Advanced Technology Center Thailand: 

ATCT) ตอกย้ำาความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโต

และการพัฒนาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยศูนย์แห่งใหม่นี้ เป็นส่วน

หนึ่งของเครือข่ายการให้บริการและสนับสนุน

ด้านนวัตกรรมของเอคเซนเชอร์ ตั้งแต่ศูนย์

ที่จัดตั้งแล้วในประเทศมาเลเซียที่เน้นการให้

บริการด้านอินเตอร์แอคทีฟและปัญญาประดิษฐ์

จนถึงศูนย์บริการด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับคลาวด์

เทคโนโลยีในอินโดนีเซีย โดยจะมีกำาหนดเปิด

ทำาการอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนพฤศจิกายน 

2564

• Traveloka ซูเปอร์แอปชั้นนำาทางด้าน

ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ด้วยยอดดาวน์ โหลดกว่า 60 ล้าน เปิด

แคมเปญ ‘EPIC Sale 2021’ แคมเปญลดราคา

ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 5–11 

พฤศจิกายน 2564 ให้ลูกค้าได้เลือกครบทุกความ

ต้องการเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก และกิจกรรม

ด้านไลฟ์สไตล์ในกลุ่ม Xperience โดยมีพันธมิตร

มากกว่า 1,800 รายเข้าร่วมแคมเปญ พร้อมมอบ

ส่วนลดสูงสุดถึง 80%

• ทรูปลูกปัญญา เดินหน้านำาศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “ทรูปลูก

ปัญญา TCAS School Tour Online” ดึงสุด

ยอดติวเตอร์มากประสบการณ์จากทรูปลูก

ปัญญา มาให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมปลาย แบบฉบับติวเข้ม ติวดี ติวฟรี 

เรียลไทม์ ผ่าน True VROOM เสริมแกร่งรอบ

ด้าน ทั้งเจาะลึกระบบ TCAS ปักหมุด 4 คณะ

เป้าหมายที่ใช่และที่ชอบ พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับ

และเทคนิคการทำาข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ให้ได้

คะแนนเต็มแบบเข้าใจง่ายๆ อันเป็นการเตรียม

ความพร้อมและปูทางให้ทุกคนเดินตามความ

ฝันที่ตนเองตั้งใจไว้ได้สำาเร็จ มีนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ทั่วประเทศ เข้าร่วม

กิจกรรมถึง 4,000 คน เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่าน

มากว่า 2 เท่า.

ผ่านมา LinkedIn ประกาศปิดให้บริการ LinkedIn เวอร์ชั่นในจีนด้วยเหตุผลเดียวกัน 

ขณะที่ Fortnite ก็ประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ในจีน โดยไม่บอกเหตุผลชัดเจน

ชิปขาดแคลนส่งผลกระทบผลิต Nintendo Switch

Nikkei Asia รายงานข่าวว่าปัญหาชิปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาด ส่ง

ผลให้นินเทนโดต้องลดจำานวนการผลิต Nintendo Switch ของปีนี้ลง จากเดิมตั้งเป้า 

30 ล้านเครื่อง มาเหลือ 24 ล้านเครื่อง หรือน้อยลง 20% นินเทนโดขาย Switch ได้ 

28.83 ล้านเครื่องในปีการเงินที่แล้ว เดิมทีปีนี้ตั้งเป้าไว้ 25.5 ล้านเครื่อง แต่ก็ต้องปรับ

ลดจำานวนเป้าหมายลงอีก

ประธานของนินเทนโดเคยระบุว่า ความต้องการ Switch ยังสูง แต่เมื่อสินค้า

มีจำากัด โดยเฉพาะ Switch OLED ก็ต้องแบ่งโควตาให้ตัวแทนจำาหน่ายด้วยวิธีการสุ่ม

แบบลอตเตอรีไปก่อน



บริการผาตัดทางการแพทยและการวินิจฉัยโรคดวยเคร� องมือและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อาทิ ศาสตรทางการแพทยที่ชวยฟนฟู

รางกายจากภายในสูภายนอกแบบองครวม เวชศาสตรการกีฬา 

ศูนยกัญชาบําบัด และการดูแลสุขภาพเพ� อกาวสูยุคหลังวิกฤต                               

โควิด-19 เปนตน และอีกสวนคือการปรับปรุงรีสอรตและ                                                                              

ขยายเพิ่ม พรอมยกระดับมาตรฐานเปนโรงแรม 5 ดาวริมหาด

นาใต

อยางไรก็ตาม อรรถนพ กลาวทิ้งทายวา แมจะสามารถ

เปดประเทศรับนักทองเที่ยวได แตความกังวลของผูคนกับ

เร� องการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไมหมดไป ผูคน

มากมายตางหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันรีสอรตที่

เปนศูนยการแพทยฟนฟูและบําบัดสุขภาพเริ่มที่จะเปนที่นิยม

มากขึ้น เพราะสามารถใหทั้งในการพักผอนที่สมบูรณแบบตาม

ความตองการของคนรุนใหม และการใสใจเร� องสุขภาพที่เปน  

‘นิวนอรมอล’ ซึ่งกําลังเปนไลฟสไตลการทองเที่ยวรูปแบบใหม

ของผูคนทั่วโลก.

ลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สราง

ผลกระทบตางๆ มากมายกับประเทศ โดยเฉพาะภาค

การทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ผูคนตาง

หันมาอยูบานกันมากขึ้น ไมวาจะเปนการเวิรกฟรอม

โฮม รวมทั้งการที่ไมสามารถเดินทางขามจังหวัดไดและสถานที่            

ทองเที่ยวตางๆ ไดปดทําการเพ� อเปนการปองกันการแพร

ระบาดดังกลาว ทําใหภาคทองเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรม                                                     

ซบเซา

ทวา การที่รัฐบาลประกาศเปดประเทศเม� อวัน

ที่ 1 พ.ย. ทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวธุรกิจโรงแรมรี

สอรตและสปาในประเทศกลับมาคึกคัก พอคาแมคา ธุรกิจ

รานอาหารตางๆ ก็เริ่มมีกิจกรรมทําการคาขายได ชวยให

เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟนตัวไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะใน

พื้นที่ภาคใตอยางภูเก็ตและพังงา นักทองเที่ยวชาวไทยเปน

จํานวนมากเริ่มใชชวงวันหยุดยาวและวันหยุดสุดสัปดาหเดิน

ทางจากตางจังหวัดเขามาพักผอนอยางตอเน� อง

อยางไรก็ตาม จากวิกฤตการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหการใชชีวิต

เปลี่ยนไป การดําเนินชีวิตของประชาชน

หันมาใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น 

ซึ่ง อรรถนพ พันธุกําเหนิด ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุป 

เลาวา เห็นโอกาสเทรนดธุรกิจดาน

สุขภาพที่มีแนวโนมเติบโตชัดเจน 

และยังสรางรายไดใหมหาศาล 

โดยเฉพาะจากกลุมกําลังซื้อ

สูง และในพื้นที่ภูเก็ตและ

พังงาเองก็จะพบนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยหลายรายที่เริ่ม

ใหความสนใจ บริษัทเองชิมลาง

จากการจัดทําโปรแกรมดูแลสุขภาพ

สําหรับผูปวยหลังโควิด จึงพบมีโอกาสตอเน� อง 

จากที่ผูคนทั่วโลกหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น 

หลบหนีจากความวุนวายมาพักผอนในสถานที่

ปด สวนตัว และพรีเมียม

ดังนั้นจึงเขาลงทุนในโรงแรมนาใต บีช 

รีสอรท แอนด สปา บริเวณริมหาดนาใต 

จ.พังงา โดยการเทกโอเวอรจากเจาของราย

เกา รวมถึงซื้อที่ดินใกลเคียงไวรวมๆ แลว 

71 ไร ปนเมกะโปรเจ็กต “นาใต เมดิคอล 

เซ็นเตอร แอนด รีสอรต” ซึ่งภายในโครงการ

นั้นจะประกอบไปดวย ศูนยฟนฟูสุขภาพระดับ

พรีเมียม ควบคูกับรีสอรตหรูระดับ 6 ดาว

ซึ่งในปลายปนี้ซิซซามีแผนที่จะเปด 

 เมดิคอลเซอรวิส สวนที่ 

1 คือ ศูนยฟนฟูสุขภาพ

ระดับพรีเมียมควบคูกับ

รีสอรตหรูระดับ 6 ดาว 

ที่ประกอบไปดวย 12 

ยูนิต โดยแตละหลังมี

ความพิเศษคือ ออกแบบ

โดยสถาปนิกช� อดังระดับ

โลก และหองอาหารที่มี

เชฟมืออาชีพดีกรีระดับ

มิชลินใหบริการ พรอมผู

เชี่ยวชาญดานการบูรณาการ

สุขภาพระดับสากลในสวน

ของศูนยฟนฟูสุขภาพระดับ

พรีเมียม เชน การวินิจฉัย

โรคแบบเชิงลึกเพ� อออกแบบ

โปรแกรมการรักษาเฉพาะ

บุคคล เวชศาสตรปองกัน   

โดยมีการประยุกตความรูทุก

ดานนํามาใชรวมกันแบบองค

รวม เพ� อสงเสริมสุขภาพ

ที่ดีจากภายในสูภายนอก

ใหกับแขกที่เขารับบริการ 

เปนตน

สําหรับอีก 2 สวน

คาดวาจะทยอยเปดใหบริการ

ไดในเฟสถัดไป คือ เมดิคอล

เซ็นเตอร ศูนยการแพทยพรอม
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7เศรษฐกิจ

ารที่กลุมเด็กๆ สามกีบขยัน Post ขยัน Share ขยัน 

Retweet ขยันปน Hashtag จนทําใหคนจํานวนหนึ่งคิดวา

คนกลุมนี้คงจะมีมากเหลือเกิน ถาหากเปนการตลาดก็คือ

ทําใหคนมองวาตลาดนี้เปน A large segment ที่มีกลุมเปาหมาย

เปนจํานวนมาก คนที่เปนพวกเดียวกับสามกีบก็เกิดอาการลําพอง 

ผยองวากลุมของตนเปนคนกลุมใหญของประเทศไทย สวนคนที่

อยูตรงกันขามกับกลุมสามกีบหลายคน พอเห็นขอความของสาม

กีบเปน Viral messages อยูบนพื้นที่ Social media เปนจํานวน

มาก ก็ตกอกตกใจคิดวาประเทศไทยแยแลว เด็กๆ เปนพวกที่ไมมี

ความภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนจํานวนมาก จนน�าตกใจ

วาขบวนการลมเจากําลังรุกคืบประเทศไทย ลืมไปวาบนพ้ืนท่ี online 

น้ันสามารถปนตัวเลขได คนคนเดียวอาจจะมี Social media หลาย 

page และอาจจะอยูบนพ้ืนท่ีหลาย platforms และอาจจะเปนคน

ท่ี share ขอความของตนเองไปยัง platforms เดียวกัน หรืออาจจะ

สงไปยัง platforms อ� นๆ ท่ีตางกัน ก็เลยดูวา “มีจํานวนมาก” แตเรา

จะดูเฉพาะปรากฏการณบนพ้ืนท่ี Social media ท่ีเปนปรากฏการณ 

online เทาน้ันไมได เราตองบูรณาการปรากฏการณ offline เขามา

ดวย จึงจะเห็นภาพของความเปนจริง ลองมาดูกันวาปรากฏการณ 

offline ท่ีแสดงใหเห็นวาคนกลุมสามกีบท่ีทําตัวเปนปรปกษกับสถาบัน

พระมหากษัตริยมีไมมากน้ัน มีอะไรบาง

• พรรคการเมืองที่เอาคนกลุมนี้ ซึ่งสวนใหญเปนคน Gen 

Y และ Gen Z ได ส.ส.เขตนอยมาก

• การชุมนุมแตละครั้งมีคนมารวมดวยจํานวนนอยมาก 

และจํานวนลดลงเร� อยๆ

• เม� อพรรคการเมืองที่มีอุดมการณไปในทางเดียวกับกลุม

สามกีบสงคนลงเลือกตั้งซอม แพตลอด แมแตในพื้นที่เดิมที่เขา

ครองตําแหน�งอยู

• เม� อกลุมการเมืองที่แสดงจุดยืนชัดเจนวาเปนปฏิปกษ

กับสถาบันพระมหากษัตริยสงคนลงเลือกตั้งเปนนักการเมืองระดับ

ทองถิ่น ปรากฏวาแพหมดในทุกจังหวัด

• เม� อพรรคการเมืองและกลุมการเมืองที่แสดงตนเปน

ปฏิปกษกับสถาบันพระมหากษัตริย ไปหาเสียงหรือไปพบปะกับ

ประชาชน ก็จะถูกขับไลดวยเพลงหนักแผนดิน

• เม� อมีการชวนกันแตงตัวตามใจ (private) ไปโรงเรียน 

ปรากฏวาในวันนั้นมีเด็กที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวเปนจํานวน

นอยมากๆ บางโรงเรียนไมถึง 10 คนดวยซ้ํา

• เม� อมีการลารายช� อใหสนับสนุนการยกเลิกมาตรา 112 

ปรากฏวาจํานวนคนที่มารวมลงคะแนนเสียงนอยมาก ต่ํากวาเปา

หมายที่ตั้งไว

• การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคการเมือง

และกลุมประชาชนที่เปนปฏิปกษกับสถาบันพระมหากษัตริย ถูก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาตีตกหมด

• จํานวนเด็กๆ ที่มาชุมนุมลดลงเร� อยๆ จนตองไปอาศัย

พวกแวน (ที่อายุมากกวาเยาวชน) และนักชุมนุมหนาเกาๆ มา

รวมขบวนการดวย และตองทําทุกอยางเพ� อหาทางเอาชนะ

• การกระทําที่ปวนบานเมือง กอกวนชาวประชาใหไดรับ

ความเดือดรอนนั้น สุดทายชาวบานก็ไมพอใจ และรวมมือกับเจา

หนาที่ในการตอสูกับผูชุมนุมจนตองลาถอย

เหตุการณ offline ทั้งหมดนี้ ถาหากนํามาบูรณาการกับ

ปรากฏการณ online ของชาวสามกีบ เราก็จะรูวาพวกเขาเปน

เพียงกลุม Active minority ที่สงเสียงอยูบนพื้นที่ Social media 

แตคนไทยที่ยังจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยนั้นเปน Silent 

majority ที่มีความอดทน ไมออกมาสรางความขัดแยงใหประเทศ

ชาติวุนวาย แตเม� อมีความพยายามของคนที่เคยแสดงศักยภาพ

ในการเอาชนะการเมืองออกมาเลนดวย พลังเงียบก็จะไมเงียบตอ

ไป นายใหญก็คงใชปรากฏการณ online ตัดสินใจที่จะเอาคะแนน

เสียงจากชาวสามกีบ

• เริ่มตนดวยการออกมาพูดวาหมดเวลา Gen B ตองยก

เร� องบานเมืองให Gen Y (ทั้งๆ ที่ตัวเองก็เปน Gen B แตก็ยังไม

เลิกยุงการเมือง แตจะใหคนอ� นเขาเลิกยุง)

• พูดจาเอาใจ Gen Y วาผูใหญตองลงมาเจรจากับพวก 

Gen Y ตองฟงความคิดความอานของพวกเขา (แตตัวเองก็ยัง

เลนการเมืองแบบเดิมๆ ในเร� องเนื้อหา เปลี่ยนแปลงแคการใช

เทคโนโลยี)

• จากนั้นก็เปลี่ยน Color Scheme ของพรรคใหเหลือแต

แดงและขาว เอาน้ําเงินออก (หลายคนเขาก็ตีความในลักษณะที่

วาเอาน้ําเงินออกหมายถึงอะไร)

• สงลูกสาว Gen Y ลงมาในสนามการเมือง ไดตําแหน�ง

แบบขามหัวคนอ� นๆ ในพรรคท่ีทํางานใหพรรคมาหลายป (หลายคน

มองวาจะมาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ไมเข็ดนะ ใจรายจริงๆ)

• ท่ีเลนใหญจริงๆ ก็ตรงท่ีผูใหญท่ีมีตําแหน�งสําคัญในพรรค

ออกแถลงการณชัดเจนวาตองแกมาตรา 112 ดาท้ังกฎหมาย และ

คนในกระบวนการยุติธรรมในการใชกฎหมายฉบับน้ี สรางวาทกรรม

วามาตรา 112 ทําใหมีการขัง “นักโทษทางความคิด” (หลายคนมอง

วาเปนวาทกรรมดัดจริต เพราะคนท่ีคิดไมดี แตไมไดทําผิดกฎหมาย 

ไมมีใครถูกขัง ท่ีถูกขังน้ันเพราะกระทําผิดกฎหมาย)

มาถึงตรงน้ี พลังเงียบไมอาจจะเงียบอีกตอไป ออกมาถลม

แบบเสียหายท้ังพรรค จนตองออกมาพลิกล้ินวายังไมไดตองการแก

หรือยกเลิกมาตรา 112 เพียงแตจะขอทําหนาท่ีเอาเร� องน้ีไปพูดกัน

ในสภา นายใหญก็ออกมาพูดออมแอมวามาตรา 112 น้ัน ตัวบท

กฎหมายไมมีปญหาอะไร ปญหาเกิดจากคนท่ีเอามาบังคับใช ซ่ึงเร� อง

น้ีก็ทําใหพวกสามกีบไมพอใจ เพราะท้ังพรรคการเมือง กลุมการเมือง 

และชาวสามกีบท่ีรวมขบวนการเปนปฏิปกษกับสถาบันพระมหา

กษัตริยน้ัน มีปญหาต้ังแตเน้ือหาแลว ไมไดมีปญหาแคการนําเอามา

บังคับใช สุดทายสองพรรคท่ีเคยเปนแนวรวมในการถลมรัฐบาลก็

ตองหันหลังใหกันแลว พรรคหน่ึงตองการเปล่ียนแปลงระบอบการ

ปกครอง อีกพรรคหน่ึงตองการชนะเลือกต้ัง เพ� อใหไดอํานาจมาทํา

ส่ิงท่ีจะเปนประโยชนกับตน ท้ังสองพรรคมีความคิดท่ีจะทําอะไรเพ� อ

ประชาชนบางหรือไม เปนผูแทนราษฎรกันมาสองปกวาแลว พอจะ

บอกไดไหมวาทําอะไรใหประเทศชาติ ใหประชาชนบาง นอกจากมุง

หาทางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ� อประโยชนของตนเอง

การขยับตัวครั้งนี้ของพรรคใหญที่นายใหญคิดวาตัวเองเกง

หนักหนา ก็พลาดจนได เพราะใหความสําคัญกับปรากฏการณ 

online มากไปหน�อย ลืมไปวายุคนี้เปนยุคบูรณาการ (integration) 

ตองใชทั้งขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ online และ offline เขาดวย

กันในการตัดสินใจ บางครั้งคนที่คิดวาตัวเองเกง ทันสมัย ใช

เทคโนโลยีดิจิทัลไดเหนือใคร ก็สามารถตัดสินใจผิดพลาดได 

เพราะมองขามเหตุการณ offline ที่มีความเปนเร� องจริง (reality) 

มากกวาเหตุการณ online ที่หลายอยางเปนเหตุการณเสมือน 

(Virtual) 555.

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

ลกยุคใหมหลังผานสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 

ทําใหทุกภาคสวนตองปรับตัวเพ� อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ดังน้ัน 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) หรือ AP ผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพย จึงมุงท่ีจะเสริมทักษะชีวิต เตรียมเยาวชนไทยรับมือ

ยุคแหงการเปล่ียนแปลง และเขาสูวงการอสังหาริมทรัพย ผาน

โครงการเอพี โอเพนเฮาส (AP OPEN HOUSE)

ซึ่ง นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผูชวยกรรมการผูอํานวย

การ สายงานทรัพยากรบุคคล เอพี เปดเผยวา ภายใตพันธกิจ 

“เอ็มพาวเวอร ลีฟวิ่ง” หรือการมุงสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกคา

สามารถเลือกได เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร

คุณภาพ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนคนรุนใหม โดยลาสุดไดยกระดับ 

“โครงการเอพี โอเพนเฮาส” ที่นับเปนอีกหนึ่งภารกิจหลักดานการ

ศึกษาที่เอพีไดจัดตอเน� องเปนปที่ 6

“ความพิเศษในป 2564 เน� องจากอยูทามกลางสถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 เอพีไดมุงเนนติดอาวุธ เสริมทักษะ

ชีวิต และการปนนักคิดนักสรางสรรครุนใหมใหกับประเทศไทย 

เตรียมพรอมรับมือยุคแหงการเปลี่ยนแปลง โดยนับเปนรายแรก

ในอุตสาหกรรมกับการยกระดับโครงการฝกงานดานอสังหาฯ สู

การเรียนรูรูปแบบใหมผานแพลตฟอรมออนไลน การเรียนรูแบบ

เจาะลึกเต็มรูปแบบ พรอมโคชอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญและผู

บริหารระดับท็อปของเอพี” นางสาวทิพวรรณกลาว

นางสาวทิพวรรณกลาววา เอพีใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ผาน “โครงการเอพี โอเพนเฮาส” ที่

จัดขึ้นเปนปที่ 6 โดยเอพีมุงสนับสนุนศักยภาพนิสิต นักศึกษา 

สูการเปนนักคิด นักสรางสรรครุนใหม ใหพรอมเขาสูภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ซึ่งการสรางคนคุณภาพที่จะสามารถสรางสรรค

นวัตกรรมสินคาและบริการเพ� อตอบโจทยคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกคา

สามารถเลือกได ตลอดจนการใชชีวิตในวิถีชีวิตใหมนั้นสําคัญมากที่

บุคลากรในภาคอสังหาฯ ตองสามารถหาและถอดรหัสตีความความ

ตองการของลูกคาไดอยางลึกซึ้ง ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูรอบ

เกงแคไหน...ไยจึงพลิกลิ้น

ดาน เพ� อสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีและประสบการณการอยูอาศัยให

กับลูกคาในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับ โครงการเอพี โอเพนเฮาส 2021 นั้นจะชูแนวคิด

การออกแบบการใชชีวิตรับมือยุคแหงการเปลี่ยนแปลง โดย

นับเปนรายแรกของวงการ ในการจัดกิจกรรมฝกงานดานอสัง

หาฯ ผานคลาสเรียนในรูปแบบออนไลน 100% ตลอดระยะ

เวลา 2 เดือน ดวยสาระความรูผาน 4 คลาสหลัก เริ่มตนจาก 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จากมหาวิทยา

ลัยสแตนฟอรด สอนโดยศูนยพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตแหงภูมิภาคอาเซียน พรอมไดรับประกาศนียบัตรการันตีจาก

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นอกจากนี้ผูรวมกิจกรรมยังไดความรู

เร� องเทรนดกอนใคร อัปเดตและเขาใจแนวทางการสรางเทรนด

และคอนเซ็ปตแหงอนาคต ที่จะทําใหทุกคนเปนนักการตลาดตัว

จริง รูจักกระบวนการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมใหมดวยเอ

พี วันคลิกนิวโฮม (OneClickNewHome) ทัวรชมโครงการเสมือน

จริงพรอมฟเจอรขายโครงการ และรูลึกขอมูลลูกคาเปาหมายผาน

เคร� องมือการตลาดดิจิทัล นอกจากนี้ผูชนะในโครงการยังไดเปด

ประสบการณใหมในการไปศึกษาดูงานในตางประเทศอีกดวย.

 

ไลฟสไตลใหม..เทรนดดแูลสขุภาพ

‘ซิซซา’ คิกออฟ เมดิคัลฮับ ไทยแลนด
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เสริมทักษะชีวิตเยาวชน

เตรยีมรบัมอืยคุแหงการเปลีย่นแปลง
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8 Life and City

วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง   ตอนนี้อุณหภูมิโลกเพิ่ม

สูงขึ้น เมืองใหญ่แต่ละประเทศทั่วโลกพยายามเพิ่มพื้นที่

สีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แม้แต่เมืองหลวงอย่าง

กรุงเทพฯ ก็เผชิญปัญหาขาดพื้นที่สีเขียว และหันมาจริงจังกับเรื่อง

นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง พ่อเมืองกรุงเทพฯ ประกาศนโยบาย 

Green Bangkok 2030 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 

10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี 2573 เพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานคร

มีพื้นที่สีเขียว 7 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์พื้นที่สาธารณะสี

เขียวที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

 นอกจากแผนพื้นที่สีเขียวของ กทม.แล้ว หน่วยงานอย่างกรม

ธนารักษ์ก็มีการสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพให้กับคนกรุงเทพฯ ภาย

ใต้ชื่อ โครงการสวนป่า “เบญจกิติ” หรือ “ป่ากลางเมือง” โดยมีบริษัท 

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำากัด รับหน้าที่วาง

ผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างสวนป่าเบญจกิติ

ระยะที่ 2-3 ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4431 แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (พื้นที่เดิมโรงงานยาสูบ) ติดกับ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 450 ไร่ 

ในจำานวนนี้เป็นพื้นที่ป่าและน้ำาถึง 177 ไร่ 

 ภาพในอนาคตอันใกล้ที่กำาลังจะมาถึงของการออกแบบสวนป่า

กลางเมือง “เบญจกิติ” อะไรคือยุทธศาสตร์ในการออกแบบครั้งนี้ของ

สถาปนิก จะแก้ปัญหาน้ำาท่วมน้ำาเน่าเสียของกรุงเทพฯ ได้มั้ย  พื้นที่

รองรับกิจกรรมคนเมืองใดกันบ้าง และทุกคนจะเข้าถึงพื้นที่สีเขียว

แห่งใหม่ได้อย่างไร ลองมาดูไปพร้อมกัน

 การออกแบบพื้นที่ภายในสวนป่าเบญจกิติ เก็บรักษาต้นไม้

เดิม 1,570 ต้น อาคารที่เก็บไว้ มีอาคารโกดัง 1, 2, 3 และอาคาร

โรงยาสูบ 5 พื้นที่ขุดบ่อน้ำา 4 บ่อ รวม 8.2 หมื่น ตร.ม. จะมีเส้น

ทางจักรยาน เส้นทางวิ่ง แยกกันชัดเจน รวมระยะทาง 4,500 เมตร 

นอกจากนี้ มีเส้นทางเดิน-วิ่งภายใต้ร่มเงาป่า 2,600 เมตร เส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติ 8,600 เมตร มีทั้งแบบเดินริมบ่อน้ำา และเดิน

ผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำา เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ธรรมชาติ 

ไฮไลต์ไม่แพ้กันมีสกายวอล์กยาว 1,700 เมตร มีจุดขึ้น-ลง 

9 จุด ที่สามารถเดินชมความเขียวขจีของป่ากลางกรุงและเห็นวิว

ทิวทัศน์กรุงเทพฯ แบบ 360 องศา ซึ่งตามแผนสกายวอล์กสวนป่า

เบญจกิติจะเชื่อมต่อกับสะพานเขียวเข้าสวนลุมพินีอีกผืนป่าใจกลาง

เมืองพื้นที่ 360 ไร่ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หากรวมสองสวนเข้าด้วย

กัน จะมีพื้นที่ป่ามากถึง 810 ไร่ ทั้งหมดที่เอ่ยมานี้ ได้ลงมือทำาไปแล้ว 

ดำาเนินการก่อสร้างอย่างตั้งใจโดยกองพลพัฒนาที่ 1 ภายใต้การกำากับ 

พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง

 ในพื้นที่ว่าง Open Space จะเลือกมาเล่นสเกตบอร์ดหรือเซิร์ฟ

สเกตก็ทำาได้ มีอัฒจันทร์กลางแจ้งขนาดใหญ่เป็นรูปครึ่งวงกลมสำาหรับ

จัดกิจกรรมการแสดง ศิลปะ กีฬา สำาหรับบึงน้ำาที่กระจายในสวนป่า

จะสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้อีกด้วย ศิลปิน

สถาปนิกยังตั้งเป้าให้สวนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งดูนกแห่งใหม่ของคนไทย

