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‘หมอยง’ฟนธง!
เดลตาถูกกลืน
กาฬสินธุปวน
ทําเนียบรัฐบาล • ยอดผูติดเชื้อโควิด
และเสียชีวิตในไทยยังทรงตัว เปด
ไทม ไลนอธิบดีกรมสรรพากรหลังติด
เชื้อ “หมอยง” ใหเตรียมใจโอมิครอน
ในไทยจะตองเกิดขึ้นในไมชานี้ มา
แทนที่เดลตาอยางแน�นอน คลัสเตอร
กาฬสินธุ โดนแลว 64 ราย มี 45 คน
รอลุนใช โอมิครอนหรือไม
เม�อวันที่ 25 ธันวาคม 2564
ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ ก ารแพร
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโร
นา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
ประเทศประจําวันวา พบผูปวยราย
ใหม 2,766 ราย แบงเปนผูปวยจาก
ระบบเฝ า ระวั ง และระบบบริ ก าร
2,587 ราย ผูปวยจากการคนหาเชิง
รุก 59 ราย จากเรือนจํา 57 ราย และ
ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 63 ราย
รวมยอดผูปวยสะสม 2,207,438 ราย
อยูอันดับที่ 24 ของโลก
มีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย ยอด
สะสม 21,558 ราย เปนชาย 16 ราย
หญิง 14 ราย อายุระหวาง 35-97 ป
เปนชาวไทย 30 ราย โดยอายุ 60 ป
ขึ้นไป 24 ราย อายุต่ํากวา 60 ป มี โรค
เรื้อรัง 5 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง
1 ราย ปจจัยเสี่ยงตอความรุนแรงของ
โรค สวนใหญมี โรคประจําตัว โรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรค
อวน ติดเตียง สวนปจจัยเสี่ยงตอการติด
เชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรูจัก ครอบครัว
อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง
ผูปวยรักษาหายเพิ่มขึ้น 3,805
ราย ยอดสะสม 2,148757 ราย เหลือผู
ปวยรักษาอยู 37,1234 ราย ในจํานวน
นี้มีอาการหนัก 789 ราย และตองใส
เคร�องชวยหายใจ 206 ราย
ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให
แกประชาชน
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จับตาเลือกตั้งซอมกทม.-ภาคใตสะเทือนถึง‘ลุงตู’

พปชร.ยังราวลึก
ปรากฏการณทั้งหมดสะทอนถึง
ปญหาภายใน พปชร.ยังราวลึก
ไรความเปนเอกภาพ การกําหนด
ทิศทางของพรรคและการตัดสิน
ใจทางการเมืองจึงไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ขาดหลักคิดใน
การดําเนินงานทางการเมือง ซึ่ง
จะสงผลถึงความเส�อมศรัทธาของ
ประชาชน และความนิยม
ในตัวนายกฯ ประยุทธ
ในที่สุด
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พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

WHOย้ํา‘โอมิครอน’ถลมโลก

ไทยโพสต • โอมิครอนถลมหนักทั่วโลก
WHO เผยระบาดแลว 110 ประเทศทั่ว
โลก ย้ํายังไมสามารถบอกไดแน�ชัดถึงความ
รุนแรงของเชื้อตัวนี้ ขณะที่เที่ยวบินถูกยกเลิก
ไปแลวมากกวา 4,500 เที่ยวบินทั่วโลก จับตา
อเมริกาทุบสถิติระบาดรายวัน เกาหลีใตเกิด
สภาวะผูปวยลนโรงพยาบาลแลว
องค ก ารอนามั ย โลก (WHO) ออก
แถลงการณเม�อวันที่ 25 ธันวาคม 2564
วา ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนถูก
พบแลวใน 110 ประเทศทั่วโลก และยังคง
แพรกระจายอยางทวีคูณ โดยมีหลายพื้นที่
ที่พบผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นเปนสองเทาใน
ระยะเวลาแคเพียง 2-3 วัน
จากขอมูลลาสุดที่มีอยู มีหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาไวรัสโควิด-19 สายพันธุ โอมิ
ครอนมีความไดเปรียบในการแพรกระจาย
เชื้อมากกวาสายพันธุเดลตา โดยพบวาเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ ใหมกําลังแพรกระจายอยาง
รวดเร็วในประเทศที่มีรายงานพบการระบาด
ในชุมชน
แถลงการณของ WHO ยังเผยวา มี
แนวโนมการเติบโตของการแพรระบาดใน
แอฟริกาใตกําลังลดลง
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‘สิระ’อวมหนัก
จายคืน8.4ลาน
‘ตั้งซอม’เดือด

เจาหนาที่ของศูนยวัคซีนกลางบางซ�อ แตงตัวใหเขากับวันคริสตมาส ตอนรับประชาชนที่มารอรับบริการฉีดวัคซีนปองกันไวรัส
โควิด-19 เข็มกระตุน

‘เมียนมา’ดุ2ปประจําการเรือดําน้ํา2ลํา
ไทยโพสต • ฮือฮา! เมียนมาซุมเงียบรับมอบ
เรือดําน้ําจีน ดานเว็บไซตอาวุธอึ้ง เขาประจํา
การ 2 ลําใน 2 ป พัฒนาขีดความสามารถ
อยางกาวกระโดด
ผูส�อขาวรายงานวา เว็บไซตขาวความ
เคล�อนไหวในวงการอาวุธและความมั่นคง
ทางทหาร ไดนําเสนอกระแสขาวการสงมอบ
เรือดําน้ําจีนชั้น Ming หรือ Type-035B
ของกองทั พ เรื อ จี น ซึ่ ง เป น เรื อ ดํ า น้ํ า ลํ า ที่
สองของกองทั พ เรื อ เมี ย นมา ต อ จากเรื อ

ชั้น Kilo หรือ UMS Minye Theinkhathu ที่
ไดรับมอบจากอินเดียเม�อไมกี่ปกอน ซึ่งกรณี
ดังกลาวตกเปนที่วิพากษวิจารณอยางกวาง
ขวางถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกอง
ทัพเมียนมาจากการสนับสนุนของจีนอยาง
ตอเน�อง และไมเคยปรากฏขาวสารเร�องนี้
มากอน
เ ว็ บ ไ ซ ต T h a i A r m e d F o r c e .
com ระบุวา Type-035B เปนเรือดําน้ําดีเซลไฟฟ า ของจี น ซึ่ ง พั ฒ นามาจากเรื อ ดํ า น้ํ า

ชั้น Type-033 หรือ Project 633 Romeo
ของโซเวียต โดยรุนแรกประจําการในชวง
ป 1975 สวนรุน B ซึ่งเปนรุนลาสุด เริ่ม
ประจําการในป 2000 จนถึงปจจุบัน โดย
มีประจําการในกองทัพเรือจีนจํานวน 5 ลํา
มี ร ายงานว า ข า วดั ง กล า วถู ก นํ า
เสนอในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของเมี ย นมา หลั ง
จาก พล.อ.มิน ออง หลาย นายกรัฐมนตรี
มารับเรือดําน้ําดังกลาวดวยตนเองที่ทาเรือ
บริเวณปากน้ําสาละวิน หลังจากปรากฏภาพ

เรือดําน้ําดังกลาวติดธงจีนที่ถูกแอบถายได
ระหวางแลนผานชองแคบสิงคโปรเผยแพร
ในโซเชียลมีเดีย กอนภาพดังกลาวจะถูก
ลบทิ้ง เน�องจากเปนประเด็นออนไหว และ
เปนเร�องเหนือความคาดหมายในแวดวงผู
ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวด้ า นความมั่ น คง
และการทหารในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ เมียนมามีเปาหมายในการจัดหา
เรือดําน้ําใหครบ 6 ลํา
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รัฐสภา • “สิระ” อวม! เบื้องตนตองจายเงิน
คืนสภา 8.4 ลานบาท ยังเหลือคาเดินทาง
จัดสัมมนานอกสถานที่ สัปดาหหนารู ขณะ
ที่เลือกตั้งซอมเขต 9 กทม. เดือดแน� สงคน
ลงแขงไมต่ํากวา 5 พรรค “ชลน�าน” เช�อเปน
สนามวัดกระแสเลือกตั้งผูวาฯ กทม.
เม�อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 มีรายงาน
จากรั ฐ สภาถึ ง ความคื บ หน า การทวงเงิ น
เดือน ส.ส. และสิทธิประโยชนตางๆ ของ
นายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรค
พลังประชารัฐ คืนสภาผูแทนราษฎร ภาย
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสถานะ
การเปน ส.ส. กรณีมีคุณสมบัติตองหามถูก
คํ า พิ พ ากษาจํ า คุ ก ในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยวา ลาสุดสํานักการคลังไดตรวจสอบ
เงินเดือนและสิทธิประโยชนตางๆ ของนาย
สิระที่ตองจายคืนใหสภาผูแทนราษฎรเสร็จ
เรียบรอยในหลายรายการแลว
ไดแก 1.เงินประจําตําแหน�งและเงิน
เพิ่ม (เงินเดือน) 2.เงินเดือนคาตอบแทนผูชวย
ส.ส.ของนายสิระ 7 คน 3.คาเบี้ยประชุม กมธ.
ชุดตางๆ 4.คารักษาพยาบาล ตั้งแตเดือน มี.ค.
2562 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รวมเกือบ 3 ป พบ
วามีเงินที่นายสิระตองจายคืนแกสภาเบื้องตน
8,490,000 บาท แตยังเหลือการตรวจสอบ
การเบิกจายคาเดินทางและการจัดสัมมนา
นอกสถานที่ของ กมธ.ชุดตางๆ ของนายสิระ
ที่ยังตรวจสอบไมเสร็จ คาดวาจะตรวจสอบ
เสร็จภายในสัปดาหหนา หลังจากนั้นสภาจะ
ทําหนังสือแจงนายสิระอยางเปนทางการวา
ตองคืนเงินใหกับสภาเปนจํานวนเทาใด
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2 ในประเทศ

‘พปชร.’ ในศึกเลือกตั้งซ่อม

สัมพันธภาพระหว่าง
‘มนุษย์’ กับ ‘พระเจ้า’

คุ

(1)
ณลุง ซานตาคลอส ท่านจะ คัมมิง ทู ทาวน์ กัน
หรือไม่ อย่างไร ในปีนี้...ก็ยังพูดลำาบาก!!! แต่ที่
แน่ๆ ก็คือ คริสต์มาส คราวนี้ คงเป็นอะไรที่ออก
จะน่าโหวงๆ เหวงๆ พอสมควร ยิ่งในบรรดาประ
เทศหนาวๆ อย่างยุโรป หรืออเมริกาด้วยแล้ว เมื่อดันต้อง
เจอกับการมาถึงของท่านเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ ใหม่ อย่าง
Omicron แบบชนิดพอดิบ พอดี เล่นเอาใครต่อใครคงต้องหัน
ไป จุงกะเบน-จุงกะเบน ที่บ้านนั่นแหละเป็นหลัก...
(2)
แต่ก็นั่นแหละ...สำาหรับผู้ที่มี พระเยซูคริสต์ หรือมี พระ
ศาสนา อยู่ภายในหัวจิต-หัวใจ ไม่ว่าวัน-เวลา ไม่ว่าความเป็น
ไปของฉากสถานการณ์มันจะหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง ขึ้นช้างลงม้า ไปในลักษณะไหนต่อลักษณะไหนก็แล้วแต่ ก็คงไม่ถึงกับ
ต้องหวั่นไหว ประหวั่นพรั่นพรึง หรือโศกเศร้าเคล้าน้ำาตา ฯลฯ
อะไรกันมากมาย ด้วยเหตุเพราะสิ่งที่เรียกว่า ศาสนา นั้น ไม่
ว่าจะด้วยการเทศน์ การอธิบาย การอบรมบ่มสอน โดย พระ
เยซู พระพุทธเจ้า พระนบีมูฮัมหมัด ไปจนถึง พระฤาษีมนู
อย่างศาสนาฮินดูโน่นเลย ฯลฯ ต่างก็เป็นอะไรที่พอช่วยให้เกิด
ความหนักแน่น แน่วแน่ ความมั่นคง ภายในหัวจิต-หัวใจของ
ใครต่อใครได้เสมอๆ จนไม่ว่าความหมุนเวียน เปลี่ยนผัน ใดๆ
ก็แล้วแต่ ย่อมถือเป็นแค่เรื่องปกติ ธรรมดาๆ แบบชนิด มัน
ย่อมเป็นเช่นนั้นเอง หรือ มันเป็นพรรค์นั้นแหละ อะไรทำานอง
นั้น...
(3)
เหมือนอย่างที่อภิมหานักคิด-นักเขียน ชาวรัสเซีย ผู้
มีนามกรว่า ลี โอ ตอลสตอย ท่านได้ ไล่เรียง เรียบเรียง ไว้
ในข้อเขียน บทความ ซึ่งต่างไปจากการเขียนนวนิยายขณะที่
ท่านเริ่มเข้าสู่วัยแก่ วัยชราพอได้ที่ เมื่อนับร้อยๆ ปีที่แล้ว นั่น
ก็คือข้อเขียน บทความ ว่าด้วยเรื่อง Religion and Morality
หรือ ศาสนาและศีลธรรม ที่บ้านเราโดย สำานักพิมพ์สมิต ได้
มอบหมายให้คุณ อัคนี มูลเมฆ นำามาแปล ถ่ายทอด และตี
พิมพ์เผยแพร่เอาไว้เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว แต่แม้จะกลายเป็น
หนังสือเก่า ที่ใครต่อใครจะเคยเห็น เคยอ่านหรือไม่ อย่างไร
ก็ตามที แต่หลังจากได้คว้าหนังสือเล่มนี้เอามาอ่านตอนนั่งขี้
ตามวาสนาและสันดานของตัวเองแล้ว ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิด
ความโล่งท้อง ความปลอดโปร่ง โล่งใจ ยังถือเป็นตัวช่วยปลุก
ช่วยกระตุ้น ให้เกิดความหนักแน่น แน่วแน่ มั่นคง ยิ่งๆ ขึ้นไป
จนต้องหยิบเอามาเล่าสู่กันฟังไว้ ณ ที่นี้...
(4)
คือคุณปู่ คุณทวด หรือคุณอะไรก็แล้วแต่ อย่างท่าน ลี
โอ ตอลสตอย ท่านได้ ให้คำานิยามถึง ศาสนา รวมไปถึง ศีล
ธรรม ในศาสนาแต่ละศาสนา เอาไว้อย่างน่าคิด สะกิดใจ
และสวยสด งดงาม เอามากๆ หรือสรุปเอาไว้ประมาณว่า ถือ
เป็นสิ่งที่ ไม่ต่างอะไรไปจาก สัมพันธภาพระหว่างมวลมนุษย์
กับความมีอยู่จริงของสิ่งที่เป็นอมตะและนิรันดร์กาล อะไร
ทำานองนั้น หรือที่หนังสือเล่มนี้เขาแปลว่า ภวันตภาพ (Infinite
Being) โดยจะถอดความ แปลความ หรือตีความให้กลายไป
เป็น พระเจ้า พระนิพพาน พระอินทร์ พระพรหม ยมนา
ฯลฯ ใดๆ ก็แล้วแต่ แต่ทันที่มวลมนุษย์ ได้ลุกขึ้นมายืน 2 ขา
กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือได้เกิดความตระหนัก สำานึก ที่
แตกต่างไปจากสัตว์เดียรัจฉานโดยทั่วไป อันนั้นนั่นแหละ...ที่
เชื่อๆ กันว่า สัมพันธภาพ ดังกล่าว ระหว่างมนุษย์กับอะไร
บางสิ่งบางอย่างที่ว่า ได้เริ่มอุบัติขึ้นมาในอารมณ์-ความรู้สึก
ลึกๆ ในสิ่งที่เรียกว่า จิตสำานึก และ จิตไร้สำานึก จนกลายมา
เป็น ศาสนา ติดตัว ติดราก มวลมนุษย์ทั้งหลายนับแต่นั้น
เป็นต้นมา...
(5)
หรือพูดง่ายๆ ว่า...สิ่งที่เรียกว่า ศาสนา นั้น เอาเข้า
จริงๆ แล้ว ต้องถือว่าแทบเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง ส่วนสำาคัญ ที่
ติดตัวมากับมวลมนุษย์ตั้งแต่เกิด แถมคิดจะหั่น จะตัด จะ
เฉือน ออกไปจากตัวตนของใครต่อใคร อย่างการตัดต่อมทอนซิล
หั่นไส้ติ่ง หรือเฉือนริดสีดวงทวาร ฯลฯ ออกจากร่างกาย ย่อม
แทบเป็นไปไม่ได้เอาเลย เพราะมันเป็นสิ่งที่ฝังราก ฝังลึก อยู่
ใน ความเป็นมนุษย์ จนแม้แต่มนุษย์รุ่นก่อนหน้ามนุษย์แบบ
เราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลาย อย่างมนุษย์ นีแอนด์เดอร์ธัล ก็เถอะ
ยังถึงกับทิ้งร่องรอย หลักฐาน ของการมีสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ในตัว
ให้เป็นที่รับรู้ รับทราบ จนตราบเท่าทุกวันนี้...
(6)
แต่กน็ น่ั แหละ...แม้วา่ ไม่อาจจะหัน่ จะตัด จะเฉือน ออก
ไปจากความเป็นมนุษย์ ได้งา่ ยๆ แต่ โดยการอาศัยเทคนิค ความ
รู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ฯลฯ ของโลกยุคใหม่ สังคมสมัย
ใหม่ ในการ กดทับ สิง่ เหล่านีเ้ อาไว้ หรือทำาให้ ลืมๆ เลือนๆ
เพื่อทีจ่ ะชักนำาใครต่อใครไปในทิศทางทีต่ วั เองต้องการ ไปสูค่ วาม
เป็นทาส ไปสูก่ ารรับใช้ผหู้ นึง่ -ผู้ใด ระบบการเมืองหรือระบบ
เศรษฐกิจแบบหนึง่ แบบใด ฯลฯ ก็ตาม เลยทำาให้ สัมพันธภาพ
ดังกล่าว มันจึงเป็นอะไรทีบ่ ดๆ เบลออ์ออ์ ๆ์ ไม่แจ่มแจ้งชัดเจน
หรือถูกเบีย่ งเบน บิดเบือน ไปในทิศทางอื่นๆ จนทำาให้ศาสนา
ต่างๆ มีอนั ต้องเสื่อมลงๆ หรือจนเต็มไปด้วยบรรดาผูท้ ่ีไม่คดิ
นับถือศาสนาใดๆ อีกต่อไปแล้ว...
(7)
อย่างไรก็ตาม...ในช่วงจังหวะใด-จังหวะ เมื่อสิ่งที่ กด
ทับ หรือสิ่งที่เป็นตัวชักจูงให้ ใครต่อใครลืมๆ เลือนๆ มันเกิด
สะดุดหยุดยั้ง ไปในวินาทีไหนต่อวินาทีไหนก็แล้วแต่ จังหวะ
นั้นนั่นแหละ...ที่ สัมพันธภาพ ในลักษณะดังกล่าว ย่อมต้อง
ปรากฏตัวขึ้นมาใน จิตสำานึก หรือ จิตไร้สำานึก ของผู้คนอย่าง
มิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ เหมือนอย่างที่จังหวะใด-จังหวะ
หนึ่งใน ค่ำาคืนแห่งวันคริสต์มาส ไม่ว่าจะปีไหนต่อปีไหน ไม่
ว่าช่วงโควิด-ไม่ โควิด ขณะที่เสียงเพลง จุงกะเบน-จุงกะ
เบน หรือเพลง Silent Night ดังมาแว่วๆ โอกาสที่จะทำาให้
ใครต่อใครเกิดความรู้สึกหนักแน่น แน่วแน่ และมั่นคง หรือ
เกิดความรับรู้ถึงการ มีอยู่จริง ของสิ่งที่เป็น Infinite Being
เป็น อมตะนิรันดร์กาล อย่าง พระเจ้า ย่อมมีความเป็นไปได้
เสมอๆ...
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วงส่งท้ายปีเก่า 2564 เข้าเทศกาลปีใหม่ 2565
บรรยากาศการเมืองไทยคึกคักเป็นพิเศษ
เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) 2 เขต คือ เขต 6 จ.สงขลา
และเขต 1 จ.ชุมพร ในวันที่ 16 ม.ค.2565 และเขต 9
กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมทั้งเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. ซึ่งพรรคการเมืองต่างๆ ได้เตรียมส่งผู้สมัครลงสู้ศึก
กันแล้ว
สำาหรับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เจ้าของพื้นที่เดิม
ในภาคใต้ เคาะชื่อผู้สมัครก่อนใครเพื่อน ส่ง นายอิสรพงษ์
มากอำาไพ เลขาฯ นายก อบจ.ชุมพร ลงเขต 1 จ.ชุมพร
และ น.ส.สุภาพร กำาเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา ลง
เขต 6 จ.สงขลา
ทางด้านพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ส่ง นาย
อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ บุตรชายนายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์
ประธานบริษัท ศรีตรังฯ ผู้ผลิตถุงมือรายใหญ่ของประเทศ
ลงเขต 6 สงขลา และ นายชวลิต อาจหาญ หรือ “ทนาย
แดง” ลงเขต 1 ชุมพร
ส่วนพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เปิดตัวผู้สมัครลงแข่งขัน
ครบทั้ง 2 เขต ได้แก่ นายธิวัชร์ ดำาแก้ว เป็นผู้สมัคร
ส.ส.สงขลา เขต 6 และ นายวรพล อนันตศักดิ์ ผู้สมัคร
ส.ส.ชุมพร เขต 1
ขณะที่ พรรคเพื่อไทย กลับไม่ยอมส่งเลือกตั้งซ่อม
2 เขตดังกล่าว อ้างว่าเป็นการเลือกตั้งที่ ไม่ปกติ เพราะมี
การเลือกตั้งซ่อม อำานาจรัฐเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ ได้รับ
ชัยชนะจึงไม่ส่งลงสู้ศึกด้วย
การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาเป็นประเพณีและ
“มารยาททางการเมือง” ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะหลีกทาง
ให้พรรคเจ้าของพื้นที่ส่งผู้สมัครลงรักษาเก้าอี้เดิม แต่
การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้และเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3
จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา พรรคพลัง
ประชารัฐฉีกมารยาททางการเมืองทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ได้เกิดแรง
กระเพื่อมภายในพรรค พปชร.อย่างรุนแรง จากเดิมที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่มี บิ๊ก
ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.นั่งหัวโต๊ะ กับ ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค เคาะชื่อ ทนายแดง-ชวลิต
อาจหาญ ลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพรแล้ว แต่ต่อมา
ที่ประชุม กก.บห.กลับพลิกมติไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต
1 ชุมพร ส่งเพียงเขต 6 สงขลา เพียงเขตเดียว
เนื่องมาจากแกนนำา พปชร.มีสัญญาใจกันกับ
ส.ส.ลูกหมี-ชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรค ปชป.ที่
จะยกทีมงานทั้ง 3 เขตในสมัยหน้ามาสังกัด พปชร. จึง
ต้องหลีกทางให้ เลขาฯ ตาร์ท-อิสรพงษ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็น
หลานของภรรยาของ ส.ส.ลูกหมี
มติ พปชร.ดังกล่าวทำาให้ “ทนายแดง” ไม่พอใจ
ประกาศยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร.ทันที
แต่ถูกยับยั้งไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เปิดตัวและเปิดศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งไปแล้ว สำาหรับผลการเลือกตั้ง
ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ก็ได้เสียงถึง 32,219 คะแนน

แพ้นายชุมพลที่ ได้ 42,683 คะแนน
ต่อมาเมื่อช่วงค่ำาวันพฤหัสบดีผ่านมา พล.อ.ประวิตร
เรียกประชุม กก.บห. ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ได้ทบทวนมติดัง
กล่าว โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่ง นายชวลิต อาจหาญ ลง
เลือกตั้งซ่อมในเขต 1 จ.ชุมพร โดยให้ นายสันติ พร้อม
พัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และผู้อำานวยการพรรค พปชร.
เป็นผู้อำานวยการการเลือกตั้งซ่อม จ.ชุมพร
โดย พล.อ.ประวิตร ชี้แจงถึงการทบทวนมติดังกล่าว
ว่า “สมาชิกพรรคเขาไม่ยอมว่าทำาไมไม่ส่งผู้สมัคร จึงร้อง
มายังกรรมการบริหารพรรค เราจึงมาประชุมกันใหม่ และ
มีมติดังกล่าวออกมา”
การที่มอบหมาย นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นผู้
อำานวยการการเลือกตั้งซ่อม จ.ชุมพร และ เสี่ยเฮ้ง-นาย
สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็นผู้อำานวยการเลือก
ตั้งซ่อม จ.สงขลา ซึ่งทั้ง 2 คนมีความใกล้ชิดกับ บิ๊กตู่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เท่ากับโยน
เผือกร้อน ให้หรือไม่ เพราะทั้ง 2 คนไม่คุ้นเคยพื้นที่ และ
ไม่รับรู้มาก่อนว่าจะต้องลงไปคุมเลือกตั้งซ่อมด้วยตัวเอง
และเป็นที่ทราบดีว่า ร.อ.ธรรมนัส สนิทแนบแน่น
กับ นายกฯ ชาย-เดชอิศม์ ขาวทอง สามีของ น้ำาหอมสุภาพร กำาเนิดผล ผู้ลงชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 6 สงขลา โดย
เดชอิศม์ เพิ่งได้รับเลือกจากพรรค ปชป.ให้เป็นรอง
หัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่ ดังนั้นศึกเลือกตั้งซ่อมในเขต
6 สงขลา จึงเป็นสนามแรกที่ เดชอิศม์ จะพิสูจน์บารมี
และศักดิ์ศรีของรองหัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่ ซึ่งภาย
หลังได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค เขาก็ประกาศไปแล้ว
ว่าจะกวาดเก้าอี้ ส.ส.ภาคใต้กลับมา 35 ที่นั่ง ดังนั้นสนาม
นี้ ปชป.จะแพ้ ไม่ได้
ส่วนสนามเขต 1 ชุมพร ส.ส.ลูกหมี เจ้าของพื้นที่
เดิม ฐานคะแนนเสียงยังแข็งแกร่ง สันติ พร้อมพัฒน์ ใน
ฐานะ ผอ.เลือกตั้ง คงจะยึดพื้นที่ ได้ ไม่ง่ายเช่นกัน
และต้องจับตาว่า พล.อ.ประวิตร-ร.อ.ธรรมนัส จะ
ลงไปช่วยหาเสียงทั้ง 2 เขต เต็มที่แค่ไหน เพราะมีความ
เกรงใจเจ้าของพื้นที่เดิมอยู่แล้ว ที่สำาคัญใครจะช่วยออก
“กระสุนดินดำา” ถ้า พล.อ.ประวิตร-ร.อ.ธรรมนัส เจตนา
ปล่อยให้แกนนำา พปชร.ที่ใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ ไปพิสูจน์
ฝีมือกันเอาเอง จะยิ่งสะท้อนรอยร้าวเดิมจากศึกอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ที่ ร.อ.ธรรมนัสถูกปลดจากเก้าอี้ รมช.เกษตรฯ
ว่ายังประสานไม่สนิท
ส่วนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร
แทน นายสิระ เจนจาคะ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
พ้นสภาพ ส.ส. โดย พปชร.จะส่ง นางสรัลรัศมิ์ ภรรยา
ของนายสิระ ลงรักษาเก้าอี้เดิม พรรคเพื่อไทยส่ง นายสุร
ชาติ เทียนทอง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร
ลงสู้ศึกอีกครั้ง ขณะที่พรรคก้าวไกลส่ง นายเพชร กรุณ
พล ดารานักแสดง ลงชิงเก้าอี้ด้วย
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 นายสิระ
ได้เสียง 34,907 คะแนน ขณะที่นายสุรชาติได้ 32,115
คะแนน ห่างกันเพียง 2.7 พันคะแนนเท่านั้น
นายสิระ เสียเครดิตไปไม่น้อยจากที่ถูกศาล รธน.
ตัดสินให้พ้นสภาพ ส.ส. สุรชาติ ลูกป๋าเหนาะ-เสนาะ

เทียนทอง เจ้าพ่อวังน้ำาเย็น คราวนี้ต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อ
ชิงเก้าอี้มาให้ ได้
จากเงื่อนไขภายใน พปชร.และปัจจัยแวดล้อม
ทางการเมือง การเลือกตั้งซ่อมทั้ง 3 เขต พรรค พปชร.จึง
ตกอยู่ในสภาพที่เป็นมวยรอง
แม้แต่ กองหนุนลุงตู่-ดร.เสรี วงษ์มณฑา นัก
วิชาการด้านการสื่อสาร บรรณาธิการบริหารศูนย์บริหาร
สื่อสารในภาวะวิกฤต ยังวิเคราะห์ว่า คนกรุงเทพฯ น่า
จะได้ โอกาสในการสั่งสอนพรรคพลังประชารัฐที่พวกเขา
มองว่าอหังการ ยโส อวดดี พวกเขาไม่พอใจตั้งแต่การ
วางยุทธศาสตร์รวมหัวกันไล่ 4 กุมาร ที่ทุ่มเททำางานให้กับ
พรรคในการจัดการรณรงค์การเลือกตั้งจนได้รับชัยชนะ
และทำางานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โครงสร้างใหม่
ของพรรคหลังจากเอาสี่กุมารออกไปเป็นที่ ไม่พอใจของ
คนกรุงเทพฯ เพราะมองคนที่มีตำาแหน่งต่างๆ หลังการ
เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่คนกรุงเทพฯ ไม่ปลื้มไปจนถึงรู้สึก
รังเกียจ ความขัดแย้งระหว่างนายกฯ กับคนมีตำาแหน่ง
สำาคัญในพรรคที่งัดข้อกับนายกฯ โดยไม่เคยคิดที่จะมี
การขอขมา คนกรุงเทพฯ มองว่าใช้ ไม่ได้ จึงเสื่อมศรัทธา
พรรคพลังประชารัฐ
อย่างไรก็ตาม ดร.เสรี บอกว่า ถ้าพลังประชารัฐ
แพ้การเลือกตั้งซ่อมใน กทม.ครั้งนี้ อย่าเอาไปโยงว่าคน
กรุงเทพฯ ไม่เอา ลุงตู่
แต่ ลุงตู่ ก็คงไม่อยากให้แพ้ เพราะจะถูกนำาไปเชื่อม
โยงถึงความนิยมของตนเองอย่างแน่นอน
โดยเฉพาะถ้าแพ้เลือกตัง้ ซ่อมทัง้ 3 เขต ทัง้ ภาคใต้
และ กทม.ก็จะสะเทือนถึง พล.อ.ประยุทธ์ โดยตรง เพราะ
การเลือกตัง้ ส.ส.ทีผ่ า่ นมา ส.ส.ใต้กบั ส.ส.กทม.ได้มาเพราะ
กระแส พล.อ.ประยุทธ์ ภายใต้สโลแกน “เลือกความสงบจบ
ทีล่ งุ ตู”่ ก็เท่ากับว่าความนิยมของนายกฯ ตูต่ กต่าำ ลง
ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ มี
มติไปแล้วที่จะส่ง ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลงสมัคร
ผู้ว่าฯ กทม.ในสังกัด ปชป. ส่วนพรรคเพื่อไทยยืนยันจะไม่
ส่ง แต่จะแอบหนุน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่จะลงในนาม
อิสระไม่สังกัดพรรค พรรคก้าวไกลจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ
ในวันที่ 23 ม.ค. ขณะที่พรรคพลังประชารัฐยังตัดสินใจไม่
ได้ว่าจะส่งใครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้
ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่า พปชร.จะส่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์
ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ลงในนามพรรค ต่อมา พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ถอนตัวไม่ลงสมัคร ท่ามกลางกระแสข่าวไม่ลงรอยกับ
แกนนำา พปชร.บางคน ขณะที่ นายสกลธี ภัททิยกุล รอง
ผู้ว่าฯ กทม.อดีต กก.บห.พรรค พปชร.ที่มีความประสงค์
จะลงผู้ว่าฯ สังกัด พปชร.ตั้งแต่ต้น ก็ได้ยื่นหนังสือลาออก
จากสมาชิกพรรค พปชร.เตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ใน
นามอิสระ
ปรากฏการณ์ทั้งหมดสะท้อนถึงปัญหาภายใน พปชร.
ยังร้าวลึก ไร้ความเป็นเอกภาพ การกำาหนดทิศทางของ
พรรคและการตัดสินใจทางการเมืองจึงไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ขาดหลักคิดในการดำาเนินงานทางการเมือง ซึ่ง
จะส่งผลถึงความเสื่อมศรัทธาของประชาชนและความ
นิยมในตัว นายกฯ ประยุทธ์ ในที่สุด.
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าลรัฐธรรมนูญมีมติให นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐ มีลักษณะตองหามมิให ใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เปนเหตุให
สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) จากเหตุ
เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล
แขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลข
ดําที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดง
ที่ 2218/2538 กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา เปนเหตุใหเจาตัวตอง
ไปหลบเลียแผลใจ ไมทันตั้งตัวกับคํา
พิพากษาของศาล เพราะกอนหนานั้น
เพียงไมกี่วันยังมีความมั่นอกมั่นใจวา
ตนเองจะรอดคดี แตปรากฏวาผลออกมา
ดัน “พลิกล็อก” ไมเปนไปตามคาด แต
สิระ เจนจาคะ
ที่เคราะหซ้ํากรรมซัดมากไปกวานั้นคือ
อาจตองจายเงินเดือน คาตอบแทนกลับ
คืนใหกับรัฐ ตัวเลขนับสิบลาน
จับคําพูดของ “ทิวา การกระสัง” ผูแทนนายสิระ ที่เดินทางมาฟง
คําวินิจฉัยของศาล ซอนไปดวยความเคลือบแคลงทางการเมืองอยูไม
นอย “เร�องเกิดขึ้นตั้งแตเม�อ 28 ปที่ผานมาที่มีการตีความรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ยอนหลัง ตนจึงขอฝากใหดูวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเร�อง
นี้ มาตรา 98 (10) ใหรอดูคดีของนายกรัฐมนตรีที่อยูครบ 8 ป วายอน
หลังหรือไม มาตรฐานจะเทากันหรือไม” ปฏิเสธไดยากวามีความโยงใย
ไปถึงความขัดแยงในพรรคพลังประชารัฐ เพราะ “สิระ” นับเปนเด็กใน
คาถา “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรค ที่ชูเหรียญ
ลุงหอยคอประกาศ “ความขลัง” ไปทั่ว สรางความเช�อวา “คดีความ”
จะหลุดรอดไปตามอิทธิฤทธิ์เหรียญลุง แตเม�อผลสรุปไมเปนดังที่คิดไว
“ลุงตู” จึงถูกตั้งคําถามออกมาดังๆ อยางที่เห็น
ในทางการเมืองก็ยังเดินหนาตอไป แม “อดีต ส.ส.บานทรงไทย”
แหงเขตหลักสี่ จะยังไมปรากฏตัว แตการเปดตัวผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
ซอมก็ตองดําเนินการตามกําหนดกรอบเวลาไว ในหวงระยะเวลา 45 วัน
พลังประชารัฐเคาะช�อ “มาดามหลี”
สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ภริยานายสิระ ที่เคย
ถูกวางตัวไวสงลงเขตดอนเมือง เขาไป
ขัดตาทัพลงสูศึกในพื้นที่ “หลักสี่-จตุจักร”
รักษาฐานเสียงของสามีตอไป ขณะที่
เพ�อไทยสง “สุรชาติ เทียนทอง” อดีตผู
สมัคร ส.ส.คนเดิม เพราะเช�อวายังมีผู
สนับสนุนพอสมควร ขณะที่พรรคกาวไกล
มีมติสง “เพชร กรุณพล” ลงสูศึก หวัง
พิสูจนกระแสของคนรุนใหมวาจะสราง
ปรากฏการณชนะเลือกตั้งเหลาบรรดา
เพชร กรุณพล
ขาใหญไดหรือไม สวนภาพรวมการ
เลือกตั้งซอมครั้งนี้อาจจะมีประโยชน ให
พรรคการเมือง หรือผูสมัครผูวาฯ กทม. นําขอมูลและพฤติกรรมการลง
คะแนนไปใชวางแผนสูศึกสนามเมืองกรุงตอไป
พูดถึงสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ผูสมัครที่เปดตัวไปแลวหลายคน
และตางมีตารางลงพื้นที่หาเสียงกันรายวัน เหลือแตพรรคพลังประชา
รัฐที่ยังไมฟนธง ลาสุดเม�อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผานมา หลัง พล.อ.ประยุทธ
เปนประธานพิธีเปดงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ และการประชุมวิชาการประจํา
ปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้ง
ที่ 18 ที่ศูนยการคาสยามพารากอนแลว
ชวงเที่ยงนายกฯ ไดเดินทางเขาทําเนียบ
รัฐบาล ปรากฏวา นายณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ อดีตรอง
หัวหนาและอดีตสมาชิกพรรคพลังประชา
รัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผูวาฯ
กทม. ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชา
สกลธี ภัททิยกุล
รัฐ เขาพบนายกฯ เปนการสวนตัวที่ตึก
ไทยคูฟา แม พล.อ.ประยุทธจะปฏิเสธวา
ไมไดหารือกับ “สกลธี” เร�องหนุนใหลงชิงผูวาฯ กทม. เปนการเขาพบ
อวยพรปใหมเทานั้น แตก็เปนการการันตีความเปนนักการเมืองสาย
นายกฯ ไปโดยปริยาย
ออกอาการ “ยวย” รําวงรอจังหวะ “ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน
หัวหนาพรรคกาวไกล ประกาศวาวันที่ 23 ม.ค.ปหนา พรรคถึงจะเปด
ตัวผูสมัครผูวาฯ กทม. ซึ่งเปนคนที่ทุกคนรูจักหมด เปนคนรุนใหม และ
ไมใชนางชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ พี่
สาวนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธาน
คณะกาวหนาหรือคนที่ปรากฏเปนขาว
กอนหนานี้ แตที่ยืนยันแคนดิเดตผูสมัคร
ผูวาฯ กทม.ผูนี้อายุประมาณ 41 เทาตน
และหนาตาดี มีความเชี่ยวชาญในหลาย
เร�อง โดยอยูในภาคเอกชน เกี่ยวของกับ
ดานเศรษฐกิจ การศึกษาและสาธารณสุข
เมือง นอกจากนั้นยังมีทีมที่ปรึกษาและ
คนที่ทํางานอยูใน กทม.มากอนหลายปมา
รวมดวย.
พิธา ลิ้มเจริญรัตน
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เกิดความไมพอใจ เม�อครั้งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(สตม.) โอนขาราชการทหารมาเปนตํารวจในสังกัด
สตม. จํานวน 41 นาย ซึ่งสวนใหญเปนทหารเรือชั้น
ประทวนตั้งแตยศ จาเอก พันจาเอก พันจาโท โอน
ยายมาเปนตํารวจตรวจคนเขาเมือง ยศดาบตํารวจ
ในระดับ ผบ.หมูดาน และ ผบ.หมู ตม.สวนตางๆ
ทั่วประเทศ จน บิ๊กอูด-พล.ต.ท.สมพงษ ชิงดวง
ขาสูสัปดาหสุดทายปลายป 2564 ผบ.ปดผบช.สตม. (ในขณะนั้น) ตองออกมาชี้แจงแถลงไขถึง
พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี
ความจําเปนที่ตองรับโอนทหารเรือทั้งหมดมาประจํา
สงสัญญาณปรับโหมดการแตงตั้ง ตํารวจ อีก
เรือยนตตรวจการณดาน ตม.ตางๆ ทําใหกระแสงอน
ครั้ง โดยเปนคิวของระดับ มดงาน ตําแหน�งรอง
กระแสนอยใจของ ตํารวจ ที่อยากไปอยู ตม. บช.เกรด
สารวัตร (รอง สว.) และผูบังคับหมู (ผบ.หมู) วาระ
ประจําป 2564 ไทม ไลน ที่ ผบ.ปด วางไวนั้น ภายใน เอ เงียบหายไป •
ช�นชมๆ พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย
วันที่ 5 ม.ค.65 บัญชีเสนอถึงระดับ บก. และใหผูบังคับ
ผบ.ตร.มอบหมายให พ.ต.อ.พีรพงศ ธนโพธิ์ชัย
บัญชาพิจารณาความเห็นเปนที่ยุติภายใน 7 ม.ค.65
เสนอคํารองถึง ผบช. ภายใน 10 ม.ค.65 เพ�อใหบัญชี ผกก.สภ.วังน้ําเขียว พ.ต.ท.นิรันดร ถวัลยภูวนาถ
รอง ผกก.ป. จิตอาสา 904 ตํารวจจิตอาสา สถานี
การแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับรอง สว. และ
ตํารวจภูธรวังน้ําเขียว และ กก.ตร.สภ.วังน้ําเขียว ไป
ผบ.หมู ใหเสร็จสิ้นภายใน 20 ม.ค.65 จากนั้นดําเนิน
สรางเซอร ไพรส ใหเด็กๆ นักเรียนในชวงเทศกาล
การตามขั้นตอนตางๆ ใหแลวเสร็จพรอมกันภายใน
วันที่ 31 ม.ค.56 โดยคําสั่งแตงตั้งมีผลบังคับใชพรอม คริสตมาส 2022 และปใหม 2565 ที่ โรงเรียนบาน
คลองบง ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
กันภายใน 7 ก.พ.65 ซึ่งเปนไปตามกฎ ก.ตร. วาดวย
การแตงตั้งขาราชการตํารวจ พ.ศ.2563 ที่การแตงตั้ง นําเสื้อกันหนาวกวา 100 ตัว มอบใหนักเรียนทั้ง
โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีตั้งแตเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล
ตํารวจระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู จะตองเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 ม.ค.ของทุกป ซึ่งดูแลการแตงตั้งครั้ง ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยโรงเรียนบานคลองบงจะ
อยูติดเทือกเขาภูหลวง ชวงนี้หนาหนาวจะหนาวเย็น
นี้น�าจะเสร็จทันตามกําหนด ยกเวนมีพวก อกหัก ลูก
นองไมไดตําแหน�งตามที่ตัวเองตองการ ออกมาปวน
ออกมาโชวความเปนธรรม โชวความโปรงใส เหมือน
เม�อครั้งปวนบัญชีแตงตั้ง รองผูกํากับการ (รอง ผกก.)สารวัตร (สว.) จนตองเล�อนออกไปเปนอาทิตย ทุก
อยางก็น�าจะเรียบรอย •
แมตามหนังสือสั่งการจัดทําบัญชีแตงตั้ง
รอง สว.และผบ.หมู ที่ ผบ.ปด เนนย้ําทุกหน�วยใน
ขอ 10 ใหหน�วยพิจารณาใหความสําคัญกับการแตง
ตั้งขาราชการตํารวจในกรณีรองขอกลับภูมิลําเนา
หรืออุปการะครอบครัว โดยเฉพาะขาราชการตํารวจ
ที่ ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ควรไดรับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนลําดับแรก ทั้งนี้ เพ�อเปนขวัญ
พล.ต.ท.ธนายุตม
พล.ต.ท.ตอศักดิ์
และกําลังใจใหขาราชการตํารวจในการจะปฏิบัติหนาที่
วุฒิจรัสธํารงค
สุขวิมล
และเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับครอบครัว
ผูปกครองมีรายไดนอย มีอาชีพทําสวนทําไร รับจาง
สําหรับหน�วยซึ่งมีพื้นที่พิเศษหรือเสี่ยงภัยใหพิจารณา
แตงตั้งขาราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ�อฟนฟู ทั่วไป สวนหนึ่งประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อ
กําลังพลตามความจําเปน โดยใหกระทบตอขาราชการ ไวรัสโควิด-19 ไมมีรายไดซื้อเสื้อกันหนาว หรือผาหม
ตํารวจรายอ�นใหนอยที่สุด ....แตดูเหมือน ลูกนอง สวน คลายความหนาว...ปรบมือดังๆ •
ความเคล�อนไหวในแวดวงทหารสัปดาหที่ผาน
ใหญจะไมคอยเช�อน้ําคํา เพราะทําเร�องขอยายกลับ
ภูมิลําเนากันทุกป จะมีเล็ดลอดไดกลับบางก็เพียงเล็ก มาคึกคักเปนพิเศษ ทั้งประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ ที่
กองทัพบก และประชุมสภากลาโหม ทั้ง 2 วงประชุม
นอย สวนใหญไมคอยไดยายกลับภูมิลําเนาตามที่ขอ
ไป เพราะหน�วยมักอางขาดแคลนกําลังพลไมสามารถ ทางกองทัพอากาศปูพรมนําเสนอแนวนโยบาย การ
ปลอยตัวได ตอนนี้หลายคนเลยเลือกใชบริการ ตั๋ว น�า ปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric
จะชัวรกวาตามขั้นตอน ฝุนระดับเล็ก ฝุนระดับเด็กๆ ก็ Operation) และแนวคิดการปฏิบัติการหลายมิติ (Multi
Domain Operation) ใหมีขีดความสามารถในมิติทาง
เลยคลุงไมแพ นายพัน •
อากาศ มิติไซเบอร และมิติอวกาศ แม บิ๊กปองเกิดดรามาเล็กๆ เม�อมีคําสั่งตํารวจภูธรภาค 3
พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ
ลงนามโดย พล.ต.ท.สมประสงค เย็นทวม ผบช.ภ.3
แตงตั้งยศและรับโอนขาราชการตํารวจมารับราชการ (ผบ.ทอ.) จะไมไดพูดถึงการเสนอโครงการจัดหาเคร�อง
เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน แมผูที่รับโอนมาเปน บินขับไลทดแทนเคร�องบิน F-16 ที่จะปลดประจําการ
ชั้นประทวน ตําแหน�งผูบังคับหมูงานธุรการ สภ.โชคชัย แตเปนที่แน�นอนวา ทอ.จะผลักดัน F-35 เคร�องบินใน
จ.นครราชสีมา แตนามสกุลของ ตํารวจประทวนใหม เจเนอเรชันที่ 5 ที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สําหรับเคร�องบินรบ ทั้งเทคโนโลยี stealth และ
ปายแดงผูนี้ นามสกุล เทพจันดา นามสกุลเกาของ
บิ๊กโอ-พล.ต.ท.ธนายุตม วุฒิจรัสธํารงค ผูบัญชาการ ระบบ sensor ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งน�าจะเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
ตํารวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) สมัยที่ยังไมเปลี่ยนช�อ
ใหสังคมไดพิจารณา ตามที่ ทอ.ไดบรรยายสรุปให
เสียงเรียงนาม ก็เคยใชช�อ นามสกุล ฤทธิรงค เทพจันดา
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
ถึงจะไมรูวามีสายสัมพันธกับ ผบช.โอ มากนอยแค
กลาโหม และที่ประชุมสภากลาโหมไดรับทราบ แตทุก
ไหน ก็เกิดกระแสดรามาไปแลว เพราะการโอนยาย
อยางจะไดจริงตามที่คิดหรือไม อยูที่งบประมาณและ
ทหารมาเปนตํารวจชวงที่ผานมาก็เกิดแรงกระเพ�อม

