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‘โอไมครอน’อาจเปนพระเอก!

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานผูติด
เชื้อใหม 5,896 ราย พบในเรือนจํา 1,127
ราย เสียชีวิต 37 คน ศูนยจี โนมทางการ
แพทย คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
เผยขาวดีจาก “โอไมครอน” ที่อาจเกิด
ขึ้นในอีก 2 สัปดาหขางหนา จาก “วาย
ราย” อาจพลิกกลับมาเปน “พระเอก”

เม�อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ศูนย
บริ ห ารสถานการณ ก ารแพร ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ
การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผู
ติดเชื้อรายใหม 5,896 ราย เปนการติด
เชื้อในประเทศ 4,757 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 4,609 ราย,
มาจากการคนหาเชิงรุก 148 ราย, มา
จากเรือนจํา 1,127 ราย, เปนผูเดินทาง
มาจากตางประเทศ 12 ราย หายปวย
เพิ่มขึ้น 5,666 ราย อยูระหวางรักษา
72,954 ราย อาการหนัก 1,299 ราย
ใสเคร�องชวยหายใจ 330 ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย เปนชาย
21 ราย หญิง 16 ราย เปนผูเสียชีวิตที่
มีอายุ 60 ปขึ้นไป 29 ราย มี โรคเรื้อรัง
6 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม.
6 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต
ป 2563 จํานวน 2,136,537 ราย มียอด
หายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน

2,042,666 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสม
ตั้งแตป 2563 จํานวน 20,917 ราย
สวนยอดผู ไดรับวัคซีนของประเทศ
ไทยเม�อวันที่ 3 ธ.ค. เพิ่มเติม 250,909
โดส รวมยอดฉี ด วั ค ซี น สะสมตั้ ง แต
วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 94,531,157 โดส
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เสด็จฯวางศิลาฤกษ

แทนฐานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่9นอมรําลึก5ธันวา

ทําเนียบรัฐบาล • “รัฐบาล” เชิญชวนประชา
ชนเฝาฯ รับเสด็จในหลวง-พระราชินี ในพิธี
วางศิลาฤกษแทนฐานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 9 พรอมรวมกิจกรรมถวายพระราช
กุศลแบบชีวิตวิถีใหม วันที่ 5 ธ.ค. นักวิชาการ
อิสระดานการเกษตรฯ เผย แมแต ในพระ
ตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยการค น คว า
ทดลอง เพ�อหาหนทางแกปญหา บรรเทา
ทุกข ใหแกเกษตรกร
เม�อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายธนกร
วั ง บุ ญ คงชนะ โฆษกประจํ า สํ า นั ก นายก
รัฐมนตรี เปดเผยวา เน�องในวันอาทิตยที่
5 ธันวาคม เปนวันคลายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
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‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’แผไพศาล
ตามรอยเสนทางพัฒนาอยางยั่งยืน

13
‘จัมโบ ซีฟูด’ เปดเต็มรูปแบบ
หนา...

โชว 2 เมนูเด็ด
ขาวตมกุงมังกร

ปูศรีลังกายักษผัดซอสพริก

11

หนา...

พรรคเพ�อชาติ
ประชาธิปไตยสายกลาง

หวังตอบโจทย Political Mood

15

หนา...

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษแทนฐานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

ฉลองกม.ใหมปปส.
ยึดทรัพย6พันลาน
คุยมาเฟยหมดตัว!
กรุงเทพฯ • เลขาฯ ป.ป.ส.เผยกฎหมายยา
เสพติดใหม เริ่มใช 9 ธ.ค.นี้ ตั้งเปาป 65 ยึด
ทรัพย ใหมากกวา 6 พันลาน ผูตองขังที่ ไดรับ
ประโยชนประมาณ 30,000 ราย ผูอยูเบื้อง
หลังการคายาเสพติดจะไมแคติดคุก แตถูก
ยึดทรัพยหมดตัว
เม�อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายวิชัย
ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เปดเผย
ถึงประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม ที่
จะมีผลบังคับใชอยางเปนทางการในวันที่

9 ธ.ค.นี้วา ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม
นี้ เปนเจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการปรับ
การใชกฎหมายยาเสพติดใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยรวบรวมกฎหมายยาเสพ
ติดที่เดิมกระจายอยูในบทบัญญัติหลายฉบับ
และกระจายอยูในความรับผิดชอบของหลาย
หน�วยงาน รวมเปนฉบับเดียวคือ ประมวล
กฎหมายยาเสพติด เพ�อใหการทํางานสอด
คล อ งและไม ซ้ํ า ซ อ นกั น และง า ยขึ้ น ต อ
ประชาชนในการศึกษาทําความเขาใจดวย
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รับมือ‘โอไมครอน’
รอบนี้‘บิ๊กตู-ศบค.’พลาดไม ได
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หน้าหนาวกับความเป็นไทยๆ
วายชนม์ ไปเมื่อหลายปีที่แล้ว มาสวม มาใส่ ขณะเดินทางไปยัง
ประเทศดังกล่าว ชนิดต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นๆ เคยใส่กันมายัง
ไงตั้งแต่ 40-50 ปีที่แล้ว รุ่นต่อๆ มาก็ยังคงใส่เสื้อโอเวอร์ โค้ต
ตัวเดิม ของคุณพี่ อุดร นี่แหละ ไปเยือนประเทศรัสเซียเที่ยว
แล้ว เที่ยวเล่า จนบรรดา ล่าม ชาวรัสเซีย คิดว่าเป็น ยูนิฟอร์ม
ประจำาเมืองไทยเอาเลยก็เป็นได้ แบบประเภทเสื้อพระราชทาน
อะไรทำานองนั้น...
(5)
กว่าจะรับรู้ว่า เสื้อโอเวอร์ โค้ต ของคุณพี่ อุดร เป็น
(1)
ริ่มๆ ต้องงัด เสื้อหนาว หรือประเภท เสื้อสเวตเตอร์ อะไรที่เก่าแสนเก่า เชยซ์ซ์ซ์แสนเชยซ์ซ์ซ์ ก็แทบทำาอะไรไม่ได้
มาสวมๆ ใส่ๆ กันมั่งแล้ว สำาหรับ หน้าหนาว คราว แล้ว เพราะไม่ว่าเก่าแค่ไหน เชยซ์ซ์ซ์แค่ไหน แต่อย่างน้อย...ก็
ยังพอช่วยให้สู้อุณหภูมิอากาศระดับ ติดลบ ในรัสเซียได้มั่งไม่
นี้...ที่ชักวูบๆ วาบๆ พอทำาให้ขนลุก ขนตั้ง ไปเป็น
ระยะๆ แม้ว่าเท่าที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้า จะออกไปทางเสื้อ มากก็น้อย จนกระทั่งเมื่อได้รับเชิญให้ ไปเยือนในครั้งต่อๆ มา
นั่นแหละ ถึงได้เปลี่ยนไปออกปาก ยืมเสื้อหนาว จากผู้ที่ออกจะ
หนาว เสื้อไหมพรมชนิดเก่าๆ เก็บๆ ที่ถักทอมาตั้งแต่ยุคสมัย
พระเจ้าเหายังใส่กางเกงหูรูดโน่นเลย แต่ขอเพียงช่วยให้พออุ่นๆ ก้าวล้ำา นำาสมัย ขึ้นมาอีกหน่อย คือคุณพี่ วาณิช จรุงกิจอนันต์
ขึ้นมาได้มั่ง ก็ต้องถือเป็น โชคดี กว่าใครต่อใครเขา ที่ต้องงอก่อ ผู้วายชนม์ ไปนานแล้วอีกเหมือนกัน ถึงได้เสื้อนวมแบบที่เรียก
ว่า เสื้อขนเป็ด ของคุณพี่ วาณิช มาสวม มาใส่ จนเป็นอะไรที่
งอขิง อยู่แถวๆ ภาคเหนือ ภาคอีสานบ้านเฮา กันอีกเยอะ...
พอได้เท่ๆ เกๆ กะเค้ามั่ง...
(2)
(6)
คือความที่เป็น ประเทศเมืองร้อน มาโดยตลอด...ชนิด
แต่ โดยสรุปรวมความแล้ว...ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหนาวแบบ
ถึงขั้นใกล้ๆ ต้อง แก้ผ้า หรือแค่อาศัย ผ้าเตี่ยว แค่เศษผ้าไม่กี่
ผืนโปะหลัง โปะไหล่ ก็อยู่แล้ว ดังเช่นที่บรรพบุรุษโคตรเหง้า ไหน ทันสมัย-ไม่ทันสมัย เชยซ์ซ์ซ์-ไม่เชยซ์ซ์ซ์ ก็แทบหาโอกาส
งัดออกมาสวม มาใส่ แทบไม่ได้ สำาหรับประเทศเมืองร้อนอย่าง
เหล่าตระกูลเคยกระทำากันมา เรื่องของเสื้อหนาว เสื้อสเวต
ไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮาทั้งหลาย เผลอๆ...สู้หันไปหา
เตอร์ หรือยิ่งประเภท โอเวอร์ โค้ต ด้วยแล้ว จึงเป็นอะไรที่
แทบไม่ได้เกี่ยวข้อง เกี่ยวโยง กับความอยากมี อยากได้ ความ ซื้อผ้าห่ม ผ้านวม น่าจะเหมาะกว่า การแห่ไปแจกผ้าห่ม ผ้า
นวม ในช่วง ดูหนาว ให้กับผู้คนในภาคเหนือ ภาคอีสาน จึง
ปรารถนาและต้องการของผู้คนตามปกติทั่วๆ ไปของบ้านเรา
เอาเลยแม้แต่น้อย เพราะเท่าที่มีก็ได้แต่เก็บๆ หมกๆ เอาไว้ ใน แทบกลายเป็น แฟชั่น ชนิดหนึ่งไปแล้วสำาหรับบ้านเรา ซึ่งไม่ว่า
ตู้เสื้อผ้า โอกาสที่จะงัดมาสวม มาใส่ แทบไม่มีเอาซะเลย โดย จะเป็นอะไรที่สอดคล้อง เหมาะสม เชยซ์ซ์ซ์-ไม่เชยซ์ซ์ซ์ เพียง
ใดก็แล้วแต่ แต่คงต้องถือเป็น อานิสงส์ เป็น กุศลผลบุญ ในอีก
เฉพาะสำาหรับหน้าหนาวบางปี ที่ออกจะสั้นจุดจู แถมเผลอๆ...
รูปหนึ่งอย่างมิอาจป ิเสธได้...
อาจถูกสอด ถูกแทรก ด้วยความอบๆ อ้าวๆ ซะอีกด้วย...
(7)
(3)
ว่ากันว่า...เพราะด้วย ความเป็นไทย ที่ ไม่ว่าจะแปลความ
นอกเสียจากผู้ที่ต้องมีธุระปะปัง ต้องเดินทางไปต่าง
ประเทศ หรือต้องถ่อไปยังประเทศหนาวๆ แถวๆ ยุโรปโน่นเลย หมายไปในลักษณะไหนก็แล้วแต่ แต่อานิสงส์หรือกุศลผลบุญใน
ซึ่งมักเป็นไปในแบบ นานทีปีหน โดยเฉพาะสำาหรับผู้คนเมื่อยุค ลักษณะที่ว่านี้ ออกจะเป็นอะไรที่ ได้รับการยึดมั่น ถือมั่น ได้รับ
การป ิบัติกันมาโดยตลอด หรือถ้าพูดแบบสั้นๆง่ายๆ ก็คือ การ
30-40 ปีที่แล้ว ดังนั้น...ถ้าให้ถึงขั้นต้อง ลงทุน ซื้อเสื้อหนาว
ให้ ทาน หรือการ บริจาค ทั้งหลายนั่นเอง แม้เป็นเรื่องที่ ไม่ถึง
เสื้อโอเวอร์ โค้ต มาสวมใส่กันในช่วงแค่ไม่กี่วัน ไม่กี่สัปดาห์
กับถูกให้ความสำาคัญอะไรมากมาย ในสายตาของผู้ที่หนักไปทาง
เท่านั้นเอง ออกจะเป็นอะไรที่ เปลืองกะตังค์ โดยใช่เหตุ การ
ตัวใคร-ตัวมัน ซะเป็นหลัก แต่ก็ด้วยสิ่งที่ว่านี้นี่แหละ ที่อดีตล้น
ออกปาก ยืมเสื้อหนาว ของผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมา
แล้ว มาสวม มาใส่ แก้ขัด ไปพลางๆ จึงถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม เกล้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านถึงกับกล้าตอบคำาถามบรรดาผูส้ อื่
สอดคล้อง กับความเป็นไปในลักษณะดังกล่าว มากกว่าต้องไป ข่าวต่างประเทศ ว่าถือเป็นสิ่งที่ทำาให้ประเทศไทย เมืองไทย ไม่
ถึงกับต้องล้มระเนระนาดไปตาม ทฤษฎี โดมิโน ในช่วงระหว่าง
เสียเงิน เสียทอง นับเป็นร้อยๆ พันๆ โดยใช่เหตุ...
การแพร่กระจายอำานาจและบทบาทของบรรดาชาวคอมมิวนิสต์
(4)
ทั้งหลาย จริง-ไม่จริง...คงต้องลองเก็บไปคิดเอาเองก็แล้วกัน แต่
ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ใครต่อใครจำานวนไม่น้อย ที่เคยได้รับ
เชิญ เชื้อเชิญ ให้ ไปเยือนประเทศที่หนาวชนิดอาจต้อง เด็ดทิ้ง ก็นั่นแหละ...ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ทาน หรือการ บริจาค นี่เอง ที่
หลังปัสสาวะเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่นประเทศรัสเซีย มักหนีไม่ ทำาให้ ไม่ว่าจะร้อน จะหนาว ไม่ว่าอุณหภูมิอากาศประเทศไทย
พ้นต้องหันไปออกปาก ยืมเสื้อหนาว ของอดีตเลขานุการสถาน จะหมุนเวียนเปลี่ยนผันกันไปในลักษณะไหน ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่า
จะพอ อยู่ๆ กันไปได้ อย่างชนิดอีกตราบนานเท่านาน...
ทูตรัสเซียประจำาประเทศไทย อย่างคุณพี่ อุดร ฐาปโนสถ ผู้
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อว.แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 พร้อมกันทัว่ ประเทศวันที่ 5 ธันวาคมนี้ มีทง้ั เพลง
พระราชนิพนธ์ และอีกหลากหลายแนวจากการบรรเลง
ของนักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดแสดงถึง 15 วัน
พร้อม “รวมพลัง ทำาความดีถวายพ่อหลวง” เช้าของ
วันที่ 5 ธ.ค. กิจกรรม “Clear and Clean” ทีอ่ นุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) เปิดเผยว่า อว. โดยสำานักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) จะจัดกิจกรรมการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ
5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงส่ง
มอบความสุขให้คนไทยทัว่ ประเทศผ่านบทเพลงพระราช
นิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงพืน้ บ้านและอีกหลากหลาย
แนวเพลง โดยฝีมอื การบรรเลงของนิสติ นักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ทัง้ ในรูปแบบวงซิมโฟนี
ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและวงดนตรี
พืน้ บ้าน ซึง่ จะเริม่ บรรเลงพร้อมกันทัว่ ประเทศในวันที่
5 ธ.ค. เวลา 17.00 น. ในพืน้ ที่ 48 จังหวัด กระจายไป
ทัว่ ทุกภูมภิ าค
รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทีพ่ เิ ศษคือในส่วนของพืน้ ที่

กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดแสดงดนตรีตอ่ เนื่องเป็นระยะเวลาถึง
15 วัน คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 -19 ธ.ค. โดยในวันที่ 5-7 ธ.ค. จะจัดแสดง
ทีล่ านพาร์คพารากอน วันที่ 8-12 ธ.ค. จัดแสดงที่ไอคอนสยามริเวอร์
พาร์ค และวันที่ 13-19 ธ.ค. จัดแสดงทีล่ านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่
ทัง้ 3 แห่งถือเป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นศูนย์กลางและทุกคนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก ส่วนในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดจะจัดแสดงเฉพาะวันที่ 5 ธ.ค.
ทัง้ ในพืน้ ทีข่ องทางมหาวิทยาลัยและพืน้ ทีช่ มุ ชนของทางจังหวัด เช่น
จ.อุดรธานี จัดที่ เวทีกลาง ทุง่ ศรีเมือง จ.อุบลราชธานี จัดที่ เฮือน
กำานัน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุม่ น้าำ โขง ม.อุบลราชธานี
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จ.ลำาปาง จัดที่ ข่วงวัฒนธรรม สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.
ลำาปาง จ.พิษณุโลก จัดทีล่ านพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ม.นเรศวร จ.สุราษฎร์ธานี ที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล และ จ.ปัตตานี ทีล่ านการแสดงริมแม่นาำ้ ปัตตานี เป็นต้น
“การจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่
ชาว อว. ทัง้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมของ อว. ผนึกกำาลัง เพื่อแสดงความสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทาง
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม แต่ยงั ทรง
เป็นศิลปินผูเ้ พียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์
ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอกี ด้วย
ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ศลิ ปินดนตรีอย่างทัว่ หน้า อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สงั คม
และประชาชนชาวไทย สมดังทีพ่ สกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
นอกจากนี้ อว. ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึง่ มีหน่วยงาน
ต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาในกำากับ อว. ทัว่ ประเทศมาร่วมทำา
กิจกรรมจิตอาสาในพืน้ ที่ ภายใต้ “อว.รวมพลัง ทำาความดีถวายพ่อ
หลวง” โดยในช่วงเช้าตัง้ แต่ 10.00. น.ของวันที่ 5 ธ.ค. ผูบ้ ริหาร
และบุคลากรของ อว. จะมาร่วมทำากิจกรรม “Clear and Clean” ที่
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ กรุงเทพฯ
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ากกรอบกฎหมายที่มีอยู แน�นอนวารัฐบาลจะอยูครบเทอม
ในเดือน มี.ค.66 แตการเมืองฝุนตลบขนาดนี้ใครๆ ก็ไม
มั่นใจวาจะอยูไดนานขนาดนั้น จนทําใหสอเอาคํ
�
าถามไปยัด
ปาก นายกฯ “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา วาแนวโนมทิศทาง
จะเปนอยางไร อานแลวพิจารณาความระหวางบรรทัด สุดแตจะ
ตีความกันวาฟนธง หรือแทงกั๊ก “ผมจะ
อยูไปจนถึงป 67 ไดหรือไมละ เม�อไม
ไดก็อยูในตําแหน�งไดถึงป 66 ถาบาน
เมืองสงบสุขเราก็อยูใหจนครบวาระไป
เทานั้นเอง อยาไปมีอุบัติเหตุทางการ
เมืองอะไรขึ้นมาใหมันเกิดความเสียหาย
อะไร บานเมืองจะได ไปได ผมก็ทําอะไร
หลายๆ อยางไวแลว ไมใชทําเพ�อวัน
นี้หรือทําเพ�อคะแนนเสียงของผมดวย
ซ้ํา และทําใหกับประชาชนและประเทศ
ชาติ มีแผนงานในอนาคตไวเยอะ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
แยะไปหมด ลองไปเปรียบเทียบดูแลว
กัน” เม�อถามวา ความตั้งใจของนายกฯ
ตองการอยูใหครบวาระใชหรือไม พล.อ.ประยุทธ ไมตอบคําถามดัง
กลาว แตทําเสียงในลําคอ “อืม อือฮึ” ซักวาถือวาวันนี้เปนนักการ
เมืองเต็มตัวแลวหรือยัง พล.อ.ประยุทธกลาววา “ก็ตองเปน เพราะ
เปนนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็เปนนักการเมือง” •
ออกตัวแรงเพราะมี “ขาวลือ” งัด “ผีลมเจา” ออกมาหลอก
หลอน “โทนี่ วูดซัม” ถึงตางประเทศ จนตองออกมาโพสตเฟซบุก
สวนตัวรายยาว เร�องสังคมไทยที่ขับเคล�อนดวยขาวลือ ชี้ปมคนปลอย
ขาววา พรรคเพ�อไทย พรรคกาวไกล
จะถูกยุบ โดยอางวาตนเองไปสนับสนุน
ขบวนการลมเจา หรือไปอางวามีเงิน
ไหลมาจากตางประเทศไปสูขบวนการ
ลมเจา “สรุปแลวก็จะพาดพิงผมเปน
คนทํา ผมเลยตองขออนุญาตออกมา
เลาใหพี่นองฟงวา ถาใครมีหลักฐานวา
มี โอนเงินมาจากผม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โอนเงินเขาสูขบวนการลมเจา ผมจะให
รางวัลอยางงาม เพราะไมมีทางมี และ
ผมไมเคยโอนเงินมา ไมวาเร�องใดๆ ทั้ง
สิ้น เพราะฉะนั้น ลําพังทํามาหากินและ
ทักษิณ ชินวัตร
ไว ใช ในตางประเทศก็หนักหนาอยูแลว
คงไมคิดจะโอนเงินมาทําอะไร ขาวทั้ง
หลายเปนขาวปลอยที่เปนเท็จอยางสิ้นเชิง สวนเร�องที่ผมจะเขาไป
เกี่ยวของกับการลมเจานั้น ยิ่งเปนเร�องที่ตลกและไมมีมูลแมแตนิด
เดียว เพราะผมเปนคนที่จบโรงเรียนเตรียมทหาร จบโรงเรียน
นายรอยตํารวจ และไดทุนเลาเรียนจาก ก.พ.” •
กาวไปอีกขั้นสําหรับแนวคิดเปด “กาสิโน” ลาสุดสภาผูแทน
ราษฎรเห็นชอบญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
เปดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (เอนเตอรเทนเมนต คอมเพล็กซ) ซึ่ง
ครอบคลุมเร�องดังกลาวดวย ขณะที่
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ซึ่งเคย
นั่งเปนประธานกรรมการศึกษาเร�อง
นี้ตั้งแต “รัฐบาลทักษิณ” บอกวา ที่
การผลักดันไมประสบความสําเร็จนั้น
เพราะเปนการตอสูกันระหวางศีลธรรม
สังคม และเศรษฐกิจ เหมือนกับเร�อง
โควิด-19 ที่เปนการสูกันระหวางเร�อง
สาธารณสุขและเศรษฐกิจ สวนความ
ฝนของ “นักพนัน” จะเปนจริงหรือ
ไม สุดทายก็ตองมาที่รัฐบาล เพราะ
วิษณุ เครืองาม
บางอยางทําไดเลย บางอยางตองออก
กฎหมาย เหมือน กมธ.ตางๆ ไมวา
ศึกษาเร�องอะไร เขาไมสามารถทําเองได เขาจะสงขอเสนอมายัง
รัฐบาล...ดูความเคล�อนไหวในชวงนี้แลวมีกลิ่นวาโครงการดังกลาว
อาจจะเกิดขึ้นจริง •
พรรคประชาธิปตยกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญพรรค
ประชาธิปตย ประจําป 2564 ในวันเสารที่ 18 ธ.ค.64 เวลา
09.30 น. ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ โดยมีวาระการ
ประชุมที่สําคัญ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตําแหน�งที่วาง
ลง จากกรณีนายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ
ลาออกจากตําแหน�งรองหัวหนาพรรค
ภาคใต และกรณีนายอันวาร สาและ
ลาออกจากรองเลขาธิการพรรค โฟกัส
ที่เกาอี้รองหัวหนาพรรค ที่มี 2 ช�อ
แคนดิเดต คือ “ชินวรณ บุณยเกียรติ”
กับ “เดชอิศม ขาวทอง” แตที่แรง
แบบยากที่ใครในพรรคจะแตะเบรกได
คงเปน “นายกชาย-เดชอิศม” ที่ตอนนี้
บารมีแผซาน แถมมีหลากหลายคอน
เนกชันที่เหนียวแน�นอยูในแวดวงผู
กวางขวาง •
เดชอิศม ขาวทอง
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เรียบรอย แตตอนนี้ก็มีขาวลือตํารวจกลุมที่ ไปฝกหลัก
สูตรแถวๆ โคราชติดเชื้อโควิดอีกแลว เท็จจริงอยางไร
คงตองรอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชี้แจงแถลงไข •
งามไสจริงๆ สีกากี 2 พื้นที่ มีแตเร�องฉาวโฉ
ชนิดที่ตองหาปบมาคลุมหัว รายแรกคลิปตํารวจ
สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี คุมตัวชายคนหนึ่งที่เดินเซไป
ายงานตัวเขารับตําแหน�งใหมเรียบรอย
มาใสกุญแจมือไพลหลังขึ้นรถกระบะ เพราะคิดวา
ผูกํากับการ (ผกก.) และรองผูบังคับการ
เมาสุราหรือเมายา พาตัวไปโรงพัก ทั้งๆ ที่ชายคนดัง
(รอง ผบก.) ปายแดง ที่ ไดรับการแตงตั้ง
กลาวขี่รถมอเตอร ไซคทางตรงปกติ แตถูกคูกรณีชน
วาระประจําป 2564 เม�อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผานมา ตอนนี้ก็ แลวหนีจนบาดเจ็บสาหัส ทําใหเดินโซซัดโซเซ สุดทาย
เหลือเพียง นายพัน ล็อตสอง ระดับสารวัตร (สว.)
ไปอยู โรงพักอาการไมดี เลือดไหลออกจมูกสุดทายเสีย
และรองผูกํากับการ (รอง ผกก.) ที่เดิมตองมีผลพรอม
ชีวิต จนญาติออกมารองขอความเปนธรรม เหตุใด
กันในวันที่ 1 ธ.ค. แตตองโดนโรคเล�อนไปเปนวันที่
ตํารวจไมนําตัวสงโรงพยาบาลกอน อีกคลิปเพจ “อีซอ
7 ธ.ค. ตามหนังสือที่ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ขยี้ขาว” นําเสนอคลิปภาพการเจรจากันที่บานพักแหง
ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล (ผบช.สกพ.) แจงใหทุก หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย เปนการเจรจาการทวงคาหวย
หน�วยทราบ ดวยเหตุผล “เน�องจากวันมีผลบังคับใชของ ใตดิน ที่แทงกับภรรยานายตํารวจทานหนึ่งในจังหวัด
คําสั่งแตงตั้งมีความกระชั้นชิด อาจสงผลกระทบตอ
บุรีรัมย โดยมีนายตํารวจเปนประธานในการไกลเกลี่ย
การปฏิบัติหนาที่ในภาพรวม ประกอบกับ ตร.มีภารกิจ
เพ�อหาขอยุติ จนหลายคนสงสัยตํารวจไลจับหวยใตดิน
จัดการทดสอบคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน
กันทั้งประเทศ เหตุใดตํารวจที่บุรีรัมยเมียถึงตั้งโตะ
เพ�อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใน
รับแทงหวยใตดินได ภาพพจนองคกรตํารวจเสียหาย
วันจันทรที่ 6 ธ.ค.64 ซึ่งกระทบกับการจัดกําลังพลของ
ขนาดนี้ บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค
เจาหนาที่หน�วยตางๆ ในการควบคุมการทดสอบ ดังนั้น
โฆษก ตร. ไมคิดจะออกมาอธิบายหน�อยหรือ •
เพ�อใหการปฏิบัติราชการในภาพรวมเปนไปดวยความ
ทราบขาวเคร�องบินขับไลแบบ F-5F ประสบ
เรียบรอย ตร. จึงมีบันทึกลง 29 พ.ย.64 ใหเปลี่ยนแปลง อุบัติเหตุระหวางปฏิบัติภารกิจฝกบินในพื้นที่อําเภอ
กําหนดวันมีผลบังคับใช ในคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจ
ระดับ สว.และ รอง ผกก. วาระประจําป 2564 จากเดิม
ใหมีผลบังคับใชพรอมกันใน 1 ธ.ค.64 เปลี่ยนแปลงเปน
ใหมีผลบังคับใชพรอมกันใน 7 ธ.ค.64” •
วาดวยเหตุตามที่ ผบช.สกพ. แจงก็เขาใจ แตสิ่งที่
สงสัยคือตอนที่ ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข
แมทัพใหญสีกากี เซ็นหนังสือใหทําคําสั่ง พรอมกําหนด
วันคําสั่งแตงตั้งตํารวจระดับ นายพัน มีผลบังคับใช
พรอมกันทุกระดับวันที่ 1 ธ.ค. ไมรูหรือวาวันที่ 6 ธ.ค.64
จะมีการทดสอบคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เพ�อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ที่
หน�วยตางๆ ตองใชกําลังเจาหนาที่ หรือเพิ่งมารูเม�อวันที่
พล.ต.ต.ยิ่งยศ
พล.ต.อ.สุวัฒน
29 พ.ย. ที่คําสั่งแตงตั้งระดับ สว.และรอง ผกก. กําลัง
เทพจํานงค
แจ
ง
ยอดสุ
ข
ใกลจะมีผล เหลา “สีกากี” ตางเปนงง ระดับ ผูบริหาร
หน�วย จะไมรูปฏิทินการบริหารงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ดูจะแปลกๆ ยิ่งตอนนี้ขาวลือ ขาวเมาธ ใน
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย
แวดวงสีกากียิ่งแรง ในเร�องแบงเกาอี้กันไมลงตัว ถึง
ผูบัญชาการทหารอากาศ ก็เดินทางไปยังกองบิน
ขนาด “นายพลใหญ” ออกฤทธิ์ ออกเดช ปวนบัญชีแตง 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในวันเดียวกันทันที เพ�อ
ตั้งกันจนวุนวายไปหมด ก็ยิ่งทําให ลูกนอง พานคิดกัน
เยี่ยมเยียนสรางขวัญกําลังใจใหนักบินและขาราชการ
ไปเร�อยจะเกี่ยวกันหรือไม อยางไร เพราะยุทธจักรโลเงิน ฝูงบิน 211 กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ที่อยูระหวาง
ตางก็รับรู หากคําสั่งไมออก หากคําสั่งไมมีผลบังคับใช
การเตรียม ซึ่งเปนฝูงบินที่ น.ท.สุทธิเมธ อวมมา
ตอให ไปไหวศาล ไปไหวเจาที่ ขนของเขาหองทํางาน กิน นักบินที่ประสบอุบัติเหตุดังกลาวประจําการอยู โดย
เลี้ยงกันแลว ก็ยังตองเก็บกระเปาเปลี่ยนโผ เปลี่ยนตัว
“บิ๊กปอง” ไดกลาววา “ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ลวน
กันไดตลอดเวลา หาความแน�นอนไมไดจริงๆ •
ไมมีใครอยากใหเกิด อุบัติเหตุครั้งนี้ ทําใหกองทัพ
เม�อชวงกลางเดือน พ.ย. ศูนยฝกอบรมตํารวจ
อากาศตองสูญเสียอากาศยานอันเปนที่รักไป นับเปน
ภูธรภาค 7 ก็พบเหลานักเรียนนายสิบตํารวจติดเชื้อ
เร�องที่น�าเสียดาย แตผูบัญชาการทหารอากาศเปน
โควิดไป 180 กวานาย จนศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
หวงนักบินมากกวา เพราะชีวิตเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ภาค 7 ตองออกเอกสารประชาสัมพันธชี้แจงวา
ในความโชคราย แตเรายังไดรับขาวดีคือ นักบิน
ศฝร.ภ.7 ไดทําการสุมตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตํารวจที่ ทําการดีดตัวออกมาอยางปลอดภัย นั่นคือที่สุดของทุก
มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน�นหนาอก สิ่งทุกอยาง และพรอมจะดูแลขวัญกําลังใจของนักบิน
โดยใชชุดตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อ
และขาราชการ” F-5 ลํานี้เพิ่งปรับปรุงไปเม�อ 2 ปที่
รวม 39 นาย และในวันที่ 19-20 พ.ย.64 ทีมเจาหนาที่ ผานมา โดนยืดอายุชั่วโมงบินไปอีกให ใช ไดถึง 60 ป
รพ.ปากทอไดเขามาดําเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อ ซึ่งปจจุบันมีอายุการใชงานแลว 42 ป
รวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏวานักเรียนนายสิบ
เปนโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ตํารวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แมครัว 14 คน
ทุกป ที่จะพาส�อมวลชนสวนกลางลงพื้นที่ดูการทํางาน
ติดเชื้อ 3 คน ครูฝกและตํารวจรักษาการณ 17 นาย
ของทหารเหลาทัพตางๆ สัปดาที่ผานมา โครงการ
ไมพบเชื้อแตอยางใด รวมผูติดเชื้อทั้งสิ้น 182 ราย ทุก ประชาสัมพันธสนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน
รายไดรับการดูแลรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุข
พ.อ.จักรกริศน เจริญโชติกาญจน รองผูอํานวยการ
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สํานักประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหาร นําคณะ
ไปลงไปรับฟงขอมูลที่ ฉก.จงอางศึก ดูแลพื้นที่ชายแดน
ดาน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยมี ผูการกิ๊ฟ-พ.อ.อัษฎาวุธ
ปนยารชุน ผบ.ฉก.จงอางศึก กับ รองกอง-พ.อ.พงศ
พัฒน หองสินหลาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึกพาเขาพื้นที่
“เวิ้ง 10 ศพ” ต.เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ สาธิตการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการปองกันชายแดน ในภารกิจ
ลาดตระเวนเฝาระวัง-จับกุมผูลักลอบเขาเมือง จาก
บานมูดอง อ.มะริด เมียนมา ขามเทือกเขาตะนาวศรี
เขามาฝงไทย ภารกิจเฉพาะครั้งนี้ทหารทํางานรวมกับ
หลายหน�วย ทั้ง ตชด.146 ตม. ศุลกากร ฝายปกครอง
ที่ผานมางาน “การขาว” ผสมผสานกับเคร�องทุนแรง
ที่เปนอุปกรณพิเศษใชตรวจการณ ชวยเจาหนาที่ใน
การทํางานไดเปนอยางมาก และชวงสัปดาหนี้ “บิ๊กบี้”
พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ.ลงพื้นที่พบปะ
เยี่ยมเยียนกําลังพลในชวงกอนปใหม •
แวะเวียนไปที่กองบิน 5 อาวมะนาว จ.ประจวบ
คีรีขันธ กําลังเตรียมงานใหญ รําลึก 80 ปสดุดีวีรชน
สงครามเอเชียมหาบูรพา ที่จะจัดขึ้นวันที่ 8 ธ.ค.นี้ โดย
เสธ.แทง-น.อ.สามารถ วองทรงเจริญ เสนาธิการกอง
บิน 5 ระบุวา ปนี้ครบรอบ 50 ปพอดีของเคร�องบิน
AU-23 Peacemaker รับภารกิจมาตั้งแตยุคสงครามเย็น
มาขณะนี้ยังคงทําการบินไดหลากหลายภารกิจ เชน ถาย
ภาพทางอากาศชวงเกิดภัยพิบัติตางๆ ดวยกลอง FLIR
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พล.อ.อ.นภาเดช
ธูปะเตมีย

พ.อ.อัษฎาวุธ
ปนยารชุน

ที่ถายภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน ชวงที่เกิดอุทกภัย
สามารถสนับสนุนหน�วยงานภาคพื้นในการเขาบรรเทา
สาธารณภัยชวยเหลือประชาชน พรอมยังติดอุปกรณ
ทําฝนหลวง พรอมยังบินลงใต ในภารกิจสนับสนุน ฉก.9
สนามบินบอทอง ปตตานี ปจจุบันอยูระหวางการทยอย
ปรับปรุงสมรรถนะขีดความสามารถ ในสวนของจอแสดง
ผลการบินใหเปนระบบดิจิทัลทั้ง 12 เคร�อง โดยมี TAI กับ
RV Connex ดําเนินการ แมจะเปนเคร�องบินเกาแตมีการ
ซอมบํารุงตามวงรอบ พรอมทําการบินรับใชชาติอยู •
เริ่มแลวสําหรับการฝกประจําปของ หน�วย
บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง (สอรฝ.) โดย
มี พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผบ.สอรฝ.เปดการฝกไปเม�อ
สัปดาหที่ผานมา ครั้งนี้เนนการฝกตามหลักปฏิบัติที่ถูก
ตองตามขั้นตอน และมีการวัดผลการฝกที่เปนมาตรฐาน
เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการฝก มีกําลังพลเขา
รวมการฝกในทุกระดับ เพ�อดํารงความพรอมรบของ
หน�วยในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการใชกําลัง
ของกองทัพเรือ สําหรับการฝกในครั้งนี้ จะเปนการ
ตรวจสอบความพรอมรบในระดับตางๆ ทั้งทางดานองค
บุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธี พรอมทั้งหลักปฏิบัติ
ตางๆ ของหน�วยตอไป โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย
ของกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณเปนสําคัญ โดยให
ดํารงการฝกที่วา รบอยางไร ฝกอยางนั้น •
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4 บทความ

