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อิสรภาพแหงความคิด

‘ตานโกง’อยาอภัยโทษคอรรัปชัน

พรรคประชาชาติ

พรอมสูศึกบัตร 2 ใบ 

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ตั้งเปา ส.ส.เขต 10 เกาอี้

โลกที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป

9หนา...

2หนา...

ปที่ 26 ฉบับที่ 9161 วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น 8 ค่ํา  เดือน 1  ปฉลู

วัดใจ!ศึกนอกศึกใน‘เลือกตั้งผูวาฯกทม.-เลือกตั้งซอมส.ส.’

16หนา...

คุกผวา‘โอมิครอน’

สั่งคุมเขม‘นักโทษ’

ตางชาติพื้นที่เสี่ยง

ป 64 ไฟไหมโรงงานถี่ 

ถึงเวลาทบทวน

มาตรฐานความปลอดภัย!

‘เส่ียหนู’ปลดหมด

‘กัญชา’เสรี100%

หวังฟนเศรษฐกิจ

‘ชัชเตาปูน’เอาจริง!

กาสิโนอุมหนี้กยศ.

เกมชิงอํานาจพปชร.เกมชิงอํานาจพปชร.

ไทยโพสต • องคกรตอตานคอรรัปชันฯ 

ออกแถลงการณคัดคานการลดหยอนผอน

โทษใหกับผูตองขังคดีคอรรัปชัน ชี้เปนเร� อง

สวนทางกับความรูสึกของประชาชน บอน

ทําลายความพยายามของ ป.ป.ช. อัยการ 

และศาล ในการเอาคนผิดมาลงโทษ จี้เอา

หลักเกณฑป 59 ที่ “ไพบูลย คุมฉายา” 

องคมนตรี ไมพิจารณาลดหยอนผอนโทษให

กับคดีคอรรัปชัน คดีขมขืน และคดียาเสพติด 

เม� อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 องคกรตอ

ตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได

ออกแถลงการณเร� อง คัดคานการลดหยอน

ผอนโทษใหกับผูตองขังคดีคอรรัปชัน โดย

เนื้อหาในแถลงการณระบุวา ตามที่รัฐบาลได

ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย

โทษฯ แกผูตองขัง สงผลใหผูตองขังในคดี

คอรรัปชันหลายรายที่ไดสรางความเสียหาย

อยางมหาศาลใหกับเศรษฐกิจของประเทศ 

ตลอดจนความอัปยศอดสูของชาวนา กลาย

เปนประเด็นแหงความชอกช้ําของสังคม

อยางที่ประวัติศาสตร ไมอาจจะลืมได แต

ขณะนี้กลับไดรับการลดหยอนโทษอยาง

รวดเร็วดวย

องคกรตอตานคอรรัปชันฯ ในฐานะ

ตัวแทนของสังคมในการสรางพลังของคนไทย

ในการลมลาง ตอตานการคดโกงแผนดิน มีขอ

สังเกตวา ในการพระราชทานอภัยโทษฯ เม� อ

ป พ.ศ.2559 ไดยึดหลักวา จะไมพิจารณาลด

หยอนผอนโทษใหกับคดีคอรรัปชัน คดีขมขืน

และคดียาเสพติด ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ ไดทํา

กันมาอยูแลว ตามที่พลเอกไพบูลย คุมฉายา 

องคมนตรีและอดีต รมว.ยุติธรรม ไดเคยกลาว

ไว แตสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ไมทราบวาดวยเหตุ

ใดและโดยใคร ทําใหหลักเกณฑที่เคยเปนหลัก

ความเช� อมั่นของระบบยุติธรรมเปล่ียนแปลง

ไป จนเอื้อประโยชนในการลดหยอนผอนโทษ

ใหกับนักโทษโดยเฉพาะคดีคอรรัปชันอยางไม

น�าไดลดหยอนรวดเร็วขนาดนั้น

การท่ีพลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี กลาวย้ําเสมอวา คอรรัปชัน

เปนเร� องรายแรงของสังคมไทย ตองปราบ

ปรามอยางจริงจัง คนผิดตองถูกจับติดคุก

โดยเร็วดวยโทษทัณฑที่เด็ดขาดรุนแรง รวม

ท้ังประกาศใหการตอตานคอรรัปชันเปน

วาระแหงชาติ การลดหยอนผอนโทษขึ้น

ครั้งนี้ จึงเปนเร� องสวนทางกับความรูสึกของ

ประชาชน 

นครพนม • “อนุทิน” ลั่น 65 ปลดล็อกกัญชา

สมบูรณแบบ เรงผลักดันทุกสวนของกัญชา 

ทั้งตน ราก กิ่ง กาน ใบ ดอก ชอดอก เมล็ด 

ไมเปนยาเสพติด พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ

ใหม โมเดลธุรกิจใหม เปนทางเลือกที่จะชวย

ฟนฟูเศรษฐกิจยุคโควิดได เผยปจจุบันโรง

พยาบาลเกือบทุกแหงมีคลินิกกัญชา 

เม� อวันที่ 11 ธันวาคม 2564  นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข เปนประธานในงาน “Kick 

off กัญชาริมฝงโขง” ที่ถนนสวรรคชายโขง 

หมูบาน 8 ชนเผา อําเภอเมืองฯ จังหวัด

นครพนม ซึ่งเปนโครงการตนแบบการเช� อม

โยงระหวางกัญชาทางการแพทย ตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กับ

การสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น เปนอีก

โมเดลเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายได

ตั้งแตเกษตรกรผูปลูกพืชกัญชา ผูผลิต

แปรรูปผลิตภัณฑที่เกี่ยวเน� อง ตลอดจนภาค

การทองเที่ยว ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ที่กําหนดใหทุกกระทรวง

เรงหาแนวทางที่จะกระตุนใหเศรษฐกิจฟน

ตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ใหเร็วที่สุด   

รมว.สาธารณสุขกลาวระหวางการ

เปนประธานในงานวา กระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบายสงเสริมพืชสมุนไพรทั้ง กัญชา กัญชง

กรุงเทพฯ • แปลงรายไดจากเงินบาปผดุง

คุณธรรม “ชัช เตาปูน” ลั่น! เดินหนาดัน 

“กาสิโน” ถูกกฎหมาย หวังนํารายไดชวย

ชาวไรชาวนา แกหนี้ กยศ.ที่ถูกฟองรอง 

เช� อสําเร็จเพราะมีคนเห็นดวยเยอะ เปน

เร� องเอนเตอรเทนใหคนเขามาพักผอน 

เม� อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่

โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

นายชัชวาลล คงอุดม หัวหนาพรรคพลัง

ทองถิ่นไท ใหสัมภาษณถึงนโยบายพรรค

ที่จะใชหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหนาวา 

เราเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายใหการ

พนันถูกตอง เพ� อนํารายไดและภาษีจาก

ตรงนี้ ไปชวยเกษตรกรชาวไรชาวนา รวม

ถึงเอาไปใชหนี้ใหกับนักศึกษาที่เปนหนี้

กองทุนเงินใหกูยืมเพ� อการศึกษา (กยศ.) 

ที่ถูกฟองรอง 

ผูส� อขาวถามวา เร� องการพนันเปน

สิ่งตองหามสําหรับวัฒนธรรมไทย คิดวา

จะไดรับความเห็นชอบจากประชาชนหรือ

ไม นายชัชวาลลกลาววา เทาที่มีขาวนี้

ออกไปคนเห็นดวยเยอะมาก หรือการ

ประชุมในสภาที่มีการโหวตก็มีเสียงเห็น

ดวยกวา 300 เสียง และอยากใหมีการ

สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนดวย 

เม� อถามวา กอนหนานี้มีการผลัก

ดันใหบอนกาสิโนถูกกฎหมาย แตก็ลมไป 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยติดเชื้อโควิดใหม  

4,079 ราย ตาย 39 ราย พบสายพันธุ โอ

มิครอนทั่วโลกแลว 65 ประเทศ รายแรก

ของไตหวันโผล อังกฤษฉีดไฟเซอรเข็มที่ 3  

ปองกันโอมิครอนได 75 เปอรเซ็นต 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ศูนย์

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 4,079 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 4,044 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,974 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 70 ราย, มาจาก

เรือนจํา 19 ราย, เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 16 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,302 ราย 

อยูระหวางรักษา 53,455 ราย อาการหนัก 

1,115 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 315 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 39 ราย เปนชาย 16 

ราย หญิง 23 ราย 

การเปดศึก ตอสูฝายตรงขาม 

หนักหนาอยูแลว แตถาตอง

มารบกับคนกันเอง รูมือรูทาง

กันเปนอยางดี กลเกมประกาศ

ศักดา แผขยายชวงชิง

อํานาจที่หมายมั่น

เอาไว อาจไมเปน

ไปตามเปาประสงค..

ก็เปนได
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร 2หนา...

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
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(1)                                                                           

ปๆ-มาๆ...ท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะสาย

พันธุ์ “เดลตา” หรือสายพันธุ์ “โอมิครอน” ก็แล้ว

แต่ ท่านชักทำาท่าว่า...ยังไงๆ คงหนีไม่พ้นต้อง “อยู่

ร่วมโดยสันติ” กับบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายต่อไปอีกตราบ

นานเท่านาน เรียกว่า...อยู่มาจนเกือบจะครบ 2 ปีเข้าไป

แล้ว ท่านก็ยังไม่คิดจะไปไหน แถมยักเยื้องลีลา ยักย้ายส่าย

ตะโพก วิวัฒนาการไปสู่ความเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ ชนิดเล่น

เอาวัคซีนเทพ วัคซีนไม่เทพ แทบจะไล่ตามไม่ทัน เอาเลย

ถึงขั้นนั้น...

(2)                                                                       

บรรดามวลมนุษย์อย่างเราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลาย...เลย

ต้องวิวัฒนาการ กลายสภาพเป็น “มนุษย์ต่างดาว” หรือ 

“มนุษย์อวกาศ” กันไปแทบจะทั้งหมด คือต้อง “สวม

หน้ากาก” เวลาออกจากบ้าน ชนิด 2 ชั้น 3 ชั้นเอาเลยก็

ไม่แน่ ต้องยืนระยะอยู่กันแบบห่างๆ ไม่ก็ต้องหาอะไรมากั้น

กลาง ประเภทกระจกหรือพลาสติกใสๆ อะไรทำานองนี้ ยิ่ง

ถ้าคิดจะท่องเที่ยว-เดินทาง ไปไหน-มาไหนตามแบบฉบับ 

“ชายใดไม่เที่ยวเทียวไป-ทุกแคว้นแดนไพร-มิอาจประสบ

พบสุข” ก็ยิ่งเป็นอะไรที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เสีย

เหลือเกิน ต้องหาพาสปอร์ตเพื่อสุขภาพติดตัว ติดกระเป๋า 

เอาไว้ซะแต่เนิ่นๆ ต้องยอมถูกกักตัว ติดแหง็กอยู่ใน

สนามบิน ในโรงแรม หรือในควอเรนตีนต่างๆ ฯลฯ ก่อนจะ

ได้สูดสายลม แสงแดด ได้สุข-สดชื่น เหมือนยืนอยู่บนเนิน

เขา ก็คงต้องทรมาน-ทรกรรม กันเป็นจำานวนมิใช่น้อย... 

(3)                                                         

คือพูดง่ายๆ ว่า...ท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่านมี

อานุภาพ มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตปกติธรรมดาโดย

ทั่วไป ของผู้คนหรือสังคมทั้งสังคมกันเป็นจำานวนไม่น้อย 

จากที่เคยมีอุปนิสัย วาสนา สันดาน ลักษณะหนึ่ง ลักษณะ

ใด หนีไม่พ้นต้องปรับ ต้องเปลี่ยนตัวเองมากบ้าง-น้อยบ้าง

ไปตามสภาพ ยิ่งเป็นในระดับสังคมทั้งสังคม หรือประเทศ

ทั้งประเทศด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งต้องพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆ 

หนทางใหม่ๆ หรือทิศทางใหม่ๆ ไม่ว่าสำาหรับความเป็นไป

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไม่อาจยืนทื่อ ยืนบื้อ 

อยู่กับสิ่งเก่าๆ มาตรฐานเก่าๆ หรือทิศทางเก่าๆ ที่อาจนำาไป

สู่หุบเหว หรือ “กับดักอันตราย” ได้เสมอๆ...

(4)                                                                          

ยิ่งประเภทที่คิดจะให้สังคมตัวเอง ประเทศตัวเอง 

เกิดความเจริญเติบโตให้มากๆ เข้าไว้ในทางเศรษฐกิจ แบบ

ชนิดโตโยต้า หรือโตมิโตซัดดะ ฯลฯ อะไรประมาณนี้ อยาก

เห็น “ตัวเลขจีดีพี” สูงโด่ๆ เด่ๆ หรือสูงแบบชนิดแทบไม่มี

หัวตก เอาไป-เอามาแล้วโดยความจริง หรือโดย “ข้อเท็จ

จริงที่เอ็งมิอาจปฏิเสธได้” นั่นเอง ที่ทำาให้ โอกาส “เป็ง-

ปาย-ล่าย” แทบไม่มี หรือแทบไม่เหลือติดปลายนวมต่อ

ไปอีกแล้ว เผลอๆ...อาจต้องหันกลับไปควานหา “ตัวเลขจี

เอ็นเอช” กันแทนที่ เอาเลยก็ไม่แน่!!! หรือต้องหันมาค้นหา

ตัวเลข “ดัชนีแห่งความสุข” แทนที่ “ดัชนีแห่งการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ” เพราะโอกาสที่จะโตแล้วโตอีก ไม่

เพียงแต่จะเป็นอะไรที่ “ขัดแย้งกับธรรมชาติ” ยิ่งเข้าไป

ทุกที ยังอาจขัดแย้งกับความจริง ข้อเท็จจริง ที่ท่านเชื้อ

ไวรัสโควิดท่านนำามามอบให้กันถึงที่เอาเลยด้วยซ้ำา...

(5)                                                                       

พูดง่ายๆ ว่า...ความพยายามโตแล้ว โตอีก ด้วยการ

เร่ง การกระตุ้นและอัดฉีด อะไรต่อมิอะไรเพื่อให้ผู้คนเกิด

ความอยาก เกิดความปรารถนาและต้องการ ให้มากๆ เข้า

ไว้ อันล้วนแล้วแต่หนักไปทาง “กิเลส” ไปด้วยกันทั้งสิ้น มา

ถึง ณ ขณะนี้ มันออกจะเป็นอะไรที่ยากลำาบากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

ด้วยเหตุเพราะท่านไวรัสโควิด-19 ท่านได้เปลี่ยนแปลง

สภาพต่างๆ จนมีแต่ต้องหันไปควบคุม “กิเลส” ในตัวตน

ของแต่ละคน ให้ยิ่งลดน้อยลงไปเท่าไหร่ ก็ยิ่ง “อันตราย” 

น้อยลงไปเท่านั้น ยิ่งไม่คิดจะไปไหน-มาไหน หันมาบำาเพ็ญ

ตบะ บารมี เป็น “วานปรัสถ์” เป็น “สันยาสี” กันไปตาม

แบบฉบับของใคร-ของมัน ยิ่งอาจพอช่วยให้ โอกาสติดเชื้อ 

แพร่เชื้อ ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น...

(6)                                                             

นั่นยังไม่รวมไปถึง...การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ธรรมชาติ ที่ยังไงๆ คงไม่น่าจะเหมือนเดิมอีกต่อไปเช่นกัน 

โดยจะ “ร้อน” ขึ้นอีกซักกี่องศาหรือไม่ อย่างไร ก็ตามที แต่

ก็น่าที่จะทำาให้ทิศทางความเป็นไปของเศรษฐกิจแบบเก่าๆ 

เดิมๆ ประเภทกินแหลก-ใช้แหลก-แดกด่วน หรืออะไรต่อ

มิอะไรตามแบบฉบับ “วัตถุนิยม” หรือ “บริโภคนิยม” ทั้ง

หลาย น่าจะเป็นไปได้ลำาบากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีแต่ต้องหันมา

ควบคุมตัวเอง ควบคุมสังคม หรือควบคุมประเทศแต่ละ

ประเทศทั่วทั้งโลกเอาเลยนั่นแหละ ประเภทไม่คิดจะปล่อย

ก๊าซ ปล่อยมลภาวะ ใส่ชั้นบรรยากาศของโลกมากมายจน

เกินไป บรรดาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้นี่เอง...ที่จะนำามา

ซึ่งสิ่งใหม่ๆ ทิศทางใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจแบบใหม่ สังคม

แบบใหม่ ไปจน “การเมืองแบบใหม่” แม้ทุกวันนี้อาจยัง

มองไม่เห็นรูปร่าง หน้าตา ชัดเจนก็ตาม...

(7)                                                             

ด้วยเหตุนี้นี่เอง...บรรดา “นักการเมือง” หรือผู้ทำา

มาหารับประทานกับสิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” ทั้งหลาย พึง

ต้องหัดคิด หัดวิเคราะห์ หัดสังเคราะห์ ฯลฯ เอาไว้ซะแต่

เนิ่นๆ ว่าอะไรต่อมิอะไรในโลกใบนี้ มันกำาลังจะเป็นไปใน

แบบไหน? ทิศทางไหน? เพราะถ้ายังมัวแต่เอาเวลาไปสร้าง

มุ้ง สร้างกลุ่ม สร้างก้อน ตั้งกระบอกสูบคอย “ดูด” ใครต่อ

ใครให้เข้ามาในบ่อเกรอะของตัวเอง สุดท้าย...มันก็อาจต้อง 

“จบ” ลงไปแบบเก่าๆ เดิมๆ หรือต้องย้อนกลับไปสู่ “วงจร

อุบาทว์” กันจนได้!!!

โลกที่ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ไ

ลพวงจากคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำาร้อง

ขอให้พิจารณา 5 แกนนำา กปปส. “นายชุมพล                  

จุลใส” ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ “นายอิสสระ 

สมชัย” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ “นาย

ถาวร เสนเนียม” ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์  

“นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  กรณีถูกศาลอาญามี

คำาพิพากษาลงโทษจำาคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่                                                                                 

อ.317/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และเพิก 

ถอนสิทธิ์เลือกตั้ง นายชุมพล นายอิสสระ และนาย

ณัฏฐพล 5 ปี นับแต่วันที่มีคำาพิพากษา เป็นเหตุ

ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 สิ้นสุดตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) 

(6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่  

แม้จะมีคำาโต้แย้งทั้ง 5 กปปส. แต่ก็ฟังไม่ขึ้น 

สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลง และจากคำาวินิจฉัย 

ส.ส.ทั้งหมดต้องหลุดจากตำาแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ สิ้น

สภาพ คนใหม่ถูกเลื่อนขึ้นมาแทน ส่วน ส.ส.เขตว่างลง 

เขต 1 ชุมพร ของนายชุมพล และ เขต 6 สงขลา นาย

ถาวร ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่

ศาลอ่านคำาวินิจฉัย   

ผลจากคำาวินิจฉัยในแง่ของกฎหมาย เกิดคำาโต้แย้ง 

ตั้งเป็นข้อสังเกต ตามหลักเหตุผลที่น่ารับฟังอย่างน่า

สนใจ โดยเฉพาะจาก ถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา 

พรรคประชาธิปัตย์ ที่ตัดพ้อออกมาว่า   

‘รู้สึกเจ็บปวดกับคำ�วินิจฉัยที่ออกม� ซึ่งตัดสินว่�

เป็นคนไม่ดี จึงขอถ�มไปยังศ�ลว่�ใช้ดุลยพินิจอย่�งไร

ในก�รวินิจฉัย ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยปกครอง

โดยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหม�ยสูงสุด ดังนั้นกฎหม�ย

รัฐธรรมนูญต้องสูงกว่�และอยู่เหนือกว่�ประมวล

กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งโดยชอบ ดังนั้นที่ท่�น

อ้�งที่ว่�ขังผมโดยชอบ เพร�ะฉะนั้นถ้�วิธีพิจ�รณ�คว�ม

แพ่ง โดยอ้�งว่�ขังโดยชอบ ผมโต้แย้ง แต่ต้องรับโทษ

ต�มที่ท่�นพิจ�รณ� แต่ผมไม่ยอมรับในคว�มภ�คภูมิใจ

ในคำ�วินิจฉัย ห�กจะพูดแบบภ�ษ�ช�วบ้�นคือ ก�รเขียน

หักมุมของท่�นไม่สวยเลย ไม่น่�รักเลย ไม่น่�เชื่อถือ 

ท่�นเอ�วิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ไม่มี

ที่ไหนในโลกเข�ทำ�กัน ดังนั้นขอฝ�กไปยังเพื่อนในพรรค

ประช�ธิปัตย์ว่� ผมต้องขอโทษพรรคประช�ธิปัตย์ ใน

ฐ�นะที่ร่วมจิตวิญญ�ณของบรรพบุรุษ และผมเสียด�ยที่

ไม่ได้ทำ�หน้�ที่ในสภ�ต่อไป”   

ในแง่มุมกฎหมายเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ในแง่มุม

ทางการเมืองก็ถูกตั้งคำาถามย้อนกลับ เข้าตามตำารา เสร็จ

นาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล หรือไม่ ระหว่างกลุ่ม

ม้าใช้เดิม แกนนำาคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(กปปส.) กับกลุ่มผู้มีอำานาจในปัจจุบัน ที่เคยแนบแน่นกัน

มาก่อน แต่มาถึงวันนี้ ไม่มีเหตุที่จะต้องใช้พลัง กปปส.ใน

การขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกต่อไป  

อีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องตามมา หลังมีคำาวินิจฉัยของ

ศาล การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตใน 2 พื้นที่ ซึ่งล้วนแล้ว

แต่เป็น พื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้น พลัง

ประชารัฐ-ประชาธิปัตย์ ต่างเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง

คู่ จากเดิมที่เคยมีสัญญาใจระหว่างบิ๊กๆ พลังประชา

รัฐบางคน อาจจะหลบ ไม่ส่งผู้สมัครในบางเขต เพราะ

ในวันข้างหน้าจะมาเป็นพันธมิตรทางการเมืองในค่าย

เดียวกัน แต่ก็มีเสียงโต้กลับมาจากบิ๊กพลังประชารัฐ

ร่วมค่ายบางคนเหมือนกัน หากทำาเช่นนั้นจะถูกมองได้

ว่าฮั้วทางการเมือง ดังนั้นจึงต้องส่งผู้สมัครในนามพลัง

ประชารัฐลงแข่งขัน 

การเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา 

ประชาธิปัตย์ เข้าตาจน แพ้อีกไม่ได้ การเลือกตั้งครั้งนี้

ไม่เพียงเป็นการทวงคืนศักดิ์ศรี แต่ยังเป็นการวัดกระแส 

ชี้ถึงความนิยมประชาธิปัตย์ในดินแดนภาคใต้ ถึงคราว

เสื่อมมนต์ขลังไปหรือยัง  

นาทีนี้ พลังประชารัฐ ไม่ (ยอม) หลีกทาง เตรียม

ส่งผู้สมัครในนามพรรค ในวันที่ปัจจัยกระสุนดินดำา 

อำานาจรัฐ อำานาจทางการเมืองเป็นพลังบวกสำาคัญ การ

เลือกตั้งซ่อมไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่ ตัวชี้วัดชี้ขาดมีไม่กี่

ปัจจัย บวกกับระยะหลังเกิดปัญหาความระหองระแหงใจ

ระหว่าง ส.ส.ประชาธิปัตย์ กับแกนนำาพรรคพลังประชา

รัฐบางคน ยิ่งทำาให้ศึกเลือกตั้งซ่อมในอีก 45 วันนับจากนี้ 

ยกระดับเพิ่มดีกรีความดุเดือดให้เข้มข้น พลังประชารัฐ

จึงไม่จำาเป็นต้องสนมารยาททางการเมือง    

อีกสนามที่น่าสนใจไม่แพ้กัน สนามการเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ที่ยังไม่รู้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนอะไรในปี 2565 แต่

งานนี้ยิ่งฉายภาพให้เห็นเด่นชัด ประชาธิปัตย์ พลัง

ประชารัฐ ไม่มีใครยอมใคร ไม่มีใครถอยให้ใคร   

ประชาธิปัตย์ผูกขาดผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค

ประชาธิปัตย์มานาน แต่นับตั้งแต่สนามเลือกตั้ง 

2562 ประชาธิปัตย์เข้าสู่ยุคถดถอยอย่างเห็นได้ชัด 

ไม่มี ส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์แม้แต่คนเดียว ส.ก.เดิม

กระจัดกระจายไปอยู่กับกลุ่มการเมืองอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นมา

ใหม่ สนามเมืองหลวง ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ประชาธิปัตย์

อยู่ในภาวะถอยไม่ได้ ล่าสุดประชาธิปัตย์เตรียมเปิด

ตัว “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อดีตอธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค

ประชาธิปัตย์ ในวันที่ 14 ธ.ค. ถือเป็นพรรคการเมือง

ขนาดใหญ่ พรรคแรกที่เตรียมเปิดตัวผู้สมัครในนาม

พรรค   

แม้ว่าสุชัชวีร์จะถูกตั้งคำาถามปนความเคลือบแคลง

สงสัย “ของจริง หรือของเทียม” เป็นพวกดีแต่พูดหรือ

ไม่ เพราะผลงานทางปฏิบัติอย่างเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่

เคยเห็นมีอะไรถูกจับต้องได้เลย แต่ประชาธิปัตย์ในยุค                                                   

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค กลับกล้าเสี่ยงลอง

ของใหม่ แหวกประเพณีเดิม ไม่ดันลูกหม้อ สมาชิก

พรรคลงชิงชัยตามที่มีกระแสข่าว “องอาจ คล้าม

ไพบูลย์” อดีต ส.ส.กทม.หลายสมัย ประชาธิปัตย์ที่รู้พื้นที่ 

เข้าใจสภาพปัญหา กทม.เป็นอย่างดี หรือแม้แต่ “ปริญญ์ 

พานิชภักดิ์” รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

ทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ คนรุ่นใหม่ ที่พร้อมเสนอตัว

เป็นทางเลือกกลับไม่ถูกดันมาใช้งาน ทั้งที่ผ่านมาทุ่มเท

ทำางานให้กับพรรคมาโดยตลอด   

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ โดยเป้าทาง

ยุทธศาสตร์ต้องการประกาศศักดาเมืองหลวง ที่นอกจาก

จะเป็นตัวชี้วัด ลบคำาครหาคนเมืองกรุง คนชั้นกลางไม่

เอาทหาร พลังประชารัฐแล้ว หากได้ผู้ว่าฯ เมืองหลวง

เป็นคนคุ้นเคย ไว้ใจได้ การทำางานสอดประสานกัน 

ระหว่างผู้ว่าฯ กทม.กับนายกรัฐมนตรีจะเกิดประโยชน์สูง

ยิ่งทางการเมือง   

ก่อนจะไปถึงตรงนั้น กลุ่มพี่น้อง 3 ป. บิ๊กตู่-

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” บิ๊กป้อม-“พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ” บิ๊กป๊อก-“พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” คง

ต้องประสานรอยร้าว มองไปในทิศทางเดียวกันเสียก่อน 

ในวันนี้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดอย่างหนาหู พี่ไปทาง 

น้องไปทาง    

พล.อ.ประยุทธ์จับมือ “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง” ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ จัดวางผู้สมัคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ลงตัวแล้ว 30 เขต 

จากทั้งหมด 50 เขต ในส่วนของผู้ว่าฯ กทม.จะขอดัน 

พล.ต.อ.อัศวินลงสมัครในนามกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ ขณะที่

พรรคพลังประชารัฐ บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร ส่งสัญญาณ

กลุ่ม ส.ส.กทม.จัดวางผู้สมัคร ส.ก.ครบทั้ง 50 คน 50 

เขต สู้ศึกสนามท้องถิ่น แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ตั้งเป้า

ทาบทามผู้ว่าฯ หมูป่า-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร แม้

จะมีปัญหาทางสุขภาพบางประการ แต่ก็อยากจะให้มา

ลงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคพลังประชารัฐให้ได้ 

นาทีนี้ชื่อที่พอจะไปวัดคู่แข่ง สมน้ำาสมเนื้อ มีเพียงผู้ว่าฯ 

หมูป่าเท่านั้น    

สนามเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อม พรรคพลัง

ประชารัฐหมายมั่นปั้นมือจะขอเก็บอีก 2 แต้มสำาคัญ 

ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของพรรครัฐบาล ขณะที่

หัวใจสำาคัญ สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นตัวชี้วัดความ

นิยมคนกรุง ชาว กทม. ก็เป็นอีกสนามที่พลังประชารัฐให้

ความสนใจ ไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ     

การเปิดศึกต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหนักหนาอยู่แล้ว แต่

ถ้าต้องมารบกับคนกันเอง รู้มือรู้ทางกันเป็นอย่างดี กล

เกมประกาศศักดาแผ่ขยายช่วงชิงอำานาจที่หมายมั่นเอา

ไว้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์..ก็เป็นได้. 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เลือกตั้งซ่อม 

จับตาเกมชิงอำานาจ พปชร.! 

ผ



ป.ฟอรเอฟเวอร หลังจาก “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม ควงคูพี่ใหญ “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกฯ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยไมมี “ลุงปอก” พล.อ.อนุพงษ 

 เผาจินดา รมว.มหาดไทย ขาประจําไปดวย และทามกลางกระแสขาวตางๆ 

นานา ลาสุด 3 ป.ก็ควงกันออกงานช� นม� นพรอมหนาพรอมตา ในงานของกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร (กอ.รมน.) ที่สโมสรทหารบก ได

จังหวะโชวหวานไปหนึ่งรอบ ชวงเด็กๆ บอกรัก

ลุงตู นายกฯ ลุงตูเลยหันไปจับมือพี่ปอม พรอม

ถามเด็กๆ วารักลุงปอมดวยหรือไม ครั้นเสร็จ

งาน 3 ป.ยังควงกันไปรับประทานอาหารกลาง

วันและด� มกาแฟกันตอตามประสาพี่นอง ที่

มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด ภายใน

กองพลที่ 1 รักษาพระองค (พล.1 รอ.) บรรยา

กาศบนโตะอาหารช� นม� น พูดคุยหยอกลอเปน 

กันเอง หลังรับประทานอาหารเสร็จยังเดินพูด

คุยหยอกเยากันอีก โดย พล.อ.ประยุทธเขาโอบ

กอดดานหลังและจับพุง พล.อ.ประวิตร และ

มี พล.อ.อนุพงษยืนยิ้มอยูขางๆ ตอกย้ําดวยการ

ทํามือเปนสัญญาณวาโอเคโชวส� อที่ทําเนียบรัฐบาลของ พล.อ.ประวิตร พรอม

ระบุวา “3 ป.ฟอรเอฟเวอร” หลังถูกถามถึงบรรยากาศรับประทานอาหารรวม

กัน...งานนี้มีภาพออกส� อ ยืนยันสัมพันธแน�นปกสยบทุกขาวลือ

ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้ สําหรับปญหา “โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม

จะนะ”  ที่ลาสุด “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เซ็น

แตงตั้ง นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน เปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หลังจาก “เครือขายจะนะรักษ

ถิ่น” มาปกหลักขางทําเนียบรัฐบาลเม� อวันที่ 6 ธ.ค. เพ� อทวงคําสัญญาจาก

รัฐบาลในการพิจารณายกเลิกโครงการ ตามที่ไดทําบันทึกความเขาใจหรือเอ็ม

โอยูไวกับรัฐบาล แตเม� อมาถึงกลับถูกสลาย

การชุมนุมและถูกจับกุม จนกลายเปนประเด็น

รอนถูกวิจารณ โดยเฉพาะเร� องเอ็มโอยูที่ลง

นามโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา รมช.เกษตร

และสหกรณ (ในขณะนั้น) ซึ่งทาทีของนา

ยกฯ เม� อถูกถามครั้งแรกก็เสียงเขม ยืนยัน

การทําเอ็มโอยูตองผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี (ครม.) และเตือนวาการไป

เจรจาอะไรใหรับขอสังเกตมาหารือเพ� อแก

ปญหา อยาไปรับปากถายังไมผาน ครม. ขณะ

ที่ฝง “ธรรมนัส” โตกลับ ยืนยันเม� อทํางาน

จบไดเสนอ พล.อ.ประยุทธและนําเร� องเขาที่

ประชุม ครม.รับทราบแลว ซึ่งในที่ประชุมยัง

ถกเถียงกันเกือบชั่วโมง งานนี้มีกลิ่นความขัด

แยงโชยมา ทายที่สุดมือกฎหมายอยาง 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ออกมาสรุปใหฟงชัดๆ วา เอ็มโอยูเขา ครม.

เม� อ ธ.ค.63 เปนวาระรับทราบเทานั้น ไมใชการอนุมัติ…ฟงแลวเหมือนจะยังไม

คืบหนา ตองลุนมวลชนที่จะเคล� อนมากดดันจันทรนี้อีกรอบ

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งวาสมาชิกภาพการเปน  ส.ส.ของ 5 อดีต

แกนนํา กปปส.ตองสิ้นสุดลง หลังถูกคุมขังโดยหมายศาลในคดีกบฏเม� อเดือน 

ก.พ.ที่ผานมา ชี้ใหเห็นวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตองการให ส.ส.ปราศจาก

เหตุมัวหมองในการปฏิบัติหนาที่เพ� อสวนรวม ไมทําใหเกิดความเส� อมเสียแก

เกียรติและศักดิ์ศรีของสภา ผลจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาในคดี 

5 ส.ส.กปปส. ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใน

สภาผูแทนราษฎร คือประธานสภาผูแทน

ราษฎรตองประกาศใหผูสมัคร ส.ส.บัญชีรายช� อ 

ที่อยูในลําดับถัดไปของ 2 พรรครัฐบาลเล� อน

ขึ้นมาเปน ส.ส.แทนตําแหน�งที่วางลง ภายใน 

7 วันนับจากวันที่ 8 ธ.ค. อีกเร� องคือตองมีการ

เลือกตั้งใหมภายใน 45 วัน ประกอบดวยเขต

เลือกตั้งเขต 6 จ.สงขลา แทนนายถาวร เสน

เนียม และเขต 1 จ.ชุมพร แทนนายชุมพล 

จุลใส โดยในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อานคํา

วินิจฉัย มีแคนายถาวรและนายพุทธิ พงษ 

ปุณณกันต เพียง 2 คนที่เขารับฟงการวินิจฉัย 

หลังเสร็จสิ้นทุกอยางคนที่เสียน้ําตาที่สุดคือ

นายถาวร ที่ระบายความในใจแบบไมมีกั๊ก ซึ่ง

ก็ไมใชเร� องแปลกที่จะแสดงความรูสึกแบบสุดๆ เชนนี้ เพราะเจาตัวถือวาเปน

สมาชิกพรรคประชาธิปตยที่มีบทบาทมากผูหนึ่ง เปน ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อยางตอเน� องรวมแลว 7 สมัย...หลังจากนี้จึงตองดูวา พรรคประชาธิปตย จะนํา

ใครขึ้นมาตอสูกับพรรคพลังประชารัฐ ที่คอยถูมือรอเสียบที่นั่งในภาคใต

สถานการณ โควิด-19 สายพันธุ  “โอมิครอน” ที่เริ่มแพรระบาด โดยมีแนว

โนมวาภายในไมกี่สัปดาหเจาเชื้อสายพันธุ นี้จะระบาดเกิน 100 ประเทศทั่วโลก 

ซึ่งในประเทศไทยเจอผูติดเชื้อแลว และตองเฝาระวังสอบสวนโรคตอไป อยางไร

ก็ตามจากการรายงานในตางประเทศพบวา โอมิครอนสามารถแพรกระจายเชื้อ

ไดเร็ว และคนที่เคยเปนโควิดแลวสามารถกลับมาติดเชื้อซ้ําได 3 เทา แตขอ

สังเกตที่น�าแปลกคือ ในกลุมผูติดเชื้อสายพันธุ

นี้ยังไมมีรายงานผูที่มีอาการหนักรวมถึงเสียชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีการรายงานจากองคการอนามัย

โลกวา โอมิครอนเหมือนจะไมกออาการรุนแรง

มากกวาตัวกลายพันธุตางๆ ของโควิด-19 

กอนหนานี้ และมีความเปนไปไดสูงวามันไม

สามารถหลบหลีกภูมิคุมกันที่เกิดจากวัคซีนโดย

สิ้นเชิง แตอยาเพิ่งไววางใจแบบ 100% เพราะ

วาในสายพันธุ โอมิครอนยังสามารถกลายพันธุ 

ยอยไดอีก โดยพบในออสเตรเลีย ซึ่งจะตอง

ติดตามตอไปวา ในการกลายพันธุ ยอยเชื้อจะ

ปรับตัวทําใหเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือ

ไม แตสิ่งที่สามารถชวยใหเราผานพนไดคือ 

มาตรการสวนบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนวัคซีนที่

ดีที่สุดของมนุษย ชาติ ใสหนากากอนามัย หมั่นลางมือเปนประจํา งดไปสถานที่

เสี่ยง ถามีวินัยในเร� องเหลานี้สายพันธุ  ไหนๆ เราก็ไมติด.
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3ในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

อากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใหหายจากอาการ

บาดเจ็บโดยเร็ว และขอช� มชมในสปริตนักบินกองทัพ

อากาศไทย หลังจากฟนไดสติก็เขียน จ.ม.นอยและ

ส� อสารกับภริยา ขยายปมเหตุที่ประสบอุบัติเหตุใหสังคม

ไดรับทราบขอมูล ทามกลางดรามาและขอสันนิษฐาน

มากมาย เกิดจากนกขนาดใหญชนเขากับฝาครอบหอง

นักบิน หรือ  Canopy ที่เปนปจจัยหนึ่งที่การบินทั่วโลก

ประสบมาอยางตอเน� อง แมจะมีหลากหลายมาตรการ

ในการปองกัน แตวาดวยปญหาสัตวมีปกที่รวมใชพื้นที่

ทองฟากับ นกเหล็ก แลว ก็ตองบอกวาเปนเร� องสุดวิสัย

จริงๆ •

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติของ กอ.รมน. รอบ

ป 2564  และแถลงนโยบายป 2565 ที่สโมสรทหาร

บก วิภาวดีรังสิต  พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ นั่งหัวโตะอยูทามกลางพี่ๆ นองๆ ทหาร-ตร. 

โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. 

และ ผบ.ตร. รวมถึง รอง ผบ.ตร.มารวมประชุมดวย สง

ผลใหกลิ่นอายความอบอุนตลบอบอวลไปทั่ว เม� อเจอนัก

ขาวเลยสงสัญลักษณมือ “เลิฟๆ” เปนการทักทาย ขาด

ไมไดในชวงเวลานี้คงเปน พี่ปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง ที่นั่ง

เปนประธานบอรดแกไขปญหาภัยคุกคามดานตางๆ 

หลายชุด แมไมไดเปนบอรดอํานวยการ ก็มารวมฟง

แถลงนโยบายวงใหญและชมนิทรรศการดวย •

ขณะที่ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ. สง 

ปอมทัพฟา-พล.อ.อ.ธนะศักดิ์ เมตะนันท รอง ผบ.ทอ.

ไปรวมงาน กอ.รมน.แทน เน� องจากติดภารกิจเปน

ประธานประกอบพิธี “รําลึก 80 ป สดุดีวีรชนสงคราม

มหาเอเชียบูรพา 8  ธันวาคม 2484” ณ กองบิน 5 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเม� อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผานมา 

ไปเปนประธานในพิธีเปดอาคารพิพิธภัณฑหลังที่ 3  ซึ่ง

แตเดิมเคยเปนที่พักของ นาวาอากาศตรี หมอมหลวง

ประวาศ ชุมสาย อดีตผูบังคับการกองบินนอยที่ 5 ที่อยู

ในชวงสถานการณนั้น หลังจากไดมีการปรับปรุงใหอยู

ในเคาโครงสถาปตยกรรมเดิม •

ปดทายแสดงความเสียใจตอครอบครัว ศรีวร

ขาน สูญเสีย คุณพอสมภาพ ศรีวรขาน อดีตผูวา

ราชการจังหวัดอุดรธานี, มหาสารคาม และชัยภูมิ 

บิดา พล.ร.อ.ชาติชาย  ศรีวรขาน อดีต ผบ.ทร. และ 

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรอง ผบ.ตร. โดย

กําหนดการสวดพระอภิธรรมมีตั้งแตวันที่ 12-13 ธ.ค.64  

เวลา 18.30 น.สวดพระอภิธรรม (พระพิธีธรรม) วันที่ 

14-15 ธ.ค.64  เวลา 18.30 น.สวดพระอภิธรรม   และ

หลังจากเสร็จสิ้นการสวดพระอภิธรรม ทําพิธีฝาก

บรรจุศพ ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร •

นสะเทือนทั้ง กรมปทุมวัน เหมือน สึนามิ ลูก

ใหญโถมเขาใสองคกร สีกากี เม� อ พ.ต.ท.บุรี 

อมรพิชิต สว.อก.สภ.กรับใหญ จ.ราชบุรี 

ประกาศ ลาออกจากราชการ หลังผิดหวังกับคําสั่ง

แตงตั้งโยกยายระดับ รองผูกํากับการ (รอง ผกก.) - 

สารวัตร (สว.) วาระประจําป 2564 ที่คลอดออกมา  

พรอมทิ้งบอมบดวยขอความ “...สงสารคนทํางานที่ผิด 

หวังกับการแตงตั้ง คนที่โดนยายไปไกลบาน มีทุกปี ไมวา

จะยุคไหน  ทําปากดีพูดนโยบายสวยเลิศเลอ ไหนจะ

ลูกเมีย พอแมที่แกชราตองดูแล ชีวิตปกติที่เปลี่ยนไป 

แคปลายปากกา กระเด็นกระดอน ทุกปสองป นโยบาย

ปจจุบันดวย ไปไหนไมได ประชุมกันทุกวัน งานนอก

หนาที่เยอะ คนออกนโยบายคนสั่งหวย จะเอาเวลา

ที่ไหนกลับมาดูแลครอบครัว คนทํางานไมเจริญ คน

เจริญไมทํางาน นี่มันอาชีพสน...อะไรครับ” จากนั้นก็

เหมือนเปนไวรัลกระจายไปยางรวดเร็ว มีรายโนน ราย

นี้ ที่อึดอัดกับการแตงตั้งโยกยายครั้งนี้ ออกมาโพสต 

ออกมาระบายความรูสึกผิดหวัง รูสึกทอแท รูสึกไมได

รับความเปนธรรมจาก  ผูบังคับบัญชา รวมทั้งภาพ

เดิมๆ ในการแตงตั้งชวง 2-3 ปที่ผานมา กลับมาหลอก

หลอนอีกครั้งกับการแตงตั้งแบบ ผิดฝาผิดตัว •

ยิ่งพอมีรายช� อลูกหลานนักการเมือง ลูกหลาน 

บิ๊กสีกากี  ออกมาใหเห็นวาแตละคนไดดิบไดดีขนาด

ไหน ทั้งพาเหรดขยับตําแหน�งสูงขึ้น หรือโยกระนาบ

เขาสูเกาอี้ทําเลทองกันพรึบพรับ อาทิ พ.ต.ท.อัษฎาวุธ 

ขวัญเมือง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ 

บก.สปพ. ลูกชาย พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นเปนรอง ผกก.งานควบคุม

จราจร บก.จร., พ.ต.ท.พัดธงทิว ดามาพงศ รอง 

ผกก.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2  

หลานชาย คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร และ 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ อดีต ผบ.ตร. โยกเปน

รอง ผกก.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 

บก.ตม.2, พ.ต.ท.ธียาฌพัตท รังสิพราหมณกุล สว.ตม.

