
ชิมลางเลือกต้ังซอม

      วัดกระแสบ๊ิกตู

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565 ที่ทําเนียบรัฐบาลในรูปแบบออนไลน ซึ่ง

เปนการบันทึกเทปลวงหนา ภายใตมาตรการปองกันโควิดอยางเครงครัด โดยนายกฯ พาตัวแทนเด็กเยาวชน 5 คนนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรีดวย

จับตาทะลุหม� น!

‘โอมิครอน’กลืน

             
|

โกงออนไลนหนาวแน�

ฟองงายได24ชั่วโมง

บอกเด็กๆ‘ลุง’ฟงโซเชียล

ไทยโพสต • พวกตมตุนหลอกลวงหนาว

แน�! โฆษกศาลช้ีคดีซ้ือขายออนไลนไมยุงยาก                                                            

วิธีการฟองและการดําเนินคดีทุกขั้นตอน

ตองงายกวาปกติ ในระดับที่ประชาชนดํา 

เนินการไดเอง ฟองได 24 ชม. พรอมเปด

เเผนกเร็วๆ นี้

เม� อวันที่ 8 มกราคม 2565 นาย     

สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจง

กรณีที่นายจีระพัฒน พันธุทวี เลขาธิการ

สํานักงานศาลยุติธรรม ออกประกาศสํานัก 

งานศาลยุติธรรม เร� องหลักเกณฑวิธีการ

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” รวมกิจกรรมวัน

เด็กป 65 พาเยาวชนนั่งเกาอี้นายกฯ  ย้ําทุก

คนตองเรียนรูประวัติศาสตรชาติ  ยึดมั่น 3 

สถาบันหลัก พรอมเปดโอกาสใหมีสวนรวม

ในการทํางานของรัฐบาลเพ� อเปล่ียนแปลง

ประเทศ ชี้สังคมจะดีขึ้นไดดวยคนทุกชวง

วัย ยันรับฟงโซเชียลฯ ที่มีประโยชนก็จํา 

ไมมีประโยชนก็ลบทิ้ง พรอมแกไข 

เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มกราคม 

2565 พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมกิจกรรม

การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป                    

2565 ในรูปแบบออนไลน ซึ่งเปนการบันทึก

เทปลวงหนา ภายใตมาตรการปองกันโควิด

อยางเครงครัด โดยนายกฯ พาตัวแทนเด็ก

เยาวชน 5 คนนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรีที่ตึก

ไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เพ� อสรางขวัญ

กําลังใจ และสรางแรงบันดาลใจแกเด็กและ                                                       

เยาวชนในอนาคต พรอมทั้งไดนั่งพูดคุยกับ                                                           

เด็ก เยาวชนถึงความสนใจในดานตางๆ และ

ความใฝฝนถึงอาชีพที่อยากทําในอนาคต 

ไดแก ด.ญ.เพชร เพชรทอง อยาก

เปนนักดนตรีที่มีช� อเสียง,

ชมโบราณสถาน

‘อนุราธปุระ’ (1)

เศรษฐกิจปเสือ-ฟนไมมี หนีไมพน

รัฐบาลตองเลิกกินบุญเกา

ไคลแมกซการเมือง

อยูที่กลางปนี้

วาดวยการพบปะ-

ผูกพัน-และพลัดพราก

กรุงเทพฯ • ดีอีเอสเตือนประชาชนระวัง

ขาวเกาทําสับสนชวงโควิด-19 พบสัปดาห

แรกของป 2565 มีขาวปลอม 20 เร� อง 

“ชัยวุฒิ” ย้ํายังไมมีล็อกดาวน ไมมีเคอรฟว 

หลังพบขาวเกาวอน เผยตนปเอาผิด พ.ร.บ. 

คอมพแลว 50 ยูอารแอล

เม� อวันที่ 8 มกราคม 2565 ศูนยตอ

ตานขาวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส)  เปดเผยสถานการณ

ขาวปลอมระหวางวันที่ 1-7 ม.ค.ที่ผานมา 

ซึ่งเปนสัปดาหแรกของป 2565 พบขาว

ปลอม 20 เร� อง และขาวบิดเบือน 1 เร� อง 

จากเร� องท่ีมีการสงตรวจสอบ 60 เร� อง สวน

ใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและ

นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ

สถานการณโควิด-19 ท่ีขณะน้ีอยูในชวงเฝา

ระวังหลังเทศกาลปใหม ทําใหมีการแชรขอ 

มูลขาวสารจํานวนมาก

โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐ                                                       

มนตรีวาการกระทรวงดีอีเอส กลาววา ตน                                                          

มีความเปนหวงประชาชนที่รับขอมูลขาว                                                         

สารในชวงน้ี ขอใหตรวจสอบขอมูลจากหลายๆ 

ดาน ทั้งจากหน�วยงานรัฐโดยตรงหรือส� อ 

มวลชนที่มีความน�าเช� อถือ โดยเฉพาะชวงนี้

มีการนําขาวเกาที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุม

โควิด-19 ในชวงที่มีการระบาดรุนแรงมา

เผยแพรซ้ํากันมาก ทั้งเร� องการล็อกดาวน 

หามเดินทางขามจังหวัด หรือการเคอรฟว 

จนทําให้ประชาชนท่ีไม่ทราบข้อเท็จจริงต่ืน

ตระหนก ทั้งที่มาตรการตอนนี้รัฐบาลอยู                                                          

ระหวางติดตามสถานการณ ควบคุมการแพร

บาดอยางใกลชิด และบังคับใชมาตรการ

ตางๆ ใหกระทบกับประชาชนนอยที่สุด ยืน 

ยันวายังไมมีการล็อกดาวน หรือประกาศ

เคอรฟวตามที่มีการนําขาวเกา

ทําเนียบรัฐบาล • ติดเชื้อโควิดรายใหม

ใกลแตะหม� นคนตอวันแลว ชลบุรียังคงนํา

อันดับ 1 แตอัตราเสียชีวิตยังต่ํา “หมอยง” 

เผยจํานวนผูติดเชื้อที่รายงาน โอมิครอน 

จะต่ํากวาความเปนจริงมากในทุกประเทศ 

สวนไทยแทนที่เดลตาแลวเกิน 30% รัฐบาล

เตรียมพรอมการฉีดวัคซีนไฟเซอรใหกับเด็ก

อายุ 5-11 ขวบ คาดเริ่มเดือนหนา

เม� อวันที่ 8 ม.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                        

โคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถาน 

การณผูติดเชื้อในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 8,263 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 7,802 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 7,584 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 218 ราย มาจาก

เรือนจํา 110 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 351 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 2,865 

ราย อยูระหวางรักษา 47,964 ราย อาการ

หนัก 535 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 138 

ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย 

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอาทิตยที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9188

อิสรภาพแหงความคิด

ดีอีเอสเอาจริง
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      วัดกระแสบ๊ิกต
เม่ือองค์ประกอบท้ังหมดยังไม่เอ้ือ ท้ังปัญหาใน

พรรคพลังประชารัฐ และกระแสความนิยม

รัฐบาลท่ีตกลง พล.อ.ประยุทธ์คงไม่

เส่ียงล้างไพ่ ยุบสภา ไปสู่

การเลือกต้ัง 

ในตอนน้ี
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2 ในประเทศ

4

จะเรียกว่าเป็นความโชคดีของรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ที่เหตุการณ์ ปัจจัยแวดล้อมเป็นใจให้

บริหารประเทศในช่วงนี้ต่อเนื่องไปก่อน

(1)

วงหลังๆ นี้...หรือเอาแค่ช่วงปีที่ผ่านมานั่น

แหละ บรรดาพรรคพวก เพื่อนฝูง ผู้คนที่เคย

รู้จักมักจี่ เคยเป็นที่นิยม ยกย่อง ต่างก็มีอันร่วง

ผล็อยๆ ม้วนต้วน ลา-ละ-สละจากโลกใบนี้กันไป

เป็นรายๆ มีทั้งไปตามความเหมาะ ความควร ของวัย ของ

อายุ-อานาม ตามความเสื่อม ความโทรม ของสุขภาพ แต่ก็

มีทั้งที่มาด่วนจากพราก ตั้งแต่วัยยังไม่น่าจะถึง กำาหนดการ 

มากมายซักเท่าไหร่นัก ก็ดันมาด่วนจาก ด่วนหาย กันไปซะ

ดื้อๆ...

(2)

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้คิดจะลาจาก ยังไม่ถึงกับไปแล้ว-ไป

เลย...แต่ก็ด้วยการ ลากยาวว์ว์ว์ ของท่านเชื้อไวรัสโควิด-

19 ไม่ว่าสายพันธุ์เก่า สายพันธุ์ใหม่ หรือสายพันธุ์ใดๆ ก็

แล้วแต่ ย่อมมีส่วนทำาให้ โอกาสที่จะเจอะเจอ พบปะ ปลอบ

ประโลม หรือบ่นระบายอะไรต่อกันและกัน ก็ชักจะกลาย

เป็นเรื่อง ไม่ง่าย ยิ่งขึ้นไปซะอีก แม้ยังอยู่ภายในโลกใบ

เดียวกัน แผ่นดินเดียวกัน แต่ก็ออกจะคล้ายๆ กับ เหมือน

ขอบฟ้า-มากั้น...ป่าไม้-มาบัง อะไรทำานองนั้น และภาย

ใต้สีสัน บรรยากาศ ทำานองนี้นี่เอง ที่ดูจะยิ่งทำาให้เนื้อหา 

ความหมาย แห่ง การพลัดพราก ยิ่งเป็นอะไรที่ถูกเน้น ถูก

ย้ำา ให้เป็นเรื่องที่ต้องถูกหยิบมาคิดแล้ว คิดอีก คิดโน่น คิด

นี่ กันไปตามสภาพ...

(3)

คือไม่ว่าจะอะไรก็ตาม...ที่เป็นตัวทำาให้เกิดการผูก การ

พัน การเกี่ยวข้อง โยงใย การโอบกระหวัดรัดพัน อันนำา

ไปสู่การยึดมั่น ถือมั่น ว่าเป็นเขา-เป็นเรา เป็นมัน-เป็นไม่

มัน เป็นมึง-เป็นกู ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ เอาไป-เอา

มาแล้ว ล้วนแต่เป็นสาเหตุ ต้นเหตุ ที่ต้องนำาไปสู่สิ่งที่เรียก

ว่า การพลัดพราก ไปด้วยกันทั้งนั้น เหมือนอย่างที่สุภาษิต

สันสกฤต หรือ Sanskrit saying ท่านว่าไว้เป็นวาทะนั่น

แหละว่า... “As two logs of wood meet upon the ocean 

and then separate again, thus do living creatures 

meet.” หรือ... “ไม้สองท่อนลอยเท้งเต้งมาพบกันแล้วแยก

จากกันในท้องทะเล ฉันใด วิถีทางของมวลสัตว์ทั้งโลกทั้ง

หลาย ก็ถูกสร้าง ถูกสรรค์ ให้ต้องเป็นไปเช่นนั้น...” อะไร

ประมาณนั้น...

 (4)

พูดง่ายๆ ว่า...มันเป็นเรื่อง ข้อเท็จจริงโดยธรรมชาติ 

หรือเป็น กฎเหล็ก-กฎตายตัว ที่ใคร? ก็ไม่รู้ ท่านได้

สร้างสรรค์เอาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีโลก ไม่มีจักรวาล เอาเลยก็

ว่าได้ สำาหรับ การพบปะ-ผูกพัน-และพลัดพราก ดังนั้น...

การหาทาง ทำาใจ และ ทัมใจ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ วิถีทางเหล่า

นี้ กลายเป็นเรื่อง ปกติ หรือไม่ถึงกับส่งผลให้ใจหาย ใจคอ

ห่อเหี่ยว จนอดที่จะเกิดความรู้สึกโหวงๆ เหวงๆ ขึ้นมามิได้ 

บรรดา พระๆ โดยเฉพาะในศาสนาพุทธ ในลัทธิเซน หรือ

ในนิกายต่างๆ ท่านเลยมักนำาเสนอ อุบาย หรือ กุศโลบาย 

ไว้เตรียมรับมือกับภาวะดังกล่าว เอาไว้ก่อนล่วงหน้า นั่นก็

คือการหมั่นหาทางทำาให้ความเป็นเขา-เป็นเรา เป็นมัน-เป็น

มึง เป็นตัวกู-ของกู ฯลฯ อะไรทำานองนั้น ถูกทำาให้เจือจาง 

หรือถูกทำาให้สูญสลายคลายจางลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะ

มากได้...

 (5)

โดยจะได้ผล-ไม่ได้ผล...อันนั้น คงต้องไปลองฝึก ลอง

ตระเตรียมรับมือเอาเองก็แล้วกัน แต่ถ้าว่ากันโดยหลัก หรือ

โดยทางทฤษฎีแล้ว มันก็น่าจะเป็นไปเช่นนั้น ตามนั้น!!!   

คือถ้าหากลองไม่มีเขา-ไม่มีเรา ไม่มีมึง-ไม่มีกู ไม่มีเธอและ

ฉัน ฯลฯ มีแต่กระแสความเป็นไปตามเหตุและปัจจัย อัน

แทบไม่ต่างอะไรไปจาก กระแสคลื่น ในท้องทะเล หรือใน

มหาสมุทร อะไรประมาณนั้น ที่เป็นตัวสาดๆ ซัดๆ เป็นตัว

ยื้อยุด ฉุดกระชาก ให้ท่อนไม้ในแต่ละท่อน ต้องมาเจอกัน

แล้วจากกัน ความรู้สึกถึงความผูกพันและพลัดพราก มันก็

อาจเป็นแค่ มายาภาพ หรือเป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่ถูก ปรุง

แต่ง ขึ้นมาเอง ด้วยกันทั้งนั้น...

(6)

แต่ก็นั่นแหละ...การทำาให้ไม่มีเขา-ไม่มีเรา ไม่มีมึง-

ไม่มีกู หรือไม่มีตัวกู-ของกู อีกต่อไป มันคงไม่ถึงกับง่าย ไม่

ถึงกับปอกกล้วยเข้าปากมากมายซักเท่าไหร่ ไม่เช่นนั้น...คน

ที่ บวชเป็นพระ มาไม่รู้กี่สิบ ต่อกี่สิบพรรษา เอาไป-เอามา

แล้ว ก็ยังหนีไม่พ้นต้องมึงๆ-กูๆ เขาๆ-เราๆ ยังหนีไม่พ้นต้อง

ยึดมั่น ถือมั่น อยู่ใน ตัวตนของตน ไม่ว่าในขณะที่เป็นพระ 

หรือยิ่งถ้าหากสึกแล้ว ก็อาจหนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นไปใหญ่ 

ดังนั้น...ด้วย การพบปะ-ผูกพัน-และพลัดพราก นี่เอง มัน

เลยกลายเป็นตัว ปรุงแต่ง อารมณ์-ความรู้สึกต่างๆ นานา 

ให้ตามมากันอีกเยอะ ไม่ว่าความรัก ความอำาลา-อาลัย 

ความเศร้า-ความโศก ความรู้สึกโหวงๆ เหวงๆ ที่อาจฝัง

ราก-ฝังลึก กลายเป็นความเจ็บปวด รวดร้าว ความซึมเซา 

ซึมเศร้า ฯลฯ จนยากจะหาทางเยียวยากันได้ง่ายๆ...

(7)

ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรไปจาก...ความโกรธ ความเกลียด 

เคียดแค้น อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชังนั่นแหละทั่น ที่

ต่างก็ถือเป็น อารมณ์ ชนิดหนึ่งไปด้วยกันทั้งนั้น แบบเดียว

กับความลุ่มหลง ความหัวปัก-หัวปำา ความเชลียร์เช็ด ใน

แต่ละเม็ด แต่ละดอก ฯลฯ การหาทางทำาให้ มายาภาพ 

เหล่านี้ หรือสิ่งที่ถูก ปรุงแต่ง ขึ้นมาในลักษณะทำานองนี้ มี

โอกาสลดๆ หรือเจือๆ จางๆ ลงไปได้มั่ง ก็จึงมีแต่ต้องหา

ทางทำาให้ ตัวกู-ของกู ความเป็นมึง-เป็นกู เป็นเขา-เป็น

เรา ลดน้อยลงไปที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ความปกติ ในแบบ

ที่ถือเป็น ข้อเท็จจริงโดยธรรมชาติ มันถึงจะปรากฏขึ้นมา

ต่อสายตา ต่ออารมณ์-ความรู้สึก จนอาจเกิดความ เข้าถึง 

และ เข้าใจ ใน กฎเหล็ก หรือ กฎแห่งธรรมชาติ ที่หลาย

ต่อหลายศาสนา มักเรียกขานกันในนาม God หรือ พระผู้

เป็นเจ้า นั่นเอง!!!.

ว่าด้วยการพบปะ-ผูกพัน-และพลัดพราก

ช่

านเข้า “ปีเสือ” ด้วยสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของเชื้อโอมิครอน ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นรายวันและกระจายไปทั่วประเทศ ศบค.และ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งออกมาตรการสกัดกั้น

เพื่อชะลอการระบาด ลดภาระเตียงที่อาจไม่เพียงพอต่อ

จำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

เป็นปัญหาที่ต้องเร่งบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระ

ทบในช่วง 2-3 เดือนนี้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อปัญหา

ปากท้อง การประกอบอาชีพของประชาชนทุกภาคส่วน ที่

เจอโควิดมาหลายระลอกจนสภาพ “บักโกรก” และหวัง

จะหายใจได้บ้างในช่วงปลายปีที่รัฐให้ธุรกิจต่างๆ เปิดทำา

กิจกรรมเกือบเป็นปกติ 

ซึ่งเชื่อว่าแผนงานของรัฐบาลที่เตรียมไว้จะรับมือ

สถานการณ์ในครั้งนี้ ได้ เนื่องจากมีประสบการณ์และบท

เรียนจากระลอกที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะผ่านวิกฤตครั้ง

นี้ ไปได้ โดยที่ไม่สูญเสียมากนัก จึงนับว่าโชคดีที่ “โอมิ    

ครอน” ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์เหมือนโควิดสาย

พันธุ์อื่น ทำาให้รัฐบาลก็โล่งใจในข้อมูลทางวิชาการ

อีกทั้งปัญหาการชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนน 

จากการเรียกร้องของกลุ่มม็อบ 3 นิ้ว และเครือข่าย ต่าง

ก็ชะลอการจัดกิจกรรมไว้เพื่อดูสถานการณ์ หลังจากแกน

นำาคนสำาคัญยังถูกจำาคุก ไม่ได้รับการประกันตัว ขณะที่

พันธมิตรม็อบต่างถอยทัพกลับที่ตั้ง พร้อมกระแสข่าวว่า

แกนนำาม็อบหลายคนที่ยังรอดพ้นคดีเตรียมแต่งตัวเลือก

เส้นทางใหม่ ด้วยการสมัครเข้าพรรคการเมือง รอการ

เลือกตั้งที่จะมาถึง

จะเรียกว่าเป็นความโชคดีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่

เหตุการณ์ ปัจจัยแวดล้อมเป็นใจให้บริหารประเทศในช่วง

นี้ต่อเนื่องไปก่อน 

แม้จะต้องรับมือกับปัญหาขยะใต้พรม จนส่งผลให้

เกิดปรากฏการณ์หมูแพง น้ำามันแพง สินค้าขึ้นราคา สร้าง

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ด 

ส่งผลทางจิตวิทยาที่กระทบต่อรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้ แต่ก็เป็นส่วนงานพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต้องรับไป

เต็มๆ ในส่วนภาพรวมรัฐบาลก็ออกหน้าแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วน เพื่อลดกระแสความไม่พอใจต่อสังคมให้ได้ โดย

เร็วเท่านั้น 

ไม่เถียงว่าที่ผ่านมามาตรการรัฐในการช่วยเหลือ

ประชาชน เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 

ได้รับคำาชมจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะโครงการ 

“คนละครึ่ง” ที่รัฐบาลมักนำาไปพูดได้เต็มปากว่า “ได้รับ

ความนิยม”

แต่ไม่ได้หมายความว่ามาตรการเฉพาะหน้าใน

การบรรเทาความเดือดร้อนนั้น จะส่งผลต่อทัศนคติหรือ

พฤติกรรมของคนในสังคมที่จะชอบหรือนิยมรัฐบาล จะ

ลงคะแนนเลือกพรรคพลังประชารัฐ หรือนายกฯ ที่ชื่อ 

พล.อ.ประยุทธ์ ในการเลือกตั้ง 

นั่นทำาให้สัญญาณการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีนี้ยิ่ง

แผ่วเบาลง เนื่องจากนัยจากผลสำารวจของหลาย “โพล” 

สะท้อนถึงความต้องการลอง “ของใหม่” เข้ามาแก้ไข

ปัญหา อีกทั้งความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐเอง 

ความเป็นศัตรูในมิตรของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ได้มีปัจจัย

เอื้อให้พรรคฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบหากต้องลงแข่งขันใน

สนามเลือกตั้งในช่วงเร็วๆ นี้ 

ช่วงนี้การทำางานรัฐบาลของพรรคร่วมจึงมุ่งเน้น

ไปที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงาน

ของกระทรวงที่พรรคของตัวเองรับผิดชอบ และรอวัด

กระแสจากการเลือกตั้งซ่อม การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ที่กำาลังจะมาถึง

สนามประลองกำาลังในการเลือกตั้งเขต 9 กทม. เขต

หลักสี่ ถือว่าสำาคัญกับพรรคพลังประชารัฐไม่น้อย และ

อยู่ในสภาวะแพ้ไม่ได้เช่นกัน เพราะคะแนนที่ออกมาอาจ

บอกได้ว่า ความรู้สึกของคนกรุงที่มีต่อบิ๊กตู่ เมื่อวันที่ 24 

มีนาคม 2562 กับวันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ 

สำาหรับพรรคเพื่อไทยนั้นถือเป็นการทวงคืนศักดิ์ศรี 

แต่ถึงแม้จะคว้าเก้าอี้ ส.ส.ไม่ได้ก็ไม่เสียหาย เพราะ

เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นช่วงปลายเทอมรัฐบาลแล้ว อาจ

ได้เข้าสภาไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น 

ด้านพรรคก้าวไกล ต้องการชัยชนะในเชิงของ

สัญลักษณ์ทางการเมือง หวังใช้คะแนนของ “โหวตเตอร์” 

รุ่นใหม่ตบหน้ารัฐบาล และยืนยันในแนวทางของพรรคที่

ประชาชนในพื้นที่เลือก 

ขณะที่ซีกพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะยากใน

สนามนี้ แต่ก็ต้องสู้ เพราะเป็นการอุ่นเครื่องก่อนศึก

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่หมายมั่นปั้น

มือจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ หลังส่ง “ดร.เอ้”-สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีคนดัง เข้าชิงตำาแหน่ง อีกทั้ง

คะแนนที่ได้อาจเป็นนัยสำาคัญกับปฏิกิริยาตอบรับที่มีต่อ 

“ดร.เอ้” ด้วยว่าเป็นอย่างไร

ทางด้านการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 2 เขต คือ เขต 6 

จ.สงขลา และเขต 1 จ.ชุมพร ในวันที่ 16 ม.ค.2565 นับ

ได้ว่าดุเดือดเลือดพล่าน เพราะเป็นการขับเคี่ยวกันเอง

ของพรรคร่วมรัฐบาล เลยไปถึงการแบ่งขั้วเลือกพื้นที่ใน

การสู้กันเองของพลังประชารัฐ จากการแตกตัวของกลุ่ม                                                                             

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โดยเกาะเกี่ยวกับแกนนำาระดับ

พรรคพวกที่อยู่ในแวดวงผู้กว้างขวาง จนเลือกที่จะ

ใช้ “เกียร์ว่าง” หรือเอาใจช่วยผู้สมัครต่างพรรคในพื้นที่

จังหวัดสงขลา ปล่อยให้แกนนำาก๊วนตรงข้ามรับผิดชอบใน

นามพรรคไปเป็นเต็มๆ 

มนตร์ขลัง “รักความสงบ จบที่ลุงตู่” ที่ “คนใต้” 

เลือกพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แล้ว

น่าจะเสื่อมคลายไปไม่น้อย เมื่อประกอบกับปัญหาความ

ตะขิดตะขวงใจระหว่าง 3 ป. จากกรณีของการโหวต

อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมี ร.อ.ธรรมนัสเป็นลิ่มในการ

ทิ่มไปตรงกลางระหว่าง 3 ลุง คงไม่น่าทำาให้ “บิ๊กตู่” คุม

สภาพภายในต่อไปได้ 

ย่ิงปัญหาการส่งผู้สมัครเลือกต้ังผู้ว่าราชการ กทม.

ของพรรคพลังประชารัฐ ภายใต้การนำาของ “ลุงป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคฯ สะท้อนว่ายังไร้

ตัวเลือกท่ีสูสีกับ “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” หรือ “ดร.เอ้-สุชัชวีร์  

สุวรรณสวัสด์ิ” ยังไม่นับผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลท่ียังไม่เปิด

ไพ่ ซ่ึงไม่รู้ว่าจะเหนือกว่า 2 คนท่ีเป็นแคนดิเดตข้างต้นหรือ

ไม่ ทำาให้พรรคพลังประชารัฐตกอยู่ในสภาพละล้าละลัง

เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดยังไม่เอื้อ ทั้งปัญหาใน

พรรคพลังประชารัฐ และกระแสความนิยมรัฐบาลที่ตกลง 

พล.อ.ประยุทธ์คงไม่เสี่ยงล้างไพ่ยุบสภาไปสู่การเลือกตั้งใน

ตอนนี้ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์จึงยังไม่มีความจำาเป็นที่ต้อง

เร่งเครื่องทางการเมืองในการตัดสินใจใดๆ ประกอบกับ

พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะลงสู่สนาม

เลือกตั้งใหญ่ได้ในเวลาอันใกล้ 

การรอดูผลการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำา

ข้อมูลมาประเมิน วิเคราะห์การเมืองในภาพใหญ่ แล้ว

นำาไปวางแผนเพื่อในการสู้ศึกเลือกตั้ง พร้อมๆ กับ

การงัดผลงานและนโยบายออกมาโฆษณาหาเสียงกับ

ประชาชน นับลมหายใจไปยาวๆ จึงน่าจะเหมาะสมกับ

สถานการณ์กว่า

เป็นช่วงของพรรคการเมืองเข้าสู่ โหมดการเตรียม

สรรพกำาลัง วางยุทธศาสตร์ วางคน เพื่อแข่งขันในสนาม

การเมืองในระบบ เว้นระยะการเมืองบนถนนที่เคยหวัง

ยกระดับความรุนแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงออกไป. 

ผ่

ม็อบถอยทัพ-‘ประยุทธ์’กระแสตก 

‘พรรคการเมือง’รอวัดผลเลือกตั้งซ่อม



ารแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ โอมิครอน

ยังน่าเป็นห่วง เริ่มที่จะเห็นการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างมากทั่วประเทศ โดยเฉพาะในต่าง

จังหวัดที่ส่วนใหญ่ติดมาจากในพื้นที่แออัด มาตรการป้องกันที่

ต่ำา โดยเฉพาะร้านอาหารที่จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เห็นชอบปรับพื้นที่

สีส้มเพิ่ม 30 จังหวัด รวม  69 จังหวัด ส่วน 8 จังหวัดพื้นที่

นำาร่องการท่องเที่ยว ดื่มสุราในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม และมีการ                   

พิจารณาเวิร์กฟรอมโฮม 

14  วัน โดยไม่ได้มีการล็อก

ดาวน์แต่อย่างใด อีกทั้งไม่

ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด แต่

จะขอความร่วมมือในช่วง

เวลานี้หากไม่จำาเป็น โดย

นับว่าเป็นเรื่องที่กระทรวง

สาธารณสุข ได้คาดการณ์ไว้ 

ว่าหลังช่วงปีใหม่จะพบผู้ติด

เชื้อมากขึ้นไม่ต่ำากว่าหมื่นคน  

ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อใกล้แตะ

หลักหมื่นเข้าไปแล้ว ถือว่า

รัฐบาลทำาถูกต้องที่จัดการ

อะไรบางอย่างตั้งแต่เนิ่นๆ 

และที่ตัดสินใจถูกอีกเรื่องคือการไม่ตัดสินใจล็อกดาวน์ทันที แม้

ทางการแพทย์จะไม่เห็นด้วยก็ตาม เพราะจะส่งผลกระทบต่อ

พ่อค้าแม่ขายที่หาเช้ากินค่ำาเป็นอย่างมาก ยิ่งขณะนี้เศรษฐกิจ 

ไทยตกต่ำา จึงไม่ควรด่วนสรุปล็อกดาวน์ทันที และยิ่งคนไทยได้

รับวัคซีนทะลุเกิน 100 ล้านโดสไปแล้ว รวมถึงมีมาตรการฉีด

เข็ม  3 ให้แก่ประชาชนในขณะนี้ อีกทั้งสายพันธุ์  โอมิครอน

เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ ต่างๆ ที่ไทยเคยเจอมา ก็

ต้องจับตาว่ารัฐบาลและประชาชนจะสามารถควบคุมเชื้อได้อยู่

หรือไม่

ตัดกลับมาที่การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-

จตุจักร บรรยากาศช่วงรับสมัครคึกคักพอสมควร เหล่า ส.ส.รีบ

แห่มาจองคิวจับสลากเลือกเบอร์ก่อนใคร รวมถึงแม่ยกที่

ชื่นชอบผู้สมัครที่ตัวเองชอบ ก็แห่เข้ามาให้กำาลังใจ ตะโกน

เชียร์  คล้องดอกไม้กันอย่าง

คึกคัก และช่วงสำาคัญที่สุด

รองลงมาจากช่วงเลือกตั้งคือ

ช่วงจับเบอร์ ซึ่งทุกคนต่าง

ต้องการเลขที่ตัวเองชื่นชอบ 

เลขมงคล มาประดับเป็น

หมายเลขของตัวเอง คนที่

ดวงเฮงมากที่สุดคือ พันธุ์เทพ 

ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี ที่

ได้หมายเลข 1 แต่ผู้ที่ดวงกุด

ที่สุดคือ เพชร-กรุณพล เทียน

สุวรรณ ผู้สมัครจากพรรค

ก้าวไกล ที่เป็นคนสุดท้าย

ท่ีจับสลาก  ซ่ึงคนท่ีอยู่ใน

เหตุการณ์โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เพชร 

กรุณพล” ดูเซ็งพอสมควรเพราะเหลือแค่เบอร์ 6 เท่าน้ัน โดยเจ้า

ตัวก็พูดบนเวทีว่า “เบอร์ 6 ครับท่ีใครๆ ก็รู้” หลังจากน้ันเจ้าตัวก็

ลงมาให้สัมภาษณ์ว่า “จริงๆ อยากได้เบอร์ 3” หลังจากน้ีต้องดูว่า 

หมายเลขจะเป็นตัวตัดสินหรือไม่ และการต่อสู้ท่ีเกิดข้ึนจะไม่ใช่

เฉพาะพรรคเพื่อไทยท่ีเคยครองถ่ินมาก่อนกับ พปชร.อีกแล้ว จึง

ต้องดูกันในวันท่ี 30 ม.ค.น้ี ใครจะเป็นผู้ชนะ

คำากล่าวของ ทักษิณ ชินวัตร ระหว่างร่วมพูดคุย

ใน  CARE Talk x CARE ClubHouse ว่าเตรียมคัมแบ็กกลับ

ประเทศถูกวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ยาก หากดูจากช่องทางตาม

กฎหมายที่มีอยู่ แต่สำาหรับ ”คนเพื่อไทย” ดูเหมือนจะเชื่อใน  

“อภินิหาร” อีกแล้ว ถึงแม้

จะยังลังเลแต่อย่างน้อยก็

เป็นสัญญาณกระตุ้นต่อม

ลูกพรรค ให้เชื่อในความ

จริงจังของพรรคในการ

เลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง ที่

จะคว้าชัยชนะอันดับสูงสุด

เข้าไปจัดตั้งรัฐบาล จะได้

ไม่ไหลไปตามกระแสธาร

ของทุนที่ตอนนี้ยังประเมิน

สถานการณ์กันเคร่งเครียด 

มีเสียงคัดค้านการ

ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

คดีมาตรา  112 พอสมควร 

โดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟ

ซบุ๊กว่า ขอให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พิจารณาข้อ

เสนอเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นคดีอาญาความ

มั่นคง และปัจจุบันยังมีขบวนการที่มีเจตนาทำาลายสถาบันพระ

มหากษัตริย์ จึงควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำาหน้าที่อย่าง

จริงจังบนหลักนิติรัฐและนิติธรรม ก่อนที่จะมีปัญหาอื่นตาม

มา เช่นเดียวกับ “ไพศาล  พืชมงคล” อดีตกรรมการผู้ช่วยรอง

นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุ

ว่า การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการก้าวล่วงกระบวนการ

ยุติธรรม  เพราะการกระ

ทำาความผิดตามมาตรา 

112 เป็นอำานาจหน้าที่ของ

พนักงานสอบสวนตามป.วิ.

อาญา ที่ต้องทำาการสืบสวน

สอบสวน ว่ามีการกระ

ทำาความผิดจริงหรือไม่ และ

ผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำาความ

ผิดจริงหรือไม่ พร้อมเสนอ

รัฐบาลควรรีบยกเลิกคำาสั่ง

ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

เสียโดยพลัน ก่อนที่จะบาน

ปลายไปมากกว่านี้.
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3ในประเทศ

กรุณพล เทียนสุวรรณ 

สังคมและการเมือง แต่เหนืออื่นใดคือ “บทเรียน” ของการเสนองบ

ประมาณในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กองทัพเรือถูกตัดงบฯ เรือดำาน้ำา

ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณ ที่ ส.ส.หั่นไปรวมยอดแล้วก็ประมาณ 8 พันล้านบาท ใน

ขณะเดียวกันก็กลับมาก้มหน้าก้มตาเกลี่ยงบฯ ของตนเอง เพื่อใช้

ดำารงความพร้อมด้านกำาลังรบแบบตัวลีบ ด้วยสถานการณ์ โดยรวม

จากความตึงตัวในตารางใช้จ่ายงบฯ ผูกพันรายโครงการใหญ่ด้วย ถ้า

ขืนเสนอไปใหม่ตามหน้าที่  กองทัพเรือก็ต้องเสีย “งบฯ ตกน้ำา” ไป

เปล่าๆ โดยไม่ได้นำามาใช้เพื่อปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์

กว่าที่เป็นอยู่ •

ยังไม่มีผลสอบสวนของ ทบ. หลังจากมีนักการเมืองพรรค

ประชาธิปัตย์กล่าวอ้างว่า มีทหารเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเลือกต้ังซ่อม                                                                

จ.ชุมพร โดยพาดพิง เสธ.ต. เป็นผู้ส่งลูกน้องลงพ้ืนท่ีมาร์กตัวกำานัน-

ผู้ใหญ่บ้าน แม้ทุกสายตาเพ่งมองไปท่ีนายทหาร “ต.” แคนดิเดตแม่ทัพ                                                                     

ภาคท่ี 4 คนต่อไป แต่ข้อสงสัยก็ถูกคล่ีคลาย จากคำายืนยันของ พล.ท. 

เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 ว่าไม่มีทหารในพ้ืนท่ีเก่ียวข้อง 

พร้อมกับมีรายงานข่าวตามออกมาว่า นายทหารอักษร ต.น้ันไม่ได้อยู่

ภาคใต้ แต่เป็น เสธ.ต.นอกพ้ืนท่ีท่ีรับงานพิเศษ ต้นสังกัดอยู่หน่วยใน

ภาคอีสาน แต่เมื่อเป็นการกล่าวอ้างด้วยคำาพูด ไม่มีหลักฐานยืนยัน 

ทำาให้ พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคท่ี  2 ยังไม่ได้มีการสอบสวน

ใคร และยังไม่มีสัญญาณใดๆ จากหน่วยเหนือให้แอกชันเรื่องน้ี และ

หากเป็น เสธ.ต.คนดังลูกน้องเก่าอดีตแม่ทัพภาคท่ี 2 มีความใกล้ชิด

แนบแน่นกับนักการเมืองท่ีพรรคการเมืองมอบหมายให้คุมพ้ืนท่ีใน

จังหวัดน้ัน คงเป็นเรื่อง กลืนไม่เข้า-คายไม่ออก ท้ังตัว พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และแม่ทัพภาคท่ี 2 คนปัจจุบัน ท่ีไม่ได้อยู่

ในวังวน-เครือข่ายน้ีเหมือนผู้บังคับบัญชาในอดีต •

ทำาพิธีรับ-ส่งหน้าท่ีผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ (ผอ.สทป.) ไปเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 4 มกราคมท่ีผ่านมา 

ระหว่าง พล.อ.อ. ดร.ปรีชา ประดับมุข กับ ผบ. พล.อ.ชูชาติ บัวขาว 

ผอ.สทป.คนใหม่ หลังจากคณะกรรมการ สทป.มีมติคัดเลือกเมื่อวันท่ี 3 

มกราคม โดยเจ้าตัวกล่าวว่า “จะปฏิบัติหน้าท่ีเต็มกำาลังความสามารถ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และจะขับเคลื่อน สทป.ในการ

ดำาเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นผู้นำาในด้าน

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค” สำาหรับ “บ๊ิกชู” 

แล้วเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20  ของ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ 

ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัด

กระทรวงกลาโหม  และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการ

พระราชวัง  ด้วยความรู้ ความสามารถ เส้นทางรับราชการท่ีเติบโตมา

ทางสายงานยุทธการมาตลอด น่าจะได้ข้ึนเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม 

หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่ด้วยจังหวะเวลา ชะตาชีวิต เลยมา

เกษียณอายุราชการท่ีตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนท่ีจะ

ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของ สทป. หรือดีทีไอ รัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงกลาโหม หลังเกษียณในปีน้ี.