จากเมืองคริสตสูเมืองพุทธ
เขาไมเกงภาษาอังกฤษ แตคลองญี่ปุน คุยกันไดครูหนึ่งผมก็จับสังเกต
อาการไดวามือไมออกตุงติ้ง จัดระเบียบหนากากบอย แลวก็เสยผม
ตอดวยทําทาเอาปลายผมดานขางทัดใบหู ทั้งที่ผมสั้นไมมีใหทัด ถาม
ช�อผมและถามความหมายของช�อ ผมเลยตองถามช�อเขาบาง ไดรับคํา
าซิมการด 200 รูป คาทําใหซิมการดใชงานได
150 รูป คาโทร 60 นาที 200 รูป คาอินเทอรเน็ต ตอบวาช�อ “นิรันดร”
ผมทายความหมาย “แปลวา Eternity ใชไหม” เขาไมเขาใจ
4 GB 300 รูป รวมทั้งหมด 850 รูป” คือคํา
อธิบายคาใชจายการเปดเบอร โทรโดยหนุมเจาราน ผมเลยพูดใหม “Forever น�ะ”
“ไมใช ช�อของไอแปลวา Blue sky” ทําใหผมคิดถึงสตรีชาว
ขายของชําเล็กๆ ขนาด 1 คูหาจิ๋ว แตเปนตัวแทน
ญี่ปุนคนหนึ่งที่ชอ� “โซระ อาโออิ” แปลวาบลูสกายเชนกัน แตผมไม
ขายซิมการดพรอมแพ็กเกจมือถือของ Dialog ยักษ ใหญส�อสารของ
ไดพูดอะไรออกมา บอกไปแตวา “บลูสกายก็เปนอะไรที่ฟอรเอฟเวอร
ศรีลังกา
ผมตกลงตามนั้น เขาขอมือถือไปใสซิมใหม แตะปุมคําสั่ง เล�อน เหมือนกันนะ”
คุยไปสักพัก เขาบอกวาจะกลับไปญี่ปุนตนปหนาเพ�อแตงงาน
ขึ้นเล�อนลงดวยความชํานาญ ทั้งที่เปนภาษาไทย แตเขาเดาไดถูกหมด
ผมไมคิดวากฎหมายญี่ปุนอนุญาตใหทําได แตไมไดพูดออกไป
เพราะจําตําแหน�งการเรียงลําดับขอความคําสั่งไดอยางแมนยํา
หลังแตงงานเขาจะพา “มายไวฟ” มาอยูศรีลังกา ทําอาชีพสง
“มารก แอนโทนี” ผูเปนคนขับตุกๆ ตลอดบายนี้ของผมลอง
ใช โทรศัพทรุนกดปุมแบบดั้งเดิมโทรเขาเบอร ใหมของผม แลวบอกวา ออกดวยกัน เวลานี้เขาก็สงออกพวกน้ํามันงา น้ํามันมะพราวไปญี่ปุน
ผมสะกิดใจตรงคําวา “มายไวฟ” แตก็ไมไดพูดอะไรออกไป
“นั่นเบอรของไอ บันทึกไวเสียสิ”
เขาเองคงคิดวาผมสงสัยอะไรบางอยาง และเพ�อใหความจริงกระจาง
สายๆ วันตอมาผมเช็กเอาตจากเกสตเฮาส บานหลังใหญใน
สไตล โคโลเนียล เห็นมีหองพักอยูหลายหอง แตไมมี
ลูกนอง ไดรับคําตอบจากมาดามริตาผูเปนเจาของ
วา กอนนี้มีบุตรสาว 2 คนคอยชวยงาน แตหลังการ
ระบาดของโควิด-19 ทั้งคูก็ไมจําเปนตองชวย แยก
ยายไปทํางานอ�นของตัว เกสตเฮาสของเธอเพิ่งจะกลับ
มาเปดไดเพียง 1 เดือน หลังรัฐบาลเปดใหนักทอง
เที่ยวตางชาติเขามาได เวลานี้แขกผูเขาพักยังไมมาก
ยังไมเหลือบากวาแรงของเธอและมิสเตอรมารคัสผู
เปนสามี
ช�อที่ผมยกมา ทั้ง “มารก แอนโทนี” และ
สามี-ภรรยาเจาของที่พัก ลวนเปนชาวสิงหล-ศรี
ลังกา แตมีช�อเปนตะวันตก เพราะลวนนับถือศาสนา
คริสต และในเมืองนีกอมโบนี้มีชาวคริสตอยูถึง 70
เปอรเซ็นตของประชากร สวนใหญเปนคาทอลิก
มารก แอนโทนี โมวา “ถากรุงโรมคืออันดับ 1 นีกอม
มุมหนึ่งในวันฟาใสที่กรุงโคลัมโบ
โบก็อันดับ 2 ละ”
นอกจากโบสถคริสตที่มีอยูทั่วเมืองนีกอมโบ
แลว ตามสามแยก-สี่แยกก็จะมีรูปปนพระเยซู ไมก็พระแมมารี ตั้งอยู ชัด เขาหยิบมือถือขึ้นมาเปดใหดูรูปวาที่ภรรยา ผมรูสึกต�นเตน
“ดีส อิส มาย ฟอองเซ วิท เฮอร เบิรด” เขาอธิบายตอวาเปน
สะทอนขอมูลที่ผมกลาวไว ในบรรทัดกอน ใหรูวาเมืองนี้คนสวนใหญ
นกที่พูดได
นับถือศาสนาใด และหลังจากนั้นก็ไดเห็นวาทุกเมืองในศรีลังกามีรูป
โชคดีที่ผมไมไดพูดสิ่งที่สงสัยออกไปสักขอเดียว เจาของนกเปน
เคารพทางศาสนาตั้งอยูตามสามแยก-สี่แยก ตามศาสนิกชนสวนใหญ
สุภาพสตรี แต...ผมควรโลงใจ หรือหนักใจตอไปดี
ของแตละเมือง
“ยู โนว ดีส เบิรด อิน อิงลิช?” นิรันดรถาม
ผมแบกกระเปาไปหนาปากซอย ผิดหวังนิดหน�อยที่ ไมเจอ
ผมขอดูใหม เพราะตอนแรกตั้งใจดูเฉพาะคูหมั้นของเขา เห็น
“มารก แอนโทนี” ในละแวกรัศมีทําการของเขา วานนี้เขาสัญญาวา
ภาพนกสีขาว เขาบอกวาพูดได
จะไปสงผมที่สถานีรถไฟนีกอมโบเพ�อเดินทางเขากรุงโคลัมโบ แถม
“งั้นก็คงเปน Albino parakeet” ผมเดาวาน�าจะเปนนกหงส
ยังบอกวาจะไมคิดเงินเพิ่มจากที่ ไดรับไป 3,000 รูป เขาคงไปสงผู
หยกเผือก หรือนกแกวเล็กเผือก
โดยสารที่ ไหนสักแหง แตผมไมรอ เพราะไมอยากพลาดรถไฟเที่ยว
“ใชๆ แพระคีท” นิรันดรพยักหนา
10.25 น. ไมเชนนั้นจะตองรออีก 2 ชั่วโมงกวา
มิสเตอรบลูสกาย สามีในอนาคตอันใกลของสาวญี่ปุนเจาของ
ตุก ๆ คันหนึง่ วิง่ เขามาจอด ตกลงราคากันที่ 200 รูป ขึน้ ไปนัง่
พรอมกระเปาเรียบรอยแลว แตรถสตารทไมตดิ มีคนมาชวยเข็นสตารท นกเผือกพูดไดขอเฟซบุกของผม สงขอความมาทักทายทันที ใกลถึง
หันไปดู คนเข็นคือ “มารก แอนโทนี” ดีใจที่ไดเจอเขา และดีใจยิง่ กวาที่ สถานีมาราดานา เขาลุกขึ้น จัดเสื้อยืดใหเขาที่ ทําทาเอาปลายผมทัด
ใบหู หันมาโบกมือลาแลวเดินลงจากรถไฟ ทวาตลอดเวลาที่อยูในศรี
เขาเปลีย่ นเสือ้ สองวันกอนเขาใสซาํ้ โปโลสีฟา วันนี้โปโลสีเหลือง
ใชเวลาเข็นสตารทอยูนานก็ไมติด จนผมหวั่นๆ วาจะตกรถไฟ ลังกา ผมไมไดรับขอความจากเขาอีกเลย จนใกลจะบินกลับเมืองไทย
ผมสงขอความมากลาวลา เขาจึงตอบมาเปนชุดใหญ
สุดทายลุงคนขับยอมแพ มารก แอนโทนี ไดทําหนาที่ของเขาอีกครั้ง
เกือบๆ เที่ยงรถไฟเขาจอดที่สถานี โคลัมโบฟอรต หรือปอม
ผมแบกกระเปาไปขึ้นตุกๆ ของมารก แอนโทนี เขาไปนั่งปุบเขาก็พูด
ขึ้นวา “ลุงคนนั้นแกเมาตั้งแตเชา” เขาทํานอง รถก็เกา คนก็แก แถม โคลัมโบ ปลายทางของขบวน ผมนึกวาจะไดเก็บตั๋วรถไฟเปนที่ระลึก
ที่ ไหนไดเจาหนาที่เรียกคืนกอนเดินออกจากสถานีหมดทุกคน เชน
เมาอีกตางหาก
เดียวกับรถไฟทุกขบวนที่ผมโดยสารหลังจากนั้น เขาใจวาในอดีตคงมี
มารก แอนโทนี ทําเวลาไดดีมาก ถึงสถานีรถไฟผมย�นใหเขา
200 รูป เขาคงคิดวาผมลืมไปแลววาเขาสัญญาจะมาสงฟรี แตก็รับไป คนแอบขึ้นฟรีระหวางทางอยูบอยๆ
หนาสถานีมีพระพุทธรูปตั้งอยู ไมหางกันคืออนุสาวรีย “เฮนรี
แบบเขินๆ หลังจากวันนี้ผมไมเคยโทรหามารก แอนโทนี แตเขาโทร
สตีล โอลคอต” ชาวอเมริกันผูมีชีวิตพลิกผันอุทิศตนใหกับพุทธศาสนา
หาผมทุกวันตลอดเวลาที่อยูในศรีลังกา
ในศรีลังกาชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20
รถไฟขบวนของผม ตนทางมาจาก “ชิเลา” เมืองชายทะเล
ตุกๆ ที่หนาสถานีรถไฟเรียก 400 รูป ผมบอกวาระยะทางแค
ตอนกลางของศรีลังกาฝงตะวันตก เมืองนีกอมโบอยูกึ่งกลางระหวาง
2 กิโลเองนะ เขาลดใหเหลือ 300 รูป บอกวาราคาคนทองถิ่น ตอน
ชิเลาและโคลัมโบ เปนรถไฟชานเมือง ช�อวา Colombo Commuter
หลังจึงไดรูวาแพงเกินความจริงไป 3 เทา
จอดทุกสถานี ภายในมีลักษณะเปนที่นั่งหันหนาเขาหากันคลาย
ออกจากหนาสถานีรถไฟ ตุกๆ ขับตรงไปไดสักพักเลี้ยวซาย สี่
รถไฟฟาบานเรา พื้นที่สําหรับยืนมีมากกวานั่ง แตเที่ยวนี้ผู โดยสารไม
แยกถัดมาเจดียทรงระฆังคว่ําตั้งอยูแทบจะกลางสี่แยก ถึงที่พักบน
เต็ม นั่งกันแบบหลวมๆ ขวามือของผมเปนหนุมศรีลังกา เขาทักทาย
ถนนยูเนียนเพลส ผลักประตูเขาไปก็เจอพระพุทธรูปตั้งอยูใกลๆ
ทันทีที่ผมนั่งลงพรอมหนีบเปใบใหญไวระหวางขาไดอยางมั่นคง วาง
เคานเตอรเช็กอิน
เปใบเล็กไวบนใบใหญ
ระหวางเช็กอินมีแขกรวมโรงแรมสงเสียงมาทักทายจากมุมหนึ่ง
เขาใชชีวิตอยูที่ญี่ปุนหลายป ตั้งแตเรียนมหาวิทยาลัยจนจบ
คุยไปคุยมาจึงไดรูวาเขาเปนส�อมวลชนอยูที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร
ออกมาทํางาน กลับมาศรีลังกาชวงโควิดแลวก็ยังไมไดกลับไปญี่ปุน
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วัดสีมา มาลากา สวนหนึ่งของวัดคงคาราม นิกายสยามวงศ
ผมเดาวา Al Jazeera เขาแปลกใจ พูดกลับมาวา “รู ไดอยางไร?” ผม
บอกวาส�อจากกาตารที่รูจักก็มีอยูแค Al Jazeera เดาไปอยางนั้นเอง
เขาเปนชาวบังกลาเทศ หนากากอนามัยสวมบางไมสวมบาง จึง
พอเห็นใบหนา เดาอายุไดวา อยูท ร่ี ะหวาง 45-50 ป ทําขาวใหกบั ทีวชี อ ง
ของรัฐบาลบังกลาเทศ และไปเปนส�อมวลชนฟรีแลนซ ใหกบั อัลจาซีรา
เลาวาเคยไปทําขาวในอัฟกานิสถาน 2 วัน ไมกลากินขาว เพราะกลัวถูก
วางยาพิษ กินแตขนมปงกับน้าํ ทีซ่ อ้ื ตุนและซอนไว ในเสือ้
ชวงสัปดาหนี้มาทําขาวการแขงขันฟุตบอลรายการสี่เสา ชาติ
ที่รวมแขงขัน ไดแก ศรีลังกา บังกลาเทศ มัลดีฟส และเซเชลส เย็น
นี้จะเปนนัดชิงชนะเลิศระหวางศรีลังกาเจาภาพกับเซเชลส (ศรีลังกา
แพ ใหกับเซเชลส ในการดวลจุดโทษชี้ขาดหลังเสมอในเวลาปกติ 3-3)
“จันนี อินฟนติโน” ประธานฟฟาจะมาชมการแขงขันดวย เขาจะย�น
ไมโครโฟนสัมภาษณดวยตัวเอง
ผมถามวาทีมงานอยูไหน เขาตอบวาพวกนั้นมาจากบังกลาเทศ
พักกันคนละโรงแรม ผมคุยกับเขาอีกสองสามครั้งหลังจากนั้น ดูออก
วาเปนคนขี้ โมหน�อยๆ ซึ่งเปนธรรมดาของนักขาวฟรีแลนซที่มาจาก
ตางประเทศ เราสามารถพบเห็นไดมากมายในกรุงเทพมหานคร
ราวบาย 2 หลังแซนดวิชแบบซับมารีนและกาแฟดับเบิลเอส
เปรสโซที่ราน Barista ไมไกลจากโรงแรม ผมเดินไปที่ทะเลสาบเบรา
(Beira Lake) ลงสะพานเขาวัดกลางน้ําช�อ “สีมา มาลากา” วัดนี้
เปนสวนหนึ่งของวัดคงคาราม วัดของนิกายสยามวงศที่อยูหางจาก
ทะเลสาบไปทางซายมือประมาณ 200 เมตร คาตั๋วเขาวัด 400 รูป
ใชเขาวัดคงคารามได
พื้นที่ของวัดสีมา มาลากา ขนาดคอนขางเล็ก ดานหนาทางเขา
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท มีอาคารหรือศาลาอยู 3 หลัง ภายใน
ศาลาหลังกลางหรือหลังหลักประดิษฐานพระพุทธรูปจากศิลปะหลาก
หลายชาติ ภายนอกเปนพระพุทธรูปนั่งในปางตางๆ รอบศาลา หลัง
ขวามือมีขนาดเล็กกวามาก เก็บพระไตรปฎก และทางดานซายเปน
หลังที่อยูติดกับตนโพธิ์ซึ่งตอนกิ่งมาจากพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธ
ปุระ วัดนี้เหมาะกับการนั่งสมาธิและพักผอนหาความสงบ เริ่มสราง
เม�อปลายคริสตศตวรรษที่ 19 แตเม�อเกือบ 50 ปกอนโครงสราง
คอยๆ จมลงน้ํา “เจฟฟรีย บาวา” สถาปนิกระดับโลกชาวศรีลังกาได
ออกแบบใหม และผูออกทุนกอสรางคือสามีภรรยาชาวมุสลิมตระกูลมู
ซาจี อุทิศใหกับบุตรชายผูลวงลับ

มีคนตะโกนไลหลังมาวาใหถอดรองเทากอนเขาวัด แลวเจาของ
เสียงก็เดินตามเขามาประชิด เปนชายวัยกลางคน รูปรางอวน หัวโลน
พยายามจะอธิบายขอมูลของวัด แลวก็เรียกใหผมเดินตามไปริมศาลา
หลังหลักของวัด เขาชี้ ไปทางกลุมตึกสูงยานโคลัมโบฟอรต พรอม
พูดวา “ไชนีสสรางทั้งนั้น คุณควรภูมิใจ” ผมจึงตองรีบบอกวา “ไอ
เปนคนไทย” นาอวนยิ่งชอบ เดินตามไมลดละ ฝนตกลงมา ผมรีบวิ่ง
เขาไปในศาลา เขาก็ยังตามมาบรรยาย
หากมีคนเขามาคุยกับทานตามสถานที่ยอดนิยมของนักทอง
เที่ยวในศรีลังกา สามารถสรุปไดเลยวาทานกําลังคุยกับไกด อาจจะ
เปนไกดมีใบอนุญาตหรือไมมีก็ได สวนมากแลวพวกเขาจะไมแนะนํา
ตัวเอง ไมบอกราคา ไมอะไรทั้งสิ้น ไกออนอยางผมก็เคยหลงกลอยู
ครั้งหนึ่ง นึกวาตาลุงที่เมืองแคนดี้แกรักศาสนาและชอบพอคนไทย
เปนพิเศษ อาสาใหขอมูล ทําบุญใหกับวัด ยังดีที่แกใจดี ไมมีพิษมีภัย
และออกไปทางตลกปนน�าสงสาร (ไวจะเลาในโอกาสตอไป)
ไกดจํานวนมากขับตุกๆ หรือจะพูดใหถูกก็คือคนขับตุกๆ ที่เปน
ไกด ไปดวย คุณนาอวนคนนี้ก็คือหนึ่งในนั้น หากจับลูกคาไดแลวก็จะ
เขาแผนพาไปทัวรรอบเมือง แลวลงทายที่รานอัญมณี-เคร�องประดับ
และรานขายชา
ผมเริ่มรําคาญนาอวนขึ้นมาเลยบอกเขาไปตรงๆ วาไมตองการ
ไกด อยูเดี๋ยวเดียวก็จะไปแลว วัดคงคารามจะมาใหมตอนค่ํา (วัดปด
4 ทุม เก็บตั๋วไว ใช ได ในวันเดียวกัน) ผมพูดย้ํา 2 ครั้ง แกก็เดินตาก
ฝนออกไป
ในศาลาที่ผมหลบฝนนี้มีขอมูลการเสด็จมายังศรีลังกาของ
พระพุทธเจาที่ระบุวาเกิดขึ้นอยางนอย 3 ครั้ง มีภาพพุทธศาสนสถาน
ตางๆ ที่ ไดสรางขึ้นเพ�อถวายความรําลึกและเปนพุทธบูชา มีที่ใดบาง
นั้นเห็นทีจะตองยกยอดไวกลาวในโอกาสตอไป
ฝนหยุด ผมเดินออกจากวัด ขามสะพานไปยังบาทวิถีริมถนน
Sir James Pieris Mawatha มุงหนากลับโรงแรม ตุกๆ คันหนึ่งวิ่งเขา
มาจอดขางๆ แลวรีบลงมาประกบ “ทานครับ ทานไมตองตกใจ ผมแค
จะชวยบอกทานวาทานยังไมได ไปวัดคงคารามนะ ตั๋วที่ทานซื้อใช ได”
ผมตอบไปวาจะมาใหมตอนค่ํา เขารีบเขาเร�อง “ทัวรเมืองกับ
ผมไหม คิดแค 1,000 รูปเทานั้น” ผมรูสึกวาเขาตรงไปตรงมาดี และ
มองแววตาแลวพอเช�อใจได
ในตอนหนา เขาจะเปนพระเอก.

รัสเซียรื้อถอน ‘คุกขังวาฬ’ อื้อฉาว
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ถายภาพทางอากาศวาฬเบลูกาที่ศูนยวิจัยพิพิธภัณฑสัตวน้ําพรีมอรสกี บนเกาะรุสสกี เมืองวลาดิวอสต็อก เม�อ 14 พ.ค.2563

สเซียรื้อถอนสถานที่อื้อฉาวที่รูจักในช�อ “คุกขังวาฬ” ที่
นําสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดนี้หลายสิบตัวมาอยูรวมกันใน
สภาพคับแคบ ทําใหนานาชาติโกรธเคืองและเรียกรองให
ปลอยวาฬเหลานี้คืนสูธรรมชาติ
วาฬเกือบ 100 ตัวถูกนํามาขังไว ในสถานที่ลับที่อาวเซรดยา
ยา ใกลเมืองนาคอดกา ทางตะวันออกไกลของรัสเซียในป 2561
กอนที่วาฬเหลานี้จะไดรับการปลอยไปในป 2562 หลังการรณรงค
อยางจริงจังของกลุมสิทธิสัตวและกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
วาฬเหลานี้ถูกจับมาขังไวเพ�อสงไปแสดงในสวนน้ํา
สํานักงานอัยการสิง่ แวดลอมของอามูรเ บซินในตะวันออกไกล
ของรัสเซีย แถลงเม�อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคมวา คุกขังวาฬไดรับ
การรื้อถอนอยางสมบูรณแลว เพ�อปองกันการลักลอบนําสัตวทะเล
มากักขังไวอยางผิดกฎหมายอีก สิ่งกอสรางลอยน้ําจึงถูกรื้อถอน
และเคล�อนยายไปยังอูตอเรือ
กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมยินดีกับขาวนี้
ดมิตรี ลีซีเชน หัวหนาองคกรเอ็นจี โอ Sakhalin Watch ซึ่ง

พิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเลที่เมืองโนโวซีบีสค รัสเซีย
เม�อ 27 ก.พ.2564
เปนองคกรที่นําการรณรงคตอตานคุกขังวาฬแหงนี้ กลาววา ควร
รื้อถอนคุกวาฬแหงนี้มานานแลว เราใชความพยายามอยางมากใน
การปดสถานที่แหงนี้และปลอยวาฬที่ โดนกักขัง
วาฬทั้งหมดที่ โดนขังในคุกแหงนี้รวมถึงวาฬเบลูกา หรือวาฬ
ขาว 77 ตัว ที่ขณะนี้นําไปปลอยคืนสูธรรมชาติแลว
ลีซีเชนกลาววา ปฏิบัติการนําวาฬเหลานี้ ไปปลอยยาก
ลําบากมาก เน�องจากวาฬสวนใหญเปนวาฬอายุนอยที่ยังไม
สามารถปรับตัวใหเขากับชีวิตตามธรรมชาติ ทําใหตองนํามาเขา
โครงการฟนฟูกอนนํามาปลอยลงทะเลโอค็อตสค ซึ่งเปนทะเลที่กั้น
น�านน้ําของคาบสมุทรตะวันออกไกลของรัสเซียกับญี่ปุน
หัวหนาเอ็นจี โอกลุมนี้บอกดวยวา คุกขังวาฬแหงนี้เปนเพียง
สถานที่เดียวในรัสเซียที่ ไดรับการเปดเผย แตรัสเซียยังมีอีกหลาย
สถานที่ซึ่งนําสัตวทะเลขนาดใหญมาขังไว ในสภาพที่เลวราย กอน
นําไปแสดงในพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเล
วาฬหลายตัวที่ถูกขังไวที่อาวเซรดยายา ถูกสงไปที่สวนน้ําใน
จีน.
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ตางประเทศ 5

ยุทธศาสตรจีนในมุมมองของสหรัฐ 2021
เปาหมายของจีนคือพัฒนากองทัพที่ทัดเทียมหรือเหนือกวาสหรัฐ สอดรับกับการพัฒนา
ประเทศ ฟนฟูชาติจีนใหยิ่งใหญอีกครั้ง ตั้งเปาสําเร็จภายในป 2049

www.chanchaivision.com

ต

นเดือนพฤศจิกายน กระทรวงกลาโหมสหรัฐเสนอ
รายงานความกาวหนาทางทหารและความมั่นคงของ
จีนตามขอมูลและมุมมองของตน ช�อ “Military and
Security Developments Involving the People’s Republic of
China (PRC) 2021” ในบท Understanding China’s Strategy
มีสาระสําคัญดังนี้
เปาหมายยุทธศาสตรจีนคือฟนฟูชาติจีนใหยิ่งใหญอีกครั้ง
ตั้งเปาสําเร็จภายใน ค.ศ.2049 เปนสวนหนึ่งของ “ความฝนจีน”
สรางสังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน (socialism with Chinese
characteristics) โดยมีพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนแกนนํา
จีนตองการมีอิทธิพลโลกเทียบเทาหรือมากกวาสหรัฐ
ปรับเปลี่ยนระเบียบระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอระบบ
อํานาจนิยมปกกิ่ง (Beijing’s authoritarian system) ขอริเริ่มสาย
แถบและเสนทาง (Belt and Road Initiative: BRI) เปนตัวอยาง
จัดระเบียบโลกใหม เปนเครือขายหุนสวนระหวางประเทศตาม
แบบที่จีนตองการ เชนเดียวกับ Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB) Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP) ลวนเปนแผนสรางอิทธิพลครอบงําของจีน
ทามกลางโรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลจีนเดินหนาพัฒนา
ทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ กําลังทางทหาร เพิ่มบทบาทในเวที โลก
ประกาศใชยุทธศาสตรเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “dual circulation”
ใหการบริโภคภายในเรงกระตุนเศรษฐกิจ ผลักดันอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีระดับสูง ใหการลงทุนตางชาติสนับสนุนเปาหมาย
นี้
การที่จีนไมใชระบบตลาดเสรี แตรัฐควบคุมอยางเขมขน
เปนโทษตอนักลงทุนตางชาติ มักสงเสริมเอกชนของตนมากกวา
การแขงขันไมเปนธรรม ขโมยสิทธิบัตร จารกรรมความลับทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรจีนยึดมุมมองการแขงขันระหวางชาติ
มหาอํานาจ การปะทะระหวางอุดมการณ เห็นวาสหรัฐยังคงปด
ลอมตน และพยายามสกัดการปดลอมดังกลาว นอกจากนี้ ผูนํา
จีนพรอมเผชิญหนาประเทศอ�นๆ หากผลประโยชนขัดกัน ชี้นําวา
ชาติตะวันตกกําลังถดถอย ไมแปลกที่จีนกาวขึ้นมา
นโยบายตางประเทศมุงสรางประชาคมที่มีอนาคตรวมกัน
“community of common destiny” สอดรับการฟนฟูชาติ ใชแนว
การทูตแบบรัฐมหาอํานาจจีน ชี้วาบริบทโลกกําลังเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว มีเหตุตึงเครียดมากขึ้น เพิ่มบทบาทกองทัพตอ

ภาพ : งบกลาโหมจีน 2012-2021
เครดิตภาพ : https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF

นโยบายตางประเทศ โรคระบาดโควิด-19 สงเสริมนโยบาย
ประเทศ เชิดชูความสําเร็จในการจัดการโรคระบาด ชวยเหลือ
ตางประเทศ เร�องนี้เปนการโฆษณาชวนเช�อ ไตหวันซึ่งปกครอง
ดวยประชาธิปไตยควบคุมโรคระบาดไดดีเชนกัน
การพัฒนากองทัพควบคูกับการพัฒนาประเทศ มีกฎหมาย
ระบุวากองทัพมีหนาที่ปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ใชยุทธ
ศาสตรบูรณาการกองทัพกับพลเรือน พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช ได
ทั้งทางพลเรือนกับทางทหาร (dual-use) เช�อมโยงอุตสาหกรรม
พลเรือนกับทางทหาร รวบรวมผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ฝาย สราง
สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อประโยชนทั้งตอกองทัพ
กับพลเรือน รวมทั้งระบบขนสง เอาจริงเอาจังกับการพัฒนา
เทคโนโลยีมาก หวังเปนมหาอํานาจนวัตกรรมโลก เปนผูครอบงํา
เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ซึ่งจะทําให
กองทัพจีนกลายเปนกองทัพระดับแนวหนา ใหความสําคัญกับ
ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติ advanced computing,
quantum information sciences ไบโอเทคโนโลยี การสํารวจ
อวกาศ ฯลฯ
มียุทธศาสตรปองกันประเทศเชิงรุก (active defense) จะ
ตอบโตแน�หากถูกโจมตี ตั้งเปาภายในป 2049 เปนกองทัพเขม
แข็งระดับโลก ขยายบทบาทสูระดับโลก มีฐานทัพสิ่งอํานวยความ
สะดวกในตางแดน เอื้อใหกองทัพจีนปฏิบัติการไกลขึ้น ฐานทัพจีน

ที่จิบูตี (Djibouti - อยูในทวีปแอฟริกา) กําลังขยายโครงสรางพื้น
ฐานรอบดานทั้งการสงกําลังบํารุงทัพเรือ อากาศ ทัพบก ไซเบอร
และอวกาศ และกําลังคิดทําเชนนี้กับหลายประเทศ เชน ใน
กัมพูชา เมียนมา ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เคนยา ฯลฯ
ปจจุบันจีนมีทหารประจําการราว 2 ลานนาย มุงพัฒนาให
ทันสมัย เชี่ยวชาญการรบแบบกองกําลังผสม ประสานทั้งทางบก
ทางเรือและทางอากาศ รวมทั้งอวกาศ สงครามอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการทางไซเบอร ดวยการตั้งเปาตอกรศัตรูที่เขมแข็ง
(strong enemy) กับประเทศที่มีขอพิพาทเร�องเขตแดน การเขา
แทรกแซงจากประเทศที่ 3
พฤศจิกายน 2020 กระทรวงกลาโหมจีนรายงานผลการ
พัฒนากองทัพทันสมัยเปนไปตามแผน รวมถึงสงครามอัจฉริยะ
(intelligentized warfare) มีจํานวนเรือรบมากที่สุดในโลก มีเรือรบ
ผิวน้ํากับเรือดําน้ํารวม 355 ลํา กําลังพัฒนาสูปฏิบัติการหลาย
ภารกิจ อีกไมกี่ปขางหนาจะสามารถโจมตีขาศึกระยะไกลอยาง
แมนยําโดยใชขีปนาวุธรอน พัฒนาสงครามตอตานเรือดําน้ํา การ
ปองกันเรือบรรทุกเคร�องบินและเรือดําน้ําติดขีปนาวุธ
กองทัพอากาศจีนใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีเคร�องบิน
กวา 2,800 ลํา เปนเคร�องบินขับไล โจมตีทิ้งระเบิด 2,250 ลํา
จนถึงขณะนี้จีนมีขีดความสามารถ anti-access/area-

denial (A2/AD) ในหมูเกาะชั้นแรก (First Island Chain) และกําลัง
ขยายสูหมูเกาะชั้นสอง (Second Island Chain) และไกลออกไป
ดานขีดความสามารถทางนิวเคลียร ในทศวรรษหนาจีนตั้ง
เปาพัฒนาและขยายอาวุธนิวเคลียรทุกประเภท ตอนนี้กําลังขยาย
กําลังผลิตพลูโตเนียม ภายในป 2027 อาจมี 700 หัวรบพรอมยิง
และในป 2030 อาจมี 1,000 หัวรบ อีกทั้งกําลังพัฒนา
air-launched ballistic missile ติดหัวรบนิวเคลียร (รายงาน
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐเม�อกันยายน 2021 ระบุวาสหรัฐ
มีนิวเคลียรทั้งสิ้น 3,750 หัวรบ สวนจีนมี 350 หัวรบ) กําลัง
พัฒนาขีปนาวุธขามทวีปรุนใหม สะสมขีปนาวุธ DF-26 ที่สามารถ
ติดตั้งหัวรบธรรมดากับหัวรบนิวเคลียร ป 2020 ประจําการ
อาวุธไฮเปอร โซนิกพิสัยกลาง DF-17 เรงพัฒนาสงครามอวกาศ
ความกาวหนาทางอวกาศเพ�อประโยชนทั้งทางทหารกับพลเรือน
และอาจพัฒนาดาวเทียมพลเรือนที่สามารถตอตานขีปนาวุธขาศึก
จีนยังคงวิจัยดานเคมีชีวภาพ สารพิษรายแรง (potent
toxin) ที่ใชประโยชนทั้งทางพลเรือนกับทางทหาร
ผูนําจีนประกาศชัดวากองทัพจีนตองมีบทบาทระดับโลก
สัมพันธกับการสรางชาติใหยิ่งใหญอีกครั้ง ปกปองผลประโยชน
ตางแดน สนับสนุนนโยบายตางประเทศ คูกับการที่จีนสัมพันธ
กับเศรษฐกิจโลก ขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง (Belt and Road
Initiative: BRI) เปนตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจน ทําใหหลายฝายสงสัย
เจตนาของจีน มีแนวโนมจะใชกําลังทหารขมขูประเทศอ�น
จีนพยายามขยายอิทธิพล มุงเปาสถาบันวัฒนธรรม องคกร
ส�อ ธุรกิจตางๆ สถาบันศึกษาและกลุมศึกษานโยบายทั้งในสหรัฐ
และอีกหลายประเทศ องคกรระหวางประเทศ ใหนานาชาติ
ยอมรับแนวคิดจีน เห็นดวยกับรัฐบาลจีน ใชแนวคิด “รบ 3
สมรภูมิ” (Three Warfares) ไดแกรบทางจิตวิทยา รบทางความ
คิดเห็นประชาชน และรบทางกฎหมาย (psychological warfare,
public opinion warfare, and legal warfare)
จีนมีงบกลาโหมมากเปนอันดับ 2 ของโลกและเพิ่มงบทุกป
ทั้งยังไมไดเปดเผยงบประมาณหลายสวนที่เกี่ยวของกับคาใชจาย
ทางทหาร งบกลาโหมที่ประกาศจึงต่ํากวาที่เปนจริง
นับจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทําสงครามหรือ
ปะทะทางชายแดนกับประเทศเพ�อนบานดวยเร�องเขตแดนบอย
ครั้ง ไมวาจะเปนอินเดีย เวียดนาม อดีตสหภาพโซเวียต ทุกวันนี้
ยังมีปญหากับหลายประเทศ เชน มี EEZs ทับซอนกับญี่ปุน ทับ
ซอนกับหลายประเทศในทะเลจีนใต
รายงาน Military and Security Developments Involving
the People’s Republic of China (PRC) 2021 ชี้วาเปาหมาย
ของจีนคือพัฒนากองทัพที่ทัดเทียมหรือเหนือกวาสหรัฐ สอด
รับกับการพัฒนาประเทศ ฟนฟูชาติจีนใหยิ่งใหญอีกครั้ง ตั้งเปา
สําเร็จภายในป 2049.
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ทุงเอเชีย • ผูชมงานถายภาพผลงาน “ทุง
เอเชีย” โดยแอนโทนี กอรมลีย จัดแสดงที่
พิพิธภัณฑเอ็มพลัส ที่เพิ่งเปดใหมในฮองกง

ไมกลัวหนาว • นักวายน้ําฤดูหนาววายน้ําทะเลสาบที่สวน
สาธารณะเปยหลิงหลังหิมะตก ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑล
เหลียวหนิงของจีน
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แมมดน้ําแข็ง • ประติมากรรมน้ําแข็งที่สลักจากตัวละครใน
นิทานเร�องแฮนเซลกับเกรเทล แสดงในโลกน้ําแข็งเอลสทาล
ภายในคารล-เอรเลบนิสดอรฟ รัฐบรันเดินบวรคของเยอรมนี
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บันไดขึ้นฟา • นักทองเที่ยวโพสทาถายรูปบนบันไดทอดสูทองฟา ที่ภูเขาฝูซีในเมืองเจิ้งโจว มณฑลหูหนานของจีน

อุโมงคเวลา • นักทองเที่ยวเดินผานอุโมงคเวลาของทะเลสาบเฉียนเตา ที่ใชเทคโนโลยี 3 มิติดูดวยตาเปลาและภาพเสมือนจริงแบบโตตอบ 360 องศา ที่เมืองหาง
โจว มณฑลเจอเจียงของจีน
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การใช้ดาต้ามือถือพุ่งเกือบ300เท่าในรอบ10ปี

ใ

Lexar เปิดตัวไดรฟ์พกพารุ่นใหม่

Lexar แบรนด์ชน้ั นำ�ระดับโลกด้านโซลูชนั หน่วยความจำ� เปิดตัว Lexar®
SL660 BLAZE Gaming Portable SSD ไดรฟ์พกพารุน่ ใหม่นม้ี าพร้อมกับเทคโนโลยี
USB 3.2 Gen2x2 เหมาะสำ�หรับเกมเมอร์ทต่ี อ้ งการความเร็วโดยมีประสิทธิภาพใน

ระดับ NVMe ทีร่ วดเร็วอย่างเห็นได้ชดั ด้วยความเร็วสูงสุดในการอ่าน 2000MB/s
และการเขียน 1900MB/s1 เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั เครื่อง
เล่นเกมคอนโซลและอุปกรณ์เล่นเกมระดับพรีเมียมของคุณ
นอกจากนี้ การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกยังดูดีมีสไตล์อีกด้วย
Lexar® SL660 BLAZE Gaming Portable SSD ใหม่ มาพร้อมกับ RGB
LEDs เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาทำ�ให้การเล่นเกมของคุณสนุกสนาน
มากขึ้น และเพิ่มสีสันให้กับการตั้งค่าการเล่นเกมของคุณ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ Lexar ทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่าง
ครอบคลุมใน Lexar Quality Labs ที่มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบ
ครัน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ดิจิทัลมากกว่า 1,100 รายการ เพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเข้ากันได้ และความน่าเชื่อถือ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.lexar.com