จว.จันทบุรี บก.ตม.5 บุตรชาย พล.ต.อ.ศรีวราห 

รังสิพราหมณกุล อดีตรอง ผบ.ตร. ขึ้นเปนรอง 

ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 หรือ พ.ต.ท.ดวง 

อยูบํารุง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร บุตรชาย ร.ต.อ.เฉลิม 

อยูบํารุง ก็มาเปน สว.อก.สน.ลุมพินี ก็ยิ่งสรางความ

นอยเนื้อต่ําใจให “ตํารวจไรเสน” ทบทวีคูณ • 

แม บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระบอกเสียงขางกาย 

ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญกรม

ปทุมวัน จะมาแกตาง  จะมาออกตัว บอก ผบ.ปด ได

กําชับไปยังผูบังคับบัญชาทุกหน�วย ใหลงไปหาขอมูล 

ขอเท็จจริงกับกําลังพลในสังกัด รวมถึงรายละเอียด

ของปญหาแตละบุคคล แลวใหเสนอมาตามลําดับชั้น

เพ� อจะไดนําไปหาทางแกไขใหเกิดขวัญกําลังใจตอผู

ใตบังคับบัญชา เพ� อจะไดปฏิบัติหนาที่ไดเต็มกําลัง

ความสามารถ เกิดประโยชนสูงสุดตอการบําบัดทุกข 

บํารุงสุขพี่นองประชาชน รวมทั้งชี้ชองหากตํารวจที่

เห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้งโยกยาย 

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีชองทางกฎระเบียบใหรอง

ทุกขตอ ก.ตร. ซึ่ง ก.ตร.คณะรองทุกขฯ พรอมที่จะนํา

มาพิจารณาใหความเปนธรรม ซึ่ง ผบ.ตร.ก็ไดกําชับ

ใหพิจารณาใหเกิดความโปรงใส เขาใจถึงเหตุผลและ

ความจําเปน เพ� อประโยชนแกทางราชการในการ

แตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจดวย...แตก็เหมือนจะ

ไมทําใหความทอแท ความสิ้นหวังของ “ผูใตบังคับ

บัญชา” ดีขึ้น •

ยิ่งพอหลายคนตรวจรายช� อ ตรวจคําสั่งอยาง

ละเอียด  หลายเกาอี้ หลายตําแหน�ง ก็ยิ่งเจอ ผิดฝา

ผิดตัว เพิ่มขึ้นเร� อยๆ อยางบางรายอยูฝายอํานวย

การตั้งแตเปน รองสารวัตร พอขึ้นสารวัตรก็อยูฝาย

อํานวยการ ขึ้นรองผูกํากับ ชวงแรกก็ยังอยูอํานวย

การ แตมาในคําสั่งนี้ช� อโผลไปเปน  รอง ผกก.สส.

โรงพัก หลายคนถึงกับงง หลายคนถึงกับสงสัย  อยู

ฝายอํานวยการมาตลอด ไมเคยจับโจร ไมเคยจับ

คนราย  ไมเคยสืบสวนติดตามคดี แลวจะมานั่ง

ตําแหน�งคุมงานสืบสวนโรงพัก แทนที่จะมาชวย มา

ชี้แนะลูกนอง จะกลายมาเปนภาระใหสารวัตรสืบ 

รองสารวัตรสืบ ประทวนสายสืบเสียมากกวา แลว

แบบนี้ที่ บิ๊กแรก บอกตองเขาใจเหตุผลความ

จําเปนเพ� อประโยชนแกทางราชการนั้น ถามวา

แลวประชาชนไดประโยชนหรือเปลา หรืออยางที่ 

สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โรงพักตนแบบใน

โครงการชุมชนยั่งยืนเพ� อแกไขปญหายาเสพติดแบบ

ครบวงจร ตามยุทธศาสตรชาติ (ปกกลด) เสร็จสิ้น

การแตงตั้ง ทั้ง ผกก. ทั้ง รอง ผกก. ถูกยายทั้งโรงพัก 

มาตรฐานเปนเชนไร ผบ.ปด ในฐานะยอดนักสืบ

ระดับซือแปกรมปทุมวัน น�าจะตองมีคําอธิบาย •

จากเดิมที่เคยรอนเปนไปรษณียบัตรอวยพร

ปใหม คูกับการสงขอความทางไลนอวยพรปใหมให

ทหารชายแดน แตป  2565 ในยุค บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค

พันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก เพิ่มเติมดวย

การสั่งทํา ส.ค.ส.พิเศษลักษณะคลายโปสเตอร ติด

ไวตามบอรดภายในกองบัญชาการกองทัพบก เปด

โอกาสใหกําลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกเขียน

คําอวยพรและความปรารถนาดีลงใน ส.ค.ส.ดังกลาว  

เพ� อเปนกําลังใจจาก ทหารแนวหลัง สู ทหารแนว

หนา จากนั้นจะนําไปมอบใหฐานปฏิบัติการในทุกกอง

กําลังปองกันชายแดน จํานวน 240 ฐานปฏิบัติการทั่ว

ประเทศ ในชวงปลายเดือน ธ.ค.นี้ โดย ผบ.ทบ.เดิน

สายมอบของใหทหารทั้ง 7 กองกําลัง ยอนกลับไปใน

ภาพความทรงจําทําใหนึกถึงช� อ พล.อ.พลางกูร 

กลาหาญ อดีตโฆษกกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม 

ที่น�าจะเปนผูเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นมา จนกลายเปน 

แนวทางใหประชาชนกับกําลังพลไดส� อสารและสง

ความปรารถนาดีใหรั้วของชาติในวาระพิเศษ •

ขอสงกําลังใจให นองอวม-น.ท.สุทธิเมธ 

อวมมา นักบินเอฟ 5 ฝูงบิน 211 กองบิน 21 จ.อุบล 

ราชธานี ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจการ

บินยุทธวิธีประยุกต ณ บริเวณสนามฝกใชอาวุธทาง

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ถาวร เสนเนียม

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ 

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย 

สั่
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พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค 



ซฟ แมทเทอรสัน เดินทางขามประเทศออสเตรเลีย

ระยะทาง 5,000 กิโลเมตร จากจุดตะวันตกสุดของ

ประเทศมาถึงจุดตะวันออกสุดเม� อวันศุกร ไดสําเร็จเม� อ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยเดินกับอูฐ 5 ตัวของเธอ

ใชเวลาเกือบ 2 ป การเดินทางลาชากวาที่กําหนด เน� องจาก

การระบาดของโควิด-19 ที่มีคําสั่งปดชายแดนของรัฐตางๆ ใน

ออสเตรเลีย

หญิงชาวออสเตรเลีย

ผูนี้ละทิ้งอาชีพเดิมที่ทํางาน

ดานภาพยนตรและโทรทัศน

ในเมืองบริสเบน จากนั้นมา

ทํางานดูแลอูฐกับบริษัททัวร

แหงหนึ่งที่เขตอูลูรูในนอรท

เทิรนเทรริทอรี จนสามารถ

ซื้ออูฐ 5 ตัวมาฝกจนเช� อง

และพาพวกมันเดินทางขาม

ประเทศกับเธอ

แมทเทอรสันเริ่มออก

เดินทางจากบริเวณตะวัน

ตกสุดของออสเตรเลียใน

เมืองชารคเบย รัฐเวสเทิรน  

ออสเตรเลีย เม� อเดือน

มีนาคม 2563 ขณะที่มีอายุ 

31 ป และถึงจุดหมายปลาย

ทางบริเวณตะวันออกสุด

ทัวรสวนอบเชยกับตุกๆ โคลัมโบ
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4 บทความ

โซฟ แมทเทอรสัน ฉลองเดินทางขามประเทศสําเร็จกับอูฐ, ครอบครัวและเพ� อนๆ 

ที่เมืองไบรอนเบย เม� อวันที่ 10 ธ.ค.2564

หญิงออสซี่เดินทางขามประเทศกับอูฐ 5 ตัว

แมทเทอรสันทักทายอูฐของเธอตัวหนึ่งที่เมืองไบรอนเบย หญิงออสซี่พาอูฐเดินที่ชายหาดเมืองไบรอนเบย

สียงของเคร� องยนตที่ดังตุกๆๆๆ ทําใหรถสามลอเคร� อง

มีช� อเรียกอยางกวางขวางทั่วโลกวา Tuk Tuk บางประเทศ

อาจเรียกแตกตางกันออกไปบาง ภาษากลางของโลกเรียก

วา “ออโตริคชอว”, อินเดียเรียก “ออโต” เฉยๆ, ฟลิปปนส

เรียก “ไตรซิเคิล”, อินโดนีเซียเรียก “เบโม”, เมียนมาเรียก “ไซคา” 

สวนไทยเรียก “สามลอ” และ “ตุกๆ”

ที่มาของช� อคือ “จินริกิชา” ในภาษาญี่ปุน นั่นก็คือรถลาก 2                                                           

ลอใชแรงคน ในอดีตญี่ปุนใชรถลากกันอยางแพรหลายจนคําวา      

จินริกิชากลายเปนภาษาอังกฤษในช� อ “ริคชอว” (Rickshaw) พอมา

ถึงการพัฒนาเปนริคชอวใชเคร� องยนตก็เลยเรียกวา Auto Rickshaw 

และญี่ปุนอีกนั่นแหละที่บุกเบิกออโตริคชอวขึ้นเปนรถยนต 3 ลอ 

Daihatsu Midget กลางๆ ยุคคริสตทศวรรษที่ 1930 สงออกไปทั่ว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

อีก 1 ทศวรรษตอมา อิตาลีโดยบริษัท Piaggio ผูผลิตสกูต

เตอรยี่หอ Vespa จนโดงดัง หันมาผลิตรถสามลอเคร� องเชนกัน รุน

แรกของพวกเขาคือ Piaggio Ape (อานวา “ปอาจโจ อาเป” ซึ่งอาเป

แปลวาผึ้ง) และมีการเรียกรถชนิดนี้กันวา Tukxi

พอสรุปแบบมั่นใจ 80 เปอรเซ็นตไดวา ญี่ปุนใหกําเนิดออโต

ริคชอว อิตาลีใหกําเนิดช� อตุกๆ คงไมถึงขั้นไปลากเอารถเคร� องยนต

สันดาปภายในคันแรกของโลกโดย “คารล เบนซ” เม� อป ค.ศ.1886 

เพราะนั่นก็มีสามลอเหมือนกัน

ในศรีลังกาก็เรียก “ตุกๆ” เหมือนกับบานเราและอีกหลาย

ประเทศ มีตุกๆ อยูเต็มทองถนน ทั่วทุกเมือง รวมๆ กันแลวราว 1.2 

ลานคัน จากประชากรเกือบ 22 ลานคน เทากับวาชาวศรีลังกาทุกๆ 

20 คนจะมีตุกๆ 1 คัน หรือทุกๆ 5-6 บานหรือหลังคาเรือนจะมีตุกๆ 

1 คัน เปนจํานวนที่มากเอาการ ถึงขั้นที่ในบางเมืองแมคนไมมีอาชีพ

ขับตุกๆ รับจาง แตมีตุกๆ ไวขับใชงาน

สําหรับตุกๆ ในโคลัมโบมี 2 ระบบ คือ แบบมีมิเตอรแสดงคา

โดยสารและแบบไมมี สําหรับแบบไมมีมิเตอรนั้นหากินกับนักทอง

เที่ยวเปนหลัก แตนักทองเที่ยวก็สามารถเลือกใชแบบมีมิเตอรได 

เพียงแตเราจะไมเห็นมิเตอรจนกระทั่งเรียกใหจอดแลวมองเขาไปยัง

บริเวณซายมือดานบนเหนือกระจกหนารถ

ตุกๆ แทบทั้งหมดคือยี่หอ Bajaj (อานวา “บาจัจ”) เปนแบรนด

ของประเทศอินเดีย โดยนําชิ้นสวนมาประกอบเปนตุกๆ ในศรีลังกา 

เดิมที “บาจัจ” ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตสกูตเตอร Vespa จาก “ปอาจ

โจ” ของอิตาลีมาผลิตจําหน�ายในอินเดียตั้งแตป ค.ศ.1959 สวนรูป

ลักษณของออโตริคชอวหรือตุกๆ ของบาจัจก็ละมายกับ Piaggio Ape 

ปจจุบันบาจัจคือผูนําดานการผลิตสกูตเตอร มอเตอรไซค และออโตริ

คชอวในอินเดีย และเปนผูผลิตสามลอเคร� องรายใหญที่สุดในโลก

นาอูชา ชายวัย 40 ป ขับตุกๆ มาแลว 19 ป คันนี้คันเดิมไม

เคยเปลี่ยน ราวเหล็กที่คั่นระหวางคนขับกับผู โดยสารโยกคลอน เบาะ

นั่งก็เล� อนไถลไปขางหนาหากวานั่งไมระวัง เขาสะสมเงินไวกะวาจะ

ซื้อคันใหม แตโควิด-19 ทําใหแผนการพังทลาย ไมมีนักทองเที่ยว

ตางชาติ เขาก็ไมมีรายได เงินที่เก็บไวเลยตองนํามาใชเลี้ยงครอบครัว 

ประคับประคองความเปนอยูตลอดเกือบ 2 ปที่ผานมา

“พอแมผมเสียไปนานแลว ผมตองทํางานตั้งแตยังเปนวัยรุน 

เมียเปนแมบาน ไมมีรายได ลูกสาวและลูกชายก็ตองไปโรงเรียน” ผม

นึกวาเขาพูดขึ้นเพ� อเรียกรองความสงสารอันเปนสูตรตายตัวของหลาย

คนผูทํามาหากินกับนักทองเที่ยว ตอนหลังจึงรูวานาอูชาพูดความจริง

ทั้งหมด และไมไดพูดเพ� อเรียกรองทิป

วานนี้เขาเสนอทัวรสถานที่สําคัญๆ ในกรุงโคลัมโบ เรียกราคา

แค 1,000 รูป พรอมโชวแผนกระดาษเคลือบพลาสติก ซึ่งเปนแพ็ก 

เกจรูปภาพสถานที่เหลานั้น มีอยูนับ 10 แหง ผมขอเบอร โทรไวซึ่ง

เปนสูตรการชิ่งหนีที่ไดผลมานักตอนัก

บายวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจเขียนคอลัมน (ตอนที่แลว) สง

ทางอีเมลไปยังโรงพิมพไทยโพสตเรียบรอยแลวผมก็นึกถึงนาอูชาขึ้น

มา จําไดวาเขามีแววตาที่เช� อถือได จึงโทรศัพทไปหา เขาบอกวาจะ

มาถึงโรงแรมในอีกครึ่งชั่วโมง

การสวมหนากากในยุคโควิดครองโลกทําใหเราตองมองคนกัน

ที่ดวงตาเปนหลัก และดวงตามักไมโกหก บางทีถาเรามีประสบการณ

เราจะอานคนจากดวงตาไดมากกวาจากการพูดการจา

เขาจําไดวาผมซื้อตั๋วเขาวัดสีมามาลากา วัดกลางน้ําในทะเล

สาบเบรา แตยังไมไดเขาวัดคงคารามที่อยูหางออกไป 200 เมตร ซึ่ง

ตั๋วใชดวยกันได แตตั๋วนี้มีอายุภายในวันที่ซื้อ นาอูชาบอกวาจะพูดกับ

เจาหนาที่วัดให เพราะเขาพานักทองเที่ยวเขาไปบอย พอรูจักกัน แต

ผมลืมตั๋วไวบนหองพัก เขาย้ําแลวตอนที่คุยกันทางโทรศัพท พอลงมา

เจอเขาผมรูสึกเหมือนโดนดุ

เขาพูดวา “ผมบอกทานแลว ทานยังลืมอีก” เขาเรียกผมดวย

คําวา “เซอร” ตลอดเวลา แมวาขอใหเรียกช� อหรือ “มายเฟรนด” 

แทน เพราะเรารุนราวคราวเดียวกัน แตเขาก็ปฏิเสธทุกครั้ง

เปนอันวาผมตองเล� อนวัดคงคาราม วัดของนิกายสยาม

วงศออกไปกอน ทัวรของนาอูชาหรือทัวรของตุกๆ ทั่วไปเกิดจาก

พฤติกรรมนักทองเที่ยวที่นิยมถายรูปกับสถานที่ทองเที่ยว หรือมีสถาน

ที่เหลานั้นเปนฉากหลัง ถายแลวก็โพสตลง

โซเชียลมีเดีย ทําใหทัวรลักษณะนี้มีเหมือน 

กันๆ คือ พานักทองเที่ยวไปยังสถานที่เหลา

นั้นเพ� อถายรูป ไดภาพที่ตองการแลวมุง

หนาจุดหมายตอไป จะเรียกทัวรตุกๆ วา

ทัวรกดชัตเตอรก็ยอมได

นาอูชาเริ่มทัวรของเขาที่วิหารมหา

เทวีอุทยาน (Vihara Maha Devi Park) เปน

สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญที่สุดและเกา

แกที่สุดในโคลัมโบ เดิมมีช� อวา Victoria 

Park ตามพระนามของควีนวิกตอเรียของ

อังกฤษ เม� อศรีลังกาไดรับเอกราชก็เปลี่ยน

ช� อเปนพระนามของพระนางวิหารมหาเทวี 

พระราชมารดาของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย 

พระมหากษัตริยผูครองกรุงอนุราธปุระ 

ราชธานีศรีลังกาในยุคตนประวัติศาสตร ได

รับการยกยองโดยชาวสิงหลวาปราบกษัตริย

ชาวทมิฬและยึดกรุงอนุราธปุระคืนมาไดเม� อ พ.ศ.338

ทางเขาวิหารมหาเทวีอุทยานประดิษฐานพระพุทธรูปขนาด

ใหญบนฐานดอกบัว 2 ชั้น คั่นกลางฐานดอกบัวดวยเศียรชาง 4 

มุม พระพุทธรูปหันหนาไปทางศาลาวาการกรุงโคลัมโบ (Colombo 

Municipal Council) อาคารขนาดใหญสีขาวในสไตลนีโอคลาสสิกที่อยู

คนละฝงถนน อาคารหลังนี้สรางตั้งแตป ค.ศ.1924 เม� อมองจากดาน

หลังพระพุทธรูปไปทางศาลาวาการเมือง บางคนอาจรูสึกวามีบางสิ่ง

จับตาพฤติกรรมนักการเมืองในตึกขาวใหญหลังนั้น และพวกที่อยูใน

ตึกนั้นก็คงมองเห็นพระพุทธรูปอยูเนืองๆ

ผมเขาไปลางแผลในหองน้ําของสวนสาธารณะ เปนแผลที่ขอ

มือ มีเลือดออก แตไมมาก เกิดจากตอนลงรถตุกๆ แลวมือไปโดนกับ

แผนเหล็กสเตนเลสหุมโครงเหล็กสวนประตูทางออกของตุกๆ แผน

เหล็กนี้ดูใหม แตไมไดหุมราบเรียบเปนเนื้อเดียวกับโครงรถ เผยอ

คมบางออกมา ครูดบาดคนไมระมัดระวัง

เดินดูในสวนไดแคอึดใจเดียวก็ตองออกมา เพราะนาอูชารออยู

กับสถานที่แหงใหม ยอมรับวาวิหารมหาเทวีอุทยานน�าสนใจและน�า

เขามาเดินเลนนั่งเลนสัก 1 วันเต็มๆ

ตุกๆ จอดที่หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติโคลัมโบ วันนี้ปดให

บริการ รถแบ็กโฮกําลังเกลี่ยดินสีแดงๆ อยูหนาอาคาร กอนนี้เคยเปน

สนามหญา นาอูชาบอกวาพิพิธภัณฑกําลังซอมแซม แน�นอนเขาน�าจะ

รูอยูแลววาปด แตเขาพาผมมาอยูดี เพราะเขาสรุปไดวานักทองเที่ยว

ยุคนี้สวนใหญตองการแคถายรูปเทานั้น และผมตองแหยเลนสกลอง

เขาไประหวางรั้วลวดเหล็กเพ� อถายตึกขาวสถาปตยกรรมอิตาเลียนที่

สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1877

ตรงขามอาคารพิพิธภัณฑ ใกลๆ กับที่นาอูชาจอดตุกๆ มีราน

กาแฟ จึงขอเวลานาอูชาเขาไปด� มเอสเปรสโซ ถามเขาวาตองการ

อะไรไหม เขาสั่นศีรษะและขอบคุณ

กาแฟถวยละ 300 รูป หรือประมาณ 50 บาท ถือวาราคาไม

แพงหากเทียบกับกาแฟ (แบบสากล) ที่ไดด� มในศรีลังกาตลอดทริปนี้

ของผม รสชาติหอมอรอยใชได ผมถามบาริสตาสาววาใชเมล็ดกาแฟ

จากที่ไหน เธอตอบวาสิงคโปร ผมไมเช� อ เธอยกถุงบรรจุกาแฟมาใหดู 

ตอนทายของสลากเขียนวา Product of Indonesia

ตอนกลับไปขึ้นตุกๆ นาอูชาเห็นแผลที่ขอมือของผม พอทราบ

สาเหตุเขาก็ขอโทษยกใหญ ขอโทษอีกนับสิบรอบหลังจากนั้น และทุก

ครั้งที่ผมจะขึ้นจะลง เขาตองคอยมากัน มาประคองบริเวณจุดเสี่ยงนี้

จากนั้นเขาขับพาไปที่จัตุรัสอิสรภาพ หรือ Independence 

Square พื้นที่ประมาณ 6 ไร ตั้งอยูปลายสุดของถนน Independence 

Avenue ถนน 4 เลน ไมมีเกาะกลาง สะอาดและเงียบสงบ อนุสาวรีย 

“ดอน สตีเฟน เสนานายาเก” นายกรัฐมนตรีคนแรก (ค.ศ.1947-

1952) รัฐบุรุษและบิดาของศรีลังกาตั้งตระหงานอยูดานหนา

ถัดมาคือศาลาอิสรภาพอนุสรณ (Independence Memorial 

Hall) มีพื้นที่เกือบๆ 1,000 ตารางเมตร ออกแบบและเริ่มสรางใน

ป ค.ศ.1949 ยึดแบบทองพระโรงของพระราชวังแคนดี สถานที่ลง

นามการยินยอมของศรีลังกาสูการเปนอาณานิคมอังกฤษ (เม� อป ค.ศ.

1815) ในช� อ “บริติชซีลอน”

ศาลานี้สรางขึ้นหลังศรีลังกาไดรับอิสรภาพทางการบริหาร

ประเทศ แตยังอยูภายใตอํานาจสูงสุดของอังกฤษ ในช� อ “ประเทศซี

ลอนในเครือจักรภพ” (Dominion of Ceylon) มีควีนเอลิซาเบธ ที่ 2 

เปนประมุข ซึ่งกวาจะไดเปนสาธารณรัฐตองรอจนถึงป ค.ศ.1972 จะ

ขอกลาวถึงการตอสูเพ� อเอกราชของศรีลังกาในโอกาสตอไป

ดานลางหรือชั้นใตดินของศาลาอิสรภาพอนุสรณจัดเปน

พิพิธภัณฑ ขอมูลนี้ผมมาทราบทีหลัง นาอูชาไมไดบอก แตเขาใจวา

อยูในชวงการปดใหบริการ เน� องจากสถานการณของโควิด-19 ภายใน

ทองพระโรงยอนยุคมีเสาหินอยูหลายสิบตน ลวนแกะสลักนูนต่ําเปน

รูปเคารพและสัตวมงคล เจาหนาที่เดินมาแจงวาหามถายภาพดวย

กลองถายภาพ แตถายดวยกลองมือถือได ก็ใหแปลกใจ เพราะมือถือ

สมัยนี้บางยี่หอบางรุนคุณภาพดีกวากลองถายภาพมากมายหลายรุน

ดานหลังของศาลาอนุสรณอิสรภาพคือ “Arcade 

Independence Square” ศูนยการคาหรูที่อยูในโครงการพัฒนาจัตุรัส

อิสรภาพของรัฐบาลศรีลังกา นาอูชาชี้ใหดูแลวบอกวาเขาไมมีสิทธิ์

เขาไปเลย เพราะลวนเปนของราคาแพงระยับ มีไวสําหรับเศรษฐีศรี

ลังกาและนักทองเที่ยวตางชาติกระเปาหนักเทานั้น

ขณะกําลังเดินลงจากศาลาแหงนี้ นาอูชาทักชายคนหนึ่งที่นั่ง

อยูกับครอบครัววา “สุไลมานใชไหม” อีกฝายพยักหนาแลวตางคน

ตางถอดหนากากเช็กความถูกตอง ทั้งคูพูดคุยกันสั้นๆ ระหวางเดินไป

ที่ตุกๆ นาอูชาบอกวาเขาเปนมุสลิม และไมไดเปนชาวทมิฬหรือชาว

สิงหล ผมก็คิดเชนนั้น เพราะหนาตาและสีผิวไมเหมือนคนศรีลังกา

ทั่วไป แลดูใกลเคียงกับคนปกษใตบานเรามากกวา ตอนหลังผมถึง

ทราบวาครอบครัวของเขาอพยพไปจากมาเลเซีย

สถานที่ถัดมาคือโรงละครแหงชาติมหินธา ราชปกษา หรือ

ภาษาปากของคนทั่วไปเรียกวาโรงละครสระบัว เพราะมีรูปรางเหมือน

ดอกบัวบาน 8 กลีบ ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสระบัว

ของพระเจาปรากรมพาหุมหาราช กษัตริยผูยิ่งใหญแหงราชธานีโป

ลอนนารุวะ เม� อคริสตศตวรรษที่ 12 โรงละครนี้สรางเสร็จและเปด

ใชเม� อป ค.ศ.2011 เราไมไดรับอนุญาตใหเขาไป ซึ่งนาอูชารูดี จะ

ขอเขาไปถายรูปจากดานในรั้ว แตเจาหนาที่บอกวาถายจากดานนอก

เทานั้น ผมเดินไปยังเกาะกลางถนนเพ� อจับดอกบัวใหไดทั้งดอก พอ

เดินกลับมานาอูชาขอมือถือผมแลวเดินไปที่เกาะกลาง อาสาถายรูปให 

นี่คือหนึ่งในบริการของทัวรตุกๆ อยางไมตองสงสัย

ทั้งหมดจนถึงตอนนี้ สถานที่ที่นาอูชาพาผมไปแวะกดชัตเตอร

อยูในยานที่เรียกวา Cinnamon Gardens หรือ สวนอบเชย ซึ่งอบเชย

เปนเคร� องเทศเลอคาของนักลาอาณานิคม เม� อป ค.ศ.1789 มีแปลง

ปลูกตนอบเชยในยานนี้กินพื้นที่ถึงกวา 1 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเปน

ยานที่ถนนหนทางสะอาดและคอนขางเปนระเบียบ เต็มไปดวยตนไม

ใหญเขียวชอุม นอกจากสถานที่สําคัญทางราชการแลวยังเปนที่ตั้งของ

บรรดาสถานทูต องคกรระหวางตางประเทศ และเปนที่อยูอาศัยของ

ชนชั้นสูงทั้งชาวศรีลังกาและตางชาติ

สถานที่ตอมาคือ Gem Bureau ตั้งอยูแถวขอบๆ ของเขต 

Cinnamon Gardens และนี่ก็คงเปนที่มาของการเรียกคาทัวรราคา

ถูกแค 1,000 รูป แตนาอูชาก็ตรงไปตรงมาพอที่จะบอกวา “ทานชวย

เหลือผมหน�อยไดไหม ถาทานซื้อผมจะไดเปอรเซ็นต ถาทานไมซื้อ ขอ

แคเขาไปดู ผมจะไดกิฟตเวาเชอรเติมน้ํามันฟรี 500 รูป” ผมยินดีชวย 

และยืนยันไวเชนกันวาจะไมซื้ออยางแน�นอน เพราะทั้งไมนิยมและ

ไมรูคุณคา ถึงรูคุณคาก็ดูไมเปน และถึงดูเปนก็ไมมีเงิน

มียามยืนประจําการ นาอูชายืนรออยูขางนอก ผมเปดประตู

หองที่ดูลึกลับเขาไปในชุดกางเกงยีนสเสื้อยืด สวมหมวกแกป สะพาย

เป และกลองถายรูป ดูยังไงก็ไมใชลักษณะของลูกคาเปาหมายของ

พวกเขาอยางแน�นอน เม� ออยูในหองนั้นรูสึกอึดอัดอยางบอกไมถูก ผม

แกลงทําเปนดูนั่นดูนี่ คิดวาดูของที่ราคาถูกไว เชนพวกหินสี พวกเขา

จะไดไมสนใจหรือคาดหวังมาก

ในรานไมมีลูกคาอยูเลย คนของรานอัญมณี 4 คนสลับหนามา

คุย พอรูวาผมเปนคนไทยก็พูดถึงหนังองคบาก แลวถามผมวาชกมวย

ไทยเปนไหม ผมตอบวาไมไดชกนานแลว มีคนหนึ่งเคยไปเมืองไทย 

บอกวาไปจันทบุรีและพัทยา ไปจันทบุรีคงไปซื้อพลอย สวนไปพัทยา

นั้นผมไมไดถามวาเขาไปทําอะไร

พวกเขาคงคะเนเงินในกระเปาของผม และสินคาที่พวกเขา

คิดวาเหมาะสมคือ บลูแซพไฟร หรือ “ไพลิน” ราคามีตั้งแต 100 

ดอลลาร ไปจนถึง 10,000 ดอลลาร จากเม็ดแพงๆ พวกเขาคอยๆ 

เล� อนไปที่เม็ดถูกลงๆ และมาลุนใหผมซื้อเม็ดราคา 190 ดอลลาร 

แถมลดใหอีก 50 เปอรเซ็นต เหลือ 95 ดอลลาร ถือวาถูกมากแลว

สําหรับของที่มีในราน และจะยืนราคานี้ถึงแควันนี้เทานั้น

ผมใชลูกไมเดิม ขอนามบัตร ขอเบอรโทร และบอกชวยเก็บเม็ดน้ี

ไวกอน ถาเงินเหลือจากทริปศรีลังกาผมอาจจะกลับมาซ้ือ ขอใหยืนราคาไว

จนถึงตอนน้ัน คนหน่ึงเขียนช� อ เบอรโทร และขอความท่ีผมอานไมออกลง

ในนามบัตรแบบพับ 2 ตอน ผมรับมาแลวเดินออกไปอยางคนมีมาด

พอตุกๆ ลงถนนพนเขตราน ผมบอกนาอูชาวาวันหลังจะเติม

น้ํามันใหเต็มถัง ขอแคอยาพามาที่นี่อีก.

ของประเทศที่เมืองไบรอนเบย รัฐนิวเซาทเวลส เม� อวันศุกรที่ 10 

ธันวาคม 2564  

หญิงออสซี่ผูรักการผจญภัยคนนี้ ใหสัมภาษณกับสถานีโทร

ทัศนเอบีซีของออสเตรเลียระหวางการเดินทางเม� อเดือนพฤษภาคม 

2563 วา ความปรารถนาของเธอคือเดินทางไปกับอูฐเพ� อจะไดเห็น

ออสเตรเลียมากกวาที่เคย และไดมีเวลาใกลชิดสนิทสนมกับบรรดา

อูฐของเธอ 

แมทเทอรสันเดินทางขามประเทศออสเตรเลียกับอูฐ โดยมี

การเตรียมการตลอดเสนทาง เชน นําอาหารที่เก็บไวอยางปลอดภัย

มาฝงไวตลอดเสนทางการเดินทาง และประสานงานกับเจาของ

สถานที่หรือเจาของที่ดินในเสนทางที่เธอจะผาน แตสิ่งที่เธอควบคุม

ไมไดคือ การระบาดของโควิด-19 ที่กอนออกเดินทางก็เห็นเคาลาง

ของการระบาดของไวรัสโคโรนา แตก็ตัดสินใจเดินหนาอยางไม

ลังเล 

แมทเทอรสันพูดถึงอูฐทั้ง 5 ตัววา เธอตกหลุมรักพวกมัน อูฐ

ของเธอเปนสัตวที่สุดยอด, น�าสนใจและฉลาด พวกมันปรับตัวไดดี

กับภูมิประเทศของออสเตรเลีย

ตลอดการเดินทาง หญิงออสซี่ผูนี้มีความสุขกับการไดตั้ง

แคมปใชชีวิตอยางสันโดษในพื้นที่เปดกวาง ไดเห็นทองฟากวางที่

กระจางใส โดยเฉพาะเม� อไดอยูกับอูฐทั้ง 5 ตัว โดยเธอใชเวลาอาน

หนังสือ, ทําอาหารมื้อเย็น, นั่งฟงอูฐเรอและตดตอนกลางคืนและ

มองทองฟายามค่ําคืนที่สวยงาม.

โ

เ
ยามเชาบนถนน Union Place กรุงโคลัมโบ

มองจากวิหารมหาเทวีอุทยานไปยังศาลาวาการกรุงโคลัมโบ ศาลาอิสรภาพอนุสรณ และอนุสาวรียดอน สตีเฟน เสนานายาเก 

จัตุรัสอิสรภาพ กรุงโคลัมโบ
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5ตางประเทศ

กระบวนการประชาธิปไตยของปวงชน (people’s democracy) อยู

ในทุกสถาบันทุกขั้นตอนอยางสมบูรณ

ระบบของจีนคือประชาชนเปนนายประเทศ ในขณะ

เดียวกัน ตองทําทุกอยางเพ� อตานการบอนทําลายไมวาจะทางการ

เมืองหรือความมั่นคงดานตางๆ เพ� อใหประเทศเดินไปขางหนา

อยางเปนระบบระเบียบภายใตกฎหมาย ตามแนวทางเผด็จการ

ประชาธิปไตยของปวงชน (people’s democratic dictatorship) มี

สมัชชาผูแทนประชาชนแหงชาติจีน (National People’s Congress) 

เปนสถาบันสูง

สุดบงบอกประชาธิปไตยของปวงชน ประชาชนใชอํานาจ

ควบคุมประเทศผานสมัชชานี้ ชวยรักษาความเปนเอกภาพของคน

ทั้งประเทศ ทํางานประสานกับสมัชชาประชาชนทองถิ่นในระดับ

ตางๆ หน�วยงานทองถิ่น

สมัชชาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนมีอํานาจทั้งทาง

นิติบัญญัติ แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่แมกระทั่งประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา มีอํานาจตัดสินและรับรอง

นโยบายสําคัญๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี

อํานาจกํากับตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานรัฐ ศาล สวน

สมัชชาระดับทองถิ่นจะมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ใหมั่นใจวา

ประชาชนทั้งประเทศคือผูตรวจสอบควบคุมประเทศนี้ ปลาย

ป 2020 ทั้งประเทศมีตัวแทนสมัชชาประชาชน 2.62 ลานคน (จาก

ประชากร 1,400 ลานคน) 94.5% เปนคนทองถิ่นใกลชิดประชาชน

จีนมีหลายพรรคการเมืองแตไมมีพรรคฝายคาน พรรค 

การเมืองใชวิธีประชุมหารือทางการเมือง (Political Consultation) 

จัดการความเห็นตาง ยึดหลักวาทุกคนทุกพรรคอยูรวมกันได (ไม

แขงขันแยงชิงจนฝายหนึ่งตองลมหายตายจากทางการเมือง) เกิด

ระบบที่ทุกพรรคทํางานรวมกัน โดยมีพรรคคอมมิวนิสตจีนเปน

แกนนํา มีกระบวนการชัดเจนเพ� อใหทุกพรรคทํางานรวมกันบน

ความเทาเทียม เปาหมายสุดทายคือขจัดการเมืองของคนสวนนอย

เพ� อประโยชนคนไมกี่กลุม ใหทุกพรรคทุกกลุมทํางานรวมกันเพ� อ

ประโยชนรวมกัน แทนการออกนโยบายเพ� อพวกพองอันกอให

สังคมแตกแยกเปนฝกเปนฝาย

ประชาธิปไตยของปวงชนเนนสรางสามัคคีประสานพลังคน

ทั้งชาติเขาดวยกัน พรรคใหความสําคัญกับเร� องนี้ บางพื้นที่ใหเปน

เขตปกครองตนเองตามชาติพันธุ จัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่น

บริหารโดยคนในพื้นที่ มีสิทธิ์ตัดสินใจแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้อยู

นเดือนธันวาคม 2021 จีนเผยเอกสาร “China: Democracy 

That Works” นําเสนอประชาธิปไตยในมุมมองของจีน มี

สาระสําคัญดังนี้

ประชาธิปไตยอยูคูมนุษยชาติ พรรคคอมมิวนิสตจีนกับ

คนจีนยึดถือเร� อยมา นับจากกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เม� อ ค.ศ.1921 พรรคฯ ใหคนทั้งชาติตระหนักถึงประชาธิปไตย

ของประชาชนเร� อยมา คนจีนเปนผูควบคุมอนาคตของตนและ

สังคมดวยตัวเอง ประชาชนเปนนายของประเทศ เปนสังคมนิยม

ประชาธิปไตย (socialist democracy) 

ประชาธิปไตยพัฒนาเร� อยมา ขึ้นกับประวัติศาสตร

วัฒนธรรมของแตละที่ กลายเปนประชาธิปไตยหลายรูปแบบแลว

แตวาใครจะเลือกใชแบบใด ประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือ

ไม ขึ้นกับวิจารณญาณของพลเมืองประเทศนั้น ไมใชโดยคนนอก

ที่พยายามตีกรอบวาแบบใดเปนประชาธิปไตย แบบไหนไมใช 

ประชาธิปไตยจีนเปนอีกรูปแบบในหลายรูปแบบที่เปนอยูขณะนี้

การสรางประชาธิปไตยจีน:

ในอารยธรรม 5 พันป จีนไดสรางและอยูในระบอบการเมือง

การปกครองหลายรูปแบบ คนจีนลุกขึ้นตอสูเพ� อตนเองสําเร็จบาง 

ลมเหลวบาง เคยใชแนวคิดการปกครองตางชาติซึ่งพบวาใชการไมได

ความคิดมารกซิสตชวยปลุกประชาชนใหตระหนักในความสําคัญ

ของตนเองอีกครั้ง ลุกขึ้นตอสูเพ� อประชาธิปไตย ตอตานการกดขี่ขูดรีด 

เปนที่มาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประชาธิปไตยของ

ปวงชน (people’s democracy) ประชาชนเปนผูบริหารประเทศ มี

พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนแกนนํารวมมือกับพรรคการเมืองอ� นๆ

นับจากป 1978 จีนเปดประเทศปรับปรุงสังคมนิยมใหทัน

สมัย เปนสังคมนิยมประชาธิปไตยที่กาวหนากวาเดิม ยึดแนวทาง 

“สังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน” (socialism with Chinese 

characteristics)

ป 2012 ประชาธิปไตยจีนพัฒนาอีกขั้นทั้งดานทฤษฎี ระบบ

และการปฏิบัติ จนถึงขั้นใหประชาชนดําเนินการทั้งหมดตาม

แนวทางประชาธิปไตย พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนแกนนําสราง

ประชาธิปไตยประชาชนตามบริบทวัฒนธรรมและอ� นๆ สราง

ประเทศใหทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน 

พรรคคอมมิวนิสตจีนทําตามความตองการของมหาชน ดัง

หลักการ “มาจากประชาชน เพ� อประชาชน” การตัดสินใจในพรรค

ทําตามกระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตย เปดทางใหบุคคลสําคัญ

ของทุกกลุมทุกภาคสวนเปนผูนําคนหนึ่งในพรรค มีบทบาทในรัฐบาล 

โดยที่ทุกคนตองจงรักภักดีตอลัทธิมารกซ ตอพรรคและประชาชน

ประชาชนเปนนายประเทศและเปนรากฐานของประเทศ 

ประชาธิปไตยจีน ประชาธิปไตยที่ ใชการไดจริง

www.chanchaivision.com

ภาพ: เอกสาร China: Democracy That Works

เครดิตภาพ: http://id.china-embassy.org/eng/jrzg/202112/t20211206_10462963.htm

ภายใตการนําของประเทศ ไมอาจแบงแยกประเทศ

ประชาชนมีอํานาจปกครองตั้งแตระดับหมูบาน ชุมชนเมือง 

มีคณะกรรมการบริหารตามหลักประชาธิปไตย เลือกตัวแทนของตน

พนักงานลูกจางบริษัท หน�วยงานรัฐ มีสิทธิตามแบบ

ประชาธิปไตยเชนกัน มีสมัชชาลูกจาง (employees congresses) 

นายจาง-ลูกจางปรึกษาหารือสม่ําเสมอ ครอบคลุมบริษัทกับหน�วย

งานรัฐ 6.55 ลานแหง

การพูดคุยปรึกษาหารือแบบประชาธิปไตย (Democratic 

consultation) กลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิ์พูดดวย

เปาหมายใหสังคมดีขึ้น ทุกการตัดสินใจผานการพูดคุยหารืออยาง

เขมขนกอน มีเวทีและกระบวนการรองรับเพ� อแตละคนเขาใจครบ

ถวนกอนใชสิทธิ์

ควบคูกันนี้คือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (socialist 

market economy) มีกิจการที่ชุมชนหรือรัฐเปนเจาของควบคูกับ

กิจการของเอกชน มุงเปาใหเศรษฐกิจประเทศเขมแข็งอยูในอํานาจ

ของประชาชน ไมขาดสิ่งของจําเปน

จีนเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่ การที่ทุกคนใชชีวิตอยาง

มีความสุขเปนสิทธิมนุษยชนขั้นสูงสุด ความสําเร็จขอนี้ดูไดจาก

เศรษฐกิจที่เติบโตพัฒนาตอเน� อง ทุกคนมีกินมีใชไมขัดสน มีระบบ

ประกันสังคมใหญที่สุดในโลก 

ประชาธิปไตยแท:

ลําพังมีการเลือกตั้งไมอาจสรุปวาเปนประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยแทตองอยูในวิถีชีวิตไมวาจะที่บานหรือที่ทํางาน 

เปนบรรทัดฐานสังคม รวมถึงมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ ตองถือวา

ลมเหลวถาสังคมเปนประชาธิปไตยแตรัฐบาลไรประสิทธิภาพ 

ประเทศไมพัฒนา ชีวิตความเปนอยูย่ําแย

ประชาธิปไตยที่ดีตองอาศัยฉันทามติมากกวาสรางความขัด

แยงแตกแยก ควรเปนสังคมที่มีระบบระเบียบมากกวาอยูในความ

โกลาหลวุนวาย สงเสริมความดีและความงาม ไมใชสงเสริมเร� อง

ผิดหรือชั่วราย

อํานาจอันไดจากระบอบประชาธิปไตยจําตองควบคุมและ

ตรวจสอบเขมงวด ปองกันใชในทางที่ผิด จีนมุงใชอํานาจเพ� อสราง

สิ่งดีเสมอ คอรรัปชันคือศัตรูตัวรายของประชาธิปไตย รัฐบาลใช

หลายมาตรการควบคุมอยางเขมงวด

ประชาธิปไตยปรับเปลี่ยนเร� อยมานับพันป มีหลายรูปแบบ 

สะทอนความกาวหนาของมนุษย ไมใชทุกประเทศที่ใชระบอบนี้

จะประสบความสําเร็จ การเลือกใช โดยไมพิจารณาบริบทตนเอง

อาจเกิดปญหาไมสิ้นสุด จีนไดพัฒนาประชาธิปไตยตามบริบทของ

ตน ไมยึดแนวทางของพวกตะวันตก แตพัฒนาจากความรูการ

ตัดสินใจดวยตนเอง เปนอีกรูปแบบที่กอประโยชนตอมนุษยชาติ 

ประชาธิปไตยจีนจะพัฒนาตอไปตอบสนองความตองการใหมๆ 

ทายที่สุดประชาชนจะเปนผูตัดสินวาการปกครองของตนดีหรือไม

และหากยึดมั่นประชาธิปไตยจริงควรใชหลักการนี้กับความ

สัมพันธระหวางประเทศ ดวยการเคารพสิทธิของประเทศอ� น อยู

รวมกับนานาชาติโดยสันติ แทนมุมมองที่คิดวาโลกเปนเหมือน

ปาดงดิบที่สัตวทั้งหลายตองหาทางเพ� อเอาตัวรอด ใชอํานาจที่เหนือ

กวากดขี่ขมขูประเทศอ� น อนาคตของมนุษยชาติควรอยูในมือของ

ทุกคนในโลก ไมใชแคคนบางประเทศเทานั้น.