และต่างชาติ ด้วยเชื่อมั่นหากป่าและน้ำาสมบูรณ์นกนานาชนิดจะเข้า

มาพึ่งพาอาศัยเป็นทั้งบ้านและแหล่งอาหาร   

 ตามผังแม่บทจะปรับโรงผลิตยาสูบ 5 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์

สวนป่าเบญจกิติและพิพิธภัณฑ์สิริกิติ์จัดแสดงนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพรรณไม้รายพระนาม อาคารจะ

เปิดช่องเปิดหลังเป็นสวน ดึงธรรมชาติเข้ามาหนึ่งเดียวกับอาคาร 

สร้างสำานึกปลูกป่าในใจคน ตลอดจนจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆ 

สำาหรับคนเมือง นอกจากนี้ มีพื้นที่นิทรรศการกลางแจ้งแปลงนาข้าว

สายพันธุ์สำาคัญของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวไทย ขณะที่

โกดังเดิมปรับเป็นสนามกีฬาในร่ม นอกจากนี้จะมีหอชมสวนสวยงาม

 ด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าว สวนป่าเบญจกิติจึงไม่ใช่สวนประดับ

ตกแต่ง ไม่ใช่สวนแข็งๆ แต่เป็นสวนป่าเชิงนิเวศ มีชั้นเชิง ลดภาระ

ในการบำารุงรักษาระยะยาว และมีเส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าไม้ 

เรียนรู้ธรรมชาติ พื้นที่รวบรวมป่าหลายประเภท และอนุรักษ์ต้นไม้พื้น

ถิ่นของไทย 

สวนป่ากลางกรุงแห่งใหม่นี้จะชักจูงและกระชับผู้คนกรุงเทพฯ 

ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียว

การสร้างป่าในเมืองครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างการบำาบัดพื้นที่ที่

ตายแล้ว พลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา มีป่าและน้ำา สร้างหลุมขนมครกใช้

เก็บน้ำาและหน่วงน้ำาให้กับเมือง ภูมินิเวศดั้งเดิมในพื้นที่กลับมา ลด

ภาวะความร้อนของเมือง จะมีการเปิดพื้นที่ให้คนเมืองเข้าถึงมาชื่นชม

ธรรมชาติสวนกึ่งป่า

โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำายังมีประโยชน์บำาบัดน้ำาเน่าเสีย เรียกว่า 

เป็นการคิดใหม่ มองพื้นที่เป็นฟองน้ำา ปรับตัวอยู่กับน้ำาได้ สวนป่าดิบ

ก็สวยงามได้ อีกมิติเป็นพื้นที่สุขภาพของเมือง ออกกำาลังกาย พักผ่อน 

ใครมาที่นี่จะต้องประทับใจกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวคิดไปปรับใช้

สร้างป่าในเมืองพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพฯ

 สวนป่าเชิงนิเวศแห่งนี้เป็นสวนต้นแบบให้กับเมือง ต้นไม้ใน

พื้นที่ป่ามีทั้งปลูกจากการคัดกล้าเมล็ด เมื่อเติบโตจะให้ร่มเงา แต่

ยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้เดิม 1,733 ต้น ต้นไม้ที่ขุดล้อมมาปลูกใน

สวน สรุปมีต้นไม้ใหม่ 6,000 ต้น ชนิดพรรณไม้ 270 ชนิด ทั้งพรรณ

ไม้ป่าชายเลนและพืชเพื่อการบำาบัดน้ำาในส่วน Wet Land ของสวน

ป่า เป็นไม้น้ำาที่พบในคุ้งบางกระเจ้า และพืชกรองน้ำาเสียที่นำาโมเดล

มาจากโครงการศึกษาวิจัยฯ สิ่งแวดล้อมแหล่งผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ตาม

แนวพระราชดำาริในหลวง ร.9 นำามาบำาบัดดูดซับน้ำาเสียจากคลอง

ไผ่สิงห์ โต 

นอกจากนี้ ยังมีพรรณไม้ป่าดิบ พรรณไม้ป่าบึงน้ำาจืด พรรณไม้

ป่าดิบลุ่มต่ำา ป่าดิบแล้ง และพรรณไม้ในวนเกษตรสวนบ้าน เป็นไม้ป่า

และไม้ผลกินได้ 

สวนป่าเหมือนฟองน้ำาเก็บน้ำาช่วงหน้าฝน คายน้ำาหน้าแล้ง น้ำา

ที่บำาบัดแล้วจะไหลมาลงบ่อน้ำา บ่อต่างๆ สามารถหน่วงน้ำาและสำารอง

น้ำา ทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มีการออกแบบทำาร่องสวน สร้าง

เกาะต้นไม้รายรอบด้วยน้ำาเหมือนหลุมขนมครก เพิ่มความชุ่มชื่นให้

ดิน และทำาให้รากไม้พ้นระดับน้ำาท่วม ลดความรุนแรงของน้ำาท่วมใน

ย่านพระราม 4 และสุขุมวิท นอกจากบทบาทบรรเทาน้ำาท่วม สภาพ

แวดล้อมร่มรื่น จะทำาให้มีผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้ามาใช้พื้นที่ จนเกิด

กิจกรรมที่มีชีวิตของคนเมืองใหญ่ขึ้นมา ซึ่งโครงการสวนป่าเบญจกิติ 

เฟส 2-3 นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2565. 

‘สวนเบญจกิติ’ป่ากลางกรุงแห่งใหม่ ฟื้นชีวิตคนเมือง

ด้

เปิด ‘ร้านเกม-อินเทอร์เน็ต’ หลังเด็กฉีดครบ 2 เข็ม

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำานวยการสำานักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กทม.จะ

เตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาผ่อนคลายร้านเกม 

อินเทอร์เน็ตในการเปิดให้บริการ คาดว่าจะเปิดได้วันที่ 15 พ.ย.นี้ เนื่องจากมาตรการ

ควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำาคัญคือการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็ก ซึ่งความคืบหน้า

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.ที่มีอายุ 12-18 ปี ใน รร.สังกัด กทม. วันที่ 25 ต.ค. ได้

จัดฉีดวัคซีนเข็มสองให้

กับ นร.ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยมี นร.ได้

รับวัคซีนเข็มสอง ร้อยละ 

97 ในส่วนของ นร.ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นจะ

จัดฉีดวัคซีนเข็มสอง 

ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.  

ตามที่ประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร ครั้ง

ที่ 31/2564 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่

เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำาเนินการ ได้แก่ สถาน

บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม สนาม

ชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้านั้น ในส่วนของร้าน

เกมและร้านอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพ

สินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีกิจกรรมทำาให้มีการรวมตัวกันของ

ผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น หากเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่เป็นพาหะนำาโรค

ได้ ประกอบกับร้านเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน อาจเกิด

แพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคลหรือสัมผัสอุปกรณ์ภายในร้าน ดัง

นั้น เด็กจำาเป็นต้องรับวัคซีนโควิด และตามแผนการฉีดวัคซีนสำาหรับ นร.อายุ 12-18 ปี 

หลังวันที่ 10 พ.ย.นี้จะฉีดครบ 2 เข็ม

ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอยวันลอยกระทง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของ

ทุกปี จะมีการผลิต สะสม จำาหน่ายดอกไม้เพลิง และนำาดอกไม้เพลิงออกมาเล่นเป็น

ประจำา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ สำาหรับวันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันที่ 

19 พ.ย.64 คาดว่าจะมีประชาชนมางานลอยกระทงในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ

ท่าเทียบเรือโดยสารริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ตลอดจนมีการเล่นดอกไม้เพลิงหรือปล่อย

โคมลอยเกินขอบเขต อาจเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน สร้างความเสียหายแก่ชีวิต

และทรัพย์สิน จึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจาก

การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงวันลอยกระทง 

ประจำาปี 2564 ในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำาหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิง

และโคมลอย ตลอดจนประชาชนใน กทม. โดยห้ามไม่ให้จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล 

โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการเขต

พื้นที่นั้น ฝ่าฝืนจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท พร้อมทั้งห้ามจำาหน่าย

และห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และไดนาไมต์ 

ฝ่าฝืนจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท สำาหรับผู้ผลิตสะสมและขายดอกไม้

เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ กำาหนดแผนป้องกันอันตราย

จากดอกไม้เพลิงและการเล่นโคมลอยไว้แล้ว จัดตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ตรวจตราสถาน

ประกอบการผลิต สะสม และขายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวดตั้งแต่บัดนี้ 

จี้รัฐคุ้มครองแรงงาน ‘ไรเดอร์’

อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิชาการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทำาวิจัย “ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน ว่าด้วยสภาพการทำางานและ

หลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19” เปิดเผยว่า ไรเดอร์จัดเป็นแรงงานอิสระ หรือ “ฟรีแลนซ์” ซึ่งไม่

ผูกสถานะตัวเองกับ

องค์กรบริษัทใด โดย

ได้ค่าตอบแทนเป็น

เงินรับจ้างตามเงื่อนไข

ในสัญญาจ้าง ไม่ใช่

ค่าตอบแทนเหมา

จ่ายรายเดือน ทำาให้

แรงงานกลุ่มใหม่นี้

อยู่นอกกฎเกณฑ์ของ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากกลไกรัฐไม่ปรับปรุงเกณฑ์การคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน

ให้ทันสมัยตามลักษณะเศรษฐกิจและความนิยมการจ้างงานในปัจจุบันที่เรียกว่า “Gig 

Economy” การจ้างงานในระยะสั้น ฟรีแลนซ์ ปัญหานี้อาจขยายผลกระทบกลายเป็น

ภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เวลาเกิดอุบัติเหตุกับไรเดอร์ จะเข้าไม่

ถึงประกันสังคม ต้องดูแลตัวเอง หากอ้างกฎหมายประกันสังคม ม.33 หรือ ม.39 ระบุ

คุ้มครองแรงงานแต่ในสถานประกอบการเท่านั้น ทั้งที่ไรเดอร์เป็นแรงงานอิสระ แม้จะ

มีต้นสังกัด แต่กลับไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน ขณะที่ ม.40 สวัสดิการ

ไม่จูงใจให้สมัคร รัฐจำาเป็นต้องยกเครื่องกฎระเบียบคุ้มครองแรงงานโดยไม่ลืมคำานึงถึง

แรงงานกลุ่มใหม่นี้ที่เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ขยะล้นถัง-ทางเท้าสกปรก ปรับรูปแบบทิ้งมูลฝอย

สำานักสิ่งแวดล้อม กทม.ร่วมกับสำานักงานเขต และสำานักเทศกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ลดปัญหาทิ้งขยะนอกบริเวณที่จัดไว้ให้ และนำาขยะ

ออกมาทิ้งไม่ตรงตามเวลาที่กำาหนด เกิดทัศนียภาพที่ไม่เรียบร้อย ได้ปรับปรุงรูปแบบ

โครงการ มี 4 รูปแบบ ผลการทดลองพบว่า รูปแบบที่ 2 ติดตั้งป้ายประกาศกำาหนด

จุดทิ้ง/สถานที่ เวลาทิ้งมูลฝอยไม่ตั้งวางตั้งถังขยะ และรูปแบบที่ 3 ติดตั้งป้ายประกาศ

กำาหนดจุดทิ้ง/สถานที่ เวลาทิ้งมูลฝอย ตั้งวางถังขยะสำาหรับคนเดินเท้า เฉพาะป้าย

รถเมล์ หรือสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ เหมาะสมกับพื้นที่ชั้นในและย่านพาณิชยกรรม

ในพื้นที่เขตชั้นนอก ไม่พบปัญหาคนนำามูลฝอยมาทิ้งในถังรองรับมูลฝอยตลอดเวลา ไม่

พบปัญหามูลฝอยล้นถัง ประชาชน ผู้ค้าสามารถปรับตัวทิ้งมูลฝอยในเวลากำาหนด ไม่ทิ้ง

นอกเวลา และทางเท้ามีความสะอาดขึ้น ซึ่งระยะต่อไปให้ 50 สำานักงานเขต พิจารณา

เลือกรูปแบบโครงการ ปรับปรุงใหม่ไปทดลองใช้ โดยคัดเลือกถนนนำาร่อง 1 ถนน 1 

เขต กำาหนดจุดพักมูลฝอยบนทางเท้าเฉพาะอาคารที่มีขยะไม่เกิน 2 ลบ.ม. ระยะเวลา

การดำาเนินการ 15 พ.ย.64-31 ม.ค. 65 ซึ่งถนนแต่ละสายใน กทม. มีความแตกต่าง

ทั้งกายภาพ บริบทของผู้ค้า ที่พักอาศัยและความหนาแน่นประชากร ต้องใช้รูปแบบ

โครงการต่างกัน ถนนที่มีพื้นที่ต่อเนื่องหลายเขตให้พิจารณาใช้รูปแบบเดียวกันทั้งสายไม่

ให้ประชาชนสับสน

สะพานศึกษาธรรมชาติ ‘บางขุนเทียน’ ดึงดูดนักเที่ยว

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 สำานักงานเขต จัดกิจกรรมปลูก

ต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ “ขน ปัก ปลูก”  ในแปลงที่ 8 จำานวน 1,000 ท่อ เพื่อ

เป็นการเลี้ยงต้นกล้าโกงกางให้เจริญเติบโตแข็งแรง และปลอดภัยจากคลื่นทะเลที่ซัด

เข้า เป็นการเพิ่มจำานวนต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเลบางขุนเทียน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศที่สำาคัญ

ของคนกรุง นอกจากนี้ สนง.เขตบางขุนเทียน ได้ปรับปรุงทาสีสะพานเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ (คู่ขนาน) ตั้งแต่บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน (อาคารเรือนเขียว) จนถึง

บริเวณจุดชมวิวหน้าทะเลบางขุนเทียนความยาว  2,820 ม. รวมถึงการเพนต์ภาพ

สามมิติบนพื้น บริเวณจุดชมวิวหน้าทะเลบางขุนเทียน เพิ่มความสวยงาม เป็นจุด

ถ่ายภาพ และเป็นจุดเช็กอินดึงดูดนักท่องเที่ยว นักปั่นจักรยาน เข้ามาใช้เส้นทางชม

ธรรมชาติ ออกกำาลังกาย ท่ามกลางป่าโกงกางสมบูรณ์ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะ

ทางไป-กลับ 8 กม.

ภาพมุมสูงสวนป่าเบญจกิติ พื้นที่สีเขียว 450 ไร่ใจกลางกรุงเทพฯ

พ้ืนท่ีภายในสวนป่าเบญจกิติมีบ่อน้ำา ทางว่ิง ทางจักรยาน

ครบครัน

พื้นที่นิทรรศการกลางแจ้งแปลงนาข้าวที่จะเกิดขึ้น

ต้นแบบสวนในเมืองมีพื้นที่หน่วงน้ำาลดน้ำาท่วมรุนแรง
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9สิ่งแวดล้อม

4

ม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 จะถูกพูดถึงและหยิบยก 

เป็นปัญหาระดับชาติไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่สำาหรับกรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ ปัญหาฝุ่นพิษเป็นประเด็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน คนกรุง

ต้องใช้ชีวิตกับอากาศเป็นพิษ หายใจติดขัด ตึกสูงที่เคยเห็นอย่างชัดเจนถูก

บดบังด้วยฝุ่นคลุมจนเห็นได้เลือนๆ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงติดอันดับหนึ่งแชมป์เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุด

ในโลกมาแล้ว

ย่างเข้าหน้าหนาวปีนี้ ฤดูกาลหมอกควันหวนกลับมาเยือน กทม.อีก

แล้ว และไม่มีวี่แววแนวโน้มที่ดีขึ้น คนไทยต้องเตรียมคลุกฝุ่นสูดอากาศ                                                                           

เป็นพิษสะสมเข้าปอด เพราะขาดแผนเชิงรุกที่ชัดเจน เหตุนี้ทุกภาคส่วนจะ                                                                        

ต้องเตรียมพร้อมรับมือและพยายามแก้ปัญหามลพิษอากาศนี้ให้ได้ ล่าสุด                                                                        

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพ 

มหานคร จัดสัมมนาออนไลน์ “PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก 

(เราพร้อม)” เมื่อวันก่อน เพื่อหาหนทางจัดการฝุ่นพิษเชิงรุก ป้องกันชีวิตคน

ไม่ให้ถูกคุกคามจากฝุ่นควันจนต้องจนมุม พร้อมมองหาก้าวต่อไปของโอกาส

อากาศสะอาดอย่างมีความหวัง

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

ว่า จากสถานการณ์มลพิษอากาศที่ผ่านมา เราพยายามปรับรูปแบบ

ใหม่เป็นการจัดการเชิงรุกให้ได้ภายใต้นโยบายที่กำาหนดให้ฝุ่น PM 

2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝุ่น

อีกรอบ ทุกปีมีการถอดบทเรียน ล่าสุด กำาหนดแนวทางการปฏิบัติให้คณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

นำามาสู่แผนเฉพาะกิจ 9 แผน ประกอบด้วย สื่อสาร ป้องกัน เผชิญเหตุ 

เน้นสร้างการรับรู้และให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ฝุ่น ป้องกันตัว และ

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในฐานะผู้ก่อฝุ่น หนึ่งแนวทางเฉพาะกิจคือ จะคาด

การณ์ฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 3 วัน อย่างจริงจัง และตั้งเป้าให้คาดการณ์

สามารถล่วงหน้า 5 วันในลำาดับต่อไป

นอกจากนี้ จะดำาเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ยัง

ขาดงานวิจัยด้านสุขภาพที่ชัดเจน ตลอดจนการสืบค้นกรณีหากมีการแพร่

กระจายฝุ่นพิษมากขึ้นจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ 

อันตรายของ PM 2.5 ไม่ใช่แค่นำาพาเชื้อโรค แต่มีสารประกอบที่อันตราย

ต่อสุขภาพที่เกาะกับฝุ่นจิ๋ว เช่น สารปรอท ต้องศึกษา เผยแพร่ความรู้ให้

ประชาชนทราบ เตรียมพร้อมแก้ปัญหาเมื่อเจ็บป่วย

“ปีนี้ ไทยตั้งเป้าจุดความร้อนน้อยกว่าปี 63 ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นข้อ

ตกลงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้ คพ.ให้ความสำาคัญกับการพยากรณ์

ฝุ่นที่แม่นยำาผ่านเทคโนโลย ีลงลึกระดับพื้นทื่ให้ชัดเจนเหมือนพยากรณ์

อากาศ ระบุถึงอำาเภอและจังหวัด เพื่อนำามาสู่การป้องกันผ่านแผนที่เป็น

วาระแห่งชาติ ท่ีมีการแบ่งตามระดับความเข้มข้นของฝุ่น PM  2.5 มีเป้าหมาย

สร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกจังหวัด และส่งเสริมการใช้เครื่อง

ตรวจวัดอากาศแบบพกพาในระดับประชาชนควบคู่กันไป กำาลังพิจารณาให้

อยู่ในแพลตฟอร์ตเดียวกับ Air4Thai แต่มีอุปสรรคเรื่องอายุการใช้งาน และ

มาตรฐานเครื่องแบบพกพาที่ต่างกัน อีกรูปแบบใหม่ได้หารือกับสำานักงาน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ ซึ่งมีเสาตรวจวัดคุณภาพอากาศกระจาย

ทั่วภาคเหนือกว่า 1,000 เสา จะสามารถติดระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัด PM 

2.5 ได้หรือไม่ หากมีเครื่องตรวจวัดกระจายในประเทศ เพื่อนำาข้อมูลมาทำา

แบบจำาลองพยากรณ์สภาพอากาศได้มีประสิทธิภาพขึ้น” อรรถพลกล่าว

อรรถพลบอกด้วยว่า ขณะนี้มีเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมของฝุ่นใน

พื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการจราจรคับคั่งและอุตสาหกรรมจำานวนมาก อย่างไร

ก็ตาม จุดเปลี่ยนที่สำาคัญ วันที่ 1 ม.ค.67 กำาหนดใช้น้ำามันมาตรฐานยูโร 5 

พร้อมกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อพลังงานสะอาดแทนน้ำามันที่ปลดปล่อย

ควันดำา ปัญหามลพิษจะลดลง ขณะที่มาตรฐานควันดำาเข้มข้นขึ้น เริ่ม

บังคับใช้ปีหน้า แล้วยังมีพื้นที่สระบุรี เพิ่มโฟกัสฝุ่น PM 2.5 ด้วย รวมถึง

แ
ขนาดเล็กที่ล่องลอยในอากาศได้ เราต้องรู้อัตราการระบายจากแหล่งกำาเนิด 

สภาพอุตุนิยมวิทยา ทิศทางความเร็วลม และสภาพภูมิศาสตร์ มีผลต่อ

ระดับความรุนแรงของมลพิษอากาศ จึงจะทำาแบบจำาลองที่สามารถคาด

การณ์ผลกระทบ PM 2.5 ได้

“การคำานวณฝุ่น PM 2.5 มีความซับซ้อน แบบจำาลองระยะหลัง

พัฒนาและติดตั้งระบบคำานวณมลพิษ และระบบประเมินผลที่เป็นรูปเป็น

ร่างเมื่อฤดูกาลฝุ่นที่ผ่านมาโดยร่วมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สวทช. ลดการ

ประเมินผลจาก 11 ชม.เหลือ 40-45 นาที คพ.นำาผลมาทำากราฟฟิกและเผย

แพร่สู่ประชาชน หรือกำาหนดนโยบายแก้ปัญหา” ดร.ศักดาให้ข้อมูล

ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่วันที่อากาศสะอาดหรือไม่ เป็นเรื่องที่ทุก

คนคาดหวัง ผอ.ศูนย์แบบจำาลองคุณภาพอากาศฯ บอกว่า ในการแก้ปัญหา

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องขยายขอบเขตของโดเมนเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ เพราะปัจจุบันทำาอยู่เฉพาะ 2 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และภาคเหนือ รวมถึงปรับปรุงความละเอียดและความแม่นยำา เราต้อง

ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับการสนับสนุนมาตรการระยะสั้นและ

ระยะยาวในการวางแผนหมอกควันเชิงกลยุทธ์ และอัพเดตรายการการ

ปล่อยมลพิษ

“ช่วงวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่กรุงเทพฯ จมฝุ่นหนักๆ คุณภาพ

อากาศทุกสถานีตรวจวัดของกรุงเทพฯ อยู่ในระดับสีส้มเกือบหมด และมี

แนวโน้มขึ้นเป็นสีแดง ซึ่งกระทบสุขภาพ วันที่ 15 เริ่มเป็นสีแดงมากขึ้น วัน

ที่ 16 สีแดงพอกับสีส้ม การที่ค่าเฉลี่ย 24 ชม.เพิ่มขึ้นได้ สะท้อนว่าค่าเฉลี่ย

รายชั่วโมงต้องสูงมาก แต่เข้าวันที่ 17 ค่าฝุ่นลดลงมามาก ไม่มีพื้นที่สีแดง 

แปลว่า ค่าราย ชม.ต่ำามาก วันที่ 18 กลายเป็นสีเขียวทั้งหมด แต่วันที่ 19 

ค่าขยับขึ้น วันที่ 20 กลับมาแดงเหมือนเดิม เมื่อจำาลองแบบสถานการณ์

ช่วงเวลานั้น พบว่าวันที่ 14-15 ฝุ่นก่อตัวหนา จุดเปลี่ยนวันที่ 17 มีลม

ตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังแรงมาแล้วพัดพาฝุ่นที่สะสมออกไปทางตะวันตก

เฉียงใต้ ซึ่งหากใช้แบบจำาลอง สอบเทียบกับข้อมูลสภาพอากาศกรมอุตุฯ จะ

มีประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายดีขึ้น” ดร.ศักดาคาดหวังโมเดลที่พัฒนา

ขึ้นจะจัดการปัญหามลพิษอากาศได้

นอกจากมาตรการเชิงรุก อีกประเด็นบนเวทีออนไลน์ เป็น

เรื่องการป้องกันตัวจากมหันตภัยฝุ่น PM 2.5 ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนว่า ไวรัสโควิด-19 กับฝุ่น PM 

2.5 ที่เราเผชิญอยู่ลักษณะคล้ายกัน ต่างกันที่ขนาด โควิดยังมีวัคซีนให้ฉีด 

แต ่PM 2.5 ไม่มีวัคซีนป้องกัน มีเคสคนเชียงใหม่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็ง

ปอดระยะที่ 3 ทั้งที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แต่อาศัยอยู่ จ.เชียงใหม่ สันนิษฐานว่ามี

ตัวกระตุ้นจากมลพิษอากาศในภาคเหนือ ฉะนั้น คนไทยต้องป้องกันตัวด้วย

การสวมใส่หน้ากากที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น N95, FFP2 หรือ KN95 ที่

มีมาตรฐานกรองฝุ่นได้ หากไม่สวมหน้ากากฝุ่นจะสะสมในทางเดินหายใจ

และเข้าสู่ปอด ฝุ่นในภาวะจริงภาคเหนือตอนบนเล็กกว่า 1 ไมครอน

“มีรายงานการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ถ้าหายใจโดยไม่สวมหน้ากาก 

จะมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในปอดถึง 78% เข้าถุงลมปอด 30% ถ้าเล็กกว่า 1 

ไมครอน จะเข้าสู่กระแสเลือด เสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคสมอง หรือสโตรก สาร

ในฝุ่นเป็นสารก่อมะเร็ง ยิ่งฝุ่นเล็ก มีการก่อมะเร็งสูงกว่าฝุ่นใหญ่ ฉะนั้น 

การเลือกหน้ากากต้องมีประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากเป็นไปตาม

มาตรฐาน และมีความแนบชิดของใบหน้า ซึ่งคนส่วนใหญ่ละเลย ยังไม่พูด

ถึงหน้ากากของปลอมที่พบเยอะมาก แนะนำาให้ซื้อตามโรงพยาบาลและร้าน

ขายยา ไม่ใช่ซื้อตามตลาดนัดหรือริมทาง ถ้าราคาถูกเกินไปคาดว่าปลอม 

ส่วนเครื่องกรองอากาศห้อยคอไม่สามารถป้องกันฝุ่นได้เหมือนที่โฆษณา ไม่

แนะนำาให้ใช้” ผศ.ดร.ว่านกล่าวในท้าย ปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นมาใส่ใจป้องกัน

ตัวเองจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 เพราะปัญหาหมอกควันยังไม่หายไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง

ขนาดเล็กผ่านเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai.