หัวเว่ยเปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุป๊ (ประเทศไทย) เดินหน้าขยาย
ตลาดสูก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อจั ฉริยะหรือ Internet of Things อย่าง
เต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ทีม่ าพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Beyond TV
ครัง้ แรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวติ เอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)

พร้อมทัง้ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กบั Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่
อยูอ่ าศัยและทีท่ �ำ งานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชวี ติ แบบอัจฉริยะทีส่ านความ
สัมพันธ์ ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ (Smart Living for Relation Connection) ด้วย
คุณสมบัตแิ ละฟีเจอร์ทเ่ี ป็นได้มากกว่าสมาร์ททีวที ว่ั ไปในตลาด ตอบรับเทรนด์
ในอนาคตกับนวัตกรรมทีล่ �ำ้ สมัยด้วยกล้อง Magnetic camera 13 MP
มาพร้อมกับภาพหน้าจอลื่นไหลด้วยรีเฟรชเรต 120 Hz และลำ�โพง 4
ตัวดังกระหึ่มด้วย HUAWEI Sound ที่จะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นศูนย์กลาง
ความบันเทิงและยกระดับการทำ�งานด้วยการแปลงสมาร์ทวิชั่นให้เป็นหน้า
จออัจฉริยะ สำ�หรับรุ่น 55 นิ้ว ราคา 22,990 บาท และรุ่น 65 นิ้ว ราคา
29,990 บาท พิเศษ! เมื่อสั่งจองช่วง Pre-Order ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม–18
ธันวาคม 2564 รับของสมนาคุณรวมมูลค่าสูงสุด 11,480 บาท ทั้งกล่องรับ
สัญญาณ True ID Box และ HUAWEI MatePad 4 GB + 64 GB อีกด้วย.
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จากการคาดการณ์ที่ระบุวา่ ยอดผู้ ใช้บริการ 5G
จะสูงแตะ 660 ล้านบัญชีภายในสิ้นปีนี้ เป็นการตอกย้ำ�
สมมติฐานที่วา่ 5G เป็นเจเนอเรชั่นเครือข่ายไร้สายที่มี
การนำ�มาใช้งานรวดเร็วที่สุด โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เป็น
ผลมาจากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน
และอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาอุปกรณ์ 5G ที่
ลดลง อีริคสันยังพบว่าในไตรมาส 3 ที่ผ่านมานี้ทั่วโลกมี
ยอดผู้ ใช้ 5G มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นสุทธิที่ 98 ล้านบัญชี เทียบ
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ล้านคน
ภายในสิ้นปี 2564
สอดคล้องกับการคาดการณ์ลา่ สุดที่ระบุวา่ ภายใน
ปี 2570 เครือข่าย 5G จะกลายเป็นเครือข่ายหลักของ
โลกเพื่อใช้เข้าถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึ่ง ณ เวลานี้ผู้ ใช้ 5G
มีสัดส่วนประมาณ 50% ของจำ�นวนผู้ ใช้มือถือทั้งหมด
ทั่วโลก โดยครอบคลุมประชากรโลกถึง 75% และคิด
เป็น 62% ของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน
ทั่วโลก
นายอิกอร์ มอเรล ประธานบริษัท อีริคสัน
ประเทศไทย กล่าวว่า “การสื่อสารบนมือถือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อต่อสังคมและธุรกิจตลอดเวลา
10 ปีที่ผา่ นมา เมื่อเรามองไปข้างหน้าในปี 2570 เครือ
ข่ายมือถือจะยิ่งทวีความสำ�คัญมากขึ้นทั้งในแง่ของการมี
ปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน รวม
ถึงการใช้
ชีวิตและ
การทำ�งาน
ในรายงาน
Ericsson
Mobility
Report ฉบับ
ล่าสุดของ
เรา ชี้ให้
เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเร่งความเร็วขึ้นอีกระดับ และ
เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งยวด”
คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ยอดผู้ ใช้มือถือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะเพิ่มเป็น 1.1
พันล้านราย โดยมียอดผู้สมัครใช้บริการ 5G สูงแตะ 15
ล้านราย และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปี
นี้ โดยคาดว่าในปี 2570 จะมียอดผู้ ใช้ 5G ถึง 560 ล้าน
ราย นอกจากนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอ
เชียเนียจะมีปริมาณการใช้อนิ เทอร์เน็ตต่อสมาร์ทโฟนหนึง่
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เครื่องเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ในโลก แตะ 46 กิกะไบต์
(GB) ต่อเดือน ในปี 2570 หรือเติบโตเฉลีย่ 34% ต่อปี
สอดคล้องกับปริมาณการใช้อนิ เทอร์เน็ตบนมือถือทัง้ หมดที่
เติบโตต่อปีท่ี 39% ส่งผลให้มยี อดการใช้เน็ตต่อเดือนสูงถึง
46 เอกซะไบต์ (EB) เป็นผลมาจากจำ�นวนผูส้ มัครใช้บริการ
4G และ 5G ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดทีเ่ ปิดให้บริการ 5G
นายอิกอร์กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยคือหนึง่
ในประเทศทีม่ ปี ระชากรใช้อนิ เทอร์เน็ตสูงทีส่ ดุ ในโลก
เมื่อกล่าวถึงภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่ ประเทศไทยคือหนึง่ ในศูนย์กลางสำ�คัญของภาค
อุตสาหกรรมในระดับภูมภิ าค โดยมีธรุ กิจทีม่ ศี กั ยภาพ
จำ�นวนมากทีน่ �ำ เทคโนโลยี 5G มาปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ให้มคี วามทัน
สมัย ผมมอง
ว่าประเทศไทย
จำ�เป็นต้อง
สร้างเครือข่าย
5G ทีส่ ามารถ
ตัง้ โปรแกรม
มีความ
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ”
ตั้งแต่
ปี 2554 การนำ�
เครือข่าย 4G
LTE มาใช้งานได้ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นสำ�คัญที่เพิ่มยอด
ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกพุ่งเป็น 5.5 พันล้านคน และเกิด
อุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ 4G ขึ้นในตลาดมากกว่า
20,000 รุ่น ในรายงานยังชี้ให้เห็นว่าวงจรเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ 5G นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วกว่า ในปัจจุบัน
มี โทรศัพท์มือถือ 5G คิดเป็นสัดส่วน 23% ของมือถือ
ทั้งหมดทั่วโลก เทียบกับโทรศัพท์มือถือ 4G ที่มีเพียง 8%
ณ จุดเดียวกัน
สิ่งนี้กระตุ้นให้การใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตบนมือ
ถือเติบโตอย่างก้าวกระโดด หากพิจารณาการเติบโตแบบ
ปีต่อปี จะพบว่าปริมาณการใช้เน็ตมือถือ ณ ไตรมาส 3
ปี 64 เติบโตที่ 42% หรือประมาณ 78 เอกซะไบต์ (EB)
ซึ่งนับรวมปริมาณอินเทอร์เน็ตจากบริการบรอดแบรนด์
อินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (Fixed
Wireless
Network)
นอกจากนี้ ยังพบ
ว่ายอดการใช้เน็ต
มือถือในไตรมาส
3 ที่ผ่านมา มี
ปริมาณเทียบเท่า
ปริมาณเน็ตที่เคย
มีมาทั้งหมดจนถึง
ปี 2559 ซึ่งจาก
การคาดการณ์ล่าสุดยังเผยว่าในปี 2570 จะมีการใช้เน็ต
มือถือเพิ่มขึ้นสูงถึง 370 เอกซะไบต์ (EB)
นอกจากนี้ ในรายงาน Ericsson Mobility Report
ฉบับครบรอบ 10 ปี ยังมีบทความประกอบอีก 4 หัวข้อ
คือ 1.การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับอนาคตดิจิทัล
โดยร่วมกับ Far EasTone 2.การสร้างเครือข่ายเพื่อกระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล โดยร่วมกับ stc 3.Time-tocontent : กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานสำ�หรับประสิทธิภาพ
เครือข่าย และ 4.การสร้างเครือข่ายต่างๆ ที่ยั่งยืน.

• บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศ
การแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป ประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ
ญี่ปุ่น (APJ) ปัจจุบัน สตีฟดำ�รงตำ�แหน่งรอง
ประธานบริษัทในกลุ่มฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และ
ฝ่ายสื่อสารของอินเทล โดยสตีฟจะเข้ามารับผิด
ชอบดูแลภาพรวมธุรกิจของอินเทลในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและญี่ปุ่น ซึ่งรวมไปถึงการขยายการเติบโต
ของรายได้ การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบนิเวศท้อง
ถิ่นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และกระชับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าและพันธมิตร
• ถือเป็นงานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ไทย กับการสร้างประสบการณ์สุดล้ำ�ทันตามกระ
แสโลก กับงาน “Blockchain Thailand Genesis
2021 : The Era of Metaverse and Digital
Asset บล็อกเชนไทยแลนด์เจเนซิส ปี 2021 กับ
ดินแดนโลกเสมือนจริง” ระหว่างวันที่ 27-28
พฤศจิกายน 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม Gather
Town ที่จะพาเราออกเดินทางสู่ โลก Metaverse
ในจินตนาการไร้ขอบเขต ตอกย้ำ�ความเป็นกูรู
ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล และ
นวัตกรรมแห่งอนาคต จัดโดยสมาคมสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย ผนึกกำ�ลังร่วมกับ บริษัท คริปโตมายด์
จำ�กัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• WELOVEBOOKING ภายใต้ บมจ.
แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ผนึกกำ�ลัง ฟลอร่า
วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ก้าวสู่ Digital
Transform ปฏิวัติระบบสมาชิกแบบดิจิทัล
ด้วย Artificial Intelligence Bot (AI Bot) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ CRM บน LINE Official Account
ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการในการใช้
บริการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ� ด้วยระบบบัตร
สมาชิก E-Member Card และ E-Cash Card ใช้
สะสมแต้มและชำ�ระสินค้า ผ่านใน LINE Official

เปิดอิโมจิยอดนิยมประจำ�ปี 2021

Unicode Consortium หน่วยงานที่รับรองมาตรฐานการออกอิโมจิ ออกราย
งานสถิติอิโมจิยอดนิยมของปี 2021 โดยใบหน้าดีใจพร้อมน้ำ�ตาไหล หรือ tears
of joy (Description: ) เป็นอิโมจิที่คนนิยมส่งหากันมากที่สุด ตามด้วยหัวใจสีแดง
(Description: ) อยู่ในอันดับที่ 2 ข้อมูลน่าสนใจจากการจัดอันดับนี้พบว่าอิโมจิยอด
นิยมใน 10 อันดับแรกนั้น ของปี 2021 เทียบกับปี 2019 ซึ่งมีการจัดอันดับเช่น
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Account ได้เลย รวมถึงยังมีฟังก์ชันใช้งานการแลก
ของรางวัล, promotion, การจอง และอื่นๆ อีก
มากมาย ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดโรค
Covid-19 ทำ�ให้ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี
คลับ รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ สร้าง
ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน
• วิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และไมโคร
ซอฟท์ ได้เปิดตัวเครือข่ายพันธมิตรทางดิจิทัลของ
ผู้นำ�แห่งเอเชียแปซิฟิก (APAC Leaders Digital
Alliance) อย่างเป็นทางการแล้ว ในโอกาสนี้สมาชิก
ของเครือข่ายได้จัดการประชุมครั้งแรกขึ้นภายใต้
แนวคิด “Digital for Growth : Harnessing the
Power of Data for National Recovery” หรือ
การนำ�ข้อมูลดิจิทัลมาขับเคลื่อนการฟื้นฟูประเทศ
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของอินโดนีเซีย
เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม รวมถึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชั้น
นำ�จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ธนาคารโลก
ไอดีซี และไมโครซอฟท์เข้าร่วมการประชุม เพื่อ
หารือแนวคิดด้านการนำ�นวัตกรรมดิจิทัลมา
ประยุกต์ ใช้ ในองค์รวม และการวางกรอบนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นรากฐาน
สำ�คัญ.

Qualcomm ปล่อยซีพียูสำ�หรับเครื่องเกมแบบพกพา
เหมาะสำ�หรับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป แต่ตอนนี้มีการขึ้นมา สินค้าหมดแล้ว
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กัน คล้ายกันมาก เมื่อจัดกลุ่มดูวา่ อิโมจิประเภทไหนที่คนนิยมส่ง พบว่าใบหน้ายิ้ม
ในแบบต่างๆ เป็นกลุ่มอิโมจิที่คนส่งหากันมากที่สุด ตามด้วยหัวใจในรูปแบบต่างๆ
และกลุ่มใบหน้าที่แสดงความกังวล

Tesla เปิดตัวรถ ATV ไฟฟ้าสำ�หรับเด็ก

Tesla บริษัทรถยนต์ ไฟฟ้าชั้นของโลก เปิดตัวสินค้าใหม่ ชื่อ Cybersquad
for Kids เป็นรถ ATV 4
ล้อสำ�หรับเด็ก ที่ใช้ดีไซน์
เหลี่ยมแบบเดียวกับรถ
กระบะ Cybertruck ขาย
ในราคา 1,900 ดอลลาร์
(ประมาณ 65,000 บาท)
ซึ่งในหน้าเว็บของ Tesla
ระบุว่าตัวถังใช้วัสดุเป็น
เหล็ก มีดิสก์เบรกด้านหลัง
แถบไฟ LED ใช้แบตเตอรี่
แบบลิเทียมไอออน วิ่งได้
ไกล 15 ไมล์ ความเร็ว
สูงสุด 10 ไมล์ต่อชั่วโมง

2

Qualcomm ผู้ผลิตชิปซีพียูยักษ์ ใหญ่ เปิดตัวชิป Snapdragon G3x ชิปที่
ออกแบบมาเพื่อเครื่องเกมแบบพกพา โดยใส่ฟเี จอร์ตา่ งๆ เช่น ชาร์จเร็ว ต่อจอนอก
รองรับ AR/VR รองรับคอนโทรลเลอร์ รองรับ 5G และ Wi-Fi 6E ได้ และยังได้
Razer บริษัทผลิตอุปกรณ์เกมชื่อดัง มาผลิตเครื่องเกมมือถือรุ่นต้นแบบสำ�หรับนัก
พัฒนา (Developer Kit) ให้ ตัวเครื่องที่ Razer ผลิตให้มีเป้าหมายเล่นเกมอยู่ที่การ
รัน ความละเอียด 1080p ที่เฟรมเรต 120fps มาพร้อมพัดลม Active Cooling
แบตเตอรี่ 6,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว และรัน Android ฟีเจอร์การเล่นเกมคือ
ปรับแต่งปุ่มคอนโทรลเลอร์มาโดยเฉพาะ มีระบบสั่นแบบ Stereo Haptic สั่นสอง
ข้าง รองรับการเล่นเกม Xbox Cloud Gaming และ Steam Remote Play ผ่าน
Wi-Fi 6E เพื่อลดความหน่วง ด้านหน้ามีเว็บแคม 1080p มาให้ เพื่อให้สตรีมเมอร์
สามารถเล่นไปและโชว์รีแอคชั่นไปด้วยได้.

การใช้ดาต้ามือถือ
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ตระหนัก...แต่อย่าตระหนก

ห

บุกเชียงรายจิบกาแฟ หย่าโย ฟาร์ม

เช็กอินสิงห์ปาร์คตะลุยวัดสีน�้ำ เงิน
ใ

นทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว สถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือ ป่า ภูเขา หรือบนดอย...
ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพบกับประสบการณ์ท้าอากาศ
หนาวกันได้อย่างดีทีเดียว “อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้ก็เลย
อยากที่จะชวนทุกคนขึ้นไปเที่ยวกันในจังหวัดที่ถือว่าเหนือสุดของ
แดนสยามเลยก็ว่าได้ นั่นคือจังหวัดเชียงรายนั่นเอง หากใครยัง
ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ ไหน ก็ลองติดตามอ่านไปกับคอลัมน์ฉบับนี้ เผื่อจะ
สามารถเลือกปักหมุดเป็นตัวเลือกที่ดีได้อีกหนึ่งแห่งด้วย
เริ่มต้นการเดินทาง เราเดินทางไปกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ที่ครั้งนี้ตั้งเป้าที่จะไปเร่งยกระดับ
กาแฟอาราบิก้าภายใต้อัตลักษณ์กาแฟภาคเหนือ พัฒนาผลิตภัณฑ์
กาแฟคุณภาพ ทำ�ให้ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่
มีชื่อเสียง ซึ่งหลังจากที่ลงเครื่อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้า
หลวงเรียบร้อยแล้ว ก็กระโดดขึ้นรถไปขึ้นดอยต่อเลยทันที ซึ่งจุด
หมายปลายทางอยู่ที่ดอยช้าง อำ�เภอแม่สรวย ที่ร้านหย่าโย ฟาร์ม
ซึ่งเป็นจุดดูงานและดื่มด่�ำ กับบรรยากาศไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างทางขึ้นดอยต้องยอมรับเลยว่าพาเวียนหัวเป็นอย่าง
มาก ด้วยความคด
เคี้ยวของเส้นทาง
ขึ้นไปจนต้องบังคับ
ตัวเองให้หลับตา
นอนเพื่อที่จะได้
ไม่เมารถ (ฮา) แต่
เมื่อขึ้นไปถึงสถาน
ที่แล้วอาการเมา
รถ หรือเวียนหัว
ก็ได้หายเป็นปลิด
ทิ้ง เพราะด้วย
บรรยากาศร้าน
กาแฟที่เป็นทั้งร้าน
อาหารและโรงงานคัดแยกและคั่วเมล็ดกาแฟที่ถูกจัดสรรไว้อย่าง
สวยงาม ทำ�ให้ ได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาสุดลูกหูลูกตา พร้อม
กับลมเย็นที่พัดมาปะทะกับใบหน้าเรื่อยๆ ทำ�ให้อาการเมารถที่มีอยู่
ค่อยๆ ดีขึ้น
ณ ร้านหย่าโย ฟาร์ม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำ�หาก
ใครต้องการที่จะได้สัมผัสกับอากาศ
หนาว บรรยากาศดีๆ แถมยังมีจุด
เรียนรู้การคั่วกาแฟได้อีกด้วย ซึ่ง
ทางผู้ประกอบการเจ้าของบริษัท
หญ่าโย จำ�กัด จีรศักดิ์ จูเปาะ หรือ
พี่บี๋ เล่าให้ฟังว่า หญ่าโย ฟาร์ม
เดิมเป็นผู้ปลูกกาแฟ โดยมีพื้นที่
ปลูกที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย
ในความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
1,200-1,500 เมตร แต่ปัจจุบันได้พัฒนาจนมี โรงคั่วกาแฟเป็นของ
ตัวเอง โดยรับซื้อเมล็ดกาแฟมาจากผู้ปลูกกาแฟท้องถิ่นกว่า 300

ครัวเรือน ทำ�ให้นอกจากจะสร้างแบรนด์ ได้แล้ว ยังสร้างอาชีพและ
รายได้ของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
นอกจาก YAYO COFFEE จะมีกาแฟคุณภาพดีๆ ไว้บริการ
แล้ว ยังมีจุดเช็กอิน ถ่ายรูป และอาหารอร่อยๆ ไว้
รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เชื่อว่าการนั่งรถฝ่าเส้น
ทางลำ�บากมานั้น เมื่อได้มาถึงที่หมายแล้วก็ถือว่า
เกินคุ้มอย่างมากแน่นอน
เมื่อลงมาจากดอยแล้ว จึงจะพาไปเที่ยว
กันต่อที่สถานที่ยอดฮิตอีก 2 แห่ง ที่ถือว่ามีชื่อ
เสียงอย่างมากในจังหวัดเชียงราย แต่เมื่อเกิด
สถานการณ์ โควิด-19 ขึ้น ก็อาจจะทำ�ให้คนลด
น้อยลงไปบ้าง แต่เชื่อว่าความฟินและความ
สวยงามของสถานที่นี้จะยังคงมีอย่างแน่นอน...
ทีแ่ รกที่ใครมาเชียงรายก็จะต้องมีถา่ ยรูปเช็ก
อินกันก็คือ ไร่บุญรอด หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ
สิงห์ปาร์ค ภายในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ที่มากมาย
ด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
ไร่ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมีให้ท�ำ ตลอดทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งสถาน
ที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและ
สนุกไปกับกิจกรรมไปได้พร้อมๆ กัน แถมอีกเรื่องคือมีจุดให้ถ่าย
รูปเช็กอินอีกเพียบ!
โดยตอนที่ ไปถึงนั้นแม้จะ
เป็นช่วงกลางวัน แต่เป็นกลางวัน
ในฤดูหนาว จึงแทบไม่มีแดดออก
มาเลย บรรยากาศเย็นสบายตลอด
เวลาที่อยู่ที่นั่น ซึ่งทางไร่จะมีรถ
รางบริการนำ�เที่ยวภายใน ที่เรียก
ว่ารถฟาร์มทัวร์ ทั้งให้ความรู้และ
พาจอดแวะตามจุดทำ�กิจกรรมหรือ
ถ่ายรูปต่างๆ แบ่งเป็นจุดแรก เนิน
สิงห์ ลานดอกไม้ ทุ่งหญ้าหลากสี จุดที่ 2 ทะเลสาบและหงส์ ซึ่ง
สามารถให้อาหารปลาคาร์ฟได้ จุดที่ 3 ไร่ชาอู่หลง เนินหิน และจุด

ชงชาสมุนไพร จุดที่ 4 ทุ่งหญ้าและวิถีชีวิตสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นสวน
สัตว์ขนาดย่อมที่จะสามารถเข้าไปให้อาหารได้ด้วยตัวเอง
อีกทั้งในไร่ยังมีร้านอาหารที่พร้อมให้บริการกับทุกท่าน ตั้งแต่
อาหารไทยอาหารอิตาเลียน ฯลฯ โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิต
สดๆ จากไร่รื่นรมย์ ไปกับบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยๆ รวมถึง
ศูนย์กีฬาและ
สันทนาการ
ที่เป็นจุดเล่น
กิจกรรม เช่น
ปั่นจักรยาน
โหนสลิงปีน
ผา และแอด
เวนเจอร์ โรป
คอร์ส นอกจาก
นี้ยังมีร้านขาย
ของที่ระลึกและ
ของฝากอีกด้วย
รังสรรค์จาก
ฝีมือของ นาย
พุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคย
เป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ที่ถือว่ามีความแปลกตา และสร้างจุดจดจำ�ได้เป็นอย่าง
ดี และภายในวิหารมีผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับ
พระพุทธประวัติ รวมถึงประดิษฐานพระประธานสีขาว สูง 6.50
เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรี โลก
นาถ” ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาสำ�คัญของจังหวัด
เชียงรายเลยก็ว่าได้
ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆ ของจังหวัดเชียงรายเท่านั้น
เพราะยังมีอีกหลายสถานที่รอให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางไปเปิด
ประสบการณ์ด้วยตัวเอง ซึ่งอาทิตย์เอกเขนกฉบับนี้เป็นได้เพียงสื่อ
กลางที่ใช้เปิดประสบการณ์ส�ำ หรับผู้ที่ยังไม่มี โอกาสได้ ไปสัมผัสด้วย
ตัวเอง.

ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนทำ�ให้เทรนด์ของการ
ปั ญหาสิ
ใช้พลังงานทดแทนมีความสำ�คัญมากขึ้น ซึ่งเพื่อตอบสนอง

ความต้องการพลังงานที่มากขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมเอา
ไว้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ GULF จัดกิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่อง
โลกพลังงาน” เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้
รู้จักและเข้าใจถึงแหล่งที่มาต่างๆ ของพลังงานที่เราใช้ ในชีวิต
ประจำ�วัน และปลูกฝังให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่ง
เป็นเทรนด์พลังงานสีเขียวที่หลายประเทศทั่วโลกกำ�ลังจะต้องปรับ
ตัวและพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำ�ร่องในภาค
เหนือ ที่ จ.เชียงราย ก่อนเป็นที่แรก
กิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน”
จัดขึน้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ณ พืน้ ที่ 8
โรงเรียน ใน จ.เชียงราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยลึก,
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง, โรงเรียนบ้านปากอิง, โรงเรียนบ้านหัวเวียง,
โรงเรียนริมโขงวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน, โรงเรียน
บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยเกีย๋ ง โดยจัด
กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เป็น 5 ฐาน
กิจกรรม ดังนี้ ฐานเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติและน้�ำ มัน, ฐานถ่านหิน,
ฐานพลังงานลม, ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานพลังงานน้�ำ

นายดำ�รงค์ หาญชนะ ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
กล่าวว่า ทางโรงเรียนของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกัลฟ์มา
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียน
บ้านห้วยลึก ซึ่งเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่
โรงเรียนของเราให้ความสำ�คัญ และมีการจัดการเรียนการสอนใน
วิชากลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรม
ในฐานต่างๆ ของพลังงานทดแทนที่จะมีในอนาคต อาทิ พลังงาน
ลม พลังงานแสงอาทิตย์ ทำ�ให้นักเรียนของเราได้มีประสบการณ์ผ่าน

กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และแฝงไปด้วยสาระความรู้ ทาง
โรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ที่มาจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และหวัง
ว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้าง เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เยาวชนทุกคนจะต้องพบ
เจอและนำ�ไปใช้ ในอนาคต
ด.ช.สิริรัฐ เสธรัตนคุณ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ลึก กล่าวถึงความรู้สึกที่ ได้มาร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกมากที่ ได้
เข้าร่วมฐานกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัทกัลฟ์ โดย
เฉพาะฐานที่ชอบคือเรื่องพลังงานน้ำ� เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และวนเป็นวัฏจักรจึงทำ�ให้ ไม่มีวันหมด ต้อง
ขอขอบคุณพี่ๆ บริษัทกัลฟ์ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้กับที่
โรงเรียน
โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลก
พลังงาน” นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนำ�ร่องของกัลฟ์ ที่มุ่งเน้น
พัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝังและทำ�ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเทรนด์
พลังงานสีเขียวที่กำ�ลังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคต
ซึ่งทางกัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการโดยการขยาย
พื้นที่จัดกิจกรรมไปยังภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายผลอันจะนำ�ไปสู่
การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม.

ลังจากวันลอยกระทงที่คนไทยได้มีความสุขกับการ
สืบสานประเพณีกันด้วยความระมัดระวัง และมีคนบาง
กลุ่มก็หวั่นวิตกว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นกลุ่มก้อน (Clusters) แล้วจะทำ�ให้รัฐบาลและ ศบค.อาจจะ
ต้องพิจารณาปิดธุรกิจต่างๆ รวมทั้งอาจจะต้องปิดประเทศไม่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไปอีกระยะหนึ่ง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปมากกว่า 14 วันหลังจากคืนวันลอยกระทง หากเราติดตาม
ตัวเลขจำ�นวนคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายวัน เราก็จะพบว่า
จำ�นวนคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ใน
ทางตรงกันข้ามจำ�นวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ จนมาอยู่ในระดับ
กว่า 4,000 มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว และจำ�นวนคนที่กำ�ลังรักษา
อยู่ก็ลดลงมาอยู่ในระดับกว่า 70,000 ต้นๆ ที่อาจจะลดลงมาอยู่
ในระดับกว่า 60,00 เร็วๆ นี้ เพราะจำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 น้อยกว่าจำ�นวนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านทุกๆ วัน
ก่อนหน้าที่จะถึงวันลอยกระทง เรามีจำ�นวนคนที่ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับ 7,000-8,000 คน ดังนั้นเราสามารถ
อนุมานได้ว่า ถ้าหากจำ�นวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากคืน
วันลอยกระทงในช่วงเวลา 14 วันไม่เกิดจากจำ�นวน 8,000 ก็น่า
จะถือได้ว่าเราสอบผ่าน และเมื่อเราติดตามดูตัวเลขจำ�นวนผู้ติด
เชื่อไวรัสโควิด-19 หลังคืนวันลอยกระทงมาโดยตลอด จำ�นวน
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่กลับมีจำ�นวนลดลง ทั้ง
จำ�นวนผู้ติดเชื้อ จำ�นวนคนเสียชีวิต จำ�นวนคนไข้ที่อยู่ในโรง
พยาบาล และจำ�นวนคนไข้หนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แสดง
ให้เห็นว่าพวกเราทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันอย่างดี รัฐบาล
รณรงค์ ได้ผล ศบค.มีคำ�แนะนำ�ที่ดี ผู้จัดและผู้ประกอบการที่ขาย
ของในงานก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ประชาชน
ที่ ไปร่วมงานลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ ก็ปฏิบัติตามมาตรการที่
ศบค.แนะนำ� ถ้าหากเราร่วมมือกันเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เราก็คงจะ
ได้เข้าสอบอีกครั้งหนึ่งในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่เรา
เรียกกันว่าเป็นคืน Count down นั่นแหละ
นอกเหนือจากการสอบผ่านเรื่องการจัดงานในคืนวันลอย
กระทงแล้ว เราก็อาจจะพูดได้ว่าเรื่องของการเปิดประเทศต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ โดยการเลือก
เปิดบางจังหวัด และบางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้น เราก็สอบผ่าน
เช่นกัน แม้ว่าจะมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดที่
เราเปิดรับนักท่องเที่ยว เมื่อเราดูในรายละเอียด เราก็จะพบว่า
คนที่ติดเชื้อเหล่านั้นเป็นคนไทยในพื้นที่ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เรา
เปิดรับเข้ามา แม้จำ�นวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไม่ได้เป็นศูนย์เสียเลยทีเดียว แต่
จำ�นวนตัวเลขก็น้อยมาก และเราก็มีมาตรการที่จัดการควบคุม
ดูแลไม่ให้พวกเขาออกมาแพร่เชื้อให้เกิดเป็นปัญหาในระดับที่เรา
ไม่อาจจะจัดการได้ ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยเรา
มีการบริหารจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
ดี ทำ�ให้เรามี โอกาสที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาพปรกติได้
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2565 โดยที่พวกเราจะต้องรักษาวินัย ไม่
ประมาท การ์ดไม่ตกกันต่อไป
ท่ามกลางความใจชื้นของพวกเรา ก็มีข่าวการแพร่ระบาด
สายพันธุ์ ใหม่ที่ชื่อว่า Omicron เกิดขึ้นในทวีป Africa ประเทศไทย
เราก็มีมาตรการที่จะรับมือกับสายพันธุ์ ใหม่นี้ทันทีในหลายเรื่อง
เราประกาศงดรับนักท่องเที่ยวจาก 8 ประเทศในทวีป Africa ที่
มีข่าวว่ามีคนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่แล้ว และ
เรายังพยายามตามนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศต่างๆ ดังกล่าวที่
เข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้พวกเขามาตรวจคัดกรองซ้ำ�อีกครั้ง
เปลี่ยนการตรวจคัดกรองที่เข้มกว่าการใช้ ATK เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์
ของการคัดกรองที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้น ตลอดจนมีการศึกษา
ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ทุกยี่ห้อนั้นสามารถที่จะรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ ใหม่นี้ ได้หรือไม่
เมื่อมีข่าวเรื่องนี้ปรากฏ ก็มีคนบางคน บางกลุ่ม บางพวก
นำ�เสนอข่าวให้สายพันธุ์ ใหม่นี้น่ากลัว ทำ�ให้คนตระหนกว่าเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่นี้มีอันตรายรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมที่
มีมาก่อนหน้านี้ และบางรายก็พูดว่าวัคซีนที่เรามีอยู่นั้นไม่สามารถ
รับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีงานวิจัยใดๆ ออก
มายืนยันดังกล่าว การที่มีคนออกมาพูดหลายคนด้วยเนื้อหาที่ต่าง
กันนี้ เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าเรื่องอันตรายของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีคนพูดว่าไม่มีทางที่จะจัดการได้ นอกจากติดกันหมด
กว่า 60 ล้านคนในประเทศ หรือเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน
และผลข้างเคียงของวัคซีนที่บางคนก็พูดจนทำ�ให้มีประชาชน
จำ�นวนหนึ่งไม่ยอมฉีดวัคซีน รวมทั้งการด้อยค่าวัคซีนที่เรามี แล้ว
ยกย่องวัคซีนที่เรายังไม่มี คนที่ออกมาพูดนั้น มีทั้งคนที่เป็นหมอ
และไม่ใช่หมอ เราก็บอกว่าให้เชื่อหมอ อย่าเชื่อคนที่ ไม่ใช่หมอ
แต่พอดูในรายละเอียด ปรากฏว่าคนที่พูดเรื่องในเชิงลบเกี่ยว
กับการบริหารจัดการกับไวรัสโควิด-19 ของไทยนั้น มีคนที่เป็น
หมอด้วย จนเราต้องออกมาพูดใหม่ว่า ให้เชื่อหมอที่อยู่ในทีมงาน
บริหารจัดการป้องกัน ควบคุม และแก้ ไขการแพร่ระบาดของโวรัส
โควิด-19 ไม่จำ�เป็นต้องเชื่อหมอทุกคน เพราะบางครั้งหมอบางคน
ก็หิวแสง หมอบางคนก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาหรือไวรัส
วิทยา
อยากจะสรุปว่าสำ�หรับเรื่องของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
ใหม่ที่ชื่อ Omicron นั้น ตอนนี้มีบทสรุปที่ชัดเจนคือแพร่ระบาด
ได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีรายงาน
ว่าคนที่ ได้รับเชื้อมีอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ หรือไม่ ยัง
ไม่มีรายงานคนตายจากการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ ยังไม่มีการศึกษาที่
ชัดเจนว่าวัคซีนที่มีอยู่ไม่อาจจะรับมือกับสายพันธุ์นี้ ได้ การแพร่
ระบาดเริ่มต้นที่หลายประเทศในทวีป Africa และมีการพบเจอคน
ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron นอกทวีป Africa น่า
จะครบทุกทวีปแล้ว แต่ยังมีจำ�นวนไม่มากนัก ส่วนประเทศไทย
ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ ได้มีการประกาศห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว
จากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศ ส่วนคนที่มาก่อนหน้า
นี้แล้วก็นำ�มาตรวจซ้ำ� และเตรียมดำ�เนินการจัดการหากพบผู้ติด
เชื้อ และที่ผ่านมาได้ตรวจไปแล้วมากกว่า 1,000 คน ไม่พบว่ามี
ผู้ ใดติดเชื้อ ในขณะเดียวกันบรรดาหมอที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจ มีการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจไวรัสโควิด-19 สาย
พันธุ์ Omicron เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พวกเราก็ต้องตระหนักว่ามีเชื้อไวรัส
โควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่ที่ชื่อว่า Omicron เกิดขึ้นแล้ว เราทุก
ฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้ Omicron เข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย ต้องระมัดระวัง ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก แต่ก็อย่า
ตระหนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าวิตกไปกับคำ�พูดของคนบางกลุ่ม
บางพวกมาจงใจให้ประชาชนตกใจ แล้วตำ�หนิว่ารัฐบาลจัดการกับ
ไวรัสโควิด-19 ได้ ไม่ดีพอ “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” นะคะ.
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เสนอ 3 เป้าหมายการพัฒนา รับมือสูงวัยครองเมืองปี 65

ผู้สูงอายุไทยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ต้องพัฒนาระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงวัย ภาพโดยเปาโล

ปั

ผู้สูงอายุเป็นภาระหรือเป็นพลัง แต่ด้วยสถานการณ์ โควิด
ทำ�ให้การสำ�รวจหยุดชะงักไป แต่งานจะเดินต่อ เพื่อให้ท้องถิ่นเข้า
ถึงข้อมูลนี้เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงกับชุมชน
“ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าครึ่ง น่าเป็นห่วงผู้สูงอายุอยู่ใน
ฐานะยากลำ�บาก ผู้สูงอายุที่ยังต้องทำ�งานมีจำ�นวนมาก และ
ทำ�งานด้วยความยากลำ�บาก รายได้ ไม่พอ ได้งานไม่เหมาะ คน
ทำ�งานกว่าครึ่งอยู่ในภาคเกษตร จำ�นวนหนึ่งเป็นผู้ ใช้แรงงาน ไม่ใช่
เจ้าของธุรกิจ แล้วยังพบเคสผู้สูงอายุที่หิวโหยไม่มีกินอยู่ในบ้านที่ ไม่
เหมาะ” นพ.สมศักดิ์สะท้อนชีวิตผู้สูงอายุของไทย
ในช่วงโควิด-19 สุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุก็ได้
รับผลกระทบอย่างหนัก ประธานมูลนิธิคนเดิมระบุ ทั้งถูกปรับลด
เงินเดือน รายได้ลดลง ตกงาน สูญเสียอาชีพ ไม่สามารถออกไปโรง
พยาบาล เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพและความช่วยเหลือต่างๆ ผู้สูงอายุ
ติดเตียงไม่ได้รับยา ไม่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโควิดที่ครอบคลุม
สำ�หรับข้อเสนอแนะและการจัดการปัญหาที่จะเกิดประโยชน์
ให้ผู้สูงอายุไทยใช้ชีวิตสบายหลังเกษียณนั้น นพ.สมศักดิ์บอกมี
เป้าหมายสำ�คัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาการจัดระบบบริการ
สุขภาพที่ยังเป็นช่องว่างอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในอนาคต แม้จะป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เส้นเลือดสมอง
แตก การหกล้ม สมองเสื่อม ผู้ป่วยติดเตียง หากมีระบบบริการ
สาธารณสุขที่ดี จะไม่พิการ สุขภาพดีขึ้น ลดการพึ่งพิงได้ รวมถึงผู้
สูงอายุที่ป่วยหนัก ระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไม่เป็นภาระ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการออกแบบระบบนี้
“ความท้าทายในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุปีหน้า คือ การ
ออกแบบระบบทำ�ให้ผู้สูงอายุที่มีรา่ งกายเสื่อมถอยได้รับการ
ดูแล ถ้าเจ็บป่วยถึงขั้นพิการต้องสร้างการดูแลต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู
ร่างกายโดยเร็ว ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล เมื่อ
พ้นขีดอันตรายจะให้กลับบ้าน ทั้งที่ควรมีระบบส่งต่อโรงพยาบาล
ในชุมชน เป็นการฟื้นฟูดูแลสุขภาพระยะกลาง ควบคู่การให้
คำ�แนะนำ�การดูแลและการกายภาพผู้สูงอายุให้กับสมาชิกใน