ต

หุนมังกร • มังกรจักรกลที่เมืองกาเลสของฝรั่งเศส ทุมทุน

มากกวา 113 ลานบาทในการกอสราง หวังใชกระตุนการ

ทองเที่ยว โดยจะใหนักทองเที่ยวขี่หลังชมความงดงามริม

ทะเลของเมืองนี้

พายุเหนือโรม • พายุทอรนาโดกอตัวบนทองฟาเหนือกรุงโรมของอิตาลี เม� อวันที่ 9 ธ.ค.2564วงกตตนกก • เขาวงกตตนกกภายในอุทยานพื้นที่ชุมน้ําแหงชาติไปหมา ในเมืองฮวยอัน มณฑลเจียงซูของจีน 

เตือนใหคิด • กลุมศิลปนและนักเคล� อนไหวนําเสื้อชูชีพ 

300 ตัวของผูอพยพที่พบถูกทิ้งไวบนเกาะเลสบอสของกรีซ 

มาจัดแสดงที่อาคารรัฐสภาของเยอรมนี เพ� อเรียกความสนใจ

ตอชะตากรรมของผูอพยพขามแดนเขายุโรป

ประชาธิปไตยแทตองอยูในวิถีชีวิตไมวาจะที่บานหรือที่ทํางาน 

ตองถือวาลมเหลวถาสังคมเปนประชาธิปไตยแตรัฐบาลไร

ประสิทธิภาพ ประเทศไมพัฒนา ชีวิตความเปนอยูย่ําแย

ทลายปลอง • ปลองไฟสูง 600 ฟุตของโรงไฟฟาพลังถานหิน

ลองกานเน็ตเกา ในเมืองคินคารดีนของสกอตแลนด ซึ่งเลิกใช

งานเม� อป 2559 ถูกระเบิดทําลายทิ้งเม� อวันที่ 9 ธ.ค.2564

ระบําฉลอง • ผูแสวงบุญเตนระบําเกตซัลส ดานนอกมหาวิหารกัวดาลูเป ในกรุงเม็กซิโกซิตี กอนหนางานฉลองวันพระแมแหงกัวดาลูเปวันที่ 15 ธ.ค.2564
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เสียวหมี่เปิดตัวไอเทมใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ

เสียวหมี่ ประเทศไทยประกาศวางจำาหน่ายสองผลิตภัณฑ์ AIoT 

ใหม่ล่าสุดเพื่อคนรักสุขภาพ โดยในส่วนของ Redmi Watch 2 Lite ถือว่า

เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำาหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อสมาร์ทวอตช์

เป็นเรือนแรก เพราะไม่เพียงแค่เป็นอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์ที่มีสไตล์เพียง

เท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติในด้านสุขภาพและฟิตเนสอย่างรอบ

ด้านอีกด้วย 

สำาหรับตัวเรือนมาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 1.55 นิ้ว ที่มา

พร้อมกับประสบการณ์การรับชมที่น่าทึ่งเมื่อแสดงตัวชี้วัดสุขภาพ การแจ้ง

เตือน และมาพร้อมกับหน้าปัดที่มีสีสันสวยงามกว่า 100 แบบให้เลือก            

สมาร์ทวอตช์เรือนนี้ยังสามารถให้ผู้ใช้ได้เลือกโหมดออกกำาลังกายได้กว่า 

100 โหมด โดยประกอบไปด้วยโหมดมืออาชีพ 17 โหมด และโหมดอื่นๆ อีก

มากกว่า 90 โหมด ทั้งกิจกรรมในร่มและกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด

Redmi Watch 2 Lite จะวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2021 

เป็นต้นไป ในราคา 1,690 บาท ผ่าน Xiaomi Store, ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ทั่วประเทศ และ Shopee พิเศษ! Early bird promotion ในระหว่างวันที่ 

12-25 ธันวาคม 2564 ลูกค้าสามารถซื้อ Redmi Watch 2 Lite ในราคา

พิเศษเพียง 1,590 บาทเท่านั้น!

หัวเว่ยปล่อยของรับฤดูช้อปท้ายปี

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ไม่พลาดฤดูกาล

แห่งเทศกาลช็อปปิ้งส่งท้ายปี ส่งโปรโมชัน 12.12 Shopping Festival 

เอาใจลูกค้ากันแบบไม่ขาดสายด้วยสินค้าไอทีที่ลดราคาสูงสุดถึง 50% ทั้ง

ใน HUAWEI Store ร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยใน Shopee และ 

Lazada แถมดีลเอ็กซ์คลูซีฟ Flash Sale เริ่มต้น 10 บาท สำาหรับลูกค้าที่ซื้อ

สินค้าในเว็บไซต์ HUAWEI Store ผ่านแอปพลิเคชัน My HUAWEI เท่านั้น

โปรโมชันสุดคุ้มกว่าใคร ตั้งแต่วันนี้-12 ธันวาคม 2564

HUAWEI FreeBuds Pro หนึ่งในหูฟังไร้สายตัวท็อปที่ยกระดับ

ประสบการณ์เสียงสู่การฟังอย่างโปร พร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนรอบ

ข้าง Active Noise Cancellation ดื่มด่ำาเสียงดนตรีในโลกส่วนตัว พร้อม

โหมด Awareness ที่สามารถสลับไปรับฟังเสียงคนรอบข้างได้ โดยไม่ต้อง

ถอดหูฟังออก รองรับการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์ได้พร้อมกัน แถมยังเชื่อมต่อ

อย่างมีเสถียรภาพ ลดราคา 32% เหลือเพียง 3,699 บาท จากราคาปกติ 

5,499 บาท พร้อมรับฟรีเคสซิลิโคน มูลค่า 490 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่าน

ทางเว็บไซต์ HUAWEI Store ตั้งแต่วันนี้-12 ธันวาคม 2564.

จจุบัน 

สมาร์ท

โฟนได้

กลาย

เป็นจุดศูนย์กลาง

ของการใช้ชีวิต การ

ทำางานและความ

บันเทิง ซึ่งสำาหรับ

หลายๆ คนสมาร์ท

โฟนได้กลายเป็น

สิ่งเดียวที่พวกเขา

พกติดตัวออกจาก

บ้านแทนที่แล็ปท็อป 

กระเป๋าสตางค์ หรือแม้แต่กุญแจบ้าน

แม้ว่าทุกวันนี้เราจำาเป็นจะต้องระมัดระวัง

อันตรายจากแฮกเกอร์ยามเมื่อใช้งานแล็ปท็อปและ

คอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าสมาร์ทโฟนก็มี

แนวโน้มที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ด้วยเช่นกัน โดย

แฮกเกอร์มักจะเจาะจงไปที่อุปกรณ์ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็น

จำานวนมาก ซึ่งโมบายดีไวซ์คือสิ่งนั้นนั่นเอง นี่จึงเป็น

เหตุผลว่าทำาไมซัมซุงจึงต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยปกป้องคุณและข้อมูลของคุณ

จากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างดีที่สุด

สมาร์ทโฟนหลายพันล้านเครื่องทั่วโลกล้วนเต็ม

ไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจที่มีความ

ละเอียดอ่อน ล่อตาล่อ

ใจให้แฮกเกอร์เข้ามา

ขโมยและขายข้อมูล

ส่วนตัว ซึ่งจากรายงาน

ของ IronNet บริษัท

รักษาความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ พบว่ามีการ

โจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น

ถึง 168% ในระหว่าง

เดือนพฤษภาคม 2563 

ถึงพฤษภาคม 2564 โดย

การโจมตีสมาร์ทโฟน

กลายเป็นภัยคุกคาม

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากปัจจัยดังกล่าว ทำาให้ซัมซุงมุ่งมั่นที่จะ

รักษาความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนให้กับผู้ใช้ ด้วย 

Samsung Knox ที่ให้การปกป้องแบบ end-to-end 

ตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ โดยในบทความนี้ซัมซุงได้

ยกตัวอย่าง 5 สถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจ

เกิดขึ้นเมื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ถูกบุกรุก พร้อม

แสดงให้เห็นว่า Samsung Knox สามารถปกป้องผู้ใช้

จากภัยคุกคามเหล่านี้ ได้อย่างไร

ยกตัวอย่าง ในสถานการณ์ที่ 1 การเข้าถึง 

Backdoor โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทั่วไปนักพัฒนามัก

สร้างซอฟต์แวร์ ‘Backdoor’ สำาหรับแอปพลิเคชันและ

ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้สามารถเข้าไป

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับดีไวซ์ได้สะดวก แต่อย่างไร

ก็ตามแฮกเกอร์ก็สามารถค้นพบ Backdoor เพื่อเข้าถึง

ข้อมูลได้ โดยไม่ต้องผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ และทำาให้เกิดปัญหาขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึง Backdoor โดยไม่ได้

รับอนุญาต ผู้ใช้ไม่

ควรดาวน์ โหลดแอป

พลิเคชันที่ไม่ได้รับ

การรับรอง เพราะ

การดาวน์ โหลด

ซอฟต์แวร์อื่นๆ นอก

เหนือจากที่ผู้ผลิต

ติดตั้งไว้ตั้งแต่ขั้น

ตอนการผลิต จะ

ทำาให้เหล่าแฮกเกอร์

สามารถเข้าถึงระบบ

ปฏิบัติการของดีไวซ์

ได้อย่างเต็มรูปแบบ และทำาให้เกิดมัลแวร์หรือสปาย

แวร์ที่นำาไปสู่การเข้าถึง Backdoor โดยไม่ได้รับอนุญาต

ได้

วิธีที่ซัมซุงปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามคือ 

ปกป้องสมาร์ทโฟนจากการโจมตีผ่านนวัตกรรม

ปั

ปกป้องสมาร์ทโฟน

IDC โชว์ข้อมูลตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะโต 9.9%

IDC เปิดเผยรายงานข้อมูลตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะประจำาไตรมาส 3 

ปี 2021 เติบโต 9.9% โดยมีอุปกรณ์กลุ่มหูฟังมีสัดส่วนเยอะสุด 64.7% เติบโตจาก

ปีที่แล้วด้วยถึง 26.5% ตามมาด้วยอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือที่สัดส่วน 34.7% ในแง่

แบรนด์แอปเปิลยังครองส่วนแบ่งสูงสุด 28.8% ลดลงจาก 32.8% เมื่อปีที่แล้ว ที่

ลดลงส่วนใหญ่มาจาก Apple Watch แต่กลับเป็น AirPods และหูฟัง Beats ยัง

ทำาให้แอปเปิลครองส่วนแบ่งได้อันดับ 1 ตามมาด้วยซัมซุงจาก Galaxy Watch 4 

ที่ส่วนแบ่งห่างๆ 9.2% เพิ่มจาก 8.9% เมื่อปีที่แล้ว ส่วนอันดับ 3 คือ Xiaomi ที่

ส่วนแบ่งเท่ากัน 9.2%, อันดับ 4 Huawei ส่วนแบ่ง 7.9% และอันดับ 5 Imagine 

Marketing จากอินเดียที่เน้นขายอุปกรณ์ราคาถูก ส่วนแบ่ง 7.2%

Google เปิดตัว Google Play Games บน Windows

Google ระบุว่า ได้พัฒนาแอปนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยไม่ได้พาร์ตเนอร์กับ

ผู้ประกอบรายใด และเป็นการรันเกมบน Windows แบบเนทีฟ ไม่ใช่การเปิดรัน

ผ่านคลาวด์ ซึ่ง Google ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเบื้องหลังจำาลอง Android มารันบน 

ดำาเนินการออกแบบ สร้างสรรค์ และตรวจสอบชิป

คอมพิวเตอร์ สายไฟ และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทุก

ชิ้นก่อนนำาไปผลิตสมาร์ทดีไวซ์ของซัมซุงภายในโรงงาน

ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าจะไม่เกิดการเข้าถึง backdoor ของซัมซุงดีไวซ์

โดยไม่ได้รับอนุญาต และทำาให้ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่

สามารถใช้งานได้อย่างไว้วางใจ

สถานการณ์ที่ 2 การใช้รหัสผ่านที่ไม่รัดกุม คาด

เดาง่าย หรือถูกใช้ซ้ำาๆ เนื่องจากการเติบโตของโลก

ดิจิทัลที่ผู้ใช้มีเหตุจำาเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่เพื่อรับ

บริการต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

บริการตรวจสุขภาพทางไกล (telehealth) บริการเรียก

รถ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ซึ่งการกระทำาเหล่านี้กลายเป็นการ

เปิดช่องทางให้แฮกเกอร์เข้ามาหา

ประโยชน์ โดยไม่รู้ตัว

จากการสำารวจของ IBM ใน

เดือนสิงหาคม 2564 พบว่า 86% 

ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก

ยอมรับว่าพวกเขาใช้ข้อมูลส่วนตัว

ชุดเดียวกันซ้ำาๆ ในบัญชีออนไลน์

หลายบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นการรักษา

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน

ระดับต่ำา และอาจเป็นการเปิดช่อง

ทางให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึง

ข้อมูลทั้งหมดได้จากการโจมตีเพียงครั้งเดียว

สำาหรับวิธีที่ซัมซุงปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคาม คือ 

ซัมซุงดีไวซ์ มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยี

การตรวจสอบแบบไบโอเมตริกซ์ ยกตัวอย่างเช่น 

Ultrasonic Fingerprint ที่จะสามารถป้องกันการเข้าถึง

ข้อมูลของผู้ใช้ได้แม้ว่าสมาร์ทโฟนจะสูญหายหรือถูก

ขโมย รวมถึง Samsung Pass ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจ

สอบไบโอเมตริกซ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลใน

การเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำาเป็นต้องจำาชื่อ

ผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีมากมายนับไม่ถ้วน!

สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน

ชีวิตดิจิทัลของผู้คน ทั้งเมื่ออยู่บ้าน ห้องเรียน หรือ

แม้แต่ที่ทำางาน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทุกที่ล้วนเต็มไปด้วย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่อาจทำาให้ผู้คนตก

อยู่ในความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้จึงจำาเป็นต้องเฝ้าระวังและ

ตื่นตัวในการป้องกันตนเองและคนที่เรารักให้ปลอดภัย

จากภัยในโลกดิจิทัลนี้

อย่างไรก็ดี การรักษาความปลอดภัยของซัมซุง

ไม่ได้หยุดอยู่ที่สมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ซัมซุงยังได้ขยาย

ความสามารถใน

การป้องกันของ 

Knox ไปยังกลุ่ม

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อัจฉริยะเพื่อเพิ่ม

ระดับการป้องกัน

อีกขั้นด้วย ดัง

นั้นไม่ว่าคุณจะ

กำาลังฉายวิดีโอ

ที่กำาลังรับชมบน

กาแล็กซีดีไวซ์ด้วย

แอป SmartView              

ไปที่หน้าจอ Family Hub หรือใช้ฟังก์ชัน AI บนเครื่อง

ซักผ้า AI EcoBubble เพื่อปรับการตั้งค่าการซักที่

เหมาะสมที่สุด ก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย          

หายห่วง!.

  

• บราเดอร์ พร้อมเคียงข้างสังคมไทย จุด

พลังความสามารถศิลปินรุ่นเยาว์ สร้างสรรค์ผล

งาน “ปฏิทินพี่เสือ” สะท้อนชีวิตวิถีใหม่ มอบ

แทนคำาขอบคุณแก่ลูกค้าที่วางใจเลือกใช้หมึก

แท้ของบราเดอร์ โดยแคมเปญ Buying for 

Cheering! ของขวัญพิเศษส่งท้ายปี กับผลงาน

เด็กไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก พร้อมมอบ 

“ปฏิทินพี่เสือจากบราเดอร์” ให้แก่ผู้ที่ซื้อวัสดุการ

พิมพ์แท้ของบราเดอร์ที่ร่วมรายการครบ 890 

บาท ผ่านช่องทาง Brother Official Store ใน 

Shopee, Lazada และ JD Central ตั้งแต่วันนี้-

31 ธันวาคม 2564

• บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

จำากัด ได้รับรางวัล “บริษัทดีเด่นที่น่าทำางานมาก

ที่สุดในเอเชีย” (Best Companies to Work for 

in Asia) โดย เอชอาร์ เอเชีย ติดต่อกันสามปีซ้อน 

พร้อมคว้าอีกหนึ่งรางวัลจากเวที UN Women 

2021 Thailand WEPs Awards โดยองค์การ

เพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติและสหภาพยุโรป ใน

สาขา “สถานที่ทำางานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ” 

โดยทั้งสองรางวัลต่างตอกย้ำาถึงความมุ่งมั่นของ

ไมโครซอฟท์ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานที่เปิดกว้าง มอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่า

เทียม พร้อมทำาความเข้าใจในแนวคิดที่หลากหลาย 

พร้อมบุกเบิกนวัตกรรมที่มาจากความคิดเห็น มุม

มอง และข้อเท็จจริงที่รอบด้าน เพื่อนำาไปสู่การ

เติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้งองค์กรและบุคลากร

• โนเกีย (Nokia) เดินเครื่องรุกตลาด

อีคอมเมิร์ซ บน 3 อีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำา Lazada, 

Shopee และ JD Central ต่อเนื่อง อัดโปร 

12.12 ส่งท้ายปี หนุนรายได้ โต 100% เผยหลัง

นำาโทรศัพท์ โนเกียจำาหน่ายในอีมาร์เก็ตเพลสชั้น

นำา พร้อมเปิดหน้าร้านในแพลตฟอร์มห้างสรรพ

สินค้าออนไลน์อย่าง LazMall และ Shopee Mall 

เผยหลังจากรุกตลาดออนไลน์จริงจังต่อเนื่อง 8 

เดือน สามารถเข้าถึงผู้บริโภคไทยได้มากกว่า 

4 แสนคนทั่วประเทศ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์

สำาคัญเพื่อเพิ่มช่องทางขายที่หลากหลาย ตอบ

พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน และเข้าถึงฐานลูกค้า

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ โนเกีย

ให้ติดตลาดไทยอีกครั้ง

• เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ผู้นำาด้านธุรกิจ

จัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้า

แห่งปี 2564 “BUSINESS+ PRODUCT OF 

THE YEAR AWARDS 2021” ในประเภทสินค้า

และบริการกลุ่มการขนส่ง จากการดำาเนินการ

วิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ใน

ใจผู้บริโภคทั่วประเทศเทศในแต่ละประเภทสินค้า 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ 

โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) ร่วม

กับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ดำาเนินการสำารวจสินค้าและบริการที่มีความโดด

เด่น เพื่อค้นหาสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี.

Windows อย่างไร

ขณะที่ประสบการณ์เล่นเกมระหว่างอุปกรณ์ ไม่ว่าสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

หรือพีซีจะเป็นแบบ seamless สลับไปสลับมาได้ต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Microsoft 

ก็เปิดเผย Windows Subsystem for Android สำาหรับรันแอปแบบเทนีฟ โดยจับ

มือกับ Amazon นำาแอป Android จาก Amazon AppStore มารันอีกด้วย. 

โซนี่เบรกผลิตกล้องรุ่น ZV-E10 เนื่องจากชิปขาดแคลน

โซนี่ (Sony) ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศญี่ปุ่นประกาศหยุดการผลิต

กล้องรุ่น ZV-E10 เป็นการ

ชั่วคราว โดยทางบริษัทจะ

หยุดรับออเดอร์และหยุด

สายการผลิตชั่วคราว ซึ่ง

กล้องรุ่นนี้เน้นถ่ายวิดีโอจับ

กลุ่มผู้ใช้ถ่าย vlog เพิ่งเปิด

ตัวเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่าน

มา ซึ่งการหยุดผลิตสินค้า

รอบนี้ Sony ให้เหตุผลว่า 

เนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วน

สำาหรับผลิตภัณฑ์ โดยเป็น

ผลมาจากการขาดแคลนเซมิ

คอนดักเตอร์ทั่วโลก ปัญหา

ชิปขาดแคลนยังคงลุกลามไปทุกวงการ โดยกรณีของ Sony นั้นไม่ได้ระบุชัดเจน

ว่าชิ้นส่วนอะไรขาดแคลน แต่ทางบริษัทระบุว่าจะพยายามเร่งการส่งมอบสินค้าให้

เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



แบงค์-ภาณุวัฒน์ ตรีวีรานุวัฒน์  

ได้เป็นอย่างดี”

“ลาซาด้าไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มขายสินค้าทั่วไป แต่

ยังมีกลยุทธ์ทางการตลาดมากมายที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็น

อย่างดี พร้อมระบบหลังบ้าน Lazada Seller Center ที่ง่าย สะดวก 

เหมาะสำาหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์มาก่อน และลาซาด้า              

ยังมีโปรโมชันแจกส่วนลดและดีลต่างๆ รวมไปถึงโปรผ่อน 0% 10 

เดือน ที่ทำาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อไม่ยาก แถมยังมีเครื่องมือช่วยร้าน

ค้าทำาการตลาดได้อย่าง

แม่นยำาด้วย ช่วยให้เจาะ

กลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด”

แบงค์กล่าวทิ้งท้าย

ไว้ว่า สำาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่

ไม่มีความรู้ทางด้านการขาย

ของออนไลน์สามารถเข้าไป

ศึกษาข้อมูลทางการตลาด

ผ่าน Lazada University ที่

มีคอร์สสอนตั้งแต่เริ่มต้น

ธุรกิจไปจนถึงขั้น Advance 

เลยทีเดียว เรียกได้ว่า

ลาซาด้าไม่ได้เป็นแค่เพียงแพลตฟอร์มในการขายสินค้าออนไลน์

เท่านั้น แต่ยังมีกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดแบบครบครันที่

ช่วยกระตุ้นยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นช่วงแคมเปญ หรือช่วงปกติที่ทาง

ลาซาด้าคอยมอบดีลโปรโมชันและดีลเด็ดๆ อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์ผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้ทำาธุรกิจได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

สามารถเริ่มต้นเพียงสมัครเป็นผู้ขายได้ภายใน 5 นาที แล้วมาจับ

เงินแสนได้ง่ายๆ ไปพร้อมกันได้เลย.

ฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางออนไลน์และ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกลายเป็นช่องทาง

หลักในการขายสินค้าในปัจจุบันไปแล้ว และ

สิ่งที่สำาคัญคือ ไม่ว่าใครก็สามารถประสบ

ความสำาเร็จได้ โดยไม่มีข้อแม้ หรือข้อจำากัดทางด้าน

อายุและประสบการณ์ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจศึกษา และลงมือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ 

เช่นเดียวกันกับเรื่องราวของผู้ประกอบการ

อย่าง แบงค์-ภาณุวัฒน์ ตรีวีรานุวัฒน์ 

หนุ่มอายุ 26 ปี ที่สร้างธุรกิจของตนเอง

ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ 

แบงค์ เล่าว่า เริ่มต้นจากศูนย์และ

สามารถเป็นตัวแทนจำาหน่ายร่มรถยนต์แบรนด์ 

Lanmodo เจ้าเดียวในประเทศไทย ถือว่าเป็น

สินค้าที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างมาก แต่

ด้วยความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและความรัก

ในรถยนต์ ทำาให้เจาะจงในเส้นทางนี้ และ

สามารถคว้าเงินแสนบนแพลตฟอร์มลาซาด้า 

ด้วยเครื่องมือทางการขายและกลยุทธ์ทางการ

ตลาดอย่างครบครัน ภายใต้ โปรเจ็กต์ “Lazada 

Young Millionaires Club season 2 ปลุกฝัน

ปั้นแสนแรกกับลาซาด้า

เรียกได้ว่าเมื่อพูดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับรถยนต์ คนส่วนมากคงนึกถึงยางรถเบาะนั่ง

รถ หรืออุปกรณ์ตกแต่งภายใน แต่สำาหรับ แบงค์ 

กลับมองเห็นลู่ทางในการต่อยอดสินค้าเกี่ยวกับ

อุปกรณ์รถยนต์ ที่คนส่วนมากอาจจะนึกไม่ถึง

อย่าง “ร่มรถยนต์”  แบงค์เล่าอีกว่า ไอเดียใน

การทำาธุรกิจของผมจริงๆ เกิดขึ้นเมื่อตอนเรียน

อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ปี 3 ตอนนั้นอายุ 22 ปี 

ในตอนแรกมีความคิดแค่ว่าอยากหารายได้ที่

สามารถพึ่งตัวเองได้ โดยไม่ต้องไปรบกวนคุณ

พ่อคุณแม่ เลยเริ่มต้นศึกษาและเริ่มขายของ

ออนไลน์ ที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สุดในช่วงนั้น 

และด้วยความที่ผมเป็นคนที่รักรถและอินกับ

เครื่องยนต์อยู่แล้ว จึงซื้อร่มรถยนต์มาใช้เองเพื่อ

เป็นการถนอมรถ

แต่พอมาลองพิจารณาถึงปัจจัยสภาพ

อากาศที่มีลม มีแดดค่อนข้างแรง และไลฟ์สไตล์

ผู้บริโภคในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์                                                                

ทาวน์ โฮมกันมากขึ้น อาจมีพื้นที่ใต้หลังคาจำากัด

สำาหรับการจอดรถยนต์ เลยเป็นจุดเริ่มต้นใน

การนำาร่มรถยนต์เข้ามาขายครับ 

แบงค์ บอกอีกว่า ขั้นแรกเริ่มจากการ

ติดต่อเป็นตัวแทนจำาหน่ายไปทางแบรนด์ 

Lanmodo ที่สหรัฐอเมริกา และเริ่มบินไปคุย

ธุรกิจที่ประเทศจีน เนื่องจากฐานการผลิตตั้ง

อยู่ที่นั่น ช่วงเริ่ม

ธุรกิจแรกๆ ต้อง

ไปส่งของให้ลูกค้า

เองถึงต่างจังหวัด 

โดยต้องพกเครื่องรูด

บัตรไปด้วย จนบาง

ครั้งรู้สึกเสียเวลาใน

การเดินทางแทนที่จะ

เอาเวลาไปคิดไอเดีย

ในการขายอื่นๆ เลย

ลองเริ่มสมัครลงขาย

ในลาซาด้าและเข้า

ร่วมแคมเปญ 9.9 เป็นครั้งแรกหลายปีก่อน โดยไม่

ได้คาดหวังถึงยอดขายอะไร แต่ผลปรากฏว่าภายใน

คืนเดียวสามารถทำายอดขายมากถึง 600,000 

บาท จากนั้นมาผมเริ่มจริงจังกับการขาย

บนลาซาด้า เพราะผมเชื่อมั่นว่าลาซาด้า

เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่สามารถผลัก

ดันยอดขายให้เกิดขึ้นได้จริงและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ซื้อ
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7เศรษฐกิจ

ม้ว่ารัฐบาลของลุงตู่จะไม่ใช่รัฐบาลที่มีความสมบูรณ์ใน

การทำาหน้าที่บริหารประเทศ มีบางอย่างก็ถูกใจเรา และ

มีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจเรา สื่อมวลชนก็ทำาหน้าที่ของ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของรัฐบาล ชมบ้าง ติบ้าง 

แตะเบาๆ บ้าง ด่าแรงๆ บ้าง จริงบ้าง เท็จบ้าง ตรงไปตรงมาบ้าง 

บิดเบี้ยวบิดเบือนบ้าง ประชาชนโดยทั่วไปก็มี Social media เป็น

ช่องทางในการพูดถึงรัฐบาล ซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายพวกแตกต่างกัน

ไป แล้วแต่จุดยืน ที่เชียร์รัฐบาลสุดลิ่มทิ่มประตูก็มี ชมรัฐบาลเมื่อ

ควรชม และตำาหนิรัฐบาลเมื่อควรตำาหนิก็มี ที่ตำาหนิแบบติเพื่อก่อก็

มี ที่ดำาหนิด้วยการด่าที่รุนแรงก็มี ทั้งๆ ที่เชียร์ลุงตู่อยู่ แต่บางเรื่อง

ก็เกิดอาการโกรธ ผิดหวัง ไม่คิดว่ารัฐบาลลุงตู่จะทำาเช่นนั้น ดังนั้น

กลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกรักแรง ด่าแรงเมื่อผิดหวัง ในขณะเดียวกันก็จะ

มีคนที่ไม่ชอบลุงตู่ (ด้วยจุดยืนของตนเอง) ก็จะด่าการทำางานของ

รัฐบาลทุกเรื่อง และก็ยังมีคนที่ไม่ชอบลุงตู่ (เพราะถูกครอบงำาโดย

กลุ่มคนที่ผิดหวัง และโกรธแค้นลุงตู่) คนพวกนี้จะด่าทุกเรื่องที่ลุงตู่

ทำา ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ผิดหมด ไม่มีดีสักอย่างเดียว และเป็นการด่าที่

รุนแรง ใช้ถ้อยคำาที่หยาบคาย ที่ทำาให้การด่าของเขาไม่น่าเชื่อถือ

คนที่ด่าลุงตู่หรือตำาหนิการทำางานของรัฐบาลทุกเรื่อง ไม่ว่า

จะใช้ถ้อยคำาสุภาพ ถ้อยคำากลางๆ หรือถ้อยคำาที่หยาบคาย หมิ่น

ประณาม ด้อยค่าลุงตู่จนเหมือนลุงตู่ไม่ใช่คน หรือถ้าเป็นคนก็

เป็นคนที่เลวทราม ชั่วช้า งี่เง่า จนคนที่มีสติปัญญา มีเหตุมีผล

ไม่อาจจะรับได้ และคนพวกนั้นก็กลายเป็นคนที่ทำาลายความน่า

เชื่อถือของตนเอง เพราะการด่าทุกเรื่องด้วยอคติ ไม่มองโลกแห่ง

ความเป็นจริง พูดจาย้อนแย้งกับความเป็นจริงเชิงประจักษ์ที่คน

ท่ัวๆ ไปเห็นกันอยู่ แล้วจะให้คนเขาเชื่อหรือคล้อยตามได้อย่างไร 

คนพวกนี้ทำาให้ลุงตู่กลายเป็นกระท้อน คือยิ่งทุบยิ่งหวาน เมื่อคน

พวกนี้ด่าลุงตู่อย่างไม่น่าเชื่อถือ ใช้ข้อความเท็จ บิดเบือนข้อเท็จ

จริง ตรรกะวิบัติ คนที่ค้นหาความจริง ก็จะพบว่าคนพวกนี้หาเรื่อง

ด่าเพื่อด้อยค่าลุงตู่ คนก็จะเห็นใจลุงตู่ และเอาใจช่วยลุงตู่มากขึ้น 

ทำาให้ลุงตู่เป็นกระท้อนที่ยิ่งทุบก็ยิ่งหวาน เมื่อเป็นเช่นนี้เห็นทีลุงตู่

คงจะอยู่นาน เพราะคนที่ไปค้นหาความจริงก็จะพบว่าลุงตู่ทำาผล

งานในการพัฒนาประเทศชาติและการแก้ปัญหาที่หมักหมมของ

ประเทศไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ประชาชนทั่วไปที่ด่าลุงตู่ด้วยอคติ เราก็ยังพอจะรับได้ ไม่

อยากไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมาก ถือว่าเป็นเสรีภาพทางความคิด

และการแสดงออก แต่ที่น่าผิดหวังก็คือการทำางานของฝ่ายค้าน

ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล แต่ผลงานของฝ่ายค้านที่ผ่านมานั้น 

ต้องบอกตรงๆ ว่าสอบตก ทั้งนี้เพราะจะมีฝ่ายค้านบางคน (หลาย

คนด้วย) ที่มักจะออกมาคัดค้านการทำางานของรัฐบาลทุกเรื่อง ไม่

ว่ารัฐบาลจะทำาอะไรก็ตาม พวกเขาจะมองว่าเป็นการกระทำาที่ผิด

ไปหมด แล้วก็ด่าลุงตู่แรงๆ ถ้าหากใครเชื่อคำาคุณศัพท์ที่คนพวก

นี้ใช้ในการด่าลุงตู่ ก็คงจะต้องสงสัยว่าลุงตู่เรียนหนังสือเก่งได้

คะแนนดีได้อย่างไร ลุงตู่รับราชการทหารแล้วเติบโตในหน้าที่การ

งานจนได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกได้อย่างไร ถ้าหากลุงตู่แย่อย่าง

ที่พวกเขาด่าทั้งโง่ทั้งชั่ว แต่ก็ยังเติบโตในหน้าที่การงานได้ ก็แสดง

ว่ามาตรการในการประเมินและการชี้วัดความเก่งของคนไทยที่ใช้

อยู่น่าจะต้องมีปัญหา ผิดพลาดอย่างใช้ไม่ได้จริงๆ ใครที่ติดตาม

การจ้องด่าลุงตู่ของคนในซีกฝ่ายค้านบางคน ก็จะมองว่าฝ่ายค้าน

วิจารณ์ลุงตู่แบบมีอคติ ทำาตัวเป็นฝ่ายแค้นมากกว่าเป็นฝ่ายค้าน 

เพราะสิ่งที่เราได้เห็นมาโดยตลอดก็คือการแซะ แขวะ ตำาหนิลุงตู่

ทุกเรื่อง แต่ละเรื่องที่แซะนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการตั้งใจที่จะด้อย

ค่าลุงตู่ให้ประชาชนเห็นว่าลุงตู่ควรจะไปได้แล้ว

ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ก็มีการประเมินการทำางานของลุงตู่ และ

ได้ผลสรุปออกมาหลายข้อ แต่ละข้อนั้นดูเลื่อนลอย หาความจริง

เชิงประจักษ์สนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ไม่ได้

• ลุงตู่เสพติดอำานาจ อยากจะถามว่า “ตรงไหน” ใน

ตอนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ สามารถใช้มาตรา 44 ได้ ก็ไม่เห็นว่าจะใช้

ฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด จะใช้เฉพาะในกรณีเร่งด่วน หรือกรณีที่คน

บางคนทำาผิด ดื้อรั้น ให้พิจารณาตนเองก็ไม่พิจารณา จึงต้องสั่ง

ปลดหรือสั่งย้าย ส่วนกรณีจัดการกับผู้ชุมนุมนั้น ก็เป็นเพราะว่า

คนพวกนั้นทำาผิดกฎหมายหลายมาตรา ก็ต้องมีการจับกุมกันตาม

กฎหมาย ส่วนจะมีการฟ้องหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอัยการ และจะ

มีการได้ประกันตัวหรือไม่ก็เป็นเรื่องของศาล จะตัดสินว่าใครผิด

หรือไม่ จะถูกลงโทษหนักเบาแค่ไหนก็เป็นเรื่องของศาล ลุงตู่ไม่

เคยก้าวก่ายหรือเข้าไปสั่งการใดๆ ในกระบวนการยุติธรรม เพราะ

เป็นเรื่องของฝ่ายตุลาการ เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารไม่ควรจะก้าวก่าย 

เช่นเดียวกับการออกกฎหมาย การแก้กฎหมาย ก็เป็นเรื่องของ

สภานิติบัญญัติ ลุงตู่ก็ไม่ได้ไปสั่งการว่าต้องการออกกฎหมายให้

เป็นเช่นไร

• ลุงตู่ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

เศรษฐกิจเป็นปัญหาไปทั่วโลกตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิด ปัญหาความ

ชัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย แล้วเศรษฐกิจของทุกประเทศก็

ถูกกระหน่ำาด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ลุงตู่ต้องบริหาร

ประเทศด้วยการรักษาชีวิตของประชาชนไว้ก่อน จึงจำาเป็นต้อง

ปิดกิจการไว้ก่อน จนถึงเวลาที่สามารถบริหารจัดการเรื่องของ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แล้วจึงมีการผ่อนคลายให้

กิจการต่างๆ ทยอยเปิดได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเวลานี้

ก็เดินหน้าได้ดี เป็นที่พอใจของประชาชนจำานวนมาก มีการใช้งบ

ประมาณไปในด้านการสาธารณสุข การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระ

ทบ และการมีงบประมาณส่งเสริมธุรกิจต่างๆ รวมทั้งมีโครงการ

กระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ประชาชนพอใจ

• ลุงตู่ใช้งบประมาณไปในการซื้ออาวุธ แทนที่จะใช้

ในการสาธารณสุข การซื้ออาวุธเป็นงบประมาณของกระทรวง

กลาโหมที่ตั้งมาในงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามา

แล้ว ไม่ได้ใช้งบปกติของสาธารณสุขไปซื้อ และงบประมาณที่มา

จากการกู้ยืมนั้นถูกนำามาใช้เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข หรือ

ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นไม่ควรเอาเรื่องงบประมาณ

ในการซื้ออาวุธกับการบริหารงานสาธารณสุขมาปนกัน เพื่อกล่าว

หาว่าลุงตู่สนใจแต่การสร้างแสนยานุภาพของกองทัพ ไม่สนใจ

เรื่องสาธารณสุข ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด และผลลัพธ์ด้าน

