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อิสรภาพแหงความคิด

พรรคเล็กหลังพิงฝา 

ดิ้นหนีตาย 

หวังสูตรปารตี้ลิสต 

ตอลมหายใจ 

บทเรียนจากหนารอน

เดือนเมษาฯ

3หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9300 วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 1 ค่ํา  เดือน 6  ปขาล

15หนา...

‘บิ๊กตู’รายยาว2ป

ลุยโควิด-สงคราม

‘แรงงาน’เครียด

‘หมดไฟ’ทํางาน

ลาออก7.7หม� น!

‘พิธา’ขอแลนดสไลด ไดเกิน100

ในหลวงเสด็จฯ ยกฉัตรข้ึนประดิษฐานเหนือ ‘พระเจาใหญอินทรแปลง’ 

‘นายกฯคนนอก’

แผนสํารองแผนสํารอง
กองเชียรดัน‘บิ๊กปอม’เสียบแทน‘ประยุทธ’

อุบลราชธานี • ในหลวงเสด็จฯ ทรงยกฉัตร

ขึ้นประดิษฐานเหนือ “พระเจาใหญอินทร

แปลง” วัดมหาวนาราม พระศักดิ์สิทธิ์คูบาน

คูเมืองอุบลราชธานี  พสกนิกรปลื้มปติเฝาฯ 

ช� นชมพระบารมี

วันที่ 30 เม.ย.2565 เวลา 18.03 น.  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไป

ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐาน

เหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจาใหญ

อินทรแปลง” ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองฯ 

จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพงศรัตน ภิรมย

รัตน ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี, 

นายศุภมิตร บุญประสงค ผูพิพากษาศาล

ฎีกา ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหน�งอธิบดี

ผูพิพากษาภาค 3, พล.ต.ท.สมประสงค เย็น

ทวม ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3, 

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” โพสต 2 ปเผชิญ

โควิด-สถานการณ โลก แตไทยไมหยุดพัฒนา 

ยก 5 ดาน สงออกพุง ดัน Soft Power เสน�ห

ไทย สูระดับโลก พรอมกาวกระโดดเม� อผาน

พนมหาวิกฤต ขณะที่ ศบค.รายงานยอดผูติด

เชื้อรายใหม 12,888 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 126 คน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

โพสตเฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา Prayut-

Chan-o-cha” ระบุวา “พี่นองประชาชนชาว

ไทยที่รักครับ

กรุงเทพฯ • ป 65 แรงงานไทยย� น “ลา

ออก” กวา 7.7 หม� นราย พบ 87% เกิดจาก

ความเครียด ทํางานไรความสุข สสส.-สธ.ชู

โปรแกรมอบรม “สรางสุขดวยสติในองคกร 

MIO” รูปแบบ e-Learning ภายใตนวัตกรรม

แนวคิด Happy Workplace ยกระดับสุขภาพ

จิตคนทํางาน รวมสรางองคกรแหงความสุข

นายพงษศักดิ์ ธงรัตนะ ผูอํานวยการ

สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) กลาววา จากขอมูลสายดวนสุขภาพ

จิต 1323 เม� อเดือนมกราคม 2565 พบวัย

แรงงานขอรับบริการเร� องความเครียด วิตก

กังวล ไมมีความสุขในการทํางาน 392 ราย 

ของสายทั้งหมด 5,978 สาย สอดคลองกับ

ขอมูลการลาออกของแรงงานในประเทศไทย

กรุงเทพฯ • เพ� อไทยเจอคูแขงแลว กาว

ไกลขอแลนดสไลดดวย “พิธา” มั่นใจเลือก

ตั้งครั้งหนาได ส.ส.เกิน 100 ที่นั่ง ชี้จุดแข็ง

พรรคคือกลุม LGBTQ กลุมชาติพันธุ  โฆษก

รัฐบาลตีปากคนปลอยขาวนายกฯ สํารอง ยัน

รัฐบาลอยูครบเทอม “กลา” เปดตัว “กอรป

ศักดิ์ สภาวสุ” นั่งทีมเศรษฐกิจ 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2565 ท่ี

อุทยานการเรียนรูปวย 100 ป มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พรรคกาวไกลจัด

ประชุมสามัญประจําป โดยนายพิธา ลิ้มเจริญ

รัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ใหสัมภาษณกอน

เริ่มการประชุมถึงการตั้งเปาจํานวน ส.ส.ใน

การเลือกตั้งครั้งหนาวา มีตัวเลขในใจอยูแลว 

โดยจะพยายามพูดคุยเร� องน้ีกันภายใน แต

จะไมเปดเผยตัวเลขอยางเปนทางการ ตนไม

อยากใชตัวเลขเปนหลักแลวใหวาที่ผูสมัคร

นั่งคิดวาตัวเองเปนหนึ่งในนั้นหรือไม เพราะ

ไมอยากใหเสียกําลังใจ ทั้งนี้ ดูไดจากผลการ

เลือกตั้งครั้งที่แลว และผลการเลือกตั้งทอง

ถิ่นของกลุมคณะกาวหนา มั่นใจวาจะเกิน

กวารอยที่นั่ง ซึ่งเราจะทํางานหนักดวยขอมูล 

และละเอียดมากขึ้น 

“ครั้งท่ีแลวท่ีเปนพรรคอนาคตใหม 

การเตรียมตัวมีคอนขางนอย แตตอนน้ีเรา

เริ่มเตรียมการมาเปนปแลวในการเตรียม

วาที่ผูสมัคร สัมภาษณผูสมัคร เทรนผูสมัคร 

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

เม� อกระแสการเมือง 2 ขั้วยังเผชิญหนากันอยู ความ

พยายามที่จะลากเอา พล.อ.ประยุทธลงจากอํานาจ 

จึงไมมีแรงเหวี่ยงใหทะลุไปถึงเปาหมายได 

พล.อ.ประยุทธจึงลอยตัวมาไดเร� อย ครั้งนี้ก็เปนอีก

รอบที่จะวัดใจกันอีกครั้ง
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

แผนสํารอง
กองเชียรดัน‘บิ๊กปอม’เสียบแทน‘ประยุทธ’

หนา...2
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
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2 ในประเทศ

4

รรยากาศบนตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล คงรอน

ระอุ หลัง บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

หลุดปากพูดวา อาจมีคนสํารอง เม� อถูกนักขาวถามถึง

กรณี บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เจออุบัติเหตุทางการเมืองเร� องการดํารงตําแหน�งนายกฯ 

8 ป 

แม บิ๊กปอม จะออกมากลับลําภายหลังวายังไมถึงเวลา แต

ก็ถูกนําไปตีความไดวา บิ๊กปอม คงคิดแผนสํารองทางการเมืองไว

แลว ทามกลางกระแสขาวบินไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มี

ดีลพิเศษกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เจาของพรรคเพ� อ

ไทย 

สําหรับวาระดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีที่จะครบ 8 ป ยัง

มีขอถกเถียงกันวาจะนับจากป 2557 หรือ 2560 หรือป 2562 

แตหากนับจากป 2557 พล.อ.ประยุทธ จะหมดวาระหลังวันที่ 24 

สิงหาคม 2565 นี้ ซึ่งพรรคเพ� อไทยเตรียมย� นใหศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความแน�นอน 

เม� อศาลรัฐธรรมนูญรับเร� องไววินิจฉัยแลวอาจจะสั่งให 

พล.อ.ประยุทธตองหยุดปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจวาจะมีผลกระทบตอการดํารงตําแหน�งหนาที่หรือไม

อยางไร

ที่น�าสนใจ นายอดุลย เขียวบริบูรณ ประธานคณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 ออกมาวิพากษวิจารณ 

พล.อ.ประยุทธ วาหมดสภาพการนําแลว พรอมเสนอให 

พล.อ.ประวิตรเปนนายกฯ ขัดตาทัพ พล.อ.ประยุทธ จะไดหมด

กังวลใจ แลวตั้งรัฐบาลชวยชาติเพ� อแกวิกฤตประเทศและสราง

ความปรองดองสมานฉันท 

แตขอเสนอดังกลาวทั้ง พล.อ.ประยุทธ และ พล.อ.ประวิตร 

ปดปากเงียบ โดยเฉพาะ พล.อ.ประวิตรไมยอมแสดงทาทีใดๆ ให

มีการนําไปตีความอีก 

ขณะที่แกนนําพรรคเศรษฐกิจไทย พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา หัวหนาพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค ประกาศหนุน พล.อ.ประวิตร อยางตรงไป

ตรงมา โดย พล.อ.วิชญ บอกวา “พล.อ.ประวิตรมีความเหมาะสม

ที่สามารถจะชวยประเทศไดในเวลานี้”  

สวน ร.อ.ธรรมนัส  บอกวา ความจริงทานก็เปนได

ตลอดเวลา แตทุกอยางอยูที่ตัวทาน เม� อถามวาถึงกรณีที่จะ

มีการอภิปรายไมไววางใจและเกิดอุบัติเหตุการเมืองในสภา 

มองเร� องบัญชีนายกฯ อยางไร ร.อ.ธรรมนัสกลาววา “คงใช

รัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 2 สําหรับบุคคลที่จะเขามาแกไข

ในสถานการณนี้ ได” เม� อถามถึงเสียงในสภาขณะนี้เปนอยางไร 

ร.อ.ธรรมนัสตอบวา “ตอนนี้ตองพูดวามือที่มองไมเห็นมันเยอะ 

สภายังไมเปดก็ยังไมรู และเดี๋ยวสภาเปดก็จะรู เพราะตอนนี้ทุก

คนตางซอนมีดไวขางหลังตัวเองหมด จึงยังไมรูอะไรเปนอะไร” 

นอกจากนี้ นายนิติธร ล้ําเหลือ แกนนํากลุมประชาชน

คนไทย (ปท.) ไดเดินทางไปหารือสถานการณประเทศรวมกับ 

นายจตุพร พรหมพันธุ ประธานแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน

เผด็จการแหงชาติ (นปช.) ที่สถานีโทรทัศนพีซทีวี 

จากทั้ง 2 ฝายเคยมีจุดยืนทางการเมืองตรงขามกัน ใสเสื้อ

คนละสี กลับมาเห็นรวมกันถึงสถานการณทางการเมือง พรอมที่

จะสรางความสมานฉันทสามัคคีกับทุกฝาย รวมกันตานภยันตราย

จากตางประเทศ โดยมองวา พล.อ.ประยุทธเสี่ยงที่จะนําประเทศ

เขาสูภาวะสงคราม

กอนหนานี้นายจตุพรตั้งกลุมไทยไมทน สามัคคีประชาชนเพ� อ

ประเทศไทย รวมกับนายอดุลย ปลุกม็อบไล พล.อ.ประยุทธ เชนเดียว

กับนายนิติธร แตไมสําเร็จ คราวนี้จึงหันมารวมมือกันอยางเปดเผย

ทางดานพรรคเพ� อไทยก็พยายามไล พล.อ.ประยุทธมาตลอด 

8 ป จนจะครบเทอมแลวก็ยังทําอะไรไมได ลาสุด นพ.ชลน�าน ศรี

แกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ยอมรับเร� องกระแสขาวการดีล ส.ส. 

30 เสียงจากฝายรัฐบาลใหมาอยูฝายคาน เพ� อลงมติไมไววางใจ 

พล.อ.ประยุทธ 

และยังโหมตีปบปลุกประชาชนเลือกพรรคเพ� อไทยใหชนะ

แบบแลนดสไลด เพ� อไดเปนรัฐบาลเขามาแกปญหาประเทศชาติ โดย

เฉพาะ นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและ

ทิศทางการเมืองพรรค แบไตวา “ตองปลอยนักโทษทางความคิด ที่มี

ความคิดเห็นตางจากรัฐบาลทุกคน”

สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย 

ประกาศวา “หากพรรคเพ� อไทยไดมีโอกาสบริหารประเทศถึง 8 ป

เชนนี้ จะไมเห็นปรากฏการณคนอยากยายประเทศ รวมถึงพี่นอง

ชาวไทยที่อยูตางประเทศก็จะอยากกลับมาสรางความเจริญใน

ประเทศไทย”

การประกาศจุดยืนดังกลาวทําใหเห็นภาพหนาตา ทักษิณ-ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร 2 อดีตนายกฯ หนีคุกขึ้นมาอยางชัดเจน

ซึ่ง นายอดุลย ไดเตือนเร� องนี้ ไวดวยวา หากนายทักษิณกลับ

ประเทศแบบเทๆ โดยไมผานกระบวนการยุติธรรม ก็จะนําไปสูความ

ขัดแยงรอบใหมซ้ํารอยอีก 

นอกจากนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนํา กปปส.ดัก

ทางวา นายทักษิณทุจริตคอรรัปชันจนศาลตัดสินลงโทษจําคุกก็หนีไป

ตางประเทศ เอาพวกตัวเองที่อยูในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะ

ลบลางความผิดทั้งหมด การประกาศวาเลือกตั้งคราวหนาจะแลนด

สไลด สยองเลย เพราะกลัว เห็นมาแลว และแมวาจะไมออกมาเดิน

ขบวนอีก แตจะเปลี่ยนรูปแบบการตอสูกันโดยโซเชียลมีเดีย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธกําลังถูกบีบใหถึงทางตัน ประชาชน

เดือดรอนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาสินคาราคาแพง กอง

หนุนลุงตู ก็ผิดหวังที่รัฐบาลไมปฏิรูปกอนเลือกตั้งตามเสียง

เรียกรอง แตเม� อพรรคเพ� อไทยเลน หงายไพ จะพาคนแดนไกล

กลับบาน กระแสก็สวิงกลับ กลุมที่เคยตอตานระบอบทักษิณ

ก็มีปฏิกิริยาทันที จึงไมแปลกที่เกิดเหตุการณ ตูตลาดแตก ที่ 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

เม� อกระแสการเมือง 2 ขั้วยังเผชิญหนากันอยู ความ

พยายามที่จะลากเอา พล.อ.ประยุทธลงจากอํานาจ จึงไมมีแรง

เหวี่ยงใหทะลุไปถึงเปาหมายได พล.อ.ประยุทธจึงลอยตัวมาได

เร� อย ครั้งนี้ก็เปนอีกรอบที่จะวัดใจกันอีกครั้ง

หลัง บิ๊กปอม หลุดปากเร� องนายกฯ สํารอง และมีกองเชียร

ดันใหเสียบเกาอี้นายกฯ ขัดตาทัพ แตจะกลาทําตามเสียงเชียร

แลวเดินเกมใหสุดซอยหรือไม มีแผนสํารองอยางไร ก็อยูในใจ บิ๊ก

ปอม นั่นเอง!.

นายกฯคนนอกเขยา‘บิ๊กตู’

แผนสํารองในใจ‘บิ๊กปอม’?

บ

เม� อกระแสการเมือง       

2 ขั้วยังเผชิญหนากัน

อยู ความพยายามที่จะลาก

เอา พล.อ.ประยุทธลงจาก

อํานาจ จึงไมมีแรงเหวี่ยง

ใหทะลุไปถึงเปาหมายได 

พล.อ.ประยุทธจึงลอยตัวมา

ไดเร� อย ครั้งนี้ก็เปนอีกรอบที่

จะวัดใจกันอีกครั้ง
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3ในประเทศ

Coordination Center (RHCC) และศูนย์ความร่วมมือด้านการ

ข่าวต่อภัยคุกคามทางทะเล Information Fusion Center (IFC) •

เสี่ยโจ้-ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย เปิดข้อมูลฟันธงว่า เป็น UAV รุ่น Hermes 900 จาก

บริษัท เอลบิส ประเทศอิสราเอล ไม่ใช่ของจีนตามที่มีการ

คาดการณ์ไว้ในยุค ผบ.ทร.ก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดจุดอ่อน 

ตั้งคำาถามมากมาย จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้อยู่ในขั้น

ตอนการพิจารณาของสำานักงบประมาณกลาโหม เพื่อดูเรื่อง

ความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้

ความเห็นชอบเรื่องความเหมาะสมของราคาของสำานักงบ

ประมาณ กระทรวงการคลัง คู่ขนานกันไป เสร็จสิ้นขั้นตอน

ดังกล่าวจึงจะเสนอให้ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัด

กระทรวงกลาโหมได้ภายในต้นเดือน  พ.ค.นี้ แต่หากแกะดู

จาก “ทีโออาร์” ระบุไว้ว่าต้องการอย่างน้อย 1 ระบบ 3 ลำา 

โดยการคัดเลือกแบ่งเป็นเกณฑ์ด้านราคา 20 เปอร์เซ็นต์ 

และคะแนนด้านเทคนิค 80 เปอร์เซ็นต์ แว่วว่าถ้าบริษัท

ใดเสนอจำานวนของอากาศยานมากกว่านั้นก็จะเป็นส่วน

หนึ่งที่นำามาประกอบการตัดสินใจ เพราะจะทำาให้ ทร.มี

อากาศยานจำานวนมากขึ้น ทำาให้การจัดซื้อในระบบที่ 2 ไม่

จำาเป็นต้องเสนอเต็มวงเงิน 4,070 ล้าน เพราะการเสนอ

ครั้งแรกสามารถจัดหาครอบคลุมทั้งหมด ทั้งสถานีควบคุม

ภาคพื้น อุปกรณ์ติดตั้งที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์ที่

จะใช้ในการส่งกำาลังบำารุง การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ••

ในส่วนของเรือดำาน้ำา เสธ.แจ๊ก-พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์  

ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการโครงการเรือดำาน้ำา คงต้องทำาการบ้านอย่างหนัก

ในการเตรียมพูดคุยกับรองประธานบริษัท CSOC คู่สัญญา

เรือดำาน้ำา S26T เพื่อหาข้อยุติเรื่องเครื่องยนต์ MTU ที่

เยอรมนีไม่ขายให้จีน จากปมของสัญญาที่ไม่ได้ระบุรุ่น

เครื่องยนต์ดังกล่าวไว้ แต่ไปเขียนอยู่ในรายงานการประชุม 

PMR: Program Management  Review โดยบริษัทเสนอ

ติดตั้งเครื่อง MTU ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐาน และ

เรือผิวน้ำาของไทยก็ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ ใน 

Meeting Minute ซึ่งมีการลงนามรับทราบผลการประชุม

ทุกครั้ง แต่จะผูกเป็นส่วนควบตามสัญญา จะมีผลผูกมัด

ตามกฎหมายแค่ไหน และถ้าไม่เป็นไปตามนั้นจะมีการ

ชดเชย หรือเพิ่มเติมอะไรให้ ทร.ไทย แต่เมื่อ TOR เขียน

ไว้กว้างๆ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือขัดขัดแย้งใดๆ ให้นำาไปสู่

การเจรจาแบบฉันมิตร ก็เชื่อว่าน่าจะหาข้อยุติได้ไม่ยากนัก 

แต่ที่หลายฝ่ายกังวลคือปัจจัยที่ยากควบคุม โดยเฉพาะ “พี่

เบิ้ม” มหาอำานาจที่เฝ้าดูการขยับตัวของไทยในเรื่องอาวุธ

เชิงยุทธศาสตร์ • 

ม่จบง่ายๆ คดี แตงโม-ภัทรธิดา หรือนิดา พัชร 

วีระพงษ์ นักแสดงสาว ที่ตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำา

เจ้าพระยา แม้ บิ๊กอุ้ย-พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร 

ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1 

พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ ์รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วสันต์  

เตชะอัครเกษม ผบก.สส.ภ.1 พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชร

มงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวสรุปคดี มี

ความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 6 คน ข้อหาหลักกระทำาโดย

ประมาททำาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นำาตัวผู้ต้องหาและ

สำานวนคดีส่งอัยการเป็นที่เรียบร้อย แต่เหมือน ขว้างงูไม่

พ้นคอ ภาพบาดแผลคล้ายตัวเอสเว้าโค้งคล้ายกับบาดแผล

คดีแตงโม ที่ตำารวจนำามาประกอบการแถลงสรุปคดี จู่ๆ ก็

ถูกชาวโซเชียล จับโป๊ะ เป็นภาพหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บใน

งานเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษ ที่เผยแพร่อยู่ในสำานักข่าวเดอะ

ซันเมื่อปี 2019 ไม่ใช่บาดแผลถูกใบพัดเรือ ทำาให้ บิ๊กอุ้ย 

ต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้ง ยอมรับเป็นการนำาภาพจาก

ต่างประเทศมาประกอบแถลงข่าว เพราะต้องการสื่อให้

เห็นว่าบาดแผลรูปตัวเอสเป็นอย่างไร ไม่มีเจตนาว่าภาพ

บาดแผลดังกล่าวเกิดจากใบพัด และขอโทษที่ไม่ได้อธิบาย

จนสังคมสับสน อย่างไรก็ดี ผลพวงจากการ จับโป๊ะ ครั้งนี้ 

ก็ทำาให้การคลี่คลายคดีนี้ เสียง รังวัด ไปพอสมควร แม้ 

บิ๊กอุ้ย จะยืนยัน “การนำาภาพดังกล่าวมาเสนอไม่กระทบต่อ

คดี เพราะสาระสำาคัญของคดีไม่เปลี่ยนแปลง”  ก็ตาม •

ออกมาขอโทษแบบแมนๆ บิ๊กจิ-พล.ต.ต.จิรสันต์  

แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) 

ในฐานะโฆษกนครบาล หลังปรากฏคลิปตำารวจจัดงาน

ปาร์ตี้เต้นประกบโคโยตี้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบเป็น 

ตำารวจ จริง อยู่ในสังกัด บก.น.2 โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น

ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง บนถนนประเสริฐมนูกิจ เมื่อวัน

ที่ 23 เม.ย. เวลา 17.30-23.00 น.ที่ผ่านมา เป็นงาน

เลี้ยงสังสรรค์ของตำารวจสังกัด บก.น.2 ที่สำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตร ซึ่งแม้การกินเลี้ยงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และสามารถกระทำาได้ แต่

การกระทำาบางอย่างอาจจะเกิดความไม่เหมาะสม รวมถึง

กระทบกับภาพลักษณ์ตำารวจ บิ๊กจิ ในฐานะโฆษก ตัวแทน

ตำารวจนครบาล ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนที่ทำาให้

เกิดภาพลักษณ์ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งว่า บิ๊กราญ-

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. สั่งให้ พล.ต.ต.อรรถพล 

อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ให้รายงานผลภายใน 7 วัน หากพบว่าการกระทำาสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือระเบียบใดก็ตามให้

ดำาเนินการโดยเคร่งครัด •

ยินดีด้วยกับทุกหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ ผบ.ปั๊ด-

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร.เป็นประธานมอบ

โล่ ก่อนการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อกลาง

สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระดับกองบัญชาการ ตำารวจภูธรภาค 

ได้แก่ อันดับที่ 1 ตำารวจภูธรภาค 3, อันดับที่ 2 ตำารวจภูธร

ภาค 4, อันดับที่ 3 ตำารวจภูธรภาค 9, ระดับกองบังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัด ได้แก่  อันดับที่ 1 ตำารวจภูธรจังหวัด

นครพนม, อันดับที่ 2 ตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, อันดับ 

ที่ 3 ตำารวจภูธรจังหวัดระนอง  ตำารวจภูธรจังหวัดที่มี

ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต) ได้แก่ ภาค 1 

ตำารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี, ภาค 4  ตำารวจภูธรจังหวัด

นครพนม, ภาค 7 ตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม, ภาค 8 

ตำารวจภูธรจังหวัดระนอง และภาค 9 ตำารวจภูธรจังหวัด

ปัตตานี และยะลา •

ทำาดีก็ต้องชื่นชม ต้องมอบรางวัล ทำาไม่ดีก็ต้อง

ลงโทษ ลงทัณฑ์กันตามระเบียบ วงประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 

มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมนั้น  

คณะอนุกรรมการข้าราชการตำารวจด้านวินัย อุทธรณ์  

ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูล

การกระทำาผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำารวจ เดือน 

เม.ย.65 มีข้าราชการตำารวจถูกลงโทษทั้งสิ้นจำานวน 25 นาย 

เป็นการไล่ออกจากราชการจำานวน 19 นาย และปลดออก

จากราชการจำานวน 6 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-  

เม.ย.65 มีข้าราชการตำารวจถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง  

ทั้งสิ้นจำานวน 88 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการจำานวน  

69 นาย และปลดออกจากราชการจำานวน 19 นาย •

เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 การเยือนทางด้านการทหารของกองทัพมิตรประเทศ

เริ่มกลับมาปกติ สัปดาห์ที่ผ่านมา บิ๊กแก้ว-พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ตามคำาเชิญของ พล.ท. Melvyn  Ong Su Kiat 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.65 

การพบปะครั้งนี้ “บิ๊กแก้ว” เอ่ยปากชื่นชมการพัฒนา 

กองทัพสิงคโปร์ ที่จะได้จัดตั้งหน่วย Digital Intelligence 

Services (DIS) ในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งจะนำากองทัพสิงคโปร์ไปสู่

การเป็น Digital Forces ต่อไป นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค กับ  

ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สิงคโปร์ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่สถาปนา

ความร่วมมือกันมายาวนานถึง 57 ปี จากนั้นได้เยี่ยมชม

หน่วยงานสำาคัญ ได้แก่ ศูนย์ประสานและดำาเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อการร้าย Counter Terrorism 

Infomation Center (CTIF), ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่จะ

ประสานความช่วยเหลือระหว่างกองทัพต่างประเทศกับ

กองทัพในประเทศที่ได้รับผลจากภัยพิบัติ Regional HADR 

พล.ต.ท.สำ�ร�ญ 

นวลม�

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ 

ศิริสวัสดิ์ 

ไ

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ 

ภูมิจิตร

ลุ้นปิดจ๊อบ ‘ยูเอวี-เรือดำาน้ำา’ เดือนนี้

(1)

ผ่านพ้นเดือนเมษาฯ...หรืออาจเรียกว่า เดือน

แห่งความร้อน ไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่อุณหภูมิ ความ

ร้อน ของเดือนนี้ คงต้องยอมรับว่า ออกจะ เอาเรื่อง

อยู่พอสมควรเหมือนกัน คือร้อนกันในระดับตับแลบ 

ม้ามแลบ เอาเลยถึงขั้นนั้น แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่า 

ประดาความร้อนเหล่านี้ ก็อาจเป็นไปในแค่บางครั้ง 

บางครา บางช่วง บางระยะ ไม่ถึงกับตับแลบ ม้าม

แลบ ไปโดยตลอด อันเนื่องมาจากฝน-ฟ้า ท่านโผล่

เข้ามาสอดแทรก ทำาให้อะไรที่ร้อนๆ ชุ่มฉ่ำา เย็นสบาย 

ขึ้นมาโดยฉับพลันทันที...

(2)

แต่ก่อนที่พิรุณท่านจะโปรยปราย หล่ังมาเอง

เป็นฝนอันชุ่มฉ่ำา ชื่นเย็น และชื่นใจ อุณหภูมิอากาศ

ก่อนหน้านั้น มันจะหนักไปทางร้อนแสนร้อน ระดับ

แทบฉิบหาย วายวอด อย่างเห็นได้ โดยชัดเจน ชนิด

อาจถือเป็นข้อสังเกตได้เลยว่า ยิ่งร้อนหนักขึ้นไปเท่า

ไหร่ ยิ่งเท่ากับโอกาสท่ีจะได้เจอกับฝน-ฟ้า เจอกับ

เสียงคำารามครืนๆ เจอกับฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าฟาด

เปรี้ยงๆ ก่อนจะตามมาด้วย...ฝนจ๋าฝน ฝนเทลงมาให้

เย็นชื่นใจ ยิ่งย่อมมีความเป็นไปได้มากขึ้นไปเท่านั้น 

อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยก่อให้เกิด ความสมดุล อย่าง

ชนิดแทบไม่ต้องขอร้อง วิงวอน ไม่ต้องเสียเวลา แห่

นางแมว ขอฝนเอาเลยแม้แต่น้อย...

(3)

ความร้อนในเดือนเมษาฯ...มันเลยไม่ถึงกับร้อน

แสนร้อนมากมายซักเท่าไหร่ หรือร้อนกันแค่ในบาง

ช่วง บางระยะ ร้อนแบบพอทนได้ หรือพออยู่ๆ กัน

ไปได้ ด้วยเหตุเพราะ ธรรมชาติ ท่านได้มอบ ได้ โปรด

ประทาน ความสมดุล เอาไว้ให้ด้วย จนทำาให้ปวง

ประดา ความสุดโต่ง  หรือ ความสวิง ทั้งหลาย ค่อยๆ 

แกว่งกลับมา ก่อนที่จะสงบนิ่งอยู่ในแนว กลางๆ หรือ

ในแนว มัชฌิมาปฏิปทา ไม่ถึงกับร้อน-ไม่ถึงกับหนาว

จนเกินไป ไม่ถึงกับตึง-ไม่ถึงกับหย่อน อยู่ในสภาวะ

พอเหมาะ พอดี อันเป็นสภาวะพื้นฐานแห่งความเป็น 

ปกติ หรือสภาวะที่จะก่อให้เกิดความจำาเริญในศีล ใน

ธรรม ได้อย่างดีที่สุด...

(4)

อันนี้นี่แหละ...เลยไม่เพียงแต่เป็นอะไรที่น่า

สังเกต แต่ยังถือเป็นสิ่งที่น่าคิด น่าสะกิดใจ ควบคู่

ไปด้วย โดยเฉพาะท่ามกลางความเป็นไปของโลกยุค

นี้ สมัยนี้ ที่อะไรต่อมิอะไรมันหนักไปทางสุดสวิงริงโก้ 

หรือ สุดโต่ง หนักยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าในแง่การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงวัฒนธรรม-ประเพณี หรือ

ค่านิยมทางสังคมก็ตาม การหาทางทำาให้แต่ละสิ่ง

แต่ละอย่าง กลับคืนไปสู่แนว กลางๆ กลับคืนไปสู่ 

ความสมดุล จึงอาจถือเป็นการ ตอบโจทย์ ของ ทุกๆ 

คำาถาม เอาเลยก็ไม่แน่!!! หรืออย่างน้อย...ก็อาจพอ

เป็นตัวช่วยบรรเทา เบาบาง ความหนักหน่วง หนัก

หนา-สาหัส ของ ปัญหา ในแต่ละปัญหา ที่มันออก

จะมาแรง แซงโค้ง ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ...

(5)

แต่ก็นั่นแหละ...การหาทางทำาให้แต่ละสิ่งแต่ละ

อย่างเป็นไปในแนวนี้ ไม่เพียงแต่ต้องอาศัย ศิลปะ

และ ขีดความสามารถ ระดับเซียนเหนือเซียน หรือ

ระดับปรมาจารย์มาเอง แต่ยังต้องอาศัยคุณสมบัติ 

หรือ คุณธรรม ของผู้ท่ีคิดจะแก้ปัญหาต่างๆ ว่ามี

อยู่มากหรือน้อยกันในระดับไหน มีเหมือนอย่าง

ที่ ธรรมชาติ ท่านแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง อัน

ทำาให้ความร้อนชนิดตับแลบ  ม้ามแลบ ในช่วงเดือน

เมษายนที่ผ่านมา กลายเป็นสภาวะอากาศท่ียังพอ

อยู่ๆ กันไปได้ หรือไม่ถึงกับร้อน ไม่ถึงกับเย็นจนเกิน

ไป อันนี้นี่เอง...ที่ถือเป็นบทเรียน บทศึกษา  หรือเป็น

แบบอย่าง ตัวอย่าง ที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง...

(6)

คือถ้าหากผู้ที่คิดจะแก้ปัญหา...ยังไม่ได้มุ่งมั่น 

เพียรพยายาม ที่จะส่ังสมคุณสมบัติ คุณธรรม ให้

ใกล้เคียงกับที่  ธรรมชาติ ท่านแสดงแบบอย่างและ

ตัวอย่างให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นขันติธรรม เมตตาธรรม 

จริยธรรม ฯลฯ หรือบรรดาธรรมๆ ทั้งหลาย ที่มี

พร้อมอย่างเบ็ดเสร็จ สมบูรณ์ อยู่ภายใน ธรรมชาติ

โอกาสที่จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในแบบ หลั่งมา

เองเหมือนฝนอันชื่นใจ...จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดน

ดิน ย่อมต้องมีอันลดน้อยถอยลงไปยิ่งเข้าไปเท่านั้น 

แต่ถ้าหากยิ่งสะสม สั่งสม คุณสมบัติ คุณธรรม ใน

ลักษณะที่ว่ามากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ โอกาสที่ทุกสิ่งทุก

อย่างจะเป็นไปในแบบ เป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้ม

ใจ...ทั้งผู้ ให้และผู้รับสมถวิล...เป็นพลังเลิศกำาลังอื่น

ทั้งสิ้น...เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณา ฯลฯ ย่อมต้อง

ปรากฏให้เห็น ไม่ต่างไปจากช่วงหน้าร้อนเดือนเมษาฯ

ที่ผ่านมานั่นแล...