เ

การสนับสนุนของประชาชนในประเทศ •
พูดถึง “บิ๊กปอง” แลว ตองนับวามีหลายนาม
เรียกขาน ทั้ง snowy ที่มีตนตอจาก “ของหวาน” ใน
วัยเยาว เลยมาถึงฉายา ปอง 9 จี ที่มาจากการถูก
เรียกในที่ประชุมสภากลาโหมครั้งกอนที่ พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา ไดสอบถาม บิ๊กแกว-พล.อ.เฉลิมพล
ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่ ไปรวม
นั่งในเคร�องบิน F-16 และรับชมการปฏิบัติการดวย
Network Centric Operation วา ดึงไปกี่ G? ซึ่ง “บิ๊ก
แกว” ตอบวา 7 จีครับ กอนที่ พล.อ.ประยุทธจะถาม
ผบ.ทอ. ซึ่งขึ้นบินในวันนั้นดวยวา “แลว ผบ.ทอ. กี่จี?”
กอนที่ “บิ๊กปอง” จะตอบกลับไปวา 9 จีครับ จนกลาย
เปนเร�องเลาปากตอปากวา “นายกฯ ตู” ตั้งฉายาให
“บิ๊กปอง” ใหเปน ผบ.ทอ. 9 จีไปเสียแลว •
มี โอกาสได ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานี
เรดารที่ “เขาเขียว” จุดสูงสุดในพื้นที่ภาคกลางที่
ฝรั่งตั้งช�อใหวา “Dressy Lady” มีเจาหนาที่ประจํา
การ 138 นาย เฝาเวรยามอยู 24 ชม. ผลัดเวรกันทุก
14 วัน เดิมสถานีเรดารแหงนี้สหรัฐมาสรางไว ในชวง
สงครามเวียดนาม แตสงมอบใหกับ ทอ.ไทยในเวลาตอ
มา นอกจากองคความรูที่เราได นั่นก็คือการตอยอด
ในเร�องเคร�องมือที่จะนําไปใชงาน โดยเฉพาะในชวงที่
ไทยอยูในสถานการณสูรบที่ เขาพระวิหาร ในปจจุบัน
สถานีเรดารมีการปรับเปลี่ยนไปตามความกาวหนาของ
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พล.อ.อ.นภาเดช
ธูปะเตมีย

พล.อ.เฉลิมพล
ศรีสวัสดิ์

เทคโนโลยี แตยังมีการใชพื้นที่แหงนี้ใหนักเรียนจา–
นักเรียนนายเรือมาใชฝกในหองยุทธการที่มีการเขียน
รหัสบนกระดานแบบดั้งเดิม โดยเปนหน�วยนี้ขึ้นตรง
กับกรมควบคุมปฏิบัติการทหารอากาศ ทอ. มี บิ๊กตนพล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา เปนผูบัญชาการ
กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ (คปอ.) อดีตผูฝูง 102
จ.นครราชสีมา นามเรียกขาน Rocket ที่ผาน
เหตุการณเขาพระวิหาร ประสานงาน คุนกับแมทัพ
ภาคที่ 2 ในพื้นที่มาหลายคน •
4 มาตรการของ ทอ. ที่น�าจะเปนการหน�วง
ความเร็วของผูติดเชื้อ โอมิครอน ที่ พล.อ.ต.ประภาส
สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ บอกเลาใหฟงน�า
สนใจ ไดแก 1.ใหกําลังพลที่เดินทางไปสถานที่ใดให
ระมัดระวังและเขมงวดตัวเองในการเขาไปในแหลง
ชุมชน 2.กําลังพลที่กลับเขามาทํางานชวงปใหมตอง
ตรวจเอทีเคทั้งหมดกอนเขาพื้นที่ 3.กําลังพลที่จะเขามา
ทํางานหลังวันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 31 ม.ค.65 ให ใช
มาตรการเวิรกฟรอมโฮม และใหเขามาทํางานในที่ตั้ง
หน�วย 50 เปอรเซ็นต 4.การดําเนินการทางทหาร หรือ
การประชุมตางๆ จะไมทําในหองประชุม แตจะใชวีทีซี
หรือระบบซูม เปนกรอบในชวง 1 เดือน เปาหมายของ
ทอ.ก็เพ�อปองกันวาหวงเทศกาลปใหมหากใครไปติดเชื้อ
ในสถานที่ตางๆ และกลับมาที่หน�วยจะไมกลายเปน
คลัสเตอร ใหม •
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หนาสถานีรถไฟอนุราธปุระ

นนหนทางในกรุงโคลัมโบมีรถตุกๆ วิ่งวนทํามาหากินวันละ
หลายแสนคัน บางครั้งคนขับตุกๆ ก็เรียกยานพาหนะของ
พวกเขาเองวา “แท็กซี่” เพราะรถยนตที่เปนแท็กซี่ ไมออก
มาวิ่งหาลูกคาตามทองถนน แตจะรอการเรียกทางโทรศัพท
และทาง App ซึ่งบาง App อยาง PickMe ลูกคาสามารถเรียกตุกๆ ได
เชนกัน โดยเฉพาะยามกลางค่ํากลางคืนที่เสร็จจากการด�มตามผับตาม
บารและโรงแรมที่พักอยูหางออกไปไมกี่กิโล ผมเคยเรียกตุกๆ ที่จอดรอผู
โดยสารในยาน Park Street Mews ตอนเที่ยงคืนเพ�อกลับโรงแรม ตุกๆ
ใชเลหสารพัดจนตองจายเกินจริงไปราว 3 เทา คราวตอไปจะใช App
เรียกรถอยางแน�นอน
ตุกๆ ในกรุงโคลัมโบถูกรองเรียนเร�องการโขกคาโดยสารสูงเกิน
จริงบอยครั้ง จนนําไปสูการออกกฎใหทุกคันตองติดตั้งมิเตอรคาโดยสาร
แตมีเพียงแคจํานวนหนึ่งเทานั้นที่ปฏิบัติตาม ในการมาเที่ยวศรีลังกาหน
นี้ผมเรียกใชบริการตุกๆ นับครั้งไมถวน แตมี โชคเจอตุกๆ มิเตอรแค 2
หนเทานั้น สายๆ ของวันนี้คือหนแรก
ผมเช็กเอาตจากโรงแรมบนถนน Union Place ถามรีเซปชันถึง
ราคามาตรฐานรถตุกๆ ไปสถานีรถไฟ Colombo Fort เขาตอบวาไมควร
เกิน 150 รูป ผมจึงเตรียมเงินไว ในกระเปากางเกงเตรียมควักจายงายๆ
190 รูป พอเรียกตุกๆ ไดก็ถามราคา คนขับผิวดํา ตัวอวน ศีรษะลาน ชี้
ไปที่กลองสีดําหนารถดานซายชวงใตหลังคา
แลวพูดวา “มิเตอร”
เขาไมชวนคุย ไมพูดจาหวานลอมให
ไปนวดหรืออาสาพาทัวร ขับตรงไปยังสถานี
รถไฟ มิเตอรขึ้นมา 140 รูป ผมย�นคารถ
ให 190 รูปตามที่เตรียมไว เขากลาว “God
bless you” ผมคอยๆ เอากระเปาลงจาก
รถ พอสะพายไดเขาที่ก็ถามวา “คุณเปน
ชาวคริสต?” เขาตอบใช ผมจึงกลาว “God
bless you” กลับไปบาง เขาขอบใจ ผมขอให
เขาโชคดี
พวกหากินตามสถานีรถไฟคนหนึ่งเดินเขามาหา ทําทาทางเหมือน
อยากชวยเหลือ บอกใหเดินตามไปยังหองที่เขียนวา Tourist Information
สงถึงหนาประตูแลวก็เดินจากไป ขางในหองนี้มีเจาหนาที่ 2 คน โดยที่
คนหนึ่งไมพูดไมจา นั่งอานหนังสือพิมพอยางเดียว อีกคนถามไถแผนการ
เดินทางของผม แลวเขาก็กางแผนที่ขนาดใหญวางลงบนโตะ
“จากอนุราธปุระตอไปยังสิกิริยาไมมีรถไฟ คุณจะเดินทาง
อยางไร?” แลวเขาก็เสนอบริการรถเชา แตผมบอกวาจะตัดสินใจทีหลัง
เขาวา “ก็แลวแตคุณ แคบอกขอมูลใหรู ไว” จากนั้นก็บอกใหผมรีบเดิน
ไปซื้อตั๋วอนุราธปุระจากหองหมายเลข 17 “รีบไปเดี๋ยวนี้เลย รถใกลจะ
ออกแลว” นี่คือสิ่งที่ผมตองการมากกวาจะมารับรูเร�องธุรกิจไซด ไลนของ
พวกเขา
หองหมายเลข 17 มีไวสําหรับการจองระบุที่นั่ง นอกจากนักทอง
เที่ยวตางชาติแลวเขาใจวาคนทองถิ่นก็ใชบริการได เพียงแตผมเห็นแต
ชาวตางชาติเทานั้น ในหองนี้มีพื้นที่ โลงเปนสวนใหญ จัดไวสําหรับการ
เขาคิว สวนชองใหบริการของเจาหนาที่มีอยู 3 หรือ 4 ชอง
เจาหนาที่ใหกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมกอนซื้อตั๋ว คลายๆ ของ
อินเดีย แตยุงยากนอยกวามาก ไมตองการช�อ-นามสกุล ใหเขียนแค
หมายเลขพาสปอรต ปลายทาง ขบวนรถและเวลารถออก ตามดวยลาย
เซ็น ชองขายตั๋วปดแผนพลาสติกใสทุกชองตามมาตรการปองกันโควิด19 เหลือไวเพียงพื้นที่วางย�นเอกสาร ย�นเงิน และย�นตั๋ว
ผมเช็กตารางรถไฟมากอนแลวจากเว็บไซต eservices.railway.
gov.lk รถไฟจากโคลัมโบไปอนุราธปุระมีวันละ 8 เที่ยว ที่ลงตัวตอ
นิสัยต�นสายและไมอยากไปถึงปลายทางตอนค่ํา ก็คือรถไฟระหวาง
เมือง (Intercity) ขบวน Uttara Devi หมายเลข 4017 ออกจากสถานี
Colombo Fort เวลา 11.50 น. ถึง Anuradhpura เวลา 15.29 น. (ระยะ
ทาง 205 กิโลเมตร)
รถขบวนนี้เหลือเพียงที่นั่งชั้น 3 ตั๋วราคา 400 รูป หรือประมาณ
70 บาท เกาอี้นั่งชั้น 3 นั้นเปนเบาะนั่งสบายกนสบายหลังมากกวารถไฟ
บานเรา สวนชั้น 2 จะเปนเกาอี้นวมปรับเอนได และชั้น 1 พิเศษตรงมี
แอร ในบางเสนทางใหบริการรถนอน หรือที่เรียกวา Sleeper Train ดวย
นี่คือการขึ้นรถไฟครั้งที่ 2 ในศรีลังกา ผมยังไมเขาใจกฎกติกา นึก

ถนน Maithripala Senanayake Mawatha อนุราธปุระเมืองใหม

นั่งรถไฟไปอนุราธปุระ
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ยานการคาของอนุราธปุระเมืองใหม
วาชั้น 3 จะนั่งตรงไหนก็ได เพราะเห็น
ผู โดยสารรีบขึ้นไปจับจองที่นั่งทันทีที่
รถไฟเขาเทียบจอด ทั้งที่มีเวลาอีกราว
5 นาทีกวารถจะออก ผมเลยรีบขึ้นไป
ยึดที่นั่งบาง ตั๋วระบุ W-71 แตไมได
ระบุเลขตู รถวิ่งไปไดสองสามสถานี
เจาหนาที่มาตรวจตั๋ว เขาบอกผมนั่ง
ผิดที่ ใหเดินถอยหลังไป 3 ตู เกาอี้
หมายเลข 71 สวน W คือ Window
หรือ “ริมหนาตาง” (A คือ Aisle หรือ “ทางเดิน”) ตั๋วจองระบุที่นั่งจะ
เปนกระดาษบางๆ ขนาดประมาณ A5 สวนตั๋ววัดดวงเปนกระดาษแข็ง
สี่เหลี่ยมผืนผาแผนเล็กๆ เหมือนตั๋วรถไฟบานเราสมัยกอน
หมายเลข 71 นี้เปนที่นั่งหันหลังใหกับทิวทัศน มีความรูสึกเหมือน
ถูกดึงลากมากกวาขับเคล�อนไปขางหนา คลายๆ นั่งรถไฟกลับบาน ไมใช
นั่งรถไฟไปสูเมืองใหม ที่นั่ง 2 ฝงของแถวซายนี้นั่งไดฝงละ 3 คน แตมี
ผู โดยสารอยู 2 คน คือผมกับลุงชาวศรีลังกา ผมขยับไปนั่งฝงเดียวกับลุง
รักษาระยะหางไวพอเหมาะ มองออกไปนอกหนาตาง รูสึกดีขึ้นที่วิววิ่ง
เขามาหา ไมใชวิ่งจากไป
ลุงริมหนาตางพูดขึ้นวา “อยากนั่งตรงนี้ ใชไหม” ผมตอบไปตาม
ตรง และยกมือไหว แกก็ลุกไปนั่งอีกฝง แบบครึ่งหลับครึ่งต�นจนลงจาก
รถไฟที่สถานี Polgahawela
หนุมอวนพุงพลุยลุกมาจากแถวขวา ประจําที่แทนลุง ผู โดยสาร
ขึ้นมาอีกหลายคนจากสถานีนี้ เพราะเปนสถานีชุมทาง เช�อมกับเสนแคน
ดี-เอลลา มีคนมานั่งฝงผมอีก 2 คน ฝงตรงขามก็มีอีก 2 คนเชนกัน หนึ่ง
ในนั้นเปนสาวเสื้อดํา ผิวคล้ําตามลักษณะทั่วไปของคนศรีลังกา ดวงตา
กลมโต เธอวางเปใบใหญไวบนที่วางกระเปาเหนือศีรษะ กระเปาลอลาก
ไวดานหนา และคอมพิวเตอร โนตบุกวางบนตัก ไมอาจรู ไดวาเธออาจ
กําลังกลับบาน ยายที่ทํางาน หรือมุงหนาสูถิ่นฐานใหม
ตอนที่เธอถอดหนากากเพ�อด�มน้ํา ผมจึงไดเห็นใบหนาเต็มดวง
อายุคงไมเกิน 30 ป นี่คือผูหญิงศรีลังกาที่สวยที่สุดตลอดการเดินทางครั้ง
นี้ของผม
ทิวทัศนตามเสนทางรถไฟจากโคลัมโบไปยังอนุราธปุระ รวมถึง
หากจะเดินทางขึ้นเหนือตอไปยังจาฟฟนาใหภาพออกมาคลายๆ กันคือ
นาขาวที่เวลานี้มีน้ําขังอยูหลายพื้นที่ เพราะฝนตกหนักชวงสิบกวาวัน
กอน นกกระยางขาวหากินอยูเต็มไปหมด บางชวงเปนบึงบัว เจดียสีขาว
และพระพุทธรูปองค โตเห็นแตระยะไกล สวนกลวยทยอยมาใหเห็นไม
ขาดสาย พนเขตทุงนาและสวนกลวยก็จะเปนตนไมหนาแน�นขึ้นอยูติดกับ
ทางรถไฟ ตนมะพราวมีอยูทุกชวง เรียกวามะพราวไฟ (King Coconut)
ลูกออกสีเหลืองทอง ชวงที่ใกลชุมชนจะมีไมดอกที่ชาวบานปลูกไว ลวน
แลวแตคลายกับดอกไมบานเรา เม�อมองรวมๆ ก็ใหความรูสึกเหมือนนั่ง
รถไฟในเมืองไทย เพียงแตรูสึกวาแมกไมศรีลังกาเหมือนจะเขียวขจีกวา

หมอดินของราน BRO Restaurant ไว ใสอาหารใหลูกคาที่สั่งกลับบาน

บานเราอยูนิดหน�อย
ที่พักของผมที่จองไวอยูในอนุราธปุระเขตเมืองใหม (New Town)
ผมดูแผนที่กูเกิลพบวาในเขตเมืองใหมนี้มีสถานีรถไฟ Anuradhapura
New Town ตั้งอยูดวย จึงถามสาวตาโต (คาดวาเธอน�าจะพูดภาษา
อังกฤษไดดีกวาคนอ�นๆ ที่นั่งอยูดวยกัน) วารถไฟจะจอดที่สถานี New
Town หรือไม เธอตอบวาไมน�าจะจอด ผมถามตอวาแลวสถานีของเธอ
อยูท ่ีไหน เธอตอบ Kankesanthurai ปลายทางของขบวนในเมืองจาฟฟนา
สถานีเหนือสุดของประเทศศรีลังกา
ถูกของเธอ รถไฟแบบ Intercity ไมจอดที่สถานี New Town
ความจริงสถานีนี้เปนสถานีเล็กๆ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงเล็กนอย
สวนสถานี Anuradhpura ที่ผมลงเปนสถานีขนาดคอนขางใหญ รถไฟ
เที่ยวนี้เขาเทียบตรงเวลา และรถไฟศรีลังกาโดยทั่วไปถือวาพอไว ใจได
ในเร�องนี้
พวกคนขับตุกๆ วิ่งเขามาสองจากทางหนาตางอยางแข็งขันตั้งแต
รถไฟยังจอดไมสนิท กวาดสายตาหาผู โดยสารที่คิดวาเปนชาวตางชาติ
พอผมลงจากรถไฟก็รูทันทีวามีคนเดินตาม เขาไมผลีผลามเสนอหนา รอ
ใหผมคืนตั๋วแกเจาหนาที่ตรงประตูทางออก จากนั้นก็พูดขึ้นวา “เฮลโล”
เปนเฮลโลที่ดูไมตอแยหรือคุกคาม ผมแกลงไมไดยิน เดินตรงไป
หนาสถานีบริเวณที่บรรดาตุกๆ จอดอยู เขาเฮลโลอีกครั้ง แลวเขามาใกล
“คุณเปนคนจีนใชมั้ย หรือวาญี่ปุนละ?”
ผมบอกช�อพี่พักซึ่งอยูหางออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร เขาเสนอ
ราคา 400 รูป ผมตอเหลือ 200 เขายอมที่ 250 ระหวางทางเขาเสนอ
ให ไปเที่ยว “มหินตเล” สถานที่กําเนิดพุทธศาสนาในศรีลังกาเม�อกวา
2,300 ปกอน เขาวาควรไปกอนพระอาทิตยตก จะไดภาพถายที่งดงามยิ่ง
ถึงทีพ่ กั ผมใชสตู รเดิม ขอเบอร โทร.ไวแลวบอกวาวันนีเ้ พลียมากยัง
ไมอยากไป หากพรุง นีพ้ รอมแลวจะโทร.หา ผมเกือบลืมใหคา โดยสาร เขา
บอกวา “ไมเปนไร คอยจายพรุง นีก้ ไ็ ด” เม�อไดยนิ คํานี้ ผมยิง่ ตองรีบจาย
Marathona Tourist Resort เปนบานหลังใหญ ขนาด 3 ชั้น
สรางหองพักไวหลายหองเพ�อรองรับนักทองเที่ยวทั้งที่มาเปนครอบครัว
และมาเดี่ยวๆ อยางผม ตนขนุนหนาบานกําลังออกลูกโตเกือบสุกหลาย
ลูก เปนความเช�อของคนศรีลังกาวาปลูกตนขนุนไวหนาบานจะสงผล
ดี มี โชคมีลาภ สวนที่เมืองไทยบานเรานิยมปลูกไวหลังบานมากกวา ถือ
เปนตนไมมงคลชนิดหนึ่งเหมือนกัน
ไมกี่เดือนกอน รีสอรตแหงนี้เคยเปนที่พักของผูเดินทางมาจากตาง
ประเทศเพ�อรอดูอาการโควิด-19 วันที่ผมเขาพักไมมีการกักตัวแลว และ
ไมมีแขกคนอ�นเลย มิสเตอรเสนาผูเปนเจาของบอกวาผมคงจะเปนแขก
คนสุดทายของปนี้ เพราะนักทองเที่ยวชาวตางชาติยังคงเดินทางมาอนุ
ราธปุระนอยอยู แกจึงวางแผนปดปรังปรุงชั่วคราว
ผมปรึกษามิสเตอรเสนาเร�องหาจักรยานเชาเพ�อปนชมเมือง
โบราณอนุราธปุระในวันรุงขึ้น แกแยงวาจะเสียเวลา สับสนทิศทาง และ
วันเดียวอาจจะเทีย่ วไมครบ แกโทรศัพทหาตุก ๆ ที่ไว ใจไดมาเจรจากันถึงที่

ลุงคนนี้ช�อ “วสันตรา” เสนอราคาพาชมเมืองโบราณ 3,000 รูป ผมตอบ
ตกลง
รีสอรตตั้งอยูใกลกับทะเลสาบ Kumbichchan Kulama ตอน
เย็นผมออกไปเดินเลนริมฝง แลวเลยเขาตัวเมืองใหมอนุราธปุระที่หาง
ออกไปไมกี่รอยเมตร ความจริงคําวาเมืองใหมนี้ก็คือเมืองแหงเดียวของ
อนุราธปุระ สวนเมืองเกาก็คือเมืองเกา ไมใชแหลงชุมชนและยานธุรกิจ
ตัวเมืองใหมตง้ั อยู 2 ฝง ของถนน Maithripala Senanayake
Mawatha มีขนาดเทากับตัวอําเภอหนึง่ ในจังหวัดขนาดกลางของบานเรา
ถนนเสนหลักทีเ่ ช�อมระหวางเมืองอยูในสภาพดี แตในซอยยอยๆ เปนหลุม
เปนบอ เพราะกอสรางไมไดมาตรฐาน ตัวเมืองโดยรวมถือวาไมสกปรก-ไม
สะอาด อยูในเกณฑพอใช มีกลิน่ เหม็นพอประมาณในยานตลาดสด
ที่มีขนาดใหญและดูคึกคักมากคือสถานีขนสงโดยสาร เรียกวา
Bus Stand และ Bus Stand ของเมืองอนุราธปุระเปนเหมือนชุมทาง
ที่รับและสงผู โดยสารทั่วสารทิศ ทั้งโคลัมโบ แคนดี และจาฟฟนา รถ
บัสที่เห็นมีเพียงประเภทเดียว คือบัสชั้นเดียวเปดหนาตาง รูปรางคลาย
รถเมลรอนบานเรา มีสีฟาขาวและสีแดง ไมผลิตโดยบริษัท Tata Motor
ก็ Ashok Leyland สองยักษ ใหญจากอินเดีย
ใกลๆ กับ Bus Stand มีรานช�อ Beer Pub ตั้งอยู ผมดูในแผนที่
ซึ่งมีภาพประกอบ บรรยากาศใช ได แตพอมาถึงพบเปนหองแถวเล็ก
แคบ ตองขึ้นชั้น 2 และดูมิดชิด จึงไมกลาเขาไปเพราะไมอยากเสี่ยงโค
วิด ตอนเดินออกมาเห็นคนชกกันริมถนน ลุงขับตุกๆ ดวลกับหนุมรุนลูก
ลุงตัวใหญกวาและออกไปทางอวนลงพุง ชกไปชกมาเสียทาใหหนุมตัว
ผอมจนถึงขั้นผาถุงหลุด ตองยอมแพ รวบผาถุงเขาเอวผูกปมเสร็จก็ขับ
ตุกๆ ออกไป สวนหนุมตัวผอมคอยๆ กมลงเก็บหนากากอนามัยประมาณ
5 ชิ้นกลับขึ้นมาสวมทีละชิ้นจนครบ เปนไปไดวาลุงอวนหมั่นไสที่ชาย
ผอมสวมหนากากมากชั้นเกินไป และการปะทะคารมไดยกระดับเปนการ
ออกอาวุธ
ผมเดินลัดเขาซอยกลับไปยังทะเลสาบ เดินไปตามทางเดินและ
ทางวิ่งออกกําลังกายริมน้ํา พระอาทิตยกําลังจะตก มีจุดนั่งพักหลายจุด
เงียบสงบกําลังดี เดินไปไกลพอสมควรกวาจะหาทางตัดเขาถนนเสนที่
ผานที่พักได ระหวางทางเจอรานอาหารช�อ BRO Restaurant ไมมีลูกคา
อยูในราน หนุมเจาของยิ้มแยมอารมณดี ไวเคราดกงาม พูดภาษาอังกฤษ
ได ไมมาก ผมสั่งไกทอดกรอบ และเผลอสั่งเบียร เขาบอกวาไมมีขาย
ตองไปซื้อจากรานไดรับอนุญาตที่เขียนวา Wine Store และพอนั่งโตะปุบ
ยุงเขามารุมกัดทันที ผมเลยขอใหเขาใสหอ
หมอดินวางซอนเปนชั้นๆ เรียงกันอยูในรานไมต่ํากวา 300 ใบ นี่
คือภาชนะใสอาหารสําหรับลูกคาที่สั่งกลับบานโดยไมคิดเงินเพิ่ม ปดปาก
หมอดวยถุงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ยอยสลายไดงาย เปนไอเดียลดโลก
รอนที่เขาพยายามอธิบายดวยภาษาอังกฤษที่จํากัด แตผมเขาใจไดอยางดี
จายเงิน 750 รูปแลวสัญญากับหนุมเครางามวาเย็นพรุงนี้จะมา
นั่งกินที่ราน กอนฝูงยุงจะเขาประจําการ.

รองเลิกประมูลกุญแจหองขัง ‘เนลสัน แมนเดลา’
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หองขังในเรือนจําบนเกาะโรบเบินที่เคยเปนที่คุมขังเนลสัน แมนเดลา ปจจุบันเรือนจําแหงนี้เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ

างการสาธารณรัฐแอฟริกาใตประณามการเตรียมประมูล
กุญแจหองขังของ เนลสัน แมนเดลา บนเกาะโรบเบิน
นอกชายฝงเมืองเคปทาวน ที่วีรบุรุษของประเทศผูนี้เคย
ถูกคุมขังอยูนานถึง 27 ป บริษัทประมูลเกิรนซียจะนํากุญแจดอกนี้
ออกมาประมูลในวันที่ 28 มกราคมปหนาที่นครนิวยอรก
สํานักขาวเอเอฟพีรายงานวา นาธี เมธวา รัฐมนตรีกระทรวง
กีฬา, ศิลปะและวัฒนธรรมของแอฟริกาใต แถลงเม�อวันศุกรที่
24 ธันวาคมวา บริษัทประมูลเกิรนซียควรทราบดีวากุญแจดอกนี้
ทําใหเราตระหนักถึงประวัติศาสตรที่เจ็บปวดของแอฟริกาใต และมี
ความหมายเชิงสัญลักษณ จึงไมสมควรนํากุญแจออกประมูลโดยไม
ปรึกษากับเจาหนาที่มรดกวัฒนธรรมของแอฟริกาใต และเจาหนาที่
พิพิธภัณฑ โรบเบิน
จากรายงานของส�อเผยวา ผูที่ขายกุญแจดอกนี้เม�อหลายป
กอนคือ คริสโต แบรนด อดีตการดของเรือนจําแหงนี้ที่สนิทสนมกับ
แมนเดลา
รัฐมนตรีแอฟริกาใตผูนี้ระบุดวยวา กุญแจดอกนี้ผูเปน
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รูปปนแมนเดลาที่ลานหนาเรือนจํา Victor Verster สถานที่คุมขัง
แมนเดลาในชวงทายกอนที่เขาจะไดรับอิสรภาพ

เจาของคือประชาชนชาวแอฟริกาใต ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ
พิพิธภัณฑเกาะโรบเบิน และประเทศแอฟริกาใต ไมใชสมบัติสวน
ตัวของบุคคลใด ตองนํากุญแจดอกนี้มาคืนใหกับเจาของที่ถูกตอง
โดยทันที และยกเลิกการประมูลกุจแจดอกนี้
แมนเดลาถึงแกอสัญกรรมเม�อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ดวย
วัย 95 ป เขาเปนนักเคล�อนไหวตอตานการเหยียดผิวในแอฟริกาใต
และชนะเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีตามระบอบประชาธิปไตยคน
แรกของประเทศเม�อเดือนพฤษภาคม 2537 เขาดํารงตําแหน�งนี้ถึง
เดือนมิถุนายน 2542.
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ตางประเทศ 5

ระหวางปลุกเราแบงขัว้ กับแกปญ
 หาภายในขอไหนดีกวา

ไมใชถดถอยเฉพาะในสมัยรัฐบาลทรัมป แตถดถอยตั้งแตกอน
หนานั้น ดังนั้น ไมวาจะเปนรัฐบาลที่มาจากพรรครีพับลิกันหรือ
เดโมแครต ลวนทําใหประชาธิปไตยอเมริกาเส�อมเสีย สหรัฐ
กําลังเขาสูอํานาจนิยมมากขึ้นตามลําดับ นับวันคนอเมริกันที่
ตองการประชาธิปไตยไมพอใจสภาพการเมืองการปกครองที่เปนอยู
กลางเดือนกันยายน CNN รายงานผลโพลของตนที่ทําโดย
SSRS ระบุวาชาวอเมริกันสวนใหญ (56%) เห็นวาประชาธิปไตย
www.chanchaivision.com
ของประเทศกําลังถูกทําลาย 51% คิดวากรรมการเลือกตั้ง
สามารถเปลี่ยนผลเลือกตั้งใหออกมาอยางที่พวกเขาตองการ
จนถึงทุกวันนี้ทรัมปยังยืนยันวาเขาแพเพราะโดนโกง
นงาน Summit for Democracy เม�อ 9 ธันวาคม
ไมวาขอเท็จจริงเปนอยางไร คนอเมริกันกึ่งหนึ่งไมเช�อมั่น
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน พูดชัดเร�องการรวมตัวของฝาย
การเลือกตั้ง ประชาธิปไตยอเมริกากําลังถูกทําลาย
ประชาธิปไตย นอกจากรวมสรางประชาธิปไตยใหเขม
ในชวงเวลาใกลเคียงกับการประชุมสุดยอดประชาธิปไตย
แข็ง อีกเปาหมายสําคัญคือ ตอตานลัทธิอํานาจนิยมซึ่งเทากับ
ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) พูดย้ําวาทรัมปไมใชนัก
แบงโลกออกเปน 2 ขั้ว คือ ฝายประชาธิปไตยกับฝายเผด็จการ
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอเมริกาอาจถึงแกกาลอวสาน (end
อํานาจนิยม การประชุมสุดยอดนี้วางกรอบทํางานรวม 1 ป
of our democracy) ถาทรัมปชนะเลือกตั้งป 2024 ที่ผานมาส�อ
และจะกลับมารายงานในปหนา ถือไดวาการประชุมสุดยอด
บางประเทศชี้วาทรัมปทําตัวเปนกษัตริย ในรางประธานาธิบดี
ประชาธิปไตยครั้งแรกนี้เริ่มการแบงขั้วครั้งใหม ตอสูเชิง
ภาพ:
เบอร
น
ี
แซนเดอร
ส
(Bernie
Sanders)
ประเด็นน�าคิดคือ คนอเมริกันจํานวนมากโดยเฉพาะพวกรีพับลิ
อุดมการณการเมืองอีกรอบ
เครดิตที่มาภาพ: https://twitter.com/BernieSanders/status/1461128519740583937/photo/1
กันสนับสนุนทรัมปอยางเขมแข็ง ถามวาคนอเมริกันเหลานี้นิยม
การเผชิญหนาระหวางประชาธิปไตย 2 แบบ:
ประชาธิปไตยมากแคไหน คําวา “ประชาธิปไตย” ในความหมาย
เอกสาร “China: Democracy That Works” ชี้วา
ของพวกเขาเปนอยางไร
ประชาธิปไตยของจีนเปนสังคมนิยมประชาธิปไตย (socialist
เหลานี้คือตัวอยางปญหาประชาธิปไตยอเมริกาในขณะ
democracy) เคารพสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณ โดยที่ทุกคน
นี้ หวังวารัฐบาลไบเดนจะแก ได ที่ผานมาทุกรัฐบาลยอมรับวามี
ตองจงรักภักดีตอลัทธิมารกซ ตอพรรคคอมมิวนิสตจีนและ
ปญหาและกําลังแก แตยิ่งแกยิ่งแยลง จะเปนตลกรายถา USD
ประชาชน ใชคูกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (socialist
ที่ปลอยออกไปทําใหประเทศอ�นเปนประชาธิปไตยในขณะที่
market economy) มีกิจการที่ชุมชนหรือรัฐเปนเจาของควบคู
อเมริกาหันเขาสูลัทธิอํานาจนิยม
กับกิจการของเอกชน มุงเปาใหเศรษฐกิจประเทศเขมแข็งอยูใน
นักวิเคราะห Zachary B. Wolf มองในมุมกวาง ชี้วา ขณะ
อํานาจประชาชน ไมขาดสิ่งของจําเปน หลายสิบปที่ผานมาได
กําลังหันเขาหาทุนนิยมเสรี เปนการที่ 2 ขั้วที่อยูปลายสุดของ
ที่รัฐบาลพยายามอางภัยคุกคามประชาธิปไตยที่มาจากตางแดน
พิสูจน ให โลกเห็นแลววาจีนพัฒนากาวหนาตามลําดับ ชีวิตความ ผสมสังคมนิยมประชาธิปไตย ชาติตะวันตกที่เปนตนแบบ
เปนอยูของคนจีนดีวันดีคืน ปจจุบันทุกคนมีกินมีใช ไมขัดสน โดย ประชาธิปไตย ไมวาจะฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมนีผูมีบทบาท แตละขางกําลังเขาหาอีกขั้ว หรือกําลังเขาไปอยูจุดสมดุลระหวาง ตนเห็นวาภัยคุกคามที่ประสบจริงในประเทศตางหากที่สําคัญ
ทุนนิยมเสรีกับสังคมนิยม
เชน อากาศหนาวจัดรอนจัด พายุหนักอันเน�องจากการเปลี่ยน
รวมแลวประเทศสงบเรียบรอยภายใตกฎหมาย รัฐบาลจีนไมคิด สูงในอียู ลวนมีพรรคการเมืองและเคยมีหรือมีรัฐบาลที่ยึด
แทนที่จะมุงตอสูทางความคิดวาลัทธิการเมืองเศรษฐกิจใด สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกป ปญหาเศรษฐกิจสังคมอัน
แนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตย
“สงออก” ระบอบการเมืองการปกครองและเคารพทุกระบอบ
ดีสุดซึ่งทางวิชาการมีขอสรุปนานแลววาตางมีขอดีขอเสีย โจทย เน�องจากโควิด-19 ที่อาจสงผลกระทบอีกหลายป หลายคนไมรวม
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนลาสุด โอลาฟ โชลซ (Olaf
เคารพอธิปไตยทุกประเทศ
Scholz) เปนหัวหนาพรรค SPD จัดตั้งรัฐบาลรวมโดยมีแนวทาง ที่ดีกวาคือควรใชระบอบเศรษฐกิจการเมืองใดจึงจะตอบโจทย
มือฉีดวัคซีนโดยที่รัฐบาลทําอะไรไมได และการกอตัวของพวกหัว
ในมุมมองของจีน ประชาธิปไตยเปนสิทธิของมนุษยชาติ
ตามบริบทตัวเองมากที่สุด เลือกระบอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง รุนแรงตอตานอํานาจรัฐ ผลการทํางานของรัฐบาล คุณภาพชีวิต
สังคมนิยมผสมอยูดวย พรรคแรงงานอังกฤษ (Labour Party)
ไมจํากัดรูปแบบ จะพัฒนาหรือเลือกใชแบบใดขึ้นกับการ
ไมตางจากเลือกนโยบายที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
เดิมยึดแนวทางสังคมนิยมประชาธิปไตย อยูคูการปกครอง
ประชาชน เหลานี้เปนเคร�องชี้วัดระดับประชาธิปไตยอยูแลววา
ตัดสินของคนประเทศนั้นตามบริบทวัฒนธรรม จึงไมมีรูปแบบ
แตดูเหมือนวารัฐบาลไบเดนไมยอมรับแนวทางนี้ ดวยการ ประชาธิปไตยอเมริกากําลังกาวหนาหรือถดถอย
อังกฤษมากวาศตวรรษแลว เพิ่งหันมาเนนทุนนิยมในสมัยโทนี
เฉพาะและไมตองทําตามคําบงการของใครที่คอยชี้วาตองเปน
สรุปเอาเองวาตองเปนประชาธิปไตยเทานั้น เพราะปลดปลอย
แบลร (Tony Blair)
นักวิชาการหลายคนพูดตรงกันวา ภัยคุกคาม
ประชาธิปไตยแบบใด
ศักยภาพคนไดมากที่สุด ขอนี้ถูกโตแยงไดเชนกันวาเสรีภาพ
หลายปที่ผานมา เบอรนี แซนเดอรส (Bernie Sanders)
ประชาธิปไตยอเมริกาอยูในประเทศมากกวาอยูนอกประเทศ
ไมวาจีนเปนประชาธิปไตยหรือไม ประชาธิปไตยของใคร
วุฒิสมาชิกรัฐเวอรมอนต อดีตผูสมัครชิงตําแหน�งประธานาธิบดี เปนกลางในตัวเอง เพราะตองพูดตออีกวาเสรีภาพเพ�ออะไร เพ�อ หากรัฐบาลสหรัฐตองการสรางโลกที่เปนประชาธิปไตย ควร
ดีกวา ทายที่สุดควรใหประชาชนประเทศนั้นตัดสิน ยอมรับ
ดูแลสุขภาพหรือทําลายสุขภาพ เพ�อสรางสรรคหรือทําลายลาง
จากพรรคเดโมแครต (แพฮิลลารี คลินตัน) นําเสนอแนวคิด
เนนพัฒนาตัวเองเปนแบบอยางประชาธิปไตยที่ประสบความ
ความจริงวาไมจําตองยึดระบอบใดระบอบหนึ่ง เพราะการ
เพ�ออยูรวมพัฒนาไปดวยกันหรือคอยเอาเปรียบคนอ�น เพ�อยก
สําเร็จ
ปกครองโลกมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเร�อยมา แมกระทั่งนิยาม “สังคมนิยมประชาธิปไตย” (Democratic socialism) หวังให
ระดับจิตใจใหสูงขึ้นหรือตกต่ําลง
ในทางรัฐศาสตร การปกครองคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา
ประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตยและประชาธิปไตยอเมริกา สหรัฐเปน “สังคมนิยมประชาธิปไตย”
เสรีภาพแทเปนเสรีภาพที่มีขอบเขต รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สําคัญที่การปกครองแตละแบบสามารถพิสูจน ไดวาสรางคุณ
จะเห็นวา การผสมผสานของสังคมนิยมกับทุนนิยม
ขึ้นกับวามนุษยจะคิดเห็นการปกครองเปนอยางไร ผูกุมอํานาจ
อเมริกันและประเทศตางๆ ยึดหลักการนี้ชัดเจน
ประชาธิปไตยนับวันจะเพิ่มมากขึ้น เปนที่ยอมรับทั่วไป ดังที่
ประโยชนตอประชาชนมากกวาระบอบอ�นๆ หรือไม รัฐบาลผู
ตัดสินใจอยางไร
ควรมุงแกปญหาภายในมากกวาหรือไม:
เคยนําเสนอแลววาทุกวันนี้ ไมมีประเทศทุนนิยมเสรีเต็มรอยและ
บริหารประเทศเปนอีกปจจัยสําคัญ ระบอบอาจจะดีแตตองขึ้น
การอยูรวมของประชาธิปไตยกับอีกฝาย:
หลายปที่ผานมาองคกรที่ศึกษาดัชนีชี้วัดประชาธิปไตย
ไมมีประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตเต็มรอย บรรดาประเทศที่
กับผูบริหารจัดการดวย เร�องราวเหลานี้เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ํามานับ
อันที่จริงแลวทุกวันนี้ประเทศตางๆ ปกครองในหลาย
เปนทุนนิยมเสรีกําลังหันเขาหาสังคมนิยม พรอมกับที่สังคมนิยม หลายแหงตางไดขอสรุปวา ประชาธิปไตยอเมริกาถดถอยและ
พันปแลวไมใชหรือ.
รูปแบบ ถาพูดเฉพาะสังคมนิยมกับประชาธิปไตย หรือแบบ

