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อิสรภาพแหงความคิด

คุยการเมือง-วิเคราะหเศรษฐกิจ 

กับ ‘กอรปศักดิ์’ หลังคัมแบ็ก

กอนจะถึง...ยุคใหม!!
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ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9314 วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 6  ปขาล

16หนา...

หมอปลารับผิดชอบเอง

ฟอก‘นักขาว’ทําตามสั่ง

ติดเชื้อใหมลดลง

บิ๊กกรมคุกยืนยัน

พนโทษไมกักตัว

หนา...2หนา...2

รอยราวสังคมขยายวงกวาง
มหาอำนาจชิงปกหมุดไทย-อาเซียน
รอยราวสังคมขยายวงกวาง
มหาอำนาจชิงปกหมุดไทย-อาเซียน

อุงอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม และหัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย ปราศรัยที่หางสรรพสินคาอิมพีเรียลสําโรง จ.สมุทรปราการ 

เรียกรองใหคนเสื้อแดงกลับมาชวยพรรคเพ� อไทยใหชนะเลือกตั้งแบบแลนดสไลด เพ� อใหไดอํานาจรัฐกลับคืนมาอีกครั้ง 

กลอมเสื้อแดงกลับเพ� อไทยชวยแลนดสไลดชิงอํานาจคืน

ปฏิรูประบบจัดการขยะ กทม.

ทาทายความเปน 

‘great governor’

สกลธี‘ไลบี้’ชัชชาติ

32.2%รอตัดสินใจ!

บิ๊กตูพอใจผลคุยไบเดน

สมุทรปราการ • เพื่อไทยระดมเสื้อแดง

สรางบารมีให “อุงอิ๊ง” เปดฐานที่มั่นเกา

อิมพีเรียลสําโรง เรียกกลับเพ� อไทย รวมเคียง

ขางสูศึกเลือกตั้งใหญ ขอพรรคชนะแลนด

สไลด กุมอํานาจรัฐเปลี่ยนแปลงประเทศ “วร

ชัย” ชู “อุงอิ๊ง” ผูนําตอสูเผด็จการ เตือน “คน

รุนใหม” เลือกตั้งครั้งหนาลงคะแนนกระจาย 

ระวังหมาคาบไปกิน ดาน “หมอชลน�าน” 

แนะ ปชช.รับเงินแตเลือกเพ� อไทย ลั่นขอ

โอกาสแดงทั้งสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่

ชั้น 6 คอนเวนชั่นฮอลล หางสรรพสินคา

อิมพีเรียลสําโรง จ.สมุทรปราการ น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดาน

การมีสวนรวมและนวัตกรรม และหัวหนา

ครอบครัวพรรคเพื่อไทย กล่าวปาฐกถา 

เพื่อชาวสมุทรปราการว่า วันนี้รู้สึกดีใจ

และต� นเตนที่เห็นพ่ีนองเส้ือแดงมารวมตัว

กันจํานวนมาก รูสึกเปนเกียรติ และถือวา

สถานท่ีแหงนี้เปนหนึ่งในประวัติศาสตร

การเมืองท่ีมีประชาชนมารวมตอสูเพ� อ

ระบอบประชาธิปไตย ครอบครัวเพ� อไทยเปน

นวัตกรรมหนึ่งท่ีพรรคเพ� อไทยออกแบบมา

เพ� อแกไขปญหารัฐธรรมนูญที่ทําใหเกิดชอง

วางระหวางประชาชนกับพรรคการเมือง 

ทั้งที่สมัยรัฐธรรมนูญป 40 พรรคของ

เรามีสมาชิกมากกวา 14 ลานคน แตแลว

รัฐประหารก็ไดพรากประชาชนไปจากพรรค 

และวันนี้เราจะมารวบรวมทุกคนอีกครั้ง 

กรุงเทพฯ • ซูเปอร โพลเปด 3 ตัวเก็งเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. “ชัชชาติ” ยังนํา “สกลธี” 

หายใจรดตนคอ ตามดวย “ดร.เอ” จับตา 

รอยละ 32.2 หรือ 1 ใน 3 ยังไมตัดสินใจ

เลือกใคร 

เม� อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.

นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัย

ซูเปอร โพล (SUPER POLL) เสนอผลสํารวจ

เร� อง ผลการศึกษา การตัดสินใจเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จํานวน 

1,580 ตัวอยาง ดําเนินโครงการระหวางวัน

ท่ี 11-13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผานมา 

พบวา สวนใหญหรือรอยละ 71.1 จะไปเลือก

ตั้ง เพราะตองการเลือกคนที่ชอบ เปนหนาที่ 

เปนประชาธิปไตย ตองการใชสิทธิ 

เพชรบุรี • “หมอปลา” และคณะเปดบาน 

เชิญคูหู 2 ทิดรวมพิธีกรรมขอขมาตอหนา

รูป “หลวงปูแสง ญาณวโร” ขาพเจาขอรับ

ผิดชอบแตผูเดียว วางแผนเองจัดการเอง นัก

ขาวไมรูเร� องอะไรเลย โบกมือลาเวิรคพอยท 

ไมตองสงสารเพราะทัวรลงบอย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่

บานพักในพื้นที่ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี นาย

จีรพันธ เพชรขาว (หมอปลา) พรอมดวย 

น.ส.รภัสสรณ ฤทธิธนไพบูลย (น้ําฟา), ทนาย

ไพศาล เรืองฤทธิ์, นายกัณฐัศว พงศไพบูลย

เวชย (กัน จอมพลัง), นายอรรถพล ไขทอง 

(เบลล ขอบสนาม), ไดรวมกันทําพิธีขอขมา

ตอหนารูป “หลวงปูแสง ญาณวโร” โดยมี

นายไพรวัลย วรรณบุตร และนายสมปอง 

นครไธสง ชวยดําเนินพิธีกรรม

นายจีรพันธกลาววา กอนอ� นพวกเรา 

ทั้ง 5 คนและทีมงาน

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานผูติด

เชื้อรายใหม 6.7 พันราย เสียชีวิต 54 คน 

“บิ๊กตู” ขอประชาชนทุกคนรวมมือปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด

แบบครอบจักรวาล “สมศักดิ์” เผยอธิบดี

กรมราชทัณฑรายงานไมมีนโยบายกักตัว 

15-21 วัน เม� อผูตองขังพนโทษ 

เม� อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

วอชิงตัน ดี.ซี. • “บิ๊กตู” พอใจผลประชุม 

สุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ สาน

ความรวมมือทุกดาน เผยเชิญประธานาธิบดี

สหรัฐ-ผูนําอาเซียน รวมเวทีเอเปกที่ ไทย

ปลายป 65 ย้ํารัฐบาลมุงแกปญหาใน

ประเทศ ขออยาดอยคา เช� อหากรักสามัคคี

ทําประเทศเดินไปขางหนาได

เม� อเวลา 10.45 น. (ตามเวลาทอง

ถิ่น) สหรัฐอเมริกา วันที่ 13 พ.ค. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณภายหลังภารกิจ

ในการเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียน-

สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ณ กรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วาการประชุม