สาธารณสุขที่มองเห็นเชิงประจักษ์นั้นต้องยอมรับว่าลุงตู่สามารถ

จัดการกับการแพร่ระบาดและการรักษาคนที่ป่วยจาก COVID-19 

ได้ดีในระดับที่ชาวโลกยอมรับ และมองว่าประเทศไทยเป็นเมือง

ที่ปลอดภัยสำาหรับการท่องเที่ยวและการทำางานนอกสำานักงาน 

(Workation)

ถ้าฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ได้แค่นี้ เห็นทีลุงตู่จะอยู่

นาน ถ้าหากไม่มีอันต้องเป็นไปกับเรื่องอายุความ 8 ปีที่ตอนนี้ยัง

ไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

คุณภาพอย่างที่เป็นอยู่...ลุงตู่คงอยู่ยาว

แบงค์-ภาณุวัฒน์ ตรีวีรานุวัฒน์  

คนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจออนไลน์กับลาซาด้า

แ

ป

ศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงเรียน นับ

เป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญที่จะส่งเสริม

ให้เกิดแม่แบบด้านการจัดการ

ขยะให้กับประเทศ ที่สามารถขยายผล

สู่ครอบครัวและชุมชนได้ สอดคล้องกับ

แนวคิดระบบเศรษฐกิจ BCG Economy 

หรือ Bio-Circular-Green Economy 

อันเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บมจ.บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น หรือ BCP ร่วมกับมูลนิธิ

ใบไม้ปันสุข และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์                                             

จำากัด เปิดตัวโครงการ “รักษ์ ปัน สุข   

จูเนียร์” โมเดลต้นแบบการบริหาร

จัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  BCP กล่าวว่า 

โครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” เป็นการขยายผลความร่วมมือ

จากโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ท่ีบางจากฯ และเอสซีจี เคมิคอลส์ 

ได้ดำาเนินงานร่วมกันเป็นเวลากว่า 2 ปี  โดยการรวบรวมแกลลอน

น้ำามันหล่อลื่นใช้แล้วมาผลิตใหม่ และรวบรวมขวดน้ำาบริโภคแล้ว

จากผู้บริโภคผ่านสถานีบริการของบางจากฯ ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

อื่นโดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและ

สิ่งแวดล้อมของเยาวชน มุ่งหวังจะต่อยอดแนวปฏิบัติด้าน

เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่เยาวชนให้มากขึ้น ด้วยการดูแลสิ่ง

แวดล้อมครบทุกบริบทของการจัดการขยะในโรงเรียน ส่งเสริม

ให้เยาวชนไทยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรอบรู้ในการ

จัดการขยะใกล้ตัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดการด้านการ

สร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ช่วยสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมี

สิ่งแวดล้อมที่ดี มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าของของเสียที่ถูกจัดการ 

รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  

เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า โครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” 

ได้ผนึกกำาลังร่วมกันเพื่อสังคมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด 

ESG ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยได้ริเริ่มโมเดลการจัดการขยะ

แบบครบวงจรทั้งในระดับองค์กรและในระดับชุมชน ภายใต้

โครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน บ้าน-วัด-

โรงเรียน-ธนาคารขยะชุมชน โดยใช้แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า 

(KoomKah)” มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลของธนาคารขยะ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะนำาองค์

ความรู้ทั้งด้านวัสดุศาสตร์และการบริหารจัดการขยะแบบ

ครบวงจร มาขยายผลร่วมกับบางจากฯ และมูลนิธิใบไม้ปัน

สุข ผ่านโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” เพื่อปลูกฝังทัศนคติ

เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการขยะอย่าง

ถูกต้องให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เพื่อให้วัสดุหลายประเภทมีโอกาสได้กลับมา

หมุนเวียนสร้างคุณค่าใหม่ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีก

ทางหนึ่งด้วย” 

เ

บริหารจัดการขยะ

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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8 Life and City

นวโน้มผู้คนอาศัยในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดการขยาย

ตัวเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ

ผู้คน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ พื้นที่

และทรัพยากรมีอยู่อย่างจำากัด เห็นได้จากอาคารสำานักงาน ห้าง

สรรพสินค้า ไปจนถึงคอนโดมิเนียมสูง พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง 

ขณะที่มลภาวะทางอากาศ ทั้งฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 และ PM 10 เพิ่ม 

สูงจากการจราจรที่หนาแน่นและการก่อสร้างที่ผุดขึ้นมากมาย 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแบบตายผ่อนส่ง ด้วยฝุ่น

พิษสะสมในร่างกาย ก่อให้เกิดโรคร้ายสารพัด 

หนึ่งในโครงการที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จไม่นานนี ้คือ 

อาคารสำานักงานแห่งใหม่สภา

วิศวกร ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 

ไร่ ย่านลาดพร้าว กำาลังถูก

เนรมิตให้กลายเป็น อาคาร

อัจฉริยะ (smart building) 

แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เตรียม

เปิดบริการในปี 2565 ด้วย

แนวทางออกแบบอาคาร

แต่ละส่วน สะท้อนความคิด

สร้างสรรค์ ช่วยลดจุดบอด

ของสังคมเมือง และเอื้อ

ประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ 

โดยประกาศตัวเป็นแหล่ง

เรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความ

คิดและจินตนาการ ต่อยอดสู่

สิ่งใหม่ๆ ภายในโครงการยังมี

พื้นที่สีเขียวเพิ่มโอกาสคนกรุง

เข้าถึงธรรมชาติผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำางาน

แล้วทำาไมสมาร์ทบิลดิงถึงสำาคัญ มาพูดคุยกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์                                                       

สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของ             

อาคารสภาฯ ใหม่ใจกลางเมือง 

 ในมุมมอง ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า สภาวิศวกร ในฐานะ

เสาหลักของชาติด้านวิศวกรรม จัดสร้างอาคารสำานักงาน

แห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “Productivity + Connectivity + 

Wellness (Healthy)” ในโอกาสครบ 20 ปี สภาฯ เป็นอาคาร

มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร มีพื้นที่ทำางาน

ที่เชื่อมต่อและประสานงานระหว่างกันได้ โดยสะดวก อีกทั้ง

เป็นสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมให้สุขภาพกายและใจดี เป็นโมเดล 

“สมาร์ทบิลดิง” อาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด

การปล่อยของเสียจากตัวอาคารออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ควบคู่กับ

การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมของคนรุ่นใหม่อย่าง

ครบวงจร ตลอดจนเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ ที่ผู้คนในชุมชนโดย

รอบสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม

เมื่อพินิจพิเคราะห์อาคารสำานักงานแห่งนี้ นอกเหนือจาก

ความสวยงามดูทันสมัยแล้ว ฟังก์ชันและลูกเล่นพิเศษมากมาย

ถูกใส่ลงไปในอาคารนี้ 

นายกสภาวิศวกรบอกว่า นอกจากจะช่วยให้การทำางาน

ของบุคลากรในองค์กรเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ยังมี

ส่วนสำาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกระตุ้นการเรียน

รู้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ความพิเศษเริ่มตั้งแต่เปลือก

อาคารดีไซน์ชวนให้มองด้วยการโชว์ข้อมูลสำาคัญแบบเรียล

ไทม ์(Interactive Façade) นำาเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลสำาคัญ 

บริเวณเปลือกอาคาร หรือ ฟาซาด เพิ่มประสบการณ์ใหม่

แก่ผู้คนภายนอกที่สัญจรไปมาหรือเดินผ่านบริเวณดังกล่าว

อย่างกลมกลืน ด้วยหลอด LED ความละเอียดต่ำา สะดุดตา                     

กับการจัดแสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 PM 10                                                               

แต่ละวัน เพื่อให้คนเมืองป้องกันและรับมือกับฝุ่นพิษอย่าง

ปลอดภัย

 นอกจากค่าฝุ่น ยังแสดง

สภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิ

แบบเรียลไทม์ เรียกได้ว่าไม่

พลาดข่าวสารสำาคัญในแต่ละ

วัน ทั้งนี้ การแสดงผลดัง

กล่าวสามารถปรับเปลี่ยนและ

มองเห็นได้ในระยะไกล แต่

เมื่ออยู่ประชิดอาคารจะไม่มีแสง

ที่ทำาให้แสบตา การรับรู้ข้อมูล

สำาคัญในการดำารงชีวิตไม่

จำากัดอยู่แค่มือถือหรือ

แอปพลเิคชนัอยา่งเดยีว

อีกต่อไป

แม้กระทั่งโค

เวิร์กกิงสเปซ (Co-

Working Space) พื้น 

ที่แลกเปลี่ยนเรียน

รู้และประสบการณ์

ระหว่างบุคคล ทั้ง

ระหว่างบุคลากรของ     

สภาฯ กับสมาชิก

สภาฯ และระหว่าง

บุคคลภายนอกกับ

ภายนอก เติมเต็ม

ไอเดียให้กันและกัน 

ดีไซน์เปลือกอาคารให้

มีรูพรุนในขนาดที่ต่าง

กัน เพื่อสร้างมิติ และเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกในช่วง

เวลากลางวัน ลดการใช้พลังงานภายในอาคาร ช่วยประหยัดไฟ  

ช่วยลดอุณหภูมิเมืองให้เย็นลง 

ความพิเศษในการออกแบบโคเวิร์กกิงสเปซ มีการปรับ

สไตล์การอ่านหนังสือด้วยที่นั่งไต่ระดับ (Step Seating) พื้นที่

ขนาดใหญ่บริเวณบันไดของสำานักงานส่วนกลาง ที่ปรับพื้นที่

ให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ในคอนเซ็ปต์ Merge & Multi-Function 

Plan สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน นั่งพัก อ่านหนังสือ 

ด้วยการจัดวางแต่ละมุมให้แตกต่าง ในอนาคตสามารถ

ประยุกต์ใช้เป็นพื้นที่สำาหรับจัดงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ได้

การออกแบบสามารถสร้างความต่างระหว่างคำาว่า 

‘อาคาร’ และ ‘สถาปัตยกรรม’ ให้เกิดขึ้นได้ ศ.ดร.สุชัชวีร์

กล่าวว่า อาคารอัจฉริยะนี้สร้างความร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 

(Green Zone) เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมกลางสวน ที่รายล้อมไป 

ด้วยต้นไม้สีเขียวที่อาศัยกรรมวิธีรดน้ำา ด้วยระบบ “การ

บำาบัดน้ำาแบบชีวภาพภายในอาคาร” โดยนำาน้ำาที่ผ่านการ

บำาบัดแล้วไปรดน้ำาต้นไม้ไปตามผิวดินแบบอัตโนมัติ ด้วย

ระบบ Su� Drain และน้ำาตกขั้นบันได ลดหลั่นกัน เพิ่มความSu� Drain และน้ำาตกขั้นบันได ลดหลั่นกัน เพิ่มความ และน้ำาตกขั้นบันได ลดหลั่นกัน เพิ่มความ

ร่มรื่น สามารถควบคุมเวลาเปิด-ปิดได้ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะ

สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลด100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลด

ปริมาณการใช้น้ำาประปา รวมถึงลดภาระการระบายน้ำาในท่อ

ระบายน้ำาและคูคลองสาธารณะย่านลาดพร้าวอีกด้วย

นอกจากนี้ อาคารโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(Digital One-Stop Service) เป็นพื้นที่สำาหรับผู้ติดต่อป

ระสานงานและผู้มาใช้บริการผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และประสบการณ์ในการใช้บริการลูกค้าแบบ One-Stop 

Kiosk เบ็ดเสร็จ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำาได้ด้วยตนเอง ลดการ

ใช้ทรัพยากรบุคคล และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ

ศ.ดร.สุชัชวีร์มองว่า การออกแบบอาคารสำานักงานแห่ง

ใหม่ครั้งนี้ นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญของงานวิศวกรรม และ

นำาไปสู่ “โมเดลสมาร์ทบิลดิง” แก่องค์กรรัฐและเอกชนในการ

ปฏิรูปด้านวิศวกรรมก่อสร้างไทยรูปแบบใหม่ในอนาคต ที่ผนวก

ศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านวิศวกรรมของ

ประเทศ ด้วยเทคนิคการออกแบบและฟังก์ชันที่ไม่สามารถคาด

เดาได้จากภายนอก แต่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมเปิดโอกาส

ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นับว่าเป็นการ

ลงทุนด้านโครงสร้างที่คุ้มค่าที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สะท้อนถึง

ความใส่ใจชุมชนเมือง และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน รวมถึงผู้

อยู่อาศัยโดยรอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์อย่างแท้จริง

น่าเสียดายที่หลายอาคารในกรุงเทพฯ เน้นสวยงามใหญ่

โต แต่ไม่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมเมือง รวมถึงไม่เป็นระเบียบ 

ทำาลายทัศนียภาพ สูญเงินสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ คงต้องผลัก

ดันโมเดลสมาร์ทบิลดิงในการสร้างตึกใหม่ หรือแก้ไขปรับปรุง

อาคารเก่าให้มีส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองเร็ววัน.

โมเดล‘สมาร์ทบิลดิง’สภาวิศวกร แก้‘จุดบอด’เมือง

แ

คัดค้านปิด ��ัว��าโพง� เอื้อประโยชน์นาย�ุน ��ัว��าโพง� เอื้อประโยชน์นาย�ุน 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

(สร.รฟท.) กล่าวว่า สถานีรถไฟหัวลำาโพงถือเป็นสถานีประวัติศาสตร์และเป็นที่พึ่งของ

ประชาชน หากมีการปิดสถานีหัวลำาโพง จะส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือด

ร้อน ที่ผ่านมาทางสหภาพฯ ได้ดำาเนินการล่ารายชื่อและพบปะประชาชนผ่านระบบ

ออนไลน์ทั้งหมด โดยต้องการให้

รัฐบาล และนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม หยุดดำาเนินการ

นโยบายเหล่านี้ ส่วนกรณีที่

นายศักดิ์สยามมีแผนให้การ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

ทบทวนแผนการเดินรถไฟ

เข้าสถานีหัวลำาโพง เบื้องต้น 

สหภาพ ฯ ยืนยันว่าต้องมีขบวน

รถไฟจำานวน 22 ขบวน เข้าสถานีหัวลำาโพงเหมือนเดิม ส่วนข้อเสนออื่นๆ ต้องฟังภาค

ประชาชนอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปและเสนอต่อ รมว.คมนาคม  และ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ 

โอชา  นายกรัฐมนตรี พิจารณาหาทางออกต่อไป หากมีการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ 

และต้องปิดให้บริการสถานีรถไฟหัวลำาโพง ไม่ใช่เรื่องจำาเป็น เพราะสถานีหัวลำาโพงยังมี

ความสำาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการให้บริการประชาชน ซึ่งนายศักดิ์สยามต้อง

ทบทวนเรื่องนี้ ว่าจะเห็นผลประโยชน์ในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือยึดผลประโยชน์

แก่ประชาชนมากกว่ากัน

ส่วนประชาชนที่เห็นด้วยว่าควร save หัวลำาโพง มีการทำาแคมเปญลงชื่อคัดค้าน

การยกเลิกสถานีรถไฟหัวลำาโพง เพื่อให้รัฐบาลคำานึงถึงประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะ

คนตัวเล็กมากกว่าประโยชน์ของนายทุน โดยชวนลงชื่อตามลิงก์ https://docs.google.

com/…/1FAIpQLScsp6pEOsjEfT…/viewform

เข้มปรับผับบาร์เป็นร้านอา�ารต้องผ่านมาตรฐาน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

กรุงเทพมหานครได้หารือการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของ              

โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์         

โอมิครอน ที่ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ จากที่พบจำานวน 1 ราย ซึ่งได้กำาชับให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง รวมถึงการตรวจสถานประกอบการต่างๆ ที่กลับมาเปิดให้

บริการตามปกติในพื้นที่ 50 เขต ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หากมี

สถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีความประสงค์จะปรับการให้บริการมาเป็นร้าน

อาหารที่สามารถจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ 

พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA/SHA+ และมาตรการ

ปลอดภัยสำาหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมถึงประเมินตนเองผ่านระบบมาตรฐาน

ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 (Thai Stop COVID 2plus : TSC2+) ต้องทำาถูก

ต้อง ครบถ้วน และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะสามารถเปิดดำาเนินการได้

เอกซเรย์แ��่งเ�ี่ยว-�ี่อยู่อาศัยต่างชาติป้องกัน �โอมิครอน�

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร

ได้ดำาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัด

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำารวจและตรวจสอบชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะชุมชนที่มีชาว

ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยจำานวนมาก เช่น ย่านสีลม เขตบางรัก 

ซอยนานา เขตคลองเตย ถนนข้าวสาร 

เขตพระนคร ย่านทองหล่อ เขตวัฒนา 

ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ พร้อม

เน้นย้ำาให้ผู้ประกอบการและประชาชน

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง

ราชการกำาหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึง

จัดเจ้าหน้าที่สำารวจชุมชนที่มีชาวแอฟริ

กันอาศัยอยู่ หากมีผู้เดินทางเข้ามาใหม่

จำาเป็นต้องกักตัวตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังไม่ให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาอาศัยโดยพลการ 

นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับ สปคม. กรมควบคุมโรค สธ.สุ่มตรวจคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยงและผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอ

มิครอน ขอความร่วมมือโรงแรมทุกแห่งให้เข้มงวดปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ Quarantine 

ส่วนกรณีชายสัญชาติอเมริกันอายุ 35 ปี ผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกของไทย สำานักอนามัย 

โดยกองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ร่วมกับสำานักงานเขตบางรัก ได้ลงพื้น

ที่สอบสวนโรคในโรงแรมทั้งสองแห่งที่ผู้ป่วยเข้าพักในพื้นที่เขตบางรัก และเก็บตัวอย่าง

ผู้สัมผัสโรคในวันที่ 9 ธ.ค.64 พร้อมทั้งแนะนำาการทำาความสะอาดสถานที่ การปฏิบัติตัว

ป้องกันตนเองแก่พนักงาน และเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้มารับบริการ 

ในส่วนของ รพ.ในสังกัดสำานักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง ได้เปิดให้บริการตรวจหา

เชื้อเชิงรุกในพื้นที่ใกล้ รพ. ซึ่งเปิดให้บริการตรวจ ATK ฟรี สอบถามได้ที่สายด่วนศูนย์ 

BFC ทั้ง 11 แห่ง นอกจากนี้ เปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีไดรฟ์ทรู จากทีมแพทย์

เคลื่อนที่ รพ.ราชพิพัฒน์ ให้บริการตรวจหาเชื้อโดยไม่ต้องลงจากพาหนะแก่ประชาชนที่มี

ความเสี่ยง  รวมถึงประชาชนที่สะดวกจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพ ถนน

บรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงวันที่ 1 เม.ย.65

อากาศ�นาวสัตว์เ�ี้ยงภูมิคุ้มกัน�ด เตือนระวังโควิด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอข่าวทาง

สื่อออนไลน์เนื้อหากักตัว 2 ฮิปโปในสวนสัตว์เบลเยียมที่ติดโควิด-19 ครั้งแรกของโลก มี

การสอบสวนหาที่มาของเชื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไม่มีผู้ใดเป็นโควิด กรณีนี้เป็น

รายงานการติดเชื้อในสัตว์สปีชีส์นี้ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ พบในตระกูลลิงใหญ่และตระกูลแมว

เท่านั้น นอกจากนี้ รายงานสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสทั่ว

โลกส่วนใหญ่มาจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด ล่าสุด

องค์การสุขภาพสัตว์ โลกแถลงเฝ้าระวังกวางหาง

ขาวสำาหรับ SARS-CoV-2 ตรวจพบไวรัสในระดับ

ประชากรในสัตว์ป่า แม้จะมีการแพร่กระจาย

ของ SARS-CoV-2 ในประชากรกวางหางขาว แต่

ไวรัสไม่ปรากฏว่ามีการกลายพันธุ์ ที่ผ่านมาไทย

ได้รายงานการติดเชื้อในสุนัขและแมว ทุกเคสติด

เชื้อจากเจ้าของติดโควิด นอกจากนี้ มีโครงการ

เฝ้าระวังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในสัตว์เลี้ยง

ที่มีอาการเสี่ยง หรือมาจากต่างประเทศพร้อมกับ

เจ้าของ โดยการตรวจวิเคราะห์ผลเป็นลบ

“สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่อากาศ

หนาวแล้ว สัตว์อาจมีภูมิคุ้มกันลดลงได้ กรมปศุสัตว์

ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ

ป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำาเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

และหมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างสม่ำาเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้า

หน้าที่ปศุสัตว์ของสำานักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่ หรือโทร.แจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์ โทร. 06-

3225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือ

เกษตรกรสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ทันที” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.

อาคารสภาวิศวกรออกแบบด้วยแนวคิด “สมาร์ทบิลดิง” เพิ่มกรีนโซน ชุมชนโดยรอบใช้ประโยชน์ 

ออกแบบโคเวิร์กกิงสเปซเปิดรับแสงภายนอก ลดใช้พลังงาน

เปลือกอาคารโดดเด่นแสดงค่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ให้คนกรุงรับมือ

กรีนโซนลานกิจกรรมสำาหรับชุมชน กับน้ำาตกขั้นบันได

ช่วยบำาบัดน้ำา

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

นายกสภาวิศวกร
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9กีฬา

ากกรณีที่  โจนาธาน เข็มดี นักเตะ

ลูกครึ่งไทย-เดนมารก วัย 19 ป จาก

สโมสรโอเดนเซ ในเดนิซ ซูเปอรลีก 

ลีกสูงสุดของประเทศเดนมารก มีช� อติดทีมชาติ

ไทยในตําแหน�งกองหลังชุดการแขงขันฟุตบอลชิง

แชมปอาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ไดขอ

ถอนตัวออกจากทีมชาติในระหวางทีมกําลังอยูใน

ชวงแขงขันที่ประเทศสิงคโปรนั้น โดยทาง มาโน 

โพลกิง หัวหนาผูฝกสอนไดหารือรวมกับทีมแพทย

ประจําทีม คือ นพ.กีรติ สุรการ ซึ่งทางทีมแพทยมี

ความเห็นกอนตัดสินใจใหนักเตะถอนตัวออกจาก

ทีมชาติชาติ โดยมีเหตุผลดังนี้

“โจนาธานมีปญหาปวดทอง  รวมกับอาการ

ทองผูกตั้งแตเดินทางมาถึงสิงคโปรชวง 2-3 วัน

แรกแลว ซึ่งทีมแพทย สงสัยอาการเริ่มตนของโรค

กระเพาะอาหารและกรดไหลยอน จึงใหยารักษา

โรคตามอาการดังกลาว แตเน� องจากความเขมขน

ในการฝกซอม  รวมทั้งอาหารสไตลเอเชียที่นักเตะ

ไมคุนเคย ทําใหมีอาการปวยมากขึ้นระหวางการ

ซอมในวันที่ 9 ธันวาคมที่ผานมา

ทีมแพทย ไดสงตัว โจนาธาน เขาตรวจอยาง

ละเอียดทันทีที่ Khoo teck puat hospital ดวยการ

ตรวจเลือด เอกซเรยชองทอง และ CT scan ผล

ตรวจทั้งหมดอยูในเกณฑปกติ และแพทยอนุญาต

ใหออกจากโรงพยาบาลไดในวันเดียวกัน เม� อกลับ

เขาแคมปทางทีมแพทยประจําทีมยังคงดูแลตลอด 

24 ชม. รวมทั้งไดมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให

เหมาะสมกับโจนาธานโดยเฉพาะดวย แตอาการ

ปวดทองยังคงรบกวนทั้งในชีวิตประจําวันและการ

ฝกซอม ทางทีมงานจึงไดหารือกับตัวผูเลนจนได

ขอสรุปวา  การใหผูเลนไดกลับไปรักษาอาการ

ปวย รวมทั้งไดพักฟนเพ� อใหรางกายสมบูรณ

และมีความพรอมในการกลับมาเลนฟุตบอลได

อีกครั้งน�าจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด

ประกอบกับ โจนาธาน มีแพทยประจําตัว 

(family doctor) ที่ประเทศเดนมารก การดูแล

ติดตามอาการโดยแพทยประจําตัวที่มีขอมูล

ทั้งหมด รวมถึงการสงตรวจเพิ่มเติมในกรณี

ที่จําเปนเพ� อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในระยะยาว จึงถือเปนทางออกที่ดีที่สุดเพ� อใหผู

เลนกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณในเร็ววัน” 

นพ.กีรติกลาว.

จ

ลังจากที่สโมสร ‘เขี้ยวสมุทร’ สมุทรปราการ เอฟซี                                                   

ทีมดังในศึกรีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1) แยกทางกับ

กุนซือแดนอาทิตยอุทัย มาซาทาดะ อิชิอิ ที่ยายไปคุม

ทัพ ‘ปราสาทสายฟา’ บุรีรัมย ยูไนเต็ด เม� อชวงปด

เลกแรกตนเดือนที่ผานมานั้น

ลาสุด เม� อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผานมา สโมสรฟุตบอล

สมุทรปราการซิตี้ ประกาศแตงตั้ง ‘ยาสุชิ โยชิดะ’ ปรมาจารย

กุนซือชาวญี่ปุนขึ้นเปนหัวหนาผูฝกสอนคนใหมอยางเปนทางการ 

เพ� อคุมทัพ ‘เขี้ยวสมุทร’ ลุยไทยลีกเลก 2 ตอไป

สําหรับกุนซือวัย 61 ปรายนี้มีดีกรีเคยพาทีมชาติญี่ปุนชุด 

U20 เขารอบ 16 ทีมสุดทายศึกฟุตบอลโลกในป 2007 รวมถึง

พาทีมชาติญี่ปุนชุด U19 เขารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป

เอเชียป 2006 และเขารอบ 8 ทีมสุดทายในป 2012

โดยในชวงเวลาที่ “ยาสุชิ โยชิดะ” คุมทีมชาติญี่ปุนชุด 

U19 ในป 2006 และชุด U20 ในป 2007 เขามีฮาจิเมะ โมริยาสุ                                                                        

เฮดโคชทีมชาติญี่ปุนคนปจจุบันทําหนาที่เปนผูชวยอีกดวย อีก

ทั้งยังเปนผูปลุกปนสตารนักเตะดังจากญี่ปุนมากมาย อาทิ ชินจิ 

คากาวะ, โทโมอากิ มาคิโนะ, อัตสึโตะ อุจิดะ, โยสึเกะ คาชิวากิ 

และโยสึเกะ คาชิวากิ เปนตน.

‘เขี้ยวสมุทร’ตั้ง‘ยาสุชิ โยชิดะ’ยอดกุนซือชาวญี่ปุนคุมทัพ

ห

ยาสุชิ โยชิดะ

ายไกรสีห กรรณสูต นายก

สมาคมกีฬาเปตองแหง

ประเทศไทย เปดเผยวา ตามที่

สมาคมกีฬาเปตองฯ ไดสงนักโยนลูกเหล็ก

ไทยทั้งทีมหญิงและทีมชายเขารวมการ

แขงขันเปตองชิงแชมปโลก 2021 ประเภท

ทีมหญิงและทีมชาย ที่เมืองซานตาซูซาน

นา ประเทศสเปน ระหวางวันที่ 12-21 

พ.ย.ที่ผานมา ผลปรากฏวานักกีฬาทีมหญิง

สามารถทําผลงานไดอยางยอดเยี่ยม เฉือน

เอาชนะฝรั่งเศสอยางหวุดหวิด 13-12 

สามารถปองกันแชมปโลกไวไดเปนสมัย

ที่ 2 ติดตอกัน จากประเภททีมหญิง นักกีฬา

ประกอบดวย “นก” ทองสี ตะมะโคตร, 

“ตาย” พันธทิพา วงศชูเวช, “ฝาย” นันทวัน 

เฟ� องสนิท และ “อั้ม” อัมพวัน สุวรรณพฤกษ 

แชมปโลกทีมหญิงเม� อป 2019 ที่กัมพูชา กับ 

1 เหรียญเงิน ประเภทชูตติ้ง จาก “นก” ทอง

สี ตะมะโคตร แชมปโลก 8 สมัย และอีก 

1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงเชนกัน   

(สุนิตรา พวงอยู, ลลิตา เชี่ยวชาญ, วัลวิภา 

ดารารัตน และจีระวรรณ กัลยา)

จากชัยชนะในครั้งนี้ สมาคมกีฬา

เปตองฯ เตรียมจัดงานฉลองแชมปโลก 

พรอมกับมอบเงินรางวัลใหแกนักกีฬาที่

ควาเหรียญรางวัลในการแขงขันเปตองชิง

แชมปโลก 2021 โดยจะจัดขึ้นที่ มูลนิธิเพ� อ

พัฒนากีฬาเปตอง ซอยรามคําแหง 9 เขต

วังทองหลาง กทม. ในวันที่ 28 ธ.ค.2564 

ภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาด

จากเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด และ

เพ� อเปนขวัญกําลังใจใหนักกีฬาที่ขยันและ

ตั้งใจฝกซอมกันมาอยางตอเน� องจนสามารถ

สรางช� อเสียงโดงดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะ

ทีมหญิงของไทยที่สามารถปองกันแชมปโลก

ไวไดเปนสมัยที่ 2 ติดตอกัน และยังเปน

แชมปโลกทีมหญิง 8 สมัย นับวามากที่สุด

ในโลก โดยสมาคมจะมอบเงินรางวัลใหแก

นักกีฬาที่ ไดเหรียญ เหรียญทองละ 30,000 

บาท เหรียญเงิน 20,000 บาท เหรียญ

ทองแดง 10,000 บาท

นอกจากนี้ นักกีฬาที่ควาเหรียญการ

แขงขันเปตองชิงแชมปโลก 2021 จะไดรับ

เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ การกีฬา

แหงประเทศไทยอีกดวย โดยจะไดเหรียญ

ทองละ 500,000 บาท เหรียญเงิน 250,000 

บาท และเหรียญทองแดง 100,000 บาท 

ซึ่ง “นก” ทองสี ตะมะโคตร ควา 1 เหรียญ

ทองประเภททีมหญิง และอีก 1 เหรียญเงิน

ประเภทชูตติ้งจะไดรับเงินจํานวน 750,000 

บาท และเงินรางวัลจากสมาคมกีฬาเปตองฯ 

อีก 50,000 บาท รวมแลว “นก” ทองสี ได

รับเงินรางวัลคนเดียวมากที่สุดถึง 800,000 

บาท

นายไกรสีหกลาวอีกวา นอกจาก

สมาคมจะจัดงานฉลองแชมปโลกใหกับ

นักโยนลูกเหล็กสาวไทยแชมปโลก 2 สมัย

แลว ยังเปนการพบปะสังสรรคระหวางคณะ

กรรมการบริหารของสมาคมฯ กับนักเปตอง

ทีมชาติไทยอีกดวย เพ� อเปนการสงทายป

เกาตอนรับปใหม 2565 และในวันเดียวกัน 

เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะ

กรรมการบริหารของ สมาคมกีฬาเปตองแหง

ประเทศไทย ซึ่งจะเปนการประชุมในครั้ง

สุดทาย ประจําป 2564 ที่มูลนิธิเพ� อพัฒนา

กีฬาเปตองอีกดวย.     

น

ารแขงขันจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมปประเทศไทย 

รายการโออาร บีอารไอซี ซูเปอรไบค แชมเปยนชิพ 2021 

สนามสุดทาย ดวลความเร็วเรซแรกเม� อวันเสารที่ 11 

ธันวาคมที่ผานมา ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอร 

กิต จ.บุรีรัมย

ไฮไลตของเรซนี้ยังคงอยูที่รุนใหญที่สุดของเมืองไทยอยาง ซูเปอร

ไบค 1,000 ซีซี เปนการขับเคี่ยวเพ� อลุนชัยชนะอยางเขมขน โดย “ติ๊ง

โนต” ฐิติพงศ วโรกร จาฝูงจากคาวาซากิ ไทยแลนด เรซซิ่ง ทีม ซึ่งเริ่ม

เกมจากกริดที่ 3 มาพลิกควาชัยชนะไดในโคงสุดทายอยางสุดมันส ดวย

เวลา 19 นาที 12.671 วินาที เฉือน “ตี” อนุภาพ ซามูล ผูนําตลอด

ทั้งเรซจากยามาฮา ไทยแลนด เรซซิ่ง ทีม เพียง 0.012 วินาทีเทานั้น 

ขณะที่ทีมเมทอยาง “แสตมป” อภิวัฒน วงศธนานนท รถมีปญหาแต

ยังเอาตัวรอดเขาปายในอันดับ 3 การลุนแชมปในรุนซูเปอรไบค 1,000 

ซีซี จะตองไปวัดกันในเรซสุดทาย โดยฐิติพงศมี 88 คะแนน เหนือ

อันดับ 2 อยางอนุภาพ 11 คะแนน สวนอภิวัฒนรั้งอันดับ 3 ตามหลัง 

12 คะแนน

ดานเกมในรุนซูเปอรสปอรต 600 ซีซี ปรากฏวา “มุกข” มุกขลดา 

สารพืช นักบิดสาวแกรงจากฮอนดา เรซซิ่ง ไทยแลนด ประเดิมเขาวิน

เรซแรกดวยเวลา 19 นาที 52.612 วินาที เฉือนทีมเมท “แชมป” ภาส

วิชญ ฐิติวรารักษ อันดับ 2 เพียง 0.143 วินาทีเทานั้น สวน “โฟลท” 

รัฐพงษ วิไลโรจน จากยามาฮา ไทยแลนด เรซซิ่ง ทีม จบเรซอันดับ 3 

ตามหลังถึง 10.048 วินาที หลังจบเรซนี้สถานการณลุนแชมปประจํา

ปเปลี่ยนไปอยางมาก มุกขลดาพลิกขึ้นเปนผูนํา มีทั้งสิ้น 81 คะแนน 

เหนือรัฐพงษ อันดับ 2 อยูเพียง 2 แตม ขณะที่ภาสวิชญยังคงรั้งอันดับ 

3 เก็บเพิ่มเปน 67 คะแนน ตองไปตัดสินแชมปเรซสุดทาย

สวนการแขงขันในรุนซูเปอรสตอก 1,000 ซีซี จาฝูงอยาง 

“เจมส” ชานนท ชุมใจ นักบิดเชียงใหมจากยามาฮา พีทีที บริดจสโตน 

อารซีที ที่บิดนํามวนเดียวจบดวยเวลา 20 นาที 0.584 วินาที เพียง

พอตอการครองบัลลังกแชมปประจําฤดูกาล 2021 แมจะยังเหลืออีก 1   

เรซก็ตาม สวนอันดับ 2 เปนของ รัชดา นาคเจริญศรี นักบิดสาวจาก

ตาล เรซซิ่ง คอนเน็คต ตามหลัง 7.314 วินาที ดาน ออ ปตะบุตร จาก

คอร มอเตอรสปอรต ไทยแลนด ตามเขาปายในอันดับ 3 ชากวาผูชนะ 

7.560 วินาที

ขณะที่ผลการแขงขันในรุนซูเปอรสปอรต 400 ซีซี ปรากฏวา 

“ตง” พีรพงศ บุญเลิศ อดีตแชมปเอเชียจากเควายบี ตง ทามะกา #26 

ทีม กลับมาสูฟอรมที่รอนแรงอีกครั้ง บิดเขาปายเปนคันแรกดวย

เวลา 12 นาที 31.442 วินาที บดเอาชนะจาฝูงอยาง “เอ” วรพงศ 

มาลาหวล จากไฮสปด เรซซิ่ง ทีม อยางสุดมันสเพียง 0.067 วินาที

เทานั้น สวนอันดับ 3 เปนของ “เติ้ล” พีรพงค หลุยบุญเปง จากยา

มาฮา ดับเบิลยูพี หาดใหญ เรซซิ่ง กิ๊กะไบค ไฮสปด พิเรลลี ตามหลัง 

1.085 วินาที

ทั้งนี้ การแขงขันเรซสุดทายจะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม

นี้ ถายทอดสดทาง True Sports 5/True visions ชอง 684 เวลา 

15.00-18.00 น.หรือชม 

Live Streaming ทางเพจ 

Chang Circuit Buriram 

และ Youtube: Chang 

International Circuit 

09.00 น.เปนตน

ไป.

‘มุกขลดา’ควาชัยซูเปอรสปอรต

‘ฐิติพงศ’แซงโคงทาย‘OR BRIC’

แพทยทีม ‘ชางศึก’ เคลียรดรามา

‘โจนาธาน’ ถอนตัวซูซูกิคัพ 2020

‘เขี้ยวสมุทร’ตั้ง‘ยาสุชิ โยชิดะ’ยอดกุนซือชาวญี่ปุนคุมทัพ

สมาคมกีฬาเปตองฯ ไดสงนักโยนลูกเหล็ก

ไทยทั้งทีมหญิงและทีมชายเขารวมการ

ทีมหญิงและทีมชาย ที่เมืองซานตาซูซาน

นา ประเทศสเปน ระหวางวันที่ 12-21 

พ.ย.ที่ผานมา ผลปรากฏวานักกีฬาทีมหญิง

สามารถทําผลงานไดอยางยอดเยี่ยม เฉือน

Chang Circuit Buriram 

และ Youtube: Chang 

International Circuit 

ไป.