ใ

รัฐบาลสหรัฐควรทําใหตัวเองเปนแบบอยางประชาธิปไตย
ที่ประสบความสําเร็จ จะเปนตลกรายถาชวยใหประเทศอ�น
เปนประชาธิปไตยแตตัวเองหันเขาสูอํานาจนิยมมากขึ้น
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ผาในรม • ผาจําลองในรมสูงที่สุดในโลกดวยความสูง 55 เมตร
ตั้งอยูระหวางชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 12 ภายในนิวเวิลดมอลล ที่
นครเซี่ยงไฮของจีน ใหผูชนชอบกี
�
ฬาปนผาไดออกกําลังใน
ฤดูหนาว

ยังร�นเริงได • ผูรวมเทศกาลมอนทอลในชุดเคร�องแตงกายตางๆ เดินพาเหรดในเมือง
เพนแซนซของอังกฤษ เทศกาลศิลปะและชุมชนที่จัดนาน 6 วันเพ�อฉลองครีษมายันและ
ประเพณีคริสตมาสของชาวคอรนิช กลับมาจัดอีกครั้งในปนี้หลังจากเวนไปเม�อปที่แลว

หนาแวนโกะ • บอลลูนลมรอนรูปใบหนาของวินเซนต แวน โกะ จิตรกร
ชาวดัตช ความสูง 92 ฟุต ของไลตเฮาสอิมเมอรซีฟ ลอยขึ้นจากเลกฮอล
ลีวูดปารกในนครลอสแองเจลีสของสหรัฐ
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ปนตึก • รูปปนแพนดายักษเกาะบนดาดฟาอาคารสถานีไฟฟายอยของบริษัท หางโจวเพาเวอรซัพพลายแหง
เจอเจียงเพาเวอรของการไฟฟาจีน ในมณฑลเจอเจียง

ชมหิมะ • นักทองเที่ยวถายรูปกับประติมากรรมหิมะขนาดยักษ ในงานแสดงศิลปะประติมากรรมหิมะนานาชาติเกาะพระอาทิตยฮารบินครั้งที่ 34 ที่เมืองฮารบิน
มณฑลเฮยหลงเจียงของจีน
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เผยกุญแจสำ�คัญนำ�ไปสู่การสร้างสมาร์ทซิตี้
เ

EZVIZ เปิดตัวกล้องวงจรปิดเลนส์คู่อัจฉริยะ

EZVIZ แบรนด์ผู้นำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมโซลูชันระดับ
โลก ขอนำ�เสนอระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์การดูแลในทุกไลฟ์
สไตล์ ผ่านความอัจฉริยะของกล้องวงจรปิดไร้สาย ผสานเทคโนโลยีเลนส์
คู่ขั้นสูง อย่าง “C8PF” กล้อง Wi-Fi เลนส์คู่ที่เติมเต็มความสามารถด้วยไอ
เดีย All-in-One Cameras ทำ�งานสอดประสานด้วยเลนส์ระยะไกลขนาด
12 มิลลิเมตร รวมถึงเลนส์มุม
กว้างขนาด 2.8 มิลลิเมตร ถูก
ออกแบบการหมุนให้ทำ�งานได้ทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง ครอบคลุม
พาโนรามารอบทิศทาง ผนวก
ด้วยเทคโนโลยีการซูมแบบผสม
ถึง 8 เท่า ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเข้า
ถึงคุณสมบัติของนวัตกรรมกล้อง
วงจรปิดได้ ในระดับสูงสุด ไม่ว่าจะ
ซูมเข้าหรือซูมออกก็ไม่มีติดขัด
พร้อมเสริมรับกับฟีเจอร์
ระดับสูงจาก ‘EZVIZ App’ ที่เข้า
มาเพิ่มมุมมองผู้ ใช้เป็นสองเท่า
ด้วยโหมดการแสดงผลหน้าต่าง
ย่อยในจอใหญ่ เพียงสัมผัสเพื่อ
ซูมภาพได้ ในทุกความต้องการ
ยืดหยุ่น สามารถปรับมุมมองได้รอบตัว 360 องศา ควบคุมได้อย่างง่ายดาย
บนแอปพลิเคชัน รองรับการจัดเก็บผ่าน MicroSD ความจุมากกว่า 512 GB
และระบบคลาวด์ ให้ ไม่ตกหล่นทุกเหตุการณ์สำ�คัญ
สัมผัสความปลอดภัยจาก “C8PF” เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดขั้นสูง
สำ�หรับทุกคน ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างอย่างเข้าใจ มีวางจำ�หน่ายแล้ว
ที่ EZVIZ Official Shop หรือผ่านช่องทาง Shopee: EZVIZ_official และ
Lazada: EZVIZ official สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ezvizlife.com

ซัมซุงเปิดตัว Samsung Business Experience Store

ซัมซุง เดินหน้าเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจองค์กร ยึดทำ�เลใจกลางเมือง ผุด
Samsung Business Experience Store แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงผลิตภัณฑ์และ
โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมโดยเฉพาะ ที่มาพร้อมกับการบริการให้คำ�ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ รวม
ถึงบริการหลังการขายอย่างครบครัน สมฐานะความเป็นหนึ่งในผู้นำ�ตลาด
ลูกค้าองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างแท้จริง

Samsung Business Experience Store ตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ
Samsung Experience Store ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยแบ่งการจัด
แสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันเป็นทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์และโซลู
ชันสำ�หรับธุรกิจรูปแบบไฮบริด 2.ผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำ�หรับจัดการธุรกิจ
ด้านร้านอาหาร และ 3.ผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำ�หรับธุรกิจด้านบริการ
พบกับประสบการณ์ ใหม่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำ�หรับกลุ่ม
ธุรกิจองค์กรได้ที่ Samsung Business Experience Store ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 โซน Atrium ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2689-3277.

Tencent ลดสัดส่วนถือหุ้นใน JD.com

มืองต่างๆ ของโลกกำ�ลังเตรียมพร้อม
สำ�หรับจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ เนื่องจากเหล่า
ผู้นำ�ต่างตระหนักว่าแนวทางการวางแผน
และนโยบายที่ยึดถือมายาวนานนั้น จำ�เป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบเมืองใน
อนาคตที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพ และเจริญรุ่งเรืองสำ�หรับทุกคนอย่าง
แท้จริง เมืองในอนาคตต้องการแนวคิดและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ใหม่ที่มีการเชื่อมต่อดิจิทัลที่ ไร้
รอยต่อ บริการสาธารณะส่วนบุคคล (Personalized
Public Service) และประสิทธิภาพการดำ�เนินงานที่
ปรับให้เหมาะสมที่สุด การเดินทางสู่อนาคตใหม่ของ
การออกแบบ การบริการ และการใช้ชีวิตในเมืองจะ
ประกอบด้วยหลายกลยุทธ์ที่ทันสมัย
อย่างแรกเลยคงเป็นการรับฟังในรูปแบบใหม่ การ
ใช้เทคโนโลยีและช่องทางดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัยทำ�ให้เมืองต่างๆ
สามารถได้ยนิ เสียงตอบรับของผูอ้ ยูอ่ าศัย เพื่อระบุความ
ต้องการของสาธารณชนและตอบสนองด้วยประสบการณ์
ทีเ่ น้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การวิจยั ดัชนีประสบการณ์
ลูกค้าของ Forrester แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังคงให้
ประสบการณ์แก่ลกู ค้าในระดับที่ได้รบั ความพึงพอใจน้อย
กว่าประสบการณ์จากภาคเอกชน และผูน้ �ำ ไม่ถงึ ครึง่ มี
ความมัน่ ใจในความสามารถของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ มีความสำ�คัญต่อการให้ขอ้ มูลเชิงลึก

ธเนศ เกษมศานติ์
เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนประสบการณ์ลกู ค้าและนวัตกรรม
ต่อมาคือจุดหมายที่ชัดเจนสำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลง การกำ�หนดทิศทางของเมืองในอนาคต
จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่แม่นยำ�และชาญฉลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับเทคโนโลยี ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญที่จำ�เป็นในการบรรลุความคาดหวังด้านการ
บริการสาธารณะ การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกได้
ช่วยเร่งความเร็วของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งมีผล
กระทบต่อการลดลงของรูปแบบ ‘เมืองศูนย์กลาง’ โดย
มีความจำ�เป็นที่จะต้องให้ความสำ�คัญกับผลลัพธ์และ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางใหม่ในการอยูอ่ าศัยในเมือง
ทฤษฎีในการวางแผนและวางนโยบายของเมืองไม่สามารถ
ใช้ได้กบั ทุกทีอ่ กี ต่อไปเมื่อการใช้ชวี ติ ในเมืองดำ�เนินไปในวิถี
ท้องถิน่ ในรูปแบบใหม่ๆ ทีน่ า่ ตื่นเต้น อนาคตทางเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมความเป็นอยูแ่ ละความ
ก้าวหน้า ต้องอาศัยบริการ ความสามารถ และทางเลือก
ทีต่ อบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผูค้ นและ
ชุมชนทีแ่ สวงหาประโยชน์สงู สุดจากชีวติ ในเมืองตามความ
ชอบส่วนตัว แนวปฏิบตั แิ บบเดียวไม่ “เหมาะกับทุกคน”
อีกต่อไปเมื่อชีวติ ในเมืองพัฒนาขึน้
การทำ�ลายระบบการทำ�งานที่ ไม่เชื่อมต่อกัน
และอุปสรรคแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่าเมืองต่างๆ ใน
อนาคตมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงกันในรูปแบบที่
ทำ�ให้พลเมือง ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเป็น
ศูนย์กลาง ตัวอย่างเช่น การเป็นพันธมิตรระหว่างเคพี
เอ็มจีประเทศนอร์เวย์และเมืองต่างๆ (United Cities)
ที่ช่วยให้เมืองและเทศบาลเปิดกว้างสำ�หรับทุกคน
ปลอดภัย ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น
โดยการรวบรวมการวิจัยที่สำ�คัญและข้อมูลซึ่ง
วัดความคืบหน้าระหว่างเมืองลักษณะใกล้เคียงต่างๆ
และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอย่างทันท่วงทีและบทเรียน
ที่สำ�คัญ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในเมืองทั่วโลก
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เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ทั้งหมดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งรวมถึงความพยายามเชิงกล
ยุทธ์ ในการระบุช่องโหว่ในโครงการความยั่งยืน ความ
สามารถ และข้อกำ�หนดด้านเงินทุนในปัจจุบัน การ
ลงทุนในฮับนวัตกรรมและการพัฒนาดิจิทัลคู่ขนานยัง
ถูกนำ�มาใช้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำ�คัญเกี่ยวกับความ
ต้องการในอนาคตและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองก็สำ�คัญ ความ
ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีความสำ�คัญต่อการเสริม
สร้างและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสำ�รวจรูป
แบบใหม่ของการสร้างรายได้ตามเมืองต่างๆ จะมีความ
สำ�คัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมา และ
ลาว กล่าวว่า สำ�หรับประเทศไทย โครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายที่จะ
สร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ใน 3 จังหวัด ซึ่งจะ
มีการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การลงทุน
การค้า และประตูยุทธศาสตร์สู่ภูมิภาคเอเชีย โดย
ภายในปี 2565 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การมี
เมืองอัจฉริยะ 100 เมืองทั่วประเทศ
นายธเนศ เกษมศานติ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและรัฐบาล เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว
ว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเมืองอัจฉริยะใน
ประเทศไทยได้นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องร่วม
มือกันและทำ�งานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ความ
ท้าทายต่างๆ ไม่สามารถเอาชนะได้ โดยลำ�พัง เมือง
ต่างๆ จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
และทรัพยากร เพื่อเร่งความก้าวหน้าและนำ�ไปสู่การ
กำ�กับดูแลที่ชาญฉลาด”
นายกาเนสัน โคลันเดเวลู หัวหน้าฝ่ายการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและความยัง่ ยืน เคพีเอ็มจี

กาเนสัน โคลันเดเวลู
ประเทศไทย กล่าวว่า ในขณะทีป่ ระชาคมโลกให้ค�ำ มัน่
ว่าจะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ความสนใจจะตกมาอยูท่ พ่ี น้ื ที่ในเมือง ตลอดจนผลกระ
ทบทีเ่ มืองมีตอ่ สิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศมากขึน้ ปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างให้
กับเมืองหนึง่ จากอีกเมืองหนึง่ ไม่ใช่แค่สง่ิ อำ�นวยความ
สะดวกและความสะดวกสบายทีม่ ีให้เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
การปล่อยคาร์บอนสุทธิและผลกระทบทีม่ ตี อ่ โลกด้วย.

Tencent ประกาศแผนกระจายหุ้น JD.com ที่บริษัทถือครองอยู่ โดยจะใช้
วิธีปันผลให้กับผู้ถือหุ้น Tencent ทุกคน ในอัตราส่วน 21 หุ้น Tencent ต่อ 1 หุ้น
JD.com โดยผลจากการปันผลนี้จะทำ�ให้ Tencent ลดสัดส่วนหุ้นจาก 17% เหลือ
ราว 2.3% และจะทำ�ให้ Walmart เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 แทน คาดว่าการดำ�เนิน
นโยบายดังกล่าว เป็นการทำ�ตามคำ�สั่งของหน่วยงานจีน ที่ต้องการควบคุมไม่ให้บริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่มีอำ�นาจผูกขาดในตลาดมากเกินไป ซึ่งก่อนหน้านี้ Tencent ก็
ถูกสั่งระงับดีลควบรวมกิจการบริษัทวิดี โอเกมสองราย ปัจจุบัน Tencent ถือหุ้นใน
กับบริษัทผลิตชิปรายใหญ่เกือบทุกราย และได้รับเสียงตอบรับดี ตอนนี้บริษัทหลาย
บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง โดยนอกจาก JD.com แล้วมีอีคอมเมิร์ซ Pinduoduo,
รายกำ�ลังคุยกับพาร์ตเนอร์ ในอินเดีย เพื่อเตรียมมาตั้งฐานผลิตในอินเดีย เขาคาด
แอปเดลิเวอรี Meituan, แพลตฟอร์มวิดี โอ Kuaishou ไปจนถึง Tesla และ Spotify
ว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะมี โรงงานอย่างน้อย 10-12 แห่งเริ่มเดินสายการผลิต
ได้จริง
รัฐบาลอินเดียทุ่มดึงผู้ผลิตชิปมาตั้งโรงงาน
รัฐบาลอินเดียประกาศทุ่มงบประมาณ 7.6 แสนล้านรูปี (ประมาณ 3.4 แสน
เปิดตัว TikTok Kitchen ในอเมริกา
ล้านบาท) อุดหนุนให้บริษัทผลิตชิปชั้นนำ�ของโลกเข้ามาตั้งโรงงานในอินเดีย โดย
TikTok เปิดตัว TikTok Kitchen ซึ่งเป็นการนำ�เมนูอาหารจากคลิปทำ�อาหาร
Ashwini Vaishnaw รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงไอทีของอินเดีย ให้สัมภาษณ์ว่าพูดคุย

• มายรัม ประเทศไทย ดิจิทัลเอเยนซี
ในเครือ WPP ผงาดเวทีระดับโลก ส่งผลงาน
สุดโดดเด่นในการพัฒนาเว็บไซต์สำ�หรับสมาร์ท
โฟน (Mobile Website) ที่ร่วมมือกับแบรนด์
ชื่อดังของไทย 4 แบรนด์ เข้าประกวดใน
MobileWebAward 2021 และสามารถคว้ารางวัล
4 Best of Industry และ 1 Outstanding Entry
จากเวทีระดับโลกมาได้อย่างภาคภูมิ
• เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ภายใต้
เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
ผู้นำ�ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้น
นำ�ระดับโลก เผยไทยมุ่งหน้าสู่ดิจิทัลไลฟ์อย่าง
ก้าวกระโดดหลังโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่ง คาดผู้
บริโภคไทยเกินครึ่งคุ้นชินกับการจ่ายเงินไร้สัมผัส
แนะหนทางความสำ�เร็จธุรกิจควรเร่งปรับรูปแบบ
การจ่ายเงินสู่ e-Payment สอดรับความต้องการ
ผู้บริโภค ควบคู่การอัปเกรดเทคโนโลยีใหม่
รุกตลาดเชิงสร้างประสบการณ์จับจ่ายที่ดีกว่าให้
ลูกค้า ด้วยความปลอดภัยด้านข้อมูลและระบบ
รักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ป้องกันการโจรกรรม
ทางไซเบอร์ โดยสนับสนุนสร้าง e-Payment ecosystem ช่วยสร้างนวัตกรรมการชำ�ระเงินดิจิทัล
ที่ปลอดภัยสำ�หรับภาคการธนาคารที่เป็นลูกค้า
ปัจจุบันและกำ�ลังจะขยายไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม
รายอื่น ด้วยเทคโนโลยี โซลูชันระดับโลก มั่นใจติด
อาวุธธุรกิจไทยก้าวทันโลกดิจิทัล
• เอปสัน เผยความสำ�เร็จล่าสุดของ
ผลิตภัณฑ์อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ และสแกนเนอร์
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ที่สามารถคว้ารางวัล Pick Awards จาก
BLI Summer Award 2021 ได้สำ�เร็จ ภาย
หลังผ่านการทดสอบอย่างหนักจาก Buyers
Laboratory LLC (BLI) สถาบันวิจัยอิสระที่ทำ�
หน้าที่วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก โดยมีการ
มอบรางวัล Pick Award ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่ผลิต
ภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในการทำ�งานและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้
จริง
• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป
เดินหน้าสานต่อความเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟน ด้วยการเผยโฉม
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก HUAWEI P Series คือ
HUAWEI P50 Series ประกอบด้วย HUAWEI
P50 Pro สมาร์ทโฟนดีไซน์กล้อง Dual Matrix ที่
อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพอันล้ำ�หน้า
และครั้งแรกของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยดีไซน์ 3 มิติ
แบบพับได้ HUAWEI P50 Pocket ยกระดับความ
เจิดจรัสไปอีกขั้นกับดีไซน์รูปแบบใหม่ เตรียมพบ
กับการเปิดตัว และวางจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทย เร็วๆ นี้ พร้อมติดตามข่าวสาร
ก่อนใครได้หน้าเว็บไซต์และ Facebook ของ
หัวเว่ย.

ที่ ได้รับความนิยมสามารถสั่ง
เดลิเวอรีมาลองได้ โดยจะ
เริ่มที่อเมริกาก่อนเป็นแห่ง
แรก โดย TikTok Kitchen
เป็นความร่วมมือกับ Virtual
Dining Concepts ผู้พัฒนา
คอนเซ็ปต์รา้ นอาหาร สำ�หรับ
ขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี
โดยเฉพาะ เบื้องต้นจะสร้าง
ร้าน 300 จุด และมีแผนเพิ่มเป็น 1,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2022 TikTok พูดถึง
โมเดลรายได้วา่ จะหักส่วนกำ�ไรให้สำ�หรับทาง VDC ที่พัฒนาคอนเซ็ปต์รา้ น และ
ครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์เมนูบนแพลตฟอร์ม
พร้อมกันนี้ Cloudflare เปิดสถิตทิ ราฟฟิกการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่ โลกประจำ�
ปี 2021 พบว่าโดเมนเนมแชมป์เก่าตลอดกาล google.com ถูกโค่นเรียบร้อยแล้ว โดย
แชมป์รายใหม่คอื tiktok.com ทีม่ าแรงแซงทุกโดเมนขึน้ อันดับ 1 เป็นผลสำ�เร็จ.

เผยกุญแจสำ�คัญ
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เศรษฐกิจ 7

ของดี!ระยองจากสมุนไพรท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชน‘ลุฟฟาลา’ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
ค

วามหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติในจังหวัด
ระยอง เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำ�คัญ ทั้งทรัพยากร
ดินและน้ำ� โดยเฉพาะการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ� “เขาห้วย
มะหาด” ที่สามารถสร้างระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
อีกครั้งจากที่ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แต่ในวันนี้พื้นที่เขา
ห้วยมะหาดสร้างประโยชน์ ให้กับชุมชนอีกครั้ง โดยความร่วมมือ
ของคนในชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมปลูกป่า
การพัฒนาฝายชะลอน้ำ�เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ตลอดจนการ
ป้องกันไฟป่า จนกลับมาเป็นพื้นที่ที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้อีก
นอกจากนี้ “เขาห้วยมะหาด” ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งพืชพันธุ์
สมุนไพรพื้นบ้านที่ ได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่น ทั้งว่านสาว
หลง และเร่วหอม ที่มากด้วยสรรพคุณทางยา นำ�มาเพาะปลูก
ขยายพันธุ์ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในจังหวัด ที่ปัจจุบัน
สามารถนำ�มาพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในรูปแบบพืชอินทรีย์ ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา ชุมชน
หนองแฟบ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการนำ�พืชท้องถิ่นมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นที่รู้จักในตลาดทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้
ชุมชนตื่นตัวและหัน
มาใส่ใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟูองค์ความ
รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยังคงอยู่ และยัง
สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
“วิสาหกิจชุมชน
ลุฟฟาลา ชุมชน
หนองแฟบ” จึงได้นำ�
ผลผลิตจากสมุนไพร
ธรรมชาติที่ปลูกด้วย
วิธีเกษตรอินทรีย์
จากกลุ่มหอมมะหาด
ชุมชนเขาภูดร-เขาห้วยมะหาด อาทิ สะระแหน่ ว่านสาวหลง จิง
จูฉ่าย และเร่วหอม มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ลุฟฟาลา หรือ LUFFALA โดยออกเป็น

ผลิตภัณฑ์ LUFFALA Room Diffuser: Recreation Series น้ำ�มัน
หอมระเหยปรับอากาศจากสารสกัดธรรมชาติ 4 กลิ่น ได้แก่ กลิ่น
Rain (สะระแหน่) กลิ่น Soil (จิงจูฉ่าย) กลิ่น Tree (ว่านสาวหลง)
และกลิ่น Sun (เร่วหอม) มาสกัดปรุงกลิ่นจนที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลาย
น้�ำ โดยต้นน้ำ�เริ่มจากการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่
สะระแหน่ ว่านสาวหลง จิงจูฉ่าย และเร่วหอม ด้วยวิถีอินทรีย์ภาย
ใต้ โครงการ Rayong Organic Living และต่อยอดควบคุมคุณภาพ
การเพาะปลูกด้วยแนวคิด Smart farming เพื่อให้ ได้ต้นสมุนไพรที่
มีคุณภาพสูงสุดก่อนนำ�มาสกัดเป็นน้ำ�มันหอมระเหย
ส่วนปลายน้ำ�คือ การนำ�พืชสมุนไพรมาต่อยอดเป็น Room
Diffuser หรือน้�ำ มันหอมระเหยปรับอากาศ โดยวิสาหกิจชุมชน
ลุฟฟาลา สกัดน้ำ�มันหอมระเหยจากสมุนไพร
ออร์แกนิก และนำ�มาผสานเข้ากับนวัตกรรม
Green Solvent ของ GC ปรุงกลิ่นจนเป็น
เอกลักษณ์ ในแบบฉบับของลุฟฟาลา ทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและช่วยสนับสนุนชุมชน
นางแอ๋ว สนิทวาจา ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ความ
งามเพื่อสุขภาพผิวที่ดี “ลุฟฟาลา” เกิดจาก
การรวมกลุ่มแม่บ้านชุมชนหนองแฟบ จังหวัด
ระยอง ขึ้นในปี 2553 โดยใช้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นมาต่อยอดสร้างอาชีพจุนเจือครอบครัว โดย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
หรือ PTTGC และสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องสำ�อาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้
เข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บำ�รุงและดูแล

ผิวจากสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ผักบุ้งทะเล และมะหาด
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก คือ “สบู่ใยบวบ” ซึ่งเป็นที่มาของ
ชื่อแบรนด์ LUFFALA จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ลุฟฟาลาในปี 2554 และวางจำ�หน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ของ
ประเทศ
“ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลาให้มีความหลาก
หลายมากขึ้น ตอบสนองตลาดของผู้บริโภค เช่น สบู่เหลวล้างมือ
อนามัยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ที่ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19
พร้อมทั้งส่วนประกอบกลีเซอรีนคุณภาพสูง และสารสกัดจากผัก
บุ้งทะเล ช่วยฟื้นบำ�รุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น และสเปรย์แอลกอฮอล์ เจล
แอลกอฮอล์ท�ำ ความสะอาดมือ เป็นต้น” ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มลุฟฟาลา กล่าว
การผสานความร่วมมือจนเกิดเป็นความสำ�เร็จผ่านตัวสินค้า
ที่มีคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ไม่เพียงแต่เป็นสิ่ง
ที่ค้านว่าเมืองระยองคือเมืองมลพิษ และคุณภาพชีวิตประชากร
ย่�ำ แย่เท่านั้น ยังตอกย้�ำ ให้เห็นถึงภาพรวมเมืองอุตสาหกรรม กับ
ภาคเกษตรที่สามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถส่งต่อความยั่งยืน
เอกลักษณ์เฉพาะไปยังรุ่นลูกหลานอีกด้วย.

ผนึกรัฐพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ส

มาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA
(Community Partnership
Association) ก่อตั้งจากความร่วม
มือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม
ปตท., เอสซีจี, บีแอลซีพี, กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย (Dow), จีพีเอสซี (เดิม
คือ Glow) โดยปัจจุบันมีสมาชิกสมทบอีก
12 บริษัท รวมเป็นบริษัทสมาชิกทั้งหมด
17 กลุ่มบริษัท การดำ�เนินงานของ
สมาคมเพื่อนชุมชนตลอดระยะเวลา 11
ปี ซึ่งกำ�ลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 นั้น นับเป็น
ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการและ
เครือข่ายสมาชิกที่มีเป้าหมายเดียวกันที่
จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนระยอง พร้อม
ร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
เน้นให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิด Care Together
ใส่ใจกันและกัน ตามที่สมาคมเพื่อนชุมชนยึดมั่นมาตลอด 11 ปี
นายวริทธิ์ นามวงษ์ อดีตนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าว
ว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สมาคมเพื่อนชุมชนจึงยก
ระดับแผนงานด้านสาธารณสุขให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อบรรเทา
ปัญหาและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 โดยได้มีส่วนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จ�ำ เป็นอย่าง
เร่งด่วนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ในการดูแล
ประชาชนจังหวัดระยอง โดยสมาคมเพื่อนชุมชนและบริษัท
สมาชิกได้จัดสรรงบประมาณกว่า 62 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนเข้าร่วมกว่า 27,000 คน สามารถ
ทำ�คะแนนสอบ O-NET ได้ขน้ึ ชัน้ คะแนน
สูงสุดติด 1 ใน 5 ของประเทศ มิตดิ า้ น
สิง่ แวดล้อม พัฒนาโมเดลจากการบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อจัดการคุณภาพน้�ำ ใน
แหล่งน้�ำ สาธารณะ โดยชูโมเดลนำ�ร่องทำ�
โครงการคลองน้�ำ หู เพื่อร่วมกันดูแลคุณภาพ
น้�ำ และฟืน้ ฟูระบบนิเวศในคลอง” นายวริทธิ์
อดีตนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าว
ด้านนายมงคล เฮงโรจนโสภณ
นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ กล่าว
ว่า ทิศทางการดำ�เนินงานของสมาคม
เพื่อนชุมชนในระยะต่อไป ยังคงร่วมมือ
บุคลากรทางการแพทย์และชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตั้งแต่ กันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระยองให้ก้าวสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 (Happiness) ซึ่งเป็นระดับ
ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ยังได้ส่งเสริมให้จังหวัดระยองมีบุคลากร
สูงสุด โดยปี 2564 ได้มีการประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิง
ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อจำ�นวนประชาชน โดยได้มอบทุน
พยาบาลเพื่อนชุมชนไปแล้วกว่า 440 ทุน รวม 7 รุ่น ซึ่งผู้ที่ส�ำ เร็จ นิเวศในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งยังสามารถรักษาระดับ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 ได้ตามเป้าหมาย
การศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรวม 9 แห่งในจังหวัด
นอกจากนี้ยังจะยกระดับการแก้ ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็ม
ระยอง”
ที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050
“แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19 แต่สมาคมเพื่อน
และบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ชุมชนยังเดินหน้าขับเคลื่อนการทำ�งานในมิติด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ด้วยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำ�เนินกิจกรรม เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2065 ซึ่งสมาคมเพื่อน
ชุมชนจะร่วมเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ เช่น มิติเศรษฐกิจ เสริม
สร้างรายได้ ให้กับชุมชน โดยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ร่วมกับ ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดระยองหลังการ
แพร่ระบาดโควิด-19 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปแล้ว 43 กลุ่ม
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมกับวางแผนการดำ�เนิน
สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าชุมชน ทั้งออนไลน์และ
งานต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal) และ
ออฟไลน์กว่า 60 ล้านบาท มิติสังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับ
เยาวชน โดยจัดทำ�โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมามี ต่อยอดโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.
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ไม่ได้ปิดประเทศนะ (ย้�ำ ...ไม่ได้ปิดประเทศ)

เ

มื่อมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ ใหม่ที่ข่าว
บอกว่าติดง่าย แต่ไม่รุนแรง และยังไม่มีการรายงานการ
เสียชีวิต อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าสายพันธุ์ดังกล่าวนี้
สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ ได้
หรือไม่ ทำ�ให้หลายคนมีความกังวล เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยจนถึงระดับที่ระบบสาธารณสุขของเราไม่อาจจะ
รับมือได้ เมื่อ COVID-19 สายพันธุ์นี้เริ่มกระจายพื้นที่การแพร่
เชื้ออย่างกว้างขวาง เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลทำ�อะไรบางอย่างที่
แสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทกับการแพร่ระบาดครั้งนี้ รัฐบาล
ก็ตัดสินใจที่จะขานรับข้อเรียกร้องในเวลาที่เหมาะสม เป็นการ
กำ�หนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ระวังมากขึ้น มีความรอบคอบใน
การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น แต่ “ไม่มีการปิด
ประเทศงดรับนักท่องเที่ยว” ทันทีที่มีการประกาศมาตรการออก
มา ก็มีสื่อมวลชนบางรายบิดเบือนข้อมูล นำ�เสนอข่าวว่ามีการปิด
ประเทศ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะพวกเขาเคยปรามาสเอาไว้ว่า การ
ที่รัฐบาลเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นมาตรการที่ผิด
พวกเขามองว่าเรายังไม่พร้อม อีกทั้งปรามาสว่าจะต้องปิดประเทศ
อีกครั้งในเดือนมกราคม 2565 ดังนั้นเมื่อมีการประกาศมาตรการ
เพิ่มเติมขึ้นมา พวกเขาก็กระโดดงับข่าวทันที แล้วนำ�เสนอด้วย
การบิดเบือนว่าประเทศไทย “ปิดประเทศงดรับนักท่องเที่ยว” ซึ่ง
เป็นข่าวบิดเบือน
ข้อเท็จจริงคือ “เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รัฐบาลกำ�หนดมาตรการเพื่อ
การเฝ้าระวังที่รอบคอบขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงมาตรการในการ
รับนักท่องเที่ยว” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) นักท่องเที่ยวที่
ลงทะเบียน Thailand Pass แล้วยังคงเข้ามาได้เหมือนเดิม ตาม
มาตรการที่ ได้รับอนุมัติ นั่นคือยังเป็นแบบ Test and Go แต่ต้อง
ตรวจเช็กอีกครั้งเมื่อครบ 7 วัน ณ สถานที่ตามที่ทางการกำ�หนด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (2) งดรับการลงทะเบียนแบบ Test and Go
ชั่วคราว แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวยังต้องการมาเที่ยวประเทศไทย
ยังคงมาได้ โดยเข้าโครงการ Phuket Sandbox หรือ Alternative
Quarantine เป็นเวลา 7 วัน (3) นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน
Thailand Pass ไม่ได้แล้ว แต่ยังคงอยากมาเที่ยวเมืองไทยก็ยัง
มาได้ โดยเลือกเอาว่าจะเข้าประเทศไทยที่ภูเก็ต ในโครงการ
Phuket Sandbox หรือเข้า AQ (Alternative Quarantine) คือ
กักตัวในโรงแรม 7 วัน มาตรการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า “ยัง
ไม่มีการปิดประเทศ” (4) สรุปอีกครั้งว่า ไม่ได้ปิดประเทศ จนไม่
รับนักท่องเที่ยวอีกเลยอย่างที่สื่อบางรายนำ�เสนอนะคะ ย้ำ�ค่ะ ไม่
ได้ปิดสนิทนะคะ ถ้าลงทะเบียน Thailand Pass แบบ Test and
Go ได้แล้วก่อนที่จะมีมาตรการงดการลงทะเบียนชั่วคราว พวก
เขายังมาได้ หรือถ้าลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ได้แล้วก็ยัง
เข้าประเทศไทยที่ภูเก็ต ในโครงการ Phuket Sandbox หรือเข้า
มาในพื้นที่อื่นที่ทางการประกาศเป็นพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
โดยเมื่อเข้ามาแล้ว AQ 7 วันก็ได้ (5) มาตรการดังกล่าวนี้อาจ
จะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการทบทวนอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม
2565 ถ้าสถานการณ์ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่กลัวกัน ก็อาจจะมีการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ได้อีก (6) ย้ำ�นะคะ ไม่ได้
ปิดประเทศนะคะ แค่มีมาตรการที่มีการระมัดระวังมากขึ้น เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron อย่า
พูดกันเกินเลยนะคะ
มีคนพยายามจะให้เราปิดประเทศให้เศรษฐกิจไม่ฟื้น
นะคะ บางคนก็จะพยายามทำ�ให้ประชาชนมองว่าการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวของเราผิดพลาด เปิดแล้วก็ปิด โดยไม่ยอมเข้าใจ
ว่าสถานการณ์เวลานี้เปลี่ยนไปจากตอนที่รัฐบาลประกาศ
เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว นั่นคือ การแพร่ระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่ประเทศไทยประกาศว่าประชากร
ของเขาสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ถ้าไม่มีการ
แพร่ระบาดของ Omicron การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไปได้
ดี ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวมองประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่
เขาหนีตาย หนีหนาวมาจากประเทศของพวกเขา และเมื่อรัฐบาล
ประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ธุรกิจ
ต่างๆ ดีขึ้น มีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชัดเจน ทั้งสาย
การบิน โรงแรม ร้านอาหาร การบริการ การเดินทาง และธุรกิจ
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้อาจ
จะเป็นที่ ไม่พอใจของคนบางกลุ่มบางพวกที่ต้องการเห็นความล้ม
เหลวของรัฐบาลในการจัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
และการฟื้นเศรษฐกิจ เพราะเขาต้องการด้อยค่ารัฐบาลและ
ต้องการขับไล่นายกรัฐมนตรี
เมื่อมีข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ทั่วโลก ถ้าหากเราไม่ปรับมาตรการอะไรเลยอาจจะเป็น
ความประมาทเกินไป จึงมีการปรับมาตรการในการต้อนรับนักท่อง
เที่ยวให้รอบคอบมากขึ้นเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการวิเคราะห์
สถานการณ์ ให้ชัดเจนก่อน แล้วจะดำ�เนินการตามความเหมาะ
สมและรอบคอบต่อไป ถ้าหากรัฐบาลไม่ทำ�อะไรเลยก็คงจะมีคน
ด่าว่ารัฐบาลประมาท ไม่เห็นแก่ชีวิตของประชาชน ต้องการราย
ได้จากนักท่องเที่ยวจนไม่เห็นหัวประชาชน ยอมให้ประชาชนต้อง
เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของ Omicron แต่ถ้าหากรัฐบาลประกาศ
ปิดประเทศ งดรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ไม่ให้มีคนเข้ามาเลย
พวกเขาก็คงเย้ยหยันว่ารัฐบาลดำ�เนินนโยบายผิดพลาด เปิด
ประเทศแล้วก็ปิดประเทศ เอาเป็นว่า ไม่ว่ารัฐบาลจะทำ�อะไรก็ผิด
ทั้งนั้น ต้องออกมาแซะ แขวะ ด่า ความเลวร้ายของการด่าที่เกิด
ขึ้นหลายครั้งก็คือการบิดเบือนข้อมูลด้วยการดึงเอาคำ�ประกาศ
ออกจากบริบทบางข้อความ โดยไม่ยอมลงรายละเอียด เพื่อให้คน
เข้าใจผิด
ประเทศไทยเดินหน้ามาได้ขนาดนี้ เราเป็นที่ยอมรับ
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ชื่นชมสูตรการฉีดวัคซีน
ไขว้ยี่ห้อ และมีการแนะนำ�ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของประเทศไทย โดยกล่าวว่าขณะนี้ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของ
ประเทศไทย และทาง WHO ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นสถาน
ที่ถ่ายทำ�สารคดีว่าด้วยการจัดการแพร่ระบาดของ COVID-19
ถ้าหากประเทศไทยเราบริหารจัดการได้ ไม่ดีพอ เราคงจะไม่ได้
รับเลือกให้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทำ�สารคดีในครั้งนี้ นอกจากนั้น
แล้ว ในการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสาธารณสุขเข้มแข็งนั้น
ประเทศไทยเราเป็นที่ 5 จากประเทศในโลกทั้งหมดที่มีเกือบ
200 ประเทศ เป็นการขยับอันดับจากที่ 6 ในปีที่แล้วมาเป็น
อันดับ 5 และประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของ Asia และเป็น
อันดับ 1 ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
ใจที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะหนีหนาว หนีตายมาท่องเที่ยว
และพำ�นักระยะยาวในประเทศไทย.
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8 Life and City