บทเรียนจากหน้าร้อนเดือนเมษาฯ
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4 บทความ-ต่างประเทศ

อนเข้าเรื่องวันนี้ ผมขอออกตัวก่อนว่าผมตั้ง 

ใจเขียนเรื่องอื่น แต่พอมีข่าวโจมตีการขาย 

Twitter ให้กับ Elon Musk ปรากฏมากขึ้นๆ ทุก

วัน ผมเลยสงสัยว่าทำาไมคนถึงต่อต้านการซื้อ 

Twitter ในครั้งนี้?

ผมเข้าใจดี ข้อกังวลสำาหรับคนทั่วไปเวลามีข่าว

ประเภทนี้เกิดขึ้นทุกครั้ง ผมเข้าใจประเด็นเรื่องการ

ผูกขาดตลาดที่อาจเกิดขึ้น ผมเข้าใจประเด็นบริษัท หรือ

บุคคลยักษ์ใหญ่ ที่ดูเหมือนกว้านซื้อทุกอย่าง และทำาลาย

ระบบคู่แข่งในตลาด ผมเข้าใจประเด็นการทำาลายราย

ย่อยและบริษัทเล็กๆ 

ผมยอมรับว่า ในหลายๆ ครั้งผมแอบชื่นชมบริษัท

หรือบุคคลที่วางตัวเองให้มีโอกาสซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากซื้อ 

ผมไม่แน่ใจว่าจะด่าผมมองโลกสวยหรืออยู่ในโลกเพ้อ

ฝัน แต่ผมมองดูว่าคนที่สามารถวางตัวเองให้อยู่ในโอกาส

แบบนี้ ไม่ใช่ธรรมดาครับ และเงินที่เขาได้มาไม่ได้มาแบบ

ง่ายๆ (ส่วนเงินนั้นจะมาแบบวิธีไหนก็ว่ากันไปครับ)

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็เข้าใจและเห็นด้วยที่สนาม

แข่งขันต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน กติกา กฎระเบียบ และ

กฎหมายนั้นควรครอบคลุมทุกๆ คนให้เกิดความเสมอ

ภาค แต่ในโลกแห่งความจริงถึงแม้ทุกคนเท่าเทียมกัน 

จะมีคนบางคนและกลุ่มบางกลุ่มเท่าเทียมกว่าคนอื่นครับ

ผมยอมรับว่า เมื่อข่าว Musk จะซื้อ Twitter 

ปรากฏ ผมไม่ได้ตามอะไรมากมายครับ ผมก็นึกว่า เป็น

เรื่องคนที่รวยที่สุดในโลก กว้านซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากซื้อ 

กว้านซื้อในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ ส่วนจะมีเหตุผลอะไรคง

ไม่มีใครรู้หรอก มีแต่คนคาดเดา มีแต่คนวิเคราะห์ แต่ต่อ

เมื่อเขามีกำาลังซื้อที่สามารถซื้อได้ผมเลยไม่ใส่ใจเท่าไรนัก 

อาจเป็นเพราะผมไม่เล่น Twitter ก็ได้

ส่วนในเรื่องของตัว Elon Musk เอง ผมก็ไม่ได้ติดตาม

อะไรเขามากเป็นพิเศษ ผมรู้จักชื่อ รู้จักผลงาน และรู้ว่าเขา

เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ แต่ผมไม่ได้บูชาเขาว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง

ความสำาเร็จ หรือเป็นเทพเจ้าแห่งการเงิน ผมชื่นชมเขาที่ไต่

เต้าให้ตัวเองประสบความสำาเร็จ เหมือนที่ผมชื่นชมทุกๆ คน

ทั่วโลกที่ประสบความสำาเร็จเช่นเดียวกัน 

แต่ในการซื้อขายครั้งนี้ ข้อกล่าวหาที่มักปรากฏกลับไม่

เป็นประเด็นครับ

ถ้าถามว่า Twitter เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ มีกำาไร

มหาศาลหรือไม่ หรือครองตลาดโลกโซเชียล ผมบอกเลย

ว่าไม่เชิงครับ Twitter ไม่ยากจน ไม่ได้ล้มละลาย แต่ก็ไม่

ได้มีกำาไรมหาศาลเหมือน Google หรือ Facebook ดังนั้น

การซื้อ Twitter จะไม่ได้ทำาให้ Musk รวยกว่าเดิม เพราะ

เขาบอกเองว่าเขาไม่สนใจผลกำาไร เขาบอกว่าเขาใส่ใจเรื่อง

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ Free Speech 

มากกว่า เขาอยากให้ Twitter ผลักดันความเป็นมนุษย์

มากกว่าเดิม ซึ่งหมายความว่าเขาอยากให้ผู้ใช้ Twitter ต้อง

แสดงตนและไม่สามารถหลบซ่อนหลังนามสมมุติเหมือนทุก

วันนี้

เพราะอย่างที่เราทราบกันอยู่ ในโลกโซเชียลเมื่อเรา

สามารถหลบซ่อนหลังนามสมมุติ ทุกคนมีความกล้าหาญ

ขึ้นมาทันทีครับ ไม่แตกต่างไปกว่าเด็กแว้นหรือวัยรุ่นซ่าๆ ที่

มีพลังพิเศษต่อหน้าเพื่อน แต่เมื่ออยู่คนเดียวกลับอ่อนโยน

แล้วหมดความกล้าหาญขึ้นมาทันที ในโลกโซเชียลนอก

จากจะกล้าหาญเมื่อหลบซ่อนหลังนามสมมุติ มันมีความ

อันตรายเกิดขึ้น ต่อเมื่อหาเหยื่อเพื่อหลอกลวงหรือคิดการไม่

ดีครับ

เมื่อฟังข่าวนี้ผมก็นึกว่าจะมีแต่คนปรบมือและชื่นชม 

แต่ปรากฏว่ามีแต่คนแสดงความกังวล และคนที่แสดงความ

กังวลและแสดงความไม่พอใจไม่ใช่คนนอกครับ แต่กลับเป็น

คนของ Twitter เอง

ผมเข้าใจ ถ้าเผื่อคนในจะแสดงความกังวลออกมา

ทุกครั้งเมื่อมีคนนอกเข้าไปซื้อกิจการ เพราะเขาต้องกังวล

อนาคตของตัวเอง ไม่รู้ว่าเจ้าของใหม่จะพาไปในทิศทางไหน 

ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับ แล้วเป็นเรื่องน่าเห็นใจ แต่ในครั้ง

นี้คน Twitter มีความกังวลชัดเจนว่า Musk จะเข้าไปทำาลาย

ระบบ Free Speech

พวกเขาไม่เชื่อคำาประกาศของ Musk ที่อยากผลักดัน

เรื่อง Free Speech เพราะจากประวัติของ Musk เอง เวลา

ใครจะเขียนประณามตัว Musk หรือบริษัทในเครือข่าย ก็มัก

จะหาทางปิดปากผู้ประณามเกือบทุกราย และตัว Musk เอง

มักจะแสดงความคิดเห็นเป็นประเด็นในทางลบเป็นประจำา

อยู่ๆ Musk ซื้อ Twitter กลับกลายเป็นเรื่องการชนกัน

ระหว่างสองขั้ว ระหว่างขั้วขวา (Conservatives) กับซ้าย 

(Liberals) และกลับกลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมา

กลุ่มขวากำาลังเรียงแถวปรบมือการซื้อขายครั้งนี้ 

เพราะพวกเขาจะได้กลับมามีเวทีแสดงความคิดเห็นบ้าง 

เนื่องจาก Twitter เคย Ban อดีตประธานาธิบดี Donald 

Trump หลังการบุกสภา Congress กลุ่มขวาเหล่านี้เหมือน 

Ban Twitter กลับ เพื่อแสดงจุดยืนและแสดงความไม่พอใจ 

แต่ถึงแม้จะพยายามหาเวทีอื่น ยังไงๆ ไม่เหมือนบ้านเก่า

ส่วนกลุ่มซ้ายจะมีความกังวลว่า เมื่อ Musk เข้า

มาและผลักดันเรื่อง Free Speech เขากลัวว่าจะผลักดัน 

Free Speech แบบสุดโต่ง จะเป็น Free Speech ที่เน้น

ความเกลียดชัง ความขัดแย้ง เน้น Fake News เป็นหลัก

ครับ หรือพูดง่ายๆ ย้อนยุคกลับไปอยู่ยุคก่อน Trump จะ

ถูก Ban

กลุ่มขวาบอกว่า พวกเขามีสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นเหมือนกลุ่มอื่นเขาต่อเมื่อเป็นความเชื่อ และเป็น

สิทธิของเขา ทำาไมจะต้องถูกต่อต้าน 

ส่วนกลุ่มซ้ายจะบอกว่า Free Speech มีได้ แต่

ขอบเขตคือ ไม่ตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลที่จะเกิดความเกลียด

ชังและความขัดแย้ง

ในกลุ่มซ้ายเริ่มมีประกาศจากหลายคนว่า ต่อ 

จากนี้ ไปจะยกเลิกใช้ Twitter เพราะรับไม่ได้ที่ Twitter 

จะกลับมาเป็นเวทีผลักดันเรื่องความขัดแย้งและความ

เกลียดชังเหมือนยุค Trump แต่บางคนบอกว่า ถ้าพวก

เราไม่อยู่ต่อต้านโลกมืดที่กำาลังกลับมา ใครจะให้แสง

สว่าง ใครจะเป็นผู้ต่อต้าน และใครจะเผยแพร่ความ

จริง

ประเด็น Twitter เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ และ

เป็นเรื่องน่าติดตาม จากสัปดาห์ก่อนผมพูดถึงเรื่อง 

Disney World และการชนกับผู้ว่าการรัฐฟลอริดา Ron 

DeSantis ไปแล้ว และเป็นการชนกันระหว่างสองยักษ์

ใหญ่ใช่ไหมครับ? คราวนี้ผมแตะเรื่อง Twitter ที่กลับ

กลายเป็นเรื่องการชนกันระหว่างกลุ่มซ้ายกับกลุ่มขวา 

ทั้งๆ ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันก็ตาม ในสัปดาห์หน้าผมจะ

หยิบยกอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่น่าจะโยงการเมือง แต่กลับ

เป็นเรื่องการเมืองชัดๆ. 

การซื้อTWITTERเข้าการเมืองได้อย่างไร?

ก่

ปีนเล่น • แพนดาปีนต้นไม้เล่นที่ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนดา นครเฉิงตู มณฑล

เสฉวน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. (GettyImages)

กลางทุ่ง • ผู้เข้าแข่งขันจักรยานรายการ “ตูร์เดอโรมังดี” ยูซีแอลเวิลด์ทัวร์ ปั่นจักรยานกลางทุ่งดอกไม้ที่

เทศบาลวัลบรัว ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.  (AFP)

โชว์ในม็อบ • นักกายกรรมแสดงการเดินบนลวดระหว่างการชุมนุมรำาลึกครบ 1 ปี เหตุการณ์ประท้วง

รัฐบาลของประธานาธิบดีอีวาน ดูเก ของโคลอมเบีย ที่กรุงโบโกตา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. (AFP)

โรมรำาลึก • หญิงสาวแต่งกายแบบหญิงบริสุทธิ์และนักเต้นรำาโรมันโบราณ ร่วมเดิน

พาเหรดในงานเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงโรมและอาณาจักรโรมัน ที่กรุงโรม เมื่อ

วันที่ 24 เม.ย.  (GettyImages)

กีตาร์ตำานาน • กีตาร์ไฟฟ้าเฟนเดอร์มัสแตงรุ่นปี 1969 ของเคิร์ต โคเบิร์น โชว์อยู่

ที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 28 เม.ย. โดยจะนำากีตาร์ตัวนี้ ไปประมูลที่

นิวยอร์กในวันที่ 20 พ.ค. (GettyImages)

สันติภาพ •                               

สลาวา                    

โบเรกกี ศิลปิน

ประติมากรรม

ทรายชาวยูเครน 

ถ่ายรูปหน้าผล

งานเรียกร้อง

สนัตภิาพในยเูครน

ที่เขาสร้างสรรค์

ขึ้นที่เมืองเวย์มัธ 

อังกฤษ เมื่อ

วันที่ 28 เม.ย. 

(GettyImages)
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5ตางประเทศ

รอบแรกเลือกพรรคอ� นเม� อถึงรอบ 2 เลือกเลอเปน

หากเลอเปนยังมุงหนาทํางานการเมืองตอไป 

ประชาชนเบ� อหน�ายรัฐบาลมาครง ระบอบอํานาจเกา ใน

การเลือกตั้งครั้งตอไปป 2027 เลอเปนอาจเปนอันดับ 1

ตัวอยางโยบายของเลอเปน 2022 ที่ถูกวิพากษ:

ประการแรก เสนอใหถอนตัวออกจากอียู ใกลชิด

รัสเซีย

แตไหนแตไรฝรั่งเศสคิดวาการเปนสมาชิกอียูชวยให

มั่งคั่งมั่นคง แตเลอเปนเสนอใหฝรั่งเศสถอนตัวออกจาก

อียู (หรือลดความสําคัญ) ตอตานโลกาภิวัตน และตองการ

ใหนาโตมีสัมพันธที่ดีกับรัสเซียอีกครั้ง เปนนโยบายที่

แตกตางจากประธานาธิบดีมาครง ที่ดําเนินตามแนวทาง

รัฐบาลสหรัฐ เลอเปนชี้วาตองการนโยบายตางประเทศที่

เปนอิสระจริงๆ

ประการที่ 2 ตอตานกลุมผูทรงอํานาจ

ตั้งแตเลือกตั้งรอบกอน (2017) อีกประเด็นที่ทํา

ใหเลอเปนไดรับความนิยมคือกระแสเบ� อหน�ายนักการ

เมือง พรรคการเมืองกระแสหลัก กลุมผูทรงอํานาจ (The 

establishment) ที่ครอบงําประเทศ มาครงถูกตีตราวาเปน

ตัวแทนของพรรคการเมืองเกา

กลุมชนชั้นลางคนรากหญามักนิยมเลอเปนมากกวา

มาครง จึงอาศัยจุดออนของรัฐบาล เขาหาประชาชนที่ไม

ชอบรัฐบาล เกิดภาพสังคมที่เลือกตามชนชั้น

ประการที่ 3 สนับสนุนคนฝรั่งเศสแทๆ

หนึ่งในนโยบายที่ถกกันมากคือ เลอเปนตองการให

คนฝรั่งเศสแทๆ (native French people) เทานั้นที่จะได

รับการดูแลจากรัฐบาลเต็มที่ในทุกดาน ไมวาเร� องการ

ศึกษา การรักษาพยาบาล งานอาชีพ ฯลฯ สวนที่เหลือ 

(non-French people) จะไมไดรับสิทธิประโยชนเต็มเม็ด

เต็มหน�วย ถูกกีดกันไมใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

เกิดสภาพของพลเมืองชั้น 1 กับชั้น 2 แมทั้งคูตางมี

ฐานะเปนพลเมืองก็ตาม

เลอเปนผูยึดมั่นอุดมการณ:

ถาวิเคราะหในเชิงอุดมการณ ตองช� นชมเลอเปนที่

ทํางานการเมืองอยางมีอุดมการณ ยอนหลังป 1972 สมัย

บิดาเลอเปนกอตั้งพรรคการเมือง ตอนนั้นเปนเพียงพรรค

เล็กๆ ที่สังคมปฏิเสธ ถูกตีตราวาเปนกลุมของคนเพียง

หยิบมือที่นิยมความสุดโตง พรรคของเลอเปนไมมีผลตอ

การเมืองประเทศ เปนกลุมนอกสายตา แตพวกเขายึด

มั่นอุดมการณแมเผชิญการตอตานจากสังคม ยืนหยัด

อุดมการณทามกลางแรงกดดัน ปรับเปลี่ยนนโยบายกับ

พฤติกรรมจนผูคนยอมรับมากขึ้น บัดนี้กลายเปน 1 ใน 2 

พรรคที่เขาชิงตําแหน�งประธานาธิบดีของประเทศ

ไมวาเลอเปนจะชนะเลือกตั้งหรือไม สังคมพูดถึง

นโยบายของพวกเขาอยางกวางขวาง ผูคนยอมรับมาก

ขึ้น แมไมดีเลิศในสายตาหลายคนแตดีกวาพรรคอ� นๆ 

หลายพรรค และอาจเปนพรรคแกนนํารัฐบาลในที่สุด 

เปนตัวอยางความสําเร็จของพรรคการเมืองที่ยึดมั่น

อุดมการณ

ขวาจัดกาวขึ้นมา เสรีประชาธิปไตยถดถอย:

“ขวาจัดกาวขึ้นมา เสรีประชาธิปไตยฝรั่งเศส

ถดถอย” คือขอสรุปปรากฏการณการกาวขึ้นมาของเลอ

เปน มีประเด็นน�าสนใจดังนี้

ประการแรก เบ� อหน�ายพรรคกระแสหลัก

โดยเนื้อแทแลวคนฝรั่งเศสสวนใหญไมนิยมพรรคสุด

โตง แตที่กาวขึ้นมาได เหตุผลหลักขอหนึ่งคือชาวฝรั่งเศส

หลายคนเบ� อหน�ายพรรคการเมืองแบบเดิมๆ เริ่มคุนชินกับ

นโยบายสุดโตง 

แมฝรั่งเศสขึ้นเช� อวาเปนตนแบบประชาธิปไตยตะวัน

ตกประเทศหนึ่ง แตทุกวันนี้ชาวฝรั่งเศสจํานวนมากไมไวใจ

นักการเมือง ไมคิดวาพวกเขากําลังทําหนาที่เพ� อประชาชน 

นักการเมืองพยายามบอกใหประชาชนทําตามกฎหมายแต

เองตัวนั่นแหละที่ละเมิดกฎหมาย จึงคิดลองของใหม แมมี

ความเสี่ยงแตดีกวาทนอยูในการเมืองแบบเดิมๆ 

ารีน เลอเปน (Marine Le Pen) ยอมรับวา

เธอแพการเลือกตั้งแกประธานาธิบดีมาครง

อีกครั้ง และเปน “ชัยชนะอันรุงโรจน” (brilliant 

victory) เพราะเธอไดคะแนนสูงสุดเทาที่เคยไดมา 

ประกาศเดินหนาทํางานการเมืองตอไป

การกาวขึ้นมาอีกขั้นของเลอเปน:

เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะมี 2 รอบ รอบแรก

เปนการเลือกผูสมัครจากทุกพรรค รอบที่ 2 ชิงชัยระหวาง 

2 คนแรกที่ไดคะแนนสูงสุด

การเลือกตั้งสมัยป 2017 เปนการขับเคี่ยวระหวาง

เอมมานูแอล มาครง (Emmanuel Macron) ตัวแทนของ

พรรคสายกลาง กับมารีน เลอเปน (Marine Le Pen) พวก

ขวาจัด (far-right) ในการเลือกตั้งรอบแรกของป 2017 

มาครงมาอันดับหนึ่งไดคะแนน 23.7% ตามมาดวยเลอ

เปนได 21.7 คะแนน รอบ 2 เลอเปนได 33.9% แตแพ

มาครง 

การเลือกตั้งสมัยลาสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้น เปนการ

ขับเคี่ยวระหวางประธานาธิบดีมาครงกับเลอเปนอีกครั้ง 

ทั้งคูตางมีจุดไดเปรียบเสียเปรียบ ถามองจากเลอเปน 5 ป

ที่ผานมาไดปรับปรุงแกไขจุดออนถึงขั้นเปลี่ยนช� อพรรค 

ลดความสุดโตงเพ� อใหคนสวนใหญยอมรับไดมากขึ้น 

ผลการเลือกตั้งรอบแรกของป 2022 มาครงนําเปน

ที่ 1 ได 27.85% เลอเปนตามมาเปนที่ 2 ได 23.15% จะ

เห็นวาเม� อเทียบกับเลือกตั้งป 2017 คะแนนมาครงบวก

เพิ่ม 4% เลอเปนไดคะแนนรอบแรกมากขึ้นเชนกัน เปน

คะแนนสูงสุดเทาที่เคยไดมา คะแนนรอบแรกมีความ

สําคัญเพราะเลือกจากทุกพรรค คนฝรั่งเศส 23% เลือก

เลอเปนพวกขวาจัด (far-right)

คะแนนรอบ 2 ของปนี้ (2022) เลอเปนไดคะแนน 

41% (41.46) เพิ่มจากเลือกตั้งครั้งกอน (2017) ที่ได 33% 

เปนหลักฐานชี้ชัดวาคนฝรั่งเศสนิยมพรรคขวาจัดมาก

ขึ้นหรือละทิ้งกระแสหลักที่ชูธงเสรีประชาธิปไตย เปน

เหตุผลที่เลอเปนประกาศวาเปน “ชัยชนะอันรุงโรจน” 

เพราะเธอไดคะแนนเสียงสูงสุดเทาที่เคยไดมา หลายคนที่

อนาคตเลอเปนกับเสรีประชาธิปไตยฝร่ังเศส

www.chanchaivision.com

ภาพ: มารีน เลอเปน (Marine Le Pen) หัวหนาพรรค National Rally

เครดิตภาพ: https://rassemblementnational.fr/photos/deplacement-de-marine-le-pen-en-vendee-pour-soutenir-la-candidature-dherve-juvin/

ประการที่ 2 ทัศนคติเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติ

มีผูอธิบายวาพรรคของเลอเปนไดรับความนิยมใน

กลุมคนรากหญา เปนพวกประชานิยม (populist) แต

ตองขยายความตอวาเปนรากหญาที่ถดถอยจากหลักเสรี

ประชาธิปไตย เปนแนวทางแบบขวาจัดคลาย White 

Supremacy ของอเมริกา เร� องที่คนผิวขาวบางกลุมเห็น

วาตนเทานั้นที่เปนผูปกครองประเทศอันชอบธรรม เปน

ความชอบธรรมที่คนผิวขาวใชชีวิตอยางหรูหรา สวนคน

ผิวสีตองเปนผูรับใช

ครั้งหนึ่งคนฝรั่งเศสจํานวนมากเห็นวาคนอยางเลอ

เปนน�ารังเกียจ (nasty) แตบัดนี้พิสูจนแลววาคนอยาง

เลอเปนนี่แหละที่สังคมใหการยอมรับมากขึ้น เปนหลัก

ฐานชี้วาทัศนคติสังคมฝรั่งเศสเปลี่ยนไป

ประการที่ 3 ประชาธิปไตยเพ� ออะไร

ประวัติศาสตรชี้วาการเลือกตั้งฝรั่งเศสไมได

เพ� อมุงสูหรือรักษาเสรีประชาธิปไตย ในอดีตเคยได

ประธานาธิบดีสายสังคมนิยมดวยซ้ํา แตถามองจาก

มุมชาวบานอาจเปนเพียงเพ� อมีงานทํา มีรายไดเพิ่มขึ้น 

สนับสนุนหรือตอตานมุสลิมเพราะคิดวากระทบตอวิถี

ชีวิต เร� องเหลานี้มีความสําคัญถึงขั้นสนับสนุนลดความ

เปนเสรีประชาธิปไตย (เชน ลดเสรีภาพ ลดสิทธิมนุษย

ชน ไมเห็นวาทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเทาเทียม) และเปน

เร� องของการแขงขันระหวางกลุมอํานาจที่ตองการเขา

มาถืออํานาจปกครอง โดยกําหนดนโยบายที่กระตุนให

ประชาชนเลือกพวกเขา

ดังนั้น การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจึงไมใช

เพ� อใหไดมาซึ่งเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพเสมอ

ไป แตเปนหลายสิ่งหลายอยางที่รวมๆ กันอยูภายใตการ

เลือกตั้ง

ประการที่ 4 การถดถอยระดับโลก

ความเปนไปของฝรั่งเศสกับสหรัฐตอกย้ําการถดถอย

ของเสรีประชาธิปไตยโลก ทั้งกรณีสหรัฐกับฝรั่งเศส

ตางเห็นดวยกับการลดทอนเสรีภาพ ความเสมอภาค 

ภราดรภาพ เห็นดวยกับมุมมองวามนุษยไมเทากัน บาง

เชื้อชาติบางสีผิวเหนือกวา บอยครั้งยกเหตุผลวาเปนเร� อง

ความมั่นคงแหงชาติ

ตําราตะวันตกจะใหฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาเปน

แบบอยางประชาธิปไตยโลก ถายึดตามแนวนี้เทากับ

วาเปนแบบอยางของประชาธิปไตยที่ถอยหางจากหลัก

เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ น�าคิดวานานาชาติ

ควรยึดถือ 2 ประเทศนี้เปนแบบอยางประชาธิปไตยของ

ตนอีกหรือไม ประชาธิปไตยแบบใดที่ควรยึดถือ.

ม

ครั้งหนึ่งคนฝรั่งเศสจํานวนมากเห็นวาคนอยาง

เลอเปนน�ารังเกียจ แตบัดนี้พิสูจนแลววาพวกขวา

จัดนี่แหละที่สังคมยอมรับมากขึ้นและอาจไดเปน

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
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โซนี่ ไทยเปิดตัววอล์คแมนระดับพรีเมียม

บริษัท โซนี่ ไทย จำ�กัด ยกระดับมาตรฐานใหม่ของการฟังเพลง

ความละเอียดสูง ตอบโจทย์ความบันเทิงของผู้รักเสียงเพลง พร้อมเปิด

ตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวอล์คแมน 2 รุ่นใหม่ล่าสุด นำาโดย NW-WM1ZM2 

เป็นวอล์คแมนในตระกูล Signature Series ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ

ให้ผู้ฟังได้ดื่มด่ำาไปกับ

น้ำาเสียงที่ละเอียด สุด

ประณีต ทั้งยังผลิตจาก

วัสดุที่ดีที่สุด เพื่อมอบ

ประสบการณ์การฟัง

อันยอดเยี่ยมด้วยดีไซน์

ระดับพรีเมียมอย่างเหนือ

ชั้น ควงคู่มากับ NW-

WM1AM2 Walkman 

เครื่องเล่นเพลงระดับ

พรีเมียมที่พร้อมถ่ายทอด

ประสบการณ์เสียง

คุณภาพสูง และโปร่งใส

ย่ิงข้ึน ด้วยสนามเสียงท่ีสมบูรณ์ และกว้างขวางข้ึน โดยวอล์คแมนท้ัง 2 รุ่น ยัง

พร้อมให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและสตรีมเพลงได้แบบไม่มีท่ีส้ินสุด รวม

ถึงความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ยกระดับความเพลิดเพลิน

ในการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยอรรถรส และความสุนทรีย์

ทั้งนี้ วอล์คแมนทั้ง 2 รุ่น พร้อมวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 

พฤษภาคมศกนี้เป็นต้นไป โดยมีราคาจำาหน่ายคือ NW-WM1ZM2 ราคา 

119,990 บาท และ NW-WM1AM2 ราคา 49,990 บาท ผู้สนใจสามารถ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร.0-2715-6100 

หรือเยี่ยมชม www.sony.co.th และทดลองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้ที่

โชว์รูมโซนี่ สโตร์ ทุกสาขา และร้านผู้แทนจำาหน่ายที่เลือกสรร

ก�ร์มินจับมือ ‘วันพีซ’ เปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น

ก�ร์มิน ผู้ส่งมอบที่สุดของความหลากหลายทางเทคโนโลยี GPS 

ร่วมมือกับ “วันพีซ” ตัวการ์ตูนชื่อดังจากญี่ปุ่น เปิดตัว “INSTINCT 2 

SOLAR ONE PIECE” จีพีเอสสมาร์ทวอตช์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นเฉพาะใน

เอเชีย ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครอันเป็นที่รักจากการ์ตูน                

วันพีซ ที่เชิญชวนทุกคนให้ได้มาร่วมสำารวจ “โลกใหม่” กับ “กลุ่มโจรสลัด

หมวกฟาง” ใน 3 คาแรกเตอร์สุดลิมิเต็ด ได้แก่ กัปตัน “มังกี้ ดี ลูฟี่” นัก

ดาบ “โรโรโนอา โซโล” และหมอ “โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์” INSTINCT 2 

SOLAR ONE PIECE ยังครบครันด้วยฟีเจอร์กีฬาและการติดตามสุขภาพ

สุดล้ำา

มาพร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนาน ระบุตำาแหน่งแม่นยำาด้วย

ดาวเทียมแบบ Multi-GNSS ทั้งยังผลิตตามมาตรฐาน MIL-STD-810 จึง

นับเป็นสมาร์ทวอตช์ที่พร้อมสนับสนุนการท่องโลกของคุณอย่างแท้จริง โดย 

INSTINCT 2 SOLAR ONE PIECE จะมาพร้อมกันใน 3 คาแรกเตอร์สุด   

ลิมิเต็ด ราคาเพียง 16,990 บาท พร้อมวางจำาหน่ายอย่างเป็นทางการใน  

วันที่ 5 พฤษภาคมนี้.  