ครอบครัว ก่อนผู้สูงอายุจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านระยะยาว”
ในไทยมีการสำ�รวจพบผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยระยะสุดท้ายกว่าร้อยละ
80 เข้าสู่การรักษาแบบสู้ตาย แทนที่พวกเขาควรเข้าสู่การรักษา
แบบประคับประคอง ประธาน มส.ผส.บอกว่า ถ้าจัดระบบบริการ
สุขภาพและการวิเคราะห์วางแผน พร้อมให้คำ�ปรึกษา ผู้สูงอายุ
ที่ป่วยหนักจะได้ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในบ้านกับสมาชิกในครอบครัว
ก่อนที่จะเสียชีวิต
2) กลไกการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุให้มี
งานทำ� และสร้างระบบเตรียมพร้อมสร้างงานเพื่อผู้สูงอายุ องค์กร
ส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนบทบาทนี้ ได้ นพ.สมศักดิ์ขยายความ
ว่า เราอยากเห็นสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในการทำ�งาน
ต่อเนื่อง นานที่สุด และทำ�งานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่
ดี จากข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุไม่ได้รอการจ้างงาน หรืออยากเป็น
ลูกจ้าง ท้องถิ่นต้องจัดทำ�ข้อมูลผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจการทำ�งาน
ให้กับแรงงานผู้สูงวัย ออกแบบการทำ�งานที่ยืดหยุ่น เหมาะกับ
ความต้องการและวัย จับคู่อาชีพกับผู้สูงอายุในชุมชน บางชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้สูงอายุสามารถทำ�หน้าที่
มัคคุเทศก์ หรือปราชญ์เล่าเรื่องราวชุมชนได้ นี่คือการส่งเสริม
แรงงานนอกระบบ   
3) ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุ เน้นการดำ�รงอยู่
อย่างมีศักดิ์ศรีในปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต รัฐ
ต้องส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับบ้านให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยสำ�หรับคนทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ ผลักดันให้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้
สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในที่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง รัฐต้องจัดบริการ
เหล่านี้ ไม่ต้องฟรี แต่ต้องมีทุกคน อยู่บา้ นก็ไม่ลำ�บาก ถ้าพัฒนา
ระบบจัดรถโดยสารรับ-ส่งผู้สูงวัย
“จากงานวิจัยนโยบายการสร้างบ้านพักคนชราหรือการทำ�
ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ โครงการที่พักอาศัยครบวงจรให้ผู้สูงอายุ น่า
จะผิดทิศทาง ทั้งไม่ตอบโจทย์ เพราะบ้านพักคนชราลงทุนสูง และ
ออกแบบให้คนสูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ แต่ข้อเท็จจริงสุขภาพจะแย่
ลงเรื่อยๆ จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผิด
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตอบโจทย์ รัฐควรลงทุน
สร้างบริการ ไม่ใช่สร้างบ้าน ทำ�ให้ผู้สูงอายุ
อยู่บา้ นได้นานขึ้น ที่พักอาศัยครบวงจรมีแต่
คนรวยที่เข้าถึง” นพ.สมศักดิ์ย้ำ�ต้องพัฒนา
ระบบบริการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีความสุข
คลังความรู้เพื่อการพัฒนาครั้งนี้ ยัง
รณรงค์สร้างทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เพื่อให้สังคมเห็นว่า ผู้สูงอายุยังมีพลังและมี
ศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้ รวม
ถึงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม
ในครอบครัว ชุมชน พร้อมส่งเสริมค่านิยม
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เพราะทุกวันนี้ผู้คน
ในสังคมหลงลืมเรื่องความกตัญญูรู้คุณต่อผู้
มีพระคุณและให้ความสำ�คัญกับครอบครัว
ลดลง ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ.
ปรับสภาพแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอายุที่ ใช้วีลแชร์

ญหาผู้สูงอายุไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องมีการแก้ ไขอย่าง
จริงจัง ปัจจุบันสังคมไทยมีจำ�นวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยข้อมูลสถิติในปี 2563 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูง
อายุมากถึงร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ หรือราว 12 ล้าน
คน และคาดว่า ปี 2565 ไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 เรียกได้ว่า ไทยมีเวลาเหลือ
น้อยเต็มทีในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบเพื่อรองรับผู้
สูงอายุไทยก่อนสาย
จากสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ ไทยต้องเผชิญ งานเปิดคลังความ
รู้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย “องค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนา สูงอายุอย่างมีคุณค่าในบริบทไทย” ที่ ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการนำ�เสนอผล
แม่ แต่ต้องทำ�งานตัวเป็นเกลียว เมื่อแก่ด้วย จนด้วย และป่วยด้วย
งานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อเตรียมรองรับการเข้า จึงน่าสลดใจ นี่คือโจทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องคิด จะมีการ
สู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย พิจารณาปรับปรุงโรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข โรงพยาบาล
ด้านสังคม แผนงานศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย
ในชุมชน เพื่อให้บริการผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
เวทีนี้ชวน
ทั่วถึงได้อย่างไร ต้อง
ทุกภาคส่วนใส่ใจ
พัฒนาระบบดูแลผู้สูง
ผู้สูงอายุ พร้อม
อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
เสนอแนะให้รัฐและ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ท้องถิ่นพิจารณา
ชุมชนของประเทศไทย”
ปรับปรุงนโยบาย
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ
และมาตรการต่างๆ
เสนอแนวทางเพื่อให้คน
ลดช่องว่างที่มีอยู่ใน
สูงวัยไทยใช้ชีวิตอย่างมี
ปัจจุบัน เพื่อสร้าง
คุณภาพ
สังคมของผู้สูงอายุให้
มาตรการทาง
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป
นโยบายสาธารณะที่มีอยู่
ธรรม ลดอัตราผู้สูง
ของประเทศไทย ยังไม่
วัยที่ถูกทอดทิ้ง จน
เพียงพอและเหมาะสมกับ
กระทั่งปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ผู้สูงอายุเป็น
ทัศนคติของคนใน
ประเด็นสำ�คัญที่ นพ.สม
สังคมบางส่วนที่เชื่อ
ศั
กดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ว่าการดูแลผู้สูงอายุ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
ต้องอยู่บา้ นพักคนชราหรือศูนย์ฟื้นฟูดูแลจะดีที่สุดต่อสุขภาพคนแก่ พัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) แสดงความวิตก ในขณะที่ตัวเลขผู้สูง
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถา
อายุไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ดี มีทั้งป่วย
พิเศษในงานว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำ�มาก การพัฒนา โรคสมองเสื่อม และอยู่ในภาวะติดเตียง
เป็นประโยชน์ต่อคน 1% เท่านั้น แต่คน 99% ไม่ได้ประโยชน์
ประธานมูลนิธิ มส.ผส.บอกว่า แม้จะไม่มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
สังคมเมืองเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน และเหลื่อมล้ำ�สุดๆ นำ�มา
ถูกทอดทิ้งอย่างละเอียดและเป็นระบบ ภาคสาธารณสุขมองแค่
สู่ปัญหาลูกโซ่ การพัฒนาแบบแยกส่วน ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา ที่ เรื่องติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม แต่จากการศึกษาพบผู้สูงอายุไม่
ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ทำ�ให้เสียสมดุล มีหลายชีวิตถูกทอดทิ้ง โดย ได้รับการเอาใจใส่จากหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เฉพาะคนสูงอายุ เด็ก และคนพิการ
ครอบครัว พ่อแม่อยู่กันแค่ 2 คน ครอบครัวเล็กลง ครอบครัวผู้สูง
“ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ ถูกทอดทิ้งเปลี่ยว
อายุที่อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ติดเตียงกว่าครึ่งดูแลโดยผู้สูง
เหงา ยากจน และต้องรับบริการทางสุขภาพแพงสุดๆ เงินที่เก็บ
อายุ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย จึงนำ�มาสู่การสำ�รวจ
ไว้มาทั้งชีวิต ถูกปล้นจากการเจ็บป่วย ขณะที่ลูกไม่ได้อยากทิ้งพ่อ
เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ลึกซึ้งเพื่อให้เห็นภาพของครัวเรือนไทย
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธาน มส.ผส.

แนะ ‘ไลฟ์สไตล์-ธุรกิจ’ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแห่งใหม่ โคก หนอง นา ทวีวัฒนา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส
วันสำ�คัญของไทยในเดือน
ธันวาคม ได้แก่ วันพ่อ
แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่
5 ธันวาคมของทุกปี และ
วันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรง
กับวันที่ 4 ธันวาคมของ
ทุกปี กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ โคก หนอง นา
เขตทวีวัฒนา โดยสำ�นัก
สิ่งแวดล้อมจะปลูกต้น
ชมพูพันธุ์ทิพย์ จำ�นวน
200 ต้น ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งทุกช่วงต้น
ปี ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลง นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา เลือกปลูกในโอกาสวัน
สำ�คัญภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบไปด้วย แปลงนา บ่อน้ำ� แปลงไม้
ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมี โรง
เรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา
โรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็ด การเพาะหอย รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณ
พืช คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการเกษตรแบบผสม
ผสาน ออกกำ�ลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เร็วๆ นี้

เอสซีจี จัดงาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก” ชวนรับฟังมุม
มองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จากวิทยากรต่างวัย หลากหลายสาขาอาชีพ จะมาเล่าเรื่องราว
การปรับไลฟ์สไตล์ และการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด ESG
(Environmental, Social, Governance) ซึ่งเป็นทางรอดสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลก อาทิ
นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต คนรุ่นใหม่ สายกรีนที่ใช้ชีวิตแบบ Zero Waste, นักภูมิสถาปนิก
เจ้าของรางวัลด้านการออกแบบ UNFCCC Global Climate Action Award 2020, นักธุรกิจ
เจ้าของสวนมะพร้าว ที่สร้างธุรกิจให้เติบโตได้แบบไร้การสร้าง Food Waste, คนรุ่นใหม่ที่
เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และหนูน้อยและ
นักพัฒนาโครงการเปลี่ยนถุงนมเหลือใช้เป็นเก้าอี้รีไซเคิล พร้อมการประกาศแนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจของเอสซีจีที่ ได้นำ�แนวคิด ESG มาขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งแนวคิด ESG ที่ทั่วโลก
ให้ความสนใจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา จะช่วยแก้วิกฤตโลกได้อย่างไร งานจัด
วันที่ 8 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่ 09.30-11.40 น. ผ่าน Facebook SCG: https://www.facebook.
com/SCGofficialpage ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/SCGESGPathway

เปิด ‘ชมรมสมองใสใจสบาย’ ลดป่วยอัลไซเมอร์

รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ ไชย หัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิด
เผยว่า 6 ใน 10 คนของผู้ป่วยที่มี
ภาวะสมองเสื่อมมีสาเหตุเกิดจาก
โรคอัลไซเมอร์ และประมาณการ
ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยภาวะ
สมองเสื่อมราว 6 แสนคน โรคอัล
ไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่
สามารถชะลอการเสื่อมถอยของ
โรคให้เข้าสู่ระยะท้ายให้ชา้ ที่สุดได้
แนวทางการรักษามีทั้งการใช้ยาเพื่อ
ช่วยปรับเรื่องการรู้คิด ความจำ� ทำ�ให้
ผู้ป่วยมีอาการสมองเสื่อมบรรเทา
ลง สามารถทำ�กิจกรรมที่ใช้สมองเพิ่มขึ้น ส่วนแบบไม่ใช้ยา ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่ศูนย์ดูแล
ภาวะสมองเสื่อม ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล เน้นกิจกรรมบำ�บัดเพื่อกระตุ้น
สมอง การรู้คิด ปรับลดปัญหาพฤติกรรม ช่วยให้คนไข้ฝึกทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ได้มากขึ้น
มีหลักฐานงานวิจัยหลายชิ้นชี้วา่ คนเราสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ตั้งแต่อายุยัง
น้อย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมตั้ง “ชมรมสมองใสใจสบาย” เพื่อส่งเสริมให้คนใน
สังคมตระหนักรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพสมอง เพื่อ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุสูงวัย
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ห้องน้�ำ ที่บ้านที่เหมาะกับการใช้งานผู้สูงอายุ
“ชมรมเปิดกว้างไม่เก็บค่าสมาชิกสำ�หรับทุกคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป วัยนี้ต้องเตรียม
ตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เริ่มจะมี โรคประจำ�ตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง ต้องให้เขาดูแลใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้ บางคนที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้าจากการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วัน ถ้าเราไม่สามารถรักษาและดูแลภาวะซึมเศร้าให้ดีตั้งแต่วัยกลางคนจะเกิด
ความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ ในอนาคต ควรเร่งสร้างการตระหนักรู้ว่าภาวะสมอง
เสื่อมเป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้ป้องกันดูแลสมองของตัวเองตั้งแต่ในวัยที่ยังทำ�ได้ ก่อนสาย
เกินไป” รศ.นพ.สุขเจริญกล่าว
ชมรมสมองใสใจสบาย ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อาคาร ส.ธ. ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ
กว่า 1,000 คน สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมของชมรมฟรี เช่น เวิร์กช็อป เสวนาวิชาการ
ประเด็นทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฉายภาพยนตร์และเสวนาสาระภายหลังชม
ภาพยนตร์ รับฟังสื่อเสียงของชมรมสมองใสใจสบายผ่านพอดคาสต์ หรือยูทูบของชมรม
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เปลี่ยน ‘ที่เปลี่ยว’ เป็น ‘สวนสุขภาพ’ ปอดคนเมือง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมโครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เขตลาดพร้าว และร่วมปลูกต้นประดู่ภายในสวน
สุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่เขตลาดพร้าว สำ�หรับสวนสุขภาพอยู่เย็น
เป็นสุข มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา เดิม
เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สำ�หรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่มี
โฉนด สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ� มีน้ำ�ท่วมขัง และ
เป็นป่ารกทึบ ศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาให้ตก
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.
กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ โดย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ในการปรับปรุงให้เป็น
สวนสุขภาพ เปิดให้ประชาชนได้ ใช้เป็นสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ ออกกำ�ลังกาย ใช้พื้นที่ทำ�กิจกรรม
สาธารณะได้ ในเบื้องต้น
ทั้งนี้ โครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข
เป็นหนึ่งในโครงการ “Green Bangkok 2030”
ปลูกเพื่อเปลี่ยน ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว ดีต่อใจ คนกรุง” เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว
ให้เป็นพื้นที่ โปร่ง ลดปัญหามลพิษ เพิ่มปอดให้แก่ชุมชนโดยรอบ สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้ ได้ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2573 โอกาสนี้ นายสกลธีเยี่ยมชมแปลงเกษตรโรงเรียน
ลอยสายอนุสรณ์ และมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำ�นวน 30 ราย พร้อมมอบทุน
ประกอบอาชีพและเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย.
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กีฬา 9

‘มาโน’มั่นใจศักยภาพแข้ง‘ช้างศึก’
คุยลีกไทยแข็งแต่ ไม่ประมาทติมอร์

สิงคโปร์ • มาโน โพลกิง กุนซือทีมชาติ
ไทยยอมรับเลือก 11 ตัวแรกลงเตะกับ
ติมอร์ เลสเต ค่อนข้างยาก ทุกคนที่เลือก
มามีคุณภาพดีทุกตำ�แหน่ง แถมยังได้จาก
เจลีกและลีกยุโรปมาเสริม คุยศึกษาการเล่น
ของติมอร์ทม่ี นี กั เตะดาวรุง่ มากมายมาพอ
สมควร และรูจ้ กั กุนซือติมอร์ดี แต่ไม่ประมาท
มัน่ ใจไทยมีลกี ทีแ่ ข็งแกร่งคือข้อได้เปรียบ นัก
เตะหลายคนลงสนามต่อเนื่อง ยอมรับต้อง
ทำ�งานหนักเพื่อนำ�แชมป์กลับไทย
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์อาเซียน ‘เอเอฟเอฟ ซูซกู ิ คัพ 2020’ ที่
ประเทศสิงคโปร์ โดยนัดแรกจะประเดิมสนาม
ในวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคมนี้ ทีมชาติไทยจะ
พบกับทีมชาติตมิ อร์ เลสเต เวลา 16.30 น.
(เวลาไทย) ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดนัน้
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564
เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าว
ก่อนการแข่งขัน โดยทีมชาติไทยได้ส่ง มา
โน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีม
ชาติไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวพร้อมด้วย
หัวหน้าผู้ฝึกสอนจากอีก 4 ชาติ
มาโน โพลกิง กล่าวว่า “ผมคงไม่พูด
ถึงการตัดสินใจของเราในการเลือกนักเตะ
ที่ดีที่สุดมาติดทีมชาติ ผมเชื่อโค้ชทุกคนที่
เคยคุมทีมชาติไทย ต่างก็พยายามเลือกคน
ที่ดีที่สุดมาติดทีมชาติเสมอ แต่แน่นอนเรามี
ความสุขที่มีทุกคน และนักเตะจากลีกญี่ปุ่น

จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ และวันนี้พวกเขาต่าง
ก็ได้ลงสนามในเกมเจลีก และจะมาเข้าร่วม
ทีมในเกมที่ 2 เรามีเวลาพัก 6 วัน เป็น
เรื่องดีที่ ได้พวกเขามา”
“การมาทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนว่าเรา
มีความจริงจัง เราทุกคนต้องการประสบ
ความสำ�เร็จทำ�ผลงานให้ดีที่สุดด้วยขุมกำ�ลัง
ชุดนี้ สำ�หรับนักเตะที่มาจากยุโรป พวกเขา
เดินทางมาพร้อมเรา แม้จะมีเวลาไม่มาก
แต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้
นักเตะที่อยู่ในไทยลีกต่างก็เคยเล่นด้วยกัน
มา ผมไม่อยากมองว่ามันเป็นปัญหา เพราะ
เชื่อว่าทุกคนต่างมีคุณภาพ เรามีเวลา 5 วัน
ในการเตรียมทีม ซึ่งถือว่าน่าพอใจ เราต้อง
พยายามหาจุดลงตัวให้เจอโดยเร็ว”
“เรามีความกระหายเป็นอย่างมาก
สำ�หรับทัวร์นาเมนต์นี้ เรามีสถิติที่ดีในทัวร์
นาเมนต์นี้ เวียดนามเป็นแชมป์เก่า แต่
รายการนี้ ไม่ได้มีแค่เรากับเวียดนามเท่านั้น
เราต้องสู้กับทุกทีม เราต้องเดินหน้าไปทีละ
เกม ผมเชื่อว่าทุกเกมเป็นเกมที่ยาก และ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
เราต้องซ้อมให้ดีที่สุด เราหวังว่าทุกคนจะ
พร้อม เส้นทางมันยังยาวไกล เราต้องมอง
ไปที่นัดแรกที่จะพบกับ ติมอร์ เลสเต ก่อน
เรามีความกระหายอย่างมาก เราต้องนำ�
ถ้วยกลับบ้าน เราจะพยายามทำ�งานหนัก”
“เรามีแนวทางที่แตกต่างจาก
ประเทศอื่นอยู่บ้างในการเตรียมทีม

บราซิลด้วยกัน • มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จับมือกับ ฟาบิโอ มาเกรา ผู้ฝึกสอนติมอร์ เลสเต
แน่นอนว่าเราไม่ได้รวมตัวกันมายาวนาน
แต่ระดับความฟิต และจังหวะทุกอย่างมัน
ดูดีมาก ผมมองว่านั่นคือข้อได้เปรียบ แม้
เราจะรวมตัวกันไม่นานเท่าไหร่ แต่ตอนนี้
หวังว่า 1 เดือนหลังจากนี้เราจะไปถึงรอบ

ชิงชนะเลิศ ทุกคนจะปรับเข้าหากันได้อย่าง
ลงตัว เราจะพยายามสู้อย่างเต็มที่ ผมคิดว่า
เราจะจับมือและเดินหน้าไปด้วยกันได้”
“นัดแรกเราเองได้ศึกษาการเล่นของ
ติมอร์มาพอสมควร พวกเขามีนักเตะดาว

รุ่งมากมาย ผมค่อนข้างประทับใจ และ
ผมเองก็รู้จักโค้ชของพวกเขาคือ ฟาบิโอ
มาเกรา มาก่อนหน้านี้ เพราะเราเป็นคน
บราซิลเหมือนกัน แม้ติมอร์จะเป็นทีมดาว
รุ่ง แต่เราจะประมาทพวกเขาไม่ได้ ผมเห็น

แนวทางของพวกเขา ทั้งการพยายามสร้าง
เกม การกดดันแดนบน และคิดว่าพวกเขา
จะใช้ ในเกมกับเรา พวกเขาเล่นได้ดี ผมเชื่อ
ว่าพวกเขาพร้อมสร้างปัญหาให้ทุกทีม แต่
เราจะพยายามเล่นในเกมของเรา ด้วยความ
ดุดัน มันไม่ง่ายเลยในการเจอกับดาวรุ่ง ที่
เล่นด้วยความกระหายและมีพลังมากมาย
เราต้องมีสมาธิ มีวินัย และไม่ปล่อยให้พวก
เขาสร้างปัญหา นั่นคือเรื่องสำ�คัญ”
“การเลือก 11 ตัวจริงสำ�หรับตัวผม
ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะนักเตะ
ทุกคนต่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในแดนหน้า
และแต่ละคนต่างมีคาแร็กเตอร์ที่แตกต่าง
กัน อย่างอดิศักดิ์แม้จะไม่ค่อยมี โอกาสกับ
สโมสร แต่เขามีสถิติที่ดีในรายการนี้ เขามี
ประสบการณ์ และยิงประตูได้มากมาย ส่วน
มุย้ เมื่อ 8 ปีกอ่ นทีผ่ มมาทีป่ ระเทศไทย และ
ได้เห็นครัง้ แรก เขาคือนักเตะทีด่ ที ส่ี ดุ ทีผ่ ม
เคยเห็นมา และเขาก็ไปสเปนและญีป่ นุ่ มี
ประสบการณ์มากมาย และตอนนีเ้ ขาต้องการ
อีกแค่ 2 ประตูในการเป็นเจ้าของดาวยิง
สูงสุดตลอดกาล ทุกคนรูจ้ กั ดี ส่วนอาร์มยัง
เป็นดาวรุง่ ทีพ่ ฒ
ั นาได้มากมาย และฟอร์ม
ก็ก�ำ ลังดีมากกับบุรรี มั ย์ เขามีพลังเยอะมาก
สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทว่ั และเล่นได้ทกุ
ตำ�แหน่ง ทัง้ ตรงกลาง ด้านข้างหรือหลังกอง
หน้า และมันยากมากทีผ่ มจะเลือกใครลงเล่น
แต่กเ็ ป็นเรื่องดี และนีค่ อื ปัญหาทีผ่ มชอบ แต่
เราต้องดูจากการซ้อม และจะเลือกอีกครัง้ ”.

‘กวินทร์’ขอทำ�เต็มที่เพื่อตอบแทนทีมและแฟนบอล ‘ไทยประกันชีวิต-แอตเลติโก’
สิงคโปร์ • ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยจากสโมสรโอเอช
ลูเวิน ลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียม ยืนยัน
ว่าเขาทำ�เต็มที่เสมอกับการติดทีมชาติไทย
หลังจากกลับมามีชื่ออีกครั้ง ในการลุยศึกชิง
แชมป์อาเซียน 2020 หลังจากห่างทีมชาติ
ไปเกือบ 2 ปี
หลังจากที่ ‘ตอง’ นายด่านจากโอ
เอช ลูเวิน กลับมามีชื่อติดทีมชาติเป็นครั้ง
แรกในรอบเกือบ 2 ปี นับตั้งแต่มีชื่อในศึก
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เมื่อ
ปี 2019 โดยขณะนี้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม
ชาติไทยที่สิงคโปร์ เตรียมทำ�ศึกฟุตบอลชิง
แชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020
ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจะประเดิมนัดแรก
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมนี้ พบกับติมอร์ เลส

เตนั้น

“รู้สึกดีใจครับ ทุกครั้งที่ ได้มี โอกาส
เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชาติอีกครั้ง” กวินทร์
กล่าวเริ่ม
“ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ผม
เองก็จะพยายามทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่สุด เมื่อผมมีชื่อ ผมก็ยินดี และเต็มใจ
เสมอในนามทีมชาติ ผมจะพยายามทำ�
หน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทีม
ตอบแทนโค้ช และก็สนับสนุนเพื่อนร่วมทีม
ให้ ได้มากที่สุด”
“การฝึกซ้อมก็รู้สึกสนุก บรรยากาศดี
มาก และมีความกระหายที่จะลงแข่งในเกม
แรก การทำ�งานกับมาโน เขาเป็นโค้ชที่มีคา
แร็กเตอร์ที่ชัดเจน เราต้องพยายามเรียนรู้
แท็กติกของเขา”

“การมาครั้งนี้ของทีมชาติไทย คือ
ต้องการที่จะเป็นแชมป์ แต่การจะไป
จุดนั้น ตัวผมเองและทุกคนจะโฟกัสใน
แต่ละแมตช์ก่อน ผมมองว่าทุกๆ วินาที
ทุกๆ การแข่งขัน แต่ละแมตช์มันสำ�คัญ
มาก ผมอยากให้ โฟกัสไปทีละแมตช์ แต่
แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของเราคือการ
เป็นแชมป์”
“ขอกำ�ลังใจจากแฟนบอลชาวไทย
ทุกคน ผมคิดว่าพวกเราสัมผัสได้ถึงกำ�ลัง
ใจจากแฟนบอลทุกคน แม้หลายคนจะ
เดินทางมาเชียร์เราไม่ได้ แต่ก็สามารถ
ส่งแรงใจมาให้พวกเราได้ ผมและเพื่อน
น้องๆทุกคน ทีมงานสตาฟฟ์ โค้ชจะทำ�
เต็มที่เพื่อทีมชาติไทย เพื่อแฟนบอลชาว
ไทยทุกคนแน่นอนครับผม”.

ทัพ‘เอเชียนยูธพาราไทย’

(เกาหลีใต้) 6-3 คะแนน ประเภทบุคคล
หญิง BC 3 รอบแบ่งกลุ่ม เก็บชัยชนะ
1 นัด แพ้ 1 นัด เริ่มจากเอาชนะ ลู
จาอิน อัลทัคฟี (ซาอุดีอาระเบีย) 7-1
คะแนน แต่นัดที่ 2 พลาดท่าแพ้ ชาน
โฮ ยาน (ฮ่องกง) 1-8 คะแนน ส่วน
ลดามณี กล้าหาญ ในคลาส
เดียวกัน BC 3 ฟอร์มเจ๋งเก็บ
การแข่งขันกีฬาเอเชียน ยูธ พารา เป็นคนแรก ด้วยเวลา 34.86 วินาที
ชัย 2 นัดรวด เริ่มจากชนะ ฟา
และว่ายน้ำ�เดี่ยวผสม 400 เมตร
เกมส์ ครั้งที่ 4 ที่กรุงมานามา ราชอา
ติเมห์ คีร์คาฮา (อิหร่าน) 17-0
ณาจักรบาห์เรน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ หญิง อายุ 16-18 ปี รวมคลาส
คะแนน นัดที่ 2 ชนะ เจีย
ผ่านมา เป็นการชิงชัยกันเป็นวันที่สอง ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ แตะ
ยี่ หยาน (สิงคโปร์) 6-1
ทัพนักกีฬาคนพิการเยาวชนไทยประเดิม ขอบสระเป็นคนแรกด้วยสถิติ
คะแนน ประเภทบุคคล
คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3.42.18 นาที คว้าเหรียญ
ชาย BC 1 ณัฐวุฒิ ดีมาก
ทองที่ 3 ให้ทพั นักกีฬาไทย
2 เหรียญทองแดงมาครอง
ระเบิดฟอร์มสุดเฉียบ
นอกจากนี้ทัพ
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬา
กวาดชัยชนะ 3 นัดรวด
เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครัง้ ที่ 4 กำ�หนด นักกีฬาเยาวชนไทยยัง
เริ่มจากชนะ บอร์ฮาน
ชิงชัยระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 คว้าเพิ่้มอีก 2 เหรียญ
คูห์คานไลบาดี (อิหร่าน)
มีการจัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา และมี เงิน จากวิ่ง 200 เมตร
5-0 คะแนน นัดที่ 2 ซา
45 ชาติในเอเชียส่งนักกีฬาคนพิการในรุน่ คลาส T 42-47 ศศิรา
อัด ซาดด์ (กาตาร์) 12-1
วรรณ อินทโชติ ทำ�เวลา
เยาวชนเข้าร่วมชิงชัย โดยประเทศไทย
คว้าโควตาไปร่วมแข่งขันทัง้ สิน้ 107 คน 28.00 วินาที ส่วนเหรียญ
แชมป์ว่ายน้ำ� • ประกายทิพย์ ไชยวงศ์ นักว่ายน้ำ�เยาวชนพาราไทย ว่าย คะแนน และนัดที่ 3
ทองเป็นของ โมอิ นาคากา
จาก 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา,
แตะขอบสระเข้ามาเป็นอันดับ 1 สถิติ 3.42.18 นาที ในประเภทเดี่ยวผสม เอาชนะ โมฮัมเหม็ด
อัลฮัดดาร์ (กาตาร์) 8-3
ว่ายน้�ำ , แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, ยก
วะ จากญีป่ นุ่ ทำ�เวลา 26.80 400 เมตรหญิง อายุ 16-18 ปี รวมคลาส คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬา
น้�ำ หนัก, เทควันโด, วีลแชร์บาสเกตบอล, วินาที และเหรียญทองแดง ไทย ในกีฬา “เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 4” ที่กรุงมานามา ประเทศ ประเภทบุคคลชาย BC
3 ศุภโชค ขวัญโพก
โกลบอล และบอคเซีย
ยานานี วิครามาซิงห์ จาก
บาห์เรน เมื่อ 3 ธ.ค.64
เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด
โดย 3 เหรียญทองของทัพนัก
ศรีลงั กา 29.36 วินาที อีก
ร่
ว
มชิ
ง
ชั
ย
โดยประเทศไทยคว้
า
โควตาไป
เริ่มจากชนะ ฮามดาน อัลคาบี (สหรัฐ
กีฬาไทยได้มาจากกรีฑา วิ่ง 200 เมตร 1 เหรียญเงินของทัพไทยได้จากว่ายน้�ำ
ประเภทเดีย่ วผสม เอกรินทร์ น้อยทัด ระดับ ร่วมแข่งขันทัง้ สิน้ 107 คน จาก 9 ชนิดกีฬา อาหรับเอมิเรตส์) 7-2 คะแนน นัดที่
อายุ 17-20 ปี หญิง คลาส T 35-37
2 ชนะ โมฮาเหม็ด เอ็ดฮัม (บาห์เรน)
อรวรรณ ฉิมแป้น ประเภทคลาส T 37 ความพิการรวมคลาส ทำ�เวลา 6.26.33 นาที ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้�ำ , แบดมินตัน,
เทเบิลเทนนิส, ยกน้�ำ หนัก, เทควันโด, วีล
12-2 คะแนน ประเภทบุคคลชาย BC 4
ส่วนอีก 2 เหรียญทองแดงของ
วัย 20 ปี เร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคน
แชร์
บ
าสเกตบอล,
โกลบอล
และบอคเซี
ย
พงศกร เล็กทองแดง ชนะ โมฮาเหม็ด
แรก ทำ�เวลา 32.38 วินาที ตามด้วย
นักกีฬาไทยได้มาจากว่ายน้ำ�ฟรีสไตล์ 400
ด้านกีฬาบอคเซีย เป็นการแข่งขัน
เอ็ดซาม (บาห์เรน) 16-0
ฟาติมาห์ ซูวาเอ็ด จากอิรัก คลาส T
เมตร รุ่นอายุ 16-18 ปี ประกายทิพย์ ไชย
รอบแบ่
ง
กลุ
ม
่
สรุ
ป
ผลดั
ง
นี
้
ประเภทบุ
ค
คล
ส่วนผลกีฬาอื่นที่น่าสนใจมีดังนี้
35 คว้าเหรียญเงิน 34.03 วินาที ส่วน วงศ์ รุ่นรวมคลาส อีกเหรียญได้จากว่าย
ชาย BC 2 ภาคภูมิ ลินชุม ชนะ 3 นัดรวด โกลบอล รอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาย ไทย
น้ำ�ท่าผีเสื้อ 100 เมตร วชิรวิทย์ อินทร์ชู
เหรียญทองแดงเป็นของ ยูนิกา อนาส
เริม่ จาก ชนะ ชุน ฮิน เฉิง (ฮ่องกง) 14-0
ชนะ ซาอุดีอาระเบีย 12-2 ประตู หลัง
สำ�หรับการแข่งขันกีฬาเอเชียน ยูธ
ทาสยา จากอินโดนีเซีย คลาส T 37
ทำ�เวลา 37.33 วินาที ส่วนเหรียญทอง พาราเกมส์ ครั้งที่ 4 กำ�หนดชิงชัยระหว่าง คะแนน นัดที่ 2 ชนะ มิน คยู โซ (เกาหลีใต้) จากนัดแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ลง
6-3 คะแนน นัดที่ 3 ชนะ อินนั ไซฟูลิฟ
สนามนัดแรกเอาชนะจอร์แดน 11-1
ที่ 2 ของทัพนักกีฬาไทยได้มาจากวีล
วันที่ 2–6 ธันวาคม 2564 มีการจัดการ
ราน (มาเลเซีย) 12-0 คะแนน ด้านธีรศักดิ์ ประตู / วีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาย
แชร์เรสซิ่ง 200 เมตร T54 หยาดฟ้า
แข่งขัน 9 ชนิดกีฬา และมี 45 ชาติใน
ไทยชนะจอร์แดน 57-27 คะแนน.
ซุยอุ้ย ซิ่งวีลแชร์คู่ใจทะยานเข้าเส้นชัย เอเชียส่งนักกีฬาคนพิการในรุ่นเยาวชนเข้า เฉิดฉาย เก็บชัยชนะเหนือ ฮู เยือน มุน

ประเดิมกวาด3เหรียญทอง

ได้4นักเตะไปฝึกต่างประเทศครั้งที่8

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำ�กัด
จัดงานคัดตัวนักกีฬาประเภทฟุตบอล ภาย
ใต้ โครงการ Sports Showcase ครั้งที่
8 ‘Sports Showcase #8: AES Soccer
Camp & Showcase Thailand X Thai Life
Insurance’ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 56 คน
จากเกือบ 40 โรงเรียนทั่วประเทศ และ
ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมอ้างอิงมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด
สำ�หรับลักษณะของงานนั้นเต็มไป
ด้วยกิจกรรมแคมป์ที่ ได้เรียนรู้ เรียกเหงื่อ
และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน มีการแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 4 ฐาน โดย 3 ฐานแรกจะ
เป็นการฝึกสกิลฝีเท้า, กลยุทธ์ ในพื้นที่แคบ
และกลยุทธ์ ในเกมเร็ว ซึ่งมีการคุมการฝึก
โดยโค้ชผู้ดีเกาะอังกฤษจาก
สโมสร FC Bangkok หนึ่งใน
พาร์ตเนอร์หลักของโครงการ
จำ�นวน 3 ท่าน สไตล์การ
ฝึกจะถอดแบบมาจากยุโรป
แต่จะถูกประยุกต์ ให้เข้ากับ
นักกีฬาที่ฝึกฝนฟุตบอลใน
เอเชีย และฐานสุดท้ายจะ
เป็นการฝึกความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนื้อที่เหมาะสม
ตรงจุดกับกีฬาฟุตบอลโดย
เฉพาะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
พาร์ตเนอร์ที่เป็นกูรูในการ
ทำ�ร่างกายอย่าง Coaching
Point เข้ามาเสริมทัพ หลังจากนั้นจะ
เป็นการแบ่งทีมแข่งฟุตบอล 11 คนในภาค
บ่าย โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นโต
อายุ 16 ปีขึ้นไป สำ�หรับโอกาสทุนระดับ
มหาวิทยาลัย และรุ่นเล็กอายุ 14 ถึง 16
ปี สำ�หรับโอกาสทุนระดับมัธยมปลายที่
สหรัฐอเมริกา
นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำ�กัด
กล่าวว่า ได้เห็นนักกีฬาที่มีศักยภาพจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าครึ่งที่มาเข้าร่วม ที่สามารถได้
รับโอกาสทางด้านทุนการศึกษาและกีฬา
ต่อต่างประเทศของโครงการสำ�หรับปีการ
ศึกษาที่ 2565 และ 2566 และมีผู้ปกครอง
ให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก เนื่องจากเล็ง
เห็นโอกาสและอนาคตของบุตรหลานตนเอง
หลังจากเสร็จกิจกรรมในภาคบ่าย ทาง
โครงการได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักอย่าง
เป็นทางการของโครงการ มอบรางวัลผู้เล่น
ยอดเยี่ยม (MVP) ให้แต่ละทีม ได้แก่
1.นายจักรภัทร มีศรี ตำ�แหน่งปีก ทีม
สีฟ้า จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