พัฒนา‘หัวลำ�โพง’120ไร่ ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?
ยั

งเป็นประเด็นร้อนกรณีสถานีรถไฟหัวลำ�โพง สถานที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และทางคมนาคมของไทย ถกเถียงกันหนักจะ
ปิดหรือไม่ปิด แม้วันนี้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยัน
ยังให้ขบวนรถไฟทั้งสายสั้นและสายยาว วิ่งเข้า-ออกหัวลำ�โพง
ทุกขบวน ส่วนหลังจากนี้ รฟท.จะเดินหน้าอย่างไรต่อ ต้องศึกษาผลกระ
ทบและมาตรการรองรับ รวมถึงต้องจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนตัดสินใจอีกครั้ง แต่แน่นอนจะไม่มีการทิ้งร้างหรือทุบ
หัวลำ�โพงอย่างแน่นอน
ขณะที่เวทีสาธารณะ “เปิดผลการศึกษา 5 สถาบันที่ตอบ
โจทย์หัวลำ�โพงจะไปทางไหนดี?” จัดโดย The Active ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาและภาคีเครือข่าย เมื่อวันก่อน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดแนวทางการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของหัวลำ�โพงครั้งนี้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่เมือง โดยไม่ส่งผลกระทบทางสังคมรุนแรง
ต่อชุมชนโดยรอบ และไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
ผศ.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าแผนงานวิจัย “การศึกษาเพื่อวางกรอบในการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำ�โพง) ในระยะที่ 2”
กล่าวว่า กรณีหัวลำ�โพงทำ�ให้พลเมืองตื่นตัว เกิดคำ�ถามจะปิดการเดินรถ
แล้วหรือ อนาคตจะเป็นอย่างไร ก่อนศึกษาวิจัยระยะ 2 มีข้อมูลจาก
ผลวิจัยระยะ 1 ด้านอัตลักษณ์ คุณค่าของหัวลำ�โพง และความต้องการ
ของสังคม ซึ่งพื้นที่ผืนใหญ่กว่า 120 ไร่ใจกลางเมือง และมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา และสถาน
ที่สำ�คัญของวิถีชีวิตผู้คน ทีมวิจัยฯ เก็บข้อมูลอย่างละเอียด แผนวิจัย
ประกอบด้วย โครงการย่อย 1 ลักษณะทางกายภาพ, โครงการย่อย 2 ความ
เป็นไปได้ ในการลงทุนและการเงิน, โครงการย่อย 3 ระบบโลจิสติกส์ ทั้งเฟส
รถไฟยังวิ่งเข้าสู่สถานีหัวลำ�โพงเหมือนเดิม หลังเกิดกระแสคัดค้านปิดสถานีรถไฟ
1 และเฟส 2 ใช้เวลาศึกษากว่า 2 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิน
ใจพัฒนาพื้นที่หัวลำ�โพงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากนำ�ข้อมูลมาใช้จะ
เกิดประโยชน์ หลังจากนี้ งานวิจัยเสนอต้องเปิดกว้างให้เกิดการเสนอแบบ
หรือจัดประกวดโมเดลทางธุรกิจที่มีมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมในพื้นที่หัวลำ�โพง เพื่อให้ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด
สำ�หรับทิศทางการพัฒนา ถิรภาพ ฟักทอง อาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 2 กล่าวว่า
การพัฒนาพื้นที่ดูแค่การเงินไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นโครงการนี้จะทุบทั้งหมด
ทำ�เป็นห้าง ไม่เหลือมรดกให้ลูกหลาน มีแค่ป่าคอนกรีต นี่คือความ
ท้าทายของโครงการ เพราะพื้นที่หัวลำ�โพงเป็นของประชาชน ทุกคนเป็น
เจ้าของร่วมกัน เราอยากทำ�มาสเตอร์พีซของการพัฒนาพื้นที่ที่มีต้นทุน
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
“การพัฒนาหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะ
วิถีชีวิตคนใช้รถไฟ ประเด็นที่ตกหล่นในการพัฒนาพื้นที่
พัฒนาอย่างไร ทางออกคือแบ่งสัดส่วน หาก
สังคมดีขึ้น ให้ผลตอบแทนทางสังคม รฟท.
มีการค้า พื้นที่สาธารณะ การใช้งานต้องสอดประสานกับชีวิตคนรอบๆ
สามารถการันตีจากการยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาโดดๆ ไม่ได้ จะกลายเป็นคู่แข่งชุมชน ซึ่งชุมชนเจอคู่ชกมากแล้ว
คนเมือง พื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในภาพ
สุดท้ายต้องโดนถีบส่งไปนอกเมือง ทำ�ไมโครงการของรัฐไม่พัฒนาให้เป็น
ใหญ่ของประเทศ เป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์
มิตรกับชุมชน เราไม่อยากให้ ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือประเด็นสำ�คัญ
และดึงดูดใจผู้ลงทุนมากขึ้น” ถิรภาพกล่าว
ของการวิจัย หากเศรษฐกิจดีและสถานการณ์ โควิดอยู่หมัด แนวทาง
ส่วนแนวทางการลงทุนจากการวิจัย
พัฒนาพื้นที่หัวลำ�โพงแบบนี้จะมีรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี
มี 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เชิงอนุรักษ์ พื้นที่
ถิรภาพบอกด้วยว่า รัฐต้องไม่มองผลได้ทางตัวเงินเพียงอย่าง
สีเขียวเด่น, แบบที่ 2 เชิงธุรกิจ เน้นการค้า
เดียว เพราะตรงนี้ประชาชนเป็นเจ้าของ ต้องมองผลกระทบทางสังคม
และแบบที่ 3 เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรียก
ด้วย มีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ คนที่ ได้ประโยชน์เราจะทำ�
ว่าพบกันครึ่งทาง ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สี
อย่างไรไม่ให้เขาได้มากเกินไป จนขาดความเป็นธรรมในสังคม และคน
เขียว สีแดงการค้าก็มี และพื้นที่สาธารณะ
เสียประโยชน์จะดูแลเขาอย่างไร ต้องชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมอาจนำ�
สำ�หรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนา
เครื่องมือการเก็บมูลค่าของที่ดินมาใช้เก็บผลประโยชน์ทางการเงินจาก
ต้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอก
ผลศึกษาทางด้านการเงิน ถิรภาพ
สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ “หัวลำ�โพง” พื้นที่ส�ำ คัญทางประวัติศาสตร์และคมนาคม นักลงทุนคืนให้กับสังคม
แนวทางการลงทุนพื้นที่ 120 ไร่หัวลำ�โพง ควรจะแบ่งการพัฒนา
บอกว่า ใช้สมมติฐานที่สมจริงที่สุด กำ�หนด
“เมื่อสอบถามความเห็นของประชาชน ถ้าพัฒนาพื้นที่หัวลำ�โพง ออกเป็นโซนให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น โดยให้องค์กรและเอกชนที่เชี่ยวชาญมา
จากสถานการณ์ปกติที่ ไม่มี โรคระบาด มีการกำ�หนดอัตราครอบครองอย่าง
แล้วคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือแย่ลง ผลออกมากลางๆ สังคมไม่มั่นใจ ไม่ว่า ลงทุนและดูแลให้มีประสิทธิภาพ ต้องโปร่งใส ตอบโจทย์ด้านธุรกิจมาก
ละเอียดในแต่ละอาคารตามการใช้สอย กำ�หนดค่าเช่าพื้นที่การค้า พื้นที่
ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว ก็สามารถสร้างรายได้มาดูแลตัวเอง และมี
จะเป็นโมเดลไหน ข้อมูลนี้ส�ำ คัญสำ�หรับผู้ด�ำ เนินนโยบาย ส่วนทัศนคติ
จัดแสดงสินค้า ประชุม ห้องอาหาร ค่าที่จอดรถ ค่าห้องพัก ค่าเข้าชม
มูลค่ามาก เพราะกลางเมืองขาดพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ ต้องเชื่อมกับ
โดยยึดตามธุรกิจจริงจากโรงแรม 3 ดาว และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอย่าง และการตระหนักรู้เกี่ยวกับประวัติสถานีรถไฟหัวลำ�โพงคนไม่ค่อยรู้ แต่
ใจอยากอนุรักษ์ ประชาชนโดยรอบมีความรู้สึกร่วม ถ้าใช้เป็นแรงผลักใน พื้นที่รอบๆ สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงมาก คนรอบๆ คนที่ใช้บริการสถานีอยู่
มิวเซียมสยาม กำ�หนดค่าจ้าง รวมถึงจำ�นวนพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ
แล้วจะเสียประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจะมีอะไรไปเยียวยาได้บ้าง เรื่อง
การพัฒนาจะมีประโยชน์มาก”
บริหารแต่ละตึกและรูปแบบทำ�ธุรกิจจริง มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
นี้ผู้ดำ�เนินนโยบายต้องชัดเจนตั้งแต่ต้น แนวทางลงทุนต้องรับฟังเสียง
ถิรภาพย้ำ�ว่า การพัฒนาไม่ควรมองข้ามชุมชนรอบๆ จากการ
“ความเป็นไปได้ทางการเงิน ถ้าเน้นแบบการค้าจะกำ�ไรมากสุด
สำ�รวจ 1,200 ตัวอย่าง กลุ่มคนที่ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ ประชาชน ถ้าทำ�ได้จะเป็นโมเดลนำ�ร่องในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
รองลงมาแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแบบเน้นอนุรักษ์ตามลำ�ดับ ถ้า
ในแง่ของการเดินรถ นักวิชาการ มธ. บอกว่า ประเด็นนี้ละเอียด
กรุงเทพฯ สูงที่สุดเป็นคนมีอายุ เป็นวัยกลางคนขึ้นไป เป็นกลุ่มคนผู้ที่อาศัย
ปล่อยให้ผู้ดำ�เนินนโยบายพิจารณาเฉพาะตัวเลขทางการเงินอย่างเดียว
อ่อน เพราะประชาชนหาเช้ากินค่ำ�ที่ต้องการเข้ามาทำ�งานในเมืองมีอยู่
ในพื้นที่ชุมชนบริเวณวงเวียน 22 ริมถนนพระรามที่ 4 และถนนหลวง
จะกลายเป็นศูนย์การค้า ขณะที่แบบอนุรักษ์จะคืนทุนภายใน 15 ปี”
มาก คนขึ้นรถไฟมาขายของในเมือง ถ้าเปลี่ยนไปใช้สถานีบางซื่อ ต้นทุน
ซอยยุคล และอาศัยโดยรอบสถานีรถไฟหัวลำ�โพง ตั้งแต่ถนนรองเมือง
อย่างไรก็ตาม จากผลวิจัยนักวิชาการเศรษฐศาสตร์บอกว่า มี
ความเต็มใจจ่ายในพื้นที่อนุรักษ์ ต่อให้รัฐบาลไม่ทำ�ก็ยอมจ่าย หากทำ�จริง ตัดถนนพระรามที่ 1 และถนนพระรามที่ 4 นอกจากนี้ เป็นกลุ่มที่ให้ความ การเดินทางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ และใช้เวลาเท่าไหร่ เพราะเวลาที่หายไป
สำ�คัญดับพื้นที่สีเขียว กิจกรรมสร้างสรรค์ และการค้าตามลำ�ดับ คนเหล่า หมายถึงการขายของ การทำ�งานที่น้อยลง การเปลี่ยนวิถีชีวิตคนใช้รถไฟ
แรงสนับสนุนจะมาก จากการลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ชาวบ้านถามถ้ามี
ห้างขึ้นมา อาคารสูง ฉันจะอยู่อย่างไร จะแข่งได้มั้ย แต่ถ้าพิจารณาจาก นี้น่าจะเป็นพันธมิตรที่สำ�คัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่รถกรุงเทพฯ ใน ที่หาเช้ากินค่ำ� มีต้นทุนสูง รัฐไม่ควรผลักภาระให้คนเหล่านี้ ซึ่งวิถีชีวิต
ประโยชน์สังคม ประชาชนพอรับได้ และยังจูงใจการลงทุน ถ้ากลัวจะมี อนาคต เพราะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ดี ที่เปลี่ยนไปนี้ ไม่ถูกพูดคุยในการวางแผนพัฒนาพื้นที่หัวลำ�โพงตั้งแต่ต้น
ควบคู่กับการลงทุน หรือจะพาคนกลุ่มนี้เข้ามาในพื้นที่หัวลำ�โพงที่พัฒนา
กว่ากลุ่มคนอื่นๆ ถ้าจะพัฒนาต้องวิ่งเข้าหาคนรอบหัวลำ�โพง
คนได้ประโยชน์จากพื้นที่นี้มากเกินไป อาจต้องใช้เครื่องมือทางภาษีตัด
แล้ว แต่ตรงนี้ ไม่เคลียร์ มิฉะนั้น การพัฒนาจะสะดุด อย่างพื้นที่การค้า
ส่วนแนวทางการลงทุนเป็นมิกซ์ยูส (Mixed-use development)
และแบ่งให้ส่วนที่ขาด

เปิดคลินิกมลพิษอากาศรับมือ PM 2.5 คลุมเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากข้อมูล
ศูนย์ประสานงานและแก้ ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งเตือนว่า
สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง
PM 2.5 ระหว่างวันที่ 22-26
ธ.ค.64 มี โอกาสที่ระดับฝุ่น
ละอองสูงขึ้น เพราะสภาพ
อากาศที่ปิดและสภาวะลม
อ่อน โดยใน กทม.มีเขต
พื้นที่เฝ้าระวัง 7 เขต ได้แก่
คลองสามวา ลาดกระบัง
ดินแดง หนองแขม ตลิ่งชัน
ภาษีเจริญ และทวีวัฒนา
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
ประชาชนให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน งดการเผาในที่ โล่ง ใช้รถเท่าที่
จำ�เป็น จอดรถดับเครื่องยนต์ พื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ควรงดการทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากการควบคุมการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองจากแหล่ง
กำ�เนิดอย่างเข้มข้นแล้ว กทม.เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดคลินิก
มลพิษทางอากาศเพื่อให้คำ�ปรึกษาและบริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิด
จากฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ตากสิน โทร.
0-2437-0123 (วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น.), รพ.สิรินธร โทร. 0-2328-6900 (วัน
อังคาร เวลา 13.00-16.00 น.), โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0-2289-7198
(วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.) และ รพ.กลาง โทร. 0-2225-1354 (วันพฤหัสบดี เวลา
13.00-15.30 น.) ซึ่งจะมีทีมแพทย์วินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษา
โรค จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมเปิด
เป็นศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)
สำ�หรับกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็ก
เล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอด
เลือด รวมถึงผู้ทำ�งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ
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“หัวลำ�โพง” เส้นทางรถไฟสายแรกของสยาม
ริมคลองถ้าให้ชุมชนหรือคนที่ ได้รับผลกระทบเข้ามาค้าขายได้ คนพอใจ
และทำ�ให้ภาพดีขึ้น รัฐก็เก็บค่าเช่าได้ด้วย
ภัทร ยืนยง อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ร่วมทีมวิจัย เผยข้อเสนอ
จากเวทีประชาพิจารณ์ว่า ต้องให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของคน
โดยรอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่หัวลำ�โพงที่มีอาคารสถาปัตยกรรม
สำ�คัญต้องคงไว้ การพัฒนาพื้นที่ต้องไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนำ�
ไปจัดการเอง พื้นที่สาธารณะนี้เป็นของประชาชน ข้อเสนอเชิงการบริหาร
จัดการโครงการ อาคารการเดินรถยังมีอยู่ ปัจจุบัน รฟท.ตั้งบริษัทลูกมา
บริหาร การร่วมทุนสามารถทำ�ได้ระหว่างรัฐกับรัฐ เช่น รฟท.กับ OKMD
หรือระหว่างรัฐกับเอกชน มีกลุ่มธุรกิจที่สนใจร่วมทุน
อีกข้อเสนอประชาชนโดยรอบหรือคนได้รับประโยชน์ ในพื้นที่
เดิม แม้แต่คนไร้บ้าน จะพัฒนาพื้นที่อย่างไรให้ยั่งยืนและช่วยดูแลคน
ชายขอบ อนาคตยังต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริการจัดการพื้นที่
หัวลำ�โพง ส่วนกฎระเบียบแนวทางใช้พื้นที่ การอนุรักษ์พื้นที่อาคารเก่า
ข้อเสนอระดับชาติยกระดับหัวลำ�โพงเป็นพื้นที่สำ�คัญของประเทศไทย
อาจจะขึ้นทะเบียนอาคารเก่าเป็นโบราณสถานเพิ่มเติม รวมถึงยกระดับ
เป็นพื้นที่ต้นแบบพัฒนาในเขตเมือง ระดับสากลเป็นการเสนอพื้นที่
หัวลำ�โพงขึ้นทะเบียนมรดกโลก อย่างไรก็ตาม ในแง่งานวิจัยจะต้อง
ศึกษาผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนี้
ด้าน ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู อาจารย์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ หน.วิจัย
โครงการย่อย 1 กล่าวว่า การศึกษาหยิบไอเดียเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
พัฒนาพื้นที่หัวลำ�โพง บวกกับในพื้นที่มีอาคารเก่าจำ�นวนมาก จะทำ�
อย่างไรให้ ใช้งานอย่างร่วมสมัยและเหมาะสม จากการเก็บรวบรวมความ
เห็นของประชาชน ผู้ ใช้บริการ พนักงาน รฟท. และองค์ความรู้ ผล
ศึกษานำ�สู่ผลวิจัยสำ�คัญ มีการจัดกลุ่มรูปแบบพัฒนา ซึ่งไปในทิศทาง
การอนุรักษ์พื้นที่มากกว่าใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หารายได้ ที่สำ�คัญต้อง
คงเรื่องการอนุรักษ์และบำ�รุงรักษามรดกของชาติไว้ ไม่ว่าสถาปัตยกรรม
อาคาร หลักปฐมฤกษ์ ร.5 รางรถไฟ
“พื้นที่หัวลำ�โพงเชื่อมโยงกับการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองโดยรอบ
ถนนพระรามที่ 4, ถนนพระรามที่ 1 และคลองผดุงกรุงเกษมที่ กทม.มี
การปรับปรุงแล้ว ผลวิจัยมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมเมืองเก่าและ
เมืองใหม่เข้าด้วยกัน ในผังแต่ละแนวทางขบวนรถไฟยังเข้าสู่หัวลำ�โพง
อนาคตที่พัฒนาแล้วยังมีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ” ผู้เชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรมเผย
นอกจากนี้ การออกแบบพัฒนาหัวลำ�โพงที่งานวิจัยเสนอยังมี
พื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้ชุมชนโดยรอบ ด้านถนนพระรามที่ 4 ไม่
ให้รถสัญจรไปมา เปิดพื้นที่ให้คนเดิน ภายในอาคารสถานีหัวลำ�โพง
บริเวณพื้นที่ โถงใช้จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ หรืออีเวนต์ฮอลล์ และจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์มิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านข้างอาคารสถานี ริม
คลอง ท่าเรือ พัฒนาเป็นตลาดนัดชุมชนเดินต่อเนื่องมาจากตลาดน้อย
มีสวนเรียนรู้รถไฟไทย เพราะนี่คือประวัติศาสตร์ เป็นรางพัฒนาชาติ
เพราะรถไฟเป็นต้นกำ�เนิดการพัฒนาเมือง อาคารโรงดีเซลเก่าเป็นพื้นที่
กิจกรรม ส่วนตึกบัญชาการหรือตึกขาวอนุรักษ์อาคารไว้ ด้านในเปิดให้ ใช้
ประโยชน์เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด.

มีนบุรี เขตมีนบุรี ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายทำ�ให้คนกรุงสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อจนถึงมีนบุรีได้สะดวกขึ้น โดยให้บริการด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าที่ท�ำ ให้เกิด
คลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง และไม่เกิดการเผาไหม้น้ำ�มันเชื้อ
เพลิง ซึ่งเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยสำ�นักการจราจรและขนส่งต่อเรือโดยสารไฟฟ้าเสร็จ
แล้ว 12 ลำ� เรือมีขนาด 40 ที่นั่ง ความยาว 12.50 ม. ความกว้าง 3.20 ม. ระยะกินน้ำ�ลึก
0.60 ม. ความสูงจากระดับน้ำ� 2.60 ม. ความเร็วสูงสุด 17 กม./ชม. ความเร็วใช้งาน 1015 กม./ชม. พร้อมที่นั่งสำ�หรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ และจุดแขวนจักรยานสำ�หรับผู้ที่
ใช้จักรยานในการเดินทาง เรือโดยสารไฟฟ้าประกอบด้วย เครื่องยนต์ ไฟฟ้าติดท้าย จำ�นวน
2 เครื่อง พร้อมระบบโซลาร์เซลล์ เรือลำ�นี้ใช้วิธีสลับแบตเตอรี่ที่ท่าเรือ โดยยกแบตเตอรี่
ออกจากเรือและนำ�แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วใส่แทนชาร์จ 1 ครั้งวิ่งได้ประมาณ 2-3 ชม.
คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง ควรรีบพบแพทย์หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. HOTLINE 1646
ส่วนท่าเทียบเรือที่จะใช้ ในเส้นทางเดินเรือมี 12 ท่า ได้แก่ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง จุดเชื่อม
สายด่วนสุขภาพ สำ�นักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตาม ต่อระหว่างเรือโดยสารของเอกชนกับเรือโดยสารของ กทม., ท่าเรือห้างพาซิโอ ซึ่งเป็นจุด
ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ www.
เชื่อมต่อระบบขนส่ง
bangkokairquality.com, www.air4bangkok.com
ล้อ ราง เรือ, ท่าเรือ
ที่ กทม.สร้างใหม่ 8 ท่า
ติดมิเตอร์ ใหม่ ลดราคาการประปาฯ ให้ของขวัญปีใหม่
ได้แก่ ท่าเรือโรงเรียน
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
พร้อมมิตรพิทยา ท่าเรือ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของ มท.เพื่อมอบให้ประชาชนปี
เสรีไทย 26 ท่าเรือคลอง
2565 จัดทำ� “โครงการ ติดมิเตอร์ ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ด้วยการลดค่าติดตั้ง
ระหัส ท่าเรือหมู่บ้านร่ม
ประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน สำ�หรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตร
ไทร ท่าเรือสุเหร่าแดง
วัดน้�ำ ขนาด 1/2 นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วน
ท่าเรือชุมชนหลอแหล
เหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำ�ประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายใน
ใหญ่ ท่าเรือตลาดมีนบุรี
บ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น�้ำ
และท่าเรือสำ�นักงาน
ประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มี โอกาสใช้น�้ำ ประปาสำ�หรับอุปโภค
เขตมีนบุรี, ท่าเรือที่ใช้
บริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถยื่นแบบคำ�ขอและชำ�ระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ.65 เปลี่ยนถ่ายผู้ โดยสารบริเวณประตูน�้ำ บางชัน 2 ท่า ส่วนการบริหารจัดการเดินเรือ คาดว่า
สอบถามโทร.1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
จะได้ผู้รับจ้างในเดือน ม.ค.65 โดยว่าจ้างผู้รับจ้างจัดการเดินเรือตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง
ถึงท่าเรือ สนง.เขตมีนบุรี ระยะทาง 10.50 กม. ให้บริการทุกวัน ในวันราชการตั้งแต่เวลา
เดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบเชื่อมระบบขนส่ง
05.30-20.30 น. วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. คาดว่าจะเปิดบริการเดินเรือ
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความพร้อมเส้น
เดือน ก.พ.65 ช่วง 2-3 เดือนแรกจะให้บริการฟรี จากนั้นจะเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15
ทางการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ถึงท่าเรือตลาด บาทตลอดสาย.
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กีฬา 9

‘ช้างศึก’ลุยฝนซ้อม,‘มาโน’ย้ำ�ไทยบุกแต่ ไม่ประมาท

สิงคโปร์ • นักเตะ ‘ช้างศึก’ ซ้อมท่ามกลาง
สายฝน ‘มาโน โพลกิง’ ยังยืนยันหนักแน่น รอบ
รองชนะเลิศนัดที่ 2 กับเวียดนาม แม้จะนำ�อยู่
2-0 แต่จะเล่นตามสไตล์ คือเดินหน้าบุกเหมือน
เดิม ย้ำ�นักเตะต้องมีสมาธิ แม้สกอร์น�ำ 2-0 หาก
เวียดนามทำ�ประตูได้พวกเขาได้ความเชื่อมั่นกลับ
มา มั่นใจเวียดนามที่เสียเปรียบ 2 ประตูเปิดเกม
ใส่แน่นอน ส่วนนัดแรกถ้ามี VAR ผลก็ออกมา
เหมือนเดิม ขณะที่แนวรับจอมแกร่ง กฤษดา กา
แมน ยืนยันใส่ไม่ยั้งแม้มีเหลืองติดตัว
ความเคลื่อนไหวของนักเตะ ‘ช้างศึก’ ทีม
ชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ที่จะลงแข่งขันรอบ
รองชนะเลิศนัดที่ 2 กับทีมชาติเวียดนาม ในวัน
ที่ 26 ธันวาคมนี้ หลังจากนัดแรกทีมไทยชนะ
เวียดนามก่อน 2-0 ประตู
ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.ตาม
เวลาประเทศไทย สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ได้
จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ
2020 รอบรองชนะเลิศ เลกสอง คู่ระหว่างทีมชาติไทย กับทีม
ชาติเวียดนาม จากการยิงสองประตูของชนาธิป สรงกระสินธ์
การแถลงข่าวครั้งนี้ทางทีมชาติไทยได้ส่งมาโน โพลกิง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย และธนวัฒน์ ซึ้งจิต
ถาวร กองกลางตัวเก่งเข้าร่วมการแถลงข่าว
มาโน โพลกิง กล่าวว่า “ด้วยความที่มีเวลาเตรียมตัว
กันแค่ 2 วัน คงไม่สามารถซ้อมอะไรได้มาก จะเน้นเรื่องการ
วิเคราะห์จากเกมแรก สิ่งที่ ไทยทำ�ได้ดีและอะไรที่ต้องทำ�ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม สิ่งสำ�คัญคือสกอร์นำ� 2-0 เป็นสกอร์ที่อันตราย ถ้าหาก
เวียดนามทำ�ประตูได้พวกเขาได้ความเชื่อมั่นกลับมา ดังนั้นเรา

จะต้องมีสมาธิ ห้ามเสียประตูและเล่นแบบที่ท�ำ ได้ดีในครึ่งแรก
ของเกมแรก ถ้าหากทำ�ประตูได้จะทำ�ให้ ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น เพื่อ
จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ ได้”
“ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแฮปปี้กับครึ่งหลังเท่าไหร่ แต่เป็น
เพราะแท็กติกตัวเองที่จะเน้นคอมแพ็กต์เกมมากขึ้น เลยทำ�ให้
โดนกดดันอย่างหนักจากเวียดนาม พวกเขามี โอกาสหลายครั้งทั้ง
ยิงชนคาน-ชนเสา เท่ากับว่าแผนที่วางไปไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นัก
จะต้องนำ�มาปรับปรุงในเกมนี้”
“ในเรื่องของวีเออาร์ ถ้าจะทำ�ให้ฟุตบอลมันมีคุณภาพที่
ดี ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องทำ�ในวิธีที่ถูกต้องเหมือนอย่างลีกต่าง
ประเทศทำ�กัน ส่วนจากเกมแรกที่มีคอมเมนต์แฟนเวียดนาม
มากมาย ผมคิดว่าต่อให้มีวีเออาร์ ผลการตัดสินจะออกมา
แบบเดิม ไม่ได้ช่วยให้ผลตัดสินมันเปลี่ยนไป นอกจากนี้
ถ้าพูดถึงวีเออาร์ ไทยควรจะได้ยิงจุดโทษใหม่ด้วย เพราะ

กฤษดา กาแมน

ผู้รักษาประตูเวียดนามไม่ได้ยืนบนเส้น อย่างไรก็ตามไม่อยากให้
ไปโฟกัสกับการตัดสินของผู้ตัดสิน เพราะในเกมมีหลายอย่างให้
วิเคราะห์มากมายและมีสมาธิกับเกมดีกว่า”
“ตนไม่คิดว่าไทยกับเวียดนามใครมีคุณภาพดีกว่ากัน
เพราะทั้งสองทีมมีทีมที่ดี ทรัพยากรนักเตะที่ดี และก็มีแนวทาง
การเล่นที่ชัดเจน ส่วนชนาธิปนั้นเรารู้คุณภาพของเขาเป็นอย่างดี
และทำ�ผลงานได้ดีมากๆ ในเกมแรก เป็นเรื่องดีที่มีชนาธิปอยู่ใน
ทีม และหวังว่าจะทำ�ผลงานได้ดีอีกในเกมนัดที่สอง ซึ่งจะเป็น
เกมที่ยาก จะต้องเล่นเป็นทีมให้ ได้ตลอด 90 นาที แต่อย่าง
ที่บอกไว้ว่ามันเป็นเกมที่อันตรายและต้องมีสมาธิให้ ได้”
“แผนการเล่นของเวียดนามคิดว่าจะต่างออกไป
จากนัดแรก เพราะตอนนี้สกอร์มันเริ่มต้นที่ ไทยนำ�อยู่
2-0 คิดว่าเวียดนามน่าจะใช้แผนแบบเดียวกันในครึ่ง
หลัง ดันวิ่งแบ็กขึ้นมาบุกมากขึ้นแล้วก็ขยับเหวียน
กวง ไฮ เข้ามาตรงกลางมากขึ้น ซึ่งทีมไทยก็ต้อง
มาวิเคราะห์ ในแต่ละจุดให้ดี พร้อมกับติวลูกทีมให้
รับมือกับทุกระบบที่เวียดนามจะใช้ ได้ นอกจากนี้
จะกลับมาเล่นในแบบตัวเองเหมือนเกมครึ่งแรกที่
ทำ�ได้ดี ไม่แพ็กเกมรับมากเกินไปแบบในครึ่งหลัง
แล้ว”
ด้าน ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางทีมชาติไทย
กล่าวว่า “ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากๆ แต่ก็เชื่อว่าเกม
ที่สองจะยากแน่นอน อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าทีมนั้นมีคุณภาพ
ที่ดีที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้”
และในช่วงเย็น เวลา 16.00 น.ตามเวลาประเทศไทย
ณ บิชาน สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย
ทำ�การฝึกซ้อม โดยมี มาโน โพลกิง เฮดโค้ชทีมชาติไทยนำ�ลูก
ทีมฝึกซ้อมทามกลางสายฝน เน้นที่การทบทวนแท็กติกและ
แก้ ไขข้อผิดพลาดจากเกมนัดที่แล้ว การฝึกซ้อมดังกล่าวใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีจึงแล้วเสร็จ
ก่อนการฝึกซ้อม กฤษดา กาแมน กล่าวว่า “ตอนนี้
เราพร้อมแล้วครับ หลังจากที่เมื่อวานเราได้ฟื้นฟูร่างกาย
วันนี้ ได้มาเตรียมตัวอีกครั้ง”
“ถึงแม้ตัวผมจะใบเหลืองติดตัว แต่ผมยังใส่เต็ม
ที่เหมือนเดิมแน่นอน เราไม่มีอะไรต้องกลัวหรือเล่น
ประคองตัว เพราะสุดท้ายถ้าผมติดโทษแบนก็มีคนที่
สามารถทดแทนผมได้”
“เราได้ดูเกมกับเวียดนามล่าสุดบ้างแล้ว เราได้รู้
ว่าเราต้องปรับอะไรบ้าง และจะเล่นกับพวกเขาด้วย
วิธีไหน เกมนี้เราต้องพยายามรักษาแนวทางการเล่น
ของตัวเรา และพยายามหาประตูเพิ่มเพื่อคลายความ
กดดัน”
“เป้าหมายของเราต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ ได้
ฝากแฟนบอลทุกคนติดตามด้วยนะครับ เราจะทำ�เต็ม
ที่เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ และเก็บชัยชนะต่อไปให้
ได้”
สำ�หรับทีมชาติไทย จะพบกับทีมชาติ
เวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึกชิง
แชมป์อาเซียน โดยนัดที่สองจะแข่งขันใน
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ถ่ายทอด
สดทางช่อง 7HD และ AIS Play.

ฟันธง‘ปริวัฒน์’มีสิทธิ์ทำ�หน้าที่
ตำ�แหน่ง‘อธิการบดี’ตามม.93

ชายเดี่ยว • จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นักเทนนิสหนุ่ม กทม. มือ
วาง 10 ของรายการ แชมป์ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป

แชมป์หญิงเดี่ยว • พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช นักเทนนิสสาว กทม.
แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป

‘จิรัฏฐ์-พิมพ์รดา’ประกาศศักดา
แชมป์ถ้วยใหญ่เทนนิสปท.2564
เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อ
ความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 81 ประจำ�ปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวม
1,000,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬา
เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2564 เป็นวัน
สุดท้าย โดยได้รบั เกียรติจากพลเอกกูเ้ กียรติ
ศรีนาคา อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานมอบรางวัลแก่นกั กีฬา
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป รอบ
ชิงชนะเลิศ “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์
นักเทนนิสหนุ่ม กทม. วัย 25 ปี เจ้าของ
เหรียญเงินชายเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่
29 ที่มาเลเซีย ทีมชาติชุดเดวิสคัพหลาย
สมัย และในรายการนี้เป็นมือวางอันดับ
10 ของรายการ เอาชนะ “ก็อต” กฤติน
โกยกุล นักเทนนิสหนุ่มพังงา วัย 26 ปี
มือวางอันดับ 8 ของรายการ 2-0 เซต

6-1, 7-5 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยว
ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล จำ�นวน
100,000 บาท ส่วนกฤติน ในฐานะรอง
แชมป์รับ 50,000 บาท
ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น
ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ “แพตตี้” พิมพ์
รดา จัตวาพรวนิช นักหวดสาว กทม.
วัย 18 ปี ทีมชาติไทยชุดใหญ่ และเป็น
มือวางอันดับ 8 ของรายการ เอาชนะ
“หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง นักหวด
เยาวชนทีมชาติไทยจากนนทบุรี วัย 16 ปี
มือวางอันดับ 15 ของรายการ 2-0 เซต
6-3, 6-1 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว
ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล จำ�นวน
70,000 บาท ส่วนสลักทิพย์ ในฐานะรอง
แชมป์รับจำ�นวน 36,000 บาท
จิรัฏฐ์กล่าวว่า สำ�หรับการแข่งขัน
กับกฤตินนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างมาก
เนื่องจากกฤตินมีสโตรกที่เหนียวแน่น ตน
พยายามไม่เล่นตามเกมของคู่แข่งขันและ

พยายามเล่นในเกมของตัวเองให้ ได้มาก
ที่สุด เพราะความอดทนทำ�ให้ตนสามารถ
คว้าแชมป์ได้ ซึ่งเป็นแชมป์ชายเดี่ยว รุ่น
ทั่วไปในการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย นับเป็นสมัยแรก
พิมพ์รดากล่าวว่า ในแมตช์นี้
พยายามเล่นตามสไตล์ของตัวเอง หา
จังหวะเข้าทำ�คะแนนและตามจบแต้ม
จนสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ ดีใจ
มากที่ทำ�สำ�เร็จ เพราะเป็นครั้งแรกที่
ได้แชมป์หญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไป ก่อนหน้า
นี้ตอนอายุ 15 ปีเคยได้แชมป์เยาวชน
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในศึก
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 56 นอกจากนี้การได้
แชมป์ดังกล่าวยังทำ�ให้มีก�ำ ลังใจที่ดีมาก
เพราะเป็นการได้แชมป์หญิงเดี่ยวติดต่อ
กัน 2 รายการ หลังจากได้แชมป์รายการ
สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ 2021 เมื่อวัน
ที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา.

กรุงเทพฯ • จากกรณีที่มีข่าวออกมา
ว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้
ดึงเกมในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่
แทน ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ที่อยู่
ในช่วงรักษาการ รวมถึงปัญหาการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประจำ�
ปี พ.ศ.2562 ก็ยังยืดเยื้อล่าช้า ไม่ยอม
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามระบบนั้น
สร้างความเสื่อมเสียให้กับมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ม.กีฬา
มาตรา 82 และยังมีข่าวว่าอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติถูกสอบ
วินัยร้ายแรงกรณีการขอเครื่องราชฯ
ให้กับผู้อำ�นวยการโรงเรียนกีฬา แล้ว
หนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น จนเป็น
ที่สนใจของคนในวงการกีฬาเป็นอย่าง
มาก
ล่าสุด นายกอบกิจ ธรรมานุ
ชิต รองอธิการบดีฯ ประจำ�วิทยาเขต
มหาสารคาม, ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุ
รักษ์ รองอธิการบดีฯ ประจำ�วิทยาเขต
เชียงใหม่ และนายสมชาย ประเสริฐ
ศรี รองอธิการบดีฯ ประจำ�วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข้อเท็จจริง
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว หลังจากที่มี
ข่าวในทางลบของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นแรก ในเรื่องของการ
สรรหาอธิการบดีแทน ดร.ปริวัฒน์
วรรณกลาง ที่ยังอยู่ในช่วงรักษาการ
อยู่ว่าล่าช้า โดยเรื่องนี้ที่จริงแล้ว
ไม่ได้เป็นการรักษาการ แต่ ดร.ปริ
วัฒน์ วรรณกลาง ดำ�รงตำ�แหน่ง

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง
อธิการบดีอย่างสมบูรณ์แบบ ตามมาตรา
93 โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และชัดเจน จึงได้หารือไปยังสำ�นักงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยว
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาตินั้น ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอบข้อหารือความโดยสรุปว่า
บทเฉพาะกาลตามมาตรา 82 วรรค 1
เป็นบทเฉพาะกาลที่ผสมจะให้มีความสืบ
เนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษาตาม พ.ร.บ.สถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ.2548 และอธิการบดี
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติ พ.ศ.2562 ดังนั้นผู้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ต้องดำ�รง
ตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติต่อไป
เรื่องต่อมา มีข่าวว่า ดร.ปริวัฒน์

วรรณกลาง ถูกตั้งคณะกรรมสอบสวน
เรื่องวินัย ในการเสนอชื่อผู้อ�ำ นวยการ
3 ท่านเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ท่านได้
ไปรับข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่การที่มีข่าวว่าท่านได้หนีออกไป
ประเทศแคนาดา ไม่เป็นความจริงแต่
อย่างใด ขณะนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชลบุรี เหมือนเช่นทุกวันที่
ผ่านมา และได้มีการต่อสายตรงพูด
คุยกับผู้สื่อข่าว ยืนยันทางโทรศัพท์ที่
ชัดเจนแล้ว
สุดท้าย เป็นเรื่องการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มติที่ประชุม
เห็นชอบเลือกผู้สมควรได้รับตำ�แหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติ และให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติดำ�เนินการ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ในขณะ
นี้มีความล่าช้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติได้มีหนังสือติดตาม
การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไปยัง
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำ�นวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2564 และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ยังไม่ได้มีการตอบกลับ จึงไม่สามารถ
ดำ�เนินการต่อไป.
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แ

ซลลี แอนน์ ฮาวส์ (Sally Ann
Howes) (91 ปี) ดารา นัก
ร้องเสียงโซปราโน นักแสดง
ละคร ภาพยนตร์ เป็นที่รู้จักในบทนางเอก
หนังเพลงเรื่อง Chitty Chitty Bang Bang
(1964) ที่เธอแสดงคู่กับดิค แวน ไดค์
พื้นเพเธอเกิดที่ลอนดอน กับครอบครัวนัก
แสดง พ่อแม่ส่งเสริมให้เป็นนักแสดงตั้ง
แต่อายุ 12 ปี เธอได้แสดงหนังเรื่องแรก
Thursday’s Child ในปี 1943 ตามมาอีก
หลายเรื่อง อาทิ Anna Karenina รวมทั้ง
ละครเพลงย่านเวสต์เอนด์อย่าง Paint your
wagon, Brigadoon เมื่อจูลี แอนดรูวส์
ปฏิเสธบทนางเอกใน Chitty Chitty Bang
bang เธอตอบรับ บทนี้ที่ทำ�ให้ทั่วโลกรู้จัก
เธอ แต่เธอเป็นคนชอบแสดงละครมากกว่า
จึงมุ่งเน้นแสดงละครเวทีอย่างเช่น My
Fair Lady, The King and I ระยะหลังเธอ
หันมาแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ ย้ายมา
อยู่อเมริกา หนังทีวีซีรีส์เรื่องสุดท้ายที่เธอ
แสดงชื่อ Secrets (1992) แซลลี แอนน์
ฮาวส์ เสียชีวิตด้วยโรคชราขณะนอนหลับที่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเวสต์ปาล์มบีช
ขณะมีอายุ 91 ปี
ชาร์ลส์ โกรดิน (Charles Grodin)
(86 ปี) ดารา นักแสดง ละคร ภาพยนตร์
โทรทัศน์ ถนัดแสดงทั้งหนังแนวดรามา
คอมิดี อีกทั้งเป็นนักเดี่ยวไมโครโฟน มี
รายการทีวีของตัวเอง เขาเกิดที่เมือง
พิตต์สเบิร์ก หลังจบไฮสกูลเข้าเรียนที่มหา

มิลวา
วิทยาลัยไมอามี ยามว่างทำ�งานกับคณะ
ละครมหาวิทยาลัย เขาเรียนไม่จบ ใจร้อน
อยากเป็นนักแสดงมากกว่า หลังอยู่ที่
มหาวิทยาลัยปีเศษ ตัดสินใจลาออกไป
เสี่ยงโชคเอาที่นิวยอร์ก ระหว่างปี 19561959 เรียนการแสดง แล้วได้มาแสดงหนัง

อำ�ลา อาลัย 2021 (4)
รายการโทรทัศน์ทอล์กโชว์ชื่อ The Charles
Grodin Show ทางช่อง CNBC เขาเขียน
หนังสือบันทึกความทรงจำ�อยู่หลายเล่ม
อาทิ It would be so nice if you weren’t
here (1989), Behind the scenes at
Talk Shows, Movies, Elsewhere (1994)
ชาร์ลส์ โกรดิน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ที่กระดูก
ไขสันหลัง ที่
บ้านพักใน
เมืองวิลตัน
รัฐคอนเนต
ทิคัต ขณะ
มีอายุ 86 ปี
มิลวา
(Milva) (81
ปี) นักร้อง
หญิงผมแดง
ชาวอิตาเลียน
ช่วงเวลา
ตั้งแต่
ทศวรรษ
1960s
-1980s เธอขับร้องเพลงทุกแนว ตั้งแต่
เพลงพื้นเมือง ป๊อป เพลงเพื่อชีวิต เพลง
เรียกร้องปลุกใจ เสียงเธอลึกแฝงด้วย
พลัง ความอบอุ่น และความหนักแน่น พื้น
เพมิลวาเกิดที่เมืองโกโร ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของอิตาลี มิลวา ชื่อที่แม่เรียก
เธอ ผสมผสานระหว่างชื่อแรกกับชื่อกลาง