ลายเป็นไวรัลส่งต่อในหลายๆ กรุ๊ปไลน์ สีกากี กับ

เสียงวิพากษ์วิจารณ์คำาให้สัมภาษณ์ของ โฆษกแรก-

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กรณี คุณแม่ของ ส.ต.ท.จีรศักดิ์ สมเนตร 

ผบ.หมู่งานปราบปราม  สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยติด

เตียงนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เขียนจดหมายขอให้ย้ายลูกชายกลับ

มาอยู่ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อดูแลตนเองที่ป่วย เพราะ

เป็นลูกชายคนเดียว บอก “...ที่ผ่านมาเหตุผลเรื่องครอบครัว ทั้ง

ความต้องการเรื่องดูแลครอบครัว พ่อแม่ที่ป่วย ดูแลภรรยาหรือ

ลูกเล็ก  เป็นเหตุผลแรกๆ ที่นายตำารวจใช้ยื่นเรื่องโยกย้ายทุก

ปี จึงไม่สามารถใช้ในการพิจารณาได้ เพราะต้องดูตามความ

เหมาะสมเรื่องกำาลังพลในพื้นที่ด้วย...” โอ้ๆๆ สีกากีหลายคนถึง

กับอุทาน ระดับ โฆษก ตร. ซึ่งเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของ  

ผบ.ตร. ฟันฉับไม่เหลือเยื่อใย ไม่เหลือกำาลังใจให้ลูกน้อง แม้จริง

อยู่ โฆษกแรก พูดตามหลักการ พูดตามข้อเท็จจริง แต่ก็ทำาลาย

ขวัญ ทำาลายกำาลังใจตำารวจไกลบ้านหลายคนที่กำาลังทำาเรื่องขอ

ย้ายกลับบ้านไปดูแลครอบครัวให้ใจห่อเหี่ยว หมดแรงทำางาน 

ไม่รู้ ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่ ฟังลูกน้อง

พูดแล้วรู้สึกอย่างไร บิ๊กต่าย-พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำางาน สื่อ-สร้าง-สาร สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ฟังเพื่อนพูดแล้วรู้สึกอย่างไร •

 ต้องนี่ซิ...ไม่ธรรมดา พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย  

ผกก.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรียกตัว ส.ต.ท.จีรศักดิ์  มา

พูดคุยให้กำาลังใจ ไม่ต้องเครียดเรื่องการย้ายกลับภูมิลำาเนาเพื่อไป

ดูแลครอบครัว บอกเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายเห็นใจและ

ให้ความสำาคัญ โดยปัจจุบัน ส.ต.ท.จีรศักดิ์ ทำาหน้าที่พลขับร้อย

เวร เรื่องของการขอย้ายไป สภ.ยางตลาด, สภ.กมลาไสย หรือ 

สภ.เมืองกาฬสินธุ์นั้น สภ.หัวหินไม่ได้ขัดข้อง “ได้ทำาหนังสือผ่าน

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น ตั้งแต่ ผู้บังคับการตำารวจจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 7 ซึ่งเป็น

อำานาจของผู้บังคับบัญชา แต่ในคราวเดียวกันก็ได้ขอกำาลังพลมา

ทดแทนกำาลังพลที่ย้ายไป  สำาหรับเหตุผลที่ ส.ต.ท.จีรศักดิ์แจ้งมา

คือ ต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง ซึ่งในส่วนของ สภ.หัวหินเอง

ก็ได้ลงนามอนุมัติในหนังสือคำาสั่งแล้ว เรื่องนี้ถือเป็นความจำาเป็น

และเป็นเรื่องน่าเห็นใจ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับ ส.ต.ท.จีรศักดิ์แล้ว 

และได้นำาภาพของแม่ที่ป่วยมาให้ดู ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้น

ตอน ตามลำาดับชั้น เป็นอำานาจของผู้บังคับบัญชา การโยกย้ายทั้ง

ระดับประทวนและสัญญาบัตรเป็นวาระประจำาปีอยู่แล้ว” สุดยอด

ได้ใจ ลูกน้อง ได้ใจคนที่รับรู้เรื่องราวนี้ ทั้งที่จริงๆ แล้ว  ผกก.โรง

พักหัวหิน ก็ไม่ได้ทำาอะไรพิเศษมากนัก ทำาเหมือนหัวหน้าโรงพักราย 

อื่นๆ ที่ลูกน้องมาขอย้ายกลับภูมิลำาเนาก็เซ็นอนุมัติและขอกำาลังสับ

เปลี่ยนในคราวเดียวกัน แต่กลับได้ใจทุกคน เจ๋งจริงๆ •

 ส.ต.ท.จีรศักดิ์ จะได้ย้ายสมใจคุณแม่หรือเปล่ายังคง

ต้องลุ้น ยังคงต้องติดตาม เพราะระดับโรงพักไฟเขียวแล้ว ก็อยู่ที่ 

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำารงค ์ผบช.ภ.7 กับ  พล.ต.ท.ยรรยง 

เวชโอสถ ผบช.ภ.4 จะประสานบัญชีการแต่งตั้งกันลงตัวแค่

ไหน เพราะการแต่งตั้งระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ เป็นอำานาจ ผู้

บัญชาการ โดยย้อนไปดูไทม์ไลน์การแต่งตั้งที่ ผบ.ปั๊ด ประกาศเอา

ไว้นั้น วันที่ 5 ม.ค.65 เสนอบัญชีถึงระดับกองบังคับการ จากนั้นให้ผู้

บังคับบัญชาพิจารณาความเห็นเป็นที่ยุติภายในวันที่ 7 ม.ค.65 เสนอ

คำาร้องถึงผู้บัญชาการภายในวันที่ 10 ม.ค.65 โดยบัญชีการแต่งตั้งข้า

ราชการตำารวจระดับรอง สว.และ ผบ.หมู่ ภายในวันที่  20 ม.ค.65 

และจะต้องดำาเนินการจัดทำาบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.65 

โดยคำาสั่งแต่งตั้งมีผลบังคับใช้พร้อมกันภายใน 7 ก.พ.65 เพื่อเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำารวจ พ.ศ.2563 •

 ปรบมือดังๆ ให้ผลงานชิ้นโบแดง ตำารวจ PCT หรือศูนย์

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ที่ ผบ.ปั๊ด มอบหมายให้ บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำานวยการ ศปอส.ตร. 

พร้อมทีมงานมือฉมัง ทั้ง พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย 

ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิว

พรรณ รอง  ผบช.น., พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก. และ  

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. โชว์ผลงานกวาดล้าง

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั่วประเทศ 

จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 3,000 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 356 

ล้านบาท แบ่งเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์  238 คดี, การหลอก

ลวงจำาหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย 335 คดี, การเผย

แพร่ข่าวปลอมและคดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 878 คดี, 

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์ 

194 คดี และการพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ อีก 

1,989 คดี  รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 356 ล้านบาท  โดยพบเป็น

เงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ถึง  335 ล้านบาท๐

เป็นอันว่าในการเสนองบประมาณของกองทัพเรือ ในส่วน

ของเรือดำาน้ำาลำาที่ 2-3 ต้องชะลอไปก่อนตามเจตนารมณ์ของ บิ๊ก

เฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) 

ที่เข้าใจในสถานการณ์ของประเทศต้องรับมือกับสถานการณ์ โควิด

ระลอกแล้วระลอกเล่า และเห็นใจ  บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ ในฐานะ รมว.กลาโหม ที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแส

พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ทักษิณ ชินวัตร

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ก

ก

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำ�นงค์
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4 บทความ

ดิคาปริโอในเทศกาลหนังเมืองคานสเม� อ พ.ค.2562

ใหเกียรติ ‘ดิคาปริโอ’ ตั้งช� อตนไมสายพันธุ ใหม

ภาพตนไมสายพันธุ ใหมที่พบในปาอี โบของแคเมอรูน

จากทวิตเตอรของสวนคิว

งศาวดาร “มหาวงศ” 

บันทึกไววาเจาชายวิชัย

จากอาณาจักรสิงหปุระใน

อนุทวีปอินเดีย เดินทาง

พรอมทหารและผูติดตามประมาณ 700 

คน ถึงลังกาทวีปเม� อ พ.ศ.1 หรือปที่

พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานตามการนับ

แบบศรีลังกา

พระเจาวิชัยปราบดาภิเษกขึ้น

เปนปฐมกษัตริยแหงราชอาณาจักร “ราชรตะ” สถาปนา “ทัมบาปนนี” 

เปนเมืองหลวงแหงแรก ปจจุบันคือเมืองปุตตาลัม ตั้งอยูทางชายฝงทะเล

ตะวันตก หางจากกรุงโคลัมโบขึ้นไปทางเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร

หลังการสวรรคตของพระเจาวิชัย ปุโรหิตนาม “อุปติสสะ” 

สําเร็จราชการอยู 1 ป และไดยายเมืองหลวงขึ้นเหนือไปประมาณ 12 

กิโลเมตร ตั้งช� อวา “อุปติสสะ นวาระ” แตผานไปอีก 3 รัชกาลก็ยาย

เมืองหลวงอีกครั้ง ตั้งราชธานีช� อ “อนุราธปุระ” คราวนี้มีอายุยาวนาน

ถึงกวา 1,300 ป

สมัยพระเจาอโศกมหาราช จักรพรรดิผูเกรียงไกรแหงชมพูทวีป 

ไดสง “พระมหินทเถระ” พระราชโอรสที่อุปสมบทเปนพระภิกษุมา

เผยแผพุทธศาสนาในลังกาทวีป สถานที่ที่พระมหินทเถระแสดงธรรมจน 

“พระเจาเทวานัมปยติสสะ” พระมหากษัตริยแหงราชรตะทรงเล� อมใส

ในพระพุทธศาสนาและประกาศเปนพุทธมามกะ มีช� อเรียกในปจจุบันวา 

“มหินทเล” เรียกไดวาเปนจุดกําเนิดพระพุทธศาสนาในศรีลังกา อยูหาง

จากตัวเมืองอนุราธปุระไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร

ในอดีตอนุราธปุระถูกรุกรานโดยอาณาจักรใหญจากอินเดียอยู

เนืองๆ โดยเฉพาะ “โจฬะ” จนตองยายเมืองหลวงไปยัง “โปลอนนา

รุวะ” เม� อ พ.ศ.1599 ทําใหอนุราธปุระถูกทิ้งรางเปนเวลานานจนกลุม

โบราณสถานตางๆ ถูกปกคลุมดวยปาทึบ กระทั่งอังกฤษเขามายึดศรี

ลังกาเปนอาณานิคมเบ็ดเสร็จเม� อ พ.ศ.2358 มีการสํารวจ ขุดคน และ

บูรณะเมืองโบราณอนุราธปุระขึ้น โดยชวงเวลาสําคัญตกอยูระหวาง 

พ.ศ.2427-2429 โดยการนําของ “สตีเฟน เบอร โรวส” ขาราชการ

อังกฤษที่ประจําการในศรีลังกา เม� อทุกอยางกลับมามีสภาพดีเขาที่เขา

ทาง อนุราธปุระก็ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนส

โก เม� อ พ.ศ.2525

เมืองโบราณอนุราธปุระ หรือในภาษาอังกฤษใชคําวา 

Anuradhapura Sacred City ไมใชคําวา Ancient City เพราะมีความ

เปนศาสนสถานมากกวาเปนพระราชวัง พื้นที่ของเมืองโบราณมีขนาด

กวางขวาง 40 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานสําคัญอยางนอย 20 แหง

ใหสักการะช� นชม ผมจึงเหมาตุกๆ 1 วัน นําชมวัดวาตามคําแนะนําของ

มิสเตอรเสนาผูเปนเจาของรีสอรต

ผมใชเวลาชวงเชากับการเดินเลนในอนุราธปุระเมืองใหม หามื้อ

เชา และโดยเฉพาะหากาแฟด� มนานไปหน�อย กวาจะพรอมก็เกือบ 11 

โมง จนคุณนาวสันตรา คนขับตุกๆ โทร.มาเรง และขับตุกๆ มารอที่หนา

รีสอรต

ตามที่ไดเคยบอกไปวาการหากาแฟสดด� มในศรีลังกาไมใชเร� อง

งายๆ เลย โดยเฉพาะเมืองขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ผมจําตองด� ม 

“กาแฟผสมสําเร็จรูป” ย่ีหอ “เนสที” ซ่ึงก็คือ “เนสกาแฟ” ในรานเบเกอร่ี

แหงหนึ่ง เปนกาแฟกดจากเคร� องที่ชงไวแลว เหมือนกดน้ําผลไมจากถัง

หรือโถยามกินอาหารเชาในโรงแรม แตคนกดคือพนักงานของราน ได

กาแฟรสชาติหวานๆ มันๆ อุดมไปดวยน้ําตาลและครีมเทียม

กลับถึงรีสอรต “อันจู” ผูชวยของมิสเตอรเสนาเตรียมกาแฟดํา

สําเร็จรูปไวให ซดไปอีกแกว รูสึกดีกวากาแฟหวานในรานเบเกอรี่หลาย

เทา

ผมนุงกางเกงยีนส เสื้อยืด และสวมรองเทาแตะ ถามมิสเตอร

เสนาวาเหมาะสมหรือไมกับการเขาสักการะวัดวา แกตอบวาถูกตอง

เหมาะสมแลว โดยเฉพาะรองเทาแตะ เพราะผมจะตองถอดวางกอนเขา

สถานที่นับครั้งไมถวน แตความจริงที่ตองเผชิญในเวลาไมนานตอมาตอง

บอกวาเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดอยางรายแรง

สําหรับคาตุกๆ ทัวรเมืองโบราณ นาวสันตราคิด 3,000 รูป หาก

จะไปมหินทเลตอก็คิดอีก 2,500 รูป รวมเปน 5,500 รูป สวนตั๋วเขาชม

เมืองโบราณ (สําหรับชาวตางชาติ) ราคา 5,250 รูป หรือ 25 เหรียญฯ 

ซึ่งนักทองเที่ยวบนกันมาก รูสึกวาราคาแพงไปหน�อย กอนหนานี้ ไมนาน

ราคาแค 3,200 รูป

นี่เปนสาเหตุใหตุกๆ หัวใสจํานวนมากใชเปนขอตอรอง สิ่งที่จะ

อธิบายใหฟงนี้ผมมาศึกษา ประมวล และตั้งขอสังเกตในภายหลัง

คนขับตุกๆ คุนเคยกับนักทองเที่ยวแบบแบ็กแพ็ก รูวามีงบจํากัด 

หรือบางคนมีเงินมากพอ แตก็มีการตั้งงบในการทองเที่ยวแตละทริป 

แตละเมือง หรือแตละวัน อีกทั้งพวกเขารูดีวาในอินเทอรเน็ตมีการนํา

เสนอกลอุบายในการชมเมืองโบราณโดยไมตองจายเงินซื้อตั๋ว แคลอง

เสิรชคําวา Anuradhapura Ticket แทนที่จะไดเร� องตั๋วกลับไดขอมูลการ

ใชเลหเหลี่ยมกลลวงเสียเปนสวนใหญ นําหนามาโดยพวกบล็อกเกอรชาว

รัสเซียที่ชางไมมีความเหนียมอายเอาเสียเลย

ในความคิดของเหลาคนขับตุกๆ หาก

นักทองเที่ยวจายเงินซื้อตั๋วเสีย 5 พันกวารูป

แลวก็อาจจะไมคอยอยากเสียคาบริการเหมา

ตุกๆ อีก พวกเขาจึงนําเสนอการทัวรเมือง

โบราณโดยไมตองซื้อตั๋ว โดยอางวาพวก

เขารูจักกับเจาหนาที่ผูตรวจสอบ ซึ่งเขาใจ

วามีการใหสินน้ําใจกันบางเล็กๆ นอยๆ สม

ประโยชนทั้งผูใหและผูรับ แตเงินในการ

บํารุงรักษาโบราณสถานรั่วไหลชัดเจน และ

ในความเปนจริงมีการเรียกตรวจตั๋วนอยมาก แตจะสุมตรวจนักทอง

เที่ยวที่ไมไดเดินทางกับตุกๆ บอยกวา นอกจากนี้ในจุดหรือสถานที่ที่มี

การตรวจคอนขางบอย หรือสินน้ําใจไมทํางาน พวกเขาก็ไมพาเราไป 

เน� องจากมีวัดและโบราณสถานอ� นๆ อยูเยอะมาก จนนักทองเที่ยวไมรูวา

ตองไปหรือควรไปที่ไหนบาง หากไมทําการบานมาอยางดี

คนขับตุกๆ บางคนมีตั๋วอยูในมือดวยซ้ํา และเปนตั๋วที่ยังไมไดใช 

นั่นก็คือเปนตั๋วที่อาจลงทุนซื้อไวจริง หรือนํามาจากนักทองเที่ยว บอก

วาเก็บไวใหเม� อตองใชผานดานหรือแสดงตอเจาหนาที่ แตเม� อไมมีการ

ตรวจ ก็ไมมีการฉีกตั๋ว ตอนหลังก็ไมไดคืนแกนักทองเที่ยว หากนักทอง

เที่ยวคนใหมตัดสินใจซื้อ เขาก็ไดเงิน หากไมซื้อเขาก็ยังไดคาเหมาตุกๆ 

อยูดี และเก็บตั๋วนั้นไวใชในโอกาสตอไป จากนั้นก็หาชองเสนอทัวรอ� นๆ 

เน� องจากนักทองเที่ยวคนนั้นๆ มีเงินเหลือจากการไมตองซื้อตั๋ว อีกทั้ง

ยังสามารถสรางความสนิทสนมไดดวย ทํานองวาคุณนาตุกๆ แกชาง

แนะนําสิ่งดีๆ อะไรเชนนี้

สําหรับตัวผมไมรูดวยซ้ําวาตั๋วทัวรเมืองโบราณมีขายเฉพาะ

ที่พิพิธภัณฑ โบราณคดีอนุราธปุระ (Archaeological Museum, 

Anuradhapura) เทานั้น ตั้งอยูภายในเขตเมืองโบราณ มารูก็ตอนคนหา

ในภายหลังจากเว็บไซต asianwanderlust.com เว็บไซตนี้เขียนขอมูลและ

ใหคําแนะนําทองเที่ยวเอเชียไวไดดีมาก แมจะไมครบทุกประเทศก็ตาม

เขียนมาถึงตรงนี้ผมก็ตองรับสารภาพตามตรงวา ยอมพายใหกับ

คุณนาวสันตราแกโดยดุษฎี สาเหตุสําคัญ หนึ่ง คือติดความไมกลาขัดใจ

ผูอาวุโส และสอง ผมไมรูวาจุดซื้อตั๋วอยูตรงไหน แกไดแตพร่ําวา “แพง

มาก ซื้อทําไม” ทําใหเห็นเหมือนวาหวังดี โดยคาดหมายวาผมจะตัดสิน

ใจไปมหินทเลในตอนเย็นไดงายขึ้น เพราะนั่นตองจายอีก 2,500 รูป (ให

แก) จายคาเขาอีก 1,000 รูป และคาไกดอีก แลวแตวาจะเผชิญและ

เลือกแบบไหน

แกคงคิดวาผมตั้งงบในการเที่ยวเหมือนเชนแบ็กแพ็กเกอรทั่วไป 

ความจริงผมไมเคยตั้งงบเลยสักครั้ง และความจริงของความจริงก็คือ

ตังคไมคอยมี ตั้งไปก็ไรประโยชน (ฮาๆ)

หากยอนเวลากลับไปได ผมจะหาเชามอเตอรไซคหรือจักรยาน 

(ตุกๆ ใหเชาก็มีแตไมกลาขับ) แลวศึกษาขอมูลที่ตั้งของแตละโบราณ

สถานใหดีกอน ซึ่งตองใชเวลานานพอสมควร ขนาดผมมาหาอานตอน

กลับจากศรีลังกาแลวยังกินเวลาตั้งเกือบครึ่งสัปดาห

จุดที่คุณนาวสันตราคุยกับผมเร� องไมตองซื้อตั๋วคือลานจอดรถ

แหงหนึ่งในพื้นที่ของเมือง

โบราณ (อุทยานมหาเมวนา) พอ

ตกลงกันไดแกก็บอกวาขางหนา

ประมาณ 200 เมตรคือ “ชัย

ยะ ศรีมหาโพธิ” ซึ่งเปนโบราณ

สถานที่ไมตองใชตั๋ว เปดใหเขา

ฟรีทั้งชาวศรีลังกาและตางชาติ 

แกเดินนําไป หยุดอยูบริเวณหนา

ทางเขา ใหผมถอดรองเทาแตะ

วางไว แกจะคอยดูให ไมตองไป

ฝากตรงประตูทางเขา แลวผม

ก็เดินผานซุมประตูขนาดใหญ

เขาไปภายในรั้วชั้นนอก เดินขึ้น

บันไดผานประตูรั้วที่ลอมตนพระ

ศรีมหาโพธิไวอีกชั้น และเหนือขึ้นไปก็มีราว

ลูกกรงสีทองลอมไวอีก 2 ชั้น

ผานมาแลว 2,310 ป ตนโพธิ์จากกิ่งทาง

ดานทิศใตของพระศรีมหาโพธิที่ใหรมเงาแด

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูที่พุทธคยา 

ยังคงมีชีวิตอยู ในจํานวนของตนไมที่รูปปลูก

และปลูกโดยมนุษย ตนโพธิ์ที่อนุราธปุระตนนี้

มีอายุเกาแกที่สุดในโลก

พระสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของ

พระเจาอโศกมหาราช พระขนิษฐาของพระ  

มหินทเถระ ผูบวชเปนภิกษุณีและไดจาริกมายัง

ศรีลังกาพรอมกิ่งของพระศรีมหาโพธิ และได

ถวายใหกับพระเจาเทวานัมปยติสสะ เม� อราว 

พ.ศ.255 พระเจาเทวานัมปยะติสสะจึงทรงปลูกตนพระศรีมหาโพธิขึ้น

ภายในอุทยานมหาเมวนา กรุงอนุราธปุระ

สภาพของ “ชัยยะ ศรีมหาโพธิ” (Jaya Sri Maha Bodhi) ใน

ปจจุบันคอนขางโรยรา ขนาดใบเล็ก สีเขียวออนออกซีด มีไมค้ํายันกิ่ง

หลายจุด ตนโพธิ์ที่ปลูกขึ้นรายลอมในภายหลังมีวัตถุประสงคเพ� อกันลม

พายุและสัตวบางชนิด นอกจากนี้รัฐบาลยังออกกฎหามไมใหมีการกอ

สรางใดๆ ขึ้นมาใหมภายในรัศมี 500 เมตร

ในอดีตตนพระศรีมหาโพธิผานการถูกทําลายและรุกรานจาก

ชางปา คนบาคนเถ� อน พายุฝนที่ทําใหกิ่งพังลงมาอยางนอย 2 ครั้งเม� อ

ประมาณ 100 ปกอน และใน พ.ศ.2528 กองกําลังพยัคฆทมิฬอีแลมบุก

จับชาวพุทธสิงหล และจัดการสังหารบนระเบียงของราวลูกกรงทองชั้น

ที่ 2 เสียชีวิต 146 คน เหตุการณในครั้งนี้ถูกเรียกวา “การฆาหมูอนุราธ

ปุระ”

ชาวพุทธเดินทางมาไมขาดสาย สวนมากสวมชุดขาวเขากราบสัก

การะตนพระศรีมหาโพธิ เสียงสวดมนตดังอยูทุกมุมตามลานกวาง บาง

กราบพระพุทธรูปและหยอดเงินทําบุญภายในวิหารที่สรางอยูติดกัน และ

คงมีบางคนที่อธิษฐานใหตนพระศรีมหาโพธิมีชีวิตยืนยาวอยูไปอีกนาน

เทานาน เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่รวมยุคสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจาและ

ยังคงมีชีวิตอยู

ผมเดินวนกําแพงดานในของพระศรีมหาโพธิ 1 รอบ กลับมายัง

จุดที่ผูคนถวายดอกไมและผลไมสักการะบริเวณประตูทางเขาชั้นใน เด็ก

วัดนุงขาวหมขาวคนหนึ่งคอยจัดระเบียบดอกไมและผลไม เขาชี้ ไปที่

กระจาดใสกลวย บอกเปนนัยวาเชิญรับประทาน ผมขอบคุณแลวเดิน

ออกมา แตก็นึกเสียดายที่ขัดศรัทธาพุทธศาสนิกชนผูถวายกลวยและเด็ก

วัดคนนั้น

นาวสันตรายืนรออยูตรงที่เดิม แกเดินนําตอไปอีกไมไกล ถึง “โล

วามหาปายะ” หรือโลหะมหาปราสาท สรางขึ้นในสมัยพระเจาทุฏฐ

คามณีมหาราช ราวป พ.ศ.382 เปนสิ่งกอสรางขนาดมหึมา เปนทั้งพระ

อุโบสถ หอฉัน และศาลาการเปรียญ มีขนาดกวาง-ยาว 120 เมตร คูณ 

120 เมตร เสาหินแบงเปนดานละ 40 แถว ใชเสาทั้งหมด 1,600 ตน 

หลังคามุงดวยแผนทองแดง จึงไดช� อวาเปนโลหะปราสาท (หลังที่ 2 ของ

โลก หลังแรกสรางขึ้นโดยนางวิสาขาเม� อสมัยพุทธกาล และหลังที่ 3 คือ

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาฯ กรุงเทพฯ)

โลวามหาปายะแรกสรางมี 9 ชั้น ตอมามีการบูรณะเหลือ 7 ชั้น 

อยางไรก็ตาม ถือเปนอาคารที่สูงที่สุด (ที่ไมใชเจดีย) ในศรีลังกา จน

กระทั่ง พ.ศ.1536 มีการถูกทําลายโดยธรรมชาติและมนุษยหลายครั้ง แต

ก็ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมอยูเสมอ ทวาในปจจุบันเหลือเพียงเสาหิน

จํานวน 1,600 ตน สวนพระอุโบสถไมหลังคาสีเขียวภายในพื้นที่โลหะ

ปราสาท ไดถูกสรางขึ้นใหมไมนานมานี้

คุณนาวสันตราเดินนําตอไปทางทิศเหนือ ทางเดินเรียบ ปูดวย

กระเบื้องอยางดี เห็นเจดียสีขาวขนาดใหญแตไกล ประมาณ 600 เมตร

จากโลหะปราสาท เราก็เดินมาถึง “รุวันเวลิ มหาเสยะ” ภาษาปากเรียก

วา “มหาสถูป” ภาษาบาลีใช “สุวรรณมาลี มหาเจดีย”

เจดียรุวันเวลิ สรางโดยพระเจาทุฏฐคามณีมหาราช เม� อ พ.ศ.403 

เปนเจดียแหงแรกที่สรางหลังรบชนะกษัตริยจากราชวงศ โจฬะที่มายึดอนุ

ราธปุระอยูชวงหนึ่ง เช� อวาพระองคสรางขึ้นตามพระบัญชาของพระราช

บิดา คือ “พระเจาเทวานัมปยติสสะ” ในสมัยที่ยังมีพระชนมชีพ เปน

เจดียที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยูถึง 1 ใน 8 สวนของทั้งหมด 

เปนปริมาณที่มีมากที่สุดในโลกในสถานที่แหงเดียว เจดียแรกเริ่มสราง

มีความสูง 55 เมตร จากนั้นมีการปฏิสังขรณหลายครั้งในหลายรัชสมัย 

จนปจจุบันสูงถึง 103 เมตร เสนรอบวงยาว 290 เมตร

และน่ีคือสถานท่ีท่ีตระหนักไดวาวางแผนผิดพลาดเร� องรองเทาแตะ 

ผมถอดออก คุณนาวสันตราอาสาเฝาใหเหมือนเดิม หนาทางเขาเจดียมี

กระถางธูปและซุมศาลาสําหรับวางเทียน กอนเดินเขาไปเห็นคนยืนเรียง

หนากระดานเหยียบแผนเหล็กท่ีมีนํ้าพุความแรงตํ่าพุงออกมาลางเทา จุด

ประสงคไมใชการทําความสะอาด หากคือใชดับความรอนใหฝาเทา ท้ังผูท่ี

กําลังจะเขาไปกราบสักการะมหาเจดียและผูท่ีเพ่ิงกลับออกมา

จากที่ตั้งใจจะเดินเวียนขวา 3 รอบ ผมทําไดแครอบเดียว เพราะ

ฝาเทาแทบลุกเปนไฟ เดินธรรมดาก็ไมได ตองกึ่งเดินกึ่งวิ่ง กลัวฝาเทา

จะพอง ศรีลังกาที่ไมใชเขตภูเขา แดดจะรอนทั้งป และพื้นหินที่ปูสําหรับ

เดินรอบเจดียยิ่งรอนกวามาก เวลานี้เลยเที่ยงมานิดหน�อย ความรอน

สะสมมหาศาล

จึงสรุปได 2 อยางวา หากไมสวมรองเทาหุมขอ (เพราะตอนถอด

ออกมาจะไดมีถุงเทาชวยปะทะกับพ้ืนรอนแผดเผา) ก็ควรเตรียมถุงเทา

หนาๆ มาดวย หรือไมก็ใหมาต้ังแตเชาตรู หากต� นไมทันก็มาตอนเย็นหรือ

ตอนคํ่า ขอมูลในอินเทอรเน็ตระบุวา เปดใหสักการะต้ังแตเวลา 05.30 น. 

ถึง 21.00 น.

โบราณสถาน 3 แหงที่ผมกลาวมาลวนอยูในโบราณสถานทั้งแปด

ที่สําคัญ หรือ “อัฐมสถาน” ของ “อนุราธปุระ” เมืองโบราณแหงพุทธ

ศาสนาในศรีลังกา

วันอาทิตยหนามาวากันตอครับ.

ของตนไมชนิดนี้มีสีเขียวอมเหลือง งอกออกจากลําตน เปนตนไม

สายพันธุใหมชนิดแรกที่สวนพฤกษศาสตรหลวงเมืองคิวตั้งช� อใหใน

ป 2565

ตนไมสายพันธุนี้มีช� อวิทยาศาสตรวา “Uvariopsis 

dicaprio” เพ� อเปนเกียรติกับดิคาปริโอ ดาราฮอลลีวูดวัย 47 ป ที่

รวมรณรงคเม� อป 2563 ใหรัฐบาลแคเมอรูนยกเลิกการใหสัมปทาน

ตัดไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาอีโบที่คนพบตนไมชนิดนี้

หลังแรงกดดันจากนานาชาติทําใหประธานาธิบดี ปอล บียา 

ของแคเมอรูน มีคําสั่งยกเลิกสัมปทานตัดไมที่ปาแหงนี้ในอีกหลาย

เดือนตอมา นักวิทยาศาสตรเขียนในวารสารเพียรจีออนไลนวา 

สวนหนึ่งที่รัฐบาลแคเมอรูนยอมยกเลิกสัมปทานตัดไมมาจากการ

ชวยรณรงคของดิคาปริโอ 

มารติน ชีก หัวหนาทีมในสวนทวีปแอฟริกาของแผนกการ

ระบุและตั้งช� อตนไมสายพันธุใหมของสวนพฤกษศาสตรหลวงเมือง

คิว กลาววา เราซาบซึ้งอยางมากตอการชวยรณรงคปกปองปาอีโบ

ของลีโอนาร โด ถาสัมปทานตัดไมในปาแหงนี้เดินหนาตอไป โลกจะ

ตองสูญเสียตนไมสายพันธุที่เพิ่งคนพบนี้ ไปกับการโคนตนไม, การ

หักรางถางพง และเผาเพ� อใชพื้นที่ทําการเกษตร ที่มักจะเกิดขึ้น

หลังสัมปทานตัดไม

ตนไมที่ช� อ Uvariopsis dicaprio ถูกจัดใหอยูชั่วคราวในราย

ช� อ “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตตอการสูญพันธุ” ตนไมชนิดนี้

มีความสูง 4 เมตร ดอกของตนไมมีแตเกสรตัวผู คนพบใกลกับทาง

เดินในปาอีโบ

ดิคาปริโอเปนดาราฮอลลีวูดที่โดงดังสุดจากหนังเร� อง 

Titanic และเปนผูชนะรางวัลออสการสาขาดารานําชายยอดเยี่ยม

จากเร� อง The Revenant ผลงานเร� องลาสุดของเขารับบทเปนนัก

ดาราศาสตรในหนังตลกรายเร� อง Don’t Look Up ของเน็ตฟลิกซ 

ที่เปนเร� องราวของนักวิทยาศาสตรที่พยายามบอกประธานาธิบดี

สหรัฐใหเรงรับมือกับวิกฤตดาวหางที่กําลังพุงเขาชนโลก

นักวิทยาศาสตรที่สวนคิวตั้งช� อพืชและเห็ดราสายพันธุใหม

ที่พบมาแลวมากกวา 150 ป หลายครั้งนําช� อคนดังมาตั้งช� อ เชน 

ปรสิตเปลือกแข็งในทะเลแคริบเบียนที่คนพบ ตั้งช� อตามบ็อบ มาร

เลย นักรองนักดนตรีเร็กเก, เหลือบในออสเตรเลียมีช� อตามนักรอง

บียอนเซ และกบสายพันธุใหมที่พบใชช� อของเจาฟาชายชารลส.

วนพฤกษศาสตรหลวงเมืองคิวในกรุงลอนดอน หรือ

ที่เรียกกันวา “สวนคิว” ประกาศเม� อวันพฤหัสบดีที่ 6 

มกราคม 2565 วาตนไมสายพันธุใหมที่พบในปาของ

แคเมอรูน ตั้งช� อโดยใหเกียรติกับ ลีโอนาร โด ดิคาปริโอ 

ดาราฮอลลีวูดช� อดัง จากที่เขาชวยรวมรณรงคใหรัฐบาลแคเมอรูน

ยกเลิกการใหสัมปทานตัดไมในเขตรักษาพันธุสัตวปา

เอเอฟพีรายงานวา ตนไมสายพันธุใหมที่นักพฤกษศาสตร

คนพบในปาอีโบของแคเมอรูน เปนตนไมที่เขียวชอุมตลอดป ดอก

ส

พระศรีมหาโพธิ เมืองโบราณอนุราธปุระ อายุ 2,310 ป นํามาจากกิ่งของพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา

บริเวณลานดานในของ “ชัยยะ ศรีมหาโพธิ” รุวันเวลิ มหาเสยะ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุด

ในโลก

โลวามหาปายะ หรือ “โลหะมหาปราสาท” แหงอนุราธปุระ

ดับรอนใหฝาเทากอนและหลังเขาสักการะ

พระมหาสถูปยามเที่ยงวัน

ชมโบราณสถาน ‘อนุราธปุระ’ (1)
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5ตางประเทศ

ระเบียบภูมิภาคของรัฐบาลสหรัฐนั่นเอง ที่มาจากการหารือรวม ไม

ยึดแนวทางอาเซียนเปนแกนกลางตามที่อาเซียนตองการ

ประการที่ 2 สัมพันธใกลชิดยิ่งขึ้น

จะกระชับพันธมิตรญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย ฟลิปปนส

และไทย ตามสนธิสัญญา (ที่มีอยูเดิม) จะพยายามรวมพันธมิตร

เหลานี้เขาดวยกัน

ยึดมั่นความเปนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN centrality) 

ในความหมายจะรวมมือดวยโดยพิจารณาทั้งวิสัยทัศนของ

อาเซียนกับสหรัฐ อีกไมกี่เดือนขางหนาจะเชิญผูนําอาเซียนไป

ประชุมสุดยอดกับผูนําอเมริกาเพ� อกระชับความสัมพันธและทํางาน

รวมกัน

ทายที่สุดตั้งเปาสรางระบบพันธมิตรหุนสวนที่เช� อมโยง

อินโด-แปซิฟกเขากับภูมิภาคอ� นๆ โดยเฉพาะยุโรป ทั้งอียูกับนาโต

ตางมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภูมิภาคนี้โดยตรง

วิพากษ: พันธมิตรทางทหารระหวางสหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตร         

เลีย หรือ AUKUS ที่เริ่มเม� อกลางเดือนกันยายนเปนตัวอยางดึง

อังกฤษท่ีไมใชประเทศในภูมิภาคเขามาในอินโด-แปซิฟก มีขอมูล

หลายชิ้นชี้วารัฐบาลสหรัฐหวังสรางพันธมิตรความมั่นคงในยานนี้                                                                           

ตามแบบพันธมิตรนาโต (NATO) แมความเปนไปไดต่ําแตเปนแนว 

คิดหนึ่งที่มีอยู การเช� อมโยงเหลานี้เปนภาพระดับโลกของอเมริกา

ประการที่ 3 เพ� อความเจริญรุงเรืองรวมกัน

สหรัฐไดลงทุนกวา 1 ลานลานดอลลารในภูมิภาคนี้และ

มีเสียงเรียกรองใหลงทุนเพิ่มอีก รัฐบาลไบเดนมีแผนวางกรอบ

เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก (Indo-Pacific economic framework) ที่

ครอบคลุมเศรษฐกิจทุกประเภท สนับสนุนใหบริษัทเอกชนมาลงทุน

ที่นี่ ทั้งนี้กระทําโดยยึดคานิยมของสหรัฐ เพราะหากไมทําเชนนี้ผู

อ� นก็จะทําโดยคานิยมของเขา ใหเปนการคาที่ยุติธรรมและฟนฟู 

(fair and resilient trade) สนับสนุน ASEAN Single Window ดูแล

หวงโซอุปทานที่ตอนนี้ตางใหความสําคัญเม� อหนากากอนามัยกับ

ไมโครชิปขาดตลาด

วิพากษ: RCEP เปนตัวอยางที่สหรัฐไมเขารวมดวย

เหตุผลไมเขามาตรฐานของตน (สังเกตวาเกาหลีใต ญี่ปุน อินเดีย 

ออสเตรเลียที่เปนพันธมิตรสหรัฐเขา RCEP) และควรศึกษาวา fair 

and resilient trade ของไบเดนจะเหมือนหรือตางจากสมัยทรัมป 

ดังที่รัฐบาลทรัมปขูคว่ําบาตรทุกประเทศที่เกินดุลตน

สหรัฐสนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานไมวาจะทาเรือ 

ม� อวันที่ 14 ธันวาคม 2021 แอนโทนี บลิงเคน (Antony 

Blinken) รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศเดินทางเยือน

อาเซียน กลาวสุนทรพจนนโยบายสหรัฐตออาเซียนและ

อินโด-แปซิฟก ย้ําวา รัฐบาลสหรัฐใหความสําคัญตออินโด-แปซิฟก

เพราะมีขนาดเศรษฐกิจถึง 60% ของโลก เปนภูมิภาคที่โตเร็วที่สุด

ในขณะนี้ 5 ปที่ผานมา 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกที่โตขึ้นมาจากที่

นี่ ครอบคลุมประชากรครึ่งโลก 

สหรัฐมีประวัติศาสตรรวมและเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ 

คูคาครึ่งหนึ่งอยูที่นี่ สินคาสหรัฐเกือบ 1 ใน 3 สงมาขายที่นี่ หวัง

รวมมือกับประเทศตางๆ เพ� อสันติภาพ ความมั่นคง ภูมิภาคที่เปด

กวางและเสรีกวาเดิม กําหนดแนวทางทํางานรวมกับภูมิภาคนี้ใน 

5 ดานประเด็นสําคัญ ไดแก

ประการแรก อินโด-แปซิฟกเปดกวางและเสรีกวาเดิม

กําหนดนิยามชัดเจนวาเปดกวางและเสรีหมายถึงอยางไร 

โดยทั่วไปคือ สามารถเขียน พูด แสดงออก ไมวาคุณคือใครหรือคิด

อยางไร เปดรับความคิดขอมูลใหมจากตางถิ่นตางวัฒนธรรม เปด

ใหวิพากษและเริ่มสิ่งใหมๆ ตั้งแตระดับปจเจก ประเทศสามารถ

เลือกทางเดินและมิตรของตนเอง

หวังใหปญหาในภูมิภาคถูกจัดการโดยเปดกวางตามกฎเกณฑ

ที่โปรงใสยุติธรรม สินคาและประชาชนจะตองสามารถขนสงเดิน

ทางขามประเทศได โดยเสรี รวมถึงไซเบอรสเปซ ทะเลหลวง

ตอตานทุจริตคอรรัปชัน สนับสนุนองคกรตรวจสอบ นักขาว

ที่มุงเสนอขาวแบบเจาะลึก (ที่ไมไดอยูในอเมริกา)

วิเคราะห: เร� องสงเสริมสิทธิเสรีภาพ ตอตานคอรรัปชัน 

สนับสนุนนักขาว ฯลฯ เปนแนวทางที่ประธานาธิบดีไบเดนประกาศ

ในการประชุมสุดยอดประชาธิปไตย (Summit for Democracy) 

รัฐบาลสหรัฐตั้งงบประมาณอุดหนุนและชวยเหลือดานอ� นๆ 

รัฐบาลสหรัฐจะตอตานบรรดาผูนําประเทศที่ ไมเคารพสิทธิ

ประชาชนของพวกเขา ดังเชนกรณีเมียนมา (Burma) สหรัฐจะ

รวมกับพันธมิตรกดดันรัฐบาลทหารเมียนมา นําเมียนมากลับมาสู

เสนทางประชาธิปไตยอีกครั้ง อยางไรก็ตามไมใชการลมลางรัฐบาล

ประเทศใด เปนการปกปองใหทุกประเทศเลือกเสนทางของตนเอง 

ไมใชการแขงขันระหวางสหรัฐกับจีน

พรอมกันนี้จะสนับสนุนส� อสารออนไลนเสรี ตอตานผู

พยายามกีดกันออนไลนเสรี วางระบบรวมกับประเทศตางๆ รวมถึง

การพัฒนาเครือขาย 5G 6G

เปาหมายสุดทายคือ สรางกติการวมเพ� อใหภูมิภาคเปดกวาง

และเสรี ตรงขามกับจีนที่บิดเบือนตลาดเสรี อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

วิเคราะห: เปาหมายขั้นสุดทายที่วานี้ตีความไดวาคือการจัด

นโยบายไบเดนตออาเซียนและอินโด-แปซิฟก

ภาพ: แอนโทนี บลิงเคน ขณะกลาวสุนทรพจนที่อินโดนีเซีย

เครดิตที่มาภาพ: https://www.state.gov/a-free-and-open-indo-pacific/

ถนนหนทาง ระบบสายสงไฟฟา อินเทอรเน็ต เหลานี้เปนระบบ

พื้นฐานของการคาโลก เปนโอกาสและความเจริญรุงเรือง รัฐบาล

สหรัฐไดยินเสียงจากภูมิภาควาโครงการไมโปรงใส มีการทุจริต 

สรางจากบริษัทตางชาติที่ใชคนงานของตน กอบโกยทรัพยากร 

ทําลายสิ่งแวดลอมและทําใหเปนหนี้เปนสิน

หลายประเทศอยากได โครงการดีมีคุณภาพกวานี้แต

เน� องจากมูลคาสูงเกินไปและเจอแรงกดดัน จึงตองรับโครงการตาง

ชาติดวยขอตกลงที่เสียเปรียบ สหรัฐจะรวมมือเพ� อสรางโครงการ

คุณภาพสูงและตอนนี้กําลังทําอยู

ลาสุดสหรัฐ ออสเตรเลีย และญี่ปุนรวมกันสรางเครือ

ขายอินเทอรเน็ตเช� อมโยงประเทศในภูมิภาค กลุม Quad ตั้งงบ

สนับสนุนการเงินเพ� อกอสรางโครงสรางพื้นฐานในประเทศตางๆ 

ถึง 48,000 ลานดอลลาร และกําลังหาหุนสวนในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเพิ่มเติม อีกไมนานรัฐบาลสหรัฐจะนํา G7 เขามาลงทุน

ภูมิภาคนี้อีกมาก

ประการที่ 4 ฟนฟูอินโด-แปซิฟก (resilient Indo-Pacific)

สหรัฐไดสงมอบวัคซีนโควิด-19 กวา 300 ลานโดสแก

ภูมิภาค ปหนาตั้งเปาจะบริจาคให โลกอีก 1,200 ลานโดส จัดสรร

งบประมาณชวยเหลืออีก 2,800 ลานดอลลารดวยน้ําใสจริงใจ ไมมี

การเมืองเขามาเกี่ยวของ และกําลังรวมมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะ

กลุม Quad ในเร� องนี้ สงเสริมเอกชนรวมมือกันในนาม Global 

COVID Corps เพ� อสนับสนุนขอมูลวิชาการ เคร� องมือ ระบบขนสง

วัคซีนแกประเทศกําลังพัฒนา

ในการสูกับไวรัสจะรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่

สามารถปองกัน ตรวจจับและตอบสนองสถานการณไดดีกวาเดิม 

โครงการ U.S.-ASEAN Health Futures Initiative ตั้งงบประมาณ

ชวยเหลือ 40 ลานดอลลาร เปดสํานักงาน U.S. Centers for 

Disease Control and Prevention ที่ฮานอย

รวมกันแกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโครง 

การ U.S.-ASEAN Climate Futures initiative สงเสริมพลังงาน

สะอาดที่จะชวยสรางงานอีกมาก

ประการที่ 5 สงเสริมความมั่นคงอินโด-แปซิฟก

รวมถึงภัยที่คุกคามประชาชนโดยตรง เชน ความรุนแรงจาก

ลัทธิสุดโตง การประมงผิดกฎหมาย การคามนุษย ใชยุทธศาสตร

ประสานเคร� องมือทุกดานไมวาจะการทูต การทหาร ขาวกรอง

การพัฒนาใหเขมแข็งขึ้นคือหนทางรักษาสันติภาพ รัฐบาล

สหรัฐยึดแนวทางนี้เร� อยมา สหรัฐไมตองการความขัดแยง จึงดํา

เนินการทางการทูตอยางจริงจังกับเกาหลีเหนือ เปาหมายสุดทาย

คือใหคาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร และจะใหความสําคัญกับ

ทุกเร� องรายแรงกอนกลายเปนหายนะ ดังที่อดีตประธานาธิบดีเคน

เนดีกลาววา “เปาหมายพื้นฐานของเรายังคงเดิม คือ โลกแหงสันติ 

ประชาคมของรัฐที่เสรีและเปนไท เสรีที่จะเลือกอนาคตของตนกับ

ระบอบของตน ตราบเทาที่ไมคุกคามเสรีภาพของประเทศอ� น”

วิเคราะห: อาจตีความวาประธานาธิบดีเคนเนดีกลาวอยาง

แหลมคมวา ทุกชาติสามารถเลือกทางของตนเอง ตราบเทาที่เสน

ทางที่เลือกไมคุกคามสหรัฐและสหรัฐไดสิ่งที่ตนตองการ ดังนั้น

กอนตัดสินใจควรรอบคอบและรูวาควรทําอยางไร.