งต้องยอมรับว่�โลกของเร�กำ�ลังก้�วเข้�สู่ 

“Metaverse” โลกเสมือนจริง ที่เข�้ม�มีส่วน

เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ

อย�่งยิ่งสถ�นก�รณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นสำ�คัญที่

ให้คนในวัยทำ�ง�นต้องเปิดรับเทคโนโลยี ทั้งก�รประชุม

ออนไลน์ หรือก�รทำ�ง�นท�งไกล ซึ่งทำ�ให้เข้�ใกล้ โลก 

Metaverse ม�กขึ้นไปอีก  

โดย บริษัท แพร็กม� แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำ�กัด 

บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล สู่ Digital 

Transformation ได้ให้มุมมองด้านการบริหารบุคลากร

ในยุค Metaverse ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งเผยกลยุทธ์

สำาคัญๆ ในการบริหารจัดการองค์กรในยุคนี้อีกด้วย

ก�รสร้�ง Ecosystem ให้เชื่อมโยงกัน

น�ยภ�นุวัฒน์ ก�ญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและ

หุ้นส่วนบริห�ร ของบริษัท แพร็กม� แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป 

จำ�กัด กล่าวว่า ปัจจุบัน Metaverse คือเรื่องที่บริษัทต่างๆ 

เริ่มให้ความสนใจและกำาลังพูดถึงกันอย่างมาก หลาย

องค์กรเริ่มมีการทดลองเพื่อการเข้าสู่ Metaverse ทั้งนี้ 

ในมุมของ HR ที่ต้องเตรียมตัว อยากให้เริ่มพิจารณา 3 

ด้านสำาคัญก่อน

ด้านธุรกิจ HR ต้องสามารถมองภาพรูปแบบ

ธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ Metaverse ที่จะกระทบ

ถึง Operating Model และ Talent Model ซึ่งสะท้อน

ถึง Organization 

Structure และ 

Way of work                         

รวมถึง Workforce 

demand ที่อาจจะ

ต้องมีการวางแผน

ให้ครอบคลุมทั้ง 

จำานวน ทักษะความ

สามารถที่เปลี่ยน                            

ไป และรูปแบบ

การจ้างงานที่ต้อง

มีความยืดหยุ่นมาก                                                                        

ขึ้น

ด้านพนักงาน 

การเข้าสู่ Metaverse 

จะเปิดโอกาสใน

การบริหาร Culture 

และ Employee 

Experiences ได้อย่าง

ยืดหยุ่นและมีความ

ท้าทายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสร้าง Employer Brand การ

สรรหาและสัมภาษณ์งานในรูปแบบใหม่ๆ จนไปถึงการ

พัฒนาสมรรถนะของพนักงานผ่านทาง Cases ต่างๆ ที่

เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น

ด้านหน่วยงาน HR เอง  Metaverse จะมาเปลี่ยน

โครงสร้างและรูปแบบการทำางานของ HR อย่างชัดเจน 

Services ของ HR บน Metaverse จะถูกขับเคลื่อนด้วย 

Technology, Automation, AI มากยิ่งขึ้น บทบาทของ HR 

จะเปลี่ยนไป ซึ่งนำาไปสู่การทำา HR Transformation

พัฒน�ทักษะใหม่ให้กับคนใน

องค์กร

น�ยวันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วม

ก่อตั้งและหุ้นส่วนบริห�ร ของบริษัท 

แพร็กม� แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำ�กัด 

กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค 

Metaverse จากการศึกษาของบริษัท 

แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป คือ การ

สร้างทักษะ (Skill) ใหม่ๆ อันได้แก่ 

1.การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยน                                                       

แปลง 2.ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ                                               

ในโลกอนาคต 3.การบริหารการ         

เปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร                    

4.การบริหารเทคโนโลยีควบคู่ไปกับ

บุคลากร ให้กับคนในองค์กร เพราะ

โลกเสมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่างๆ 

ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ

ใหม่จึงจำาเป็นในการยกระดับทักษะ

ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมาก

กลยุทธ์สำ�คัญในก�รบริห�ร HR ในยุค Metaverse

กลยุทธ์สำ�คัญ

แอลจีเผยผลประกอบก�รไตรม�สที่ 1

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) เผยผลประกอบการประจำาไตรมาสท่ี 1 ของปี 

พ.ศ.2565 ด้วยยอดขายรวมท่ี 17.53 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 5.96 แสนล้าน

บาท) ซ่ึงเป็นรายได้ประจำาไตรมาสท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท โดยผลกำาไรมูลค่า 

1.56 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท) เป็นผลมาจากรายได้ค่าสิทธิ 

(royalty) ซ่ึงมีส่วนในการชดเชยต้นทุนท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างพนักงานของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ในปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทได้เติบโตขึ้น 

18.5% และผลกำาไรเพิ่มขึ้น 6.4% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งเป็น

ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน และเพิ่มความ

ยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร นอก

เหนือจาก technical skill ต่างๆ ที่จำาเป็นกับงานแล้ว อีก

สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำาคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้อง

บริหารความท้าทายในการทำา Virtual และ face-to-face 

ให้สมดุลกัน

สร�้ง  HR Tech เพื่อรองรับก�ร

ทำ�ง�นรูปแบบใหม่

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าว

ไปข้างต้น อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำาคัญ

ไม่แพ้กันในยุค Metaverse คือการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับการทำางานของ HR หรือการ

ใช้ HR Tech นั่นเอง โดยแต่ละ

องค์กรหันมาปรับกระบวนการทำางาน

แทบทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อ

สร้าง productivity การทำางาน ที่

ช่วยเพิ่มความแม่นยำา ประหยัดเวลา 

และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรสำาหรับ

พนักงานทุกคน รวมถึงเพิ่มความ

สะดวกให้กับนายจ้างด้วย โดยเฉพาะ

เมื่อเปลี่ยนสู่ Hybrid workplace ที่

ยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำางาน โดย

พนักงานมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำากัด

ว่าต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว องค์กรจึงควรสร้างระบบ 

HR Tech เพื่อรองรับการทำางานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

“การมาของยุค Metaverse จะทำาให้วัฒนธรรม

องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การเริ่ม

ทำา Transform ในส่วนเล็กๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กร

สามารถดำาเนินธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเพื่อพาองค์กรก้าว

สู่ความสำาเร็จ เพราะบุคลากรหรือการบริการจัดการที่มี

คุณภาพนำามาซึ่งความสำาเร็จให้กับทุกองค์กร” ภ�นุวัฒน์

กล่�วสรุป.

  

• เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ผู้นำา

ด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกใน

ประเทศไทย ชวนมาหัวเราะ ห้า ห้า กับโปรฯ เดือน

ห้า อย่าง “5.5 ดีลดีไดเร็ค” แคมเปญช็อปคลาย

เครียด กับสินค้าราคา ว้าว ว้าว รับประกันความ

คุ้มค่า ถูกจริงไม่จกตา ช็อปแบบขำาๆ แต่ได้ของแบบ

คุ้มๆ ลดสูงสุดกว่า 80% โดยเหล่านักช็อปสามารถ

เพลิดเพลินบันเทิงใจกับดีลพิเศษ ราคาขำาๆ ที่พร้อม

ส่งตรงถึงมือได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.65-7 พ.ค.

65 เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแบรนด์ดังราคา

พิเศษ ลดสูงสุด 80%, แจกคูปองช็อป ลดเพิ่มสูงสุด 

1,000 บาท, สินค้าราคาขำาๆ ตั้งแต่ 5 บาท 55 บาท 

และ 555 บาท, Incredible Deals ดีลดีสุดเหลือเชื่อ 

ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน และไอเทมเด็ดสุดในซอย 

พร้อมลดราคาเกินครึ่ง!

• บมจ.เดลต�้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

เปิดตัวโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero ณ นิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ธีม

งานจัดแสดงพลังงานทดแทน 100% ของเดลต้า 

พลังงานสะอาดอัจฉริยะสำาหรับยุค RE100 เดลต้าได้

เชิญการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ

ไอ) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์ในอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน

มากมาย มาร่วมชมโซลูชันสถานีรถยนต์ EV โซลูชัน

อาคารอัตโนมัติ ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบอุตสาหกรรม

อัตโนมัติ คุณภาพอากาศภายในอาคาร หน้าจอ

ดิสเพลย์ และอุปกรณ์ชาร์จมือถือ

• ดีแทค ทิ้งให้ดี จัดแคมเปญ #ทิ้งให้ดีมีแต่

ได้ ชวนลูกค้าทุกเครือข่าย ร่วมทิ้งซากขยะมือถือ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า เพื่อนำาเข้าสู่ระบบ

รีไซเคิลอย่างถูกวิธี ชวนลูกค้าทุกเครือข่ายร่วม #ทิ้ง

ให้ดีมีแต่ได้ นำาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

ไอทีขนาดเล็ก อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ท

วอตช์ แบตเตอรี่สำารอง หูฟัง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

มา #ทิ้งให้ดีมีแต่ได้ โดยดีแทคอาสาเป็นผู้นำาซากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์เก่าเหล่านี้ เข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่าง

ถูกวิธี ไม่ให้มีการฝังกลบ ลุ้นรับมือถือและรางวัล

อื่นๆ รวม 1,197 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้–30 

พฤศจิกายน 2565 นี้ จับรางวัลและประกาศผลผู้

โชคดีทางเฟซบุ๊กดีแทคทุกวันที่ 9 ของเดือน

• เอปสัน วางตลาดเลเซอร์ โฮมโปรเจ็กเตอร์

รุ่น EH-LS12000B  เพื่อให้คนที่กำาลังจะทำาโฮม

เธียเตอร์ระดับไฮเอนด์ที่บ้านได้ทึ่งกับความตระการ

ตาของภาพที่ทั้งคมชัด สมจริง สีสันมีชีวิตชีวา ด้วย

ความละเอียดระดับ 8.3 ล้านพิกเซลต่อเฟรม มา

พร้อมชิปประมวลผลภาพ 4K รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งยัง

สามารถรองรับการแสดงผล HDR ในแบบ HDR10+ 

ที่แสดงได้ครบทุกรายละเอียดและมิติของภาพทั้งใน

บริเวณที่มืดและที่สว่าง รวมถึงสีสันที่เข้มข้นและสี

ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีพอร์ต HDMI 2.1 ที่ทำาให้

การหน่วงเวลาอินพุตต่ำากว่า 20 มิลลิวินาที เกมเมอร์                                         

จึงสามารถเล่นเกมโปรดบนคอนโซลเกม อย่าง 

PlayStation 5 หรือ Xbox Series X ได้อย่างลื่นไหล

ไม่มีดีเลย์ เต็มอารมณ์กับภาพระดับ 4K บนเฟรมเรต

ที่ 120 FPS อีกด้วย.

อย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจี เนื่องจากผู้บริโภคทั่วโลกยัง

คงให้ความสำาคัญกับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการอัปเกรดบ้านให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

หัวเว่ยเผยร�ยง�นก�รพัฒน�สีเขียวปี 2573

หัวเว่ยเผยแพร่รายงานการพัฒนาสีเขียวแห่งปี  2573 (Green Development 

2030 Report) ในระหว่างการเสวนาหัวข้อ “Green ICT Empowers Green 

Development” ภายในงานประชุม 

Huawei Global Analyst Summit 2022 

(HAS 2022) ที่จัดขึ้น ณ เมืองเซินเจิ้น 

ประเทศจีน ในโอกาสนี้ นายเควิน จาง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีของ

หัวเว่ย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ

รายงานดังกล่าว พร้อมอธิบายถึงบทบาท

และแนวทางที่เทคโนโลยีไอซีทีเข้ามามีผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำาหรับรายงานการพัฒนาสีเขียวดังกล่าว มุ่งเน้นให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (digitalization) และการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) สามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร รวมถึงแนวทางในการนำา

เทคโนโลยีไอซีทีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ในอุตสาหกรรมสำาคัญต่างๆ 

ภายในปี พ.ศ.2573 โดยในรายงานยังได้กล่าวถึง 6 เทรนด์ในอนาคตอีกด้วย

Apple สถิติใหม่ทุกกลุ่มธุรกิจยกเว้น iPad

แอปเปิลประกาศผลประกอบการประจำาไตรมาสเดือนมีนาคม 2022 ยอดขาย

รวม 97,278 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำาไร

สุทธิ 25,010 ล้านดอลลาร์ เป็นสถิติสูงสุดของไตรมาสเดือนมีนาคม

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจต่างทำาสถิติใหม่สูงสุด โดยธุรกิจ Services (App Store, 

Apple Music) รายได้ 19,821 ล้านดอลลาร์ เป็นสถิติใหม่ในไตรมาส ขณะท่ีธุรกิจ 

iPhone, Mac และกลุ่มอุปกรณ์สวมใส่กับอุปกรณ์เสริม ก็มีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นสถิติของ

ไตรมาสเดือนมีนาคม ท่ี 50,570 ล้านดอลลาร์ 10,435 ล้านดอลลาร์ และ 8,806 ล้าน

ดอลลาร์ ตามลำาดับ ส่วนกลุ่ม iPad มีรายได้ลดลง โดยปัญหาซัพพลายเชนของ iPad มี

ต้ังแต่ไตรมาสท่ีผ่านมา และยังคงมีอยู่ในไตรมาสปัจจุบัน จึงกระทบกับยอดขายท่ีลดลง

ไอที6

ค

วันเฉลิม สิริพันธุ์ 

ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ 



ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด นับเป็นผลงานที่มีความ

ท้าทาย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาท

ที่สำาคัญและจะทำาให้เต็มที่ในสิ่งที่

ได้รับมอบหมาย ซึ่งจากการที่ได้

ลงพื้นที่ไปสำารวจความต้องการของ

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

การเดินทางข้ามเกาะ ก็ทำาให้ได้

เห็นถึงความลำาบากและมีความมุ่ง

มั่นสานต่อโครงการให้เป็นรูปเป็น

ร่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน  

เควิน เล่าว่า จากประสบการณ์การดำาเนินชีวิตในต่างแดนทำาให้มีความ

อดทน ได้ฝึกการใช้ชีวิตในสังคมที่เราไม่คุ้นเคย ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้นำามาปรับใช้ในชีวิต

ปัจจุบัน รวมไปถึงการที่ได้ร่วมงานกับบุคคลที่เราประทับใจ เคารพนับถือ และได้

นำาประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับมาเป็นต้นแบบในการทำางาน อาทิ นายกนกเทพ รัตน

ดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา รู้สึกมีความประทับใจ

ทั้งในเรื่องการทำางานอย่างมีความสุข การทำาให้มีแต่คนรักและอยากร่วมงานด้วย 

ซึ่งมองว่าเมื่อมีความสบายใจในการทำางานแล้วก็จะส่งผลให้การทำางานออกมาดี

มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีอดีตวิศวกรใหญ่อย่าง นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ ท่าน

เป็นบุคคลที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาและหาแนวทางการแก้ไขให้ตลอด ซึ่งทุกสิ่งที่ได้

สัมผัสพบเจอทั้งหมดนี้จะนำามาปรับใช้ในชีวิตต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งใน

ด้านการทำางานและในการใช้ชีวิต แม้ว่าปัจจุบันจะมีความสุขกับการทำางานแล้ว 

แต่ก็จะพยายามทำาทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่มากที่สุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนากรมฯ ให้แข็งแกร่งมากขึ้นต่อไป 

เควิน ได้ฝากทิ้งท้ายว่าวิศวกรเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับปัญหาและการคิด

แก้ไขปัญหาอยู่ตลอด ในความคิดส่วนตัว วิศวกรจึงควรมี Grownth mindset คือ 

การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมพัฒนาตัวเองและหาความรู้ในงานที่ทำาอยู่ตลอดเวลา 

ส่วนงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นงานถนน

หรือสะพาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง วิศวกรโยธาจึง

เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบที่สูง รอบคอบ และนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก. 

ากท่านผู้อ่านได้ติดตามข่าวในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยว  

กับแวดวงการคมนาคมขนส่ง จะเห็นว่าเมื่อเร็วๆ นี้กระทรวง

คมนาคมมีโครงการที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจเป็นอย่าง

มากสำาหรับคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง คือ โครงการก่อสร้าง

สะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่นั่นเอง โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการดังกล่าว และ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมด้วย เมื่อ

เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

ไม่รอช้า อาทิตย์เอกเขนก จะพาไปพูดคุยกับบุคลากรของกรม

ทางหลวงชนบท ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกปั้น “โครงการสะพาน

เชื่อมเกาะลันตา” สะพานแห่งความหวังของชาว จ.กระบี่ ถือได้ว่า

เป็นวิศวกร Generation ใหม่ที่จะเป็นส่วนสำาคัญในการเดินหน้าของ

องค์กร พร้อมแชร์มุมมองในการทำางานผ่านการเล่าเรื่องของวิศวกร

หนุ่มไฟแรงวัย 29 ปี ธันวา วิบูลย์ศรัณย์ (เควิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติ

การ 

ดีกรี นักเรียนทุน ก.พ. จบการศึกษาระดับปริญญาโท

จาก University of California, Berkeley, USA ในสาขา Civil and 

Environmental Engineering (Geosystems) และระดับปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะมาพูดคุย แชร์เรื่องราว

การทำางานที่กรมทางหลวงชนบทตั้งแต่ปี 2560 สังกัดกองแผนงาน 

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำาหรับนโยบายในการทำางานนั้น ท่านอธิบดีกรมทางหลวง

ชนบทได้ให้นโยบาย คือ 1.เน้นการเข้าถึงประชาชน ลดผลกระทบต่อ

ชุมชนและพื้นที่ รวมถึงการวางแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 

2.พัฒนาประสิทธิภาพการทำางานของกรมทางหลวงชนบท โดยเน้น

การใช้หลักวิชาการประยุกต์กับการใช้เทคโนโลยี 3.พัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ความสามารถ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำางาน 

รวมถึงส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสภาพแวดล้อม

องค์กรให้เอื้อต่อการทำางาน และส่งเสริมให้การทำางานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เควิน เล่าว่า ดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาทำางานที่สังกัด สำานัก

ก่อสร้างสะพาน กลุ่มตรวจสอบสะพาน สำาหรับขอบเขตงานในความ

รับผิดชอบนั้น มีงานสำารวจ 

ออกแบบ เพื่อซ่อมบำารุงสะพาน

ทุกภูมิภาค ซึ่งนอกจากงานหลัก

ชิ้นนี้แล้วก็ยังมีงานโครงการ

ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความดูแลอีก

หนึ่งชิ้นที่สำาคัญ คือ “โครงการ

สะพานเชื่อมเกาะลันตา”  

ต.เกาะกลาง ถึง ต.เกาะลันตา

น้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  

ซึ่งได้มีส่วนร่วมตั้งแต่

กระบวนการลงพื้นที่เพื่อศึกษา

ความเหมาะสมผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) ในขั้นรายละเอียด การวางแนว

โครงการ การเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อ
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7เศรษฐกิจ

ณะที่ปี่กลองการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร

และนายกเมืองพัทยากำาลังดังกระหึ่มอยู่ในขณะ

นี้ ทำาไมเสียงกลองการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจึง

เริ่มส่งเสียงมาแล้ว หลายพรรคขยับตัว ทั้งการประชุมใหญ่ 

ทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

พรรค มีการให้สัมภาษณ์ มีการแถลง มีการปาฐกถา มีการ

โพสต์ข้อความบนพื้นที่ Social Media แสดงความพร้อมที่

จะจัดตั้งรัฐบาล แต่ละพรรคมีการคาดการณ์ว่าจะได้จำานวน 

ส.ส.เท่านั้น เท่านี้ ถ้าหากแต่ละพรรคทำาได้ตามที่พูดกันเอาไว้ 

เราคงจะมี ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า 1,000 คนเป็น

แน่แท้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พวกเราประชาชนจะต้องพิจารณา

ให้ดีว่าจะลงคะแนนเลือกใคร เริ่มต้นที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานครและเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเลยก็

แล้วกัน อย่าลงคะแนนกันง่ายๆ โดยไม่หาข้อมูลเชิงประจักษ์

ว่าคนที่เสนอตัวมาทำางานการเมืองนั้นมีความเป็นมาเป็นไป

อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการสมัครมาทำางานการเมืองระดับชาติ

หรือระดับท้องถิ่น

• เขาคนนั้นเป็นใครมาจากไหน จบการศึกษามาจาก

ด้านใด

• มีประสบการณ์ทำางานอะไรมา มีผลงานเป็นความ

สำาเร็จเชิงประจักษ์บ้างหรือไม่

• เขาสังกัดพรรคอะไร หรือเคยสังกัดพรรคอะไรใน

อดีต เขาเป็นอิสระจริงหรือไม่

• ตัวเขา พรรคของเขา กลุ่มของเขาเคยทำาอะไรที่

ทำาร้ายประเทศชาติบ้างหรือไม่

เมื่อศึกษาความเป็นตัวตนของเขาจากความจริงเชิง

ประจักษ์ข้างต้น จะช่วยทำาให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา 

ไม่หลงใหลกับภาพลักษณ์ที่ตัวเขาเองและสื่อที่เป็นแนวร่วม

ของเขาช่วยกันสร้าง เมื่อได้รู้ตัวตนที่แท้จริง (ที่อาจจะไม่

ตรงกับภาพลักษณ์ที่เขาและแนวร่วมพยายามสร้าง) แล้ว ก็

ควรจะพิจารณาการหาเสียงของเขาด้วย ต้องระมัดระวังอย่า

ตกหลุมพรางไปเชื่อการหาเสียงที่ไม่เป็นจริง โดยพิจารณาว่า 

สิ่งที่เขาสัญญาว่าจะทำานั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 

หรือเป็นเพียงการขายฝัน สิ่งที่เขาสัญญาว่าจะทำานั้น แท้ที่

จริงอยู่ในอำานาจของเขาตามกฎหมายหรือไม่ อยากให้พวก

เรามองว่า ถ้าหากคนเราโกหกเราได้ตั้งแต่ตอนหาเสียง แล้ว

เราจะไว้วางใจให้เขาเข้ามาทำางานการเมืองที่มีงบประมาณ

มหาศาลได้อย่างไร

บางครั้งเราต้องทบทวนความจำาของเราว่า คนที่อาสา

ลงมาสมัครทำางานให้กับเรานี้ในอดีตเขาเป็นคนเช่นไร มีผล

งานเชิงประจักษ์ที่น่ายกย่องหรือไม่ นอกเหนือจากผลงานที่ดี

มีประโยชน์แล้ว มีการทำาอะไรที่เป็นโทษกับประเทศชาติและ

ประชาชนบ้าง การกระทำาดังกล่าวนั้น เป็นความผิดพลาด

โดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นความจงใจที่จะทำาผิด เพื่อผลประโยชน์

ของตนเองและพวกพ้อง สิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือ ยุคนี้มีสื่อ

ที่จะใช้ในการเผยแพร่เรื่องราวการหาเสียงอย่างกว้างขวาง 

ทั้ง Offline และ Online ไม่เพียงแต่คนที่อาสาเข้ามาทำางาน

การเมืองจะหาสื่อมวลชนเป็นแนวร่วมช่วยสร้างภาพให้พวก

เขาแล้ว พวกเขาแต่ละคนยังมีปัจเจกที่ใช้ Social Media ใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นแนวร่วมอีกด้วย

คนเหล่านี้มีเสรีภาพในการนำาเสนอข่าวสาร ไม่มีค่า

ใช้จ่าย ไม่มีบรรณาธิการปิดกั้น หรือพิจารณาเนื้อหาก่อนมี

การเผยแพร่ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถนำาเสนอข่าวสารได้ทุก

เรื่อง จริงบ้าง เท็จบ้าง ดังนั้นการหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะ

ใช้ในการพิจารณาก่อนลงคะแนนเสียงนั้น เราจะต้องรู้เท่า

ทันสื่อ รู้เท่าทันข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารที่ปรากฏ

บนพื้นที่ Social Media ที่มีทั้งข่าวปล่อย ข่าวลวง ข่าว

ลือ ข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือน ข่าวผิด เราจะต้องหาข้อมูลจาก

หลายแหล่งข่าว เราต้องศึกษา “จุดยืนทางการเมืองของผู้นำา

เสนอว่าเขายืนอยู่ข้างใด และการนำาเสนอของเขานั้นมีความ

ลำาเอียงหรือไม่อย่างไร อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ “เช็กข่าวสารจาก

หลายๆ แหล่งข่าว เพื่อให้เกิดความ “ชัวร์” ว่าข่าวสารที่เรา

ได้รับนั้นเป็นข่าวจริง ก่อนที่เราจะ “เชื่อ” อย่างสนิทใจ แล้ว

จึง “แชร์” ต่อให้คนอื่นได้รับรู้ข่าวสารดังกล่าว เพื่อให้พวก

เขานำาไปใช้ในการพิจารณาว่าจะเลือกใคร

การเลือกตั้งระดับชาติยังคงอีกนาน เพราะกฎหมายลูก

ยังไม่เสร็จ ดังนั้นคงจะไม่มีการยุบสภาเร็วๆ นี้แน่ งานใหญ่

ที่จะต้องต้อนรับผู้นำาจากนานาประเทศที่จะมาร่วมประชุม 

APEC ปลายปีนี้ก็ยังมีอยู่ หากจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ มี

รัฐบาลใหม่ คงจะเตรียมการกันไม่ทัน หากจัดงานได้ไม่ดีก็จะ

เสียชื่อของประเทศ ดังนั้นพรรคการเมืองใด กลุ่มการเมืองใด

ที่พยายามถล่มรัฐบาล หวังที่จะโค่นล้มรัฐบาล น่าจะเห็นแก่

ประเทศชาติบ้าง อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

ที่กระหายอำานาจ พยายามจะไล่รัฐบาลด้วยการปั้นวาทกรรม

ด่าทอต่อว่า ด้อยค่ารัฐบาลรายวันอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้เลย 

คำากล่าวหาของพวกท่านหลายๆ เรื่องเป็นเพียง “วาทกรรม” 

ที่ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์สนับสนุน ในทางตรงกันข้าม สิ่ง

ที่ท่านพูดนั้นสวนทางกับความจริงเชิงประจักษ์ที่ประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศเขามองเห็น 

แม้เราจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าแพง ถ้า

หากเราพิจารณาบริบทท่ีเป็นความจริงเชิงประจักษ์เราก็จะ

เข้าใจ เรื่องการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 การ

จัดการหาวัคซีนและการบริหารการฉีดวัคซีน รัฐบาลก็ทำาได้

ดี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสาธารณสุขทำางานได้ดี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

ทำางานหนัก ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ไม่ประมาท 

การ์ดไม่ตก เราจึงได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ว่าเราเป็นประเทศต้นแบบอันดับ 3 ของโลกในการ

จัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะน้ียังไม่ถึงการเลือกต้ังผู้แทนราษฎร แต่มีการเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ขอให้พวกเรา

ประชาชนท้ังหลายใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างถ่ีถ้วนก่อนจะลง

คะแนนให้ใครนะคะ อย่าลืมส่ิงท่ีตัวเขาและต้นสังกัดของเขา

เคยทำาอะไรกับบ้านเมืองเราไว้ในอดีตนะคะ.  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ความจริงเชิงประจักษ์
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ห

ครงการเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม 

ริเริ่มโดยเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยแนวคิดในการแบ่งปันความ

ปรารถนาดีและส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นในเทศกาล

ปีใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างพลังบวกให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ประกอบกับบริษัทได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy 

ในทุกระดับขององค์กร เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตามแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้จัดโครงการนี้

ขึ้น โดยเปลี่ยนงบประมาณที่เคยใช้จัดทำาของขวัญปีใหม่มอบให้

ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการบริจาคงบประมาณดังกล่าวให้แก่มูลนิธิ

และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ 

โครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทาง

ธุรกิจที่เคยได้รับของขวัญจากเอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงบุคคลทั่วไป มี

ส่วนร่วมในการเลือกองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิที่ประสงค์

ให้เอ็กโก กรุ๊ป นำางบประมาณไปบริจาค ผ่านกิจกรรมบน

เว็บไซต์ www.palungjaiegco.com ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2565 โดยเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการบริจาค

ตลอดโครงการ

ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรและผู้

เข้าร่วมกิจกรรมทุกฝ่ายที่ร่วมส่งต่อพลังใจบนเว็บไซต์ เอ็กโก 

กรุ๊ป ได้เพิ่มการบริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง และนำาเงินบริจาค

จำานวนรวม 1.5 ล้านบาท มอบให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณ

กุศล 9 แห่งเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดพระบาทน้ำาพุ โรง

พยาบาลสงฆ์ รามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน มูลนิธิสร้างรอย

ยิ้ม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก 

กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสื่อกลาง

ในการแบ่งปันความสุขและส่งมอบความช่วยเหลือคืนแก่สังคม 

ผ่านโครงการเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ซึ่ง

นอกจากจะสะท้อนจุดยืนเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรแล้ว ยังสอดคล้องกับพันธ

กิจสำาคัญของเราในการ “เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำานวยการสำานักบริหารมูลนิธิ

ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าว

ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

ส่งผลให้มีผู้บริจาคเงินสนับสนุนน้อยลงอย่างมาก มูลนิธิช่วย

คนตาบอดฯ จึงต้องปรับตัวและมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นเงินบริจาคที่ได้รับจากโครงการเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ 

เป็นพลังใจให้สังคม โดยเอ็กโก กรุ๊ป จึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำาเนินงานของโรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 30 ล้านบาทต่อปี

ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้าง

รอยยิ้ม ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการเปลี่ยนของขวัญปี

ใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ที่ได้สนับสนุนเงินบริจาคสำาหรับการ

ดำาเนินงาน เพราะเงินเหล่านี้จะตรงไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ 

ไม่สามารถเข้าถึงการรักษา โดยโครงการนี้นับเป็นโครงการที่

มีแนวคิดและหลักการที่ดี เพราะเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน

และองค์กรได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและ

กัน รวมถึงเป็นการต่อยอดมาจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จึง

เท่ากับเป็นการรวมพลังบวก 2 พลังไว้ในโครงการเดียว.

โ

เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม

‘ธันวา วิบูลย์ศรัณย์’

วิศวกรเจนใหม่กรมทางหลวงชนบท

‘ธันวา วิบูลย์ศรัณย์’
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8 Life and City

าพที่ ไม่น่ามองทั้งขยะที่ล้นออกมาจากถัง ขวดน้ำาพลาสติก

ที่ไม่ได้คัดแยก  การใช้ถุงพลาสติกอย่างพร่ำาเพรื่อ เป็น

ภาพที่เห็นจนชินตาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ จากข้อมูล

กรุงเทพมหานคร ปี 2564 ขยะที่เกิดขึ้นใน กทม.มีปริมาณ  8,675 

ตันต่อวัน  มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัด 7,127 ล้านบาท จัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการกำาจัดขยะได้เพีย ง  512 ล้าน ขณะที่แนวโน้มปริมาณ

ขยะเพิ่มสูงขึ้น 

ปัญหาขยะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำาวันที่บริโภคสินค้าแบบ

ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  รวมถึงขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี ทั้งช้อน 

ส้อม ขวดน้ำา ถุง หลอด โฟม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม เมื่อขยะคือภาระของทุกคน จึงเป็นที่มาของการใช้ชีวิตยุค

ใหม่แบบ Zero Waste ขยะเหลือศูนย์ คือ การหมุนเวียนทรัพยากร

กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สร้างขยะใหม่ๆ โดย

พยายามไม่ให้มีอะไรหลงเหลือจนเป็นขยะได้ รวมถึงคำานึงถึงการทิ้ง

ขยะอย่างถูกประเภทควบคู่ไปด้วย

ขยะเหลือศูนย์ยึดหลักปฏิบัติง่ายๆ 3R ประกอบด้วย  Reduce 

ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง Reuse การนำากลับมาใช้ใหม่ และ 

Recycle การหมุนเวียนนำากลับมาใช้ใหม่ ล่าสุด มีการนำาแนวทางนี้

มาปรับใช้ในอุทยานเบญจสิริ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะผ่านโครงการ “Bangkok Zero 

Waste Park” ภายใต้ธีม “The First Bangkok Zero Waste Park : 

สุขุมวิท คิดก่อนทิ้ง” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ 

กรุ๊ป จำากัด บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง จำากัด และภาคีเครือ

ข่าย ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะที่แหล่งกำาเนิด 

“อุทยานเบญจสิริ” เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองใน

ย่านสุขุมวิทที่คนกรุงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะด้วยทำาเลที่ตั้งที่

อยู่ใกล้ความสะดวกสบายอย่างศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม (The 

Emporium) และศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier) 

และรถไฟฟ้าสายหลัก ทำาให้อุทยานแห่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียวที่คน

เมืองนิยมมาทำากิจกรรม พักผ่อน คลายความเหนื่อยล้าจากการ

ทำางาน และออกกำาลังกายได้อย่างสะดวก มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยกว่า   

2,000 คนต่อวัน แต่ละวันจะมีขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง 

แก้วพลาสติกและฝา และขยะเหลือทิ้งที่เกิดขึ้น

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

กรุงเทพฯ ต้องจัดการขยะอย่างยั่งยืน คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลด

ปริมาณขยะที่นำาไปกำาจัดขั้นสุดท้ายให้เหลือน้อยที่สุด จึงพยายาม

ผลักดันและส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อ

นำาขยะกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด   

 “Bangkok Zero Waste Park เป็นความพยายามในการ

ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ เพื่อใช้ประโยชน์ตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมุนเวียน กทม. เลือกอุทยานเบญจสิริเป็นพื้นที่นำาร่อง 

เพราะเป็นสวนสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสำานักงาน

สีเขียว (Green Office) ปี 2563 ในระดับดี เป็นสวนที่ตั้งอยู่

ใจกลางเมือง มีผู้มาใช้สวนจำานวนมาก มีผู้ประกอบการห้างร้าน

ที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการอยู่บริเวณโดยรอบ  ด้วยความร่วม

มือทุกภาคส่วนในการจัดการขยะในอุทยานแห่งนี้ เป้าหมายเป็น  

First Bangkok Zero Waste Park สวนสาธารณะต้นแบบ ควบคู่

กับการส่งเสริมให้ภาคีพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะให้สามารถ

นำากลับมาเป็นทรัพยากรเกิดประโยชน์อย่างครบวงจร” รองปลัด                

กทม.กล่าว 

  ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ.2556-2575 

มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำาเนิด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตาม

เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ จัดแสดง วิธีการแปรรูป ขยะอินทรีย์

รูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำาเศษอาหาร

มาทำาปุ๋ยปลูกพืชผักสวนครัวและใส่ต้นไม้ การทำาน้ำาหมักชีวภาพ 

รวมถึงการนำาใบไม้แห้ง ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่มีจำานวนมากในสวน

สาธารณะมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

โซน General Waste สำาหรับเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนส่งไปกำาจัด และโซนแปลงปลูกผัก 

โดยผู้ใช้สวนสาธารณะสามารถร่วมทำากิจกรรม ซึ่งอุทยานเบญจ

สิริจะจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายใน

สวนทุกเดือน เช่น นำาขยะเศษอาหารมาแลกต้นไม้หรือปุ๋ยภายใน

ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น สร้างแรงจูงใจให้คนเมือง โดยเฉพาะชาว

สุขุมวิทร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สวนสาธารณะ

ตั้งแต่ต้นทางได้อย่างถูกต้อง สำานักสิ่งแวดล้อมจะขยายผลโครงการ

ไปในสวนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

เสียงจากภาคเอกชนย่านสุขุมวิท  วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

จำากัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นศูนย์การค้าที่สนับสนุนให้

อุทยานเบญจสิริเป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่บริหารจัดการขยะ

อย่างยั่งยืนแห่งแรกในประเทศไทย “The First Bangkok Zero 

Waste Park” รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยก

ขยะในพื้นที่สาธารณะ  

จัดตั้งจุดบริการคัดแยกประเภทขยะ 4 ขั้นตอน ได้แก่ เทน้ำา 

ถังสำาหรับเทน้ำาและของเหลว เพื่อลดการปนเปื้อน เพิ่มโอกาสใน

การนำามาใช้ใหม่, ทิ้งวัสดุรีไซเคิล แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก ขวด

แก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม, เทเศษอาหาร เปลือกผลไม้ต่างๆ นำาไป

หมักปุ๋ยชีวภาพ, ทิ้งขยะอื่นๆ ถังสำาหรับขยะทั่วไป อาทิ กล่องข้าว 

กล่องนม แก้วกระดาษ ช้อน ส้อม ตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น เพื่อ

ส่งต่อสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง เช่น ส่งขยะสู่

ศูนย์รีไซเคิลแปรรูปหรือส่งต่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ

กำาจัดด้วยระบบของ กทม. เพื่อคัดแยกขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  

โปรเจ็กต์นี้เป็นการเปลี่ยนพื้นที่สวนสาธารณะเป็นพื้นที่

จัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำาเนิด โดยยังคงลักษณะสวนร่มรื่น ภูมิทัศน์

สวยงาม และกิจกรรมของผู้คนไว้  แถมยังเตรียมต่อยอดขยายผล

ไปในพื้นที่สาธารณะอื่นของมหานครด้วย เดินเที่ยวอุทยานเบญจสิริ

คราวนี้มีอะไรให้ศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ทุกตารางนิ้ว.