ปี 1959 มิลวาชนะประกวดแข่งขันร้อง
เพลงที่ทางสถานี เครือข่าย RAI จัดขึ้น
หลังจากนั้นเธอมีรายการโทรทัศน์ของตัว
เอง โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับของวาทยกร
มัวริซิโอ คอร์กนาติ (Maurizio Corgnati)
เขาปั้นเธอจากนักร้องชาวบ้านจนกลาย
เป็นนักร้องระดับอินเตอร์พาเธอทัวร์ยุโรป
อเมริกา ญี่ปุ่น ทั้งสองแต่งงานกันในปี
1961 แต่แยกทางกันในปี 1969 มิลวาเป็น
คนมีความคิดฝักใฝ่ฝ่ายซ้าย เธอชอบร้อง
เพลงเพื่อชีวิต เพลงเคลื่อนไหวทางการ
เมือง ความยุติธรรมทางสังคม เพลง
สัญลักษณ์ประจำ�ตัวเธอที่ร้องในปี 1968
ได้แก่เพลง Bella Ciao ร้องท่ามกลางคน
นับหมื่นที่สเตเดียมในเมืองเนเปิล ขณะ
เดียวกันเธอมี โอกาสแสดงละครเพลง The
Three Penny Opera ที่ โรงละคร Piccolo
ที่นครมิลาน ร้องเพลงเอกในเรื่อง ซึ่งภาย
หลังมีผู้ ใส่เนื้ออังกฤษเป็นเพลง Mack the
knife เอนนิโอ โมริโคเน นักแต่งเพลงชื่อ
ดังอุทิศอัลบั้มชุดหนึ่งให้กับเธอ แอสตอร์
ชาร์ลส์ โกรดิน
เพียสโซลลา (Astor Piazzolla) ราชาเพลง
แทงโกขอให้เธอร้องเพลงหนึ่งในอัลบั้มของ
เขา ส่วน Enzo Jannacci นักร้อง นักแต่ง
เขาได้รับทาบทามไปแสดงหนังอีกหลาย
เพลงเขียนเพลง La Rossa ให้กับเธอ รวม
เรื่อง อาทิ Midnight Run, Lovers and
ทั้ง Franco Battiato เขียนเพลง Alexander
other strangers และ Same time, next
Platz ให้อีกด้วย อัลบั้มเธออัดเสียงกว่า 7
year เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งต่าง
ภาษา รวมทั้งภาษาเยอรมัน ซึ่งที่นั่นเธอมี
คนต่างแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แต่เคยพบ
แฟนเพลงจำ�นวนมาก รองแค่อิตาลี มิลวา
กันมาก่อนแต่งงาน จะมาเจอกันปีละหน
ป่วยเป็นโรคระบบประสาทมาหลายปี เธอ
เพื่อรำ�ลึกถึงความหลังครั้งก่อน ดาราหญิง
อำ�ลาวงการในปี 2012 และมาเสียชีวิต
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในนครมิลาน ขณะมีอายุ 81 ปี
ชาร์ลี วัตต์ส (Charlie Watts) (80
ปี) มือกลองวงเดอะโรลลิงสโตนส์จาก
ปี 1963-2021) เสียงกลองในอัลบั้มทุก
แผ่นเป็นฝีมือของชายคนนี้ ชาร์ลี วัตต์ส
เกิดที่ลอนดอน พ่อเป็นอดีตทหารอากาศ
หลังสงครามทำ�งานขับรถให้กับการรถไฟ
อังกฤษ ชาร์ลี วัตต์ส สะสมแผ่นเสียงสปีด
78rpm ตั้งแต่เด็ก ส่วนใหญ่เป็นแผ่นแจ๊ส
ศิลปินอย่างเช่น เจลลี โรล มอร์ตนั , ชาร์ลี
ปาร์กเกอร์, ไมล์ส เดวิส รวมทั้งมือกลอง
ชิโก แฮมิลตัน ซึ่งอยู่กับวงของเจอร์รี มัล
ลิแกน แรกเริ่มชาร์ลีหัดเล่นแบนโจก่อน
แต่มีปัญหานิ้ว เลยเปลี่ยนมาหัดตีกลอง
แทน ชาร์ลีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ เดฟ กรีน
ชอบแจ๊สเช่นกัน ทั้งสองมักแลกเปลี่ยน
แผ่นเสียงซึ่งกันและกัน หลังจบชั้นมัธยม
แซลลี แอนน์ ฮาวส์
ปลาย ชาร์ลี วัตต์ส เรียนต่อด้านกราฟฟิก
ดีไซน์ที่วิทยาลัย Harrow Art School จบ
แม่
เ
ป็
น
ช่
า
งตั
ด
เสื
อ
้
ชอบร้
อ
งเพลง
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ง
เสริ
ม
หลั
กสูตรในปี 1960 กลางวันเขาจะทำ�งาน
แสดง ได้แก่ เอลเลน เบิร์นส์ทีน แต่เรื่อง
ให้ลูกเอาดีทางนี้ ประจวบกับมิลวาหน้าคล้า ออกแบบกราฟฟิกที่เอเยนซี โฆษณา กลาง
ที่ทำ�ให้ผู้คนทั่วโลกหลงรักชาร์ลส์ โกรดิน
ยออเดรย์ เฮปเบิร์น ในหนัง Sabrina เมื่อ คืนมาตีกลองกับวงเพื่อนฝูง วง Blues
เป็นหนังแนวคอมิดี Beethoven (1992)
Incorporated ที่คลับริทึมแอนด์บลูส์ ซึ่ง
เรื่องราวของสุนัขเซนต์เบอร์นาร์ดจอมวุ่น พ่อซึ่งเป็นคนขับรถส่งปลาไปตลาด เกิด
อุบัติเหตุ ทำ�งานไม่ได้ มิลวาจึงต้องออก
สมาชิกโรลลิงสโตนส์ อย่างมิค แจ็กเกอร์
ที่ผ่านเข้ามาในครอบครัว ทั้งภาค 1 และ
และคีธ ริชาร์ดส์ แวะมาเยือนเสมอ พวก
2 นอกจากแสดงภาพยนตร์แล้ว เขายังทำ� มาทำ�งานร้องเพลงยามค่�ำ เลี้ยงครอบครัว
โทรทัศน์ ตามด้วยหนังใหญ่ Catch 22 ใน
ปี 1970 มาเป็นที่รู้จักในปี 1972 เมื่อแสดง
หนังเรื่อง The Heartbreak Kid หนังเล่า
เรื่องราวของเซลส์แมนคนหนึ่งซึ่งรีบแต่ง
งานทั้งๆ ที่ ไม่ได้รักกับผู้หญิงคนนั้น กลับ
ไปรักกับผู้หญิงคนใหม่ (ซีบิล เชปเฟิร์ด) ที่
เขาพบในคืนวันฮันนีมูน บทนี้เองทำ�ให้
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ชิค โคเรีย
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ชาร์ลี วัตต์ส
เขาติดใจลีลา สไตล์การตีกลองของชาร์ลี
วัตต์ส จึงชวนให้มาอยู่ด้วย กว่าชาร์ลี
วัตต์ส จะตอบตกลงก็กินเวลาหลายเดือน
มาโอเคช่วงเดือนมกราคม 1963 เสียง
กลองในหลายเพลงจากการอัดเสียง อาทิ (I
can’t get No) Satisfaction, Paint it black,
Ruby Tuesday, Honky Tonk women
ออกมาน่าพอใจ ทำ�ให้กลายเป็นเพลงฮิต
ติดชาร์ตท็อป 10 อีกทั้งปกอัลบั้มชุดแรกๆ
หลายชุด กราฟฟิกดีไซน์เป็นฝีมือของชาร์ลี
วัตต์ส ยามว่างจากการทำ�งานร่วมกับเดอะ
โรลลิงสโตนส์ ชาร์ลี วัตต์ส ฟอร์มวงแจ๊ส
ควินเตทเล่นดนตรีแจ๊สตามคลับอย่างเช่นที่
รอนนี สก็อตส์ ชีวติ ส่วนตัวเขาแต่งงานกับเชอร์
ลี แอนน์ เชปเฟิร์ด เพื่อนนักศึกษาศิลปะที่
วิทยาลัยฮาร์ โลว์ ในปี 1964 ชาร์ลี วัตต์ส
เป็นคนชอบเสพยา ชอบดื่มตั้งแต่ครั้งวัย
รุ่น ร่างกายถูกผลกระทบมาตลอด จนเกิด
โรคแทรกซ้อนหลายโรค อย่างเช่นโรค
มะเร็งที่ลำ�คอ ชาร์ลี วัตต์ส เสียชีวิตที่นคร
ลอนดอน ขณะอายุ 80 ปี คอนเสิร์ตครั้ง
สุดท้ายที่เขาร่วมงานกับโรลลิงสโตนส์ เกิด
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2019 ที่ ไมอามี
ฮาร์ดร็อกสเตเดียม
ชิค โคเรีย (Chick Corea) (79 ปี)
นักแต่งเพลง นักเปียโนสไตล์แจ๊ส-ร็อกฟิว

ชัน หลายเพลงที่เขาแต่ง อาทิ Spain, 500
Miles High, Tones for Joan’s Bones
กลายเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดที่นักดนตรีมักนำ�
ไปเล่นในคอนเสิร์ต ชิค โคเรีย เคยได้รับ
รางวัลแกรมมีถึง 25 ครั้ง ในช่วงทศวรรษ
1960s เขาเล่นดนตรี อัดแผ่นเสียงกับ
ศิลปินแจ๊สมีชื่อจำ�นวนมาก อย่างเช่น
สแตน เกตซ์, มองโก ซานตามาเรีย, ซา
ราห์ วอห์น, ดิซซี จิลเลสปี ท้ายสุดมาอยู่
กับไมล์ส เดวิส เขาเล่นอิเล็กทริกเปียโนใน
อัลบั้ม In a Silent way (1968), Bitches
Brew (1970) จากนั้นถึงยุคแจ๊สฟิวชัน ใน
ปี 1972 ชิค โคเรีย ฟอร์มวง Return to
Forever รวมนักดนตรีหวั กะทิอย่างเช่นมือ
เบส สแตนเลย์ คลาร์ก มือกลอง เลนนี ไวท์
มือกีตาร์ อัล ดี มิโอลา มาไว้ ในวง ปี 1976
ชิค โคเรีย ออกอัลบัม้ กลิน่ อายละตินชุด My
Spanish heart ขณะเดียวกันเขาออกอัลบัม้
กับนักไวบราโฟน แกรี เบอร์ตนั คอนเสิรต์
ครัง้ สุดท้ายของชิค โคเรีย ทีก่ รุงเทพฯ ใน
นาม Chick Corea Electric Band เกิดขึน้ ใน
ปี 2017 อีก 4 ปีตอ่ มา ชิค โคเรีย เสียชีวติ
ด้วยโรคมะเร็งทีบ่ า้ นพักในเมืองแทมปา รัฐ
ฟลอริดา ขณะมีอายุ 79 ปี.

ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
Email : dumrasfilm@Yahoo.com

Rain or Shine

ตี

คู่ไปกับซีรีส์เรื่องแรกหลังจาก
ปลดประจำ�การของ อี จุน
โฮ The Red Sleeve Cuff
เน็ตฟลิกซ์ก็สตรีมมิงซีรีส์เรื่องแรกเมื่อ
ปี 2017 Rain or Shine หรือ Just
Between Lovers ดรามารักของคน
ชำ�รุด อี คังดู และฮา มูนซู ผู้รอดชีวิต
จากเหตุโศกนาฏกรรมห้างสรรพสินค้า
ถล่ม ที่ โคจรมาพบกันในอีก 10 ปีให้
หลัง เช่นเดียวกับหนังและซีรีส์ตึกถล่ม
ของเกาหลีส่วนมาก อิงจากเรื่องจริง
ห้างสรรพสินค้าซัมปุพุงถล่มเมื่อปี 1995
โดยเปลี่ยนชื่อห้างมาเป็น S และลด
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจาก 502 คน มาเป็น
48 คน สองในนั้นคือคนในครอบครัว
พระ-นาง พ่อของอัง คีดู และน้องสาว
ของฮา มูนซู

เนิบนาบสำ�หรับการเดินเรื่องที่
ตีคู่กันไปในแบบตัดสลับ เดินหน้าถอย
หลังระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ที่ทำ�ให้
เราเห็นปูมหลัง และที่ส�ำ คัญผลกระ
อุปสรรคบนเส้นทางรักสายนี้ คือบาดแผล
ทบที่เกิดขึ้นกับผู้รอดชีวิตทั้งคู่ อัง คีดู จากโศกนาฏกรรมของทั้งคู่ ซึ่งแก่นในเรื่อง
ทรมานกับบาดแผลเหล็กแทงขาที่ดับ รักของคีดูกับมูนซู อยู่ที่การเยียวยา
อนาคตการเป็นนักฟุตบอล มีบาดแผล จิตใจกันและกัน
ทางจิต ฝันร้าย เห็นภาพหลอน และ
แทรกอยู่บนเส้น
ปัญหาการเงินเนื่องจากเสียพ่อที่เป็น ทางรักของพระ/นาง
เสาหลักของบ้าน ต้องทำ�งานหนักเพื่อ คือการสำ�รวจผล
ใช้หนี้เงินกู้ส่งน้องสาวเรียนแพทย์ ฮา กระทบที่เกิดขึ้นจาก
มูนซู ไม่มีแผลกาย แต่มีผลกระทบ
โศกนาฏกรรมตึก
ทางจิต กลัวที่แคบ เสียความทรงจำ� ถล่ม นอกจากผู้รอด
บางส่วน แต่ไม่ลืมความรู้สึกผิดที่พา ชีวิต คีดูและมูนซู ยัง
น้องไปตาย...พรหมลิขิตที่จริงๆ แล้ว
มีสมาชิกครอบครัวผู้จากไป
คืองาน พาให้กลับมาเจอกัน แล้ว
และผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ สถาปนิก
พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รัก
เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ในส่วนนี้ท�ำ ให้
เนิบนาบ
เผยเบื้องหลัง
สำ�หรับการดำ�เนิน
เบื้องลึกที่ท�ำ ให้
เรื่อง และในส่วน
ตึกถล่ม การ
ของเรื่องรัก มา
หาแพะมารับ
แบบตามรอยรัก ที่พัฒนา
บาป และความ
จากจอ
ขึ้นจากโปรเจ็กต์อนุสรณ์
พยายามไถ่บาป
สถานเพื่อรำ�ลึกถึงผู้จาก
ไม่
ไป ณ โครงการพัฒนาที่ดินห้างเอส ที่ทั้ง
ฟูมฟาย แต่บาดลึกในความรู้สึก เรื่องราว
สองเป็นผู้รับผิดชอบ มีรักสาม/สี่เส้าเข้า
ตัวคังดูและมูนซูทำ�ให้เราเห็นว่าการรอด
มาเป็นสีสัน แต่มือที่สามและสี่ ไม่ได้เป็น
ชีวิตหาใช่คนโชคดี เพราะมีบาดแผล แย่
อุปสรรค เพราะมีน้ำ�ใจนักกีฬา ที่เป็น
ยิ่งกว่าแผลเป็นบนร่างกายและความพิการ

รักเป็นเส้าที่สาม
และสี่ ยังให้มุม
มองในส่วนของ
คือ การทนอยู่กับความรู้สึกผิดที่รอดชีวิต
ผู้รับผิดชอบ ทั้ง
ตอกย้ำ�ความจริงที่ว่าการมีชีวิตต่อไปไม่ใช่ การหาแพะ และ
เรื่องง่าย ไม่ใช่เพราะบาดแผล
ความพยายาม
ทางกาย แต่เป็นบาดแผล ไถ่บาป
ทางจิต มีผลต่อ
ตัวละครที่
สภาวะทางจิต
รายล้อม ไม่เพียง
และผลกระทบ
ทำ�ให้เห็นอาการ
ทางจิตใจไม่ได้
ชำ�รุดทั้งทางกาย
เกิดกับผู้รอดชีวิต และทางใจของ
เท่านั้น แต่เกิด
พระเอกคีดูชัด
กับผู้เกี่ยวข้อง การ
ขึ้น ยังสะท้อน
สูญเสียคนในครอบครัว
ปัญหาสังคม
มีผลต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัว
เหยื่อของความ
ทำ�ให้เสียศูนย์ ซึ่งตัวละครทำ�ให้เราเห็น
รุนแรง ชีวิต
กระบวนการรับมือในหลากหลายรูปแบบ
คนงานต่างด้าว
อาทิ การเสียความทรงจำ�ของมูนซู จริงๆ
ชีวิตคนจนที่
แล้วคือการลืม เป็นกลไกทางจิตเพื่อมิให้
ต้องดิ้นรน ขณะ
ทุกข์ ใจจนเกินไป พ่อกลบความเศร้าโศก
เดียวกันก็ท�ำ ให้
ด้วยความโกรธ แม่หันเข้าหาเหล้า ส่วนคีดู เราเห็นด้านบวก
ลงโทษตัวเองด้วยการทำ�ร้ายตัวเอง ทำ�งาน น้�ำ ใจ มิตรภาพ
เสี่ยงตาย หัวร้อนหาเรื่องให้ตัวเองบาดเจ็บ ในหมู่คนจน ผ่าน
ส่วนจอง ยูจิน หัวหน้าทีมแผนก
ความรักความ
สื่อสารภายนอกของบริษัทเจ้าของโครงการ ห่วงใยที่มีต่อคีดู ของป้าเจ้าของโรงแรม
พัฒนาห้าง S และซอ จอวอน เจ้านาย
และลูกชาย พี่สาวหัวหน้าสาวๆ บาร์ และ
ของคีดูและมูนซู ไม่เพียงเพิ่มสีสันในเรื่อง คุณยายเจ้าของคลินิกเถื่อนรักษาคนจนและ
แรงงานต่างด้าว
ในส่วนของเรื่องรัก ไม่หวานจนเลี่ยน
แต่ทำ�ให้ผู้ชมอิน...ซาบซึ้งไปกับความรัก ใน
แบบไม่ยอมถอดใจของทั้งคู่ และเช่นเดียว
กับหนังรักเกาหลี ชัดเจน ตรงไปตรงมา
สำ�หรับฝ่ายหญิง และแม้จะมีรักซ้อน แต่
ความมีน�้ำ ใจนักกีฬาลงเอยด้วยดี ไม่มีการ
ช่วงชิงแบบละครบ้านเรา
การแสดง สองนักแสดงนำ� อี จุนโฮคังดู วอน จินอา-ฮา มุนซู มีเคมีที่เข้ากัน
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ลัคนาพิจิกกับเกณฑ์ชะตาสำ�คัญปี2565

ในทางที่ดีขึ้นหรือลูกหลานชนะคดีพ้นความ
ยุ่งยาก ฯลฯ
แต่อาจมีบางท่านที่บางระยะ ออก
แนวร้าย (พระเสาร์เป็นกาลกิณีจร) สิ่งที่ ได้
อาจเป็น ทุกขลาภ-ลาภทุกข์ โดย อาการ
ทุกข์จะกดดันอารมณ์เพิ่มเป็นสองเท่า เช่น
ลูกทิ้งทุนต้องหาเงินมาชดใช้ ให้-หรือได้เซ็น
สัญญางานใหญ่มากจนทุกข์ก็เห็นมาแล้ว แต่
ไม่ว่าจะพลิกผันขนาดไหนเกณฑ์นี้ก็ยังให้คุณ
งามความดีอยู่ดี
และ ขอให้จับตาช่วงที่จะเกิดอาการ
สั่นไหวขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษเป็นระยะๆ
แต่ น่าจะได้เฮมากกว่าโฮ ในเรื่องเหล่านี้
คือ เอกสารสัญญา-ญาติพี่น้อง-ลูกๆ-เด็กๆ
ในดูแล-ความหวัง-แฟน-ทางชีวิต-ค่าใช้
จ่าย และ การเดินทางทั้งใกล้-ไกล ของพวก
ภาพลัคนาสถิตราศีพิจิก-เรื่องราว
ท่านจากเกณฑ์นี้จะเป็นตั้งแต่ประมาณ 8
สามของดวงชะตา)
ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำ�คัญปี 2565
เมษายน-สิ้นปี 2565
การได้นี้มีขอบเขตเกี่ยวข้อง หนังสือ
โดยสรุป-อีกหนึ่งปีที่หัวหน้าดาวร้าย หรือญาติ หรือ เอกสารสัญญาส่งผลโดยตรง
2.ตั้งแต่ต้นปี-8 เมษายน 2565 ช่วง
กลับลำ�ให้คณ
ุ งามความดีชนิดสามสิบปีมหี นึง่
ถึง ลูก-หรือเด็กๆ ในดูแล-แฟนหรือความรัก แม้จะมีปัญหาในครอบครัว-พ่อแม่หรือกงสี
ครั้ง++สามเดือนแรกแก้ปัญหาได้ เกิดความ (ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แต่ง) จนเกิด ความ แต่ช่วยกันแก้ ไขหาทางออกได้ สถานการณ์
รื่นรมย์ ในครัวเรือน++แต่สามเดือนแรกเรื่อง
หวัง-ความรื่นรมย์ ในชีวิต-เรื่องในบ้านหรือ นิ่งขึ้นจนรู้สึกมีความสุขในครัวเรือน (พฤ
ร้ายก็แทรกมีปรากฏการณ์ดวงร้าวเป็นฟอร์
หัสบดีจร 5 เดินในราศีภุมภ์-ภพที่สี่ของดวง
ทางชีวิต อีกทั้ง เป็นผลดีเรื่องภาระค่าใช้
ช็อกเรื่องคูค่ รองหรือหุน้ ส่วนชีวติ หรือคดีความ จ่าย และยังรวมถึงการเดินทางทั้งใกล้-ไกล ชะตา) เช่นพ่อหรือแม่ของเจ้าชะตาหรือคู่
++ต้นปีปรากฏการณ์เจ็ดปีทส่ี ขุ ภาพทรุดโทรม
ครองป่วยก็ช่วยกันจัดการดูแลจนลงตัว-สูญ
และโชคด้วย เช่น
หรือมีหนี้แปลกๆ หรือลูกน้องคนใช้ก่อกวน
ได้ค�้ำ ประกันเงินกู้การเรียนหรือเรียน เสียผู้ ใหญ่แล้วได้มรดก-ทำ�งานที่บ้านจน
สร้างปัญหาให้ยังมีต่อเนื่องแล้วจบลงตอน
ไม่อยากกลับไปทำ�งานออฟฟิศเพราะรู้สึก
ต่อให้ลูกหรือเด็กๆ ในดูแลเป็นการลดภาระ
กลางปี++ต้นเมษายนถึงสิ้นปีหยุดปรากฏ
ค่าใช้จ่าย-ลูกหลานเรียนจบหลังจากรับภาระ ชีวิตเงียบสงบดี-เสียเงินซ่อมแซมบ้าน (โดย
การณ์ดวงร้าวเข้าสู่ โหมดยิ่งสู้ยิ่งได้ แถม
มานาน-ลูกหลานไปเรียนไกลบ้านทั้งในหรือ เฉพาะอย่างยิ่งห้องนอน) จนสวยงาม-ให้เช่า
หัวหน้าดาวดีคุ้มครองลัคนาไปถึงสิ้นปีให้มี
ต่างประเทศโดยมีผู้สนับสนุน-เด็กในดูแลออก บ้านหรือที่ดิน-ซื้อรถหรือบ้านให้ลูก ฯลฯ
พลังสู้กับเจ็ดปีของการช็อกหรือปฏิวัติใหญ่คู่ ไปหางานทำ�หลังจากอยู่บ้านมานาน-บางท่าน
ถ้าบางท่านอยู่ในระยะร้ายหรือมี
ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตหรือคดีความหรือศัตรู เดินทางไกลเอง-พี่น้องกลับมาคืนดีกันได้-มี
เกณฑ์รา้ ยอื่นแทรก (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณจี ร)
ในปีใหม่ 2565 นี้ตลอดทั้งปี แนวโน้ม โอกาสได้เซ็นสัญญาโครงการใหญ่ที่เป็นความ อาจทะเลาะกับพี่น้องตามโฉลก..พี่น้องหยาม
เหตุการณ์ ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย สำ�คัญที่
หวัง-ได้แฟนจากการแนะนำ�ของญาติหรือพบ จะทำ�ความด้วยริษยา…
จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกได้ตลอด จากการเดินทาง-ลูกหลานได้แฟน ฯลฯ
3.ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นมีนาคม 2565
เวลาดังนี้
แน่นอนอาการได้แบบนี้ ไม่ใช่จะง่ายๆ ยังมีปรากฏการณ์ดวงร้าวต่อเนื่อง (เป็น
1.ยังมีแนวโน้มได้เพริศพราย-ยศ-เงิน (อาการของพระเสาร์) ต้องผ่านการต่อสู้
มาตั้งแต่ 10 กันยายน 2563) อันนับ เป็น
ทองตามระดับวาสนาของแต่ละคนต่ออีก
ฟอร์ชอ็ กเรื่องคูค่ รองหรือหุน้ ส่วนชีวติ หรือคดี
แย่งชิงอย่างหนัก แต่ เมื่อได้ก็จะได้อย่าง
ตลอดปี 2565 (ต่อจากมีนาคม 2563 รอบ
หนักแน่นมั่นคงนำ�ไปสู่ความหวังครั้งใหม่ ใน ความ (พระราหูจร 8 เล็งลัคนา) แทรกเข้ามา
แรก-รอบที่สองเริ่ม 5 ธันวาคม 2563
ตามโฉลก…จะมัวเมาว่าความเขาภัยถึงตัว..
ชีวิตของพวกท่าน เช่นที่เห็นมาถูกบีบให้ลา
เป็นต้นมา) อาการนี้เป็นเกณฑ์ ได้เพียง
ปรากฏการณ์ราหูจรเล็งลัคนาที่ท�ำ ให้
ออกจากบริษัทเก่าแล้วเซ็นสัญญาใหม่แบบ
ครั้งเดียวในรอบสามสิบปี (พระเสาร์จร 7
มีความหวังว่าชีวิตทำ�งานจะไปต่อได้ หรือมี ชะตาแตก-หรือร้าวและมีส่วนดีด้วยนี้จะทำ�
หัวหน้าดาวร้ายเข้าไปเดินในราศีมังกรภพที่
ความหวังว่าลูกหลานจะเปลี่ยนสถานภาพไป ให้สุขๆ ทุกข์ๆ ยากๆ เรื่องคู่ครองหรือหุ้น

เล่าก็อาจจะสุขภาพ
ทรุดโทรมหรือมีปัญหา
พอๆ กับพวกท่าน
แล้วปรากฏการณ์นี้
กำ�ลังจะจบลงกลาง
ปี 2565
ฟองสนาน จามรจันทร
5.ตัง้ แต่ 29
มีนาคม 2565 หยุด
ส่วนชีวิตหรือคดีความหรือคู่ต่อสู้ที่เปิดเผย
ปรากฏการณ์ดวงแตก-ร้าว (ราหูจร 8 เล็ง
ที่ส�ำ หรับพวกท่านเป็นฐานมาจากเรื่องบ้าน
ลัคนา) เข้าสูป่ รากฏการณ์ ใหม่ยง่ิ สูย้ ง่ิ ได้แต่ตอ้ ง
ที่ดินรถเก๋ง หรือการเรียนหรือกงสี ซึ่งอาจ
ระวังไม่หา้ วมากหรือผิดใจกับใคร-สิน้ ปี ตาม
จะมีส่วนดีบ้าง เช่นเป็นระยะได้คู่ครองหรือ
โฉลก..จะได้ลาภอย่าคิดบาปผิดใจเขา…(พระ
หุ้นส่วนต่างชาติ หรือกับคู่ครองร่วมกันลง
ราหูจร 8 เข้าเดินในราศีเมษภพที่หก-อริ)
ทุนอสังหาฯ ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่อาการจะออก
ข้อมูลทางโหร คืออันพระราหูนน้ี านๆ
มาร้าย เช่นหย่าร้าง-คู่ครองตกงาน-พ่อหรือ จะให้คณ
ุ งามความดีกบั ดวงชะตา ซึง่ พวกท่าน
แม่คู่ครองป่วย-เจ้าชะตาถูกฟ้อง-แพ้คดี-ย้าย ทัง้ หมดจะได้จากเกณฑ์นต้ี ามระดับวาสนาของ
บ้านหรือติดคุก-ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เกินตัว แต่ละคนที่ สิบแปดได้เพียงหนึง่ ครัง้
ปวดหัวเพราะหนี้หนัก ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือ
อธิบายคือราหูต�ำ แหน่งนี้เรียกราหู
ไม่-ผิดพลาดเรื่องการลงทุนหรือหุ้น
ขันธพล หรือ ราหูแห่งพละกำ�ลัง ช่วยให้
และทีน่ ่าสนใจอีกอาการคือได้ต�ำ แหน่ง แคล้วคลาด-ศัตรูท�ำ อันตรายไม่ได้-มีชัยชนะ
แล้วเกิดหรือมีปัญหาหรือมีปัญหาแล้วได้
ต่อศัตรูอุปสรรคหนี้สิน จึงเป็นระยะของการ
(พฤหัสบดีจรได้กีฎะเกณฑ์เป็นใหญ่พร้อมไป สู้และฟันฝ่า เช่นมีหนี้ก็ควรจะวางแผนทำ�ให้
กับดวงแตก) เป็นต้น
เป็นหนี้ดีภายใน 18 เดือน (ถึงเดือนตุลาคม
ถึงอย่างไรปรากฏการณ์นี้ก็จะจบลง
2566) หรืออยากได้บ้านที่ดินรถเก๋งหรือเรียน
ประมาณ 29 มีนาคม 2565 เพื่อที่ตั้งแต่
ต่อก็ควรสู้ ในระยะนี้ หรือหากมีคดีความคง
กลางปีนี้เป็นต้นไปการปฏิวัติใหญ่คู่ครอง-หุ้น ได้สู้กันหนัก ส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น
ส่วน-ศัตรูคอยอยู่
ต้องดูส่วนประกอบด้านอื่นด้วย แต่หนีไม่พ้น
4.ตัง้ แต่ตน้ ปีมปี รากฏการณ์ตอ่ เนื่อง
ต้องยิบตาเพราะมีพละกำ�ลังที่จะสู้
รอบสุดท้ายของเจ็ดปีที่มีการปฏิวัติใหญ่
6.มีเกณฑ์ดีซ้อนเข้ามาให้พวกท่าน
สุขภาพที่ออกอาการทรุดโทรม หรือลูกน้อง ส่วนใหญ่คือตั้งแต่ 8 เมษายน-สิ้นปี 2565
คนใช้ผู้ ใต้บังคับบัญชาก่อกวนสร้างปัญหา
พวกความเก่งของพวกท่านจะทำ�ให้ ได้ โชค
ให้หรือมีหนี้แปลกๆ เป็นระยะๆ (มฤตยูจร 0 ลาภแน่ๆ ตามระดับวาสนาเน้นไปที่เงิน หรือ
เดินอยู่ในราศีเมษ-ภพอริ) โดยกลางปี 2565 ไม่ลูกหลานก็เก่งจนได้อะไรดีๆ ตามโฉลก…
ปรากฏการณ์นี้จะจบลง
เพราะปรีชาได้ลาภาโดยสะบาย..(พฤหัสบดี
สรุปอาการของปรากฏการณ์ ได้ว่า
จร 5 เดินในราศีมีน-ภพที่ห้า-ปุตตะของดวง
ตั้งแต่มีนาคม 2559 เป็นต้นมา พวกท่านเจอ ชะตา-ได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)
และฝ่าด่านเป็นระยะๆ ที่ สุขภาพทรุดโทรม
อีกตำ�ราบอก จะเจริญรุง่ เรือง ได้ โชค
อย่างหนัก บางท่านผ่าตัดซ่อมแซมร่างกาย
เรื่องเงินจากรายได้หรืองานพิเศษ หรือเพื่อนฝูง
หลายครั้ง แต่ละครั้งก็เจ็บปวดทรมานทั้งก่อน วงสังคมได้ลกู หรือลูกหลานหรือมีความรักคนรัก
และหลังผ่าตัด แต่เมื่อฟันฝ่าด้วยความเด็ด
เกณฑ์นี้ ยังสาดแสงคุ้มครองลัคนา
ขาดแล้วส่วนใหญ่แก้ปัญหาได้ บางท่านได้
ทำ�ให้เรื่องร้ายเข้ามาชีวิตความรุนแรงลดลง
เป็นทั้งลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก้อนใหญ่ระดับที่ ไม่ หรือหากไม่รุนแรงก็อาจจะเกิดแบบไม่รู้สึก
คิดว่าชาตินี้จะมีได้ ส่วนลูกน้องหรือคนใช้นั้น
แต่จะมีบางระยะที่บางท่านอาจจะ

แมสมัหคมอ
รเลน

เจอเกณฑ์ร้าย (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ที่
ระวังเรื่องระเบียบกฎหมาย-ความเสี่ยง-โชค
ดีต่างๆ ข้างบนนี้จะผันแปรเป็นโชคร้าย
มากกว่าปกติสองเท่า
7.เริ่ม 8 กรกฎาคม 2565 เดินหน้า
เข้าสู่เจ็ดปีของการกระทบกระเทือนคู่ครอง
เช่น แต่งงานหรือหย่าร้างแบบไม่คาด
ฝันหรือแปลกประหลาดเกินคาดคิด หรือ
แตกแยกหรือได้หุ้นส่วนชีวิตหรือธุรกิจแบบ
เกินคิดไม่ถึง หรือเป็นศัตรูกับผู้ ใหญ่หรือมีคดี
ความ-มีคู่ต่อสู้ที่แสนฉลาด-วิตถาร (มฤตยู
จร 0 เล็งลัคนา)
ปรากฏการณ์จากเกณฑ์นี้ ไม่ได้เกิด
ตลอดเวลา เพียงแต่เมื่อเกิดแล้วจะเปลี่ยน
ภูมิทัศน์เรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตหรือคดีความหรือคู่ต่อสู้ของพวก
ท่านชนิดพลิกล็อกไปหมด
วิธีสังเกตอาการคือ จะมีการสะสม
พลังของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้ก่อน
จนเมื่อพลังได้ที่แล้วก็จะระเบิดเหตุการณ์ครั้ง
ใหญ่ เป็นเช่นนี้เป็นระยะๆ ในระดับที่เมื่อยืน
อยู่หน้าบ้านช่วงกรกฎาคม 2572 แล้วท่านจะ
ถามตัวเองว่าคู่ครอง-หุ้นส่วนชีวิต-ศัตรูและ
การต่อสู้ของพวกท่านมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร
หากรู้สึกอัดอัดว่าไม่ใช่ก็หาทางลงมือ
แก้ ไขหรือปฏิวัติก่อน ไม่เช่นนั้นพวกจะถูก
ปฏิวัติ หรือไม่ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบหมด
ความสำ�คัญหรือเจ็บปวด
8.วาระของพวกท่านในปี 2565
8.1 แม้จะต้องสู้หนักแต่หัวหน้าดาว
ร้าย (พระเสาร์จร 7) ให้คุณงามความดีตลอด
ปี-อย่างน้อยก็ไม่ระรานดวงชะตายกเว้นส่วน
น้อยที่จังหวะชีวิตไม่ดีบางช่วง
8.2 ส่วนใหญ่ 8 เมษายน-สิ้นปี 2565
เป็นวาระแห่งโชคเน้นไปเรื่องเงินและลูกหรือ
ความรักหรือความรื่นรมย์หรือความหวังหรือ
การเสี่ยงที่มีเหตุผล
8.3 วาระที่พวกท่านออกจะโดดเด่น
หรือเข้มแข็งคือ
ต้นปี-16 มกราคม 2565
26 กุมภาพันธ์-26 มิถุนายน 2565
9 สิงหาคม-3 ตุลาคม 2565 และ
17 พฤศจิกายน-สิ้นปี.

ครัวสะตอ แกงใต้ 100%
ริมถนนตัดใหม่ รัชดาฯ-รามอินทรา

สั

ปดาห์นี้เอาใจคนชอบกินรสเผ็ด
ร้อนจัดจ้าน หอมกลิ่นเครื่อง
แกงถึงพริกถึงขิง โดยจะขอ
แนะนำ�ข้าวแกงปักษ์ ใต้รสมือคนเมือง
นครศรีธรรมราช ร้านที่มีชื่อว่า “ครัว
สะตอ แกงใต้ 100%” ชื่อก็บอกชัดเจน
ว่าเป็นร้านขายอาหารภาคใต้ รสชาติ
อร่อยเด็ดถึงใจ ภาษาใต้เขาว่า “หรอยจัง
ฮู้” สถานที่ตั้งร้านอยู่ริมถนนตัดใหม่ รัช
ดาฯ-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
การเดินทางไปร้านนี้ถ้ามาจาก
ถนนเกษตร-นวมินทร์ ก็เลี้ยวเข้าถนน
ตัดใหม่ที่มีชื่อว่า “รัช
ดาฯ-รามอินทรา” จาก
นั้นกลับรถใต้สะพาน จุด
สังเกตคือจะมองเห็น
ห้างแมกซ์แวลู ริมถนน
นวมินทร์ ตรงมาเรื่อยๆ
ประมาณ 300 เมตรก็
จะเห็นร้านครัวสะตออยู่
ทางซ้ายมือ มีป้ายบอก
ชื่อร้านเด่นชัด ลักษณะ
ร้านเป็นตึกแถวขนาด 2
คูหา ตั้งตู้กระจกที่มีข้าวแกงใต้ ให้เลือก
ประมาณ 30 อย่าง ตัวร้านทำ�เป็นเพิง
มุงหลังคาอย่างดี ภายในร้านทาสีเขียว
ขาวแลดูสบายตา บรรยากาศน่านั่งกินไม่
อึดอัด ส่วนที่จอดรถไม่มีต้องจอดริมถนน
หน้าร้าน
เมนูมีให้เลือกตามใจชอบทั้งแกง
เผ็ด แกงจืด แกงส้มปลากะพงยอด
มะพร้าวใส่สับปะรด ห่อหมก ปลาทู
ทอด ปลาทูต้มเค็ม ปลาตาเดียว ปลา
กระบอก ปลากุเลา ปลากรายทอดขมิ้น

เอก

โอชา

แกงไตปลา คั่วกลิ้งหมู และ
ยังแถมน้ำ�พริกกะปิอร่อยๆ
พร้อมผักต่างๆ เช่น ถั่วฝักยาว
แตงกวา ยอดมะม่วงหิมพานต์
มะเขือเปราะ ให้ลูกค้ากินฟรี
ไม่เก็บเงิน
เจ้าของร้านคือ คุณ
ประไพ วังสว่าง ชาว
นครศรีธรรมราช ก่อนหน้านี้
ก็ขายข้าวแกงอยู่ที่เมืองคอน
บ้านเกิด แต่พอลูกชายสองคนต้องเข้ามา
เรียนหนังสือในกรุงเทพฯ จึงพาครอบครัว

ย้ายมาอยู่ด้วยพร้อมกับเปิดร้านครัวสะตอ
แกงใต้ 100% ได้เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว มี

ลูกค้าทั้งคนกรุงเทพฯ และ
คนใต้แห่มาอุดหนุนกันเพียบ
ร้านแน่นเกือบตลอดเวลา
จุดเด่นของอาหารใต้
ร้านนี้คือ “พริกแกง” ที่ทำ�
เองแบบถึงเครื่องจริงๆ คุณ
ประไพเผยสูตรว่าเริ่มจากใช้
พริกขี้หนูแห้งกับข่าแก่ ใส่
ครกตำ�รวมกัน แล้วตามด้วย
ใส่พริกไทยดำ� กระเทียมไทย
ไม่แกะเปลือก ผิวมะกรูด
ตะไคร้ซอย ตำ�ไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะแหลก จากนั้น
ใส่ขมิ้น ซึ่งต้องเป็นขมิ้นใต้
เท่านั้นจะมีกลิ่นหอมเฉพาะ
ตัว คือหอมแรงกว่าขมิ้น
ทั่วไป ก่อนจะใส่หอมซอย
พริกขี้หนูสด เกลือเล็กน้อย
โขลกให้ละเอียดพอสมควร
ตามด้วยใส่กะปิใต้แท้ๆ ก็
เป็นอันเสร็จสิน้ การทำ�เครื่อง
แกงใต้ส�ำ หรับประกอบเมนู
อาหารต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น แกง
คั่วเนื้อข่าอ่อน ใช้เนื้อสัน
นอกจะมีความนุ่มกำ�ลังดี
ไม่เหนียว หั่นเป็นชิ้นบางๆ
พอดีค�ำ นำ�ไปคั่วในกระทะ
ร้อนๆ โดยไม่ต้องใส่น�้ำ มัน
เรียกว่าการรวนเนื้อให้น้ำ�
จากเนื้อออกมาแล้วค่อยใส่เครื่องแกงตาม
ลงไป ผัดเนื้อให้เข้ากับเครื่องแกง แล้วใส่
กะทิ ปรุงรสด้วยน้�ำ ตาลทรายไม่ฟอกสีและ
เกลือเล็กน้อย ไม่ใช้น�้ำ ปลาเพราะกลิ่นไม่เข้า
กับแกงคั่วเนื้อ แล้วใส่ข่าอ่อนที่ฝานเป็นแผ่น
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บางๆ นำ�ใบมะกรูดหั่นฝอยใส่ลงไป ตาม
ด้วยพริกไทยอ่อนแล้วผัดให้เข้ากัน อร่อย
จัดจ้าน ข่าอ่อนกินได้ ไม่มีเสี้ยน
ราคาข้าวราดแกงก็คุ้มค่าอิ่มอร่อย
50 บาทเท่านั้น เปิดขายตั้งแต่เวลา 6 โมง

เช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็น ขายทุกวัน วันหยุด
ไม่แน่นอน ร้านนี้รับทำ�อาหารนอกสถาน
ที่และข้าวกล่อง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมโทร.08-4994-9679 และ 06-18217899.
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12 ในประเทศ

เรือดำ�น้ำ�ลำ�ที่ 2 ของเมียนมา
โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ’

ค

งเคยได้ยนิ ข่าวการป้องกันทรัพย์สนิ ของเจ้าของสวน
หรือเจ้าของบ้าน ใช้วิธีการขึงเส้นลวดเป็นแนวรั้ว
แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันคนมาลักทรัพย์
ต่อมามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์แล้วถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ต
ถึงแก่ความตาย ปัญหามีว่า ผู้กระทำ�ดังกล่าวมีความผิด
หรือไม่ ซึ่งครั้งนี้จะได้พิจารณาหลักกฎหมายเรื่องป้องกัน
อีกครั้ง
หลักกฎหมายเรื่องป้องกันมีบัญญัติไว้ ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 68 ว่า “ผู้ ใดจำ�ต้องกระทำ�การ
ใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และ
เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำ�พอสมควรแก่เหตุ
การกระทำ�นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้
นั้นไม่มีความผิด” และมาตรา 69 บัญญัติว่า “ในกรณีที่
บัญญัติไว้ ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ถ้าผู้กระทำ�
ได้กระทำ�ไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่ง
ความจำ�เป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำ�ต้องกระทำ�
เพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้
สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทำ�นั้นเกิด
ขึ้นจากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะ
ไม่ลงโทษผู้กระทำ�ก็ได้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าหากผู้กระทำ�มี
เหตุที่จะป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นที่เรียกว่าป้องกัน
นั้น หากเป็นการกระทำ�ที่พอสมควรแก่เหตุ กฎหมาย
ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิดเลยตามมาตรา 68 เช่น นายแดง
กำ�ลังนั่งเล่นอยู่ในบ้าน ต่อมามีนายดำ�คู่อริถืออาวุธปืนเข้า
มาเพื่อจะทำ�ร้าย ดังนี้นายแดงมีสิทธิที่จะป้องกันโดยใช้
อาวุธต่อสู้กับนายดำ�ได้แม้ผลการต่อสู้นายดำ�จะถูกนาย
แดงทำ�ร้ายตาย นายแดงก็ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
แต่หากการป้องกันนั้นผู้กระทำ�ได้กระทำ�ไปเกิน
สมควรแก่เหตุ ไม่สมเหตุสมผล หรือเกินกว่ากรณีแห่ง
ความจำ�เป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำ�ต้องกระทำ�
เพื่อป้องกัน กฎหมายถือว่าผู้กระทำ�มีความผิดอยู่ เพียง
แต่กฎหมายให้อ�ำ นาจศาลที่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
จากกรณีตามปัญหาที่เป็นข่าวข้างต้นได้มีคำ�
พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน ดังนี้
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 9794/2552 “จำ�เลยเป็น
เจ้าของสวนผลไม้ที่เกิดเหตุซึ่งมีรั้วลวดหนามล้อมทั้งสี่
ด้าน ก่อนเกิดเหตุจำ�เลยขึงเส้นลวด 1 เส้น จากทิศเหนือ
ไปยังทิศใต้ สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร ขวาง
กึ่งกลางสวนแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ผ่าน
เส้นลวดเพื่อป้องกันคนร้าย โดยมีเจตนาให้กระแสไฟฟ้า
ทำ�ร้ายร่างกายเนื่องจากเคยมีคนร้ายเข้าไปลักผลไม้และ
ทรัพย์สินอื่น ต่อมาในวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายอายุ 14 ปี
เศษ กับ ต. อายุ 15 ปี เข้าไปในสวนของจำ�เลยโดยพังรั้ว
เข้าไปเพื่อจะลักกระท้อนในสวน แล้วผู้ตายเดินไปถูกเส้น
ลวดที่จำ�เลยปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความ
ตายนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายกับ ต. มีอาวุธ
ใดๆ ติดตัว ประกอบกับผลไม้ที่เข้าไปเพื่อจะลักน่าจะราคา
ไม่มากนัก ดังนี้ หากจำ�เลยพบเห็นผู้ตายกับพวกในขณะ
เกิดเหตุจำ�เลยย่อมสามารถใช้วิธีอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าการ
ทำ�ร้ายร่างกายกระทำ�ต่อผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิของตนให้
บรรลุได้ ไม่ยาก การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นการป้องกัน
เกินสมควรแก่เหตุ”
คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำ�พิพากษาศาลล่าง
ว่าจำ�เลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
290 วรรคแรก ประกอบมาตรา 69 จำ�คุก 3 ปี ทางนำ�สืบ
ของจำ�เลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
หนึ่งในสาม คงจำ�คุก 2 ปี โทษจำ�คุกให้รอการลงโทษไว้มี
กำ�หนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 6490/2548 “แม้ขณะเกิด
เหตุผตู้ ายจะเข้าไปในบริเวณบ่อปลากัดของจำ�เลยเพื่อลัก
ปลากัด ซึง่ ถ้าจำ�เลยพบเห็นจำ�เลยย่อมมีสทิ ธิท�ำ ร้ายผูต้ าย
พอสมควรแก่เหตุเพื่อป้องกันทรัพย์สนิ ของตนได้ แต่กระแส
ไฟฟ้าทีจ่ �ำ เลยปล่อยผ่านเส้นลวดทีล่ อ้ มรอบบ่อปลากัดย่อม
เป็นอันตรายร้ายแรงโดยสภาพซึง่ สามารถทำ�ให้ผอู้ นื่ ถึงแก่
ความตายได้ ส่วนทรัพย์สนิ ของจำ�เลยเป็นเพียงปลากัดมี
มูลค่าไม่มากนัก การปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าเส้นลวดกับการ
ป้องกันทรัพย์สนิ ของจำ�เลยย่อมไม่เป็นสัดส่วนกัน เมื่อผูต้ าย
ถูกกระแสไฟฟ้าทีจ่ �ำ เลยปล่อยผ่านเส้นลวดดังกล่าวดูดถึงแก่
ความตาย การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นการป้องกันสิทธิของ
ตนเกินสมควรกว่าเหตุตาม ป.อ. มาตรา 69”
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำ�เลยมีความผิดตาม
ป.อ. มาตรา 290 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 69 จำ�
คุก 4 ปี จำ�เลยให้การในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวนและเบิก
ความรับข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คง
จำ�คุก 3 ปี (ศาลอุทธรณ์พิพากษาภาค 8 พิพากษาแก้เป็น
ว่า ให้ลงโทษจำ�คุก 1 ปี ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78
หนึ่งในสี่ คงจำ�คุก 9 เดือน นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำ�
พิพากษาศาลชั้นต้น, ศาลฎีกาพิพากษายืน)
สรุปจากข้อมูลข้างต้นก็พอจะอนุมานได้ว่า การ
ป้องกันนั้น กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ที่มีเหตุจำ�ต้องกระทำ�การ
ใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็น
ภยันตรายที่ใกล้จะถึงได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องกระทำ�
พอสมควรแก่เหตุ หากการป้องกันนั้นไม่สมเหตุสมผลจน
เกินเลยไปมากที่เรียกว่าเกินสมควรแก่เหตุ กฎหมายถึงจะ
เอาผิดแก่ผู้ป้องกัน.