เ

นองใหม • ชะนีคิ้วขาวตะวันออกตัวแรกที่เกิดภายในศูนย

พักพิงและชวยชีวิตสัตวปาเตอหง ท่ีเขตปกครองตนเองชนชาติ

ไทและจิ่งพัวเตอหง มณฑลยูนนานของจีน (Getty Images).

ใตระบอบตอลิบัน • หญิงชาวอัฟกัน

สวมชุดบุรกานั่งบนสะพานลอยพรอมกับ

มีเด็กนอยนอนบนตัก เช� อวาน�าจะกําลัง

นั่งขอทานทามกลางหิมะในกรุงคาบูล

ของอัฟกานิสถาน (AFP)

ลดสัมผัส • นักแสดงเตนบัลเลตภายในลูกโปง ระหวางการแสดงในเทศกาล Elevate Sydney Final 

Night บนทางดวนเคฮิลลของนครซิดนีย ออสเตรเลีย ที่จัดนาน 5 วัน แตโอมิครอนทําใหผูชมขอคืนตั๋ว

หลายพันคน (Getty Images)

รัฐมนตรีบลิงเคนเยือนอาเซียน ตอกย้ําสงเสริมเสรี

ประชาธิปไตยตางแดนแบบลงลึกถึงองคกร หนวยงาน 

ส� อ จนถึงระดับปจเจก เรงพัวพันอาเซียนทุกดานทุกมิติ

หมีก็มา • นักแสดงเชิดหุนหมีขั้วโลก ระหวางรวมขบวนสาม

กษัตริยในกรุงมาดริดของสเปน กอนหนาวันสามกษัตริย ที่จัด

เพ� อฉลองที่นักปราชญทั้งสามเดินทางมาเฝาพระกุมารเยซูที่

เบธเลเฮม (Getty Images)

นกแปรขบวน • ฝูงนกกิ้งโครงบินจับกลุมกันบนทองฟากอนพระอาทิตยตกในกรุงโรม (AFP)
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realme เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกปี 65   

realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดใน

โลก ออกมาประกาศว่า realme 9i จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซต 

Snapdragon 680 6nm และจะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของ realme 9 

series ของปี 2565 โดย realme 9i จะมาพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือขั้นแก่ผู้

ใช้คนรุ่นใหม่ให้ได้ใช้งานกันอีกครั้ง

โดยจะเปิดตัวชิปเซต Snapdragon 680 ที่มาพร้อมการประมวลผล 

6nm 4G ตัวใหม่ล่าสุด ซึ่งการประมวลผลของชิปเซต Snapdragon 680 

ใช้กระบวนการผลิตขั้นสูงที่ 6 nm ตัวชิปเซตนี้ ได้นำา Octa-Cora CPU ที่มี 

2.4GHz Cortex-A53 สี่ตัว และ 1.9GHz Cortex-A53 สี่ตัว รวมถึง Adreno 

610 GPU ตัวเครื่องประมวลผล 6nm ใช้พลังงานประหยัดลดลงถึง 62% 

และให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าเครื่องประมวลผล 12nm ถึง 46%

นอกเหนือจากชิปเซต SDM 680 6nm ล่าสุดแล้ว realme 9i ยังมา

พร้อมกับอุปกรณ์การชาร์จและแบตเตอรี่ชั้นนำาเพื่อนำาไปสู่ประสิทธิภาพที่

ก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้ง เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดตัว realme 9i ใน

วันท่ี 11 มกราคม เวลา 18.00 น. ในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มโซเชียล  

มีเดียอย่างเป็นทางการของทาง realme ได้แก่ YouTube และ Facebook 

โดยงานนี้จะมีการแจก realme 9i ให้กับผู้ โชคดีที่รับชมไลฟ์ในครั้งนี้อีกด้วย 

พลาดไม่ได้! เด็ดขาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.realme.com

หัวเว่ยอัดแคมเปญมอบส่วนลดสูงสุด 35%

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ส่งความสุขต้อนรับปี

เสือให้ลูกค้าได้จุใจแบบไม่อ้ัน จัดแคมเปญ BETTER TOGETHER 2022 มอบ

ข้อเสนอพิเศษมากมายเพื่อการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะ ตอบโจทย์ได้อย่างครบ

เครื่องท้ังเรื่องงานและการดูแลรักษาสุขภาพแบบล้ำาๆ ในยุคดิจิทัล กับส่วนลด

สูงสุดถึง 35% พร้อมของสมนาคุณแบบจัดเต็มสำาหรับสินค้าไอทีมากมายจาก

หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ใครท่ีอยากเร่ิมต้นปีแบบมีชัยไปแล้วกว่าคร่ึง บอก

เลยว่าห้ามพลาด เพราะข้อเสนอดีๆ แบบน้ีมีระยะเวลาจำากัด เฉพาะวันท่ี 1 

มกราคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อซ้ือสินค้าท่ี HUAWEI Experience 

Store และร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายท่ีร่วมรายการเท่าน้ัน

ตัวอย่างเช่น HUAWEI nova 9 สมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ชีวิตสมาร์ท

ของสาย on-the-move ที่ต้องทำางานผ่านสมาร์ทโฟนเป็นประจำา มาพร้อม

กล้องโปรระดับเรือธงที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพอย่างกล้อง 

Super Sensing 50MP Ultra Vision AI Quad Camera จอ 120 Hz และ

รองรับการชาร์จไว 66W HUAWEI SuperCharge มาในสี Starry Blue และ 

Black ให้เลือกสองสี ราคา 16,990 บาท รับหูฟังไร้สาย Freelace และ

กล่องของขวัญ City Travel Gift Package 1 (ร่มหัวเว่ยสีฟ้า กระเป๋าผ้า 

และสเปรย์) รวมมูลค่า 4,180 บาท

นยุคที่องค์กรทั่วโลกยกให้ Big Data เป็นเหมือน

ด่านสำาคัญของการบริหารจัดการและการตัดสิน

ใจ เพื่อวางกลยุทธ์ นำาธุรกิจให้ทรงประสิทธิภาพ 

พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยโรคระบาดโค

วิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้ทุกคนคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี

และเชื่อมโลกออนไลน์เข้ากับออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ

มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีข้อมูลจำานวนมหาศาลเกิดขึ้นในทุก

วินาที ในขณะที่ธุรกิจมีความจำาเป็นต้องเร่งปรับใช้ข้อมูล

ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำาในการแข่งขัน ซึ่งหาก

ช้ากว่าผู้เล่นรายอื่น ก็อาจเสียโอกาสทางธุรกิจและอาจ           

ถูกดิสรัปชันไปในที่สุด

ธุรกิจต้องการความเร็วในการนำาข้อมูลไปปรับใช้

เพื่อครองใจลูกค้า ซึ่งข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data เป็น

หัวใจสำาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้

บริโภค สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและ

แก้ไขได้ทันท่วงที สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ที่ดีจากการให้บริการที่ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบ

ภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจที่

จะต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ Big 

Data จากทุกระบบขององค์กรให้มีความรวดเร็ว แม่นยำา 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำาในตลาดและ

สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

สอดคล้องกับข้อมูลจาก Forrester Research พบว่าธุรกิจ

ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้าน

รายได้มากกว่าบริษัทที่ไม่เน้นการใช้ข้อมูลถึง 58%

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำากัด บริษัท

ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data ได้กล่าว

เกี่ยวกับ 5 เทรนด์ของ Big Data ในปี 2565 ที่จะเข้า

มามีบทบาทสำาคัญในการยกระดับกลยุทธ์ต่างๆ ของ

องค์กร ดังนี้ คือ 

1.Real-Time Data 

การวิเคราะห์

ข้อมูลและใช้ข้อ

มูลแบบเรียลไทม์ 

จะมีความสำาคัญ

มากขึ้น จากการ

แข่งขันทางธุรกิจ

ที่สูงขึ้น ทุกวินาที

จึงมีความสำาคัญ 

ความล่าช้านำามาซึ่งการเสียโอกาสทางธุรกิจไปทันที จาก

เทคโนโลยีเดิมที่อาจใช้เวลาจัดเก็บและรอประมวลผล

วันต่อวัน องค์กรจึงต้องมองหาเทคโนโลยีที่สามารถ

ประมวลผลแบบ Real-Time เพื่อเพิ่มความเร็วในการนำา

ข้อมูลไปปรับใช้สำาหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ และสอด

รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ช่วยให้สามารถตัดสิน

ใจ แก้ไขปัญหา วางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ คาดการณ์

แนวโน้มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

สำาหรับ 2.การนำา Big Data มาเสริมเฟรมเวิร์กใน

ระบบ Cybersecurity & Risk ธุรกิจและผู้คนต้องพ่ึงพา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางธุรกิจและอำานวยความ

สะดวกให้กับชีวิตมากข้ึน การเก็บบันทึก Data ท่ีเก่ียวข้อง

กับข้อมูลส่วนบุคคลจำานวนมหาศาล เป็นการเพ่ิมความเส่ียง

ในการเกิดภัยไซเบอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียก

ค่าไถ่หรือ Ransomware ซ่ึงนับวันก็ย่ิงทวีความรุนแรง ส่ง

ผลเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกิจเป็นมูลค่า

มหาศาล อีกท้ังยังส่งผลเชิงลบกับภาพ

ลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

3.การใช้ Big Data เพ่ิมประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ Omni-Channel Customer 

Experience การแข่งขันทางธุรกิจใน

ปัจจุบัน เป็นยุคท่ีผู้บริโภคมีตัวเลือก

มากข้ึน การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้

กับลูกค้า จึงเป็นหัวใจสำาคัญของการ

ทำาธุรกิจ โดยองค์กรจะต้องพัฒนาการ

สร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีตลอด เพื่อรักษาฐานลูกค้า

เก่าและเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ ให้ได้รับการบริการแบบ Real-

Time ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการผ่านช่องทางออฟไลน์หรือ

ออนไลน์ ซ่ึงทุกช่องทางจะถูกรวมกันเป็นหน่ึงเดียว ตามวิธี

คิดของกลยุทธ์ Omni-Channel เพื่อบริการท่ีราบรื่นไม่มีสะดุด

เปิดเมกะเทรนด์บิ๊กดาต้าในปี 65

แนะเร่งปรับใช้ยกระดับธุรกิจ

เปิดเมกะเทรนด์

Google ซื้อกิจการ Siemplify        

กูเกิลประกาศซื้อกิจการ Siemplify สตาร์ทอัพด้าน cybersecurity จากอิสราเอล 

โดยดีลไม่มีการเปิดเผยมูลค่าอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์หรือมีตัวเลขรายงานว่าอยู่

ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ โดย Siemplify เป็นผู้ให้บริการด้าน SOAR หรือ security 

orchestration, automation and response ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบ ค้นหา 

และแก้ไขการโจมตีทางไซเบอร์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งบริการของ Siemplify จะเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของทีมความปลอดภัยใน Google Cloud ซึ่งกูเกิลโฟกัสในส่วนนี้มากขึ้นอีก

ด้วย

RAZER และ FOSSIL เปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะ

Razer ประกาศความร่วมมือกับผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำา

อย่าง Fossil เพื่อเปิดตัวสมาร์ทวอตช์รุ่นพิเศษอย่าง Razer X 

Fossil Gen 6 Smartwatch อุปกรณ์สวมใส่ที่มีตราสินค้าร่วม

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสมาร์ทวอตช์ที่ล้ำาสมัยที่สุดของ 

Fossil จนถึงปัจจุบัน Fossil Gen 6 ที่คาดการณ์ไว้อย่างสูง 

นอกจากนี้ยังมีหน้าปัดนาฬิกา Razer สุดพิเศษสามแบบและ

ส่วนเทรนด์ต่อมา 4.ปีสำาหรับการเปลี่ยนเทคโนโลยี

จัดการข้อมูลแบบเก่าเป็น Big Data เพื่อลดค่าใช้จ่ายทาง

ด้านสารสนเทศให้กับองค์กร การจัดการและประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ที่องค์กรอาจมีใช้งาน

เป็นปกติอยู่แล้ว ปัจจุบันเมื่อข้อมูลเริ่มมีขนาดใหญ่ และ

จัดเก็บอยู่ในหลายระบบ จึงทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมถึงค่า

ดูแลรักษาระบบจัดการข้อมูลแบบเดิมที่ค่อนข้างสูง เมื่อ

ถึงยุคปัจจุบันที่มีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 

เช่นโควิด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจในระยะ

ยาว การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นโดยการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมต่องานมากขึ้น อย่างการเปลี่ยนหรือลดภาระ

การประมวลผลข้อมูลบนระบบเดิมมาใช้เทคโนโลยี Big 

Data จึงเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่องค์กรควรพิจารณา

ขณะท่ีเทรนด์สุดท้าย 5.Data Citizen ใครๆ ก็เข้าถึง 

Data ได้ ในยุคท่ีองค์กรต่างปรับตัวสู่การเป็น Data-Driven 

Organization แต่การเข้าถึง Data ในหลายองค์กรยังถูก

จำากัดอยู่แค่ในฝ่าย IT ทีมเทคนิค หรือทีม Data เท่าน้ัน 

ซ่ึงทำาให้องค์กรไม่สามารถผลักดันการทำากลยุทธ์ Data-

Driven ให้เกิดกับทุกการทำางานและการตัดสินใจได้ Data 

Citizen คือคอนเซ็ปต์ท่ีทำาให้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ 

Data ในการวิเคราะห์และตัดสิน

ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับ

ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 

โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม

สิทธ์ิการใช้งาน ซ่ึงเครื่องมือท่ีจะ

สามารถสนับสนุนแนวคิดน้ีให้เป็น

จริงได้ ก็คือ Big Data ท่ีรวบรวม

ข้อมูลไว้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและ

ใช้งานข้อมูลได้ง่ายดาย ถึงแม้ไม่มี

ความรู้ทางด้านเทคนิค

อย่างไรก็ดี Big Data คือหนึ่งในจิ๊กซอว์สำาคัญ

ของการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุก

สถานการณ์  องค์กรและธุรกิจต่างเล็งเห็นความสำาคัญ 

แต่ในหลายองค์กรยังมีข้อจำากัดมากมายในการบริหาร

จัดการ Big Data ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนำาไป

ใช้ได้จริง ส่งผลให้องค์กรและธุรกิจมองหาเครื่องมือ

บริหารจัดการ Big Data ที่ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว 

เข้าไปแก้ข้อจำากัดขององค์กรและธุรกิจ Blendata-

Enterprise คือ Effortless และ Simplified Big Data 

Platform ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการ Big 

Data ตั้งแต่การรวบรวม จัดการ ประมวลผล วิเคราะห์

ข้อมูล จนถึงการนำาข้อมูลไปใช้ในที่เดียวแบบ All-in-one 

ในแบบ Code-free พร้อมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Real-Time

ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจพร้อมสำาหรับทุกการ

แข่งขันด้วยเวลาที่รวดเร็ว ลดเวลาและลดความซับซ้อน

ในการเข้าถึง

ข้อมูล แม้ผู้ใช้

งานไม่มีความ

รู้ด้าน IT หรือ 

Big Data ช่วย

ให้องค์กรลดการ

ลงทุนทางด้าน

บุคลากรเทคนิค

เฉพาะด้าน 

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ไลเซนส์ และการ

บำารุงรักษา ด้วยการรวบรวมทุกฟังก์ชันในการจัดการ Big 

Data ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อีกทั้งยังสามารถนำาข้อมูล 

Big Data ที่มีอยู่ในมือไปต่อยอดเพื่อยกระดับธุรกิจในด้าน

อื่นๆ ได้อย่างอิสระและรวดเร็ว.

  

• ภายในงาน CES 2022 แอลจี อีเลคทรอ

นิคส์ (แอลจี) ได้นำาเสนอวิสัยทัศน์เพื่อไลฟ์สไตล์

และอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำาหรับทุกคน ใน LG World 

Premiere โดยนายวิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร แอลจี ที่แนะนำานวัตกรรมอันหลากหลายของ

บริษัทต้อนรับศักราชใหม่ และกล่าวถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้าง

ประสบการณ์ผู้ใช้ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่า

เทียมและยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต โดยแนวคิด “The 

Better Life You Deserve” ของแอลจี เน้นย้ำาให้เห็น

ถึงเป้าหมายสูงสุดของแอลจีในการยกระดับทุกมิติ

ของการใช้ชีวิตประจำาวันผ่านนวัตกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยและดีไซน์ที่สวยงาม โดย

วิสัยทัศน์ดังกล่าวยังได้ถูกนำามาพัฒนาเป็นภาพยนตร์

สั้น 3 เรื่อง ประกอบด้วย A Better Life for You, A 

Better Life for All และ A Better Life Tomorrow 

อีกด้วย

• NVIDIA ประกาศความร่วมมือกับ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติของประเทศไทย (สวทช.) โดยการดำาเนินงาน

ของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำานวณ

ขั้นสูง (ThaiSC) ในการใช้พลังการประมวลผล

ของ NVIDIA A100 Tensor Core GPU สำาหรับซู

เปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่มากถึง 704 ตัว ถือเป็น

ระบบคอมพิวเตอร์สาธารณประโยชน์ประสิทธิภาพ

สูงรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ่งทำางานเร็วกว่าระบบ TARA ที่เป็นซู

เปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ถึง 30 เท่า โดยติดตั้งใช้

งานในศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำานวณ

ขั้นสูง สวทช. เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนัก

วิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล จากทั้ง

ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมทั่ว

ประเทศไทย ทั้งนี้ยังสนับสนุนโครงการวิจัยในด้าน

ต่างๆ เช่นเดียวกัน

• ซัมซุง 

อิเลคโทรนิคส์ เปิด

ตัว Samsung 

Home Hub โซลูชัน

ใหม่ในรูปแบบ 

นวัตกรรมแท็บเล็ต

หน้าจอสัมผัสเพื่อ

การจัดการเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

ให้ผู้ใช้เข้าถึงการ

ควบคุมและเชื่อมต่อ

กับบ้านได้ทันที โดย 

Samsung Home Hub สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องใช้

ไฟฟ้าอัจฉริยะได้มากขึ้น และใช้ AI กับ SmartThings 

เพื่อทำาความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ พร้อมกับ

นำาเสนอโซลูชันที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้

ใช้สามารถจัดการงานบ้านและกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่าง

สะดวกสบายบนดีไวซ์ที่ทุกคนภายในบ้านสามารถ

ใช้ได้ร่วมกัน

• สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลุยขยายเวลาการ

รับสมัครในกิจกรรม MEiD Hackathon Digital 

ID Solution for all ชวนคนไทยทุกกลุ่ม นักศึกษา 

สตาร์ทอัพ และ Service Provider ร่วมส่งผลงาน

ประลองไอเดีย สู่การเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมด้าน

ดิจิทัลไอดี ที่จะเข้ามาเร่งเครื่องให้ทุกบริการไทยไร้

รอยต่อได้จนถึง 13 มกราคม 2565 นี้.

สายรัดแบบเปลี่ยนได้สองแบบที่มีสไตล์

Sony เปิดตัว Bravia Cam กล้องติดทีวี

สำาหรับในงาน CES Sony ท่ีผ่านมาน้ัน Sony ได้

เปิดตัว Bravia Cam กล้องเว็บแคมพร้อมไมค์ ติดบน

จอทีวี ท่ีจะใช้เป็นเว็บแคม หรือใช้ตรวจจับผู้ใช้เพื่อส่ัง

การทีวีด้วยเสียงหรือท่าทางก็ได้ รวมถึงยังสามารถปรับ

แต่งภาพและเสียงให้ตรงกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดย 

Bravia Cam จะแถมมาพร้อมกับทีวีรุ่นท็อปของปี 2022 

อย่าง Z9K หรือ A95K ท่ีจะมีแถบแม่เหล็กอยู่บนขอบจอไว้ดูดกล้องไว้กับท่ี หรือถ้าผู้ใช้ซ้ือ

ทีวี Bravia รุ่นอื่น ก็สามารถซ้ือ Bravia Cam เพ่ิมเติมได้ แต่ตอนน้ียังไม่เปิดเผยราคา

ทั้งนี้ ตัวกล้องสามารถตรวจจับจุดที่ผู้ใช้นั่งอยู่ เพื่อปรับแต่งภาพและเสียงให้ดีที่สุด 

อาทิ ปรับแสงตามแสงไฟในห้อง หรือหากมีคนดูที่นั่งเอียงไปทางด้านซ้ายและขวาของ

จอ จอภาพก็จะปรับแต่งให้มุมมองกว้างที่สุด ระบบเสียงปรับมิกซ์ให้เสียงถูกส่งออกไปยัง

ทิศทางที่ผู้ใช้นั่งอยู่ รวมถึงสามารถปิดทีวีอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนดู และแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย

ข้อความบนหน้าจอได้ หากผู้ใช้นั่งใกล้ทีวีจนเกินไป

อินเทลพัฒนาโปรเซสเซอร์ โมบายล์ที่เร็วที่สุด

ในงาน CES 2022 หรือ Consumer Electronics Show 2022 อินเทลได้

ประกาศเปิดตัวโปรเซสเซอร์ โมบายล์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยนำาสถาปัตยกรรมไฮบริดที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาสู่แพลตฟอร์มโมบายล์เป็นครั้งแรกด้วยโปรเซสเซอร์ โมบายล์ Intel 

Core เจนเนอเรชั่น 12 ใหม่ล่าสุดที่เร็วแรงกว่าโปรเซสเซอร์ โมบายล์รุ่นก่อนหน้าสูงสุด

ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยอินเทลได้นำาเสนอโปรเซสเซอร์ โมบายล์ Intel Core เจเนอเรชั่น 

12 รุ่นใหม่ จำานวน 28 ตัว ที่มอบฟีเจอร์ทรงประสิทธิภาพมากมายในการสร้างแล็ปท็อป

เพื่อให้ผู้คนสามารถเปิดใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อพวกเขาต้องการ และตอบโจทย์ทุกการ

ใช้งานได้อย่างเต็มที่.

ไอที6

ใ



สูงอายุ (Senior Housing Zone) ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หาก

โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและผู้

สูงอายุ รวมถึงประชาชนให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน

สำาหรับโครงการพัฒนา “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-

ธนารักษ์” นั้น เริ่มประเดิมบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข

ทะเบียนที ่สป.623 (บางส่วน) ต.บางปลาม้า อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 20 ไร ่จำานวน 921 ยูนิต ขนาดต่อยูนิต

ไม่ต่ำากว่า 35 ตารางเมตร ใน 3 ระดับราคา ตั้งแต่ระดับราคา 

1.82 ล้านบาท และระดับราคา 1.99 ล้านบาท ไปจนถึงระดับ

ราคา 2.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้

ไฟฟ้า โดยจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้เข้าพักอาศัย และ

จะได้รับสิทธิ์เช่าระยะยาว เป็นเวลา 30 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่

ต่ำากว่า 58 ปี ณ วัน

ที่จองสิทธิ์ และ/หรือ

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป ณ วันที่เข้าพัก

อาศัยจริง และต้องมี

สุขภาพแข็งแรง ช่วย

เหลือพึ่งพาตัวเอง

ได้ดี ไม่มีโรคหรือ

อาการของโรคอันเป็น

อุปสรรคในการเข้าพัก

อาศัยภายในโครงการ 

โดยผู้สูงอายุจะต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อน

จึงจะสามารถเข้าพักอาศัยได้

และสามารถพักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คนต่อยูนิต โดยให้ผู้ท่ีมี

คุณสมบัติหลักเป็นสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คน รวมท้ังสามารถ

ยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามท่ีโครงการกำาหนด หรือยอมรับเงื่อนไข

การขอสินเชื่อจากธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย 

และไม่สามารถซ้ือขายหรือโอนสิทธ์ิการเช่าให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่

ขายคืนให้แก่ผู้บริหารโครงการ แต่หากผู้ได้สิทธ์ิประสงค์จะออกจาก

โครงการก่อนระยะเวลาเช่า 30 ปี หรือเสียชีวิต สิทธ์ิการพักอาศัยจะ

ถูกระงับทันที โดยไม่ตกทอดแก่ทายาท ซ่ึงผู้บริหารโครงการจะมีข้อ

กำาหนดในการคืนเงินของผู้ได้รับสิทธ์ิอยู่อาศัยให้กับผู้รับผลประโยชน์.

ระเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว

ในปี 2564 โดยมีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2563 ที่ไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอาย ุอยู่ที่ระดับ 

17.57% ของประชากรทั้งหมด และหากไปดูสถิติย้อนหลังยังจะพบ

อีกว่า อัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม

ลดลงเรื่อยๆ โดยมีการประเมินว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าหรืออาจจะ

เร็วกว่านั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการขาดประชาชนกลุ่ม

วัยทำางาน นั่นเพราะในสังคมจะมีแต่ผู้สูงอายุ!!

ประเด็นนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง ความท้าทาย ของประเทศไทย 

โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรสวัสดิการเพื่อมารองรับและดูแลผู้

สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะถูกพูดถึงอยู่

บ่อยๆ คงหนีไม่พ้น เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่าง เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี

ความสามารถในการหารายได้และมีเงินออมต่ำา ขณะเดียวกันมี

การประมาณการว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องใช้งบ

ประมาณเพื่อรองรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแตะหลักแสนล้านบาท 

ทำาให้หลายฝ่ายต่างนำาเสนอแนวทางเพื่อรองรับทั้งในส่วนการใช้งบ

ประมาณ และดูแลผู้สูงอายุที่จะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่เพียงแต่การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุผ่าน

เบี้ยยังชีพเท่านั้น แต่ที่ผ่านมารัฐบาลยังได้มีการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีโจทย์สำาคัญคือ การเป็นผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ สำาหรับ

ผู้สูงอายุในประเทศที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจคือ “โครงการที่พักอาศัยผู้สูง

อายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ ด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์และสิ่ง

อำานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุ มี

ระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร นั่นจึง

เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง “กรมธนารักษ์” และ “คณะ

แพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล” ใน

การจัดสร้าง ที่พักอาศัยผู้

สูงอายุ รามา-ธนารักษ์

สันติ พร้อมพัฒน ์

รมช.การคลัง ระบุว่า 

การพัฒนาที่พักอาศัยผู้สูง

อายุ รามา-ธนารักษ์นั้น 

เป็นการนำาที่ดินราชพัสดุ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ที่เล็งเห็นและให้ความสำาคัญกับการดูแลผู้สูง

อายุให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

โครงการดังกล่าวได้มีการเปิดจองเรียบร้อยแล้วและได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจยังสามารถจองได้อยู่ ด้วยเพราะ

พื้นที่ตั้งโครงการมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำานวยความสะดวก ไม่

ว่าจะเป็นอยู่ในทำาเลปลายสายเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว และมีโรง

พยาบาลจักรีนฤบดินทร ์ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่

อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือหาก

กรณีเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิ

ก็สามารถใช้บริการโครงการ

ส่วนขยายห้องตรวจผู้ป่วยนอก 

(Extended OPD) ที่ศูนย์เรียน 

รู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

แบบครบวงจรและบริบาลผู้

ป่วยระยะท้ายได้ เรียกได้ว่า 

สามารถพัฒนาให้เป็น “เมือง

ต้นแบบ” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ได้

“ปัจจุบันที่ดินราชพัสดุจำานวนกว่า 12 ล้านไร ่ได้กระจาย

อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลได้เล็งเห็น

และให้ความสำาคัญในการนำาที่ดินของภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มา 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชน ทั้งการจัดสรรที่ดินเพื่อทำากิน และ

สร้างเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน นับเป็นการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บนที่ดินราชพัสดุให้มีศักยภาพ และยังเป็นโครงการนำาร่องในการ

รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

อีกด้วย”

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนในการปรับจำานวน

ยูนิต และขนาดของพื้นที่ใช้สอยให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดที่ต้องการเข้ามาพักอาศัย

ในโครงการด้วย โดยได้มอบให้บริษัทสถาปนิก

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป ์จำากัด หารือ

ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำากัด 

หรือ ธพส. ปรับเปลี่ยนออกแบบ

ห้องพักใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้พื้นที่

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จะได้อยู่

อาศัยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้ให้ ธพส.เร่งจัดสรรงบประมาณ

ในการดำาเนินงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายใน

โครงการ ภายหลังจากการถมดินในพื้นที ่โดยกำาหนด

จุดสร้างถนนคอนกรีตเข้าในโครงการทั้งถนนเมนหลัก 

และถนนทางเข้าต่างๆ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ กำาหนด

จุดสร้างซุ้ม รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำาเป็น

อื่นๆ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้สูงอายุ

โดยได้ปักธงแบ่งการพัฒนา

พื้นที่ดังกล่าวตามประโยชน์ใช้สอย 

เป็น 3 โซน ประกอบด้วย 1.โซน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูง

อายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วย

ระยะท้าย (Hospice Zone)  2.พื้นที่

สำาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้น 

หรือฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home 

Zone) สำาหรับผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะต้

องพึ่งพิง หรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย และ 3.ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบ

ครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและพื้นที่พักอาศัยสำาหรับผู้

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ

งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 2565 ในวันนี้เป็นวันที่ 

9 ของปี เสียงไล่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา หรือลุงตู่ ของคนไทยหลายๆ คนยังคง

มีมาตลอด ด้วยการสร้างวาทกรรมว่าลุงตู่อยู่มา 7 ปีไม่มี

ผลงาน และอีกวาทกรรมหนึ่งก็คือ ลุงตู่เป็นคนเลว เป็น

คนโง่ ถึงขนาดมีคำาพูดว่า “ผู้นำาโง ่ประชาชนจะตายกัน

หมด” ทั้งสองวาทกรรมนี้ ไม่มีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

สนับสนุนแต่อย่างใด เป็นการพูดลอยๆ ของฝ่ายค้านบาง

คน ในการเขียนข้อความใน Social media บ้าง ในการ

ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นบ้าง หรือบางทีก็ไปโผล่อยู่

ในการอภิปรายในสภา ต้องบอกว่าข้อความที่คนบางคน

ด่าทอต่อว่า แซะ แขวะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้น เป็น

ข้อความที่หยาบคายเกินไป และเป็นข้อความที่ไม่เป็นจริง 

มันทำาให้คนพูดด ู“แย่” หรือบางที่ก็ดู “ต่ำา” และบางทีก็ด ู

“โง่” ที่แน่ๆ ก็คือน่าจะเป็นคนที่มีความ “แค้น” และความ 

“ริษยา” อยู่เป็นแน่แท้

การที่บอกว่านายกรัฐมนตรีอยู่มา 7 ปีไม่มีผลงาน

นั้น อยากถามจริงๆ ว่าคนพูดนั้นไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้าน

เมืองเลยหรือไร หรือว่าอันที่จริงติดตามอยู่ และก็รู้อยู่ว่า

มีผลงาน แต่จงใจบิดเบือนเพื่อจะด้อยค่าการเป็นผู้นำาของ

นายกรัฐมนตรี ถ้าสังเกตดูให้ด ีคำาพูดของพวกเขานั้นมีทั้ง

การบอกว่า “ไม่มีนั่นไม่มีนี่” ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วมี และ

ในบางครั้งเมื่อไม่อาจปฏิเสธการ “มีอยู่” ของบางอย่างก็จะ

บอกว่าสิ่งที่มีอยู่นั้น “ไม่ดี” เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงตลอด 

ก็จะมีคำาถามโง่ๆ ว่า “น้ำาในคลองกินได้เหรอ” เหมือนกำาลัง

จะบอกว่าน่าจะไปทำาอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปดูแลเรื่องการ

ทำาความสะอาดคลอง รัฐบาลหาวัคซีนได้ยี่ห้อใด ยี่ห้อนั้น

ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี วัคซีนยี่ห้อไหนยังไม่ม ีวัคซีนยี่ห้อนั้นก็

จะเป็นวัคซีนเทพ การพัฒนาเรื่อง Logistics พัฒนาอย่าง

มากมาย ไม่ยอมมองหรือมองไม่เห็น การพัฒนาที่อยู่อาศัย

เป็นที่พอใจของประชาชนเป็นจำานวนมาก ประเทศไทยได้

รับการจัดอันดับในระดับสูงเป็นที่หนึ่งบ้าง เป็น Top 10 

Top 5 Top 3 หลายเรื่อง พวกเขาจะไม่รู้ไม่เห็นกันเลย

หรือไร

ส่วนที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเลวนั้น มัน

เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมาก เพราะการบอกว่าใครเลว

นั้นมันคือการกล่าวหา เป็นการหมิ่นประมาท เวลาถามว่า

เลวแบบไหน อย่างไร คือความจริงเชิงประจักษ์ที่แสดงว่า

นายกรัฐมนตรีเป็นคนเลว ก็บอกไม่ได ้นอกจากกล่าวหาว่า

นายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จการ ใช้อำานาจ ใช้กฎหมายจัดการ

กับคนที่คิดต่าง ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีในเวลานี้มาจากการ

การลงคะแนนเสียงในสภาตามครรลองของรัฐธรรมนูญ 

และนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อำานาจรังแกใคร ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างไร คนที่ถูกจับก็

เพราะทำาผิดกฎหมาย ไม่ใช่คนที่คิดต่างอย่างที่พูดกัน ถ้า

คิดต่างแต่ไม่ได้ทำาผิดกฎหมายก็ไม่มีใครถูกลงโทษแต่อย่าง

ใด ดังนั้นการพูดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเลวนั้นมันเกิน

ไปจริงๆ สำาหรับคนบางคนที่ติดตามการทำางานของนายก

รัฐมนตรีมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

ส่วนคำาพูดที่ว่านายกรัฐมนตรีเป็น “คนโง่” นั้น ก็

เป็นการกล่าวหาที่ไม่ดูความจริงกันเลย นายกรัฐมนตรี

เป็นคนเรียนเก่งแค่ไหน อย่างไร ไปดูประวัติใน Google ก็

สามารถที่จะรู้ได ้ส่วนการรับราชการของนายกรัฐมนตรี

นั้น ท่านก็ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งตามครรลองของการรับ

ราชการมาจนถึงการได้ตำาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ถ้า

หากคนโง่ได้ขึ้นมาถึงตำาแหน่งขนาดนี้ แสดงว่าระบบของ

ประเทศไทยเราคงจะแย่มากๆ จริงอยู่คนเราไม่ได้เก่งไป

ทุกเรื่อง แต่คนที่มีภาวะผู้นำาย่อมต้องรู้ว่าจะต้องใช้งานใคร 

มอบหมายงานอะไรให้ใคร อย่างเช่น เรื่องของการจัดการ

กับ COVID-19 นั้น ท่านก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท่านก็ปรึกษาบรรดาเจ้าสัว นักธุรกิจ

สาขาต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 

ดังนั้นประเทศไทยจึงสามารถจัดการเรื่อง COVID-19 ได้

ดีจนเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และเรามีโครงการ

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากมายเป็นที่พอใจของประชาชน

จำานวนมาก

ถ้าหากฝ่ายค้านทำาได้แค่นี้ก็อย่าหวังว่าจะไล่ลุงตู่ได ้

จากการสำารวจของหลายสำานัก แม้ว่าประชาชนจำานวนมาก

บอกวา่ยงัไมอ่าจตดัสนิใจไดว้า่จะเลอืกใครเปน็นายกรฐัมนตรี 

แต่สำาหรับคนที่เลือกแล้วนั้น ชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังคง

เป็นอันดับหนึ่งอยู ่ถ้าหากฝ่ายค้านต้องการจะไล่ลุงตู่คงต้อง

ทำางานหนักกว่านี้ ต้องมีความพยายามหา “สิ่งไม่ดีที่มีความ

จริงเชิงประจักษ์เป็นหลักฐาน” มาพูดให้ประชาชนฟัง ที่

ผ่านมามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปหลายครั้งแล้ว ก็ไม่เห็น

ว่าจะทำาอะไรนายกรัฐมนตรีได้ ก่อนจะอภิปรายก็บอกว่ามี

หมัดเด็ด แต่พอถึงเวลาที่มีการอภิปรายจริงๆ ก็ไม่มีอะไร

ให้ประชาชนได้เห็นการทำางานที่มีคุณภาพของฝ่ายค้าน คง

ต้องทำางานหนักกว่านี้หน่อยนะ ไม่เช่นนั้นความพยายามแก้

รัฐธรรมนูญจนได้บัตรเลือกตั้งสองใบอาจจะทำาให้ผิดหวังก็ได้

นะ หรือว่าจะหวังจากการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่า  

8 ปีของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นจะสิ้นสุด

ลงในปี 2565 นี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำาให้ยุติการเป็น

นายกรัฐมนตรีได้ แต่ถ้าหากตีความว่า 8 ปีอยู่ถึง 2568 หรือ 

2570 ลุงตู่ก็จะอยู่ต่ออีกนาน

ดูให้ดีๆ นะว่าลูงตู่อยู่ 7 ปี ไม่มีผลงานจริงหรือ

กล่าวหาว่าลุงตู่เป็นคนเลว ช่วยนำาเสนอเป็นรูป

ธรรมหน่อยนะ

ลุงตู่โง่ยังไง เอาความจริงเชิงประจักษ์มาแสดง

หน่อยนะ...ไม่งั้นลุงตู่อยู่นานนะจ๊ะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ลุงตู่อยู่ต่อ...รอนานหน่อยนะ

Senior Complex‘รามา-ธนารักษ์’ปูพรมสังคมสูงวัย

ตั้

ป

ารแบ่งปันความปรารถนาดีและส่งต่อความช่วย

เหลือให้ผู้อื่นในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการ

เฉลิมฉลอง จะช่วยสร้างพลังบวกให้แก่ทั้งผู้ให้และ

ผู้รับ ขณะเดียวกัน ในปี 2564 เป็นต้นมา บริษัท 

ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ขานรับนโยบาย 

“No Gift Policy” จัดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม ่เป็น

พลังใจให้สังคม” เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ร่วมส่งความสุขและส่งพลังใจคืนสู่สังคม ผ่านการบริจาค

สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ เนื่องในเทศกาล

ปีใหม่ 2565 โดยเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณใน

การบริจาคตลอดทั้งโครงการ 

นายเทพรัตน ์เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก 

กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ขานรับนโยบาย No Gift Policy 

ในทุกระดับขององค์กร เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนั้นในโอกาสเทศกาลปี

ใหม่นี้ เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้จัด “โครงการเปลี่ยนของขวัญปีใหม ่

เป็นพลังใจให้สังคม”

โดยนำางบประมาณที่ใช้จัดทำาของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้

ผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นการบริจาคงบประมาณดังกล่าวแก่

องค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้เสียและพันธมิตรทางธุรกิจที่เคยได้รับของขวัญจากเอ็กโก 

กรุ๊ป มาร่วมแบ่งปันและส่งต่อความสุข ด้วยการร่วมเลือกองค์กร

สาธารณกุศลและมูลนิธิที่ประสงค์ให้เอ็กโก กรุ๊ป นำางบประมาณไป

บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป”

โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม ่เป็นพลังใจให้สังคม” 

จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2565                  

โดยผู้มีส่วนได้เสียหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป 

สามารถร่วมส่งต่อพลังใจให้สังคม โดย

ร่วมเลือกองค์กรสาธารณกุศลและ

มูลนิธิที่ประสงค์ให้เอ็กโก กรุ๊ป บริจาค

งบประมาณได้ที่เว็บไซต์ https://bit.

ly/stakeholderpalungjai หรือสแกน                

QR Code ตามแนบในเว็บไซต์ดัง

กล่าว

โดยจะมีกิจกรรมให้ร่วม

เล่นเกมรับโควตา “พลังใจ” ซึ่งจะ

เปลี่ยนเป็นจำานวนเงินบริจาคและ

สามารถเลือกองค์กรสาธารณกุศล

และมูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุน

ได้ จากนั้นเอ็กโก กรุ๊ป จะส่งมอบ

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน

งานขององค์กรสาธารณกุศลและ

มูลนิธินั้นๆ ต่อไป โดยมีทั้งหมด 9 

แห่ง ได้แก ่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำาพุ, โรงพยาบาลสงฆ์, รามาธิบดี

เพื่อโรงพยาบาลชุมชน, มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, มูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิสงเคราะห์

เด็กอ่อนพญาไท, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า.