ครั้งน้ีถือเปนโอกาสครบรอบ 45 ปความ

สัมพันธระหวางอาเซียนกับสหรัฐ และ

สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐ

มีมาอยางยาวนาน และความรวมมือมีมา

อยางตอเน� อง ทั้งการแลกเปลี่ยนระดับสูง 

การทํางานรวมกันบนพื้นฐานผลประโยชน

รวม ทั้งทางการทหาร เศรษฐกิจ ความ

มั่นคง การคา การลงทุน รัฐบาลไทยและ

สหรัฐ ภายใตการนําของประธานาธิบดี

โจ ไบเดน มีทาทีที่สําคัญรวมกัน ทั้งเร� อง

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน 

เทคโนโลยีสะอาด การรับมือการแพร

ระบาดโควิด-19 และโรคอุบัติใหม ทั้งมิติ

สาธารณสุข เพราะตองการสรางหวงโซที่

เขมแข็งในประเทศไทย 

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14



หากรัฐบาลไทยไมทําใหสภาวะสมดุล    

เกิดขึ้น และแบงงานในการผูกสัมพันธทั้ง

สองขั้ว ก็อาจจะจุดชนวนใหเกิดการกดดัน

เคล� อนไหวเพ� อลมรัฐบาล หรือลมระบอบ 

เชนที่เกิดขึ้นในบางประเทศ 
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(1)                                                                           

ห็นวา กรมอุตุฯ ทานไดประกาศถึงการยางเขา

สู หนาฝน ของบานเราไปเปนที่เรียบรอยแลว...

โดยยังไมอาจรูไดวาหนาฝนคราวนี้ จะถึงขั้นเปยก 

มอลอกมอแลก ตกน้ําปอมแปม กันไปถึงข้ันไหน 

จะหนักหนา-สาหัสระดับยุค นารีขี่มาขาว ท่ีมาพรอม

กับ สายน้ําหล่ังกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ กันเลยหรือไม? 

ประการใด? เพราะการคาดการณ การพยากรณลม-ฟา-

อากาศ ในชวงหลังๆ นี้ ตองเรียกวา...เลนเอากระทั่งผู

เชี่ยวชาญรายไหนตอรายไหน ลวนแต มึนซซซ กันไปเปน

แถบๆ...

(2)                                                                               

คือมันออกจะวิปริต ผันผวน รวนเร อยางเห็นได โดย

ชัดเจน...อยางชวง หนารอน ที่เพิ่งผานไปแคไมกี่วันนั่นเอง 

ชวงสายๆ บายๆ รอนกันชนิดแทบตับแลบ มามแลบ แตยัง

ไมทันถึงชวงเย็น ฟาก็มืดครึ้มปานประดุจทุม-สองทุมเอาเลย

ก็มี ตามดวยฝนฟาสาดกระหน่ํา พลิก หนารอน ใหกลาย

เปน หนาฝน ไปโดยฉับพลันทันที ครั้นเม� อเลยไปถึงสี่ทุม-หา

ทุม ความรูสึกแบบผูบริโภค กวยเตี๋ยวเวียดนาม หรือพวก

จูเหี่ยว จูหดทั้งหลาย ก็เริ่มเขามาเยือนแบบแทบไมมีป-ไมมี

ขลุย คือกลายเปน หนาหนาว เอาดื้อๆ เรียกวา...มีครบทั้ง 3 

ฤดูภายในวันเดียวกัน อยางชนิดแทบไมน�าเช� อ แตก็คงตอง

เช� อกันจนได...

(3)                                                                               

ถาหากเปนยุคโบร่ํา-โบราณ...บรรดาความผันผวน 

วิปริตทํานองนี้  อาจต้องถูกนําไปเทียบเคียงกับเรื่อง

การเมือง-การปกครอง อยางมิอาจปฏิเสธได เพราะแมแต

ในคัมภีรพระไตรปฎก วากันวา... ขนาด พระสัมมาสัมพุทธ

เจา ของหมูเฮา ยังเคยทรงดํารัส ทรงตรัส ถึงความเกี่ยวโยง 

เกี่ยวพัน ระหวางความเปนไปของบานเมืองกับความเปนไป

ของดิน-ฟา-อากาศ อยางมิอาจแยกออกจากกันไดเลย แต

สําหรับยุคนี้-สมัยนี้...ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

อาจเปนตัวใหคําตอบ คําอธิบาย คอนขางชัดเจนยิ่งกวา แต

ก็นั่นแหละ...ความผันผวน วิปริต ดังกลาว ยอมตองถูกโยง

ไปเกี่ยวพันกับพฤติกรรมและการกระทําของบรรดามวล

มนุษยทั้งหลาย อยางมิอาจตัดขาดออกจากกันและกันได

โดยเด็ดขาด...