ก

ฉลอง‘สาวไทย’ไดแชมปโลกเปตอง

แจกอัดฉีด‘ทองสี’รับคนเดียว8แสน
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10 บันเทิง

นา เวิรตมูลเลอร (Lina Wertmuller) (93 ป) นักเขียน

บท ผูกํากับภาพยนตรชาวอิตาเลียน เธอเกิดและเสีย

ชีวิตที่โรมดวยโรคชรา ชวงเปนเด็กเธอหลงใหลกับการ

อานการตูน เม� อมีเพ� อนอยางดาราหนัง มารเชลโล มายสโตรยานี                                                                          

แนะนําใหรูจักกับผูกํากับเฟรเดอริโก เฟลลินี บุคลิกและความ

สามารถถูกใจ เฟลลินีไมรีรอ รับเธอเขาฝกงานเปนผูชวยผูกํากับ 

หนังอยางเชน La Dolce Vita, 8 1/2  เธอมีสวนชวยทั้งนั้น จาก

นั้นเธอหันมากํากับหนังเร� องแรก The Lizard (1963) ตามดวย

ผลงานอีก 23 เร� อง อาทิ The seduction of Mimi, Love and 

anarchy, Swept away แตหนังที่สรางช� อใหเธอมากที่สุดไดแกเร� อง 

Seven Beauties (1975) หนังเลาเร� องราวในชวงสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ชายอิตาเลียนคนหนึ่งซึ่งแสดงโดย เจียนคาร โล เจียนนินี หนี

ทหาร ถูกทหารนาซีเยอรมันจับได ถูกสงเขาคายกักกัน เขาทําทุก

อยางเพ� อใหมีชีวิตอยูรอด จากหนังเร� องนี้ที่ทําใหเธอเปนผูกํากับ

หญิงคนแรกที่ไดรับการเสนอช� อชิงรางวัลตุกตาทอง อีกทั้งเจียน

คาร โล เจียนนินี แจงเกิดเปนที่รูจักก็จากหนังหลายเร� องที่เธอกํากับ 

บั้นปลายชีวิต เธอไดรับรางวัลตุกตาทองเกียรติยศแหงชีวิตในป 

2019 เธอเสียชีวิตขณะนอนหลับที่บานพักในกรุงโรม เม� อวันที่ 9 

ธันวาคม ลูกสาวและคนใกลชิดอยูดูใจเปนครั้งสุดทาย

เดวิด กุลปลิล (David Gulpilil) (63 ป) ดาราเชื้อสายชนพื้น

เมืองเผาอะบอริจิน ออสเตรเลีย ช� อและนามสกุล หมอสอนศาสนา

เปนผูตั้ง เขาเกิดที่อารนเฮมแลนด ดินแดน Northern Territory 

ตอมายายมาอยูที่เมอรเรยบริดจ ทางใตใกลกับเมืองอดิเลด หมอ

สอนศาสนามีสวนชวยใหชีวิตเขาดีขึ้น ปรับเขากับสังคมปจจุบัน 

แตเขายังคงมีวิถีชีวิตแบบคนพื้นเมือง ชอบรองเพลง เตนรํา ลา

สัตว อยูในปา ในทุง ปญหาที่มักพบกับคนพื้นเมืองคือ ชอบด� ม

เหลา ควบคุมตัวเองไมอยู ในป 1971 เม� อผูกํากับนิโคลัส โรก 

(Nicolas Roeg) เดินทางมาออสเตรเลียเพ� อเฟนหานักแสดงเปน

เด็กอะบอริจิน ชวยเด็กผิวขาว 2 คนที่หลงปา เขาไดรับเลือก ทั้งๆ 

ที่ไมเคยเรียนการแสดง แตเม� อเขาฉาก เขามีพรสวรรค แสดง

ไดตามธรรมชาติ หนังเร� องดังกลาวช� อ Walkabout หนังไดรับคํา

วิจารณอยางสูงจากเทศกาลภาพยนตรทั่วโลก รวมทั้งเมืองคานส 

ซึ่งเดวิด กุลปลิล ไปรวมงาน จากนั้นเขามีงานแสดงอยางตอเน� อง

ในชวง 50 ปตอมา หนังอยางเชน Storm Boy (1976), The Last 

Wave (1977), Crocodile Dundee (1986), Rabbit Proof Fence 

(2002), Charlie’s Country (2014) ซึ่งเปดรอบปฐมทัศนที่เทศกาล

หนังเมืองคานส และเขาไปรวมดวยอีกครั้ง เดวิด กุลปลิล กลาย

เปนนักแสดงที่มากดวยความสามารถและโดดเดนสุดคนหนึ่งของ

ออสเตรเลีย รางวัลเกียรติยศของออสเตรเลีย เขาไดรับเกือบทุก

รางวัล แตลึกๆ แลวเขายังจมอยูกับวิถีชีวิตคนพื้นเมือง ด� มเหลา

จัด อารมณรุนแรง มักกอเหตุทะเลาะวิวาท เขาอําลาชีวิตนักแสดง

ในป 2019 เน� องจากพบวาปวยเปนโรคมะเร็งที่ปอด จนกระทั่งเสีย

ชีวิตเม� อเดือนพฤศจิกายน ที่บานพักในเมืองเมอรเรยบริดจ ดวย

วัย 63 ป 

ไมเคิล แอปเตด (Michael Apted) (79 ป) ผูอํานวยการ

สราง และผูกํากับภาพยนตร โทรทัศนชาวอังกฤษ เขาเกิดที่เมือง 

อายเลสเบอรรี จังหวัดบักกิงแฮมเชียร เรียนจบดานกฎหมายและ

ประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ เสร็จแลวมาทําหนัง

สารคดีโทรทัศนซีรีสช� อ 7 UP (1964-2019) ถายทอดชีวิต เร� อง

ราว อาชีพ ในชวงตางๆ ของผูชาย 10 คน ผูหญิง 4 คน ทุกคน

เริ่มตั้งแต 7 ขวบ ชีวิตพัฒนาตามวัยและสิ่งแวดลอม ทําทั้งหมด 

9 ตอนดวยกัน หนังไดรับรางวัล Peabody award ขณะเดียวกัน

เขาทํารายการโทรทัศนอ� นควบคูไปดวย อาทิ Coronation Street 

(24 ตอน) (1967), Parkin’s Patch (8 ตอน) (The Collection) 

(1976), Rome (2005) แตที่ประสบความสําเร็จเปนที่รูจัก มาจาก

งานกํากับภาพยนตร เริ่มจาก The Triple Echo (1972), Agatha 

(1979), Coal Miner’s daughter (1980) ซึ่งไดรับการเสนอช� อชิง

รางวัลตุกตาทองถึง 7 สาขา Gorky Park (1983), Gorillas in the 

mist (1988), Nell (1994), หนังเจมส บอนด ตอน The World is 

not enough (1999), The Chronicles of Narnia (2010) ไมเคิล 

แอปเตด ยายมาอยูอเมริกาหลายป เปนที่รูจักกวางขวางในวงการ

ภาพยนตร เขาดํารงตําแหน�งประธานสมาคมผูกํากับแหงอเมริกา

ป 2003-2009 ชีวิตสวนตัว เขาแตงงานมาแลวทั้งหมด 4ครั้ง สวน

ใหญเปนผูทํางานอยูในแวดวงภาพยนตร ไมเคิล แอปเตด เสียชีวิต

รวดราว พบผูชาย

แตงงานดวยเม� อ

อายุ 17 ป มีลูกสาวดวยกันหนึ่งคน อีก 18 เดือนตอมาเขาก็หนี

จากเธอไป เธอมาแตงงานอีกครั้งกับไมลส เดวิส นักทรัมเปตช� อดัง

ในป 1981 อยูดวยกันถึงป 1988 ก็แยกทางกัน กอนที่เธอจะเสีย

ชีวิตดวยโรคชรา หนังสือบันทึกความทรงจําช� อ Just as I am ถูก

ตีพิมพจําหน�ายในเดือนมกราคม 2021 สามสัปดาหกอนที่เธอจะ

จากไป

ทอมมี เคิรก (Tommy Kirk) (79 ป) เปนท่ีรูจักในบทดาราเด็ก

จากหนังหลายเร� องของวอลทดิสนีย อาทิ Old Yeller (เพ� อนแท), 

The Shaggy Dog (ไอปุยแผลงฤทธิ์), Swiss Family Robinson 

(ผจญภัยทะเลใต), The Absent-Minded Professor (ศาสตราจารย

สติเฟ� อง) พื้นเพเขาเกิดที่เมืองหลุยสวิลล รัฐเคนทักกี ครอบครัว

ยายไปอยูลอสแองเจลิสตั้งแตทอมมียังเด็ก วันหนึ่งในป 1954 

โจ พี่ชายไปทดสอบคัดเลือกนักแสดงละคร เขาพาทอมมีไปดวย 

ปรากฏวาโจไมไดรับเลือก ทอมมีถูกเลือก หลังจากแสดงละคร

เร� องหนึ่ง ทอมมีถูกเลือกไปแสดงหนังทีวีอยูหลายเร� อง จนกระทั่ง

ป 1956 ทอมมีไดรับเลือกเปนสมาชิก The Mickey Mouse Club 

งานแสดงมีอยางตอเน� อง เริ่มจากซีรีส The Hardy Boys ตาม

ดวย Old Yeller และอีกหลายเร� อง ขณะที่กําลังแสดงหนังเร� อง 

The Misadventures of Merlin Jones คูกับแอนเนต ฟูนิเชลโล 

ดวยโรคมะเร็งที่ลําไสใหญขณะมีอายุ 79 ป

ซิเซลี ไทสัน (Cicely Tyson) (96 ป) ดาราเจาบทบาท เกิด

และเสียชีวิตที่ยานฮารเล็ม นิวยอรก พื้นเพครอบครัวอพยพมา

จากหมูเกาะเวสตอินดิส พอและแมเครงศาสนา เธอถูกคนพบโดย

ชางภาพนิตยสาร Ebony ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับคนผิวดํา เม� อ

ภาพถายไปปรากฏในนิตยสาร เอเยนซีเห็นภาพเธอโดดเดน จึง

ชวนไปถายแบบ  จากนางแบบแมวมองตามตัวไปแสดงภาพยนตร

เร� องแรก Carb Gold ในป 1956 ตามดวยบทดาราสมทบในเร� อง 

Odds against tomorrow ยางเขาสูทศวรรษ 1960s เธอแสดง

ละครเวทีเสียสวนใหญ รวมทั้งหนังทีวีซีรีส East Side Story บท

ดาราประกอบคูกับแซมมี เดวิส จูเนียร ใน A Man called Adam 

(1966) เธอมาแจงเกิดเปนที่รูจักในหนังเร� อง Sounder (1972) ใน

บทชาวไรทางภาคใต ชวงอเมริกาประสบกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา 

เธอไดรับการเสนอช� อชิงรางวัลตุกตาทองนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม 

จากนั้นในป 1974 ในบทหญิงผิวดํา กับชีวิตทาสที่ตองตอสูดิ้นรน 

จนกระทั่งมาเสียชีวิตกอนเกิดสงครามกลางเมือง ในหนังทีวีเร� อง

ยาว The Autobiography of Miss Jane Pittman ซึ่งทําใหเธอได

รับรางวัลเอมมี บทภาพยนตรในระยะหลังอาจไมโดดเดนนัก แต

ก็มีอยางตอเน� อง อยางเชนเร� อง Fried Green Tomatoes เธอมา

เปนขาวอีกครั้งเม� อแสดงละครเวทีเร� อง The Trip to Bountiful ซึ่ง

ทําใหเธอไดรับรางวัลโทนี ชีวิตแตงงานของเธอออกจะเจ็บปวด

ชวงหยุดพักเจาหนาที่โรงถายพบทอมมี เคิรก กําลังมีเซ็กซกับ

ดาราชายอีกคนหนึ่ง จึงแจงกับโรงถายวอลทดิสนีย ทอมมี เคิรก 

จบสัญญากับโรงถายดิสนียดวยการแสดงหนังเร� องสุดทายเร� อง 

The Monkey’s Uncle จากนั้นทอมมี เคิรก ยายไปอยูกับคาย AIP 

(American International Pictures) สวนใหญเปนหนังวัยรุน หนัง

ตะลุยชายหาด อยาง Pajama Party บทบาทการแสดงไมโดดเดน 

ซ้ํารายในป 1964 เขาถูกตํารวจจับฐานมีกัญชาไวในครอบครอง 

สัญญาแสดงหนังหลายเร� องกับโรงถายถูกยกเลิก ป 1967 ทอมมี 

เคิรก กลับมาแสดงหนังอีกครั้ง เปนหนังจําพวกวัยรุนแขงรถ ช� อ

เร� อง Track of thunder และหนังเกรดบีอีกหลายเร� อง จากนั้นไมมี

โรงถายไหนจางเขาอีกตอไป ชวงนี้ที่เขาออกมาเปดเผยยอมรับวา

เขาเปนเกย สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเร� องยาเสพติดขอใหสาธารณชนให

อภัย เขาทํางานทุกอยางเพ� อความอยูรอด แมกระทั่งเปนพนักงาน

เสิรฟเขาก็ยอมทํา ระยะหลังเขามาพึ่งสวัสดิการของรัฐในการดํารง

ชีวิต เขาใชชีวิตอยูคนเดียวที่บานพักในลาสเวกัส จนกระทั่งวันหนึ่ง

เพ� อนบานมาพบรางไรวิญญาณของทอมมี เคิรก นอนอยูเดียวดาย

ในหองรับแขก.

นวงการหนังอยางสมศักดิ์ศรี สําหรับผูกํากับหญิงชาว

นิวซีแลนด เจน แคมเปยน ดวยการควารางวัลสิงโต

เงิน สาขาผูกํากับจากเทศกาลหนังเวนิส The Power 

of the Dog งานหนังเร� องแรกหลังจากหางหายไป 12 

ป ที่เดินสายชิงรางวัลจากสถาบันภาพยนตรชั้นนํา  

บทหนังของคุณปาดัดแปลงมาจากนิยายช� อเดียวกันที่

มีช� อเดียวกับกลอนของรัดยารด คิปลิง ของโธมัส ซาเวจ ที่หยิบ

เอาชีวิตวัยรุนในชวงที่ยายไปอยูกับพอเลี้ยง ณ ปศุสัตวที่มอน

แทนา มาแปลงเปนเร� องของปเตอร 

และหลังจากนําเร� องดวยการประกาศ

หนาที่ของลูก (ผู) ชายของปเตอร ก็นําเราไป

รูจักกับสี่ตัวละครหลัก พี่นองเบอรแบงก เศรษฐี

เจาของปศุสัตวใหญในมอนแทนา ฟล พี่ชายใหญ 

ทําตัวเปนผูนํา จอมบงการ เปนเผด็จการ  ดิบ/

เถ� อน พูดจาไมถนอมน้ําใจใคร และที่เปนเหย� อ 

เปนลูกไลของเขาคือ จอรจ นองชายรางอวบ ที่

ทํางานเคียงบาเคียงไหล นอนรวมหองกันมากวา

ยี่สิบป จากนั้นก็เปดตัวแมลูกกอรดอน โรส แม

มายเจาของรานอาหาร ที่มี ปเตอร ลูกชายราง

ผอมบางเปนผูชวย ซึ่งรูปราง งานศิลป ดอกไม

ประดิษฐ กลายเปนเหย� อการลอเลียนของฟล 

เลนแรงขนาดที่ทําให โรสผูเปนแมน้ําตาตก และ

การขอโทษแทนพี่ชาย เปนจุดเริ่มตนของความรัก 

ลงเอยดวยการแตงงาน 

ตั้งตัวเปนศัตรูกับโรส นอง

สะใภ ที่เช� อวาแตงงานเพ� อเงิน 

เปดศึกทันที่โรส ที่กลายมาเปน

คุณนายเบอรแบงก ยายไปอยูที่

ปศุสัตว กลยุทธที่ฟลใชคือสงคราม

ประสาท ทําสงครามเย็น เย็นชา 

ไมใหเกียรติ ทั้งพฤติกรรม การ

พูดจา ความเครียดทําใหหันเขาหา

เหลา และที่หมายจะใหเปนเบี้ย 

เปนอาวุธ ทํารายโรสของฟล คือ

ปเตอร ที่มาเยี่ยมแมในชวงที่

ตัวเอง พี่เบน ถายทอดออกมาไดอยางมีมิติ และ

ทําใหเราลุนไปกับสงครามประสาทที่ทํากับนองสะใภ

ที่มีปเตอรเปนตัวแปร 

โคดี สมิท แมคฟ เปนปเตอร คุณนองเปดตัว

ดวยมาดหนุมนุมนิ่ม ที่ซอนความรายไวอยางล้ําลึก 

เคิรสเตน ดันสต เปนโรส นองสะใภที่กลาย

มาเปนเปาของการรังแกของพี่ชายสามี เจสซี เพล 

มอนส เปนจอรจ นองชายที่เปนลูกไลของพี่ชาย 

 และสี่นักแสดงนํา ถายทอดอารมณ ความ

รูสึก ออกมาไดอยางมีมิติ ผานสีหนา แววตา ภาษา

กาย ที่มีดนตรีประกอบของจอนนี กรีนวูด มาชวย

ใหเราอินไปกับอารมณ ความรูสึกของตัวละคร จาก

อาการมาคุ ไปจนถึงหลอน 

ความสนุกอยูที่การอานเกม อานหมาก...

กลยุทธในสงครามชิงนองชาย ที่นําไปสูการเผยปม

ของฟล พบความรายของปเตอร และที่สําคัญเฉลย หรือไข

ความของใจวา นองหมาในช� อเร� องหมายถึงอะไร 

แตที่เปนแกนของ The Power of the Dog ที่วากันวา

เปนชีวประวัติของโธมัส ซาเวช คือ ความเปนเกย ในยุคที่ตอง

ปกปด  

The Power of the Dog อีกหนึ่งหนังดีที่คอหนังไมควร

พลาดคะคุณที่รัก. 

โรงเรียนแพทยปดเทอม 

แปลงทองทุง ณ บานเกิดตัวเอง นิวซีแลนด ใหเปนมอน

แทนาไดอยางสมจริง ดวยภาพที่มาแบบหนังคาวบอยตะวันตก 

ดําเนินเร� องเนิบชา ใชเวลา/ใหเวลา ผูชมทําความรูจักกับตัวละคร 

ผานพฤติกรรม บทสนทนา 

โดดเดน น�าจะไดเขาชิงออสการ คือ พี่เบน... เบนนาดิกต 

คัมเบอรแบตช เปนฟล ตัวรายของเร� อง มาในมาดพี่ชาย เผด็จการ 

ที่เห็นนองชายเปนลูกไล อาการโชวแมน เกลียดชายที่อาการตุงติ้ง 

ไปจนถึงการดูถูกผูหญิง ทําใหเรารูสึกไดวาเพ� อปกปดปมในใจของ

จากจอ

รัชชพร เหลาวานิช

ลิ

ดํารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

คื

อําลา อาลัย 2021 (2)

The Power of the Dog

ลินา เวิรตมูลเลอร

เดวิด กุลปลิล

ไมเคิล แอปเตด

ซิเซลี ไทสัน

ทอมมี เคิรก
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าหรับใครที่รักการกินสเตกหรืออาศัยอยูยาน

ฝงธนบุรีตองชอบรานที่จะนําเสนอแน�นอน 

เพราะนอกจากสเตกอรอย มีหลากหลายเมนูให

เลือกแลว ราคายังไมแพงอีกดวย รานนี้มีช� อวา “พบสุข

สเต็กตามสั่ง” ตั้งอยูในซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขต

ทุงครุ กรุงเทพฯ เปนรานเล็กๆ ไมใหญโตโออาแตการจัด

ตกแตงรานนั่งสบาย การเดินทางเขามาในซอยพุทธบูชา 36 

ตรงมาประมาณ 400 เมตร จะเจอรานอยูทางขวามือ

บรรยากาศโดยรวมรมร� นไปดวยตนไม เพราะมีโตะ

ลัคนากันยกับเกณฑชะตาสําคัญป2565

ภาพลัคนาสถิตราศีกันย-เร� องราวตางๆ ของชีวิตและดาวจร

สําคัญป 2565

โดยสรุป-ตลอดปยังมีแนวโนมไดอะไรแบบกลางๆ 

พอไดช� นใจวาถึงอยางไรก็ได++แถมมีแนวโนมไดลาภชั่วถูก

นินทาวารายถึงตนเมษา.++หลังจากนั้นแนวโนมชะตาฟน

เพราะความเกงไปถึงสิ้นปเพ� อเดินหนาเขาสูเจ็ดปออกตามหา 

ความฝนปฏิวัติใหญทางชีวิตเร� องในบานทางชีวิตและโชค++ 

เดินเหินระวังตัว

ในปใหม 2565 นี้ ตลอดทั้งป แนวโนม เหตุการณใหญ

ในชีวิตทั้ง ดี-ราย สําคัญที่จะเกิดกับทานที่ลัคนาสถิตราศีกันย

ไดตลอดเวลาดังนี้

1.ตลอดปมีแนวโนมไดอะไรแน�ๆ แตแบบกลางๆ (ตอ

เน� องจาก 1 มีนาคม-5 ธันวาคม 2563) ตามโฉลก…จะได

ของบเลิศพรองพอใชการ (พระเสารจรเดินในราศีมังกร-ภพ

ปุตตะมาตรฐานเกษตราธิบดี)…โดยการไดนี้จะเกี่ยวของกับ 

การทําสิ่งใหม ความหวังครั้งใหม หรือ คนรัก ความรัก หรือ 

ลูกหลาน เด็กๆ ในความดูแล หรือ คูครอง หรือหุนสวนหรือ

กลุมคนไดเสียในชีวิต เชน

เริ่มงานใหมอยางมีความหวังแตผลยังออกมากลางๆ 

รวมทั้งรายไดคาตอบแทน-เริ่มเลนการเมือง-เริ่มลงทุนคริป

โตฯ-บางทานกลับไปเรียนใหม-เลือกทางใหม หมดหนี้โดย

หาทางถม-ไดตําแหน�งใหม-ได โรงงานใหม ไดแฟนที่ไมถูกใจ

ทั้งหมดหรือไมโดดเดนมาก-ไดคูครอง-ไดลูกหรือหลาน-ออก

จากบานที่กดดันเลือกทางใหมไปเชาบานอยูกับลูก ฯลฯ

มีบางระยะที่บางทานอาจเจอแนวรายที่จะคอนขางหนัก 

(ชวงพระเสารเปนกาลกิณีจร) เชน ลูกกอปญหาให-ไดคนมา

เปนหุนสวนเชาที่ใหมแลวเกิดปญหา-เกิดทุกขใจหนักเองเกี่ยว

กับเร� องเงินจากการทําอะไรใหมๆ ฯลฯ

2.ตั้งแตตนป-สิ้นเดือนมีนาคม 2565 (เปนมาตั้งแต

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

พบสุขสเต็กตามสั่ง

ซอยพุทธบูชา 36 บางมด

ประมาณกันยายน 2563) เกิดอาการไดอีกอยางซอนเขามา 

คือ ไดลาภชั่ว หรือสิ่งที่เปนปญหามากอนและมีโอกาสถูก

นินทา-ตําหนิโดยผูอายุมากกวา ตามโฉลก…ไดลาภชั่ว 

ผูเฒาตัวกลาวมายา.. (พระราหูจร 8 เดินในราศีพฤษภที่ศุภะ) 

เชน เจรจาหนี้ ไดจายเพียงดอกเบี้ย-ไดงานขายรถเกา-ไดเปนผู

จัดการมรดก (หลังสูญเสีย)-ไดแฟนที่อกหักมา-หลังเปนลูกจาง

มานานไดบรรจุเปนขาราชการ-หลุดจากเครดิตบูโร-ขายของที่

สตอกไวนานมากเกือบขึ้นสนิมได-ไดเซ็นสัญญาโครงการหรือ

งานที่เคยเปนปญหา-ตองไปทํางานตางประเทศที่มีปญหา-ได

บริหารสินทรัพยที่มีแตหนี้ ฯลฯ

3.ตั้งแตตนป-8 เมษายน 2565 (เริ่มเปนมาตั้งแต 

9 พฤศจิกายน 2564) คือ อาการรายเบาะๆ จนบางทานอาจ

ไมรูสึก คือมีปญหาแทรกเขามา ดวยเร� องในบานหรือพอแม

หรือบานที่ดินรถเกง หรือการเรียนหรือคูครองหรือหุนสวน

ชีวิต หรือไมก็อาจเจอปญหากฎหรือระเบียบหรือกฎหมาย

ใหตองแกไขหรือถูกใสรายมีปญหากับผูหญิงตามโฉลก..

หญิงมารยา ใส โทษาใหวุนวาย..(พฤหัสบดีจร 5 เขาเดินใน

ราศีกุมภ-ภพอริ) เชน

เคยขายของไดกลับถูกขวางโดยผูหญิง-จะเล� อนตําแหน�ง

ถูกนายผูหญิงขวางหรือพอแมปวยหรือคูครองสรางปญหาให-

จะซื้อรถตกลงกันไมไดเร� องสี-เสียเงินซอมบาน-หรือการเรียน

ติดขัด เปนตน

เกณฑนี้บางทานอาจจะพลิกเปนดี คือ มีเกณฑได

ลาภหลังจากแกปญหาแลวแตไดไมมาก (ชวงพฤหัสบดี 5 

เปนกาลกิณีจร) หรือถึงอยางไรปญหาก็แกไดผลออกมาดี 

(พฤหัสบดี 5 เปนศรีจร)

4.ตั้งแตตนป-8 กรกฎาคม 2565 เขาสูระยะสุดทาย

ของปรากฏการณที่อุบัติมาเจ็ดปตั้งแตประมาณมีนาคม 2559 

คือมี ชวงแตกแยกพี่นอง หรือเพ� อนสนิท หรือยุงยากมรดก 

เชน ไดหรือเสียไมคาดฝนหรือยุงยากทางการเงิน หรือเจอ

ประสบการณอํานาจลึกลับหรือรวมทุนแลวไดมาก ถาแนว

รายจะมีชวงขาดทุนยอยยับหรือปวยหนักผาตัดใหญ (มฤตยู

เดินอยูในราศีเมษ-ภพมรณะ) ตัวอยางจากการเก็บขอมูลมามี

เพียบ เชน

จูๆ เจอหมายศาลติดหนาบานโดยไมรูตัวเพราะการ

โพสต-บนใหขายบานไดคนตามหาและมาขอซื้อถึงบาน-ถูก

อํานาจพิเศษบล็อกนานมากกวาจะไดเล� อนสถานะ-กลับมา

เยี่ยมบานเจออํานาจโควิด-19 ตองอยูยาว-ผูมีอํานาจให

ผาตัดหน�วยงานกระทบตําแหน�ง-แตกแยกเพ� อนสนิทเพราะ

เร� องอิจฉากันหรือเร� องเงิน-เพ� อนสนิทเอาช� อไปอางหาผล

ประโยชน-ทะเลาะกับพี่นองดวยเร� องมรดก-พี่นองเกิดปญหา

ตองเอากองมรดกชวย-คนโชคดีมีคนมาชวยเคลียรภาษี ฯลฯ

5.เริ่มประมาณตนเมษายน 2565 ปรากฏการณไดลาภ

ชั่วจบลง แลวเริ่มปรากฏการณใหม-สิ้นปคือ เดิน-เหินตอง

ระวังตามโฉลก..เสียแขงขายกยาตราใหเกรงกลัว..เชน ตอง

เสียเงินไปกับการผาตัดเปลี่ยนขอเขา-ลมสะโพกแตก-บางทาน

ตกหลุมขอบวมขาแพลง ฯลฯ และอีกอวัยวะที่ตองระวังคือตับ

และเร� องน้ํายอย

แตจะมีบางทานสวนนอยที่บางจังหวะไดผลดีจากเกณฑ

นี้ คือ เร� องเจ็บไขไดปวย-ปญหาอุปสรรคหรือหนี้สินสงบให

ชั่วคราว (ระยะราหูจรเปนกาลกิณีเดินในภพมรณะ)-บางทาน

ไดมรดกหรือของเกาหรือของที่เปนปญหาพลิกกลับมาดี (ระยะ

ที่ราหูเปนศรีจร) อยางหลังนี้ที่เห็นมาเชนปวยแลวประกันชวย

จาย เปนตน

อีกดานหนึ่งที่ตองระวังสําหรับเกณฑนี้คือ สวนใหญราหู

จรจะคนทรัพยคูครอง หรือเชน คูครองถูกหลอก-หุนสวนชีวิต

ทําเสียหายตองใชเงินมาก เชน บางคนตองซื้อราคาแพงใหคู

ครองหรือลูกก็มี

6.ตั้งแต 8 เมษายนเริ่มจบปญหาหงุดหงิดกวนใจ (ตาม

ขอ 3) เขาสูระยะที่พวกทานสวนใหญดวงชะตาฟน-สิ้นป 2565 

คือ แนวโนมเร� องรายลดความรุนแรงลงรวมทั้งเกณฑรายขอ 5 

และเร� องดีรอปรากฏคือ

ชัดเจนโอกาสแตงงาน หรือไดผลดีจากการแตงงาน 

หรือไดหุนสวนชีวิตที่ดี หรือไดผลดีในการเขาหุนรวมทุน (อยา

แปลกใจที่เกณฑ 5 และ 6 จะเกิดไดพรอมกันตลอด) หรือ

ครอบครัวมั่นคง หรือโชคดีจากการเปนนายหนาติดตอส� อสาร 

หรือรายไดหรืออาชีพพิเศษ หรือวงสังคม ผลดีทางคดีความ 

หรือการสูที่เปดเผย ทั้งนี้เปนเพราะความสามารถของทานตาม

โฉลก...ลาภโดยหมายไดงายดายดวยปญญา..(พฤหัสบดีจร 5 

เขาเดินในราศีมีนภพที่เจ็ด-ไดมาตรฐานเกษตราธิบดี)

มีบางทานอาจโชคดีมีระยะที่เกณฑนี้ใหคุณงามความดี

เพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากปกติ (พฤหัสบดีอยูในระยะเปนศรีจร-

เกษตราธิบดี) แตบางทานที่เจอแนวรายเร� องที่เกิดจะรายแรง

กวาปกติถึงสองเทา (พฤหัสบดีเปนกาลกิณีจร-เกษตราธิบดี)

7.ตั้งแตกรกฎาคม 2565-สิ้นป เดินหนาเขาสู

ปรากฏการณใหญที่จะใชเวลาถึงเจ็ดปในการปฏิวัติทางชีวิต 

(ถึงกรกฎาคม 2572) คือ การตามหาความฝน หรือเดินทาง

ไกลหรือศึกษาระดับสูงหรือศาสตรลี้ลับสนใจประเภทปรัชญา-

ศาสนา-ความเช� อหรือคนควาทางวิทยาศาสตร หรือแสวงบุญ 

หรือออกบวชหรือปฏิวัติใหญเร� องในบาน หรือวิถีชีวิต เชน

บางทานใฝฝนอยากเรียนจบปริญญาเอกก็หาทางทํา

ในชวงนี้-บางทานพอมีลูกเปลี่ยนทางชีวิตใหมเปนทําเพ� อ

ลูก-บางทานเคยสนใจวัฒนธรรมเกาหลีก็กลับมีจุดพลิกมา

สนใจวัฒนธรรมตะวันตก หรือลูกๆ โตกันหมดชีวิตในบาน

เปลี่ยนแปลงไป-เคยแตใชเงินคนอ� นก็เริ่มทํางาน-พลิกทางชีวิต

ที่เคยชวยธุรกิจครอบครัวออกมาทํากิจการเอง-ไมเคยคิดจะไป

สังเวชนียสถานก็วางแผนเริ่มไป-ออกบวชหรือทําสมาธิ และ

อยาแปลกใจที่บางทานบวชมานานทางชีวิตเปลี่ยนเชนสึกออก

มาเปนฆราวาส เปนตน

สรุปงายๆ เจ็ดปนี้เร� องที่รอ-ทาทายการปฏิวัติใหญของ

พวกทานคือตามหาความฝนวาชีวิตตองการอะไร-ทําใหสําเร็จ-

ปฏิวัติใหญเร� องในบาน-ทางชีวิต-เดินทางไกลและความเช� อซึ่ง

อาจจะเปนนามธรรม แตก็เปนพื้นฐานสําคัญของชีวิต

8.วาระของพวกทานสําหรับป 2565 โดยหลักโหรแลว

ถึงอยางไรสวนใหญก็จะไดอะไรใหมๆ แมจะกลางๆ ตลอดป 

(ตามขอ 1) และสวนใหญจะมีโชคจากการสมรสหรือรวมทุน

รายไดพิเศษ นายหนาติดตอส� อสาร (ตามขอ 6) แมจะมีเกณฑ

รายแทรกบาง

และเม� อดูจากพระพุธจร (4) ดาวประจําชีพที่แมจะเดิน

ผิดปกติบอยๆ คลายๆ คนเดินหนาสองกาวถอยหลังหนึ่งกาว 

แตในระยะแนวโนมดีสําหรับพวกทานสวนใหญคือ

ระยะตนป-2 มีนาคม 2565

ระยะ 7 มิถุนายน-29 กรกฎาคม 2565

ระยะ 20 สิงหาคม-3 กันยายน 2565

4 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน 2565 และ

26 พฤศจิกายน-สิ้นป 2565.                        

ใหนั่งทั้งดานในรานติดแอรและบริเวณชั้นบนหรือดาดฟา 

นั่งดูวิวรับลมเพลินๆ กินสเตกไดอยางมีความสุข เหมาะกับ

ช� อรานวา “พบสุข” เชนเดียวกับเจาของรานที่มีช� อวา พบ

สุข เรือนอินทร เปนเด็กหนุมรุนใหมที่ชอบกินสเตกเปนชีวิต

จิตใจแลวหันมาเปดรานในแบบที่ตนเองช� นชอบ ทุกวันนี้ 

แมของคุณพบสุขเปนผูดูแลกิจการแทนลูกชาย

สําหรับเมนูอาหารที่จะขอแนะนําเริ่มจาก “จานสเตก” 

มีใหเลือกทั้งสเตกเนื้อ สเตกหมู พอรกช็อปสเตกจิ้มแจว 

สเตกไก สเตกปลาดอลลี่ สเต็กปลาแซลมอน ดวยสูตรการ

หมักเนื้อเฉพาะของรานที่ไมเหมือนใครมานานกวา 10 ป 

ตัวเนื้อนุม รสชาติอรอย ที่สําคัญคัดสรรวัตถุดิบดีทุกจานทั้ง

ความสด ใหมและมีคุณภาพ เสิรฟพรอมขนมปงที่หลายคน

กินแลวติดใจ เปนตองสั่งเพิ่มเกือบทุกโตะ

นอกจากเมนูสเตกแลวทางรานยังมีเมนูยําที่ขอ

แนะนํา คือ “นัวกุงสดไขแดงเค็ม” รสชาติแซบจี๊ดโดนใจถึง

เคร� อง หรืออาหารจานเสนก็มี “สปาเกตตีผัดขี้เมา” และ

เมนูสมตํา รวมทั้งอาหารตามสั่ง ขนมหวานและเคร� องด� ม

อีกมากมาย รานพบสุขสเต็ก เปดตั้งแต 15.00-21.00 น. 

หยุดทุกวันจันทร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-8556-5397.
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เปรียบเสมือนเมืองหลวงของพรรคภูมิใจไทย ค�ดว่�จะมี ส.ส.เพิ่มขึ้น 

โดยมีกระแสข่�วจ�กดินแดนเซร�ะกร�ว ว่�อ�จมีเซอร์ไพรส์ ส่งท�ย�ท

นักก�รเมืองชื่อดังชิมล�งก�รเมือง เป็น ส.ส.ป้�ยแดงครั้งแรกอีกด้วย

ขณะที่นครร�ชสีม� ก็หม�ยมั่นปั้นมือเก็บเกี่ยว ส.ส.เพิ่มขึ้นจ�ก

เดิม 3 คน ซึ่งครั้งนี้ “อนุทิน” ค�ดหวังม�ก เพร�ะโคร�ชเปรียบเป็นบ้�น

หลังที่สอง เพร�ะมีกิจก�รสน�มกอล์ฟและโรงแรมอยู่ที่ อ.ป�กช่อง  

อีกทั้งหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย ตลอดก�รเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ลก็ลง

ไปทำ�ง�นและสร้�งบ�รมีเอ�ไว้เยอะ และพร้อมจะทำ�ง�นร่วมกับ กำ�นัน

ป้อ-วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมน�คม เจ้�พ่อแป้งมันหมื่น

ล้�น และ แม่หน่อย-ยลด� หวังศุภกิจโกศล น�ยก อบจ.นครร�ชสีม� ใน

ฐ�นะคุณน�ยแป้งมัน ที่สนับสนุนเต็มกำ�ลัง 

ในย�มที่คู่แข่งหรือเจ้�ของพื้นที่เมืองโคร�ชกำ�ลังอ่อนแรงอย่�งมี

นัยสำ�คัญ ไม่ว่�จะเป็นตระกูล รัตนเศรษฐ ที่มี น�ยวิรัชเป็นเจ้�ของบ้�น 

ที่กำ�ลังถูกคดีก่อสร้�งสน�มฟุตซอลรุมเร้� หลังศ�ลฎีก�นักก�รเมืองรับ

ฟ้อง ส่งผลให้ ส.ส.ทั้ง 3  คนต้องหยุดปฏิบัติหน้�ที่ทันที  และไม่ทร�บว่�

อน�คตจะเป็นอย่�งไร 

ขณะที่เพื่อไทย แม้จะมีเลข�ฯ อย่�งน�ยประเสริฐ จันทรรวงทอง  

เป็น ส.ส.ในพื้นที่ แต่ดูจ�กกระแส กระสุน ก็ถือเป็นง�นหนักในก�รรักษ�

พื้นที่และขย�ยพื้นที่ เช่นเดียวกับพรรคเจ้�ของถิ่นก็โรยร�ไปต�มก�ลเวล� 

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ไม่ว่�จะเป็น จ.ชัยภูมิ รับทร�บว่�ได้ตัวผู้สมัคร

ที่มีคว�มเข้มแข็งในพื้นที่ม�ร่วมง�น และยังได้แรงหนุนจ�ก ส.ส.ต่�ง

พรรคอีกด้วย และบัดนี้เกิดคว�มขัดแย้งกับผู้รับผิดชอบพื้นที่พรรคของ

ตัวเอง จึงมีแนวโน้มจะย้�ยม�สมทบ 

ส่วนสุรินทร์และศรีสะเกษ นอกจ�กมี ส.ส.ในพื้นที่ ยังได้แรงบวก

จ�กน�ยก อบจ.ทั้ง 2 จังหวัดเกื้อหนุน รวมทั้งยังอ�จมี ส.ส.กลุ่มเพื่อนเน

วินในพรรคก�รเมืองอื่นๆ ไหลกลับม�พรรคภูมิใจไทย 

เพร�ะรู้ดีว่�พรรคแห่งนี้ชัดเจนเรื่องจงรักภักดี มีวินัยและไร้คว�ม

ขัดแย้ง จึงมีโอก�สได้เป็นรัฐบ�ลสูงไม่ว่�ฝ่�ยไหนจะเป็นผู้ชนะ. 

เรียบร้อยสำ�หรับก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�รตำ�รวจ ระดับรอง  ผกก.-

สว. ว�ระประจำ�ปี 2564 หลังจ�กเจอโรคเลื่อน เดิมทีต�มกำ�หนดก�รจะ

ต้องสะเด็ดน้ำ�ภ�ยในวันที่ 30 พ.ย. ให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันวันที่ 1 ธ.ค.

64 แต่ ตร.มีคำ�สั่งเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันมีผลบังคับใช้เป็นวันที่ 7 ธ.ค.64 

โดยให้เหตุผลว่� วันบังคับใช้ของคำ�สั่งแต่งตั้งมีคว�มกระชั้นชิด อ�จส่ง

ผลต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ในภ�พรวม ทำ�เอ�เหล่�บรรด�นักวิ่งใจห�ยใจคว่ำ�

สำ�รวจร�ยชื่อแล้วไม่เห็นแปลกหรือแตกต่�งจ�กก�รแต่งตั้งที่

ผ่�นม� ลูกหล�น บิ๊กตำ�รวจ พ�เหรดได้ดิบได้ดี เลื่อนยศเลื่อนตำ�แหน่ง

กันพรึบ ไม่ว่�จะเป็น พ.ต.ท.อัษฎ�วุธ ขวัญเมือง สว.ง�นส�ยตรวจ 

3 กก.ส�ยตรวจ บก.สปพ. ลูกช�ย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่�

ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร เลื่อนเป็น รอง ผกก.ง�นควบคุมจร�จรวิภ�

วดีฯ บก.จร., พ.ต.ท.พัดธงทิว ด�ม�พงศ์ รอง ผกก.ฝ่�ย ตม.ข�เข้� ด่�น 

ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 หล�นช�ยคุณหญิงพจม�น ณ ป้อมเพชร 

และ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ด�ม�พงศ์ อดีต ผบ.ตร. โยกเป็น รอง ผกก.

ฝ่�ย ตม.ข�ออก ด่�น ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2, 

พ.ต.ท.ทรงพันธ์ กุลดิลก สว.กก.สส. บก.ตม.1 ลูกช�ย  

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย และ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม  เลื่อนเป็น รอง ผกก.ตม.จว.

ระยอง บก.ตม.3, พ.ต.ท.ธีย�ฌพัตท์ รังสิพร�หมณกุล สว.ตม.จว.จันทบุรี 

บก.ตม.5  บุตรช�ย พล.ต.อ.ศรีวร�ห์ รังสิพร�หมณกุล อดีตรอง ผบ.ตร.  

เลื่อนเป็น รอง ผกก.ตม.จว.หนองค�ย บก.ตม.4, พ.ต.ท.ดวง  อยู่บำ�รุง 

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรส�คร บุตรช�ย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุงเป็น เข้�กรุง

เป็น สว.อก.สน.ลุมพินี, ร.ต.อ.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง รอง สว.กก.สืบสวน

ปร�บปร�ม บก.ตม.2 บุตรช�ย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร. 

เลื่อนเป็น สว. (ปฏิบัติง�น กอ.รมน.) สกพ. 

แต่ที่ฮอืฮ�และต้องจ�รกึไว้ในประวตัศิ�สตร์ก�รแต่งตั้งข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจ ก็คือคำ�สั่ง ภ.8 345/2564 ที่มีร�ยชื่อ  พ.ต.ท.หญิง โสพิศ พิศ

พรรณ สว.ฝอ.ภ.จว.สุร�ษฎร์ธ�นี ได้รับก�รแต่งตั้งเลื่อนเป็น รอง ผกก.