สำาหรับรูปแบบการบริหารจัดการ PM 2.5 เชิงรุก คณบดีคณะ

สาธารณสุขบอกว่า ไทยมีข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานและ

ทำาข้อมูลราย ชม. ซึ่งใช้บริหารจัดการได้ดี แต่ถ้านำาข้อมูลการพยากรณ์มา

เสริมจะจัดการเชิงรุก ที่อังกฤษมีปัญหา PM 2.5 และโอโซน ใช้แบบจำาลอง

พยากรณ ์Run-time จะต่ำากว่า 24 ชม. โดยอย่างน้อยต้องสามารถแสดง

ข้อมูลเฉลี่ยรายวันของวันรุ่งขึ้นได้ทัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ซึ่งต้องมี

ความพร้อมของข้อมูลการระบายจากแหล่งกำาเนิดในพื้นที่ ถ้าโฟกัสพื้นที่ 

กทม.และภาคเหนือตอนบน ต้องทำาข้อมูลการระบายให้ชัด 

“กรณีที่มีผลโมเดลบ่งชี้ว่าจะเกิดค่าฝุ่นสูงขึ้น โมเดลต้องสามารถบ่ง

ชี้อิทธิพลของแหล่งกำาเนิดอะไร การจราจร เผาในที่โล่ง ภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อช่วยกำาหนดมาตรการการจัดการที่เหมาะสมล่วงหน้า

ก่อนเกิดฝุ่น” รศ.ดร.สราวุธเสนอ

ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบจำาลองกับการ

จัดการ PM 2.5 เชิงรุก จะทราบแหล่งที่มาชัดเจนและ

ให้ข้อมูลการพยากรณ์ ข้อมูลแบบนี้สถานีตรวจวัดบอกไม่

ได้ การจัดการปัญหาหัวใจสำาคัญคือ การลดปริมาณการ

ระบายมลพิษในช่วงเวลาฝุ่นเกินมาตรฐาน โดยกำาหนด

มาตรการที่เป็นการเพิ่มเติมมาตรการหรือกฎหมายกฎ

ระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น การจำากัดจำานวนจราจร รถ

ทะเบียนเลขคู่ เลขคี่ ในช่วงเวลาที่มีปัญหา ช่วยทุเลา

ปัญหา ไม่ใช่มาตรการตรวจจับควันดำาที่มีอยู่แล้ว

“โฟกัสที่กรุงเทพฯ เจอค่าฝุ่นสูง บอกปัญหาฝุ่นของ

เราเกิดจากเพื่อนบ้าน มีคำาถามว่าจริงเหรอ ซึ่งเทคโนโลยี

ช่วยตรวจสอบการเดินทางของมลพิษอากาศได้ จะเห็นว่า

เหมือนลมพัดมาจากกัมพูชา แต่เส้นทางสั้น ความเร็วลม

ต่ำามาก ใช้ระยะเวลาเดินทางไกลมากกว่าจะถึงกรุงเทพฯ 

แหล่งกำาเนิดมลพิษหลักๆ มาจากในพื้นที่ กทม.” รศ.ดร.         

สราวุธชี้ปัญหา

ส่วนจะจัดการอย่างไรให้เป็นเชิงรุกนั้น คณบดีคน

เดิมระบุแหล่งกำาเนิดต่างกัน รูปแบบการแก้ปัญหาต่างกัน การจัดการเชิงรุก

จะเป็นในรูปแบบของพื้นที่นำาร่อง เหมือนคำาว่า “แซนด์บ็อกซ์” มีการลองผิด

ลองถูก มาตรการที่ใส่ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ มีผลกำาไรมากแค่ไหน แน่นอน 

การจัดการต้องผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมที่ชัดเจน เพราะ

เป็นปัญหาสาธารณะ ประชาชนให้ความสนใจกับฝุ่นพิษ

“การแก้ฝุ่นเชิงรุกอย่าไปมองว่าแหล่งกำาเนิดมาจากอุตสาหกรรม

และรถยนต์ เพราะทุกคนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดปัญหา ต้องสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฝุ่นหมอกควัน ซึ่งภาคเหนือชัดเจนแล้ว แต่

กรุงเทพฯ ยังขาดกระบวนการนี้ มาตรการต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา รูป

แบบจัดการต้องให้ผู้มีอำานาจในการกำาหนดนโยบายร่วมด้วยตั้งแต่เริ่ม ต้อง

กล้าจัดการ อย่างลอนดอนกำาหนดโซนมลพิษต่ำา กำาหนดประเภทของรถที่จะ

เข้าพื้นที่ ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ต้องเสียเงินค่าบริการ ซึ่งลอนดอนเจอปัญหามลพิษ

อากาศตลอดทั้งปีด้วยสภาพภูมิอากาศ ประเด็นคือ ไทยไม่กล้าเป็นผู้นำา ทั้งที่

สภาพปัญหา PM 2.5 รุนแรง”

การจัดการฝุ่น PM 2.5 ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และมีประโยชน์

ต่อสุขภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติต้องร่วมมือกันให้เกิด Co-benefit นอกจากนี้ ข้อมูลต้อง

ออกมาตัวเลขที่ชัดเจน อีกกุญแจสำาคัญ PM 2.5 จะยังอยู่กับเรา ไทยเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว การจัดการประชาชนได้รับผลกระทบ ในช่วงเวลาดัง

กล่าวจำาเป็น เน้นการจัดการที่ตัวบุคคล ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นอย่างเหมาะสม

ส่วนเครื่องมือจัดการฝุ่นในประเทศไทยรับมือสถานการณ์มลพิษไหว

หรือไม ่ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำานวยการศูนย์แบบจำาลองคุณภาพอากาศและ

ภูมิสารสนเทศ คพ. บอกว่า จะพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละออง

มาบตาพุด ระยอง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่

ส่วนพื้นที่โล่งทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า อย่างภาคเหนือเดิม 9 

จังหวัด ขณะนี้ขยายเพิ่มเป็น 17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้มีการพัฒนา

ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ร่วมกับ GISDA และภาค

ประชาชน สนับสนุนโดย สสส. เพิ่งทดสอบระบบเพื่อป้องกันและลดฝุ่น

ภาคเหนือ มีการลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ 

โดยพิจารณาผ่านศูนย์บัญชาการ (War Room) ถือเป็นก้าวแรกของการ

ควบคุมและจัดระเบียบการเผาในที่โล่ง อนาคตจะทำาไม่ได้เลย หากไม่ได้

รับอนุญาต ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนและลดโลกร้อนตามที่ไทยไป

ประกาศในเวท ีCOP 26  

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ม.มหิดล กล่าวว่า ฤดูหนาวมาถึงไทยมีโอกาสเผชิญปัญหา PM 

2.5 เมื่อปัญหาเกิดมันสายเกินแก้ กรุงเทพมหานครพยายามกำาหนด

มาตรการสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นเกิน 75 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน

ไป 1.5 เท่า สั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า 5-7 วัน ปิดการเรียนการสอน

ครั้งละไม่เกิน 5 วัน ให้บุคลากร กทม.เหลื่อมเวลาทำางานลดใช้รถส่วน

ตัว ใช้มาตรการจับปรับจอดรถไม่ดับเครื่อง มาตรการเหล่านี้ใช้เมื่อฝุ่นเกิน

ค่ามาตรฐานก่อน ทำาไมการใช้ข้อมูลตรวจวัดเพียงอย่างเดียวถึงมีปัญหา มี

ข้อมูลสถานีดินแดง วันที่ 14 ธ.ค-16 ธ.ค.63 พบค่าฝุ่นเกินทุก ชม. ค่าเฉลี่ย 

24 ชม.ก็เกิน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลา 16.00 น. ของวันมีฝนตกหนัก 3 ชม. ฝุ่น

ตกลงมา ค่าฝุ่นหายไป เมื่อฝนหยุดค่าสูงเกินมาตรฐานทันที แล้วยังมีกราฟ

แสดงผล ค่าเฉลี่ย 24 ชม.ลดลง แต่ความจริงค่ารายชั่วโมงนั้นเพิ่มขึ้น นี่คือ

ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน แต่คนได้รับผลกระทบทางสุขภาพแล้ว ปริมาณฝุ่น

สะสมในระบบทางเดินหายใจจากมาตรการที่ไม่สอดคล้อง

“ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เกิดตลอดทั้งปี กรุงเทพมหานครมี

ศักยภาพการเจือจางของมลพิษแตกต่างกัน ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาว อากาศลอยตัว

ในแนวดิ่งได้ดี เมื่อมลพิษกระจายออกมา จะมีพื้นที่เจือจางมาก แต่ถ้าลม

สงบ การแพร่กระจายแนวดิ่งจำากัดอาจเหลือแค่ 100 เมตร ไม่มีศักยภาพ

เจือจาง เป็นช่วงเวลา 2 เดือนที่เจอปัญหา ทำาให้มีการควบคุมเป็นระยะ มี

มาตรการเข้มงวดในช่วงเวลาที่มีปัญหา ส่วนมาตรการหลักปรับปรุงคุณภาพ

เชื้อเพลิงใช้ตลอด เป็นสิ่งที่ประเทศไทยทำาอยู่ ที่แคนาดาวันที่ศักยภาพการ

เจือจางไม่ดี จะประกาศห้ามเผา เป็นเกณฑ์ที่ใช้จัดการการเผา เป็นวิธีที่

เหมาะกับภาคเหนือของบ้านเรา” รศ.ดร.สราวุธบอก

น้าฝนปีนี ้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอน้ำาท่วมหนักในหลาย

พื้นที่ จากทั้งหมด 16 อำาเภอ โดยน้ำาท่วมไปแล้ว 14 อำาเภอ 

ได้แก่ อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.บางปะหัน อ.มหาราช 

อ.บางซ้าย อ.ภาชี อ.ลาดบัวหลวง และ อ.บ้านแพรก รวม 136 ตำาบล 

809 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 54,819 ครัวเรือน

ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร 

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน

ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเครือสหพัฒน์ ส่งมอบ “ถุงวาโก้

ปันสุข” ภายใต้ โครงการ Wacoal We Care จำานวน 200 ชุด รวม

มูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ในพื้นที่ตำาบลวัด

ตะกู, ตำาบลท่าช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รวมกว่า  200 

หลังคาเรือน

อ.บางบาล นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเป็นพื้นที่รับน้ำาจาก

แหล่งอื่น โดยกรมชลประทาน

ระบายน้ำาจาก

คลองโผงเผง 

พื้นที่ อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง และ

แม่น้ำาน้อย คลอง

บางหลวง อยู่ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทั้งหมดอยู่นอกคันกั้น 

เข้ามาท่วมทุ่งแก้มลิง 

หรือทุ่งรับน้ำาป่าโมก 

ผักไห่ น้ำาที่ระบายเข้า

มามีระดับสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว

จากการลงพื้นที่เมื่อช่วงวันที่  28 ตุลาคม พบว่าน้ำายังคงท่วม

สูงกว่าครึ่งของตัวบ้านเรือนและถนน ทำาให้การสัญจรไปมาลำาบาก 

ต้องใช่เรือในการโดยสารเข้าไปเท่านั้น ซึ่งทำาให้ข้าว

ของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย บางหลังที่น้ำาท่วม

บ้านหนักแต่ก็ต้องอดทนหลับนอนในยามค่ำาคืน ตอน

ช่วงกลางวันก็จะมาพักที่เต็นท์ริมถนน หรือพายเรือ

เพื่อออกมารับของบรรเทาภัย ชาวบ้านบอกว่าน้ำาท่วม

ครั้งนี้นับว่าหนักกว่าปี 2554 มาก

อินทิรา นาคสกุล ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า จาก

สถานการณ์น้ำาท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

ซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะ 

จ.พระนครศรีอยุธยา จึงมีเป้าหมายสำาคัญคือ การช่วยเหลือ บรรเทา

ทุกข์ และสร้างกำาลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้

ไปได้ในเร็ววัน จึงได้ส่งมอบถุงวาโก้ปันสุข โดยภายในถุงจะประกอบไป

ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำาคัญต่อชีวิตประจำาวัน อย่างเช่น กางเกงใน   

วาโก้, ผงซักฟอก 108 shop, ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ, ยาสีฟัน

ไฮ-เฮิร์บ, แปรงสีฟัน ไฮ-เฮิร์บ, ครีมรักษาโรคผิวหนังและน้ำากัดเท้า ตรา

พญายอและตราใบบัว, สบู่เหลวอาบน้ำาเซ็นท์แอนดรูว์ ผ้าอนามัยโซฟี

แบบกลางวัน กลางคืน และบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปซื่อสัตย์

“ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนสิ่งของต่างๆ ใน

การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน เพราะจากการลงพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ทำาให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน

อย่างมาก จึงขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

โดยเร็ว”

ชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย หนึ่งในชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำาท่วม 

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าของเพจ อยุธยา-Ayutthaya 

Satation ที่คอยอัพเดตสถานการณ์น้ำาท่วมของชาวบ้านในพื้นที่ เล่า

ห
‘ชาวบ้านกรุงเก่า’โอดเจอน้ำ�ท่วมปี64หนักกว�่ปี54

หนาวนี้สู้ฝุ่น ‘PM2.5’ ได้ ต้องทำาแผนเชิงรุก!  

เข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกปีปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ว่า เหตุการณ์น้ำาท่วมครั้งนี้หนักกว่าปี 2554 โดยเฉพาะในพื้นที่ 

อ.บางบาล ซึ่งรัฐบาลเคยบอกว่าน้ำาท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยาไม่เท่า

ปี 2554 เพราะว่าปริมาณน้ำาไม่เท่าในตอนนั้น แต่ระดับน้ำาขณะนี้สูง

กว่าปี 2554 มาก เฉพาะในบางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งจังหวัด

ชัชฎาภรณ์บอกอีกว่า อีกทั้งในปีนี้แม้ว่าทางรัฐจะแจ้งถึงการ

ระบายน้ำาเข้าพื้นที่ประมาณ 1,700 ลบ.ม. แต่ในความเป็นจริงมีการ

ระบายน้ำามากถึง 2,200 ลบ.ม. และปล่อยน้ำาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงใน

พื้นที่จะมีแก้มลิงหลายทุ่ง ซึ่งการระบายน้ำานี้ ทำาให้ท่วมบ้านเรือน

ประชาชนก่อน แล้วค่อยทยอยระบายเข้าแก้มลิง เพราะแก้มลิงมี

เพื่อบรรเทาไม่ให้ชาวบ้านรับน้ำาหนักเกินไป ซึ่งจริงๆ แล้วต้องระบาย

เพื่อบรรเทาไม่ให้บ้านเรือนชาวบ้านรับน้ำาหนัก ซึ่งตอนนี้พื้นที่แก้มลิง

กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจบ่อทราย มีเจ้าของเขา จึงไม่ปล่อยให้ท่วม 

จนชาวบ้านต้องร้องเรียนถึงยอมรับน้ำา

“น้ำาท่วมที่บ้าน จากวันที่ 22 ตุลาคม น้ำาเริ่มเพิ่มสูงขึ้น และ

ในวันที่ 24 ตุลาคม น้ำาก็ท่วมมิดหัว ซึ่งค่อนข้างเร็วและปริมาณน้ำาก็

มาก อย่างบ้านของพี่ใต้ถุนสูง 2.50 เมตร จึงคิดว่าค่อยๆ ยกของขึ้น 

แต่ไม่คิดว่าจะมีการปล่อยน้ำามาในตอนกลางคืนอีก ของที่ยกไว้น้ำาก็

ท่วมหมดเลย ทั้งเครื่องซักผ้า แอร์ หรือทุ่งนาชาวบ้านก็เสียหาย จน

ตอนนี้น้ำาก็ท่วมกว่า 1 เดือนกับอีก 10 วันแล้ว กว่าน้ำาจะลดจนแห้ง

เหือดไปถึงพื้นดินก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่ ปี 2565” ชัชฎาภรณ์กล่าว

พร้อมกับทิ้งท้ายว่า อยากให้รัฐได้เข้ามาดูแลและเยียวยา

ระหว่างที่น้ำายังท่วม จะได้เห็นปัญหาอย่างแท้จริง ได้เข้าช่วยเหลือ

ชาวบ้านที่ไม่มีที่นอน เพราะปกติรัฐจะเข้ามาตอนน้ำาลงแล้ว ซึ่งก็

มาเพียงถ่ายภาพบ้านที่เสียหาย แต่ประชาชนไม่ได้รอให้มาถ่ายภาพ 

เราต้องทำาความสะอาดบ้าน ปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านกลับเข้าสู่

สภาพปกติ.

คพ.และภาคประชาชนทดสอบระบบบริหารการเผาในที่ โล่ง (Burn 

Check) ในภาคเหนือ
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10 บันเทิง

กครั้งที่ผู้เขียนไปร่วมงาน

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 

ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน 

สิ่งแรกจะดูรายชื่อภาพยนตร์  

เนื้อเรื่องมาอันดับหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่น่า

สนใจตามความรู้สึกส่วนตัว ความสนใจ

นี้แตกต่างกันทุกคน ขึ้นอยู่กับแบ็กกราวด์

ครอบครัว ช่วงเวลาที่โตเป็นผู้ใหญ่ สังคม   

การศึกษา สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์

ชีวิต  อันดับสองจะเป็นประเทศที่สร้าง 

อันดับสามถึงมาเป็นผู้กำากับ นักแสดง คน

เขียนบท ตัดต่อ รวมทั้งดนตรีประกอบ ยุค

สมัย สไตล์หนังเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 มาถึงปัจจุบัน เมื่อ

เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น การทำาหนังถูกนำาลง

ดีวีดี ช่องทีวีเคเบิล ดูหนังแบบสตรีม ทำาให้

ตลาดหนังใหญ่ขึ้น นักสร้างหนังอิสระถือ

กำาเนิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีคนจำานวนหนึ่งมัก

หยิบปัญหาสังคมขึ้นมาทำาเป็นหนัง บาง

ครั้งดูหดหู่จนเกินควร ผู้เขียนจะหลีกเลี่ยง

ดูหนังประเภทนี้ ผู้เขียนจะดูหนังที่ให้ความ

รู้สึกดีมากกว่า ปัญหา ความยุ่งเหยิงในชีวิต

ประจำาวันของทุกคนมีมากพออยู่แล้ว

สำาหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

โตเกียว ครั้งที่ 34 ในปีนี้ ได้ โปรแกรม

ไดเร็กเตอร์คนใหม่ชื่อ อิชิยามา โชโซ 

(Ishiyama Shozo) ผู้มากด้วยประสบการณ์  

รู้จักคนมากมายในวงการภาพยนตร์ทั้ง

ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เขาเคยทำางานให้

กับโรงถ่ายภาพยนตร์ญี่ปุ่น และเป็นคน

เลือกหนังให้กับเทศกาลหนัง Tokyo Filmex 

หลายปี

อิชิยามาซังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักข่าว

สัมภาษณ์ผ่านซูม ผู้เขียนถามถึงหนังญี่ปุ่น

จากโรงถ่ายญ่ีปุ่น (อย่างเช่น โตเอะ โชชิกุ)           

ว่าปีนี้ทำาไมไม่เห็น เขาบอกว่าโรงถ่ายส่ง

มาให้ดูหลายเรื่อง เขาดูแล้วไม่ดีพอ อีก

อย่างบางเรื่องจะเข้าโรงฉายช่วงมีนาคม-

เมษายนปีหน้า บริษัทหนังไม่อยากเปิดตัว 

เขามีความเห็นว่าหนังจากเอเชียประเทศ

อื่นปีนี้มาแรง โดยเฉพาะหนังจากฟิลิปปินส์ 

ของผู้กำากับบรินเลียนเต เมนโดซา มีฉาย

ถึง 2 เรื่อง อย่าง Payback และ Gensan 

Punch รวมทั้งหนังไทยจากผู้กำากับ อภิชาติ

พงศ์ วีระเศรษฐกุล และหนังจากศรีลังกา 

หนังญี่ปุ่นที่ฉายในเทศกาลมาจากนักสร้าง

หนังอิสระ ผู้เขียนเอ่ยถึงสไตล์ของหนังที่

เลือกมาฉาย อยากดูหนังที่ให้ความรู้สึกดีๆ 

มากกว่า ผู้เขียนออกความเห็นถึงแนวคิด

คณะกรรมการตัดสินหนังประกวดควร

จะมีหลากหลายอาชีพที่ทำางานในวงการ

ภาพยนตร์ ตั้งแต่ผู้อำานวยการสร้าง ผู้กำากับ 

ดารา คนเขียนบท ผู้กำากับฝ่ายศิลป์ คนตัด

หาด ทุกเช้าจะมีผู้หญิงอินเดียชั้นจัณฑาล

ซึ่งอิมพอร์ตมาจากอินเดียเป็นคนทำาความ

สะอาด เนรูดาเกิดหลงใหลในรูปร่าง จนคืน

หนึ่งทนไม่ไหว ไปข่มขืนเธอเข้า ความรู้สึก

สำานึกผิดเขาเขียนไว้ในบทหนึ่งของบันทึก

ความทรงจำา ผู้กำากับอโศกา ฮันดากามา ไป

อ่านเข้าเมื่อ 20 ปีก่อน เริ่มต่อยอดเขียน

บทจากช่วงนั้น ปรุงแต่ง พัฒนาจนเสร็จ

ออกมาเป็นบทภาพยนตร์ตามจินตนาการ

ของเขา อย่างเช่น มีเรื่องราวสาวเมียนมา

ที่เนรูดาเคยมีความสัมพันธ์ด้วย ตามตื๊อ

มาถึงโคลัมโบ ช่างภาพอังกฤษที่กลายมา

เป็นเพื่อน อโศกาบอกว่า

เรื่องเหล่านี้เขาเขียนขึ้นจาก

จินตนาการ หนังถ่ายทำาใน

ปี 2020 ที่โคลัมโบ ช่วงเกิด

โควิด-19 Luis J Romero 

ดารานำาที่แสดงเป็นปาโบล 

เนรูดา เป็นดาราภาพยนตร์

และละครเวทีจากสเปน 

ส่วนดาราหญิงที่แสดงเป็น

สาวเมียนมาหลงเสน่ห์เนรูดา 

เป็นดาราลูกครึ่งเวียดนาม-

ฝรั่งเศส ชื่อ Anne-Solene 

Hatte

Intimate Stranger 

หนังทริลเลอร์ญี่ปุ่นอิสระ

จากผู้กำากับหญิง Nakamura 

Mayu เขียนบทและกำากับเอง หนังเล่าถึง

ผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งตามหาลูกชายที่

หายไป ประกาศออนไลน์ให้รางวัลคนที่เคย

พบและสามารถให้ข้อมูล จนกระทั่งมีหนุ่ม

วัยรุ่นคนหนึ่งติดต่อมา และบอกกับเธอว่า

เคยพบและเล่นเกมออนไลน์ด้วยกัน พร้อม

กับโชว์บัตรประชาชนลูกชายผ่านมือถือให้

ดู เธอเริ่มเชื่อ เมื่อได้พบตัวจริงเธอสงสาร 

พาเขามาอยู่ที่บ้าน เพราะชายวัยรุ่นคนนี้

ไร้บ้าน เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตาม

มาจนลงท้ายด้วยสิ่งที่ผู้ชมคาดไม่ถึง หนัง

สไตล์อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก ทุนต่ำา ถ่ายแค่ใน

มดแดงตอนที่ 20 เขาได้พบกับอิชิโมริ คน

เขียนการ์ตูน และสร้างสรรค์ตัวละครไอ้

มดแดง พร้อมเรื่องราว ทั้งสองมักขัดแย้ง

เสมอ จนกระทั่งหลายปีต่อมา อิชิโมริเสีย

ชีวิต เมื่อทำาไอ้มดแดง แบล็ก เขาใส่บุคลิก

คลินต์ อีสต์วูด เข้าไปด้วย เพราะตอนนั้น 

Dirtty Harry, Magnum Force กำาลังดัง    

ชิรากูระเล่าว่าเขาต้องหาไอเดียจากซูเปอร์

ฮีโร่ตัวอื่น ผนวกเข้ากับบุคลิกไอ้มดแดงให้

ทันยุคสมัย เขาต้องผนวกบทเศร้า บทโกรธ 

ดรามาต่างๆ นานา เพิ่มแรงกดดันให้กับ

ซานโจ คนเขียนบท อย่างเช่นยุคสมัยใหม่ 

ความเร็วมอเตอร์ไซค์มีจำากัด อีกทั้งมีสาย

รัดตัวเพิ่มขึ้น ผิดกับสมัยเก่าที่ไม่ต้องคำานึง

ถึงเรื่องเหล่านี้ ชิรากูระเล่าว่า ไอ้มดแดง

ทีวีซีรีส์กับเวอร์ชันหนังใหญ่ต่างกัน ทำาหนัง

ใหญ่ต้องประณีต รู้จักถ่ายมุมกล้อง แสง

เสียงต้องนำามาใช้ เพื่อให้ผู้ชมอยากชมใน

โรงหนัง ในวาระครบ 50 ปี ไอ้มดแดง ทาง

โรงถ่ายโตเอะกำาลังทำาไอ้มดแดงขึ้นมา 3 

ตอน คงจะได้ดูในเร็วๆ นี้

ศุกร์ท่ีผ่านมา แอนโด ฮิโรยาสุ (Ando 

Hiroyasu) ประธานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติโตเกียว พบนักข่าวโดยซูม

ออนไลน์ เขาเล่าถึงเหตุที่เปลี่ยนสถานที่จัด

งานจากรอปปองจิมาเป็นที่ฮิบายา กินซ่า 

เป็นเพราะที่นี่คึกคักกว่า เต็มไปด้วยแหล่ง

บันเทิง โรงละคร โรงภาพยนตร์ โรงแรม 

ต่อ ผู้กำากับภาพ คนเขียนดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ ไม่ต้องเอามาหมด แล้วจัดให้

คนเหล่านั้นมาคุยถึงงานของเขา พบผู้ชม 

และสื่อมวลชนในโปรแกรม Masterclass      

อิชิยามาซังบอกจะรับไว้พิจารณา ผู้เขียน

พูดทิ้งท้ายว่า ปีนี้จัด 50 ปี รำาลึกถึงไอ้

มดแดง (Kamen Rider) ปีหน้าไม่ลองจัด 

60 ปีรำาลึกถึงก๊อดซิลลา อิชิยามาซังบอกว่า

เรื่องนี้เป็นไปได้ 

ช่วงเวลาที่เหลือ ผู้เขียนมีโอกาสดู

หนังออนไลน์อีก 3 เรื่อง The Dawning 

of the day จากผู้กำากับศรีลังกาชื่อ อโศกา                           

ฮันดากามา (Asoka Handagama) หนัง

ตัดตอนมาจากบันทึกความทรงจำาบทหนึ่ง

ชื่อ Luminous Solitude ซ่ึงปาโบล เนรูดา 

(Pablo Neruda) (1904-1973) กวีและ

นักเขียนชาวชิลี เจ้าของรางวัลโนเบลปี 

1971 เขียนไว้ เผยถึงด้านมืดในชีวิตของ

เขาในปี 1929-1931 เขาไปรับตำาแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์ที่กรุงโคลัมโบ ซีลอน (ศรี

ลังกาในปัจจุบัน) หลังจากหมดวาระกงสุล

กิตติมศักดิ์ที่กรุงย่างกุ้ง เมียนมา ที่โคลัมโบ

เขามีบ้านพักอยู่ติดริมหาด มีชาวทมิฬเป็น

คนรับใช้ สิ่งที่แปลกคือส้วมขับถ่ายตั้งอยู่ริม

อพาร์ตเมนต์ กับภายนอกบนถนน หนัง

ทำาได้ดีในระดับหนึ่ง  

Our Eternal Summer หนังวัยรุ่น

จากฝร่ังเศสฝีมือกำากับเรื่องแรกของ Emille 

Ausset หนังเล่าถึงกลุุ่มชายหญิงไฮสกูล ใช้

เวลาร่วมกัน พักผ่อนช่วงวันหยุดท่ีชายทะเล

ทางใต้ของฝร่ังเศส ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ท้ังความรัก

ช่ัวขณะ มิตรภาพ และความไว้วางใจ จน

กระท่ังเพื่อนผู้หญิงเสียชีวิตขณะเล่นน้ำาอยู่ใน

ทะเล ทำาไมจึงเกิดข้ึน ทุกคนไม่เข้าใจ หนัง

ไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่สำาหรับวัยรุ่นอาจได้

เรียนรู้อะไรบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องน้ี

สัมมนา 50 ปี ไอ้มดแดง (Kamen 

Rider) อดีตถึงอนาคต โดยผู้เกี่ยวข้อง 3 

คนที่ทำาซีรีส์ ไอ้มดแดง ซึ่งประกอบด้วย    

ชิรากูระ ชินอิชิโระ ผู้บริหารโรงถ่ายโตเอะ,  

คาเนดะ โอซามิ ผู้อำานวยการบริษัท เจแปน     

แอกชันเอนเตอร์ไพรซ์ และซานโจ ริกุ     

คนเขียนสคริปต์ คาเนดะเป็นสตันท์แมนมา

ก่อน ครั้งแรกไปกองถ่าย ต้องวิ่งกระโดด 

โลดโผน ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าทำาได้ ซาน

โจ คนเขียนสคริปต์เล่าว่า ตอนแรกก่อนจะ

ได้เขียน เขาต้องดูไอ้มดแดงจากทีวีหลาย

ตอน ตอนแรกมีสไตล์ ตอนสองเพิ่มความ

น่ากลัว มีแวมไพร์ ตอนสามตัวละครเพิ่ม 

มีตั๊กแตน แมงมุม และอื่นๆ ซานโจเป็นที่

ปรึกษาด้วย ให้ไอเดีย ควรจะมีเรื่องสืบสวน

เข้ามาเกี่ยวข้อง ชิรากูระเข้ามาทำางาน ไอ้

ร้านอาหาร ผู้คนพลุกพล่าน อีกเรื่องหนึ่ง

เทศกาลปีนี้มีการเปลี่ยนตัวโปรแกรมได

เร็กเตอร์มาเป็นอิชิยามา โชโซ เขามีความ

ช่ำาชองเรื่องการคัดหนัง เป็นที่รู้จักของ

คนในวงการภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุนและต่าง

ประเทศ ปีนี้เทศกาลผนวกประเภทหนัง

ญี่ปุ่นกับเอเชียให้มีน้อยประเภท จะได้ไม่

สับสน ผู้เขียนเคยพบกับแอนโดซังมาก่อน

เมื่อปี 2019 มิตรไมตรี และการแสดงออก

และความอบอุ่นยังรู้สึกเหมือนเดิม แอน

โดซังน่าจะอายุมากกว่าผู้เขียนไม่มาก แต่

ประสบการณ์ทางการทูต ดำารงตำาแหน่ง

กงสุลต่างประเทศมีอยู่หลายแห่ง ผู้เขียนมี

แค่ความเห็นส่วนตัวในเรื่องคัดเลือกหนัง 

อยากให้ทางเทศกาลมีโปรแกรมฉายหนังที่

ให้ความรู้สึกดีๆ มากกว่านี้ อย่างน้อยขอให้

มีความสมดุล แต่มันคงต้องข้ึนอยู่กับโปรแกรม 

ไดเร็กเตอร์ อีกอย่างอยากเห็นหนังคลาส

สิก ซามูไร ยากูซา ผู้เขียนไม่เห็นมาหลายปี 

เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

แอนโดซังบอกว่าปีนี้ฉายหนังคลาสสิกญี่ปุ่น 

งานของผู้กำากับหญิงญี่ปุ่นรุ่นแรกๆ ดีมาก 

ถึงกับแขกที่เชิญมาในเทศกาลออกปากชม 

ผู้เขียนทิ้งท้ายว่าถ้าจะให้ดีควรจัดทริปพา

นักข่าวไปเยี่ยมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เกียวโต 

แล้วปีหน้าพบกันใหม่ครับ.