ฮือฮากันทัง้ ภูมภิ าค หลังเว็บไซต์ของ ThaiArmedForce.com
ที่น�ำ เสนอความเคลื่อนไหวในวงการอาวุธและความมั่นคงทาง
ทหาร ได้น�ำ เสนอการส่งมอบเรือดำ�น้ำ�จีนชั้น Ming หรือ Type035B ของกองทัพเรือจีน ซึ่งเป็นเรือดำ�น้ำ�ลำ�ที่ 2 ของกองทัพเรือ
เมียนมา ต่อจากเรือชั้น Kilo หรือ UMS Minye Theinkhathu ที่
ได้รับมอบจากอินเดียเมื่อไม่กี่ปีก่อน
เว็บไซต์ ThaiArmedForce.com ระบุวา่ Type-035B เป็น
เรือดำ�น้�ำ ดีเซล-ไฟฟ้าของจีน ซึง่ พัฒนามาจากเรือดำ�น้�ำ ชัน้ Type033 หรือ Project 633 Romeo ของโซเวียต โดยรุน่ แรกประจำ�การ
ในช่วงปี 1975 ส่วนรุน่ B ซึง่ เป็นรุน่ ล่าสุดเริม่ ประจำ�การในปี 2000
จนถึงปัจจุบนั โดยมีประจำ�การในกองทัพเรือจีนจำ�นวน 5 ลำ�
อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวถูกนำ�เสนอในโซเชียลมีเดียของ
เมียนมา หลังจาก พล.อ.มิน อ่อง หล่าย นายกรัฐมนตรีเมียนมา มา
รับเรือดำ�น้�ำ ดังกล่าวด้วยตนเองทีท่ า่ เรือในพืน้ ทีป่ ากน้�ำ สาละวิน หลัง
จากปรากฏภาพเรือดำ�น้�ำ ดังกล่าวติดธงจีนในโซเชียลมีเดียทีแ่ อบถ่าย
ได้ระหว่างแล่นผ่านช่องแคบสิงคโปร์ ก่อนภาพจะถูกลบทิง้ เนื่องจาก
เป็นประเด็นอ่อนไหว และเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายในแวดวงผู้

พล.อ.มิน อ่อง หล่าย
ติดตามความเคลื่อนไหวด้านความมัน่ คง และการทหารในภูมภิ าคนี้
ทัง้ ทีเ่ มียนมาเองคงเตรียมการสร้างกองเรือดำ�น้�ำ มานานแล้ว
ขณะที่เพจ กัปตันนี โม ซึ่งนำ�เสนอข้อมูล เรือดำ�น้ำ� ทั่วโลก
โพสต์ข้อความว่า การเตรียมการด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
การฝึกรองรับเรือดำ�น้ำ�ของเมียนมา นอกจาก ทร.เมียนมาจะเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านเรือดำ�น้ำ�อย่างก้าวกระโดดด้วยการมีเรือดำ�
น้ำ�ถึง 2 ลำ�ในเวลาเพียง 2 ปีแล้ว ยังมีหอฝึกหนีภัยจากเรือดำ�น้ำ�ที่
เตรียมการมาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
หอฝึกหนีภัยจากเรือดำ�น้�ำ ของ ทร.เมียนมา ตั้งอยู่ที่รัฐยะ
ไข่ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.2018 เป็นหอดำ�น้ำ�ลึก 20 ม. ที่ก้นหอ
มี Escape Trunk จำ�ลองสำ�หรับการฝึกหนีภัยจากเรือดำ�น้ำ� พร้อม
สระว่ายน้�ำ กลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยสำ�หรับ

1

2

3
ผู้รับการฝึก เช่น กล้องวงจรปิดและห้องปรับความดันบรรยากาศ
สำ�หรับรักษาโรค DCI
กระนัน้ นับเป็นสถานการณ์ทต่ี อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ ก่อนที่
กองทัพเรือไทยจะมี “เรือดำ�น้�ำ จีน” ในปี 2567 แต่รอบๆ บ้านเรา
ตอนนีม้ คี วามเคลื่อนไหวทางด้านสมุททานุภาพกันคึกคัก แม้กระทัง่
กัมพูชาทีแ่ ม้ ไม่มเี รือดำ�น้�ำ ประจำ�การ แต่การให้จนี เช่าพืน้ ทีท่ า่ เรือ ก็
ถูกมองว่าจะเป็นฐานทัพในฝัง่ อ่าวไทยอยูแ่ ล้วกลายๆ.

4

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สนับสนุน จะเป็นไปได้จริงหรือ
คีย์แมนในพลังประชารัฐ สาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
เลขาธิการพรรค ไม่ได้กังวลใดๆ กับการออกไปทำ�พรรคใหม่ของ
พล.อ.ประยุทธ์แม้แต่น้อย ด้วยมั่นใจว่า พรรคใหม่ของ ลุงตู่ ไม่มี
ความเคลื่อนไหวของคนบนตึกไทยคู่ฟ้า ดูเหมือนกำ�ลังมอง ทางได้ ส.ส. มากกว่าแน่นอน เพราะสถานการณ์แตกต่างจากปี 62
หาลู่ทางทางการเมืองของตัวเองใหม่
ค่อนข้างมาก ดังนั้น เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์แยกวง
เมื่อแนวโน้มการยึดกุมอำ�นาจบริหารในพรรคพลังประชารัฐ
มีแรงหนุนจากพรรคพลังประชารัฐ ก็เตรียมเสนอชื่อ
นั้น แทบจะริบหรี่แล้ว หลัง ผู้กองฯ สยายปีกวางกำ�ลังและตัวผู้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ในบัญชีพรรค
สมัคร ส.ส.เอาไว้ทุกเขต
โดยเฉพาะ ดู “บิ๊ก พ.” อดีตนายตำ�รวจ ที่ใกล้ชิด
ดังนั้นการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
พล.อ.ประวิตร ให้ดีว่าอาจจะได้ผงาดแบบคาดไม่ถึง ทั้งที่ในช่วงที่
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ของ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว. ผ่านมา คอยจัดแจงวางแผนการต่างๆ อยู่เบื้องหลัง
ศึกษาธิการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ สกล
เส้นทางในปี 65 ของ พล.อ.ประยุทธ์ กำ�ลังไต่ระดับความยาก
ธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บ่งบอกว่า อาจมี
ในการดำ�รงอยูม่ ากขึน้ ไปเรื่อยๆ ในจังหวะนับถอยหลังสิน้ สุดวาระ
การกลับมาเรียกใช้บริการกลุ่ม กปปส.อีกครั้ง
รัฐบาล ทีเ่ หลืออีกประมาณ 1 ปี 3 เดือน การกุมสภาพทางการเมือง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์แทบจะตัดสายสัมพันธ์กับ
ที่ไม่คอ่ ยมัน่ คง จึงเป็นเกมเสีย่ งทีอ่ าจเกิดอุบตั เิ หตุได้ทกุ เมื่อ
ก๊วนนกหวีด หลังจากบรรดาแกนนำ�ต้องคดีชุมนุม จนต้องนอนคุก
โดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทีก่ �ำ ลังจะเวียนมาในอีกไม่
นอนตะราง หลุดเก้าอี้รัฐมนตรี แบบน่าเจ็บใจ
ช้า ทีส่ �ำ คัญ กับดักใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์ คือการตีความการดำ�รง
ต่างฝ่ายจึงต่างเดินบนเส้นทางของตัวเอง กระทั่ง
ตำ�แหน่งนายกฯ 8 ปี เป็นจุดชีข้ าดอนาคตว่าจะอยูห่ รือไปเลยทีเดียว
สถานการณ์ล่าสุด ที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่า ถึงอย่างไร
แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะผ่านตรงนั้นมาได้ ก็ใช่ว่าเส้นทางข้าง
พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังตัดสินใจไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าง
หน้าจะสดใส
แน่นอน โดยไม่สนใจว่าตัวเองจะเจ็บตัว หรือตกจากหลังเสือ
เมื่อสไตล์การบริหารงานของนายกฯ คนนี้ ไม่เป็นที่
จึงต้องพึง่ พาคนคุน้ เคยอย่างรัฐมนตรีพลังประชารัฐ ในปีกที่
โปรดปรานของนักการเมืองขาใหญ่ในพลังประชารัฐ จากที่เคยเป็น
สนับสนุน และยังมีกลุม่ กปปส. เพราะนอกเหนือจากนัน้ มองไปทาง นั่งร้าน ก็เกิดการฟาดฟัน เป็นความขัดแย้งรุนแรง จากมิตรก็กลาย
ไหนก็ไม่มีใครเอากับนายกฯ แล้ว โดยเฉพาะ ส.ส.พปชร. ทีน่ บั วันยิง่ มี เป็นศัตรู จนบางช่วงรัฐบาลออกอาการร่อแร่ให้เห็น
ระห่างไปเรื่อยๆ ท่ามกลางกระแสความนิยมก็ไม่เหมือนเดิมใช่หรือไม่
ตรงนี้จึงเป็นความลำ�บากของ “บิ๊กตู่’’ ในกระดานการเมือง
แนวทางที่จะมารองรับการไปต่อของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการ ต่อไป ที่อาจถึงวันต้องรับสภาพช่วงขาลงในอีกไม่ช้า
สู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป มีความเป็นไปได้ เรื่องการตั้งพรรคใหม่ จาก
อีกทั้งสมมุตินายกฯ ผ่านมาได้จนชนะเลือกตั้ง และเป็น
ข้อมูลวงในยืนยันว่าจะออกมาเช่นนั้นค่อนข้างแน่
ผู้นำ�ในสมัยที่ 3 ก็มีวุฒิสภาหนุนเลือกได้อีก 1 ปีเท่านั้น ตาม
หากกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่เอื้อพรรคใหญ่ แทบไม่เป็น
บทเฉพาะกาล 5 ปี
คุณกับพรรคเล็ก และพรรคตั้งใหม่เลยแม้แต่น้อย เมื่อลองสแกน
หลังจากนั้นเมื่อสิ้นฤทธิ์ ส.ว. และเจอศึกซักฟอก “บิ๊กตู่”
ขุนพลที่อยู่ในสายที่ก�ำ ลังซุ่มปลุกปั้นพรรคใหม่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ จะมั่นใจอย่างไรว่าไม่ตกเก้าอี้ จะให้ ไปอ้อนวอนขอเสียง ส.ส.ฝั่ง
อาจไม่ได้ โดดเด่นถึงขนาดโกยเสียงเป็นกอบเป็นกำ�ได้ขนาดนั้น
รัฐบาลให้เกินกึ่งหนึ่ง นายกฯ จะทำ�หรือไม่
ถึงแม้คนในกลุ่มนี้ที่พยายามขายไอเดียให้ความมั่นอกมั่นใจ
แค่นัดกินข้าวกับ ส.ส.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยังล่มมาแล้ว
ในความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ก็ตาม
ไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
แต่ถ้ามองตามความเป็นจริง พรรคใหม่ที่ว่า จะได้ ส.ส.มาก
หนทางปลอดภัยของ “บิ๊กตู่” อยู่ทำ�หน้าที่ประธานเอเปก
ถึงขนาดที่พรรคอื่นๆ โดยเฉพาะพลังประชารัฐ จะหันมายกมือ
ให้จบภารกิจปลายปี 65 และจากนั้นครบวาระรัฐบาลวางมือ.

ไปต่อเหนื่อย

ข้อคิดการดูโขนเรื่อง‘รามเกียรติ์’
ตอนพิธีหาดทรายกรดถึงทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท
ชนะความชัว่ ประวัตพิ เิ ภกซึง่ เป็นน้องชายของทศกัณฐ์ และกุมภกรรณมี
บทบาทสำ�คัญ โดยเฉพาะมีความรูท้ างด้านโหราศาสตร์ พระอิศวรสัง่ ให้
พิเภกเกิดเป็นพีน่ อ้ งร่วมท้องเดียวกันกับทศกัณฐ์ พร้อมกับประทานแว่น
วิเศษ มีดวงตามองเห็นทัง้ สามโลก พิเภกมาสวามิภกั ดิก์ บั พระราม ทำ�หน้าที่
เป็นไส้ศกึ คอยบอกความลับต่างๆ ให้แก่พระราม ก่อนหน้านีพ้ เิ ภกถูกทศ
กัณฐ์ขบั ไล่ออกจากกรุงลงกา เพราะเสนอแนะให้ทศกัณฐ์คนื นางสีดาให้
พระราม อันทีจ่ ริงนางสีดาคือลูกของทศกัณฐ์ทเ่ี กิดจากนางมณโฑ เมื่อนางสี
ดาเกิดมานัน้ ทศกัณฐ์ ให้พเิ ภกทำ�นายดวงชะตานางสีดา พบว่าเป็นกาลกิณี
ถ้าหากเลีย้ งไว้จะทำ�ให้เผ่าพงศ์วงศ์ยกั ษ์ถกู ทำ�ลาย ให้น�ำ นางสีดาใส่ในผอบ
ไปทิง้ ลงแม่น�ำ้ ให้อยูห่ า่ งไกลจากกรุงลงกา แต่นางสีดาไม่ตาย พระฤาษีชนก
านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
เฉลิมพระเกียรติ ร.๒ กล่าวในรายการบ่ายนี้มีค�ำ ตอบทาง หรือกษัตริยแ์ ห่งเมืองมิถริ านำ�นางสีดาไปเลีย้ งไว้เป็นบุตรบุญธรรม
พระรามมีน้องชายต่างมารดาคือ พระลักษมณ์ ติดตามพระราม
สถานี โทรทัศน์ MCOT HD โดยมี ธีรวัฒน์ พึ่งทอง ชุติมา
โดยตลอด คอยทำ�การรบ ช่วยเหลืออย่างที่เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหล่
พึ่งความสุข ทำ�หน้าที่พิธีกร องค์การยูเนสโกประกาศ
พระรามโดยตลอด ทุกครั้งที่ดูโขนเรื่องรามเกียรติ์จะเห็นพระรามและ
ยกย่องให้รัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นบุคคลสำ�คัญของโลกเมื่อปี ๒๕๑๑
พระลักษมณ์อยู่คู่กันโดยตลอด ในขณะที่พระรามยังมีพระอนุชาต่าง
มูลนิธิฯ และทายาทราชสกุล ร.๒ เริ่มต้นจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระมารดาอีก ๒ พระองค์ พระพรต และพระสัตรุด โขนรามเกียรติ์มี
ร.๒ ที่อัมพวา สมุทรสงคราม จัดเป็นเวทีกลางแจ้ง ทั้งการจัดงาน
ฉากการรบพุ่งหลายฉาก รบกันกี่ครั้งๆ ทศกัณฐ์ก็ยังไม่ตายสักที เพราะ
นิทรรศการ การออกร้าน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จัดมาแล้ว
ทศกัณฐ์ถอดดวงใจฝากไว้กับพระฤาษี โคบุตร ความลับนี้พิเภกรู้แล้วนำ�
มากกว่า ๕๐ ครั้ง
มาบอกเล่าให้พระรามฟัง จึงเป็นเรื่องที่หนุมานและองคตอาสาไปเอา
ภายในบริเวณงานด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร จัดเต็นท์ทั้งหมด ๔๘ เต็นท์ มีการสาธิตทำ�หุ่นกระบอกและ กล่องดวงใจทศกัณฐ์ เมื่อพระรามแผลงศรปักอกทศกัณฐ์ หนุมานขยี้
กล่องดวงใจ ทศกัณฐ์ก็ถึงแก่ความตาย
หัวโขน โดยนักศึกษาคณะสาขาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง การ
ในการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนพิธหี าดทรายกรดถึงทศกัณฐ์พงุ่ หอ
สาธิตทำ�อาหารคาวหวานในกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน บท
พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๒ ตำ�รับราชสกุลในวังหน้า บางช้างครัว กกบิลพัท มีบทพากย์ โขนทีจ่ บั ใจยิง่ นัก สอดคล้องกับท่าร่ายรำ� คชเศียรอสุรี
นอก บางกอกครัวใน อาทิ ราชสกุล ณ บางช้าง กล้วยไม้ ณ อยุธยา รอท่าอีกสิบพระเนตรสังเกตหาตัวน้องชาย เห็นดัดจริตทำ�กรีดกรายอยูท่ า้ ย
ทินกร ณ อยุธยา กุญชร ณ อยุธยา นิทรรศการพริกมันบางช้าง การ ทัพ แอบบังหลังให้ลบั ไม่แลเห็น อันกองทัพกลับตัง้ เด่นเป็นเหล่าหลัก พญา
ปักผ้าเลื่อมโขนละคร ผ้าลายขอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ ยักษ์ โกรธดังเพลิงกัลป์ ขบเขีย้ วเคีย้ วฟันแสนหมัน่ ไส้ จับพระแสงหอกขยับ
วัณณวรีฯ การทำ�หัวโขนภูเตศวรจากศิษย์เก่าช่างสิบหมู่ นิทรรศการ ไว้แล้วยัง้ คิดกระบีม่ ฤี ทธิอ์ ยูม่ ากมาย อีกสองมนุษย์มสี องนายคอยคุม้ กัน
ด้านการเกษตร ทหารพันธุ์ดี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สังหารมัน เห็นอยากอยูเ่ กลือกพวกมันล่วงรูจ้ ะเสียการ จำ�จะกล่อมจิตคิด
อ่านเป็นกาลกล ชวนสนทนา คิดพลางเสด็จไคลคลามาหน้าทัพ ปัน้ สีหน้า
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ทำ�ท่าแสนละห้อย บีบน้�ำ ตาท่าสำ�ออยแล้วว่า โอ้พเิ ภกน้องรักของพี่ เจ้าจะ
พระนคร มีการจัดแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
เคืองขัดไปถึงไหน ทุกเช้าค่�ำ พีน่ ะร่�ำ ไห้อาลัยเหลือ ด้วยพีก่ บั เจ้าเรามันหน่อ
หล้านภาลัย นิทรรศการพิเศษเรื่องทับหลังปราสาทหนองหงส์และ
เนือ้ ร่วมเชือ้ สาย พีน่ อ้ งทัง้ หลายเล่าเขาก็มาตายเป็นก่ายเป็นกอง จะเหลือ
ปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำ�คัญ
ก็แต่พก่ี บั น้องเพียงเท่านัน้ เราจะมาวิวาทด้วยเหตุอนั ใด อันเรื่องความหลัง
ปราสาทหนองหงส์ตั้งอยู่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ส่วนปราสาท
ครัง้ ก่อนไซร้ พีน่ ะรับผิด เจ้าอย่าถือสาเห็นแก่หน้าพีส่ กั นิดเถิดนะคนดี คน
เขาโล้นอยู่บ้านเจริญสุข ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทับ
ดี ใครนะเขาจะรักเจ้าเพียงเท่าพี่ มาเถิดนะ โอ้นอ้ งแก้วยอดดวงมาลย์ พีย่ งั
หลังทั้งสองถูกลักลอบนำ�ออกจากประเทศไทยราวปี ๒๕๐๘ ไปอยู่ที่
รักเจ้าเหมือนเมื่อวันวาน ยังหวานอยู่
สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่มาตุภูมิเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
บทเจรจาโต้ตอบระหว่างทศกัณฐ์กบั ลูกน้อง ทีท่ ศกัณฐ์ ใช้ ให้เข้าไปล่อ
ภายในโรงละครแห่งชาติมกี ารแสดงนาฏศิลป์ โดยกรมศิลปากร
หลอกพิเภกให้กลับมานัน้ เรียกเสียงหัวเราะจากผูช้ ม โดยเฉพาะมีการสร้าง
เริม่ ตัง้ แต่ ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. มีการเชิดหุน่ กระบอกเรื่องพระอภัย
บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ มีการเว้นระยะห่าง เป็นการสร้างสีสนั
มณี ตอน ลักพระอภัยมณีถงึ หนีนางผีเสือ้ สมุทร การแสดงโขนเรื่อง
ให้กบั การแสดง พิธชี บุ หอกกบิลพัทอันเป็นอาวุธจากศิวะเทพ หรือพิธที ราย
“รามเกียรติ”์ ตอนพิธหี าดทรายกรดถึงทศกัณฐ์พงุ่ หอกกบิลพัท การดู
กรด พระศิวะใช้ ให้เทพบุตรพาลีลงมาทำ�ลายพิธมี ารจนย่อยยับ ส่งผลให้ทศ
โขนเรื่องรามเกียรติม์ ขี อ้ คิดทีว่ า่ ธรรมะย่อมชนะอธรรม ความดียอ่ ม

ท่

กัณฐ์เจ็บทัง้ กายและใจจากพาลีอกี ครัง้ ทศกัณฐ์เข้าใจว่าข้าบาทเป็นผู้
กราบทูลให้ ใช้พญาหนุมานแปลงเป็นพาลีเข้าทำ�ลายพิธี พญาทศกัณฐ์
จึงหมายยกทัพมากำ�จัดเกล้ากระหม่อมให้สน้ิ ชีพ เพื่อจะได้ไม่มีใครทูล
แนะกาลศึก พระรามสะดุง้ ด้วยความตกใจแล้วตรัสปลอบ “เราจะไม่
ยอมให้ ใครหน้าไหนมาทำ�อะไรท่านผูเ้ ป็นทีร่ กั เด็ดขาด”
พญาทศกัณฐ์กระทืบบาทลัน่ สนัน่ สัง่ ให้ไล่ทนั ขยับรถไปข้างหน้า
พญามารยืนสง่านิง่ ดังเจ้าผูป้ กครองทัง้ สามโลก เบือนหน้าซ้�ำ แล้วชี้
ไปทีพ่ เิ ภกด้วยปลายศร พิเภกรูส้ กึ เย็บวูบไปทัง้ ตัว ไม่กล้าสบสายตาพี่
ชายทีส่ ามารถฆ่าตนได้อย่างมิทนั รูต้ วั ด้วยซ้�ำ มารผู้ไร้ฤทธิ์ได้แต่แอบ
อยูห่ ลังรถทรงของนายสองมนุษย์ ทศกัณฐ์ค�ำ รามลัน่ สนามรบ “ไอ้
พิเภกผู้ไม่รกั ดี เสียทีทก่ี เู ลีย้ งดูมงึ มา นีห่ วังจะเข้าครองลงกาล่ะสิ ดูสิ
จะมียกั ษ์หน้าไหนยอมลดตัวมาเป็นพวกมึง ไอ้ยกั ษ์อบุ าทว์คอยเทีย่ ว
สาวไส้กลศึก สอนศัตรูให้มาเล่นงานวงศ์วานของมึงเอง ตายซะเถอะไอ้
จังไร” ยังมิทนั จะขาดคำ� หอกกบิลพัทพุง่ ตรงมาจะปักร่างของพิเภกอยู่
แล้ว แต่มรี า่ งหนึง่ ถลาเข้ามารับแรงหอกอย่างเต็มอก..เอได้สติ ทุกชีวติ
ในสนามรบกลับเห็นร่างของพระลักษมณ์นอนนิง่ อยูก่ บั พืน้ ด้วยความ
โกรธพระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตอบโต้ เข้าปักร่างเหล่าทหารเลว
แห่งลงกาตายเรียบ ศรแห่งองค์รามเข้าปักทัว่ ร่างของทศกัณฐ์เช่นกัน
พญามารแข็งใจร่ายพรหมเวทย์ ได้เจ็ดคาบแล้วลูบลงจนศรหลุดออก
จากตัว หอกใหญ่ยงั ปักกลางร่างของพระหน้าทองอย่างแน่นไม่ขยับ
พระรามกระโดดลงจากรถหมายกระชากหอกร้ายออกจากร่างน้อง แต่
ศาสตราแห่งพระศิวะกลับยึดแน่นขึน้ ๆ จนร่างของพระลักษมณ์ ไหว
ตามด้ามหอกเมื่อถูกดึง พระรามทรุดตัวลงด้วยความหมดแรง ประคอง
เอาหัวน้องมาหนุนทีต่ กั น้�ำ ตาลูกผูช้ ายอาบทัว่ สองแก้ม พระรามเสียใจ
ที่ไม่สามารถปกป้องน้องได้ แล้วก็เป็นลมสลบไป
“ท่านพิเภก การนีเ้ ราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้นอ้ งของเราฟืน้ ”
พิเภกกล่าวว่า “การนีห้ นักนัก ยังพอมีทางจะแก้หอกนี้ แต่ตวั ยาอัน
หลากหลายต้องหาจากหลายแห่ง การปรุงยาก็สลับซับซ้อนยิง่ นัก และ
หากเวลาล่วงเข้าสูย่ ามสว่าง องค์ลกั ษมณ์จะไม่มีโอกาสฟืน้ ขึน้ มาอีก
เพราะฉะนัน้ ขอให้พระองค์บญ
ั ชาให้พญาหนุมานตามล่าหาเครื่องปรุง
ยาให้ทนั ยามรุง่ ด้วยเถิด” พิเภกใช้นว้ิ นับผันตามชนิดของยาและเครื่อง
มือปรุงพระโอสถ “ตัวยาที่ใช้แก้พษิ หอกนีค้ อื ต้นสังกรณี จะขึน้ คูก่ บั
ต้นตรีชวา ทัง้ สองอยูท่ เ่ี ขาสัญชีพสัญญีในทวีปอุดร ต่อมาคือมูลจากโค
อุสภุ ราชอันเป็นพาหนะของพระอิศวร ราชยานจะพำ�นักทีเ่ ขาอินทกาล
ท่านต้องไปเอาหินบดยาที่ใต้บาดาล พญากาลนาคทรงเก็บไว้ ท่านต้อง
นำ�มาให้ได้คอื ลูกหินที่ใช้ส�ำ หรับบดยา พญาทศกัณฐ์ ใช้หนุนไว้ ใต้ศรี ษะ
ตลอดเวลาบรรทม ถ้าท่านนำ�ทุกอย่างมาปรุงไม่ได้กอ่ นอรุณรุง่ องค์
ลักษมณ์กจ็ ะหลับตลอดกาล” พญาลิงก็ค�ำ นับพระสีก่ รอย่างรวดเร็ว
แล้วทะยานขึน้ ฟ้าหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนรมิตร่างกายให้ ใหญ่ โต มี
แปดมือ สีห่ น้าตัง้ องค์พรหม เหาะสูท่ ศิ อุดรตามคำ�บอกของพิเภก ได้ยา
ทุกชนิดกลับมาโดยเร็วรี่ ฯลฯ.
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สิ่งแวดล้อม 13

จับตาเทคโนโลยี ใหม่ ตัวเปลี่ยนเกมพลังงานไทย!
ก

ารใช้พลังงานจากฟอสซิล ถูกจัดให้เป็นตัวการหลักของการ
ทำ�ให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
ทำ�ให้เทรนด์ของโลกจึงมุ่งเป้าไปที่การใช้ “พลังงานสะอาด”
ที่ ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจนเกิดก๊าซเรือน
กระจก โดยการประชุมครั้งล่าสุด “COP26” นายกรัฐมนตรี พล
เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ย้ำ�ความสำ�คัญสูงสุดที่ ไทยต้องแก้ ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประกาศยกระดับ
การดำ�เนินการของไทย โดยประกาศเป้าหมายที่ ไทยจะบรรลุความ
เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050
ล่าสุด ประเทศไทยกำ�ลังมีการเคลื่อนไหวครั้งสำ�คัญที่
มุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งอาจเป็น “จุดเปลี่ยน” การใช้
พลังงานของประเทศไทยในอนาคต โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานชั้นนำ�อีก 3 แห่งทั้งของไทย
และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Bloom Energy, ATE และเอ็กโก กรุ๊ป
ได้มีการจับมือพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน เปิดทางสู่
พลังงานทางเลือกใหม่ ที่จะสนับสนุนการลดคาร์บอนของไทย เพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา Mr.John
D.Breidenstine อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ Mr.Edwin
C.Sagurton ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำ�ประเทศไทย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด
กระทรวงพลังงาน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) การใช้พลังงานที่ ไม่ทำ�ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
(Decarbonization) และพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน ด้วยเทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แบบแข็ง (Solid Oxide Fuel
Cell: SOFC) และเทคโนโลยีแยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้า (Solid Oxide
Electrolyzer Cell: SOEC) เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
ใช้ ไฮโดรเจน ระหว่าง Mr.Tim Schweikert กรรมการผู้จัดการ
อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท Bloom Energy
Corporation นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการบริษัท
ผังแสดงเทคโนโลยี SOEC และ SOFC ที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
เอ ที อี จำ�กัด นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. และ
ภาพเมืองสว่างไสวจากพลังงานไฟฟ้าไฮโดรเจน เป็นการนำ�เสนอวิสัยทัศน์ของ Boom Energy
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 19 อาคาร 50 ปี กฟผ.
สำ�นักงานใหญ่ กฟผ.
สาระสำ�คัญของการมุ่งสู่
พลังงานสะอาด นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศ
ว่า จากเป้าหมายของประเทศไทยว่า
จะมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายใน
ปี 2050 กระทรวงพลังงานจึงได้ออก
แผนพลังงานชาติ มุ่งเพิ่มสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
สะอาดของโรงไฟฟ้าใหม่ ให้มีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า 50% พร้อมสนับสนุน
การใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า พัฒนาและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า เพื่อ
การเซ็นเอ็มโอยู 4 หน่วยงาน เพื่อสร้างสรรค์พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์ ในระบบไมโครกริด ด้านก๊าซ
ธรรมชาติ เน้นการเปิดเสรีและการซื้อขายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับ Hydrogen และในส่วนของสหรัฐ โดยบริษัท Bloom Energy
ระบบพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งวางแผนสร้างสมดุลระหว่าง
Corporation ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
การผลิตภายในประเทศและการนำ�เข้า LNG เพื่อมุ่งสู่การเป็น
จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ด้วยเทคโนโลยี SOFC และ SOEC ซึ่ง
ศูนย์กลางตลาดซื้อขาย LNG และด้านน้ำ�มัน ให้ความสำ�คัญกับการ จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการปรับปรุง
จัดการด้านการเปลี่ยนผ่าน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผู้ ใช้เชื้อเพลิง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สะอาดและมีประสิทธิภาพ
ตู้สร้างกระแสไฟฟ้่าจากเทคโนโลยีของ Boom Energy ที่ทำ�ให้การจัดเก็บพลังงานใช้พื้นที่น้อย
ชีวภาพและผู้ ใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า
มาทำ�ความรู้จักกับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) คือ อุปกรณ์
ด้าน กฟผ.ที่จะเป็นหัวรถจักรการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงให้กลายเป็น
Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC), Molten Carbonate Fuel
Energy ศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ในช่วง 1-2 ปีนี้ โดยการศึกษาจะ
สะอาด นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ความ พลังงานไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวคือ ไฮโดรเจน (H2) เซลล์เชื้อ Cells (MOFC) และ Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
ดูเรื่องประสิทธิภาพว่าผลิตไฟได้มากน้อยแค่ไหน ดูเรื่องผลกระทบ
ร่วมมือดังกล่าว และด้วยเทคโนโลยีใหม่ SOFC และ SOEC จะ เพลิงประกอบไปด้วยอิเล็กโทรด 2 ขั้ว คือขั้วแคโทต (Cathode)
ต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องเสียง และการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพราะต้อง
ผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน คือน้�ำ เท่านั้น
เป็นการพัฒนาและนำ�ไปสู่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะนำ� หรือขั้วบวก กับขั้วแอโนด (Anode) หรือขั้วลบ และอิเล็ก-โทรไลต์ แตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้การสันดาปภายใน
ยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเรื่องใหม่ส�ำ หรับเรา ที่ยังไม่มีความเข้าใจ
มาใช้ ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการดำ�เนิน (Electrolyte) อิเล็กโทรไลต์แยกก๊าซออกจากกัน โดยไฮโดรเจนจ่าย ผลพลอยได้ที่ออกมาคือ คาร์บอนไดออกไซด์ของไนโตรเจน ออก
ลึกซึ้ง ซึ่งหากเราต้องการให้เกิดความมั่นคงของระบบ ก็ต้องมีการ
การที่สนับสนุนไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปยังด้านแอโนดถูกแยกเป็นไอออนและอิเล็กตรอน เนื่องจากตัว
ไชด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นละอองต่างๆ ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจาก
ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยในส่วนของ กฟผ.จะทำ�โครงการ
สุทธิเป็นศูนย์ และขยายไปถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวัน เร่งปฏิกิริยา ดังสมการ 2 H2 / 4 H’ + 4e อิเล็กตรอนถูกส่งไปยัง ไฮโดรเจนจะไม่มีการปลดปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะ
ศึกษานำ�ร่องตั้งเครื่องดังกล่าวในพื้นที่ของ กฟผ.ก่อน ส่วนทางด้าน
ออกเฉียงใต้ ในอนาคต
แคโทดผ่านวงจรภายนอก เกิดกระแสไฟฟ้า ทำ�ให้ออกซิเจนกลาย ก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์ บอนไดออกไซต์ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
เอ็กโกฯ ก็จะมีการศึกษาวิจัยของเขาเองด้วยเช่นกัน
ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวอีกว่า โดยนโยบายจัดหาเทคโนโลยี
เป็นไอออน ดังสมการ 02+4 e- - 2 02 โดยท้ายสุด อนุมูลอิสระ
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
“ขณะนี้ในอเมริกาและ
ผลิตไฟฟ้าใหม่ ซึ่งปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และนำ�เทคโนโลยีดัง
ของออกซิเจนและไฮโดรเจนรวมกันได้น้ำ�และความร้อนออกมาดัง
ยุโรปมีการผลิตไฟฟ้าจาก Fuel
นพพล พันธ์เงิน ผู้อ�ำ นวย
กล่าวมาพัฒนาในไทย และเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของ สมการ 4 H* + 202 -> 2 HO
Cell อย่างในอเมริกา เหมือน
การฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์
ไทย ที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึง บริษัท เอ ที อี จำ�กัด
เซลล์เชื้อเพลิงจำ�แนกตามประเภทของอิเล็กโทรไลต์เป็น
ว่าทาง Boom จะเข้าไปติดตั้ง
ผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. กล่าวว่า
ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการชั้นนำ�ด้านพลังงาน รวมถึงให้บริการติดตั้งใน
หลัก ได้แก่ Alkaline Fuel Cell (AFC), Polymer Electrolyte Fuel
การผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมา โดยใช้
ระบบที่หน้าสำ�นักงาน Google
ด้านพลังงานหมุนเวียน และมีการผลิตพลังงานในรูปแบบ Green Cell, Polymer, Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFC)/
พลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ซึ่งเขาก็มุ่งสู่ Green Energy
มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม แม้
เหมือนกัน ตัวเครื่องที่ ไปตั้งก็ไม่
จะพยายามลดผลกระทบให้
ใหญ่ ใช้พื้นที่ ไม่เยอะ เหมือน
มากที่สุดแล้ว ก็ยังมีการปล่อย
ตู้เย็นตู้หนึ่ง ซึ่งเรามองว่า
มลพิษทางอากาศ ทาง กฟผ.จึง
เทคโนโลยีนี้เหมาะกับพื้นที่ห่าง
พยายามหาเทคโนโลยีที่ผลิตไฟ
ไกลที่ ไฟฟ้าไปไม่ถึง แม่ฮ่องสอน
นพพล พันธ์เงิน
ได้และกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย
เป็นต้น” นพพลกล่าว
ลง จึงเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าสิรินธร ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
ไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิต
Bloom Energy, ATE และเอ็กโก กรุป๊ เป็น 3 หน่วย พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท Bloom Energy
ไฟฟ้าโดยเทคโนโลยีใหม่ และ กฟผ.เองยังวางบทบาทว่าจะเป็น
อาทิตย์ลอยน้�ำ ไฮบริด และยังมีแผนที่จะปรับปรุงระบบโครงข่าย
งาน ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต
Corporation กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นไปเพื่อแสวงหา
ศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องของ Fuel Cell โดยเทคโนโลยีชนิด
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พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ไฮโดรเจน ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง แนวทางในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ
นี้อีกด้วย โดยนพพลกล่าวว่า กฟผ.ได้มีการคุยกับทาง Boom
อาทิตย์และพลังงานลมจากกังหัน มีปัญหาเรื่องความเสถียรจาก
ชนิดออกไซด์แบบแข็งและเทคโนโลยีแยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้า
ประเทศไทยสู่พลังงานสะอาด มีการสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานที่ ได้ วันไหนไม่มีแดด หรือไม่มีลม ก็จะได้ ไฟฟ้าน้อยลง ดัง Energy ไว้แล้ว ว่าไทยจะขอสิทธิ์เป็นผู้ดูแลเทคโนโลยีนี้ในภูมิภาค
ในการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน เทพรัตน์ เทพพิทักษ์
SOFC และ SOEC สำ�หรับการบูรณาการพลังงานสะอาด
นั้น Fuel Cell ที่ใช้เทคโนโลยีของประเภทคือ SOFC และ SOEC อาเซียน เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังไม่มีประเทศไหนริเริ่มใช้ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ความร่วมมือใน
และไฮโดรเจนทั่วประเทศ ด้วยความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนใน
จึงเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งของพลังงานสะอาด เพราะไฮโดรเจนจะ ทางบูมเองก็ยังมีภาระต้องดูแลที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจไม่สามารถ
ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะได้ร่วมแสวงหา การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก Bloom Energy
ดูแลได้ทั่วถึง
ไม่ปล่อยคาร์บอน 100% อย่างแน่นอน
โอกาสการลงทุนในเทคโนโลยี SOFC และ SOEC เพื่อเป็น
ขอชื่นชม กฟผ. ATE และเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นสู่พลังงาน
“เทคโนโลยีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการใช้ ในโครงการอวกาศ ซึ่ง
เมื่อถามว่าพลังไฟฟ้าจากไฮโดรเจนจะเข้ามาแทนที่การใช้
ทางออกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย สะอาดเพื่ออนาคต และพร้อมที่จะนำ�เทคโนโลยีพลังงาน
สามารถช่วยลดจุดด้อยของพลังงานหมุนเวียน ที่ ไม่สามารถผลิต
เชื้อเพลิงอื่นๆ เลยหรือไม่ ผอ.ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ฯ กล่าวว่า
และอาเซียน ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีความน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ
สะอาดและเชื่อถือได้มาสู่ประเทศไทย
เป็นนโยบายของ กฟผ.ที่จะใช้เชื้อเพลิงที่สมดุล ขณะนี้เรามีการใช้
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ฮโดรเจนสามารถตอบสนองความ
สูง มีความน่าเชื่อถือ มีราคาที่แข่งขันได้ และคาดว่าจะสามารถ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพวกพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด
ต้องการใช้ ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และยังมี
นำ�มาใช้แทนระบบผลิตไฟฟ้าทั่วไปแบบพลังงานความร้อน
ที อี จำ�กัด กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ATE ได้ร่วมลง
ซึ่งจะมีไฮโดรเจนเพิ่มเข้ามาอีกตัว แต่ทั้งหมดยังต้องขึ้นกับนโยบาย
จุดเด่นที่ใช้พื้นที่น้อย แต่เก็บพลังงานได้มาก ในพื้นที่เท่ากัน แต่
ร่วมในอนาคต นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
นามใน MOU นี้ และนําเทคโนโลยี SOFC และ SOEC ของ
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�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่จะกำ�หนดเรื่องนี้
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป “Cleaner, Smarter
Bloom Energy มาสู่ประเทศไทย เราหวังว่าจะนําเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการเก็บในรูปของไฮโดรเจนเหลว” นพพลกล่าว
“ถ้าถามว่า พอใช้ Fuel Cell ผลิตไฟ ราคาค่าไฟจะถูกลงหรือ
and Stronger to Drive Sustainable Growth” เพื่อบรรลุเป้า
SOFC และ SOEC ล่าสุดมาสู่ประเทศไทย เพื่ออํานวยความ
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ถูกครับ เทคโนโลยีนี้ยังมีราคาสูงมาก เพราะยังไม่ได้ ใช้
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 ซึ่งเป็น
สะดวกในการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนในเทคโนโลยีใหม่มานานแล้ว
กันแพร่หลายมาก แต่แน่นอนว่า สิ่งที่ ได้คือข้อดีกับสิ่งแวดล้อม ไม่
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในปัจจุบัน โดยร่วมมือกับ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้
ทิศทางเดียวกับประชาคมโลกที่มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�
ปล่อยก๊าซคาร์บอน ช่วยลดโลกร้อน จึงเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่
ซึ่งเป็นที่มาของการลงทุนร่วมทำ�บริษัทพลังงานไทยร่วมกับเอ็ก
Mr.Tim Schweikert กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย
นําในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย.
กฟผ.สนใจมาก” นพพลกล่าว.
โกฯ โดยทั้ง กฟผ.และเอ็กโก จะใช้เทคโนโลยีของบริษัท Boom