ฟื้นฟู 3 คลองในกรุง หยุดรุกล้ำา

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาชุมชนรุกล้ำาพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลอง เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ

เป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ได้แก่ 

คลองเปรมประชากร, คลองลาดพร้าว และ

คลองแสนแสบ ทั้งนี้ ได้มีแผนงานพัฒนา

โครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากร 

พ.ศ.2562-2570 ที่มีการก่อสร้างบ้านมั่นคง

แล้วเสร็จ จำานวน 196 ครัวเรือน พัฒนา

อาชีพ การจัดหาทุนประกอบอาชีพ ตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน เตรียมฝึก

อาชีพ 3 วิชา ขนมกรอบเค็ม น้ำายาล้างจาน และน้ำายาซักผ้า ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ส่วนของ

สำานักการระบายน้ำา รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำาแนวเขตคลองสาธารณะ เพื่อสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นกับประชาชน รวมทั้งดำาเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ำาให้กับคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร 

ตรวจวัด-ห้ามใช้รถเสียงดัง

กรมควบคุมมลพิษจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจวัดระดับเสียงและ

การออกคำาสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการ

ตำารวจจราจร (บก.จร.) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อยก

ระดับความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความน่าเชื่อถือในผลการตรวจวัดและลด

ข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น เตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ และออกคำาสั่ง

ห้ามใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ลดปัญหาข้อพิพาท และตำารวจ

สามารถบังคับใช้งานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

พัฒนาแพลตฟอร์มรับสังคมวัยเกษียณ

ยังแฮปปี้ ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),  บริษัท 

เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด และบริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จำากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ยัง

เฮลธ์ตี้ : สุขภาพดีไม่สนวัย” ส่งเสริมสังคม

สูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมี

สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุน

ให้ผู้สูงอายุพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมใน

ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ผ่าน

ระบบออนไลน์และออนทัวร์ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยี 

เช่น หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “เกษียณคลาส” ผ่านทางเว็บไซต์ learn.younghappy.

com และสนับสนุนกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร และการออกแบบพื้นที่เพื่อผู้สูง

อายุ เริ่มกิจกรรมตั้ง แต่เม.ย.จนถึง ธ.ค.65 

ติวเข้มวิทยากรเลือกตั้งพร้อมศึกชิงผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานครฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” ทั้ง 50 เขตปกครอง เขตละ 5 คน 

รวม 250 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

และลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งประจำาหน่วยเลือกตั้ง 

และเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และผู้ว่าฯ  กทม. วันที่ 22 พ.ค.นี้ ชอบด้วยกฎหมาย 

การอบรมแบ่งเป็นวิชาที่ 1 ความรู้เจ้าพนักงานผู้

ดำาเนินการเลือกตั้งประจำาหน่วยเลือกตั้ง แนะนำา

เครื่องมือและสื่อประกอบการอบรม บรรยายขั้น

ตอนปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ตามหลักสูตร วีดิทัศน์

การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

พนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งประจำาหน่วยเลือก

ตั้งในสถานการณ์ โควิด วิชาที่ 2 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการจัดการออกเสียงลง

คะแนน แบ่งเป็นฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจำาหน่วย

เลือกตั้ง เตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน, ฐานที ่2 การจัดสถานที่นับ

คะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนน และการดำาเนินงานภายหลังนับคะแนน และ

ฐานที่ 3 การจัดทำาและการตรวจสอบแบบพิมพ์ ชี้แจงรูปแบบทำางานของ อสส.

ภ

แนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) สร้างความ

ตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R และ

ทำาให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุด และกำาจัดที่เหลือ (Residue) ด้วย

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล 

ตอนนี้พื้นที่นำาร่องอุทยานเบญจสิริได้ตั้งถังขยะต้นแบบ

ทั้งหมด 8 จุด ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แทคท์ โซเชียล คอน

ซัลติ้ง จำากัด ออกแบบในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการ

ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง 

โดยการทิ้งขยะผ่านถัง “เท ทิ้ง เท ทิ้ง” ภายใต้แนวคิด “แยกง่าย 

มีทางไป และได้ผลลัพธ์” พร้อมกับติดตั้งป้ายให้ความรู้การจัดการ

ขยะและป้ายแสดงปริมาณขยะที่คัดแยกได้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เป็น

รูปธรรม 

ผู้มาใช้สวนยังสามารถเรียนรู้เส้นทางการจัดการขยะภายใน

สวนสาธารณะจากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

โดยสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้นภายในอุทยานเบญจสิริ สาธิตการนำาขยะ

ที่คัดแยกแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การนำาขยะ

อินทรีย์ไปทำาปุ๋ยหมัก นำาไปใช้กับแปลงปลูกและแปลงสาธิตภายใน

สวน เป็นการหมุนเวียนขยะไปใช้ประโยซน์ที่เห็นผลและใช้ได้จริง 

พื้นที่ 5 โซน ประกอบด้วย โซนนิทรรศการและกิจกรรม 

จัดแสดงความเป็นมาของโครงการ วิธีการคัดแยกของขยะแต่ละ

ประเภท รวมถึงแนะนำาวิธีการใช้ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม

ไลน์ Line OA : Envi Hero โซน Recycle สำาหรับชั่งน้ำาหนักและ

รวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อเตรียมส่งต่อ 

โซน Organic สำาหรับตั้งเครื่องทำาปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร 

‘อุทยานเบญจสิริ’สวนสาธารณะต้นแบบ Zero Waste 

‘อุทยานเบญจสิริ’ พื้นที่นำาร่องสวนสาธารณะต้นแบบ Zero Waste

โซน Recycle สำาหรับชั่งน้ำาหนัก รวบรวมขยะ

รี ไซเคิลส่งต่อ

โซน General Waste เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

ก่อนส่งกำาจัด
เดินเที่ยวสวนสาธารณะ เรียนรู้แนวคิดขยะเหลือศูนย์

ชาตรี วัฒนเขจร เยี่ยมชมโครงการ “Bangkok 

Zero Waste Park”

นำาขยะเศษอาหารมาทำาปุ๋ยปลูกพืชผักสวนครัว
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ ทำาการประกาศรายชื่อ 20 

นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬา

ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม โดยจะมีขึ้น

ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ณ 

เมืองกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม 

สำาหรับรายชื่อ 20 นักฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย ชุดลุยซีเกมส์ครั้งที่ 31 มี

ดังนี้ ผู้รักษาประตู 1.วราภรณ์ บุญสิงห์ 

(สโมสรบัณฑิตเอเชีย), 2.ญาดา เซ่งย่อง 

(สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี), กองหลัง 

3.กาญจนาพร แสนคุณ (สโมสรบัณฑิต

เอเชีย), 4.พรพิรุณ พิลาวัน (สโมสร

บัณฑิตเอเชีย), 5.วารุณี เพ็ชรวิเศษ 

(สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี), 6.สุนิสา 

สร้างไธสง (สโมสรบัณฑิตเอเชีย), 

7.วิลัยพร บุตรด้วง (สโมสรทหารอากาศ), 

8.อุไรพร ยงกุล (สโมสรบัณฑิตเอเชีย), 

9.อมรรัตน์ อุดไชย (สโมสรบัณฑิตเอเชีย)

กองกลาง 10.นิภาวรรณ ปัญโญ

สุข (สโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัด

ชลบุรี), 11.ศิลาวรรณ อินต๊ะมี (สโมสร

ไท่จวง บลูเวลล์), 12.อรพินท์ แหวน

เงิน (สโมสรบัณฑิตเอเชีย), 13.ณัฐวดี 

ปร่ำานาค (สโมสรกรุงเทพมหานคร), 

14.อิรวดี มาครีส (สโมสรเอ็มเอช นครศรี 

เอฟซี), 15.ชัชวัลย์ รอดทอง (สโมสร

กรุงเทพมหานคร), 16.พลอยชมพู สมนึก 

(สโมสรบัณฑิตเอเชีย)

กองหน้า 17.เสาวลักษ์ เพ็งงาม 

(สโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี), 

18.ธนีกานต์ แดงดา (สโมสรเอ็มเอช 

นครศรี เอฟซี), 19.กัญญาณัฐ เชษฐบุตร 

(สโมสรบัณฑิตเอเชีย) และ 20.จณิสตา จิ

นันทุยา (สโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัด

ชลบุรี)

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

พร้อมด้วยทีมงานสตาฟฟ์โค้ช จะต้อง

เดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรง

พยาบาลปิยะเวท ก่อนจะเดินทางออก

จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.45 น.                                            

ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เพื่อไปยัง

สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย เมือง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นจะ

เดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองกว๋างนิญ

การแข่งขันฟุตบอลหญิงใน

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ทีมชาติ

ไทยอยู่กลุ่มบี ร่วมกับเมียนมา, สปป.ลาว, 

สิงคโปร์ โดยมีโปรแกรมการแข่งขันรอบ

แบ่งกลุ่ม ดังนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 

19.00 น. ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติ

สิงคโปร์ สนามคัมภา เมืองกว๋างนิญ 

ประเทศเวียดนาม 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 

19.00 น. ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติ

เมียนมา สนามคัมภา เมืองกว๋างนิญ 

ประเทศเวียดนาม 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 

19.00 น. สปป.ลาว พบกับ ทีมชาติไทย 

สนามคัมภา เมืองกว๋างนิญ ประเทศ

เวียดนาม 

ขณะที่ รอบรองชนะเลิศจะแข่งขัน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และรอบ

ชิงเหรียญทองกับชิงเหรียญทองแดงจะ

แข่งขันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่

สนามคัมภา.

‘บรรณวิทย์’คว้าแชมป์ดาวน์ฮิลสงขลา
สงขลา • บรรณวิทย์ นาควงศ์ นักปั่น

เสือภูเขาซึ่งเก็บตัวร่วมกับนักกีฬาทีมชาติ

ไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 31 ทำาผลงานได้อย่าง

ยอดเย่ียม คว้าแชมป์เสือภูเขา ดาวน์ฮิล รุ่น

ทั่วไปชาย ในศึกสองล้อเสือภูเขาชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนาม 

4 ท่ี จ.สงขลา ได้รับเงินรางวัลพิเศษจากพล

เอกเดชา เหมกระศรี จำานวน 10,000 บาท 

ขณะท่ีเทศบาลตำาบลทับไทร อ.โป่งน้ำาร้อน 

จ.จันทบุรี รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพสนามท่ี 

5 ระหว่างวันท่ี 3-5 มิ.ย.65

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราช                                      

ทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภท

เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ประจำาปี 2565 สนามที่ 4 ในรูปแบบชีวิต

วิถีใหม่ (New Normal) พร้อมกับกิจกรรม

ขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life” 

ระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน และวันท่ี 1 

พฤษภาคม ท่ี จ.สงขลา ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด รวมท้ังผ่านเกณฑ์

ประเมิน Thai Stop COVID Plus และลง

ทะเบียนข้อมูลกิจกรรมด้านการกีฬา SPIRIT 

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

การแข่งขันเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

เป็นการชิงชัยประเภทเสือภูเขา โดยได้รับ

เกียรติจากนายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำานวย

การสวนสัตว์สงขลา เป็นประธานในพิธี 

ร่วมกับ “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหม

กระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้

ยังมีพิธีการส่งมอบธงสัญลักษณ์การเป็น

เจ้าภาพจักรยานประเภทถนนและเสือ

ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระ

ราชทานฯ ให้แก่เทศบาลตำาบลทับไทร 

อ.โป่งน้ำาร้อน จ.จันทบุรี เจ้าภาพสนาม

ที่ 5 (สนามสุดท้าย) โดยมี นายวันชัย                     

เกษรสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำาบล

ทับไทร เป็นผู้แทนรับมอบธงจากพลเอก

เดชา สำาหรับเทศบาลตำาบลทับไทรจะ

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 

โดยเส้นทางแข่งขันประเภทถนนอยู่ภายใน

สนามกอล์ฟชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท 

สอยดาว จันทบุรี ส่วนประเภทเสือภูเขา 

แข่งที่บริเวณอ่างเก็บน้ำาคลองพระพุทธ

นายวันชัย เกษรสุวรรณ์ รอง

นายกเทศมนตรีตำาบลทับไทร กล่าวว่า 

เทศบาลตำาบลทับไทรได้รับเกียรติจาก

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี จึงมีความ

พร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและบุคลากร 

สำาหรับ อ.โป่งน้ำาร้อน จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่

ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และเป็น

จังหวัดในประเทศไทยที่มีด่านผ่านแดน

ถาวรอยู่ 2 แห่ง นอกจากนี้ จ.จันทบุรียัง

เป็นเมืองแห่งผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่มี

มาดริด • เอมมา ราดูคานู แชมป์ยูเอส 

โอเพ่น จากสหราชอาณาจักร ไล่จากที่

ตามหลัง 2-5 เกมในเซตแรกก่อนเร่ง

เครื่องแซงคว้าชัยชนะ 2 เซตรวดด้วย

สกอร์ 7-6 (7/3), 6-0 เหนือ เทเรซา มาร์

ตินโกวา จากสาธารณรัฐเช็ก ผ่านเข้า

รอบสองมาดริด โอเพ่น ไปเจอกับ มาร์ตา 

คอสต์ยุก สาววัย 19 จากยูเครน

เอมมา ราดูคานู เพิ่งลงเล่นรายการ

ระดับดับเบิลยูทีเอทัวร์บนเคลย์คอร์ตเพียง

รายการที่สองเท่านั้น แต่มือวางอันดับเก้า

จากสหราชอาณาจักรสามารถจัดการกับ

สี่เบรกพอยต์ที่เธอได้มาทั้งหมด และเซฟ

เบรกพอยต์จากเกมเสิร์ฟของเธอเองได้

ถึง 6 จากทั้งหมด 7 ครั้ง ก่อนใช้เวลา 96 

นาทีเอาชนะมาร์ตินโกวา นับเป็นชัยชนะ

เป็นครั้งที่สองให้รอบสองสัปดาห์ของเธอ

เหนือสาวจากสาธารณรัฐเช็กรายนี้

“ฉันพยายามปรับตัวกับการเล่น

บนคอร์ตดินและสภาพแวดล้อมอย่าง

เจอกับ ซารา ซอร์ริเบส ตอร์ โม ขวัญใจ

เจ้าถิ่นชาวสแปนิช หรือไม่ก็ อนาสตาเซีย 

พาฟลูเชนโกวา รองแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น 

ที่โรลังด์ การ์รอส เมื่อปีที่ผ่านมา

ทางด้าน เบียงกา อันเดรสคู อดีต

แชมป์ยูเอส โอเพ่น จากแคนาดา เอาชนะ  

อลิสสัน รนิสก์ สาวอเมริกันไป 6-4, 3-6, 6-0

“ฉันต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับปีที่

แล้วนั้น ในปีนี้ผลงานและฟอร์มการเล่น

ของฉันดีขึ้นมามาก เมื่อปีที่แล้วฉันต้อง

กักตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด ดังนั้นการได้

กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้อีกครั้งในปี

นี้เป็นเรื่องท่ีสุดยอดมาก” อันเดรสคูกล่าว 

โดยรอบต่อไปจะเข้าไปเจอกับ แดเนียล                                           

นาวี Core/TrinX Chaoyang OKO) เวลา 

1.34.02 ชั่วโมง

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ระยะ

ทาง 23.5 กม. ท่ี 1 นายธนกฤต หะหมาน  

(Walailak University/Amornbike ชมรม

จักรยานนครศรีธรรมราช) เวลา 1.34.20 

ชั่วโมง, ที่ 3 นายปฐมพร ปฐมทศพร (ทีม

จักรยานสำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) 

เวลา 1.36.07 ชั่วโมง, นายพลฉัตร นาค

ทองคำา (ราชนาวี Kaze Custom Factory 

Team) เวลา 1.40.25 ชั่วโมง

รุ่นเยาวชนชาย ระยะทาง 18.8 

กม. ที่ 1 นายวรพงษ์ เมืองสุข (ทีม

จักรยานสำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) 

เวลา 1.06.11 ช่ัวโมง, ท่ี 2 นายกมลฐชา       

อินทร์ทอง (ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ 

สุราษฎร์ธานี & รร.หาดใหญ่วิทยาลัย) 

เวลา 1.07.10 ชั่วโมง, ที่ 3 นายธนลภย์ 

รสชาติอร่อยจนโด่งดังไปทั่วโลก ส่งออก

ไปจำาหน่ายในต่างประเทศถึงปีละ 7 แสน

ตัน ยังไม่รวมมังคุด และเงาะ ซึ่งช่วงที่มี

การแข่งขันจะเป็นฤดูที่ทุเรียนออกผลพอดี 

นักปั่นสามารถเลือกซื้อไปรับประทานหรือ

เป็นของฝากได้ ขณะเดียวกันก็มีตลาดค้า

พลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะ

เป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปปั่นจักรยานและ

ไปท่องเที่ยวยัง จ.จันทบุรี

สำาหรับการแข่งขันประเภทเสือ

ภูเขา รายการดาวน์ฮิล ระยะทาง 1.2 

กม. ผลรุ่นที่น่าในสนใจมีดังนี้ รุ่นทั่วไป

ชาย ปรากฏว่า นายบรรณวิทย์ นาควงศ์ 

จากทีม Samui Downhill ทำาผลงานได้

ยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา 

2.25.295 นาที สำาหรับนายบรรณวิทย์

เป็นนักปั่นที่เก็บตัวร่วมกับทีมชาติไทยชุด

ซีเกมส์ครั้งที่ 31 แต่ถูกตัดตัวในช่วงโค้ง

สุดท้าย เนื่องจากยังเป็นนักปั่นดาวรุ่ง 

ประสบการณ์ยังสู้รุ่นพี่ไม่ได้ แต่นายบรรณ

วิทย์เป็นนักกีฬาที่ขยันฝึกซ้อมและอยู่ใน

ระเบียบวินัย พลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงประกาศ

ว่า หากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 

สนามที่ 4 นายบรรณวิทย์คว้าแชมป์รุ่น

ทั่วไปชายได้จะมอบเงินรางวัลพิเศษให้ 

10,000 บาท ซึ่งนายบรรณวิทย์ก็ทำาสำาเร็จ 

ส่วนที่ 2 นายสืบสกุล สุขจรรยา จากทีม 

Bike Zone VeeTire Co เวลา 2.26.289 

นาที, ที่ 3 นายกรณ์ สังฆบุญ จากทีม 

Bold sun Optima Michelin Thailand Top 

Gar Team เวลา 2.34.455 นาที 

รุ่นทั่วไปหญิง ที่ 1 น.ส.กนกรัตน์ 

ฤทธิเดช (Bikenet Liqui Moly Cycling 

Team) เวลา 2.47.253 นาที, ที่ 2 น.ส.   

ปวันรัตน์ เพชรลือ (สมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดปราจีนบุรี-วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พณิชยการปราจีนบุรี) เวลา 3.01.915 นาที

รุ่นเยาวชนชาย ท่ี 1 นายศรัณย์วิทย์ 

รัศมี (ทีม IDEMITSU อบจ.สุพรรณบุรี อีซูซุ 

อ้ึงง่วนไต๋) เวลา 2.31.106 นาที, ท่ี 2 นาย

พงศธร คัตทะจันทร์ (Bikenet Liqui Moly 

Cycling Team) เวลา 2.34.839 นาที, ท่ี 3 

นายพงษ์ตะวัน วรรณโนรี (Bikenet Liqui 

Moly Cycling Team) เวลา 2.45.947 นาที/

รุ่นเยาวชนหญิง ท่ี 1 น.ส.กนกรัตน์ ฤทธิ

เดช (Bikenet Liqui Moly Cycling Team) 

เวลา 3.03.447 นาที, ท่ี 2 น.ส.อัจฉรา แซ่

เต้ง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & 

Roojai) เวลา 4.03.041 นาที

ด้านการแข่งขันรายการครอสคัน

ทรี มีผลรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ 

รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 23.5 กม. ที่ 1 

อส.ทพ.ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก (ทีมราชนาวี 

Kaze Factory) เวลา 1.28.35 ชั่วโมง, ที่ 

2 จ.ส.ท.ศุภวิชญ์ สมศิล (A2 Bike Yai 

ChaiyaPhum กองทัพบก) เวลา 1.30.17 

ชั่วโมง, ที่ 3 จ.อ.วัชกรณ์ อ่อนธุรี (ราช

แน่นอน” ราดูคานูกล่าวถึง

การเล่นในเซตแรกของเธอ

“เธอออกมาเล่นได้ดี

มาก ฉันเลยรู้สึกว่าแมตช์นี้

น่าจะเป็นงานหนัก ดังนั้นฉัน

จึงรู้สึกภูมิใจมากกับวิธีการที่

ฉันใช้รับมือกับสถานการณ์ใน

แมตช์นี้ จากนั้นในเซตที่สอง

ที่ทุกอย่างดูลงตัวมากๆ” สาว

น้อยจากสหราชอาณาจักร

กล่าว

ทางด้าน นาโอมิ โอซากะ ก็เอา

ตัวรอดจากการทดสอบบนเคลย์คอร์ต

ในฤดูกาลนี้ด้วยการหยุดสถิติชนะ

ติดต่อกันเก้าแมตช์ของอนาสตาเซีย โป

ตาโปวา จากรัสเซีย โดยในแมตช์นี้โอ

ซากะชนะไป 6-3 และ 6-1 ผ่านเข้าสู่

รอบสองต่อไป 

นาโอมิ โอซากะ อดีตนักเทนนิส

หมายเลขหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่น ลง

เล่นรายการน้ีโดยสิทธ์ิไวลด์การ์ดได้รับ

เชิญจากเจ้าภาพ ก่อนจะใช้เวลาเพียง 

61 นาทีเอาชนะ โปตาโปวาจากรัสเซียท่ี

ฟอร์มกำาลังร้อนแรง ด้วยชัยชนะบนเคลย์

คอร์ตในฤดูกาลน้ี 9 แมตช์ติดต่อกัน

“ฉันไม่ได้พูดว่าแมตช์นี้เป็น

แมตช์ที่ง่าย ฉันเพียงรู้สึกว่าสามารถ

ปรับตัวได้นิดหน่อย มันเป็นเรื่องที่ดี

มากที่มีโอกาสได้กลับมาเล่นบนเคลย์

คอร์ตอีกครั้ง” โอซากะกล่าว

ในรอบต่อไปโอซากะจะเข้าไป

คอลลินส์ รองแชมป์ออสเตรเลียน 

โอเพ่น

ส่วน มาเรีย ซักการี มือวาง

อันดับสี่ของรายการเอาตัวรอดจาก

การดวลกับ แมดิสัน คีย์ นักหวดจอม

พลังชาวอเมริกัน โดนต้องหวดกันถึง 2 

ชั่วโมง 30 นาที และเซฟเบรกพอยต์ได้ 

5 จาก 7 ครั้ง ก่อนชนะไป 6-7 (8/10), 

6-3, 6-4 

“แน่นอนท่ีสุดว่าแมดิสันเป็นนัก

เทนนิสท่ีตีหนักมาก และฉันคิดว่าสภาพ

สนามท่ีน่ีเหมาะกับเธอด้วย” ซักการีกล่าว

“ตอนที่ฉันเห็นผลการจับสลาก 

ฉันรู้สึกว่าแย่แล้ว นี่แค่รอบแรกเอง 

คุณรู้ไหมว่าการ

แข่งขันที่นี่ในรอบ

แรกนั้นมีโอกาสสูง

มากที่จะเจอยอด

ฝีมือ”

“ฉันพยายาม

เชื่อมั่นในเกมของตัว

เอง ในเซตแรกเรา

ต่างเบรกเกมเสิร์ฟ

กันไม่ได้ เป็นเกมที่

สูสีมาก และฉันก็โชค

ไม่ค่อยดีในการเล่น

ไทเบรก แต่โดยรวม

แล้วเป็นแมตช์ที่ดีที่

ทำาให้ฉันกลับมาพบ

กับความรู้สึกในการ

เป็นผู้ชนะอีกครั้ง”.

หะหมาน (Amornbike ชมรมจักรยาน

นครศรีธรรมราช) เวลา 1.08.52 ชั่วโมง

รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 18.8 กม. 

ที่ 1 น.ส.บุสริน การะมีแน (ทีมจักรยาน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) เวลา 

56.04 นาที, ที่ 2 น.ส.ปัณฑิตา ชิตมาตย์ 

(BeachBoy Phuket) เวลา 1.01.16 

ชั่วโมง นอกจากนี้ทั้ง 2 คนยังได้รับรางวัล

ในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ตามอันดับใน

รุ่นทั่วไปหญิงอีกด้วย

รุ่นเยาวชนหญิง ระยะทาง 

14.1 กม. ที่ 1 น.ส.ธนภรณ์ หะหมาน 

(Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรม 

ราช) เวลา 55.38 นาที, ที่ 2 น.ส.บุณ

ลักษณ์ษา ชุ่มเกษร (ทีมจักรยานสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ-โกกิ) เวลา 56.26 นาที, 

ที่ 3 น.ส.พรพักตร์ ปะโพธิ์ทัง (เชียงคาน 

มทบ.28) เวลา 57.42 นาที.