งเพราะขึ้นชื่อเรื่องรักแมว 

มีทาสแมวมากมาย ญี่ปุ่น

ก็เลยมีหนังมีละครที่ว่า

ด้วยแมวให้เราดูกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุด

ที่ได้ดู เพราะออกอากาศให้ดูกันใน

ทรูวิชันส์ คือ แมวเหมียวกินซ่า หรือ 

Ginza Black Cat Story (แปลแบบคำา

ต่อคำาจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น Ginza 

Kuroneko Monogatari) ชัดอย่างชื่อตัว

ละครหลักคือ แมวดำา ณ ย่านท่องเที่ยว

ชื่อดังของญี่ปุ่น กินซะ หรือกินซ่า 

เปิดเรื่องด้วยเสียงบรรยาย ชวน

เชิญผู้ชมไปพบกับของดีของกินซ่า 

จากนั้นก็เข้าสู่เรื่องที่มาแบบหนังชุด

มหานครแห่งรัก อย่าง New York, I 

love you และ Paris, I love You นำา

ผู้ชมรู้จักกินซ่าผ่านชีวิตชาวเมืองสิบ

กิจการ บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ

ร้าน ของสินค้า แน่นอนเป็นร้านเก่าแก่ที่

มีชื่อเสียง 

หลังจากความเป็นมา ประวัติของ

ร้าน ความเป็นมาของสินค้า อาทิ ปูมหลัง

ของทงคัตสึ หมูทอดญี่ปุ่นที่มีต้นกำาเนิดจาก

อาหารฝรั่งเศส เปิดบ้านให้เห็นกระบวนการ

ผลิต ความใส่ใจ ความตั้งใจ ทุกขั้นตอน 

จากการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบ ไป

จนถึงการให้บริการ ใส่ใจในความต้องการ

ของลูกค้า และผลที่ได้คือสินค้าชิ้นพิเศษ

สำาหรับลูกค้าของตัวเอง อย่างตะเกียบสั่ง

ทำาที่เพื่อเป็นของขวัญแต่งงานให้กับลูกสาว 

ก็เข้าสู่โหมดของการแก้ปม แก้ปัญหาของ

ตัวละครหลัก ใน

กรณีตะเกียบ นำา

ไปสู่การปรับความ

เข้าใจระหว่าง

พ่อกับลูกสาวที่

เหินห่างหมาง

เมิน และเรื่อง

ราวของพ่อลูกคู่

นี้ ทำาให้ตัวละคร

หลักระลึกถึงแม่

ของตัวเอง ส่วน

เรื่องอื่นๆ เป็น

อาการพลันคิด

ได้ อันเนื่องมา

คน (ตามจำานวนตอนในซีซันแรก) ที่มาเดิน

เที่ยวกินซ่าเพื่อคลายเครียด พักสมองผ่อน

อารมณ์ จากปัญหาเรื่องหงุดหงิดกวนใจ 

และดว้ยความชว่ยเหลือของเจ้าแมวดำาแหง่

กินซ่า ที่มาปรากฏตัวตรงหน้าเขาหรือเธอ 

เพื่อนำาทางไปสู่ร้านค้าในกินซ่า ที่มีอาหาร 

หรือข้าวของ และที่สำาคัญมีเรื่องราวที่ช่วย

เยียวยา แก้ปมในจิตใจของเขาหรือเธอ  

ลีลาการดำาเนินเรื่องมาแบบเรียบ

ง่าย ไม่ซับซ้อน และทุกตอนดำาเนินไปตาม

สูตร ที่เริ่มจากการแนะนำาตัวละครหลัก 

เจ้าของปัญหา บอกเล่าปัญหาของเขาหรือ

เธอ เหตุผลของการมาเดินเที่ยวกินซ่า การ

ปรากฏตัวของแมวดำา และหลังจากนำาตัว

ละครไปส่งหรือไปทิ้งไว้ที่ร้าน อย่างร้าน

อาหาร ร้านขนม ร้านทำาตะเกียบ ร้านตัด

สูท และเมื่อตัวละครเข้าร้าน เจ้าแมวดำาก็

จะหายตัวไป 

ช่วงแรกของครึ่งหลังในแต่ละตอน 

ที่ดำาเนินผ่านบทสนทนาระหว่างตัวละคร

หลัก ลูกค้ากับเจ้าของร้าน ในรูปถามตอบที่

เปิดโอกาสให้ฝ่ายหลัง เจ้าของร้าน เจ้าของ

จากพบและได้ฟังเรื่องที่สะกิดความทรง

จำา นำาไปสู่การทบทวน และลงเอยด้วยการ

เข้าใจความเป็นมาเป็นไปในอดีต และการ

ให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพของร้านเก่าใน

ย่านกินซ่า ทำาให้เจ้าของร้านทำาเล็บเห็นจุด

อ่อนที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ตามสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ฟูมฟาย แต่ชีวิต

ของตัวละครที่หยิบมาบอก

เล่าสะท้อนปัญหาใกล้ตัว

ของคนธรรมดา ประเด็น

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ความเหินห่างระหว่าง

พ่อกับลูก วิถีชีวิตของคน

เมืองใหญ่ ทั้งคนแก่ และ

คนรุ่นใหม่ แต่ละตอนมี

บทสรุป มีบทเรียน ที่นำา

ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ 

และท่ีชัดเจน และ

เป็นประเด็นหลักของซีรีส์ คือการส่งเสริม

การท่องเท่ียว นำาเราผู้ชมไปรู้จักร้านเก่าแก่

ของกินซ่า ท้ังร้านอาหารและงานฝีมือ  

Ginza Black Cat Story เป็นซีรีส์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ดูแล้วละมุน 

อบอุ่นหัวใจค่ะคุณที่รัก.  

  

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ทุ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

ค Ginza Black Cat Story 
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11ดวง/อาหาร

านตลาดมหานาค-สะพาน

ขาว มีอาหารจานพิเศษร้าน

หนึ่งที่หากินไม่ได้ง่ายๆ นั่น

คือ ร้านขนมจีนไหหลำา เจ๊วา                

-เจ๊หย่ง แค่ขึ้นชื่อว่าขนมจีนไหหลำาก็

ชวนให้นักชิมของแปลกอยากลิ้มลอง

แล้ว ชื่อก็บอกว่า

เป็นเมนูของชาว

จีนไหหลำาที่นำาเข้า

มาในเมืองไทยนาน

แล้ว เฉพาะร้านนี้

ก็เปิดขายมานาน

กว่า 60 ปี ถือว่า

เป็นสูตรเก่าแก่พอ

สมควร ใครที่อยาก

รู้จักขนมจีนไหหลำา

และชิมรสชาติ

ก็ตามไปชิมได้เลย

 ด้วย

ขนมจีนไหหลำา

สูตรต้นตำารับที่

ไม่เหมือนใคร จึง

ทำาให้มีลูกค้าถูก

อกถูกใจและแวะ

เวียนมาชิมจนแน่น

ร้านเกือบตลอด

เวลา รูปร่างหน้า

ตารวมๆ คล้าย

ก๋วยเตี๋ยว แต่ตัวเส้นขนมจีนคล้ายอูด้งทำา

จากแป้งข้าวเจ้า มีให้เลือกทั้งแบบน้ำาและ

แห้ง เลือกใส่หมูหรือเนื้อวัว เส้นจะหนึบๆ 

เมนูของที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยว ยังมียำา

แบบไหหลำาให้ลิ้มลองอีกหลายรายการ จุด

เด่นของก๋วยเตี๋ยวสูตรไหหลำาคือ น้ำาซุปรส

กลมกล่อม เส้น และเครื่องก๋วยเตี๋ยวที่มี

ส่วนผสมของถั่วลิสง เป็นอาหารพื้นเมือง

ของชาวไหหลำาที่กินง่ายทุกเพศทุกวัย

ผมชอบกินตามสูตรดั้งเดิมคือ 

ขนมจีนเนื้อวัว ตอนนี้ให้นึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

น้ำาใสไว้ก่อนเลย เพียงแต่ใช้เส้นกลมๆ ที่

สั่งทำาพิเศษ เหนียวนุ่มชวนเคี้ยวมาก แต่

ทีเด็ดสุดอยู่ท่ีน้ำาซุปใสๆ ให้รสหวานจากน้ำา

ต้มกระดูก ซดได้อร่อยกลมกล่อมดีมาก 

ส่วนเครื่องเคราที่ใส่มาให้ก็เน้นของสด 

หั่นเป็นชิ้นใหญ่ ทั้งเนื้อสดและผ้าขี้ริ้วสี

ขาวที่ถูกใจสุดๆ ผ้าขี้ริ้วสดๆ ลวกสุกกรุบ

กรอบมันดี ส่วนผักที่ใส่มาก็มีเพียงผัก

กาดดอง

เท่านั้น 

พิเศษอีก

อย่างก็

ตรงโรยงา

มาด้วย ที่

ขาดไม่ได้

คือ น้ำาจิ้ม

กะปิ หรือ 

“เกี่ยมโก่ย” 

กะปิอย่าง

ดีหมักกับ

เหล้าจีน

และพริก

น้ำาส้มตาม

ตำารับไหหลำา ไว้จิ้มดับกลิ่นคาวของเนื้อ ถ้า

ไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้

ซดขนมจีนไหหลำาแบบน้ำาคล่องคอ

จนหมดชามแล้ว ต้องต่อด้วยแห้งที่ดูคล้าย

สตูมากกว่า เส้นขนมจีนสีขาวนอนอยู่ก้น

ชาม และน้ำาราดพร้อมเครื่องเครามาพอ

ขลุกขลิก แค่เห็นก้อนเนื้อส่วนน่องที่ตุ๋นจน

เปื่อย หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าชิ้นโตใส่มา

ด้วยก็น่ากินแล้ว ไหนจะเอ็นตุ๋นอีก ผ้าขี้

ริ้วก็ขาดไม่ได้ คราวนี้นอกจากผักกาดดอง

แล้ว ยังมีหน่อไม้รวมอยู่ด้วย แล้วโรยหน้า

ด้วยถั่วลิสงกับงา ชิมน้ำาราดออกรสเค็มอม

หวานจากซอสหลายชนิดที่เคี่ยวจนข้น

อย่างที่บอกว่า ขนมจีนไหหลำาร้าน

นี้ มีหมูใหเ้ลือกด้วย แยกหม้อกับเน้ือวัวและ

แยกเครื่องจากกันเป็นสัดส่วน คนท่ีไม่กินเน้ือก็

สามารถส่ังหมูมากินได้ คนท่ีชอบเน้ือก็มียำาเน้ือ

กับผ้าข้ีร้ิวให้กินอีกด้วย ปรุงรสได้แซ่บมาก แต่

ออกไปทางอีสานมากกว่าไหหลำา เช่นเดียวกับ

ขนมจีน คนไม่กินเน้ือ เลือกส่ังยำาหมูยอได้ด้วย 

ในช่วงท่ีผักมีราคาแพง แต่ทางร้านยังตรึง

ราคาไว้ท่ีชามละ 60 บาทเท่าน้ัน

ร้านขนมจีนไหหลำา เจ๊วา-เจ๊หย่ง ตั้ง

อยู่ในซอยลูกหลวง 8 ถนนลูกหลวง แขวง

สี่แยกมหานาค เปิดเวลา 16.00-20.00 น. 

(หยุดวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โทร 

02281-0444. 

ย่

ลัคนาเมษกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี2565

ได้แรงสนับสนุนต่อนิ่มๆ จากปลาย

ปีที่แล้วอีกระยะ-ราหูหยุดค้นทรัพย์เข้าสู่

ปรากฏการณ์ ได้หรือตกจากตำาแหน่ง-ยัง

คงสร้างฐานด้านการงานใหม่ตลอดปี--

สำาคัญคือเดินหน้าสู่ลางปฏิวัติใหญ่ด้านการ

เงินเพียงครั้งเดียวในชีวิตเป็นเวลา 7 ปี

ภาพลัคนาสถิตราศีเมษ และเรื่อง

ราวต่างๆ ของชีวิตและดาวจรที่สำาคัญ

ตลอดปี 2565

มฤตยูจร (0) ย้ายจากเมษเข้าพฤษภ

รอบแรก 8 กรกฎาคม 2565

เดินถอยหลังในพฤษภ 17 กันยายน 

2565

เดินถอยหลังกลับเข้าราศีเมษอีกรอบ 

1 ธันวาคม  2565

วกกลับเดินหน้าในราศีเมษ 19 

ธันวาคม 2565-วันสิ้นปี

พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศีพฤษภ

ตั้งแต่วันต้นปี

ย้ายเข้าราศีเมษ 29 มีนาคม-สิ้น

ปี 2565

พระพฤหัสบดีจร (5) เดินอยู่ในราศี

กุมภ์ตั้งแต่วันต้นปี

ย้ายเข้าราศีมีน 8 เมษายน 

ใหญ่ได้จากหัวหน้าดาวดีส่งผลตั้งแต่ต้นปี                    

หยุดลง ต่อไปเป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่

จะเจอสภาวะที่หัวหน้าเทวดาประจำาตัวเข้า

สู่มุมอับ คุ้มครองดวงชะตาได้น้อย เกณฑ์

ร้ายอื่นๆ ที่รอเกิดอาจเป็นร้ายมาก ร้าย

มากเป็นร้ายแรง วิธีการรับมือคืออยู่หรือ

ทำาอะไรที่ลึกลับหรือปกปิดอย่าให้คนจับทาง

ถูก เพราะถึงอย่างไรด้านดีตำาราบอกจะมี

ชัยชนะต่อศัตรู

อีกทั้งเกณฑ์นี้มีแนวโน้มว่าคน

อุปถัมภ์ค้ำาชูของพวกท่านอาจจากไปไกล 

หรือไม่พวกท่านเองก็ อาจพลัดที่อยู่ถูกโยก

ย้าย หรือ ถูกจำากัดเสรีภาพ หรืออึดอัดใจ

ทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านหรือการเรียนต่อ

ระดับสูง เช่นติดโควิดต้องกักตัว บางท่าน

ถูกสอบ อกหัก รักคุด ถูกทรยศหักหลัง มี

ค่าใช้จ่ายมาก ตามโฉลก..ทรัพย์วิบัติ ข้า

คนพลัดกระจัดกระจาย

แต่มียกเว้นส่วนน้อย สำาหรับท่านที่ 

ระยะนี้พฤหัสบดีเป็นศรีจร ผลคือแม้จะมี

เรื่องใจหายใจคว่ำาไม่ว่าจะเรื่องใด แต่โชค

จะช่วยนาทีสุดท้าย หรือท่านที่พฤหัสบดี

กำาลังเป็นกาลกิณีจร-ทางโหรสรรเสริญนัก

ว่าคุ้มภัยพิบัติให้แคล้วคลาดจากอันตราย 

ศัตรูหักโค่นไม่ได้ และโชคทางการเงินผ่าน

มือเสมอ อยากได้อะไรก็จะได้

การที่จะรู้ว่าระยะนี้พฤหัสบดีเป็น

ศรีหรือกาลกิณีจรหรือไม่ โปรดปรึกษาโหร

ประจำาตัว

เกณฑ์ร้ายมากกว่าดีราหูยังค้น

ทรัพย์ต่อตั้งแต่ต้นปี-29 มีนาคม  2565 

โดยอาการนี้เกิดความเดือดร้อนทางการเงิน 

เสียเครดิต ถูกหลอกลวง หลอกต้ม หรือ

บางท่านใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรใช้ พอใช้

ไปแล้วเกิดอาการไม่คุ้ม หรือบางท่านเสี่ยง

ซึ่งก็อาจจะได้มากเสียมาก หรือคนสนิทใส่

ความ (เริ่มมาตั้งแต่ 10 กันยายน 2563) 

โดยปรากฏการณ์นี้จะสิ้นสุดลงวันที่ 29 

มีนาคม 2565

เกณฑ์ดีมากกว่าร้ายหลังจากหยุด

ห้า หรือสามสิบปี 

และในโลก

งานของพวกท่านมี

บางจังหวะที่ศัตรูใหญ่

จะทะเลาะหรือรบ

กันทำาให้กระทบพวก

ท่านที่หาทางเอาตัว

รอดเอาตามโฉลก..

ให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำาณรงค์..ที่ผ่านมา

เห็นจะจะ เช่นเจ้านายสองคนรบกัน เจ้า

ชะตาเดือดร้อน

งานที่ต้องแบกและตีฝ่าคราวนี้จะ

เป็นงานสำาคัญ งานใหญ่ ที่จะนำาเกียรติยศ

ชื่อเสียงมาให้ตามระดับวาสนา แต่กว่าจะ

ได้รับรองส่วนใหญ่พวกท่านแทบจะโยนผ้า

ขาวยอมแพ้หรือถอดใจ (ตามอาการของ

พระเสาร์) แต่ขอให้คิดถึงเป้าหมายคือความ

มั่นคงของงานระยะยาวไว้ (ตัวอย่างเช่น 

เมืองที่รัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษ

กำาลังแบกภาระเรื่องโควิด-19)

ส่วนระยะที่งานจะไม่ค่อยก้าวหน้า-

นิ่งๆ-อืดๆ จนจะต้องถอยหลังหรือกลับ

มาทบทวนน่าจะเป็นช่วงระหว่าง 27 

พฤษภาคม-20 ตุลาคม 2565

เมื่อสู้งานไปก็อย่าลืมระวังค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้น เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อ

หรือแม่ หรือคู่ครอง หรือหุ้นส่วนในชีวิตทั้ง

หลายด้วย

เกณฑ์ลางเริ่มการปฏิวัติเรื่องการ

เงิน-การทำามาหาได้ครั้งใหญ่ครั้งเดียวใน

ชีวิตของพวกท่านเร่ิมต้ังแต่ 8 กรกฎาคม 

2565-กรกฎาคม 2572 (มฤตยูจร 0 เดินอยู่

ในราศีพฤษภ-ดินแดนของการทำามาหาได้)

เค้าลางของ การปฏิวัติใหญ่ตัวท่าน

และสิ่งแวดล้อม ทั้งหลายที่ปรากฏครั้ง

เดียวในชีวิตที่เริ่มเป็นมาตั้งแต่มีนาคม 

2559 กำาลังจะจบลง ชนิดที่ประมาณ

กรกฎาคม 2565 ท่านยืนอยู่หน้าบ้านก็จะ

ถามตัวเองว่า-ชีวิตมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร-

แน่นอน หากทำาได้ดีก็จะประสบความ

2565-วันสิ้นปี (มีเดินผิดปกติในราศีมีน)

พระเสาร์จร (7) เดินอยู่ในราศีมังกร

ตลอดปี 2565 (มีเดินผิดปกติในราศีมังกร)

ในปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนว

โน้ม เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้งดี-ร้ายที่

สำาคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษ

จะมีดังนี้

แนวโน้มดีมากกว่าร้าย-เริ่มตั้งแต่

ต้นปี 2565 (ต่อเนื่องจาก 9 พฤศจิกายน 

2564)-8 เมษายน 2565 เป็นระยะทอง

ของชีวิตสิบสองปีมีหนึ่งครั้งที่หัวหน้าเทวดา

ประจำาตัวจะคุ้มครองดวงชะตาได้เต็มที่ 

ทำาให้เหตุร้ายมากกลายเป็นร้ายน้อย-ร้าย

น้อยถูกปัดเป่าให้หายไป ไม่ว่าดาวอื่นจะ

กลุ้มรุมทำาร้ายเพียงใดก็จะรอดได้

อีกทั้งเกณฑ์นี้จะดลบันดาลให้ชีวิต

รุ่งเรือง มีโชคลาภ ตามโฉลก..จะฟุ่งเฟือง

คนลือเลื่องลาภเหลือหลาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากรายได้พิเศษต่างๆ สุขทาง

ใจ การสังคมจะส่งผลดีให้ มิตรให้ความ

อุปการะ (มียกเว้นสำาหรับท่านที่พฤหัสบดี

เป็นกาลกิณีจร)

แนวโน้มร้ายมากกว่าดี-ตั้งแต่ 8 

เมษายน-สิ้นปี 2565-โชคดีที่พวกท่านส่วน 

ราหูค้นทรัพย์แล้วคือตก-หรือได้ตำาแหน่ง

ใหม่หรือสถานะใหม่ เริ่ม 29 มีนาคม 

2565-สิ้นปี (ช่วงราหูจรทับลัคนา)

ท่านที่โชคดีอาจจะได้ตำาแหน่งใหม่ 

ส่วนท่านที่โชคร้ายอาจจะตกจากตำาแหน่ง

ตามโฉลก..ราหูมาต้องลัคน์ แม้นสูงศักดิ์

สุราลัย จะจากพรากยศไกร ลำาบากใจไฟ

เผาผลาญ..

แต่ไม่ว่าจะดี-ร้ายอย่างไรช่วงราหูทับ

ลัคนานี้ต้องระวังปรากฏการณ์ถูกหลอกใช้

ไว้บ้าง ดังนิทานโหรนายพรานหลงป่า นก

สงสารบินพาออกจากป่า เมื่อพ้นป่าแล้ว

นายพรานจับนกปิ้งกิน

พึงสงัเกตอีกดว้ยวา่ชว่งนี้พวกทา่นจะ

กล้าหาญผิดสังเกต เพื่อนฝูงมากมาย หรือ

มีรายได้พิเศษเพิ่มเติมมาให้ (ราหูเป็นดาว

ลาภะของพวกท่าน) หรือลงทุนเสี่ยงโชค

สนั่น แต่ก็อีกนั่นแหละระวังอวิชาชาหรือ

มืดมัว มองในแง่ดีเกินไปอาจจะเกิดเรื่อง

เสียหายเพราะดาวตัวนี้ เปลี่ยนจากลาภ

เป็นโลภได้ง่ายมาก

เกณฑ์ ไม่ว่าจะดี-ร้ายก็ควรต้องเริ่ม

ต้นรอบใหม่ด้านงาน-กิจการหลักไปอีก

ตลอดปีด้วยความหนักหน่วงแบกภาระ

แทบจะถอดใจ (เกณฑ์นี้เป็นมาตั้งแต่

ประมาณ 1 มีนาคม 2563) เช่นบางท่าน

เพิ่งเรียนจบก็เริ่มงาน หรือบางท่านเปลี่ยน

งานจากลูกจ้างมาทำากิจการเอง หรือบาง

ท่านไปเป็นลูกจ้าง หรือบางท่านทำางาน

มานานก็เป็นระยะที่วางแผนจะเกษียณ 

เป็นต้น โดยเกณฑ์นี้พวกท่านคงได้ใช้เป็น

ฐานอาชีพไปอีกนาน เช่นอาจเป็นรอบสิบ

สำาเร็จล้ำาเลิศ จากทำาได้ไม่ดีตัวท่านก็จะ

ล้มลุกคลุกคลาน

หลังจากนี้ ไปพวกท่านจะ เดินหน้า

เข้าสู่การปฏิวัติใหญ่ทางการเงิน การทำามา

หาได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เป็นระยะเวลา

เจ็ดปี ในระดับที่เมื่อถึงกรกฎาคม 2572 

แล้วยืนอยู่หน้าบ้านท่านจะถามตัวเองว่า-

ฐานะทางการเงินมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร-

ปกติแล้วมนุษย์ไม่ชอบการ

เปลี่ยนแปลง แต่สำาหรับท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีเมษเป็นมนุษย์ที่ส่วนใหญ่ความริเริ่มจะ

ชั้นเยี่ยม ชอบทำาอะไรก่อนคนอื่น จึงไม่ค่อย

จะน่ามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเรื่องการ

ทำามาหากิน คำาแนะนำาคือ เมื่อท่านรู้สึก

ว่าอึดอัด-ไม่ใช่แล้วเรื่องการทำามาหาได้ 

ท่านต้องชิงเปลี่ยนแปลงก่อน หากท่านไม่

เปลี่ยนท่านจะถูกเปลี่ยน ถ้าฝืนได้ท่านจะ

ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด ฉะนั้น กล้า

ปฏิวัติทำาในสิ่งใหม่ๆ ล้ำาสมัย

ไม่ว่าจะน่าหวั่นไหวแค่ไหนมฤตยู

ดาวอาเพศนี้โดยพื้นฐานเป็นตัวแทนโชค

ลาภ ความสำาเร็จของชีวิตพวกท่านจริงอยู่

กระบวนการการปฏิวัติทางการเงินนี้อาจ

จะยุ่งยากเสียหาย วุ่นวายในระยะเริ่มต้น 

แต่หวังได้ว่าจะดีเมื่อปลายมือหลังจากผ่าน

ความยุ่งยากในแต่ละรอบไปในระยะเจ็ดปีนี้

วาระสำาคัญสำาหรับตัวพวกท่านส่วน

ใหญ่ในรอบปี

ระยะโดดเด่นเจิดจ้าตามระดับ

วาสนา-26 กุมภาพันธ์-7 เมษายน 2565

ระยะโชคดี 7 เมษายน-17 

พฤษภาคม 2565

อึดอัดคล้ายถูกจำากัดเสรีภาพ 

หรือถูกทรยศหักหลัง-ใช้จ่ายมาก 17 

พฤษภาคม-26 มิถุนายน 2565

ระยะยืนได้มั่นคงของปีแต่ระวัง

อารมณ์ฉุนเฉียวจากศัตรู 26 มิถุนายน-9 

สิงหาคม 2565

หาเงินได้มาก-อาจได้มรดกหรือของ

เก่าแต่ใช้มาก-ใจอ่อนกับเพศตรงข้ามสุ่มเส่ียง

เกิดเรื่องชู้สาว 9 สิงหาคม-3 ตุลาคม 2565

ชีวิตอื่นๆ-คล้ายไม่ก้าวหน้าหรือถอย

หลัง 17 พฤศจิกายน-สิ้นปี 2565.