ก

เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 Life and City

วลาที่นึกถึงเขตปทุมวันในกรุงเทพฯ ที ไร ภาพของย่าน

เศรษฐกิจใจกลางเมืองจะปรากฏขึ้นมา ศูนย์การค้าชั้นนำา

มากมายให้เดินช็อปกันเพลิดเพลิน ตั้งแต่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ 

สยามดิสคัฟเวอร่ี สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เกษร 

พลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม ยังไม่นับรวมร้านค้าอีกหลาย

พันร้านในสยามสแควร์ เป็นเดสติเนชันที่ไม่ว่าคนไทยและนักท่อง

เที่ยวต่างชาติต้องแวะเวียนมาไม่ขาดสาย การจราจรในพื้นที่หนา

แน่นทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์รถเข้า-ออกห้างขวักไขว่

แต่อีกมุมหนึ่ง เขตปทุมวันเผชิญปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 และมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงยิ่งขึ้น 

เนื่องจากสภาพพื้นที่เต็มไปด้วยตึกสูงเบียดเสียดกัน และไอเสียจาก

รถยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่นใน 

กทม.ยังหนักหน่วงท่ามกลางวิกฤตโควิด  ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ                                                                            

(คพ.) ยืนยันว่า การคมนาคมขนส่งเป็นตัวการใหญ่ทำาให้เกิดฝุ่นพิษ  

PM 2.5

ที่น่ากังวลแม้แต่ในช่วงโควิดที่ภาครัฐออกมาตรการให้ทำางาน

ที่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

ฝุ่นพิษก็ไม่ได้น้อยลงอย่างที่คิด เพราะจากการรวบรวมข้อมูลค่าฝุ่น 

เฉพาะในกรุงเทพฯ ประจำาปี 2563 ของ Rocket Media Lab ก็พบว่า 

ตลอดทั้งปีมีวันที่คนกรุงเทพฯ จะได้อยู่กับวันที่มีคุณภาพอากาศดี ค่า

ฝุ่นจิ๋วเฉลี่ยทั้งวันต่ำากว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพียง 71 วัน

เท่านั้น ไม่ถึง 20% หรือเพียง 1 ใน 5 ของทั้งปี ส่วนช่วงเวลาที่เหลือ 

ค่าฝุ่นที่สูดดมเข้าไปมีทั้งคุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงคุณภาพ

อากาศเริ่มมีผลกระทบ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ  

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM  2.5 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2564 จากการสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ประจำา

ปี 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ 

กทม.มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 45 วัน มีข้อจำากัดในการแก้ปัญหาฝุ่น

จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และงบ

ประมาณ ซึ่งฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐานเป็นมลพิษอากาศ ส่งผลให้ผู้คนเจ็บ

ป่วย ทั้งหัวใจ หลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง มะเร็ง จาก

สารพิษที่เกาะมากับฝุ่น

ภายใต้สถานการณ์สุขภาพคนกรุงที่น่าวิตก จึงมีความพยายาม

ขับเคลื่อนสร้างต้นแบบการจัดการมลพิษในเมืองของกรมควบคุม

มลพิษ สำานักงานเขตปทุมวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิชาการ

เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ประกอบ

การศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ที่สมัครใจกอบกู้วิกฤต ร่วมกันพัฒนา 

โครงการ “อากาศสะอาดเขตปทุมวัน” หรือ “ปทุมวันโมเดล” เพื่อ

เป็นแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ออกแบบการลดมลพิษอากาศสำาหรับ

ทดลองทำาพื้นที่มลพิษต่ำา (Low Emission Zone - LEZ) ในพื้นที่สยาม 

เขตปทุมวัน โดยได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดที่เคยนำาไปใช้ในบาง

พื้นที่ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2551 แม้ช่วงแรกจะ

เผชิญอุปสรรค แต่ประสบผลสำาเร็จก่อนขยายใช้ทั่วเมืองในทุกวันนี้  

เบญจมาภรณ ์ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงปทุมวันโมเดลที่ทดลองดำาเนินการ

ว่า โครงการทดลองนี้จะทำาตั้งแต่ถนนพระราม 1 จากแยกปทุมวันต่อ

เนื่องมาบรรจบแยกราชประสงค์ เพื่อสร้างถนนอากาศสะอาด โดย

ไม่มีการปิดถนน แต่เน้นจำากัดรถยนต์มลพิษสูงให้หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ 

โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจำากัดแหล่งกำาเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น 

ห้างสรรพสินค้ามีมาตรการลดมลพิษจากยานพาหนะที่เข้าห้าง ส่วน

เขตปทุมวันมีมาตรการคุมมลพิษทางอากาศในพื้นที่สยาม เพิ่มความถี่

ในการล้างและดูดฝุ่นถนน กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดควันดำารถยนต์

ดีเซลในพื้นที่สยาม ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตรวจวัดควันดำา

รถยนต์ที่ออกจากอู่ นอกจากนี้ จะช่วยกันขอความร่วมมือให้ใช้รถเท่า

ที่จำาเป็นเพื่อลดฝุ่นในพื้นที่ ให้ช่วยกันบำารุงรักษาเครื่องยนต์ และเร่ง

ให้ความรู้ แนะนำาวิธีป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดผล 

กระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

“ตั้งแต่เดือนธันวาคมเข้าฤดูหนาวจนถึงขณะนี้ ปัญหา

ฝุ่น PM 2.5 กลับมา มีหลายวันที่คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นละอองขนาด

เล็กเข้าไป แต่คนส่วนหนึ่งไม่สนใจ เพราะกังวลกับสถานการณ์ระบาด

โควิด แม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่ก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพราะขนาดของฝุ่นเล็กมาก รอดพ้นหน้ากากเข้า

จมูกได้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ไม่ใช่ปัญหาเล็ก และ

เป็น 1 ใน 10 ประเด็นทิศทางสุขภาพคนไทยที่น่าจับตาในปี 2565 นี้ 

จากรายงาน ThaiHealth Watch 2022 ซึ่งต้องกระตุ้นให้ทุกคนตระ 

หนักถึงปัญหา เพราะเป็นภัยที่ใกล้ตัวมาก”  เบญจมาภรณ์กล่าว 

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.ระบุว่า เขตปทุมวันเป็นพื้นที่มี

รายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง จราจรคับคั่ง แม้จะไม่ได้

ปริมาณสูงเท่าพระราม 2 หนองแขม คลองสามวา ลาดกระบัง และ

ดินแดง ที่จัดอยู่ในโซนพื้นที่เฝ้าระวังและลดผลกระทบฝุ่น PM 

2.5 อย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ค่าฝุ่นไม่น้อยหน้า สสส.และ

ภาคีเครือข่ายจึงผลักดันการป้องกันและแก้ปัญหาผ่าน “ปทุมวัน

โมเดล” เน้นการลดมลพิษจากยานพาหนะต่างๆ เป็นหลัก เพื่อ

สร้างพื้นที่มลพิษต่ำาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งกำาเนิด PM 

2.5 ในเมืองใหญ่ที่สำาคัญคือรถยนต์ โครงการนี้มีการแต่งตั้งคณะ

ทำางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทดลองโครงการ และจะเร่ง

สรุปผลการลดปลดปล่อยมลพิษในเขตปทุมวัน เพื่อจะได้พิจารณาว่า

จะดำาเนินการต่ออย่างไร

เธอยืนยันเรื่องฝุ่นพิษเป็นประเด็นสำาคัญทุกภาคส่วน ภาครัฐ 

และ กทม. จะต้องทำางานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ใครจะเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.คนใหม่ ทิ้งปัญหานี้ ไม่ได้ ถ้ามีนโยบายเรื่องลดฝุ่นพิษชัดเจน เชื่อ

ว่าคนกรุงจะให้ความสนใจ นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดจะ

ผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดให้สำาเร็จ เป็นอีกกลไกแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่กับเมืองใหญ่อย่าง 

กรุงเทพฯ มาหลายปี มีคนเจ็บป่วยเสียชีวิตสังเวยอากาศพิษทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมจากการสะสมสารพิษของฝุ่นจิ๋วในร่างกาย เป็น

โจทย์ใหญ่ที่ทุกพื้นที่ต้องช่วยกันหาทางแก้ไข ไม่เฉพาะเขตปทุมวัน 

เพื่อให้คนกรุงสูดอากาศได้เต็มปอด ไม่จมกับฝุ่นพิษซ้ำาซากทุกปี.

‘ปทุมวันโมเดล’ แก ้�� ��� �้นแ�����นท��มล������� �� ��� �้นแ�����นท��มล�������

เ

4 ทุ่งดอกไม้ในกรุงเทพฯ สวยตระการตา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำานักสิ่งแวดล้อม 

เนรมิตทุ่งดอกไม้กลางสวนสาธารณะ ภายใต้กิจกรรม “เทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร” 

(Bangkok Flora Festival) ในสวนสาธารณะ

ของ กทม. 4 แห่ง ในช่วงระหว่างเดือน 

ม.ค.ถึง ก.ค.2565 ดังนี้ เดือน ม.ค. เทศกาล

ชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ สวนวชิรเบญจทัศ 

เขตจตุจักร, เดือน มี.ค. เทศกาลชมดอกผัก

เสี้ยนฝรั่ง ณ สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขต

ลาดกระบัง, เดือน พ.ค. เทศกาลชมทุ่งดอก

ดาวกระจายหลากสี ณ สวนป้อมมหากาฬ 

เขตพระนคร และเดือน ก.ค. เทศกาลชมทุ่ง

ดอกเวอร์บีน่า ไฟเนส ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร พันธุ์ ไม้ทั้งหมดเป็นการขยายพันธุ์ พร้อม

คัดเลือกพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเดือน รวม 1.6 แสนต้น ร่วมชมทุ่ง

ดอกไม้ทั้ง 4 แห่งได้ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

กทม.แจกสมุนไพรฟรีที่ 37 สวนสาธารณะ

ปีใหม่ 2565 กรุงเทพมหานครชวนคนเมืองปลูกสมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่มี

สรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี ้ สำานักสิ่งแวดล้อมจัดมอบให้ 60,000 ต้น อาทิ ฟ้า

ทะลายโจร กระชาย โหระพา ตะไคร้ ชะพลู ขิง ผักแพว ฯลฯ สามารถขอรับพืชสมุนไพรและ

พืชผักสวนครัว คนละไม่เกิน 5 ต้น ได้ที่สวนสาธารณะของ กทม. 37 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.

65 เป็นต้นไป  ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. หรือจนกว่าต้นไม้จะหมด ณ อาคารสำานักงาน

ของสวนสาธารณะ หรือจุดแจกที่สวนสาธารณะจัดไว ้อาทิ สวนหลวง ร.9,   สวนวชิรเบญจ

ทัศ, สวนลุมพินี, สวนเสรีไทย, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร, สวนเบญจกิติ, 

สวนจตุจักร, สวนวารีภิรมย์, สวนนวมินทร์ภิรมย์, สวนบางแคภิรมย์, สวนธนบุรีรมย์, สวน

กีฬารามอินทรา, อุทยานเบญจสิริ, สวนรมณีนาถ, สวนสาธารณะสันติชัยปราการ, สวนราษฎร์

ภิรมย์, สวนจรัญภิรมย์ และสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ 

นวัตกรรมใหม่ตู้แยกขวดพลาสติก ‘คนตาบอด’

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดโครงการสนามการเรียนรู้

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) เฟ้นหาเด็กและเยาวชนเป็นนวัตกรรุ่

นใหม่สร้างอนาคตการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้

าในประเทศไทย หนึ่งในนวัตกรรมน่าสนใจคือ ตู้

แยกขวดพลาสติกสำาหรับคนตาบอด  โดยทีมฟูริน                                                  

นวัตกรรมของผู้พิการทางสายตา มี 2 ส่วนคือ 

ทางเดินและตัวเครื่อง ช่วยให้ผู้พิการทางสายตารู้

ตำาแหน่ง แยกประเภทขยะ และทิ้งขยะพลาสติก

ได้ง่ายขึ้น ทีมใช้ระยะเวลาในการทำา 8 เดือน และ

จะพัฒนาผลงานต่อไป เพื่อสามารถแยกขวด

พลาสติกหลากหลายชนิดมากขึ้น จะพัฒนาระบบ

ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการขยะช่วยคืนชีพขยะพลาสติกให้มีคุณค่า 

ลดปัญหาขยะล้นเมือง สนใจนวัตกรรมอื่นๆ ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติม www.facebook.com/

TheElectricPlaygroundThailand

เปิด 5 จุดเสี่ยงทางถนนเขตคันนายาว

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.เขตคันนายาว กล่าวว่า เขตเดินเท้าตรวจพื้นที่สำารวจสภาพถนน 

พบจุดเสี่ยงอันตราย และจุดที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุทางถนน  5 จุด ได้แก่ จุดถนนรัชดาฯ-

รามอินทรา บริเวณแยกหน้าตลาดขายต้นไม้ เกิดการเฉี่ยวชนบ่อย แนวทางแก้ไขตีเส้นจราจรแบ่ง

เลนถนนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังและมีป้ายเตือนให้ชะลอความเร็ว   จุดถนนเสรีไทย 

บริเวณกลับรถหน้าบริษัท มนตรีทรานสปอร์ตฯ เพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณจุดกลับรถและทำาป้าย

เตือนชะลอความเร็ว ถนนเสรีไทย บริเวณสี่แยกอมรพันธ์ ถนนเสรีไทยตัดถนนสวนสยาม ได้ตีเส้น

จราจรแนวจอดรถให้ชัดเจนและเพิ่มป้ายเตือนห้ามฝ่าสัญญาณไฟจราจร ถ้าฝ่าฝืนจับปรับตาม

กฎหมายที่กำาหนด  ถนนคู้บอน บริเวณปากซอยคู้บอน 31 ติดตั้งป้ายเตือนจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ครั้ง และจุดถนนรามอินทรา บริเวณปากซอยรามอินทรา 67/1 ขับรถเร็วเกินกำาหนด ขับรถ

โดยประมาท แก้ไขติดตั้งป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางผ่านทั้ง 5 

จุด เพิ่มความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ

เพื่อนร่วมทาง ทั้งนี้ เขตจะเร่งแก้ไขปัญหาส่วนที่สามารถดำาเนินการได้เอง และจะประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในส่วนที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบต่อไป

ขยะพลาสติกฟู้ดเดลิเวอรีทะลัก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดโควิด-19 ต้น

ปี 2563 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงจากมาตรการล็อกดาวน์และการทำางานจาก

ที่บ้าน การไม่อนุญาตนั่งทานในร้านอาหาร ประชาชนใช้

บริการ  Food delivery ส่งผลปริมาณขยะพลาสติกเพิ่ม

ขึ้น ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ถุงร้อน-เย็น ถุงเครื่องปรุง ช้อน ส้อม มีดพลาสติก แก้ว

พลาสติก หลอด เป็นต้น จากความร่วมมือของ คพ. กับ

เจ้าของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการส่งอาหาร ได้แก่ LINE 

MAN, Grab, Food Panda และ Lala move ตั้งแต่ ก.ย.

63 ได้ปรับแพลตฟอร์ม Auto opt - out ไม่ให้มีการแจก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สั่งอาหารปฏิเสธไม่รับพลาสติกแบบ

ใช้ครั้งเดียวแบบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันบริการส่งอาหาร ส่งผลให้การบริโภคพลาสติกแบบใช้

ครั้งเดียวลดลงเฉลี่ย 20% 

อย่างไรก็ตาม การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงเพิ่มสูง อีกทั้ง Food delivery สะดวก

สบาย และมีร้านอาหารให้เลือกมากขึ้น มีโปรโมชั่นลดราคาอาหาร บริการส่งฟรี อีกส่วนผู้

ประกอบการร้านค้าเคยชินในการแจกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอยู่ ประชาชนร่วมลดขยะ

พลาสติกได้ โดยเลือกไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หากจำาเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

สามารถคัดแยก ล้างทำาความสะอาด เพื่อรวบรวมสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือบริจาคให้

โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) การจัดการขยะพลาสติกต้องเริ่มตั้งแต่

ต้นทาง (ผู้ผลิต) กลางทาง (ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านอาหาร) และปลายทาง (การรีไซเคิล) 

เพื่อคัดแยกและนำาพลาสติกที่ใช้แล้วนำากลับไปใช้ประโยชน์อีกให้มากขึ้น.

ศูนย์การค้าในปทุมวันร่วมออกแบบการลดมลพิษทางอากาศ พื้นที่ปทุมวันเต็มไปด้วยแหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง

มลพิษจากยานยนต์ แหล่งกำาเนิดฝุ่น PM 2.5 ในเมือง ปทุมวันโมเดลสร้างถนนอากาศสะอาด มลพิษต่ำา

ปทุมวันแหล่งรวมแฟชั่นในกรุงเทพฯ
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • มาโน โพลกิง กุนซือ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย 

ยอมรับเข้าใจสถานการณ์ หลังล่าสุดการแข่งขันฟุตบอล

อินเตอร์เนชั่นแนล “เอ” แมตช์  ในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนมกราคม 

ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคูเวต จะต้องเลื่อนไปในช่วงเดือน

มีนาคมแทน โดยรอการยืนยันข้อตกลงใหม่ระหว่างสมาคม

ตามแผนเดิม สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้

ดำาเนินการประสานงานกับทาง

สมาคมฟุตบอลคูเวต ซึ่งเป็น

หนึ่งในประเทศที่สามารถ

เดินทางเข้าประเทศไทย

ได้ภายใต้ โครงการเทสต์

แอนด์ โก (Test & Go) เปิด

ประเทศของรัฐบาล เพื่อ

จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่น

เครื่องในวันที่ 27 และ 30 

มกราคม 2565 ก่อนที่จะมีการ

ระงับการเข้าประเทศแบบเทสต์

แอนด์ โก โดยให้มีการกักตัว  7  วัน  เพื่อป้องกัน

การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์  โอมิครอน

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ เองได้มีแผน

รองรับเรื่องการจัดการอุ่นเครื่อง และวางแผนว่า

จะโยกการอุ่นเครื่องดังกล่าวไปจัดในช่วงฟีฟ่าเดย์ 

เดือนมีนาคม ซึ่งกำาลังประสานงานกับทีมชาติคูเวต  

และอยู่ระหว่างรอการยืนยันอีกครั้ง

“ผมพูดเสมอว่า ผมเองอยากให้ทีมชาติได้

แข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์เพื่อเพิ่มคะแนนในฟีฟ่าแรง 

กิง และเป็นโอกาสดีที่จะเรียกนักเตะใหม่มาทดสอบ 

เพราะมันสำาคัญมากสำาหรับการยกระดับทีมขึ้นไป” มา

โนกล่าว

“แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิดภายในประเทศ

ตอนนี้ ที่ตัวเลขจำานวนผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่าง

ต่อเนื่อง สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญกว่า และต้องมา

ก่อนสิ่งอื่นใด ณ เวลานี้ ผมเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมด

เป็นอย่างดี บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้ และ

เราเองต้องการให้มีแมตช์ โดยที่มีแฟนบอลเข้ามาชม

ที่สนาม”

กุนซือที่เพิ่งพาทีมช้างศึกคว้าแชมป์ฟุตบอล

ชิงแชมป์อาเชียนยังกล่าวต่ออีกว่า “มองในแง่ดี อีก

อย่างคือ สโมสรในไทยลีกจะได้มีการทำางานอย่าง

ต่อเนื่อง ผมเองยังคงทำางานหนัก และมันทำาให้

ตัวผมมีเวลามากขึ้นในการมองหานักเตะใหม่ 

ได้พูดคุยกับเหล่าสตาฟฟ์โค้ช ผู้จัดการทีม 

และนักเตะในแต่ละสโมสร”

“เรื่องการให้ โอกาส ตอนนี้ผมเอง

ก็ทำางานร่วมกับโค้ชโย่ง วรวุธ ศรีมะฆะ 

เรื่องการใช้งานนักเตะดาวรุ่ง ที่นอกจาก

ทีมชุดใหญ่แล้วจะมีรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

ด้วย แน่นอนว่าตัวผมเองเป็นโค้ชที่พร้อม

ให้ โอกาสดาวรุ่งเสมอ หากพวกเขาทำาผล

งานได้ดีผมเองพร้อมให้ โอกาสพวกเขามา

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และได้ โอกาสกับ

ทีมชาติไทย แต่เราต้องทำางานให้สอดคล้อง

กัน ทั้งสำาหรับทีมชุดใหญ่ และทีมรุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี”

สำาหรับฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมีนาคม 

จะเป็นช่วงระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 

2565.

ทัพขนไก่เปิดศักราชแบ่ง2ชุด

ลุยแข่งขัน3รายการติดต่อกัน

ไทยโพสต์ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะ

กรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ และนายก

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงการ

แข่งขันแบดมินตันของทัพนักกีฬาแบดมินตันในปี 2565 ว่า 

“เปิดศักราชปี 2565 ทัพนักแบดไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด 

แต่ละชุดแข่ง 3 รายการติดต่อกัน ชุดแรกลงแข่งที่ประเทศ

อินเดีย 3 รายการ โดยเริ่มที่ การแข่งขันโยเน็กซ์-ซันไรส์ 

อินเดีย โอเพ่น 2022 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 

ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.2565 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

ต่อด้วยรายการอินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ทัวร์นา

เมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 300 ระหว่างวันที่ 18-23 ม.ค.2565 ที่

เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย และปิดท้ายด้วยรายการโอดิชา 

โอเพ่น 2022 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 100 ระหว่างวันที่ 

25-30 ม.ค.2565 ที่เมืองคัตแทค ประเทศอินเดีย

โดยชุดนี้จะนำาทีมโดย “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์, 

“พูม” อดุลรัตน์ นามกูล, “เมย์” ศุภนิดา เกตุทอง, “มูนา” 

เบญญาภา กับ “อันนา” นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด โดย 

“ครีม” บุศนันทน์ จะลงแข่งเพียงรายการระดับซูเปอร์ 500 

เพียงรายการเดียวแล้วเดินทางกลับ ส่วนนักกีฬาที่เหลือจะ

ลงแข่งต่ออีก 2 รายการติดต่อกันก่อนเดินทางกลับ ขณะที่ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน

ทัพนักกีฬาดาวรุ่งอีกชุดจะไปทำาการแข่งขันในยุโรป 

3 รายการติดต่อกัน เริ่มจาก 2 รายการแรกเป็นรายการ

ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการโยเน็กซ์ เอสโตเนียน 

อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ระหว่างวันที่ 13-16 ม.ค.2565 ที่

เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย, รายการวิคเตอร์ สวีดิช 

โอเพ่น 2022 ที่เมืองอุปซอลา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ

ปิดท้ายด้วยรายการวิคเตอร์ ยูเครน โอเพ่น 2022 ที่เมือง

เคียฟ ประเทศยูเครน เป็นรายการระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

ชาลเลนจ์

“สำาหรับการแข่งขันในประเทศของปี 2565 นั้น จะเริ่ม

ต้นด้วยการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ไทยแลนด์ 

โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัด

สงขลา ซึ่งกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่                                               

8-16 ม.ค.2565 ร่วมกับชนิดกีฬาอื่น 

ทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา โดยเฉพาะการ

แข่งขันแบดมินตัน กำาหนดจัดแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2565 ณ ชั้น 3 

อาคารกีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ต่อด้วยการแข่งขัน

แบดมินตันรายการบีบีจี ปรินเซสคัพ 2021 

เก็บคะแนนระดับเลเวล 2 ณ รอยัล พารา

กอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารา

กอน ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค.2565, การ

แข่งขันแบดมินตันรายการบีทียู-แกรนูลาร์ 

หลี่หนิง แชมเปียนชิพส์ 2022 เก็บคะแนน

สะสมในระดับเลเวล 2 ระหว่างวันที่ 16-

21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี”

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าว

เพิ่มเติมถึงความพร้อมของความร่วมมือ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์

เกมส์ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ว่า “การแข่งขันไทยแลนด์ 

โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งกำาหนด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565 เป็นความร่วมมือ

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย กับ

ภาคีสมาคมกีฬา 14 ชนิดกีฬา และจังหวัดสงขลา เพื่อส่ง

เสริมการออกกำาลังกาย และยกระดับการแข่งขันกีฬาสูง

อายุของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐาน รวมถึงขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกีฬาสูงอายุของภาครัฐ ซึ่งจะมี

ทัพนักกีฬากว่า 4,000 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยเจตนาว่า

กีฬาต้องเป็นกิจกรรมของคนทุกวัย มิใช่จำาเพาะแต่การแข่งขัน

เพื่อความเป็นเลิศเท่านั้น การกีฬาจึงเป็นกิจกรรมกีฬาสำาหรับ

คนทุกวัยที่ต้องการให้ประชากรทุกกลุ่มวัยได้มีการเล่นกีฬา

และแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

“ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขันไทยแลนด์ 

โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ และคณะผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขัน   

กีฬาสูงอายุที่เป็นแบบแผนและเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มระบบการแข่งขันกีฬา

รุ่นต่างๆ ของไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ เป็นมิติใหม่ของ

การกีฬาไทยที่สอดคล้องตามความก้าวหน้าในกิจกรรมกีฬา

ของสากล ขอขอบคุณจังหวัดสงขลา คณะกรรมการการ

แข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีนโยบายส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนากีฬา และจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อคนทุก

วัย”

“สำาหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งหมด 14 ชนิด

กีฬา ประกอบด้วย กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล เพาะ

กาย ลีลาศ ฟุตบอล เกทบอล กอล์ฟ เปตอง เซปักตะกร้อ 

ว่ายน้ำา เทเบิลเทนนิส เทนนิส วู้ดบอล และ 1 กีฬาสาธิต คือ 

กระดานยืนพาย สำาหรับการแข่งขันแบดมินตัน กำาหนดจัด

แข่งขันระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ชั้น 3 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ โดยมีนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกว่า 160 คน 

จึงขอเชิญชวนแฟนๆ แบดมินตันที่สนใจเข้าชมและส่งกำาลัง

ใจได้ในช่วงเวลาดังกล่าว”. 

สวินดอน • “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิ

ตี ถึงแม้ไม่มีเป็ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม

และผู้เล่นทีมชุดใหญ่ 7 คน เนื่องจากปัญหา

โควิด-19 แต่พวกเขาเอาตัวรอดสบายๆ 

ด้วยการอัดสวินดอน ทีมลีกทู 4-1 ในศึกฟุต

บอลเอฟเอคัพ รอบสาม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่

ผ่านมา

โรดอฟโฟ บอร์เรลล์ ลงมาทำาหน้าที่ผู้

จัดการทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกแทน เนื่องจาก 

เป็ป กวาร์ดิโอลา และผู้ช่วย ฮวน มานูเอล 

ลีโย รวมถึงทีมงานอีก 14 คนตรวจพบว่า

ติดเชื้อโควิด-19

“พวกเราติดต่อกันในช่วงพักครึ่งเวลา 

มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนื่องจากทุก

อย่างนั้นพวกเราวางแผนกันไว้อยู่แล้ว” 

บอร์เรลล์กล่าวถึงการติดต่อกับกวาร์ดิโอลา 

“เขามั่นใจพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผม 

แต่เป็นทีมงานทุกคน”

แม้จะมีปัญหาโควิด แต่แมนเชสเตอร์ 

ซิตี ยังสามารถจัดผู้เล่นชุดที่แข็งแกร่งลงไป

ได้ โดยเปลี่ยนแปลงจากชุดชนะอาร์เซนอล

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียง 4 คน นำา

ทีมโดย ไคล์ วอล์กเกอร์ ตัวทีมชาติอังกฤษ 

และกัปตันทีม อิลคาย กุนโดกัน

ทั้งสองทีมห่างชั้นกัน 71 อันดับบน

ตารางพีระมิดของฟุตบอลลีกอังกฤษ ซึ่งทีม

เยือนจากแมนเชสเตอร์ก็แสดงให้เห็นความ

เหนือชั้นอย่างรวดเร็ว

โคล พาลเมอร์ เป็นดาวรุ่งหนึ่งในไม่

กี่คนที่ได้รับโอกาสลงสนามในแมตช์นี้ และ

เขาเป็นคนเปิดบอลให้แบร์นาโด ซิลวา ยิง

ให้ซิตีออกนำาตั้งแต่นาทีที่ 14 และเป็นคนยิง

ประตูปิดท้ายในนาทีที่ 82

“เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างยอด

เยี่ยมอย่างที่พวกเราทุกคนได้เห็นกันแล้วใน

แมตช์นี้” บอร์เรลล์กล่าวถึงพาลเมอร์ ซึ่ง

เป็นผู้เล่นที่ขึ้นมาจากศูนย์ฝึกแมนเชสเตอร์ 

ซิตี อคาเดมี เช่นเดียวกับฟิล โฟเดน

“เขายังสามารถพัฒนาได้อีกมาก เขา

เป็นผู้เล่นที่มากพรสวรรค์ หวังว่าในไม่ช้านี้

เขาจะสามารถลงมาเล่นได้มากขึ้นเหมือน

กับที่เคยเกิดขึ้นกับฟิล โฟเดน เมื่อ 2-3 ปีที่

ผ่านมา”

ทางด้าน เบน การ์เนอร์ ผู้จัดการทีม

สวินดอน ทีมจากลีกทู หรือระดับดิวิชั่น 4 

เดิม กล่าวว่า “ผมภูมิใจมากๆ พวกเขาเป็น 

1 ใน 3 ทีมที่ดีที่สุดของโลกในเวลานี้ มัน

เป็นการเดินทางที่ดีในฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ 

เป็นค่ำาคืนที่เยี่ยมยอดสำาหรับแฟนบอล”

“พวกเรากำาลังทำางานกันอย่างหนัก 

พยายามที่จะปรับปรุง” การ์เนอร์กล่าว “นี่

เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เล่นกับทีมระดับนี้ แต่

เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือการเล่นใน

ลีกทู และการพยายามพาทีมขึ้นชั้น”

“บรรดานักเตะที่ลงไปเล่นในวันนี้น่า

จะเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมสำาหรับ

พวกเขา ผมหวังว่าจะมีสัก 2-3 คนที่จะ

ได้ไปต่อ และมีโอกาสขึ้นไปเล่นในระดับ

พรีเมียร์ลีก” ผู้จัดการทีมสวินดอนกล่าวใน

ที่สุด.

บอร์เรลล์ชื่นชมดาวรุ่งจากอคาเดมี

มาโนเข้าใจสถานการณ์ โควิด

เลื่อนแมตช์อุ่นเครื่องกับคูเวต

เอฟเอคัพ • โคล 

พาลเมอร์ นักเตะ

จากอคาเดมีของ

แมนเชสเตอร์ ซิ

ตี ที่ได้ลงมาเล่นใน

เกมเอฟเอคัพรอบ

สาม ฉลองประตู

ที่สี่ของทีม ในการ

บุกไปชนะสวินดอน

ทาวน์ ทีมจากลีก

ทู 4-1 ท่ีสนามเคาน์         

ตีกราวด์ในเมือง    

สวินดอน ประเทศ

อังกฤษ.
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10 บันเทิง

คทศวรรษ 1970s ผู้กำ�กับภ�พยนตร์จ�กฮอลลีวูดท่ีโดดเด่น

สุดคนหนึ่ง อยู่ในความทรงจำาของผู้คนที่เติบโตในยุคนั้น

ได้แก่ ปีเตอร์ บอกดาโนวิช (Peter Bogdanovich) เขาเป็น

ทั้งผู้อำานวยการสร้าง นักเขียน นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ชื่น

ชอบภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็ก ผลงานกำากับภาพยนตร์ที่โดดเด่น อาทิ 

The Last Picture Show (1971), What’s Up Doc? (1972), Paper 

Moon (1973) ระยะหลังเขาหันมากำากับภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ 

และเขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้กำากับและดาราภาพยนตร์สมัยยุคทอง

ของฮอลลีวูด

ปีเตอร์ บอกดาโนวิช เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 1939 ที่

เมืองคิงส์ตัน รัฐนิวยอร์ก พ่ออพยพมาจากเซอร์เบีย ทำางานเป็นนัก

เปียโน ส่วนแม่เป็นจิตรกรวาดภาพเชื้อสายยิวจากออสเตรีย วัยเด็ก

พ่อมักพาไปดูหนังเงียบและหนังเสียงในฟิล์มที่พิพิธภัณฑ์ Museum 

of Modern Art (MOMA) ทำาให้หนูน้อยปีเตอร์หลงใหลในศิลปะ

ภาพยนตร์ เขาเคยบอกกับนักข่าวว่าช่วงอายุ 12-30 ปี ทุกครั้งหลัง

จากชมภาพยนตร์ เขาจะเขียนวิจารณ์ใส่การ์ดเล็กๆ เก็บไว้ รวมแล้ว

ร่วม 5,000 การ์ด ปีเตอร์ บอกดาโนวิช จะชอบผู้กำากับฮอลลีวูด

ยุคทองอย่าง ออร์สัน แวลส์, จอห์น ฟอร์ด, โอเวิร์ด ฮอว์กส์ ดารา

ภาพยนตร์อย่าง แครี แกรนต์, จอห์น เวย์น, วิลเลียม โฮลเดน ปี

เตอร์เรียนไม่จบชั้นมัธยมปลาย เพราะคะแนนพีชคณิต  (Algebra) 

ไม่ผ่าน พ่อจึงพาไปฝากเรียนวิชาการแสดงกับครูชื่อ สเตลลา แอด

เลอร์ เขามีโอกาสทั้งแสดงละคร และกำากับละครนอกบรอดเวย์

อยู่หลายเรื่อง อาทิ The Big Knife จัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์

ให้กับโรงภาพยนตร์นิวยอร์กเกอร์ เขาเขียนคอลัมน์ภาพยนตร์เป็น

ประจำาให้นิตยสาร Esquire, Saturday Evening Post, Cashiers du 

Cinema ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องภาพยนตร์ ทำาให้ MOMA 

จ้างเขาทำารายละเอียด เขียนประวัติผู้กำากับชั้นครู อย่างออร์สัน 

เวล์ส, จอห์น ฟอร์ด, อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก, จอร์จ คูเกอร์ นอกจาก