ได้20แข้งชบาแก้ว

ลุยซีเกมส์ครั้งที่31

เอมมา ราดูคานู

นาโอมิ โอซากะ อดีตมือหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่น รีเทิร์นลูกใส่

อนาสตาเซีย โปตาโปวา จากรัสเซีย ก่อนเอาชนะไปได้ 6-3 

และ 6-1 โดยใช้เวลาเพียง 61 นาที ในเทนนิสมาดริด โอเพ่น 

รอบแรก ในเมืองมาดริด ประเทศสเปน

‘ราดูคานู’ออกตัวดี

หวดเคลย์คอร์ตที่มาดริด

ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ สังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 เหินข้ามเนิน

ก่อนเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์รุ่นยุวชนอายุ 15-16 ปีชายด้วยเวลา 2 นาที 29.332 

วินาที ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2565 สนามที่ 4 ที่สวน

สัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา.
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10 บันเทิง

อนหน้าวิลเลียม โฮลเดน จะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารา

ฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง Stalag 17 ในพิธีแจกรางวัล

ออสการ์ปี 1954 สองปีก่อนหน้านั้นเขาได้รับเกียรติเป็น

เพื่อนเจ้าบ่าว ในพิธีแต่งงานระหว่างโรนัลด์ เรแกน กับแนนซี เดวิส 

เพราะในช่วงสงครามระหว่างประจำาการ โรนัลด์ เรแกน เป็นผู้บังคับ

บัญชาของวิลเลียม โฮลเดน ทั้งสองสนิทกันมาก ดูแลซึ่งกันและกัน

เสมอมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปี 1944 เมื่อสงครามใกล้ยุติ น้องชาย

ซึ่งเป็นนักบินถูกข้าศึกยิงเครื่องบินตกเสียชีวิตในมหาสมุทรแปซิฟิก 

ข่าวนี้นำามาซึ่งความสะเทือนใจกับวิลเลียม โฮลเดน เป็นอย่างมาก 

เขาเริ่มดื่มจัด จนโรนัลด์ เรแกน ต้องยับยั้งหลายครั้ง มิตรภาพ 

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นจนถึงวาระสุดท้าย วิลเลียม โฮลเดน เสียชีวิต

ในช่วงที่โรนัลด์ เรแกน ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี

ทันทีที่วิทยุออกข่าวการเสียชีวิตของวิลเลียม โฮลเดน  

ประธานาธิบดีเรแกนออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจกับ

การจากไปของเพื่อนรักที่รู้ ใจกันมานาน ในปี 1954 วิลเลียม โฮล

เดน ยังคงมีสัญญาค้างยืมตัวจากโรงถ่ายโคลัมเบียอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่ง

ในเวลานั้น โคลัมเบียกำาลังมีโครงการจะถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่อง 

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว ผู้อำานวยการสร้างแซม สปิเกล เตรียมตัว

ตั้งแต่ปี 1954 โดยส่งทีมหาโลเกชั่น ทีมประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการไทย รวมทั้งดาราที่เลือกมาแสดงอย่างวิลเลียม โฮลเดน มา

กรุงเทพฯ วิลเลียม โฮลเดน ซึ่งเป็นคนสนใจวัฒนธรรมประเพณี

ประเทศอื่น อีกทั้งเป็นคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาใช้เวลา

อย่างคุ้มค่า แวะเยือนสถานที่สำาคัญอย่างวัดพระแก้ว ชมชกมวย

ไทยที่สนามมวยราชดำาเนิน ไปที่ไหนเขามักสะพายกล้องถ่ายรูปและ

กล้องถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. เข้าไปด้วย วันรุ่งขึ้นเขาแวะไปร้านผ้า

ไหมไทยแถวถนนสุรวงศ์เพื่อเลือกผ้ายกทองสีสวย 2-3 ผืนนำาไป                 

ฝากออเดรย์ เฮปเบิร์น ดาราสาวสวยที่เขากำาลังจะแสดงหนังโร

แมนติกด้วยกัน หนังดังกล่าวชื่อ Sabrina (1954) จากการกำากับของบิลลี       

ไวเดอร์ ดาราที่แสดงด้วยอีกคนคือ ฮัมฟรีย์ โบการ์ต ระหว่างถ่าย

ทำาที่นิวยอร์กและลอสแองเจลิส เกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่าง                                      

ออเดรย์ เฮปเบิร์น กับวิลเลียม โฮลเดน ถึงขั้นออเดรย์ ตกลงปลงใจ

จะแต่งงานด้วย ทั้งๆ ที่วิลเลียม โฮลเดน มีภรรยาและลูกสองคน

แล้ว แต่ปัญหาหลักเมื่อออเดรย์ได้ยินวิลเลียม โฮลเดน บอกกับเธอ

ว่าเขาทำาหมันมา ไม่สามารถมีลูกอีก เธอถึงเข้าใจ อีกเดือนต่อมาข่าว                                         

ออเดรย์ เฮปเบิร์น แต่งงานกับดาราภาพยนตร์ เมล เฟอร์เรอร์ นำา

มาซึ่งความเสียใจเป็นอย่างมากกับวิลเลียม โฮลเดน

ปี 1954 จัดเป็นปีทองปีหนึ่งของวิลเลียม โฮลเดน เขามีหนัง

ออกฉายถึง 4 เรื่อง คือ Executive Suite, Sabrina, The Country 

Girl, The Bridges at Toko-Ri หนังสงครามถ่ายทำาที่ญี่ปุ่น ทั้งสอง

เรื่องหลังแสดงกับดาราสาวสวย เกรซ เคลลี ข่าวกอสซิปความ

สัมพันธ์ระหว่างเขากับเกรซ เคลลี มักปรากฏบ่อยครั้งในนิตยสาร ปี 

1955 วิลเลียม โฮลเดน กลับมาเอเชียอีกครั้ง คราวนี้ที่ฮ่องกง เพื่อ

แสดงภาพยนตร์เรื่อง Love is a Many-Splendored Thing บ้าน

เราตั้งชื่อหนังว่า ฮันซูหยิน ตามชื่อนางเอกของเรื่อง หนังสร้างจาก

หนังสืออิงชีวิตจริงระหว่างฮันซูหยิน (แสดงโดย เจนนิเฟอร์ โจนส์) 

นายแพทย์ นักประพันธ์ ลูกครึ่งจีนอังกฤษ พบรักกับมาร์ก เอลเลียต 

นักข่าวอเมริกันที่ถูกส่งไปทำาข่าวสงครามกลางเมืองในจีนในปี 1949 

เขาพบรักฮันซูหยินที่ฮ่องกง ระหว่างเดินทางไปทำาข่าวที่จีน เครื่อง

บินเกิดอุบัติเหตุ มาร์ก เอลเลียต เสียชีวิต โลเกชั่นถ่ายที่ฮ่องกงในปี 

1955 ปัจจุบันเปลี่ยนไปหมดแล้ว อย่างเช่นโรงพยาบาลที่ฮันซูหยิน

ทำางานอยู่ ปัจจุบันเปลี่ยนโฉมเป็นคอนโดมิเนียม เช่นเดียวกับโรงแรม 

รีพัลส์เบย์ท่ีมาร์ก เอลเลียต พักถูกทุบท้ิงในปี 1982 ปัจจุบันกลายเป็น

อพาร์ตเมนต์ บรรยากาศโรแมนติกในฮ่องกงยุค 50s หาชมได้จาก

หนังเรื่องนี้ ระหว่างถ่ายทำา วิลเลียม โฮลเดน มีโอกาสได้พบ คุยและ

ขอคำาแนะนำาจากฮันซูหยิน ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิท ติดต่อกัน

บ่อยครั้ง จากประสบการณ์ที่อยู่ฮ่องกงในช่วงถ่ายทำา ทำาให้วิลเลียม 

โฮลเดน เกิดหลงรักฮ่องกงขึ้นมา เขาซื้ออพาร์ตเมนต์ทิ้งไว้ยูนิตหนึ่ง 

เงินที่มีเหลือลงทุนทำาธุรกิจโรงแรมเล็กๆ กับเพื่อนชาวฮ่องกง เขา

รู้จักสังคมคนฮ่องกงดี ถึงขนาดสำานักข่าวซีบีเอสเคยจ้างเขารายงาน

ข่าวบางครั้งบางคราว แต่ทำาได้ไม่นานถูกแอนตี้จากสมาคมนักแสดง 

ส่วนฮันซูหยิน หลังจากอยู่ฮ่องกงมาหลายปี เธอย้ายไปใช้ชีวิตสงบอยู่

เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งเสียชีวิตที่นั่นด้วยวัย 95 ปี 

ในปี 2012 

ปี 1955 วิลเลียม โฮลเดน กลับมาแสดงหนังดรามาใน

อเมริกาเรื่อง Picnic เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันหยุดวันกรรมกรในเมือง

เล็กๆ เมืองหนึ่งในรัฐแคนซัส (หนังถ่ายฉากภายนอกที่เมืองลอเรนซ์ 

แคนซัส) เมื่อมีชายแปลกหน้าต่างเมืองหน้าตาดี (วิลเลียม โฮลเดน) 

หารจัดการ, มีคลับเฮาส์ มีที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยว สถานที่แห่งนี้

มีชื่อว่า Mount Kenya Safari Club เปิดบริการในปี 1960 ภายหลัง

เปลี่ยนชื่อเป็น Mount Kenya Game Ranch ก่อนหน้านั้นหนึ่งปี ใน

ปี 1959 เขาตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์

แลนด์ อาจเป็นเพราะที่โลซานน์เป็นเมืองเงียบสงบ ทิวทัศน์สวยงาม 

ดาราภาพยนตร์ชอบไปอยู่ อย่างเช่น ยูล บรินเนอร์, เดบอราห์ คาร์ 

รวมทั้งฮันซูหยิน 

ซึ่งเขารู้จักสมัย

อยู่ฮ่องกง ขณะ

เดียวกันเขายัง

ต้องการรายได้

มาใช้จ่ายจุนเจือ

ในปี 

1959 เขากลับไป

ฮอลลีวูดแสดง

หนังคาวบอย

ทหารม้าเรื่อง 

The Horse 

Soldiers คู่กับ

จอห์น เวย์น 

จากนั้นกลับ

มาเอเชียอีก

ครั้ง เดินทางไป

ฮ่องกงเพื่อแสดง

หนังเรื่อง The 

World of Suzie 

Wong คู่กับแนน

ซี กวาน ซึ่งเธอ

แสดงเป็นโสเภณี

สาว พยายาม

จะจับโรเบิร์ต โลแมกซ์ จิตรกรชาวอเมริกันเป็นแขก ทั้งสองพบกัน

โดยบังเอิญบนเรือเฟอร์รี โลกของซูซีวองกลายเป็นหนังฮิตไปทั่วโลก 

แนนซี กวาน แจ้งเกิดจากเรื่องนี้ หลายปีก่อนผู้เขียนเจอะแนนซี 

กวาน ในงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพฯ ถามเธอถึงประสบการณ์ที่

ได้ทำางานด้วยกับวิลเลียม โฮลเดน เธอบอกว่า บิลเป็นคนสุภาพ นิสัย 

อารมณ์ดี ให้ความช่วยเหลือ เอ็นดู แนะนำาเธอเสมอ เพราะเธอเพิ่ง

เข้าสู่วงการนักแสดง 

แวะเข้ามาร่วมวงปิกนิกกับสาวๆ ในสวน

สาธารณะแห่งหนึ่ง ฉากเต้นรำาที่เต็มไป

ด้วยลีลาและความถวิลหาระหว่างวิล

เลียม โฮลเดน กับคิม โนแวก ท่ามกลาง

แบ็กกราวด์เพลง Moonglow ยังคงความ

ประทับใจและพูดถึงจนถึงปัจจุบัน หนัง

จากฝีมือกำากับของโจชัว โลแกน ผู้กำากับ 

South Pacific หลังจาก Picnic วิลเลียม 

โฮลเดน มักใช้ชีวิตอยู่ฮ่องกง บางช่วงก็

แวะมากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมเข้ากล้องถ่าย

ทำาภาพยนตร์เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำาแคว 

แต่หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปฏิเสธที่จะให้ โคลัมเบียยืมขบวนรถไฟเข้า

ฉาก ทางกองถ่ายต้องย้ายไปถ่ายทำาที่ซี

ลอน หรือศรีลังกาในปัจจุบัน

สะพานข้ามแม่น้ำาแคว เล่าถึง

กลุ่มเชลยศึกอเมริกันคนหนึ่งแสดงโดย

วิลเลียม โฮลเดน หนีออกจากค่ายกักกัน

เชลยศึกสัมพันธมิตรที่ญี่ปุ่นสร้างไว้ใน

ป่าที่กาญจนบุรี เชลยศึกเหล่านี้ถูกบังคับ

ให้สร้างทางรถไฟเชื่อมจากไทยไปพม่า 

รวมทั้งสร้างสะพานแห่งหนึ่งให้รถไฟ

ผ่าน หลังสร้างเสร็จเชลยบางคนหนีออก

จากค่าย ปฏิบัติการก่อวินาศกรรมระเบิด

สะพานจึงเกิดขึ้นโดยมี 4 ดาราหญิงไทย

แสดงเป็นชาวบ้านคอยช่วยเหลือ หนัง

เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ โลกที่ลอนดอนใน

วันที่ 2 ตุลาคม 1957 ส่วนกรุงเทพฯ รอบ

ปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน เมื่อ

คืนวันที่ 26 ธันวาคม 1957 สะพานข้าม

แม่น้ำาแควทำารายได้มหาศาลทั่วโลก อีกทั้งได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 5 

รางวัล

หลังจบจากสะพานข้ามแม่น้ำาแคว วิลเลียม โฮลเดน กลับไป

เยี่ยมครอบครัวที่ฮอลลีวูด แล้วกลับไปยุโรป แสดงหนังเรื่อง The 

Key (1958) คู่กับโซเฟีย ลอเรน และเทรเวอร์ โฮวาร์ด The Key 

เป็นหนังสงครามจารกรรมความลับในราชนาวีอังกฤษ บ้านเราตั้งชื่อ

เรื่องว่า กุญแจสวาท ฉายที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน หลังเสร็จสิ้น

การแสดงเพื่อนคนหนึ่งชวนวิลเลียม โฮลเดน ไปเที่ยวแอฟริกา ล่า

สัตว์ที่เคนยา วิลเลียม โฮลเดน กลายเป็นพรานล่าสัตว์ป่า จนกระทั่ง

เมื่อเขาพบช้างแอฟริกาตัวใหญ่ เขาเกิดความสงสาร วางปืน และ

ตั้งใจว่าต่อแต่นี้จะหาสถานที่ทำาเขตสงวน ปลูกป่า เพาะพันธุ์ ไม้ ให้

สัตว์ป่าใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยไม่ได้รับอันตรายจากมนุษย์ วิลเลียม โฮล

เดน กับเพื่อนอีกสองคนเริ่มกว้านซื้อที่ดินผืนมหึมา จ้างคนมาบริ

ปี 1962 โรงถ่ายทเวนตีเซนจูรีฟอกซ์มีโครงการจะถ่ายทำา

ภาพยนตร์เรื่อง The Lion ในแอฟริกา เลือกวิลเลียม โฮลเดนเป็น

ดารานำา เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาแนะนำาให้ฟอกซ์ไปถ่ายทำาส่วนหนึ่ง

ที่ Mount Kenya Game Ranch และที่ดินของเขา หลังจากตกลง

ใจ เขาเสนอให้ฟอกซ์ทำาด้านโพสต์ โปรดักชันในที่ของเขาอีกด้วย โดย

เขาจะลงทุนสร้างห้องแล็บ และนำาเข้าอุปกรณ์เข้ามาใช้ ฟอกซ์ตกลง 

The Lion เล่าเรื่องราวของเด็กสาว ตินา  แสดงโดยพาเมลา แฟรง

กลิน เธอใช้ชีวิตอยู่บ้านในทุ่งกว้าง มีสิงโตเป็นเพื่อน คริสตีน แสดง

โดยคาปูซีน ดาราฝรั่งเศสซึ่งเป็นแม่ เกรงว่าวันหนึ่งลูกสาวเธอจะได้

รับอันตราย จึงเรียกโรเบิร์ต อดีตสามีที่แสดงโดยวิลเลียม โฮลเดน 

มาจัดการ   หนังไม่ทำาเงิน แต่ทำาให้พาเมลา แฟรงกลิน แจ้งเกิดจาก

เรื่องนี้ และคาปูซีนกลายเป็นคนรักของวิลเลียม โฮลเดน

ในเวลาต่อมา ขณะที่อยู่ยุโรปในปี 1962 วิลเลียม โฮลเดน รับ

บทสายลับอเมริกันในหนัง The Counterfeit Traitor ทำาจารกรรมใน

เยอรมนีช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1964 วิลเลียม โฮลเดน กลับ

มาเอเชียอีกครั้ง คราวนี้ที่มลายา แสดงหนังเรื่อง The 7th Dawn 

หนังปฏิบัติการลับของโจรจีนในมลายายุคสงครามเย็น ดาราร่วม

แสดงมี ซูซานนาห์ ยอร์ก กับคาปูซีน ตลอดเวลาวิลเลียม โฮลเดน 

ยังคงเป็นนักดื่มตัวยง หลายครั้งมากองถ่ายทั้งๆ ที่ยังไม่สร่างเมา 

อย่างเช่นช่วงที่กลับมาแสดงกับออเดรย์ เฮปเบิร์น ในเรื่อง Paris 

when it sizzles ในปี 1964 คาปูซีนต้องไปปลุกวิลเลียม โฮลเดน ที่

โรงแรมแล้วพาตัวไปที่กองถ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสอง

อยู่แค่สองปีเศษ คาปูซีนต้องขอเลิกความสัมพันธ์ เพราะทนเขาไม่

ไหว ที่ไม่ยอมเลิกดื่มเหล้า วันหนึ่งขณะขับรถอยู่ที่อิตาลี ใกล้เมืองปี

ซา รถของเขาวิ่งมาด้วยความเร็วสูง เสียหลักพุ่งเข้าชนรถคู่กรณีเสีย

หลัก คนขับเสียชีวิต วิลเลียม โฮลเดน ถูกจับขึ้นศาล ด้วยหลักฐานไม่

ชัดเจน และความสามารถของทนาย วิลเลียม โฮลเดน ถูกภาคทัณฑ์ 

8 เดือน โชคดีที่ไม่ถูกจับติดคุก 

ในปี 1969 วิลเลียม โฮลเดน กลับมาเป็นที่กล่าวขวัญอีกครั้ง

เมื่อเขาถูกผู้กำากับแซม เปคกินปาห์ เลือกมาแสดงในเรื่อง The Wild 

Bunch หนังคาวบอยตะวันตกในบทโจรสูงวัยที่ต้องปรับตัวเข้ากับยุค

สมัยใหม่ ปี 1913 เขาหวังว่าการปล้นครั้งสุดท้ายนี้จะสำาเร็จตามแผน  

หนังประสบความสำาเร็จเกินคาด ทั้งบทบาทการแสดงของดาราทุก

คน ตั้งแต่วิลเลียม โฮลเดน และเออร์เนส บอร์กไนน์ ปีเดียวกัน

นี้ วิลเลียม โฮลเดน มีหนังดรามาถ่ายในยุโรปเรื่อง The Christmas 

Tree กำากับโดยเทอเรนซ์ ยัง   ขณะเดียวกันชีวิตสมรสเริ่มสั่นคลอน 

เพราะตัววิลเลียม โฮลเดน มักไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน ลูกชาย 2 คนต่าง

เรียนหนังสือใช้ชีวิตอยู่ยุโรป โบนัสที่ได้รับคือลูกชายพูดได้หลายภาษา 

วิลเลียม โฮลเดน หย่าขาดจากเบรนดา มาร์แชล ในปี 1971

ปี 1972 วิลเลียม โฮลเดน พบรักอีกคร้ังกับดาราสาว สเตฟานี 

เพาเวอร์ส เธอมีอุปนิสัยคล้ายกับวิลเลียม โฮลเดน ชอบธรรมชาติ รัก

สัตว์ป่า ความท้าทาย เห็นด้วยกับเรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่า เธอเข้ามาช่วย

เหลือ ออกความเห็น หาทุนเพ่ิมเติม ความสัมพันธ์ยืนยาวถึง 9 ปี ทน

นิสัยดื่มจัดของเขาไม่ไหว เลยปลีกตัวออก แต่ยังโทร.คุยกันอยู่เสมอ

ด้านงานแสดง วิลเลียม โฮลเดน ยังคงมีงานแสดงอย่างต่อ

เนื่อง อย่างเช่นเรื่อง Network (1976) รับบทผู้อำานวยการฝ่ายข่าว

ของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง บทนี้ทำาให้เขาได้รับการเสนอชื่อชิงออ

สการ์ดารายอดเยี่ยมฝ่ายชายอีกครั้ง แต่คนที่ได้รับคือ ปีเตอร์ ฟินซ์ 

รับบทพิธีกรข่าวใน Network เช่นกัน หลายเรื่องที่วิลเลียม โฮลเดน 

เป็นหนังเชิงพาณิชย์ อย่างเช่น The Towering Inferno, When time 

ran out, Damien : Omen 2 เขากลับมาแสดงหนังกับบิลลี ไวเดอร์ 

เรื่อง Fedora ในปี 1978 หนังเรื่องสุดท้ายที่วิลเลียม โฮลเดน แสดง 

ได้แก่ S.O.B. ในปี 1981  จากการกำากับโดยเบล็ก เอ็ดเวิร์ดส์ แสดง

กับจูลี แอนดรูว์ส

ช่วงสุดท้ายของชีวิต วิลเลียม โฮลเดน กลับมาซื้อบ้านอยู่ที่

ปาล์มสปริง แคลิฟอร์เนีย เขามีอพาร์ตเมนต์ยูนิตหนึ่งที่เมืองซาน

ตาโมนิกา เขามักจะมาพักที่นี่อย่างเงียบๆ นิสัยดื่มจัดยังคงมีอยู่ วัน

ที่ 12 พฤศจิกายน 1981 หลังจากที่ไม่มีผู้พบเขาออกจากห้องพัก 

โทรศัพท์เข้าไปในห้องก็ไม่มีคนรับ ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์และตำารวจ

จึงตัดสินใจพังประตูห้อง พบวิลเลียม โฮลเดน นอนจมกองเลือดเสีย

ชีวิตบนพื้น พร้อมกับมีพรมรัดตัวอยู่ ขวดวอดกาอยู่ในถังขยะ แพทย์

สันนิษฐานว่าคงดื่มจัด ลื่นหกล้มบนพื้น พยายามมองหาโทรศัพท์ แต่

ทำาอะไรไม่สะดวกเพราะมีพรมมัดตัวอยู่ วิลเลียม โฮลเดน จากไป

ในวัย 63 ปี ศพเขาถูกฌาปนกิจ เถ้ากระดูกส่วนหนึ่งนำาไปโปรยใน

มหาสมุทรแปซิฟิก อีกส่วนหนึ่งนำาไปโปรยในบริเวณทุ่งกว้าง Mount 

Kenya Game Ranch และ Mount Kenya Conservancy หลังจาก

วิลเลียม โฮลเดน เสียชีวิต สเตฟานี เพาเวอร์ส จัดตั้งมูลนิธิ  Wiliiam 

Holden Wildlife Foundation จัดตั้งเป็นอนุสรณ์และดำาเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติในป่าแถบ Mount 

Kenya.

ความวายเป็นเทรนด์ทั่วโลก ปีสองปีนี้เลยมีนิยาย 

ละคร และหนังที่ว่าด้วยรักของคนรักร่วมเพศ หรือรักเพศ

เดียวกันให้ดูกันไม่ขาดสาย รวมถึงในอินเดีย และที่จะพูดถึง

คือ Badhaai Do - บาดได โด แปลไทยอย่างตรงตัวที่สุดว่า 

ยินดีอย่างที่สุด หนังภาษาฮินดีที่ลงโรงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 

เป็นหนังโรงเรื่องแรกหลังโควิดระบาดระลอกสามในอินเดีย  

ตามข้อมูลบอกว่า เป็นภาคสองของ Badhaai 

Ho หนังตลกที่ว่าด้วยการมีลูกหลง ลูกคนใหม่ของสามีภรรยา

สูงวัยที่กลายเป็นเรื่องน่าอาย กลายเป็นขี้ปากชาวบ้าน ทำาให้

ลูกชายวัยรุ่นวัยทำางานขายหน้า ที่ได้

ทั้งเงินและกล่องเมื่อปี 2018 ไม่ได้

มาแบบชีวิตต่อมาของตัวละคร แต่

ต่อกันเพราะธีมที่ว่าด้วยเรื่องเพศ 

พูดให้ชัดคือค่านิยมทางเพศ และ

ภาคนี้ว่าด้วยชีวิตสมรสของคนรัก

เพศเดียวกัน 

แม้ศาลสูงอินเดียจะยกเลิก

มาตรา 377 ทำาให้การรักคนเพศเดียวกันไม่ผิดกฎหมายไปเมื่อ

ปี 2018 แต่ในทางปฏิบัติสังคมอินเดียยังไม่ยอมรับ การมีลูก

หลานรักคนเพศเดียวกัน เป็นเกย์ เป็นเลสเบียน ยังคงเป็น

เรื่องน่าอาย เป็นความอับอายของวงศ์ตระกูล และนั่นคือเหตุ

ที่ทำาให้พระ-นางของเรื่อง ชาร์ดูล ธากูร์ ตำารวจหนุ่มผู้รักการ

ออกกำาลัง กับสุมาน ซิงห์ ครูพละ ต้องปกปิดรสนิยมทางเพศ

ของตัวเองด้วยการแอ๊บ แอ๊บแมน แอ๊บหญิง แล้วชะตาก็นำา

ก็เป็นเพียงภาพลวงในโลกมายา ที่หาดูได้ทางเน็ตฟลิกซ์ค่ะคุณ

ที่รัก   

ปิดท้ายด้วยคำาคมของผู้พิพากษาหญิง ไลลา เซต...The 

right that makes us human is the right to love - สิทธิที่ทำาให้

เราเป็นมนุษย์คือสิทธิจะรัก.  

 

ทั้งคู่มาเจอกัน สติปัญญาฝ่ายชายนำาไปสู่การแต่งงานลาเวนเดอร์ การ

แต่งงานของคู่รักร่วมเพศต่างเพศ เกย์แต่งกับเลสเบียน เพื่อสร้างภาพ

การแต่งงานของคู่รักต่างเพศ ตามค่านิยมประเพณี เพื่อหน้าตา อาชีพ

การงาน สถานภาพทางสังคมของครอบครัวและตัวเอง และที่สำาคัญ 

เป็นฉากหน้าเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตอิสระ ได้ใช้ชีวิตกับคนรักของตัวเอง

หลังจากเจรจา ได้บทสรุปแบบวินวินทั้งคู่ ก็เข้าสู่การแต่งงาน องก์

สองว่าด้วยชีวิตคู่ หลังประตูแฟลตตำารวจ

ที่ใช้ร่วมกัน คือเพื่อนร่วมห้อง แต่นอกห้อง 

ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ครอบครัว 

คือ สามีภรรยา คู่แต่งงานใหม่ที่รักใคร่กันดี  

แล้วเรื่องวุ่นก็เกิดขึ้น สุมานเปิดบ้านพาแฟน

สาวซูมีมาอยู่ด้วย แต่ที่วุ่นหนัก ซูมีต้องย้าย

ออก เพราะภารกิจผลิตทายาทเพื่อสืบสาน

วงศ์ตระกูล ที่ครอบครัวธากูร์ส่งแม่ของ  

ชาร์ดูลดูแลอย่างใกล้ชิด  

ที่เหลือของหนังว่าด้วยการรับมือของชาร์ดูลและสุมาน จะผลิต

ทายาทได้หรือไม่ และพวกเขาจะรักษาชีวิตแต่งงานได้ไหม

คงแนวเดิมของภาคแรก...เป็นตลก เพราะว่าด้วยเรื่องรักของคู่รัก

ร่วมเพศ ก็เลยมาในสไตล์รอมคอม ฉากรักไม่แรงขนาดติดเรต ด้วยภาพ

ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง  ภาพสวีตหวานแบบมิวสิกวิดีโอ ขี่จักรยาน ป้อนข้าว

ป้อนน้ำากับคู่รักของตัวเอง และในฉากรักก็ขัดจังหวะ ด้วยการสร้างภาพ

ทำาหวานใส่กันของสุมานและชาร์ดูล ทำาตัวเป็นคู่รักปกติต่อ

หน้าสาธารณชน ไม่ทำาให้เสียบรรยากาศความหวาน หาก

แต่ทำาให้ไม่หวานจนเลี่ยน และเป็นลูกเล่นที่ทำาให้เรารู้สึกถึง

ความอึดอัด ความปรารถนาที่ประกาศความรักที่มีต่อคู่แท้

ของตัวเอง 

มุกตลกมาครบ ตลกคำาพูด พฤติกรรมเพี้ยน บุคลิกของ

ตัวละคร และตลกสถานการณ์ เปิดและปล่อยมุกคือ ตัวพระ 

ชาร์ดูล ที่รับบทนี้โดย ราชกุมมาร์ ราว ตัวนาง สุมาน รับ

บทโดย ภูมิ เปทเนการ์ รับมุกได้เป็นอย่างดี และทั้งคู่มีเคมี

และเล่นเข้าขากันได้เป็นอย่างดีกับคู่รักตัวจริง จุม ดารัง - ซู

มิ คู่รักสุมาน และกูลเชน เดวานี - กูรู ทนายคู่รักชาร์ดูล ที่

เป็นตัวขโมยซีน คือ ชีบา จัทธะ - แม่ชาร์ดูล และเช่นเดียว

กับเหล่านักแสดงสมทบ ไม่ได้ใหญ่เป็นตัวการ์ตูน แต่เกินไป

เบอร์สองเบอร์ พอให้เห็นว่าเป็นมุกตลก 

ที่หนังอินเดียขาดไม่ได้คือฉากเต้นรำา ใส่เข้ามาได้อย่าง

กลมกลืน ไม่รู้สึกว่าเชย ด้วยการเต้นระบำาในงานแต่งงาน ใน

งานเทศกาล กรณีคือขบวนพาเหรดของพวกรักร่วมเพศในวัน

เกย์ไพรด์ และตามสูตรหนักรัก ใช้เพลงสื่ออารมณ์ บอกเล่า

เรื่องราว มาในรูปของมิวสิกวิดีโอ ยามรัก ยามเศร้า 

เหมือนงานแต่งเหมือนหนังที่ว่าด้วยชีวิตของคนรัก

ร่วมเพศ ทำาให้เราเห็นถึงอคติที่มีต่อพวกเขา เงื่อนไข ข้อ

กำาจัดจากค่านิยมประเพณี ที่ทำาให้พวกเขาต้องปกปิดตัวเอง 

ต้องสร้างภาพเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเองและครอบครัว ที่

เป็นสุดยอดปรารถนาคือ การยอมรับ โดยเฉพาะการยอมรับ

จากครอบครัว ไม่เป็น

ตัวประหลาด ไม่เป็น

ความอับอาย เป็นความ

เสื่อมเสียของวงศ์ตระกูล  

ตามสไตล์รอมคอม บท

สรุปชีวิตรัก ชีวิตแต่งงานของ

ชาร์ดูล-สุมาน มาแบบสมเป็น

งานแต่งวาเลนเดอร์ 

แต่ชีวิตแต่งงานที่เปี่ยม

สุขราวกับอยู่ในทุ่งวาเลนเดอร์ รัชชพร เหล่าวานิช

ก่

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Badhaai Do 

คิดถึง วิลเลียม โฮลเดน (2)
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วงโรคโควิดแพร่ระบาด 

คณะงิ้วถูกระงับการแสดง 

นางเอกงิ้วระดับแถวหน้า

ของเมืองไทยได้พลิกวิกฤตหลังจาก

ตกงาน เป็นโอกาสสร้างช่องทาง

หารายได้เลี้ยงชีพ ด้วยการเปิดร้าน

ขาย “บะหมี่เกี๊ยว ซัวเถา” ใกล้ปากซอย

เทอดไท 22 ย่านตลาดพลู

นางเอกงิ้วรายนี้ชื่อ เจ๊ฮั้ว แซ่ลี้ 

อายุ 52 ปี สาวชาวจีนแต้จิ๋วที่มีถิ่นฐาน

อยู่เมืองซัวเถา เดินทางเข้ามาอยู่ในเมือง

ไทยมานานกว่า 20 ปี สืบสานศิลปะการ

แสดงอุปรากรทั้งบทนางเอกและตัวหลัก

ประสบการณ์ โชกโชนมากว่า 10 ปี โดย

ประจำาอยู่คณะเหล่า หนี่ บ่วง เฮง แต่

พอช่วงโควิดไม่มีงานแสดงก็เลยลองทำา

เกี๊ยวหมูกินตามตำารับที่เคยอยู่เมืองซัวเถา 

เป็นสูตรเกี๊ยวที่ชาวท้องถิ่น

นิยมทำากินกัน ซึ่งมีส่วนผสม

มากกว่าสิบอย่าง

วัตถุดิบหลักก็คือ หมู

สับหมักตามสูตร ผสมด้วย

ต้นหอม ต้นกระเทียม

และเครื่องเทศกลิ่นหอม

ละมุน เจ๊ฮั้วดูแลรักษา

เกี๊ยวสดพวกนี้ดีมาก 

เมื่อมีลูกค้าสั่งถึงจะนำาออก

มาจากตู้เย็นแล้วลวกในหม้อน้ำาร้อนปรุง

ให้ลูกค้า พอไม่มีลูกค้าก็นำาเข้าตู้เย็นอีก 

เพื่อรักษาความสดใหม่ เวลาลวกในน้ำา

เดือดจัดๆ จะได้ไม่เละ เจ๊ฮั้วมีอัธยาศัยดี 

ใจเย็น พูดภาษาไทยได้แต่ไม่คล่องมากนัก

ร้านน้ีเปิดขายได้กว่า 2 ปี เมนูท่ีมีให้

เลือกสั่งตัวหลักคือ บะหมี่เกี๊ยวน้ำาหรือ

แห้ง เกี๊ยวน้ำา และเย็นตาโฟ ก็แล้วแต่

ชอบ ที่เมืองจีนเขากินแต่เกี๊ยวอย่างเดียว 

ไม่มีพวกหมูแดง หมูกรอบ ลูกชิ้นในชาม

ก๋วยเตี๋ยว แต่พอทำาขายในเมืองไทยก็มี

ใส่ลูกชิ้นหมูและเนื้อหมูหั่นเป็นทางเลือก

เพิ่มให้ถูกปากถูกคอลูกค้าคนไทย ส่วน

น้ำาซุปรสชาติอร่อยหอมหวานกลมกล่อม

จากกระดูกหมู ไม่ใส่ผงชูรส น้ำาซุปใส

เช็งๆ ซดแล้วชุ่มคอ สรุปได้ว่าเป็นรสชาติ

เหมือนอยู่บนภัตตาคารแต่จ่ายในราคาริม

ถนน แถมยังหากินได้ยากอีกด้วย

ส่วนเกี๊ยวมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นๆ 

แถมยังใส่มา 5 ตัวแบบไม่กลัวขาดทุน 

กัดเข้าปากแล้วนุ่มมาก มีกลิ่นอะไรสัก

อย่างติดอยู่ในไส้

เกี๊ยว ราคาชาม

ละ 40 บาท 

พิเศษ 50 บาท 

เย็นตาโฟ 50 

บาท เกี๊ยวหมูน้ำา

พริกเผาสูตรทำา

เองสั่งมากินเล่น

อร่อยเพลินลิ้น 

50 บาท ร้านเปิด

ขายทุกวันตั้งแต่  

10 โมงถึง 2 ทุ่ม 

สอบถามได้ที่เบอร์ 

08-9772-0553.