แมหมอ
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ทางการเกษตรของ พล.อ.ประยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมา เช่น ราคา

ยางพารา ราคาข้าว มะนาว กระทั่งมาถึงผักชีที่มองกันว่า กว่าผักชี

จะโตก็ใช้เวลาร่วมเดือน ซึ่งถึงเวลานั้นพื้นที่น้ำาท่วมก็ลดแล้ว และ

หากผักชีออกมาพร้อมกันกับของเกษตรกร ก็จะเป็นการแทรกแซง

กลไกการตลาด ทำาให้ราคาตกต่ำาเข้าไปอีก

ส่วนในภาคการเมืองอย่าง พรรคก้าวไกล ก็ออกมาแซะ

วิสัยทัศน์ของผู้นำา โดยมองว่าจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ตอกย้ำา

ความสิ้นหวังของประชาชนในประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้

เลี้ยงปลาตอนที่มีน้ำาท่วม หรือช่วงที่ราคามะนาวแพง ก็แนะนำา                                                                                

พี่น้องประชาชนให้ปลูกมะนาวกินเอง มาวันนี้ก็ให้ทหารปลูกผักชี

อีก 

แต่อย่างไรก็ตาม สำาหรับประเด็นปลูกผักชีในพื้นที่ทหารที่

วิจารณ์กันหนักในขณะนี้ สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ได้ติดตาม

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากราคาผักแพง จึงได้พูด

เปรยๆ ขึ้นมาในช่วงก่อนเข้าวาระการประชุม ครม. โดยเป็นการ

พูดถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่แพงขึ้นเนื่องจากน้ำาท่วม และได้

แนะการปลูกผักชีในพื้นที่ทหาร โดยเป็นการพูดเพียงสั้นๆ 

ขณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เช่น นาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ (พณ.) ก็ได้อธิบายในที่ประชุมถึงปัจจัยที่ทำาให้ผักราคา

สูง ทั้งเรื่องราคาปุ๋ย รวมถึงเรื่องรถโมบายล์ขายผักราคาถูกที่ พณ.

จัดไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการเฉพาะหน้าแล้ว 

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ พล.อ.ประยุทธ์มีไอเดียให้ปลูกผักชีใน

พื้นที่ทหารนั้น เริ่มจากมองว่าการจะเพิ่มปริมาณก็ต้องเพิ่มพื้นที่

ปลูก และพื้นที่ของทหารมีการนำาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้อยู่

แล้ว เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ หรืออื่นๆ ซึ่งทำากันมาเนิ่น

นานแล้ว 

เรียกว่ามีพื้นที่พร้อมปลูกได้ทันที ไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียม

พื้นที่ เตรียมหน้าดินอะไร จึงเลือกใช้พื้นที่ของทหารที่พร้อมปลูกได้

ในระยะเฉพาะหน้านี้ จะได้เก็บเกี่ยวได้ทันท่วงทีเพื่อลดความเดือด

ร้อนของประชาชน

ส่วนที่มีการโจมตีวิสัยทัศน์ของผู้นำานั้น พล.อ.ประยุทธ์

รับทราบและยืนยันแล้วว่า มีเจตนาที่ดี หวังแบ่งเบาภาระของ

ประชาชนจริงๆ.

อีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ แต่หลังจากเปิดรับ

สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต.ไม่นาน ก็เกิดประเด็นที่ต้องถกเถียง

กันอย่างหนักเมื่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือด่วนถึงกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกและนายก อบต. หรือผู้ช่วยหาเสียงผู้

สมัครรับเลือกตั้ง ให้งดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อความสุจริตและ

เที่ยงธรรม

ทำาให้เรื่องนี้เสียงแตกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่เห็นด้วย

และไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะฝ่ายไม่เห็นด้วยคือกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ให้เหตุผลหลักคือ อสม.คือแกนหลักในการช่วยป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19

 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

อบต. จะเห็นได้ว่ามี อสม.ลงสมัครเป็น อบต.และเป็นผู้ช่วยหาเสียง

เป็นจำานวนมาก ประเด็นสำาคัญสุดคือ การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.

ต้องใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไป

โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้

หมายความว่า บางครั้งที่ อสม.เข้าไปในชุมชนเพื่อดูแลเรื่อง

อนามัยต่างๆ ทั้งการวัดความดัน เดินสายเผยแพร่ความรู้ป้องกัน

โรคต่างๆ แต่หมวกอีกใบที่ อสม.บางรายสวมอยู่คือ ผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง อบต. หรือผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งดูจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่

โปร่งใส เพราะระหว่างที่สวมหมวกเป็น อสม.ก็อาจจะหาเสียง

ควบคู่กันไปด้วย 

ทำาให้ อสม.กลุ่มนี้จะได้เปรียบกลุ่มอื่นหรือไม่

ข้อสันนิษฐานดังกล่าวทำาให้ กกต.เกรงว่าอาจเกิดความสุ่ม

เสี่ยงที่ อสม.จะปฏิบัติตัวในช่วงที่ตัวเองหาเสียงอย่างผิดกฎหมาย 

บวกกับได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำานวนมากในการที่ อสม.เป็น

ผู้ช่วยหาเสียง ดังนั้นการออกหนังสือแจ้งเช่นนั้นก็เพื่อให้ผู้สมัคร

ที่เป็น อสม.และผู้ช่วยหาเสียงทราบ และระมัดระวังตัวในการหา

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
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12 ในประเทศ

ารทำาธุรกรรมใดๆ ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา  กฎหมายเรียกผู้ทรงสิทธิตามสัญญา

ว่าเจ้าหนี้ ส่วนผู้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใน

สัญญาเรียกว่าลูกหนี้ เช่น การกู้ยืม ผู้กู้มีหน้า

ที่ต้องชำาระเงินคืน ผู้กู้จึงเป็นลูกหนี้ หรือการซื้อขาย ผู้

ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่ขาย ส่วนผู้ซื้อมีหน้าที่

ต้องชำาระราคา ดังนี้ ถือว่าทั้งผู้ซื้อผู้ขายเป็นลูกหนี้ใน

ส่วนที่ตนมีหน้าที่ เป็นต้น หากลูกหนี้มีเจตนาโกงไม่

ปฏิบัติตามข้อตกลง เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลเรียกร้องให้

ลูกหนี้ชำาระหนี้ ได้  

การที่ลูกหนี้ ไม่ชำาระหนี้หรือโกงเจ้าหนี้ ปกติแล้ว

ถือว่าเป็นเรื่องทางแพ่ง ที่คู่สัญญาคือเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้อง

ร้องให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ ซึ่งมีกระบวนการบังคับในทาง

ทรัพย์สิน เช่น บังคับให้ไปจดทะเบียนส่งมอบทรัพย์ตาม

สัญญา หรือยึดทรัพย์ของลูกหนี้ขายทอดตลาดแล้วนำา

เงินมาชำาระหนี้ เป็นต้น 

แต่การโกงเจ้าหนี้มีอีกลักษณะหนึ่งที่กฎหมาย

ถือว่าเป็นความผิดอาญา นั่นก็คือ

ลูกหนี้ในหนี้ธรรมดาไปดำาเนินการยักย้ายซ่อนเร้น

หรือโอนทรัพย์ไปให้ผู้อื่นเพื่อหวังผลจะได้ไม่ถูกบังคับคดี 

หรือลูกหนี้ในหนี้จำานำา ไปทำาให้ทรัพย์อันตนจำานำาไว้เสีย

หายหรือเสื่อมค่า เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำานำา 

ซึ่งมีบทบัญญัติฐานความผิดอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญา ดังนี้

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ในหนี้จำานำา

มาตรา 349 บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาไปเสีย ทำาให้

เสียหาย ทำาลาย ทำาให้เสื่อมค่าหรือทำาให้ไร้ประโยชน์

ซึ่งทรัพย์อันตนจำานำาไว้แก่ผู้อื่น ถ้าได้กระทำาเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้รับจำานำา ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

2 ปี หรือปรับไม่เกิน  40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” 

ความผิดในกรณีแรกนี้ เป็นการโกงเจ้าหนี้ในหนี้

จำานำา หนี้จำานำาหมายความว่า สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

เรียกว่าผู้จำานำาส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอีก

คนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองเรียกว่าผู้รับจำานำาเพื่อประกัน

การชำาระหนี้ เช่น  ลูกหนี้กู้ยืมเงินโดยมอบแหวนเพชร

หรือเครื่องประดับทองคำา ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน

การชำาระหนี้ เป็นต้น กรณีนี้กฎหมายห้ามลูกหนี้ ไปเอา

ทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นมาโดยพละการ หรือไปทำาให้

ทรัพย์นั้นเสียหายหรือเสื่อมค่า มิฉะนั้นถือเป็นความผิด

อาญา

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ในหนี้ทั่วไป

มาตรา 350 บัญญัติว่า “ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของ

ตนหรือของผู้อื่นได้รับชำาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำาระหนี้ ย้าย

ไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็

ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำานวนใดอันไม่เป็นความจริง

ก็ดี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน  2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” 

ความผิดในกรณีหลังนี้จะมีลูกหนี้กระทำาผิดโดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์กันมาก เพราะเมื่อรู้ว่ากำาลังจะถูก

ฟ้องหรือศาลตัดสินให้ชำาระหนี้แล้ว ก็รีบทำาการโอน

ทรัพย์สินไปให้ญาติหรือผู้อื่นถือแทนเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้

บังคับคดีได้ ซึ่งจะเป็นความผิดทั้งลูกหนี้ผู้ โอนและผู้รับ

โอนที่สมรู้ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากการโอนจำาหน่ายทรัพย์ของลูก

หนี้ ได้กระทำาก่อนที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาล ก็

ไม่ถือว่าลูกหนี้มีความผิด หรือลูกหนี้ทำาการโอนจำาหน่าย

ทรัพย์แม้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว แต่

หากลูกหนี้โอนจำาหน่ายไปเพื่อนำาเงินนั้นมาชำาระหนี้แก่

เจ้าหนี้ ก็ไม่ถือเป็นความผิดเช่นกันเพราะไม่มีเจตนา

เพื่อมิให้เจ้าหนี้ ได้รับชำาระหนี้

และที่สำาคัญมีปัญหาถกเถียงกันมากว่า กรณี

ลูกหนี้ ไม่มีเงินชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จึงได้ทำาการปิด

ร้านหรือย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นจะเป็นความผิดด้วย

หรือไม่ ซึ่งหากดูตามบทบัญญัติข้างต้นแล้วจะเห็นว่า 

กฎหมายห้ามเฉพาะการกระทำาเกี่ยวกับทรัพย์สินของ

ลูกหนี้เท่านั้น หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้ ได้ โอน

ทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ผู้อื่นแล้ว ย่อมไม่มี

ความผิดทางอาญาเช่นกัน.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้’  

อสม.ลง อบต.ควรหยุดทำ�หน้�ที่?

เสียงและดำาเนินการต่างๆ ไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มได้คุ้มเสีย ระหว่างความเห็นของ

กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ อสม.ทำาหน้าที่ต่อไปในช่วงการ

เลือกตั้ง กับความเห็นของ กกต.ที่อยากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงนั้น ดูเหมือนว่าความเห็นของ กกต.

จะดีกว่า

เหตุผลหลักคือ เมื่อดูบทลงโทษข้อห้ามการหาเสียงเลือก

ตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.2562  มีบทลงโทษที่สูงพอสมควร ในมาตรา 126 วรรคหนี่ง 

ระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสน

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำาหนด 

20 ปี ซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่สูง ถ้ามี อสม.รายใดทำาผิดกฎหมาย 

แน่นอนว่าต้องถูกจำาคุก

 และปัญหาที่ตามมาคือ บุคลากร อสม.ที่มีบทบาทในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก็จะมีน้อยลง รวมถึงใน

อนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่า

เดิมหรือไม่ เพื่อการป้องกันเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กกต.มีความ

รอบคอบอยู่พอสมควร

ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงแค่การขอความร่วม

มือจากกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวง

สาธารณสุขเองที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ว่าสุดท้ายจะยอมทำาตาม

ข้อเสนอแนะของ กกต.หรือไม่.

หลังจากมีเสียงโอดครวญราคาผักแพงมากในช่วงนี้ เมื่อ

พื้นที่ภาคกลางที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกผักประสบปัญหาน้ำาท่วม จึง

ทำาให้ผักหายไปจากท้องตลาดและมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก 

โดยเฉพาะผักชีที่มีราคาแพงสุดถึงกิโลกรัมละ 400 บาท ทำาให้

ประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อน จนเกิดกระแสโจมตีรัฐบาลและเร่งรัด

ให้แก้ไขปัญหาเป็นการด่วน 

กระทั่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออก

มาเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการ

เกษตร โดยเฉพาะผักชีที่มีราคาแพง จึงสั่งการในที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ให้นำาพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชี เพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวนำามา

ประกอบอาหาร

หลังไอเดียปลูกผักชีในพื้นที่ทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ถูก

เผยแพร่ออกไป และมีการนำาไปตัดประโยคเผยแพร่เพียงสั้นๆ ว่า     

“นายกฯ สั่งใน ครม.ให้ปลูกผักชีในพื้นที่ทหาร เพราะผักชีกำาลัง

แพง” จนทำาให้ โลกโซเชียลวิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะเรื่อง

วิสัยทัศน์ของผู้นำา 

ทั้งยังมีการขุดคุ้ยไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล

ดไตรมิตรวิทยารามที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำา เป็น

พระพุทธรูปทองคำาบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  ได้รับ

การบันทึกไว้ในหนังสือกินเนสส์บุ๊กฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๔ หน้า 

๒๒๑ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางของผู้มีจิตศรัทธาจาก

ทั่วทุกมุมโลก ขอเพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อมาสักการะหลวงพ่อ

ทองคำา ปูชนียวัตถุที่มีคุณค่ามาก   

จากหัวถนนเยาวราช ถนนสายทองคำาของเมืองไทย  มอง

เห็นพระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตร

วิทยาราม ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

สืบไป แสดงให้ประจักษ์ถึงศรัทธาของผู้คนจากทั่วโลก เป็นศูนย์

รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งปวง ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่

เคียงคู่ชุมชนเยาวราชอีกด้วย ทั้งนี้พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น 

อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการ

ฝ่ายออกแบบพระมหามณฑปฯ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก

กรมศิลปากร ร่วมกันสร้างสรรค์พุทธสถาปัตยกรรมไทยอันทรง

คุณค่าหลังนี้ 

หลวงพ่อทองคำา หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็น

พระพุทธรูปที่มีอายุตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานใน

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีข้อความว่าพระพุทธรูปทองคำาขนาดใหญ่ 

สกุลช่างของหลวงพ่อทองคำาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นศิลปะยุค

สุโขทัยบริสุทธิ์ อยู่ในช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ถึง

พระมหาธรรมราชาลิไท คาดหมายว่าหลวงพ่อทองคำามีอายุ

กว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว ทั้งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นศิลปะ

แบบสุโขทัยที่มีความงดงาม อ่อนช้อย เป็นต้นแบบของการ

สร้างพระพุทธรูปในสมัยต่อๆ มา อิริยาบถประดุจเคลื่อนไหว

ได้ เสมือนเป็นพระพุทธรูปที่เกิดจากเทพเนรมิต ศิลปินยุคเฟื่อง

ฟูเท่านั้นจึงสามารถถ่ายทอดออกมาได้ ก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่

เข้ามานมัสการเสมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา

ประทับอยู่เบื้องหน้า  

นับเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปีที่หลวงพ่อทองคำาอยู่

คู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นสิ่งมหัศจรรย์และทรงคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและมีมูลค่าอย่างหา

ที่เปรียบมิได้ มีข้อสันนิษฐานว่าก่อน พ.ศ.๒๓๔๔ หลวงพ่อทองคำา

ประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ ตลอดสองศตวรรษแห่งความรุ่งเรือง

ของอาณาจักรสุโขทัย ชาวสุโขทัยได้สร้างสรรค์ศิลปะอันพิสุทธิ์ไว้

มากมาย ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำาค่าให้คนรุ่นหลัง

ได้กราบเคารพบูชาและได้เรียนรู้ภูมิปัญญา

พ.ศ.๒๓๔๔  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช (รัชกาลที่๑) ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้

มีการชะลอหลวงพ่อทองคำาซึ่งยังเห็นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

ขนาดใหญ่ มาประดิษฐานไว้ที่วัดพระยาไกร ต่อมาเมื่อพระ

ยาโชฏึกราชเศรษฐี (เจ้าสัวบุญมา) บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่ง

นี้  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

พระราชทานนามว่าวัดโชตนาราม เพื่อเป็นเกียรติแก่พระ

ยาโชฏึกราชเศรษฐี

พ.ศ.๒๔๗๔ บริษัท อิสต์เอเชียติ๊ก จำากัด ดำาเนินการเกี่ยว

กับสัมปทานป่าไม้ ได้ขอเช่าสถานที่ของวัดโชตนารามทั้งหมด

เพื่อดำาเนินกิจการของบริษัท เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงรื้อถอน

เสนาสนะสงฆ์ที่ทรุดโทรมจนหมดสิ้น คงเหลือไว้เพียงพระวิหาร

และพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นและพระพุทธรูปสำาริด ซึ่ง

องค์พระมีขนาดใหญ่พอๆ กันเพียง ๒ องค์ที่ยังคงประดิษฐานอยู่

ที่นั่น 

พ.ศ.๒๔๗๘ คณะสงฆ์นำาโดยสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขม

จารี) เจ้าคณะแขวงล่าง เห็นว่าจะปล่อยให้พระพุทธรูปตั้งอยู่ที่

เดิมต่อไปดูจะไม่เป็นการสมควร จึงมีเถรบัญชาให้วัดสามจีนและ

วัดไผ่เงินโชตนารามอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้งสององค์ไป

เก็บรักษาไว้

วัดไผ่เงินโชตนารามได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำาริดไป

ประดิษฐาน ขณะที่วัดไตรมิตรวิทยารามครั้งมีชื่อว่าวัดสามจีน 

โดยพระมหาเจียม กมโล ได้เป็นประธานอัญเชิญพระพุทธรูป

ปูนปั้นมาประดิษฐานไว้ที่วัด และสร้างเพิงสังกะสีไว้กันแดดกัน

ฝนเป็นการชั่วคราวด้านข้างพระเจดีย์ทางทิศตะวันออกของพระ

อุโบสถหลังเก่า 

๒๕ พ.ค.๒๔๙๘ วัดสามจีนซึ่งต่อมาได้มีชื่อเป็นทางการ

ว่าวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างพระวิหาร

หลังใหม่ขึ้นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปูนปั้น ทางวัดได้จัด

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นประดิษฐานบนพระวิหาร  

ระหว่างยกองค์พระก็ได้เกิดอุบัติเหตุเชือกขาดเพราะทานน้ำา

หนักไม่ไหว ทำาให้องค์พระตกกระแทกพื้น ในขณะกำาลังสำารวจ

องค์พระเพื่อหาทางอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิหาร ได้

พบรอยปูนร้าวบริเวณพระอุระ (อก) เมื่อกะเทาะออกมาพบ

ว่ามีการลงรักฉาบผิวภายในไว้อีกชั้นหนึ่ง ภายใต้ปูนปั้นและ

รักคือทองคำาอร่ามตา ด้วยภูมิปัญญาปั้นหล่อและการอำาพราง

เพื่อปกป้ององค์พระทองคำาจากอริราชศัตรู พระทองคำาจากยุค

สุโขทัยจึงอยู่รอดสืบทอดเป็นปูชนียวัตถุล้ำาค่าที่มิอาจประเมิน

มูลค่าได้

นับจากนั้นพระพุทธรูปทองคำาได้ประดิษฐาน ณ วัด

ไตรมิตรวิทยารามอย่างถาวรมาจนถึงปัจจุบัน นำาความผาสุก

ร่มเย็นมาสู่ชาวชุมชนและเสริมส่งความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนา

ให้ยั่งยืนนาน 

บริเวณชั้น ๒ ของอาคารมีศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช 

เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของชุมชนเยาวราช

ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ไทย แบ่งการ

จัดแสดงเป็น ๖ ส่วน ส่วนที่ ๑ เติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมี ส่วนที่ 

๒ กำาเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ ๓ เดินทางสู่ยุค

ทอง ส่วนที่ ๔ ตำานานชีวิต ส่วนที่ ๕ พระบารมีปกเกล้าฯ  ส่วน

ที่ ๖ ไชน่าทาวน์วันนี้ 

บริเวณชั้น ๓ มีนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร 

เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน ผู้ชมยัง

ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างไทยโบราณในการหล่อพระพุทธรูปขนาด

ใหญ่ การพอกปูนทับองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ด้วย

การจัดแสดงแบบจำาลองอธิบายขั้นตอนการพอกปูน

หนังสือพระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณ

ปฏิมากร สถิตศรัทธาสถาพร เป็นหนังสือที่ระลึกในงานสมโภช

พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อ

ทองคำา) วัดไตรมิตรวิทยาราม บันทึกการรวมพลังศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนและชุมชนเยาวราช เป็นหนังสือที่ควรซื้อไว้เป็น

เจ้าของ ทั้งยังรวบรวมร้านอาหารย่านไชน่าทาวน์ดึงดูดนักชิม

จากทั่วโลกให้มาสัมผัสด้วยตัวเอง....เป็นคู่มืออย่างดีในการเดิน

ทางท่องเที่ยวเยือนเยาวราชในช่วงเมืองไทยเปิดเมืองเพื่อนัก

ท่องเที่ยว...

หลวงพ่อทองคำ�วัดไตรมิตรวิทย�ร�มบนถนนเย�วร�ช

กินเนสส์บุ๊กบันทึกพระพุทธรูปทองคำ�บริสุทธิ์ขน�ดใหญ่ที่สุดในโลก

ก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

วั

ทำ�ไมต้องปลูกผักชีในที่ดินทห�ร?
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13กีฬา

จายติดโผ18นักปั่นชั้นนำา

สู้ศึกยูซี ไอ แทร็ค แชมเปียนส์ลีก
ไทยโพสต์ • จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ได้

รับเลือกจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ 

หรือยูซีไอ เป็น 1 ใน 18 นักปั่น

ประเภทลู่ระยะสั้นชั้นนำาของโลก ที่

มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่ “แชมป์ชนแชมป์” ยูซีไอ 

แทร็ค แชมเปียนส์ลีก 2021 รายการ

ใหญ่ส่งท้ายปี 2564 รวม 5 สนาม ทั้ง

ประเภทคีรินและสปรินต์

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหม

กระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิด

เผยว่า สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซี

ไอ) ประกาศรายชื่อนักปั่นประเภทลู่ชั้น

นำาของโลก จำานวน 36 คน แยกเป็นลู่

ระยะสั้น 18 คน และลู่ระยะกลาง 18 

คน ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่ “แชมป์ชนแชมป์” ยูซีไอ 

แทร็ค แชมเปียนส์ลีก 2021 รายการ

ใหญ่ส่งท้ายปี 2564 และนักปั่นมือหนึ่ง

ทีมชาติไทย “ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 

ติดโผเป็น 1 ใน 18 นักปั่นระยะสั้น                                              

ที่จะได้สิทธิ์ลงชิงชัยการแข่งขันที่จะมี

ขึ้น 5 สนามในเดือนพฤศจิกายน และ

ธันวาคม

พลเอกเดชากล่าวว่า การคัดเลือก

นักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันยูซีไอ แทร็ค 

แชมเปียนส์ลีกดังกล่าว ที่จะมีการ

แข่งขันทั้งสิ้น 5 สนาม ประกอบด้วย 

วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่เมืองมายอร์กา 

ประเทศสเปน, วันที่ 27 พ.ย. ที่เมืองพา

เนเวซิส ประเทศลิทัวเนีย, วันที่ 3 และ 

4 ธันวาคม ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

และสนามสุดท้าย วันที่ 11 ธันวาคม ที่

กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ซึ่งยูซี

ไอคัดเลือกจากนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่น

ในการแข่งขันรายการใหญ่ของยูซีไอ ทั้ง

เนชั่นส์คัพ, โอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขัน

ประเภทลู่ชิงแชมป์โลก โดยนักปั่นทั้ง 18 

คนในลู่ระยะสั้นจะต้องลงแข่งขันสอง

รายการ คือ สปรินต์ และคีริน ในขณะที่

นักปั่นระยะกลางจะแข่งขันรายการอีลิมิ

เนชั่น และสแครตช์ ในการแข่งขันแต่ละ

สนามเพื่อเก็บคะแนนสะสม เมื่อครบทั้ง 

5 สนามแล้ว ก็จะจัดอันดับหาแชมป์สุด

ยอดแต่ละประเภท โดยการแข่งขันจะมี

การถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทางยูโรสปอร์ต 

และทางอินเทอร์เน็ต โดยโกลบอล ไซคลิง 

เน็ตเวิร์ค หรือ GCN

“นอกจากนี้ ในแต่ละสนามก็ยังจะ

มีคะแนนสะสมบุคคลโลกในแต่ละประ

เภททั้งสปรินต์และคีริน รวมถึงเมื่อสิ้นสุด

การแข่งขันสนามที่ 5 ก็ยังจะมีคะแนน

โบนัสสำาหรับนักปั่นทั้ง 18 คน โดย

แชมป์คะแนนรวมจะได้คะแนนสูงถึง 

900 คะแนน ซึ่งก็จะหารสองสำาหรับ

ในแต่ละประเภท คือสปรินต์และคีริน 

ประเภทละ 450 คะแนน โดยจายมี

กำาหนดเดินทางจากศูนย์ฝึกจักรยาน

โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งหน้า

ไปยังเมืองมายอร์กา ประเทศสเปน วัน

ที่ 4 พฤศจิกายน และเมื่อแข่งขันจบ

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ก็จะเดินทาง 

กลับสวิสทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับ

สนามสองที่ประเทศลิทัวเนียในวันที่ 27 

พฤศจิกายน” พลเอกเดชากล่าว

พลเอกเดชากล่าวอีกว่า การ

แข่งขันรายการแชมป์ชนแชมป์ดัง

กล่าวเป็นแผนงานเพื่อยกระดับความ

นิยมกีฬาจักรยานประเภทลู่ของยูซี

ไอให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และก็เป็น

โอกาสดีของจายซึ่งเป็น 1 ใน 2 นัก

ปั่นเอเชียที่ได้เข้าชิงชัยในการแข่งขัน

ระยะสั้นแทร็ค แชมเปียนส์ลีก ที่จะ

มีโอกาสได้แข่งขันรายการใหญ่กับนัก

ปั่นระยะสั้นชั้นนำาของโลก ที่จะมีทั้ง 

แฮรี ลาฟเรเซน แชมป์โลกคีรินคน

ปัจจุบันชาวเนเธอร์แลนด์, เควิน ควิน

ตาโร ชาวาโร มือหนึ่งโลกคะแนนสะสม

คีรินชาวโคลอมเบีย รวมถึงโอกาสที่

จะมีคะแนนสะสมคีรินและสปรินต์ที่

เป็นสองรายการหลักในโอลิมปิกเกมส์

อย่างเป็นกอบเป็นกำา สำาหรับการควอ

ลิฟายโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส 

ขอนแก่น • พชร คงวัดใหม่ ลุ้นแชมป์ที่ 2                                     

ในรอบ 3 สัปดาห์ หลังหวดเข้ามาอีก 7 

อันเดอร์พาร์ 65 รวมสามวัน 11 อันเดอร์

พาร์ 205 นำาเด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 

หนึ่งสโตรกก่อนเข้ารอบสุดท้ายกอล์ฟอาชี

พออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ 

อีสาน โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 

ล้านบาท ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น 

กอล์ฟคลับ ระยะ 7,491 หลา พาร์ 72 

จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสม

คะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ 2021 จัดแข่งขันภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากการ

สนับสนุนโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงสปอน

เซอร์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วม

กันจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ อีสาน โอเพ่น 

2021” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท 

ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2564 ณ 

สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ 

ระยะ 7,491 หลา พาร์ 72 ผู้ชนะจะรับเงิน

รางวัลไปครอง 450,000 บาท และอันดับ

โลก 5 คะแนน

รอบสามของการแข่งขันเมื่อวันที่ 

6 พ.ย.ที่ผ่านมา “แชมป์เก่า”  พชร คงวัด

ใหม่ นักกอล์ฟวัย 22 จากสงขลา ที่เมื่อ

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งคว้าแชมป์ออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่ 6 ในชีวิต ใน

การแข่งขันที่บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ต 

จ.ชลบุรี ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะในรอบสามที่เก็บเพิ่มอีก 8 เบอร์

ดี้ ซึ่งรวมถึงการเก็บ 3 เบอร์ดี้ในการเล่น

สี่หลุมสุดท้ายก่อนจบรอบสาม 7 อันเดอร์

พาร์ 65 ดีที่สุดของวัน พร้อมขยับขึ้นไปรั้ง

จ่าฝูงด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205

พชรเปิดเผยหลังจบรอบสามว่า  

“วันนี้สามารถเล่นตามเกมแพลนได้ค่อน

ข้างดีครับ อาจจะมีช่วงเก้าหลุมแรกท่ีมีพัตต์

สะบัดปากไป 2-3 หลุม แต่โดยรวมแล้ว

ถือว่าเกินคาดหมายครับสำาหรับการตีเข้ามา 

7 อันเดอร์ เพราะก่อนแข่งผมตั้งเป้ากับตัว

เองไว้ว่าจะขอทำาวันละ 3 หรือ 4 อันเดอร์ 

สรุปผลสิงห์ อีสาน โอเพ่น รอบสาม 

(สนามพาร์ 72)

205 พชร คงวัดใหม่ 69-71-65

206 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ 

69-69-68

207 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย 71-66-

70, จณัตว์ สกุลพลไพศาล 69-67-71

70-71-70

212 ชัพชัย นิราช 70-71-71, ชลทิต

ย์ ชื่นบุญงาม 69-71-72

213 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย 71-

71-71, ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ 69-72-72

214 เนติพงศ์ ศรีทอง 72-73-69, 

นพรัฐ พานิชผล 75-68-71, ภาณุวิชญ์ 

แต่มาวันที่สองที่ทำาเข้ามาเพียง 1 อันเดอร์ 

ก็ไม่เป็นอะไร เนื่องจากเราไม่ได้หลุดมาก 

แล้วมาวันนี้กดลึกหน่อย ทำาให้ โดยรวมแล้ว

โอเคเลยครับ”

นักกอล์ฟวัย 22 ปีจากสงขลาที่กำาลัง

ลุ้นจะคว้าแชมป์สิงห์ อีสาน โอเพ่น ที่สิงห์

ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เป็นสมัยที่สาม

ต่อจากชัยชนะเมื่อปี 2016 และ 2020 

ยังเผยถึงโอกาสของเขาด้วยว่า “ก็

เล่นไปตามเกมครับ หลุมไหนสู้ได้

ก็สู้ หลุมไหนไม่ควรสู้ก็วาง รอบ

สุดท้ายคิดว่าอยู่ที่เกมพัตต์ ถ้าพัตต์

ดีสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เยอะก็

อาจจะทำาได้ครับ”

ส่วน เด่นวิทย์ เดวิด 

บริบูรณ์ทรัพย์ อดีตนักกอล์ฟ

ทีมชาติไทยท่ีเพ่ิงเทิร์นโปรเมื่อ

เดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา ยังมีลุ้นท่ีจะ

คว้าแชมป์ระดับอาชีพรายการแรกใน

ชีวิตหลังจบรอบสามด้วยการทำาเข้ามา 4 

อันเดอร์พาร์ 68 จาก 6 เบอร์ด้ีและ 2 โบก้ี 

ผ่าน 54 หลุมตามหลังผู้นำาเพียงสโตรกเดียว

ท่ีสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206

ขณะท่ี จณัตว์ สกุลพลไพศาล หนุ่ม

วัย 31 ปีจากระยองท่ีออกสตาร์ทรอบสามใน

ฐานะผู้นำา ทว่าอดีตแชมป์เอเชียนดีเวลล็อป

เมนต์ทัวร์เมื่อปี 2015 ท่ีมาเลเซียเสียไป 2 

โบก้ีในช่วงเก้าหลุมแรก ก่อนมาได้เบอร์ด้ี

แรกของวันท่ีหลุม 10 แต่ก็เสียสโตรกอีกคร้ัง

ท่ีหลุม 11 แม้การเก็บ 3 เบอร์ด้ีในการเล่น 

7 หลุมสุดท้ายทำาให้เขากลับข้ึนคลับเฮาส์ด้วย

สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสามวันอยู่

อันดับสามร่วมตามหลังผู้นำาเพียง 2 สโตรก

ด้วยสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 207 เท่ากับภู

สิทธ์ิ ทรัพย์อัประไมย นักกอล์ฟวัย 28 ปีจาก

ราชบุรีท่ีจบรอบสามเก็บเข้ามา 2 อันเดอร์

พาร์ 70 จาก 2 เบอร์ด้ีโดยไม่เสียโบก้ี

อันดับห้าร่วมตามหลังหนึ่งแต้มเป็น 

ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต นักกอล์ฟเจ้าถิ่น

วัย 32 ปีชาวขอนแก่น เจ้าของแชมป์ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการที่ในรอบ

สามเก็บเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวม

สามวัน 7 อันเดอร์พาร์ 209 เท่ากับกฤติน 

สุนทรนนท์ ที่หวดเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 

69 เช่นเดียวกัน

209 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 71-69-

69, กฤติน สุนทรนนท์ 70-70-69

210 สิรภพ ยะปาละ (สมัครเล่น) 

72-69-69, นิรันดร์ แซ่อึ้ง 73-67-70

211 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ 72-70-69, 

วรุณ เอี่ยมแก้ว 70-72-69, โคสุเก ฮามา

โมโต 74-68-69, รฐนน วรรณศรีจันทร์ 

อ่อนจู 70-73-71, เศรษฐี ประคองเวช 72-

73-69, ธนภัทร พิชัยกุล 72-71-71, วงศกร 

พิกุลสวัสดิ์ 69-76-69, กิตติพร ชวนะพงศ์ 

73-72-69, ฉ่างไท้ สุดโสม 72-70-72, วัน

ชัย หลวงนิติกุล 72-74-68, วิชญภัทร สิน

สร้าง 72-70-72, พีรดนย์ ปัญญาธนะ

เศรษฐ์ 72-70-72.

ไทยโพสต์ • วุฒิชัย ยุระชัย นักชกดีกรี

แชมป์มวยรายการ “โคโลญจน์ บ็อกซ่ิง 

เวิล์ดคัพ”   ปี 2018 รุ่น 48 กก. หนึ่ง

เดียวของไทย ทำาดีที่สุดแต่แพ้คะแนน         

เทอร์เมียร์ตาส ซุสซูปอฟ นักชกคาซัค

สถาน ดีกรีแชมป์เอเชียปี 2013 ด้วยสกอร์ 

0-5 คะแนน ได้เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 

50,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.65 

ล้านบาท ในศึกมวยสากลชิงแชมป์โลก ท่ี  

เซอร์เบีย เมื่อช่วงดึกวันท่ี 5 พ.ย.ท่ีผ่านมา

ศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลก 

“เมนส์ เวิลด์ บ็อกซิ่ง แชมเปียนชิพ 

2021” ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.-7 พ.ย. ที่กรุง

เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อช่วงดึกวัน

ที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นักชกไทยผ่านเข้ารอบ

ชิงชนะเลิศรุ่นเดียว คือรุ่น 48 กก. วุฒิ

ชัย ยุระชัย เจ้าของดีกรีแชมป์มวยรายการ 

“โคโลญจน์ บ็อกซิ่ง เวิล์ดคัพ” ปี 2018 

พบเทอร์เมียร์ตาส ซุสซูปอฟ นักชกคาซัค

สถานดีกรีแชมป์เอเชีย ปี 2013 ที่กรุงอัม

มาน ประเทศจอร์แดน เต็งหนึ่งของรุ่นนี้

ผลปรากฏว่า วุฒิชัยพยายามเดินเข้าหา

และออกอาวุธ แต่โดนหมัดของซุสซูปอฟท่ี

ดักจังหวะสองต่อยเข้าใบหน้าหลายคร้ัง ครบ 

3 ยก วุฒิชัยแพ้คะแนน 0-5 ได้เหรียญเงิน

ปลอบใจ และได้รับเงินรางวัล 50,000 เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 1.65 ล้านบาท

“ผมห่างหายจากเวทีระดับชาติมานาน 

เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ ถือว่าพอใจระดับ

หน่ึง แต่กลับเมืองไทยก็ต้องฝึกซ้อมให้หนัก

เพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่

ฝรั่งเศสต่อไป” นักชกวัย 29 ปี กล่าว

สรุปผลงานทีมชาติไทย ส่งแข่งขัน 

10 รุ่น ได้ 1 เหรียญเงิน จากวุฒิชัย ยุระ

ชัย รุ่น 48 กก. และ 2 เหรียญทองแดง

จาก “หลานสมจิตร” วีระพล จงจอหอ 

เจ้าของเหรียญทองแดงยูธโอลิมปิกเกมส์ 

2018 ท่ีอาร์เจนตินา (รุ่น 75 กก.) และธนรัฐ 

แสงเพชร (รุ่น 51 กก.)

ส่วนนักชกรายอื่น ตกรอบแรก 2 คน 

คือ อธิชัย เพิ่มทรัพย์ (67 กก.) และจักร

พงศ์ ยมโคตร (80 กก.) ตกรอบ 32 คน 2 

คน คือ ปฏิภาณ อุทัยดา (54 กก.) และ

คุณาธิป ปิดนุช (60 กก.) ตกรอบ 16 คน

สุดท้าย 1 คน คือ พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน 

(71 กก.) และตกรอบก่อนรองชนะเลิศ 2 

คน คือ สมชาย วงศ์สุวรรณ (63.5 กก.) 

และรุตชการญ์ จันทร์ตรง (57 กก.).

วุฒิชัยได้เหรียญเงินมวยชิงแชมป์โลก

‘พชร’ลุ้นแชมป์ที่สองในรอบ3สัปดาห์

สวิงออลไทยแลนด์ศึกอีสาน โอเพ่น



รวมท้ังพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิก

ท่ีทำาการทดสอบจริงในประเทศไทยด้วย 

ดังน้ัน การจะเลือกใช้ชุดตรวจย่ีห้อใด

หรือหากประสงค์จะซ้ือชุดตรวจไปบริจาค

ให้แก่หน่วยงานหรือสถานศึกษาใดๆ 

จึงต้องตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้

ชัดเจน ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ท่ี

เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/

sites/Medical/SitePages/test_kit_

covid19.aspx หรือท่ีคิวอาร์ โค้ดน้ี โดย

ขณะน้ี อย.ได้อนุมัติชุดตรวจโควิด-19 

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้ว

มากถึง 100 รายการ

นพ.สุรโชคกล่าวเพิ่มเติมว่า ชุด

ตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้อง

ต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูง

ในการติดเชื้อโควิด-19 หรือทำางานใน

สถานที่โอกาสแพร่เชื้อสูง เช่น ทำางาน

ในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถาน

ที่แออัด หากใช้อย่างถูกต้องตามคำา

แนะนำา จะพบผลบวกลวงน้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำานวนไม่

มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก 

ผลที่ ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผล

ลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือ

ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวัง

ตนเองและดำาเนินการตรวจซ้ำาอีกครั้ง 

3-5 วัน.

ไทยเตรียม

รู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยง

ร้านค้า ได้แก่ 1.จัดให้มีการประเมินและ 

จัดระดับความเสี่ยงร้านค้าตามรูปแบบ

ลักษณะและประเภทธุรกิจโดยคำานึง

ถึงปัจจัยความเสี่ ยงที่ เ ก่ี ยว ข้อง กับ

การทุจริตฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎ 

หมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบ

ปรามการฟอกเงินเป็นขั้นต่ำา และ 2.กำา

หนดนโยบายการรู้จักร้านค้าการบริหาร 

ความเสี่ยงกระบวนการควบคุมภายใน

การติดตามตรวจสอบและทบทวนความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเหมาะ

สมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้าโดย

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริษัทและจัดให้มีการทบทวน

และปรับปรุงนโยบายมาตรการการ

บริหารความเสี่ยงกระบวนการควบคุม

ภายในและติดตามตรวจสอบความเสี่ยง

และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 

มีร้านค้าที่ติดตั้งเคร่ืองรับบัตรเครดิต/

เดบิต (EDC) ทั้งหมด 9 แสนเครื่อง และ

ร้านค้าที่รับชำาระผ่าน QR Code จำานวน 

7.2 ล้านราย รวมร้านค้าทั้งหมดราว 8.1 

ล้านราย ที่จะอยู่ในกระบวนการที่จะ

ถูกตรวจสอบข้อมูลและประเมินความ

เสี่ยง ซึ่ง ธปท.จะมีการแบ่งประเภท

ความเสี่ยงของร้านค้า อาทิ ร้านค้า

ทั่วไป ร้านค้าที่มีความเสี่ยงสูง ร้านค้าที่

เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เป็นต้น ซึ่งจะ

มีการติดตามข้อมูลและข้ึนบัญชีร้านค้า 

Watch list อีกด้วย

“ปัจจุบันรูปแบบการใช้จ่ายเงิน

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ประกอบกับสถานการณ์ โรคระบาดโค

วิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุนรูปแบบชีวิต

วิถีใหม่ คนไทยหันมาใช้ e-Payments 

ในการชำาระเงินมากข้ึน เช่น การทำา

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Mobile 

Banking,  Internet Banking,  QR code 

การใช้บัตรเครดิต การใช้บริการระบบ

พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นต้น ดัง

นั้นท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา จึงให้ความสำาคัญในการ 

เตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่สังคมไร้

เงินสด (Cashless Society) และการ

ใช้เงินดิจิทัล สร้างประสบการณ์การ

เงินดิจิทัลผ่านมาตรการรัฐ อาทิ คนละ

ครึ่ง เราชนะ เป็นต้น ขณะเดียวกัน

ก็ให้ความสำาคัญในการดูแลระบบการ

เงินไทยมีความม่ันคงและปลอดภัย ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใน

การนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงิน 

ชึ่งนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้ว ยัง

กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเสริม

สร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจดิจิทัล

ของประเทศด้วย” นางสาวรัชดากล่าว.

‘จุรินทร์ออนทัวร์พังงา’

นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพังงา, นางกันตวรรณ ตันเถียร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา, 

นางพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปัตย์ และคณะผู้บริหาร

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตาม

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และประกัน

รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำามัน ณ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลทับปุด ตำาบล

ทับปุด อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

นายจุรินทร์กล่าวว่า สำาหรับราคา

ยางพารา ตอนนี้มีน้ำายางข้นที่ราคาลง

มาหน่อย ประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม 

เนื่องจากน้ำายางข้นบ้านเราเอาไปทำา

ถุงมือยาง ซึ่งตลาดใหญ่ที่รับซื้อน้ำา

ยางบ้านเราคือประเทศมาเลเซีย ใน

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลเซียติดโค

วิด ทำาให้การส่งออกน้ำายางจากไทยไป

มาเลเซียมีอุปสรรคมาก เพราะกลัวโค

วิด สุดท้ายยางราคาลง แต่ข้ียางยังคง

ราคาสูงอยู่ ยังพอไปได้ แต่ที่ราคาขึ้น

มากคือปาล์มน้ำามัน มีบางท่านในที่นี้

บอกว่าราคากิโลกรัมละ 9.50 บาทแล้ว 

เนื่องจากมาตรการบริหารจัดการหลาย

ข้อประสบความสำาเร็จ เช่น 

1.ก่อนหน้านี้มีการปล่อยให้มีการ

ลักลอบนำาเข้าปาล์มน้ำามัน ทำาให้น้ำามัน

ปาล์มตกอยู่ในประเทศจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ตนจึงสั่งการห้ามนำาเข้า

น้ำามันปาล์มทางบกเด็ดขาด ต้องนำาเข้า

ทางเรือเท่านั้น โดยขึ้นที่ท่าเรือแหลม

ฉบัง และถ้าเอาออกไปลาวให้เอาออก

ทางหนองคายเพียงด่านเดียว ถ้าไป

กัมพูชาให้ผ่านที่สระแก้ว สำาหรับพม่า

ผ่านแม่สอดที่เดียว มีผลทำาให้ปาล์ม

น้ำามันบ้านเราไม่ล้นตลาดและราคาดี

ขึ้นเรื่อยๆ

2.ตนได้ดำาเนินการร่วมกับรัฐบาล                                        

อนุมัติการนำาน้ำามันปาล์มผสมกับน้ำามัน

ดีเซลที่เรียกว่าน้ำามัน B5 B7 B20 และ 

B100 เป็นต้น เมื่อมีคนไปเติมน้ำามันจึง

เติมน้ำามันปาล์มด้วยทำาให้ขายดีขึ้น 

3.ตนส่งเสริมให้พ่อค้าปาล์มส่ง 

ออกน้ำามันปาล์มไปต่างประเทศ เพื่อช่วย

ระบายปาล์มบ้านเราให้ออกไป และให้

ราคาดีข้ึน สุดท้ายประสบความสำาเร็จ 

ตนนำาคณะไปที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง 

นำาพ่อค้าส่งออกน้ำามันปาล์มไปเปิด

ตลาดอินเดียด้วย

วันนี้ตัวเลขชัดเจนแล้ว ปีที่แล้ว                                                        

เราส่งออกน้ำามันปาล์มไปประเทศอินเดีย

ได้ 2,600 ล้านบาท และปีนี้สามารถ

ส่งออกน้ำามันปาล์มไปอินเดีย 9 เดือน

แรก 14,000 ล้านบาท มากขึ้นกว่าเวลา

เดียวกันปีที่แล้วถึง 438% มีส่วนทำาให้

ราคาปาล์มดีข้ึน เพราะมีตลาดส่งออก

และไปอีกหลายประเทศ

แต่ถ้าวันหนึ่งราคาปาล์มน้ำามัน

ลงเหลือกิโลกรัมละ 3 บาท แบบในอดีต 

ก็ไม่ต้องห่วง อย่างน้อยเรามีนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 

ชาวสวนยางซึ่งเป็นนโยบายของพรรค

ประชาธิปัตย์ โดยตนเป็นหัวหน้าพรรค 

ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล 

ประกันรายได้ปาล์มน้ำามันที่กิโลกรัมละ 

4 บาท หากต่ำากว่า 4 บาท จะมีเงินส่วน

ต่าง ทำาให้มีรายได้ 2 ทางจากการขาย

ในตลาดและเงินส่วนต่างจากรายได้ที่

ประกันเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ตาม

รายได้ที่ประกัน ยางพาราก็เช่นเดียวกัน 

ทำาให้อุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยก็มีประกัน

รายได้ของประชาธิปัตย์ของนายจุรินทร์

ช่วยดูแลอยู่

“สำาหรับยางพาราปีหน้า รอ

พิจารณาเข้า ครม.อยู่ ถ้า ครม.เห็นชอบ

จะเริ่มโครงการประกันรายได้ยางพารา

ปีที่ 3 โดยโอนเงินส่วนต่างให้ได้อย่าง

ช้าต้นเดือนธันวาคม และตอนนี้ปาล์ม

น้ำามันราคาทะลุรายได้ที่ประกันไปแล้ว” 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์กล่าว

จากน้ันผู้สื่อข่าวได้ถามนายจุรินทร์

ถึงกรณีที่มีชาวบ้านมารอรับรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ จำ านวนมาก มี การชูป้ าย

ขอบคุณนายจุรินทร์ที่ทำาให้ราคาปาล์ม

ดีข้ึน และอยากมีนายกฯ ชื่อจุรินทร์ 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอบคุณสำาหรับผู้

ที่มีความปรารถนาดี สำาหรับตนคงต้อง

ทำาหน้าที่และทำางานหนักต่อไป เพราะ

เราม่ันใจว่ามีแต่การทำางานหนักเท่านั้น

ที่จะช่วยให้ปัญหาของประชาชนได้รับ

การแก้ไข และจะช่วยให้การแก้ปัญหา

ประเทศคลี่คลายขึ้น บรรลุผลขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม ซ่ึงการสนับสนุนนั้น ต้อง

ขอบคุณและถือว่าเป็นกำาลังใจ จะช่วย

ให้ตนสามารถทำางานร่วมกับพรรค

ประชาธิปัตย์และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ

บรรลุผลเพื่อประชาชนให้ ได้มากที่สุด

ต่อไป.

เหลว หากให้ศาลพิจารณาไม่เหมาะ

สม ส่วนองค์กรอิสระนั้นไม่อิสระจริง 

นอกจากน้ันต้องพูดกันด้วยเหตุผล วาง

ผลประโยชน์ของกลุ่มทางการเมืองลง  

เพื่อให้เกิดโอกาสสร้างเปลี่ยนแปลง

ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ให้การเมือง 

เศรษฐกิจเดินได้ เพื่อโลกและคนใน

อนาคต” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวในรายการมี

เรื่อง หัวข้อเรื่อง “เลิก - แก้ - ไม่แตะ 

112” ผ่านช่อง Youtube Jomquan โดย

มี รศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ

คณะก้าวหน้า เป็นผู้ร่วมดีเบต โดยนาย

อรรถวิชช์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง

แก้ ไขยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 ไม่ควรทำาทั้งสิ้น เพราะหาก

ยกเลิกไป มีแนวโน้มทำาให้เกิดการกระ

ทำาผิดกฎหมายมากขึ้น และเมื่อดูคดีช่วง 

1 ปีท่ีผ่านมา กว่าครึ่งหน่ึงประชาชน

เป็นผู้ฟ้อง สะท้อนว่ายังมีคนอีกจำานวน

มากยอมไม่ได้กับการจาบจ้วงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ หากเดินหน้ายกเลิก

หรือแก้ไข จะนำาไปสู่ความขัดแย้ง ม็อบ

ชนม็อบมี โอกาสสูงมาก ท้ายสุดอาจ

นำาไปสู่การรัฐประหาร เพราะฉะนั้น

อย่าให้เกิดเหตุอะไรแทรกในห้วงเวลา

ปีน้ี จนถึงเดือนสิงหาคมปี 65 มั่นใจ

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่ใน

ตำาแหน่งนายกฯ ได้ไม่เกิน 8 ปี ตาม

รัฐธรรมนูญ 

เลขาธิการพรรคกล้ากล่าวว่า 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

เป็นโทษที่มีฐานความผิดกว้าง ตั้งแต่

ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออาฆาตมาด

ร้าย ระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3-15 ปี จึง

ควรมีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติการ

บังคับใช้กฎหมาย ควรมีคณะกรรมการ

ขึ้นมาชุดหน่ึง โดยองค์ประกอบอาจ

จะมาจากเจ้าหน้าที่ร่วมกับนักวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งรัฐบาล

โดยนายกรัฐมนตรีสามารถใช้อำานาจตั้ง

คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาได้ทันทีโดยไม่

ต้องแก้ไขกฎหมาย 

“อาจารย์ปิยบุตรไม่เคยโดน 112 

แต่ลูกศิษย์อาจารย์ น้องๆ นักศึกษาโดน

อยู่นะ ต้องช่วยเขาด้วย คนที่ผิดเต็มๆ ก็

ต้องโดนกันไปตามกฎหมาย แต่กรณีท่ี

ศาลเคยวางแนวทางไว้แล้ว ว่าไม่ฟ้อง 

ก็น่าจะต้องมาดูกันว่าสั่งไม่ฟ้องได้ในช้ัน

ตำารวจอัยการ ซึ่งหากมีคณะกรรมการ

กลั่นกรอง คดีมันจบเร็วขึ้น วิธีการนี้

เคยใช้ได้ผลมาแล้วสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ 

แต่หากยังดันให้แก้ไขยกเลิก ม.112 หัก

ด้ามพร้าด้วยเข่า คงเป็นไปได้ยาก ไม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลง จึงอยากให้คิดแบบ

หาทางออกให้ได้ นี่คือจุดยืนของผม” 

นายอรรถวิชช์กล่าวอีกว่า ใกล้

เลือกตั้งเท่าไหร่ จะมีประเด็นแบ่งแยก

คนออกเป็น 2 ฝ่ายทุกที แล้วคนก็จะ

เลือกตั้งความกลัว กับความเกลียด ยุคนี้

ยิ่งหนักขึ้น ขอเลยว่าอย่านำาเรื่องสถาบัน

พระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นแบ่ง

แยกทางการเมือง และตามที่ อ.ปิยบุตร

ว่า กรณี ม.112 รวมถึงกรณีหม่ินประมาท 

อื่นๆ ควรเป็นแค่เรื่องทางแพ่งเท่านั้น 

ใช้การปรับค่าสินไหมทดแทนการลงโทษ

ทางอาญานั้น ตนไม่เห็นด้วย เพราะการ

ทำาแบบนั้นยิ่งทำาให้คนไม่เท่ากัน คนรวย

ได้เปรียบ 

นายอรรถวิชช์กล่าวต่อว่า ถ้า

เราเปลี่ยนมาตรา 112 คดีอาญาท่ีมี

โทษจำาคุก ให้เป็นแค่คดีแพ่ง แล้วจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนกันไปแบบ อ.ปิย

บุตรเสนอ ตนว่ายิ่งทำาให้คนไม่เท่ากัน 

เท่ากับว่าคนรวยด่าใครก็ได้ ด่าแล้วไป

จ่ายค่าสินไหมทดแทนเอา ตนว่ามันจะ

นำาไปสู่สังคมแห่งความไม่เท่าเทียม

ด้านนายปิยบุตรระบุว่า สถาน 

การณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นวันนี้ มาจากการ

ที่ข้อเรียกร้องของเยาวชนที่ชุมนุมมา

ต้ังแต่ปีก่อน ไม่เคยได้รับการตอบสนอง

จากรัฐแม้แต่น้อย รวมถึงการปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ สถานการณ์

เดินทางมาจนถึงขนาดนี้ ก็พยายามจะ

หาทางคิดรูปแบบว่าจะทำาอย่างไรให้ไป

ต่อได้ เพราะปฏิเสธข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ตลอดสองปีไม่ได้แล้ว การที่มีคนจำานวน

มากพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์ ตั้ง

คำาถามต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 

เกิดมาจากอะไร

หน่ึง ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา มี

กลุ่มการเมืองบางกลุ่ม มีทหารบางกลุ่ม 

พยายามอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

ตลอดเวลา เพื่อแสดงให้เห็นว่าอยู่ฝัก

ฝ่ายเดียวกับตน จนทำาให้ฝ่ายที่เขาอยู่

คนละข้างตั้งคำาถามต่อไปถึงสถาบันพระ

มหากษัตริย์

สอง ภายหลังรัฐประหาร 2557 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์และ สนช.

เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์

ของกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำาให้สถาบัน

พระมหากษัตริย์มีพระราชอำานาจเพิ่ม

มากขึ้น นั่นทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์

มากขึ้น เช่น พระราชกำาหนดโอนกำาลัง

พลฯ, พ.ร.บ.สงฆ์, กฎหมายเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือ

เรื่องของส่วนราชการในพระองค์ การ

เพิ่มงบประมาณให้แก่สถาบันกษัตริย์

จำานวนมากในขณะที่ประเทศมีวิกฤต ก็

เลยเกิดการพูดถึงตัวสถาบันกษัตริย์เพิ่ม

มากขึ้นนั่นเอง

“ผมเชื่อว่าการรักษาสถาบันพระ

มหากษัตริย์ในยุคนี้ ในปี 2564 ซึ่งอยู่กับ

กระแสโลกแบบนี้ด้วย ใช้ 112 แบบนี้ ไม่

ได้ จำาเป็นต้องปรับปรุง 112 และปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์ให้เป็นแบบญี่ปุ่น อังกฤษ 

ผมเข้าใจดีว่าคนรุ่นผม คนรุ่นก่อนผม มี

ทัศนคติที่มองสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่เหมือนกับคนรุ่นนี้ที่กำาลังเกิดขึ้นโตขึ้น

เรื่อยๆ ดังนั้นจะทำาอย่างไร เพราะเรา

ทุกคนต้องอยู่ในสังคมด้วยกัน” นายปิย

บุตรกล่าว.

‘บิ๊กตู่’ สั่ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์

โอชา Prayut-chan-o-cha” ระบุว่า พ่ีน้อง

ประชาชนท่ีรักครับ เมื่อวานน้ี (วันศุกร์

ท่ี 5 พ.ย.64) บริษัทไฟเซอร์เพ่ิงประกาศ

ความสำาเร็จในการพัฒนายารักษาโควิด-

19 ท่ีมีชื่อว่า “แพกซ์โลวิด” (Paxlovid) 

ช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล และ

ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูง

ได้ ซ่ึงก่อนหน้าน้ี (วันพฤหัสบดีท่ี 4 พ.ย.

64) ท่ีประเทศอังกฤษ ก็เพ่ิงประกาศ

อนุญาตให้ใช้ยาเม็ดรักษาโควิด “โมลนู

พิราเวียร์” ของบริษัทเมอร์คได้ แต่กว่ายา

เหล่าน้ีจะเร่ิมมีออกมาให้ใช้ ก็คงจะเป็น

ในช่วงต้นปีหน้าครับ โดยผมได้เน้นย้ำากับ

ทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว ว่าให้

เร่งดำาเนินการในทันที เพื่อส่ังซ้ือยาต้ังแต่

ตอนน้ี จะได้เป็นคิวแรกๆ

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดของ

บ้านเราในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี อยู่ภาย

ใต้การควบคุม ซึ่งเราคนไทยทุกคนยังคง

ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ รักษาวินัย

ของตัวเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก

อนามัยอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างทาง

สังคมต่อไปนะครับ ทั้งนี้ ช่วงสัปดาห์

ท่ีผ่านมาเราคงได้รับทราบข่าวสารว่า

หลายประเทศในยุโรปมีจำานวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีก ซึ่งองค์การ

อนามัยโลกประเมินว่าสาเหตุมาจากการ

ท่ีผู้คนเริ่มหละหลวม ไม่สวมหน้ากาก

อนามัย และไม่เว้นระยะห่างทางสังคม 

ดังน้ันผมจึงขอความร่วมมือให้พี่น้อง

ชาวไทยทุกคนช่วยกันรักษาวินัยต่อไป

ด้วยครับ

สุดท้ายน้ี ผมขอเน้นย้ำาเจ้าหน้าที่

ท่ีควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนของการเข้า

ประเทศ รวมทั้งตรวจตราการลักลอบ

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งทางบก 

ทางน้ำา และทางอากาศ ให้ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเข้มงวดและไม่ประมาท ขอบคุณ

ที่ทุกคนทำางานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท 

เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถเดิน

หน้าต่อไปได้ บนเส้นทางท่ีจะไปสู่การ

พลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับคืนมา และทำามา

หากินได้อีกครั้งแบบ New normal ครับ

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนให้แก่

นักเรียนช่วงอายุ 12 ปีข้ึนไป ประกอบ                                                             

ด้วยนักเรียนช้ัน ป6/ม.1-ม.6, นักศึกษา 

ปวช.1-3/ปวส. 1-2 ณ ข้อมูล ณ วัน

ท่ี 5 พ.ย.64 มีผู้ท่ีแสดงความประ 

สงค์ 3,856,257 ราย ได้รับวัคซีนแล้ว 

3,110,016 ราย คิดเป็น 80.65% และ 

การฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาทุกสังกัด แบ่งเป็น เข็มท่ี 1 

จำานวน 809,783 ราย, เข็มท่ี 2 จำานวน 

561,007 ราย และจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับ

ครูและบุคลากรท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

อีกประมาณ 84,604 รายต่อไป

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิ 

การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหา

การติดเช้ือโควิด-19 ของครูและนักเรียน

โรงเรียนคำาสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัด

มุกดาหาร ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบ

ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen 

Test Kits (ATK) และปรากฏผลบวกลวง

จำานวนมากน้ัน สำานักงาน อย.ได้ตรวจ

สอบพบว่าชุดตรวจ ATK ท่ีโรงเรียนใช้

และปรากฏผลบวกลวง คือย่ีห้อ Dvot 

SARS-CoV-2 Antigen test Kit เป็นชุด

ตรวจท่ีไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทาง

โรงเรียนได้รับบริจาคมา จากกรณีท่ีเกิด

ข้ึนน้ี ขอให้ทุกภาคส่วนโปรดระมัดระวัง

ในการนำาชุดตรวจ ATK ไปตรวจคัดกรอง

การติดเช้ือโควิด-19 ให้บุคลากรในหน่วย

งานของตนเอง  

ท้ังน้ี ชุดตรวจทุกรายการท่ีสามารถ

นำามาใช้ได้ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อน 

โดย อย.และคณะผู้เช่ียวชาญจะมีการ

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ปิยบุตร’

แยกคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความ

เห็นทางวิชาการ ความไม่เข้าใจ

ของต่างประเทศ กรองและแยก

จากการแสดงความอาฆาตมาด

ร้าย ซึ่งทำาได้ระดับหนึ่ง จากนั้น                                                   

ให้กรรมการรวบรวมว่าการบังคับ

ใช้และมีปัญหาของกฎหมายที่

จำาเป็นแก้ไขหรือไม่

“ผู้มีอำานาจต้องเอื้อมมา

หาผู้เรียกร้อง และจริงใจต่อการ

แก้ไขตามข้อเรียกร้อง พยายาม

ลดช่องว่างการพูดคุย หรือหา                                       

คำาตอบด้วยปัญญา ขณะเดียว 

กันต้องลดพื้นที่การเผชิญหน้า 

กระบวนการที่ทำาได้ง่ายสุดคือ 

การจัดทำารัฐธรรมนูญใหม่ บน

ข้อที่ตกลงร่วมกันได้คือ สิทธิขั้น

พื้นฐาน เสมอภาค เป็นธรรม                                                  

ทางการเมือง ตามหลักประชาธิป                                                

ไตยสากล และด้านบริบทประวัติ 

ศาสตร์ของไทยที่ยึดม่ันในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข”  

อดีตนายกฯ ระบุว่า ส่ิง

สำาคัญคือการแก้ไขจุดบกพร่อง 

โดยปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 

คือเป็นกติกาที่ มีวาระทางการ

เมือง เพื่อช่วยใครหรือกีดกั้นใคร 

เขียนกติกาเพื่อประโยชน์ของ

กลุ่มให้บางกลุ่มนั้นรักษาอำานาจ

และกีดกันบางกลุ่ม ทุกฝ่ายจึง

ไม่ยอมรับกติกา ดังนั้นจุดเริ่ม

สำาคัญคือผู้มีอำานาจต้องเอื้อมมือ 

เขียนกติการัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่าย

ยอม  

“ตี โจทย์ของปัญหาโดย

นำาบทเรียนในอดีตมาพิจารณา 

เช่น จะแก้ปัญหาคนที่มาจาก                                                 

การเลือกตั้ งตามระบอบประ 

ชาธิปไตยที่ ใช้อำานาจในทางมิ

ชอบอย่างไร หากให้สภาตัดสิน

ใจทั้ งหมด จะพบความล้ ม

นราธิวาส • เมื่อวันที่ 6 พ.ย.64 พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อม

ด้วยนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐ

บาลและรองหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ, 

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก

พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย 

ส.ส.จากพื้นที่กรุงเทพฯ และสงขลา ร่วม

เดินทางมายังสนามกีฬา L SOCCER 

PARK เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส เพื่อเป็นประธานในการ

ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐ 

สาขาภาคใต้ ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ที่

ได้ โยกย้ายสาขาภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

จ.กระบี่ มาตั้งไว้ยังที่นี่ พร้อมทั้งพบปะ

สมาชิกพรรคและกล่าวปราศรัย โดย

มีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส 

พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 และ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

รวมทั้งพลังมวลชน ซึ่งประกอบด้วย

กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้นำาท้องถิ่น และ

พลังมวลชน จำานวนกว่า 500 คน คอย

ให้การต้อนรับ

โดยในระหว่าง พล.อ.ประวิตร

เดินขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปราศรัยนั้น สมาชิก

พรรคในแต่ละเขตและพลังมวลชนได้

พร้อมใจกันโบกธงสัญลักษณ์ของพรรค

พลังประชารัฐ เพื่อแสดงออกถึงความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในการต้อนรับ 

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวปราศรัยพอสรุป

ใจความว่า ดี ใจที่มี โอกาสมาพบปะ

สมาชิกพรรคและกลุ่มพลังมวลชน ท่าน

ทั้ งหลายมีความสำาคัญในการเลือก

ตัวแทนของพรรคในแต่ละเขตลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส. และพร้อมใจการเลือก

ตัวแทนเพื่อเป็นปากเสียงไปนั่งในสภา 

เพื่อผลักดันนโยบาย กลไกต่างๆ ในการ

แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง

สมาชิกทุกคนรับปากได้ ไหมว่าเราจะ

เลือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐแบบยก

ทีมทุกเขตใน จ.นราธิวาส เข้าไปนั่งใน

สภา ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้พูดประโยค

นี้ย้ำาสองถึงสามครั้ง โดยสมาชิกพรรค

และพลังมวลชนต่างได้ตะโกนดังกึกก้อง

รับปาก พล.อ.ประวิตรว่า ได้ๆ

ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประวิตร 

ตอบข้อ ซักถามเพียงสั้นๆ ถึ งกรณี

การจัดสรรบุคคลส่งสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส.นราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชา

รัฐในแต่ละเขตว่า ได้มอบหมายให้นาย

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรค

พลังประชารัฐ เขต 2 กับนายกูเซ็ง ยา

วอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส เป็น

ผู้รับผิดชอบ โดยที่ยังไม่มีการเปิดตัวผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงการเลือกตั้งในสมัย

ที่จะถึงนี้ตนมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะ

กวาดเก้าอี้ทุกเขตใน จ.นราธิวาส.

ไทยโพสต์ • น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 

กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์  ส.ส.กรุงเทพมหานคร โฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวหารัฐบาลไม่มี

นโยบายที่ชัดเจนแก้ ไขปัญหาราคา

ข้าวตกต่ำา ชาวนาทุกข์ยากมาตลอด 

7 ปี วันนี้บ่นคิดถึงจำานำาข้าวของอดีต                                                                

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า รู้สึกเห็น                                                           

ใจชาวนาท่ีตกเป็นเครื่องมือให้กับพรรค                                 

เพื่อไทยนำาไปหากินทางการเมืองบ่อย

ครั้ง แก้เกี้ยวหลังจากก่อนหน้านี้ ได้

ออกเคลื่อนไหวออกแถลงการณ์ผลัก

ดันแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 112 ที่

เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน หวัง

โหนกระแสม็อบราษฎร โดยไม่ได้ ให้

ความสนใจปัญหาความเดือดร้อนของ

ชาวนา แต่เม่ือกระแสตีกลับ ก็ต้อง

ออกมาแก้ต่างกันพัลวันกลับไปกลับ

มาเหมือนเล่นละคร ให้ โฆษกพรรค

เพื่อไทยออกมาหาเรื่องบิดเบือนโจมตี

รัฐบาลเพื่อหวังเบี่ยงเบนประเด็น 

สะท้อนอย่างชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทย

ไม่มีความจริงใจกับพี่น้องชาวนา

“ประชาชนที่ทราบข่าวโฆษก

พรรคเพื่อไทยต่างสะดุ้งเฮือก ไม่ใช่

คิดถึงอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ แต่เพราะ

ไม่มีวันลืมว่านายกฯ ยิ่งลักษณ์ละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ โครงการรับจำานำา

ข้าวเสียหาย 5 แสนล้านบาท เป็น

ภาระงบประมาณและต้องใช้หนี้ ไป

อีก 12 ปี และเป็นต้นตอทำาลายตลาด

ส่งออกข้าวไทยจากที่เคยเป็นอันดับ 1 

เช่นเดียวกับที่ ไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทย 

เคยออกนโยบายหาเสียงกับชาวนา 

แต่ประโยชน์ ไปตกกับพ่อค้ารายใหญ่

และนักการเมืองบางกลุ่ม” น.ส.ทิพานัน

กล่าว.

‘บิ๊กป้อม’หนีบ‘ธรรมนัส’หาเสียงภาคใต้ 

สมุทรสาครติดเชื้อใหม่ต่ำากว่าห้าสิบ

สมุทรสาคร • สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (5 พ.ย.2564) ว่ามีผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 48 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 48 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 

ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 661 ราย, รักษา

หาย 79 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 412 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 9,958 โดส เป็นเข็มที่ 1 

จำานวน 3,783 โดส, เข็มที่ 2 จำานวน 6,076 โดส, เข็มที่ 3 

จำานวน 99 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำานวน 1,437,229 

โดส

แรงงานต่างด้าวท่ี ไม่มีนายจ้าง ฉีดวัคซีนฟรีไม่มีค่า

ใช้จ่าย สามารถติดต่อ NGO ได้ 3 แห่งในการรับวัคซีน 

1.มูลนิธิรักษ์ ไทย โทร. 08-6795-6872,  06-2834-2364 

2.สมาคมพร้าว โทร. 09-7924-3077 และ 3.มูลนิธิ LPN โทร. 

08-5534-1595, 09-4646-5901 เอกสารท่ีใช้บัตรชมพูและ

พาสปอร์ต และหากชื่อนายจ้างไม่ตรงตามบัตรหรือบัตรหมด

อายุ ก็สามารถนำามาใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนได้ โดย

แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีทำางานอยู่ใน

จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น

สงขลายังกดไม่ลงผู้ป่วยใหม่ 462 คน

สงขลา • คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยจำานวน

ผู้ติดเชื้อโควิดในวันที่ 6 พ.ย. เพิ่มขึ้น 462 คน นับเป็นวันที่ 4 

ที่พบผู้ติดเชื้อในระดับ 400 คน เสียชีวิต 1 คน ติดเชื้อสะสม 

51,157 คน ผู้เสียชีวิตตั้งเดือน เม.ย.64 จำานวน 183 คน นอน

รักษาตัวในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามกว่า 6,400 

คน ได้รับแจ้งจำานวนผู้รักษาหายแล้วกว่า 44,200 คน 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา 

กล่าวว่า วงการสาธารณสุขยอมรับว่าผู้ติดเชื้อใน 4 อำาเภอ ใน

กลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี ยังรับ

วัคซีนน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นของจังหวัด มาจากความ

เชื่อ ต้องอาศัยผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องท่ีเข้าไปทำาความเข้าใจ

ลักษณะเคาะประตูบ้าน  

พิจิตรติดโควิด นร.อนุบาล-มัธยม 

พิจิตร • สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดกลับมา

อีกครั้ง ล่าสุดพบคลัสเตอร์งานศพส่งผลทั้งเด็กและชาวบ้าน

ติดเชื้อเพียบ นอภ.วชิรบารมีสั่งปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็ก 

ประสาน สสอ.-รพ.ปิดหมู่บ้านควานหาเชื้อกลุ่มผู้เสี่ยงสูง  เปิด

ใจเป็นห่วงพื้นที่เศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานท่ีอยู่

ในพื้นที่ นอกจากนี้ พบผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวจำานวนมากจนต้อง

เปิดใช้ รพ.สนามอีกรอบ

นายสุวิทย์ชาติ นวมเพชร นายอำาเภอวชิรบารมี เผย

ว่า ได้สั่งการให้ปิดโรงเรียนระดับประถม-มัธยม-ศูนย์เด็กเล็ก 

รวม 3 แห่ง ภายในตำาบลวังโมกข์ และวันนี้ก็ได้นำาชาวบ้านยก

หมู่บ้านรวมเกือบ 400 คน  มาทำาการ Swab หาเชื้อโควิดแบบ

ปูพรมยกหมู่บ้าน

บุรีรัมย์พบผู้ติดเชื้อ 40 ราย 

บุรีรัมย์ • ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอก

ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันท่ี 5 พ.ย.2564 ของ 

จ.บุรีรัมย์ ว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำานวน 

40 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 20 ราย ติด

เชื้อมาจากนอกพื้นที่ 20 ราย แยกเป็นติดเชื้อมาจากจังหวัด

เสี่ยง 18 ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง (พบก่อนเข้า

สถานกักกันตัว) LQ 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 16,928 ราย 

เสียชีวิตสะสม 77 ราย หายป่วยสะสม 16,549 ราย ยังรักษา

อยู่ 302 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำาหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 40 ราย กระจายใน 8 อำาเภอ 

จากทั้งหมด 23 อำาเภอ แยกเป็นผู้ติดเชื้อพบในพื้นที่อำาเภอ

เมือง 6 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.สตึก 1 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), 

อ.ละหานทราย 2 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.หนองหงส์ 15 ราย 

(ในพื้นที่ 15 ราย), อ.โนนดินแดง 6 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), 

อ.นางรอง 5 ราย, อ.คูเมือง 4 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 

1 ราย

โดยอำาเภอที่พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.เมืองฯ 

1,769 ราย รองลงมา อ.ประโคนชัย 1,579 ราย, อ.กระสัง 

1,485 ราย, อ.สตึก 1,483 ราย, อ.ลำาปลายมาศ 1,379 ราย 

และ อ.บ้านกรวด 822 ราย ตามลำาดับ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

สอบสวนโรคสะสม ทั้งหมด 3,247 ราย แยกเป็นรายใหม่ 2 

ราย และรายเก่า 3,245 ราย ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมา

จากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม สะสม 32,888 ราย กักตัวที่บ้าน 

223 ราย แยกเป็น อ.เมืองฯ 9 ราย, อ.หนองกี่ 42 ราย, อ.ลำา

ปลายมาศ 53 ราย, อ.หนองหงส์ 20 ราย, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 

29 ราย และ อ.โนนดินแดง 70 ราย.

ตอกกลับสะดุ้งเฮือก!พท.คิดถึงจำานำาข้าว 
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หากจะบอกวาใชแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม ตัวคุณแพทองธารจะ

เปนคนตัดสินใจเอง ขณะเดียวกันตองดูดวยวา ความรูความสามารถของ

เขาตอจากนี้ ไดทําใหคนในพรรคเพ� อไทยประจักษไดหรือไมวาเหมาะสม

ที่จะเปนแคนดิเดตนายกฯ...ในวันนี้จึงเร็วเกินไปที่จะไปพูดอะไรทั้งสิ้น

เชนทําเร� องฝายส� อสารของพรรค การบริหารจัดการภายใน  

-เหมือนกับมองวา ปจจุบันระบบนิเวศการเมืองไทยเปล่ียนไป  

เพ� อไทยเลยพยายามขยายหรือใหนํ้าหนักมากข้ึนกับคนรุนใหม?

ระบบนิเวศการเมืองเปลี่ยนดวยปจจัยอยางนอยสามประการ 

โดยปจจัยแรกเพราะระบบนิเวศของการเมืองมันเปลี่ยน ที่แตก

ตางจากการเมืองโลกสมัยเม� อ 20 ปที่แลว เพราะขณะนั้นประเทศ

มหาอํานาจในปจจุบันอยางประเทศจีน ตอนนั้นก็ยังไมไดผงาดขึ้น

มา จนอาจกลาวไดวาเม� อ 20 ปที่แลว สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเปน

มหาอํานาจเดี่ยว แตปจจุบันจีนขึ้นมาเปนมหาอํานาจเทียบเคียง

กับสหรัฐฯ การเมืองโลกก็เปนสวนหนึ่งที่มีสวนกําหนดระบบนิเวศ

การเมืองไทยดวยวา การเมืองไทยตอจากนี้ ไมงายเหมือนเดิม และ

มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจดวย 

ปจจัยที่สองคือเร� อง ชวงอาย ุของคน ที่ตองยอมรับวาคนรุน

ใหมที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จะ

เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งหากมองดูในชวง 7 ปที่ผานมา อยางชวง

ป 2562  ก็มีคนรุนใหมที่มีบทบาทในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

นับสิบลานคน  และผานมาอีกสักสี่ปก็อาจจะมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่

ตอนป 2562 ตอนนั้นอาจอายุ 14 ป แตตอนนี้เขามีโอกาสที่จะใช

สิทธิ์เลือกตั้งไดแลวอยางนอยก็ประมาณ 5-6 ลานคน 

“ดังนั้นจะเปนกลุมใหญมาก ที่จะมีบทบาทสําคัญมากใน

การที่จะกําหนดวาใคร พรรคการเมืองไหน จะมี โอกาสเขามาทํา

หนาที่บริหารประเทศ”

แตแน�นอนคนรุนเดิมที่เคยลงคะแนนเสียงกันมา ก็ตอง

ยอมรับวาดวยสุขภาพที่ดีขึ้นในปจจุบัน ทําใหชวงอายุคนก็ยาวนาน

ขึ้น คนที่เปนผูสูงอายุก็มีอยูพอสมควร ไมไดลดนอยลงไปมากสัก

เทาไหร เราจะเห็นไดวา ชวงของการมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้ง 

มีทั้งคนที่อายุนอยมากๆ ก็เปนสวนสําคัญ คนที่มีอายุก็เปนสวน

สําคัญ ทําใหระบบนิเวศทางการเมืองในเร� องของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจึง

ไมเหมือนเม� อ 20 ปที่แลว 

...ปจจัยที่สามคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี เพราะเม� อ 20 ปที่

แลว สมารทโฟนยังไมมี เฟซบุก โซเชียลมีเดียไมมี การส� อสารกัน

สมัยไทยรักไทย ถาจะส� อเร� องนโยบายพรรคเราตองติดปาย อยาง

นโยบายหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค เราตองไปติด

ปายแบบฟวเจอรบอรดเหมือนกับปายหาเสียงตอนเลือกตั้ง ไปติด

ทุกหมูบาน 7 หม� นหมูบานเพ� อที่จะส� อสารทางการเมือง แตมาวัน

นี้มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เพราะเพียงแคเราอยากจะส� อสารเร� อง

ไหน เราก็โพสตลงเฟซบุก ภายในแคหนึ่งชั่วโมงมีคนเห็นเปนลาน 

เทคโนโลยีจึงเปลี่ยนวิธีการรับรูของคน 

-พรรคเพ� อไทยวางเปาหมายการเลือกตั้งไวอยางไร ที่จะ

ทําใหพรรคชนะการเลือกตั้งแบบแลนดสไลด?

เปนเปาหมายที่กรรมการบริหารพรรคอยากได คือชนะการ

เลือกตั้งแบบแลนดสไลด ซึ่งถามวาความหมายของแลนดสไลดคือ

อะไร ก็คือการชนะแบบถลมทลาย ชนะมากกวาพรรคที่ไดที่สอง

เปนเทาตัว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแทบทุกครั้งตั้งแตป 2544 และป 

2548 ซึ่งปนั้นยิ่งกวาแลนดสไดล เพราะเลือกตั้งรอบนั้นไทยรักไทย

ได ส.ส.รวมทั้งหมด 377 เสียง แมแตการเลือกตั้งป 2550 หลัง

รัฐประหาร คมช.ป  2549 พรรคพลังประชาชนก็ยังได 230 เสียง 

สวนป 2554 ก็ไดเกือบจะถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่นั่ง ส.ส.ในสภา 

จะเห็นไดวาทุกครั้งชนะแบบแลนดสไลดมาตลอด ยกเวนป 2562 

สําหรับ นพ.สุรพงษ แวดวงการเมืองตางรูกันดีวา เปน

คนที่นายทักษิณ ชินวัตร ไววางใจและเช� อมือในการทํางาน

อยางมาก เพราะทํางานการเมืองกันมาตั้งแตรวมกอตั้งพรรค

ไทยรักไทยยุคแรกๆ 

เม� อเราถามความเห็นตอกรณีที่ แพทองธาร ชินวัตร เขา

มาทํางานการเมืองในพรรคเพ� อไทย โดยมีบทบาทเปนประธาน

ที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม แตขณะเดียวกันก็

ทําใหพรรคเพ� อไทยถูกมองและถูกวิจารณวาเปนพรรคตระกูล

ชินวัตร คําถามดังกลาว นพ.สุรพงษ ใหความเห็นวา อยาง

ที่คุณแพทองธารบอกไวตอนที่เปดตัวเม� อ  28 ต.ค.วา ความ

เปนพอลูกเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแตตอนกําเนิด ดังนั้นคงบอก

ไมไดวาไมเกี่ยวของกัน เพราะเปนพอลูกกัน แตผมคิดวาไมได

หมายความวาการเปนครอบครัวเดียวกัน จะทําใหระบบการ

บริหารจัดการของพรรคการเมืองนั้นๆ มีลักษณะแบบครอบครัว

 ผมบอกไดเลยวา ตั้งแตไทยรักไทยมาถึงพรรคพลัง

ประชาชน จนมาถึงพรรคเพ� อไทย มีการจัดการที่ใชศาสตรของ

การจัดการมาใช ท้ังในการจัดระบบพรรคการเมือง การวางแผนการ

เลือกต้ัง ไมใชวาบอกวาเปนพรรคครอบครัวแลวก็จะตองบริหารแบบ

ครอบครัว มันก็เหมือนกับบริษัท อยางบริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลัก

ทรัพยฯ แตเปนบริษัทแบบครอบครัว แตหากบริษัทดังกลาวบริหาร

จัดการแบบมืออาชีพ โอกาสท่ีจะเติบโตและมีความเจริญกาวหนาก็

มีอยู 

...ฉันใดก็ฉันน้ัน ถาหากพรรคการเมืองน้ันมีคนในตระกูล

เดียวกันเขามารวมในการผลักดัน แตถาการบริหารจัดการเปน

ประเภทแบบครอบครัว พรรคการเมืองน้ันก็อยูไมย่ังยืน ไมคงทน 

แตหากบริหารจัดการแบบลักษณะพยายามสรางใหเปนสถาบัน

ทางการเมือง มีการระดมความเห็นจากทุกฝาย เอาคนท่ีมีอุดมการณ

เดียวกัน มีทักษะการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเขามาชวยกัน ผมเช� อวา

พรรคการเมืองเติบโตได 

“ประเด็นคุณแพทองธาร อยาไปดูวาเปนลูกของคุณทักษิณ  

ชินวัตร แตตองดูวาคุณแพทองธารมีความสามารถหรือไม ถามี

ความสามารถอยางท่ีจะเขามาสรางการมีสวนรวมจากคนรุนใหม 

 อุงอิ๊ง-แพทองธาร 

แคนดิเดตนายกฯ เพ� อไทย?