จะได้เจอตัว สัมภาษณ์ โดยตรง ยังทำาให้เขาเกิดความสนิทสนมกับ

โดย ซิบิล เชพเปิร์ดส์ ซึ่งปีเตอร์เป็นคน

เลือก เขาเห็นเธอขึ้นปกนิตยสาร Glamour 

วางบนแผง ขณะไปจ่ายกับข้าวในซูเปอร์

มาร์เก็ต ชีวิตคนทั้งสามต้องมาเกี่ยวพัน

กับตัวละคร สองดาราวัยกลางคน อย่าง

เบน จอห์นสัน กับคลอริส ลิชแมน  หนัง

ขาวดำา พอลลี แพลต ภรรยาปีเตอร์เป็น 

Production designer ส่วนปีเตอร์เขียนบท 

หนังประสบความสำาเร็จ ได้เข้าชิง 8 ตุ๊กตา

ทอง รวมทั้งบทภาพยนตร์ซึ่งปีเตอร์เขียน

ร่วมกับแลร์รี แมคเมอร์ทรี ส่วนเบน จอห์น

สัน กับคลอริส ลิชแมน ได้ออสการ์ดารา

ประกอบชายและหญิง ขณะถ่ายทำา ปีเตอร์

บอกดาโนวิช เกิดไปมีความสัมพันธ์กับซิ

บิล เชพเปิร์ดส์ จนชีวิตแต่งงานแตกร้าว 

ภรรยาแยกทางกันในเวลาต่อมา ทิ้งลูกสาว

สองคนให้ดูต่างหน้า เขาย้ายไปอยู่กับซิบิล 

เชพเปิร์ดส์ มีหนังให้เธอแสดงอย่าง Daisy 

Miller, As long last love แต่ไม่ได้รับการ

ยกย่องเหมือนเก่า ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน 8 ปี ก็

แยกทางกัน

ย้อนกลับมาหลังจาก The Last 

Picture Show ในปี 1972 ปีเตอร์ บอก

ดาโนวิช เปลี่ยนมากำากับหนังคอมิดีเรื่อง 

What’s Up Doc? แสดงโดย บาร์บรา               

สตรัยแซนด์ กับไรอัน โอนีล ตามด้วย 

Paper Moon ในปี 1973 ซึ่งแสดงโดยไร

อัน โอนีล กับทาทัม โอนีล ลูกสาววัย 9 

ขวบ หนังเล่าเหตุการณ์ช่วงอเมริกาประสบ

กับปัญหาเศรษกิจตกต่ำาในช่วง

ทศวรรษ 1930s ไรอัน โอนีล พา

เด็กสาววัย 9 ขวบ เดินทางไป

ตามที่ต่างๆ หลายคนคิดว่าเธอเป็นลูกสาว ทาทัม โอนีล ได้

รางวัลตุ๊กตาทองจากหนังเรื่องนี้ ถือว่าเป็นนักแสดงอายุ

น้อยสุดที่ได้  ออสการ์ 

ปี 1976 ปีเตอร์ บอกดาโนวิช เปลี่ยนมากำากับหนัง

พีเรียดเกี่ยวกับโปรดักชันหนังเงียบ เรื่อง Nickeloden 

ดารานักแสดงได้แก่ เบิร์ต เรย์ โนลด์ส กับไรอัน โอนีล 

หนังไม่ประสบความสำาเร็จตามที่คาดไว้ จากนั้นในปี 1979 

เขาเปลี่ยนมาทำาหนังดรามาเรื่อง Saint Jack เรื่องราวของ

ผู้มีอิทธิพลคุมซ่องโสเภณีในสิงคโปร์ ดารานำาได้แก่ เบน 

แกซซารา หนังประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง บรรดาโรง

ถ่ายเริ่มไม่วางใจในฝีมือของปีเตอร์ บอกดาโนวิช ปี 1981 

เขาหันมาลงทุนและกำากับหนังอินดี้เรื่อง They all laughed 

ดาราแสดงได้แก่ เบน แกซซารา กับออเดรย์ เฮปเบิร์น 

รวมทั้งโดโรธี สแทรกเทน ดาราหน้าปกนิตยสารเพลย์บอย 

ช่วงถ่ายทำาปีเตอร์ บอกดาโนวิช เกิดไปมีความสัมพันธ์กับ

โดโรธี สแตรทเทน หลังถ่ายทำา ก่อนออกฉายหนึ่งสัปดาห์ 

โดโรธี สแตรทเทน ถูกผู้จัดการเธอฆ่าตาย หนังไม่ประสบ

ความสำาเร็จด้านรายได้ ปีเตอร์ บอกดาโนวิช ประสบทั้ง

ปัญหาส่วนตัวและด้านการเงิน จนต้องประกาศภาวะล้ม

ละลาย หลังจากโดโรธี สแตรทเทน เสียชีวิต ปีเตอร์ บอก

ดาโนวิช ไปมีความสัมพันธ์กับน้องสาว หลุยส์ สแตรท

เทน ส่งเสียให้เรียนหนังสือขณะเธอมีอายุ 14 ปี ออกเงิน

ให้เธอทำาศัลยกรรมพลาสติกท่ีคางเพื่อให้ดูคล้ายพ่ีสาว ท้าย

สุดแต่งงานกับเธอในปี 1988 เขาจะป้อนงานแสดงเมื่อ

มีโอกาส ส่วนใหญ่เป็นหนังโทรทัศน์ ทั้งคู่อยู่ด้วยกันถึงปี 

ผู้กำากับหลายคนในช่วงเวลาต่อมา เกิดเป็นโปรเจ็กต์ทำาหนังสารคดี

ประวัติผู้กำากับนั้นๆ 

ปี 1962 ปีเตอร์ บอกดาโนวิช แต่งงานกับพอลลี แพลต 

(Polly Platt) นักออกแบบงานสร้าง (production designer) สองปี

ต่อมาปี 1964 ท้ังสองเดินทางไปเส่ียงโชคหางานทำาในฮอลลีวูด ตาม

คำาแนะนำาของเพื่อนผู้กำากับคนหนึ่ง ที่นั่นเขาได้พบกับโรเจอร์ คอร์

แมน (Roger Corman) มอบงานผู้ช่วยผู้กำากับ กับแก้ไขเขียน

บทใหม่ งานแรกที่ทำาคือแก้ไขบทหนังแก๊งมอเตอร์ไซค์เรื่อง The 

Wild Angels (1966) ที่โรเจอร์ คอร์แมน กำากับ ผลออกมาเป็น

ที่น่าพอใจ เขาทำางานเป็นผู้ช่วยผู้กำากับอีกหลายเรื่อง จนกระทั่ง

ปี 1968 โรเจอร์ คอร์แมน จึงมอบให้เขากำากับหนังทุนต่ำาเรื่องแรก

ชื่อ Targets หนังดัดแปลงจากนิยายเกี่ยวกับมือปืนบ้าคลั่งกวาดยิง

นิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเทกซัสในเดือนสิงหาคม 1966 ก่อน

ถ่ายทำาโรเจอร์ คอร์แมน มอบคลิปหนังเรื่อง The Terror ที่มีแจ็ก         

นิโคลสัน แสดงให้ดู อีกทั้งบอกว่า บอริส คาร์ลอฟ ดาราสยองขวัญ

ชั้นครูยังติดสัญญาถ่ายทำากับเขาอีกสองวัน ขอให้นำาสิ่งเหล่านี้ผนวก

เข้ากับเน้ือหาในเรื่อง ปีเตอร์ บอกดาโนวิชเขียนบทใหม่เป็นเรื่องราว

ของทหารผ่านศึกเวียดนาม เกิดบ้าคลั่งบุกเข้าไปยิงกราดผู้คนในโรง

หนังไดรว์อิน ซึ่งกำาลังฉายหนัง The Terror อยู่ ส่วนบอริส คาร์ลอฟ 

แสดงเป็นตัวเขา ดาราเขย่าขวัญในช่วงปลายชีวิต แวะมาดูหนังใน

โรงหนังไดรว์อิน หลายฉากปีเตอร์ บอกดาโนวิช จำามาจากฉากใน

หนังคลาสสิกฟิล์มนัวร์ของผู้กำากับชื่อดัง หนังประสบความสำาเร็จใน

ระดับหนึ่ง เตะตาผู้บริหารโรงถ่ายโคลัมเบียซึ่งกำาลังมีโปรเจ็กต์จะทำา

หนังเรื่อง The Last Picture Show (1971)

The Last Picture Show เค้าโครงเรื่องมาจากนิยาย เขียน

โดยแลร์รี แมคเมอร์ทรี หนังเล่าเหตุการณ์ในช่วงต้นทศวรรษ 

1950s ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเทกซัส เรื่องราว

ความสัมพันธ์ของสองนักเรียนไฮสกูล (เจฟฟ์ บริดเจส กับทิโมธี 

บอตทอมส์ สองดาราชายซึ่งเพิ่งเข้าสู่วงการ) กับนักเรียนหญิงแสดง

2001 ก็แยกทางกัน

ย้อนกลับมาในปี 1985 ปีเตอร์ บอกดาโนวิช กลับมาได้รับการ

ยกย่องอีกครั้งจากงานกำากับหนังเรื่อง Mask ที่มี Cher แสดงเป็น

คุณแม่ที่มีลูกใบหน้าผิดปกติ ดาราชายร่วมแสดงได้แก่ แซม เอล

เลียต จากนั้นมีงานกำากับหนังฟอร์มเล็กอยู่หลายเรื่อง อาทิ Illegally 

Yours (1988), Texasville (1990) หนังตอนต่อจาก The Last 

Picture Show จากนั้นตามด้วย The Thing Called Love (1993) 

หนังแนวคอมิดี ฐานะการเงินของปีเตอร์ บอกดาโนวิช ยังประสบ

ปัญหามาตลอด จนต้องประกาศภาวะล้มละลายอีกครั้งในช่วงปลาย

ทศวรรษ 1990s เขาหันมาทำารายการทีวี เป็นพิธีกรแนะนำาหนังเก่า

ทางทีวี ทำาหนังสารคดีประวัติผู้กำากับ จนกระทั่งปี 2001 เขากลับมา

กำากับหนังเรื่องยาวอีกครั้ง เรื่อง The Cat’s Meow หนังใช้ทุนสร้าง 

6 ล้านเหรียญฯ ถ่ายทำาในเวลา 24 วัน หนังสร้างจากข่าวกอส

ซิปปี 1924 มีคนถูกยิงตายในเรือสำาราญของรูดอล์ฟ เฮิร์สต์ หนัง

ฉายในวงจำากัด ดารานำาหลากหลายมีชื่ออย่างเช่น เคิร์สเตน ดันส์ 

ระยะหลังปีเตอร์ บอกดาโนวิช หันมาแสดงภาพยนตร์ทีวี อย่างบท

จิตแพทย์ใน The Sopranos และทำาหนังสารคดีผู้กำากับอย่างออร์สัน 

เวลส์ ดาราหนังเงียบ บัสเตอร์ คีตัน

ปีเตอร์ บอกดาโนวิช เขียนหนังสือบทสัมภาษณ์ ผู้กำากับ และ

ดาราภาพยนตร์อยู่สองเล่ม รวมท้ังหนังสือเรื่องราวเก่ียวกับคดีฆาตกรรม

โดโรธี สแตรทเทน ดาราสาวท่ีเขามีความสัมพันธ์ด้วย ปีเตอร์ บอกดา

โนวิช เสียชีวิตท่ีบ้านพักในลอสแองเจลิส เมื่อคืนวันท่ี 6 มกราคม 2022 

ขณะมีอายุ 82 ปี สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้รับการเปิดเผย.

งชื่อ Don’t look up อีกหนึ่งหนังหวังร�งวัลของ

เน็ตฟลิกซ์ ติดอันดับ 10 หนังดีปีนี้ของ National 

Board of Review และอีก

หลายสถาบัน ที่มีจุดขายอยู่ที่ชื่อทีม

นักแสดงระดับตัวพ่อตัวแม่ ว่าด้วย

ปฏิบัติการ “อย่ามองบน” หรือภาษา

สวยขึ้นอีกนิดน่าจะเป็น “อย่ามอง

นภา” 

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ยังไม่

เกิดขึ้น คำาโปรยเปิดเรื่องก็ทำาให้แน่ใจ

ได้ว่าหนังที่ผู้กำากับอดัม แมคเคย์ ได้แรงบันดาลใจจากคำา

ประชดประชันการเพิกเฉยกับมหันตภัยโลกร้อน หรือภาวะ

อากาศเปลี่ยนแปลงที่เป็นภัยคุกคามโลกของชาวโลก กับการ

ชนโลกของดาวเคราะห์น้อย ของเดวิด ซิโรตา นักข่าว/นัก

เคลื่อนไหว เป็นตลกร้าย เสียดสีสังคม  

บทหนังของคุณพี่อดัม เปลี่ยนดาวเคราะห์น้อยมาเป็น

ดาวหาง...ดิเบียสกี  ชื่อมาจากนามสกุลของนักศึกษาปริญญา

เอกดาราศาสตร์ เคต ความปลื้มจากการค้นพบเปลี่ยนมา

เป็นตื่นตระหนก เมื่อเธอและอาจารย์ท่ีปรึกษา แรนดอล มินดี                                                                   

พบว่ามันจะชนโลกในอีก 6 เดือน ซึ่งขนาดเท่ากับภูเขาเอ

เวอเรสต์ของมัน ร้ายแรงในระดับทำาลายโลก มาถึงตรงนี้

ก็เข้าสู่ปฏิบัติการหยุดยั้งหายนะที่ทำาลายโลกของเคตและ

แรนดอล 

เดินเรื่องในแบบติดตามสองนักดาราศาสตร์ จากการ

รายงานหายนะจากดาวหางให้เหล่านักดาราศาสตร์รับทราบ 

เพื่อสอบทาน นำาเสนอรายงานให้รัฐบาลหาทางยับยั้งหายนะ 

และที่เหลือว่าด้วยอุปสรรคที่สองนักดาราศาสตร์ต้องพบเจอ 

ความยากลำาบากในการเข้าพบประธานาธิบดีหญิง เจนนี 

ออร์ลีน ที่มองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะยังไกลตัว ทั้งสอง

ไม่จำาเป็นต้องตีความ เพราะคุณพี่อดัมบอกไว้ในบท

สัมภาษณ์ว่า เป้าหมายหลักคือ ความเมินเฉย ความเพิก

เฉยของชาวเราที่มีต่อมหันตภัยโลกร้อน ทั้งที่มีข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ มีข้อมูลเชิงประจักษ์ ภาวะ

อากาศรวน ปรวนแปร ภัยแล้ง น้ำาแข็ง

ละลาย แต่ผู้คนส่วนมากยังเพิกเฉย ไม่

สนใจ และที่เป็นเครื่องมือ เป็นจำาเลยหลัก

คือ สื่อ ที่ขาดจรรยาบรรณในการทำาหน้าที่

ของตัวเอง 

เสียดสีอย่างแสบสัน น่าจะเป็นนิยาม

ที่ตรงที่สุดของ Don’t Look Up ค่ะคุณ

ที่รัก.  

  

ก็เลยต้องหาทางเตือนภัยชาวโลก ด้วยการแจ้ง

ข่าวผ่านรายการโทรทัศน์  และพบว่ามหันตภัย

ดาวหางชนโลกสำาคัญน้อยกว่าเรื่องรักของนัก

ร้องสาวคนดัง 

กลายมาเป็น

ประเด็นร้อน เป็น

เครื่องมือให้สร้างภาพ

ลักษณ์ การกู้ชื่อของท่านประธานาธิบดีจาก

ข่าวฉาว และที่เข้ามามีเอี่ยวด้วยคือ ปีเตอร์ 

ไอเชอร์เวลล์ เจ้าของกิจการสื่อยักษ์ใหญ่ ใน

ฐานะผู้สนับสนุนหลักที่เปลี่ยนปฏิบัติการส่ง

ขีปนาวุธไปทำาลายดาวหาง มาเป็นการหาทาง

ขุดแร่จากดาวหางมาเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้า 

และวาระซ่อนเร้นนี้ นำาไปแคมเปญ อย่ามอง

บน หรือ อย่ามองนภา ของรัฐบาล 

ไม่ห่วงสวยห่วงหล่อ สำาหรับสองนัก

แสดงนำา ลีโอนาร์ โด ดิคาปริโอ - แรนดอล 

แมนดี เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ - เคต ดีเบียสกี 

รายแรกมาในมาดลุง ที่พลัดหลงเข้าสู่ด้านมืด

ชั่ววูบ ส่วนรายหลังน่าเอ็นดูกับผมม้า และ

ลงตัวดีกับอาการนักดาราศาสตร์หัวร้อน ที่

ทำาให้สื่อไม่ปลื้ม และอย่างที่รู้กัน เป็นหนัง

รวมดาว ซึ่งเหล่านักแสดงแถวหน้าจัดเต็ม

กับการล้อเลียน จิกกัดป้าเมอรีล สตรีพ เป็นประธานาธิบดีหญิงเจนนี 

ออร์ลีน พฤติกรรมของคุณป้า ทำาให้คิดได้ว่าเป็นเวอร์ชันหญิงของทรัมป์ 

เคต แบลนเชตต์ และไทเลอร์ แพร์รี มาในมาดร่างโคลนของพิธีกรข่าว

เช้าช่องดัง มาร์ค ไรแลน ที่รับบทเป็น ปีเตอร์ ไอเชอร์เวลล์ โคลน

นิงในแบบลูกผสมระหว่างบิล เกตส์/ทิม คุก 

ที่เป็นตัวขโมยซีนคือ โจนาห์ ฮิลส์ ลูกชายท่านประธานาธิบดี 

ว่ากันว่าต้นแบบมาจาก อีวองกา/โดนัลด์ จูเนียร์ ลูกๆ ของทรัมป์ 

อารีอานา กรานเด ล้อหรืออำาตัวเองในบทนักร้องสาวคนดังที่มี

ปัญหาหัวใจ และโชว์เสียงได้อย่างน่าประทับใจกับ Just Look Up 

และที่เป็นสีสัน อาหารตาให้สาวๆ โผล่มาในช่วงท้ายเรื่องคือ ทิโมธี 

ชาลาเมต์ ในบทแฟนเด็กของเคต 

และตามสไตล์หนังตลก การแสดง

มาในแบบเล่นใหญ่ เกินเบอร์ แต่ไม่เกินจน

เป็นตัวการ์ตูน และเหมือนหนังเสียดสีส่วน

มาก มีมุกล้อหนัง แน่นอนล้อหนังมหันตภัย 

มีฉากที่ชวนให้นึกถึงหนังมหันตภัย

อุกกาบาตชนโลก อย่าง Deep Impact -  

Armageddon - Melancholia 

จัดเต็มจัดหนักกับการเสียดสี จิก

กัดสังคมอเมริกัน...จริงๆ ทุกสังคมคนนั่น

แหละ บนเส้นทางความพยายามแจ้งข่าว 

เพื่อเตือนภัย หาทางรับมือกับหายนะที่จะ

เกิดขึ้นของแรนดอลและเคต เผยด้านมืด

ไปตลอดเส้นทาง จากพฤติกรรมของนักการ

เมืองที่สามารถใช้ทุกสิ่ง ทุกคน เป็นเครื่อง

มือในการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อหาเสียง 

กลยุทธ์การปกปิด กลบข่าว  การสร้าง

ความแตกแยก แบ่งเขาแบ่งเรา ความน่าชัง

ของนักธุรกิจที่ทำาทุกสิ่งอย่างเพื่อหากำาไร 

พฤติกรรมสื่อ ที่เรตติ้งสำาคัญที่สุด และที่ขาดไม่ได้คือ พฤติกรรม

ของผู้คนในสังคมมหรสพ สนใจเรื่องราวคนดัง ข่าวดรามา และการ

หมกมุ่นกับสื่อออนไลน์ 

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ยุ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

ดั

อาลัย ปีเตอร์ บอกดาโนวิช

Don’t Look Up 

ปีเตอร์ บอกด�โนวิช
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ามแพร่ง” ถือเป็นย่าน

การค้าที่เคยเจริญรุ่งเรือง

มาตั้งแต่ในอดีต อัน

ประกอบด้วย แพร่งภูธร, แพร่งนรา และ

แพร่งสรรพศาสตร์ สำาหรับ “แพร่งภูธร” 

ถือเป็นแพร่งที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย

ด้วยสูตรต้นตำารับที่สืบต่อกันมาหลายรุ่น 

และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาสาม

แพร่ง เพราะมีร้านอาหารชื่อดังจำานวน

มากรายล้อมอยู่ ไม่ว่าจะเดินไปซอกไหน

มุมไหนก็จะเจอร้านอาหารรสชาติถูกใจที่

เปิดขายอยู่ในตึกอาคารเก่าแก่ให้เข้าไป

ชิมอิ่มอร่อยตลอดทาง

หนึ่งในร้านอร่อยระดับตำานานย่าน

แพร่งภูธร นั่นก็คือ “อุดมโภชนา” จุด

สังเกตคืออยู่ใกล้ลานสนามหญ้า ซึ่งเป็น

ทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นศูนย์

รวมของคนในชุมชน ร้านแห่งนี้เปิดขาย

มาเป็นเวลานานกว่า 86 ปีแล้ว ปัจจุบัน

มีคุณสุวรรณ รุ่งโรจน์สุวรรณ อายุ 75 

ปี เป็นผู้ดูแลกิจการ

เป็นรุ่นที่ 2 รับช่วงต่อ

จากเตี่ยชาวจีนแผ่นดิน

ใหญ่ที่อพยพเข้ามาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภารใน

สมัยล้นเกล้าฯ รัชกาล

ที่ 5 อาหารทุกจาน

ล้วนเป็นสูตรดั้งเดิม 

ทุกอย่างทำาเองทั้งหมด 

ประกอบด้วย ข้าว

หมูแดง ข้าวราดแกง

กะหรี่หมู-เนื้อ และข้าว

ราดสตูเนื้อ

เมนูทั้งสามอย่าง

นี้หากินยาก ส่วนใหญ่

จะขายเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น เพราะการทำา

อาหารทั้งสามอย่างขาย

พร้อมกันต้องใช้เวลา

ทำานาน ขั้นตอนเยอะ 

และมีต้นทุนสูงจึงจะได้

อาหารที่มีคุณภาพเป็น

เอกลักษณ์มากที่สุด

อาหารที่ขึ้นชื่อ

มากที่สุดคือ “ข้าวสตูเนื้อ” จุดเด่นคือมีทั้ง

เอ็นแก้ว เนื้อน่องลายและลิ้นวัวอย่างดี โดย

ไม่มีมันเนื้อขาวๆ  ปะปนแม้แต่นิดเดียว 

ผ่านกรรมวิธีทำาอย่างพิถีพิถัน เริ่มจากการ

ต้มเคี่ยวนานข้ามวันจนเปื่อยได้ที่ แล้วนำาไป

ปรุงรสใส่เครื่องเทศยาจีนเก็บไว้อีกหนึ่งวัน 

ก่อนจะนำาไปขายในวันถัดมา ส่วนน้ำาราด

หอมหวานกลมกล่อม ราดน้ำาพริก น้ำาส้ม

และซีอิ๊วดำา รสชาติอร่อยนุ่มลิ้น ถ้าหากใคร

เป็นแฟนพันธุ์แท้สตูเนื้อ ก็ไม่ควรพลาดเด็ด

ขาด เมนูราดข้าวราคาจานละ 60 บาท และ

แบบกับข้าว 100 บาท ซึ่งขายราคานี้มานาน

หลายปีโดยไม่ขยับขึ้นเพราะเห็นใจลูกค้า

ข้าวแกงกะหรี่มีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อ

วัว เครื่องแกงต่างๆ ก็โขลกและทำาเองกับ

มือ รับรองว่าไม่มีที่ไหนเหมือน ทางร้านจะ

เลือกใช้สะโพกหมูมาเค่ียวกับเครื่องแกง ใส่

มันเทศ แล้วเค่ียวจนได้ท่ี รสชาติแกงกะหร่ี

เข้มข้นแต่ไม่เผ็ดมากนักเพราะเป็นแกง

กะหร่ีสไตล์จีนโบราณ กินคู่กับพริกสดท่ีทาง

ร้านห่ันไว้ให้แล้ว ก็จะเพ่ิมรสชาติความเผ็ด

ร้อนมากย่ิงข้ึน ราคาแกงกะหร่ีหมูจานละ 

50 บาท แกงกะหร่ีเน้ือจานละ 60 บาท

ปิดท้ายด้วยข้าวหมูแดง ที่ทางร้าน

เลือกใช้สะโพกหมูมาหมักกับเครื่องเทศ

และเครื่องปรุงข้ามวัน ก่อนจะนำามาอบ

ให้สุก หลายร้านใช้วิธีต้มแล้วนำาไปทอด 

ซึ่งหนังหมูจะฟูๆ เหมาะสำาหรับทำากวยจั๊บ

มากกว่า ร้านนี้เลือกใช้การอบทั้งหมูแดง

และหมูกรอบ กุนเชียงคัดสรรอย่างดี ไข่

ต้มกับน้ำาพะโล้ออกสีน้ำาตาล และน้ำาราด

หมูแดงที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและเครื่อง

ปรุงต่างๆ ได้รสชาติกลมกล่อม ราคา

จานละ 50 บาท และยังมีเปาะเปี๊ยะปู

สด แป้งและเครื่องม้วนรสกลมกล่อมอีก

ด้วย ในช่วงสถานการณ์เนื้อหมูราคาแพง 

แต่ทางร้านก็ยังคงตรึงราคานี้มาตั้งแต่ปี 

2559 ไม่เคยปรับขึ้นแต่อย่างใด 

ลูกค้าร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นขาประจำา

และหน้าเก่าที่เคยมากินตั้งแต่เด็กๆ รวม

ทั้งนักการเมือง ข้าราชการกระทรวง

มหาดไทย และทหาร ร้านนี้เปิดวันจันทร์-

เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 07.00-

15.30 น. สอบถามโทร.0-2221-3042.

“ส

ลัคนาธนูกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีธนู-เรื่องราว

ต่างๆ ของชีวิตและดาวจรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป-อีกหนึ่งปี (สุดท้าย) ที่ทุกข์

เรื่องเงินนำาหน้าชีวิต++แต่สามเดือนแรก 

ของปียังโชคดีกลับไปสู้แล้วชนะหวุดหวิด

วาบหวิวพร้อมบุญเก่ายังหนุนนำามาช่วย

หลายทาง++ตั้งแต่ต้นปี ยังมีเกณฑ์ต่อเนื่อง

ในเรื่องเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ในชีวิต

เกี่ยวกับความรักหรือความหวัง หรือความ

เสี่ยง หรือการทำาสิ่งใหม่ๆ หรือลูกๆ หรือ

เด็กๆ ในดูแลความบันเทิงเริงรมย์ โดย

เกณฑ์นี้จะจบลงประมาณ 8 กรกฎาคม 

2565 แม้จะเหลืออาฟเตอร์ช็อกถึงสิ้นปี

++ตั้งแต่ต้นเมษายน เริ่มหาทางลงหลักปัก

ฐานชีวิตพร้อมสบายใจจัดการเรื่องในบ้าน

ได้++เริ่มกลางปีของปรากฏการณ์เจ็ดปีที่สุ

ขภาพทรุดโทรม หรือมีหนี้แปลกๆ หรือลูก

น้องหรืดคนใช้หรือเพื่อนบ้านก่อกวนสร้าง

ปัญหาให้

ปีใหม่ 2565 นี้ตลอดทั้งปี แนวโน้ม 

เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตทั้ง ดี-ร้าย สำาคัญที่

จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูได้ตลอด

เวลาดังนี้

1.ตลอดทั้งปี พวกท่านส่วนใหญ่ ยัง

มีแนวโน้มทุกข์ๆ ยากๆ หนักเรื่องเงินนำาหน้า

ชีวิตในระดับ..ทรามยิ่งแท้แฮ.. เป็นปีสุดท้าย 

ต่างประเทศเพราะเงินดี หรือบางท่านเริ่มหา

รายได้ของที่เสียหายแล้ว เช่นทำาเต็นท์รถมือ

สอง หรือเปิดบ่อขยะใหม่ เป็นต้น

มีบางท่านโชคร้ายที่หากบางระยะพระ

เสาร์เป็นกาลกิณีจรความทุกข์เรื่องเงินจะ

เพิ่มเป็นสองเท่าจากปกติ

ข่าวดีสำาหรับพวกท่านคือ ความทุกข์

เรื่องเงินที่นำาหน้าชีวิตมาตั้งแต่มีนาคม 2563 

นี้ เมื่อผ่านพ้นไปแล้วส่วนใหญ่ฐานะพวก

ท่านจะมั่นคงขึ้น (เพราะเสาร์จร 7 ที่ราศี

มังกรได้มาตรฐานเกษตราธิบดี) และปี 2565 

นี้ เป็นปีสุดท้ายแล้วที่พวกท่านจะอยู่ในทุกข์

เรื่องเงิน (เต็มปี)

การสู้กับทุกข์แบบนี้สามารถใช้อาการ

ของพระเสาร์รับมือได้คืออดทน-อึด-อดทน

ต่อแรงกดดัน-คิดรอบคอบก่อนทำา-แล้วใช้

ฝีมือในการบริหารจัดการเต็มที่-ประหยัด-

อดออม เพราะตำาราบอกคนที่ทุกข์จากพระ

เสาร์นี้สุดท้ายจะสบายปลายมือเพราะบริหาร

จัดการเก่ง

ช่วงที่พวกท่านอาจจะเจอความ

ผันผวนหนักและต้องปรับแผนทางการเงิน

คือระหว่าง 27 พฤษภาคม-20 ตุลาคม 

2565

2.ตั้งแต่ต้นปี-29 มีนาคม 2565 (ต่อ

เนื่องจาก 10 กันยายน 2563) เมื่อ พวก

ท่านสู้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคหรือหนี้สิน

หรือสุขภาพแล้วปกติจะได้ แบบวาบหวิว

หรือเฉียดฉิว และตำาราบอกพยายามไม่ขัดใจ

กับใครก็จะได้ลาภ ตามโฉลก..จะได้ลาภ

อย่าคิดบาปผิดใจเขา.. (พระราหูเดินในราศี

พฤษภ-ภพอริ-มาตรฐานนิจ)

เช่นบางท่านลุกขึ้นแก้ไขปัญหาสุข 

ภาพก็จะค่อยๆ ฟื้นตัว หรือบางท่านเจรจา

หนี้ ได้ผล หรือบางท่านมีคดีในศาลก็ไกล่

เกลี่ยกันได้แต่แทบไม่เหลืออะไรเพราะค่าใช้

จ่ายมาก หรือบางท่านถูกกลั่นแกล้งกลับไปสู้

แล้วชนะ เป็นต้น

3.ตั้งแต่ต้นปี-8 เมษายน 2565 บุญ

เก่าหนุนนำาให้คนยำาเกรงและได้ โชคลาภ

ซ้อนมาให้ (เป็นมาตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 

2564) ตามโฉลก..ถึงบุญเพรงคนยำาเกรงให้

มีอาฟเตอร์ช็อก

เรื่องความรัก-ลูกๆ-

ความหวังหรือการ

เสี่ยงที่จะระราน

อารมณ์ให้พวกท่าน

ไม่สบายใจเพิ่มมา 

หรือ ถูกแย่งของ

รัก ตามโฉลก…

เพื่อนปองของเรา

ขัดข้องก็จะเอา…(พระราหูจรเดินในราศีเมษ

ภพปุตตะ) เช่น

ไม่สบายใจลูกหลานเกี่ยวกับการ

แสดงออกทางโลกโซเชียล-หรือลูกหลาน

เด็กๆ ในดูแลโดนบูลลีเอง-หรือพวกท่าน

เสี่ยงมากเกินไปจนเกิดเรื่องได้มากเสีย

มาก หรือเมาแล้วขับ หรือบางท่านมีส่วน

ไปเกี่ยวข้องวงการบันเทิงหรือเหล้ายา หรือ

เริ่มเกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาหรือพืชกระท่อม 

หรือบางท่านเริ่มทำา หรือเลิกโรงเรียนอนุบาล 

หรือบางท่านถูกแย่งแฟน หรือตำาแหน่งหรือ

ของรักเอาดื้อๆ ก็มีทำาให้กระทบอารมณ์มาก

6.ตั้งแต่ 8 เมษายน-สิ้นปี 2565 ด้าน

ดีแทรกเข้ามาในชีวิต คือเปิดโอกาสให้พวก

ท่านส่วนใหญ่ เกิดความร่มรื่นในครัวเรือน 

หรือวิถีชีวิตในบ้านเริ่มลงตัว หรือเริ่มลง

หลักปักฐานได้จนน่าจะเริ่มมั่นคง แม้จะมี

รายจ่ายให้ต้องดูแล เช่น

ปรับปรุงบ้านใหม่-วางแผนเก็บเงิน

สร้างบ้านใหม่-ตัวท่านหรือสมาชิกครอบครัว

เรียนต่อระดับสูงหรือบางบ้านมีคนป่วยก็

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างสมาชิกครอบครัวหรือ

กลับภูมิลำาเนาเดิมหรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่

หรือครอบครัวเดิม หรือจัดการมรดกหรือ

ทรัพย์ในดินสินในน้ำาของครอบครัว-บางท่าน

เริ่มวางฐานชีวิตใหม่ที่อาจจะเป็นบ้าน-ที่ดิน-

รถเก๋ง-การเรียนเพื่อความมั่นคง เป็นต้น

แต่บางท่านเจอแนวร้าย (พฤหัสบดี

เป็นกาลกิณีจร) ระหว่างวุ่นวายในบ้าน-เกิด

การฟ้องร้องหรือทะเลาะกันในครัวเรือนหรือ

เรื่องในบ้าน-ที่เดิน-รถเก๋ง-การเรียนในระดับ

ดูไม่จืดวุ่นวายไปหมด จนกระทบฐานราก

ชีวิตของพวกท่านตามโฉลก..พี่น้องหยามจะ

อีกทั้งตำาราห้ามค้ำาประกันหรือเกี่ยวข้อง

กับการรับหน้า-รับปากทางการเงิน-สิ่งของ

กับใครเพราะจะเกิดผลระดับฉิบหายได้

ตามโฉลก..เพื่อนฝากของอย่ารับรองจะ

ฉิบหาย…

โดยสถานการณ์นี้ก่อตัวมาตั้งแต่

ประมาณมีนาคม 2563 (พระเสาร์จร 7 

ตัวแทนการเงิน-เศรษฐกิจ-การทำามาหาได้

เดินในราศีมังกรเป็นสอง หรือนำาหน้าลัคนา-

ทางโหรถือเป็นตัวนำาทุกข์มาให้) โยงถึงกงสี

หรือพ่อหรือแม่หรือบ้านที่ดินรถเก๋งหรือการ

เรียนหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภาษีหรือ

การพลัดพราก แต่บางท่านก็มีรายได้พิเศษ

เข้ามาชนิดเหนื่อยยากหรืองานที่ทำาอย่าง

หนักและเหนื่อยสายตัวแทบขาด เช่น

กู้เงินให้ครอบครัวหรือถูกโกงหรือ

จากที่เคยคล่องกลับหาเงินฝืด หรือบางท่าน

หาเงินได้แต่ก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไร หรือ

ทุกข์หาเงินลงทุนไม่ได้หรือต้องเสียเงินเพราะ

การเจ็บไข้ได้ป่วยในครอบครัวหรือค้ำาประกัน

แล้วเกิดปัญหาหนัก หรือสูญเสียมรดก

จะมีบางท่านที่อยู่ในข่ายโชคดีเข้ามา

เป็นช่วงให้ (พระเสาร์เป็นศรีจร) ก็จะได้เงิน

ก้อนใหญ่ตามระดับวาสนา เช่นได้มรดกจาก

ครอบครัวหรือรับบำาเหน็จบำานาญ หรือได้คืน

ภาษี หรือบางท่านยอมพลัดบ้านอยู่ไปทำางาน

ลาภา..(พฤหัสบดีจร 5 เดินในราศีกุมภ์-ภพ

ที่สาม-สหัชชะ)  โดยบุญญานี้สาดแสงถึง

คู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิต หรือเรื่องในบ้าน 

หรือโชคลาภ หรือการสนับสนุน หรือรายได้

พิเศษ เช่น

คู่ครองโชคดีได้งาน หรือหาหุ้นส่วน

ธุรกิจหรือชีวิตได้ หรือเดินหน้าเรียนต่อแดน

ไกลโดยมีคนคอยสนับสนุนหรือได้ทุน หรือได้

ต่อสัญญาเช่าเกิดรายได้พิเศษ หรือ บางท่าน

ที่หน้าตาดี (บุญเก่าติดตัวมา) อาจได้เป็นกิ๊ก

มีคนอุปถัมภ์ ฯลฯ ยกเว้นบางท่านโชคร้าย 

(พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ก็จะเข้าข่ายร้าย

เป็นสองเท่าจากปรกติ

4.ต้ังแต่ต้นปี-8 กรกฎาคม 2565 ยังมี

เกณฑ์ต่อเนื่องในเรื่องเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่

ในชีวิตเก่ียวกับความรักหรือความหวัง หรือ

ความเส่ียง หรือการทำาส่ิงใหม่ๆ หรือลูกๆ หรือ

เด็กๆ ในดูแล-ความบันเทิงเริงรมย์ (มฤตยูจร 0 

เดินในราศีเมษ-ภพที่ห้าปุตตะ) โดยเกณฑ์นี้

จะจบลงประมาณ 8 กรกฎาคม 2565

ที่เก็บข้อมูลมาส่วนใหญ่เจ็ดปีนี้พวก

ท่านจะผันผวนมากในเรื่องแฟนชนิดคาดไม่

ถึง เช่นเลิกแล้วมีใหม่-มีใหม่แล้วเลิก หรือ

บางท่านผันผวนมากในการเสี่ยงมีจังหวะ

ไปสนใจเรื่องการลงทุนใหม่ๆ เช่นคลิป

โตฯ หรือบางท่านเข้ามาในตลาดหุ้นที่บ้างก็

ประสบความสำาเร็จ แต่ก็มีที่เสียหายเกือบ

ล่มจม หรือบางท่านพยายามทำาลูกโดยใช้

วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วย บางท่านเริ่ม

เก็บไข่ หรือบางท่านหมดภาระดูแลลูกเริ่ม

หาสิ่งใหม่ทำา หรือบางท่านโชคร้ายเด็กๆ ใน

ดูแลสร้างความไม่สบายใจให้ เป็นต้น

5.ตั้งแต่ 29 มีนาคม-สิ้นปี 2565 ยัง

ทำาความด้วยริษยา (พฤหัสบดีจรที่ราศีมีน

ได้มาตรฐานเกษตรธิบดี-เป็นกาลกิณี-ออก

อาการร้ายกว่าปกติสองเท่า)

7.ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เริ่ม

ปรากฏการณ์เจ็ดปีที่สุขภาพทรุดโทรมหรือ

มีหนี้แปลกๆ หรือลูกน้องคนใช้ หรือญาติ 

หรือเพื่อนบ้านก่อกวนสร้างปัญหาให้ (พระ

มฤตยูจร 0 เข้าไปเดินในราศีพฤษภ-ภพที่

หก-อริ)

อาการเหล่านี้จะไม่เกิดตลอดเวลา แต่

ก่อนจะเกิดขอให้พวกท่านสังเกตอาการ คือ

จะมีการสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลง

ก่อน เมื่อได้ที่แล้วก็ระเบิดเหตุการณ์ออก

มาเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างไม่น่าเชื่อ แล้ว

สะสมพลังใหม่ไปเรื่อยๆ เช่น

บางท่านเลี้ยงอาการของโรคมานาน 

ทั้งๆ ที่ควรผ่าตัดก็อดทน แต่เมื่อถึงเวลาแล้ว 

(ดาวได้องศา) ต้องไปขอให้หมอผ่าให้เพราะ

เริ่มทนทุกข์ทรมาน เมื่อผ่าเสร็จก็เจ็บปวด 

แต่เมื่อใช้วิธีเด็ดขาดจัดการแล้วสุขภาพกาย

และใจจะดีขึ้นในที่สุด

หรือบางท่านได้ลูกน้องหรือคนใช้ท่ีมาช่วย

รับภาระแบบไม่น่าเชื่อ แต่บางท่านหมดวาสนา

ต่อกันจากไปแบบไม่คาดฝัน หรือบางท่านเจอ

ปัญหาคนงานป่วยหรือมีปัญหาให้แก้ไขตลอด

หรือบางท่านมีหนี้ที่เกิดจากญาติแบบ

ตั้งตัวไม่ติด หรือบางท่านได้เป็นเจ้าหนี้ทั้งๆ 

ที่ไม่อยากเป็น และที่เห็นมาไม่มากคือเพื่อน

บ้านสร้างปัญหาให้จนต้องตัดสินใจย้ายที่อยู่

ก็มี เป็นต้น

ไม่ว่าเกณฑ์นี้จะปรากฏเช่นใดหรือรูป

แบบใด แนะนำาให้แก้ปัญหาโดยวิธีการเด็ด

ขาด ทันหรือล้ำาสมัย ไม่เลี่ยงหรือเลี้ยงปัญหา 

(มฤตยูไม่ชอบของเก่าๆ) เช่นเรื่องสุขภาพ 

หากจะต้องเปลี่ยนข้อ-เข่าก็ต้องเปลี่ยน หรือ

บางท่านผ่าตัดเพื่อลดน้ำาหนักที่เป็นมากจนจะ

เป็นอันตราย เป็นต้น

8.วาระของพวกท่านสำาหรับปี 2565 

แม้จะทุกข์เรื่องเงินอยู่ตลอดปี (ตามเกณฑ์

ที่ 1) แต่ตลอดทั้งปีพวกท่านส่วนใหญ่ยังมี

บุญเก่าหนุนนำาเพื่อสร้างหลักฐาน-รากฐานที่

มั่นคงของชีวิต (ตามเกณฑ์ที่ 3 และ 6).

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘อุดมโภชนา’ แพร่งภูธร

อร่อยเด็ดราคาสบายกระเป๋า

สวนกระแสเนื้อหมูแพง



โดยในรายสมคิดติดคุกจริงเพียงแค่ 14  ปี ซึ่งน้อยกว่าแพทด้วย 

ซ้ำา

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆ คือหลักเกณฑ์ อภัยโทษ ที่สังคม

ภายนอกมองว่า คดีอุกฉกรรจ์ไม่ควรได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าที่

ศาลพิพากษามากเกินไป บางกรณีมีความเสี่ยงที่ผู้กระทำาผิดจะกลับ

ไปทำาผิดซ้ำา ส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ที่ใช้ชีวิตในสังคม

อย่างเช่นกรณีของ “สมคิด” ที่เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวช  แม้

เจ้าหน้าที่จะมองว่าพฤติกรรมภายนอกเป็นปกติดี จากการปฏิบัติ

ตนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม แต่ลึกๆ แล้วเจ้าตัวก็ยังอยากกลับไปทำา

พฤติกรรมแบบเดิมๆ ตามสภาพจิตใต้สำานึกของเขา โดยเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถประเมินจากสิ่งที่ตาเห็นได้อย่างเดียว

ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม ต้องสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำาเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ โดยมีคณะกรรมการประกอบ

ด้วย 1.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุดและประธาน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  เป็นประธาน

กรรมการ 2.นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำานักงานศาล

ยุติธรรม กรรมการ 3.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะ

วิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ

ประจำา  กรรมการ

 4.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 

5.พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระ

ธรรมนูญ กรรมการ 6.นายชยาวุธ จันทร รอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

7.นายวิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กรรมการ และ 8.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์                

รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน 

ป.ย.ป. กรรมการและเลขานุการ

มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ความเป็นมา และการดำาเนินการเกี่ยวกับ

การกำาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการ

ขอรับพระราชทานอภัยโทษ และการกำาหนด

ชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันมิ

ให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตาม

กฎหมาย 

และอาจแต่งตั้งคณะอนุฯ เพื่อดำาเนินการ

เฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดย

เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ 16  ธ.ค. และจะมีเวลาการ

ทำางานประมาณ 1 เดือน

 โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาใหม่คือ การยกเลิก

เกณฑ์ การลดโทษแบบเหมาประเภท เช่น กรณี

ฆ่าต่อเนื่อง ฆาตกรอำามหิต ฆาตกรต่อเนื่อง หรือ

คดีสังหาร ล่วงละเมิดต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้อาจ

มีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำา จึงยังไม่ควรที่

จะได้รับการอภัยโทษ 

หรือกรณีข้าราชการการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี

สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล

ก็ควรจะได้รับการอภัยโทษท่ีน้อยลง ดังน้ันจึงต้อง

พิจารณาใหม่ว่า โทษประเภทใดบ้างท่ีจะได้ลดโทษ 

และได้ลดโทษน้อยหรือมากก็ต้องขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมกับลักษณะของโทษ

ในระหว่างนี้จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวทำา

หน้าที่ตรวจสอบ โดยภายในเดือน ม.ค.65 เราอาจจะเห็นความ

ชัดเจนมากขึ้น. 