สส.สภ.บ้�นต�ขุน จว.สุร�ษฎร์ธ�นี เป็นตำ�รวจหญิงคนแรกที่ได้รับก�ร

แต่งตั้งเป็น  รอง ผกก.สส. คุมง�นสืบสวนโรงพัก เป็นปร�กฏก�รณ์ใหม่

ของวงก�รนักสืบ เพร�ะง�นสืบสวนไม่ใช่เรื่องง่�ย ต้องมีทั้งศ�สตร์และ

ศิลป์ในก�รติดต�มจับกุมโจรผู้ร้�ย และด้วยผลง�นข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่มี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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12 ในประเทศ

ล�ยครั้งจะพบข่�วคดีอ�ชญ�กรรมต�ม

หน้�หนังสือพิมพ์ว่� เรื่องนี้กำ�ลังอยู่ในขั้น

กระบวนก�รยุติธรรมชั้นตำ�รวจ  ชั้นอัยก�ร

หรือชั้นศ�ล ทำ�ให้เกิดสงสัยว่� กระบวนก�รยุติธรรมใน

ท�งอ�ญ�มีกี่ชั้นและรูปร่�งหน้�ต�เป็นยังไง วันนี้จะนำ�

ข้อมูลม�เล่�สู่กันฟังครับ

กระบวนก�รยุติธรรมของไทยเป็นระบบกล่�วห� 

ซึ่งมีหลักว่�ใครกล่�วอ้�งคนนั้นต้องมีภ�ระก�รพิสูจน์ ดัง

นั้น เมื่อรัฐหรือผู้เสียห�ยซึ่งเป็นโจทก์กล่�วห�ผู้ต้องห�

หรือจำ�เลยว่�กระทำ�คว�มผิดต่อกฎหม�ย จึงต้องมีหน้�

ที่รวบรวมพย�นหลักฐ�นม�พิสูจน์คว�มผิดของจำ�เลย

ให้ได้ ห�กพิสูจน์ไม่ได้หรือพย�นหลักฐ�นยังคลุมเครือ 

ศ�ลก็ต้องยกประโยชน์แห่งคว�มสงสัยให้แก่จำ�เลย โดย

พิพ�กษ�ยกฟ้องปล่อยตัวจำ�เลยไป แต่ห�กโจทก์พิสูจน์

คว�มผิดของจำ�เลยได้ ศ�ลก็มีคำ�พิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย

ต�มกฎหม�ย หลังจ�กนั้นก็เป็นกระบวนก�รบังคับโทษ

ต�มคำ�พิพ�กษ�จนสุดกระบวนก�ร

ด้วยกรรมวิธีดังกล่�วตั้งแต่เมื่อเริ่มคดี ที่เจ้�

พนักง�นตำ�รวจจับกุมตัวผู้ต้องห�ส่งพนักง�นสอบสวน

ทำ�ก�รสอบสวน แล้วพนักง�นสอบสวนรวบรวมพย�น

หลักฐ�นและเสนอคว�มเห็นต่อพนักง�นอัยก�รเพื่อ

พิจ�รณ�สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจำ�เลย  เมื่อพนักง�นอัยก�ร

สั่งฟ้องก็ต้องทำ�คำ�ฟ้องและส่งตัวจำ�เลยต่อศ�ล จ�ก

นั้นศ�ลจะมีคำ�สั่งประทับฟ้องและเริ่มดำ�เนินกระบวน

พิจ�รณ�สืบพย�นโจทก์และจำ�เลยจนเสร็จสิ้นก�ร

พิจ�รณ�คดี แล้วมีคำ�พิพ�กษ�ไปต�มรูปคดี ห�ก

พิพ�กษ�ลงโทษศ�ลก็ออกหม�ยจำ�คุกจำ�เลยให้ร�ชทัณฑ์

ดำ�เนินก�รต่อไป ดังนี้ จะเห็นได้ว่�คดีคว�มต้องผ่�นก�ร

ทำ�ง�นสอดประส�นกันของหล�ยฝ่�ยหล�ยองค์กร จึง

รวมเรียกว่�เป็นกระบวนก�รยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยง�นต�มลำ�ดับ ดังนี้

1.พนักง�นฝ่�ยปกครอง หรือ ตำ�รวจ และ

พนักง�นสอบสวน 

พนักง�นฝ่�ยปกครอง หรือ ตำ�รวจ คือ เจ้�

พนักง�นซึ่งกฎหม�ยให้มีอำ�น�จและหน้�ที่รักษ�คว�ม

สงบเรียบร้อยของประช�ชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้�พนักง�น

กรมสรรพส�มิต กรมศุลก�กร กรมเจ้�ท่� พนักง�นตรวจ

คนเข้�เมือง และเจ้�พนักง�นอื่นๆ ในเมื่อทำ�ก�รอันเกี่ยว

กับก�รจับกุมปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ยซึ่งตนมีหน้�

ที่ต้องจับกุมหรือปร�บปร�ม 

พนักง�นสอบสวน คือ เจ้�พนักง�นซึ่งกฎหม�ยให้

มีอำ�น�จและหน้�ที่ทำ�ก�รสอบสวน ได้แก่ เจ้�พนักง�น

ตำ�รวจที่มียศชั้นร้อยตำ�รวจตรีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่คว�ม

ผิดที่เกิดขึ้นนอกร�ชอ�ณ�จักรให้เป็นหน้�ที่ของอัยก�ร

สูงสุดหรือพนักง�นสอบสวนที่ได้รับมอบหม�ยจ�กอัยก�ร

สูงสุดทำ�หน้�ที่เป็นพนักง�นสอบสวน

2.พนักง�นอัยก�ร คือ เจ้�พนักง�นผู้มีหน้�ที่ฟ้องผู้

ต้องห�ต่อศ�ล ทั้งนี้ จะเป็นข้�ร�ชก�รในกรมอัยก�รหรือ

เจ้�พนักง�นอื่นผู้มีอำ�น�จเช่นนั้นก็ได้

กฎหม�ยกำ�หนดให้มีสำ�นักง�นอัยก�รประจำ�อยู่ทุก

ศ�ล  ดังนั้นพนักง�นอัยก�รประจำ�ศ�ลจะมีเขตอำ�น�จ

เหมือนกับเขตอำ�น�จศ�ลนั้นๆ

3.ศ�ล คือ ศ�ลยุติธรรมหรือผู้พิพ�กษ�ซึ่งมีอำ�น�จ

ทำ�ก�รอันเกี่ยวกับ กระบวนในชั้นก�รพิจ�รณ�และ

พิพ�กษ�คดี

ศ�ลยุติธรรม ได้แก่ สถ�บันศ�ลซึ่งต�มรัฐธรรม 

นูญ และพระธรรมนูญศ�ลยุติธรรมแบ่งชั้นศ�ลออกเป็น 

3 ชั้น คือ ศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์ และศ�ลฎีก� 

ศ�ลยุติธรรม มีหน่วยธุรก�รที่เป็นอิสระเรียกว่� 

สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม ทำ�หน้�ที่สนับสนุนง�นพิพ�กษ�

คดีของผู้พิพ�กษ�

ผู้พิพ�กษ� หม�ยถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพระ

มห�กษัตริย์ให้เป็นผู้พิจ�รณ�พิพ�กษ�อรรถคดีไปต�ม

กฎหม�ยและในพระปรม�ภิไธยพระมห�กษัตริย์ 

ก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีของผู้พิพ�กษ�จะกระทำ�

ในรูปแบบขององค์คณะโดยถือเสียงข้�งม�ก 

4.ร�ชทัณฑ์ คือ เจ้�พนักง�นผู้ทำ�หน้�ที่ควบคุม 

คุมขังผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต�มหม�ยหรือคำ�สั่งศ�ลใน

ระหว่�งพิจ�รณ�คดี และมีหน้�ที่บังคับโทษเมื่อคดีถึงที่

สุดต�มผลของคำ�พิพ�กษ�ให้จำ�คุกหรือประห�รชีวิต 

5.ทน�ยคว�ม คือ เอกชนที่กฎหม�ยกำ�หนดให้

มีหน้�ที่ดำ�เนินคดีแทนตัวคว�มได้ ซึ่งเป็นหลักประกัน

ในเรื่องก�รเปิดโอก�สให้คู่คว�มมีสิทธิต่อสู้คดีได้อย่�ง

เต็มที่ อันเป็นก�รค�นดุลอำ�น�จในก�รดำ�เนินคดีโดยเจ้�

พนักง�นของรัฐที่จะต้องกระทำ�โดยโปร่งใสเป็นธรรมใน

ก�รเสนอพย�นหลักฐ�นต่อศ�ล

หน่วยง�นดังกล่�วข้�งต้นเป็นส่วนที่ทำ�หน้�ที่

หลัก แต่ก็ยังมีองค์กรสนับสนุนกระบวนก�รยุติธรรมอื่นๆ 

อีก เช่น พนักง�นคุมประพฤติ ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�ร

สืบเส�ะพินิจจำ�เลย หรือฟื้นฟูแก้ไขคว�มประพฤติของ

จำ�เลยให้กลับคืนสู่สังคมโดยปกติสุข รวมทั้งนักจิตวิทย�

หรือสังคมสงเคร�ะห์ ที่จะต้องเข้�ม�ร่วมก�รพิจ�รณ�

คดีในก�รสอบสวนหรือสอบป�กคำ�พย�นเด็ก หรือใน

กรณีที่เด็กตกเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลย เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นภ�พรวมของกระบวนก�รยุติธรรม ที่

จะต้องขับเคลื่อนสอดประส�นให้หมุนไปท�งเดียวกัน

อย่�งร�บรื่น  ห�กมีก�รขัดกันในส่วนใดย่อมส่งผลเสียไม่

อ�จอำ�นวยคว�มยุติธรรมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แต่ห�ก

ทุกภ�คส่วนของกระบวนก�รยุติธรรมทำ�ง�นอย่�งสอด

ประส�น เชื่อว่�สังคมย่อมเกิดคว�มเป็นธรรมและนำ�ม�

ซึ่งคว�มสงบสุขแบบยั่งยืนตลอดไป.

โดย ช.ช้�งหัวหน้�

‘กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�’

โผ ‘ลูกเทพ’

ผลก�รปฏิบัติง�นป้องกันย�เสพติดดีเด่นของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 5 

ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2558-2564 จึงเป็นเครื่องหม�ยก�รันตีคุณภ�พ

แต่อีกด้�นก�รแต่งตั้งแวดวงสีก�กีที่ยังเป็นตร�บ�ปทุกยุคทุกสมัย 

คือก�รวิ่งเต้นซื้อข�ยตำ�แหน่ง ใช้เส้นส�ยเด็กตั๋วเด็กน�ย รวมทั้งพลัง

อิทธิฤทธิ์นอกรั้วกรมปทุมวัน จนเป็นข้อครห� ค่�ของคนอยู่ที่คนของใคร 

ถึงแม้จะไม่มีใบเสร็จยืนยัน จับมือใครดมไม่ได้ แต่มันมีอยู่จริง คนทำ�ง�น

แทบต�ยสุดท้�ยถูกย้�ยถูกเตะออกนอกหน่วย มีให้เห็นทุกวงรอบก�รแต่ง

ตั้ง ครั้งนี้เช่นกันที่พลันคำ�สั่งออกม� พ.ต.ท.บุรี อมรพิชิต สว.อก.สภ.กรับ

ใหญ่ จว.ร�ชบุรี ก็ได้ยื่นใบล�ออก

พร้อมทิ้งบอมบ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “สงสารคนทำางานที่ผิดหวังกับการ

แต่งตั้ง คนที่โดนย้ายไปไกลบ้านมีทุกปีไม่ว่าจะยุคไหน  ทำาปากดีพูด

นโยบายสวยเลิศเลอ ไหนจะลูกเมีย พ่อแม่ที่แก่ชราต้องดูแล ชีวิตปกติ

ที่เปลี่ยนไป แค่ปลายปากกากระเด็นกระดอนคนออกนโยบายคนสั่งห่วย 

จะเอาเวลาที่ไหนกลับมาดูแลครอบครัว คนทำางานไม่เจริญ คนเจริญไม่

ทำางาน นี่มันอาชีพ...อะไรครับ ลาออกสิครับรอ...อะไร”

ส่วนใบล�ออกระบุ “ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต แต่กลับไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามสมควร จึง

มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพอื่น เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว” 

7 ปีกับก�รปฏิรูปตำ�รวจของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอช� 

น�ยกฯ ยังวนอยู่ในอ่�งไปไม่ถึงไหน ก�รวิ่งเต้นซื้อข�ยตำ�แหน่งเหมือน

แผ่นเสียงตกร่อง แก้ไม่ได้ก็อย่�ให้องค์กรเสียไปม�กกว่�นี้ เมื่อผลของ

ง�นเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประช�ชน. 

รูป ..น�ย 

อีกพรรคก�รเมืองสำ�คัญที่ถูกจับต�ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้� “พรรค

ภูมิใจไทย” ในวันที่ 19 ธ.ค.จะเปิดอินดอร์สเตเดียม (ช�ติช�ยฮอล) อ.

เมืองนครร�ชสีม� เพื่อจัดประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2564 

นอกจ�กนี้ ยังถือโอก�สนำ�เสนอผลง�นต�มนโยบ�ยห�เสียง

ของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้สัญญ�กับพี่น้องประช�ชนว่�คืบหน้�ไปถึงไหน 

เรื่องไหนสำ�เร็จแล้วบ้�ง เรื่องไหนกำ�ลังดำ�เนินก�รในสภ� ไม่ว่�จะเป็น

นโยบ�ยปลูกกัญช�บ้�นละ 6  ต้น, เพิ่มสวัสดิก�ร อสม.หรือนักรบชุด

เท�, ปลดผู้ค้ำ�ประกัน กยศ., เรียกรถผ่�นแอปถูกกฎหม�ย 

ไม่นับผลง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลที่วันนี้ อนุทิน ช�ญวีรกูล รอง

น�ยกฯ และ รมว.ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะหัวหน้�พรรค ก็เข้�ม�ต่อยอด

โครงก�ร 30 บ�ทให้ดียิ่งขึ้น ส�ม�รถรักษ�ฟรีทุกโรงพย�บ�ล จ�กเดิม

ใครมีบัตรที่ไหนต้องรักษ�ที่นั่น สร้�งคว�มลำ�บ�กให้ประช�ชนที่ไม่รู้ว่�

จะเจ็บป่วยที่ใด และเวล�ไหน 

รวมทั้งเรื่องก�รแก้ปัญห�โควิด ก�รจัดห�วัคซีน mRNA  ได้ใน

ไตรม�ส 4 และฉีดวัคซีนให้ประช�ชนได้ต�มเป้�หม�ย  100 ล้�นโดส

ในปี 2564   

ขณะที่ น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม ในฐ�นะ

เลข�ธิก�รพรรค ก็สร้�งท�งสร้�งถนนและขย�ยลงไปในพื้นที่ต่�งๆ ทั่ว

ประเทศ เพื่อกระจ�ยก�รสร้�งง�นสร้�งร�ยได้ และไม่ทำ�ให้รัฐบ�ลต้อง

เสียค่�โง่ในโครงก�รโฮปเวลล์ 2.4  หมื่นล้�นบ�ท   

�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้� 

นภ�ลัย (รัชก�ลที่ ๒) ประจำ�ปี ๒๕๖๔ ซึ่งมูลนิธิพระบรม

ร�ช�นุสรณ์พระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย ใน

พระบรมร�ชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนจัดขึ้นปี

นี้ ในช่วงเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ภ�ยใน

บริเวณพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร วันที่ ๒๔ ก.พ.ของทุกปี

กำ�หนดให้เป็นวันศิลปินแห่งช�ติ เนื่องจ�กพระบ�ทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้�นภ�ลัยมีพระอัจฉริยภ�พในง�นด้�นศิลปะหล�ยส�ข� จึงถือ

เอ�วันคล้�ยวันพระบรมร�ชสมภพของพระองค์ (ถึงวันนี้พระองค์จะ

มีพระชนมพรรษ� ๒๕๔ พรรษ�) เป็นวันศิลปินแห่งช�ติ และมีก�ร

มอบร�งวัลแก่ศิลปินที่มีผลง�นดีเด่นในด้�นต่�งๆ พระองค์ทรงได้รับ

ก�รยกย่องจ�กองค์ก�รก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประช�ช�ติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ส�ข�วรรณกรรม

ในช่วงรัชสมัยของรัชก�ลที่ ๒ เป็นยุคทองของวรรณคดีไทย 

พระองค์ทรงเป็นพระมห�กษัตริย์นักประพันธ์ วรรณคดีเรื่องอิเหน� 

(๓๘ เล่ม) สังข์ทอง ไกรทอง ขุนช้�งขุนแผน อีกทั้งมีกวีศิลปินเอก 

สุนทรภู่ พระองค์ทรงมีผลง�นด้�นศิลปกรรมม�กม�ย ทรงปั้นหุ่น

พระพักตร์พระพุทธรูป พระพุทธธรรมมิศร�ชโลกธ�ตุดิลก พระ

ประธ�นในพระอุโบสถวัดอรุณร�ชวร�ร�ม ทรงแกะสลักบ�นประตู

บ�นกล�งพระวิห�รวัดสุทัศนเทพวร�ร�มเป็นลวดล�ยสลับซับซ้อน

งดง�ม สลักเป็นรูปป่�หิมพ�นต์ที่พรั่งพร้อมด้วยสิงส�ร�สัตว์จ�กไม้

สักแผ่นเดียวขน�ดใหญ่ มีทั้งช้�ง กบ ลิง นกหัสดีลิงค์ (เป็นนกส่ง

วิญญ�ณ) ดอกพุดต�น และพุ่มพฤกษ์พรรณน�น�  พระองค์ยังโปรด

เครื่องดนตรี ซอส�มส�ยคู่พระหัตถ์พระร�ชท�นน�มว่� “ซอส�ยฟ้�

ฟ�ด” ผลง�นบ�งส่วนของพระองค์ห�ชมได้ในพิพิธภัณฑสถ�นแห่ง

ช�ติ พระนคร 

พิพิธภัณฑสถ�นที่วังหน้� หรือพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล 

เป็นที่ประทับในกรมพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล วังหน้� หรือ

พระมห�อุปร�ชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้�งเมื่อพ.ศ.๒๓๒๕ โดย

สมเด็จพระบวรร�ชเจ้�มห�สุรสิงหน�ทวังหน้�ในรัชก�ลที่ ๑ ผู้

ม�เที่ยวง�นส่วนใหญ่รับชมก�รถ่�ยทอดสดจ�กสถ�นีโทรทัศน์ 

MCOT HD (MCOT Cares) ช่อง ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ก�รเข้�

ชมพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติในย�มค่ำ�คืน Night Museum จัดขึ้น

ช่วงเย็นวันที่ ๒๑ พ.ย. โดยมี มัณฑน� ยุบล เจ้�พนักง�นพิพิธภัณฑ์

ฝ่�ยวิช�ก�ร พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร, พนมกร นวเสล�  

ภัณฑ�รักษ์พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร, อภิมุข ศรีนวลจันทร์ 

เป็นวิทย�กรนำ�ชม ทั้งนี้ Night Museum จะมีก�รจัดอีกครั้งหนึ่งในช่วง

ปล�ยเดือน ธ.ค.ก่อนถึงเทศก�ลปีใหม่ ผู้เขียนได้ค้นคว้�ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจ�กเข้�ชมง�นแล้วจ�กหนังสือลูกแก้วเมียขวัญ “สตรีคู่พระทัย” 

ในร�ชสำ�นักสย�ม ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สำ�นักพิมพ์มติชนจัด

พิมพ์ ศันสนีย์  วีระศิลป์ชัย หนังสือกรมพระร�ชวังบวรสถ�นมงคลสมัย

รัตนโกสินทร์ กรมศิลป�กรจัดพิมพ์ พระบ�ทสมเด็จพระปิ่นเกล้�เจ้�อยู่

หัว กรมศิลป�กรจัดพิมพ์

มัณฑน� ยุบล อธิบ�ยถึงรูปแบบสถ�ปัตยกรรมของวังหลวงและ

วังหน้�มีคว�มแตกต่�งกัน ถ้�เป็นวังหลวงจะสร้�งเป็นหลังค�เคลือบ

สี น�คสะดุ้ง ส่วนวังหน้�สร้�งแบบมีช่อฟ้�ใบระก� กระเบื้องเครื่อง

เคลือบดินเผ� ด้วยฐ�น�นุศักดิ์ก�รดำ�รงพระยศของพระมห�กษัตริย์ 

กรมพระร�ชวังบวรฯ มีคว�มแตกต่�งกัน จุดแรกที่นำ�ชมคือพระที่นั่ง

ศิวโมกขพิม�น   เดิมเป็นท้องพระโรงที่สร้�งด้วยเครื่องไม้ สร้�งตั้งแต่

สมัยสมเด็จพระบวรร�ชเจ้�มห�สุรสิงหน�ท (วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๑) 

สำ�หรับเป็นที่เสด็จออกขุนน�ง และบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลต่�งๆ ต่อม�ส

มัยสมเด็จพระบวรร�ชเจ้�มห�ศักดิพลเสพ (วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓)                                           

โปรดฯ ให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิม แล้วสร้�งใหม่เป็นอ�ค�รก่ออิฐถือปูน 

ส่วนหลังค�ยังเป็นเครื่องไม้คล้�ยพระที่นั่งองค์เดิม ปัจจุบันเป็นห้องจัด

แสดงนิทรรศก�รประวัติศ�สตร์ศิลปกรรม “แผ่นดินไทยในอดีต” มีก�ร

จัดแสดงศิลปวัตถุ

ภ�พเขียนอิเหน�ที่อยู่ในคว�มครอบครองของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ 

กรมศิลป�กร จำ�นวน ๓ ภ�พ นำ�ม�จัดแสดงที่นี่ ๒ ภ�พ เป็นภ�พเขียน

อิเหน�สมัยรัชก�ลที่ ๕ สไตล์ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเข้�ม�ในเมืองไทย 

ภ�พมีมิติได้รับก�รตีพิมพ์ปี ๒๔๖๔ เป็นหนังสือ ๓ เล่มเป็นซีรีส์ รัชก�ล

ที่ ๖ ทรงจัดพิมพ์ครบ ๑๐๐ ปี อีกภ�พหนึ่งยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ 

ยังมีก�รจัดแสดงปันจุเหร็จ เป็นเครื่องประดับศีรษะอย่�งเดียวกับชฎ� 

เครื่องรัดเกล้�แต่ไม่มียอดสำ�หรับแต่งตัวละครหลวง ใช้ในละครในที่ผู้

แสดงเป็นหญิงล้วนจัดแสดงในพระร�ชฐ�น ปันจุเหร็จสำ�หรับให้ตัวละคร

ที่ปลอมตัวเป็นโจรป่�สวมใส่ เช่นตอนอิเหน�ปลอมตัวเป็นปันหยี และ

บุษบ� ปลอมเป็นอุณ�กรรณ ปร�กฏในวรรณกรรมพระร�ชนิพนธ์เรื่อง

ด�หลัง ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก  ปันจุเหร็จแตก

ต่�งจ�กชฎ�ที่ลิซ่�สวมใส่ที่เป็นรัดเกล้�ยอด

ถัดม�คือพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (เดิมชื่อพระที่นั่งสุทธ�สวรรย์) 

เป็นพระที่นั่งภ�ยในพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล สร้�งขึ้นในสมัยสมเด็จ

พระบวรร�ชเจ้�มห�สุรสิงหน�ท พระมห�อุปร�ชหรือวังหน้�ในสมัย

รัชก�ลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๘ เพื่อใช้ประกอบพระร�ชพิธีต่�งๆ เป็นที่

ศึกษ�สถ�ปัตยกรรมวังหน้� ที่นี่เป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธสิหิงค์ซึ่งได้

อัญเชิญม�จ�กเชียงใหม่ เป็นฝีมือช่�งสกุลล้�นน� ด้วยพุทธลักษณะ

บอบบ�งสะโอดสะอง ภ�ยในพระที่นั่งมีภ�พจิตรกรรมฝ�ผนัง โดยเฉพ�ะ

ผนังเขียนเรื่องพุทธประวัติ ๓๒ ผนัง ผนังกรอบประตูและหน้�ต่�งทั้ง ๔ 

ด้�นเขียนภ�พเทพชุมนุม ๔๐๐ องค์

พระที่นั่งองค์ต่อม�คือพระที่นั่งอิศร�วินิจฉัย เดิมเป็นพระที่นั่ง

ท้องพระโรง สำ�หรับพระมห�อุปร�ชเสด็จว่�ร�ชก�ร  หรือเสด็จออกรับ

แขกเมือง ถัดเข้�ม�ด้�นในคือหมู่พระวิม�นต่�งๆ ได้แก่พระที่นั่ง

วสันตพิม�น พระที่นั่งว�ยุสถ�นอมเรศ  พระที่นั่งพรหมเมศธ�ด� 

เป็นต้น ภ�ยในบริเวณชั้นในนี้ยังมีห้องจัดแสดงเครื่องโขนเพื่อก�ร

ศึกษ� รัดเกล้�ยอด พิธีบูช�ศีรษะครู แสดงถึงคว�มเป็นสิริมงคลใน

ก�รไหว้ครูบูช� พระอิศวรคิดค้นท่�ร่�ยรำ�ต่�งๆ เผยแพร่ให้มนุษย์ 

พระพิฆเนศ  ทศกัณฐ์หน้�ทอง ทศกัณฐ์ลงสวน หนุม�นทห�รเอก

พระร�ม  ฯลฯ  

ก�รทำ�หัวโขนจะใช้กระด�ษเหมือนกับก�รทำ�เปเปอร์ม�เชให้มี

น้ำ�หนักเบ� เพื่อนักแสดงจะได้รู้สึกสบ�ยอีกทั้งยังซับเหงื่อได้ ผู้แสดง

ต้องค�บเชือกไว้ภ�ยในไม่ให้หลุดจ�กศีรษะ  โดยเฉพ�ะลิงต้องหกคะ

เมนตีลังก�ในก�รแสดงลีล�ต่�งๆ ยังมีก�รจัดแสดงศีรษะหุ่นหลวง 

“พระย�รักน้อย พระย�รักใหญ่”  ฝีพระหัตถ์รัชก�ลที่ ๒ ทรงแกะจ�ก

ไม้รัก ซึ่งสมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ 

น�ยช่�งเอกแห่งรัตโกสินทร์ตรัสชมว่� “ง�มไม่มีหน้�พระอื่นเสมอ

สอง” และได้มีก�รรื้อฟื้นหุ่นกระบอกด้วยก�รชักหุ่นภ�ยในที่มีก�ร

เชื่อมต่อเส้นส�ยม�กกว่� ๒๐ เส้น ต่อเป็นข้อต่อเพื่อขยับท่�รำ�ได้อย่�ง

งดง�มชดช้อยถือเป็นผลง�น Masterpiece ตลอดจนก�รจัดแสดง

หุ่นกระบอก หุ่นส�ยต่�งๆ ในง�นออกพระเมรุของพระบ�ทสมเด็จ

พระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร

นอกจ�กนี้ยังจัดแสดงภ�พหนังใหญ่หนังตะลุงเป็นภ�พก�รต่อสู้

ต่�งๆ ด้วยอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้�ม�ในเมืองไทย  ประเพณี

แต่โบร�ณบรรด�ขุนน�งข้�ร�ชบริพ�รเข้�เฝ้�ฯ ด้วยก�รก้มหมอบ

กร�บอยู่แทบพระบ�ทก็เปลี่ยนแปลงไป มีก�รจัดแสดงเก้�อี้สำ�หรับข้�

ร�ชบริพ�ร ใช้ผ้�บุทองเก่�โบร�ณ พระแท่นบรรทมกรมสมเด็จพระ

ศรีสุริเยนทร�ม�ตย์ (เจ้�ฟ้�หญิงบุญรอด) พระร�ชินีในรัชก�ลที่ ๒ 

พระแท่นบรรทมองค์นี้ ได้ม�จ�กวัดอรุณร�ชวร�ร�ม สมเด็จฯ กรม

พระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พทรงสันนิษฐ�นว่�เดิมเป็นพระแท่นของสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทร�บรมร�ชินีในรัชก�ลที่ ๒ ตั้งแต่ครั้งประทับอยู่ที่พระ

ตำ�หนักแดงในพระบรมมห�ร�ชวัง ต่อม�รัชก�ลที่ ๓ โปรดฯ ให้ย้�ย

พระตำ�หนักแดงทั้งหมู่ไปปลูกถว�ยและนำ�พระแท่นนี้ ไปด้วย

ก�รนำ�ชมเครื่องถ้วยเบญจรงค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย�ถึง

กรุงรัตนโกสินทร์ มีคำ�สุภ�ษิตโบร�ณที่กล่�วเปรียบเปรยไว้ว่� “หน้�

บ�นเป็นจ�นเชิง” และก็มีจัดแสดงจ�นเชิงที่เป็นภ�ชนะเบญจรงค์รูป

กลมแบนคล้�ยจ�นยกขอบและมีเชิงอย่�งพ�น พระอภัยมณีที่เป็น

ตัวละครเอกในวรรณกรรมสมัยรัชก�ลที่ ๒ ก็มีสำ�รับกับข้�วเป็นชุด

เบญจรงค์ของพระอภัยมณี

แพลงสรงจำ�ลองก็เป็นอีกหนึ่งของโบร�ณวัตถุที่ตื่นต�ตื่น

ใจผู้เข้�ชม เพร�ะทำ�อย่�งละเอียดลออเสมือนจริง เป็นศิลปะ

รัตนโกสินทร์ ๒๔๒๙ เป็นทั้งเงินและเงินกะไหล่ทอง ๒ องค์ สมเด็จ

พระร�ชปิตุฉ�บรมพงศ�ภิมุข เจ้�ฟ้�ภ�ณุรังสีสว่�งวงศ์ กรมพระย�

ภ�ณุพันธุ์วงศ์วรเดชสร้�งถว�ยสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�

มห�วชิรุณหิศ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร พ.ศ.๒๔๒๙ พิธีลงสรงในอดีตเจ้�

น�ยฝ่�ยหญิงเข้�พิธีลงสรงอ�ยุ ๑๑ ชันษ� เจ้�น�ยฝ่�ยช�ยเข้�พิธี

ลงสรงอ�ยุ ๑๓ ชันษ�.

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

เปิด Night Museum ศึกษามรดกวัฒนธรรมล้ำาค่าของไทย

ห

อนุทิน ชาญวีรกูล

ง

ยึดอีสานใต้ 
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13สิ่งแวดล้อม
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เพ็ญโฉมย้ำ�โรงง�นจะต้องตรวจสอบ บำ�รุงรักษ�เครื่องจักร อุปกรณ์

ที่หยุดใช้ง�นไปหรือชำ�รุด เสียห�ย เสื่อมสภ�พ รวมถึงต้องตรวจสอบ

โกดังเก็บวัตถุดิบในโรงง�น ระบบถ่�ยเทอ�ก�ศให้มีประสิทธิภ�พ 

เพร�ะเสี่ยงต่อก�รเกิดคว�มร้อนสูง ซึ่งอ�จเป็นส�เหตุให้เกิดไฟไหม้

“ปีนี้โรงง�นขน�ดใหญ่เกิดไฟไหม้ตั้งแต่โรงง�นหมิงตี้ฯ ย่�น

กิ่งแก้ว โรงง�นรีไซเคิลพล�สติกอัดเม็ดย�่นบ�งปูเกิดระเบิดไฟไหม้

ล�มถึงโรงง�นใกล้เคียง ไฟไหม้ โรงง�นโฟมที่นวนครและชลบุรี ส่วน

ใหญ่กลุ่มโรงง�นพล�สติก โฟม กระด�ษ ย�ง รีไซเคิล และโรงง�น

เกี่ยวข้องกับส�รเคมีบ�งอย่�ง เหตุที่เกิดกรมโรงง�นต้องอธิบ�ยต่อ

ส�ธ�รณะและแสดงคว�มรับผิดชอบในฐ�นะผู้กำ�กับดูแล นอกจ�กนี้ 

ต้องทบทวนม�ตรก�รและนโยบ�ยเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยม�กขึ้น 

ไม่ใช่เกิดเหตุซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่� จะปล่อยให้คว�มบกพร่องสร�้งคว�มเสีย

ห�ยกับประเทศแบบนี้ต่อไปไม่ได้ นอกจ�กมิติท�งเศรษฐกิจแล้วยัง

รวมด�้นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พของประช�ชนด้วย” เพ็ญโฉมกล�่ว

สำ�หรับแนวท�งก�รป้องกันอุบัติเหตุและม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภัยของโรงง�นหลังจ�กเหตุไฟไหม้ถี่และรุนแรงปีนี้ กรมโรงง�น

อุตส�หกรรมให้คำ�ตอบถึงก�รว�งแนวท�งก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ 1.ว�ง 

แผนก�รตรวจกำ�กับโรงง�นที่มีคว�มเสี่ยงสูงในก�รเกิดอุบัติเหตุที่

เข้มงวดขึ้น โดยก�รเพิ่มคว�มถี่ในก�รตรวจกำ�กับ 2.ทำ�หนังสือแจ้ง 

เตือนผู้ประกอบกิจก�รโรงง�น โดยเฉพ�ะโรงง�นที่มีคว�มเสี่ยงสูงใน

ก�รเกิดอุบัติเหตุให้ประกอบกิจก�รด้วยคว�มระมัดระวัง ตรวจสอบ

อุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้อย�่งปลอดภัย

 สำ�หรับเครื่องมือในก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัยในโรงง�น 

ได้แก่ คู่มือก�รป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงง�นอุตส�หกรรม

ในแต่ละประเภทที่มีคว�มเสี่ยงสูงและรุนแรงต่อก�รเกิดอัคคี

ภัย ระบบตรวจประเมินตนเองด�้นคว�มปลอดภัย (Safety 

Application) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อกฎหม�ย ข้อกำ�หนด ม�ตรก�ร

คว�มปลอดภัยเพื่อให้ผู้ประกอบก�รได้ตรวจสอบตนเอง และระบบจะ

ทำ�ก�รประมวลผลระดับคว�มเสี่ยงของโรงง�น พร้อมให้คำ�แนะนำ� 

โดยแสดงแนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อให้นำ�

ไปพิจ�รณ�กำ�หนดแผนก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยที่เหม�ะสมให้

มีคว�มปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น ส�ม�รถพัฒน�และปรับปรุงด�้นคว�ม

ปลอดภัยของโรงง�นต่อไป.

ปลดปล่อยมลพิษ และคว�มปลอดภัยของคนทำ�ง�น ตลอดจนเข้ม

งวดให้ โรงง�นดูแลรักษ�ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่�งๆ เพื่อป้องกันให้เกิด

คว�มปลอดภัยทั้งต่อโรงง�นและพนักง�น  ซึ่งไม่ใช่แค่รณรงค์ลดสถิติ

อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์เท�่นั้น” เพ็ญโฉมกล่�ว 

อีกประเด็นชวนคิดสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโควิดกับก�ร

เกิดไฟไหม้ โรงง�นถี่ ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศกล่�วว่� ปีนี้เศรษฐกิจ

ตกต่ำ� หล�ยโรงง�นลดต้นทุนในก�รดำ�เนินกิจก�ร โรงง�นหล�ยแห่ง

ปิดชั่วคร�ว มีก�รลดต้นทุนด้�นคว�มปลอดภัยและระบบป้องกัน

อุบัติเหตุ รวมถึงลดจำ�นวนพนักง�นตรวจสอบดูแลระบบป้องกัน 

ทำ�ให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้รับก�รเอ�ใจใส่ลดลง จึงเป็นส�เหตุให้

เกิดไฟไหม้ โรงง�นบ่อยครั้ง 

ตอนนี้ภ�คอุตส�หกรรมกลับม�เริ่มประกอบกิจก�รโรงง�น 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบโรงง�นอุตส�หกรรมอย่�ง

สม่ำ�เสมอ เพื่อกำ�กับดูแลโรงง�นให้ได้ม�ตรฐ�นและปฏิบัติต�มแผน

ฉุกเฉินของโรงง�นที่ได้กำ�หนดไว้ ก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเข้มงวด

กับโรงง�นอุตส�หกรรมที่ทำ�ผิดกฎหม�ย และก�รสร�้งก�รมีส่วนร่วม

ให้ภ�คประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบโรงง�น ร่วมกับ

หน่วยง�นที่กำ�กับดูแล” น�ยอรรถพลกล่�ว 

ร�ยง�นกรมโรงง�นอุตส�หกรรมเผยสถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ

ในโรงง�นที่ผ่�นม� ก�รเกิดอัคคีภัยเป็นประเภทอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูง

ที่สุดถึง 75% นอกจ�กนี้เป็นส�รเคมีหกรั่วไหล อุบัติเหตุเกี่ยวกับ

เครื่องจักรและเกิดก�รระเบิด ส่วนส�เหตุก�รเกิดไฟไหม้ข้อมูลสถิติ

ปีงบประม�ณ 2564 พบว่�เกิดจ�กไฟฟ้�ลัดวงจร 55% เครื่องจักร/

อุปกรณ์ชำ�รุด 20% และคว�มประม�ทของบุคคล 20% จะปิดจุดอ่อน

เหล�่นี้อย่�งไรเพื่อลดสถิติเพลิงไหม้ บรรเท�คว�มเสียห�ย

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำ�นวยก�รมูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่�วว่� จ�ก

ก�รติดต�มปัญห�ก�รปล่อยมลพิษภ�คอุตส�หกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และพื้นที่อุตส�หกรรมเข้มข้น พบว่�โรงง�นเกิดเหตุไฟ

ไหม้ถี่และรุนแรงขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่เห็นหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องติดต�มเฝ้�ระวังผลกระทบจ�กมลพิษและสุขภ�พของ

ประช�ชนในพื้นที่อย่�งทันท่วงที สิ่งที่น่�กังวลส�รเคมีจ�กก�รเผ�

ไหม้ไม่สมบูรณ์ล้วนเป็นส�รก่อมะเร็งและเป็นอันตร�ยต่อร�่งก�ย 

สุขภ�พไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องเก็บตัวอย่�งเลือดของกลุ่มผู้สูดดมส�รเคมี

หรือฝุ่นควันพิษ ซึ่งกรมควบคุมโรค กรมอน�มัย และกรมควบคุม

มลพิษต้องจับมือทำ�ง�นร่วมกัน ในส่วนกรมโรงง�นอุตส�หกรรมต้อง

ดำ�เนินก�รตรวจสอบใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโรงง�น 

ในเรื่องคว�มปลอดภัยและม�ตรก�รป้องกันอันตร�ยที่จะเกิด

ขึ้น เพ็ญโฉมระบุว่� ปกติทุกโรงง�นต้องจัดทำ�ร�ยง�นวิเคร�ะห์คว�ม

เสี่ยงจ�กอันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รประกอบกิจก�รโรงง�น และจัด

ทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับก�รศึกษ�ม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

คุณภ�พสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย ทุกโรงง�นต้องประเมินคว�ม

เสี่ยงทุกปี และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทั้งภ�ยในและภ�ยนอกโรงง�น 

นอกจ�กนี้ ก�รตรวจสอบต้องทำ�ควบคู่กับ พ.ร.บ.ผังเมือง เพร�ะ

ปัจจุบันมีโรงง�นที่ตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้�ม

ตั้งโรงง�นซึ่งผิดกฎหม�ยดำ�เนินคดีได้   

“กรมโรงง�นมีหน้�ที่ตรวจสอบกำ�กับดูแลโรงง�นให้ปฏิบัติ

ง�นด้วยคว�มปลอดภัยอยู่ตลอดเวล� ซึ่งควรใช้ระบบป้องกันไว้ก่อน 

ตั้งแต่ระบบป้องกันอุบัติภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันก�ร

ลอดช่วงเวลา 33 ปีของการดำาเนินงานของมูลนิธิเจริญ

โภคภัณฑ์พัฒน�ชีวิตชนบท น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริ

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดช

มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ร่วมส่งเสริมโครงก�รต�มรอยใต้เบื้องพระ

ยุคลบ�ท พัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพให้

แก่สังคมชนบทและชุมชน ง�นของมูลนิธิก้�วอย่�งต่อเนื่องและส�น

ต่อจนถึงปัจจุบัน 

ย้อนไปปี 2530 ซึ่งเป็นปีมห�มงคล เนื่องในโอก�สในหลวง

รัชก�ลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษ�ครบ 5 รอบ คณะผู้บริห�รและ

เหล่�พนักง�นเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล�้ฯ 

ถว�ยทั้งกำ�ลังก�ย กำ�ลังทรัพย์ กำ�ลังเวล� กำ�ลังสติปัญญ� เพื่อ

ดำ�เนินโครงก�รและกิจกรรมด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตเย�วชนและ

เกษตรกรในชนบทห่�งไกล “ต�มรอยใต้เบื้องพระยุคลบ�ท” โดยได้ตั้ง

กองทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อม�ได้จดทะเบียนเป็นองค์ก�รสถ�น

ส�ธ�รณกุศลในชื่อ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒน�ชีวิตชนบท”    

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ด้�นพัฒน�

คว�มยั่งยืนภ�ครัฐและกิจก�รสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่�ว

ว่� มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒน�ชีวิตชนบทร่วมก่อตั้งโดยผู้บริห�ร

และพนักง�นเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำ�เนินง�นครบรอบปีที่ 33 ที่

ต

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ป็นที่น่าวิตกสำาหรับปีนี้ที่เกิดเหตุไฟไหม้ โรงงานต่างๆ บ่อยครั้ง 

สร�้งคว�มหว�ดผว�ให้กับชุมชน ปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน

เกิดเหตุติดกัน 2 วันซ้อน ทั้งไฟไหม้ โรงง�นผลิตน้ำ�มันเครื่อง

ที่อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม และไฟไหม้ โรงง�นผลิตกล่องโฟมที่ จ.ชลบุรี 

ล่�สุดไฟไหม้ โรงง�นผลิตกล่องกระด�ษย�่นบ�งบ่อ จ.สมุทรปร�ก�ร 

เพลิงลุกล�มอย่�งรวดเร็ว โครงหลังค�ทรุดตัวทับเจ�้หน้�ที่กู้ภัยบ�ด

เจ็บหล�ยร�ย ก่อนหน�้นี้ระทึกกับเพลิงไหม้ โรงง�นพล�สติกขน�ดใหญ่

ย่�นกิ่งแก้ว ส�รเคมีอันตร�ยฟุ้งกระจ�ย อพยพคนหนีต�ยอลหม่�น 

ขณะที่ข้อมูลสถิติไฟไหม้ในโรงง�นปี 2564 เทียบกับปี 2563 

ในช่วงเดียวกัน (ม.ค.-ก.ย.) ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม ระบุอัตร�

ก�รเกิดไฟไหม้ในโรงง�นเพิ่มขึ้นอย่�งเห็นได้ชัดเจน ร้อยละ 94 ส่วน

สถิติของกรมควบคุมมลพิษระหว่�งปี 2560-2564 มีเหตุเพลิงไหม้

โรงง�นที่เกี่ยวกับผลิตเม็ดพล�สติกและผลิตภัณฑ์พล�สติก โกดังจัด

เก็บส�รเคมีและน้ำ�มันเชื้อเพลิง 75 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ปี 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปแล้ว 24 ครั้ง ดังนี้ โรงง�นผลิต

พล�สติกและผลิตภัณฑ์พล�สติก 15 ครั้ง โรงง�นรีไซเคิลน้ำ�มันหรือ

โกดังเก็บน้ำ�มัน 5 ครั้ง และโรงง�นผลิตส�รเคมี 4 ครั้ง โดยเกิดเหตุ

เพลิงไหม้บริเวณภ�คกล�งม�กที่สุด 16 ครั้ง ได้แก่ จ.สมุทรปร�ก�ร 

5 ครั้ง กรุงเทพฯ 5 ครั้ง ปทุมธ�นีและนครปฐม จังหวัดละ 2 ครั้ง 

สมุทรส�ครและเพชรบุรี จังหวัดละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

กล่�วว่� ในช่วงที่ผ�่นม�เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงง�นบ่อยครั้ง เหตุก�รณ์

ที่ผ่�นม�พบว่� เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะลุกล�มรวดเร็ว เพร�ะ

พล�สติก น้ำ�มัน และส�รเคมีตั้งต้นเป็นเชื้อเพลิงอย่�งดี ติดไฟได้ง�่ย 

ให้คว�มร้อนสูง ทำ�ให้ย�กต่อก�รควบคุมและดับเพลิง ก่อคว�มเสีย

ห�ยแก่ทรัพย์สินของผู้ประกอบก�ร มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บและบ�งกรณี

เสียชีวิต มีก�รแพร่กระจ�ยก�รปนเปื้อนส�รเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำ�

ผิวดิน น้ำ�ใต้ดิน และมลพิษท�งอ�ก�ศจ�กไอระเหยส�รเคมีและเขม่�

ควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พอน�มัยของประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ใกล้

เคียง โดยเฉพ�ะมลพิษท�งอ�ก�ศที่เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ไม่สมบูรณ์ 

ได้แก่ ค�ร์บอนไดออกไซด์ ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 

ซัลเฟอร์ออกไซด์ ฝุ่นละอองขน�ดเล็กกว่� 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 

และฝุ่นละอองขน�ดเล็กกว�่ 10 ไมครอน หรือ PM10 จะส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อระบบท�งเดินห�ยใจของคน” น�ยอรรถพลกล่�ว  

อธิบดี คพ.เสนอว่� แนวท�งสำ�คัญเพื่อป้องกันและลดคว�ม

รุนแรงของผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและสุขภ�พของประช�ชน 

ผ่�นม�ได้น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริและยึดมั่นต�มรอยใต้เบื้องพระ

ยุคลบ�ทพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดช

มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ทำ�ง�นยึดหลักปรัชญ� 3 ประโยชน์สู่คว�ม

ยั่งยืนที่ปฏิบัติกันม�โดยตลอด คือ คำ�นึงถึงประโยชน์ต่อประเทศช�ติ 

ประโยชน์ต่อประช�ชน ก่อนประโยชน์ขององค์กร และยังได้บูรณ�

ก�รก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนแห่ง

สหประช�ช�ติ (Sustainable Development Goals : SDGs)    

มูลนิธิฯ ส�นต่อง�นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเย�วชน และ

เกษตรกรที่อยู่ในชนบท โดยได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต

ให้ใช้พื้นที่ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระ

ร�ชดำ�ริ อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอ�ชีพเย�วชนเกษตร” 

เพื่อให้เย�วชนในชนบทที่อยู่นอกก�รศึกษ�ภ�คบังคับมีโอก�สได้รับ

ก�รฝึกอ�ชีพ ฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้ทักษะชีวิต และเติบโตเป็นคนดี 

พลเมืองดี และมีอ�ชีพดี จ�กนั้นได้เริ่มดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และเย�วชนที่ข�ดโอก�สในชนบท เกษตรกรที่มีฐ�นะย�กจน และผู้

สูงวัยในชนบทที่ห่�งไกล                                    

“โครงก�รเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออ�ห�รกล�งวันนักเรียน” สนับสนุน

ก�รเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำ�ไข่ไก่ม�ประกอบอ�ห�รกล�งวันของนักเรียน 

รร.ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน และขย�ยผลไปต�ม รร.ในสังกัด

ปี 64 ไฟไหม้โรงงานถี่

ถึงเวลาทบทวนมาตรฐานความปลอดภัย!