ช่

เจ็ดปีมฤตยูผู้อาเพศเดินในราศีพฤษภกับเมืองรัตนโกสินทร์

ภาพดวงชะตาเดิมเมืองรัตนโกสินทร์

มฤตยูจรย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภ 

เริ่ม 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

--------------------------------------------

ปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจ+ตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกเพื่อ

หลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

ในที่สุดมฤตยูจร (o) เจ้าของภัยอาเพศ-การปฏิวัติใหญ่ที่

เดินอยู่ในราศีเมษทับลัคนาดวงเมืองรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่ต้น

มีนาคม 2559 และ สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ชนิดเรายืนอยู่

ข้างกำาแพงพระนคร เราจะถามตัวเองว่าเมืองมาถึงจุดนี้ ได้

อย่างไร

เช่นการผลัดแผ่นดินหรือเปลี่ยนรัชกาล-การเกิดของ

ขบวนการล้มเจ้า (มฤตยูจรทับพระอาทิตย์ดวงเดิม ๑-ดาวจิตใจ

ของเมือง) ที่ทางกลุ่มมองว่า ล้ำาสมัย หรือ ประชาธิปไตยจ๋า 

แต่คนที่ตามไม่ทันหรือไม่ยอมรับมองว่าเป็นพวก วิตถาร-เมือง 

เศรษฐกิจเป็นอาวุธกดดัน เช่นสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่โผล่ขึ้น

มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

เมืองรัตนโกสินทร์ต้องตีฝ่าเจ็ดปีของสงคราม-การปฏิวัติ

ใหญ่ทางเศรษฐกิจ

เน้นมาที่เมืองรัตนโกสินทร์ ที่ลัคนาสถิตราศีเมษเช่นเดียว

กับโลก

ที่ราศีพฤษภที่มฤตยูจรจะเข้าไปเดินประมาณเจ็ดปีนี้ทาง

โหร คือ ภพที่สอง หรือ กฎุมภะนั้น

ความหมายโดยละเอียดคือที่ราศีพฤษภ เป็นดินแดน

ของเศรษฐกิจ-การทำามาหากิน-ทางได้ทางเสีย-ความมั่งคั่ง

สมบูรณ์-รายได้และความร่ำารวย (หรือจน) ของประเทศชาติและ

ประชาชน-ทรัพย์สินและการเงินของชาติ-สถาบันการเงินต่างๆ-

สถานที่หรือองค์กรที่ดำาเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางการ

เงินและจัดการเกี่ยวกับเงินของชาติ เช่นกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย-การติดต่อแลกเปลี่ยนหรือปริวรรตเงิน

ตรา-พันธบัตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่นธนบัตร

อีกทั้งยังหมายถึงการพูดจา-คารม หรือแปลง่ายๆ หมาย

ถึงเจรจาความเมืองหรือลีลาทางการทูต

จึงในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดในเมืองได้ตลอดเวลานั้น

ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภ คือเมืองจะถูกเขย่าอย่าง

หนักด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ-การทำามาหาได้-ฐานะของประเทศ-

ความมั่งคั่ง

ทั้งนี้ รวมทั้งลีลาการทูตหรือการเจรจาความเมืองด้วย 

ซึ่งข้อนี้ในอดีตเคยพาได้รอดมาแล้วหลายครั้ง รวมทั้งรอบนี้ที่

สงครามเศรษฐกิจจะปะทุเป็นระยะๆ ในเจ็ดปี

วิธีสังเกตอาการจะเกิดของมฤตยูจร

ตลอดระยะเจ็ดปีนี้คาดว่า เมืองจะพบการเปลี่ยนแปลง

ใหญ่ของประเทศในเรื่องเศรษฐกิจ-การเงิน-ความสัมพันธ์กับต่าง

ประเทศ ในระดับ อะไรไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น อะไรไม่เคยพบ

4.00 จะล้ำาสู่ 5.0 ประทับใจที่สุดคือ

รัฐยิงเงินช่วยเหลือตรงไปถึงชาวบ้าน

โดยไม่มีการหักหัวคิว-การเกิดของ

เขตเศรษฐกิจต่างๆ-ระบบขนส่งที่ล้ำา

สมัยผุดเป็นดอกเห็ด เช่นรถไฟฟ้าที่

กำาลังขยายไปต่างจังหวัดที่เป็นเมือง

ขนาดใหญ่ หรือรถไฟรางคู่ หรือรถไฟ

ความเร็วสูง หรือยานยนต์ไฟฟ้า-ต่าง

ชาติที่เคยเป็นทั้งศัตรูหรือมิตรเดินกัน

เต็มเมือง แม้แต่คนของประเทศข้าศึก

ที่เคยทำาไทยเสียกรุง ฯลฯ

ล่าสุดที่ฟันฝ่ากันสาหัสสากรรจ์

แบบอาเพศมากจน เช่นบางช่วงเมือง

เงียบเหงาคล้ายคลุมด้วยสีเทา คนไม่

ออกจากบ้านเหมือนเมืองร้าง บางคน

ถึงตาย บางคนปางตาย ชาวบ้านทำา

มาหากินฝืดเคือง รัฐต้องอุ้มแล้วอุ้มอีก 

คือ ปรากฏการณ์โรคระบาดขนาด

ใหญ่โควิด-19 ก็จะจบลงสำาหรับรอบ

นี้ตั้งแต่ประมาณ 8 กรกฎาคม 2565 

เป็นต้นไปโดยประมาณ (เคยทำานาย

การสิ้นสุดของโควิด-19 ไว้ตั้งแต่

ประมาณปี 2564)

ทั้งนี้เป็นเพราะมฤตยูจร (O) มีกำาหนดย้ายจากราศีเมษ

เข้าไปเดินในราศีพฤษภและจะอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดป ี

เพียงแต่ปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะกลับมาบ้างอีกครั้งราวธันวาคม 

2565-ต้นมีนาคม 2566 (มฤตยูจรเดินผิดปกติ-ข้ามราศี) แต่ก็จะ

เป็นปรากฏการณ์ขนาดย่อมกว่าที่ผ่านมา

เจ็ดปีต่อไปนี้ที่ โลกเต็มไปด้วยบรรยากาศการปฏิวัติใหญ่-

สงครามเศรษฐกิจ

ที่ราศีพฤษภที่มฤตยูจรจะเข้าไปเดินเจ็ดปีนี้ ทางโหร คือ 

ภพที่สอง หรือ กฎุมภะ ความหมายหลักคือเศรษฐกิจและการ

เจรจา (ภพที่สอง-เป็นตัวแทนการพูด-จากตำาราโหราศาสตร์

ปริทรรศน์ ภาคสี่ ภววินิจฉัย-เทพย์ สาริกบุตร)

สำาหรับโลกที่ลัคนาสถิตราศีเมษ เชื่อว่าเจ็ดปีต่อไปนี้ โลก

จะมีการปฏิวัติใหญ่-เกิดสงครามเศรษฐกิจที่บางคราวจะกลาย

เป็นการสู้กันด้วยอาวุธจริงเป็นจุดๆ หรือเกิดสงครามจริงแล้วใช้

เราก็จะได้พบ

โดยแต่ละรอบที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะมีความยุ่งยากเสีย

หาย หากจะดีก็หลังจากยุ่งยากเสียหายก่อน หรือยุ่งยากเสียหาย

แล้วดี (เพราะผลมฤตยูจรเป็นดาวบาปเคราะห์)

ท้ังน้ี สังเกตได้ถึงลางหรืออาการของมฤตยู คือจะมีการ

สะสมพลังของการเปล่ียนแปลงก่อน จนเมื่อได้ท่ีแล้วจะระเบิดพลัง

ของการเปล่ียนแปลงออกมากวาดล้างส่ิงเก่า สถาปนาส่ิงใหม่ข้ึน

มา แล้วสะสมพลังของการเปล่ียนแปลงใหม่เพื่อระเบิดพลังอีกคร้ัง

ฉะนั้น วิธีรับมือกับมฤตยูจรมีทางเดียวเท่านั้นคือ หาก

มีเรื่องใดที่ล้าสมัยชวนอึดอัด หน่วยงานที่รับผิดชอบทาง

เศรษฐกิจ-องค์กร-คณะบุคคลต่างๆ จะต้องเร่ง ชิงลงมือ

เปลี่ยนแปลง เพราะหากไม่เปลี่ยนจะถูกบีบหรือบังคับให้เปลี่ยน 

ถ้าฝืนได้ก็จะตกสมัยไปอย่างเจ็บปวด

ตัวอย่างนำามาก่อนแบบอาเพศทางเศรษฐกิจ คือการ

ประกันโควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ ที่เล่นงานบริษัทที่คิด-ทำาแบบเดิม

ง่ายๆ นึกว่าหมู ต้องเจ็บปวดพลิกเกมอุตลุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับมี โอกาสหลุดจากประเทศกับดักราย

ได้ปานกลาง

ผลของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจรอบนี้คาดว่าจะออก

มาในราวประมาณกรกฎาคม 2572 คือเมื่อมฤตยูจรพ้นจากราศี

พฤษภไปแล้ว เมื่อยืนอยู่ข้างกำาแพงเมืองพระนครเราจะถามตัว

เองว่า-เศรษฐกิจของชาติมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร

และแม้มฤตยูจะเป็นดาวบาปเคราะห์ การปฏิวัติในแต่ละ

รอบย่อมจะมีความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งคนใน

เมืองอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลง 

แต่เพราะมฤตยูในดวงเมืองรัตนโกสินทร์มาจากดินแดน

แห่งโชคลาภและความสำาเร็จ (เกษตรเจ้าเรือนที่สิบเอ็ด-ลาภะ-

ทางสากล) และตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าให้คุณ-ความเข้มแข็งกับ

ดวงเมือง (ราศีมิถุนหรือโยคหน้าลัคนาเมือง) จึงมี โอกาสที่เมือง

ผ่านความยุ่งยากของการปฏิวัติ-สงครามเศรษฐกิจแต่ละศึก

แล้ว ผลจะออกมาดี

สุดท้ายเชื่อว่าหลังจากผ่านเจ็ดปีของการฟันฝ่า-สู้สงคราม

เศรษฐกิจเพื่อพาประเทศหลุดพ้นจากกับดับรายได้ปานกลางไป

สู่รายได้สูง

ตอนต่อไปจะได้คาดหมายว่าเรื่องราวใด-องค์กรใดใน

เมืองที่จะได้ผลกระทบ-และกระทบชิ่งจากเจ็ดปีที่มฤตยูจรจะ

เดินในราศีพฤษภ…โปรดรอติดตาม.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร
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ได้ภายในสมัยประชุมสภาที่กำาลังจะเปิดในวันที่ 22 พ.ค.นี ้ซึ่งถ้า

ที่ประชุมเห็นชอบรายงานดังกล่าว สภาก็จะได้จัดส่งผลการศึกษา

ทั้งหมดไปยังคณะรัฐมนตร ี(ครม.)

ทีนี้มาดูผลการศึกษากันบ้างคณะ กมธ.ชุดใหญ่ได้ตั้งคณะอน ุ

กมธ.ขึ้นมาหลายชุด ที่น่าสนใจคือ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

ศึกษากฎหมายการจัดเก็บรายได้และภาษีจากการเปิดสถานบันเทิง

แบบครบวงจร ที่ม ี“สุทัศน ์ เงินหมื่น” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ เป็นประธาน

โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล สรุปภาพ

รวมก่อนว่า “ไม่มีฝ่ายใดขวาง”

 เพียงแต่มีข้อกังวล และเสนอแนะวิธีการป้องกันก่อนเกิด

ปัญหาตามมาไว้มากมาย ที่ห่วงตรงกันมากที่สุดคือ “การพนัน

ออนไลน์” ที่รัฐจะไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระบบได้เหมือนกับ

กาสิโนออฟไลน ์และการจัดเก็บภาษีจากพนันออนไลน์ทำาได้ยาก

ลำาบาก

นอกจากนี้ยังมี คำาเตือน อีกว่า ถ้าตั้งเป้าให ้“ชาวจีน” 

เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกาสิโนไทยอาจต้องคิดใหม ่ เพราะข้อ

มูลอัปเดตล่าสุด รัฐบาลจีนไม่สนับสนุนส่งเสริมให้คนในประเทศ

เล่นการพนัน ถึงขนาดควบคุมการเดินทางเข้ามาเก๊า และมีการ

มอนิเตอร์คนจีนที่เดินทางไปยังบ่อนต่างประเทศที่มีการขึ้นบัญชี

ดำาไว ้หากไปก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ ดังนั้นไทยต้องคิด

ละเอียด รอบคอบ รอบด้าน มิเช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหม่และ

ใหญ่ของประเทศ

รวมถึงได้มีการเสนอให้ต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้ม

ข้น เทียบเคียงกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้กลาย

เป็นแหล่งฟอกเงิน และให้รัฐจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตั้ง คณะกรรมการกำากับดูแลการพนัน และ คณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาปัญหาสังคมและการเยียวยา โดยมี กองทุนเพื่อแก้ไข

ปัญหาการพนันและการเยียวยา

สรุปคือ การทำาสถานบันเทิงแบบครบวงจรกระทบหลายมิติ

ของสังคม แน่นอนถ้าทำาได้เม็ดเงินจะเข้ากระเป๋ารัฐ แต่สำาคัญที่สุด

ต้องอย่าลืมทำา “ประชาพิจารณ์” ขอมติจากประชาชนทั้งประเทศ

เสียก่อน เพื่อกำาหนดชะตาของบ้านเมืองต่อไป.

แพลตฟอร์มจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล 

เป็นระบบซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการนำาเอาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลแบบใบที่มีจำาหน่ายในปัจจุบันมาสแกนเป็นภาพสลากและ

ชุดข้อมูลสลาก ประกอบด้วย งวดวันที่  งวดที่ ชุดที ่เล่มที่ และ

หมายเลขสลาก นำาเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มจำาหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาล โดยใช้ภาพสลากและชุดข้อมูลสลากเป็นข้อมูลอ้างอิงแทน

สลากฉบับจริง  ฟังเผินๆ แล้วก็เหมือนเป็นวิธีการที่เรียกว่า เกลือ

จิ้มเกลือ ที่ไว้ใช้สู้กับเหล่าบรรดา สลากออนไลน ์และเป็นอีกหนึ่ง

วิธีที่คาดว่าจะช่วยทำาให้ ลอตเตอรี่ ราคาถูกลง 

ตามมาด้วยการเปิดเผยของ นายลวรณ แสงสนิท  อธิบดี

กรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ที่ออกมาระบุว่ารัฐบาลจะจำาหน่ายสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง ในงวดวันที่ 16 มิ.ย.65 โดยเริ่มจำาหน่ายตั้งแต่

เวลา 06.00 น.ของวันที่ 2 มิ.ย.65  เบื้องต้นจะมีการจำาหน่าย

สลากราคา 80 บาท อย่างน้อย  5 ล้านใบ ผ่านตัวแทนราย

ย่อย 1 หมื่นรายในเฟสแรก ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ 1 ใน

แพลตฟอร์มดังกล่าวถึง  5 ใบ และจะมีการเปิดรับสมัครผู้ค้าเพื่อ

ฝากขายสลากบนแอปเป๋าตังระหว่างวันที่ 3-18 พ.ค.นี้ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ค้าที่มีสิทธิ์สมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนจำาหน่าย

ที่มีโควตาสลากอยู่แล้ว 5 เล่ม ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือรายย่อย          

และผู้ค้าที่อยู่ในระบบจองซื้อล่วงหน้า ที่อยู่ในฐานข้อมูลตั้งแต่

ปี 2558 โดยจะเปิดรับสมัครเพียง 1  หมื่นสิทธิ์แบบสมัครก่อน

ได้ก่อน โดยได้รับโควตาทันทีรายละ 5 เล่ม สัญญา 1 ปี และ                                                                             

ไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน สลากจะถูกเก็บไว้ที่กองสลาก เมื่อมีการ

ซื้อขายเกิดขึ้นเงินที่ขายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ค้าทันทีวัน                                                                          

ต่อวัน

ถ้าทำาได้อย่างโปร่งใสไม่มีนอกมีใน หรือ คนกันเอง  ก็นับได้

ว่ารัฐในฐานะผู้คุมเกมลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อจากนี้

จะตัดตอน “นายทุน” ที่เข้ามารับซื้อจากบุคคล มูลนิธิ ผู้ว่าฯ ที่ได้

ลวรณ แสงสนิท
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12 ในประเทศ

าลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำานาจตุลาการ  

หนึ่งในอำานาจสูงสุดของระบอบการปกครอง

ประเทศ แยกจากอำานาจนิติบัญญัติและอำานาจ

บริหาร ทำาหน้าที่ตัดสินคดีความข้อพิพาทต่างๆ 

ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและความยุติธรรม โดยมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำานาจเพื่อความยุติธรรม

ของประชาชน ซึ่งมีพัฒนาการมากว่า  700 ปี ตั้งแต่

สมัยสุโขทัยจวบจนถึงสมัยปัจจุบัน 

ศาลยุติธรรมปัจจุบันม ี3 ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นต้น 

ศาลอุทธรณ ์(รวมทั้งศาลอุทธรณ์ภาค) และศาลฎีกา

ศาลชั้นต้น เป็นศาลที่ทำาหน้าที่พิจารณาพิพากษา

คดีที่เกิดขึ้นในเขตอำานาจ โดยมีการนำาพยานมาสืบต่อสู้

กันเพื่อให้ศาลตัดสินว่าฝ่ายใดแพ้ชนะ ได้แก่ ศาลแพ่ง 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ศาลแพ่งธนบุร ีศาลอาญา ศาล

อาญากรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุร ีศาลจังหวัด ศาล

แขวง และศาลยุติธรรมชำานัญพิเศษ (ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ศาลล้มละลายกลาง ศาลแรงงาน ศาลภาษี

อากรกลาง และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศฯ)

ศาลอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลอุทธรณ์

คดีชำานัญพิเศษ) เป็นศาลทำาหน้าที่พิจารณาพิพากษา

บรรดาคดีที่อุทธรณ์คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลชั้นต้น 

ปกติการพิจารณาจะต่างจากศาลชั้นต้นโดยพิจารณา

จากสำานวนที่มีการสืบพยานกันมาแล้วว่าศาลชั้นต้นรับ

ฟังพยานหลักฐานมาชอบหรือไม ่ไม่มีการสืบพยานต่อสู้

คดีกันอีก

เดิมทีศาลอุทธรณ์มีเพียงศาลเดียวตั้งอยู่ที่

กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาปริมาณคดีเพิ่มขึ้นเป็น

จำานวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายจัดตั้งศาลอุทธรณ์

ภาคขึ้นเพื่อกระจายศาลออกเป็นหลายศาลตามภูมิภาค

ต่างๆ อันจะทำาให้การพิจารณาพิพากษาคดีชั้นอุทธรณ์

เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นใน

ปัจจุบันจึงมีศาลอุทธรณ์รวม 10  ศาล ได้แก ่ศาล

อุทธรณ ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 และปัจจุบันมีศาล

อุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งศาล

ศาลฎีกา เป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเพียง

ศาลเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทำาหน้าที่พิจารณา

พิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของ

ศาลอุทธรณ ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดี

ชำานัญพิเศษ

นอกจากนี ้ศาลฎีกายังมีอำานาจพิจารณาพิพากษา

คดีที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้ศาลฎีกามีอำานาจพิจารณา

พิพากษาด้วย ได้แก่ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมม ี4 ประเภท คือ ผู้

พิพากษา ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ และดะ

โต๊ะยุติธรรม ซึ่งผู้พิพากษาสมทบและดะโต๊ะยุติธรรม

นั้นจะตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ เช่น ศาลเยาวชน

และครอบครัว  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ หรือคดีครอบครัวในบางจังหวัดภาค

ใต้ที่ต้องใช้กฎหมายอิสลาม  กฎหมายกำาหนดให้ต้องมี

ผู้พิพากษาสมทบหรือดะโต๊ะยุติธรรมร่วมเป็นองค์คณะ

พิจารณาพิพากษาด้วย เป็นต้น

ศาลยุติธรรมในสมัยก่อนมีกระจัดกระจายอยู่ตาม

กรมกองต่างๆ ทำาให้ยากต่อการอำานวยความยุติธรรม 

และมีกฎหมายที่ไม่ทันสมัยทำาให้ต่างประเทศสมัยยุค

ล่าอาณานิคมใช้เป็นข้ออ้างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้

คนในสังกัดตนไม่ต้องขึ้นศาลไทย ทำาให้เกิดความเดือด

ร้อนไปทั่ว 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5  ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึง

ได้ทรงปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลโดยมีพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์พระราชโอรส

เป็นกำาลังสำาคัญ และในวันที่ 21 เมษายน 2425 

รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวางศิลาก่อ

พระฤกษ์อาคารศาลยุติธรรมขึ้น  (อาคารศาลฎีกา ถนน

ราชดำาเนิน ปัจจุบัน) แล้วในเวลาต่อมาก็ได้รวบรวมศาล

ต่างๆ มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน จนในที่สุดประเทศไทย

ก็ได้ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเป็นผลสำาเร็จ อัน

เป็นการประกาศเอกราชทางศาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

5 ศาลยุติธรรมจึงกำาหนดให้วันที ่21 เมษายนของทุกป ี

เป็นวันศาลยุติธรรม มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย

และการศาลเผยแพร่ต่อประชาชนตลอดมา. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘วันศาลยุติธรรม’

แซะราก ‘มาเฟียกองสลาก’

โควตาเดิมจนทำาให้ราคาสูง ทำาให้ภาพรวมกลับมาขึ้นตรงกับรัฐ ทั้ง

ระบบ กระดาษ และ ดิจิทัล แม้ไม่สามารถทำาได้แบบถอนราก-

ถอนโคน แต่ก็เชื่อว่าจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปในช่วง 6-10 เดือนต่อจากนี ้

ไม่เท่านั้น สำานักงานสลากฯ กำาลังออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น

สลาก 2-3 ตัวออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำาประชาพิจารณ์ 

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการแก้ไข กม.โดยร่างเป็นพระราช

บัญญัติ นำาเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุด (กม.ระบุให้ขายเป็นใบ) โดยร่าง

ฉบับนี้ยังมีการเพิ่มโทษจำาคุกผู้ขายเกินราคา และการนำาไปรวม

เล่ม 

  ขณะที่โควตาของมูลนิธิ, ผวจ. จำานวน 30 ล้านใบ ได้

ประสานกับมหาดไทยให้มีการตรวจสอบการดำาเนินงานของมูลนิธิ

ต่างๆ ว่าเอาไปจำาหน่ายหรือฝากขายใคร โดยจะมีการขอดูตัวเลข

ทางบัญชีเหล่านี้ด้วย 

แม้ความตั้งใจเบื้องต้นของรัฐบาลคือ แก้ปัญหาหวยแพง 

เรียกคะแนนนิยมคนไทยที่รักในการเสี่ยงโชค แต่เป้าหมายอีก

ประการหนึ่งคือการจัดการกับ นักแสวงหาส่วนต่าง ที่กวาดเงินเข้า

กระเป๋าตุง เตรียมไว้ใช้เป็น กระสุน ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

 ไม่ให้มีแต้มต่อเข้ามาบงการบริหารเก้าอี้ ส.ส.เพื่อใช้ต่อ

รองทางการเมือง ที่สำาคัญยังได้รับผลพลอยได้จากเงินที่ ไหลเข้าสู่

รัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย. 

   

  หยุดความร้อนแรงของการเมืองไว้สักพัก แล้วหันมา

ให้ความสนใจ “การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร” กันเสียหน่อย 

เมื่อแต่ละปีรัฐบาลมีรายจ่ายจำานวนมหาศาล แต่การจัดเก็บราย

ได้เข้ารัฐกลับสวนทาง จึงทำาให้เกิดแนวคิดดึงส่วยมาเป็นภาษ ีทำา

ธุรกิจสีเทาให้ถูกกฎหมาย จะได้เป็นรายได้ให้รัฐอีกทาง

เพราะต้องยอมรับว่า แม้การพนันเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไว ้

แต่ปัจจุบันก็ยังเล่นกันเกลื่อน ผู้มีอำานาจได้เงินใต้ดินจากธุรกิจนี้

อย่างมาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าทำาให้บ่อนขึ้นมาอยู่บนดิน แปลว่า

ผลประโยชน์ตรงนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน

ทว่า มีบางฝ่ายไม่แน่ใจอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย เพราะเกรง

จะทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาสังคมและ

ครอบครัว นั่นจึงเป็นที่มาให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติตั้ง

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถาน

บันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้

และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้

เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบและ

วิธีการดำาเนินการ

จิ้งจกในห้อง “กมธ.บ่อน” ส่งเสียงทักว่า บัดนี้การทำางานของ 

กมธ.ใกล้เสร็จสิ้นเต็มท ีคาดว่าน่าจะเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภา

ดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาด้วยรถไฟไทยแบบธรรมดา 

(กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง) เวลา ๐๖.๕๕ น.ด้วยสนนราคาเพียง 

๓๑ บาทเท่านั้น จากสถานีรถไฟหัวลำาโพง (กรุงเทพฯ)-

พัทยา ทั้งหมด ๒๗ สถาน ีถึงสถานีพัทยาเวลา ๑๐.๓๙ น. เลือก

นั่งด้านขวามือของขบวนที่มุ่งหน้า ลมพัดโกรกเย็นสบายๆ ตลอด

เส้นทาง แต่ถ้าใครจะเลือกนั่งอาบแดดร้อนๆ ก็เลือกนั่งทางฝั่งซ้าย

มือ เรามาเริ่มต้นเดินทางพร้อมกับการจินตนาการไม่รู้จบ Take a  

wish! Let’s sometimes about movies

มีเสียงหวูดคำารามนำาขบวนรถไฟตลอดเส้นทาง ๓ ชั่วโมง

ครึ่ง ตามสไตล์ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจกับสอง

ข้างทางรถไฟที่แปลกแตกต่างกันแต่ละสถานี โดยเฉพาะสถานี

กลางเมืองจะเห็นคนกรุงฯ นำารถมาจอดตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ 

๗ โมงเช้าเพื่อทำางาน การจราจรติดขัด ทุกคนต่างรีบเร่งมาทำางาน

ให้ทันเวลาตอกบัตร แม้ในวันนี้จะเว้นระยะห่างในบรรยากาศที่

คนไทยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดก็ตามที สถานีพญาไท มักกะสัน  

อโศก คลองตัน สุขุมวิท ๗๑ หัวหมาก บ้านทับช้าง ซอยวัดลาน

บุญ ลาดกระบัง พระจอมเกล้าฯ หัวตะเข้ คลองหลวงแพ่ง คลอง

อุดมชลจร เปรง คลองแขวงกลั่น คลองบางพระ บางเตย ชุมทาง

ฉะเชิงเทรา แปดริ้ว ดอนสีนนท ์ พานทอง ชลบุรี บางพระ เขา

พระบาท ชุมทางศรีราชา  บางละมุง พัทยา 

ถ้าหากใครต้องการเดินทางถึงสถานีปลายทางพลูตาหลวง 

ยังมีสถานีพัทยาใต้ ตลาดน้ำา ๔ ภาค บ้านห้วยขวาง ญาณสังวรา

ราม สวนนงนุช ชุมทางเขาชีจรรย์ บ้านพลูตาหลวง รวมเบ็ดเสร็จ 

๓๔ สถานี ถึงเวลา ๑๑.๒๐ น.

การเดินทางโดยรถไฟในช่วงเช้าตรู่ จะเห็นวิถีชีวิตผู้คนตลอด

จนบ้านช่องนิวาสสถานท่ีอยู่ริมทางรถไฟ นกเกาะตามราวสายไฟฟ้า 

นกผกโผบินเป็นกลุ่ม บางคร้ังก็บินเด่ียวโฉบเฉ่ียวมาใกล้หน้าต่าง

รถไฟแบบกล้าๆ กลัวๆ นกส่วนใหญ่จะบิน ๓ ตัวเหินฟ้าไกลลิบๆ 

ธรรมชาติช่วงหน้าร้อนแลเห็นต้นไม้น้อยใหญ่ ผลิดอกสีสดสวยเบ่ง

บาน ส่วนใหญ่เป็นต้นโพ ต้นตะแบก หางนกยูง ทองกวาว จามจุรี  

ชมพูพันธ์ุทิพย์ ทองอุไร เฟื่องฟ้าหลายหลากสี ราชพฤกษ์  ต้นตาล 

ต้นมะพร้าว ดงกล้วย ต้นปริก ต้นปาล์ม มะม่วง  ชมพู่ ฯลฯ

เดินทางด้วยรถไฟไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกิน อุดหนุนพ่อค้า

แม่ค้าที่นำาอาหารหลายชนิดและเครื่องดื่มแช่เย็นมาให้เลือกซื้อหาตาม

สบาย ระหว่างรับประทานอาหารก็ชมความงดงามของธรรมชาติสอง

ฟากนาข้าวเขียวขจีสลับกับคลองชลประทาน นาบางผืนใกล้กับอ่าง

เก็บน้ำา แต่ในบางพื้นที่ห่างไกลน้ำาข้าวยืนต้นตายเฉาให้เห็น ที่สถานี

พานทองมีต้นหางนกยูงสีแสดยืนต้นเบ่งบาน เฟื่องฟ้าสีชมพูสดสวย 

มุมสวยอีกแห่งหนึ่งตามเส้นทางชลบุรี-บางพระ มีภูเขาโอบล้อม ที่นี่

มีหมู่บ้านจัดสรรเต็มพื้นที่ เขาพระบาท-ชุมทางศรีราชา ที่ตื่นตาตื่นใจ

เห็นอาคารเทพรัตน์การุณย์สวยงามโดดเด่น เห็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่

มีสัญลักษณ์สภากาชาดไทยใกล้เขาพระบาทมองเห็นแต่ไกล  มีต้นสัก

ใหญ่น้อยตลอดริมเส้นทางรถไฟ โน่นลิบๆ เห็นค่ายลูกเสือวชิราวุธ 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ ่J City ศรีราชา-อัสสัมชัญ  อยู่ในซอย 

รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา ผ่านมายังสถานีบางละมุงเห็นแนวต้นมะพร้าว

เรียงรายต่อกันเป็นผนังกำาแพง ในอาณาบริเวณนั้นมีรถก๊าซ ปตท.QR 

เป็นจำานวนมากจอดเรียงราย 

กลุ่มเด็กนักเรียนชายวัย ๑๕ หยกๆ ๑๖ หย่อนๆ จำานวน ๕ คน

สวมเสื้อยืดกางเกงหลวมสบายๆ สะพายกระเป๋าเป้เดินทาง มีเด็กคน

หนึ่งบอกว่าเพิ่งสอบเข้าเรียน รร.ดอนบอสโกได้ ก็มาเที่ยวพัทยากับ

เพื่อนๆ มีเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อยืดข้อความ Take a deep  breath 

take a shower watch a  movie clean your room take  sometime 

to yourself เข้ากับบรรยากาศมาเที่ยวกับเพื่อนๆ ช่วงปิดเทอมใหญ่ 

ด้วยการโดยสารรถไฟและมาต่อรถสองแถวเพื่อลงพัทยาใต้ ในขณะที่

กลุ่มครอบครัวมาลงท่าเทียบเรือบาลีฮายเพื่อข้ามเรือไปเที่ยวเกาะล้าน

พัทยา มีคำาขวัญ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน 

จักสานด ีประเพณีวิ่งควาย” พัทยาเป็นชายหาดตากอากาศยอดนิยม

อันดับ ๑ ของภูมิภาค เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้คนนับล้าน

จากทุกทวีปเข้ามาสัมผัส พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาด

จอมเทียน บริเวณพัทยาเหนือมีโรงแรมหรู พัทยากลาง พัทยาใต้เป็น

จุดธุรกิจผู้คนหนาแน่น หาดจอมเทียนห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต ้

๔ กม. มีเขาพระตำาหนักยอดเขาสูงที่สุดอยู่ในบริเวณนี้ ตั้งอยู่ระหว่าง

หาดจอมเทียนและพัทยาใต ้หาดจอมเทียนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มยุโรป สงบเงียบในการเล่นน้ำา นอน

อาบแดดมีความเป็นส่วนตัว มีถนนเลียบหาดยาวถึง ๖ กม.