 กลายเป็นกระแสสังคมที่ร่วมกันตั้งคำาถามตามมาด้วยว่า 

การลดโทษให้นักโทษที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศมากขนาด

นี้ หลักเกณฑ์นักโทษที่จะได้รับอภัยโทษเป็นอย่างไรกันแน่ ซึ่งตาม

หลักเกณฑ์กำาหนดไว้ว่า คดีอาญาทั่วไป ชั้นเยี่ยมจะได้ 1 ใน 2, ชั้น

ดีมาก 1 ใน 3, ชั้นดี 1 ใน 4 และชั้นกลาง 1  ใน 5, คดีอาญาร้าย

แรง ชั้นเยี่ยม 1 ใน 3, ชั้นดีมาก 1 ใน 4,  ชั้นดี 1 ใน 5 และชั้น

กลาง 1 ใน 6, คดียาเสพติดรายย่อย ชั้นเยี่ยม 1 ใน 5, ชั้นดีมาก 

1 ใน 6, ชั้นดี 1 ใน 7 และชั้นกลาง 1  ใน 8, คดียาเสพติดราย

ใหญ่ ชั้นเยี่ยมได้ 1 ใน 6, ชั้นดีมาก 1  ใน 7, ชั้นดี 1 ใน 8, และ

ชั้นกลางได้ 1 ใน 5

อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่ถูกมองว่าการลดโทษผู้ต้องขัง

ไม่สมเหตุสมผล มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่าง กรณีคดี

ยาเสพติดของ วรยศ บุญทองนุ่ม หรือ แพท  พาวเวอร์แพท ถูก

จับกุมเมื่อวันที่  6 พ.ค.47 ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

เพื่อจำาหน่ายและเสพ (ยาอี)  โดยศาลตัดสินจำาคุก 50 ปี แต่ได้รับ

การลดโทษตามลำาดับ จนได้รับการปล่อยในวันที่ 4 ม.ค.64 ติดคุก

รวม 17 ปี 

กับคดีสะเทือนขวัญฆาตกรโหดเหี้ยม สมคิด พุ่มพวง  ถูก

จับกุมเมื่อ 29 มิ.ย.48 ในข้อหาฆ่าหมอนวดและนักร้องถึง  5 ราย

ซ้อน ซึ่งศาลตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต แต่ก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆ 

จนได้ออกจากเรือนจำา 27 พ.ค.62 และได้ก่อเหตุซ้ำาในรูปแบบเดิม 

กลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตา จากกรณีพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันพ่อแห่ง

ชาติ 5  ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ต้องขัง

ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา และ

ได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษกว่า 1.3 

แสนราย 

ซึ่งในจำานวนนี้พบว่ามีผู้ต้องขังราย

สำาคัญเป็นที่สนใจของสังคม ทั้งนักการ

เมืองและอดีตข้าราชการระดับสูงที่ถูกศาล

พิพากษาในคดีสำาคัญ เข้าหลักเกณฑ์ได้รับ

พระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษ 

บุคคลหลักๆ ที่มีการจับตามองคือ 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ จากพรรคเพื่อไทย ผู้

ต้องขังในคดีจำานำาข้าวที่ปรากฏเป็นข่าว 

ถือเป็นคดีอาญาร้ายแรง ศาลได้ตัดสินจำา

คุกมีกำาหนดโทษ 48 ปี และที่ผ่านมาได้รับ

การอภัยโทษจำานวน 4 ครั้งแล้ว

ประกอบด้วยครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค.

63 ได้ลดโทษ 12 ปี (ลดโทษ 1 ใน 4 ชั้น

ดีมาก) เหลือโทษจำาคุก 36 ปี ครั้งที่ 2 

วันที่ 5 ธ.ค.63 ได้ลดโทษ 12 ปี (ลดโทษ 

1 ใน 3 ชั้นเยี่ยม) เหลือโทษจำาคุก 24 ปี 

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ก.ค.64 ได้ลดโทษ 8  ปี 

(ลดโทษ 1 ใน 3 ชั้นเยี่ยม) เหลือโทษจำา

คุก 16 ปี และครั้งที่  4 วันที่ 6 ธ.ค.64 

ได้ลดโทษ 5 ปี 4 เดือน (ลดโทษ 1 ใน 3  

ชั้นเยี่ยม) เหลือโทษจำาคุก 10 ปี 8 เดือน

จนกระทั่ง องค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT 

ออกแถลงการณ์เรื่อง คัดค้านการลด

หย่อนโทษให้แก่ผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชัน 

โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า “ตาม

ที่รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภัยโทษฯ แก่ผู้ต้องขัง ส่ง

ผลให้ผู้ต้องขังในคดีคอร์รัปชันหลายรายที่

ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 

ตลอดจนความอัปยศอดสูของชาวนา กลายเป็นประเด็นแห่งความ

ชอกช้ำาของสังคมอย่างที่ประวัติศาสตร์ไม่อาจจะลืมได้ แต่ขณะนี้

กลับได้รับการลดหย่อนโทษอย่างรวดเร็วด้วย” 
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12 ในประเทศ

ชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์กับการถูกเรียกค่าจอด

รถในบางสถานที่ ซึ่งเราเห็นว่าเป็นที่สาธารณะไม่น่า

จะมีใครมาถืออภิสิทธิ์เรียกร้องหาผลประโยชน์ได้ และ

เมื่อไม่จ่ายค่าจอดก็อาจถูกข่มขู่ทำาร้าย แล้วอย่างนี้จะมีวิธี

ป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร ครั้งนี้จะได้นำาเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมา

วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันสิทธิของตนเอง ดังนี้

วันเกิดเหตุผู้เสียหายนำารถยนต์ไปจอดในบริเวณสถานี

ขนส่งสายใต้ใหม่เพื่อรับสินค้าที่ฝากมากับรถโดยสารประจำา

ทางปรับอากาศสายเพชรบุรี-กรุงเทพมหานคร หลังจากรับ

สินค้าแล้วระหว่างผู้เสียหายจะขับรถยนต์ออกไป จำาเลยที่ ๒ 

เดินเข้ามาเคาะกระจกรถ พร้อมกับบอกให้ผู้เสียหายชำาระค่า

จอดรถ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมชำาระและขับรถยนต์ออกไป เมื่อ

ใกล้จะถึงทางออกจำาเลยที่ ๑ นำาเก้าอี้มากั้นขวางทางออก  

จำาเลยที่ ๒ วิ่งตามมาแล้วเคาะกระจกพร้อมกับบอกว่า “ให้

จ่ายค่าจอดรถ ๒๐ บาท ถ้าไม่จ่ายจะตบ” โดยมีจำาเลยที่ ๓  

ยืนคุมเชิงอยู่บริเวณนั้น ผู้เสียหายไม่ยอมให้และโทรศัพท์

แจ้งเจ้าพนักงานตำารวจ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำารวจ

มายังที่เกิดเหตุจับกุมจำาเลยทั้งสาม 

คดีน้ีพนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนส่งเรื่องให้

พนักงานอัยการฟ้องต่อศาล และมีการต่อสู้คดีกันจนถึงศาล

ฎีกา เป็นคำาพิพากษาฎีกาท่ี ๒๒๖๓/๒๕๕๑ ตัดสินว่า “ผู้เสียหาย

นำารถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ซ่ึงจำาเลย

ไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหาย การท่ีจำาเลยพูดกับ

ผู้เสียหายว่าถ้าไม่จ่ายค่าจอดรถจะตบและจำาเลยนำาเก้าอ้ีขวาง

ก้ันมิให้ผู้เสียหายขับรถยนต์ออกไป ถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญข่มขืน

ใจผู้เสียหายให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์

ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน เมื่อผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินแก่จำาเลย 

จำาเลยจึงมีความผิดฐานพยายามกรรโชกตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 337 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80”

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา ๓๓๗ “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอม

จะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน 

โดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำาอันตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย  เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูก

ขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 

ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท...”

มาตรา ๘๐ “ผู้ใดลงมือกระทำาความผิดแต่กระทำาไป

ไม่ตลอด หรือกระทำาไปตลอดแล้วแต่การกระทำานั้นไม่บรรลุ

ผล  ผู้นั้นพยายามกระทำาความผิด

ผู้ใดพยายามกระทำาความผิด ผู้น้ันต้องระวางโทษสอง

ในสามส่วนของโทษท่ีกฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดน้ัน”

จากคดีตัวอย่างและหลักกฎหมายข้างต้น ก็น่าจะเป็น

คำาตอบในข้อสงสัยได้ว่า การท่ีบุคคลใดถืออภิสิทธ์ิเรียกค่าจอด

รถโดยท่ีตนเองไม่มีสิทธ์ิน้ันไม่อาจกระทำาได้ และหากมีการ 

กระทำาท่ีเข้าองค์ประกอบความผิดอาญา เช่นข่มขู่จะทำาร้ายผู้

เสียหายประกอบด้วย ก็ถือเป็นความผิดอาญาอีกสถานหน่ึง.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘เรียกค่าจอดรถโดยไม่มีสิทธิ์’

รื้อหลักเกณฑ์เสนอ ‘อภัยโทษ’

พจิตร รัตนานนท์ หรือคุณติ๋ม สวมหมวกทาง

ธุรกิจประธานกรรมการ บ.TRC Construction 

จำากัด (มหาชน) รับผิดชอบงาน CSR การ

สร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับเหมาก่อสร้าง

เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อ รับเหมาติดตั้งระบบ

วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

จึงเห็นภาพไพจิตรปรากฏเป็นข่าวในหน้า นสพ.อยู่บ่อย

ครั้ง  โครงการสู่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ

พนักงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหลังคา

เขียว โครงการ Go  Green เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ ใน

การคัดแยกและจัดการขยะเพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์

ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ให้ชุมชน

บริเวณใกล้เคียง  มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำางานของ

หัวใจและการไหลเวียนโลหิต มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้

แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ) 

นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ด้าน

ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนที่เรียนหลักสูตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑ

วิเชียร หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ที่ศาลา

ทินทัต รพ.จุฬาลงกรณ์

ไพจิตรยังสวมหมวกอีกใบหนึ่ง ในตำาแหน่งผู้ชำานาญ

การในคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและ

การแรงงาน ซึ่งมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เพื่อนต่าง

อาชีพที่เรียน วปอ.มาด้วยกัน ทำาหน้าที่เป็นประธานคณะ

กรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการ

แรงงาน และเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ และสมาชิก

วุฒิสภาชุดที่ ๑๒  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยก

ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (เรียนจบโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า รุ่น ๒๓ - จปร.๒๓) ทั้งยังเป็นเพื่อนร่วม

รุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กระทรวงกลาโหม 

ไพจิตรเล่าว่า พล.อ.สิงห์ศึกเป็นนายทหารที่ศึกษา

หาความรู้อย่างจริงจังจนรู้จริง โดยเฉพาะกฎหมายของรัฐสภา 

เนื่องจากงานรัฐสภาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เพื่อเป็นการ

เตรียมพร้อมในงานที่รับผิดชอบให้สมกับที่ได้รับมอบหมายงาน

อุดมการณ์ปกป้องประเทศชาติ  

เนื่องจากไพจิตรมีศักดิ์เป็นหลานสาวของ พ.ต.หญิง 

ภญ.ศิริลักษณ์ (นงลักษณ์) ศรีเมือง (เขียวละออ) คู่ชีวิต 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์), อดีตผู้ว่าราชการ 

กทม. ๒ สมัย, ผู้ก่อตั้งพรรคพลังธรรม, อดีต ๑ ในแกนนำา

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย “ในฐานะน้า-หลาน” 

ไพจิตรได้รับความไว้วางใจให้สวมหมวกเป็นประธานมูลนิธิ 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง ดำาเนินงาน ๒ หน่วยงาน คือ ๑.สห

คลินิก พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง อยู่ที่ ๔๔๕/๑๕ ถ.รามคำาแหง ๓๙ 

แยก ๑ เขตวังทองหลาง ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยโรคไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม ไพจิตรรับตำาแหน่ง 

ผอ.คลินิกฯ ฟอกไตขนาดใหญ่ มีเครื่องฟอกไต ๑๐๐ เครื่อง มี

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฟอกไตเป็นประจำา ๕๐๐ กว่าราย บริการ

ฟอกไตวันละ ๒-๓ รอบ การฟอกไตที่ช่วยเหลือคนยากจนด้วย

สนนราคาครั้งละ ๖๐๐ บาท สำาหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิบัตรประกัน

สังคมและบัตรทอง

๒.สถาบันฝึกอบรมผู้นำาอยู่ที่ ต.หนองบัว อ.เมือง

กาญจนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ผู้บริหารองค์กรต่างๆ การฝึกอบรมผู้นำาชุมชนท้องถิ่น                         

เปิดอบรมหลักสูตรล้างพิษตับ เพื่อช่วยเหลือคนที่ป่วยจาก

โรคต่างๆ ขณะเดียวกันยังมีงานทางสังคมที่ พล.ต.จำาลอง      

มีส่วนร่วมก่อตั้ง มูลนิธิไทยโทกุดะ, มูลนิธิกองทัพ                                                   

ธรรม

“ในช่วงที่น้าศิริลักษณ์หกล้มกระดูกหักต้องเข้าเฝือก 

ทำาให้รู้ว่าโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องตัดเฝือก ตอนหลังน้า

ศิริลักษณ์ได้บริจาคที่ดินของคุณยายย่านปทุมธานีให้มูลนิธิ

เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทยไว้ใช้เพื่อการกุศล ส่วน 

พล.ต.จำาลองก็บริจาคเงินให้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็น

ประจำาตั้งแต่ครั้งทำางานอยู่ กทม. ตอนหลังท่านออกจากเรือน

จำามีอาการไม่สบาย เข้ารับการรักษาอยู่ที่วชิรพยาบาลตามนัด

หมาย” ไพจิตรกล่าว

เมื่อปี ๒๕๔๐ ไพจิตรจดทะเบียนหย่ากับ สมัย ลี้สกุล 

ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านปิโตรเคมี มี

บริษัทและบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บ.TRC                          

จำากัด (มหาชน) ด้วยหมุดหมายฝันไกลไปให้ถึง ด้วยการ

สร้างรายได้เป็นหมื่นล้านบาทจากธุรกิจก่อสร้างระดับแถว

หน้าของเมืองไทย และยังรุกธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะ

กัมพูชา  เมียนมา เป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้านพลังงาน

เป็นจำานวนมาก

ทั้งสองมีบุตร ๓ คน บุตรชายคนโต ภาสิต (เต้)                   

ลี้สกุล  นักการเงินอนาคตไกล กรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บ.TRC Construction จำากัด (มหาชน) จบ

ปริญญาโทจาก Bently U สหรัฐฯ เข้ารับพระราชทานน้ำา

สังข์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล

ที่ ๑๐) และสมเด็จพระราชินี ในงานสมรสพระราชทานกับ 

พริม-ศิกัน อัสสรัตน์ และยังได้รับพระราชทานช่อดอกไม้

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ ศิกันเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติ Ivy Bound 

International School เรียนจบปริญญาโทจาก Harvard U 

สหรัฐฯ 

บุตรคนกลางเป็นหญิง ภาวิตา (ต๊อบ) ลี้สกุล กรรมการ

และ ผอ.สายงานบริหารองค์กร กรรมการบรรษัทภิ

บาล  บ.TRC Construction จำากัด (มหาชน) ปริญญาโท 

International Economics and Finance Keio U ประเทศ

ญี่ปุ่น และ Brandeis International  Business School  

สหรัฐฯ 

บุตรสาวคนเล็ก ภาสิตา (ต่อ) ลี้สกุล สมรสกับ นพ.ระวี

วัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความ

งาม โรงพยาบาลศัลยกรรม Masterpiece อยู่ตรงข้ามกับวัง

ศุโขทัย (บุตรชายปริม เชาวนเสถียร กับ นพ.ระวี มาศฉมา

ดล  หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่/ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร/ กมธ.วิสามัญพิจารณา

ศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีที

เอส) สภาผู้แทนฯ/ อดีต ผอ.รพ.เวียงเวช จบแพทยศาสตร

บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมรุ่นภูมิธรรม            

โลกของงานสลับสีเคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ

ไพจิตร รัตนานนท์:ดอกไม้เหล็กวงการก่อสร้าง

เ

ไ

เวชยชัย  เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทคณะ

รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาผู้นำาฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนฯ อดีต รมช.คมนาคม) ขณะนี้ทั้งสองมี

บุตร ๒ คน วัย ๒ขวบ และวัย ๕ เดือน 

“สามีและลูกทุกคนเรียนจบปริญญาโทกันหมด มีติ๋ม

เรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง   

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สมัยก่อนช่วยงานบริษัทของพี่

ชาย ทำากิจการเสาไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคใช้ความรู้ด้านบัญชี

ที่เรียนมาจากพาณิชยการพระนครทำางาน ต่อมาทำางาน

บริษัท TRC  ติ๋มตัดสินใจมาเรียนจนจบปริญญาโทคณะ

เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนอายุ

มากแล้ว”

ทั้งหมดนี้จึงเป็นการตอบโจทย์การปลูกฝังรักการ

เรียนรู้ ให้คิดเป็นและมีเหตุผล วิเคราะห์แยกแยะได้ 

จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่เมื่อไพจิตรพบอุปสรรคครั้งใด ก็

สามารถแปรเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความสำาเร็จด้วยการ

ใช้วิชาหารือกับบรรดากูรูและเพื่อนๆ เธอมีความดีและ

ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ นิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตน จึง

มีเพื่อนมากมายทั้งในวงการธุรกิจ วงการเมืองเนื่องจาก 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการเมือง

พรรคพลังธรรม ไพจิตรก็ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนสนิทสนม

กลมกลืนไปกับผู้แทนของพรรค รวมไปถึงนักข่าวในยุค

ที่ พล.ต.จำาลองเป็นผู้ว่าฯ กทม. หนึ่งในนั้นคือพี่หญิง-

สุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล เหยี่ยวข่าวรางวัลพูลิตเซอร์

ในวงการ นสพ. เมื่อทราบข่าวในช่วงป่วยไข้ก็โทรศัพท์พูด

คุยพร้อมกับส่งอาหารโปรดเมนูปูม้านึ่งแกะพร้อมทานไป

ให้ถึงบ้านพักย่านสายไหม

งานใหญ่ในขณะนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพ่อเมือง 

กทม.  ไพจิตร รัตนานนท์ เป็นแม่ทัพบริหารจัดการเพื่อ

จัดทำาหนังสืออัตชีวประวัติ พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง อดีตผู้

ว่าราชการ กทม. ซึ่งพารวย จันทรสกุล ได้รวบรวมและ

เรียบเรียงข้อมูลดิบในเบื้องต้น เพื่อจัดทำาหนังสือในนาม

มูลนิธิ พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบ

ถึงเกียรติประวัติผลงานที่เป็นแบบอย่างการทำางานรับใช้

ประเทศชาติอย่างแท้จริง. 

สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆ คือหลักเกณฑ์อภัยโทษ

 ที่สังคมภายนอกมองว่าคดีอุกฉกรรจ์ไม่ควรได้รับการ

ปล่อยตัวเร็วกว่าที่ศาลพิพากษามากเกินไป บางกรณีมี

ความเสี่ยงที่ผู้กระทำาผิดจะกลับไปทำาผิดซ้ำา ส่งผลกระทบ

ต่อผู้บริสุทธิ์ที่ใช้ชีวิตในสังคม ,,

,,

บุญทรง เตริยาภิรมย์ สมคิด พุ่มพวง
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13สิ่งแวดล้อม

4

อุดมสมบูรณ์มากในภาคอีสาน ป่าดงกกน้ำาผึ้งได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี 2560 แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์หวงห้ามประมาณ 

352 ไร่ หรือ 60% ที่เหลือ 40% เป็นป่าที่ชาวบ้านมาหาประโยชน์

ได้  

ในด้านความอุดมสมบูรณ์ ป่าผืนนี้จะเขียวชอุ่มตลอดทั้ง

ปี มีพืชพรรณ สัตว์ต่างๆ และคลังสมุนไพรกว่า 300 ชนิด  โดย

ในพื้นที่ 40% เป็นพื้นที่ทำากินของชาวบ้าน เพราะป่าเป็นซูเปอร์

มาร์เก็ตและแหล่งสมุนไพรของชาวบ้าน อีกทั้งพืชพรรณในป่ายัง

สามารถนำามาทำาสีย้อมผ้าให้กลุ่มทอผ้าของชุมชน ที่สำาคัญยังเป็น

แหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีการตั้งกฎกติกาในการเข้าไปหาของป่า 

หน่วยรักษาไฟป่า และเวรยามเฝ้าป่า 4 ทิศ ดังนั้น เมื่อมีเงินทุนที่

ได้จากการประกวดป่าก็จะจัดทำาศูนย์ข้อมูลเรียนรู้ และวางแผนทำา

ป่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต

ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการรักษาพื้นที่ป่าไม้และหลากหลาย

ทางชีวภาพ และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรักษาผืนป่าของประเทศ

ในรูปของป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ และเป็นแหล่งดูด

ซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศให้ลดน้อยลงบรรเทาภาวะ

โลกร้อนและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

นั

ดั้งเดิมมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บางส่วนเป็นป่าดิบ

ชื้น พอป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านจึงได้ขออนุญาตในการจัดตั้งเป็นป่า

ชุมชน โดยชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องผืนป่าและฟื้นฟูป่า 

ซึ่งเคยมีการทำาเหมืองแร่ จนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม  

เพราะป่าแห่งนี้เป็นเหมือนคลังอาหาร สมุนไพร และยังมีอ่างเก็บ

น้ำาขนาดใหญ่ ในโครงการพระราชดำาริของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ในความเป็นป่าชุมชน ชาวบ้านจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในการเข้าไปหาของป่า ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือคนนอก

ก็ตาม เช่น ห้ามนำารถยนต์เข้าไปในป่า หรือพกได้แต่มีดเท่านั้น 

และปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อาทิ เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ ลานดูดาว ชมผาชะโงก ผามออีฟ้า ผาผึ้ง ตะลุยเทือก

เขานางนอน เป็นต้น และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าและผลผลิต

จากชุมชนจำาหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนด้วย

ด้านบุญเลิศ สวัสดี ตัวแทนป่าชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ 

(ป่าดงกกผึ้ง) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ที่ได้รับรางวัล

ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อนและให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  กล่าว

ว่า พื้นที่ป่าครอบคลุม ต.โนนทองอินทร์ ตั้งแต่หมู่ที่ 1, 2, 4 และ 

6 มีพื้นที่ป่าประมาณ 587 ไร่ มีสภาพเป็นป่าดงดิบร้อนชื้น ที่ถือว่า

ในการดูแลรักษาป่าในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืน ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ให้ครัวเรือน

ด้าน ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า นับว่าได้ดำาเนินโครงการคนรักษ์

ป่า ป่ารักชุมชน ในพันธกิจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มากว่า 14 ปี โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

ประเทศไทย ผ่านกลไกการขับเคลื่อนป่าชุมชน โดยจัดกิจกรรม

ประกวดป่าชุมชนเป็นเครื่องมือในการขยายการดูแลป่าไปยังชุมชน

ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนมีการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

นับว่าเป็นการร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาป่า เพิ่มพื้นที่ป่า 

ลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อธิชา สนสารี คณะกรรมการป่าชุมชนฯ และประธานชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านวังโหรา หมู่ที่ 3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง 

จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าชาวบ้านอาศัยพึ่งพิงป่า เข้าไป

หาของป่าแห่งนี้กันมาเป็นเวลานาน แต่ต่อมาสภาพป่าเสื่อมโทรม 

แม้จะมีพื้นที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติภูเตย โดยมีพื้นที่ 1,934 ไร่ 

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ยสำ�คัญของ “ป�่ชุมชน” นั้นก็คือ ก�รให้คนอยู่ร่วมกับป่� 

คนพึ่งพาอาศัยป่า พร้อมกับดูแลรักษาป่าไม่ให้เสื่อมโทรม 

เสียหาย เกิดความยั่งยืนทั้งคนทั้งป่า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่

ป่าของประเทศ และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์บรรเทา

ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

ล่าสุด บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่า

ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานมอบ

รางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำาปี 2564 ภายใต้

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยมีแนวคิดหลักคือ ปลูกป่าใน

ใจคน ตามพระราชดำารัสในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา โครงการคนรักษ์

ป่า ป่ารักชุมชน สามารถสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชนไปแล้วกว่า 

1,276,389 ไร่ คิดเป็นการกักเก็บคาร์บอนประมาณ 8,041,252.21 

ตันคาร์บอน และในการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ

ปี 2564 มีชุมชนเข้าร่วมจำานวน 146 ชุมชน รวมมีพื้นที่

ป่า 124,114.75 ไร่ มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ 

781,922.98 ตันคาร์บอน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอัตราการกักเก็บ

คาร์บอนของป่าไม้ประมาณ 6.3 ตัน/ไร่

สำาหรับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ

ของปี 2564 ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง 

จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด อ.ปัว 

จ.น่าน ป่าชุมชนบ้านนางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ป่าชุมชนอ่าว

อ้ายยอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และรางวัลชนะเลิศดีเด่น ด้าน

ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อนและให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

ชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ (ป่าดงกกผึ้ง) ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว 

จ.อุดรธานี

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประธานการมอบ

รางวัลป่าชุมชนปีนี้ กล่าวว่า วิกฤตปัญหาโลกร้อนที่ประเทศไทย

และทั่วโลกต้องเผชิญ ซึ่งการอนุรักษ์ป่าชุมชนสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการดูแลป่า ขอแสดงความยินดีกับ

ชุมชนที่ได้รับรางวัล แต่ชุมชนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้หมายความ

ว่าดูแลป่าไม่ดีพอ เพราะสิ่งสำาคัญที่สุดคือการรักษาคุณภาพ 

มาตรฐาน และความสามัคคีของชาวบ้านในการร่วมมือดูต้นไม้ทุก

ต้นนั้นยากกว่า ซึ่งป่าชุมชนไม่ได้ให้ประโยชน์แค่ชาวบ้านในการ

หาของป่า มีแหล่งน้ำาอันอุดมสมบูรณ์ แต่ทุกป่าจะเปรียบเสมือน

กระเป๋าตังค์ใบใหญ่ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากร และดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ผลิตออกซิเจนมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเรา 

ผลิตน้ำาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันน้ำาท่วม  เป็นต้น

“ที่สำาคัญของป่าชุมชนก็คือ การจะทำาให้เราบรรลุเป้าหมาย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้ได้ 55% ในจำานวนนี้ 40% ต้องเป็น

พื้นที่ป่า โดยศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะ

สามารถขายได้ผ่านคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้ให้กับชุมชน ซึ่ง

ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวเพียง 31.8% เท่านั้น ตัวอย่างในประเทศแถบ

ยุโรปที่มีศักยภาพดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน สามารถ

ขายตันละ 3,000 บาท ดังนั้นไม่นานประเทศไทยป่าก็เปรียบ

เสมือนทองคำา หรือกรีน โกลด์ ในการสร้างรายได้ ถ้าประชาชนทุก

คนร่วมกันรักษาป่า” วราวุธกล่าว

สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

กับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดตั้งป่าชุมชน 

ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 จำานวนกว่า 13,000 ชุมชน รวม

เนื้อที่ป่าชุมชนกว่า 6.29 ล้านไร่ ในพื้นที่ 68 จังหวัด และจะมีการ

เร่งขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครบตามเป้าหมาย 15,000 ชุมชน

ทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่ และชุมชนได้ประโยชน์จากป่า

อย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนภารกิจ 5 แนวทางสำาคัญ ได้แก่ 

1.ป้องกันรักษาป่าเดิม 2.เพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ 3.ให้คนอยู่กับป่า จัดที่ดิน

ให้ชุมชนได้ทำากินอย่างถูกกฎหมาย 4.ส่งเสริมไม้มีค่า และ 5.พัฒนา 

ป่าชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยรอบพื้นที่ป่าเข้ามามีส่วนร่วม                         

‘ป่าชุมชนบ้านวังโหรา’ สุพรรณบุรี

คว้ารางวัลป่าชุมชนดีเด่นปี 64

ครงก�รอนุรักษ์ปล�ฉล�มกบ หรือ SOS (Save Our Shark) 

เป็นโครงการที่สิงห์ เอสเตท เดินหน้าอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล 

เพื่อตอกย้ำาการให้ความสำาคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเดินหน้าร่วมมือกับศูนย์การเรียน

รู้ทางทะเล (Marine Discovery Center) ในพื้นที่โรงแรมทราย พี

พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ จังหวัดกระบี่ ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจาก

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้

เป็นเอกชนรายแรกๆ เข้ามาดำาเนินโครงการอนุรักษ์ปลาฉลามกบ

อย่างยั่งยืน ตั้งแต่การฟักไข่ อนุบาลลูกฉลามวัยอ่อน ไปจนถึงการ

ปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติในพื้นที่เหมาะสม ตามคำาแนะนำาของศูนย์

วิจัยฯ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์ของปลาฉลามกบให้มีความ

สมบูรณ์ และยั่งยืนต่อระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย

ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทรู้สึกภูมิใจเป็นอย่าง

ยิ่งที่ได้รับโอกาสจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทะเลอันดามันตอนบน ให้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์ปลาฉลามกบ

อย่างยั่งยืนในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้น 

และให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs14: Life Below Water) ซึ่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก

อย่างฉลามกบ เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะปลาฉลามเป็นสัตว์

ที่มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก ที่สำาคัญในช่วงไม่กี่

ปีมานี้ จำานวนปลาฉลามยังมีปริมาณลดลงมากกว่า 20 เท่า

“เรามุ่งมั่นและทำางานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลอย่างจริงจัง เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมๆ 

กับสังคมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้กับ

คนรุ่นใหม่ต่อไป คือหนึ่งในแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ

บริษัท” นางฐิติมากล่าว

ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กล่าว

ว่า ศูนย์วิจัยมั่นใจในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสิงห์ เอส

เตท ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตทางทะเล โดยดูจาก

โครงการ SOS อนุรักษ์ปลาฉลามกบ

โดยสิงห์ เอสเตท กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลฯ

ประสบการณ์และโครงการต่างๆ ที่ได้ทำามา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนัก

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและบุคลากรที่มีความสามารถในการช่วยดูแล

อนุบาลฉลามกบอย่างเต็มที่

สำาหรับศูนย์เรียนรู้ทางทะเล ก่อตั้งในปี 2561 ตั้งอยู่ภายใน

บริเวณโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บนเกาะพีพี โดยเป็น

หนึ่งในโครงการที่สะท้อนแนวคิดการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเชิงรุก เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่

เกาะพีพี ที่ผ่านมาศูนย์ได้ทำาโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาหลายโครงการ 

เช่น พีพีกำาลังจะเปลี่ยนไป เป็นโครงการที่นำาพีพีโมเดลมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาปะการังฟอกขาว, โตไวไว เป็นโครงการต่อเนื่องจาก

โครงการพีพีกำาลังจะเปลี่ยนไป ด้วยการปล่อยปลาการ์ตูน และ

ปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และโครงการติดตามและฟื้นฟู

ปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ

พีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564  นักวิทยาศาสตร์

ของศูนย์ยังได้ช่วยชีวิต “ฉลามกบ” (Bamboo shark) ขนาดเล็ก

ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยฉลามชนิดนี้อยู่ในภาวะใกล้ถูกคุกคาม (Near 

Threatened) ซึ่งจัดโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation 

of Nature) ปัจจุบันฉลามดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดีในบ่อ

อนุบาลสัตว์น้ำาของศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลของโรงแรม

ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์ได้ช่วยเหลือ 

“ปลาสิงโต” (Lionfish) ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งชาวบ้านได้นำามาส่ง

ให้ทางศูนย์ ศูนย์แห่งนี้ยังมีบ่ออนุบาลปลาการ์ตูน (Clownfish 

Nursery) เพื่อเพาะขยายพันธุ์ก่อนที่จะปล่อยกลับสู่แนวปะการัง

ส่วนโรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ (SAii Phi Phi 

Island Village) เป็นหนึ่งในโรงแรมของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ 

รีสอร์ท จำากัด (มหาชน) หรือ “SHR” บริษัทในเครือของสิงห์ เอส

เตท ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ

อยู่ภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี.

โ

ไข่ฉลามกบ

ฉลามกบวัยรุ่นที่ทางศูนย์ให้การอนุบาลนักวิทยาศาสตร์ประจำาศูนย์กำาลังให้ความรู้กับผู้ที่เยี่ยมชม

มีการดูแลป่าอย่างใส่ใจ พืชพรรณในป่า นำามาทำาสีย้อมผ้าสร้างรายได้

ป่าชุมชนบ้านโนนทองอินทร์ แหล่งดูดซับคาร์บอน

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ให้กับป่าชุมชนบ้านวังโหรา จ.สุพรรณบุรี
ชาวบ้านสามารถเข้ามาหาของป่าไปทานได้

ชาวบ้านบ้านวังโหรามีส่วนร่วมในการดูแลป่า
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ประกาศกรมโย า ิการและ ังเมือง

กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง จะดำ�เนินก�รว�งและจัดทำ�ผังเมืองรวมชุมชน

เข�ชัยสน จังหวัดพัทลุง ในท้องที่ตำ�บลห�นโพธิ์ ตำ�บลควนขนุน ตำ�บลจองถนน 

ตำ�บลโคกม่วง และตำ�บลเข�ชัยสน อำ�เภอเข�ชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะปิด

ประก�ศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมและร�ยก�รอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ศ�ล�กล�ง

จังหวัดพัทลุง ที่ทำ�ก�รองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ว่�ก�รอำ�เภอ

เข�ชัยสน สำ�นักง�นที่ดินอำ�เภอเข�ชัยสน สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดพัทลุง 

สำ�นักง�นเทศบ�ลตำ�บลเข�ชัยสน สำ�นักง�นเทศบ�ลตำ�บลจองถนน สำ�นักง�น

เทศบ�ลตำ�บลโคกม่วง ที่ทำ�ก�รองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเข�ชัยสน ที่ทำ�ก�ร

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห�นโพธ์ิ และท่ีทำ�ก�รองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลควนขนุน 

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดพัทลุง กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง และ

เผยแพร่ท�งระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ( .d t.go.t ) 

ตั้งแต่วันที่  มกร�คม  เวล� .  น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุม   

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประช�ชน ในวันที่  มกร�คม  เวล� .  น. 

ณ ศ�ล�ประช�คมอำ�เภอเข�ชัยสน จังหวัดพัทลุง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ต�มวัน เวล� และสถ�นท่ีท่ีจะปิดประก�ศ

ดังกล่�ว ทั้งนี้ เมื่อได้มีก�รประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประช�ชนดังกล่�วแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถยื่นคำ�ร้องแสดงคว�มเห็นเก่ียวกับข้อกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์

ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่�วเป็นหนังสือ ภ�ยในวันที่  กุมภ�พันธ์  

ณ สถ�นที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง มิฉะนั้นจะ

ไม่ส�ม�รถใช้สิทธิในก�รยื่นคำ�ร้องดังกล่�วได้ในภ�ยหลัง

  

       (น�ยพรพจน์  เพ็ญพ�ส)

                                  อธิบดีกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

สงขลาพบโควิดรายใหม่ 100 คน

สงขลา • สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข จ.สงขล� ร�ยง�นจำ�นวน

ผู้ติดเชื้อโควิดร�ยใหม่เพิ่มขึ้นจำ�นวน 100 ร�ย รวมติดเชื้อ

สะสม 67,350 ร�ย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดเสียชีวิตสะสม 313 ร�ย 

ห�ยป่วยกลับบ้�น 65,960 ร�ย ยังพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 

1,077 ร�ย 

จ�กกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงสุด 30 ร�ย ที่น่�ตกใจ

คือกลุ่มที่เดินท�งม�จ�กต่�งจังหวัด 26 ร�ย จ.ภูเก็ต 21 ร�ย, 

กทม. 2 ร�ย, เชียงร�ย 1 ร�ย และ จ.สตูล 2 ร�ย และกลุ่ม

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบท�งเดินห�ยใจ 21 ร�ย และ

กลุ่มสัมผัสผู้เดินท�งจ�กต่�งจังหวัด 6 ร�ย 

พบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ใน อ.ห�ดใหญ่ม�กที่สุด รองลง

ม� อ.เมืองฯ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร เครือข่�ยส�ธ�รณสุขเร่ง

ค้นห�กลุ่มสัมผัสในพื้นที่เป้�หม�ย ด้วยก�รตรวจด้วยชุด ATK 

เพื่อสกัดก�รแพร่ระบ�ดโควิดส�ยพันธุ์โอมิครอนในวงกว้�ง 

โดยเฉพ�ะใน ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ ที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน

ซึ่งเดินท�งม�จ�ก จ.ภูเก็ต มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงกว่� 100 ร�ย

นครพนม ‘โอมิครอน’ ไปเกือบทุกอำาเภอ 

นครพนม • ทีมตระหนักรู้สถ�นก�รณ์ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัดนครพนม ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค

โควิด-19 ประจำ�วันว่� พบผู้ป่วยเพิ่มจำ�นวน 60 ร�ย แยกเป็น

ติดเชื้อในพื้นที่ จำ�นวน 49 ร�ย ติดเชื้อนอกพื้นที่ 11 ร�ย ได้แก่ 

1.กทม. 4 ร�ย 2.ชลบุรี 3 ร�ย 3.สกลนคร 2 ร�ย 4.ก�ฬสินธุ์ 

1 ร�ย และ 5.เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ 1 ร�ย รวมมีผู้ป่วย

สะสม 5,469 ร�ย เสียชีวิตสะสม 28 ร�ยเท่�เดิม

ทั้งนี้ เชื้อโควิดส�ยพันธุ์ โอมิครอนที่กำ�ลังระบ�ดอยู่ใน

ประเทศไทย ณ ขณะนี้ ในจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยส�ยพันธุ์

ดังกล่�วแล้ว 37 ร�ย โดยกระจ�ยไปหล�ยอำ�เภอ ส่วนใหญ่

ผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะมีคว�มเชื่อมโยงกับผู้ป่วยท่ีพบในจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดอุบลร�ชธ�นี แต่ที่ต้องเฝ้�ระวังอยู่ใน

อำ�เภอน�แก โดยหมู่บ้�นนี้อยู่ติดกับอำ�เภอดงหลวง จังหวัด

มุกด�ห�ร ซึ่งพบผู้ป่วยแล้ว 50 ร�ย เป็นคลัสเตอร์หมอลำ�คณะ

ดังที่ไปเปิดทำ�ก�รแสดงในพื้นที่อำ�เภอดงหลวง

โควิดสมุทรสาครพุ่งใกล้แตะร้อยแล้ว

สมุทรสาคร • ส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรส�ครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่�สุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (7 ม.ค.2565) ว่�มีผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่ยอดพุ่งขึ้นสูงถึง 92 ร�ย อยู่ในจังหวัด 64 ร�ย และ

นอกจังหวัด 28 ร�ย มีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย อยู่ระหว่�งก�รรักษ�

ตัวในโรงพย�บ�ล 358 ร�ย รักษ�ห�ยกลับบ้�นได้ 28 ร�ย 

และอยู่ระหว่�งก�รสังเกตอ�ก�รอีก 25 ร�ย

ก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 4,499 โดส เป็นเข็มที่ 

1 จำ�นวน 634 โดส, เข็มที่ 2 จำ�นวน 2,051 โดส, เข็มที่ 3 

จำ�นวน 1,591 โดส เข็มกระตุ้น 223 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้ง

สิ้นจำ�นวน 1,832,294 โดส

ชลบุรีวิกฤตเพิ่มอีก 847 ราย 

ชลบุรี • สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข จ.ชลบุรี ร�ยง�นว่� จ.ชลบุรี 

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 847 ร�ย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบร�ย

ใหม่ 3 ร�ย ผู้ติดเชื้อสะสม 118,093 ร�ย  กำ�ลังรักษ� 6,014 

ร�ย เสียชีวิตสะสม 794 ร�ย ประช�กรท่ีได้รับวัคซีนเข็ม 1 

รวม 1,917,599 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 82.33  

กทม.เปิดศูนย์พักคอย 41 แห่ง 

กทม. • น�ยขจิต ชัชว�นิชย์ ปลัดกรุงเทพมห�นคร (กทม.) 