(4)                                                                                   

เร� องของ ภาวะโลกรอน หรือ ความเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ อันเน� องมาจากการปลอยมลพิษของบรรดา

มนุษยอุจจาระเหม็นท้ังหลาย อยางเราๆ-ท่ันๆ มันเลย

กลายเปนที่รับรูกันโดยท่ัวไป หรือแทบจะท้ังโลกไปแลวใน

ชวงขณะนี้ แตก็อยางวา...ถึงแม รู-ทั้ง-รู แตโอกาสที่จะ

แกไข เปลี่ยนแปลง ใหทุกสิ่งทุกอยางมันเปนไปตามความ

ปรารถนาและตองการ หรือไมให โลกมันรอนขึ้นๆ คงไมใช

เรื่องง่ายๆ เผลอๆ...อาจกลายเป็นเรื่อง สายไปซะแล้ว 

เอาเลยก็ไมแน�!!! เพราะมันหนีไมพนตองอาศัย ขันติธรรม 

อาศัยความอดทน อดกลั้น ความรวมมือ-รวมใจ จากโลกทั้ง

โลกแบบจริงๆ จังๆ แตเพียงแคเห็นการไลกัด ไลฟด แคน

จัดกัดดะ-ฝงเขี้ยวจมน�อง ของบรรดาประเทศยักษ ใหญ 

ประเทศมหาอํานาจทั้งหลายในชวงนี้ ก็คงพอสรุปไดวา คง

ตองรอไปจนกวา น้ําทวมหลังเปด เอาเลยโน�นแหละ ถึงโลก

ทั้งโลก...อาจพอไดเย็นๆ ลงมามั่ง...

(5)                                                                                     

ดวยเหตุนี้...ก็จึงถือเปนเร� องไมแปลก ที่การแกแคน 

เอาคืน จาก ธรรมชาติ ในลักษณะตางๆ จึงคอยๆ ปรากฏ

ใหเห็นไปทีละอยาง สองอยาง หรือหลายๆ อยางพรอมๆ กัน 

แมแตเร� องการแพรระบาดของเชื้อโรคแปลกๆ อยางทาน

เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจเปนหนึ่งในนั้น หรือไม? อยางไร? 

ก็ยังมิอาจหาขอสรุปได โดยชัดเจน แตอยางนอย...ก็พอ

สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปของ กฎเหล็กแหงธรรมชาติ 

อันวาดวย...ดวยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเปนไปนั่นเอง 

หรือดวยเพราะพฤติกรรม การกระทํา ของบรรดามวลมนุษย

ทั้งหลาย ที่เปนตัวดลบันดาลให กงลอแหงกาลเวลา เลย

ตอง หมุนลง ไปสูความตกต่ํา เส� อมโทรม อยางมิอาจปฏิเสธ

และหลีกเลี่ยงได...

(6)                                                                               

โดยแนวโนมความเปนไปของโลกในชวงนี้...มันเลย

ออกจะเปนไปอยางที่ พระเยซูคริสต ทานเคยทํานาย ทาย

ทัก เอาไวกับบรรดาสาวก เม� อหลายตอหลายพันปที่แลว

นั่นแหละ คือ... “ทานทั้งหลายจะไดยินเสียงสงคราม และ

ข่าวลือเรื่องสงคราม จงคอยระวังแต่อย่าตื่นตระหนก

เลย ดวยวาบรรดาสิ่งเหลานี้ยอมตองบังเกิดข้ึน แตที่สุด

ปลาย...ยังมาไมถึง!!! เพราะประชาชาติตอประชาชาติ 

ราชอาณาจักรตอราชอาณาจักรจะตองตอสูกัน ทั้งจะเกิด

การกันดารอาหารและแผนดินไหวในที่ตางๆ เหตุการณทั้ง

หลาย ทั้งปวง เหลานี้ ถือเปนขั้นแรกแหงความทุกขลําบาก 

ซึ่งจะตองมีมากอนกําเนิดยุคใหม...”