ในช่วงน้ีพัทยาจะมีการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา

วันท่ี ๒๒ พ.ค. จึงมีรถเปิดลำาโพงตระเวนหาเสียงเลือกต้ังไปตามท้องถนน 

แผ่นปลิวโปสเตอร์เกลื่อนเมือง เพื่อจะบอกชื่อเสียงเรียงนามผู้สมัครมาก

หน้าหลายตาท้ังหน้าเก่าและหน้าใหม่ ท่ีคุ้นเคยกันคือนายกแป๊ะ-สนธยา คุณ

ปล้ืม ท่ีเคยเป็น รมว.วัฒนธรรมมาก่อน จะมาลงสนามการเมืองท้องถ่ินด้วย 

ตี่หรือศิริลักษณ์ ศรีเพริศ ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอม

เทียน หมายเลข ๐๕๗ ซอย ๑ สวมเสื้อยืดข้อความ sport เล่า

ว่า ทำาอาชีพนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม ่เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูก อยู่

เยื้องกับซอย ๑ โรงแรมซันไลท ์“พ่อแม่บุกเบิกอยู่กันตั้งแต่สมัย

มิตร ชัยบัญชา มาถ่ายทำาหนังอินทรีแดงและประสบอุบัติเหตุตก

เครื่องบินเสียชีวิตที่โค้งดงตาล มีการสร้างศาลเพียงตาไว้ที่นี ่

เราทำางานอย่างน้ีต้องดูฟ้าดูฝนทิศทางลมให้เป็น  ทะเลดุ บาง

คร้ังท้องฟ้าขาวโพลนหอบพายุหมุนมาด้วย ทะเลหอบร่มไปหมด ถ้า

พายุพัดมาเป็นลูกๆ เราต้องไล่ตามเก็บร่มซ่อมร่ม ร่มสีน้ำาเงินกรอง

แสงได้ ร่มพลาสติกกันฝนได้ สมัยก่อนนีเวียนำาร่มมาแจก แต่ตอน

น้ีซ้ือร่มจ้างเขาซ่อมมาใช้เอง ตื่นแต่ตีห้ามากางร่มเตียงผ้าใบเตียง

สนามไว้ก่อน กว่านักท่องเท่ียวต่างประเทศจะเข้ามาก็สิบโมงไปแล้ว 

แต่เตียงพร้อมต้ังแต่เช้ามืดน่ัง ๔๐ บาทได้ท้ังวันจนถึงสองทุ่ม ส่วน

เตียงสนาม ๑๐๐ บาทน่ังๆ นอนๆ อาบแดดได้ท้ังวัน”

ตี่เล่าว่า “เราอยู่กับธรรมชาติ กระรอกที่นี่มีเป็นร้อยตัว  

เชื่องมากๆ มากินผลไม ้ถั่วต้มกับมือเรา ไม่ทำาอันตรายใคร เราก็

แขวนมะพร้าวไว้ให้มากิน กระรอกเข้ามาอยู่เยอะ  หนูก็หายไป 

นักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์จะมาเป็นกลุ่มๆ รายนี้เกษียณอายุแล้ว 

กลับนอร์เวย์ไป ๒ เดือนเพื่อฉีดวัคซีนแล้วกลับมาเมืองไทย เขา

รู้จักเมืองไทยเกือบทุกซอกทุกมุม จนฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่ไม่ยอม

พูดภาษาไทย เขาชอบนอนเตียงผ้าใบสบายๆ ลงเล่นน้ำาเกือบทั้งวัน 

ส่วนอาหารการกินเขาจะกินอาหารฝรั่งในโรงแรม 

ช่วงสงกรานต์นักท่องเที่ยวเยอะมากๆ ทุกอย่างขายดิบขาย

ดี พัทยาเงียบมา ๒ ปีแล้วเพราะโควิด นี่ก็หวังว่าวันกรรมกร May 

Day จะมีคนมาเที่ยวเยอะแยะ” 

 สองพ่อลูกชาวอเมริกันมาน่ังเตียงผ้าใบ พ่อส่ังเบียร์ลาวและ

อาหาร ส่วนลูกชายวัยรุ่นสวมเส้ือยืดข้อความ Elliot21 ลงเดินเหยียบ

ทรายตามชายหาด น่ังๆ นอนๆ กันอยู่กันพักใหญ่ก็กลับ ถามได้ความ

ว่าเป็นคนอเมริกันมาทำางานเมืองไทยท่ีจังหวัดมุกดาหาร ครอบครัว

คนไทยส่วนใหญ่จะผลัดกันลงเล่นน้ำาทะเล เด็กๆ บางคนชอบหาปูม้า  

พ่อใจดีกางร่มให้ลูกๆ สนุกสนานกันริมชายหาด

เป็นท่ีสังเกตว่ามีอาชีพแปลกๆ ริมชายหาด คนใช้เครื่องมือเหมือน

กับการดูดฝุ่นในทราย มีอาชีพหน่ึงคือการร่อนทอง ของมีค่าริมชายหาด

เผื่อฟลุก เนื่องจากนักท่องเท่ียวลงเล่นน้ำาแล้วทรัพย์สินของมีค่าสร้อย

คอสร้อยคอมือ แหวนตกหล่นลงทะเล ถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วในวันน้ัน

ใครท่ีไม่ชอบเล่นน้ำาให้เหนียวเหนอะตัว ก็สามารถเดินเล่นรับ

ลมทะเลตามชายหาดชมธรรมชาติโค้งดงตาล หาดจอมเทียน ชมป้าย

โฆษณา BB house The best  bed Pattaya Dong Tan Beach “จะ

ตื่นจะหลับก็อยู่กับทะเล เล่นน้ำาได้ดังใจฝัน” Sunlight  seafood 1984 

โรงแรม Sunlight หรือน่ังชมนักเล่นสกูตเตอร์ท่ีชำานาญ การเล่นว่าว

ริมชายหาด หลายหลากกิจกรรมในวันธรรมดาและวันหยุดพักผ่อน... 

วันธรรมดาโดยสารรถไฟไทยเพียง ๓๑ บาทไปเที่ยวพัทยา

ชมวิถีชีวิตผู้คนมุมสวยๆ หลากอารมณ์

ศ

สุทัศน์ เงินหมื่น

เ

พนันออนไลน์
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13สิ่งแวดล้อม

4

อาชีพให้กับชุมชน อาทิ ชุมชนตำาบลโคกสะอาด ตำาบลโนนศิลา

เลิง จ.กาฬสินธุ ์ตำาบลแดงใหญ่ ตำาบลบ้านเป้า จ.บุรีรัมย์ และ

ตำาบลบ้านกอก จ.อุบลราชธานี ที่ประชาชนมีอาชีพคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 

หัวใจสำาคัญ MOU ครั้งนี้ วางแนวทางปฏิบัติชัดเจน 

โดยให้ท้องถิ่นควบคุมการเผาในที่โล่งและให้ประกอบกิจการ

ถอดแยกอย่างถูกต้อง, จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุน

เครื่องจักรบดย่อยสายไฟเพื่อใช้คัดแยกทองแดงแทนการเผา, 

ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายที่เกิดจากการเผาสายไฟและขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ ห้ามการเผาสายไฟในที่โล่งอย่างเด็ดขาด 

ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาท, ให้ผู้ประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า

และโรงงานรีไซเคิลทองแดงส่งขายทองแดงที่ได้จากการเผาที่รับ

ซื้อหรือมีครอบครองไว้ภายใน 60 วัน และให้ยกเลิกการรับซื้อ

ทองแดงจากการเผาอย่างเด็ดขาดต่อไป และผู้ที่มีสายไฟขนาด

เล็กให้ระบายไปสู่โรงงานหลอมทองแดง

ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีถือว่าเป็นขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีวัสดุมีค่า สามารถนำามาผ่านกระบวนการ

รีไซเคิลสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า พระเอกของงานนี้ คือ 

ทองแดง เมื่อรีไซเคิลหรือหลอม จะฟื้นคืนชีพกลายเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจก่อสร้าง เครื่องจักร และยาน

ยนต์ แต่วิธีการให้ได้มาต้องถูกต้อง ถ้าเผาจะสร้างมลพิษซ้ำาเติม

สิ่งแวดล้อม จาก MOU โรงงานรีไซเคิลยืนกรานไม่รับซื้อวัสดุมี

ค่าจากการเผาซาก

หนึ่งในภาคีเครือข่าย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน

บริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ

ครั้งนี้เกิดประโยชน์มาก เนื่องจากการเผาสายไฟก่อให้เกิดมลพิษ

ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวงษ์พาณิชย์มีเครือข่ายทั่วประเทศไทย 2,222 ราย ภาพ

รวมรีไซเคิลวัสดุต่างๆ 2.5 ล้านตันต่อปี เราจะดำาเนินการหยุดไม่

รับซื้อทองแดงที่มาจากการเผาเด็ดขาด 

“ลักษณะทองแดงที่มาจากการเผาจะเกิดสนิมเขียวจาก

การใช้น้ำาราด วิธีการนี้สะดวกและไม่มีต้นทุนค่าแรงการปอกสาย

ไฟ แต่อีกมุมสร้างมลพิษอากาศ มีสารอันตราย ทำาลายต้นทุน

สิ่งแวดล้อม ซึ่ง MOU นี้ ทั้งกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป และสมาคม

การค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ถือเป็นตลาดใหญ่ ประกาศ

เจตนารมณ์ชัดเจนหยุดรับซื้อ ก่อนหน้านี้มีปริมาณการรับซื้อ 

3,000 ตันต่อปี มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท แม้หยุดซื้อก็ไม่มี

ปัญหา เพราะยังมีการถอดแยกอย่างถูกต้อง ซึ่งคุณภาพและ

ราคารับซื้อดีกว่าทองแดงจากการเผาอีกด้วย ตกกิโลกรัมละ 310 

บาท ก็จะสนับสนุนความรู้ให้ชุมชน ซาเล้ง” ดร.สมไทยกล่าว 

นอกจากนี้ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ระบุจะเร่ง

ทำาความเข้าใจและติดป้ายหยุดรับซื้อทองแดงจากการเผา  และ

ป้ายประกาศไม่รับซื้อทองแดงผิดกฎหมายจากการโจรกรรม 

ขณะเดียวกันสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคจะดำาเนินการตรวจสอบ

กิจการคู่ขนานกันไป นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่ม

ออกเทศบัญญัติท้องถิ่นห้ามเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมใน

อนาคตสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำาคัญในการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้นประเทศ คือกลไกและมาตรการ

ของภาครัฐ โครงสร้างภาษีที่ไม่เอื้อต่อการประกอบกิจการร้าน

ขายของเก่า โรงงานรีไซเคิล และกฎหมายผังเมืองที่ไม่อนุญาต

ให้ตั้งโรงงานรีไซเคิลในเมือง ซึ่งล้าสมัย และไม่เอื้ออำานวยต่อ

การรวบรวมจัดส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากภาครัฐส่งเสริมภาค

เอกชนดำาเนินการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มที่ แผ่นดิน

ไทยจะสะอาดปราศจากมลพิษ.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ากปัญหาการลักลอบเผาและจัดการเศษซากอุปกรณ์

ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องในหลายพื้นที่

ของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและ

มลพิษทางน้ำา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 มีบทเรียนกรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตำาบลโคกสะอาด 

จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านประกอบอาชีพหลักถอดแยกซาก

คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องยนต์ โทรศัพท์

มือถือ สูดดมสารอันตรายและสัมผัสกับขยะอิเล็กทรอนิกส์

โดยตรง ตรวจพบสารตะกั่วในเลือด เสี่ยงเจ็บป่วยล้มตายด้วย

โรคมะเร็งเม็ดเลือด จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งช่วยเหลือ

ก่อนสายเกินแก้ 

แม้จะมีกฎหมายควบคุมการถอดแยกซากไม่ถูกต้อง

เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบังคับ

ใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบยังไร้ประสิทธิภาพ ส่วนร่างพระราช

บัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .… ซึ่งจะเป็นกฎหมายควบคุมดูแลกำาจัด

ซากยังไม่มีทีท่าว่าจะคลอด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมนำาเสนอร่าง 

กม.ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขณะที่ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษรายงานปี 2564 ปริมาณ

ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นกว่า 435,000 ตัน แต่ถูกเก็บ

รวบรวมไปกำาจัดอย่างถูกต้องเพียง 70 ตันเท่านั้น สะท้อนขยะ

อันตรายปริมาณมหาศาลที่สะสมกลายเป็นระเบิดเวลาชุมชน

และสิ่งแวดล้อม 

วิกฤตนี้มาสู่ความพยายามแสวงหาความร่วมมือในการ

หยุดยั้งมลพิษจากการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจัง

ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การไม่รับซื้อ

วัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ทส. และภาคีเครือ

ข่าย จำานวน 118 แห่ง ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านรับซื้อ

ของเก่า ศูนย์รับซื้อ โรงหลอมโลหะ โรงงานรีไซเคิลทั่วประเทศ 

สมาคมซาเล้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานพิธี 

จ

องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ ร้องตรวจสอบปางช้างอยุธยา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection 

เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้

ดำาเนินการตรวจสอบวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัด

หยุดซื้อ‘ทองแดงเผา’ตัดวงจรมลพิษ‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’

พระนครศรีอยุธยา หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข่าว

สาธารณะเกี่ยวกับการทำาร้ายช้างชื่อ ‘พลายจันเจ้า’ ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของปางช้างแห่งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ตลอดจนตรวจสอบปางช้างที่เกิดเหตุ

วา่มีใบอนญุาตประกอบกจิการและดำาเนนิงานตามมาตรฐานดา้น

สวัสดิภาพช้างตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมทั้งเรียก

ร้องให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ควรเร่งพิจารณา ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ 

ฉบับภาคประชาสังคมโดยเร่งด่วน 

เพราะจะสามารถช่วยแก้ไขและ

ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพช้างได้

อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ  ศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร

พิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.

worldanimalprotection.or.th

‘คอนเสิร์ตโตโน่’ ชวนบริจาคเพื่อเต่า

ทะเล

จาก “Tono and The Dust Live For Life #เล่นเปลี่ยน

โลก” เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์การกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูป

แบบ จัดแสดงสดผ่าน Live Stream ในวันที่ 22 เมษายน 2565 

ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของ “เครือซีพีร้อยเรียงความดี” 

และยังเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

และปลูกจิตสำานึกให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร

ทางทะเลไทยให้ยั่งยืน พร้อมชวนคนไทยช่วยกันบริจาคระดม

ทุนช่วยเต่าทะเลไทย ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2565 

โดยสามารถบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางการบริจาค “เทใจดอท

คอม” หรือ https://taejai.com/th/ หรือบริจาคโดยโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (อิตัลไทย 

ทาวเวอร์) ชื่อบัญชี มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อ

โครงการเทใจ เลขที่บัญชี 098-8-53347-5 นับเป็นอีกหนึ่ง

ช่วงเวลาสำาคัญที่ทุกคนสามารถร่วมกันทำาให้ โลกใบนี้น่าอยู่

อย่างยั่งยืน

กฟผ.-อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือลดก๊าซเรือนกระจก

กฟผ. และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 

จำากัด เดินหน้าจัดเต็มส่งเสริมตลาดธุรกิจพลังงานสี

เขียวผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ Carbon 

Neutrality นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้

ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามสนับสนุนการใช้และ

เข้าถึงพลังงานหมุนเวียนด้วยการส่งมอบใบรับ

รองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.Ichiro 

Sakakura กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะ

โต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด หลังจากมีการตกลงสนับสนุน 

REC จำานวน 160,000 RECs กับ กฟผ. ณ อาคาร 50 ปี 

สำานักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี.

คพ.ยอมรับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ดำาเนิน

การไม่ถูกต้องยังมีข้อจำากัด ไม่ประสบความ

สำาเร็จเท่าที่ควร นำามาสู่ MOU นี้ ผู้ประกอบการ

ยินดีร่วมมือไม่รับซื้อวัสดุมีค่าที่มาจากการเผา 

“การหยุดมลพิษเริ่มจากผลิตภัณฑ์

ทองแดงที่มาจากการเผาสายไฟ เพราะ

การไม่รับซื้อจะเป็นการตัดวงจรการเผาที่ดี

ที่สุด เป็นการใช้ความร่วมมือแทนการบังคับใช้

กฎหมาย พร้อมกันนี ้ผู้ประกอบการจะร่วมเป็น

หูเป็นตาไม่ให้มีการแตกแถว ไม่ให้ยังมีการแอบ

ซื้อ ถ้าผู้ประกอบการร่วมมือกันจะไม่มีผู้เผา” 

นายอรรถพลกล่าว 

ภายใต้ MOU นี้ อธิบดี คพ.ย้ำาจะมีความ

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นต่อเนื่องที่จะสนับสนุน

ชุมชน ผู้ถอดแยกในเรื่ององค์ความรู้ เครื่อง

มือ เทคโนโลยี เพื่อให้การประกอบกิจการถอด

แยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นห้ามเผาในที่โล่ง ออกข้อบังคับการประกอบกิจการที่ถูกต้อง

แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 จากการเผา ป้องกัน

มลพิษอากาศและการแพร่กระจายสารอันตรายที่กระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้ถอดแยกและประชาชน 

ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะซักซ้อมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และสนับสนุนการยกระดับ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

ว่า ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากของเสียต้องเร่งดำาเนินการ ซึ่งการ

ประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการกองทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำาให้สารเคมีและโลหะ

หนักจากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ปนเปื้อนลงสู่พื้นดิน เมื่อดินปน

เปื้อนถูกชะด้วยน้ำาฝนและไหลตามทางน้ำาไปสะสมในพื้นที่ หรือ

แหล่งน้ำาธรรมชาติ หรือตะกอนดิน ทำาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรม การเผาสายไฟ โฟม และพลาสติก ทำาให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศแพร่กระจายไปตามลม ส่งผลต่อชุมชนข้างเคียง 

สำาหรับผู้ถอดแยกเองมีความเสี่ยงได้รับไอระเหยสารเคมีหรือฝุ่น

ที่ปนเปื้อนโลหะหนักอันตรายเข้าสู่ร่างกาย

จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อธิบดี 

การเผาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในที่ โล่ง ก่อมลภาวะ และผิดกฎหมาย

ทองแดงจากการเผานำามาสู่ปัญหามลพิษ

ซากอิเล็กทรอนิกส์สามารถรี ไซเคิลได้ 

ทองแดงแกะจากมอเตอร์ ไดนาโม

บรูณาการความรว่มมอืยบัยัง้มลพษิขยะอเิลก็ทรอนกิส์
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ในหลวงเสด็จฯ

นาวาอากาศเอกพฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับ

กองบิน 21 พร้อมข้าราชการและประชาชน 

เฝ้าฯ รับเสด็จ

 ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรง                                                                   

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำาลอง) พระ

ประธานอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ออก                                                                        

จากพระอุโบสถไปยังพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่

อินทร์แปลง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ

ประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์

แปลง” ทรงกราบ ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์

ถวายศีลจบ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ผู้

อุปถัมภ์ โครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้า

ใหญ่อินทร์แปลง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย

หนังสือมหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นางฐาปณี สิริวัฒนภักดี เตชะเจริญ

วิกุล ผู้อุปถัมภ์ โครงการก่อสร้างพระวิหาร

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายหนังสือมหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อมา 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี กราบบังคมทูลรายงานความ

เป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฉัตร 

“พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานฉัตร ทรงพระ

สุหร่าย และทรงเจิมท่ีกำาพูฉัตร ทรงถือสาย

สูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธาน

พระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”

 เจ้าหน้าที่กว้านฉัตรขึ้นประดิษฐาน

เหนือพระประธานพระวิหาร พระสงฆ์เจริญ

ชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย 

ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จฯ ไปทรง

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 

ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก 

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นาย

สิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิก

ผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 

ตามลำาดับ  แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้า

เครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ 

เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม ประธานโครงการก่อสร้างพระ                                                                     

วิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ถวายพระ 

พุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำาลอง) 

เนื้อทองเหลืองขัดมันปู ขนาดหน้าตักกว้าง 

9 นิ้ว จำานวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ 

นิสโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ถวาย

พระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อทองคำา 

และถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง 

เนื้อทองคำา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี

 เสด็จฯ ออกจากพระวิหาร ทรงเยี่ยม

ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง 

“ทรงพระเจริญ” และโบกธงชาติ ธงพระ

ปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย 

ส.ท. ด้วยความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และแย้ม 

พระสรวล ราษฎรที่เฝ้าฯ ต่างปลื้มปีติที่ ได้

ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด เมื่อสมควรแก่

เวลา ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออก

จากวัดมหาวนาราม ไปยังท่าอากาศยาน

ทหารกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ประทับ

เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่ง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

นับต้ังแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุ ทธศั กราช 2562 พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินมายัง

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งที่สอง หลัง

จากที่เคยเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงถวาย

ผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำาเภอ

วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงถูกสร้าง

ขึ้นเมื่อปี 2350 มีศาลาครอบองค์พระไว้  

เพื่อป้องกันแดดฝน ได้ปฏิสังขรณ์ปรับปรุง

ตัวศาลาเรื่อยมา ในปี 2550 พระเทพกิตติ

มุนี เจ้าอาวาสขณะน้ัน เห็นว่าศาลาที่สร้าง

และปรับปรุงที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2485 นั้นมี

สภาพทรุดโทรม อาจเกิดความเสียหายต่อ

องค์พระ และเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนิกชน

ที่เข้ามากราบสักการบูชา จึงดำาริให้สร้างพระ

วิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ที่มีความ

มั่นคงแข็งแรง สวยงามตามสถาปัตยกรรม

ทางอีสาน โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์                                                                  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธาน

โครงการก่อสร้างพระวิหาร และมีพระครู

สารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนารามรูป

ปัจจุบัน เป็นประธานดำาเนินการก่อสร้าง

พระวิหาร เพื่อประดิษฐานพระประธานคือ 

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ที่สร้างมาต้ังแต่ปี 

2349-2350 พระวิหารแล้วเสร็จในปี 2563 

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 250,000,000 

บาท โดยเป็นเงินที่พุทธศาสนิกชนบริจาคเพื่อ

จัดสร้าง

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธ 

รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราช 

ธานี ศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนโดย

ทั่วไปเป็นเวลามาช้านาน ซึ่งประดิษฐานอยู่

ในพระวิหารหลังนี้ 

ในการนี้  โดยดำาริของเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หน

กลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เห็นควร

ดำาเนินจัดสร้างฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น ถวาย

องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อเป็นพุทธ

บูชาในพระพุทธศาสนาสืบไป.

‘พิธา’

ให้ผู้สมัครได้ทดลองงาน ซึ่งคิดว่าเป็นการ

ทำางานในพื้นที่อย่างเข้มข้นมากขึ้น  ประกอบ

กับการทำางานในสภาของ ส.ส. ก็จะเป็นการ

ทำางานที่คู่ขนานกันไป แต่ก็จะเน้นทำางานใน

พื้นที่มากขึ้น”

เขากล่าวว่า จุดแข็งของพรรคก้าวไกล

คือความหลากหลายของว่าท่ีผู้สมัครท่ีเป็น

ตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากหลายกลุ่ม

จริงๆ ทั้งกลุ่ม LGBTQ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึง

คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและคนที่

ไม่มีประสบการณ์มารวมกันอยู่ 

เมื่อถามถึงกระแสนายกรัฐมนตรี

สำารองที่มีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

นายพิธากล่าวว่า ตั้งระบบรัฐสภานายก

รัฐมนตรีควรที่จะเป็น ส.ส.และคนที่เป็นแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ ได้สัญญากับประชาชน

ไว้ในช่วงการเลือกตั้ง ส่วนนายกรัฐมนตรีจะ

เหมาะสมหรือไม่ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรก็ยังมีเรื่องที่ค้าง

คาใจที่ตนคิดว่าประชาชนจำานวนมากยังไม่

ได้รับข้อชี้แจง ทั้งเรื่องของป่ารอยต่อและ

เรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งก็ต้องมีการชี้แจง

เมื่อถามว่า ถ้าเกิดมีการปลดล็อกให้มี

นายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามาได้ นายพิธาจะ

ลงหรือไม่ นายพิธากล่าวว่า ไม่ เพราะตนทำา

ตามระบบที่รัฐสภาเป็น สถานการณ์การเมือง 

เศรษฐกิจ ต้องรักษาระบบเอาไว้ให้มั่น ต้อง

มาจากประชาชน และมีความชอบธรรม

ด้วย ถ้ามาโดยไม่มีความชอบธรรม ตนว่าซู

เปอร์แมนเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะบริหาร 

และมีภาวะผู้นำาที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง

ประเทศได้

ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ

พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การเตรียมพร้อมเรื่อง

ว่าที่ผู้สมัครและการจัดตั้งตัวแทนภาคประจำา

จังหวัด เราเดินหน้าใกล้ครบ 400 เขตแล้ว 

ซึ่งตั้งแต่ปีสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา เรามีการ

อบรมและเตรียมพร้อมว่าที่ผู้สมัครไปแล้ว 9 

ครั้งทุกภูมิภาค รวมถึงปรับกองอำานวยการ

เลือกตั้ง ทีมงาน อีกทั้งปรับการสื่อสารของ

พรรค โดยจะแจ้งในที่ประชุมใหญ่ในการปรับ

เรื่องทีมโฆษกพรรคด้วย ท้ังน้ี บัญชีแคนดิเดต                                                               

นายกรัฐมนตรีเราเสนอหัวหน้าพรรคเพียง

คนเดียว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีท่ีมีความ

พยายามปั่นกระแสเรื่องนายกรัฐมนตรี

สำารอง หรือนายกฯ คนนอก ว่า อยากขอร้อง

ว่าไม่ว่ากลุ่มไหนหรือใครก็ตาม หยุดสร้าง

ความสับสนเรื่องนี้ ได้แล้ว อยากให้เพลาเรื่อง

การเมืองลงบ้าง มาช่วยรัฐบาลทำางานให้

ประชาชนจะดีกว่า

“ยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอย่าง

แน่นอน เพราะท่ีผ่านมานายกฯ บริหาร

ประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ ได้ทำา

อะไรผิด โดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลนั้น มั่นใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่าน

นายกฯ สามารถชี้แจงฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น

อย่างแน่นอน”

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า เรื่องนายกฯ 

สำารองหรือนายกฯ คนนอกนั้น แทบจะเป็น

ไปไม่ได้เลย รัฐธรรมนูญเองก็ระบุชัดว่าต้อง

มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก่อน 

ไม่ใช่จะเสนอใครขึ้นมาก็ได้ นอกจากนี้ วันนี้

ไม่ว่าจะพรรคไหน ต่างเฝ้ารอให้กฎหมายลูก

รีบผ่านความเห็นชอบของสภาโดยเร็วที่สุด

ทั้งนั้น ดังนั้น จึงไม่มีความจำาเป็นใดๆ เลย

ที่จะต้องสร้างกระแสปั่นป่วนจนกระทบต่อ

การพิจารณากฎหมายลูกให้ต้องผ่านสภา

อย่างล่าช้า วันนี้เรื่องนายกฯ สำารองหรือ                          

นายกฯ คนนอกจึงไม่ใช่ทางออก และเป็น

เรื่องที่ ไม่ถูกจังหวะ ไม่ถูกเวลา ซ่ึงนอกจาก

จะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้

กับประชาชนแล้ว จะยิ่งสร้างความสับสนให้

กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำา

นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล รองโฆษก

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) โพสต์เฟซบุ๊กชี้

แจงกรณีเมื่อวันที่ 29 เม.ย. หลังจากประชุม

สามัญประจำาปี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ได้มา

ตอบข้อซักถามเรื่องนายกฯ คนนอก ท่ีมีผู้

สื่อข่าวถามความคิดเห็น ท่านได้มีการกล่าว

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีนั้น เนื่องจากลุงป้อมเป็นบุคคล

ต้นแบบของการทำางาน  การทุ่มเทเสียสละ

เพื่อบ้านเมือง และเป็นที่เคารพรัก ประชาชน

ให้การยอมรับ จึงเหมาะเป็นนายกฯ นั้น 

พล.อ.วิชญ์ระบุเป็นทางความคิดเห็นส่วน

ตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การปฏิบัติใน

ส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทย การที่จะชู

ใครเป็นนายกฯต้องฟังเสียงจากประชาชน

เท่านั้น ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะร่วมเสนอชื่อ 

เพราะเปรียบเสมือนคนไทยเป็นเจ้าของพรรค 

ศท.ด้วย

ดังนั้น พรรคต้องชูนายกฯ ที่ประชาชน 

แวดวงการเมือง สังคม ธุรกิจ ยอมรับได้

ว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะมาบริหาร

ประเทศ พัฒนาประเทศได้จริง

ท่ีห้องวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พรรค

กล้าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 

โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรคกล้า และสมาชิกพรรคเข้าร่วมงาน  

โดยไฮไลต์การประชุมครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัว

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี 

ด้านเศรษฐกิจ สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะ มาเป็นประธานยุทธศาสตร์และ

นโยบายพรรคกล้า

นายกรณ์ ได้เปิดตัวคณะกรรมการ

เศรษฐกิจ โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ                                                           

อดีตรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ เข้ามาเป็น

ประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค 

โดยมีตนและนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรค ทำาหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา

ทีมเศรษฐกิจต่อไป ส่วนนายวรวุฒิ อุ่นใจ 

รองหัวหน้าพรรค ดูแลเรื่องเศรษฐกิจคน

ตัวเล็ก และนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ท่ี

ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นที่

ปรึกษานโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของพรรค รวมทั้งยังมี ร.อ.หญิงเดือน

เต็มดวง ณ เชียงใหม่ อดีตนายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ และอดีตคณะทำางานพรรค

ประชาธิปัตย์ จะเข้ามาดูแลงานด้านท่อง

เที่ยว โดยเฉพาะเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาค

ล้านนา.