ตรวจคว�มพร้อมก�รเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation ที่

ศูนย์สร้�งสุขทุกวัยเกียกก�ย เขตดุสิต เตรียมคว�มพร้อมรับมือ

ก�รระบ�ดของโควิด-19 ห�กพบผู้ติดเชื้อจำ�นวนม�ก และต้อง

เข้�สู่ระบบก�รรักษ�ที่เพิ่มม�กขึ้น ซึ่ง กทม.ได้เตรียมคว�ม

พร้อมศูนย์พักคอย 41 แห่ง รวม 5,158 เตียง ที่พร้อมเปิดให้

บริก�รรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด วันที่ 9 ม.ค. โดยที่ศูนย์แห่งนี้จะรับ

เฉพ�ะเด็กอ�ยุ 5-12 ปี จำ�นวนทั้งสิ้น 52 คน

ปลัด กทม.เปิดเผยว่� คณะกรรมก�รโรคติดต่อ กทม. มี

คว�มกังวลเกี่ยวกับก�รเปิดร้�นอ�ห�รกึ่งผับบ�ร์ ที่มีบ�งส่วน

ไม่ได้ปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่รัฐบ�ลกำ�หนดไว้ จนพบมีคว�ม

เสี่ยงต่อก�รแพร่ระบ�ด ซึ่งหลังจ�กนี้ห�กประช�ชนพบร้�นที่

มีพฤติกรรมเสี่ยง ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�นเขตได้ และ

ผู้อำ�นวยก�รเขตจะมีก�รต้ังคณะกรรมก�รขึ้นม�พิจ�รณ�และ

พร้อมสั่งปิดได้ทันที

เชียงใหม่ป่วยโควิดเพิ่มอีก 283 คน

เชียงใหม่  • จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ประจำ�วันยัง

สูง พบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่  283  ร�ย ส่วนม�กเป็นผู้ติดเชื้อใน

จังหวัด จ�กคลัสเตอร์ทั้งใหม่และคลัสเตอร์เดิมท่ียังพบติดเชื้อ  

และส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์จ�กร้�นจำ�หน่�ยอ�ห�รและเครื่อง

ดื่มที่เปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์  ที่ประก�ศ เป็นสถ�นที่เสี่ยงและเริ่ม

ทยอยให้ปิดแนวโน้ม ส�ยพันธุ์  Omicron  มีม�กขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเน้นย้ำ�ต�มประก�ศให้ปฏิบัติ

ต�ม อย่�งเข้มงวด ภ�ยใต้ม�ตรก�ร  Covid   Free  Setting  ทุก

องค์กร ยังต้องตรวจคัดกรองและ  WFH  ต่อไปอีกต�มม�ตรก�ร

หลัก  ศบค. รวมทั้งเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีน เสริมภูมิ คุ้มกัน ลดคว�ม

รุนแรง ของเชื้อ. 

ดีอีเอสเอาจริง

ม�เผยแพร่ซ้ำ�กัน จึงขอให้ประช�ชน

ตรวจสอบให้ชัดเจน โดยเฉพ�ะภ�พข่�ว 

หรืออินโฟกร�ฟิกข่�วที่ ไม่ได้ระบุวันที่

และเวล�ไว้ จนสร้�งคว�มสับสนให้กับ

ประช�ชน

น�ยชัยวุฒิกล่�วอีกว่� ระหว่�ง

วันท่ี 27 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 พบว่�มี

ก�รดำ�เนินก�รกับผู้กระทำ�คว�มผิดต�ม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 19 ยูอ�ร์

แอล แบ่งเป็นเฟซบุ๊ก 11 ยูอ�ร์แอล, ยูทูบ                                                                  

6 ยูอ�ร์แอล และทวิตเตอร์ 2 ยูอ�ร์แอล                                                 

ซึ่งก�รดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�คว�มผิด 

ดีอีเอสได้ประส�นหน่วยง�นเจ้�ของ

เรื่องม�ร้องทุกข์ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�

คว�มผิดแล้ว โดยในช่วงสัปด�ห์ดัง

กล่�ว ศ�ลสั่งปิดกั้นและลบเนื้อห�ที่ผิด 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้ว 2 คำ�สั่ง จำ�นวน 

50 ยูอ�ร์แอล ส่วนใหญ่เป็นเนื้อห�เกี่ยว

กับคว�มมั่นคง.

 

จับตา

เป็นช�ย 8 ร�ย หญิง 6 ร�ย เป็นผู้เสีย

ชีวิตที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 9 ร�ย โรค

เรื้อรัง 2 ร�ย ทำ�ให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 2,261,039 

ร�ย มียอดห�ยป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำ�นวน 2,191,262 ร�ย มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 21,813 

ร�ย ขณะที่สถ�นก�รณ์ โลกมียอดผู้ติด

เชื้อสะสม 303,790,828 ร�ย เสียชีวิต

สะสม 5,497,061ร�ย 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่ม�กที่สุด ได้แก่ ชลบุรี 847 ร�ย, 

กทม. 669 ร�ย, อุบลร�ชธ�นี 552 ร�ย,  

สมุทรปร�ก�ร 542 ร�ย, ภูเก็ต 385 

ร�ย,  นนทบุรี 339 ร�ย, ขอนแก่น 329 

ร�ย,  เชียงใหม่ 304 ร�ย, บุรีรัมย์ 277 

ร�ย และนครศรีธรรมร�ช 239 ร�ย 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้�ศูนย์

เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นไวรัสวิทย�

คลินิก ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ คณะ

แพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

โพสต์ข้อคว�มผ่�นเฟซบุ๊กว่� โควิด-19 

โอมิครอน จำ�นวนผู้ท่ีติดเชื้อต้องยอมรับ

กันว่�ขณะนี้ โอมิครอนได้ระบ�ดอยู่ใน

ประเทศไทยและทั่วโลก

จำ�นวนผู้ติดเชื้อที่ร�ยง�น โอมิ 

ครอน จะต่ำ�กว่�คว�มเป็นจริงม�กใน

ทุกประเทศ เพร�ะก�รตรวจจะเป็นก�ร

ตรวจเพียงว่�เป็นเชื้อ covid 19 เท่�นั้น 

ไม่ได้แยกส�ยพันธุ์ ก�รตรวจแยกส�ย

พันธุ์จะต้องใช้วิธีก�รที่จำ�เพ�ะ เพื่อแยก

ว่�เป็นส�ยพันธุ์อะไร ในต่�งประเทศ

บ�งประเทศท่ีมีก�รตรวจเชื้อ covid 19 

ด้วยวิธี RT-PCR ตรวจยีนอื่นพบ แต่

ตรวจยีน S ไม่พบ ก็ถือว่�น่�จะเป็นโอ

มิครอน เพร�ะก�รกล�ยพันธุ์ ในยีน S 

ทำ�ให้ตรวจไม่พบ

ในประเทศไทยก�รตรวจห�ไวรัส 

covid 19 เกือบทั้งหมดไม่ได้มีก�รตรวจ

ยืน S ร่วมด้วย จึงไม่ส�ม�รถใช้วิธี

นี้ ได้ ก�รตรวจห�ส�ยพันธุ์ จึงจำ�เป็น

ต้องใช้วิธีก�รจำ�เพ�ะในก�รตรวจ หรือ

ถอดรหัสพันธุกรรม

ตัวเลขแต่ละประเทศท่ีร�ยง�น

ม� เป็นก�รตั้งใจตรวจห�ส�ยพันธุ์  

หล�ยคนเมื่อดูอันดับก�รตรวจพบแล้ว 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ก็ไม่ต้อง

แปลกใจ คว�มส�ม�รถในก�รตรวจของ

เร�มีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจอยู่ ใน

ประเทศต้นๆ เช่นเดียวกัน

ดังนั้นขณะนี้ก�รที่บอกว่�ตรวจ

พบ 3,000 ร�ย ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง 

ที่มีก�รระบ�ดด้วยส�ยพันธุ์ โอมิครอน 

เพร�ะมีผู้ป่วยอีกจำ�นวนม�กกว่�หล�ย

เท่�ที่ไม่ได้ตรวจ เช่นเดียวกันในเกือบทุก

ประเทศจะเป็นแบบนั้น

ก�รจะบอกได้ว่�ขณะน้ีก�รระบ�ด

เป็นส�ยพันธุ์ โอมิครอนม�กน้อยแค่ไหน

จะต้องใช้วิธีก�รสุ่มตัวอย่�งผู้ที่ติดเชื้อโค

วิด-19 ม�ตรวจ แล้วดูอัตร�เปอร์เซ็นต์

ในก�รพบโอมิครอนกับส�ยพันธุ์เดลต� 

ม�กกว่�

ขณะนี้ท�งศูนย์กำ�ลังทำ�อยู่ แต่

คว�มส�ม�รถของท�งศูนย์คงทำ�ได้

เฉพ�ะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เท่�นั้น อัตร�ก�รตรวจพบโอมิครอน

ที่ทำ�อยู่คงจะได้แจ้งให้ทร�บต่อไป ซึ่ง

ขณะนี้เชื่อว่�โอมิครอนได้เข้�ม�แทนที่

เดลต�เป็นจำ�นวนม�กแล้ว น่�จะเกิน

ร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์แล้ว

ก.พ.ดีเดย์ฉีดไฟเซอร์ในเด็ก

น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่� รัฐบ�ลเตรียมพร้อมก�รฉีดวัคซีนไฟ

เซอร์ให้กับเด็กอ�ยุ 5-11 ขวบ ซึ่งท�ง

กระทรวงส�ธ�รณสุขค�ดว่�จะเริ่มฉีด

ได้ในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ ทั้งนี้ ก�รฉีด

จะขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจของเด็กและ

ผู้ปกครอง ขณะนี้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

อยู่ระหว่�งก�รสำ�รวจคว�มสมัครใจ 

โดยสถ�นท่ีฉีดจะใช้ โรงเรียนเป็นจุดฉีด

หลัก ร่วมกับจุดฉีดที่ โรงพย�บ�ล และ

สำ�หรับเด็กอ�ยุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้

รับก�รฉีดวัคซีน ส�ม�รถเข้�รับก�ร

ฉีดแบบวอล์กอินได้ต�มสถ�นพย�บ�ล

ที่คณะกรรมก�รโรคติดต่อจั งหวัด/

กรุงเทพมห�นครกำ�หนดไว้

ร อ ง โฆษกรั ฐบ�ลกล่ � วด้ ว ย

ว่� ต�มแผนก�รฉีดวัคซีนเดิมของปี 

2564 รัฐบ�ลตั้งเป้�ไว้ที่ก�รฉีดวัคซีน

ครอบคลุม 70% ของประช�กรไทย 70 

ล้�นคน คิดเป็นจำ�นวน 50 ล้�นคน ใช้

วัคซีน 100 ล้�นโดส ซ่ึงผลก�รดำ�เนิน

ก�รจริง นับถึง 31 ธ.ค. 64 ส�ม�รถฉีด

วัคซีนแล้วทั้งหมด 104.4 ล้�นโดส และ

ส�ม�รถจัดห�วัคซีนรวม 130.6 ล้�น

โดส ส่วนในปี 65 นี้ มีคว�มพร้อมในก�ร

จัดห�วัคซีนจำ�นวน 120 ล้�นโดส เพื่อ

ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้แก่ประช�ชน รวม

ถึงฉีดให้กับกลุ่มเป้�หม�ยเพิ่มเติม คือ

เด็กอ�ยุ 5-11 ขวบ ขณะเดียวกัน ท�ง

กระทรวงส�ธ�รณสุขได้สั่งก�รให้ โรง

พย�บ�ลในสังกัดทุกแห่งประส�นเครือ

ข่�ยโรงเรียนแพทย์และโรงพย�บ�ลภ�คี

เครือข่�ยภ�ครัฐและเอกชน ให้เตรียม

คว�มพร้อมทั้งเตียง ย� วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์ รองรับผู้ป่วยกลุ่มเด็ก

ให้ม�กท่ีสุดห�กเกิดกรณีมีก�รติดเชื้อ

จำ�นวนม�ก      

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำ�เร็จว�ณิชย์ 

ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่�ว

ว่� สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโค

วิด-19 และก�รเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อส�ย

พันธุ์ โอมิครอนที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 3 

วันที่ผ่�นม� ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่�งต่อ

เนื่องวันละ 2,000 คน จ�ก 3,899 คน 

ในวันที่ 5 มกร�คม ม�เป็น 7,526 คน 

ในวันที่ 7 มกร�คม 2565 จึงมีคว�ม

กังวลเกี่ยวกับก�รป้องกันและรับมือกับ

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของภ�ครัฐ ที่ไม่

เท่�ทันกับสถ�นก�รณ์ของโรค เพร�ะ

จ�กง�นวิจัยมีข้อมูลพบว่�ก�รติดเชื้อใน

ระดับบุคคล ผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์ โอมิครอน

ส่วนใหญ่อ�ก�รไม่รุนแรง ซึ่งอ�จเป็นผล

ม�จ�กไวรัสที่กล�ยพันธุ์ หรือภูมิคุ้มกัน

จ�กวัคซีน แต่ห�กมีก�รติดเชื้อเป็นวง

กว้�ง รวมกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้

รับวัคซีน 2 เข็ม ห�กเกิดก�รระบ�ดใน 2 

กลุ่มนี้เป็นจำ�นวนม�ก อ�จจะสร้�งแรง

กดดันด้�นระบบส�ธ�รณสุขได้  

โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่�วว่� ภ�ค

รัฐควรต้องเร่งทำ�ง�นเชิงรุกในก�รเตรียม

คว�มพร้อมด้�นส�ธ�รณสุข ท้ังเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ย� และบุคล�กรท�งก�รแพทย์

ให้เพียงพอ เพร�ะจ�กก�รลงพ้ืนท่ีใน

หล�ยคร้ังท่ีผ่�นม� พบว่�ยังมีประช�ชน

จำ�นวนม�กไม่ส�ม�รถเข้�ถึงชุด ATK ฟรี

ได้ หรือแม้กระท่ังหน้�ก�กอน�มัยยังไม่มี

เงินเพียงพอท่ีจะซ้ือ จนต้องซักหน้�ก�ก

อน�มัยใช้ซ้ำ� ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีไม่ควรเกิดข้ึน  

ดังน้ันจึงอย�กให้รัฐเรียนรู้จ�กบทเรียน

ก�รระบ�ดในหล�ยคร้ังท่ีผ่�นม� อย่�ผัด

วันประกันพรุ่งในก�รป้องกันก�รระบ�ด  

อย่�ปล่อยให้สถ�นก�รณ์บ�นปล�ย

แล้วประก�ศล็อกด�วน์แบบกะทันหัน

อีก  เพร�ะไม่อย่�งน้ันในปี 2565 น้ีอ�จ

จะเป็นปีเผ�จริงของเศรษฐกิจป�กท้อง

ของคนไทยจนย�กท่ีจะฟ้ืนตัวกลับม�เป็น

เหมือนเดิมได้  

อย่าดูถูกโอมิครอนกระจอก

ห�กจะรอเพียงคว�มส�ม�รถที่

มีอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ �ก�ร

กระทรวงกล�โหม ที่ควบรวมอำ�น�จก�ร

บริห�รไว้เพียงคนเดียว คงไม่ส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รได้ เพร�ะผลง�นที่ผ่�น

ม�พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่�ล้ม

เหลวและสร้�งคว�มเสียห�ยให้กับพี่

น้องประช�ชนม�กน้อยเพียงใด ใช้

งบประม�ณแผ่นดินไป 25 ล้�นล้�น

บ�ท กู้เงินรวมกว่� 5 ล้�นล้�นบ�ท 

หนี้ส�ธ�รณะกว่� 9 ล้�นล้�นบ�ท แต่

คุณภ�พชีวิตคนไทยกลับแย่ลงทุกวัน

“รัฐบ�ลไม่ควรนิ่งนอนใจกับเชื้อ                                                              

โอมิครอน จนดูถูกว่�เป็นส�ยพันธุ์กระ 

จอก  ห�กกระจอกจริง ก�รเตือนภัย

คว�มรุนแรงคงไม่ปรับขึ้นม�อยู่ที่ระดับ 

4 ท�งที่ดีรัฐบ�ลต้องตื่นรู้ เตรียมก�ร แต่

ไม่ตื่นกลัว” น.ส.ธีรรัตน์กล่�ว

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�ว

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

กล�โหม เป็นผู้บริห�รสถ�นก�รณ์ โค

วิด-19 ของไทยต้ังแต่ โควิด-19 ถูก

ประก�ศให้เป็นโรคระบ�ดใหม่ รวมทั้ง

มีม�ตรก�รเยียวย� บรรเท�คว�มเดือด

ร้อนของประช�ชนที่ ได้รับผลกระทบ

ทุกกลุ่ม จนไทยได้รับก�รยกย่องให้เป็น

ประเทศท่ีมีคว�มแข็งแกร่งของระบบ

ส�ธ�รณสุขอันดับ 5 ของโลก 

ทั้งนี้ น�ยกรัฐมนตรีทำ�ง�นเชิง

รุกทั้งป้องกันและเตรียมรับสถ�นก�รณ์ 

ไม่ว่�จะเป็นด้�นส�ธ�รณสุข เตียงผู้

ป่วย ย� เวชภัณฑ์ และบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์ ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ด รวมถึงเร่งจัดห�วัคซีน ทำ�ให้

จำ�นวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.-31 ธ.ค. 2564 อยู่ที่ 104,444,169 

โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด ดังนั้นก�ร                                                   

กระทำ�เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่�น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐบ�ล รวมถึงหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ เพิกเฉยต่อ

ก�รระบ�ด ติดต�มประเมินผลอยู่เสมอ 

ไม่มีท�งที่จะปล่อยให้สถ�นก�รณ์บ�น

ปล�ยเหมือนที่โฆษกพรรคเพื่อไทยกังวล

แน่นอน

สำ�หรับกรณีที่โฆษกพรรคเพื่อไทย

ระบุว่� พล.อ.ประยุทธ์ควบรวมอำ�น�จ

ก�รบริห�รไว้เพียงคนเดียว และไม่

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้นั้น น�ยธน

กรกล่�วว่� น�ยกรัฐมนตรีไม่เคยคิด

ควบรวมอำ�น�จก�รบริห�รไว้คนเดียว 

แต่ละกระทรวงมีรองน�ยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่�ก�รกำ�กับดูแลอยู่แล้ว 

ตลอดเวล�ที่ผ่�นม� น�ยกรัฐมนตรีใช้

ก�รบูรณ�ก�รง�นของทุกส่วนร�ชก�ร

เพื่อแก้ไขปัญห�ให้กับประเทศช�ติและ

ประช�ชนม�ตลอด ส่วนกรณีที่ระบุว่�

ใช้งบประม�ณแผ่นดินไป 25 ล้�นล้�น

บ�ท กู้เงินรวมกว่� 5 ล้�นล้�นบ�ท 

หนี้ส�ธ�รณะกว่� 9 ล้�นล้�นบ�ท แต่

คุณภ�พชีวิตคนไทยกลับแย่ลงทุกวัน

นั้น ยืนยันว่�ก�รใช้งบประม�ณแผ่นดิน

เป็นไปต�มกรอบงบประม�ณ ภ�ยใต้ข้อ

กฎหม�ยที่กำ�หนด โดยรัฐบ�ลมุ่งใช้งบ

ประม�ณอย่�งคุ้มค่�และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประช�ชน ที่สำ�คัญ ต้องไม่

เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบ�ล

ที่ผ่�นม�

“โควิด-19 สร้�งผลกระทบท่ัวโลก 

ไม่เพียงแต่ประเทศไทย รัฐบ�ล ศบค. 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ อสม. รวมถึง

ภ�คสังคม ประช�ชน และส่ือมวลชน 

ต่�งร่วมมือกันในก�รป้องกันและควบคุม

ก�รแพร่ระบ�ด หวังว่�โฆษกพรรคเพื่อ

ไทย รวมถึงคนเห็นต่�งกับรัฐบ�ล จะหยุด

กล่�วห� หยุดซ้ำ�เติมให้ประเทศช�ติและ

ประช�ชนเสียห�ยไปม�กกว่�น้ี อย่�ทำ�

เหมือนสุภ�ษิตท่ีว่� มือไม่พ�ย เอ�เท้�ร�

น้ำ� ควรร่วมมือกันก้�วผ่�นวิกฤตน้ีไปให้

ได้” น�ยธนกรกล่�ว.

บอกเด็กๆ

 

ด.ญ.มลธนัช เผื่อนประเสริฐสุข ที่ชื่น

ชอบกีฬ�ยิงปืน, ด.ญ.ภูวริศ� อม�ตย 

กุล อย�กเป็นนักธุรกิจ,  น�ยปุณณ�

นนท์ ตรีวรรณกุล ที่อย�กนำ�ผ้�ไทย 

วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้เป็นส�กล 

น�ยกรัฐมนตรียังชื่นชมคว�มส�ม�รถ

ในก�รคิดเลขของ ด.ช.ปองคุณ บุญเกตุ 

พร้อมอวยพรขอให้เรียนวิช�ที่ชอบอย่�ง

สนุก ถือว่�เป็นสิ่งที่ดี และขอให้ทุกคน

มีคว�มฝัน มีคว�มตั้งใจในสิ่งที่อย�ก

ทำ� ตั้งเป้�อน�คตของตนเอง ค้นห�สิ่งที่

ตนเองชอบ เพร�ะอ�จมีหล�กหล�ยด้�น 

ขอให้มีคว�มกตัญญูรู้คุณต่อบิด� ม�รด� 

เพื่อที่ ได้เป็นหนึ่งในพลังก�รขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปข้�งหน้�ด้วยกัน 

จ�กนั้น ที่ตึกภักดีบดินทร์ น�ยกฯ 

พบผู้แทนเย�วชนดีเด่นและนำ�ชื่อเสียง

ม�สู่ประเทศช�ติ จำ�นวน 19 คน โดย

น�ยกรัฐมนตรีกล่�วว่� ก�รทำ�ง�นที่

ผ่�นม�มีก�รผสมผส�นกันระหว่�งคน

รุ่นเก่�กับคนรุ่นกล�งและคนรุ่นใหม่ 

แต่ทั้งหมดถือว่�เร�เป็นคนยุคเดียวกัน 

เร�แบ่งแยกกันมิได้ วันนี้ยินดีที่ ได้พบ

กับลูกหล�นทุกคนและขอแสดงคว�ม

ยินดีกับคว�มสำ�เร็จของเย�วชนและ

เด็กๆ ทุกคน ที่ได้เป็นตัวแทนนำ�ชื่อเสียง

กลับม�สู่ประเทศช�ติ รวมทั้งเด็กและ

เย�วชนทุกคนที่อุทิศตนต่อก�รทำ�ง�น

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมถือว่�เป็น

ตัวอย่�งที่ดีของทุกคน สำ�หรับคำ�ขวัญ

วันเด็ก น�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้ เขียน

เอง ซึ่งทุกๆ ปีน�ยกรัฐมนตรีจะเขียน

เองทั้งหมด รู้คิด เพร�ะสมองเร�มีไว้

คิด เมื่อคิดแล้วจะต้องทำ�ให้รอบคอบ 

และสิ่งสำ�คัญที่สุดนอกจ�กตัวเร�และ

ครอบครัวเร�แล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อ

สังคม เพร�ะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคม 

เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่�จะ

เป็นคน ทรัพย�กรธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม 

แผ่นดิน ผืนน้ำ� ป่�ไม้ ภูเข� เร�มีส่วน

ร่วมทั้งสิ้น นี่คือบ้�นเมืองของเร�” น�ยก

รัฐมนตรีกล่�ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� คว�ม

สำ�เร็จต่�งๆ ของพวกเร�วันนี้เป็นเครื่อง

ยืนยันว่�คนไทยไม่น้อยหน้�ไปกว่�ใคร 

จ�กสถิติไปแข่งขันในหล�ยประเภท 

ทั้งนักศึกษ� ทั้งอ�ชีวะก็ได้รับร�งวัลที่

หนึ่งม�โดยตลอดในหล�ยส�ข� เร�มี

คว�มเชื่อมั่นว่�ทุกคนในที่นี้ เมื่อเจริญ

เติบโตขึ้นจะส�ม�รถสร้�งชื่อเสียง สร้�ง

อน�คตให้กับประเทศไทยในเรื่องของ

ก�รพัฒน�และสร้�งคว�มก้�วหน้�

“ผมในฐ�นะหัวหน้�รัฐบ�ลวัน

นี้ ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรมเพื่อ

ให้เย�วชนไทยทั้งประเทศมีคนเก่ง คน

ดี และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่อง

คุณธรรมนั้น เป็นเรื่องของแต่ละคน

ที่จะต้องมี เมื่อสังคมทั้งหมดมีคนที่มี

คุณธรรม อย่�งเช่นทุกคนที่นั่งอยู่ ใน

ห้องนี้ ถือเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นองค์กรที่

มีจริยธรรมที่ดีง�ม เผื่อแผ่ และแบ่งปัน 

และนึกถึงคนอื่น” น�ยกรัฐมนตรีกล่�ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� ในส่วน

ของรัฐบ�ล ตนยินดีและตั้งใจอย่�งยิ่ง

ที่จะเปิดโอก�สให้ทุกคนได้เข้�ม�มีส่วน

ร่วมในก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล เพื่อร่วม

กันเปลี่ยนแปลงประเทศของเร�ในท�ง

ที่ดีขึ้นกว่�เดิม และสิ่งสำ�คัญที่สุดคือ

ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยและคว�ม

มีเสถียรภ�พ และก�รเค�รพกฎหม�ย 

รวมทั้งก�รยึดถือยึดมั่นใน 3 สถ�บัน

หลักของช�ติคือ ช�ติ ศ�สน� พระ

มห�กษัตริย์ สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้ประเทศไทย

เจริญเติบโตม�แล้วกว่� 800 ปี ทุกคน

ต้องเรียนรู้ ในประวัติศ�สตร์ของเร�ด้วย 

ซึ่งประวัติศ�สตร์ ไม่ใช่อยู่แค่สมัยยุคที่

เร�เกิดม� แต่ประวัติศ�สตร์ของเร�มีม�

ย�วน�น ตั้งแต่ยุคคุณปู่คุณย่�คุณต�คุณ

ย�ย และพ่อแม่ของเร� วันนี้ต้องขอบ

คุณม�กๆ และยินดีที่ ได้พบกับเด็กและ

เย�วชนในวันนี้ 

ขณะท่ีตัวแทนเย�วชน 5 คนเป็น

ผู้แทนกล่�วข้อเสนอต่อน�ยกฯ โดยข้อ

เสนอ ได้แก่ ขอให้รัฐบ�ลเปิดโอก�สให้

เด็กท่ีเรียน ปวช.ได้มีสิทธ์ิสมัครสอบเข้�

มห�วิทย�ลัย ขอให้ส่งเสริมก�รเข้�ถึง

ปัญห�ก�รบริก�รสุขภ�พจิตในแต่ละ

โรงเรียน ขอผลักดันระบบอินเทอร์เน็ต

ให้ดีข้ึน ให้เด็กๆ ทุกคนได้ใช้ เนื่องจ�ก

ขณะน้ียังต้องเรียนออนไลน์ ขอเรื่องก�ร

ศึกษ�ในระบบให้สอดแทรกเน้ือห�ก�ร

เปล่ียนแปลงของสภ�พอ�ก�ศเข้�ไปใน

แต่ละวิช� ส่วนก�รศึกษ�นอกระบบ เน้น

ก�รลงมือทำ�ให้ม�กข้ึน และก�รศึกษ�

ต�มอัธย�ศัยให้ภ�ครัฐเป็นตัวกล�งใน

ก�รสนับสนุนให้เย�วชนมีคว�มรู้เร่ือง

ส่ิงแวดล้อมม�กข้ึน และเสนอพัฒน�

กระบวนก�รยุติธรรมในก�รดำ�เนินคดี

ด้�นส่ิงแวดล้อม โดยเพ่ิมบุคล�กรท่ี

มีคว�มซ่ือตรงและยกระดับระบบก�ร

ติดต�มประเมินผลให้ช�วบ้�นได้มีส่วน

ร่วมในก�รติดต�มประเมินผลของภ�ครัฐ 

ต่อจ�กน้ันตัวแทนเย�วชนในโครงก�รเด็ก

อวด (ทำ�) ดี เสนอบทสรุปโครงก�รด้วย

ก�รขับร้องเพลงฉ่อยต่อน�ยกฯ

ขณะที่น�ยกฯ กล่�วว่� “สังคม

จะดีขึ้นได้ด้วยคนไทยทุกคน ทุกช่วง

วัย ทุกรุ่น ไม่มีรุ่นไหนทั้งนั้น นี่คือรุ่น

ปัจจุบัน ลุงก็อยู่ในรุ่นปัจจุบันด้วย แต่

อ�ยุม�กกว่� แต่ลุงต้องเก็บตกเก็บเรื่อง

ที่เร�พูดม�ทั้งหมดเพร�ะลุงเป็นคนฟัง

คน ลุงเป็นคนชอบอ่�นหนังสือ หนังสือ

อะไรก็ได้ เจอข้�งตัวอ่�นหมด แล้วม�

คิด ถ้�เร�ไม่อ่�นหนังสือจะไม่มีหลัก

คิดว่�จะคิดเรื่องอะไร ฉะนั้นสิ่งสำ�คัญ

คืออ่�นหนังสือ แสวงห�คว�มรู้ร่วมกัน 

ที่ต้องเริ่มด้วยสังคมสู่ผู้นำ�ปฏิบัติ ต้อง

ขอบคุณในก�รทำ�ง�นตลอดม� รู้จัก

และจำ�ได้ ขอให้ โครงก�รนี้เดินหน้�ต่อ

ไปและยินดีด้วย ลุงรักพวกเร�ทุกคน 

ฝ�กพวกเร�รักประเทศไทยแล้วกัน วัน

นี้ยินดีอีกครั้งที่ ได้พบพวกเร�ทุกคน ถือ

เป็นโอก�สที่ลุงได้พบคนหล�ยวัยในช่วง

นี้ ถึงลุงไม่เจอ ก็อ่�นอยู่ต�มในสื่อและ

โซเชียลฯ ก็อ่�น มีประโยชน์ลุงก็จำ� ไม่มี

ประโยชน์ลุงก็ลบทิ้ง ลุงฟังทุกอัน และก็

ม�ห�วิธีก�รแก้ไข”

จ�กนั้นน�ยกฯ ได้นำ�เด็กและ

เย�วชนเยี่ยมชมห้องประชุมและห้อง

ทำ�ง�นต่�งๆบนตึกไทยคู่ฟ้�และสถ�นที่

สำ�คัญภ�ยในทำ�เนียบรัฐบ�ลอย่�งเป็น

กันเอง น�ยกฯยังได้ถ่�ยรูปเซลฟีกับ

เด็กๆ ที่ให้คว�มสนใจขอถ่�ยรูปด้วยใน

อิริย�บถที่ผ่อนคล�ย อย่�งไรก็ต�ม แม้

วันเด็กแห่งช�ติในปี 2565 นี้ทำ�เนียบ

รัฐบ�ลไม่ได้เปิดให้เด็กและเย�วชนเข้�

ร่วมกิจกรรมเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจ�ก

ต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รป้องกัน

โควิด-19 แต่น�ยกฯ ได้ฝ�กของขวัญ

ไปให้กับเด็กและเย�วชนในภูมิภ�คทั่ว

ประเทศผ่�นค�ร�ว�นปันสุข.

โกงออนไลน์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รใช้วิธีพิจ�รณ�

คดีท�งอิ เล็กทรอนิกส์ ในคดีซื้อข�ย

ออนไลน์ว่� คดีซื้อข�ยออนไลน์ ซึ่งเป็น

ที่นิยมกันม�กอย่�งยิ่งในช่วงก�รระบ�ด

ของไวรัสโควิด-19 นี้ แต่ผู้บริโภคประสบ

ปัญห�ว่�สั่งซื้อแล้วสินค้�ชำ�รุด ไม่เป็น

ไปต�มที่ โฆษณ� สั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้� 

หรือถูกหลอกลวง ซึ่งต�มปกติแล้วผู้เสีย

ห�ยหรือผู้บริโภคส�ม�รถนำ�คดีม�ยื่น

ฟ้องศ�ลเพื่อให้มีก�รชดใช้ได้ 

แต่ในก�รยื่นฟ้องคดีแพ่งนั้น ต�ม

ปกติก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศ�ลในภูมิลำ�เน�

ของผู้ข�ยที่จะเป็นจำ�เลยหรือที่มูลคดี

เกิด ทำ�ให้เกิดปัญห�ที่ว่�คดีซื้อข�ย

ออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินจำ�นวนเล็ก

น้อย หลักร้อยหลักพันบ�ท อ�จไม่คุ้มที่

จะไปยื่นฟ้องศ�ล

ศ�ลยุติธรรมโดย น.ส.ปิยกุล บุญ

เพิ่ม ประธ�นศ�ลฎีก� ตระหนักว่�นับ

วันในสังคมมีปัญห�เหล่�นี้ม�กขึ้น เเต่

คดีเหล่�นี้ม�ไม่ถึงศ�ล เนื่องจ�กคว�ม

คุ้มที่จะต้องเสียเวล�หรือค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รดำ�เนินคดี ทำ�ให้ปัญห�ที่มีอยู่ไม่ได้

รับก�รแก้ไข

เพร�ะมีคว�มยุ่งย�กในขั้นตอน

ก�รดำ�เนินคดี ทำ�ให้คดีม�ไม่ถึงศ�ล เเต่

ห�กปล่อยปัญห�นี้ ไป ก็จะกระทบไปถึง

คว�มน่�เชื่อถือของระบบก�รซื้อข�ย

ออนไลน์ ในประเทศเร� ผู้บริโภคที่ซ้ือ

ของท�งออนไลน์มีโอก�สที่จะถูกหลอก

โดยที่ ไม่ได้รับก�รแก้ไขเยียวย� และผู้

ข�ยที่ก่อให้เกิดปัญห�จะยังคงไปสร้�ง

คว�มเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคร�ยอื่นได้

อีก เนื่องจ�กทำ�ไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ

ใดๆ ต่อคว�มเสียห�ยที่ตนก่อขึ้น

โฆษกศ�ลยุติธรรมเผยว่� ประธ�น

ศ�ลฎีก�มีแนวคิดในก�รบริห�รง�นศ�ล

ยุติธรรม ภ�ยใต้สโลแกน คว�มยุติธรรม

ท่ีเข้�ถึงง่�ย จึงต้ังโจทย์ว่�ทำ�อย่�งไรจึงจะ

ทำ�ให้ประช�ชนท่ีได้รับคว�มเสียห�ยเข้�

ถึงก�รฟ้องคดีแพ่งได้ง่�ย วิธีก�รฟ้องและ

ก�รดำ�เนินคดีทุกข้ันตอนต้องง่�ยกว่�ปกติ 

ในระดับท่ีประช�ชนดำ�เนินก�รได้เอง

น�ยสรวิศกล่�วว่� ปัญห�เรื่อง

ศ�ลที่จะนำ�คดีไปฟ้อง ซ่ึงปกติต้องฟ้อง 

จึงกำ�หนดให้ผู้เสียห�ยยื่นฟ้องได้ที่ศ�ล

เเพ่ง เพร�ะต�มกฎหม�ยศ�ลเเพ่งมี

อำ�น�จที่จะรับพิจ�รณ�คดีแพ่งได้ทั่ว

ร�ชอ�ณ�จักร 2.วิธีก�รฟ้องต้องง่�ย 

โดย น.ส.ปิยกุล ประธ�นศ�ลฎีก�เคย

กล่�วไว้เมื่อตอนเปิดง�นอบรมเกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินคดีซื้อข�ยออนไลน์ว่� เร�

ต้องทำ�วิธีก�รฟ้องคดีให้ง่�ยเหมือนตอน

ที่ผู้เสียห�ยซื้อของท�งออนไลน์ จึงจะ

เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้คนนำ�

เรื่องม�ฟ้องศ�ล เพื่อนำ�ปัญห�ที่อยู่ใต้

พรมขึ้นม�แก้ไขต�มระบบ

หลักก�รเรื่องคว�มง่�ยหรือสะดวก

ในก�รฟ้องคดี ปร�กฏอยู่ ในประก�ศ

สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์

ก�รดำ�เนินคดีซื้อข�ยออนไลน์ ในศ�ล

แพ่ง จะเห็นว่�ในข้อ 5 คดีซื้อข�ย

ออนไลน์จะส�ม�รถยื่นฟ้องคดีได้ 24 

ชั่วโมง เรียกว่�ยื่นฟ้องได้ทุกวันตลอด

เวล� (24/7) โดยจะต้องยื่นฟ้องออนไลน์

เท่�นั้น ผู้เสียห�ยไม่ต้องนำ�กระด�ษม�

ยื่นฟ้องศ�ลเหมือนคดีปกติได้

เพร�ะผู้เสียห�ยส�ม�รถซื้อของ

ออนไลน์จ�กท�งโทรศัพท์สม�ร์ทโฟนได้ 

ก็ย่อมส�ม�รถยื่นฟ้องท�งออนไลน์ได้

เหมือนกัน เเต่ก�รฟ้องคดีท�งออนไลน์

ห�กฟ้องหลัง 16.30 น. หรือในวันเส�ร์-

อ�ทิตย์ วันฟ้องจะถูกถือว่�ผู้เสียห�ย

ฟ้องวันเเรกที่เปิดทำ�ง�นใหม่ ซึ่งก็คือวัน

ทำ�ก�รถัดไป ตรงนี้ยังเป็นข้อจำ�กัดท�ง

กฎหม�ยอยู่บ้�ง แต่ก็ช่วยในก�รอำ�นวย

คว�มสะดวก เรื่องก�รที่ไม่ต้องเดินท�ง

ม�ศ�ลให้ทันเวล�ทำ�ก�ร และส�ม�รถ

ทำ�ได้ที่ไหนก็ได้

โฆษกศ�ลยุติธรรมระบุว่� ก�ร 

กรอกข้อมูลในระบบที่ใช้ฟ้องคดีซื้อข�ย

ออนไลน์กำ�หนดให้ไม่มีคว�มซับซ้อน จะ

มีช่องกรอกข้อมูลพร้อมเเนบหลักฐ�นที่

จะเป็นไฟล์ทำ�ได้ไม่ย�ก ซึ่งคดีประเภท

ดังกล่�วจะมีประเด็นไม่ยุ่งย�กอยู่แล้ว 

ส่วนม�กจะเป็นเรื่องเมื่อส่ังซ้ือสินค้�เเล้ว 

จะมีปัญห�อะไร คนซื้อจะส�ม�รถเข้�

ระบบยื่นฟ้องท�งออนไลน์เองได้ตลอด 

24 ชั่วโมง

ส่วนอีกเรื่องที่สำ�คัญคือ เรื่อง

ติดต�มคว�มคืบหน้�คดี 12 ชั่วโมง 

ม�ตรก�รนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ศ�ลยุติธรรม

ตั้งใจจะนำ�ม�บริก�รประช�ชนเพื่อ

นำ�ร่อง เนื่องจ�กคณะกรรมก�รปฏิรูป

ประเทศด้�นกระบวนก�รยุติธรรมได้

เสนอร่�ง พ.ร.บ.กำ�หนดระยะเวล�

ดำ�เนินง�นในกระบวนก�รยุติธรรม

โดยมีหลักก�รว่� หน่วยง�นใน

กระบวนก�รยุติธรรมซึ่งรวมถึงศ�ล

ด้วย  ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คนที่

เกี่ยวข้องเข้�ม�ตรวจสอบคว�มคืบหน้�

ได้ว่� ขั้นตอนดำ�เนินก�รถึงไหน ศ�ล

ยุติธรรมจึงดำ�เนินก�รทำ�ล่วงหน้�เพื่อไว้

รอรับกฎหม�ยนี้ โดยเติมเวล�ให้ชัดเจน

ขึ้นว่�ส�ม�รถที่จะต�มคว�มคืบหน้�ได้

ใน 12 ชั่วโมง นับแต่ยื่นเรื่องเข้�ม�

“หลังจ�กยื่นฟ้องเข้�ม�แล้ว ผู้ยื่น

ส�ม�รถติดต�มเรื่องท�งระบบได้ภ�ยใน 

12 ชั่วโมง ว่�คำ�ฟ้องอยู่ในขั้นตอนไหน

แล้ว ถ้�ศ�ลมีคำ�สั่งเเล้วก็จะนำ�ม�ลง

ในระบบให้ทร�บได้ โดยไม่ต้องม�ดูคำ�

สั่งที่ศ�ล โดยก�รยื่นฟ้องจะส�ม�รถยื่น

ฟ้องได้จ�กท�งเว็บไซต์ของศ�ลเเพ่ง ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รเตรียมพร้อมเพื่อ

เปิดเเผนก”

น�ยสรวิศเผยว่� กระบวนก�รใน

ก�รเปิดแผนกซ้ือข�ยออนไลน์ในศ�ลแพ่ง

มี 2 ข้ันตอนคือ 1.ต้องออกประก�ศ กบศ. 