3 องค์กรที่จับมือกับ กฟผ.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘สิระ’
นพ.ชลน่ า น ศรี แ ก้ ว หั ว หน้ า พรรค
เพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติ
ส่ง เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ลงสมัคร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร
(ยกเว้ น เเขวงจตุ จั ก ร แขวงจอมพล) จะ
เป็ น การตั ด คะแนนกั บ พรรคเพื่ อ ไทยหรื อ
ไม่ ว่าแน่นอน เพราะเป็นการแข่งขัน ซึ่ง
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน แต่คงไม่มาก ถือ
เป็นเรื่องธรรมดา โดยเหตุผลที่บอกว่ามีน้อย
เนื่องจากว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือ
นายสุรชาติ เทียนทอง เป็นอดีต ส.ส. ทำางาน
เกาะติดในพื้นที่มาตลอด และมีฐานคะแนน
กระจายในทุกกลุ่ม จึงไม่น่ากังวล อีกทั้งมอง
ว่าจะเป็นผลดีมากกว่า เพราะที่ผ่านมาการ
เลือกตั้งซ่อม จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย แต่
หากมีการแข่งขันจากหลายพรรคการเมือง
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
มากขึ้น
ส่วนกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ เสนอ
ส่ ง ให้ น างสรั ล รั ศ มิ์ เจนจาคะ เป็ น ว่ า ที่ ผู้
สมัครเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคพลังประชา
รัฐนั้น นพ.ชลน่านระบุว่า ไม่กังวล เพราะคู่
แข่งก็ถือเป็นวิกฤตสำาหรับเราอยู่แล้ว แต่ที่
มั่นใจเพราะว่าที่ผู้สมัครของพรรคได้ทำาพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง จึงไม่กังวลคู่แข่งเท่าไหร่ ไม่ว่า
จะมาจากพรรคไหน แต่สิ่งที่น่ากังวลไปกว่า
คือวิธีการจัดการเลือกตั้งของผู้มีอำานาจรัฐ ที่
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
ในการเลือกตั้งปี 2562 คือคะแนนที่เกิดขึ้น
มาจากการจัดตั้ง อำานาจรัฐ อำานาจเงินหรือ
ไม่ ที่ทำาให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยในขณะ
นั้น ซึ่งได้รับคะแนนกว่า 32,000 คะแนน
แพ้ ก ารเลื อ กตั้ ง ดั ง นั้ น พรรคจึ ง ต้ อ งหาวิ ธี
การจั ด การปั ญ หานี้ เพื่ อ ให้ ค ะแนนเลื อ ก
ตั้งเกิดจากการใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่แท้จริงของ
ประชาชน
เขายั ง เผยว่ า การเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มเขต
หลั ก สี่ ค รั้ ง นี้ จะเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ ดุ เ ดื อ ด
เพราะขณะนี้ก็มีไม่ต่ำากว่า 5 พรรคการเมือง
แล้วที่ประกาศจะส่งผู้สมัคร และยังมีผู้สมัคร
ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นศึกแห่ง
ศักดิ์ศรี และการเลือกตั้งซ่อมอาจไม่ได้เน้น
หนักที่นโยบาย แต่เป็นเรื่องอารมณ์ความ
รู้สึก เชื่อว่าชาวหลักสี่และจตุจักรต้องการ
ชำาระล้างศักดิ์ศรีที่สูญหายไปกลับคืนมา
“สนามเลือกตั้งซ่อมสนามนี้ ไม่ใช่การ
เลือกตั้งซ่อมปกติทั่วไป เพราะเกิดขึ้นใกล้กับ
สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงการเลือก
ตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นทุกพรรคจึง
ต้องการใช้สนามเลือกตั้ง ทดสอบวัดกระแส
พรรคตั ว เองว่ า เป็ น อย่ า งไรในพื้ น ที่ กทม.
ทุกพรรคต้องพยายามทุ่มกำาลังในการลงพื้น
ที่ ซึ่ ง พรรคเพื่ อ ไทยจะจั ด ทั พ ใหญ่ ล งพื้ น ที่
ไปช่วยผู้สมัครของพรรคในครั้งนี้” นพ.ชล
น่านกล่าว
ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัว
หน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า
“ส่งสมัครแน่นอน พรรคไทยภักดีขอขอบคุณ
ในกำาลังใจและพลังที่พี่น้องประชาชน สนับ
สนุนให้พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทน
ตำ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ ขอ
ยืนยันว่าพรรคไทยภักดีส่งผู้สมัคร ส.ส.ลง
สมัครแน่นอน และจะแถลงข่าวเปิดตัวเป็น
ทางการต่อไป”
นพ.วรงค์ยังได้เชิญสื่อมวลชนร่วมกิจ
กรรมแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 2564
เวลา 10.30 น. ที่สำานักงานพรรคไทยภักดี
มี ร ายงานข่ า วความเคลื่ อ นไหวของ
“กลุ่ม 4 กุมาร” นำาโดยนายอุตตม สาวนายน
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
และนายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ ที่ก่อนหน้านี้มีกระแส
เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่
ล่าสุด ในวันที่ 3 ม.ค.นี้ นายอุตตม
และนายสนธิรัตน์นัดสื่อมวลชนพูดคุยเปิด
ใจเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมี
กระแสข่าวว่าได้มีการส่งคนไปขอจดทะเบียน
พรรคในชื่อ “พรรคสร้างอนาคตไทย” กับ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แล้ว
ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์และนายอุตตมจัด
อยู่ใน “กลุ่ม 4 กุมาร” ซึ่งนอกจากทั้งสองคน
แล้ว ยังมีนายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และอดีต
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายกอบ
ศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล อดี ต รองเลขาธิ ก ารนายก
รั ฐ มนตรี ฝ่ า ยการเมื อ งและอดี ต กรรมการ
บริ ห ารพรรคพลั ง ประชารั ฐ ซึ่ ง เคยร่ ว ม
ทำางานกันในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และมี
บทบาทในการขับเคลื่อนพรรคพลังประชารัฐ
แต่เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งภายในพรรคเกี่ยว
กับโควตารัฐมนตรี ทำาให้ทั้ง 4 คนประกาศ
ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับมี
ข่าวเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่
ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ลา
ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และจะเข้าร่วม
งานการเมืองกับ 4 กุมาร เผยว่ารับหน้าที่
ดูแลพื้นที่ภาคใต้ของพรรคใหม่ ที่สามารถ
เปิดเผยได้คือเป็นพรรคการเมืองที่นักธุรกิจ
และผู้ประกอบการ รวมถึงนักการเมืองสาย

กลางรวมตั ว กั น เพื่ อ แก้ ไ ขวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย เนื่องจากวิกฤตโควิด-19
ตลอด 2-3 ปี ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
และทั่วโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทำาให้
คนตกงาน ว่างงานเพิ่มขึ้น มีคนจนเพิ่มขึ้น
จำานวนมาก
“พรรคของเราได้ขอ้ สรุปเพื่อทำานโยบาย
ของพรรค ตั้งเป้าหมายแก้ ไขเรื่องปากท้อง
ค่าครองชีพ หรือการสู้รบความยากจนของ
พี่ น้ อ งประชาชน ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ของนาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยุคก่อ
ตั้งพรรคพลังประชารัฐ โดยเราจะผลักดัน
ให้นายสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ให้เข้ามาแก้ ไขปัญหาหมวดเศรษฐกิจ” นาย
นิพิฏฐ์ระบุ
นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต
เลือกตั้งที่ 1 จ.ชุมพร และเขตเลือกตั้งที่ 6
จังหวัดสงขลา ว่าขณะนี้นายเฉลิมชัย ศรี
อ่อน เลขาธิการพรรค ได้เตรียมการเลือกตั้ง
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ และแต่งตั้งนายสาทิต ย์
วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เป็นผูอ้ าำ นวยการการ
เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชุมพร และแต่ง
ตัง้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา เป็นผู้
อำานวยการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด
สงขลา เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในนามพรรค ได้ดำาเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และให้มีการสื่อสารนโยบาย
ต่างๆ ของพรรคแก่ประชาชนได้รบั ทราบอย่าง
เต็มที่ ทัง้ สองคนจะเป็นหลักในการบัญชาการ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ในพืน้ ที่
“ท่านเฉลิมชัยยังได้แต่งตั้งผมให้เป็น
ผู้ อำ า นวยการประสานงานส่ ว นกลาง เพื่ อ
ประสานการทำางานในเขตพื้นที่กับส่วนกลาง
ทั้งในเรื่องกฎหมาย และในการจัดบุคลากร
ร่วมรณรงค์และอำานวยการต่างๆ ในเขตเลือก
ตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร และเขตเลือกตั้วที่ 6
จ.สงขลา อย่างเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าจะชนะ
การเลือกตั้งทั้งสองเขตอย่างแน่นอน” นาย
ราเมศกล่าว.

‘หมอยง’
ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อ
วันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 24 ธ.ค.64 พบว่ามี
ยอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 102,172,113 โดส
แยกเป็นเข็มที่ 1 จำานวน 50,951,100 โดส,
เข็มที่ 2 จำานวน 45,231,374 โดส และเข็ม
ที่ 3 จำานวน 5,989,639 โดส เฉพาะวันที่ 24
ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 562,254 โดส
จำานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศราย
ใหม่ 10 จังหวัดอันดับแรก ได้แก่ 1.กรุง
เทพมหานคร 451 ราย 2.ชลบุรี 192 ราย
3.นครศรีธรรมราช 182 ราย 4.สมุทรปราการ
116 ราย 5.สงขลา 73 ราย 6.เชียงใหม่ 66
ราย 7.ขอนแก่น 63 ราย 8.กาฬสินธุ์ 61 ราย
9.ตรัง 59 ราย และ 10.สุราษฎร์ธานี 59 ราย
ส่ ว นกรณี ที่ น ายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์
ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้แจ้งกับผู้
ประสานงานกลางว่า ได้รับผลตรวจยืนยัน
ว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในวันพฤหัสฯ ที่
23 ธ.ค.2564 ช่วงบ่ายนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาของกรมสรรพากร ขอแจ้ง Timeline
ดังนี้
1.วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.2564 เวลา 8.0019.30 น. ไปดูงานด้านการส่งออกมะพร้าว
ที่สมุทรสาคร กับหลักสูตรผู้บริหารสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ (โดยตรวจ ATK ก่อนร่วม
งานแล้วไม่พบเชื้อ) เดินทางกลับบ้านหลัง
จากเสร็จงาน
2.วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.2564 เวลา
11.00-17.00 น. ร่วมแข่งขันกอล์ฟหลักสูตร
บยส. ที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดล (ตรวจ ATK
ก่อนร่วมงาน ไม่พบเชื้อ) เวลา 18.00-19.30
น. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ศาลา 4 วัด
ธาตุทอง เดินทางกลับบ้านหลังเสร็จงาน
3.วั น จั น ทร์ ที่ 20 ธ.ค.2564 เวลา
09.00-12.30 น. ประชุมเปิดหลักสูตรและ
ร่วมอบรม โครงการ Great Leaders Series
ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร
(ตรวจ ATK ก่อนร่วมงาน ไม่พบเชื้อ) เวลา
14.00-17.00 น. ประชุม กบภ. ที่ห้อง Aree
Common Space เวลา 18.30-19.00 น. งาน
สวดพระอภิธรรมศพ ศาลา 11 วัดธาตุทอง
เวลา 19.30-21.30 น. ประชุ ม และร่ ว ม
รั บ ประทานอาหารกับเจ้า หน้า ที่จ ากหน่วย
ราชการภายนอก เดินทางกลับบ้านหลังจาก
เสร็จงาน

โอมิครอนติดง่ายกว่าเดลตามาก

4.วั น อั ง คารที่ 21 ธ.ค.2564 เวลา
08.30-13.00 น. ประชุม online อยู่ที่กรม
สรรพากร, เวลา 13.00-13.30 น. ประชุมกับ
ผู้บริหารธนาคาร เรื่อง e-stamp ห้องประชุม
อธิบดี, เวลา 13.30-15.30 น. ประชุม online
อยู่ที่กรมสรรพากร, เวลา 15.30-16.30 น.
ประชุ ม แถลงข่ า วกระทรวงการคลั ง ห้ อ ง
ประชุมชั้น 4 กระทรวงการคลัง (ตรวจ ATK
ไม่พบเชื้อ), เวลา 17.30-19.30 น. ประชุม
คณะกรรมการบริษัท IRPC ตึก Enco ชั้น 10
เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จงาน

5.วันพุธที่ 22 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า ประ
ชุม online ที่บ้านพัก เวลา 12.00 น. เดิน
ทางไปประชุมที่ impact เมืองทองธานี เวลา
12.30 น. ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ราชการภายนอกที่ ไ ด้ ร่ ว มประชุ ม และรั บ
ประทานอาหารด้วยกันในคืนวันที่ 20 ธ.ค.
2564 แจ้ ง ว่ า เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ อ าจติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา จึงเดินทางกลับที่พักทันที เวลา
13.30 น. ตรวจ ATK ซ้ำาอีกรอบหนึ่ง ไม่
พบเชื้อ
6.วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.2564 มีอา
การเจ็บคอและไอ ประชุม online อยู่ที่บ้าน
พัก และได้เดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
เชื้ อ แบบ RT-PCR และได้ รั บ แจ้ ง ในช่ ว ง
บ่ า ยว่ า ตรวจพบเชื้ อ โควิ ด -19 จึ ง ได้ แ จ้ ง ผู้
ประสานงาน และรายงานในระบบรายงาน
สุขภาพของกรมสรรพากร
เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้อง
กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ขอ
ให้ทุกท่านที่ ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อดำาเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา กรมสรรพากร นอกจากนี้แพทย์ผู้
เชี่ ย วชาญได้ ป ระเมิ น อาการและสอบสวน
โรคนายเอกนิติแล้ว คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อ
มาจากเจ้าหน้าที่หน่วยราชการภายนอกที่ ไป
ร่วมประชุมและรับประทานอาหารในคืนวัน
จันทร์ที่ 20 ธ.ค.2564
นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยว
ชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan
ระบุว่า
1.การติดต่อง่ายจริงหรือง่ายครับ สมัย
ระบาดระลอกแรกสายพันธุ์อู่ฮั่น มีผู้ติดเชื้อ
1 คนนั่งกินเหล้าเฉลิมฉลองด้วยกัน 7 คน
จะมีคนติดเชื้อไป 1-2 คน พอมาสายพันธุ์
เดลตา นั่งกินเหล้ากัน 10 คน จะติดเชื้อ
ไป 6-7 คน สายพันธุ์ โอมิครอน ตัวอย่างที่
เห็น นั่งเฉลิมฉลองกัน 11 คน มี 1 คนกลับ
จากฝรั่งเศส ติดเชื้อไปครบทั้ง 10 คนเลย
เป็นการพิสูจน์การติดง่ายแน่นอน
2.หลบหลี ก ภู มิ ต้ า นทานของวั ค ซี น
ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ว่า
ยี่ห้ออะไร ไม่มีวัคซีนเทพแน่นอน ติดเชื้อ
กันได้ถ้วนหน้า จำาเป็นจะต้องอาศัยเข็ม 3
ในการยกระดั บ ภู มิ ต้ า นทานที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ใช้ ใ นการต่ อ สู้ ผู้ ที่ ไ ด้ 3 เข็ ม มานานแล้ ว
ภูมิต้านทานจะตกลงตามกาลเวลา เมื่อภูมิ
ต้านทานตกลง ก็จะติดเชื้อได้ รวมทั้งผู้ที่เคย
ติดเชื้อมาก่อน มีภูมิต้านทานทั้ง 2 ระบบ
T และ B cells อย่างดี ก็ยังติดเชื้อซ้ำาได้
แน่นอนผู้ที่มีภูมิต้านทานอยู่แล้ว อาการของ
โรคก็จะน้อยลง
3.ความรุนแรงของโรค ข้อมูลที่ออก
มาเริ่มเห็นชัดเจนขึ้น การติดเชื้อโอมิครอน
ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา จาก
การศึกษาในแอฟริกาใต้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อต้อง
เข้านอนโรงพยาบาลน้อยกว่าสายพันธุ์เดล
ตาถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้านอนโรงพยาบาล
แล้วการดำาเนินโรคไปจนถึงความรุนแรงไม่
แตกต่างกันกับสายพันธุ์เดลตา การศึกษา
ในอังกฤษ ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนต้อง
นอนโรงพยาบาลน้ อ ยกว่ า สายพั น ธุ์ เ ดลตา
15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าผู้ที่เคยติดเชื้อ
มาก่ อ น โอกาสที่ จ ะต้ อ งนอนโรงพยาบาล
ลดลงไปอีก น้อยกว่าครึ่งที่ตรงเข้านอนโรง
พยาบาล

คลัสเตอร์กาฬสินธุ์

การศึกษาในสกอตแลนด์กเ็ ช่นเดียวกัน
โอมิครอนโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาล
ลดลงไป 2 ใน 3 ส่วนมากจะมีผลจากภูมิ
ต้ า นทานจากวั ค ซี น เดิ ม หรื อ ติ ด เชื้ อ ทำ า ให้
ความรุนแรงของโรคลดลง
ความจำ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งภู มิ ต้ า น
ทานให้ประชากรส่วนใหญ่ ให้มากที่สุดและ
สูง จะเป็นการช่วยป้องกันลดความรุนแรง
ของโรคลง เพื่อต่อสู้กับสายพันธุ์ โอมิครอน
จำาเป็นจะต้องอาศัยเข็ม 3 ใบผู้ที่ ได้รับวัคซีน
มานานแล้วเกินกว่า 3 เดือน
โอมิครอนในบ้านเราจะต้องเกิดขึ้นใน
ไม่ช้านี้ และสายพันธุ์นี้จะมาแทนที่สายพันธุ์
เดลตาอย่างแน่นอน
ผลตรวจผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ชุ ด แรก
นั ก ดนตรี พนั ก งานเสิ ร์ ฟ และลู ก ค้ า ร้ า น
อาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ เ ชื่ อ มสองสามี ภ รรยาที่ ก ลั บ จาก
ประเทศเบลเยี ย มเป็ น สายพั น ธุ์ โอมิ ค รอน
ขณะที่ภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดยังคง
พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจาก
คลัสเตอร์สองสามีภรรยาและร้านอาหารกึ่ง
ผับเพิ่มอีก 45 คน รอผลยืนยันว่าเป็นสาย
พันธุ์ โอมิครอนหรือไม่ ทำ าให้ยอดผู้ติดเชื้อ
จากคลัสเตอร์นี้แล้วกว่า 60 คน โดยในช่วง
บ่ายวันนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จะประชุมเพื่อหามาตรการควบคุมโรค และ
เตรียมพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยง
วั น เดี ย วกั น นี้ นพ.อภิ ชั ย ลิ ม านนท์
นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผย
ว่า กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็น
นั ก ดนตรี พนั ก งานเสิ ร์ ฟ และลู ก ค้ า ร้ า น
อาหารกึ่ ง ผั บ แห่ ง หนึ่ ง ในตลาดโรงสี เขต
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จำ า นวน 19 ราย
ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ สองสามี ภ รรยาที่ ก ลั บ จาก
ประเทศเบลเยียมที่เข้าไปรับประทานอาหาร
กั บ ญาติ เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคมที่ ผ่ า นมา

เตือน‘อาร์พีจี’ข้ามแดนลงฝั่งไทย
ตาก • RPG ลอยข้ามน้ำาเมยลงบ้านคนไทย
ล่าสุด จนท.ยิงเตือนด้วยกระสุนควัน พร้อม
แจ้งไปยังรัฐบาลเมียนมาให้ระมัดระวังเรื่อง
ของการใช้อาวุธ และใช้อากาศยานปฏิบัติ
การทางอากาศ
วันที่ 25 ธ.ค.64 สถานการณ์บริเวณ
ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ช่วง
09.00 น.ที่ผ่านมา กองทัพทหารเมียนมา
กั บ กะเหรี่ ย งเคเอ็ น ยู ไ ด้ เ ริ่ ม ทำ า การปะทะ
กันอีกครั้งที่บริเวณ บ.ชิบาโบ กิ่ง อ.วาเล่ย์
จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ด้านตรงข้าม
บ.หมื่ น ฤาชัย ม.5 ต.พบพระ อ.พบพระ
จ.ตาก หลังจากที่หยุดการปะทะไปเมื่อช่วง
เย็นวานนี้ (24 ธ.ค.64) ส่งผลให้มีจรวด
RPG ข้ามมาตกยังฝั่งไทย ใส่หลังคาบ้าน

ของ น.ส.สุนีย์ อาชาสุขสันต์ บ้านเลขที่
155/1 ม.5 บ.หมื่นฤาชัย ได้รับความเสีย
หาย แต่ ไม่มีรายงานผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยความมั่ น คงของ
ไทยได้ทาำ การย้ายผูห้ ลบหนีการสูร้ บชาวเมียน
มาไปยังพื้นที่ปลอดภัย และให้ความช่วย
เหลือตามหลักมนุษยธรรม
ขณะที่วานนี้ (24 ธ.ค.64) ได้มีกระสุน
ไม่ทราบชนิด ไม่ทราบขนาด จำานวน 17
นัด เข้ามาตกในฝั่งบริเวณริมน้ำาเมยฝั่งไทย
ห่างจากบ้านดอนไชย ต.แม่ตาว อ.แม่สอด
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ประมาณ 1
กิ โ ลเมตร แต่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย

ในพื้นที่
ทั้งนี้ กองกำาลังนเรศวรได้สั่งการให้
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ทำาการ
ยิงเตือนด้วยกระสุนควัน เพื่อเป็นการแจ้ง
เตือนให้กำาลังทั้งสองฝ่ายทราบว่ามีกระสุน
ข้ า มมาตกยั ง ฝั่ ง ไทย พร้ อ มทั้ ง ได้ ทำ า การ
ประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมา ผ่านช่องทาง
คณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น ไทยเมียนมา จากกรณีที่กระสุนไม่ทราบชนิด
ไม่ ท ราบฝ่ า ยที่ ต กลงบริ เ วณริ ม แม่ น้ำ า เมย
ของฝั่งไทย ให้ฝ่ายเมียนมาระมัดระวังเรื่อง
ของการใช้อาวุธ รวมถึงให้ระมัดระวังการ
ใช้อากาศยานปฏิบัติการทางอากาศ โดย
ทางฝั่งไทยพร้อมตอบโต้ทันทีที่มีการรุกล้ำา
อธิปไตย.

ล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ โควิดจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าเป็นสาย
พันธุ์ โอมิครอน
นายแพทย์อภิชัยกล่าวต่อว่า สำาหรับ
สถานการณ์ ล่ า สุ ด ภาพรวมผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มีติดเชื้อเพิ่ม 61
ราย โดยในจำานวนนี้ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์
ร้ า นอาหารกึ่ ง ผั บ ในตลาดโรงสี เชื่ อ มโยง
สองสามีภรรยาที่กลับจากเบลเยียม 45 คน
ซึ่ ง ผู้ ติ ด เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ ไปนั่ ง ดื่ ม กิ น ในร้ า น
และบริเวณรอบในตลาดโรงสี เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2564 และวันต่อๆ มา ส่งผลให้
ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ที่อยู่ในพื้นที่
จ.กาฬสินธุ์แล้ว 64 ราย โดยจำานวน 45
รายล่าสุดอยู่ระหว่างการยืนยันผลตรวจว่า
เป็นสายพันธุ์ โอมิครอนหรือไม่ พร้อมกับเร่ง
สอบสวนโรคเชิงรุกและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
อย่ า งไรก็ ต าม จากสถานการณ์ ดั ง
กล่าว ในช่วงบ่ายวันนี้ คณะกรรมการควบ
คุ ม โรคติ ด ต่ อ จะมี ก ารประชุ ม เพื่ อ กำ า หนด
มาตรการควบคุมโรค คาดว่าจะมีการเสนอ
ปิดสถานที่เสี่ยงที่เป็นต้นตอของการแพร่เชื้อ
ในครั้งนี้ และสถานที่เสี่ยงต่างๆ ส่วนร้านที่
พบว่าสองสามีภรรยาไปนั่งดื่มกิน เบื้องต้น
ได้ปิดให้บริการไปแล้วก่อนหน้านี้ เนื่องจาก
มีนักดนตรีและพนักงานร้านอาหารติดเชื้อ
โควิ ด -19 สายพั น ธุ์ โอมิ ค รอน ทั้ ง นี้ ขอ
ความร่วมมือผู้ที่ ไปทานอาหารที่ตลาดโรงสี
ในช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และวันต่อๆ
มา เข้ า รั บ การตรวจคั ด กรองเพื่ อ เป็ น การ
ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และสังเกตอาการ
ตนเอง นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปี
หน้ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน
covid-19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค.ที่
ผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณ 35,060 ล้าน
บาทแล้ ว ในการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ไฟเซอร์ 30
ล้านโดส แบ่งเป็น วัคซีน สำาหรับเด็กที่มีอายุ
5-11 ปี จำานวน 10 ล้านโดส และสำาหรับผู้
มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 20 ล้านโดส นอกจากนี้ยัง
มีวัคซีนในส่วนของแอสตร้าเซนเนก้าอีก 60
ล้านโดส และอยู่ระหว่างการประสานงานอีก
30 ล้านโดส.

อีฟ ที่ปกติจะเป็นวันที่คนเดินทางมากที่สุด
ในช่วงเทศกาลนี้ กลับพบว่า มีเที่ยวบินถูก
ยกเลิกไปอย่างน้อย 2,401 เที่ยวบินทั่วโลก
และล่าช้าอีกเกือบ 10,000 เที่ยวบิน
ขณะที่สายการบินต่างๆ ต้องยกเลิก
เที่ยวบินในวันคริสต์มาสอีกมากกว่า 1,700
เที่ยวบิน และในวันพรุ่งนี้อีกมากกว่า 400
เที่ยวบิน ซึ่งทำาให้ปัจจุบันมีเที่ยวบินถูกยกเลิก
ไปแล้วมากกว่า 4,500 เที่ยวบินทั่วโลก ซึ่งใน
จำานวนนี้เป็นเที่ยวบินในสหรัฐอเมริกา รวม
ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากประเทศนี้
มากกว่า 1 ใน 4 ของทั้งหมด
สายการบิน American Airlines ยกเลิก
เที่ยวบินในวันคริสต์มาสอีฟ เนื่องจากการ
แพร่ ก ระจายอย่ า งรวดเร็ ว ของไวรั ส โควิ ด
กลายพันธุ์ โอมิครอน
ทั้งนี้ สายการบินรายใหญ่ของสหรัฐ
และสายการบินต้นทุนต่ำา รวมทั้ง United
Airlines และ Delta Airlines ได้ยกเลิกเที่ยว
บินทั้งหมดกว่า 1,404 เที่ยวบิน ตามกำาหนด
เดิ ม ที่ เ ตรี ย มไว้ สำ า หรั บ การเดิ น ทางในช่ ว ง
คริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม
United Airlines กล่าวในแถลงการณ์
ว่า ได้ตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินเพื่อปกป้องลูก
เรือและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารด้านอื่นๆ ทัง้ หมด
ซึ่งทำาให้ผู้ โดยสารที่วางแผนจะเดินทางใน
วันคริสต์มาสอีฟแสดงความไม่
พอใจผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย ทุ ก
ช่องทาง เมื่อพวกเขาถูกเททิ้งกลางคันเช่นนี้
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในสหรัฐ
อเมริกา จำานวนผู้ป่วยที่ ได้รับการยืนยันต่อ
วันเพิม่ ขึน้ กว่า 38% หรือเพิม่ ขึน้ กว่า 170,000
ราย เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวทั้งไปและกลับ
จากเมื อ งใหญ่ ๆ ถู ก ยกเลิ ก ทั้ ง หมด เข้ า สู่
สภาวะล็อกดาวน์ทางการเดินทาง และดูท่า
ว่าจะทำาให้ค่ำาคืนแห่งความสุขนี้วุ่นวายและ
พังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าเลยทีเดียว
รายงานระบุว่า โอมิครอนทำาให้ตัวเลข
ผู้ ติ ด เชื้ อ ในหลายเมื อ งของสหรั ฐ พุ่ ง สู ง ขึ้ น
เป็น 2 เท่าในทุกๆ 2 ถึง 3 วัน และคาดว่าจะ
ทำาลายสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 251,232
รายที่เคยทำาไว้ ในเดือน ม.ค. หรืออาจมีผู้ป่วย
พุ่งสูงถึง 1 ล้านรายต่อวันในช่วงสิ้นปีนี้
อังกฤษเปิดเผยข้อมูลในวันศุกร์ บ่งชี้
ว่าจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น
อีก 122,186 รายในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด
โดยพุ่งขึ้นเกิน 120,000 รายต่อวันเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่ โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด
ซึ่งส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ที่
11,891,292 ราย
ผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด-19 อยู่
ที่ 137 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจาก
โควิดทั้งหมดอยู่ที่ 147,857 ราย และมีผู้
ป่วยโควิดจำานวน 8,240 รายยังคงอยู่ในโรง
พยาบาล
สำานักงานด้านความมั่นคงทางสุขภาพ
ของสหราชอาณาจักร (UKHSA) เปิดเผย
ในวันศุกร์ว่า มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน
อีก 23,719 รายในอังกฤษ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่พบสายพันธุ์ดัง
กล่าวภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติด
เชื้อโอมิครอนในประเทศอยู่ที่ 114,625 ราย
ทั้งนี้ ข้อมูลบ่งชี้ว่าประชาชนราว 1
ใน 20 คนในกรุงลอนดอนติดเชื้อโควิด-19
ในสั ป ดาห์ ที่ สิ้ น สุ ด วั น ที่ 19 ธ.ค. ซึ่ ง เป็ น
อัตราส่วนสูงที่สุดในอังกฤษ
ขณะที่เกาหลีใต้ เกิดสภาวะผู้ป่วยล้น
โรงพยาบาล รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต้ สั่ ง ให้ ผู้ ป่ ว ย
โควิ ด -19 จำ า นวน 210 คนออกจากห้ อ ง
ICU เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศกำาลัง
ประสบปัญหาการขาดแคลนเตียงอย่างหนัก
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
ได้ยืนยันคำาสั่งนี้ และได้สั่งย้ายผู้ป่วย 210
รายที่เข้ารับการรักษาโรคโควิดเป็นเวลานาน
กว่า 20 วันในห้องไอซียูของโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ โดยกระทรวงระบุว่า ผู้ป่วยทั้ง 210
รายจะถูกย้ายไปยังห้องฉุกเฉินทั่วไป สำาหรับ
ผู้ ป่ ว ยนอกอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ารดู แ ลแบบผู้ ป่ ว ย
อาการไม่หนัก และผู้ป่วยที่ ไม่ปฏิบัติตามคำา
สั่งจะถูกปรับเงินสูงสุด 1 ล้านวอน
คำ า สั่ ง ในครั้ ง นี้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดหลั ก
ว่ า ให้ ผู้ ป่ ว ยจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด มี
สิทธิ์ ได้รับการรักษาในห้อง ICU ได้ต่อเนื่อง
ไม่เกิน 20 วัน เพื่อคืนพื้นที่เตียงไว้สำาหรับ
เคสฉุกเฉินผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งทาง

กระทรวงได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลทั้งหลาย
ให้ปฏิบัติตามคำาสั่ง หากผู้ป่วยยังอยู่รักษาต่อ
ในห้อง ICU หลังจาก 20 วัน ผู้ป่วยจะไม่
ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคโควิด และโรงพยาบาลที่
ไม่ปฏิบัติตามจะไม่ ได้รับงบประมาณในการ
บริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จากการติ ด เชื้ อ
ไวรัสโควิด
โดยรั ฐ บาลหวั ง ว่ า คำ า สั่ ง นี้ จ ะช่ ว ย
บรรเทาวิกฤตขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล
ที่กำาลังเผชิญอยู่ ซึ่งตอนนี้ขีดความสามารถ
ในการรองรับการรักษาในห้อง ICU พุ่งสูง
ถึงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว และอาจ
จะถึ ง ขี ด จำ า กั ด ในไม่ ช้ า หากไม่ ทำ า อะไรสั ก
อย่าง โดยเฉพาะในเขตกรุงโซลและเมือง
ใกล้เคียง อัตราการครอบครองเตียงในห้อง
ICU จากภาวะติดเชื้อไวรัสโควิดสูงถึง 85
เปอร์เซ็นต์เข้าให้แล้ว
ผูเ้ สียชีวติ จากโควิด-19 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ผ่านมาของเกาหลีใต้ ได้ทำาลายสถิติสูงสุดที่
109 รายต่อวัน จากที่ เคยสูงสุดอยูท่ ่ี 100 ราย
ต่อวันเมื่อสัปดาห์ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึง่ ของการเสีย
ชีวิตนั้นมาจากการเสียชีวิตขณะรอเตียง เพื่อ
เข้ารับการรักษาในห้อง ICU ซึง่ รัฐบาลจำาเป็น
ต้องเข้ามาจัดการบริหารเตียงด้วยคำาสัง่ คราวนี้
ก่อนทีจ่ ะวิกฤตมากเกินกว่าจะรับไหว
ที่ญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
อย่างเป็นทางการให้มีการใช้ยารักษาโรคโค
วิด-19 ชนิดรับประทานที่พัฒนาโดย บริษัท
ยาของสหรัฐ Merck & Co. ทำาให้เป็นยาเม็ด
รักษาโรคโควิด-19 ชนิดแรกที่ใช้ ในประเทศ
ญี่ปุ่น และยังได้เตรียมแผนการใช้ยาตัวนี้
สำาหรับการรักษาแบบ Home Isolation
ยื น ยั น อย่ า งเป็ น ทางการว่ า ญี่ ปุ น พบ
เคสแรกของการระบาดโรคโควิดสายพันธุ์
โอมิ ค รอนในประเทศเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และ
เป็นการระบาดในชุมชนของกรุงโตเกียว โดย
มีต้นตอจากแพทย์ชายอายุ 50 ปี ซึ่งทำางาน
ที่คลินิกแห่งหนึ่งในโตเกียวและไม่มีประวัติ
เดินทางไปต่างประเทศ ได้ตรวจพบว่าติด
เชื้อโอมิครอนโดยไม่ทราบที่มา และผู้ ใกล้ชิด
อย่างน้อย 5 คนกับแพทย์ท่านนี้ กลายเป็นผู้
เสี่ยงสูงและพบว่าติดเชื้อในที่สุด
คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัติร่างงบ
ประมาณ 107.60 ล้านล้านเยน (940 พัน
ล้านดอลลาร์) สำาหรับปีงบประมาณ 2022
ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อใช้เป็นเงินทุน
สำาหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด โดยมีที่มาจากค่าใช้จ่ายในการ
ประกันสังคมที่พุ่งสูงขึ้น และการใช้จ่ายด้าน
การป้องกันประเทศที่สูงเป็นประวัติการณ์.