ที่ไดเพียงแค 130 กวาที่นั่ง 

เปาหมายการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น กรรมการบริหารพรรคอยาก

เห็นเพ� อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนดสไลดอีกครั้ง

 ซึ่งถาวิเคราะหตอนนี้ ปจจัยที่จะทําใหเพ� อไทยชนะแบบ

แลนดสไลดก็ตองมีองคประกอบที่ชัดเจนอยางนอยสี่เร� อง คือ 

1.รายช� อบุคคลที่ถูกพรรคเสนอช� อเปนแคนดิเดตนายกรัฐม

นตรี 

จะตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา ซึ่งทําใหทุกคนมีความมั่นใจไดวา

รายช� อที่มีสิทธิ์เสนอช� อไดสามคน สามารถที่จะเปนผูนําพาประเทศ

ผานวิกฤต ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงวิกฤตโรคระบาด

ไปได 

2.ปจจัยเร� องนโยบาย คือตองมีนโยบายที่จะทําใหคนมีความ

รูสึกวา นี่คือนโยบายที่จะเปลี่ยนชีวิตของคน เปลี่ยนประเทศไป

ได ก็จะคลายกับนโยบายอยางกองทุนหมูบาน, 30 บาทรักษาทุก

โรค, นโยบาย  OTOP เปนตน ซึ่งถามวานโยบายเหลานี้มีหรือไม 

สวนตัวเทาที่ไดคุยกับกรรมการบริหารพรรค ก็ทราบวามีการพูดถึง

นโยบายเหลานี้ ไวบางแลว แตจะเปดเผยในชวงเวลาที่ใกลจะมีการ

เลือกตั้ง เพราะหากเปดเผยตอนนี้ก็มีโอกาสจะถูกลอกเลียนได  

3.ปจจัยในพื้นที่ คือหากผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละพื้นที่มี

ความใกลชิดประชาชน ประชาชนรักและอยากใหเปนตัวแทน ก็

มีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งในระดับ ส.ส.เขต และอาจจะสนับสนุน

พรรคที่สังกัดดวย  โดยประชาชนก็อาจจะลงคะแนนในระบบบัญชี

รายช� อดวย 

4.ปจจัยเร� องการส� อสารที่ตองเขาถึงประชาชนในทุกกลุม ซึ่ง

การส� อสารถึงประชาชนแตละกลุมก็จะมีลักษณะการส� อสารที่แตก

ตางกันไป อยางกลุมคนรุนใหม การส� อสารหลักที่จะไดผลก็คือการ

ส� อสารทางส� อสังคมออนไลน สวนคนที่อายุสูงขึ้นมา ก็จะเปนการ

ส� อสารผานโทรทัศน  หนังสือพิมพ 

ทั้งสี่ปจจัยดังกลาวคือสิ่งที่ตองมาคํานึงถึงวา จะวางแผน

อยางไรในการจะนําวิสัยทัศน และนโยบายที่กรรมการบริหารพรรค

ทําไวมาใชอยางมีศักยภาพใหเกิดประโยชน โดยทําใหประชาชน

เช� อมั่นและศรัทธามากที่สุด   

-ที่มีการประเมินวาอาจมีการยุบสภากลางปหนา จากสิ่งที่

พรรคเพ� อไทยปรับทัพในชวงที่ผานมา ตลอดจนระบบการเลือกตั้ง

ที่จะกลับไปใชบัตรสองใบอีกครั้ง มองวาหลังเลือกตั้งพรรคน�าจะ

ได ส.ส.ประมาณกี่เสียง?

หากมีการใชระบบบัตรสองใบ จะทําใหพรรคเพ� อไทย

วางแผนการเลือกตั้งที่เราคุนเคยได เพราะจากการเลือกตั้งสี่ครั้ง

ที่ผานมา คือป  2544, 2548, 2550 และ 2554 ที่ใชระบบบัตร

สองใบที่เราคุนเคย อีกทั้งประชาชนก็คุนเคยบัตรสองใบอยูดวย 

กับการเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ หากพรรคเลือกผูสมัครที่

ประชาชนรัก และสามารถนําเสนอแคนดิเดตนายกฯ และนโยบาย

ที่ประชาชนชอบ ก็ทําให โอกาสที่เพ� อไทยจะไดรับการเลือกตั้งก็มีสูง 

รวมถึงการวางแผนการเลือกตั้งแบบวิทยาศาสตร เชน การทํากลุม

ยอยรับฟงความคิดเห็นประชาชนในประเด็นตางๆ ตลอดจนการ

สํารวจความเห็นประชาชน

 ทั้งหมดก็จะเปนปจจัยที่ทําใหพรรครูวามีจุดแข็ง-จุดออน

อยางไร  แตทั้งนี้พรรคยังไมสามารถบอกไดวาเราจะชนะแลนด

สไลดไดจริงหรือไม จนกวาจะรูวาจะยุบสภาเม� อใด 

“ซึ่งการคาดการณจะแมนยําก็จะประมาณสัก 60 วันกอน

วันเลือกตั้ง เพราะกอนหนานั้นยังอาจจะมีปจจัยที่คาดไมถึงซึ่ง

อาจเกิดขึ้นได”

...เชนปญหาเศรษฐกิจในชวงกอนการเลือกตั้งเปนอยางไร 

โดยถาปญหาเศรษฐกิจรุนแรงมาก จนประชาชนไดรับผลกระทบ

มาก ก็อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการบริหารจัดการของ

รัฐบาล ก็ทําใหมีโอกาสที่ประชาชนอาจไมเลือกพรรคการเมืองที่

เปนแกนนําของฝายรัฐบาล ดังนั้นตอนนี้จึงยังตอบไมไดวาจะแลนด

สไลดหรือไม เพราะคงขึ้นอยูกับปจจัยในชวงนั้น

  -มีการมองกันวาเพ� อไทยมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ได 

ส.ส.มากที่สุด แตอาจไมไดจัดตั้งรัฐบาลเพราะอาจติดเง� อนไขอ� นๆ 

เชน ดาน ส.ว. 250 คนรวมโหวตนายกฯ?

นั่นคือสิ่งที่กรรมการบริหารพรรคบอกผมวาถึงไดชู

นโยบายแลนดสไลด เพราะหากพรรคเพ� อไทยไดรับฉันทานุมัติ

จากประชาชนเกิน  250 เสียง ทําใหแมจะมี ส.ว. 250 คน จะ

มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ไมไดมาจากพรรคเพ� อไทย แตนา

ยกฯ ที่ไดรับเลือกแบบนั้นก็จะบริหารประเทศไมได เพราะหากมี

การนํากฎหมายเขาสภา โดยที่รัฐบาลมีเสียง ส.ส.ในสภาไมเกินกึ่ง

หนึ่ง แลวจะบริหารประเทศตอไปไดอยางไร เชนนําราง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจายเขาสูการพิจารณาของสภา แตเสียง ส.ส.รัฐบาลมี

ไมถึงกึ่งหนึ่ง แลวจะไปตออยางไร 

สิ่งนี้คือตรรกะที่บิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ให 

ส.ว. 250  เสียงมากําหนดคนที่จะเขามาเปนรัฐบาล แตถา

พรรคการเมืองรวมกันแลวไดเสียงไมเกิน 250 เสียง ก็บริหาร

ประเทศไมไดเลย 

“พรรคเพ� อไทยตั้งยุทธศาสตรการเลือกตั้งคือ ตองแลนด

สไลด ไดเสียง ส.ส.เกิน 250 เสียงใหได แลวก็ไปรวมเสียงกับ

พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถารวมเสียงได

สัก 300 เสียงก็น�าจะเหมาะสม”

-คนที่เดินออกจากเพ� อไทยไป ที่ผานมามีการติดตอกันหรือ

ไม คนเหลานี้มี โอกาสหวนกลับมาอีกครั้งหรือไม?

หลังการประชุมใหญพรรคเม� อ 28 ต.ค. มีเพ� อนมิตรหลายคน

ไถถามกลับมาแลว บอกวายังสนใจจะรวมงานกันหรือไม ซึ่งเราก็

เปดกวาง  ถาพรอมเม� อไหรก็เขามาไดเม� อนั้น. 

 โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

เพ� อจะมาสรางนวัตกรรม ถามีความสามารถตรงน้ันก็จะชวย

ทําใหพรรคเพ� อไทยเปนแมเหล็กท่ีดึงดูดคนรุนใหมไดเพ่ิมข้ึนอีก”

...เพราะตองยอมรับวาภายใตการนําของคนรุนอาวุโส 

การเขาถึงคนรุนใหม ใชภาษาแบบคนรุนใหมมันไมกลมกลืน 

แตพอมีคนรุนใหมจริงๆ อยางหัวหนาพรรค (นพ.ชลน�าน ศรี

แกว) ก็อายุนอยลงมาจากเดิม 20 ป สวนกรรมการบริหาร

พรรคชุดปจจุบันก็อายุเฉลี่ยประมาณสัก 30-40 ป ก็จะทําให

การเขาถึงคนรุนใหมจะมีมากขึ้น แลวยิ่งคุณแพทองธารจะ

เขามาชวยดึงดูดคนรุนใหมเขามาไดอีก ก็น�าจะเปนประโยชน

ที่จะทําใหเราสามารถที่จะ disrupt ใหพรรคเพ� อไทยกลายเปน

พรรคแหงอนาคตไดจริงๆ  

-ถึงตอนนี้ช� อแพทองธาร ชินวัตร มี โอกาสที่เพ� อไทย

จะวางตัวใหเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไดหรือไม?

ไมหรอกครับ คือคุณแพทองธารไดแจงเขามากอนที่

พรรคจะมีการประชุมใหญที่ขอนแกนประมาณ 3-4 วัน วา

สนใจจะเขามารวมทํางานกับพรรคเพ� อไทย ผมทราบเหตุผลวา

เพราะเขาเห็นวาพรรคกําลัง  disrupt แลว และขาวที่ออกไป

ก็มีขาววาพรรคจะจัดประชุมแบบที่ไมเคยมีใครมาทํามากอน 

เชนจะมีการแสดงวิสัยทัศนเร� องมหานคร, การศึกษา ทาง

คุณแพทองธารก็เห็นวาคราวนี้เพ� อไทยเอาจริงเร� อง  disrup-

tion แลว เขาก็เลยบอกวาอยากเขามาชวย โดยเขาบอกวา

อยากเขามาชวยเปนที่ปรึกษา แตยังไมไดอยากจะเขามาเปน 

ส.ส.หรือเปนนักการเมือง ขั้นตอนนี้จึงยังไมใชเวลาที่จะมา

ตัดสินใจตรงนั้น 

“หากจะบอกวาจะใชแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม 

ตัวคุณแพทองธารจะเปนคนตัดสินใจเอง และขณะเดียวกันก็

ตองดูดวยวา ความรูความสามารถของเขาตอจากนี้ ไดทําให

คนในพรรคประจักษไดหรือไมวา เหมาะสมที่จะเปนแคนดิเดต 

นายกฯ ดังนั้นในวันนี้จึงเร็วเกินไปที่จะไปพูดอะไรทั้งสิ้น”

-คาดการณ ไวกอนหรือไมวา พอเปดตัวแพทองธาร

แลวจะมีกระสุนตก มีการนําเร� องในอดีตขึ้นมากลาวถึงอยาง

เร� องการสอบเอนทรานซ?

  จริงๆ ไมไดคาดเลย คือหลังคุณแพทองธารมาปรากฏ

ตัวในการประชุมใหญ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งวันก็มีขาว 

โดยที่ทุกคนก็ลืมไปแลว ทั้งที่มันก็ตั้งนานแลว แลวก็มีคนไป

หาขอมูลและมีการนําเสนอขอมูลที่แสดงความชัดเจนวา กรณี

ดังกลาวมันเคยถูกทําใหเกิดความชัดเจนแลววาไมไดเกี่ยวของ

อะไรกับคุณแพทองธาร และเขาก็บอกชัดเจนวาเขาไปเรียน

หนังสือก็เรียนเต็มที่ สามปครึ่งก็จบการศึกษาแลวไปเรียนตอ.
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นพ.สุรพงษ-ผอ.พรรค พท.

เพ� อไทยหลังปรับทัพ

กับเปาหมายชนะแลนดสไลด

ารขยับของ พรรคเพ� อ

ไทย ในชวง 1-2 สัปดาห

ที่ผานมาตกอยูในความ

สนใจของแวดวงการเมืองอยาง

มาก ทั้งการปรับทัพใหญ เปลี่ยน

ตัวหัวหนาพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคใหม หรือการ

ที่ น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หรืออุงอิ๊ง บุตร

สาวนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี  เปดตัวเขาสู

ถนนการเมืองดวยการมี

ตําแหน�งเปน ประธาน

ที่ปรึกษาดานการมีสวน

รวมและนวัตกรรมของ

พรรคเพ� อไทย รวมถึง

ทาทีของพรรคตอเร� อง

การแกไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 

112 เปนตน 

ทิศทางการเมือง

ของพรรคเพ� อไทยหลัง

จากนี้จะเปนอยางไร

ตอไป นพ.สุรพงษ   

สืบวงศลี หรือที่แวดวง

การเมืองเรียกขาน

กันวา หมอเลี้ยบ อดีต

รัฐมนตรีหลายสมัย เชน 

อดีต รมว.การคลัง, อดีต รมว.ไอซีที, อดีต 

รมช.สาธารณสุข ที่วันนี้มีบทบาททางการเมืองในเพ� อไทยในฐานะ 

ผูอํานวยการพรรคเพ� อไทย จะมาบอกถึงทิศทางของเพ� อไทย หลัง

ผานชวง disrupt เพ� อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

เริ่มที่ นพ.สุรพงษ ไดบอกถึงบทบาทของ ผอ.พรรคเพ� อไทย 

ที่เขาไปเริ่มทํางานอยางเต็มตัวเม� อชวงตนเดือน ต.ค.ที่ผานมาวา 

บทบาท ผอ.พรรคการเมือง หากเปรียบเทียบกับองคกรภาคธุรกิจ

จะเปรียบไดกับตําแหน�ง Chief Operation Officer หรือประธาน

เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ซึ่งในโครงสรางของภาคธุรกิจ ผูที่รับผิด

ชอบในการตัดสินใจเร� องวิสัยทัศนและนโยบายก็คือ คณะกรรมการ

บริษัท ที่จะมีประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัท 

...จากนั้นตามลําดับโครงสรางคนตอมาก็คือ Chief  Execu-

tive Officer หรือ CEO-ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งสวนใหญ 

CEO จะเปนกรรมการบริษัทดวย จากนั้นลําดับชั้นตอมาก็คือ Chief 

Operation Officer หรือ COO-ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

ดังนั้นถาเปรียบเทียบในบริบทของพรรคการเมือง  ประธานคณะ

กรรมการบริษัทก็เหมือนกับหัวหนาพรรคการเมือง สวนกรรมการ

บริษัทก็เปรียบเทียบไดกับคณะกรรมการบริหารพรรค สวน  CEO 

เปรียบเทียบไดกับเลขาธิการพรรค 

...ตําแหน�ง ผอ.พรรคการเมือง ก็เหมือนกับผูรับผิดชอบใน

เร� องของการนํานโยบาย วิสัยทัศนของกรรมการบริหารพรรค นํา

มาแปลงในทางปฏิบัติวาจะผลักดันใหนโยบาย วิสัยทัศนตางๆ ออก

มาเปนรูปธรรมในการทํางานอยางไร หรือหากเปรียบเทียบกับ

โครงสรางของหน�วยราชการ ฝายที่รับผิดชอบบริหารประเทศคือ

คณะรัฐมนตรี มีนายกฯ เปนประธานของที่ประชุม ครม. มี รมต.

ประจํากระทรวง สวนคนที่รับนโยบายไปบริหารจัดการเพ� อใหเกิด

การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ก็คือปลัดกระทรวง ดังนั้นสถานะ

ของ ผอ.พรรคการเมืองก็เหมือนกับปลัดกระทรวง 

พรรคเพ� อไทย

ถาไม Disrupt ก็ตายแนๆ

เม� อถามถึงวา การที่พรรคเพ� อไทยมีการดิสรัปชัน มีการปรับ

โครงสรางพรรค รีแบรนดพรรค เปลี่ยนโลโกพรรคในชวงเวลา

ใกลๆ กัน  เกิดจากเหตุผลใด นพ.สุรพงษ-ผอ.พรรคเพ� อไทย ใหคํา

ตอบวา ที่จริงแลวการดิสรัปชันพรรคเพ� อไทย เปนแนวคิดที่ผมเคย

เขียนในเฟซบุกของตัวเอง โดยอาศัยประสบการณจากสมัยพรรค

ไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน 

...ตอนสมัยพรรคไทยรักไทย ผมเคยเปนรอง ผอ.พรรค

ไทยรักไทย สวนสมัยพรรคพลังประชาชนเปนเลขาธิการพรรค ได

ผานประสบการณ ไดเห็นการเติบโตของพรรคไทยรักไทยจนมาเปน

พรรคพลังประชาชน จนมาเปนพรรคเพ� อไทย 

ผมสังเกตวาในเร� องการเมืองมันเปลี่ยนไป ในชวงระยะ

เวลา 7-8  ปหลัง ซึ่งไมใชแคเร� องการรัฐประหาร 22 

พ.ค.57 เทานั้น แตยังเปนการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเร� องการรับรู เร� อง

ของวิธีคิดของคนรุนใหม ซึ่งจะเปนผูกําหนด

อนาคตของประเทศ และขณะเดียวกันก็

จะเปนผูที่ลงคะแนนเสียงในบัตร

เลือกตั้งดวย ผมเลยมองวาการ

ที่พรรคการเมืองที่เคยเหมือน

กับสามารถที่จะทํางานตอบ

สนองความตองการของประเทศ

ชาติและประชาชนในชวง 20 ปที่

ผานมา แลวยังคิดวาวิธีการทํางานแบบนั้น

ยังทํางานแลวไดผลเปนประโยชนตอประเทศ

และตอประชาชน มันอาจไมใชอยางนั้นแลว 

...หากนําพรรคไทยรักไทยสมัยป 2544 มา

จับวางไวตอนป  2564 ถามวาสามารถที่จะตอบรับ

ความตองการในการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ

ของประชาชนไหม ตอบเลยวา “ไม” เพราะ

วาบริบทตอนนั้นกับบริบทตอนนี้มัน

เปลี่ยนแปลงไปมาก 

ผมไดเขียนทิ้งทายในการเขียนเฟซบุกไวตอนนั้นวา พรรค

เพ� อไทยตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ไมใชทํางานแบบพรรค

ไทยรักไทยเดิมเทานั้น แตตองสามารถระคมความเห็นของทุกๆ 

คน ดวยเทคโนโลยีที่เปดกวางอยูแลวในยุคโซเชียลมีเดียที่มี

แพลตฟอรมหลากหลาย ตลอดจนการบริหารจัดการภายในพรรค

ตองมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช มีแพลตฟอรมเพ� อการส� อสาร

ภายในเพ� อใหการทํางานสามารถสรางการมีสวนรวม และการ

ตัดสินใจไดอยางฉับพลันและรวดเร็ว 

“ถาไม Disrupt or Die คือถาไม Disrupt ก็ตายแน�ๆ ซึ่ง

ผมเขียนเร� องนี้ตั้งแตป 2561 กอนการเลือกตั้งป  2562 รวมหนึ่ง

ป”

 โดยเปนการเขียนในมุมของนักสังเกตการณทางการเมือง 

ที่มองวามันควรมีทิศทางแบบนั้น แตตอนนั้นความชัดเจนเร� อง

บทบาทของพรรคการเมืองตอคนรุนใหมอาจจะยังไมชัด จนกระทั่ง

การเลือกตั้งป 2562  ที่เราไดเห็นชัดเจนวา การเกิดขึ้นของ พรรค

อนาคตใหม ที่สรางความแตกตางจากพรรคการเมืองเดิมมากพอ

สมควร และตรงนั้นคือจุดที่ทําใหหลายคนเริ่มหันกลับมามองวา 

ความเปลี่ยนแปลงในเร� องของการ

รับรูของผูที่จะลงคะแนนเสียงมัน

เกิดขึ้นแลว 

ผอ.พรรคเพ� อไทย 

กลาวตอไปวา อยางไร

ก็ตามหลังจากการเลือก

ตั้งป 2562 พรรคเพ� อ

ไทยไมไดมีการปรับ

เปลี่ยนมากนัก ก็มี

การปรับปรุงบาง

เล็กนอย จนกระทั่ง

เม� อเดือนตุลาคม 

2563 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ

บริหารพรรค ที่คุณ

สมพงษ อมรวิวัฒน 

หัวหนาพรรคลาออก 

ทาํใหมกีารเลอืกกรรมการ

บริหารพรรคชุดใหม ซึ่ง

กรรมการบริหารพรรคชุด

ใหมมีแนวทางวา ควรตองมี

การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคครั้งใหญ จะใชคําวา Disrupt ก็ได ไม

อยางนั้นพรรคเพ� อไทยก็ไมสามารถที่จะกาวทันกับความตองการ

ของยุคสมัยได 

ตอนนั้นก็มีการระดมความคิดเห็นกัน คุณภูมิธรรม เวชย

ชัย ที่เคยทํางานรวมกันตั้งแตสมัยพรรคไทยรักไทย และเปนผูรวม

กอตั้งกลุม  CARE ดวย ก็เขามาชวยและพยายามผลักดันหลาย

เร� อง จนกระทั่งเม� อประมาณสักสองเดือนที่ผานมากอนหนานี้ คุณ

ภูมิธรรมก็ติดตอมายังผมวาขอใหเขามาชวยใหความเห็นวาจะปรับ

เปลี่ยน Disrupt พรรคเพ� อไทยใหมากกวานี้ ไดอยางไร ผมเห็นวา

เม� อพรรคเพ� อไทยมีความตองการที่จะ Disrupt จริงๆ ผมเห็นวาถา

ความเห็นที่ผมเสนอไปมีประโยชนและสามารถดําเนินการได ผมก็

ยินดี

 จนกระทั่งชวงตนเดือนตุลาคม คุณสมพงษหัวหนาพรรค

เพ� อไทยตอนนั้นก็บอกวา พรรคมีความตองการและมีนโยบายที่

อยากจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให

เปนรูปธรรมตองอาศัยคนที่เคยมีประสบการณจากไทยรักไทย พลัง

ประชาชนมาชวยผลักดัน  คุณสมพงษถามผมวาพอที่จะมาชวย

นํานโยบายที่กรรมการบริหารพรรคไดกําหนดไวมาลงมือปฏิบัติได

หรือไม ผมก็บอกวาถาความเห็นเร� องนี้พอมีประโยชนกับพรรค ผม

ก็ยินดี คุณสมพงษเลยตั้งใหผมมาเปน ผอ.พรรคเพ� อไทยตั้งแตตน

เดือนตุลาคมที่ผานมา 

ผอ.พรรคเพ� อไทย เปดเผยถึงการเขามาทํางานในพรรค

วา งานใหญงานแรกก็คือ การเขาไปเตรียมจัดประชุมใหญพรรคที่

จังหวัดขอนแกนเม� อ 28 ต.ค.ที่ผานมา ที่ผมเห็นวาหาก

เพ� อไทยจะประกาศในเชิงเปนรูปธรรมวาพรรค

เพ� อไทยเปลี่ยนแปลงแลว จะตองทําใหการ

ประชุมใหญของพรรคตองเปนการแสดง

วิสัยทัศนออกมาวา เพ� อไทยวันนี้วิสัยทัศน

พรรคเปนอยางไร ตองมีการนําเสนอที่

น�าสนใจ มีการนํา  

soft power มา

ใชประกอบเพ� อ

ทําใหเกิดความน�า

สนใจมากขึ้น 

อยางเร� อง soft 

power ถาพรรคพูดเฉยๆ 

มันไมเทากับทําใหเห็น พรรค

เพ� อไทยจึงตองแสดงใหเห็น

วาเราเขาใจเร� อง soft  power 

จริงๆ จึงนําเร� อง soft power 

มาประกอบการประชุมใหญ

พรรคดวย เปนที่มาของการ

ประชุมดังกลาว ที่มีทั้ง

การจัดเดินแฟชั่น ที่

เรามีขอมูลอยู

แลววามี ส.ส.เพ� อไทยชวย OTOP ในพื้นที่ในการพัฒนาผาคราม 

จนสงออกไปที่ประเทศญี่ปุน จึงมีการนําผาครามมาจัดแฟชั่นโชว 

ที่ให ส.ส.ของพรรคมาเดินแฟชั่นเพ� อทําใหการจัดประชุมน�าสนใจ

มากขึ้น มีการแสดงของวงดนตรีที่เปนแนวอีสานฟวชัน  รูปแบบ

ของการประชุมพรรคเพ� อไทยเลยออกมาจนหลายคนบอกวาแปลก

ตา ไมเคยเห็นในการประชุมใหญพรรคการเมือง  

...สิ่งเหลานี้คือการสรางหมุดหมายแรกของการที่จะแสดง

วา พรรคเพ� อไทยกําลัง disrupt แลว แตจะมีหมุดหมายอ� นตอไป 

ที่กรรมการบริหารพรรคก็สงตอจากชุดเดิมไปยังกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม ซึ่งผมจะมีหนาที่ในการนําวิสัยทัศนตางๆ ไปขับ

เคล� อนและผลักดันใหเปนรูปธรรมในเครือขายองคาพยพของพรรค 

พรรคเพ� อไทยตั้งยุทธศาสตรการเลือกตั้งคือ ตองแลนดสไลด

ไดเสียง ส.ส.เกิน 250 เสียงใหได แลวก็ไปรวมเสียงกับ

พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งถารวมเสียงไดสัก 300 เสียงก็น�าจะเหมาะสม

ก

อานตอหนา 15 
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