2.เด็กชายฟรานซิสโก โอโซริโอ
(Francisco Osorio) ตำ�แหน่งกองหลัง ทีม
สีเหลือง จากโรงเรียน KIS International
School
3.นายอีมิล รีการ์ด แอนเดอร์สัน
(Emil Rygaard Andersen) ตำ�แหน่งผู้รักษา
ประตู ทีมสีม่วง จากโรงเรียน St Andrews
International School Bangkok
4.นายมาฮามาดู จาวารา
(Mahamadou Jawara) ตำ�แหน่งปีก ทีมสี
เขียว จากโรงเรียน Crescent International
School ซึ่งทั้ง 4 คนถูกคัดเลือกจากความ
เห็นของโค้ชผู้ฝึกสอนและทีมงานคัดตัวของ
แอตเลติโกภายในงาน
ด้านนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) กล่าวเพิ่ม
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เติมว่า ในการจัดงานภายใต้ โครงการ
Sports Showcase ครั้งนี้สร้างแรงบันดาล
ใจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้แก่ผู้เข้า
ร่วมรวมถึงผู้ปกครองมากขึ้น เนื่องจาก
มีเคสตัวอย่างที่ประสบความสำ�เร็จผ่าน
โครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีมากมายใน
หลายชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล,
วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ�, เทนนิส, กอล์ฟ,
ฟันดาบ และอื่นๆ ให้เป็นตัวอย่าง มากไป
กว่านั้นยังมีนักกีฬาในโครงการอยู่แล้ว ที่
กำ�ลังเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาและเล่น
กีฬาต่อต่างประเทศสำ�หรับปีการศึกษาถัด
ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงน้อง
ดิว นายธนชิต ยิ่งเชิดสุข ที่เป็นพี่นักเรียน
นักกีฬาในโครงการรุ่นปี 62 แวะเข้ามา
เตรียมความพร้อม ซึ่งทำ�ให้ภาพของ
โครงการชัดเจน สามารถจับต้องได้ และ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ที่สนใจ
ท่านใดที่สนใจสามารถติดตาม
ข่าวสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก
Sportsync Thailand หรือสอบถามราย
ละเอียดที่อีเมล info@atletigoth.com
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10 บันเทิง
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ตีเฟน ซอนด์ ไฮม์ (Stephen
Sondheim) (91 ปี) นักแต่ง
ทำ�นอง คำ�ร้องประกอบละคร
เพลง ภาพยนตร์ ครอบครัวเชื้อสายยิว
เขาเกิดที่นิวยอร์ก เรียนจบปริญญาตรี
ด้านดนตรีจากวิลเลียมคอลเลจ จากนั้นสตี
เฟน ซอนด์ ไฮม์ ได้รับการถ่ายทอดเทคนิค
เขียนเพลงจากออสการ์ แฮมเมอร์สไตน์
ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรม จนกระทั่งฉายแวว
แข็งกล้า เลนาร์ด เบิร์นสไตน์ จึงชวนไป
เขียนคำ�ร้องละครเพลง West Side Story
(1957) อาทิ เพลง Somewhere, Tonight,
Maria เขียนคำ�ร้องเพลงละครเรื่อง Gypsy
(1959) จากทำ�นองเขียนโดยจูลี สไตน์
เพลงอย่างเช่น Everything’s coming up
Roses เขาเป็นนักเขียนเพลงละครรุ่น
ใหม่ ที่เขียนทั้งทำ�นอง คำ�ร้อง โดยสอดใส่
เนื้อหาเข้ากับทำ�นอง อาทิ เพลง Comedy
Tonight ในละครเพลง A Funny Thing
happened on the way to the forum
(1962) ละครเพลง Follies (1971) เพลง
เอกในเรื่อง ได้แก่ Losing my mind แต่
ที่สร้างชื่อให้เขามากที่สุด ได้แก่เพลง
Send in the clowns ที่แต่งใช้ประกอบ
ละครเพลง A Little Night Music (1971)
ผลงานเพลงจากละครเพลงเรื่องอื่น
อาทิ Sweeney Todd (1979) Sunday
in the park with George (1984),
Merrily we roll along (1981), Into the
woods (1987) เพลงประกอบภาพยนตร์
อาทิ Goodbye for now ในภาพยนตร์
เรื่อง Reds (1981) Sooner or later ใน
ภาพยนตร์เรื่อง Dick Tracy ชีวิตส่วน
ตัว เขาอยู่กับเพื่อนชายหลายคน ตั้งแต่
อายุ 40 คนสุดท้ายคือ เจฟเฟรย์ รอมเลย์
นักเทคนิเซียนดิจิทัล สตีเฟน ซอนด์ ไฮม์

อำ�ลา อาลัย 2021 (1)
to the center of the earth) ที่เธอแสดง
กับแพต บูน ฉายที่เฉลิมเขตต์ เธอแสดง
ละครเวทีก่อนที่จะเซ็นสัญญากับโรงถ่าย
เมโทรโกลินเมเยอร์ หนังที่ โดดเด่น อาทิ
Desert Legion (1952) คู่กับอลัน แลดด์
Jamaica Run (1952) คู่กับเรย์ มิลแลนด์
Bengal Brigade (1954) คู่กับร็อก ฮัดสัน
Land Raiders (1970) คูก่ บั เทลลี ซัลวาลัส
ขณะเดียวกันเธอเป็นดารารับเชิญในหนัง
ทีวีซีรีส์หลายเรื่อง อย่างเช่น Burke’s
Law, The Love Boat, Fantasy Island
อาร์ลีน ดาห์ล แต่งงานทั้งหมด 5 ครั้ง
ครั้งแรกกับดาราภาพยนตร์ เลกซ์ บาร์
เกอร์ อีกครั้งกับเฟอร์นันโด ลามาส เธอให้
กำ�เนิดลูกชาย ลอเรนโซ ลามาส ทำ�งาน
เป็นดาราภาพยนตร์ ประสบความสำ�เร็จ
พอสมควร ครั้งสุดท้ายแต่งกับมาร์ค โร
เซน ดีไซเนอร์หีบห่อ เธอเสียชีวิตขณะ
นอนหลับที่อพาร์ตเมนต์ ในย่านแมนฮัต
ตัน นิวยอร์ก เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน
ขณะมีอายุ 96 ปี
ฮายา ฮารารีต (Haya Harareet)
(89 ปี) ดาราสาวชาวอิสราเอล ผูร้ บั บทเอส
เตอร์ คู่กับชาร์ลส์ตัน เฮสตัน ใน Ben
Hur (1959) พื้นเพครอบครัวย้ายมาจาก
โปแลนด์ เธอเกิดที่เมืองไฮฟา ดินแดน
ปาเลสไตน์ จากนั้นย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ใน
นครเทลอาวีฟ เธอเข้าประจำ�การรับใช้
ชาติ เป็นทหารอยู่ 2 ปี ขณะเดียวกัน

สตีเฟน ซอนด์ ไฮม์

ซอนนี ชิบะ

เสียชีวิตที่บา้ นพักในเมือง ร็อกซ์เบอร์รี
นิวยอร์ก ขณะมีอายุ 91 ปี สาเหตุการเสีย
ชีวิตไม่ได้รับการเปิดเผย
อาร์ลีน ดาห์ล (Arlene Dahl)
(96ปี) ดาราสาวสวย ผมบลอนด์ เจ้า
เสน่ห์ จากนครมินนิแอโพลิส รู้จักเธอ
ครั้งแรกจากหนังพิภพใต้บาดาล (Journey

ไ

แสดงละครในค่ายทหารอีกด้วย หลังปลด
ประจำ�การเธอเข้าสู่วงการแสดง แสดง
ละครเวที แล้วมาแสดงภาพยนตร์เรื่อง
แรกในปี 1955 จนกระทั่งแมวมองโรง
ถ่ายเมโทรมาพบเข้า ชอบบุคลิก หน้าตา
ขอเซ็นสัญญาให้เธอแสดงในเรื่อง Ben
Hur หลังจากนั้นเธอแสดงหนังอีก 6

True story

ม่ทิ้งช่วงให้คิดถึง หกเดือนหลัง
จาก Fatherhood ดาวตลกผิว
สี เควิน ฮาร์ท ก็กลับมากับผล
งานชิ้นใหม่ True story ลิมิเต็ดซีรีส์ 7
ตอนจบ ที่ว่าด้วยความพยายามรักษา
ชื่อเสียงของดาวตลกคนดัง
ไม่ได้สร้างจากเรื่องจริง แค่อิง...
อิงจากเรื่องของตัวเองที่แปลงเป็นเรื่อง
ของ คิด ดาวตลกผิวสี ว่าด้วยเหตุ ณ
บ้านเกิด ฟิลาเดลเฟีย การแวะเยี่ยม
ญาติสนิทมิตรสหาย ระหว่างเดินสาย
โปรโมตหนังซูเปอร์ฮี โร่ร้อยล้านของ
ตัวเอง ....การตายจากการเสพยาเกิน
ขนาดของสาวคู่นอนหลังงานสังสรรค์ที่
จัดเต็มเหล้า-ยา ร่วมด้วยช่วยแก้วิกฤต
กับคิด คือพี่ชาย คารล์ตัน ด้วยการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการกำ�จัดศพ อาริ
มาเฟียกรีกที่เป็นหุ้นร้านอาหารของตัว
เองมาจัดการ แต่กลายเป็นภัยคุกคามที่
ต้องกำ�จัด เพราะหมายจะนำ�เรื่องนี้มา

จากจอ
ขู่เงินจากคิด
แล้วที่เหลือว่าด้วยปฏิบัติการกำ�จัด
ภัยคุกคาม จากอาริ - พี่น้องมาเฟียที่ตาม
หาเขาที่หายไป - แฟน
คลับที่มีคลิปภาพ
ปฏิบัติการกำ�จัด
ศพ ที่กลายเป็นบท
พิสูจน์รักของพี่น้อง
คิดและคาร์ลตัน
เหมือน
Fatherhood หนัง
ที่พี่เควินทำ�ให้เน็ต
ฟลิกซ์มาในแนวดรา
มาครอบครัว แต่เข้มกว่ามาก เพราะเล่น

เรื่อง อาทิ Journey
beneath the desert
(1961) หนังเกี่ยว
กับราชินีในเมือง
ลับแล หนังร่วม
ทุนสร้างระหว่าง
ฝรั่งเศส อิตาลี บ้าน
เราฉายที่ โอเดียน
The Interns (1962)
หนังฮอลลีวูด เธอ
รับบทพยาบาล หลัง
จากแต่งงานกับแจ็ก
เคลย์ตัน ผู้กำ�กับ
ชาวอังกฤษในปี
1984 เธอย้ายไปอยู่
อังกฤษ อำ�ลาวงการ
จนกระทั่งเสียชีวิต
ขณะนอนหลับที่บ้าน
พักด้วยวัย 89 ปี
คริสโต
ฮายา ฮารารีต
เฟอร์ พลัมเมอร์
(Christopher
Plummer) (91 ปี) ดาราเจ้าบทบาทชาว
แคนาเดียน เขาเกิดที่ โทรอนโต พ่อแม่
แยกทางกันตั้งแต่เด็ก แม่พาไปอยู่ด้วย
ที่นครมอนทรีอัล ที่นั่นที่แม่ทำ�งานเป็น
เลขานุการคณบดีคณะวิทยาศาสต์ มหาวิท
ยาลัยแมคกิล (McGill) จากสิ่งแวดล้อม
และที่ โรงเรียนทำ�ให้ คริสโต

กับด้านมืดของตัวละคร ใน
สไตล์หนังฟิล์มนัวร์ เป็น
หนังอาชญากรรมที่เริ่มจาก
ความบังเอิญ ที่จำ�นวนศพ
เพิ่มขึ้นจากความพยายาม
จะปกป้อง ปกปิดความผิด
ของตัวเอง
ลูกเล่นทำ�ให้ซีรีส์เข้ม
และขลัง คือลีลาการดำ�เนิน
เรื่องที่มาในแบบ เรื่องแบบ
สารคดีชีวิตดาวดังในสไตล์
เรื่องจริงผ่านจอ
เรื่องเล่าในรูปของ
คำ�ให้การ บอกเล่า
เหตุรา้ ย ณ บ้าน
เกิด เชิดชูวีรกรรม
คาร์ลตัน พี่ชายที่
แสนดี (?) ที่เดิน
คู่ไปกับเรื่องจริง
ความจริงที่อยู่
เบื้องหลัง
รับบทเป็นคิด คือ เควิน ฮาร์ท
เข้มด้วยบทนักแสดงตลกที่ ไม่ตลก เพราะ
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อาร์ลีน ดาห์ล
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแมคกิล เขากลับ
ไปฝึกแสดงละครกับคณะละครท้องถิ่น สิ่ง
ที่เขาพูดเสมอว่าเสียใจตลอดชีวิตที่ ไม่เข้า
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแมคกิล ปี 1953
ละครเรื่องแรกที่เขาแสดงบนเวที ได้แก่
เรื่อง The Starcross Story ตามด้วย The
Dark is light enough แล้วถึงมาแสดงบน

คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์
เฟอร์ พลัมเมอร์ พูดได้ทั้งอังกฤษและ
ฝรั่งเศส ช่วงเรียนอยู่มัธยมปลายที่ High
School of Montreal เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง
คือ วิลเลียม แชตเนอร์ ซึ่งต่อมารับบทกัป
ตันเคิร์ก ในหนังทีวีซีรีส์ Star Trek เขา
เริ่มสนใจการแสดงในช่วงอยู่ไฮสกูล หลัง
จบชั้นมัธยมปลายในปี 1948 แทนที่จะเข้า

1

เวทีบรอดเวย์ ภายหลังในปี 1956 เขาได้
แสดงละครจากบทประพันธ์ของเชคสเปีย
ร์ ในเทศกาลสแตรทฟอร์ดหลายเรื่อง ช่วง
ที่แสดงละคร คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์ มี
งานแสดงภาพยนตร์ควบคู่กันด้วย อาทิ
The Fall of the Roman Empire (1964),
มาดังเอาในปี 1965 เมื่อได้รับบทกัปตัน

ฟอน แทรป ในหนังเพลง The Sound
of Music จากนั้นมีหนังอื่นที่ตามมาอีก
หลายเรื่อง อาทิ Inside Daisy Clover
(1985) คู่กับนาตาลี วูด บทนายทหาร
อากาศใน Battle of Britain (1969) บทดุค
แห่งเวลลิงตันในหนังสงคราม Waterloo
(1970) คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์ แสดง
หนังมาแล้วทั้งหมด 119 เรื่อง มาได้รับ
รางวัลตุ๊กตาทองดาราประกอบยอดเยี่ยม
ในปี 2010 จากเรื่อง Beginners ชีวิต
ครอบครัว เขาแต่งงานมาแล้ว 3 ครั้ง
ครั้งแรกกับดาราสาว แทมมี ไกรม์ส
(Tammy Grimes) ในปี 1956 แยกทางกัน
ในปี 1960 เธอให้กำ�เนิดลูกสาว อแมน
ดา พลัมเมอร์ (Amanda Plummer) กับ
เขา เธอผันตัวไปเป็นนักแสดงเหมือนพ่อ
คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์ เสียชีวิตที่บ้านพัก
ในเมืองเวสตัน รัฐคอนเนตทิคัต หกล้ม
ศีรษะฟาดพื้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา ขณะมีอายุ 91 ปี
ซอนนี ชิบะ (Sonny Chiba)
(82 ปี) ชื่อเดิม ชินอิจิ ชิบะ ดาราญี่ปุ่น
คาราเต้เข็มขัดสายดำ� เป็นที่รู้จักในหนัง
ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว (Martial Arts) ทั้ง
ในเอเชียและอเมริกาในยุคต้นทศวรรษ
1970s กับบทนักบู๊บนถนนในหนังซีรีส์
Street Fighter ซึ่งสร้างต่อเนื่องถึงสาม
ตอน พื้นเพซอนนี ชิบะ เกิดที่จังหวัดฟุุกุ
โอกะ พ่อเป็นนักบินในกองทัพอากาศ ครั้น
พ่อประจำ�การที่จังหวัดคิมิตสุ ครอบครัว
ย้ายตามไปด้วย ซอนนี ชิบะ เรียนหนังสือ
ที่ โรงเรียนมัธยมท้องถิ่นจนจบ ขณะเรียน
อยู่ชั้นมัธยมปลายครูพลศึกษาเห็นเขา
มีแววที่จะเป็นนักกีฬายิมนาสติก จึงส่ง
เสริมให้ฝึกเล่นจนคล่อง ผนวกกับกีฬาลู่
และลาน รวมทั้งกีฬาเบสบอล เขาเป็น

คนชอบดูหนังคาวบอยอเมริกัน อย่างเช่น
Shane, High Noon หลังเรียนจบ เข้า
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Nippon Sport
Science University ในปี 1957 ขณะ
เรียนอยู่ที่นั่น เขาเรียนกีฬาศิลปะป้องกัน
ตัว คาราเต้ สำ�เร็จได้เข็มขัดสายดำ�มา
ครอง ไม่นานนักเขาได้รับการคัดเลือก
เป็นหนึ่งในนักกีฬาเข้าแข่งในมหกรรม
กีฬาโอลิมปิก สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุ หลัง
บาดเจ็บ เลยต้องถอนตัว โชคเริ่มเข้าข้าง
เขาอีกครั้งในปี 1960 เมื่อโรงถ่ายโตเอะ
ต้องการนักแสดงมาแสดงหนังทีวีซีรีส์ซู
เปอร์ฮี โร่ อย่างเช่นเรื่องหน้ากากสีรุ้ง จาก
นั้นในปี 1961 ซอนนี ชิบะ ได้มาแสดง
หนังเรื่องแรกเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์
เรื่อง Invasion of the Neptune Men เขา
เริ่มประสบความสำ�เร็จเมื่อมาแสดงหนัง
แอกชัน แก๊งสเตอร์ ภายใต้ผู้กำ�กับ คิน
จิ ฟูกะซะกุ ในเรื่อง Drifting Detective
และตามมาอีกหลายเรื่องด้วยกันภายใต้
ผู้กำ�กับคนนี้ อย่างเช่น Message from
Space (1978) ที่มีดาราอเมริกันอย่าง วิก
มอร์ โรว์ ร่วมแสดง รวมทั้งดาราหน้าใหม่
อย่าง ฮิโรยูกิ ซานาดะ ที่แจ้งเกิดจากเรื่อง
นี้ นอกจากหนังแนววิทยาศาสตร์ แก๊งส
เตอร์ยากูซ่า เขายังแสดงหนังซามูไรอีก
หลายเรื่อง อาทิ Shogun Samurai หนัง
สงครามอย่าง The Kamikaze ระยะหลัง
เขายังเป็นที่ปรึกษาตำ�แหน่งประสานงาน
นักแสดงผาดโผน Stunt Coordinator อีก
ด้วย ในชั่วชีวิต ซอนนี ชิบะ แสดงหนังมา
ทั้งหมดร่วม 120 เรื่อง ทุกอย่างเขาชนะ
หมด แต่ต้องมาพ่ายแพ้กับไวรัสโควิด-19
ที่ทำ�ให้เขาเสียชีวิตลงในวัย 82 ปี.
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ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
Email : dumrasfilm@Yahoo.com
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ประสบการณ์ตรงของตัวเอง ถ่ายทอด
บุคลิกและพฤติกรรมของดาราดัง ที่ต้อง
รักษาภาพลักษณ์ยามอยู่หน้าสื่อออกมา
ได้อย่างสมจริง และบทก็เปิดโอกาสให้
ระบาย หรือแฉ ชีวิตนักแสดงตลกที่ต้อง
รับมือกับแฟนคลับ ผู้ชมที่พบเจอ แต่ที่
ชอบคือ มีรังสีอำ�มหิต ที่ความเข้มขึ้นถึง
ระดับ 10 และเข้มพอๆ กันสำ�หรับการ
แสดงคือ เวสลีย์ สไนป์ส สามารถทำ�ให้
ตัวละครที่เป็นสูตรสำ�เร็จอย่างคาร์ลตัน พี่
ชายขี้แพ้ผู้เป็นตัวถ่วง ตัวปัญหา มีมิติ มี
ความลึก ด้วยการแสดงในแบบน้อยได้มาก
สื่ออารมณ์ผ่านสีหน้า แววตา ภาษากาย
ได้อย่างยอดเยี่ยม
โผล่มาเพียงตอนเดียว แต่ขโมยซีน
ไปได้ด้วยลีลากวนและรังสีอำ�มหิตคือ บิล
ลี เซน ผู้รับบทเป็นอาริ พี่และน้องชาย
มาเฟีย จอห์น เอลส์ และคริส ดิอามาน
โทพูลัส แฟนคลับที่จงรักภักดี ธี โอ-รอส ผู้
จัดการ - พอล อเดลสไตน์ องครักษ์พทิ กั ษ์ วิลเลียม แคตเลตต์ และเหล่านักแสดง
สมทบที่เหลือรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง
ได้ตามสมควร

17

18

โหมดอาชญากรรม เดินตามรอย
หนังฟิล์มนัวร์ ที่การแก้ปัญหากลับกลาย
เป็นสร้างปัญหา ด้วยเรื่องเหนือการคาด
เดาของตัวละคร แต่ไม่เหนือการคาดเดา
ของผู้ชมผู้เป็นคอหนังสายนี้ แทรกอยู่
ระหว่างการแก้วิกฤตแบบลิงแก้แหของ
สองพี่น้อง คือ การเผยชีวิตนักแสดงตลก
พูดให้ครอบคลุมคือ ดาราดัง ที่ออกมาใน
แบบเผยเบื้องหลัง การรักษาภาพลักษณ์
การรับมือกับเหล่าแฟนคลับ เน้นไปที่
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตัวเอง ผ่านสื่อ

ออนไลน์ และขาดไม่ได้คือ เรื่องสีผิว
ในส่วนของสาส์นจากหนัง
นอกจากจะทำ�ให้เราเห็นว่าชีวติ ตลกนัน้
ไม่ตลก ยังเล่นกับชื่อเรื่อง โดยตอกย้ำ�
ความจริงที่วา่ สิ่งที่เราเห็นจากสื่อ อาจ
เป็นเรื่องจริงที่ถูกสร้างขึ้น เป็นงาน
สร้างภาพ ในแบบตีหน้าเศร้าเล่าความ
เท็จ และทำ�ให้เราตระหนักว่า สำ�หรับ
คนบางคน...ที่รักที่สุดคือตัวเอง.

รัชชพร เหล่าวานิช
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ลัคนาสิงห์กับเกณฑ์ชะตาสำ�คัญปี2565

จะ ตาม-ไขว่คว้าความฝันที่อยู่ ในห้วง
สำ�นึก หรือ เดินทางไกลเพื่อการศึกษา
ระดับสูง หรือ แสวงหาโชคหรือหาทุน
หรือ การสนับสนุน รวมทั้ง ปฏิวัติทางชีวิต
หรือ ความเป็นอยู่ ในบ้าน หรือ แสวงบุญ
หรือ ออกบวช (มฤตยูจรดินอยู่ในราศีเมษภพศุภะ-เป็นมาตั้งแต่มีนาคม 2559) เช่น
ใฝ่ฝนั อยากไปเรียนต่างประเทศก็ควร
ไปให้ได้หรือไปทำ�งานไกลบ้านหรือหย่ากับคู่
แต่ยงั อยูบ่ า้ นเดียวกัน (ทางชีวติ เปลีย่ น) หรือ
เริม่ ปฏิบตั ธิ รรม หรือเริม่ ฝึกสมาธิ หรืออยาก
เป็นเจ้าของร้านอาหารยอมออกจากกงสีมา
ลงมือทำ� หรือเคยแต่เป็นช้างเท้าหลัง พอ
มาเป็นเท้าหน้ามีความสุขขึน้ หรือเคยเป็น
มือปืนรับจ้างก็หางานประจำ�ทำ� หรือบาง
ท่านคดีความทีส่ กู้ นั ยาวนานด้วยเรื่องหนีก้ จ็ บ
ภาพลัคนาสถิตราศีสิงห์-เรื่องราว
ความระทม ตัวโทษทุกข์ เดินไปที่ ไหนมัก
ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำ�คัญปี 2565 จะนำ�ความทุกข์ ไปที่นั่น แต่หากจะให้คุณก็ ลง หรือเคยใช้ชวี ติ หรูหราได้คดิ หรือรูส้ กึ ตก
โดยสรุป-ดาวร้ายใหญ่สุดยังให้คุณ จะมากมาย-หนักแน่น-มั่นคงเช่นกัน แถม สมัยเลยมาเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ท่านทีอ่ อกแง่รา้ ยจากเกณฑ์นท้ี เ่ี ก็บ
งามความดีตลอดปีแต่ต้องต่อสู้ทะลุปัญหา นานๆ จะมีสักครั้ง เหมือนสิ่งที่พวกท่าน
กำ�ลังได้ทั้งปี 2565 นี้ ภายใต้เงื่อนไข ต้อง ข้อมูลมา เช่น เดินเรือมีเรือจม หรือบางท่าน
อุปสรรค+ยังมีเวลาต้นปีถึงกลางปีที่จะ
ต่อสู้-ทะลุปัญหาอุปสรรค-หนี้สิน-สุขภาพ เป็นนักบินอยูด่ ๆี เปลีย่ นเป็นได้บนิ บ้างไม่ได้บนิ
ตามหาความฝันปฏิวัติใหญ่เรื่องในบ้าน
บ้าง หรือบางท่านแพ้คดีเสียเปรียบ เป็นต้น
และทางชีวิต+หลังจากสั่นสะเทือนอ่อนๆ อนามัย เช่นสู-้ แข่งขันมากเพื่อได้ต�ำ แหน่ง
แต่ไม่วา่ จะอย่างไรการตามหาความ
แล้วพลัดบ้านเมืองฝ่าโควิด-19 ไปเพื่อ
ในเรื่องงานมายาวนานปีครึ่งก็จะจบลง
ประมาณสิ้นมีนาคม ตามมาด้วยได้ลาภชั่ว ทำ�งานหรือต่อสูแ้ ข่งขันหนักเพื่อให้ได้หนี้ คือ ฝัน ปฏิวตั เิ รื่องในบ้านหรือทางชีวติ นีค้ วร
ทำ�ให้เสร็จก่อนกลางปี 2565 หรือช้าทีส่ ดุ
พร้อมทั้งใกล้ๆ กันหัวหน้าเทวดาประจำ�
ทุนเรียนต่อทีม่ เี งื่อนไขต้องใช้หลังเรียนจบ
ตัวจะอ่อนแอไปถึงสิ้นปี-และกลางปีเตรียม (หนีด้ )ี หรือสถาบันการเงินปล่อยหนี้ให้มหึมา ภายในสิน้ ปี เพราะเจ็ดปีของเกณฑ์นจ้ี ะจบ
รับลางเริ่มเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่งาน
หรือเจรจาหนีเ้ หนื่อยแต่ออกมาดี หรือกูเ้ งิน ลงแล้วพวกท่านจะต้องเดินหน้าสูเ่ จ็ดปีของ
ตำ�แหน่งเกียรติยศชื่อเสียง
เพิม่ โดยเอาเงินฝากค้�ำ หรือบางท่านพยายาม การปฏิวตั ใิ หญ่เรื่องงานครัง้ เดียวในชีวติ คือ
3.ลางของการไหวสะเทือนหรือ
ในปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนว
ลดน้�ำ หนักจนป่วยหรือญาติปว่ ย หรือทีเ่ จอ
เด็ดทีส่ ดุ คือมีศตั รูอยูห่ ลังบ้านต้องหาทางแก้ ฟอร์ช็อกเรื่องงาน-กิจการ-ผู้บังคับบัญชาโน้ม เหตุการณ์ ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย
เกียรติยศชื่อเสียง รวมทั้งพ่อหรือแม่นำ�
สำ�คัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ปัญหา (พระเสาร์จรเล็งภพวินาสน์) ฯลฯ
มาก่อนแต่ยังไม่ ใช่ ของจริงเริ่มต้นปี (ต่อ
จึงไม่ว่าจะมีเกณฑ์ร้ายอื่นแทรกแค่
ได้ตลอดเวลาดังนี้
ไหนทั้งปี หัวหน้าดาวร้าย (พระเสาร์จร) ยัง เนื่องจาก 10 กันยายน 2563)-29 มีนาคม
1.ดาวร้ายใหญ่ที่สุด (พระเสาร์
จะให้คุณงามความดี (เป็นกาลกิณีจรให้ ยัง 2565 (เกณฑ์พระราหูจร 8 เดินในราศี
จร 7) ยังให้คุณงามความดีตลอดปี ภาย
พฤษภดินแดนของงาน-กิจการ) พร้อมด้วย
ให้คุณแต่ไม่มาก แต่ถ้าอยู่ในระยะเป็นศรี
ใต้เงื่อนไข ต้องต่อสู้-แข่งขันหนักชนิด
อาการส่วนใหญ่มักมีศัตรู+ปัญหา+อุปสรรค
สามสิบปีมีครั้งเดียว (เริ่มเป็นๆ หายๆ มา จรคุณงามความดีจะเพิ่มเป็นสองเท่า) ถ้า
ตั้งแต่มีนาคม 2563-รอบนี้เริ่ม 5 ธันวาคม การต่อสู้เพื่อให้ ได้ของพวกท่านจากเกณฑ์นี้ ในเรื่องเหล่านี้เกิดเป็นระยะตามโฉลกคือ…
ศัตรูปองจะคอยจองทำ�บีฑา..
2563) ตามโฉลก…ท่านทายหมายได้เพริด จบได้ ในปีนี้จะยิ่งดี
เช่นบางท่านถูกย้าย-ได้หรือตกจาก
2.ประมาณมีนาคม 2559 มาแล้ว
พรายยศเงินทอง..(พระเสาร์จร 7 เข้าเดิน
ถ้ายังไม่ได้ทำ� หรือยังทำ�ไม่สำ�เร็จยังมีเวลา ตำ�แหน่งหรือเปลี่ยนนาย หรือนายหาเรื่อง
ในราศีมังกร-ภพอริ)
(ที่เห็นมาระดับต้นหาเรื่องมาก พยายาม
ส่วนใหญ่แล้วพระเสาร์เทพเจ้าแห่ง ตั้งแต่ต้นปี-ประมาณกรกฎาคม 2565 ที่

ฝืนได้พวกท่านจะถูก
ทิ้งไว้ข้างหลังอย่าง
เจ็บปวดหรือหมด
ความสำ�คัญ
ผู้เขียนพอมี
ตัวอย่าง หนึ่งท่านที่
ฟองสนาน จามรจันทร
ลัคนาสถิตราศีกรกฎ
ที่เจ็ดปีของการปฏิวัติ
กดดันแต่ก็เบรกเจ้าชะตาไม่ได้) หรือย้าย
ใหญ่เรื่องงานกำ�ลังจะจบลงกลางปีนี้เคยมา
ออฟฟิศ หรือเริ่มทำ�งาน หรือเริ่มเปิด
ปรึกษาว่า จะทาสี โรงงานใหม่-หรือเปลี่ยน
กิจการใหม่ หรือบางท่านหยุดงานพ่อแม่
สีที่ทาจะพอไหม? ผู้เขียนตอบว่าไม่พอมาอยู่ด้วย หรือบางท่านลงมือสร้างบ้านให้ เพราะระดับการปฏิวัติจะต้องย้ายโรงงาน
พ่อแม่แล้วบานปลาย-บางท่านเปลี่ยนรถ
หรือหากกำ�ลังเช่าอยู่ก็ต้องซื้อที่ดินเอง หรือ
เพราะเปลี่ยนตำ�แหน่ง ฯลฯ
บางท่านขายโรงงาน หรือต้องต่อยอดเป็น
เกณฑ์นี้เป็นแค่ระดับ-การ
โรงงาน 4.0 เป็นต้น
เปลี่ยนแปลง-ตามวิสัยที่ควรจะเป็น หรือ
การได้รู้อะไรแต่เนิ่นแม้จะเพียงลางๆ
เป็นไปตามทางของมันเท่านั้น แต่ลาง
ก็ยังพอจะให้พวกท่านเริ่มปูพื้น-ทำ�การ
สำ�คัญของการปฏิวัติใหญ่ก�ำ ลังจะเริ่มคือ
ปฏิวัติใหญ่งาน-เกียรติยศ-ชื่อเสียง-ผู้บังคับ
4.ลางเริ่มตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม- บัญชารวมทั้งพ่อแม่ได้ล่วงหน้า เช่นบาง
สิ้นปี 2565 ที่จะกินยาวนานเจ็ดปีจนถึง
ท่านอาจปรับบ้านเพื่อรองรับพ่อแม่สูง
กรกฎาคม 2572 คือ วาระของการปฏิวัติ อายุ-บางท่านใช้เวลาดิ้นรนเรียนต่อหา
ใหญ่อาชีพการงาน หรือ กิจการ หรือ
สถานภาพใหม่ให้ตัวเองจบปริญญาตรี หรือ
สถานภาพทางการงาน หรือ ได้-เสื่อม
โท หรือเอก เพื่อเป็นฐานรองรับการทำ�งาน
เกียรติยศชื่อเสียง-หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เป็นต้น
นายจ้าง หรือเปลี่ยนแปลง หรือยุ่งยาก
5.ยังมีเกณฑ์หนุนดวงชะตาเริ่ม
เรื่องพ่อแม่ ที่จะเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิต ต้นปี-8 เมษายน 2565 เป็นระยะที่พวก
ของพวกท่าน (มฤตยูจรย้ายจากเมษเข้าไป ท่านส่วนใหญ่จะ เกิดโชคดี ในชีวิตด้วย
เดินในพฤษภภพกัมมะ)
สติปัญญา ตามโฉลก…ลาภโดยหมายได้
ผลของการปฏิวตั ใิ หญ่นค้ี าดหมายยาก ง่ายดายด้วยปัญญา..(พฤหัสบดีจร 5 เดิน
เพราะหากทำ�ได้ดพี วกท่านจะประสบความ
ในราศีกุมภ์เล็งลัคนา) เช่นแข่งขันก็ออกมา
สำ�เร็จอย่างล้�ำ เลิศ หากทำ�ไม่ดชี วี ติ จะล้มลุก
ดี หรือชนะคดีความ หรือได้คู่ครองถูกอก
คลุกคลาน แต่พอบอกผลได้เลาๆ ว่าประมาณ ถูกใจ หรือได้หุ้นส่วนชีวิต เช่นบริษัทหรือ
กรกฎาคม 2572 พวกท่านยืนอยูห่ น้าบ้านจะ มหาวิทยาลัย หรือครูอาจารย์ หรือเพื่อน
ถามตัวเองว่าสถานะ-เกียรติยศ-ชื่อเสียง-งาน- ร่วมชั้น หรือร่วมงานที่ดี หรือบางท่านคู่
กิจการ-พ่อแม่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ครองได้สถานภาพหรือตำ�แหน่ง
วิธีการรับมือเกณฑ์นี้คือต้องกล้า
จะมีบางท่านที่ออกแนวร้าย
ปฏิวัติ-เปลี่ยนแปลงใหญ่-กล้าทำ�ในสิ่ง
(พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) เช่นแพ้คดี หรือ
แปลกๆ-ล้�ำ หรือล้าสมัยไปเลยก็ได้ โดยขอ
เกิดเรื่องร้ายในครอบครัว เช่นกิ๊กที่อยู่
ให้สังเกตคือ หากอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่ในเรื่อง ลึกลับมานานอาละวาด เป็นต้น
เหล่านี้แล้ว จะก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง หาก
6.ตั้งแต่เมษายน 2565 เป็นต้น
ไม่เปลี่ยนพวกท่านจะถูกเปลี่ยน หรือหาก ไป เกณฑ์ฟอร์ช็อกเรื่องงานกิจการและมี

แมสมัหคมอ
รเลน

ศัตรูในวงงานจบลงตามด้วยเกณฑ์ ใหม่ ได้
ลาภชั่วและอาจถูกคนมีอายุที่อยู่ ใกล้ตัวใส่
ความ-สิ้นปี ตามโฉลก…ได้ลาภชั่วผู้เฒ่า
ตัวใส่มายา.. (พระราหูจรเข้าเดินในราศี
เมษภพที่เก้าของดวงชะตา) ตัวอย่างที่เห็น
เช่น
ได้ทำ�สัญญาเช่าโรงงานเก่าหรือเคย
ล้มละลายแล้วพ้นจากเครดิตบูโรสามารถ
เซ็นเอกสารเองได้ หรือหลังจากเป็นลูกจ้าง
มานานได้บรรจุเป็นข้าราชการ หรือได้งาน
บริษัทเก่า หรือบางท่านได้คู่ครองหุ้นส่วน
ชีวิตแดนไกลที่อาจไม่ถูกใจพ่อแม่ ฯลฯ แต่
เกณฑ์นี้ถึงอย่างไรก็ได้
7.ระยะเทวดาประจำ�ตัวป่วยภูมติ า้ นทานดวงชะตาลดลงเริม่ 8 เมษายนสิน้ ปี 2565 (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศี
มีน-ภพมรณะของดวงชะตา) ตำ�ราบอกพวก
ท่านส่วนใหญ่อาจได้ความผิดจนแทบถอดใจ
ตามโฉลก..ได้ความผิดจนน้�ำ จิตชัยปรา..และ
อาการนี้จะแรงกว่าปกติ (พฤหัสบดีในราศี
มีน-ได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)
ด้วยเกณฑ์นี้เป็นระยะที่พวกท่าน จะ
ต้องระวังพื้นอารมณ์ ไม่ ให้เศร้าซึม-จิตตก
ด้วยเรื่องต่างๆ ที่จะโผล่มา เช่นบางท่าน
เป็นระยะเรียนไม่เข้าเป้าหรือผิดหวังเรื่อง
เรียน-สถานที่เรียน (พฤหัสบดี-เดินในราศี
มีนสาดแสงถึงราศีพิจิกดินแดนของการ
เรียน) บางท่านแฟนหรือลูกป่วย-บางท่าน
แฟนหรือลูกจากไปไกล หรือบางท่านมีสูญ
เสียในครอบครัว (พฤหัสบดีจรเดินอยู่ใน
ราศีมีนสาดแสงถึงราศีพิจิก-ดินแดนของ
ครอบครัวหรือพ่อแม่หรือญาติ)
มีพวกท่านส่วนน้อย ถ้าออกแนว
ดี (ระยะพฤหัสบดีเป็นศรีจร) มีแนวโน้ม
ได้มรดก-ของเก่า-ประกันภัย-ประกันชีวิตบำ�เหน็จ-บำ�นาญ-ปันผลแบบไม่คาดคิดมา
ก่อนหรือ-แฟนหรือลูกป่วยก็หาย-อีกทั้งมี
แนวโน้มบางระยะสำ�หรับบางท่านเป็นข้อ
ยกเว้นคือเรื่องร้ายสงบลงชั่วคราว (ระยะ
พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ซึ่งหลักนี้จะต้อง
ให้ โหรส่วนตัวพวกท่านตรวจให้.