ซ่ึงออกและประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

ไปเรียบร้อยเเล้วต้ังแต่เดือน ธ.ค.2564 

และ 2.วันเปิดทำ�ก�รว่�จะเปิดเมื่อไหร่                                                           

น้ัน ให้อธิบดีผู้พิพ�กษ�ศ�ลเเพ่งเป็นผู้

ออกประก�ศกำ�หนดวันเวล� ซ่ึงรับทร�บ

ม�ว่�อธิบดีผู้พิพ�กษ�ศ�ลเเพ่งกำ�ลัง

เตรียมคว�มพร้อมท่ีจะเปิดเเผนกคดีดัง

กล่�วอยู่ในเร็วๆ น้ี.
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ถอย ปัญหาทางเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเผชิญและเตรียม

รับมือจึงมองว่าจะมีด้วยกัน  8 ปัญหาหลัก ดังนี้ 

1.ปัญหาการระบาดของไวรัสโอมิครอน และโอกาสที่จะ

เกิดสึนามิของไวรัสโควิดทั้งสายพันธุ์ โอมิครอนและสายพันธุ์เดล

ตาพร้อมกัน ตามคำาเตือนขององค์การอนามัยโลก โดยหวังว่าจะ

ไม่เกิดการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่าง

รุนแรงและต่อเนื่อง โดยหวังว่าวิกฤตไวรัสโควิดจะจบกลางปีนี้จริง

ตามการคาดหมาย มิเช่นนั้นเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวต่ำากว่าที่

คาดการณ์มาก 

2.ปัญหาเงินเฟ้อของโลกซึ่งจะส่งผลกระทบมาถึงไทย  โดย

เฉพาะเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเกิดจาก

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเร็วแล้ว ยังเกิดจากราคาน้ำามันที่เพิ่มสูง

ขึ้น อีกทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ทำาให้สินค้าขาดแคลนและมีราคา

สูง โดยเฉพาะชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งระบบการขนส่ง

ขาดแคลนและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นสูง จะส่งผลกระทบเพิ่มภาระต่อ

คนไทยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่ม 

3.ปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ โดย

แนวโน้มสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยในกลางปีนี้และอาจจะเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นถึง 1.5% 

ภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น แต่ไทยคงต้องขึ้นดอกเบี้ยตาม

สหรัฐฯ ซึ่งจะทำาให้หนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นมาก มี

ภาระต้นทุนทางการเงินมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น 

4.ปัญหาการขาดดุลแฝด (Twin Deficits) คือการขาดดุล

พิชัย-รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ด้าน

เศรษฐกิจ ประเมินสถานการณ์การเมืองในปีนี้ว่า ปี 2565 

รัฐบาลคงไปรอดได้ยาก ถึงบอกว่าปีนี้ ฟื้นไม่มี-หนีไม่พ้น 

เพราะนอกจากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ในส่วนของเรื่อง

การเมืองจะมีกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชา

รัฐจะโผล่ขึ้นมาจนนำาไปสู่การเลือกตั้งใหม่ และปีนี้รัฐบาลก็จะ

ต้องนำาร่าง พ.ร.บ.การเงิน เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีฯ เข้าสู่ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ที่ยังไม่

แน่ใจว่าสภาจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เพราะปกติ

ตอนนี้แค่ประชุมสภาธรรมดาก็เจอปัญหาองค์ประชุมล่มบ่อย

ครั้ง รวมถึงจะมีการส่งตีความปัญหาข้อกฎหมายเรื่องวาระการ

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ ที่ฝ่ายค้านมองว่าไม่

สามารถอยู่ได้เกินสิงหาคมปีนี้ 

“ทุกปัญหาต่างประดังเข้ามาในปีนี้ ทำาให้ โอกาสที่จะ

มีการเลือกตั้งในปีนี้ดูแล้วมี โอกาสเกิดขึ้นสูง มองว่าพลเอก

ประยุทธ์ ไม่น่าจะสามารถลากรัฐบาลต่อไปอีกได้ มี โอกาสเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงกลางปีนี้” พิชัย-แกนนำา

เพื่อไทย ประเมินไว้ 

...กรณีประเด็นวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ

พลเอกประยุทธ์ เท่าที่ทราบข้อมูลมาก็มีอดีตกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญเคยบอกกับผมตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วว่า กรรมการ

ร่าง รธน.ตั้งใจเขียนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 วรรค 4 ที่

ระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีวาระดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน 

8 ปี เพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ เกินแปดปี กรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญเขาตั้งใจเขียน โดยมี ภาคผนวก เขียนไว้ชัดเจน

ว่าให้หมายถึงรัฐบาลชุดนี้ด้วย (รัฐบาล คสช.) คนในรัฐบาล

อย่างนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ถึงบอกว่าให้ใกล้ถึงช่วงดัง

กล่าวค่อยหารือกัน การที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไปดูว่าอดีต

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเวลานั้นคิดแบบนี้ใช่หรือไม่ 

พิชัย-แกนนำาพรรคเพื่อไทย บอกว่า หากเพื่อไทยเป็น

รัฐบาล สิ่งที่ต้องทำาคือต้องสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาให้ได้ และ

ต้องมีนโยบายที่ต้องทำาหลายอย่างพร้อมกัน การฟื้นเศรษฐกิจมัน

ไม่ใช่จะทำาทีละเรื่อง ไม่ใช่แบบรัฐบาลที่ถูกด่าเมื่อไหร่ถึงค่อยคิด

จะทำา แต่ต้องคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าโลกจะเป็นอย่างไรต่อไป แล้ว

จะมีนโยบายอย่างไรที่จะทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยต้อง

ออกนโยบายมาเป็นชุดๆ เช่น จะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร

อย่างไร เรื่องนโยบายการสร้างเศรษฐกิจใหม่ การแก้ปัญหาหนี้

สินประชาชน แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่เราต้อง

แก้ พรรคเพื่อไทยได้เตรียมและได้คิดไว้แล้ว โดยเมื่อถึงตอนเลือก

ตั้ง พรรคจะนำาเสนอให้เห็นชัดเจนว่าพรรคเห็นปัญหา เรารู้ปัญหา 

และจะแก้ปัญหาอย่างไร ที่ต้องเก็บไว้ก่อน ยังบอกตอนนี้ ไม่ได้ 

“โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็ว หากพลเอกประยุทธ์ยังยื้อต่อไป

นาน หรือยื้อยุด รับรองได้มันจะพังและมันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆ 

เพื่อไทยพร้อมจะเข้าไปแก้ปัญหา ถ้าแก้เร็ว เศรษฐกิจก็ฟื้นเร็ว 

เข้าไปแก้ช้า เศรษฐกิจก็ฟื้นช้า ซึ่งหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ชีวิต

ประชาชนจะดีขึ้นแน่นอน แต่ต้องใช้เวลา เพราะมันเจ๊งมานาน 

ต้องบอกตรงๆ ไม่ใช่ว่าจะทันที แต่เชื่อจะทำาได้เร็ว หากเราทำาให้

คนมั่นใจได้ นักลงทุนต่างๆ ก็จะกลับเข้ามา ธุรกิจจะกลับมาเจริญ

และก้าวหน้าต่อไปได้ ดูแล้วคงใช้เวลาไม่นานในการทำาให้ฟื้น แต่

ต้องเก่งและฉลาดพอ โดยต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี”

นโยบายเศรษฐกิจของพรรคจะเป็นจุดแข็งที่สุด ที่จะเน้น

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาต่ำามาก ขยายตัวแค่ปีละ 1-2 เปอร์เซ็นต์ 

ปี 2563 ติดลบไป 5-6 เปอร์เซ็นต์ แต่ปี 2564 ที่การส่งออกโตก็

เพราะเศรษฐกิจโลกดี เศรษฐกิจฟื้น ทำาให้การส่งออกเลยดี ซึ่งการ

ส่งออกดียิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าโลกไปแล้ว แต่ไทยเรายังไม่ไป

ไหน เพราะเรายังเผชิญปัญหาการขาดดุลซ้อน หรือ Twin Deficits 

คือขาดดุลสองด้าน ซึ่งหากประเทศใดมีลักษณะดังกล่าวถือว่ามี

ปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรง โดยการขาดดุลซ้อนก็คือการขาดดุล

ด้านการคลัง ซึ่งเราขาดดุลมาก ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การออก

พระราชกำาหนดเงินกู้ช่วยโควิดหนึ่งล้านล้านบาท การจัดทำางบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีแบบขาดดุลหกแสนล้านบาท ปัญหาการ

จัดเก็บรายได้เข้ารัฐไม่เข้าเป้าอีกร่วมสามแสนล้านบาท เลยส่งผล

ด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ค่าเงินบาทอ่อน เพราะเราขาดดุลทางการ

คลังและขาดดุลบัญชีเงินสะพัด คือเงินตราต่างประเทศไหลออก

มากกว่าเงินตราต่างประเทศไหลเข้า เพราะขนาดส่งออกโตสิบกว่า

เปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดดุลบัญชีเงินสะพัด ถามว่าเป็นไปได้อย่างไร 

กับการที่ประเทศที่มีการส่งออกโตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยหลักดุล

บัญชีเงินสะพัดต้องเป็นบวกไม่ใช่ติดลบ ซึ่งสาเหตุมาจากภาคการ

ท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศคิดเป็น 10-20 เปอร์เซ็นต์

ของจีดีพีของแต่ละปี เมื่อนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เราหายไปในช่วงโควิดเลยทำาให้เราติดลบ 

รัฐบาลไม่ควรมาดีใจว่าส่งออกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ต้อง

ดูภาพรวมว่าดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบ ผมมองว่าการส่งออกใน

ปีนี้ 2565 ก็คงไม่โตเหมือนปี 2564 อาจจะเหลือเต็มที่แค่ 4-5 

เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าที่มันโตเกิดจากหลายปีที่ผ่านมามันติดลบ เช่น

ปี 2563 ติดลบ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ปี 2564 ก็เลย rebound ขึ้นมา

เลยอาจดูเหมือนดี แต่มันไม่ได้มีพลังที่จะก้าวต่อไปได้มาก เพราะ

เป็นการฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ ขณะนี้หลายประเทศ

เพื่อนบ้านชิงตลาดอื่นๆ ไปแล้ว เช่น การผลิตรถยนต์-อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกอินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นผู้นำาการผลิต ส่วน

การขนส่งเรื่องโลจิสติกส์ ลาวก็กำาลังจะแซงหน้าไทย แล้วอะไรคือ

ทิศทาง-อนาคตของไทยเรา 

“ปัญหาของรัฐบาลปัจจุบันคือยังหาจุดที่เป็นอนาคตของ

ประเทศไทยไม่ได้ รัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคืออนาคตของไทย 

ซึ่งคำาตอบก็คือไม่มี เรื่องนี้นักธุรกิจของประเทศไทยก็คิดเช่นนี้กัน

จำานวนมากว่าอะไรคืออนาคตของประเทศไทย ที่มันไม่มี

 สิ่งที่เป็นอยู่ รัฐบาลกำาลังกินบุญเก่า อย่างเรื่องการผลิต

เพื่อส่งออก ถามว่าหลังจากนี้จะต่อยอดการผลิตอะไรต่อไป อย่าง

รถยนต์ต่อไปก็จะเป็นรถยนต์ ไฟฟ้า แต่ของเรายังไม่มีการผลิต

รถยนต์ ไฟฟ้า แล้วเราจะเอาอะไรไปแข่งกับประเทศอื่นเขา”   

...ขณะที่เรื่อง การลงทุน เอง ปัญหาก็คือ มีการลงทุนใน

ประเทศไทยค่อนข้างน้อย คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่า

ลงทุนในไทย และคนไทยลงทุนในต่างประเทศก็มากกว่าต่าง

ประเทศมาลงทุนในประเทศไทย คืออาจมีการขอบีโอไอ แต่ว่าไม่

ได้มีการลงทุนจริง บอกว่าลงทุนห้าแสนล้านบาท เจ็ดแสนล้านบาท 

แต่ลงทุนจริงๆ ไม่มาก อย่างผมคุยกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เขาก็บอก

ว่านักลงทุนญี่ปุ่นจะลงทุนเฉพาะที่จำาเป็นเท่านั้นเพื่อขยาย แต่ไม่ได้

ลงทุนเพิ่ม เพราะเขาห่วงเรื่องประเทศไทยจะมีปัญหาทางการเมือง

ในอนาคต มี conflict เยอะเลยไม่อยากเสี่ยง เลยไปลงทุนประเทศ

อื่น เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนต่าง

ประเทศแทบไม่เข้ามาลงทุนในไทยเลย แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เขา

จะกลับมาลงทุนในไทยในปี 2565 เพราะปัญหาเดิมของเราก็ยังคง

มีอยู่ เช่น ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ

...อย่างโครงการอีอีซี ผมก็มองว่าค่อนข้างล้มเหลว ลงทุน

เยอะแต่ไม่ได้เงินเข้ามามาก เพราะรูปแบบการลงทุนของโลกมัน

เปลี่ยนไปแล้ว โลกสมัยใหม่จะลงทุนในส่วนของระบบการผลิตแบบ 

AI (Artificial Intelligence) หรือหุ่นยนต์ ที่ใช้คนน้อยและผลิตเฉพาะ

ทาง เห็นได้จากนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมีสินทรัพย์จำานวน

มาก ก็จะเป็นนักธุรกิจในสายที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ธุรกิจดิจิทัล-

ระบบออนไลน์ เทรนด์ โลกที่ไปในทาง Metaverse หรือ Crypto-

currency เป็นเรื่องที่ผู้นำารัฐบาลต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ ไม่เช่นนั้น

ประเทศไทยก็จะแข่งขันในเวทีโลกไม่ได้ หากพลเอกประยุทธ์ยัง

คิดแบบเดิม ทำาแบบเดิม จะไม่สามารถดึงดูดความเชื่อถือให้คนมา

ลงทุนได้ เมื่อยังดึงความน่าเชื่อถือให้กลับคืนมาไม่ได้ มันก็ยากที่

จะทำาให้คนเข้ามาลงทุน นอกจากต้องเปลี่ยนรัฐบาล การคิดใหม่

ทำาใหม่ต้องมองภาพรวมประเทศให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องทิศทาง

ของประเทศไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะทิศทาง

ด้านเศรษฐกิจ เพราะทุกวันนี้ยังมองไม่เห็น รัฐบาลต้องทำาทางออก

ให้กับประเทศ เช่น จะหารายได้ในอนาคตเข้าประเทศอย่างไร จะ

สร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจและการลงทุนให้กลับคืนมาอย่างไร 

จะมีการผลักดันให้มีธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างไร เพราะตอน

นี้มองดูแล้วมีแต่ปัญหา แต่รัฐบาลไม่มีการหาทางออกเตรียมไว้ 

เมื่อถามถึงกรณีโครงการที่รัฐบาลใช้ในระยะหลัง เช่น 

คนละครึ่ง หรือ ช้อปดีมีคืน และอีกหลายโครงการและมีแนวโน้ม

จะดำาเนินต่อไป มองเรื่องนี้อย่างไร พิชัย-แกนนำาทีมเศรษฐกิจ

พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้นโยบาย

ลักษณะดังกล่าวมาตลอด แต่ถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ ก็ยังไม่

ดีขึ้น ผมบอกมาตลอดว่าการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบ

ปัญหา หากจำาเป็นก็ต้องทำา แต่จะใช้เป็นนโยบายหลักไม่ได้ เพราะ

หากทุกประเทศทั่วโลกแจกเงินแล้วประเทศเจริญ เขาแจกเงินให้

ประชาชนกันทั้งโลก ไม่ต้องเก็บภาษีประชาชน แต่ทำาแบบนั้นไม่

ได้ เพราะต้องเก็บภาษีเพื่อนำามาพัฒนาประเทศ หากคิดแต่แจก

เงินอย่างเดียวแบบนี้ ไม่ได้ ก็รอวันเจ๊ง ตอนนี้จกมากี่ปีแล้ว เมื่อ

ก่อนไม่มีแบบนี้ ตอนนี้มีทั้งบัตรคนจน, คนละครึ่ง, ช้อปดีมีคืน ซึ่ง

โครงการแบบนี้มันทำาให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ แต่แค่ชั่วคราว มันไม่

ได้ช่วยทำาให้คนมีรายได้ถาวร และคนที่ไปช่วยก็ไม่ใช่คนที่มีความ

ต้องการอย่างแท้จริง เพราะเวลานี้คนจน-คนมีรายได้น้อยเยอะ

มาก แล้วเขาจะเอาเงินที่ไปเข้าร่วมโครงการอย่างช้อปดีมีคืน 

คนจนไม่ได้ประโยชน์ แต่เป็นการไปช่วยคนชั้นกลาง รักษาฐาน

เสียง รัฐบาลเอาเงินมาคืนให้ แต่ภาพรวมประโยชน์มันไม่มี เพราะ

เงินใช้ไปก็จบไป ไม่ได้นำาไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ และหนี้

ของประเทศอย่างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตลอด เอาแต่ไปเชื่อเจ้า

สัว เจ้าของห้างร้านที่ได้ประโยชน์แล้วแจกไปเรื่อยๆ โดยแจกแล้ว

ไม่ตรงจุดในการแก้ปัญหา แต่ควรไปคิดเรื่องอื่นดีกว่า เช่น การ

สร้างงาน การทำาให้คนเลือกงานที่ตัวเองอยากทำาได้ ถ้ารัฐบาลยัง

ไม่ปรับวิธีคิดในการบริหารประเทศก็น่าเป็นห่วง เพราะหากเราไม่มี

ทุนสำารองต่างประเทศ ป่านนี้เราคงประสบปัญหาหนัก แต่เพราะ

เรามีบุญเก่า ทุนสำารองระหว่างต่างประเทศที่ประเทศสะสมมา

ตั้งแต่ยุควิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 จนเรามีทุนสำารองสองแสนกว่า

ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ทำาให้เหมือนกับเรายังมีเครดิตดี รัฐบาลยังดี

อยู่ แต่ปัญหาคือรัฐบาลก็ไปเชื่อแบบนั้น เลยไม่คิดปรับปรุงอะไร 

เหมือนกับเศรษฐีกอดเงินไว้ โดยไม่นำาเงินไปลงทุน ไม่ทำาอะไร แต่ก็

มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกวัน แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร ก็ต้องเจ๊ง 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

วิจักรพันธุ์ หาญลำายวง

เรื่องแนวคิดการปรับประเทศ การเปลี่ยนกรอบคิดทาง

เศรษฐกิจ โดยจะทำาตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์

ทำาทั้งหมด เรื่องแรกที่ต้องทำาคือการเปลี่ยนระบบราชการให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ให้เป็นอุปสรรค เพราะปัจจุบัน

ปัญหาสำาคัญเรื่องหนึ่งของประเทศคือเราเป็นรัฐราชการไป

แล้ว โดยปรับกรอบคิดว่าระบบราชการต้องดูแลประชาชน

และมีหน้าที่ทำาให้ประเทศเจริญ โดยนำาระบบ digital เข้ามา

ใช้ในระบบราชการให้มากขึ้น ต้องเปลี่ยนระบบ ลดขนาด

ราชการ เพิ่มประสิทธิภาพ      

...การนำาเสนอจุดแข็งของพรรคเพื่อไทย หากมีการเลือก

ตั้งเกิดขึ้นดูได้ไม่ยาก เช่น ไปดูย้อนหลังก่อนหน้านี้ ได้เลยว่า

เรานำาเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถูกต้องหรือไม่ เรา

มองเศรษฐกิจประเทศขาดไหม และในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัย

พรรคไทยรักไทย มาเป็นพรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพื่อ

ไทย เราไม่เคยทำาให้ประชาชนผิดหวังในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่อง

เศรษฐกิจเราทำาได้ถูกต้องหมด เพื่อไทยจึงเชื่อว่าหากพรรคได้

เข้าไปเป็นรัฐบาลจะบริหารด้านเศรษฐกิจให้ดีได้ เพราะหลัก

คิดเรามี เราตามโลกทัน เรามีคนรุ่นใหม่หลายคนที่เก่งๆ อยู่

ในพรรค 

“หากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้ง เพื่อไทยก็พร้อมทันที พรรค

พร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ และการเข้าไป

ดำาเนินการ เรามีท้ังบุคลากร วิธีคิด ส่วนผลการเลือกต้ังจะ

แลนด์สไลด์หรือไม่ก็อยู่ท่ีประชาชน แต่หากมองแบบวิเคราะห์

ก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสมากท่ีจะชนะการเลือกต้ัง โดย

ได้ ส.ส.เกินคร่ึงหน่ึงของจำานวน ส.ส.ในสภา” รองประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ กล่าวปิดท้าย. 

งบประมาณและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเป็นปัญหาสืบ

เนื่องจากปีที่แล้ว ที่รัฐบาลต้องใช้เงินจำานวนมากทำาให้ขาดดุลงบ

ประมาณสูง อีกทั้งยังขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ที่แม้การส่งออกจะ

เพิ่มสูงแต่ก็ไม่ได้ช่วยมากนัก เพราะการนำาเข้าก็สูงขึ้นด้วย โดย

เฉพาะยอดเงินการนำาเข้าน้ำามันที่มีราคาสูงขึ้นมาก  โดยใน 11 

เดือนไทยต้องจ่ายค่านำาเข้าน้ำามันแพงมากขึ้นถึง  412,186 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 54.9% จากปีที่แล้ว อีกทั้งรายได้จากการท่อง

เที่ยวขาดหายไปเกือบหมด ดังนั้นไทยจึงมีรายจ่ายในเงินตราต่าง

ประเทศมากกว่ารายรับ ทำาให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งหากต้อง

ปิดรับนักท่องเที่ยวนาน ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังคง

เป็นปัญหาหนัก 

5.ปัญหาการจัดทำางบประมาณ ทั้งนี้ประเทศไทยต้องจัดทำา

งบประมาณลดลงในปี 2565 เนื่องจากเก็บรายได้ได้น้อยลง ซึ่งถือ

เป็นความเสื่อมถอยของประเทศที่ควรจะต้องจัดงบประมาณเพิ่ม

ขึ้นทุกปี การจัดงบประมาณในปี 2566 ก็จะเป็นปัญหาอีก เพราะ

การจัดเก็บรายได้ในปี 2564 พลาดเป้าไปถึง  3.07 แสนล้านบาท 

ซึ่งจะเป็นการถดถอยของประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลจะ

ประสบปัญหาการกู้เงินนอกงบประมาณเพิ่ม เพราะแม้จะเพิ่ม

เพดานเงินกู้จาก 60% เป็น 70% แต่ก็อาจจะยังไม่พอ ถ้ารัฐบาล

ยังหารายได้ไม่เป็น ใช้งบประมาณแล้วเพิ่มจีดีพีไม่ได้ คิดได้แค่การ

กู้เงินมาแจกเท่านั้น  นอกจากนี้ในภาวะที่คนไทยลำาบากกันอย่าง

มากทั้งประเทศ  แต่พลเอกประยุทธ์ยังคิดจะซื้อเครื่องบินรบ F35 

กันอีก  เหมือนไม่สนใจความทุกข์ของประชาชน

6.ปัญหาหน้ีท่ีเพ่ิมสูง ท้ังหน้ีภาครัฐและหน้ีภาคเอกชน  เหมือน

ท่ีเตือนมาตลอดและบอกเสมอว่าไทยจะเจอกับ  “ประเทศหน้ีล้น 

ประชาชนหน้ีท่วม” โดยล่าสุดหน้ีสาธารณะของไทยพุ่งข้ึนถึง 9.62 

ล้านล้านบาท โดยอีกไม่นานคงจะทะลุ 10 ล้านล้านบาท หน้ีครัว

เรือนทะลุ 14.35 ล้านล้านบาท  ซ่ึงพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จะแก้ไข

อย่างไร เพราะขาดแนวคิด ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องน้ี 

7.ปัญหาการไร้ทิศทางเศรษฐกิจของไทย โดยประเทศไทย

ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ยังหาตัวเองไม่พบว่าจะ

เป็นอย่างไร จะขยายตัวในอนาคตต่อในด้านไหน อะไรจะเป็น

เครื่องจักรของการเจริญเติบโต (Growth Engines) ในอนาคต ซึ่ง

จะทำาให้ประเทศไทยเสื่อมลงเรื่อยๆ ยิ่งนานไปไทยจะถูกประเทศอื่น

แซงและแย่งธุรกิจไป

8.ปัญหาการว่างงานท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก โดยล่าสุดตัวเลขคน

ว่างงานมีถึง 8.7 แสนคน ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 20 ปี ซ่ึงความจริงอาจ

จะว่างงานสูงมากกว่าน้ีมาก โดยอาจถึงกว่าหลายล้านคน เป็นผลมา

จากเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวต่ำามาตลอด การจ้างงานจึงมีน้อย พล

เอกประยุทธ์สร้างงานน้อยมากในตลอด  7 ปี อีกท้ังบริษัทห้างร้าน

ขาดทุนหนักต้องปิดตัวกันมาก การแจกเงินไม่ได้ทำาให้เกิดการจ้างงาน

ทั้ง 8 ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากและมีความเชื่อมโยงกัน 

ซึ่งต้องเข้าใจและหาทางแก้ไขและรับมือไปพร้อมกัน

ทิศทางเศรษฐกิจต้องชัด

รัฐบาลต้องเลิกกินบุญเก่า

เมื่อถามถึงตัวเลขการส่งออกของไทยที่ปี 2564  กระทรวง

พาณิชย์แถลงว่าโตขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพราะเหตุใด พิชัย-

อดีต รมว.พลังงาน ให้มุมมองว่า ก่อนหน้านี้การส่งออกของไทย

ผลการเลือกตั้งจะแลนด์สไลด์หรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชน 

แต่หากมองแบบวิเคราะห์คิดว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาส

ที่จะชนะการเลือกตั้ง โดยได้ ส.ส.เกินครึ่งหนึ่งของ

จำานวน ส.ส.ในสภา

2565 ปีเสือดุ

การเมืองรุมเร้า รัฐบาลรอดยาก 
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เศรษฐกิจปเสือ-ฟนไมมี หนี ไมพน 

รัฐบาลตองเลิกกินบุญเกา

ไคลแมกซการเมือง อยูที่กลางปนี้ 

านสัปดาหแรกของป 2565 ไปแลว โดยเศรษฐกิจ

ประเทศไทยปนี้ถูกประเมินและวิเคราะหจากหลายฝายวา 

เปนอีกหนึ่งปที่อาจยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณ

โควิดจนสงผลตอภาพรวมเศรษฐกิจไทย เชน เร� องรายไดจากการ

ทองเที่ยว, การชะลอตัวของการลงทุนจากตางประเทศ  เปนตน 

ขณะที่เร� องทางการเมืองก็ถูกคาดหมายไวเชนกันวา จะเปนปที่

การเมืองฮอตตลอดทั้งป เพราะไทมไลนการเมืองตลอดทั้งปมี

ประเด็นรอนแรงใหตองลุนและติดตามตอเน� อง 

มุมวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณการเมืองใน

ปนี้ จากแกนนําพรรคเพ� อไทย ที่หลายฝายคาดการณวาจะเปน

พรรคการเมืองที่ไดเสียง ส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้งใหญทั่วไปที่

จะมีขึ้นในอนาคต โดย พิชัย นริพทะพันธุ อดีตรมว.พลังงานและ

รองประธานยุทธศาสตรพรรคเพ� อไทย  ดานเศรษฐกิจ ประเมิน

ภาพรวมไววา เศรษฐกิจไทยป 2565  ดูสภาพการณแลวเรียก

ไดวาหนักหนาสาหัส ผมอยากใชคํานี้เลยคือ ฟนไมมี หนีไมพน 

เหตุผลเพราะวา การฟนตัวเศรษฐกิจมันไมมีจริง โดยการที่คนใน

รัฐบาลบอกวาป 2565  เศรษฐกิจไทยจะฟนตัว 4 เปอรเซ็นต กับ

ป 2564 ที่เศรษฐกิจโตไมถึง 1 เปอรเซ็นต รวมกันแลวยังไมเทากับ

เศรษฐกิจที่ตกลงมาจากเม� อป 2563 ที่ติดลบ 6.1 เปอรเซ็นต ดัง

นั้นที่รัฐบาลบอกวาปนี้เศรษฐกิจจะโต 4 เปอรเซ็นตจึงไมไดเรียก

วาฟน เพราะเม� อตัวเลขยังไมถึงจุดเดิมแลวจะบอกวาเศรษฐกิจฟน

ตัวไดอยางไร ถึงบอกวา ฟนไมมี เพราะธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) ก็ยังบอกวาไมถึง 4 เปอรเซ็นต อยางเกงก็แค 3.4 

เปอรเซ็นต เหตุผลเพราะมีปจจัยเร� องเงินเฟอเขามา จากที่ ธปท.

ประเมินทําใหอาจเหลือแค 3 เปอรเซ็นตดวยซ้ํา ทําใหหากเปน 

3 เปอรเซ็นต บวกกับของป 2564 ที่ 1  เปอรเซ็นต รวมกันแลว

ก็เทากับ 4 เปอรเซ็นต แตเศรษฐกิจไทยตกจากป 2563 มา 6.1 

เปอรเซ็นต เม� อเปนแบบนี้จะเรียกวาฟนตัวไดอยางไร

 ...คนที่ไมเขาใจก็คิดไปวาเศรษฐกิจจะเริ่มดีดตัวขึ้น แต

ตองเขาใจกอนวาประเทศไทยป 2563 เศรษฐกิจติดลบ 6.1  

เปอรเซ็นต สวนป 2564 อาจบวกขึ้นมาซึ่งไมรูวาถึง 1  เปอรเซ็นต

หรือไม ธปท.บอกวาอาจเหลือแค 0.9 ดวยซ้ํา สวนป 2565 ดู

แลวอยางเกงก็คงแคประมาณ 3 เปอรเซ็นตหรือ 3 เปอรเซ็นต

กวา ถามวาสามปที่เราถอยหลังและหยุดนิ่ง ภาพใหญของประเทศ

มันเหมือนกับไมไดไปไหน เราหยุดนิ่งขณะที่ประเทศอ� นวิ่งไป

ไกล อยางที่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของเขาอาจติดลบ คือป 2563 

เขาติดลบ 3.5 เปอรเซ็นต แตป 2564  สหรัฐฯ เขาบวกขึ้นมา

ประมาณ 5.5 เปอรเซ็นต หรือของจีนป  2563 ไมติดลบ แตบวก

อยูที่ 2.3 เปอรเซ็นต แตป 2564  จีนบวกขึ้นมา 8 เปอรเซ็นต 

แมกระทั่งเวียดนามป 2563 เขาใจวาบวกอยูที่ประมาณ 2.9 

เปอรเซ็นต ป 2564 ก็บวกอีกประมาณ 4 เปอรเซ็นต เทากับโต

ประมาณ 6.9 เปอรเซ็นต 

ขณะที่ของไทยปนี้ 2565 ดูแลวยังไมไปไหน ยังไมพนขีด

เดิม เพราะจริงๆ กอนเจอวิกฤตโควิดก็แยอยูแลว  เศรษฐกิจไทย

ป 2562 โตแค 2.4 เปอรเซ็นต ที่แสดงวาในชวงสามปรายไดของ

ประเทศไมฟน มีแตเศรษฐีที่รวย แตคนจนกลับยิ่งจน เพราะรายได

ไมเพิ่ม แตเงินเฟอเพิ่มขึ้น หนี้เพิ่มขึ้น  ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มทุก

ระดับ ตั้งแตหนี้สาธารณะของประเทศที่ทะลุ 60 กวาเปอรเซ็นต 

จนตองขยายเพดานหนี้ จาก 60 เปน 70 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับ

หนี้ครัวเรือนก็พุงสูงขึ้น รวมถึงหนี้ทางภาคธุรกิจที่ธุรกิจหลายแหง

ไดรับผลกระทบกับการดําเนินกิจการ ตอนนี้ก็แคพยายามจะใช

มาตรการผอนผันเอาไว เพราะหากไมทําหนี้เสียจะพุงขึ้นอีกจํานวน

มาก 

...ปญหาทางเศรษฐกิจขางตน หากถามวาแลวรัฐบาลมี

วิธีการในการแกปญหาอยางไร พบวาไมมี เพราะนับแตพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรี ไมเคยทําใหหนี้ลดลง

ไดเลย มีแตเพิ่มขึ้นตลอด ประเทศแยลง การเจริญเติบโตลดนอย

ลงตลอด เจ็ดปที่ผานมาตั้งแตป 2557 ที่พลเอกประยุทธเขามา 

เศรษฐกิจเราโตคาเฉลี่ยแคเปอรเซ็นตกวา  หากรัฐบาลไมมีวิธีคิด

ในการเพิ่มรายได เพิ่มจีดีพี อีกทั้งทิศทางของประเทศไมมีความ

ชัดเจน เราไมมีทางจะแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไดเลย ผมถึงบอกวา 

ฟนไมมี เพราะเศรษฐกิจยังฟนไดไมถึงกับที่ตกลงไป หนี้สินประเทศ

มีแตเพิ่มขึ้นเร� อยๆ จะกลบหนี้เหลานี้อยางไร มันจึงไมฟนมีแต

จะแยลงไปเร� อยๆ  เหมือนกับที่ผมเคยพูดเสมอวา มันเหมือนกับ

หายนะแบบ slow motion ซึ่งไมใชผมพูดคนเดียว ส� อตางประเทศ

ก็พูดเร� องนี้ อยางส� อ NikkeiAsia เขียนบทความเร� องนี้โดยเฉพาะ  

วาไทยยังไมมีทิศทางวาจะเติบโตอยางไร ประเทศยังวุนวายและ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ํามาก

พิชัย-รองประธานยุทธศาสตรพรรคเพ� อไทย ดานเศรษฐกิจ 

วิเคราะหไวอีกวา ผมมองวาเศรษฐกิจไทยป 2565  จะเติบโตได

เต็มที่ไมน�าจะเกิน 3 เปอรเซ็นตกวา ไมมีทางถึง  4 เปอรเซ็นต 

แมรัฐบาลจะพยายามขายฝน โดยปญหาสําคัญในปนี้ก็คือเร� อง 

เงินเฟอ-ปญหาหนี้ ซึ่งตองเขาใจกอนวาป  2563 เศรษฐกิจของ

หลายประเทศทั่วโลกตางไดรับผลกระทบจากโควิดกันหมด แตป 

2564 เกือบทุกประเทศตางเริ่มกลับมาฟนกันหมด ยกเวนไทย อันนี้

คือปญหา โดยประเทศอ� น เวลาเจอปญหาโควิด เขาก็แกปญหาโค

วิดแตทําเร� องอ� นควบคูกันไปดวย ทําใหเศรษฐกิจประเทศอ� นก็กลับ

มาเริ่มดี ยืนอยูบนพื้นฐานที่มั่นคง แตของไทยเราคือ เราไปเนนแต

เร� องโควิดอยางเดียวเลย โดยไมมีวิธีคิดวาแลวประเทศจะเดินตอ

ไปอยางไร 

...อยาง เวียดนาม ที่แมชวงหลังก็เจอปญหาโควิดแรงเหมือน

กัน แตประเทศเวียดนามชวงหลังกลายเปนศูนยกลางในการผลิต

สินคาอิเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณ โทรศัพทมือถือยี่หอชั้นนําของ

โลก, โทรทัศนจอแบน จนกลายเปนแหลงผลิตสินคาไฮเทค ไทยเรา

สูญเสียการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสไปใหเวียดนามหมดแลว หรือ 

ลาว กลายเปนศูนยกลางในการขนสงทางรางของอาเซียนไปแลว 

มีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเขาก็เริ่มพรอมไทยแตเขาเสร็จกอนเรา เรา

มีแค 3.5 กิโลฯ ทั้งที่เราก็มีเงินมีศักยภาพมากกวาลาว แตขอแตก

ตางคือผูบริหารประเทศที่มีไอเดียตางจากผูนําลาว ทําใหหลังจาก

นี้ลาวจะกลายเปนศูนยกลางในการขนสงทางราง เพราะตอไปก็จะ

ไปเช� อมตอกัมพูชา-เวียดนาม ไปถึงจีน จนตอนนี้นักลงทุนไทยไป

ลงทุนที่ลาวกันจํานวนมาก มีการสรางเขตอุตสาหกรรมเปนแสนไร 

เพราะเราชาทุกอยาง ไมเขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลก 

...หรือเร� องรถยนต จากที่เราเคยเปนแหลงผลิต แตตอนนี้

ศูนยกลางในการผลิตรถยนตคืออินโดนีเซีย ที่เปนศูนยกลางในการ

ผลิตรถยนตสมัยใหม มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญมากกวาไทย

เยอะ มีบริษัทประเภทยูนิคอรน หรือบริษัทที่มีมูลคาทางการตลาด

หลายพันลานหลายหม� นลานเหรียญสหรัฐฯ เชน Gojek ทําธุรกิจ

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันขนสง-Traveloka ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทอง

เที่ยว การจองตั๋ว, ที่พัก  ทั้งที่คนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแยะ แต

ไมมีเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันทองเที่ยวแบบนี้ ซึ่ง Traveloka มี

มูลคาสองพันถึงสามพันลานเหรียญสหรัฐฯ และยังมีอีกหลาย

แบนด จนทําใหประเทศอินโดนีเซียในทางธุรกิจมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น

จํานวนมากโดยที่ไมไดสรางอะไรเพิ่มเติม แตเขาสรางเร� อง ความ

ฉลาด สรางธุรกิจที่มีอยูแลวทําเปนยูนิคอรน-เทคโนโลยีที่พัฒนา

ขึ้นไปได

 “ประเทศเราตองคิดแบบนี้ หากคิดแบบนี้ ไมไดประเทศก็

เติบโตไมได เราตองทําใหคนของประเทศฉลาดในการสรางธุรกิจ

ใหม ฉลาดในการระดมทุนจากตางประเทศมาเพ� อสรางธุรกิจให

ขยายได อยางอาลีบาบากรุปโฮลดิง จํากัด ก็ไดทุนจาก SoftBank 

Group  Corp.ของญี่ปุน เร� องการสรางเทคโนโลยีสมัยใหมคือสิ่ง

ที่ ไทยขาด ยังไมมี ก็ตองเรงมาดูกันวาจะทําการแกไขอยางไร” 

8 ปญหาหลักป 2565

ฉุดรั้งเศรษฐกิจฟนไมมี

พิชัย-แกนนําพรรคเพ� อไทย ย้ําวา จากสภาพการณทาง

เศรษฐกิจขางตน ที่ขณะนี้ความสามารถในการแขงขันของเรากําลัง

หายไปเร� อยๆ ความเปนศูนยกลางอาเซียนของไทยเรากําลังเส� อม

ปญหาของรัฐบาลปจจุบันคือยังหาจุดท่ีเปนอนาคตของประเทศไทยไมได 

รัฐบาลตองตอบใหไดวาอะไรคืออนาคตของประเทศไทย ซ่ึงคําตอบก็คือ

ไมมี ส่ิงท่ีเปนอยูรัฐบาลกําลังกินบุญเกา...ทุกปญหาตางประดังเขามา

ในปน้ี มองวาพลเอกประยุทธไมน�าจะสามารถลากรัฐบาลตอไปอีกได 

มีโอกาสเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในชวงกลางปน้ี

ผ
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