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) และสังกัดอื่น

ทั่วประเทศ โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน) หรือ

ซีพีเอฟ หอก�รค้�ญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และบริษัท สย�มแม็คโคร จำ�กัด 

(มห�ชน) ร่วมสนับสนุนงบประม�ณ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข�้ร่วม

โครงก�รเกือบ 900 รร.ทั่วประเทศ แต่ละโรงเรียนส�ม�รถบูรณ�ก�ร

ก�รเลี้ยงไก่ไข่สู่ก�รเรียนก�รสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ก�รจัดก�ร

อ�ชีพเกษตรเชิงธุรกิจสำ�หรับครู นักเรียน เกษตรกรรอบโรงเรียนรวม 

1,900 ชุมชน เกิดก�รมีส่วนร่วมแก้ปัญห�ภ�วะทุพโภชน�ก�รของ

เย�วชนจนถึงปัจจุบันรวม 180,000 คน          

นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�นักเรียนในพระ

ร�ช�นุเคร�ะห์สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ�้ กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 

จ�ก รร.ตชด.ที่ร่วมโครงก�รเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออ�ห�รกล�งวันนักเรียน 

ซึ่งมีคว�มย�กลำ�บ�กและมีโอก�สน้อยในก�รเรียนต่อในระดับที่สูง

ขึ้น เนื่องจ�กอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล มูลนิธิฯ รับเด็กที่มีคว�มประพฤติ

ดี ผลก�รเรียนดี มีคว�มเป็นผู้นำ�จ�ก รร.ตชด. ภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือ ม�พักค้�งและเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ใน รร.ร�ช

ประช�นุเคร�ะห์ จ.เลย และเด็กจ�ก รร.ตชด. ภ�คกล�งและตะวัน

ออก ม�พักค้�ง ณ ศูนย์ฝึกอ�ชีพเย�วชนเกษตร เพื่อเรียนต่อในระดับ

มัธยมศึกษ� ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ควบคู่กับ

ก�รเรียนรู้ด�้นอ�ชีพเกษตร   

ที่ผ่�นม�มูลนิธิฯ รับเด็กเข้�โครงก�รรวม 203 คน จบก�ร

ศึกษ�แล้ว 97 คน อยู่ระหว่�งก�รศึกษ� 81 คน และกลับไปศึกษ�

หรือประกอบอ�ชีพใกล้บ้�น 25 คน และพบว�่ร้อยละ 24 ของ

นักเรียนทุนได้กลับไปสร�้งง�น สร้�งอ�ชีพในครัวเรือน และร้อยละ 

54 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับตนเอง ขย�ยผลสร้�งวิส�หกิจชุมชน       

โครงก�รครอบครัวอุปก�ระในชุมชนวัฒนธรรม ดูแลเด็กกำ�พร�้

มีโอก�สได้อยู่กับครอบครัวทดแทน มูลนิธิฯ ได้สรรห�ครอบครัว

เกษตรกรที่มีจิตส�ธ�รณะใน อ.ลำ�ปล�ยม�ศ จ.บุรีรัมย์ เข้�ร่วมเป็น

ครอบครัวอุปก�ระ รับเด็กจ�กสถ�นสงเคร�ะห์ม�เป็นสม�ชิกครอบครัว 

ที่ผ่�นม�มีเด็กกำ�พร้�ที่มูลนิธิฯ รับเข�้โครงก�ร 300 คน อยู่ในคว�ม

ดูแลของมูลนิธิฯ 67 คน ทยอยส่งมอบสู่ครอบครัวถ�วร 262 คน และ

กลับคืนสถ�นสงเคร�ะห์ 13 คน และจบก�รศึกษ�ระดับ ป.ตรี 4 คน

ส่วนโครงก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจน มูลนิธิฯ จัดทำ�ศูนย์ส�ธิต

ธุรกิจเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร โดยรอบศูนย์ศึกษ�ก�ร

พัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จ�กนั้นได้ขย�ยไปยัง

โครงก�รต�มพระร�ชประสงค์หมู่บ�้นสหกรณ์ 7 แห่ง โครงก�รห้วย

องคต อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จ.ก�ญจนบุรี โครงก�รเกษตรผสม

ผส�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริที่ อ.ลำ�ปล�ยม�ศ จ.บุรีรัมย์ และโครงก�ร

พัฒน�อ�ชีพตำ�บลป�กรอ ต�มดำ�ริของพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ 

จ.สงขล� เกษตรกรร่วมโครงก�ร  5,000 คน สร�้งมูลค่�เศรษฐกิจ

จ�กโครงก�รส่งเสริมอ�ชีพและโครงก�รด้�นสังคม 1,000 ล�้นบ�ท 

เกษตรกรส�ม�รถรวมกลุ่มเพื่อจัดก�รอ�ชีพ แก้ปัญห�ส่วนตัวและ

ส่วนรวมกว่� 200 ชุมชน เป็นแบบอย�่งถ่�ยทอดคว�มรู้และขย�ยผล

ต่อเนื่อง เกิดเป็นกลุ่มอ�ชีพใหม่ 3 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์เกษตรกร 

108 ร�ย มีเงินออมกว�่ล้�นบ�ท   

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

พัฒน�ชีวิตชนบท พร้อมเป็นพลังของสังคมด้วยก�รส่งมอบโอก�สที่ดี

สู่เด็กและเย�วชน เกษตรกรในชนบท รวมถึงก�รดูแลผู้สูงวัยในพื้นที่

ห�่งไกล เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒน�ประเทศไทยให้ก�้วไปข้�งหน�้

ด้วยคว�มแข็งแกร่ง.

33 ปี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ตามรอย ร.9 พัฒนาชีวิตชนบท

เ



น้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ ไปยังญาติผู้ต้องขังที่กลับจาก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะจากพื้นที่ยืนยันพบผู้

ติดเชื้อ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจถึง

ความจำาเป็นในการป้องกันและควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัดดังกล่าว

3.จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้า                                                       

ที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังทุกราย พร้อมจัด

เตรยีมแอลกอฮอลเ์จล หรอือ่างลา้งมือ เพื่อใช้

ประจำาจุดในเรือนจำาและทัณฑสถานให้เพียง

พอต่อการใช้งาน

4.เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขัง 

และเจา้หนา้ทีร่าชทณัฑท์กุคน โดยปจัจบุนัมผีู้

ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานได้รับวัคซีน

แล้วครบโดสแล้ว จำานวน 260,900 ราย หรือ 

92.5% ของจำานวนผู้ต้องขังในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานทั้งหมด 282,204 ราย

5.ให้เรือนจำาและทัณฑสถาน ตลอด

จนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ถือปฏิบัติ

ตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ศบค.ยธ.) และศูนย์

บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ 

(ศบค.รท.) อย่างเคร่งครัด

นายอายุตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม

ราชทัณฑ์ยังคงดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ 

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการ

ระบาด และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการที่วางไว้ รวมถึงการปฏิบัติตาม

แนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  อาทิ การเว้นระยะ

ห่างระหว่างกัน การหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์เจลอยู่เสมอ รวมถึงการสวมใส่

หนา้กากอนามัยตลอดเวลา จะชว่ยใหส้ามารถ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ.

‘เสี่ยหนู’ ปลดหมด

กระท่อม โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและ                                                        

การแพทย์ทางเลือก คิดค้นนโยบายเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานอาชีพให้

ประชาชน ทั้งในฐานะผู้ปลูก ผู้ผลิตสินค้า 

สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ 

การแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค ผลจาก

นโยบายและการผลักดันที่จริงจัง ทำาให้ขณะ

นี้ในโรงพยาบาลหลักๆ ทั่วประเทศก็มีคลินิก

กัญชาที่ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่ว               

ถึง 

“สารสกัดจากพืชกัญชาสามารถรักษา 

บรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ได้ และ

ขณะนี้หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ได้เร่งวิจัยพัฒนาเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร ทั้งกัญชา กัญชง เพื่อนำาไปสู่การ

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยไม่ผิด

กฎหมายอีกต่อไป จากเดิมต้องแอบใช้ แต่

ต่อไปหากประชาชนใช้อย่างถูกวิธีเพื่อดูแล

สุขภาพ ภายใต้กฎระเบียบที่สาธารณสุข

กำาหนด ก็สามารถใช้กัญชาได้ถูกกฎหมาย”

นายอนุทินยังกล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วย

งานในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ องค์การอาหารและ

ยา (อย.) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ได้ผลักดันพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง มาได้

ระดับหนึ่ง โดยปลดล็อกออกจากยาเสพติด

ควบคุมประเภทที่ 5 โดยต้น กิ่งก้าน ใบ 

ราก ของกัญชา ไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป 

และประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา ในกฎหมาย

‘ชัชเตาปูน’

ครั้งนี้มีข้อกังวลหรือไม่ นายชัชวาลล์กล่าว 

ว่า ต้องย้อนหลังไป ตนเสนอเรื่องนี้มากว่า 

30 ปี ตนเห็นด้วยตลอดว่าควรที่จะทำา ไม่

อย่างนั้นเงินจะไหลออกนอกประเทศ ซึ่งขณะ

นี้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์เป็นจำานวน

มาก ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ ถ้ามีกาสิโนเรา

ก็ทำาให้ถูกต้อง 

ถามอีกว่า จะมีการเสนอหลักเกณฑ์

อะไรเพื่อป้องกันเยาวชนเข้าไปเล่นพนันใน

กาสิโนหรือไม่ นายชัชวาลล์กล่าวว่า หลัก

เกณฑ์คร่าวๆ คือในต่างประเทศผู้ที่มีอายุต่ำา

กว่า 20 ปีเข้าไม่ได้ ซึ่งเจ้าของก็คงไม่อยากให้

เด็กๆ เข้าไปเล่น อยากให้คนที่ประสบความ

สำาเร็จแล้วเข้ามาเล่นเพื่อพักผ่อน

ซักว่า หากมีการเปิดกาสิโนได้จริง                                                           

จะเป็นการมอมเมาหรือเป็นการสร้างอาชญา 

กรรมหรือไม่ เจ้าของฉายาชัช เตาปูน ตอบว่า 

การเปิดกาสิโนเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนให้คน

เข้ามาพักผ่อน ซึ่งการเข้าไปเล่นในกาสิโนจะ

มีการกำาหนดระเบียบว่ามีเงินจำานวนเท่าไหร่

ถึงจะเข้าไปเล่นได้ เป็นเรื่องของธุรกิจ ไม่ใช่

ให้ใครก็ได้เข้าไปเล่น

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่านโยบายของ

พรรคในเรื่องกาสิโนจะทำาให้การเลือกต้ังครั้ง

หน้าได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นหรือไม่ นายชัชวาลล์กล่าว

ว่า เราก็พูดไม่ได้ อยู่ที่ว่าคนที่เห็นด้วยเขาได้

ประโยชน์ แต่เราจะใช้ภาษีตรงน้ีท่ีมีจำานวน

มากไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสิน 

มันอาจจะผิดศีลธรรม แต่พระพุทธเจ้าไม่เคย

บอกว่าห้ามเล่นการพนัน เพียงแต่ท่านบอก

ว่าเรื่องของการพนันอย่าไปมัวเมา อย่าไปลุ่ม

หลง เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เราก็ต้องรู้จักตัวเอง.

‘ต้านโกง’

บ่อนทำาลายความพยายามของ ป.ป.ช. อัยการ 

และศาล ในการเอาคนผิดมาลงโทษ ซึ่ง

เท่ากับส่งเสริมให้คนโกงไม่เกรงกลัว และ

กลับทำาให้คนที่เป็นพยานและคนชี้เบาะแส

กลโกงต้องหวาดกลัวว่าคนโกงท่ีติดคุกไม่กี่วัน 

แล้วเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาจากคุก อาจกลับ

มาคุกคามสวัสดิภาพของพวกเขาเหล่านั้นได้

ดังนั้น เพื่อให้คนโกงชาติ ทำาร้ายสังคม

เกิดความยำาเกรงกับบทลงโทษที่รุนแรงให้

สาสม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเสนอ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณานำาหลัก

เกณฑ์การอภัยโทษ พ.ศ.2559 กลับมาบังคับ

ใช้อย่างเคร่งครัด และกำาหนดหลักเกณฑ์

อย่างชัดเจนในกฎหมายของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้อภัยโทษ การ

ลดหย่อนผ่อนโทษ และการพักโทษนั้นจะ

สามารถกระทำาได้ภายใต้เงื่อนไขใด นอกจาก

นั้นให้มีการกำาหนดเพิ่มเติมถึงข้อห้ามที่เข้ม

งวดอยา่งยิ่งสำาหรับคดีคอร์รัปชันร้ายแรงและ

มีโทษรุนแรงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ก.กระทำาโดยนักการเมือง ข้าราชการ

ระดับสูงหรือข้าราชการในกระบวนการยุติ 

ธรรม

ข.ความผิดตามที่รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ

ปัจจุบันบัญญัติไว้

ค.คดีที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐ 

กิจและสังคมของชาติ

ง.การเสนอชื่อรับสิทธิ์ของผู้ต้องขังคดี                                                              

ร้ายแรงต้องมีกระบวนการทบทวนอย่าง

เหมาะสม

จ.เงื่อนไขอื่น เช่น ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ต่อ

เนื่องกัน หรือผู้ต้องขังต้องถูกจำาคุกแล้วอย่าง

น้อยกี่ปี เป็นต้น

ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอย้ำาเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้

ทบทวนในกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อ

ให้ประชาชนยังมีความเชื่อถือ เชื่อมั่นและ

ไว้วางใจว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ยังคงให้ความ

สำาคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ได้ประกาศ

ให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงใจและจริงจัง

สมเจตนารมณ์ อย่าให้คนไทยและสังคมรู้สึก

ว่าได้รับการคดโกงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ

ระบบยุติธรรมอีกครั้งหน่ึง องค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชันฯ ขอย้ำาว่า เราและคนไทยจะไม่

ยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และจะทำาทุกอย่างเพื่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

‘ดร.เสกสกล’ อัด ‘แม้ว-ปู’

นายเสกสกล อัตถาวงศ ์ผู้ชว่ยรฐัมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการออกมา

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของ นายทักษิณ ชิน

วัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ว่า คงหวังจะกอบกู้คะแนนนิยมให้พรรคเพื่อ

ไทยกลับคนืมา เพราะยังเชื่อว่าประชาชนชาว

ไทยยังชื่นชมอดีตนายกฯ ทั้ง 2 คนนี้อยู่ อีกทั้ง

ก็น่าจะเป็นเพราะปัญหาในพรรคเพื่อไทยหรือ

ไม่ ที่สมาชิกเตรียมที่จะย้ายพรรคการเมือง 

เนื่องจากทนพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยไม่

ได้แล้ว นอกจากนี้เป็นเพราะช่วงนี้สองพี่น้อง

คงอยากกลับประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ตนมอง

ว่าหากอยากกลับประเทศ สามารถกลับได้ แต่

ต้องมารับโทษที่ก่อเอาไว้ก่อน

นายเสกสกลระบุว่า การที่นายทักษิณ  

น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นถึงอดีตนายกฯ เป็นผู้นำา

ประเทศ แต่ทำาผิดกฎหมายกลับไม่ยอมรับ

กฎหมายของไทย หากเปรียบเทียบกับคดี

อื่นๆ ของเศรษฐีของไทย เช่นคดีของนาย

เปรมชัย กรรณสูต อดีตประธานบริหารบริษัท 

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) 

ในคดีเสือดำา ตนมองว่านายเปรมชัย ซึ่งเป็น

เศรษฐี มีเงินเป็นหมื่นล้านเช่นเดียวกันกับ

อดีตนายกฯ 2 คน อีกทั้งนายเปรมชัยไม่เคย

เป็นนายกฯ ด้วยซ้ำา แต่ทำาผิดกฎหมาย ยัง

ยอมรับกฎหมายของไทย ไม่หนี ยอมติดคุก 

เช่นเดียวกันกับบุคคลอ่ืนในคดีจำานำาข้าว ที่

เป็นถึงอดีตรัฐมนตรี เป็นนักธุรกิจ ยังเข้า

สู่กระบวนการตามกฎหมายยอมติดคุกเช่น

เดียวกัน

“นายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นถึง

อดีตนายกฯ ก็ควรที่จะทำาตามกฎหมายเช่น

เดียวกัน ไม่ใช่ว่าหนีคดีออกไปเสวยสุขใน

ต่างประเทศ และออกมาประกาศตำาหนิ

กระบวนการยุติธรรมของไทย มิหนำาซ้ำายัง

ออกมาเคลื่อนไหวพูดผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ 

แบบหน้าไม่อายให้คนทั้งประเทศได้ฟัง ทั้ง

ที่เป็นนักโทษหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ” 

เจ้าของฉายาแรมโบ้อีสานกล่าว

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตลอด

ระยะเวลา 2 ปีกว่าของรัฐสภาชุดนี้ มีการ

เสนอร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่

แก้ไขสำาเรจ็แคเ่รื่องของนกัการเมอืง คือระบบ

เลือกต้ัง ส่วนประเด็นที่ทำาให้รัฐธรรมนูญ

เป็นประชาธิปไตยกลับทำาไม่สำาเร็จ เพราะ

ข้อเสนอเป็นไปได้ยาก ไปพ่วง ไปปน ไป

แถม อยู่กับเรื่องอื่น จนสุดท้ายถูกตีตกไป

ตามๆ กัน แต่แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด

เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง คือการล็อกเป้าแก้ไข

มาตรา 272 ห้ามสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ลง

มติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าทุกฝ่ายต่างให้

เกียรติกัน ไม่ด้อยค่าหน้าที่ของวุฒิสภา เพียง

แค่ขอให้รัฐธรรมนูญของไทยยืนอยู่บนหลัก

ประชาธิปไตยมากขึ้น จะทำาให้ ส.ว.ทำาหน้าที่

ได้อย่างภาคภูมิ ให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

คนต่อไปเข้าทำาหน้าที่ได้อย่างสง่างาม

‘ธรรมนัส’ ให้เตรียมตัว

หัวหน้าพรรคกล้ากล่าวอีกว่า การให้ 

ส.ว.มีอำานาจเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่สร้าง

ประโยชน์ ในทางบริหาร เพราะหากอาศัย

เสียง ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้

เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ทันทีท่ี

เริ่มบริหารก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที 

ถึงเรื่องท่ี ไม่สอดคล้องทั้งหลักปฏิบัตินิยม

และความเป็นประชาธิปไตย พรรคกล้าจึง

ขอประกาศร่วมสนับสนุนคณะผู้ริเริ่มแก้ไข

รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่ประกอบด้วยนัก

วิชาการ นักเคลื่อนไหว ตัวแทนจากหลาย

พรรคการเมือง รวมถึงตัวแทนจากพรรค

กล้า จับมือกับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวบรวมราย

ชื่อประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย

ชื่อ เดินหน้ายกเลิกอำานาจ ส.ว.เลือกนายก

รัฐมนตรี ซึ่งภารกิจนี้ควรทำาและมีความเป็น

ไปได้มากที่สุด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ใน                                        

ฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  

เปิดเผยว่า เวลา 15.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. 

พรรคพลังประชารัฐจะมีการประชุมกรรมการ

บริหารพรรค เพื่อพิจารณาตัดสินใจจะส่งผู้

สมัครลงเลือกตั้งส.ส.แทนตำาแหน่งที่ว่างลง 

ทั้งเขต 1 จ.ชุมพร และเขต 6 สงขลาหรือไม่ 

ซึ่งในวันนั้นจะมีความชัดเจน ขณะที่ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค จากการเข้าหารือในเบื้อง

ต้นไม่ให้นโยบายอะไร โดยให้มาพูดคุยกันใน

ท่ีประชุมกรรมการบริหารพรรค เมื่อถามว่า

ต้องฟังความเห็นในส่วนของ ส.ส.ใต้หรือไม่  

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องนี้ ส.ส.ใต้ส่วนหนึ่ง

ได้เข้าพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตรแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท้ังท่ี จ.ชุมพร

และสงขลา พรรคพลังประชารัฐมีคะแนน

มาเป็นอันดับ 2 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยเขต 

1 ชุมพร เดิมนายจุมพล จุลใส ได้เป็น ส.ส. 

ประชาธิปัตย์ ด้วยคะแนนเลือกตั้ง 42,683 

คะแนน รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ นาย

ชวลิต อาจหาญ ได้คะแนน 32,219 คะแนน 

ส่วนเขต 6 สงขลา นายถาวร เสนเนียม ชนะ

เลือกต้ังด้วยคะแนนเสียง 28,465 ขณะที่

อันดับ 2 นายสมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ 

ได้ 19,317 คะแนน

ท้ังนี ้ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา่ เลขาธกิาร

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย 

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 

และคณะ เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ประชุมเลือกตัวแทนเขตพัทลุงทั้ง 3 เขตคือ 

เขต 1, เขต 2 และเขต 3 

ตอนหน่ึงเขากล่าวว่า วันนี้ ได้มาพบ

ตัวแทนและสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุง เพื่อ

เตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะการเมือง

ไม่มีอะไรแน่นอน เราจะร่วมมือกันอย่าง

เข้มแข็งในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนโยบาย

พรรค และมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงพัทลุงให้

พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และหวังว่าจะ

ได้รับโอกาสจากชาวจังหวัดพัทลุง ที่ล้วนแต่

มีจิตใจดี ให้ตัวแทนของพรรคเข้ามาดูแลพี่

น้องประชาชนในโอกาสการเลือกตั้งครั้งหน้า

ในอนาคต.

คุกผวา ‘โอมิครอน’

เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย มี

โรคเรื้อรัง 10 ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดใน 

จ.เชยีงใหม ่5 ราย ขณะนีม้ยีอดผูติ้ดเชือ้สะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 2,164,859 ราย 

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน  

2,090,253 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่

ปี 2563 จำานวน 21,151 ราย 

สว่นยอดผู้ไดร้บัวคัซนีของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. เพิ่มเติม 355,567 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้ง

สิ้น 97,177,327 โดส ขณะที่สถานการณ์ โลก

มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 269,420,435 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 5,311,481 ราย 

สำาหรบั 10 อันดบัจังหวดัผูต้ดิเชือ้สะสม

มากที่สุด กทม. 664 บาท, นครศรีธรรมราช 

371 ราย, สงขลา 226 ราย,  สุราษฎร์ธานี 

146 ราย, ชลบุรี 140 ราย,  สมุทรปราการ 

130 ราย, ปัตตานี 107 ราย, เชียงใหม่ 88 

ราย, ชุมพร 82 ราย และตรัง 78 ราย

ส่วนผลการดำาเนินงานการรับผู้ที่เดิน

ทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน 

ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 มีต่างชาติที่

เดินทางเข้าประเทศจำานวน 70,294 ราย พบ

ผู้ติดเชื้อโควิด 116 ราย อัตราการติดเชื้ออยู่

ที่ 0.17%

แต่เมื่อรวมนับตั้งแต่เปิดประเทศ (1 

พ.ย.-10 ธ.ค.64) มีต่างชาติเดินทางเข้ามา 

แล้ว 203,355 ราย ติดเชื้อโควิดรวม 287  

ราย และระบบ Test & Go หรอืระบบไมก่กัตัว 

มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุด และพบผู้ติดเชื้อ

โควิดมากที่สุดเช่นกันจำานวน 68 คน

สำาหรับอันดับประเทศท่ีมีผู้ ติดเชื้อ

สงูสดุ คอื 1.สหรฐัอเมรกิา จำานวน 50,705,257 

ราย 2.อินเดีย จำานวน 34,682,614 ราย 

3.บราซิล จำานวน 22,184,824 ราย 4.สหราช 

อาณาจักร จำานวน 10,719,165 ราย 5.รัส 

เซีย จำานวน 9,956,679 ราย ส่วนประเทศ 

ไทย อยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำานวนผู้

ป่วยยืนยันสะสม 2,164,859 ราย

สำาหรับโควิดสายพันธุ์ ใหม่ โอมิครอน 

ระบาดแล้วใน 65 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ พบ

ในทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ คือ 1.แอฟริกาใต้ 

2.บอตสวานา 3.แซมเบีย 4.ซิมบับเว

พบติดเชือ้ในประเทศ 20 ประเทศ ได้แก ่

1.ออสเตรเลีย 2.เบลเยียม 3.สหราชอาณา                                                                      

จักร 4.แคนาดา 5.โครเอเชีย 6.เดนมาร์ก 

7.ฝรั่งเศส 8.เยอรมนี 9.ฮ่องกง 10.ไอซ์ 

แลนด์ 11.อินเดีย 12.ไอร์แลนด์ 13.อิสรา 

เอล 14.โมซัมบิก 15.นามิเบีย 16.นอร์เวย์ 

17.โปรตุเกส 18.สิงคโปร์ 19.เกาหลี ใต้ 

20.สเปน

พบจากผู้เดินทางเข้าประเทศ 41 ประ 

เทศ/พื้นที่ ได้แก่ 1.อาร์เจนตินา 2.ออสเตรีย 

3.เบอร์มิวดา 4.บราซิล 5.ชิลี 6.คิวบา                                                            

7.ไซปรัส 8.สาธารณรัฐเช็ก 9.เอสโตเนีย                     

10.ฟิจิ 11.ฟินแลนด์ 12.กานา 13.กรีซ  

14.อิตาลี 15.ญี่ปุ่น 16.จอร์แดน 17.คูเวต 

18.ลัตเวีย 19.เลบานอน 20.ลิกเตนสไตน์ 

21.ลักเซมเบิร์ก 22.มาเลเซีย 23.มัลดีฟส์ 

24.เม็กซิโก 25.เนปาล 26.เนเธอร์แลนด์ 

27.ไนจีเรีย 28.นอร์เวย์ 29.เรอูนียง 30.โร                                                                                         

มาเนีย 31.รัสเซีย 32.ซาอุดีอาระเบีย 

33.เซเนกัล 34.เซียร์ราลี โอน 35.ศรีลังกา 

36.สวีเดน 37.สวิตเซอร์แลนด์ 38.ไทย                                                                                     

39.ตูนิเซีย 40.ยูกันดา 41.สหรัฐอาหรับเอมิ 

เรตส์

สื่อต่างประเทศรายงานถึงสถานการณ์

โควดิ-19 ในไตห้วนั ลา่สดุ ศนูยบ์ญัชาการโรค

ระบาดกลาง รัฐบาลไต้หวัน รายงานว่า พบ

ผู้ติดเชื้อโอมิครอน รายแรกของไต้หวัน โดย

ผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนคนดังกล่าวมีประวัติ

เดินทางกลับจากประเทศเอสวาตีนี ทางตอน

ใต้ของทวีปแอฟริกา

สำานักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของ

อังกฤษ เปิดเผยผลการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วย

โควิด-19 เชื้อกลายพันธุ์ โอมิครอน จำานวน 

581 คน พบว่าวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 หรือเข็ม

กระตุ้น มีประสิทธิภาพราว 75 เปอร์เซ็นต์ ใน

การปกป้องผู้ป่วยเชื้อกลายพันธุ์ โอมิครอนที่

เคยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มแรก 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 

เข็มแรก และฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 

วัคซีนจะมีประสิทธิภาพ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเรียกร้องให้

ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

โดยด่วน เนื่องจากเป็นวิธีป้องกันเชื้อกลาย

พันธุ์ โอมิครอนได้ดีที่สุดในเวลานี้

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีที่องค์การอนามัย

โลกได้ประกาศแจ้งเตือนเรื่อง พบการระบาด

อยา่งรวดเรว็ของเชือ้โควดิ-19 กลายพนัธุ ์สาย

พันธุ์ โอมิครอน โดยเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพสูง

ในการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน ทำาให้ติดเชื้อง่าย

และอาจทำาให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ได้

ในอนาคต ซ่ึงกรมราชทัณฑ์ได้เตรียมรับมือ

ในกรณีท่ีเกิดการระบาดขึ้นในประเทศ โดย

กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนเพิ่มเติม 

ไปยังเรือนจำาและทัณฑสถานทุกแห่ง ดังนี้ 

1.ให้เรือนจำาและทัณฑสถานทุกแห่ง 

ยกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 

กลายพันธุ์ สายพันธุ์ โอมิครอน โดยเฉพาะผู้

ต้องขังต่างชาติเข้าใหม่ ท่ีมาจากพื้นท่ียืนยัน

พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวา

นา มาลาวี เอสวาตินี โมซัมบิก ซิมบับเว 

เลโซโท นามิเบีย อิตาลี อังกฤษ เดนมาร์ก 

เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐ

เช็ก ฮ่องกง อิสราเอล และออสเตรเลีย หรือ

ประเทศอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

โดยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคัดกรอง 

และแยกกักผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 

21 วัน ออกจากผูต้้องขงัเขา้ใหมร่ายอื่น พรอ้ม

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อน

ออกจากห้องแยกกักโรค และตรวจหาเชื้อใน

กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกๆ 7-14 วัน หาก

พบติดเชื้อจะได้รับการรักษาทันที 

2.การคัดกรองญาติที่มาเยี่ยมในเรือน                                                          

จำาและทัณฑสถาน โดยเฉพาะผู้มีประวัติ

เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้แสดงผล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่าง
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ประชาธิปัตย์ • นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์

โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรค                                                                            

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่ีพรรคประ 

ชาธิปัตย์ประกาศเตรียมนำาชื่อ ดร.สุชัชวีร์                                                

สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทค                                           

โนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ 

บัง เข้าพิจารณาในการประชุม กก.บห. 

เพื่อลงผู้สมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานคร ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ในครั้งน้ี จะเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ี

พรรคประชาธิปัตย์จะได้รวมพลัง สร้าง

ความสามัคคีของกรรมการบริหารพรรค 

ส.ส. และอดีต ส.ส.ของพรรค รวมถึง

สมาชิกพรรคทุกคน  เพื่อช่วยทำาให้ผู้สมัคร

ของพรรคสามารถได้รับชัยชนะเหมือนใน

อดีต และถือว่าจะเป็นอีกบทพิสูจน์หน่ึง

ในการรวมพลังสร้างความสามัคคีของ

พรรค เพราะ กทม.ถือว่าเป็นศูนย์กลาง

ของประเทศ เป็นที่เชื่อมโยงกับทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ ดังน้ันการเลือกตั้งครั้งน้ีจึงจะ

เป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้พรรคกลับมาได้

รับความนิยมอีกครั้ง ทั้งในพื้นที่ กทม.และ

จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

“การเลือกต้ังคร้ังน้ีจะเป็นกิจกรรมท่ี

จะแสดงพลังของคนประชาธิปัตย์ออกมา 

เพ่ือสร้างความสามัคคีออกมาให้สามารถ

คว้าชัยชนะในการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ได้ 

จากการท่ีมีการรวมพลังแล้วได้รับชัยชนะ

ในโค้งสุดท้าย ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าพรรค

ประชาธิปัตย์ ถ้ามีพลังสามัคคีก็สามารถท่ีจะ

นำาชัยชนะมาสู่พรรคได้ และคร้ังน้ีก็จะเป็น

อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีจะร่วมกันในการแสดงพลัง

ท่ีจะมาช่วย ดร.เอ้ ในการชนะผู้ว่าฯ กทม.” 

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

เพิ่มเติมว่า ตนมีความเช่ือม่ันในตัวของ 

ดร.สุชัชวีร์ ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้ความ

สามารถ เป็นที่ต้องการของคน กทม.ในยุค

ใหม่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกตำาแหน่ง

ท่ี ได้รับให้มาบริหาร และส่ิงท่ีสำาคัญคือ

ความสามัคคีของคนในพรรครวมถึงผู้ท่ี

สนับสนุนพรรคที่จะช่วย ดร.สุชัชวีร์ให้ชนะ

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ได้ 

ดังนั้น จึงมั่นใจว่าคะแนนเสียงที่หาย

ไปในการเลือกตั้ง ส.ส.ในปี 2562 จะกลับ

มาสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามของ

พรรคอย่างเเน่นอนจากปัจจัยหลายอย่างที่

กล่าวมา และอีกสิ่งหน่ึงที่สำาคัญคือผลงาน

ของรัฐมนตรีของพรรคทุกคน ที่นำาโดยนาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคในช่วงที่

ผ่านมา ก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชน

อีกด้วย.

กองทัพบก • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม มี

รายงานจากกองทัพบกว่า นักโทษที่หนีเรือน

จำา 9 คนน้ี เป็นนักโทษพลเรือนท่ีอยู่ใน

พื้นที่การดูแลของกรมราชทัณฑ์  กระทรวง

ยุติธรรม ท่ีมาขอใช้พื้นท่ีเรือนจำามณฑล

ทหารบกที่ 11 (มทบ.11) จ.นครปฐม

โดยมีหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ ใน

การขอใช้พื้นท่ีเรือนจำาทุ่งน้อย ต้ังแต่มี

สถานการณ์โควิด เพื่อกักตัวนักโทษเป็น

เวลา 21 วัน ก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจำา เพื่อ

คัดกรองโรคโควิด โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรม

ราชทัณฑ์ดูแลเอง ไม่เกี่ยวข้องกับเรือนจำา

มณฑลทหารบกที่ 11 มีแค่มาขอใช้สถานที่

เท่าน้ัน โดยมีการดูแลรักษาความปลอดภัย

ท้ังหมดเป็นของกรมราชทัณฑ์ ปัจจุบันมี

นักโทษพลเรือนท่ีมากักตัวคัดกรองโควิด

จำานวน 276 คน

ทั้ งนี้  พื้นที่ เรือนจำา มทบ.11 ที่

นครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ โดยเป็น

พื้นที่ที่ใช้เป็นเรือนจำา เรือนขังมีทั้งหมด  4 

เรือนขัง ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ และแบ่งให้

กรมราชทัณฑ์ ใช้เป็นพื้นท่ีคุมตัวผู้ต้องขัง 

พลเรือน เพื่อกักตัวดูอาการ 21 วัน ก่อน

ส่งเข้าเรือนจำาราชทัณฑ์จำานวน  2 เรือน

ขัง ในพื้นที่กว่า 4 ไร่ แยกสัดส่วนกับเรือน

ขังของผู้ต้องขังทหารของมณฑลทหารบก

ที่ 11 อย่างชัดเจน โดยกรมราชทัณฑ์ได้มี

การสร้างกำาแพงรั้วสูง 4 เมตรขึ้นมา แยก

สัดส่วนอย่างชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ดูแลเองทั้งหมด.

ปชป.คุยรีดพลังชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

ทบ.แจง9นักโทษแหกคุกมทบ.11เป็นพลเรือน

ทำาเนียบรัฐบาล • รัฐบาลเผย กนอ. 

ร่วมภาคเอกชนเดินหน้าตามนโยบาย 

“นายกฯ” ยกระดับ “นิคมอุตสาหกรรม

อุดรธานี” ให้เป็น Hub Logistic แห่ง

ภูมิภาค ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางรับ-

ส่งสินค้าสู่อาเซียนและจีน

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายธนกร                                       

วั งบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำ านัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

เร่งยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 

ให้เป็นฮับโลจิสติกส์ (Hub Logistic) 

ของภูมิภาค โดยเป็นศูนย์กลางในการ

รับและกระจายสินค้าในภาคอีสานไปสู่

อาเซียนและประเทศจีน ตามนโยบาย

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ในคราวเดินทางตรวจราชการ 

ณ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่าน

มา ด้วยการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม

อุดรธานีให้มีความทันสมัยด้วยการใช้

เทคโนโลยี และดึงดูดนักลุงทุน นัก

ธุรกิจจากต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริม

การสร้างนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อนโยบาย

เศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล โดยมีเป้า

หมายให้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเป็น

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

โฆษกประจำ าสำ านั กนายกรั ฐ 

มนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้มี 

นโยบายส่งเสริมให้แต่ละภูมิภาคมีนิคม

อุตสาหกรรมเป็นของตนเอง เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการรับและขนส่งสินค้า 

โดยนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจะกลาย

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางราง

และโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำา

โขง ช่วยอำานวยความสะดวกและลด

ต้นทุนการขนส่งให้กับลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมอุดรธานีและลูกค้าท่ัวไป 

ท่ีต้องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศใน

กลุ่ม CLMV และจีนตอนใต้ รวมถึงการ

ขนส่งสินค้าทางรางไปยังท่าเรือแหลม

ฉบังและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ทั้งน้ี คาดว่าภายใน

ปี 2568 อุดรธานีจะมีเครือข่ายการ

คมนาคมขนส่งท่ีทรงประสิทธิภาพ ท้ัง

รถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-โคราช-

หนองคาย-เวียงจันทน์-คุนหมิง และ

รถไฟทางคู่ซ่ึงจะช่วยยกระดับการให้

บริการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศ 

ช่วยเพิ่มความแน่นอน และลดเวลาการ

ขนส่งได้ถึงร้อยละ 30 แต่ต้นทุนถูกกว่า 

2 เท่า รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง

ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง

อีกด้วย

นายธนกรกล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็น                                                       

ไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่                                                    

ต้องการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ

รายย่อยสามารถเข้าถึงโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม

อุดรธานีมีแผนพัฒนาก่อสร้างโรงงาน

ขนาดเล็ก (Micro Factory) เพื่อ

สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ SMEs เช่า

ประกอบกิจการ ต่อยอดธุรกิจและยก

ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

รวมทั้งมีสำานักงานบริการเบ็ดเสร็จครบ

วงจร (One Stop Services : OSS) ให้

บริการอนุมัติ อนุญาต ในการประกอบ

กิจการแบบครบวงจรการเดินหน้านิคม

อุตสาหกรรมในภูมิภาค ยังเป็นหน่ึงใน

แผนงานของรัฐบาล ตามเจตนารมณ์

ของนายกรัฐมนตรีท่ีต้องการเห็นการก

ระจายความเจริญและประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคทั่วประเทศด้วย.

คนอุดรธานีเตรียมเฮ

ยกระดับ‘ฮับ’ภูมิภาค

ฉบับใหม่นี้ ไม่มีกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ผิด

กฎหมายแล้ว  

ทัง้นี ้สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากนีก้ระทรวง

สาธารณสุขจะประกาศรายชื่อบัญชียาเสพ

ติดฉบับใหม่ทั้ง 5 ประเภท โดยจะไม่มีกัญชา

อยู่ในนั้น กำาหนดให้สารสกัดกัญชาที่มีทีเอชซี

เกินกว่า 02% เท่านั้นจึงจะเป็นยาเสพติด แต่

หากเป็นผลิตภัณฑ์น้ำามัน สารสกัด ผลิตภัณฑ์

สบู่ เครื่องสำาอาง อาหารเสริมที่มีค่าทีเอชซี

ต่ำากว่า 0.2% สามารถใช้ได้ทั้งหมด และนี่

ไม่ใช่มาตรฐานที่สาธารณสุขหรือประเทศไทย

กำาหนดขึ้นมาเอง แต่องค์การอนามัยโลกก็

กำาหนดด้วย 

“ที่เราผลักดันได้ไปก่อนหน้านี้ เราบอก

ว่าเฉพาะต้น ราก ใบ กิ่ง ก้าน เท่านั้นไม่ใช่ยา

เสพติด จากนี้ ไป ตั้งแต่ปี 2565  เราจะผลัก

ดันให้ทั้งต้น ราก กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ช่อดอก 

เมล็ด จะต้องไม่อยู่ในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป

ด้วย นี่คือสิ่งที่น่ายินดีที่เราต่อสู้ ให้มันสำาเร็จ 

โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ถูกกระทบจาก

โควิด-19 แบบนี้ เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น 

ประชาชนต้องเร่งทำามาหากิน ถ้าเราไม่มีผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นทางเลือก คนก็จะแย่งกันทำา

อะไรที่เหมือนๆ กัน แต่ถ้าเรามีทางเลือกให้ 

เขาจะพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเอง เกิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ เป็นทางเลือกที่จะช่วย

ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้”นายอนุทินกล่าว  

นายอนุทินกล่าวอีกว่า กระทรวง

สาธารณสุขจะดำาเนินการแก้ไขกระบวนการ

ทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ

ใช้ประโยชน์กัญชาให้มากที่สุด โดยได้ ให้

นโยบาย อย. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักดูแลการ

อนุญาตปลูก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา

ให้อำานวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาขอ

อนุญาตอย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ ฝากให้ทาง อสม.ไปแจ้งให้

พี่น้องประชาชนในชุมชนได้ทราบว่าปัจจุบัน

โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งมีคลินิกกัญชา

เป็นการแพทย์แผนไทยทางเลือกในการดูแล

ประชาชน และหลงัจากนีย้าทีผ่ลติออกมาจาก

สารสกัดกัญชาจะนำามาใช้อย่างถูกต้อง อยู่ใน

บัญชียาหลักให้ประชาชนเข้าได้ผ่านโครงการ 

30 บาทรักษาทุกโรค ที่สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูแลด้วย.  