WHO ย้ำา
เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อลดลงในจังหวัด
เคาเต็ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอัตรา
การติ ด เชื้ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว ง
เดือน พ.ย.ที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะเชื้อไวรัส
สามารถหลบหลี ก ภู มิ คุ้ ม กั น ได้ หรื อ มี ก าร
แพร่ เ ชื้ อ ในชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ใ น
ช่วงเวลานั้นพอดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดจากทั้งสองสาเหตุรวมกัน
แม้ข้อมูลเบื้องต้นจากแอฟริกาใต้, สห
ราชอาณาจักร และเดนมาร์ก จะแสดงให้
เห็นว่าโอไมครอนมีความเสี่ยงที่จะทำาให้ผู้
ติ ด เชื้ อ ต้ อ งเข้ า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลต่ำ า
กว่าเดลตา แต่นี่เป็นเพียงบางแง่มุมที่ยังไม่
สามารถบอกได้ แ น่ ชั ด ถึ ง ความรุ น แรงของ
เชื้อตัวนี้ ซึ่งอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้หาก
มีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม
WHO ย้ำาว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไวรัส
โอมิ ค รอนในตอนนี้ ยั ง คงมี อ ยู่ อ ย่ า งจำ า กั ด
และยั ง ไม่ ห ลั ก ฐานที่ แ น่ ชั ด เกี่ ย วกั บ ความ
สามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของไวรัส
ตัวนี้ โดยยกตัวอย่างถึงกรณีที่พบการติดเชื้อ
ซ้ำาเพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักร, เดนมาร์ก
และอิสราเอล ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องอาศัยการ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาทำาการศึกษาด้วยความ
ระมัดระวังต่อไป
สำานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ชาว
อเมริกันจำานวนมากยังคงทยอยเดินทางไป
ใช้ บ ริ ก ารภายในสนามบิ น ต่ า งๆ ทั่ ว สหรั ฐ
อเมริกา เพื่อเร่งรีบเดินทางกลับภูมิลาำ เนาให้
ทันก่อนวันคริสต์มาสจะมาถึง ซึ่งทำาให้การ
ดำาเนินการภายในสนามบินหลายแห่งล่าช้า
กว่าปกติ โดยปีนี้ถือเป็นคริสต์มาสครั้งที่ 2
แล้ว ที่ทั่วโลกต้องฉลองเทศกาลแห่งความ
สุขท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
เว็บไซต์ ไฟลท์อะแวร์ดอทคอม เป็น
เว็บไซต์ติดตามสถานะเที่ยวบินทั่วโลก เปิด
เผยว่า ในวันก่อนวันคริสต์มาส หรือคริสต์มาส

‘เมียนมา’
เพื่ อ จั ด เป็ น กองเรื อ ดำ า น้ำ า ตามแผน โดยมี
โครงการที่จะจัดหาเข้ามาเพิ่มเติมในอีก 5 ปี
ข้างหน้าอีก 2 ลำา ส่วนเรือดำาน้ำาจีนมือสอง
ที่ส่งมอบให้ ไม่เคยปรากฏในข่าวความเคลื่อน
ไหวมาก่อน ซึง่ ในแวดวงอาวุธวิพากษ์วจิ ารณ์
ว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย
ขณะที่เพจ “กัปตันนี โม” ซึ่งนำาเสนอ
ข้อมูล “เรือดำาน้ำา” ทั่วโลก โพสต์ข้อความ
ว่า การเตรียมการด้านสิ่งอำ านวยความสะ
ดวกและการฝึกรองรับเรือดำาน้ำาของเมียน
มา นอกจาก ทร.เมียนมาจะเพิ่มขีดความ
สามารถด้านเรือดำาน้ำาอย่างก้าวกระโดดด้วย
การมีเรือดำาน้ำาถึง 2 ลำาในเวลาเพียง 2 ปี
แล้ว ยังมีหอฝึกหนีภัยจากเรือดำาน้ำาที่เตรียม
การมาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ขณะที่กองทัพเรือไทย กำาลังเตรียม
ความพร้อมเพื่อรอรับเรือดำาน้ำา S26T ที่ต่อ
จากจี น มี กำา หนดการส่ ง มอบประมาณต้ น
ปี 2567 ส่วนโครงการจัดซื้อลำาที่ 2 และ
3 ยังไม่มีการยืนยันว่า ทร.จะจัดหาในแผน
งบประมาณปี 2566 หรือไม่
พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก
กระทรวงกลาโหม กล่ า วว่ า ยั ง ไม่ มี ก าร
รายงานเรื่ อ งเรื อ ดำ า น้ำ า เมี ย นมาในสภา
กลาโหม แต่กองทัพเรือได้บรรยายสรุปเรื่อง
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ และ
ยุโรป และสถานการณ์ ในภูมภิ าคโดยรอบ ซึง่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ได้ ให้เหล่าทัพติดตาม
สถานการณ์ บทบาท และท่าทีของมหาอำานาจ
ต่อไป.
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สัมภาษณพิเศษ 15
รอผลการหารือดวย เพราะในอนาคตทีท่ างนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยคงจะมีการหารือกันวาระหวางไทย
กับมาเลเซีย วาจะมี โอกาสหรือไมทจ่ี ะเปด border แลวใหคนทัง้
สองประเทศเดินทางไปมาหาสูก นั ได เพราะในความเปนจริงแลว
ประชาชนในพืน้ ที่ 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต ประชาชนของทัง้ สอง
ประเทศก็มจี าํ นวนไมนอ ยทีเ่ ปนเครือญาติกนั ก็จะมีการเดินทางขาม
ไปมาอยูแ ลว เชน เพ�อเดินทางไปเยีย่ มญาติ
...ในป 2562 เรามีนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียเขามาใน
ประเทศไทยเกือบหาลานคน ซึ่งเยอะเปนอันดับสองรองจาก
ประเทศจีนที่ในปดังกลาวนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาไทย 11 ลาน
คน หากเราเดินไปตามเปาหมายและแผนงานทั้งหมด ก็คิดวาเรา
น�าจะทําไดตามเปา
...ทีส่ าํ คัญการทีเ่ ราจะเชิญชวนใหคนมาเทีย่ วประเทศไทย เรา
ตองมาเริม่ วาในป 2565 ประเทศไทยเราจะมีความจริงจังกับการ
ทองเทีย่ วแบบดูแลธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยเดินตามนโยบาย
โมเดลเศรษฐกิจสูก ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน BCG Economy (เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) ทีน่ ายกรัฐมนตรี
ประกาศใหป 2564-2565 เปนปแหงนโยบายที่ใหแตละหน�วยงานไป
ดูเร�อง Bio-Circular-Green Economy ดังนัน้ การรณรงคเชิญชวนให
คนทองเทีย่ ว กระทรวงการทองเทีย่ วฯ ก็ตอ งนําเร�องเหลานีม้ าเปน
หลักในการวางแผนงานดวย เชน การเนนเร�องการทองเทีย่ วสีขาว
เนนเร�องความสะอาด ความยัง่ ยืน ความเปนธรรม

เดินหนาการทองเทีย่ วแนวใหม
New Chapters
ลงไปถึงฐานราก-ชุมชนทัว่ ประเทศ

พิพฒ
ั น-รมว.การทองเทีย่ วฯ กลาวตอไปวา มองวาจาก
สถานการณ โควิดในชวงเกือบสองปทผ่ี า นมา ทุกอยางในประเทศไทย
โดยเฉพาะสิง่ แวดลอม สถานทีท่ อ งเทีย่ วทางธรรมชาติไดรบั การฟน ฟู
โดยเฉพาะแหลงวัฒนธรรม จากการทีเ่ ราวางเวนการตอนรับนักทอง
เทีย่ ว เราก็ตอ งทําการบูรณะซอมแซม ปรับปรุง รวมถึงการใหความรู
จัดอบรมผูน าํ ชุมชนตางๆ ทีม่ แี หลงทองเทีย่ วทีจ่ ะนําเสนอออกสูต ลาด
โลกใหมๆ วาเรามีชมุ ชนอะไรบาง
อยางการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยบอกวา Amazing New
Chapters เขาก็ตอ งบอกวา New Chapters แตละแหงมีอะไรบาง มี
อะไรทีเ่ ปนสิง่ ใหมๆ ทีจ่ ะนําเสนอสูต ลาดโลก ทีต่ อ งไมใชเหลาเกามา
ใสในขวดใหม แลวมาบอกวานีค่ อื New Chapters แบบนีค้ งไมใช
รายละเอียดของแผนงานยุทธศาสตรทง้ั หมดในปหนา ผม
ไดมกี ารสัมมนากับหน�วยงานทัง้ หมดในการดูแลของกระทรวงทอง
เทีย่ วและการกีฬาเม�อสัปดาหทผ่ี า นมา ไมวา จะเปนกองบัญชาการ
ตํารวจทองเทีย่ ว-องคการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพ�อการทอง
เทีย่ วอยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน)-กรมการทองเทีย่ ว-ททท.-กรม
พลศึกษา-การกีฬาแหงประเทศไทย ทีผ่ มได ใหทกุ หน�วยงานไปคิดวา
ในป 2565 จากนโยบายเร�อง BCG แตละหน�วยงานจะทําอะไร และ
New Chapters จะมีสง่ิ ใหมๆ คืออะไรบาง รวมถึงใหไปคิดวาทีน่ ายก
รัฐมนตรียาํ้ เสมอวาตอง พลิกโฉมประเทศไทย ทางหน�วยงานทัง้ หมด
มองวาจะพลิกไดอยางไร
เพราะในฐานะทีเ่ ราตองเชิญชวนคนตางชาติใหเขามาเทีย่ ว
ประเทศไทย ใหเขานําเงินมาใช ในประเทศเรา เรามีหนาทีค่ อื เปน
กระบอกเสียงของประเทศไทยและคนไทยทัง้ ประเทศ เราตองรวมกัน
พูดออกไปวา เราจะชวยนายกฯ อยางไร ในการพลิกโฉมประเทศไทย
ตรงนี้ สิง่ เหลานีค้ อื เร�องทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วฯ ตองลงไปดําเนิน
การ และพยายามจะประกาศออกมากอนปใหม หรือภายในไมเกิน

การเมืองในพื้นที่ภาคใต ในอนาคตเปนการตอสูกันระหวางสาม
พรรคการเมือง ที่เปนพรรครวมรัฐบาลในเวลานี้ทั้งหมดคือ พรรค
ประชาธิปตย พลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย แตที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตจะมีเพิ่มขึ้นมาคือ พรรคประชาชาติ
ครึง่ เดือนแรกของเดือนมกราคมปหนาใหไดวา สิง่ ทีพ่ วกเราอยากจะ
ทําและอยากจะเปลีย่ นจะมีอะไรบาง
พิพฒ
ั น-รมว.การทองเทีย่ วฯ กลาวตอไปวา สําหรับการสง
เสริมการทองเทีย่ วในเมืองรองนัน้ เปนเร�องที่ ก.การทองเทีย่ วฯ ให

ความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะ การทองเทีย่ วชุมชน ทีเ่ ราจะใหลง
ไปในระดับชุมชนทุกจังหวัด เพราะเมืองหลักเขามีแผนงานของเขา
แลว โดยการทองเทีย่ วชุมชนเปนนโยบายของนายกฯ ที่ใหกระจาย
รายไดสชู มุ ชน เพราะถือวาชุมชนเปนฐานรากของประเทศไทย

‘พิพฒ
ั น’ขุนพลภาคใตภมู ใิ จไทย
สามพรรครัฐบาลตองแขงกันเอง
บทบาททางการเมืองของ พิพฒ
ั น รัชกิจประการ-รมว.
การทองเทีย่ วฯ หลังจากนีน้ า� สนใจไมนอ ย เม�อผลการประชุมใหญ
พรรคภูมใิ จไทยทีน่ ครราชสีมาเม�อวันอาทิตยท่ี 19 ธ.ค.ทีผ่ า นมา
เลือกใหเขาขึน้ มาเปนรองหัวหนาพรรคเพ�อรับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ลือก
ตัง้ ภาคใต ซึง่ ในความเปนจริง พิพฒ
ั น ก็เปนคียแ มนของภูมใิ จ
ไทยในการรับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ลือกตัง้ ภาคใตมาตลอดอยูแ ลว
สวนบทบาทหลังจากนีน้ น้ั พิพฒ
ั น บอกไววา ทีผ่ า นมาดูแล
พืน้ ทีเ่ ลือกตัง้ ภาคใต ใหกบั พรรคภูมใิ จไทยมาตลอด อยางการเลือก
ตัง้ เม�อป 2562 ตัวผมและภรรยาคือคุณนาที รัชกิจประการ ก็ได
รณรงคหาเสียงเลือกตัง้ จนพรรคภูมใิ จไทยชนะการเลือกตัง้ ใน
พืน้ ทีภ่ าคใต ได ส.ส.เขตเขามา 8 คน และหลังเลือกตัง้ ก็ยงั เดิน
หนาทํางานการเมืองตอเน�องทุกสัปดาหมาตลอดตัง้ แตเลือกตัง้
เสร็จ โดยตองขอออกตัววา การที่มารับตําแหน�ง รมว.การทอง
เที่ยวฯ เปนเร�องของอุบัติเหตุทางการเมือง เพราะโดยปกติแลว
ควรเปนคุณนาที ที่จะตองมาเปนรัฐมนตรีมากกวา ไมใชผม แต
เม�อผมเขามาแลว เปาหมายในการทํางานก็คือจะทําอยางไร
ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทํางานแบบเดินหนา ภาย
ใตการทํางานแบบบูรณาการกัน เพ�อทําใหกระทรวงการทอง
เที่ยวฯ เปนที่รูจัก และสรางความสําคัญของกระทรวงการทอง
เที่ยวและกีฬาใหเปนกระทรวงทางเศรษฐกิจให ได สิ่งนี้คือเปา
หมายที่ผมตั้งไว
พิพฒ
ั น-รองหัวหนาพรรคภูมใิ จไทย กลาวอีกวา การที่ได
รับเลือกใหเปนรองหัวหนาพรรคดูแลพืน้ ทีภ่ าคใต เปาหมายตอ
จากนีก้ ค็ อื จะตองทําใหพรรคภูมใิ จไทยยังคงตัวเลข ส.ส.เขตใน
พืน้ ทีภ่ าคใตทม่ี อี ยู 8 คน ตองคงไว ใหได ทีก่ จ็ ะตองนําผลงานที่
คนของพรรคภูมใิ จไทยที่ไดทาํ มาตลอดสองปกวาทีผ่ า นมา สิง่ ใด
ทีพ่ รรคเคยพูดเอาไวตอนหาเสียง และถึงตอนนี้ ไดทาํ ไปแลว ไป
บอกกับประชาชน ซึง่ หากถูกใจประชาชนก็ขอให ในการเลือกตัง้ ที่
จะมีขน้ึ ก็มาลงคะแนนเสียงเลือกผูส มัคร ส.ส.ของพรรคภูมใิ จไทย
อยางผมเองทีร่ บั ผิดชอบกระทรวงการทองเทีย่ วฯ ก็จะตองตอสู
อยางหนักในชวงโควิด เพ�อทีจ่ ะไดนาํ เสนอผลงานของผมและผล
งานของพรรคภูมใิ จไทยใหคนภาคใตไดมาเลือกผูส มัครของพรรค
ภูมใิ จไทย
...จากการแกไขรัฐธรรมนูญและแกไขระบบการเลือกตัง้ ที่
ทําใหภาคใตมี ส.ส.เขตเพิม่ ขึน้ จากครัง้ ทีแ่ ลวทีม่ ี 50 คน และจะ
เพิม่ มาเปนประมาณ 57 คน โดยพรรคภูมใิ จไทยน�าจะได ส.ส.เขต
เพิม่ ขึน้ มา อาจสัก 2 คนจากทีม่ อี ยูต อนนี้ 8 คน แตหากถามผม
ในฐานะรองหัวหนาพรรคภาคใต ผมก็อยากไดมากกวานัน้ สวน
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต พรรคภูมใิ จไทยมี ส.ส.เขต

อยู 1 คน เราก็อยากไดเพิม่ เปนสัก 2-3 คน แตทง้ั หมดก็อยูท พ่ี น่ี อ ง
ประชาชนทางภาคใตทเ่ี ขาจะดูวา ผลงานของพรรคเปนอยางไร
....ถาเห็นวาสิง่ ทีพ่ รรค พูดแลวทํา มีผลงานปรากฏ โดยเฉพาะ
นโยบายทีพ่ รรคไดประกาศไวเปนนโยบายตัง้ แตตอนหาเสียงและไดมี
การทําออกมาแลว เชน กัญชาเสรี การแกไขปญหาหนีก้ องทุนเงินให
กูย มื เพ�อการศึกษา หรือ กยศ. การพัฒนาระบบคมนาคม โดยเฉพาะ
ถนนหนทางตางๆ ทัว่ ประเทศ การสงเสริมเร�องการทองเทีย่ วทัง้ การ
ทองเทีย่ วภายในประเทศ และการทําใหชาวตางชาติกลับเขามาเทีย่ ว
เมืองไทยหลังจากการหยุดชะงักจากผลกระทบโควิด เปนตน ก็ขอให
ชวยเลือกคนของพรรคภูมใิ จไทย ผมก็มองวาการตอสูท กุ สิง่ ทุกอยาง
จะอยูท ผ่ี ลของงานมากกวา อยางผมเปน รมว.การทองเทีย่ วและกีฬา
ผมก็ตอ งดูวา จะมีผลงานอะไรไปนําเสนอใหประชาชนไดพจิ ารณาได
บาง ซึง่ สิง่ เหลานีจ้ ะเปนคําตอบวาพีน่ อ งในภาคใตจะเลือกพรรคภูมใิ จ
ไทยหรือไม ทัง้ หมดก็อยูท พ่ี น่ี อ งประชาชน
พิพฒ
ั น-ทีเ่ ปนคนสงขลา กลาววา การทีข่ น้ึ มาเปนรองหัวหนา
พรรคภูมใิ จไทย ที่ในทางการเมืองเรียกกันวาแมทพั ภาคใตของพรรค
ก็จะพยายามทําอยางดีทส่ี ดุ เพราะอยางตอนนีก้ ม็ กี ารประกาศออกมา
จากอีกสองพรรคการเมือง คือ พลังประชารัฐและประชาธิปต ย ทีม่ ี
การประกาศคนทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีภ่ าคใต
“อยางนายกฯ ชาย หรือเดชอิศม ขาวทอง รองหัวหนาพรรค
ประชาธิปต ย ตองบอกวาเราสองคนเปนเพ�อนกัน เราคุน เคยกันมาก

กินดวยกัน เทีย่ วดวยกัน เขาเปนคนทีส่ นิทมากกับผม สวนพลัง
ประชารัฐก็ทราบวาไดมอบหมายให ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา
เลขาธิการพรรคดูแลพืน้ ทีภ่ าคใตดว ย ทีท่ ราบวาพืน้ เพเปนคน
โก-ลก
การเมืองในพืน้ ทีภ่ าคใต ผมมองวาในอนาคตเปนการตอสู
กันระหวางสามพรรค ทีเ่ ปนพรรครวมรัฐบาลในเวลานีห้ มดคือ
ประชาธิปต ย พลังประชารัฐ และภูมใิ จไทย แตทส่ี ามจังหวัด
ชายแดนภาคใตกจ็ ะมีเพิม่ ขึน้ มาคือ พรรคประชาชาติ ของทาน
วันมูหะมัดนอร มะทา จะเปนสีพ่ รรคการเมือง”
พิพฒ
ั น-รองหัวหนาพรรคภูมใิ จไทย วิเคราะห
สถานการณการเลือกตัง้ ในอนาคตตอไปวา จากกติกาเลือกตัง้
ที่ใชบตั รสองใบในการเลือกตัง้ รอบหนานัน้ มองวาบัตรสองใบ
เปนโอกาสของพรรคการเมืองขนาดใหญ เปนระบบที่ไมเอือ้
ประโยชน ใหกบั พรรคขนาดเล็ก ซึง่ บัตรสองใบคงทําใหพรรค
ขนาดเล็กสูญพันธุ จากการเปลีย่ นแปลงเร�องระบบการคิด
คํานวณจํานวน ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อ ทําใหจะเกิดการรวมตัว
หรือการควบรวมของพรรคขนาดเล็กเพ�อทําใหเปนพรรคขนาด
กลาง หรือพรรคขนาดเล็กก็จะไปอยูก บั พรรคใหญหรือพรรค
ขนาดกลาง ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ปนรองหัวหนาพรรคภูมใิ จไทยก็จะ
พยายามอยางดีทส่ี ดุ โดยอยางนอยก็ตอ งรักษา 8 ทีน่ ง่ั ส.ส.เขต
ในภาคใตเอาไว ใหได.

หากเราสามารถกระจายรายไดสชู มุ ชนได ก็จะทําใหฐานรากของ
ประเทศไทยเริม่ แข็งแรง ทีก่ จ็ ะทําใหประเทศแข็งแรงตามไปดวย
และเพ�อใหการทองเทีย่ วมีความยัง่ ยืน ก็จะสงเสริมในเร�องการนํา
โมเดล BCG มาเปนตัวตัง้ รวมถึงประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีไปประชุม
รัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ หรือ COP 26 ทีก่ ลาสโกว สกอตแลนด มาเปนตัวตัง้ อีก
จุดหนึง่ โดยกําลังคิดวาจะจับมือกับกระทรวงทรัพยากรฯ อยางไร ใน
การทําเร�อง การทองเทีย่ วสีเขียว ทีเ่ นนการดูแลธรรมชาติ ลดสภาวะ
โลกรอน
เม�อเราถามถึงในป 2565 ทางกระทรวงการทองเทีย่ วฯ จะมี
มาตรการหรือแคมเปญในการสงเสริมและกระตุน การทองเทีย่ วอะไร
ออกมาอีกหรือไม นอกเหนือจากทีเ่ คยทํากอนหนานี้ เชน โครงการ
เราเทีย่ วดวยกัน รมว.การทองเทีย่ วฯ เปดเผยวาจะเปนอยางทีบ่ อก
ขางตน เชน เร�อง New Chapters ทีต่ อ งดูวา จะมีอะไรทีเ่ ปนสิง่ ใหม
เปนการพลิกโฉมประเทศไทย
...สวนแคมเปญตางๆ อยาง ทัวรเทีย่ วไทย ทีเ่ ปนโครงการ
ลักษณะคนไทย หากจะไปเทีย่ วก็เปนการเทีย่ วลักษณะไปเปนกรุป
ทัวร โดยรัฐบาลจะดูแลเร�องคาใชจา ยสูงสุดตอหนึง่ คนไมเกินคนละ
หาพันบาท หรือสีส่ บิ เปอรเซ็นต โดยการเดินทางตองไปกับบริษทั ทัวร
ซึง่ มีขอ แมวา บริษทั ทัวรทน่ี าํ เทีย่ วตองมีมคั คุเทศกทกุ ทิศ เพราะทีม่ กี าร
ออกแคมเปญดังกลาวนีม้ าก็เพ�อตองการชวยกลุม มัคคุเทศก-รถเชารถทัวร-บริษทั ทัวร เพราะเปนกลุม ทีเ่ ขาลําบากมาก จึงพยายามออก
แคมเปญสนับสนุนใหพวกเขามีงานทํา ซึง่ ก็ยอมรับวาไมประสบความ
สําเร็จ ทีผ่ มแยกวงเงินหาพันลานบาทออกจากโครงการ เราเทีย่ ว
ดวยกัน ซึง่ ถึงวันนีต้ วั เลขคนใชสทิ ธิน์ า� จะไมเกินสองหม�นสิทธิจ์ าก
ที่โครงการตัง้ ไวทห่ี นึง่ ลานสิทธิ์ ซึง่ จากการหารือกับ ททท.และสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็คงตองมีการคืนสิทธิ์ โดย
คาดวาอาจจะตองคืนถึงแปดแสนสิทธิ์ คืนกลับไปใหสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
...เปนเพราะวาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตองปดวงเงินกู 1 ลานลานบาทแลว โดยการปดวงเงินกูด งั กลาว ทาง
กระทรวงการทองเทีย่ วฯ ไมไดขอการตออายุของโครงการออกไป
ตัง้ แตเดือนกันยายน เพราะฉะนัน้ โครงการจะสิน้ สุดในเดือนมกราคม
ปหนา ซึง่ ถึงเดือนมกราคม ผมมองวายังไงไปถึงหนึง่ แสนหรือสอง
แสนสิทธิก์ ถ็ อื วาเยอะมากแลว เพราะฉะนัน้ ตัง้ ใจวาจะคืนไปแปด
แสนสิทธิ์
...โดยเม�อกระทรวงการทองเทีย่ วฯ คืนไปแปดแสนสิทธิ์ ก็คอื
สีพ่ นั ลานบาท จะมีการขอแปลงสีพ่ นั ลานบาทมาเปนโครงการเรา
เทีย่ วดวยกันในป 2565 พรอมกับจะขอวงเงินกูห า แสนลานบาท อีก
สองลานรูมไนต ก็เกือบๆ จะประมาณสักสามลานรูมไนต ก็จะมาเปน
โครงการเราเทีย่ วดวยกัน เพ�อเปนการกระตุน ใหคนไทยออกมาทอง
เทีย่ วเพ�อใหไดตามเปาคือ 160 ลานคน/ครัง้ โดยรัฐบาลสนับสนุน
40 เปอรเซ็นตเหมือนเดิม คิดวาทางนายกรัฐมนตรีคงสนับสนุน แต
แนวทางดังกลาวไดมกี ารหารือเบือ้ งตนไปยังสภาพัฒนแลว เพ�อจะ
นําเสนอเขาสูก ารพิจารณาของทีป่ ระชุม ครม.ตอไป ตองยอมรับวา
โครงการทัวรเทีย่ วไทยไมคอ ยไดรบั เสียงตอบรับมากนัก เพราะวันนี้
คนไทยสวนใหญกจ็ ะเดินทางทองเทีย่ วดวยตัวเองกันหมด ไมมีใคร
ไปกับทัวร สวนมากก็จะไปกันเปนแบบครอบครัว แตหากไมไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก สวนใหญกจ็ ะขับรถไปเทีย่ วกันเอง
อนึง่ ผลการประชุม ครม.เม�อ 21 ธ.ค.ทีผ่ า นมา ทีป่ ระชุมคณะ
รัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬามอบของ
ขวัญปใหม โดยการขยายเวลาการใชสทิ ธิโ์ ครงการทัวรเทีย่ วไทย จาก
เดิมทีส่ น้ิ สุดวันที่ 31 ม.ค.2565 เปน 30 เม.ย.2565 และเพิม่ จํานวน
หองพักโครงการเราเทีย่ วดวยกันอีก 2 ลานหอง กําหนดการสิน้ สุด
โครงการวันที่ 30 เม.ย.2565.

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

16 สัมภาษณพิเศษ

ทองเที่ยวไทยป 2565
กลางสถานการณแทรกซอน
โอมิครอนรุกคืบเขาประเทศ

ข

ณะทีก่ าํ ลังนับถอยหลังอําลาปเกา 2564 ตอนรับปใหม
2565 แตหลายประเทศทัว่ โลกกับเผชิญกับสถานการณ
ไวรัสโควิดโอมิครอน ซึง่ รวมถึงประเทศไทยทีพ่ บผูต ดิ เชือ้
ภายในประเทศดวย ทําใหศนู ยบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ออก
มาตรการตางๆ เพ�อปองกันการแพรเชือ้ ภายในประเทศไมใหลกุ ลาม
โดยผลการประชุม ศบค.ชุดใหญเม�อวันอังคารที่ 20 ธ.ค.ทีผ่ า น
มา ศบค.มีมติใหระงับการลงทะเบียนเขาประเทศแบบ Test & Go
และ Sandbox ไวเปนการชัว่ คราว โดยใหมผี ลตัง้ แตวนั ที่ 21 ธ.ค.
2564-4 ม.ค.2565 ยกเวนโครงการ ภูเก็ต แซนดบอ็ กซ ทีย่ งั เปดรับ
นักทองเทีย่ วตามปกติ โดยหลังจากวันที่ 4 ม.ค.2565 ทีป่ ระชุมจะ
พิจารณาสถานการณเพ�อกําหนดมาตรการอีกครัง้ ตอไป
สําหรับนักทองเทีย่ วทีล่ งทะเบียนอยูในระบบขณะนีป้ ระมาณ
2 แสนราย ซึง่ เปนผูท ่ีไดรบั การอนุมตั แิ ลว 1.1 แสนคน อยูร ะหวาง
รอการอนุมตั ิ 9 หม�นคน ยังสามารถเดินทางเขาไทยตามแผนเดิม
ไดตามปกติ แตใหกาํ หนดมาตรการตรวจหาเชือ้ ดวย RT-PCR รวม
2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 2 รัฐบาลจะเปนผูอ อกคาใชจา ยให และจะมีการ
ติดตามตัวอยางใกลชดิ
พิพฒ
ั น รัชกิจประการ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการทอง
เทีย่ วและกีฬา ย้าํ วา มาตรการตางๆ ทีอ่ อกมาเพ�อรับมือกับโควิดสาย
พันธุ โอมิครอนดังกลาว เปนเพราะหากไมมมี าตรการใดๆ ออกมาจะ
เปนความสุม เสีย่ ง เพราะหากตัวเลขผูต ดิ เชือ้ โควิดไมกลับไปกระเพ�อม
อีกครัง้ แบบชวงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2564 ทีผ่ า นมา ก็ไมเปนไร แตหาก
กลับไปสูจ ดุ เดิมอีก สิง่ ทีร่ ฐั บาลทําและลงทุนไปทัง้ หมดก็ตอ งบอก
เลยวาลมเหลว ซึง่ การจะใหคงไว เราตองไมเสียทัง้ สองฝง คือดาน
เศรษฐกิจ เราก็ตอ งเดินหนาตอไปได สวนดาน สาธารณสุข เราตอง
พยายามรักษายันไว ใหอยู ซึง่ เปนสิง่ ทีต่ อ งบอกวายาก ไมใชงา ย
......มาตรการดังกลาวไมไดเปนการปดประเทศ แตขอใหเดิน
ทางเขามาในระบบแซนดบอ็ กซ คือเขามาได แตใหอยูในพืน้ ทีจ่ าํ กัด
เหมือนแซนดบอ็ กซ เชน เขามาในภูเก็ตได หลังตรวจ RT-PCR
เรียบรอย ก็เดินทางทองเทีย่ วไดเลย จากนัน้ ชวงทีเ่ ขามาแลวมาอยู
จนกระทัง่ ถึงชวงวันที่ 6-7 ก็ทาํ RT-PCR อีกครัง้ ถาไมมอี ะไรเกิดขึน้
ก็เดินทางตอไดเลย เม�อเกิดเหตุการณระบาดของสายพันธุ โอมิครอน
แบบนี้ เราก็ไมอยากไปเดินตามหลังประเทศตางๆ ทีเ่ ริม่ พบการแพร
ระบาดสูง ไมอยางนัน้ เหมือนกับวาเรากลับไปนับหนึง่ ใหม
...แตถา เราคุมตรงนีแ้ ลวสามารถยุตไิ ด คาดวาจะใชเวลาไม
นาน เราจะสามารถกลับมาเดินตอได ดังนัน้ ก็ตอ งเพิม่ ความเขมขน
แตนายกรัฐมนตรีไมมนี โยบายทีจ่ ะปดประเทศ เพราะนายกรัฐมนตรี
ยืนยันมาตลอดวาเราเดินมาถึงจุดนี้ ได เราคงไมยอ นกลับไปยังจุดเดิม
....อยางทีท่ าํ โครงการภูเก็ต แซนดบอ็ กซ จะพบวาเม�อชวง
1 ก.ค. ประเทศไทยเรามีการกระเพ�อมของการติดเชือ้ โควิดวันละ
รวมสองหม�นคนในชวง ก.ค.-ส.ค.2564 ทีเ่ ปนชวงซึง่ พีกทีส่ ดุ ใน
ประเทศไทย หลังจากนัน้ ก็คอ ยๆ ทยอยลดลง จนทุกวันนีก้ อ็ ยูท ่ี
ประมาณ 2,000-3,000 คน
เพราะฉะนัน้ เราคงไมอยากใหยอ นกลับไปสูจ ดุ นัน้ อีก เพราะแม
วันนี้โอมิครอนจะแพรระบาดไปทัว่ โลกแลว แตกย็ งั ไมไดแสดงอาการ
วามีความรุนแรงเหมือนกับสายพันธุเ ดลตา แตทส่ี าํ คัญกวานัน้ คือ
วันนีค้ นไทยฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแลวกวา 80 เปอรเซ็นตของจํานวน
ประชากร-เข็มสองฉีดไปแลวกวา 60 เปอรเซ็นต ซึง่ รวมถึงชาวตาง
ชาติทเ่ี ขามาอยูในประเทศไทย
สวนวัคซีนเข็มสามก็ใกลเคียงประมาณ 8 เปอรเซ็นต ไปแลว
ณ เวลานี้ โดยวัคซีนก็จะทยอยเขามามากขึน้ ในชวงไตรมาสแรกของ
ป 2565
เม�อถามถึงอนาคตของการทองเทีย่ วไทย ในชวงกําลังตอสูก บั
วิกฤตโควิดจะเปนอยางไรตอจากนี้ เพราะรายไดหลักของประเทศไทย
คือรายไดจากการทองเทีย่ ว รมว.การทองเทีย่ วฯ กลาวตอบวา ตอนนี้
ทีก่ ลายพันธุเ ปนโอมิครอน ถือเปนความกังวลของคนทัง้ โลก ไมใชแค
ประเทศไทย ปจจุบนั จะเห็นไดวา ในยุโรป เชน อังกฤษ เยอรมนี และ
สหรัฐอเมริกา มีการแพรกระจายคอนขางเยอะ เร�องเหลานีต้ อ งมอง
ถึงสถานการณการควบคุมและการดูแลนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามา
ในประเทศไทย
สําหรับผมมองในสองมิติ โดยมิตแิ รกคือ มิตทิ เ่ี ปนโอกาส กับ
มิตทิ เ่ี ราเสียโอกาส โดยมิตทิ เ่ี ราเสียโอกาสก็คอื ประเทศตนทางที่
เราคาดหวังนักทองเทีย่ วใหเขาเขามาเทีย่ วในประเทศไทย ประเทศ
ตนทางก็อาจมีการล็อกดาวนประเทศ เชน เนเธอรแลนด ทีเ่ ริม่ ล็อก

ในป 2565 เราควรจะมีรายไดจากการทองเทีย่ วทัง้ จากการทองเทีย่ วในประเทศ
และจากนักทองเทีย่ วชาวตางชาติรวมกัน ตัง้ แต 1.3 ถึง 1.8 ลานลานบาท
...เราจะจริงจังกับการทองเทีย่ วแบบดูแลธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยเดินตาม
นโยบาย BCG Economy เพ�อใหการทองเทีย่ วมีความยัง่ ยืน
ดาวนประเทศ แตกม็ อี กี หลายประเทศเหมือนกับไมไดลอ็ กดาวน แต
วานักทองเทีย่ วประเทศเขาเม�อมาเทีย่ วประเทศไทยและเดินทางกลับ
เขาตองกักตัว ทีเ่ ปนปญหาประการหนึง่ ทีท่ าํ ใหนกั ทองเทีย่ วตางชาติ
ชะลอหรือเล�อนการเดินทาง
...สวนมิตทิ ค่ี ดิ วาเราไดประโยชนกค็ อื กลุม นักทองเทีย่ วทีเ่ ปน
คนกลุม วัยเกษียณและวัยทํางานทีอ่ อกมาทํางานตางประเทศได และ
กลุม ผูท าํ งานทีท่ าํ งานจากทุกที่ (Digital nomad) ก็จะเปนโอกาสที่
ประเทศไทยจะเปดรับคนกลุม เหลานีเ้ ขามาสูป ระเทศไทย ทีก่ ข็ น้ึ อยู
กับมาตรการทีร่ ฐั บาลประกาศออกมา โดยหากเปนมาตรการทีเ่ ขารับ
ได คนกลุม เหลานีก้ จ็ ะทะลักเขามาประเทศไทย เพราะเม�อเขามาแลว
เขาสามารถใชชวี ติ เหมือนปกติได โดยหากเขามาแลวเขายังไมเดิน
ทางกลับ เขาก็จะใช โอกาสนีท้ าํ งานในประเทศไทย หรือมาพักผอนใน
ประเทศไทย
ยิง่ โดยเฉพาะชวงนีเ้ ขาสูฤ ดูหนาวของยุโรป-สหรัฐอเมริกาญีป่ นุ -เกาหลีใต ที่โดยปกติเขาจะมาพักผอนทองเทีย่ วในประเทศไทย
เปนปกติอยูแ ลว ก็จะเปนการเริม่ ใหเขาตัดสินใจในการเลือกวาจะอยู
ประเทศเขาอยางมีความกังวล หรือจะตัดความกังวลแลวมาพักผอน
ในประเทศไทยเลยดีหรือไม ก็จะเห็นไดวา จากสถานการณทเ่ี กิดขึน้
ตอนนีม้ นั ก็มที ง้ั มิตทิ เ่ี ปนขอดีและขอเสีย
....ผมหวังวาจากทีป่ ระเทศไทยเรามีระบบสาธารณสุขทีเ่ ขม
แข็ง จนไดรบั การประกาศใหอยูในอันดับทีห่ า ของโลก ตองดูวา เราจะ
ยังคงไวไดหรือไม จากอดีตเราเคยไดอนั ดับหกของโลก และเคยตก
ไปอยูอ นั ดับหนึง่ รอยยีส่ บิ กวา ซึง่ ความพลิกผันคอนขางรุนแรง แตสง่ิ
นีห้ มายถึงวา ขณะทีเ่ ราเจอโควิดระลอกแรก ระบบสาธารณสุขเรา
มีความสามารถ โดยเฉพาะมีการเตรียมความพรอมเร�องการปองกัน
และดูแลผูต ดิ เชือ้
พิพฒ
ั น-รมว.การทองเทีย่ วฯ กลาวตอไปวา สําหรับ
ยุทธศาสตรการทองเทีย่ วไทยทีจ่ ะเดินหนาในป 2565 เร�องการ
กําหนดยุทธศาสตรทง้ั เร�องการทองเทีย่ วและการกีฬา ไดพยายามจะ
นําทัง้ การทองเทีย่ วและการกีฬามา merge เขาหากัน เชน การจัด
แขงขันกีฬา หากจัดการแขงขันในระดับนานาชาติ ก็สามารถดึงให
คนเขามาทองเทีย่ วได หรือแฟนคลับทีต่ ามนักแขงขันกีฬาระดับโลก

ทีจ่ ะมีอยูในตางประเทศ เราก็ตอ งหาวิธกี ารวาจะทําอยางไรใหเขา
เขามาทองเทีย่ ว หรือการจัดอีเวนตทอ งเทีย่ ว ทางการทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย (ททท.) ก็ไมใชวา ตองจัดแตอเี วนตทอ งเทีย่ วอยางเดียว
เพราะอีเวนตบางอยางก็สามารถนําเร�องกีฬาไปผนวกไวดว ยได เชน
จัดอีเวนต ในการแขงขันแลวก็เชิญชวนใหคนเขามาทองเทีย่ ว โดย
เฉพาะการจัดอีเวนตทอ งเทีย่ วและการแขงขันกีฬาในพืน้ ทีช่ มุ ชนทัง้
ระดับตําบลและอําเภอ โดยใหมกี จิ กรรมกีฬาเขามาดวยในการทอง
เทีย่ ว เชน ปน จักรยาน-วิง่ มาราธอน เพ�อใหนาํ กีฬาเขามาเสริมใน
เร�องการทองเทีย่ วดวย
สําหรับการพรีเซนตวา ประเทศไทยเรามีอะไรดีในการเชิญชวน
นักทองเทีย่ วหรือพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว ทําใหเกิดการทองเทีย่ ว ทําให
คนสนใจ วันนีป้ ระเด็นหลักก็คอื การดูแลและปองกันการแพรระบาด
ของโควิด-19 ซึง่ วันนี้โควิดไมไดเปนอะไรทีถ่ งึ กับหนัก แตกท็ าํ ใหคน
ทัง้ โลกรูส กึ กังวลจนสงผลทําใหการเดินทางลดนอยลง
...เราจึงตองแสดงศักยภาพวาประเทศไทยเรามีอะไรดี เรามี
ระบบการปองกันอยางไร สาธารณสุขเราออกมาตรการอะไรออกมา
บาง ซึง่ การออกมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทางกระทรวง
การทองเทีย่ วฯ ก็ตอ งขอเขาไปรวมและหารือใน ศบค. สิง่ เหลานี้
ก็คอื ไมใชวา จะเอาสาธารณสุขมาเปนหลักเพียงอยางเดียว ถาเอา
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหมดรอยเปอรเซ็นต ก็จะเปนการ
ปดกัน้ ประเทศไทย หรือบล็อกประเทศไทยโดยการปดประเทศแบบ
กลายๆ คือไมไดมกี ารประกาศ แตสรางมาตรการออกมาแบบแข็ง
โปก เราก็ตอ งสอดแทรกเขาไปวามาตรการทีจ่ ะออกมาตองผอนคลาย
หรือลดลงมาบางไดหรือไม

ตัง้ เปารายไดทอ งเทีย่ วไทย 2565
1.3 ถึง 1.8 ลานลานบาท

พิพฒ
ั น-รมว.การทองเทีย่ วฯ ย้าํ วา เปาหมายเร�องการทอง
เทีย่ วในป 2565 ทางกระทรวงการทองเทีย่ วฯ ตัง้ เปาไววา เราตองมี
การทองเทีย่ วภายในประเทศ โดยคนไทยประมาณ 160 ลานคน/ครัง้
ทีเ่ พิม่ จากป 2564 ทีต่ วั เลขจนถึงเดือนธันวาคม 2564 อยูท ป่ี ระมาณ
100 ลานคน/ครัง้ และสําหรับชาวตางชาติทจ่ี ะเขามาในประเทศไทย
ตัง้ เปาไวตง้ั แต 5-15 ลานคน

...โดย 5 ลานคนหมายถึงการรับนักทองเทีย่ วชาวยุโรปสหรัฐอเมริกา-เกาหลี-ญีป่ นุ เราประมาณการวาน�าจะมีนกั ทองเทีย่ ว
เขามาสักประมาณ 4-5 ลานคนได แตหากจะใหนกั ทองเทีย่ วเขามา
ถึงระดับ 7-8 ลานคน เราควรจะเปดใหอนิ เดียกับรัสเซียเขามา โดย
อํานวยความสะดวกใหเขาเขามาประเทศไทยไดสะดวกมากขึน้ แต
หากจะใหไดตวั เลขนักทองเทีย่ วชาวตางชาติเขามาถึง 15 ลานคน
เราคงตองเปด border สีป่ ระเทศเพ�อการเดินทางเขามาทางบกคือ
มาเลเซีย-ลาว-เมียนมา-กัมพูชา
....เร�องดังกลาว ผมนําสถิตขิ องป 2562 มาเปนตัวตัง้ ทีพ่ บ
วาเรามีนกั ทองเทีย่ วจากสีป่ ระเทศรอบบานเรา ทีเ่ ดินทางเขามา
ประเทศไทยโดยทางบกประมาณสิบลานคน โดยทีบ่ อกตัวเลขขาง
ตนดังกลาวไมไดรวมถึงตัวเลขนักทองเทีย่ วจากประเทศจีน เพราะ
ผมยังไมมคี วามมัน่ ใจวานักทองเทีย่ วจากจีนจะเดินทางเขามาได
เม�อใด ก็หวังวาหากมีวคั ซีนทีค่ มุ โอมิครอนได ผมมัน่ ใจวาครึง่ ปหลัง
ของป 2565 ประเทศจีนน�าจะใหมกี ารทองเทีย่ วโดยใหคนตางชาติ
เขาไปเทีย่ วทีจ่ นี ได และใหคนในประเทศจีนออกเดินทางไปเทีย่ วตาง
ประเทศได ซึง่ จะไปสอดคลองกับการจัดแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสของ
ประเทศจีนในเดือนกันยายนปหนา ทีห่ วังวากอนเดือนกันยายนจะมี
นักทองเทีย่ วชาวจีนออกนอกประเทศมาเทีย่ วทีป่ ระเทศได ซึง่ หากเกิด
ขึน้ ก็ตง้ั เปาตัวเลขวาน�าจะมีนกั ทองเทีย่ วชาวจีนมาเทีย่ วทีป่ ระเทศไทย
ประมาณสองลานคน
“ก็จะเปนการตอกย้าํ วาในป 2565 เราควรจะมีรายไดจาก
การทองเทีย่ วทัง้ จากการทองเทีย่ วในประเทศและจากนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติรวมกัน ตัง้ แต 1.3 ถึง 1.8 ลานลานบาท ภายใต
เง�อนไขทีผ่ มกลาวมาขางตน”
ถามเพ�อขอคําตอบทีช่ ดั เจนมากขึน้ วายุทธศาสตรทต่ี อ งการดึง
นักทองเทีย่ วจากสีป่ ระเทศเพ�อนบานเขามาไทย มีแผนงานอยางไร
รมว.การทองเทีย่ วฯ อธิบายแนวทางดังกลาวไววา กระทรวงการทอง
เทีย่ วฯ เคยนําเสนอตอ ศบค.วาอยากใหมกี ารเปด border บางสวน
เฉพาะเมืองตอเมือง ตัง้ แต 16 ธันวาคม 2564 แต ศบค.ก็มขี อ กังวล
เลยขอเล�อนไปเปน 16 มกราคม 2565 ซึง่ กรอบเวลาดังกลาวตอง
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