‘บิ๊กตู่’

แม้ว่าช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์ โควิด

และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จะ

ฉุดรั้งการพัฒนาต่างๆ ของโลกอย่างรุนแรง 

แต่สำาหรับประเทศไทยแล้ว เรามีศักยภาพใน

มิติที่หลากหลาย และพร้อมที่จะพัฒนาอย่าง

ก้าวกระโดดหลังจาก 2 มหาวิกฤตนี้ ซึ่งผมขอ

ยกตัวอย่างในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  

รัฐบาลได้เร่งออกมาตรการลดภาระค่าครอง

ชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมและเข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรงอย่างต่อเนื่อง 

เช่น มาตรการรอบล่าสุดของปี 2565 มีผู้ได้

รับประโยชน์แล้วมากกว่า 40 ล้านคน ยอด

ใช้จ่ายสะสมเกือบ 70,000 ล้านบาท ผ่าน

หลากหลายโครงการ ทั้งโครงการคนละครึ่ง

ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการช่วย

เหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนด้าน

การท่องเที่ยว เช่น เราเที่ยวด้วยกัน โครงการ

ลดภาระด้านภาษีในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 

โครงการบรรเทาค่าครองชีพ การตรึงราคา

น้ำามันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและ

ประชาชนผู้ใช้บริการ และล่าสุด ครม.ก็ได้

พิจารณาอนุมัติหลักการจ่าย “เงินช่วยเหลือ

พิเศษ” แก่ผู้สูงอายุ เฉลี่ยรายละ 100-250 

บาท ตามช่วงอายุ รวมกว่า 10 ล้านคน เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.65) เพื่อช่วย

เหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง

2.ด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลก 

(WHO) ยกย่องไทยเป็นหนึ่งใน “ประเทศ

ต้นแบบ” ในการนำาร่องจัดกิจกรรมการ                                          

ทบทวนการเตรียมความพร้อม กรณีภาวะ 

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วน

หน้า ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรค

โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็น

ผลมาจากความร่วมมือกันในสังคม ทั้งภาค

รัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อเผยแพร่

ประสบการณ์สู่สาธารณะ ในการประชุม

สมัชชาอนามัยโลก 2565 ถึงแนวปฏิบัติที่

ดี และการพัฒนาเครื่องมือ-กลไกใหม่รองรับ

วิกฤตด้านสาธารณสุข สำาหรับใช้งานทั่วโลก

ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ โรคโค

วิด-19 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

ลดลงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย พบว่าแนว

โน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยกำาลัง

รักษาลดลง ถือได้ว่าเรารับมือสามารถจำากัด

การแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ดี 

ขณะที่ผู้ป่วยหนัก/เสียชีวิตจากโควิดยังคงตัว 

ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดผู้ติดเชื้อท่ีเพิ่มข้ึนก่อน

หน้านี้ โดยส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นกลุ่มผู้สูง

วัยอายุ 70 ปีข้ึนไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้

ป่วยติดเตียง อีกทั้งผู้เสียชีวิตจำานวนมากมัก

ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

ที่จำาเป็นอย่างมากสำาหรับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้

ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม ก็จะเริ่มเปิด

เทอมของเด็กๆ รัฐบาลก็ได้อำานวยความ

สะดวก และเพิ่มช่องทางการให้บริการวัคซีน                                                              

ให้หลากหลายข้ึน ทั้งการฉีด ณ สถาน

พยาบาลใกล้บ้านและสถานศึกษา เพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่าเด็กๆ ของเราจะได้รับการ

ศึกษาอย่างเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่ปลอดภัย โดยผมได้กำาชับให้สร้างความ

พร้อมอย่างเต็มที่ ตามหลัก “3 พอ” คือ 

เตียง-เวชภัณฑ์/วัคซีน/ยา-หมอ และให้

จังหวัดต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมเดินหน้า

สู่การเป็น “โรคประจำาถิ่น” ในระยะหลังโค

วิด รองรับการเดินหน้าไปสู่การเปิดประเทศ

ในระยะต่อไป

3.ด้านการส่งออก ในยามที่การท่อง

เท่ียวยังไม่กลับมาเหมือนเดิม การส่งออก

นั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของ

พ่อแม่พี่น้อง ซึ่งผมและรัฐบาลพยายามทุก

วิถีทางในการผลักดัน อำานวยความสะดวก 

เจรจาทางการค้ากับประเทศต่างๆ เพื่อขยาย

การค้าการลงทุนที่มีอยู่เดิม และเปิดตลาด

ใหม่อยู่ตลอดเวลา วันนี้เราเริ่มได้เห็นผลแห่ง

ความพยายามนั้น อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

มากขึ้นเรื่อยๆ ผมยินดีที่จะแจ้งให้พี่น้อง

ประชาชนได้ทราบว่า มูลค่าการส่งออกของ

ไทยในเดือน มี.ค.65 มีมูลค่า 28,859.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.5% ซึ่งเป็นขยายตัว

ต่อเนื่อง เป็นเดือนท่ี 13 คิดเป็นเงินบาท มี

มูลค่า 922,313 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าการ

ส่งออกสูงที่สุด ในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่มีการ

บันทึกสถิติการส่งออกตั้งแต่ปี 2534

สำาหรับการส่งออกมะม่วง ไทยถือเป็น

อันดับที่ 2 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 7 

ของโลก โดยในปี 2564 ไทยส่งออกมะม่วง

สด มูลค่ารวม 95 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยาย

ตัว 52% จากปี 2563 ต่อเน่ืองจนในช่วง 

2 เดือนแรกของปี 2565 ไทยเราส่งออก

มะม่วงสด มูลค่ารวม 11 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวมากถึง 15% จากช่วงเดียวกันของ

ปี 2564 ซึ่งรัฐบาลได้ สนับสนุนการขยาย

ช่องทางทางการค้าเพิ่มเติม ผ่านการเจรจา

การค้าเสรี และข้อตกลงทางการค้าเสรี FTA 

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การไทยพัฒนารูปแบบ การแปรรูป เพิ่ม

ช่องทางส่งออก และขยายกลุ่มเป้าหมาย 

ตลอดจนควบคุมมาตรฐานสินค้าและพัฒนา

คุณภาพการผลิต ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนด 

เช่น การรับรองตามมาตรฐาน GAP หรือการ

ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดี นอกจากผลไม้และอาหารแล้ว ผม

ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ส่งเสริมและผลักดัน Soft 

Power ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพความงาม 

และสินค้าอัตลักษณ์ไทยให้มากขึ้นด้วย

4.ด้านการลงทุน เช่นเดียวกับด้าน

การส่งออก จากความพยายามในการนำา

เสนอแผนการลงทุนและการเปิดประเทศ

ของรัฐบาล ทั้งในเวทีโลกและการเจรจาใน

ระดับทวิภาคี ท่ีผมและรัฐมนตรีหลายท่าน

ได้บินไปเจรจาด้วยตนเอง รวมทั้งจากการ

จัดการสถานการณ์ โควิดท่ีเราทำาได้อย่างดี 

และเป็นต้นแบบให้กับประเทศสมาชิก WHO 

ทำาให้ประเทศไทยขึ้นอันดับ เป็นประเทศเป้า

หมายจากนักลงทุนและบริษัทเอกชนทั่วโลก 

รวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการเข้า

มาขยายการค้า ลงทุนเริ่มธุรกิจใหม่ และผลัก

ดันให้กลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้า

แห่งอนาคต เช่น รถยนต์ EV แบตเตอรี่

ประสิทธิภาพสูง หรือศูนย์กลางการแพทย์

และการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ ซึ่งผมและ

รัฐบาลได้วางแผนพื้นฐานโครงสร้างไว้อย่าง

ครอบคลุม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น 

โครงการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก” หรือ EECi ที่จังหวัด

ระยอง โดยจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

นวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะเริ่มเปิดดำาเนิน

การได้ภายในปีนี้

โดยสถิติการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนในปี 2564 ทั้งหมด 1,674 โครงการ 

มูลค่า 642,680 ล้านบาท เป็นคำาขอฯ จาก

นักลงทุนต่างชาติ 783 โครงการ มูลค่า

เงินลงทุน 455,331 ล้านบาท โดยประเทศ

ที่มีการยื่นขอรับการส่ง เสริมการลงทุน 

10 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น จีน สิงคโปร์ 

สหรัฐ ไต้หวัน ออสเตรีย อิตาลี เกาหลีใต้ 

ฮ่องกง และนอร์เวย์ ซึ่งสะท้อนความเชื่อ

มั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยที่อยู่ใน

ระดับสูง โดยผมได้สั่งการกับทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำาคัญในการฟื้นฟูการ

ท่องเที่ยว การเจรจาทั้งทางการค้าและการ

ลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะใน 12 

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับ

มาเหมือนเดิม และดีกว่าช่วงก่อนโควิดให้ได้

โดยเร็วที่สุด

5.ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ                                                           

และการผลักดัน Soft Power ไทยสู่ระดับ

โลก ทั้ง 2 ประการนี้ เป็นเรื่องที่ผมให้ความ

สำาคัญอย่างยิ่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเรา                                                             

มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่นและล้ำาค่า

อยู่มากมาย ผมจึงได้กำาหนดให้เรื่อง “Soft 

Power” นี้ เป็น “วาระสำาคัญของ ครม.” ใน                                                                 

การประชุมทุกๆ ครั้ง และให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทุกๆ 

กระทรวง ได้เร่งผลักดันและขยายผลการ

ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ประเทศ สอด

แทรกการสร้างการรับรู้ Soft Power ของไทย

ในเวทีโลก ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่

สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพ

และ “เสน่ห์ ไทย” ได้ เป็นอย่างดี  คือ 

ความสำาเร็จอย่างงดงามของอาคารแสดง

ประเทศไทย (Thailand Pavilion) จากเวที 

World Expo 2020 Dubai ที่ได้รับความสนใจ

จากผู้เข้าชมท่ัวโลก รวมกว่า 2.35 ล้านคน 

ติด 5 อันดับแรกของอาคารแสดงที่มีผู้เข้าชม

สูงสุด และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย

ส่ิงท่ีผมกล่าวมาทุกข้อน้ี ถือเป็นดัชนีช้ี

วัดได้อย่างดี ให้เราชาวไทยมั่นใจ และภูมิใจ

ได้ว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อม ใน

การพลิกโฉมประเทศอย่างก้าวกระโดด ไปสู่

ประเทศชั้นนำาของโลกได้ในวันข้างหน้า และ

เรากำาลังก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชน ตลอดจนลูกหลานของเราในวัน

ข้างหน้าครับ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ใน

ประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 

ราย ติดเชื้อในประเทศ 12,745 ราย มาจาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,703 

ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 42 

ราย, มาจากเรือนจำา 39 ราย เป็นผู้เดินทาง

มาจากต่างประเทศ 104 ราย หายป่วยเพิ่ม

ขึ้น 17,105 ราย อยู่ระหว่างรักษา 151,567 

ราย อาการหนัก 1,773 ราย ใส่เครื่องช่วย

หายใจ 825 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 126 ราย เป็นชาย 

66ราย หญิง 60 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 97ราย 

มีโรคเรื้อรัง 24 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 

4 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,250,949 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,070,856 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 28,526 ราย ส่วนยอดฉีด

วัคซีนวันท่ี 29 เม.ย. 183,730 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแต่วันท่ี 28 ก.พ.64 จำานวน 

133,325,537 โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมี

ผู้ติดเชื้อสะสม 512,894,215 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 6,259,229 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,051 ราย, ศรีสะเกษ 496 

ราย, บุรีรัมย์ 432 ราย, ชลบุรี 432 ราย, 

ขอนแก่น 399 ราย, สมุทรปราการ 386 ราย, 

ร้อยเอ็ด 340 ราย, อุบลราชธานี 309 ราย, 

นนทบุรี 276 ราย, นนทบุรี 276 ราย และ

มหาสารคาม 270 ราย.

‘แรงงาน’

ท่ีมีการขึ้นทะเบียนตนเป็นผู้ ว่างงานตาม

ระเบียบของสำานักงานประกันสังคมของ

ประเทศไทย โดยกองบริหารข้อมูลตลาด

แรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน เมื่อเดือนมกราคม 2565 พบว่า มี

ผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 88,119 คน สาเหตุ

เกิดจากการลาออกด้วยตัวเองจากภาวะหมด

ไฟ ไม่มีความสุขในการทำางานถึง 77,143 คน 

หรือร้อยละ 87.54 สะท้อนได้ถึงการขาดวิธี

จัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงาน

“สสส.ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่อง

ในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565 น้ี สสส.ร่วม

กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำา

โครงการ “สร้างสุขและจิตสำานึกด้วยโปรแกรม

สติในองค์กร” พัฒนาโปรแกรมสร้างสุขด้วย

สติในองค์กร (Mindfulness in Organization: 

MIO) ภายใต้แนวคิด Happy Workplace เป็น

โปรแกรมเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้มีความสุขในการ

ทำางาน มีสุขภาพจิตท่ีดี และเน้นการเรียน

รู้ด้วยการปฏิบัติ ท่ีจะส่งผลให้การทำางานมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน มีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วม

งานดีข้ึน มีความสุขในการทำางานมากข้ึน และ

เกิดความสงบด้วยการรับฟังและสื่อสารอย่าง

มีสติ รวมถึงเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ท้ังในระดับตนเอง ทีม 

องค์กร และสังคมได้ เนื่องจากกลุ่มแรงงาน

เป็นกำาลังสำาคัญท่ีช่วยขับเคลื่อนประเทศให้อยู่

รอด จึงต้องได้รับการดูแลสุขภาวะทุกมิติอย่าง

จริงจัง” นายพงษ์ศักด์ิกล่าว

ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ท่ี

ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

และที่ปรึกษาโครงการสร้างสุขและจิตสำานึก

ด้วยโปรแกรมสติในองค์กร สสส. กล่าวว่า 

การมีสติและสมาธิคือ การฝึกสภาวะจิตที่

สูง เป็นเครื่องมือในลักษณะ Meta skill นำา

ไปสู่คุณลักษณะที่ดี เช่น เห็นใจผู้อื่น มีความ

รับผิดชอบ มีความคิดบวก ที่สอดคล้องกับ

นวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ของ 

สสส. เรื่อง Happy Soul ซึ่งเป็นความสุขด้าน

จิตใจ มีคุณธรรมและศีลธรรมในการดำาเนิน

ชีวิต ส่งผลให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ช่วยลด

ความเครียด ความวิตกกังวล เพิ่มความสุขใน

การทำางาน นำาไปสู่สังคมที่ร่วมสร้างองค์กร

แห่งความสุข

“โปรแกรมอบรม MIO แบ่งการเรียนรู้

ออกเป็น 3 เรื่อง 1.สติกับการเรียนรู้พัฒนาตน 

ประกอบด้วย 3 เรื่องย่อย คือ กรอบแนวคิด

และบุคคลในดวงใจ การฝึกสมาธิ และการ

ฝึกสติ 2.สติในทีมสัมพันธภาพ การทำางาน

ร่วมกัน ประกอบด้วย 3 เรื่องย่อย คือ สติ

สื่อสาร สติสื่อสารระหว่างบุคคล และสติคิด

บวก 3.สติกับการพัฒนาองค์กร ประกอบ

ด้วย 2 เรื่องย่อยคือ การประชุมด้วยสติ

สนทนาแบบกัลยาณมิตร และการประชุม

ด้วยสติสนทนาแบบอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 

โดยโปรแกรมจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ หลักสูตรสำาหรับผู้บริหาร, หลักสูตร

สำาหรับวิทยากร และหลักสูตรสำาหรับบุคคล

ทั่วไป ผู้สนใจสามารถเรียนรู้หลักสูตรสร้าง

สุขด้วยสติในองค์กร ลงทะเบียนเพื่อเรียนใน

รูปแบบ e-Learning ได้ที่ www.thaimio.com/

elearning/.

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม พร้อมด้วยนาย

อนุชา นาคาศัย รมต.สำานัก

นายกรัฐมนตรี ร่วมเดินหน้า

โครงการส่งเสริมอาชีพการ

เลี้ยงโค เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตฯ ที่จังหวัดสุโขทัย ชู                        

เป็นต้นแบบช่องทางทำากิน 

ขจัดสิ้นความยากจน

กองทัพเรือ • วันที่ 30 เมษายน 2565 

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพ

เรือ ชี้แจงผลการสอบสวนครูฝึกบังคับให้

ทหารกองประจำาการผลัดใหม่ รับประทาน

น้ำาอสุจิของตนเอง รายละเอียดตามข่าวที่

ได้มีการนำาเสนอไปแล้วนั้น  เหตุการณ์ดัง

กล่าว ทางผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของจ่าโท

ทักษิณ หงอกพิลัย ได้สั่งย้ายจ่าโททักษิณ

ให้มาทำาหน้าที่อื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับทหาร

กองประจำาการ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ซึ่งหากตรวจพบว่ากระทำาความ

ผิดจริง จะต้องถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตาม

ความผิดสูงสุด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน ได้รายงานผลการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่า

จ่าโททักษิณได้กระทำาความผิดจริง จึงให้ลง

ทัณฑ์ขังจ่าโททักษิณมีกำาหนด 30 วัน ฐาน

ทำาให้เสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะทหารอย่างร้าย

แรง ซ่ึงจะมีผลตามระเบียบกองทัพเรือคือ

ปลดออกจากราชการ

โดยโฆษกกองทัพเรือได้ชี้แจงเพิ่มเติม

ว่า สำาหรับในส่วนของผู้บังคับบัญชาของ 

จ่าโททักษิณ ทางหน่วยบัญชาการนาวิก

โยธินได้มีคำาสั่งให้ธำารงวินัยผู้บังคับการกรม

รักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิก

โยธิน เป็นเวลา 7 วัน และผู้บังคับกองร้อย

กองบังคับการและบริการ กรมรักษาความ

ปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น

เวลา 15 วัน ในฐานะผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 2 

ระดับของผู้กระทำาความผิดวินัยทหาร

ทั้งนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้

บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายในเรื่อง

การปกครองดูแลทหารใหม่เพื่อเตือนใจผู้

บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นไว้ดังนี้

“ผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือทุก

ระดับชั้น ต้องคิดว่าพลทหารที่มาอยู่กับเรา

เป็นน้องคนเล็ก ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย 

ความรับผิดชอบ ความเป็นทหาร และเป็น

สุภาพบุรุษทหารเรือ ให้ฝึกบนพื้นฐานความ

ปรารถนาดีต่อกัน การลงโทษ ให้ทำาเฉพาะ

เท่าที่จำาเป็น ต้องไม่มีการลงโทษเกินขอบเขต 

กลั่นแกล้ง และทำาร้ายร่างกาย หากพบจะ

ลงโทษอย่างเด็ดขาด”.

กองทัพเรือสั่งลงทัณฑ์‘จ่าโททักษิณ’



15ในประเทศ

นอาทิตย์ที่ 1 พ.ค.นี้ ที่เป็น วันแรงงานแห่งชาติ พบ

ว่าฝ่ายภาครัฐมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเรื่องนี้มี

การเปิดเผยอย่างเป็นทางการจาก ธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตร ีที่บอกว่า พล

เอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

ประจำาปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

งานดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานสรุปความคืบหน้าของภารกิจ

ตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ จากนั้น สุชาติ  ไทยล้วน 

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2565  จะนำาเสนอข้อ

เรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ 2565 และยื่นต่อนายกรัฐมนตรี 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน และ

เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2565  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 

ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี บอกว่า การจัดงาน

ในปีนี้คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประกอบ

ด้วย ประธานสภาองค์การลูกจ้าง 14 แห่ง  ประธานสหพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และประธานศูนย์

ประสานงานแรงงานนอกระบบ ซึ่งกิจกรรมภายในงานวัน

แรงงานประกอบด้วย พิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ  รวมทั้งจะ

มีการเคลื่อนริ้วขบวนรถเทิดพระเกียรติ และริ้วขบวนรถของผู้

ใช้แรงงานออกจากสนามหลวงมายังกระทรวงแรงงาน และมี

การเสวนาเรื่อง เศรษฐกิจยุคโควิดกระทบแรงงานและค่าจ้าง

อย่างไร โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายพนัส ไทยล้วน 

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายชิน

โชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่ง

ประเทศไทย และศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการ

อิสระ 

ทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา มีความ

เคลื่อนไหวจากกลุ่มแกนนำาผู้ใช้แรงงานหลายกลุ่ม เช่น สุชาติ                                                                         

ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะ

ประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำาปี 2565 เปิด

เผยว่า ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ ข้อเรียกร้องมีด้วย

กันทั้งหมด 8 ข้อ ของ 15 สภาองค์การลูกจ้าง ประกอบด้วย 

1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในสมาคมและคุ้มครอง

สิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการ

รวมตัวและเจรจาต่อรอง 2.ให้รัฐบาลเร่งดำาเนินการนำาร่าง  

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ฉบับแก้ไข เข้าสู่รัฐสภาเร่ง

ด่วน 3.ขยายวงเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับก้อน                     

สุดท้าย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 4.ให้รัฐบาลเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อาทิ หามาตรการให้สถาน

ประกอบการที่รับเหมาช่วงปฏิบัติตามกฎหมาย 

5.ปฏิรูปแก้ไขประกันสังคม อาทิ ปรับฐานการรับเงิน

บำานาญ ขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี เป็น 15-70 

ปี 6.เร่งออกกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

แรงงานนอกระบบ 7.จัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อเลี้ยงชีพให้

แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้เทียบเคียงกับระบบสวัสดิการภาคราช 

การ 8.ให้แต่งตั้งคณะทำางานติดตามข้อเรียกร้อง

ด้าน ชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ในปีนี้ คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดย

เริ่มขบวนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเดินทางไปยื่นหนังสือ

ถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำาเนียบรัฐบาล 

“โดยข้อเรียกร้องหลักคือ ขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำาเป็นวัน

ละ 492 บาทสำาหรับบุคคล 

แต่สำาหรับครอบครัวให้

ปรับเป็นวันละ 712 บาท 

นอกจากนี้ขอให้รัฐบาล

ควบคุมราคาสินค้าให้ได้ 

เพราะเป็นปัญหากับลูกจ้าง

มาก เนื่องจากราคาข้าว

ของปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ครั้งนี้ถ้าจะปรับจากวันละ 

236  บาท เป็น 492 บาท 

เพิม่ขึน้ตามสภาพความเปน็

จริง 30%  ซึ่งเป็นตัวเลข

ที่เราได้ทำาการสำารวจค่า

ครองชีพและความจำาเป็น

ต่างๆ ของลูกจ้างแล้ว ยัง

น้อยกว่าการปรับขึ้นครั้ง

นั้นอีก  ในวันนั้นถ้าเราไม่

พูดถึงตัวเลข 300 บาทก็ยังไม่ได้” นายชาลีกล่าว

ด้าน ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ ประธานมูลนิธิการศึกษา

เพื่อการพัฒนา และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน 

ให้มุมมองว่า การกำาหนดค่าจ้างขั้นต่ำาเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ 

และไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ การจะได้ขึ้นค่าจ้างหรือไม่ ความหวัง

เดียวของลูกจ้างคือรัฐบาลเปราะบาง เช่นช่วงก่อนการเลือก

ตั้ง ยกตัวอย่างสมัยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กำาลังลงจาก

รัฐบาล และ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ยังไม่มีความพร้อม จึง

มอบให้นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ระดมกรรมกรมาช่วย และ

ทำาตามความต้องการของกรรมกร ปีนั้นมีการปรับค่าจ้างขึ้น 2 

ครั้ง มีการออกกฎหมายประกันสังคม  สิ่งที่ลูกจ้างได้คือตอน

รัฐบาลเปราะบาง 

เป็นข้อเรียกร้อง เป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในวันแรงงาน 

หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาเศรษฐกิจหลาย

อย่างที่น่าเป็นห่วงกำาลังรออยู่ โดยเฉพาะหลังวันที่ 1 พ.ค. ที่

มีการมองกันว่าค่าครองชีพของประชาชนและผู้ ใช้แรงงานจะ

สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่างๆ ทั้งสินค้าและบริการจะ

เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยน้ำามันดีเซล ที่จะมีการปรับราคาจำาหน่าย

เป็นลิตรละประมาณ 32 บาท หลังภาครัฐเลิกตรึงราคาไว้ที่ 

30  บาท และราคาสินค้าหลายอย่างมีข่าวว่าจะปรับตัวสูง

ขึ้นหลังจากนี้ แต่ก็พบว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

กระทรวงพาณิชย์, การคลัง, พลังงาน ต่างเร่งหามาตรการ

มาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.

บท่าทีความเคลื่อนไหวของกลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ที่มี ส.ส.ในสภาประมาณ 1-5 เสียง พบว่ารอบสัปดาห์

ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเมื่อวันพุธที่ 

27  เมษายน กลุ่มที่บอกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายหนุนรัฐบาล ในนาม กลุ่ม 

16 ส.ส. (แต่จริงๆ แล้วมีเสียงไม่ถึง) อันมี พิเชษฐ  สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้นัดกิน

ข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวถนนราชดำาริ โดยมี ส.ส.พรรค

เล็กร่วมรัฐบาลไปร่วมวงด้วยหลายพรรค รวมถึงมี สุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน รัฐมนตรีที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ไปร่วมวงด้วย 

จุดท่ีน่าสนใจคือ มีหัวข้อหน่ึงท่ีมีการนำามาหารือกันบนโต๊ะ

อาหารแบบออกรส น่ันคือ ประเด็นสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 

ส.ส.  ท่ีคณะกรรมาธิการของรัฐสภากำาลังพิจารณาและงวดเข้ามาทุกที 

โดยเฉพาะไฮไลต์สำาคัญ คือเรื่อง สูตรคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้

ลิสต์ จะใช้การคำานวณโดยใช้จำานวน 100 คน หรือ  500 คนหาร

คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศ ที่จะชี้ชะตาว่าพรรคเล็กจะได้ไปต่อ

หรือสูญพันธุ์ 

เพราะหากใช้ 500 หาร ที่คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

หนึ่งเก้าอี้ยังแค่ราวๆ 1.2 แสนคะแนน ซึ่งพรรคเล็กยังพอสู้ได้ แต่

หากใช้ 100 หาร ฐานคะแนนจะพุ่งไปที่ขั้นต่ำา 3 แสนกว่าคะแนน

ต่อ ส.ส. 1 คน

โดยมีตัวแปรคือ ยิ่งคนออกมาเลือกตั้งมาก ฐานคะแนน

ในการได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 เก้าอี้ ก็จะยิ่งขยับสูงขึ้นไปอีก ทำาให้

พรรคขนาดเล็กที่หวังจะได้เก้าอี้ ส.ส.จากระบบปาร์ตี้ลิสต์เป็น

หลักก็เสี่ยงสูญพันธุ์ เพราะคะแนนเสียงที่พรรคได้รับไปไม่ถึงฐาน

คะแนนที่คำานวณออกมา  

อย่างไรก็ตาม พบว่าวงหารือพรรคเล็กดังกล่าว แม้จะ

พยายามซักถามท่าทีจาก สุชาติ ชมกลิ่น ว่าพลังประชารัฐจะเอายัง

ไง จะเลือกใช้สูตรเอา 100 หรือ 500 ไปหารคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ก็

ไม่ได้คำาตอบใดๆ จากนายสุชาติ  เพราะแกนนำาพลังประชารัฐเอง

ก็ยังไม่เคาะเรื่องนี้ออกมา  เนื่องจากมองว่ายังมีเวลา และตอนนี้

เป็นเรื่องของกรรมาธิการ พรรคจึงยังไม่ต้องแสดงท่าทีใดๆ ออกมา 

ที่น่าสนใจก็คือ พิเชษฐ สถิรชวาล ระบุหลังหารือว่า  เบื้อง

ต้นมีแนวโน้มที่ 4 พรรคเล็กจะยุบรวมเป็นพรรคเดียว ได้แก่ พรรค

เพื่อชาติไทย, พรรคไทรักธรรม, พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และ

พรรคประชาธรรมไทย เพื่อทำางานร่วมกันในนามพรรคเพื่อชาติไทย 

ไม่ว่ากติกาคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะหารด้วย 100 หรือ 500 

กับพลเอกประวิตร ไม่เห็นด้วยกับสูตร 500 โดยยังคงยืนยันและให้

ข้อมูลกับบิ๊กป้อมว่า ให้พลังประชารัฐเอาสูตร 100 หาร โดยให้เหตุ

ผลหลักๆ ว่า 

1.สูตร 100 หาร คือสูตรซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตผ่าน

มาวาระแรก จึงควรยันสูตรนี้ ไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา เพราะ

หากไปเอาสูตร 500 หาร อาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และขัด

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จนสุ่มเสี่ยงกฎหมายอาจโดนคว่่ำาได้  

2.เป็นสูตรที่จะทำาให้พรรคการเมืองที่จะมี ส.ส.ในสภาลด

น้อยลง จะมีแค่พรรคขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวมกันแล้วไม่ถึงสิบ

พรรค ไม่ใช่ร่วมๆ 25-26 พรรคแบบตอนหลังเลือกตั้งปี 2562 ที่

ทำาให้การตั้งรัฐบาลมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ เพราะสูตร 100 หาร

จะทำาให้ไม่มีพรรคปัดเศษ แก้ปัญหาพรรคเล็กต่อรองรัฐบาลจนต้อง

แจกกล้วยเพื่อแลกกับเสียงโหวต 

3.พยายามบอกบิ๊กป้อมไม่ต้องกังวล ว่าหากใช้สูตร  100 

หารแล้วจะทำาให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ชิงตั้งรัฐบาลก่อนพลังประชา

รัฐได้ เพราะสูตร 100 หารถึงเพื่อไทยจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ประมาณ 30 ที่นั่ง แต่ก็ทำาให้พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรค

ก้าวไกล ที่เคยได้ปาร์ตี้ลิสต์สมัยอนาคตใหม่ถึง 50 ที่นั่ง รอบหน้า

ก้าวไกลจะได้ปาร์ตี้ลิสต์แบบลดฮวบฮาบ รวมถึงพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ 

เช่น เสรีรวมไทย, เพื่อชาติ จะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงหรือบาง

พรรคไม่ได้เลยสักเก้าอี้ ทำาให้เพื่อไทยก็ไม่สามารถรวมเสียงตั้ง

รัฐบาลได้เกินกึ่งหนึ่ง เพราะพลังประชารัฐเชื่อว่าเพื่อไทยให้เบ่งเต็ม

ที่ยังไงก็ไม่เกิน 200 เสียง 

โดยมีข่าวว่า ตอนแรกแกนนำาและ ส.ส.พลังประชารัฐ ต่าง

หนุนสูตร 100 หาร แต่ช่วงหลังคนในพรรคพลังประชารัฐบางส่วน

เริ่มแบ่งใจมาให้สูตร 500 บ้างแล้ว แต่ข่าวว่าบางคนในพลังประชา

รัฐ โดยเฉพาะ ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

ที่บิ๊กป้อมเชื่อมือในเรื่องการทำางานด้านกฎหมายในสภาฯ ยืนยันว่า

พลังประชารัฐต้องหนุนสูตร 100 หารเท่านั้น จะไปเอา 500 หาร

ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นหากผ่านร่างกฎหมายก็จะเกิดปัญหาข้อกฎหมาย

ตามมา สุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญได้ 

ความไม่ชัดเจนและยังหาบทสรุปในเรื่องสูตรคำานวณ 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ดังกล่าวไม่ได้นี้ ทำาให้พรรคเล็กร้อนใจไม่น้อย  

เพราะเรื่องนี้ต้องลุ้นทั้งในชั้นกรรมาธิการและในชั้นการโหวตของ

รัฐสภาวาระสองเรียงรายมาตรา ตอนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือก

ตั้ง ส.ส. ซึ่งหากมีสัญญาณที่ชัดเจนจากสองแกนนำารัฐบาล คือบิ๊ก

ตู่-บิ๊กป้อม ก็จะทำาให้พรรคขนาดเล็กสามารถวางแพลนอนาคต

การเมืองของพรรคตัวเองได้ว่า  ควรเดินหน้าทำาพรรคเล็กต่อไป 

ควรยุบรวม หรือแยกย้ายไปอยู่กับพรรคใหญ่ 

ซึ่งคาดว่าแกนนำารัฐบาลและแกนนำาพลังประชารัฐ คงหา

ข้อได้สรุปภายในเร็ววันนี้.

ส่วนพรรคอื่นๆ ยังไม่ตัดสินใจ ขอรอดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะ  

ท่าทีดังกล่าว มันก็คือ อาการดิ้นหนีตายทางการเมืองของ

พรรคเล็ก ที่กำาลังอยู่ในสภาพหลังพิงฝา เพราะรู้ดีว่ากติกาบัตร

เลือกตั้งสองใบไม่เอื้อต่อพรรคเล็ก แม้ต่อให้ใช้สูตร 500 หาร 

เพราะตอนนี้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่เพียบ การแข่งขันยิ่งสูง

กว่าตอนเลือกตั้งปี 2562 หลายเท่า ทำาให้หากพรรคเล็กไม่ปรับตัว

ดิ้นหาทางรอดก็มีสิทธิ์สูญพันธุ์ รอบหน้าหากยังทำาพรรคเล็กต่อก็

อย่าหวังได้เข้าสภาในฐานะ ส.ส. 

โดยเรื่องสูตร 100 หรือ 500 หาร เพื่อคำานวณหา ส.ส.ปาร์ตี้

ลิสต์ เบื้องต้นคาดว่ากรรมาธิการจะหาข้อสรุปภายในวันพุธที่ 10 

พฤษภาคม ไม่ช้าไปกว่านี้แล้ว เพราะเส้นตายกรรมาธิการคือจะส่ง

ร่างของกรรมาธิการให้ประธานรัฐสภาวันที่ 24 พ.ค.นี้ 

ขณะเดียวกัน พบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อต้นสัปดาห์

ที่ผ่านมา มีการส่งข้อความทางไลน์แพร่กระจายในกลุ่ม ส.ส.พรรค

เล็กและขนาดกลาง จากบุคคลในพรรคการเมืองขนาดเล็กที่กำาลัง

ขับเคลื่อนการใช้สูตร 500 หาร 

โดยอ้างว่า พลเอกประยุทธ์มีท่าทีเอาด้วยแล้วกับสูตรนี้  

และมีข่าวว่าทีมการเมืองสายนายกฯ จะเริ่มประสาน ส่งซิกไปยัง

สมาชิกวุฒิสภาให้เอาด้วยกับสูตรดังกล่าว แต่ที่ยังไม่ชัดคือท่าที

ของพลังประชารัฐว่าจะเอายังไง หลังมีข่าวว่า ตอนนี้ในพรรคเอง

ก็เสียงแตก โดยกลุ่มแกนนำาพรรคบางคน ที่เข้าออกมูลนิธิอนุรักษ์

ป่ารอยต่อฯ ของพลเอกประวิตรทุกสัปดาห์ รวมถึงคนที่เข้าไปนั่ง

เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ที่มีความใกล้ชิด

พรรคเล็กหลังพิงฝา ดิ้นหนีตาย 

หวังสูตรปาร์ตี้ลิสต์ ต่อลมหายใจ 

จั

1 พ.ค.วันแรงงานแห่งชาติ 

กับข้อเรียกร้อง ถึงรัฐบาล-นายจ้าง
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