15สัมภาษณพิเศษ

ดานตางๆ ที่เปนปญหาสําคัญ พรรคคิดวาคะแนนพรรคอาจจะได

มากกวาคะแนนที่จะไดจาก ส.ส.เขตรวมกันแลวประมาณสักหาสิบ

เปอรเซ็นต เชนสมมุติคะแนนที่ผูสมัคร ส.ส.เขตที่ชนะการเลือกตั้ง

ของประชาชาติรวมกันแลวไดประมาณหาแสนคะแนน แตคะแนน

พรรคก็น�าจะเพิ่มมาเปนสักหนึ่งลานคะแนน เพราะดวยระบบบัตร

สองใบ คนอาจไปกาเลือกผูสมัคร ส.ส.เขตพรรคการเมืองอ� น แตใบ

บัตรระบบบัญชีรายช� อ เขาอาจมาลงคะแนนใหพรรคประชาชาติ

ก็ได ซึ่งเร� องนี้เปนหนาที่ของเราที่ตองทําใหประชาชนเห็นวา  ถา

จะแกปญหาของทุกพื้นที่ตองใชนโยบายพรรคและคนของพรรค

ประชาชาติที่เราก็ตองทํางานหนัก 

-ที่ผานมาพอใจบทบาทของพรรคในการเปนพรรครวมฝาย

คานมาสองปกวาอยางไรบาง โดยเฉพาะเร� องการอภิปรายไมไว

วางใจในประเด็นตางๆ เชน เร� องที่ดินเขากระโดง บุรีรัมย หรือ

เร� องประมูลสตอกยาง 1.04  แสนตันใหเอกชน?

 พ.ต.อ.ทวี เลขาธิการพรรคประชาชาติ - ในการตรวจ

สอบการทํางานของรัฐบาล ส.ส.ของพรรคประชาชาติไดรวมลุกข้ึน

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลทุกคร้ังท่ีฝายคานย� นญัตติขอเปดอภิปราย

ไมไววางใจ บางเร� องคือการเอาทรัพยสินคืนใหกับประเทศชาติ โดย

ประเด็นท่ีอภิปรายอยางเร� องท่ีดินเขากระโดง ซ่ึงเปนท่ียุติวาท่ีดิน

หาพันกวาไร  ทางการรถไฟแหงประเทศไทยก็ประกาศวาท่ีเปน

ท่ีดินของการรถไฟฯ แลว เห็นวาท่ีดินบริเวณดังกลาวควรนํามา

คืนใหกับประเทศ ซ่ึงในเชิงมูลคาก็เปนสวนหน่ึง ขณะเดียวกันใน

เชิงเร� องความยุติธรรม ความกลาหาญ การทําใหกฎหมายตองเปน

กฎหมาย การรักษาทรัพยสมบัติของแผนดิน เร� องเหลาน้ีตองมีการ

ดําเนินการตอไป ซ่ึงเร� องดังกลาวปจจุบันอยูท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ

เร� องยางพารา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลิตยางพาราและสงออก

มากท่ีสุดในโลก แตการท่ีมีการประมูลการขายยางพาราตามขอมูลท่ี

อภิปรายไมไววางใจ ท่ีมีการประมูลขายแบบทุมตลาด ตํ่ากวาราคา

ตลาดคร่ึงหน่ึง ทําใหเกษตรกรเดือดรอน ทราบวา ป.ป.ช.ก็มีการเรียก

คนไปไตสวนแลว โดยมีเสนทางการเงิน เสนทางยางไมเปนไปตาม

การประมูล เร� องเหลาน้ีผมเช� อวาส่ิงท่ีใครทําไว กระบวนการยุติธรรม

ตองไปถึง

ส่ิงเหลาน้ีพรรคประชาชาติไมไดมีเร� องสวนตัวกับใคร แตเปน

เร� องท่ีเปนสมบัติหรือเปนภาษีอากรของประชาชน เปนทรัพยของ

ประชาชนทุกคน สวนการตรวจสอบในเร� องอ� นๆ  พรรคประชาชาติ

สําหรับนโยบายพรรคประชาชาติที่จะนํามาใชในการหา

เสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้น พ.ต.อ.ทวี-เลขาธิการพรรคประชาชาติ 

กลาววา นโยบายพรรคที่ใชในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาเกิด

จากการระดมความคิดเห็นรวมกันของหัวหนาพรรค, กรรมการ

บริหารพรรค และสมาชิกพรรค แตเน� องจากนโยบายของเรา

ยังไมไดนํานโยบายไปใช โดยตรง เพราะพรรคประชาชาติเปน

พรรคฝายคาน  อยางไรก็ตาม เช� อมั่นวาหากใชนโยบายพรรค

ประชาชาติไปบริหารประเทศ คิดวานโยบายของเราแกปญหา

ของประเทศได 

...อยางนโยบายเร� องหนึ่งที่พรรคใหความสําคัญคือ เร� อง

ของ คน-การใหความสําคัญกับคน ดังนั้น งบประมาณที่ใชไป

กับคนจะตองไมคิดเร� องกําไร ขาดทุน เพราะการพัฒนาคนให

มีคุณภาพทําใหประเทศเดินไปขางหนา พรรคประชาชาติจึง

เนนเร� องความยากจนของคนในประเทศตองเปนศูนย คนใน

ประเทศตองดําเนินชีวิตอยูได ซึ่งหลักสําคัญคงหนีไมพนเร� อง 

หลักสวัสดิการของรัฐ เชนเราเคยกําหนดนโยบาย บํานาญถวน

หนา คือคนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปควรจะมีบํานาญอยางนอย 

3,000 บาท เพราะหากให 3,000 บาทกับคนที่อายุเกิน 60 ป

ขึ้นไปที่มีประมาณ 11 ลานคน พวกเขาจะไดไมตองหวงอะไร

มาก คือไมวาจะเปนคนยากดีมีจนควรใหเขามีตรงนี้ อันที่สอง

คือตั้งแตเกิดจนถึงเชิงตะกอน เราตองดูแลประชาชนในดาน

ตางๆ เชน เร� องการศึกษา ที่ใหเรียนฟรี  การเรียนที่มีคุณภาพ 

และรัฐตองเขาไปดูแลเร� องปจจัยสี่ รวมถึงตองทําใหเร� องความ

เหล� อมล้ําของคนในประเทศตองเหลือนอยที่สุด ไมใชเหล� อมล้ํา

มากที่สุด ควรทําใหความเหล� อมล้ําและการผูกขาดตองไมมี 

พรรคประชาชาติจึงมีนโยบายเร� อง การกระจายอํานาจ 

เพราะแมทุกพรรคการเมืองจะพูดเร� องกระจายอํานาจทุกพรรค 

แตพอเขาไปเปนรัฐบาลไมกลาทํา เพราะคนท่ีจะรูปญหาของพ้ืนท่ี

ตางๆ ท่ัวประเทศ ไมมีใครจะรูดีเทากับคนในพ้ืนท่ี ทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน แตรัฐบาลปจจุบันไดขยาย

อํานาจโดยไปยึดทองถ่ินโดยการปกครองสวนภูมิภาค โดยเอา

สวนราชการของตัวเองไปยึดและขยาย  โดยมีวัตถุประสงคเพ� อ

ตองการงบประมาณ 

...แมพรรคประชาชาติจะไมไดเปนรัฐบาล แต ส.ส.ของ

พรรคคือ นายซูการ โน มะทา ส.ส.ยะลา ก็เปนประธานคณะ

กรรมาธิการการกระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถ่ิน และ

การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ทําใหเราเห็นไดชัดเลยวาเวลา

ประชาชนเดือดรอนมีปญหาเดือดรอนในเร� องตางๆ เขาจะนึกถึง

นายก อบต., นายกเทศบาล, นายก อบจ. เขาไมไปหานายก

รัฐมนตรีหรือ รมว.มหาดไทยเพราะไกลเกินไป 

เร� องท่ีสาม เร� องสุขภาพ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือทํา

อยางไรใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีคุณภาพความเปนอยูท่ีดี  โดย

นโยบายท่ีใชหาเสียงคร้ังท่ีแลว พรรคชูนโยบายเร� อง การปฏิรูป

ท่ีดิน เพ� อทําใหเกษตรกรไดมีกรรมสิทธ์ิและท่ีดินเปนของตัวเอง 

เพราะอยางรัฐบาลชุดน้ีก็มีการนําท่ีดินไปใหนายทุน คนรวยเยอะ 

ทําใหคนเหลาน้ีเวลาพัฒนาท่ีดินก็จะนึกถึงคนรวยกอน 

เร� องท่ีส่ี การทําใหราชการสวนบนเล็กลง รัฐราชการควร

จะหมดไป ไมใชแบบท่ีทําปจจุบันท่ีขยายอํานาจ ต้ังกรมกองไม

หยุดหยอน เพราะพอต้ังกรมกองก็จะตามมาดวยการต้ังสํานักงาน 

การใหตําแหน�งตางๆ และตามดวยรถยนตประจําตําแหน�ง 

เร� องท่ีหา ซ่ึงพรรคเห็นวาเปนเร� องใหญ คือความยุติธรรม-

ความเปนธรรม ตองไมมีสองมาตรฐาน  

“ท้ังหมดคือส่ิงท่ีพรรคประชาชาติเห็นวาคือปญหาของ

ชาติ ซ่ึงบางเร� องอาจเปนนโยบายเดิมท่ีเคยใชหาเสียงตอนป 2562 

พรรคก็จะมีการนํามาปรับ โดยหลังจากน้ีจะมีการระดมความคิด

เห็นเพ� อทํานโยบายพรรคตอไป เพราะเราเช� อวานโยบายเดิมท่ีเคย

ใชหาเสียง ประมาณ 80-90 เปอรเซ็นต หากนําไปใชจะสามารถแก

ปญหาของประเทศได” เลขาธิการพรรคประชาชาติกลาวอยางม่ันใจ 

เม� อถามถึงนโยบายของพรรคประชาชาติในเร� องการพัฒนา

และแกปญหาตางๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ยะลา-

ปตตานี-นราธิวาส เร� องดังกลาว พ.ต.อ.ทวี-เลขาธิการพรรค

ประชาชาติและอดีตเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. ใหคําตอบวา ปญหาในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต พบวาจนถึงปจจุบันปญหาเดิมที่เคยมีอยู

ถึงตอนนี้ก็ยังไมไดรับการแกไข โดยเฉพาะปญหาที่ประชาชนเขา

รูสึกวาเขาถูก กดทับ ประชาชนยังมีความรูสึกวาไมไดรับความเปน

ธรรม เชนเวลาจะออกจากบานไปบางสถานที่เชนที่นราธิวาส ผม

ไปลงพื้นที่กับ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ คือนายกูเฮง ยาวอ

หะซัน พบวาดานตรวจยังเยอะกวาเดิมดวยซ้ํา ทําใหเห็นไดเลยวา 

ถึงตอนนี้ปญหาเดิมในพื้นที่ยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร เพราะ

รัฐบาลชุดปจจุบันยังยึดความมั่นคงของทหาร คือ กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.เหนือความ

มั่นคงของประชาชน ซึ่งความมั่นคงของประชาชนคือเขาอยากมี

อิสระ มีเสรีภาพในการดําเนินชีวิตและการทํามาหากิน ไมถูกกดทับ 

นอกจากนี้มองวา ปญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปญหาดานอ� นๆ ก็เหมือนกับพื้นที่อ� น เพียงแตวาพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเราคือผูผลิต เชนเปนผูผลิตทางการเกษตร ผล

ไมอยางทุเรียน โดยเราพบวารัฐบาลชุดปจจุบันมองขามในสวนนี้

ไป คือผลผลิตออกมามากแตราคาไมดี เพราะรัฐบาลไมไดมองใน

เร� องการพัฒนา การสรางโอกาส ยกตัวอยางเชนทุเรียนที่จังหวัด

ยะลา มีจํานวนมาก  แตขายไดในราคาที่ต่ํากวาทุเรียนหลังสวน

เกือบสิบบาท เพราะรัฐบาลไมจริงใจในการเขาไปชวย เชนการทํา

ตลาดกลาง, มีหองเย็นเหมือนที่อ� นๆ ซึ่งหากรัฐบาลทําใหเกษตรกร

ที่ทําการเกษตรหรือทําประมง ที่เขามีความรูแตยังขาดการเขา

ถึงโอกาส ซึ่งโอกาสที่เขาไมถึงดังกลาวสวนหนึ่งเปนเพราะไปติด

กับเร� องกฎหมายความมั่นคง ยังมีความหวาดระแวงของหน�วย

ราชการมากเกินไป 

...เช� อวานโยบายเกี่ยวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

ของพรรคประชาชาติที่จะออกมาตอนเลือกตั้ง ประชาชนเขาจับ

ตองได เพราะพรรคใหความจริงใจ ทําจริงจัง และเปดโอกาสให

คนในพื้นที่ไดมีโอกาสพัฒนาและสรางสันติภาพ  โดยไมตองถูก

ครอบงําจากคนที่มีความคิดที่เขาอาจยังไมเขาใจคนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ที่จริงๆ เขามีความรูความสามารถอยูแลว ทั้งหมด

คือนโยบายของพรรคประชาชาติที่จับตองได ซึ่งรวมถึงนโยบายการ

พัฒนาดานการศึกษา การสรางสันติสุข 

-ถาพรรคประชาชาติเปนรัฐบาล จะมีนโยบายในการเขาไป

แกปญหาและพัฒนาพื้นที่ในสามจังหวัดภาคใต ที่เปนเร� องเรง

ดวนควรตองทําโดยทันทีคืออะไร? 

พ.ต.อ.ทวี - ปญหาเรงดวนวันนี้ จริงๆ ผมยังคิดวาก็คือ

การที่รัฐตองเปดโอกาสใหมีการ กระจายอํานาจ ไปใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพราะวันนี้ยังเปนแคการมอบอํานาจใหสวน

ภูมิภาค แตตองไปดูวาจะทําอยางไรเพ� อใหทองถิ่นมีงบประมาณ

และสามารถเขาไปดูแลประชาชน คือตองทําใหประชาชนมีความ

สุขกอน 

สวนเร� อง ความขัดแยง ซึ่งความขัดแยงดังกลาวไมไดเปน

แคความรูสึกของรัฐเทานั้น แตตองใหทุกคนเขามารวมแกปญหา

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ประชาชนยังรูสึกถูกกดทับ 

ไมไดรับความเปนธรรม

เปนพรรคการเมืองท่ีมีความชัดเจน เพราะพรรคมีความคิดอยูอันหน่ึง

วา หากเปนเร� องท่ีเปนความเดือดรอนของประชาชน พรรคอ� นอาจ

เก๊ียะเซียะหรือสมยอมกันได แตพรรคประชาชาติเปนตัวของตัวเอง 

เพราะความเดือดรอนของประชาชนมีความสําคัญกวาความเดือด

รอนของคนในพรรคอีก เพราะเราเปนตัวแทนของประชาชน 

-ประเมินสถานการณการเมืองตอจากนี้อยางไร โดยเฉพาะ

มองวามีความเปนไปไดหรือไมที่สภาอาจจะอยูไมครบสี่ป มีการ

ยุบสภาเกิดขึ้นกอน?

วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ - การ

ประเมินวานายกฯ จะยุบสภาหรือไม ในสวนของพรรคประชาชาติ

และประชาชนท่ัวไปอยากจะเปล่ียนรัฐบาล  ความจริงหากเปล่ียน

ต้ังแตวันพรุงน้ี ประชาชนก็จะไดประโยชนต้ังแตวันพรุงน้ีเปนตนไป 

เราเสียเวลากับรัฐบาลท่ีไมมีฝมือ รัฐบาลท่ีออนแอ รัฐบาลท่ีสรางหน้ี

สินใหกับประเทศชาติตอนน้ีมากกวาส่ีลานลานบาทแลว จนกระท่ัง

ตองขอใหมีการขยายเพดานหน้ี สวนดานเศรษฐกิจ พบวาการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของเราตอนน้ีเราตํ่าท่ีสุดในอาเซียน เพราะฉะน้ันการท่ี

รัฐบาลพยายามจะอยูตอไปจนกระท่ังถึงการเลือกต้ังคร้ังหนา ผมคิด

วาประโยชนไมไดเกิดข้ึนเลย ดังน้ันถาเรียกรองได ก็ใหยุบสภาเลือก

ต้ังใหม เพ� อจะไดมีรัฐบาลใหมน�าจะดีท่ีสุด 

สวนวาจะมีการยุบสภา หรือสภาจะอยูครบเทอมหรือไม  

ปญหาอยูที่รัฐบาลอยางเดียวเลย พรรคประชาชาติแมเราจะเปน

พรรคเล็ก แตทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาลไมวาจะเปนการอภิปรายไม

ไววางใจ ถาใหความเปนธรรมแลวมีการประเมินผล ผมคิดวาพรรค

ประชาชาติทําหนาที่ไมแพพรรคขนาดกลางหรือพรรคขนาดใหญ 

โดยขอมูลที่คนของพรรคประชาชาติอภิปรายไมไววางใจเปนขอเท็จ

จริง เราจึงสามารถย� นตอ ป.ป.ช.ตอได และเร� องอาจไปถึงศาลคดี

ทางการเมืองในเร็ววันนี้ การเลือกตั้งรอบหนาพรรคประชาชาติจะ

ตอสูตอไป เพ� อใหมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพเพ� อเขาไปแกปญหาของ

ประเทศ 

-การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ส.ส.เขตที่มีอยูปจจุบันจะอยูกันครบ

หรือไม และจะมี ส.ส.หรือนักการเมืองจากพรรคการเมืองอ� นเขา

มาอยูกับพรรคประชาชาติหรือไม?

พ.ต.อ.ทวี-เลขาธิการพรรคประชาชาติ - ขอย้ําวาคนใน

พรรคประชาชาติเราอยูรวมกันดวยอุดมการณ และพวกเรามีความ

รัก ความสามัคคี เพราะวาคนในพรรคมีเปาหมายที่ตรงกันคือ การ

ใหความสําคัญกับเร� องปญหาความเดือดรอนของประชาชน และ

ดวยอุดมการณแบบนี้พรรคเราจึงอยูรวมกันอยางมีความสุข เรา

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมาก 

จากคําถามดังกลาว ทําให ส.ส.เขตของพรรคประชาชาติรวม 

5 คน ซึ่งทั้งหมดเปน ส.ส.ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่อยู

รวมในวงสัมภาษณครั้งนี้ดวย ตางใหสัมภาษณยืนยันที่จะอยูรวม

กับพรรคประชาชาติตอไปในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ยกตัวอยางอาทิ 

กูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.เขต 3 นราธิวาส พรรคประชาชาติ 

โดยเขาบอกวา ผมบอกตรงๆ วาเลนการเมืองถึงปจจุบันรวม

เวลาเกือบยี่สิบป ซึ่งในการมาอยูกับพรรคประชาชาติ เราได

คะแนนที่บริสุทธิ์ ในการเลือกตั้งที่ผานมาตองบอกเลยวา  เราเปน

พรรคการเมืองที่มีงบนอยมาก แตเราก็ผานเขามาไดดวยความ

ศรัทธาจากประชาชน ที่ผานมาพวกเราในทีมที่เปน ส.ส.เขตของ

ประชาชาติ มีการพูดคุยกันตลอด มีหลายพรรคมาทาบทามหรือ

มาขอ แตหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรคก็ย้ํากับพวกเราเสมอวา 

หากวันขางหนาถาพวกเราจะไป ถาวันไหนพวกเราไมอยูพรรค ขอ

ใหไปเปนทีม อยาไปคนเดียว เพราะเราจะไมมีคา จะไมมีความ

หมาย ทานบอกมาตลอด  และวันนี้พวกเราไดรับการยืนยันวา ทาง

หัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคจะสูตอไป สําหรับผมเองยืนยัน

ผมจะสูตอไปเพ� อพรรคประชาชาติ 

เม� อถามถึงวา มีพรรคการเมืองอ� นมาติดตอหรือมาให

เง� อนไขตางๆ เพ� อใหยายไปอยูดวยหรือไม กูเฮง-ส.ส.นราธิวาส 

3 สมัย ยอมรับวา ก็มีครับ แตโดยมารยาทผมไมขอบอกวาเปน

พรรคการเมืองไหน และจํานวนที่เสนอคือเทาใด ก็มีมาตลอด แต

พวกเรายืนยันวา วันนี้ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตมีราคาแพงกวาคาตัวของ ส.ส. 

จากคําตอบดังกลาว วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรค

ประชาชาติ กลาวเสริมวา ที่เสนอกันเสนอเปนกลวยเยอะ แตพวก

เราที่อยูกันที่นี่ เราเปน ส.ส.ที่ไมกินกลวย เรากินขาว และขาวนั้น

เราตองกินรวมกับประชาชน เราทองอิ่ม ประชาชนก็ตองทองอิ่ม

ดวย ไมใชวาไปเลือกกินกลวยที่แจกกันในสภา. 

 โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

เพ� อลดความขัดแยง สิ่งที่เคยสรางไวอยางเร� อง การพูดคุย ก็

ตองมี โดยตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามารวมพูดคุย ผมเช� อ

วาเร� องพวกนี้หากเกิดความเขาใจทุกอยางมันก็จะไปได ซึ่งจะ

ทําใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตกลับมาเปนโอกาส เน� องจาก

เรามีความเช� อมโยง เพราะเมืองพื้นที่ชายแดนนั้นยิ่งใหญ และ

จะเปนโอกาสใหกับพื้นที่อ� นๆ ดวย  เพราะพื้นที่ชายแดนภาค

ใตเรามีทั้งเกษตร ประมง และที่สําคัญในพื้นที่มีคนที่มีความรู

คอนขางมาก ก็ทําใหเราสามารถที่จะคาขายกับประเทศในแนว

ชายแดนและพื้นที่ตางๆ ได จะเปนการสรางความเขมแข็งให

ประเทศดวย 

ดาน วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ 

กลาวเสริมในคําถามเดียวกันน้ีวา เร� องท่ีถามวาหากพรรค

ประชาชาติไดมีโอกาสรวมรัฐบาล แลวจะเขาไปแกปญหาใน

พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเรงดวนน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีผมคิด

วาเราตองทําใหได น่ันก็คือตองทําใหรายไดจากผลิตผลของชาว

บานใหมีราคาสูงข้ึน เอางายๆ อยางเร� อง ราคายางพารา ท่ีเปน

พืชหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต ปรากฏวาราคายางพารา

ต้ังแตรัฐบาลชุดปจจุบันเขามาบริหารประเทศในชวงเจ็ดปท่ีผาน

มา พบวาราคายางพารามีราคาตกตํ่าตลอด ซ่ึงในความเปน

จริงแลวยางพารามีเพียงไมก่ีประเทศเทาน้ันท่ีผลิต แตการใช

ยางพารามีการใชกันท่ัวโลก  เชนไปผลิตเปนยางรถยนต โดยท่ี

ประเทศไทยคือประเทศ 1 ใน 3 ประเทศผูผลิตยางพาราราย

ใหญ แตเราไมไดมีการพูดคุยกันแลวทําใหราคายางพาราสูงข้ึน 

ท้ังท่ีผลิตผลจากยาง เชนยางรถยนตและผลิตภัณฑอ� นๆ มันข้ึน

ตลอดเวลา เชนจากสองพันตอเสนยางแลวขยับไปท่ีสามพัน จน

ตอนน้ีข้ึนมาเปนหาพันแลว แตยางจากราคาเคยอยูท่ีราคารอย

กวาบาท  ตอนน้ีลดลงเหลือ 30-40 บาท มันสวนกับขอเท็จ

จริง หากรัฐบาลชุดปจจุบันมีฝมือ เขาใจประเด็นน้ี ผมคิดวาเรา

สามารถทําใหราคายางพาราข้ึนไปมากกวาราคาตอนน้ีได 

นอกจากนี้เราจะเห็นไดวา คนรุนใหม เด็กเยาวชน

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตวางงาน ไมมีงานทําทั้ง

ที่เขามีความรู บางคนก็เรียนกลับมาจากตางประเทศและที่

กรุงเทพมหานคร แตปรากฏวาพวกเขามีงานทําไมถึงสามสิบ

เปอรเซ็นต สวนเจ็ดสิบเปอรเซ็นตยังวางงานอยู  

...สภาพปญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ มองวาเปนเพราะภาค

รัฐไมไดเขาไปสรางงานของรัฐในพื้นที่ หรือชักชวนนักลงทุน

ไปลงทุนเพิ่มเพ� อใหคนรุนใหมไดทํางาน หรือไมก็ใหทุน

แบบ  Start up เพ� อสรางโอกาสใหคนไดทํางานในพื้นที่มาก

ขึ้น  เพราะเรามีคนที่มีศักยภาพ มีสติปญญา มีกําลัง ภาครัฐ

ก็ตองกระตุนใหคนไปลงทุนในพื้นที่ หรือไมก็รัฐบาลตองลงทุน

เอง หรือทําใหเกิด Start up ในอาชีพใหมๆ เพ� อใหคนรุนใหมๆ 

ในพื้นที่ไดมีงานทํา ปญหาตางๆ ในพื้นที่ก็จะลดลงไปได รวม

ถึงตองเรงแกปญหาเร� องยาเสพติด เพราะตอนนี้ระบาดหนัก

มากกําลังใกลเขาไปใกลๆ สถานศึกษา ปญหาดังกลาวเกิด

ขึ้นก็เพราะปญหาการวางงานอยางที่บอกขางตน  แตสาเหตุ

สําคัญก็เพราะรัฐบาลไมไดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด

อยางจริงจัง จนประชาชนมองวารัฐบาลปลอยปละละเลย เปน

ปญหาที่อันตรายมาก เพราะนอกจากคนในพื้นที่  เยาวชนรุน

ใหมไมมีงานทําแลวยังไปติดยาเสพติดอีก 

พ.ต.อ.ทวี - ที่ถามวา หากพรรคประชาชาติเขามา

เปนรัฐบาลแลวจะทําอะไรทันทีเพ� อพัฒนาพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต อยากสะทอนใหฟงวา คนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีปญหาเร� องการเดินทาง การคมนาคมอยาง

มาก  โดยคนในพื้นที่สวนใหญจะเดินทางดวยรถไฟ ซึ่งเปนสิ่ง

ที่เปนความตองการมากที่สุด เพราะรถไฟเปนระบบคมนาคม

ที่ทุกคนตองใช เราจึงควรจะตองทํารถไฟความเร็วสูงจาก

สุไหงโก-ลกมาถึงหาดใหญกอน แตที่มีอยูแลวคือรถไฟรางคู

ที่เปนรางเดี่ยวตองทําทันที เพราะวาเปนความตองการของ

ประชาชน  เร� องระบบคมนาคมที่รัฐบาลมีนโยบายทํารถไฟ

รางคู ที่จะทําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต การจะทํา

มีความลาชาคือจะทําในชวงป พ.ศ.2572-2579 แตพื้นที่อ� น

ไปทํากอนหมด  เหมือนมองประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนประชาชนชั้นสอง โดยหากรัฐบาลมีใจให

กับประชาชนก็ควรทํากอนหนานั้น จึงตองถามวาทําไมไมทํา

โครงการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตกอน เร� องนี้เปน

อีกหนึ่งนโยบายที่พรรคประชาชาติพรอมผลักดัน เพราะเปน

โครงการที่มีแผนงานอยูกอนแลว. 
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พรรคประชาชาติ-พรอมสูศึกบัตร 2 ใบ 

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ตั้งเปา ส.ส.เขต 10 เกาอี้

นทางการเมืองจะพบวา ชวงที่ผานมาพื้นที่เลือกตั้งภาคใต                          

ถูกจับตามองและพูดถึงอยางมาก หลังผลการเลือกตั้งป 

2562 พรรคการเมืองที่เคยได ส.ส.เขตแบบเปนกอบเปน

กําตอเน� องยาวนานเกือบทั้งภาคอยาง “พรรคประชาธิปตย” ถูก

พรรคการเมืองอ� นเขามาแชรเกาอี้ ส.ส.เขตไปจํานวนไมนอย  ทําให

หลายพรรคการเมืองเริ่มเทน้ําหนักมาใหความสําคัญกับพื้นที่ภาค

ใตมากขึ้น ซึ่งชวงเดือนมกราคมป 2565 ภาคใตก็จะมีการเลือกตั้ง

ซอมที่ชุมพร-สงขลา ที่จะเปนการอุนเคร� องวัดกระแสการเมืองใน

ภาคใตคั่นกลางกอนศึกเลือกตั้งใหญ 

สําหรับ พื้นที่เลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ  

ยะลา, ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งการเลือกตั้งรอบหนาจะมี 

ส.ส.เขตเพิ่มขึ้นจาก 11 ที่นั่งเปน 12 ที่นั่ง ถือเปนอีกโซนเลือกตั้ง

ในภาคใตที่น�าสนใจ โดยเฉพาะกับทาที-การเตรียมความพรอมของ 

พรรคประชาชาติ ที่ได ส.ส.เขตในการเลือกตั้งป 2562 มากที่สุด 

คือ 6 ที่นั่งจาก 11 ที่นั่ง 

การสัมภาษณครั้งนี้ เราไดพูดคุยกับผูบริหารพรรค

ประชาชาติ คือ วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ 

และ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พรอมดวย 

5 ส.ส.เขต และวาที่ผูสมัคร ส.ส.ระบบเขตและบัญชีรายช� อของ

พรรคประชาชาติ ที่ไดเปดที่ทําการพรรคยานดอนเมือง-สรงประภา 

ใหสัมภาษณและพูดคุยกับเรา 

บทสัมภาษณเริ่มดวยการที่ วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนา

พรรคประชาชาติ เกริ่นนําวา การเตรียมคัดเลือกตัวผูสมัคร 

ส.ส.ของพรรคประชาชาติ เม� อดูจากการเลือกตั้งเม� อป  2562 

พรรคไดสงผูสมัครลงเลือกตั้งระบบเขตประมาณสองรอยกวาเขต

เลือกตั้ง โดยพรรคมีการเก็บขอมูลผลคะแนนของผูสมัครแตละ

คนไว และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ผูสมัครคนใดที่ยังอยูกับพรรค

ประชาชาติและคะแนนเสียงคอนขางดี ก็อยูในสวนที่พรรคจะนํา

มาพิจารณาสงลงเลือกตั้งอีกครั้ง 

...การทํางานของพรรคประชาชาติทั้งการทํางานในและ

นอกสภาผูแทนราษฎร คนของพรรคประชาชาติทํางานอยางเต็ม

ที่ ถึงตอนนี้พบวามีคนย� นความจํานงขอลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรค

ประชาชาติเขามาแลวหลายภาค-หลายเขตเลือกตั้ง  โดยหลังจาก

รัฐสภามีการแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับ

คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคการเมืองแลวเสร็จ มี

การประกาศใชอยางเปนทางการ  พรรคจะมีการตั้งคณะกรรมการ

สรรหาผูสมัคร ส.ส.ทั่วประเทศตอไป 

-สนามเลือกตั้ง ส.ส.เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

พรรคตั้งเปาหมายไวอยางไร?

วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ - การ

เลือกตั้งเม� อป 2562 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมี ส.ส.เขต 

11 ที่นั่ง พรรคประชาชาติไดมา 6 ที่นั่ง คือไดมาครึ่งหนึ่งก็ถือวา

พรรคประชาชาติไดครองเสียงขางมากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต แตการเลือกตั้งรอบหนาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะ

มี ส.ส.เขตเพิ่มขึ้นเปน 12 ที่นั่ง  พรรคมั่นใจวาจะไดคะแนนเสียง

มากกวาการเลือกตั้งครั้งที่แลว 

“จากจํานวน 12 ที่นั่งของ ส.ส.ระบบเขต พรรคประชาชาติ

มั่นใจวาเราจะไดอยางนอย 10 ที่นั่ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผาน

มา นอกจากประชาชนใหโอกาสคนของพรรคประชาชาติแลว จะ

พบวาอีกหาเขตเลือกตั้งที่พรรคประชาชาติไมไดรับเลือก เม� อไปดู

คะแนนเสียงพบวา ผูสมัครของพรรคประชาชาติไดมาอันดับสอง

หมดทั้งหาเขตที่พรรคไมไดรับเลือก โดยบางเขตแพแคหลักรอย  

บางเขตก็แคหลักพัน ไมมีที่แพเกินกวาหาพันคะแนน 

ดังนั้น หากเรงขึ้นมาก็จะทําใหผูสมัครของพรรคประชาชาติ

จากที่เคยไดอันดับสอง ก็จะขึ้นมาเปนที่หนึ่งได สวนหกเขตที่พรรค

มี ส.ส.อยู ก็มั่นใจวาจะไดรับเลือกตั้งเขามาอีก เพราะที่ผานมา

การทํางานของเราในพื้นที่สอบผานแน�นอน จึงเปนโอกาสที่พรรค

ประชาชาติจะได ส.ส.ในพื้นที่ตามที่ตั้งเปาไวได”

-กรณีมี ส.ส.เขตบางคนของพรรคที่ ไปทํากิจกรรมการเมือง

กับพรรคการเมืองอ� น รวมถึงคนที่เคยอยูกับพรรคแลวตอนนี้ลา

ออกไปอยูกับพรรคการเมืองอ� น จะมีผลในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

หรือไม?

วันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ - สําหรับ 

ส.ส.เขตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของพรรค ที่ผานมาก็อยู

กับพรรคประชาชาติมาตลอด เพียงแตมี ส.ส.รายหนึ่ง ที่ความจริง

ออกจากพรรคเรากอนหนานี้แลว คือ ส.ส.เขต 3 ปตตานี ที่ไปอยู

พรรคพลังประชารัฐ สวนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น นอกจาก ส.ส.คน

ดังกลาวแลว ไมมีใครไปอยูพรรคการเมืองอ� น 

สวนที่อาจจะมีคนที่ไมไดเปน ส.ส.ปจจุบันไดเปดตัวไปอยู

พรรคการเมืองอ� นแลว สิ่งนี้มองวาเปนเร� องปกติธรรมดา  เพราะ

บางคนที่ไมไดเปน ส.ส. เปนอดีต ส.ส. อยากไปลงสมัคร ส.ส.เขต

ในนามพรรค แตพื้นที่ดังกลาวไมวาง เขาก็ออกไป สวนจะมีผลตอ

พรรคประชาชาติหรือไม หากดูจากคะแนนนิยม ความศรัทธาของ

ประชาชนที่มีตอพรรคเพิ่มขึ้น คิดวาการตอสูกันเปนเร� องธรรมดา 

แตจะไมมีผลทําใหพรรคประชาชาติไดจํานวน ส.ส.เขตลดลง หรือ

ไมได ส.ส.เขตเพิ่มขึ้นจากที่พรรคตั้งเปาหมายไว พรรคก็จะทําใหดี

ที่สุดและขึ้นอยูกับความศรัทธาของประชาชน รวมถึงผลงานของ

พรรคดวย 

-เร� องกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากบัตรใบเดียว

เปนบัตรสองใบ ที่คนมองกันวาไมเปนผลดีตอพรรคขนาดเล็ก 

พรรคจะปรับตัวสูศึกบัตรสองใบอยางไร? 

วันมูหะมัดนอร มะทา - คนมองกันวาการใชบัตรสองใบ

ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาดใหญ 

แตเราคิดวาไมไดทําใหพรรคประชาชาติเสียเปรียบ เพราะพรรคมี 

ส.ส.เขตหกคน มี ส.ส.บัญชีรายช� อหนึ่งคน

 ฐานของพรรคประชาชาติเปนฐานของ ส.ส.เขต บัตรสองใบ

ทําใหมีการเพิ่ม ส.ส.เขตมากขึ้น จากเดิมมี 350 คน  เพิ่มเปน 400 

คน แลวลดจํานวน ส.ส.ปารตี้ลิสตลงจาก 150  คน เหลือ 100  

คน ซึ่งการลดลงดังกลาวพรรคประชาชาติมี ส.ส.บัญชีรายช� อหนึ่ง

คนอยูแลว จึงไมไดมีผลอะไรกับพรรค 

“เพราะฉะนั้น บัตรสองใบสําหรับพรรคการเมืองขนาดเล็ก 

ในสวนของพรรคประชาชาติเราไดเปรียบมากกวาเดิม”

...การเลือกตั้งป 2562 ที่ใชบัตรใบเดียว โดยไมไดแยก

คะแนน ส.ส.เขตกับบัญชีรายช� อ เม� อไปดูจากคะแนนรวมทั้งหมดที่

พรรคประชาชาติได พบวาไดมาประมาณ 485,000  คะแนน แต

เม� อใชบัตรสองใบ หากดูจากฐานคะแนนเสียงดังกลาวแลว การ

เลือกตั้งที่จะมีขึ้นเม� อพรรคสงคนลงสมัคร ส.ส.เขตตางๆ และบาง

เขตแมไมไดสงผูสมัคร แตประชาชนก็ยังเลือกปารตี้ลิสตของพรรค

ได ก็คิดวาพรรคจะไดคะแนนที่นํามาคิดในระบบปารตี้ลิสตมากขึ้น 

การเลือกตั้งครั้งที่ผานมา ฐานคะแนนในการคิดจํานวน  

ส.ส.บัญชีรายช� ออยูที่ประมาณ 70,000 คะแนน แตกติกาใหมมี

การประเมินวาน�าจะอยูที่ประมาณ 300,000-350,000  คะแนน

ตอปารตี้ลิสตหนึ่งที่นั่ง พรรคประชาชาติตั้งเปาไววาพรรคน�าจะได 

ส.ส.ปารตี้ลิสตอยางนอยสัก 3-5 ที่นั่งหรือมากกวานั้น แตสําหรับ

พรรคการเมืองที่เคยไดแต ส.ส.บัญชีรายช� อจากการเลือกตั้งเม� อป 

2562 เม� อกติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนไปก็อาจทําใหได ส.ส.บัญชีราย

ช� อลดลงได  

-จากกติการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหพรรคขนาดเล็ก

มีการยุบพรรคเพ� อไปอยูกับพรรคใหญ ถาหากจะมีพรรคการเมือง

ขนาดเล็กบางพรรคมาพูดคุย แลวขอยุบมารวมกับพรรค

ประชาชาติจะเปนไปไดหรือไม?

พ.ต.อ.ทวี เลขาธิการพรรคประชาชาติ - ยืนยันไดวาพรรค

ประชาชาติไมมีแนวคิดจะไปรวมกับพรรคการเมืองใด  สวนหาก

จะมีพรรคการเมืองอ� นมาขอรวมกับพรรคประชาชาติ  ถาหาก

มีอุดมการณและเห็นวามาแลวจะเขาไปรวมกันแกปญหาของ

ประเทศได ทางพรรคก็พรอมจะคุยกับทุกพรรค  แตถาจะนําพรรค

ประชาชาติไปรวมกับพรรคการเมืองอ� น ยืนยันวาไมมีอยูในความ

คิด เน� องจากเราทําพรรคประชาชาติมา  ตอนนี้เราก็เปนพรรค

อันดับ 7 ของประเทศ จากที่มีพรรคการเมืองจดทะเบียนรวมรอย

กวาพรรค และเลือกตั้งที่ผานมามีพรรคการเมืองสงคนลงเลือกตั้ง

ประมาณแปดสิบกวาพรรค  เราก็ได ส.ส.เขามาจํานวนหนึ่ง 

จากประสบการณการเลือกตั้งเม� อป 2562 ที่มีบางพื้นที่

เลือกตั้ง ผูสมัครของพรรคประชาชาติคะแนนที่ไดแพไมเยอะ  

ผนวกกับความนิยมที่คนมีตอพรรคประชาชาติ โดยที่พรรคตั้งเปา

หมายไววาอาจจะได ส.ส.เขตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

ประมาณ 10 คน และเรามีนโยบายของพรรคที่จะเขาไปแกปญหา

การเลือกต้ังเม� อป 2562 พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตมี ส.ส.เขต 11 ท่ีน่ัง                                                                                              

พรรคประชาชาติไดมา 6 ที่นั่ง ไดมาครึ่งหนึ่งก็ถือวาพรรคไดครองเสียง

ขางมากในพื้นที่ แตการเลือกตั้งรอบหนาจะมี ส.ส.เขตเพิ่มขึ้นเปน 12 ที่นั่ง 

พรรคประชาชาติมั่นใจวาจะไดอยางนอย 10 ที่นั่ง 

ใ
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