‘จัมโบ้ ซีฟู้ด’เปิดเต็มรูปแบบโชว์2เมนูเด็ด
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ข้าวต้มกุ้งมังกร-ปูศรีลังกายักษ์ผัดซอสพริก

11

จั

มโบ้ ซีฟดู้ (JUMBO Seafood)
ร้านอาหารซีฟู้ดอันเลื่อง
ชื่อกว่า 34 ปี จากประเทศ
สิงคโปร์ ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการ
นั่งรับประทานในร้านแบบเต็มรูปแบบ
พร้อมด้วย 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกร
ล็อบสเตอร์บอสตันโรยด้วยข้าวตัง
กรอบ และปูศรีลังกาไซส์ยักษ์ เอาใจ
สายกิน พร้อมเปิดให้บริการสาขาที่ 2
ของประเทศไทยที่ศูนย์การค้าสยาม พา
รากอน ชั้น G ฝั่ง North (ฝั่งทางออก
โรงแรม Siam Kempinski )
เมนูแรก ได้แก่ ข้าวต้มกุ้งมังกร
ล็อบสเตอร์บอสตันโรยด้วยข้าวตังกรอบ
ใช้กุ้งมังกรล็อบสเตอร์น้ำ�หนัก 600-800
กรัม มารังสรรค์เป็นเมนูไฮไลต์ฉลอง
เปิดสาขาใหม่ ความพิเศษอยู่ที่น�้ำ ซุป
ที่มีความกลมกล่อม และหอมกลิ่นกุ้ง
แบบเข้มข้น โดยนำ�กุ้งลายเสือไปทอด
จนเหลืองกรอบและปั่นให้ละเอียด จาก
นั้นจึงนำ�ไปเคี่ยวพร้อมกุ้งล็อบสเตอร์ ใน
น้�ำ ซุปสูตรพิเศษของทางร้าน ผสมกับผัก
ชนิดต่างๆ เช่น ก้านบร็อกโคลี ขิงซอย
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หอมแดง และต้น
หอม เมื่อเคี่ยว
จนได้ที่จึงโรย
ด้วยข้าวตังทอด
กรอบ เวลาทาน
จะได้ความหวาน
ของน้�ำ ซุปจากกุ้ง
มังกรล็อบสเตอร์
เนื้อแน่นๆ แบบ
เต็มคำ� สำ�หรับราคาขึ้นอยู่กับขนาดของ
กุ้งมังกรล็อบสเตอร์ โดยราคาจะอยู่ราวๆ

288++ บาทต่อ
100 กรัม
เมนูที่สอง
เป็นปูศรีลังกายักษ์
สุดยอดวัตถุดิบ
สดจากทะเล ปู
ทะเลธรรมชาติ
เนื้อแน่น สด และ
หวาน ส่งตรงมา
จากศรีลังกา มาปรุงในแบบฉบับจัมโบ้ ซี
ฟู้ด โดยได้คัดไซส์พิเศษสำ�หรับลูกค้าจัม

เอกโอชา

โบ้ ซีฟู้ด มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่
1-2.4 กิโลกรัม ทั้งนี้ สามารถให้เชฟนำ�ปูศรี
ลังกาไปปรุงกับซอสต่างๆ ที่จัมโบ้ ซีฟู้ด ได้
นำ�เข้ามาจากสิงคโปร์ โดยเฉพาะ อาทิ ซอส
พริก Chilli Crab, พริกไทยดำ�, พริกไทยขาว
และ Cereal โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของปู
ศรีลังกา ไซส์ 700-900 กรัม ราคา 220++
บาทต่อ 100 กรัม, ไซส์ 950 กรัม-1.2
กิโลกรัม ราคา 240++ บาทต่อ 100 กรัม
และไซส์ 1.2 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา 260++
บาทต่อ 100 กรัม
ส่วนเมนูอื่นๆ ก็มีให้เลือก เช่น
ซาลาเปา ฮะเก๋า ขนมจีบ ขนมผักกาด
เจี๋ยน หนังปลาทอดไข่เค็ม ซาลาเปาทอดที่
ขอแนะนำ�กินกับเมนูปูศรีลังกายักษ์ผัดซอส
พริกอร่อยเข้ากันลงตัว หรือจะเป็นผัดหมี่ซั่ว
ฮ่องกง หอมอร่อยกลมกล่อม
จัมโบ้ ซีฟู้ด เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 10.00-21.00 น. และเปิดให้จองคิว
ทางไลน์ออฟฟิเชียล : @Jumboseafoodth,
เบอร์ โทรศัพท์ สาขาสยามพารากอน
: 0-2162-0520, 08-7785-7997 หรือ
สามารถสั่งบริการเดลิเวอรี่ต่างๆ ได้ที่แกร็บ
ฟู้ด, ไลน์แมน และ โรบินฮู้ด พิเศษ!! ฟรีค่า
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ส่ง สำ�หรับสั่งโดยตรงกับทางร้าน เมื่อสั่ง
ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะทาง
15 กิโลเมตร)
ทั้งนี้ ร้านจัมโบ้ ซีฟู้ด ทุกสาขา
ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงมาตร
การความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการ
ของรัฐบาล โดยพนักงานในร้านทุกคน
ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว รวม
ไปถึงการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน

วันละ 2 ครั้ง, พนักงานให้บริการสวม
หน้ากากอนามัย, การทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสตลอดวัน และการ
รักษาระยะห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับลูกค้าในด้านการบริการ ความสะอาด
และความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมและ
โปรโมชั่นอื่นๆ ได้ผ่านช่องทางอินสตา
แกรมและเฟซบุ๊ก : JUMBO Seafood
Bangkok.
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12 ในประเทศ

กาสิโนไทย
โดย ช.ช้างหัวหน้า
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‘กรรมสิทธิ์รวม’

ารถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หากเป็นของ
เจ้าของคนเดียวก็ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ กฎหมาย (ป.พ.พ.มาตรา
1336) บัญญัติให้เจ้าของมีอ�ำ นาจเด็ดขาดในทรัพย์ที่
จะใช้สอยหรือจำ�หน่ายทรัพย์สินของตน รวมถึงมีสิทธิ
ได้รับดอกผลแห่งทรัพย์สิน กับทั้งมีสิทธิติดตามเอา
คืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ ไม่มีสิทธิจะยึดถือ
ไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่หากทรัพย์นั้น
เป็นของบุคคลหลายคนถือกรรมสิทธิ์รวมกัน ปัญหา
ที่ตามมาคือเจ้าของร่วมคนใดมีสิทธิใช้สอยหรือหา
ประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้เพียงใด รวมถึงการจัดการ
บำ�รุงรักษาทรัพย์ การแบ่งผลประโยชน์จะทำ�ได้
อย่างไรเป็นสิ่งที่น่าติดตาม
ที่มาของกรรมสิทธิ์รวมมีได้หลายทาง ทั้งทาง
นิติกรรมเช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ เช่นสามี
ภริยาร่วมกันซื้อบ้าน พี่น้องร่วมกันซื้อรถยนต์บรรทุก
มาทำ�ธุรกิจ หรือพ่อแม่ยกที่ดินให้กับบุตรหลายคน
เป็นต้น และโดยผลทางกฎหมายเช่น มรดกร่วมของ
ทายาทหลายคน สินสมรสของสามีภริยา เป็นต้น
กรณีดังกล่าวนี้กฎหมายบัญญัติการใช้สิทธิและจัดการ
ผลประโยชน์ ไว้ ในเรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
กรรมสิทธิ์รวม (ป.พ.พ.มาตรา 1356 ถึงมาตรา
1366) กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิและจัดการผล
ประโยชน์ ไว้สรุปได้ดังนี้
1.การถือครองกรรมสิทธิ์ หากไม่มีข้อตกลงเป็น
อย่างอื่น กฎหมายให้ถือว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วน
เท่ากัน แต่หากมีข้อตกลงไว้ชัดเจนหรือถือครองเป็น
สัดส่วนก็ให้มีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ชัดเจน
นั้น
2.สิทธิจัดการทรัพย์สินและการออกค่าใช้จ่าย
ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ใช้วิธีตกลงโดยคะแนน
ข้างมากแห่งเจ้าของรวม แต่เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ
อาจทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้
เว้นแต่ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่
เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจทำ�การเพื่อรักษาทรัพย์สิน
ได้เสมอ
ในเรื่องจัดการอันเป็นสาระสำ�คัญ ใช้วิธีตกลง
กันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนน
ข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต�่ำ กว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่า
ทรัพย์สิน
เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ จำ�ต้องช่วยเจ้าของรวม
คนอื่นๆ ตามส่วนของตนในการออกค่าจัดการ ค่า
ภาษีอากร และค่ารักษา กับทั้งค่าใช้ทรัพย์สินรวมกัน
ด้วย
3.สิทธิที่มีต่อบุคคลอื่น เจ้าของรวมทุกคน
ถือว่าเป็นเจ้าของทุกส่วนของทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์
รวม จึงมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบ หรือติดตามเอาทรัพย์สิน
คืนจากบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นการใช้สิทธิต่อสู้กับ
บุคคลภายนอก เจ้าของรวมแต่เพียงผู้เดียวก็สามารถ
ใช้สิทธิได้ ไม่จำ�ต้องรับความยินยอมจากเจ้าของรวม
ทุกคน
4.สิทธิการใช้สอยทรัพย์สินและได้ดอกผล
เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้
นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น
เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วน
ของตนที่มีในทรัพย์สินนั้น
5.สิทธิจ�ำ หน่ายหรือก่อภาระติดพัน เจ้าของรวม
คนหนึ่งๆ มีสิทธิจำ�หน่าย จำ�นอง หรือก่อภาระติดพัน
กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของตนได้ โดยลำ�พัง ไม่ต้องรับ
ความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นแต่อย่างใด หาก
เกินส่วนของตนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
รวมคนอื่นด้วย
6.สิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สิน เจ้าของรวมคน
หนึ่งๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ เว้นแต่จะมี
นิติกรรมขัดอยู่ หรือถ้าวัตถุที่ประสงค์ที่เป็นเจ้าของ
รวมกันนั้น มีลักษณะเป็นการถาวรก็เรียกให้แบ่งไม่
ได้
การแบ่งทรัพย์สิน กระทำ�โดยแบ่งทรัพย์สินนั้น
เองระหว่างเจ้าของรวมหรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอา
เงินที่ขายได้แบ่งกัน
     ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สิน
อย่างไร เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดร้องขอ ศาลจะ
สั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ ไม่เท่า
กันจะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่า
นี้ ไม่อาจทำ�ได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้
ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขาย
ทอดตลาดก็ได้
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นวิธีการบริหารจัดการ
ทรัพย์ ในกรณีที่มีเจ้าของหลายคน ซึ่งหลายครั้งยัง
สับสนว่าใครมีสิทธิอย่างไร จัดการทรัพย์อย่างไร และ
เมื่อเกิดทะเลาะกันแล้วอยากแบ่งทรัพย์จะทำ�อย่างไร
เชื่อว่าหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายดังกล่าวมาจะเป็นคำ�
ตอบของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคน.

ตั้งแต่อดีตรัฐบาลแทบทุกสมัย มีความพยายามจะทำ�
กาสิโนแบบถูกกฎหมาย แต่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็มีอันต้องพับแผน
เพราะยังเป็นเรื่องที่สังคมไทยรับไม่ได้
แต่สำ�หรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ดูท่าทีจะมี
แนวโน้มประสบผลสำ�เร็จ แรงต้านค่อนข้างน้อย ประการสำ�คัญ
เสียงส่วนใหญ่ในสภา ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นดีเห็นงาม
ตามๆ กัน
วัดได้จากผลการลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
เพื่อหาแหล่งรายได้ ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
ด้วยคะแนน 310 ต่อ 9 งดออกเสียง 10 เสียง เรียกว่าคะแนน
ท่วมท้น อาจเป็นเพราะที่ผ่านมา ส.ส.ได้ตกผลึกหลายอย่างเกี่ยวกับ
การจะทำ�บ่อนถูกกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การตั้ง กมธ.คณะนี้แว่วว่ามีแต่คนเสนอตัว
อยากจะเข้าไปทำ�งาน โดย กมธ.ชุดนี้มีคนมากที่สุดถึง 60 คน
ที่พีกกว่านั้นคือ ส.ส.ที่มานั่งเป็น กมธ.ก็เลือกมาถูกคนจริงๆ
อาทิ ชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
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ตามบ่อนต่างๆ ถามว่าเขาจะยอมหรือไม่
ฉะนั้น ต้องคอยติดตามผลการศึกษาของคณะ กมธ.ชุดนี้ว่า
จะมีข้อสรุปอย่างไร
ทั้งอนาคตบ่อนเล็กบ่อนน้อยที่แอบเปิด เอนเตอร์เทน
เมนต์ คอมเพล็กซ์ หมายถึงธุรกิจใดบ้างที่จะอยู่ในนั้น แน่นอน
ที่สุดต้องมีกาสิโน จะรวมถึงกิจการ “อาบอบนวด” ด้วยหรือไม่
ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบถึงขอบเขตของ “เอนเตอร์เทน
เมนต์ คอมเพล็กซ์”
นอกจากนี้ก็ยังจะต้องศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์การเข้า
ใช้บริการ คนไทยเข้าได้หรือไม่ อายุเท่าไหร่ ต้องมีเงินในบัญชี
ธนาคารเท่าไหร่ หรือจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่สำ�คัญต้องศึกษาด้วยว่า เมื่อมีแล้วจะส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยในประเทศ ศีลธรรม จิตใจ ความเป็นอยู่ของคนไทย
อย่างไร
เสียงของผู้คัดค้านเชื่อว่า เมื่อทำ�บ่อนถูกกฎหมายแล้ว จะ
ทำ�ให้ศีลธรรมจริยธรรมสังคมไทยตกต่�ำ ไปมากกว่าเดิม พ่อแม่ผี
พนันอาจส่งลูกไปขัดดอกมีมากขึ้น สถิติการปล้นชิงทรัพย์อาจสูง
ตามมา   
คงถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่จะต้องกางโต๊ะพูดคุยและหาวิธีสร้าง
จุดสมดุลระหว่าง “เศรษฐกิจไทย” และ “ศีลธรรม” มันก็เหมือนที่
“นายกฯ ประยุทธ์” ว่าไว้ ให้ดูความจริงทุกวันนี้ คนไทยไม่น้อยก็
แอบหนีไปเล่นบ่อนประเทศรอบบ้านของไทย
อืม...ถ้ามันเป็นแบบนั้น คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้คนไทย
เหล่านั้นเอาเงินไปทิ้งนอกประเทศ.
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ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ไม่มีบทเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. คณะก้าวหน้าก็ไม่มีบทเรียน
ในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นพรรคอนาคต
ใหม่ถูกยุบจากความผิดพลาดแค่ไม่กี่ครั้ง แต่ส�ำ หรับในท้องถิ่นจะ
ต่างออกไป คือคณะก้าวหน้าเป็นผู้ลงพื้นที่ คือมีบทเรียนมาแล้วทั้ง
อบจ., เทศบาล ทำ�ให้มี โอกาสในการนำ�บทเรียนที่ล้มเหลวมาปรับ
แก้ ในการเลือกตั้ง อบต. แต่ก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
สาเหตุต่อมาคือ ความต่างระหว่างบริบทในสภาและบริบท
ในท้องถิ่น สำ�หรับ ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำ�งาน
ในสภา มีหน้าที่คือการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ ซึ่งอดีตอนาคตใหม่ได้ ส.ส.หลาย
ที่นั่ง คะแนนหลักๆ การตลาดของพรรคที่ดีเยี่ยม ถูกใจคนรุ่นใหม่
และผู้ที่เบื่อการเมืองในอดีตที่มีแต่ความแตกแยก และได้คะแนน
จากผู้ที่สนับสนุนอดีตพรรคไทยรักษาชาติ ที่หลังจากถูกยุบคะแนน
จึงถูกเทไปที่อดีตอนาคตใหม่
แต่หน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือดูแล
คนในพื้นที่ทุกๆ อย่าง ตั้งแต่เรื่องไฟดับ น้�ำ ไม่ไหล หมากัดกัน
เรียกง่ายๆ คือดูแลทุกอย่าง ยิ่ง อบต.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง
สิ้นสุดกันไปสำ�หรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร ถิ่น มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากสุด ซึ่งคนที่ ได้เปรียบ
ส่วนตำ�บล และนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) เมื่อวัน
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น นอกเหนือจากแชมป์เก่าก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีอะไรให้พูดถึงมากมาย
ชาวบ้านรู้จัก รู้ทะลุปรุโปร่งถึงปัญหาในพื้นที่
ทั้งผู้สมัครที่เป็นแชมป์เก่าที่ถูกล้มเก้าอี้มากมาย คะแนนผู้สมัคร
แต่กับคณะก้าวหน้าไม่ใช่แบบนั้น แม้จะประกาศว่ามีแต่
อันดับ 1 ในจังหวัดตรัง แพ้คะแนนโหวตโน ซึ่งเป็นครั้งแรกใน
คนรุ่นใหม่ แต่พอประกาศตัวผู้สมัครจริงไม่ใช่แค่รุ่นใหม่อย่าง
ประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งระดับชาติในจังหวัดตรัง และคณะ
เดียว แต่หน้าใหม่ด้วย หน้าใหม่ในที่นี้คือส่วนมากไม่เคยลงมา
ก้าวหน้าคว้าชัย 38 ที่นั่ง จาก 196 ที่นั่ง หรือคิดเป็น 19.4% ของ เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อน และด้วยความที่คณะก้าวหน้าปลูก
จำ�นวนที่ส่งทั้งหมด หรือถ้าหากมอง 38 จาก 5,300 แห่ง ก็เป็น
ฝังให้ลูกทีมผู้สมัครกระจายนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์
จำ�นวนที่น้อยนิด
ทางการเมืองของกลุ่มส้มลงในชุมชน มากกว่าปัญหาจริงๆ ในพื้นที่
คำ�ถามคือ คณะก้าวหน้า ล้มเหลวในการเลือกตั้งท้องถิ่น
บวกกับพฤติกรรมของกลุ่มส้มที่มีส่วนทำ�ให้เกิดความแตกแยก
หรือไม่ ถ้านับการได้เก้าอี้ในท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าทั้งหมด เริ่ม ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งก้าวหน้าก็ไม่ได้คาดคิดว่าคนในพื้นที่จะไม่
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 57 คน ใน
ได้อิงอุดมการณ์การเมืองมากกว่าชีวิตความเป็นที่อยู่ที่ดีขึ้นของ
กรณีคณะก้าวหน้านี้ ไม่มีใครที่ ได้เป็นนายก อบจ., นายกเทศมนตรี ตัวเอง
16 แห่ง และสมาชิกสภาเทศบาล 130 คน, นายก อบต.อีก 38
จึงไม่แปลกที่คนจะเทคะแนนให้คนที่ลงพื้นที่มาก่อนอยู่แล้ว
คน ต้องบอกว่าใช่ ว่าแต่ท�ำ ไมถึงเป็นเช่นนี้
และสิ่งที่หายไปอีกอย่างคือ ไม่มีคะแนนหนุนจากฝ่ายอื่นมาช่วย
สาเหตุหลักๆ คือไม่มีบทเรียน นั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่
เหมือนในการเลือกตั้ง ส.ส.

‘ก้าวหน้า’ ล้มเหลวสนามเล็ก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
พลังท้องถิ่นไท ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำ�แพงเพชร พรรคพลังประชา
รัฐ บุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ชาดา
ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี
พรรคเพื่อไทย มนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นต้น
ว่ากันว่าถ้าเกิดทำ�ได้จริงขึ้นมา ผลประโยชน์มูลค่านับไม่
ถ้วนรออยู่ อย่างน้อยที่สุดคนเป็น กมธ.ก็รู้ล่วงหน้าในที่ดินที่จะใช้
สำ�หรับการสร้าง “เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์” ซึ่งสามารถเก็ง
กำ�ไรที่ดินและบริเวณโดยรอบแถวนั้นได้ก่อนใคร
ทว่ามันคงจะไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก เพราะคน
ที่เสียประโยชน์จากงานนี้มากที่สุดเห็นจะเป็น “ตำ�รวจ” ที่ต้อง
ยอมรับความจริงว่า ขณะนี้มีตำ�รวจจำ�นวนหนึ่งที่หากินเก็บส่วย

เราทุกคนเป็นต้นไม้ของพ่อ ช่วยกันดูแลต้นไม้ของพ่อต่อไป

พ่อหลวงของเรา สอนพวกเราไว้มากมายในวาระทีแ่ ตกต่าง ใน
พระราชดำ�รัสทีห่ ลากหลาย แต่มเี ป้าหมายเดียวคือ ความสุขมัน่ คงของ
ประชาชนไทยทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต และคำ�สอนทีส่ �ำ คัญเสมอก็คอื
“เราต้องเป็นคนดี จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้” ดังเช่นพระบรมราโชวาท ใน
พิธปี ฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก
เสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ “เยาวชนทัง้ หลายทีอ่ ยู่ในวัยเรียน
ย่อมมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะศึกษาวิชาการต่างๆ ให้ได้มากๆ เพื่อนำ�ไปใช้ท�ำ
ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญให้แก่ตนเองตลอดจนส่วนรวม
แต่การใช้วชิ าความรูน้ น้ั จำ�เป็นจะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและ
ความสามารถทีเ่ หมาะ จึงจะได้ผลเต็มเปีย่ ม”
นที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
ทรงสอนให้เรามีความตั้งมั่น และ “มั่นคงในความดี” เสมอ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
รวมไปถึ
งการเตือนและให้ก�ำ ลังใจกับครูและผู้ปกครองเด็กให้สอนเด็ก
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวียนมาอีกคราหนึง่ ในวาระ
ให้ถูกต้อง เพราะเยาวชนทั้งหลายนั้นเป็นทรัพยากรของชาติ ที่จะต้อง
นีย้ งั เป็นวันสำ�คัญของชาติไทยอีก ๒ ประการด้วย คือ เป็นวันชาติ
ช่วยกันบ่มฟักให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าในอนาคต ดังพระบรมราโชวาท
และเป็นวันพ่อแห่งชาติ แม้พอ่ หลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ ได้ทรง
จากปวงชนผ่านไปหลายปีแล้ว แต่ความสุขความทรงจำ�อันอิม่ เอิบใน พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล ๑ มกราคม ๒๕๒๒ “...เด็ก เป็นผู้
ดวงใจยังคงแจ่มชัดอยู่ในใจพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า ในวาระนีจ้ งึ หยิบยก ที่จะรับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควร
เอาเรื่องราวจาก “๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ จากอีเมลของยอดเยีย่ ม” และจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้
โดยยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ ทีจ่ ดั พิมพ์ ไว้ ในปี ๒๕๖๐ มาแบ่งปันเล่า มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมี
ปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...”
สูก่ นั ฟัง เพื่อร่วมกันรำ�ลึกถึงความทรงจำ�อันงดงามเหล่านัน้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นที่ยอมรับใน
พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ “...การปิดทองหลัง
เรื่
อ
ง
“ความดี
” เป็นที่ประจักษ์ ไม่เพียงประชาชนไทยเท่านั้น แต่ทรง
พระนั้น เมื่อถึงคราวจำ�เป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่
เป็นที่ยอมรับสรรเสริญในความดีจากทั่วโลก มีบันทึกมากมายเกี่ยว
ค่อยชอบ ‘ปิดทองหลังพระ’ กันนัก เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้า
ทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระ กับพระองค์ท่าน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนิตยสารไทม์ (TIME Magazine)
บันทึกมากมายล้วนแสดงถึงความรักและความมีเมตตาธรรมของพ่อ
จะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ ไม่ได้...”
หลวงของเรา เช่นเรื่องของ “ความสุขของประชาชน คือเป้าหมาย
“ดาวเรือง” ดอกไม้ประจำ�พระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี นิยมปลูกในทุกพื้น แรกของพระองค์เสมอ” หรือ “เดินตามรอยพระบาท ชีวิตจะมีความ
ที่ทั่วๆ ไป เนื่องจากมีรูปทรงและสีสันสวยงาม มีความคงทน ดอก สุขอย่างพอเพียง” หรือ “ความรักและความดีของพระองค์ สถาบัน
บานสามารถอยู่ได้หลายวัน นิยมนำ�มาร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระ กษัตริย์จึงอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน” หรือ “ทรงเป็นพระผู้สร้าง
หรือจัดใส่กระถาง เพื่อประดับตามงานต่างๆ เพิ่มความสวยงาม แรงดลใจให้ผ่านวิกฤตชีวิต”
ในนิตยสารไทม์ฉบับพิเศษ ในโอกาสครบรอบการก่อตัง้ นิตยสาร
มีชื่อภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือว่า “ดอกคำ�ปู้จู้” ซึ่งหมายถึง
ดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ� ดาวเรืองอาจมิใช่เพียงดอกไม้ ครบ ๖๐ ปี ออกจำ�หน่ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในหัวข้อ
งาม แต่ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คอยเตือนใจเราให้คิดถึงคำ�ที่พ่อ “60 Years of Asian Heros” ว่า “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
เป็นพระมหากษัตริยท์ ่ีไม่มพี ระมหากษัตริยพ์ ระองค์ ใดในโลกจะเสมอ
คอยสอน สิ่งที่พ่อเคยปลูกฝัง สิ่งที่พ่อเคยทำ�ให้เราเห็นประจักษ์
ความรักของพ่อที่ทรงมอบให้ และความหวังที่พ่ออยากให้เราเป็น เหมือนได้ พระองค์ทรงดำ�รงความเป็นพระมหากษัตริยอ์ ยู่ได้ เพราะ
ดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ประชาชนไทยใช้แสดง ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความรักและศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง
ความจงรักภักดี เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่า เป็นดอกไม้ที่มาจาก ทรงปกครองประเทศโดยอาศัยหลักคุณธรรมเป็นเครื่องชีน้ �ำ พระราช
สรวงสวรรค์ มาร่วมกันเป็นดาวเรืองเพื่อบูชาพระ และน้อมสำ�นึก กรณียกิจต่างๆ จำ�นวนมากได้กลายเป็นแบบอย่างของปวงพสกนิกรให้
ในพระมหากรุณาธิคุณ ให้พระองค์ทรงมีรอยยิ้มในสิ่งที่เราทำ�วันนี้ ดำ�เนินตามรอยพระองค์ทา่ น เพราะทุกคนต่างเชื่อมัน่ ว่าการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นตามแนวพระราชดำ�รัส จะเป็นหนทางทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสุข
และในอนาคตเทอญ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราทรงสอนนักเรียนและเยาวชน ทีแ่ ท้จริงของชีวติ ได้อย่างยัง่ ยืน” “...His Majesty the King is not any
monarch in the world will be like that. He has served as a king.
มากมาย หลายอย่างเป็นการสอนที่ทรงเข้าในรายละเอียดอย่าง
It is a center of love and faith of the people truly. The country
ยิ่ง แต่เป็นรายละเอียดที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต ทำ�ให้
สังคมน่าอยู่ และเป็นสังคมที่มีอนาคต ทรงสอนเยาวชนของชาติ is governed by moral principles as a guide. Various royal duties.
ให้รู้จักการจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบ ให้มีความตั้งมั่น และ Many of the entire population to become a model followed by
“มั่นคงในความดี” เสมอ ทรงให้กำ�ลังใจเยาวชนของชาติเสมอมา him. We are all confident that the good deeds of the King. The

วั

way to true happiness of life is sustainable...”
ในวันศุกร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) ได้
จัดประชุมโดยมีวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและสดุดพี ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ของเรา โดยพระมหากษัตริยข์ อง
ไทยได้รบั การเคารพเทิดทูนอย่างทีส่ ดุ เนื่องจากพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่พสกนิกร พระองค์ทรงงานอย่าง
หนักและให้ความสำ�คัญกับงานเชิงบูรณาการหลายด้าน นำ�ไปสู่
ความกินดีอยูด่ ที ง้ั เชิงเศรษฐกิจและสังคมตลอดการครองราชย์ ๗๐
ปี ซึง่ สะท้อนถึงการยึดมัน่ ในพระราชปณิธาน “ทรงครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง”
องค์การสหประชาชาติและนานาประเทศล้วนยอมรับและ
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมากมาย เช่น The United Nations
Development Programme (UNDP) Human Development
Lifetime Achievement Award รางวัลความสำ�เร็จสูงสุดด้าน
การพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ อีกทั้งกำ�หนดให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรง
กับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี อันตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙
นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนัน้ ได้กล่าว
ยกย่องพระองค์วา่ “ทรงเป็นทีร่ กั ทัง้ ของคนไทยและประชาชนทัว่ โลก
ตลอดเวลาของการครองราชย์ ต่างทราบถึงการทรงงานด้วยพระวิรยิ
อุตสาหะเพื่อปรับปรุงชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน และนำ�พา
ประเทศให้ทนั สมัย ทรงนำ�ความมัน่ คงและเสถียรภาพมาสูป่ ระเทศ
ในช่วงทีบ่ า้ นเมืองเกิดวิกฤต...พระราชกรณียกิจอันหลากหลายของ
พระองค์น�ำ ไปสูก่ ารปรับปรุงในหลายด้านของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ จากนี้ ไปโครงการสหประชาชาติกจ็ ะทำ�งานต่อไปเพื่อ
สืบสานพระราชดำ�ริตามรอยพระบาท...”
นายคาฮา อิมนัดเซ เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรจอร์เจีย ผู้
แทนกลุม่ ยุโรปตะวันออก กล่าวสดุดแี ละถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ว่า “ทรงเป็นทีเ่ คารพรักและเทิดทูนของประชาชนทัง้ ประเทศ ทรง
เป็นผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริงทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจของประเทศไทยและของโลก
และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผคู้ นทีท่ �ำ งานเพื่อสันติภาพและความ
เจริญรุง่ เรือง ดังทีม่ พี ระราชกระแสรับสัง่ ว่า ‘คนดียอ่ มทำ�ให้คนอื่น
เป็นคนดี ความดีจะกระตุน้ ให้เกิดความดีในสังคมและทำ�ให้ผอู้ นื่ เป็น
คนดี’ พระองค์จะเป็นทีจ่ ดจำ�ในฐานะทรงเป็นผูน้ �ำ ที่โดดเด่น ทรง
เป็น ‘กษัตริยน์ กั พัฒนา’ ทรงเป็นนักคิดผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ทีม่ บี ทบาทขับ
เคลื่อนการพัฒนาระดับโลก อีกทัง้ ยังทรงใช้พระอัจฉริยภาพด้าน
ดนตรี เป็นสะพานสานสัมพันธ์และหล่อหลอมมิตรภาพด้วย”
พ่อไม่เคยสอนให้เรารักพ่อ พ่อสอนให้เรารักกัน แต่เรารัก
พ่อเหลือเกิน ความรักที่เรามอบถวายให้พ่อ แม้จะเท่าเสี้ยวเล็กนิด
เดียวกับความรักที่พ่อมอบให้เรา แต่ความรักที่เรามีอยู่นั้น เป็นสิ่ง
ยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เราทุกคนเป็นต้นไม้ของพ่อ พ่อปลูก
ให้เรามีชีวิต และพ่อดูแลให้เรามีชีวิตที่เติบโตขึ้นมา เราจะช่วยกัน
ดูแลต้นไม้ของพ่อต่อไป.
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สิ่งแวดล้อม 13

ใ

‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’แผ่ ไพศาล
ตามรอยเส้นทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอด 70 ปี ครองราชย์
ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงงานหนัก พระราชทานพระ
ราชดำ�ริให้รัฐขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ คลายทุกข์
ของพสกนิกร แนวทางพัฒนาของพระองค์มีเป้าหมายหลักให้คนไทย
พออยู่พอกิน พึ่งตนเองได้ตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จนถึง
ปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทรงฝากไว้เป็น
มรดกให้ชาวไทยไม่มีเลือนหาย และจะอยู่คู่ประเทศไทยและโลกตลอดกาล
เนื่องมาจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ถูกนำ�ไปเผยแพร่แก้
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนคนยากจนให้สามารถพึ่งพิงตัวเอง
ได้ ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังแผ่ไพศาลแผ่บารมีปกเกล้าไปยังนานา
ประเทศในโลกนี้ด้วย
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริและความ
มั่นคง (ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญในการเผยแพร่ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” องค์ความรู้ที่ ได้
รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบผลสำ�เร็จผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริเข้าไปช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ และยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยทั่วทุกภาคให้ดีขึ้น ก่อนขยายผลการแก้ปัญหาเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปยังประเทศต่างๆ
จนถึงปัจจุบันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
โครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ในรัฐยะไข่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบและขยายผลการ
เรียนรู้ ในอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ รัฐกะฉิ่น รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี เช่น
เดียวกับกัมพูชาจัดฝึกอบรมด้านเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อนำ�ปรัชญานี้
ไปช่วยขจัดความเดือดร้อนของชาวกัมพูชา ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ทุกวันนี้เพื่อนบ้านสองประเทศยังส่งกำ�ลังพลและเจ้าหน้าที่กระทรวง
เกษตรฯ มาอบรมทุกปี
องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงยังขยายผลในทวีปแอฟริกา ผู้
เชี่ยวชาญเดินทางไปสาธารณรัฐเบนินเพื่อให้คำ�แนะนำ�การเตรียมการ
ปฏิบัติงานตามแผนของโครงการที่เมืองจาโตมิน สาธารณรัฐเบนิน เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ ให้ค�ำ แนะนำ�โครงการลักษณะ
เดียวกันในประเทศไนจีเรียอีกด้วย โดยการทำ�งานในทุกๆ พื้นที่ที่จะ
เข้าไปพัฒนาจะเลือกพื้นที่ที่มีปัญหา เพราะเชื่อมั่นว่าการดำ�เนินการตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถแก้ปัญหาได้จริง!!!
พลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อ�ำ นวยการ ศปร. กล่าวว่า ศูนย์ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริและความมั่นคง เป็นหน่วยหลัก
ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจวางแผน อำ�นวยการ ประสาน
งาน กำ�กับดูแลและดำ�เนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และโครงการพิเศษอื่นๆ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานหลักกองทัพ
ไทยในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความมั่นคง
และยั่งยืน ภายในปี 2570 และมุ่งสู่องค์กรสมาร์ท ดิจิทัล ในปี 2580
นอกจากนั้น ศปร.ยังได้บูรณาการแผนงานและงานโครงการ
ของเหล่าทัพ ตลอดจนงานของกองบัญชาการตำ�รวจตระเวน
ชายแดนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้สอดคล้องตามแนวพระ
ราชดำ�ริและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กองทัพไทย และแผนแม่บทของสำ�นักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ผอ.ศปร. กล่าวต่อว่า ศปร.น้อมนำ�พระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อ ยอดนโยบาย
กองทัพไทยที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์เดินหน้าเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระ
ราชประวัติ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้รับทราบและนำ�
ไปปฏิบัติด้วยการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริที่ดำ�เนินการโดยกองทัพ
ไทย และกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งจัดแสดงศูนย์
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เผยแพร่ โครงการพระราชดำ�ริที่ส่งผลให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น

เกษตรทฤษฎี ใหม่ มรดกแก่ปวงประชา
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น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 มาสร้างบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่าง
สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน จัดแสดงโครงการป่ารักษ์น�้ำ และบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน รวมทั้งปลูกจิตสำ�นึกให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พื้นที่ตั้งหน่วย
การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเข้าไปสู่สถาบันการ
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทีมวิทยากรเข้าไปบรรยายให้ความรู้ จัดทำ�
นิทรรศการเคลื่อนที่ ไปตามจังหวัดต่างๆ ภายหลังการบรรยายจะส่งเสริม
ให้จัดตั้งชมรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และขยายผลการสร้าง
เครือข่ายบนสังคมออนไลน์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจ และนำ�มาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาชีวิต

บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ซ่อนตัวใกล้กรุงเทพฯ

บ

นพื้นที่ 1.6 ไร่ ภายนอกอาคาร ศปร. สร้าง “บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นตัวอย่างให้คนเมืองในการ
ประยุกต์ ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินชีวิต และเป็น
สถานที่ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดำ�ริและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทุกตารางนิ้วใช้พื้นที่และทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้เกิดผลประโยชนสูงสุดในการปลูกพืชแบบผสม
ผสานทำ�คันนาทองคำ�ปลูกผักกินได้ ผลิตอาหารเสริมที่ปลอดภัย
และไร้สารพิษทำ�ให้ครอบครัวมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่พอเพียง
และพึ่งพาตนเองได้
ผลิตผลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงมี
มากมาย ทั้งไข่ไก่ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง
จีน กุ้ยช่าย พริก มะเขือเปราะ นำ�
มาจำ�หน่ายให้กับกำ�ลังพลในหน่วย
ราคาต่ำ�กว่าท้องตลาด นอกจาก
นี้ ยังพัฒนาบ้านแห่งนี้เป็นแหล่ง
ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร
ให้นักเรียน นักศึกษา และคนที่
มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้และ
ปฏิบัติจริง สามารถนำ�กลับไปใช้ที่บ้าน
หรือชุมชนได้

1

มาเยี่ยมบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน
ต่างๆ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้พืชสวน
ครัว ซึ่งเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน
กันไป สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอด
ปี มี โรงเรือนเมล่อนไร้สารเคมี รส
หวาน ให้ผลผลิตรุ่นที่ 3 แล้ว นาข้าว
พืชสมุนไพรและการปลูกผักไร้ดินหรือผัก
hydroponic ฐานการเลี้ยงปลากินพืช ฐานการ
เลี้ยงไก่ไข่ มีรายได้จากการขายไข่ไก่ออร์แกนิก 700
บาทต่อตัวต่อปี เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย นอกจากนี้ มีฐานไก่เนื้อ
พันธุ์เบตง  ไก่เนื้อพันธุ์ด�ำ ภูพาน จำ�หน่ายเป็นลูกไก่ 100 บาท
ต่อตัว มีรายได้ 3,000 บาทต่อปี ฐานการเรียนรู้ดิน น้� 
ำ ฐานการ
ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ณ โรงเลี้ยงไส้เดือนดิน และฐานพลังงาน
ทดแทน มารู้จักกังหันลมแนวตั้งเพื่อสูบน้� 
ำ ระบบหยดน้�ำ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดอุณหภูมิโลก รวมถึงการ
เสริมรายได้จากผลิตผลในสวนในไร่มาทำ�กล้วยตาก ชาใบหม่อน
สำ�หรับใครที่ขาดความมั่นใจจะปลูกผักในเมือง เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลาในบ้านตัวเองได้ ไม่ต้องคิดนาน เพราะบ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงแห่งนี้มีค�ำ ตอบให้แก่ทุกคนแบบอัดแน่น แอบกระซิบ จะขอ
คำ�ปรึกษาการออกแบบพื้นที่ทำ�เกษตรผสมผสานที่นี่ก็ช่วยได้.

“การพัฒนาคนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้องควบคู่กัน ชุมชนต้องมี
ที่ดินเพื่อทำ�กินอย่างถูกกฎหมาย ไม่บุกรุกทำ�ลายป่าเพื่อเพาะปลูก มีการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมกลุ่มสู่ระบบ
สหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ�งานบูรณาการสู่จุดหมายเดียวกัน คือ
พัฒนาคน ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ การพัฒนาตาม
แนวพระราชดำ�ริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลเป็นรูปแบบ ชุมชน สิ่ง
แวดล้อมดีขึ้น และมีความสุข สิ่งเหล่านี้ด้วยพระวิสัยทัศน์ของในหลวง
รัชกาลที่ 9” พลเอกสุวิทย์กล่าว
เรื่องราวของกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก  ศปร.
ได้รวบรวมไว้ภายใน นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในอาคาร ศปร.
ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการพระ
ราชดำ�ริในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้แก่ประชาชน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้
เห็นว่า จากนี้ ไป ศปร.จะส่งต่อองค์ความรู้ ในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
ให้คนไทยสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป
มี โอกาสได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร แต่ละส่วนจัดแสดง
ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แผ่บารมีงอกเงยอยู่ในไทยและต่าง
ประเทศให้คนไทยได้รับรู้ถึงความเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนายิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก” ดังนี้ เริ่มที่นิทรรศการส่วน สืบสาน รักษา ต่อยอด “จาก
นภา ผ่านภูผาสู่มหานที” เรียกได้ว่า จำ�ลองภูมิประเทศของไทยมาไว้ที่
นี่ พร้อมจอขนาดใหญ่ดึงดูดสายตา นำ�พาไปทึ่งกับนวัตกรรมการแก้ปัญหา
อย่างเชื่อมโยงโดยใช้กฎของธรรมชาติ ตั้งแต่ฝนหลวง เปลี่ยนเมฆจากฟ้า
เป็นสายฝนชโลมดิน ทำ�ฝายชะลอน้ำ�เพื่อความชุ่มชื้น ปลูกหญ้าแฝกลดพัง
ทลายหน้าดิน สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กักเก็บน้�ำ โครงการแก้มลิงลดท่วม
หยุดแล้ง คลองลัดโพธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และปลูกป่าชายเลน
บำ�บัดน้ำ�เสีย ร.9 ทรงคิดค้น ศึกษา หาทางจัดการ ต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ
ปลายน้�ำ อย่างเหมาะสม สร้างชีวิตใหม่ ทำ�ให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้
จากนั้นเข้าสู่ โซน 1 ปฐมบทองค์ราชา เสนอเรื่องราวพระราช
ประวัติ ตั้งแต่พระบรมราชสมภพ-ทรงขึ้นครองราชย์ สามารถนั่งชม
ได้ โซน 2 พระคู่ขวัญบารมี โชว์ภาพแห่งความทรงจำ�และประทับใจ
ของพระราชพิธีหมั้น พระราชพิธีราชาภิเษก ในรูปแบบดิจิทัลแกลเลอ
รี โซน 3 ครองแผ่นดินโดยธรรมนำ�สยาม ผู้มาเยี่ยมชมเหมือนได้เข้าเฝ้าฯ
พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โซน 4 ขัตติย
วงศ์ องค์ภูมิพล เรื่องราวของพระราชโอรสและพระราชธิดา สะท้อน
วิธีเลี้ยงดูในการเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อราษฎร โซน 5 ธรรม
ราชา ฉายภาพยนตร์ย้อนช่วงเวลาที่ทรงผนวช และทรงเป็น
พุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปี่ยมล้น
ขณะที่ โซน 6 พระอัจฉริยภาพเกริกไกร รวบรวมพระอัจฉริยภาพ
ทั้ง 7 ด้าน ตั้งแต่การต่อเรือใบ กีฬา จิตรกรรมประติมากรรม บทเพลง
พระราชนิพนธ์ 48 บทเพลง การถ่ายภาพ และภาษาและวรรณ
กรรม โซน 7 จุดเริ่มสายธารพระเมตตา แสดงให้เห็นทรงงานไปยังถิ่น
ทุรกันดาร พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำ�ริโครงการ
แรก ก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศไทย โซน 8 พระบารมีเกริกไกร เสด็จ
เยือนนานาประเทศ ทรงได้รับการถวายการต้อนรับสมพระเกียรติ
โซน 9 เย็นศิระเพราะพระบริบาล ชู 8 โครงการพระราชดำ�ริที่
ส่งผลให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่ปลา
นิล ป่าชายเลน เรือ ต.91 เรือของพ่อ โครงการไทย เดนมาร์ค หรือ
จัดตั้งโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ฯลฯ โซน 10 มรดกแห่งปวง
ประชา ก็เป็นไฮไลต์สำ�คัญ ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โซน 11 สยามมินทราธิราช มาร่วมรำ�ลึกถึงเหตุการณ์
สำ�คัญทีแ่ สดงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยทีม่ ตี อ่ ในหลวง ร.9 และ                   

พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร.
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครบ 60 ครองราชย์เสด็จออกมหา
สมาคมท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้ารอชื่นชมพระบารมีเนืองแน่น
เข้าสู่ โซน 12 ราชาแห่งราชันนำ�เสนอรางวัลระดับโลกและพระ
เกียรติยศที่ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย อย่างรางวัลความสำ�เร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์จากนายโคฟี อันนัน ในส่วนนี้ยังมีหนังสือจำ�ลองแบบดิจิทัล
ให้พลิกอ่าน 17 ชัยชนะของการพัฒนา ที่มีรากฐานจากความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ เมื่อได้รับโอกาสที่ดี และ
ความมีเหตุผล เรื่องราวร้อยเรียงจนมาถึงโซน 13 สถิตในดวงใจไทยนิรนั ดร์ ที่                                                                            
บีบหัวใจคนไทยผ่านการจัดแสดงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และจำ�ลองพระเมรุมาศในรัชกาลที่ 9 ถัดมาเป็นโซน 14 แบบอย่างของ
พ่อ เสนอหลักการทรงงานในรัชกาลที่ 9 สิ้นสุดที่ โซน 15 ทหารของพระ
ราชา จัดแสดงโครงการพระราชดำ�ริของเหล่าทัพที่มีมากถึง 172 โครงการ
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นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด “จากนภา ผ่านภูผาสู่
มหานที”
นอกจากนี้ มี ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 902 ชมการจัดแสดง 2 ส่วนสำ�คัญได้แก่ โครงการในพระ
ราชดำ�ริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เสนอแบบจำ�ลอง 3 โครงการ ประกอบด้วยป่า
รักษ์น�้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ทรงส่งเสริมให้ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ 4 อย่าง, บ้านเล็กในป่าใหญ่ และธนาคารอาหารชุมชน
แต่ละโครงการนอกจากอนุรักษ์ดิน น้�ำ แล้ว ช่วยลดการอพยพย้าย
ถิ่นฐาน ทั้งนี้ ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงอยากให้ราษฎร
ของพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนั่นเอง อีกส่วนแสดงโชว์ความ
งดงามของผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและผลิตภัณฑ์จากศูนย์
ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่ท�ำ ให้ชุมชนมีรายได้สามารถดูแลตัวเองและ
ครอบครัว อีกทั้งเผยแพร่งานหัตถศิลป์ไทยไปในระดับสากลอีกด้วย
นิทรรศการภายนอกอาคาร ศปร. ก็ร่มรื่นน่าเที่ยวชม ทั้ง บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการสาธิตป่ารักษ์น้ำ�  เนรมิตป่าเล็กกลาง
เมือง เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างจิตสำ�นึกรู้รักหวงแผนในผืนป่าไทย
ศปร.ตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทั้งหมดนี้ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จันทร์ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. หรือมาเป็นหมู่คณะประสานล่วง
หน้า ศปร. พร้อมสนับสนุนวิทยากรบรรยายและนำ�ชมแต่ละส่วนอย่าง
น่าสนใจ นอกจากนี้ ปัจจุบัน ศปร.อยู่ระหว่างก่อสร้างจัดทำ�นิทรรศการ
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง 904 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสืบสาน
รักษา ต่อยอด ครอบคลุมทุกด้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2565.
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ถานการณ โควิดอาจกําลังกลับมาเขยาโลกอีกครั้ง กับ
การแพรเชื้อสายพันธุ “โอไมครอน” ที่เริ่มพบครั้งแรกใน
แอฟริกาใต และองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศ
ใหเปนสายพันธุระดับน�ากังวล (Variants of Concern:
VOC) โดยขอมูลทางการแพทยขององคการอนามัยโลกระบุวา ยัง
ตองใชเวลาอีกหลายสัปดาหจึงจะระบุไดวาไวรัสโอไมครอนจะดื้อตอ
วัคซีนโควิดที่มีการผลิตในปจจุบันหรือไม จนทําใหหลายประเทศต�น
ตระหนกวา สุดทายแลววัคซีนที่มีอยูในทางการแพทย และมาตรา
การตางๆ ในการปองกันและสกัดการแพร โควิด จะรับมือโอไมครอน
ไดหรือไม
ลาสุด เม�อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผานมา สํานักขาวตางประเทศรายงาน
วา ประเทศในเอเชีย-อาเซียน โดยทางการสิงคโปร, มาเลเซีย, อินเดีย
และศรีลังกา ประกาศวาพบผูติดเชื้อโควิดโอไมครอนเปนครั้งแรกใน
ประเทศเม�อวันพฤหัสบดีและศุกรที่ผานมา ขณะที่สหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียหวั่นไวรัสแพรระบาดในชุมชน หลังพบผูติดเชื้อที่ ไมมี
ประวัติเคยเดินทาง

คลัสเตอรรานเหลานครพนมลาม

นครพนม • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมรายงาน
สถานการณ โรคโควิดประจําวันวา พบผูปวยยืนยันเพิ่ม 7 ราย
โดยเปนการติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย แยกเปนเขตอําเภอเมืองฯ
5 ราย และอําเภอปลาปาก 1 ราย สวนอีก 1 ราย เปนผูปวย
อํ า เภอโพนสวรรค เ ดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ เ สี่ ย ง รวมยอดป ว ย
สะสม 5,119 ราย เสียชีวิตสะสม 28 รายเทาเดิม
ในจํานวน 5 รายทีต่ ดิ เชือ้ ภายในจังหวัดนัน้ เปนคลัสเตอร
รานเหลาแหงหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี ไทม
ไลนจากนักศึกษาสาววัย 20 ป วา ชวงวันที่ 26 พฤศจิกายน
ที่ผานมา ไดเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแหงนี้ กระทั่งวันที่ 29
พฤศจิกายน มีอาการคัดจมูก เจ็บคอ ตามด้วยผื่นขึ้นตาม
รางกาย วันที่ 1 ธันวาคม อาการกําเริบครั่นเนื้อครั่นตัว จึง
ตรวจ ATK ดวยตนเอง ผลเบื้องตนวาติดเชื้อโควิด จึงเก็บ
ตัวอยางสงตรวจยืนยันหาเชื้อ พบวาปวยจริง โดยมีผูสัมผัส
เสี่ยงสูง 10 คนดวยกัน

บุรีรัมยพบผูติดเชื้อใหม 13 ราย

บุรีรัมย • ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย รายงานขอมูลสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 ระลอกใหม
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.2564 ของ จ.บุรีรัมย วา
พบผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม จํานวน 13 ราย โดย
เปนผูปวยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 10 ราย ในจํานวนนี้พบ
มากที่สุดในพื้นที่ อ.เมือง 9 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่
3 ราย ในจํานวนนี้ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 2 ราย และติด
เชื้อมาจากจากจังหวัดเสี่ยง (พบกอนเขาสถานกักกันตัว) LQ
1 ราย รวมยอดผูปวยสะสมระลอกเมษายน 17,368 ราย เสีย
ชีวิตสะสม 80 ราย หายปวยสะสม 17,108 ราย ยังรักษาอยู
180 ราย กระจายตามโรงพยาบาลตางๆ ในพื้นที่จังหวัด

‘กระทุมแบน’ ฉีดไฟเซอร ไมตองจองคิว

สมุ ท รสาคร • สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รสาครได เ ป ด เผย
ตัวเลขลาสุดของผูติดเชื้อโควิด-19 (3 ธ.ค.2564) มีผูติดเชื้อ
รายใหม 25 ราย อยูในจังหวัด 14 ราย และนอกจังหวัด 11
ราย ไมมีผูเสียชีวิต อยูระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล
359 ราย รักษาหาย 28 ราย และอยูระหวางการสังเกตอาการ
อีก 71 ราย
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได 3,579 โดส เปนเข็มที่ 1
จํานวน 1,496 โดส, เข็มที่ 2 จํานวน 2,036 โดส, เข็มที่ 3 จํา
นวน 47 โดส ยอดสะสมรวมไดทั้งสิ้นจํานวน 1,670,807 โดส
ทางโรงพยาบาลกระทุมแบนเปดใหบริการวอลกอินไฟ
เซอร โดยใหสิทธิพิเศษผูที่มีบัตรประชาชนอยูที่กระทุมแบน
ที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไมตองเสียเวลารอคิว รับการฉีดไดเลย
ทันที ที่วัดดอนไกดี วันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ เวลา 08.30-15.00 น.
จึงขอเชิญชวนใหมาฉีดวัคซีนกันมากๆ ปองกันการเจ็บปวย
รุนแรง และลดการเสียชีวิต เพ�อความปลอดภัย ได ใชชีวิตปกติ

อํานาจเจริญวุน! คลัสเตอรครอบครัว

อํานาจเจริญ • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
ยืนยันผูปวยโควิด-19 รายใหมเพิ่มจํานวน 8 ราย เปนผูติด
เชื้อภายในจังหวัดอํานาจเจริญทั้ง 8 ราย โดยมีการระบาดเปน
กลุมกอนในครอบครัว รวมถึงคลัสเตอรเกาคือบอนไกเช�อมโยง
กับโตะสนุกเกอร ซึ่งยังมีกลุมเสี่ยงรอผลตรวจ RT-PCR อีก
หลายราย
ทั้งนี้ ผูติดเชื้อรายใหมจํานวน 8 ราย กระจายไป 5
ตําบล ไดแก 1.เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่อยูรวมบานกับผูปวย หมู
ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ จํานวน 1 ราย กลุมเสี่ยงรอ
ผลตรวจอีกหลายราย 2.เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ผูปวยเดินทาง
กลับมาจาก จ.นครราชสีมา ไมกักตัวที่หมู 11 ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน จํานวน 3 ราย โดยระบาดในครอบครัว และมี
กลุมเสี่ยงอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งอยูระหวางรอผลตรวจ 3.เปนผู
สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยูรวมบานกับผูปวย หมูที่ 4 ต.บุง อ.เมือง
อํานาจเจริญ จํานวน 1 ราย 4.เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่อยูรวม
บานกับผูปวย หมูที่ 16 ต.บุง อ.เมืองอํานาจเจริญ จํานวน 1
ราย ซึ่งเช�อมโยงกับโตะสนุกเกอรและบอนไก 5.เปนผูสัมผัส
เสี่ยงสูงที่อยูรวมกับผูปวย หมูที่ 4 ต.นาผือ อ.เมืองอํานาจเจริญ
จํานวน 1 ราย และ 6.ที่หมู 3 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอํานาจเจริญ
จํานวน 1 ราย (ยังไมทราบประวัติ กําลังสอบสวนโรคอยู)

สงขลาตั้งศูนยวิเคราะห โอไมครอน

สงขลา • ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (ม.อ.) เปดเผยวา ม.อ.รวมกับกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ตั้งศูนยตรวจวิเคราะหสายพันธุ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ ใหม ในภาคใต ในชวงที่สายพันธุ โอไมครอนเริ่มมีการ
แพรระบาดในหลายประเทศ ทําใหความตองการในการตรวจ
พิสูจนสายพันธุมีจํานวนมากขึ้น เน�องจากภาคใตตอนลางมี
การลักลอบของแรงงานตางดาวจํานวนมาก กลัววาจะนําเชื้อ
ไวรัสโควิดสายพันธุ ใหมเขามาดวย
“การพัฒนาหองปฏิบัติการเพ�อรองรับโรคภัยไขเจ็บใน
ประเทศไทยมีมานานแลว และมีความกาวหนาในระดับที่ทั่ว
โลกยอมรับ สะดวก รวดเร็วและแมนยํา ไมตองสงเชื้อเขา
ตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยแลว ทําใหสามารถควบคุม
สถานการณ ไดทันทวงที จากการสุมตรวจวันละ 300 คน พบ
ติดเชื้อสายพันธุเดลตา สายพันธุอัลฟา และสายพันธุเบตา แต
ยังไมพบสายพันธุ โอไมครอน” ผศ.ดร.นิวัติกลาว.

รับมือ ‘โอไมครอน’

มีขอมูลเผยแพรออกมาวา ถึงปจจุบันมีมากกวา 30 ประเทศ
แลวที่รายงานพบผูติดเชื้อสายพันธุ โอไมครอน รวมถึงอินเดีย ซึ่งเคย
เผชิญการระบาดอยางรุนแรงของสายพันธุเดลตาเม�อกลางปที่ผานมา
เจาหนาที่เผยเม�อค่ําวันพฤหัสบดีวา พบผูติดเชื้อโอไมครอนครั้งแรกใน
ประเทศ เปนชาย 2 คนในรัฐกรณาฏกะทางภาคใต ดานศูนยปองกัน
และควบคุมโรคแหงยุโรป (อีซีดีซี) กลาวเตือนในแถลงการณวา ผู
ติดเชื้อโอไมครอนอาจมีมากเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนผูติดเชื้อในยุโรป
ภายในไมกี่เดือนขางหนา
ขณะที่ในประเทศไทย ที่มีการเปดประเทศ
มาไดเดือนเศษ และรัฐบาล-ศบค. ก็คลายล็อก
ดาวนหลายอยางแลว หลังตัวเลขผูติดเชื้อโควิดใน
ประเทศไทยลดลงจากที่เคยวิกฤตสุดๆ กวา 20,000
คน ตอนนี้เหลืออยูที่ประมาณเฉลี่ยตัวเลขอยูที่วัน
ละ 4,000-5,000 คน โดยที่การฉีดวัคซีน ถึงขณะนี้
เช�อไดวาตัวเลขที่รัฐบาลเคยตั้งเปาจะฉีดให ได 100
ลานโดส ที่รวมหมดตั้งแตเข็มหนึ่งจนถึงเข็มสี่ ยังไง
ยอดทะลุเกินแน�นอน เพราะอยางเม�อวันศุกรที่ผาน
มา ตัวเลขสะสมการฉีดวัคซีนอยูที่ 94,280,248
โดส และเม�อตัวเลขผูติดเชื้อลดลง ก็ทําใหระบบ
การดูแลรักษาก็ไมวิกฤตเหมือนกอนหนานี้ จํานวน
เตียงในโรงพยาบาลเพ�อรองรับผูปวยก็เพิ่มมาก
ขึ้น, ยา-เวชภัณฑที่ใชก็มีสํารองมากขึ้น-วัคซีนก็มี
มากขึ้น โดยเฉพาะในปหนา ที่จะมีจนลนจํานวน
ประชากร
สงทายปเกาตอนรับปใหม ทําใหคนไทยก็ไมอยากต�นตระหนกเจอขาว
ทั้งหมดคือสัญญาณที่ทําใหคนไทยมีความหวัง ในการไดกลับ
รายสิ้นป หากพบการติดเชื้อโอไมครอน ในประเทศไทย เพราะหาก
มาใชชีวิตปกติมากขึ้น แมอาจไมเหมือนเดิม ยิ่งชวงนี้ ที่ใกลถึงชวง
เจอคงทําใหคนในสังคมบางสวนกังวลไมนอย โดยเฉพาะ “กลุมคนที่

รอบนี้ ‘บิ๊กตู-ศบค.’ พลาดไม ได

ฉลอง กม.ใหม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม
นี้ ปรับแนวคิดเพื่อให้ทันสมัยและเป็น
สากล โดยเป น ไปตามนโยบายของรั ฐ
บาลที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ใหมีความทัน
สมัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
บทบั ญ ญั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ ผลการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว า ด ว ยป ญ หายาเสพติ ด โลก (United
Nations General Assembly Special
Session on the world drugs ProblemUNGASS 2016) โดยยึดหลัก “ผูเสพ”
คื อ “ผู ป ว ย” การนํ า พื ช เสพติ ด มาใช
ประโยชนทางวิทยาศาสตรและทางการ
แพทย และการลงโทษใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมในการกระทําความผิด
รวมไปถึ ง การพิ จ ารณาคดี ข อง
ศาลใชดุลยพินิจพิจารณาการลงโทษที่
เหมาะสม หรือใชมาตรการทางเลือกอ�น
ไดตามระดับความรายแรงของการกระ
ทําความผิด “ลงโทษตามพฤติการณของ
ผูกระทําผิด” จําแนกผูคา/ผูเสพชัดเจน
โดยแบ ง กลุ ม ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด
ออกเปน 3 กลุม (1.ผูเสพ 2.ผูรับจางขน
และ 3.กลุมนักคา) ซึ่งนายทุน ผูสั่งการ
นักคารายใหญตองใชมาตรการลงโทษ
อยางเด็ดขาด และริบทรัพยสิน
สํ า หรั บ ด า นการปราบปรามยา
เสพติด การสืบสวนเสนทางการเงิน เพ�อ
ยึดทรัพยและตัดวงจร เปนแนวทางสําคัญ
ของรัฐบาลเพ�อใชทําลายผูอยูเบื้องหลัง
องค ก รการค า ยาเสพติ ด ซึ่ ง ประมวล
กฎหมายยาเสพติดใหมจะเปนเคร�องมือ
สําคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย
โดยยึ ด ทรั พ ย สิ น ตามมู ล ค า (Valuebased Confiscation) การกําหนดให
การดําเนินคดีทรัพยสินไมผูกติดกับคดี
อาญา และการทําลายของกลางยาเสพ
ติ ด ให เ ร็ ว ขึ้ น ไม ต อ งรอศาลพิ พ ากษา
ตัดสินคดี เพียงแคมีผลตรวจพิสูจนทาง
วิทยาศาสตรวาเปนยาเสพติด ก็สามารถ
นําไปทําลายไดเลย ไมตองเก็บรักษาไว
เหมือนปจจุบัน
นายวิชัยเผยวา ในปงบประมาณ
2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติ
ธรรม ไดตั้งเปายึดทรัพย ให ไดมากกวา
ปงบประมาณ 2564 ที่ตั้งเปาไว 6,000
ลานบาท และในจํานวนนี้สวนหนึ่งจะ
เป น รางวั ล ให แ ก ผู แ จ ง เบาะแสยาเสพ
ติ ด ที่ นํ า ไปสู ก ารจั บ กุ ม และยึ ด ทรั พ ย ผู
กระทําผิดดวย หลังประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดฉบับใหมนี้มีผลบังคับใช จะ
มี ผู ต อ งขั ง ที่ ไ ด รั บ ประโยชน ป ระมาณ
30,000 ราย ซึ่ ง ศาลจะนํ า กฎหมาย
ในส ว นที่ เ ป น คุ ณ แก ผู ก ระทํ า ผิ ด มาใช
พิจารณาได โดยในภาพรวมการแก ไข
ปญหายาเสพติดจะมีประสิทธิภาพขึ้น
“ผูอยูเบื้องหลังการคายาเสพติด
ที่ เ ป น ผู ทํ า ลายอนาคตของชาติ จะไม
แค ติ ด คุ ก แต ถู ก ยึ ด ทรั พ ย ห มดตั ว ซึ่ ง
เป น หนึ่ ง ในจุ ด เน น สํ า คั ญ ของประมวล
กฎหมายนี้ เพื่ อ จั ด การกั บ ผู้ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ ง
หลังยาเสพติดอยางเด็ดขาด ซึ่งตรงนี้
เป น ความตั้ ง ใจของรั ฐ บาลที่ ต อ งการ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ ลดความ
เดื อ ดร อ นของพี่ น อ งประชาชน” นาย
วิชัยกลาว.

‘โอไมครอน’
ขณะที่ ส ถานการณ โลกมี ย อดผู ติ ด เชื้ อ
สะสม 265,161,442 ราย เสียชีวิตสะสม
5,257,758 ราย
สําหรับ 10 อันดับจังหวัดผูติดเชื้อ
สะสมมากที่สุด ไดแก กทม. 892 ราย,
นครศรีธรรมราช 396 ราย, สงขลา 325
ราย, สุราษฎรธานี 169 ราย, ชลบุรี 168

ราย, ปตตานี 159 ราย, เชียงใหม 150
ราย, ยะลา 120 ราย, สมุทรปราการ
116 ราย และปราจีนบุรี 94 ราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก
ประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผย
วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม สั่งติดตามสถานการณการแพร
ระบาดไวรัสโควิด-19 โอไมครอน อยาง
ใกลชิด หลังมาเลเซียพบผูติดเชื้อเปน
รายแรกแลว โดยเปนนักศึกษาหญิงวัย
19 ป จากแอฟริกาใต ซึ่งไดเดินทางมา
จากประเทศแอฟริกาใตผานสิงคโปร ซึ่ง
จากการสอบสวนโรคพบว า นั ก ศึ ก ษา
หญิ ง จากแอฟริ ก าใต ไ ด เ ดิ น ทางจาก
สิงคโปรมาถึงมาเลเซียเม�อวันที่ 19 พ.ย.
ที่ผานมา
โฆษกรั ฐ บาลกล า วว า นายกรั ฐ
มนตรี ไดสั่งการใหหน�วยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต า งประเทศ กระทรวงการท อ งเที่ ย ว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย และฝาย
ความมั่นคง เขมงวดหน�วยงานคัดกรอง
ที่ จุ ด ต า งๆ ท า อากาศยาน สนามบิ น
โดยเฉพาะดานพรมแดนทางบก ที่เปด
ใหคนไทยเดินทางกลับเขาประเทศ ซึ่ง
ต อ งเน น ย้ํ า ผู เ ดิ น ทางทุ ก คนได รั บ การ
ตรวจคัดกรองโควิด-19 และกักกันตัวใน
สถานที่ที่รัฐจัดให หากรายใดมีอาการผิด
ปกติจะถูกสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
ทันทีและทําการตรวจหาเชื้อ และหาก
พบขอมูลตองสงสัย ใหรีบรายงานตรง
ตอนายกรัฐมนตรีทันทีที่มีความคืบหนา
ขณะเดียวกันพรอมปรับมาตรการตางๆ
อยางเขมงวด ทุกแนวชายแดน เพ�อสกัด
การลั ก ลอบเข า ออกที่ ผิ ด กฎหมายผ า น
ชองทางธรรมชาติดวย
ศูนยจี โนมทางการแพทย คณะ
แพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี (Center for
Medical Genomics) ได โพสตขอความ
เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ ใหม โอไมครอน
วา ขาวดีจากโควิด-19 “โอไมครอน” ที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ในอี ก 2 อาทิ ต ย ข า งหน า
จาก “วายราย” อาจพลิกกลับมาเปน
“พระเอก” เปลี่ยนจาก “ตระหนก” มา
เปน “ตระหนัก”
เราไดรับขาวสารอันเปนการคาด
การณสถานการณที่เลวรายที่สุด (Worst
case scenario) ของ “โอไมครอน” กัน
มามากพอสมควร ดังนั้น post นี้ขอนํา
เสนอ การคาดการณ ส ถานการณ ที่ ดี
ที่สุด โชคดีที่สุดที่ควรเปนไปได (Best
case scenario) ของ “โอไมครอน”
บาง ซึ่งเราน�าจะไดคําตอบภายใน 2-3
อาทิตยวาบทสรุปแนวทางไหน (Worst
or Best case scenario) จะถูกตอง
Dr.John L. Campbell เปนผูมี
อิ ท ธิ พ ลในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของอั ง กฤษได
รั บ ความสนใจในช ว งเริ่ ม ต น ของการ
ระบาดใหญ ข อง COVID-19 สํ า หรั บ
วิดี โออธิบายและขอมูลอัปเดตเกี่ยวกับ
ไวรั ส ดร.แคมเบล สรุ ป ประเด็ น ของ
โรคโควิด-19 ไดดีมาก โดยมีผูติดตาม
ถึง 1.6 ลานคนผานชองทาง “Youtube”
เน�องจากการบรรยายของทานจะอางอิง
จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
เปนหลัก
โดยทานไดสรุปประเด็นของ “โอ
ไมครอน” ไวอยางน�าสนใจ ซึ่งตรงกัน
หลายประเด็นที่ทางศูนยจี โนมทางการ
แพทย รพ.รามาธิบดี ไดนําเสนอไปกอน
หนานี้คือ
วั ค ซี น เชื้ อ ตายอาจช ว ยปกป อ ง
การติดเชื้อ “โอไมครอน” ไดดีหรือไม?
เพราะวั ค ซี น เชื้ อ ตายเป น การใช เ ชื้ อ
ไวรั ส ทั้ ง ตั ว เข า กระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ซึ่ ง
แม้ จ ะกระตุ้ น ภู มิ ไ ด้ ไ ม่ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ
วัคซีนประเภทอ�น แตจะกระตุนใหเกิด
“แอนติ บ อดี ” มากมายกว า 20 ชนิ ด
ตางจากการใชวัคซีนที่มี ไวรัสเปนพาหะ
หรื อ วั ค ซี น mRNA ซึ่ ง ภู มิ จ ะขึ้ น สู ง

กว า แต จ ะจํ า เพาะเจาะจงเฉพาะส ว น
“หนาม” เพราะใชเพียงสวนหนามเขา
กระตุนภูมิเทานั้น ดังนั้นหากติดเชื้อ “โอ
ไมครอน” ที่สวนหนามเปลี่ยนไป อาจ
ทํ า ให แ อนติ บ อดี ใ นร า งกายเราที่ ส ร า ง
จากการกระตุนเพียงสวนหนาม (จาก
วัคซีนไวรัสพาหะ และวัคซีน mRNA)
ลดประสิทธิภาพในการปองกัน “โอไม
ครอน” ลงได ซึ่งทางผูผลิตวัคซีน mRNA
ทั้ ง สองบริ ษั ท ใหญ ก็ อ อกมายอมรั บ ว า
อาจเปนไปไดวาประสิทธิภาพของวัตซีน
ตอ “โอไมครอน” อาจลดลงบาง
และกรณี ไวรั ส กลายพั น ธุ จ น
สามารถแพรติดตอไดอยางรวดเร็ว (high
transmissibility) ก็มักจะทําใหผูติดเชื้อมี
อาการปวยที่ ไมรุนแรง (mild symptom)
โดยไวรัสเองจะหลบเลี่ยงภูมิคุมกันจาก
วัคซีน (immune escape) ไดลดลงเชน
กัน เหตุการณลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้น
มาแลวกับสายพันธุ “เบตา” ซึ่งเปนไวรัส
โคโรนา 2019 ที่หลบเลี่ยงภูมิคุมกันไดดี
(immune escape) แตแพรติดตอได ไมดี
จนถูกสายพันธุ “เดลตา” ซึ่งแพรติดตอ
ไดรวดเร็วกวา (more transmissibility)
เขามาแทนที่ โดย “เดลตา” เองแมจะ
แพรติดตอไดดีแตหลบเลี่ยงภูมิคุมกันได
ไมดีนัก
หากคาดการณสถานการณที่เปน
ไปอยางดีที่สุด โชคดีที่สุดที่ควรเปนไปได
(Best case scenario) “โอไมครอน” ซึ่ง
มีการกลายพันธุ ไปมาก และจากขอมูล
ลาสุดพบวา สามารถแพรติดตอระหวาง
คนสูคนไดรวดเร็วกวา “เดลตา” จะมี
ความเปนไปไดสูงที่จะเขามาแทนที่เดล
ตาในที่ สุ ด โดยผู ติ ดเชื้อ จะไม มี อ าการ
รุนแรง (mild symptom) ทําใหผูติดเชื้อ
สวนใหญเกิดภูมิคุมกันโดยไมลมเจ็บตอง
เขา รพ.หรือเสียชีวิต
“โอไมครอน” หากเข า มาแทน
“เดลตา” ไดสําเร็จ อาจชวยลดระดับ
ความรุ น แรงของการระบาดของไวรั ส
โคโรนา 2019 ซึ่งแพรระบาดไปทั่วโลก
(Pandemic) กลายเป น โรคประจํ า ถิ่ น
(Endemic) ที่มีอาการลดลงในที่สุด
เสมือนกับการใหวัคซีนชนิดเชื้อ
เป น แต อ อ นฤทธิ์ (live-attenuated
vaccine) แกคนทั่วโลก (โดยธรรมชาติ
จั ด ให ) ซึ่ ง เราน� า จะได คํ า ตอบภายใน
2-3 อาทิตยวาบทสรุปแนวทางนี้ถูกตอง
หรือไม.

เสด็จฯ
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รวมเฝาฯ
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรง
ประกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ แ ท น ฐาน
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เวลา
16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และกิจกรรมที่รัฐบาลไดจัดขึ้น
เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
แบบชีวิตวิถีใหม โดยจํากัดจํานวนผูเขา
รวมงานไดเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนปองกันโค
วิด-19 ครบ และตองดําเนินการปองกัน
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการ
ดานสาธารณสุขอยางเครงครัด
นายธนกรกลาววา กิจกรรมประ
กอบด ว ย 1.การจั ด พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตร
ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม
2564 สําหรับภาครัฐ สวนกลาง จัดพิธี
ณ ทองสนามหลวง เวลา 07.30 น. โดย
นิมนตพระสงฆจํานวน 89 รูป มีนายก
รัฐมนตรีเปนประธาน พรอมภริยา สวน
ภูมิภาค ทุกจังหวัดพิจารณาจัดพิธี ณ
ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะ

ไดรับผลกระทบจากโควิด” ทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจและผลกระ
ทบในการดําเนินชีวิต ที่ทําเอาหลายครอบครัวลมทั้งยืนมาแลว ตางไม
อยากกลับไปเผชิญหนากับฝนรายดังกลาวอีกครั้ง
ดังนั้น พลเอกประยุทธ จันทร โอชา และ ศบค. จะตองดําเนิน
การในการปองกันการแพรเชื้อโควิดโอไมครอน อยางสุดความ
สามารถ โดยหากพบวาสถานการณอาจทําทาไมดี ก็จะตองรีบตัดสิน
ใจโดยเด็ดขาดในการปองกันและสกัดกั้น แมบุคลากรทางการแพทย
ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จะบอกใหคนไทยทําใจไววา สุดทาย ประเทศไทยก็จะหนี โอไมครอน
ไมพน เพียงแตยืดเวลาใหชาที่สุด เพ�อความเตรียมพรอม
อยางไรก็ตาม จะดีกวาแน�นอน หากประเทศไทยสามารถสกัด
กั้นโควิดโอไมครอนไมใหเขามาไดหรือเขามา แตตองไมใหแพรระบาด
ในวงกวาง จนสุดทาย ตองมาออกมาตรการล็อกดาวน ปดประเทศกัน
อีก เพราะที่ผานมา ระบบเศรษฐกิจ-สาธารณสุขบอบช้ําเสียหายมา
เยอะแลว
การรับมือกับโควิดโอไมครอนรอบนี้ จึงเปนเดิมพันสําคัญที่
พลเอกประยุทธและ ศบค. พลาดไม ได.

สม ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล พิจารณาจัดพิธีตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม สําหรับภาค
เอกชนและภาคประชาชน สามารถ
พิจารณาทําบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศลที่วัดใกลสถานที่ทํางานหรือบานพัก
2.การจั ด พิ ธี ว างพานพุ ม ดอกไม
และพิธีถวายบังคม ในวันที่ 5 ธันวาคม
2564 เฉพาะภาครัฐ สวนกลาง จัดพิธี ณ
ทองสนามหลวง เวลา 08.30 น. ภายหลัง
เสร็จสิ้นพิธีทําบุญตักบาตร โดยนายก
รัฐมนตรีเปนประธานในพิธีวางพานพุม
ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
และภริ ย านายกรั ฐ มนตรี ว างพานพุ ม
ในนามคู ส มรสคณะรั ฐ มนตรี ส ว น
ภูมิภาค ทุกจังหวัดพิจารณาจัดพิธี ณ
ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะ
สม ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล พิจารณาจัดพิธี ตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม
3.การจั ด ตั้ ง โต ะ หมู ป ระดิ ษ ฐาน
พระบรมฉายาลักษณ พรอมเคร�องราช
สักการะ ทุกภาคสวนสามารถพิจารณา
จั ด ตามอาคารสถานที่ ข องหน� ว ยงาน
และบานเรือน หรือสถานที่ที่เห็นสมควร
ระหวางวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564
และ 4.จัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรัก
สามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” เพ�อถวายพระราชกุศลในวันชาติ
วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 และ
เน�องในวันรูรักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564
ตามช ว งเวลาที่ เ หมาะสม ทั้ ง ในส ว น
กลางและสวนภูมิภาค

รวมรับเสด็จในหลวง-พระราชินี

“รั ฐ บาลขอเชิ ญ ชวนพสกนิ ก ร
ชาวไทยร ว มน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รวมรับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ในพิธีวางแทน
ศิลาฤกษฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม และกิจ
กรรมอ�นๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น โดยรัฐบาล
และหน�วยงานที่เกี่ยวของไดจัดเตรียม
ความพรอมในการอํานวยความสะดวก
ดานการคมนาคม ดานความปลอดภัย
และมาตรการทางด า นสาธารณสุ ข ใน
การปองกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อ รองรั บ
ประชาชนที่จะมาเขารวมพิธี และดําเนิน
การตามมาตรการดานสาธารณสุขของ
แต ล ะจั ง หวั ด อย า งเคร ง ครั ด ” โฆษก
ประจําสํานักนายกฯ กลาว
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวย
การสํ า นั ก วิ จั ย ซู เ ปอร โพล (SUPER
POLL) มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย ความสุ ข
ชุมชนและความเปนผูนํา รวมกับนาง
จุฬารัตน นิรัติศยกุล นักวิชาการอิสระ
ด า นการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท
เสนอผลสํ า รวจเรื่ อ ง ปี ติ สุ ข ของคน
ไทย ตอในหลวง ร.9 กรณีศึกษาประชา
ชนทุ ก สาขาอาชี พ ทั่ ว ประเทศ โดย
ดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
จํานวน 1,170 ตัวอยาง ระหวางวันที่
1-3 ธันวาคม 2564
เม�อถามถึงความทรงจําตอแนว
ทางและโครงการต า งๆ ที่ ใ นหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงทําไวเพ�อประโยชนสุข
และปติสุขของประชาชน พบวา สวน
ใหญหรือรอยละ 97.4 ระบุหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รองลงมาคื อ ร อ ย
ละ 96.6 ระบุ โครงการอันเน�องมาจาก
พระราชดําริ ดาน ปา ดิน น้ํา, รอยละ
96.3 ระบุ โครงการฝนหลวง, รอยละ
96.2 ระบุ โครงการพัฒนาลุมน้ําตางๆ,
รอยละ 96.1 ระบุโครงการแกมลิง, รอย
ละ 95.7 ระบุ โ ครงการสถานี เ กษตร
หลวงตางๆ, รอยละ 95.5 ระบุโครงการ
ชั่งหัวมัน ในขณะที่รอยละ 95.4 ระบุ

โครงการพัฒนาระบบนิเวศปาชายเลน
และชายฝงทะเลตางๆ และรอยละ 95.1
ระบุ โ ครงการประดิ ษ ฐ พลั ง งานเชื้ อ
เพลิง เชน ไบโอดีเซล
ที่น�าสนใจคือ เม�อถามถึงบทเพลง
พระราชนิพนธของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ฟงแลวมีความสุขใจ อยากฟงมากถึง
มากที่สุข พบวา สวนใหญหรือรอยละ
80.0 ระบุใกลรุง รองลงมาคือรอยละ
78.2 ระบุ ค วามฝ น อั น สู ง สุ ด , ร อ ยละ
77.2 ระบุพรปใหม, รอยละ 76.7 ระบุ
ยามเย็น, รอยละ 76.3 ระบุยิ้มสู, รอยละ
75.5 ระบุไกลกังวล, รอยละ 75.5 เชน
กัน ระบุสายฝน ในขณะที่รอยละ 75.3
ระบุลมหนาวและเพลงชะตาชีวิต โดย
สวนใหญหรือรอยละ 74.5 ระบุบทเพลง
แสงเทียน

ไมมีพระราชวังไหนในโลกเหมือน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความปีติ
สุ ข ของประชาชนต อ แบบอย า งของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พบวา สวนใหญ
หรือรอยละ 97.8 ระบุทรงเปนแบบอยาง
ที่ ดี แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ทั้ ง เรื่ อ งความ
กตัญู ทรงเปนลูกที่ดีของพอแม ทรง
เรียบงาย สมถะ ทรงเปนนักกีฬา นัก
ดนตรี และทรงเปนผู ใหแทจริง, รอย
ละ 96.8 ระบุ ทรงมีความเพียรพยายาม
มุงมั่น อดทน ในการทรงงานโครงการ
ตางๆ ในทุกวิกฤตเพ�อประโยชนสุขของ
ประชาชน, รอยละ 96.4 ระบุทรงเปน
ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ต อ ชาติ บ า น
เมื อ งและประโยชน สุ ข ของประชาชน
ไดรับการถวายรางวัลความสําเร็จระดับ
สูงสุดดานการพัฒนามนุษยจากองคการ
สหประชาชาติ
ยิ่งไปกวานั้น รอยละ 96.4 ระบุ
ทรงมีความเมตตา กรุณา ทรงชวยเหลือ
ประชาชน ในทุกวิกฤตและในยามปกติ
ไมวางเวน, รอยละ 95.9 ระบุทรงบริหาร
งานโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวน เจา
หนาที่ระดับตางๆ ประชาชนทั่วไป เด็ก
และเยาวชนร ว มแสดงความคิ ด ความ
เห็น ทํางานรวมกัน ภาพจําเด็กนักเรียน
หอมลอมพระองคทานที่ทรงลงพื้นที่และ
ทรงงานในพื้นที่ และเม�อสอบถามความ
ป ติ สุ ข โดยรวมของประชาชนคนไทย
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงงานเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชนทุกคนทุกหมู
เหลาในผืนแผนดินไทย พบวาอยูที่รอย
ละ 96.9
นางจุฬารัตน นิรัติศยกุล นักวิชา
การอิ ส ระด า นการเกษตรและพั ฒ นา
ชนบท กลาวเสริมวา พระราชกรณียกิจ
ที่ ป รากฏในผลการสํ า รวจครั้ ง นี้ เป น
เพี ย งบางตั ว อย า งของโครงการและ
การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่
พระราชทานแก ค นไทยมาตลอด 70
ป ที่ ท รงครองราชย โดยเฉพาะอย า ง
ยิ่ ง สํ า หรั บ เกษตรกร ที่ แ ม แ ต ใ นพระ
ตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยการค น
คว้ า ทดลอง เพื่ อ หาหนทางแก้ ปั ญ หา
บรรเทาทุกข ใหแกเกษตรกร
ดั ง ปรากฏในคํ า กราบบั ง คมทู ล
ถวายพระพรชั ย มงคลของพลอากาศ
เอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ใน
การพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2523 วา “ไมมีพระราชวัง
ไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา
และบริเวณสวนจิตรลดา ที่เต็มไปดวย
บ อ เลี้ ย งปลาและไร น าทดลอง อี ก ทั้ ง
ผองโคนม ผสมด ว ยโรงสี แ ละโรงงาน
หลากหลาย จึงพูดไดอยางเต็มปากวา
ในประเทศไทยไม มี ช อ งว า งระหว า ง
เกษตรกรและพระมหากษั ต ริ ย ผู ท รง
ทํางานอยาง หลังสูฟาหนาสูดิน ดวย
พระองคเอง”
สํ า หรั บ คนไทย ทุ ก ลมหายใจที่
นอมรําลึกถึงพระองค ความปติที่เต็มตื้น
ในหัวใจ คือความสุขที่เกิดขึ้นพรอมกับ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
อันหาที่สุดมิได.
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พรรคเพ�อชาติ-ประชาธิปไตยสายกลาง
หวังตอบโจทย Political Mood

โดยเฉพาะเม�อไปถึงชวงเดือนพฤษภาคมปหนาจะเขาสูชวง
deadlock ทางการเมือง คือหากภายในพรรคพลังประชารัฐยัง
เจรจากันไมได แลวปลอยใหมีการอภิปรายไมไววางใจ หากแค
พรรคฝายคานย�นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกฯ แคยน�
ญัตตินายกฯ ก็ยุบสภาไมไดแลว เหลืออยางเดียวคือหากแพ โหวต
เสียงไววางใจไมถึงก็ตองลาออก ชวงนั้นก็จะมีการพยายามจะยึด
อํานาจในสภา แบบที่เคยทําตอนอภิปรายไมไววางใจรอบลาสุด ก็
อาจจะมีการยุบสภากอนฝายคานย�นญัตติขออภิปรายไมไววางใจ

ชูนโยบายเกษตรร่ํารวย
ดึงลูกหลานกลับบาน

หัวหนาพรรคเพ�อชาติ กลาวถึงการขับเคล�อนพรรคหลัง
จากนี้วา จุดแข็งหรือความแตกตางของเพ�อชาติกับพรรคการเมือง
อ�น คือตองมีนโยบายที่ โดดเดนและเปนรูปธรรม อยางเร�อง
นโยบายการแกปญหาความยากจนในภาคอีสาน หากดูจาก
ปญหาเร�องภัยแลง จะพบวาจากปริมาณน้ําฝนรวมกวา 30,000
ลานลูกบาศกเมตรที่ตกในภาคอีสาน แตเราเก็บน้ํามาใช ไดแค
กวา 2,000 ลานลูกบาศกเมตร สวนที่เหลือไหลไปทั่วสารทิศ เชน
ไหลลงไปยังแมน้ําโขง เปนสิ่งที่น�าเสียดายมาก เพราะหากเก็บได
สัก 10-20 เปอรเซ็นต ภาคอีสานจะชุมฉ่ําไปดวยน้ําทั้งภาคอีสาน
ในน้ํามีปลา ในนามีขาว วิถีคนอีสานก็จะกลับมา หากพรรคเพ�อ
ชาติเขาไปเปนผูบริหารประเทศ เราจะทุบโตะเลยวาตอไปนี้จะไม
ใหปริมาณน้ําฝนไหลลงไปสูแมน้ําโขงอยางที่ผานมา ยกตัวอยาง
เปรียบเทียบใหเห็นภาพก็คือ ปริมาณน้ําฝนตกมาทั้งประเทศ 100
หยด เราเก็บไดแค 8-9 หยด แตตกมา 100 หยด ที่ภาคอีสาน
เก็บมาไดยังไมถึง 5 หยดเลย
สิง่ เหลานีค้ อื เร�องของการบริหารจัดการน้าํ ซึง่ monsoon
หรือมรสุม ประเทศไทยเราโชคดีทอ่ี ยูในเสนศูนยสตู ร 24 องศา
เหนือ-24 องศาใต ทําใหเราเปนประเทศทีฝ่ นตกตองตามฤดูกาลเปน
สวนใหญ แตเม�อกอนฝนเหลานัน้ จะไปตกอยูเ หนือเข�อน แตปจ จุบนั
เพราะความหนาวเย็นจากจีนผลักเขามา ทําใหบางครัง้ ก็รอ นบาง
ครัง้ ก็หนาว ทําใหฝนทีเ่ คยตกอยูเ หนือเข�อนผลักไปตกอยูใตเข�อน
เลยทําใหเข�อนไดนาํ้ นอย สวนพืน้ ที่ใตเข�อนก็เจอปญหาน้าํ ทวม
สิ่งเหลานี้คือความไมเขาใจในการบริหาร monsoon เวลา
เราบริหารจัดการน้ํา หากไปดูตัวอยางเชนที่มณฑลยูนนานมีการ

แ

มสัญญาณการเลือกตั้งใหญยังไมปรากฏเดนชัด เพราะ
เวลานี้ตองรอแก ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เพ�อ
รองรับกติกาการเลือกตั้งที่จะใชระบบบัตรสองใบตาม
ผลการแก ไขรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามแม ไมมีการยุบสภาผูแทน
ราษฎร แตอายุของสภาชุดปจจุบันก็เหลืออีกแคปกวาเทานั้นจะ
ครบวาระที่ตองมีการจัดเลือกตั้งใหญเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้หลาย
พรรคการเมืองจึงมีการเคล�อนไหวเตรียมพรอมกันแลว ทั้ง
พรรคการเมืองปจจุบันและพรรคการเมืองตั้งใหมทั้งหลาย
พรรคเพ�อชาติ ภายใตการนําของ ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ
ส.ส.อุตรดิตถ หัวหนาพรรคเพ�อชาติคนใหม หลังจากนี้จะมี
ทิศทางอยางไร โดยเฉพาะการนําพรรคเดินเขาสูสนามเลือกตั้ง ที่
เห็นชัดวาจะเปนการแขงขันที่ดุเดือดเขมขน โดยมีการคาดหมาย
กันวาพรรคขนาดกลางและเล็กตองเหน�อยหนักในการประคองตัว
เองเขาสูสมรภูมิเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งสองใบ
ศรัณยวุฒิ-หัวหนาพรรคเพ�อชาติคนใหม เริ่มตนดวยการ
พูดถึงการมาอยูกับพรรคเพ�อชาติวา ในชวงการหาพรรคการเมือง
ใหมสังกัดหลังออกมาจากพรรคเพ�อไทย มีหลายพรรคการเมือง
ติดตอให ไปอยูดวย บอกไดเลยวามีติดตอมาทุกพรรค แมกระทั่ง
พรรคพลังประชารัฐ ทุกพรรคอยากไดผมมาก ไมมีพรรคการเมือง
ใดที่ ไมอยากไดผมไปอยูดวย ซึ่งทุกพรรคที่ติดตอมาเวลามีการ
เสนออะไรมา หากใจไมแข็งไปแลว แตผมมีความรูสึกวาชะตา
มันลิขิตใหผมมาเปนหัวหนาพรรคเพ�อชาติดีกวา คือเราใหญใน
พรรคเล็ก ดีกวาไปเล็กในพรรคใหญ
...สําหรับทิศทางของพรรคเพ�อชาติตอจากนี้ โดยเฉพาะ
หากตองเขาสูสนามเลือกตั้ง พรรคเพ�อชาติจะขายความโดดเดนที่
ไมเหมือนใคร เชนนโยบายพรรค ยืนยันวาพรรคเพ�อชาติจะเปน
พรรคที่รอการเติบใหญ เพราะพรรคการเมืองใหญหลายพรรคก็
เคยเปนพรรคขนาดเล็กมากอนทั้งสิ้น ยกเวนพวกพรรคเผด็จการ
ที่มาถึงก็หลอมรวมเลย โดยหลังเขามาเปนหัวหนาพรรคเพ�อชาติ
มีนักการเมืองทั้งรุนใหญรุนเล็กจากทั่วทุกสารทิศติดตอเขามาหา
ผม แมแตกับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เพิ่งยุบไปก็ติดตอมาจะขอ
มาอยูดวย
เสนทางของพรรคเพ�อชาติ หากมี โอกาสก็ตองการเติบโต
เปนพรรคขนาดใหญ แตการจะบอกวาจะเปนพรรคขนาดใหญ
คนอาจหมั่นไส เราตองถอมตัวตอนนี้พยายามยึดโยงวาตองการ
ใหเปนพรรคขนาดกลางๆ กอน สวนจะเปนขนาดกลางใหญหรือ
กลางเล็กก็ขึ้นอยูกับประชาชน วาเขาเช�อมั่นในพรรคเพ�อชาติที่ผม
เขามานําพรรค เปนหัวหนาพรรคเพ�อชาติหรือไม ซึ่งการเติบโต
ของพรรคการเมือง หัวใจสําคัญก็คือบทบาทของหัวหนาพรรค ที่
หากมีบทบาทที่ โดดเดนทั้งในสภาผูแทนราษฎรและนอกรัฐสภา
คือส�อสารออกไปแลวประชาชนเห็นแลวบอกวาใชเลย นี่คือสิ่ง
ที่เขาโหยหาและรอคอยมานาน ถาแบบนี้รับรองไดวาคะแนนที่
ประชาชนจะลงคะแนนเสียงใหจะไดมากแบบถลมทลายแน�นอน
-หลังแก ไขกฎหมายลูกสองฉบับเสร็จ หากมีการยุบสภา
เกิดขึ้นกลางปหนา พรรคเพ�อชาติพรอมหรือไม แลวตั้งเปา
หมายผลการเลือกตั้งอยางไร?
การเปนนักการเมืองตองพรอมทุกเวลา แลวก็คอยๆ สั่งสม
ความพรอมใหมากขึ้น ถาจากนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปหนา ก็
เรียกไดวาพรรคเพ�อชาติมีความพรอมคอนขางมาก ผมขอเวลา
จากนี้ ไปสัก 3-6 เดือน ก็จะเห็นความชัดเจนของพรรคเพ�อชาติ
จะไดเห็นความแข็งแกรง บทบาทความพรอม รวมถึงสรรพกําลัง
ในดานตางๆ ถึงตอนนั้นจะเห็นชัด แตการเลือกตั้งอาจจะหลังจาก
นั้น แตเราตองพรอมเสมอ ความพรอมอยูที่การสราง แตหลังจาก
นี้จะตองสปดใหเร็วขึ้นเพ�อสรางความพรอม
สวนกติกาการเลือกตั้งเร�องบัตรสองใบ กับสูตรวิธีการ
คํานวณจํานวนที่นั่ง ส.ส.บัญชีรายช�อ ไมวาจะออกมาแบบไหน
พรรคเพ�อชาติก็พรอมหมดสําหรับการเขาสูสนามเลือกตั้ง เพราะ
ผมมองวานักการเมืองทําไดสองอยาง หากออกกฎหมายไดก็ออก
ไป แตถาไมไดคุณก็ตองพรอมจะทําตามสิ่งที่ออกมา พรอมจะสู
กับมันในทุกมิติ ไมอยางนั้นคุณมีทางเลือกสองทาง คือจะสูหรือจะ
ถอย แตพรรคเพ�อชาติในยุคนี้ ไมมีถอยแน�นอน ซึ่งเร�องกติกาบัตร
สองใบที่แยกคิดคะแนนระหวาง ส.ส.เขตกับบัญชีรายช�อ พรรค
เพ�อชาติอาจสงคนลงสมัคร ส.ส.ระบบเขตแค 100 เขตจาก 400
เขตทั่วประเทศ แตผมสามารถสรางคะแนนนิยมไดทั้ง 400
เขตเลือกตั้งเพ�อให ไดคะแนนในระบบบัญชีรายช�อ โดยไมตอง
สงผูสมัครใหครบสี่รอยเขต แตถาบัตรใบเดียวตองสงใหมากที่สุด
เพราะหากสงไมครบจะไมไดคะแนนในระบบบัญชีรายช�อ
ตอนนี้มีบางพรรคการเมืองไปเปดแชมเปญแลว เพราะ
คิดวาเลือกตั้งใชบัตรสองใบจะไดเปรียบ จริงๆ แลวมันไมไดงาย
ขนาดนั้น ผมคิดวาฝายที่มีอํานาจเขาก็คํานวณไวเรียบรอยแลว
จึงยืนยันไดเลยวาไมวากติกา-การเลือกตั้งจะออกมาแบบไหน
พรรคเพ�อชาติพรอมเขาสูสนามเลือกตั้ง

ชูประชาธิปไตยสายกลาง
ตอบโจทย Political Mood

-กติกาเลือกตั้งที่ ใชบัตรสองใบ รวมถึงวิธีคิดคะแนน
ส.ส.ปารตี้ลิสตที่อาจไมเอื้อตอพรรคเล็ก และการยังใหมี ไพรมา
รี โหวตอยู พวกพรรคขนาดเล็กถูกมองวาจะสูลําบาก จนเริ่มมี

ถามวาวันนี้มีพรรคการเมืองไหนที่จะโดดเดนตอบโจทย Political Mood
ของสังคมได พรรคเพ�อชาติจึงประกาศความเปนประชาธิปไตยสายกลาง
คือไมเอาเผด็จการแตก็ไมซายจัดดัดจริต...
พรรคเล็กหลายพรรคไปยุบกับพรรคใหญและอาจมีตามมาอีก
หลายพรรค?
ถาผมถามกลับวา หากหัวหนาพรรคสามารถสรางบทบาท
ใหเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญของประเทศ หากถามวาทําไมผม
ถึงอาจหาญพูดคํานี้ ถาดูจากพรรคการเมืองในเวลานี้ที่แบงออก
เปนสองปก สวนใหญยังมีปญหาและไมตอบโจทยประเทศไทย
ซึ่งเร�องของ Political Mood (ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอารมณ
ทางการเมืองของสังคม) ที่หากถามวาอารมณความรูสึกนึกคิดของ
คนไทยทั้งแผนดินเวลานี้เขาตองการอะไร แลวมีพรรคการเมือง
ใดที่ตอบโจทยเขาบางหรือไม ผมวามันยังไมมี โดยหากพรรค
เพ�อชาติสามารถตอบโจทยอารมณความรูสึกนึกคิดของคนไทย
ได มีพรรคการเมืองที่นําเสนอนโยบายพรรคในการแกปญหา
ประเทศที่ตองเปนรูปธรรม เชนหากคุณเปนคนอีสาน ที่ผานมา
พรรคการเมืองมักจะบอกวาคนอีสานยากจน ถูกทอดทิ้ง แลวบอก
วาตองทําแบบนี้ 1-2-3-4-5 โดยที่ ไมถามคนภาคอีสานเลยสักคํา
เลยที่มาบอกวาตองทํา 1 ถึง 5 นโยบาย แตสําหรับผมจะไปถาม
คนอีสานวาอยากพัฒนาภาคอีสานอยางไร เขาอาจบอกมาสาม
ขอ แตผมอาจจะบอกเขาวาสามขอไมพอ พรรคเพ�อชาติจะให
ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ดวย อยางหากเขาขาดเร�องเงินทุน การ
เขาถึงเทคโนโลยี ขาดโอกาส พรรคเพ�อชาติจะนําไปย�นให ในสิ่งที่
ขาดและตองการ แบบนี้ลงตัวไหม สิ่งนี้คือรูปธรรมและจับตองได
ไมใชไปคิดโดยไมถามไมบอกเขาแลวก็ไปยัดไสเขา มันไมได แบบ
นี้ ไมใชวิธีการของพรรคเพ�อชาติ พรรคเพ�อชาติมีนโยบายที่แตก
ตางและโดดเดนแบบนี้ เขาใจ Political Mood แบบนี้ นี่คือสิ่งที่
คนไทยโหยหา
ถามวาวันนี้มีพรรคการเมืองไหนที่จะโดดเดนตอบโจทย
Political Mood ของสังคมได พรรคเพ�อชาติจึงประกาศความ
เปน ประชาธิปไตยสายกลาง คือไมเอาเผด็จการแตก็ไมซายจัด
ดัดจริต โดยจะยึดโยงประโยชนของชาติที่จะตอบโจทย Political
Mood เพราะเม�อ Mood อันหนึ่งตองการแบบนี้ แต Mood อีก
สวนหนึ่งไมตองการ แลวจะเอาใคร เราก็ตองเอาตรงกลางให ได
เพราะผมไมเอาเผด็จการ กลุมผูสนับสนุนการเคล�อนไหวทางการ
เมืองนอกรัฐสภา สวนหนึ่งก็อาจคลอยมาทางผม อนุรักษนิยม
สวนหนึ่งก็อาจคลอยมาที่ผมไดเชนกัน กับการที่นโยบายพรรคเพ�อ
ชาติมีความโดดเดนและบทบาทของหัวหนาพรรคที่ โดดเดน
หากดูการเมืองในอดีต เชนสมัยนายสมัคร สุนทรเวช
อยูกับพรรคประชาธิปตย ก็แคพรรคประชาธิปตย แตพอนาย
สมัครออกไปตั้งพรรคประชากรไทย ก็มีกระแสฟเวอรจนพรรค
ประชากรไทยเกือบได ส.ส.เขตกรุงเทพมหานครชวงนั้นเกือบหมด
เพราะเขาอภิปรายและปราศรัยไดดี หรือ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง
พอออกจากประชาธิปตย ไปตั้งพรรคมวลชน ไปอยูพรรคอ�น ก็มี
กระแสฟเวอร ซึ่งทั้งสองคนจะมีบทบาทโดดเดนเร�องการอภิปราย
ในสภา แลวผม “ศรัณยวุฒิ” ทั้งอภิปราย ปราศรัย ดีเบตก็ไดหมด
เรียกไดวาออกทีวีเม�อไหรไมแพ ใครแน�นอน
สิ่งเหลานี้คือการเปนหัวหนาพรรคการเมืองตองมีความ

โดดเดน ถาทําให ไดขนาดนั้นก็เปนจุดขายของพรรคเพ�อชาติได
อีกทั้งยังมีนโยบายที่ โดดเดนจับตองได โดยผมจะเอาไอดอลจาก
ภาคตางๆ ทั้งอีสาน-เหนือ-ใต และไอดอลจากทุกอาชีพมาอยูรวม
กันที่พรรคเพ�อชาติ โดยก็จะมีแนวทางเชนการเติมองคความรู
ใหคนในอาชีพตางๆ เพ�อใหเขาไดพัฒนาตัวเองใหแขงขันไดกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ทําใหเกิดการดิสรัปชันที่แรง
และเร็วมากกับทุกอาชีพ คนที่เปนรัฐบาลตองนําองคความรูและ
เทคโนโลยีมาชวยคนแตละอาชีพ
-ประเมินสถานการณการเมืองหลังยกรางกฎหมายลูกสอง
ฉบับเสร็จกลางปหนา คิดวาจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นหรือไม และ
เง�อนไขการยุบสภาจะเกิดจากปจจัยใด?
ตองดูภายในพรรคพลังประชารัฐวาจะมีเสถียรภาพมากแค
ไหน ตัวชี้วัดทางการเมืองที่เร็วที่สุดและแรงที่สุดอยูตรงนั้น สวน
พรรครวมรัฐบาลยังไมใชประเด็น เพราะยังตองการเกาะเกี่ยวเพ�อ
อยูในอํานาจจนนาทีสุดทาย พรรคฝายคานแมจะพยายามทําอะไร
หลายอยางแตก็ไมสามารถลมรัฐบาลได
สวนม็อบสามนิ้วก็จะถูกจํากัดการเคล�อนไหวดวยเร�องขอ
กฎหมายมากขึ้น ทําใหการเคล�อนไหวจะทําไมไดแบบเม�อกอน ยิ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาเม�อ 10 พ.ย.64 (คดีลมลาง
การปกครอง) ทําใหองคกรและหน�วยงานตางๆ สามารถนําคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปทําอะไรก็ได จนทําใหม็อบจะตกที่
นั่งลําบากที่จะไปเดินแบบเดิมๆ เพราะตองแลกดวยอิสรภาพของ
ตัวเอง ซึ่งบางทีตอสู ไปไดสักพักหนึ่งก็ตองถูกเขาไปจองจํา ดังนั้น
จึงอยูที่พรรคพลังประชารัฐเองวาภายในพรรคจะมีปญหาหรือไม
การประชุมสภาจะลมบอยครั้งหรือไม วันที่มีการโหวตกฎหมาย
สําคัญรางของรัฐบาลจะไมผานโดนลมหรือไม หากเกิดลมก็คือ
อุบัติเหตุทางการเมือง
“การที่ 3 ป.จะตองมาจูนกัน แตดูแลวยังไงก็จูนกันไมได
เหมือนเดิม เพราะแกวมันมีรอยราว แตมีคําพูดคําหนึ่งวา รวม
กันเราอยู ทิ้งกูตายหมู ดังนั้นบางชวงก็มีการโกรธกัน แตพอไป
สักพักเกิดนึกขึ้นได เฮย แบบนี้บอยไป กูก็ตายเหมือนกัน เลย
กลับมากอดกันอีก”
...หากถามวาสถานการณการเมืองตอจากนี้จะเปนอยางไร
ตอไป ก็ตองดูปจจัยตางๆ อยางสถานการณ โควิดตอนนี้ก็เริ่มดี
ขึ้น รัฐบาลก็ขยายเพดานการกูเงิน จะมีการอัดฉีดเงินเขาไปใน
ระบบเยอะมาก หลังจากนี้ตัวเลขตางๆ ที่เคยดิ่งลงต่ํา โดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจตอไปก็จะเริ่มทะยานขึ้น ชวงนี้รัฐบาลจะเริ่มมีผล
งานเพิ่มขึ้น หลังชวงมกราคม 2565 จับตาดูผลงานรัฐบาลจะเริ่ม
ปรากฏขึ้น งบที่รัฐบาลจะอัดฉีดเขาไปในระบบจะเพิ่มขึ้น
ผมประเมินวานายกฯ คงไมคิดอยูครบเทอม เขาจะรอดู คือ
หากสภาวะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดี การควบคุมโควิดทําไดอยูหมัด
กฎหมายลูกสองฉบับแก ไขเสร็จเรียบรอย สวนภายในพรรคพลัง
ประชารัฐแตละกลุมหลอมรวมกันได ถาหลอมไมไดก็มีการแยกไป
ตั้งพรรคการเมืองใหม แลวรอใหพรรคดังกลาวแข็งแรง นายกฯ
ยุบสภาแน�นอน

ทํานาและการจัดเก็บน้ําเปนชั้นๆ ทําใหมีการเก็บกักน้ําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดความอุดมสมบูรณ มีน้ําทําการเกษตรไดทั้ง
ป หากเราทําแบบนี้ ไดจะทําใหประเทศไทยกลับมาเปนแบบกอน
หนานี้ ที่มีการพูดกันวาประเทศไทยในน้ํามีปลา ในนามีขาว แต
ตอนนี้ ไมมีแลวเพราะเกิดภัยแลงเกิดน้ําทวม เพราะบริหารจัดการ
น้ําไมเปน แตหากระบบที่บริหารจัดการน้ําแบบแกมลิงหรือแบบ
ขั้นบันไดลงมา จะทําใหสะสมน้ําไดตลอดทางกวาจะมาถึงภาค
กลาง ตอใหฝนตกใตเข�อนก็ไมมีปญหา เพราะมีระบบที่กักเก็บน้ํา
แทนเข�อนไดเปนอยางดี ดินจะชุมชื้น พืชพันธุธัญญาหารจะอุดม
สมบูรณมาก
จําคําพูดของศรัณยวุฒิเอาไว นี่คือวิชันในเร�องของ
น้ํา เรียกวา “ประเทศไทยเขียว ตองทําใหประเทศไทยเขียวทั้ง
แผนดิน” นโยบายของเพ�อชาติคือตองการ สรางงานทั้งแผนดินดึงลูกหลานกลับบานเรา อยางประชาชนในภาคตางๆ เชนภาค
อีสานที่ลูกหลานตองจากบานเกิดไปทํางานที่อ�น แลวก็สงเงินกลับ
บาน โดยปหนึ่งๆ ไดกลับบานมาอยูกับครอบครัวแคปละ 1-2 ครั้ง
และบางทีกลับบานก็ดวยเหตุผล เชนตกงานเลยกลับบาน จะเห็น
ไดวาชีวิตแบบนั้นไมมีความแน�นอนเลย แตหากทุกคนอยูกันอยาง
อบอุนในครอบครัว ถามวาเขาจะมีความสุขไหม แมอาจจะมีราย
ได ไมมากเหมือนเดิม ซึ่งเร�องแบบนี้ทําไดตามนโยบายของพรรค
เพ�อชาติ ที่จะสรางความสุขและการใหประชาชนมีฐานะที่ดีขึ้น
...นโยบายของเพ�อชาติประกาศชัดเลยคือ เกษตรร่ํารวย
ตอจากนี้ ไป เกษตรกรไทยตองรวยทั้งแผนดิน เชนการสงเสริมให
เกษตรเลี้ยงวัว ซึ่งหากเอยถึงเนื้อวัวตางประเทศที่มีชอเสี
� ยงอยาง
มัตสึซากะ หรือเนื้อโกเบ ทําไมประเทศไทยที่ผานมาไมสงเสริม
ใหมีการเลี้ยงในไทย ทั้งที่เรามีหญาออนใหวัวกินทั้งป หรือจะให
วัวกินเบียรแบบที่ญี่ปุน ก็หมักเบียร เปดเสรีใหทําเบียรที่เปนเบียร
ธรรมดาก็ได รวมถึงใชพืชพันธุธัญญาหารที่ปลอดสารพิษมาเลี้ยง
วัว ก็จะทําใหเนื้อวัวโกเบของเราเปนอาหารปลอดภัย หากทําได
จะทําใหเนื้อวัวที่เกษตรกรเลี้ยงจากที่เคยขายกันกิโลกรัมละไมกี่
รอยบาท จะเพิ่มเปนหลายพันบาทจนถึงกิโลละเปนหม�นบาท สง
ออกไปขายไดทั่วโลก ถาทําแบบนี้ ได ญี่ปุนก็สูเราไมได จะทําให
คนที่เคยประกอบอาชีพอ�นก็จะหันมาเลี้ยงวัวแบบนี้ เพราะมีราย
ไดเดือนละเปนแสน รัฐบาลตองมีวิชัน ตองสงเสริมเร�องแบบนี้
บานเรายังมีเร�องน�าทําอีกเยอะมาก
การจะแกปญหาความยากจน ความเหล�อมล้ํา นโยบาย
เกษตรร่ํารวยเร�องเดียวแกขาดเลย ซึ่งหากทําตามที่บอกขางตน
ทั้งเกษตรร่ํารวย-ประเทศไทยเขียว-การบริหารจัดการน้ํา จะ
ทําใหวิถีไทยที่เราเคยมีมา อยางความอุดมสมบูรณของทรัพย ใน
ดิน สินในน้ํา จะกลับมาใหเห็นอีกครั้ง
สิ่งเหลานี้คือจุดแข็ง ความแตกตางของพรรคเพ�อชาติเม�อ
เทียบกับพรรคอ�น เพราะมีนโยบายที่ โดดเดนและเปนรูปธรรม
ไม ใชแคพูดลอยๆ แตมีแนวทางที่เปนรูปธรรม จะใหผมไปดีเบต
กับใครที่ ไหนก็ได รับรองไดวาหากไปดีเบตที่ ไหน มันมาก ผมทา
ไดเลย.
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