(7)                                                             

คือพูดงายๆ วา...กอนที่ กงลอแหงกาลเวลา จะ หมุน

ขึ้น อันจะนําไปสูความเจริญรุงโรจน รุงเรือง ในแตละดาน 

แตละกรณี มันคงหนีไมพนตอง หมุนลง ไปตามสภาพ ตาม

แรงผลัก แรงเคล� อน ของมันนั่นเอง ดวยเหตุนี้...สําหรับ

ผูที่ เขาถึง-เขาใจ ตอความเปนไปในลักษณะดังกลาว คง

ตองพยายามเดินตามคําชี้แนะ ชี้นํา ของ พระเยซูคริสต 

นั่นแหละ น�าจะเขาทาท่ีสุด คือ จงคอยระวัง-แตอยาต� น

ตระหนก คอยระวังตอพฤติกรรมและการกระทําของตัวเอง 

โดยอยาใหถึงขั้นตอง สติแตก เพราะทามกลางความผันผวน 

วิปริต อันน�าเกลียด น�ากลัวทั้งหลาย มันคือความเปนไปตาม

กฎ ตามเกณฑ ตามแบบฉบับอันวาดวย...ดวยเหตุเพราะสิ่ง

นี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเปนไปนั่นแล การมาถึงของ ยุคใหม มันเลย

หนีไมพนตองเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีความทุกข ความลําบาก 

ของ ยุคเกา ไดผานพนไปแลว...

                    

กอนจะถึง...ยุคใหม!!!

เ

ทธศาสตรของสหรัฐในการทวงคืนบัลลังกความเปนมหา 

อํานาจ ดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หลังจากปลอย

ใหจีนรุกคืบเขาไปปกหมุดสรางพันธมิตรในประเทศที่ยากจน 

และกําลังพัฒนา ผานโครงการความชวยเหลือ โครงการการ

ลงทุนนานนับทศวรรษกอนหนานี้ ทําใหสัญญาณการเผชิญหนาของ

สองพี่เบิ้มในโลกน�าสะพรึง

ในยุคของ “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐ ดําเนินกลยุทธดวย

การใชเศรษฐกิจเปนตัวขับเคล� อน พรอมกับใชความมั่นคงเปนเคร� อง

มือกดดัน ตอรอง โดยสะทอนออกมาทางสงครามสามเสา รัสเซีย-

ยูเครน-ยุโรป อันเปนพื้นที่ประลองกําลังทางดานการทหาร โดยมี

สหรัฐเปนผูกํากับ และจีนเปนผูประเมินสถานการณ  

ถึงปจจุบันสงครามยังยืดเยื้อ รัสเซีย “ปดจอบ” ไมได อีกทั้งยัง

สูญเสียทรัพยากรไปมหาศาล พันธมิตรที่เปนคูตรงขามกับสหรัฐ ตาง

มองดูปรากฏการณดังกลาวอยางระมัดระวัง พรอมใชเคร� องมือดาน

ขอมูลขาวสารสนับสนุน เพ� อลดความเสียเปรียบของรัสเซียในการสูรบ 

โดยใชเครือขายจีนที่อยูในหลายประเทศผานสมาคม มูลนิธิตางๆ เปน

ศูนยกลางในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนของฝายตัวเอง ไมตาง

จากที่สหรัฐมักใชปฏิบัติการดานขาวสารทําสิ่งเหลานี้มากอน 

สิ่งที่เกิดขึ้นในชวงสงคราม รัสเซีย-ยูเครน จากกลุมพันธมิตร

ตอตานสหรัฐ ในไทย เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นจากการวิพากษวิจารณ ตั้ง

ขอสังเกต ตีกันรัฐบาล ไมใหตกหลุมพรางทําขอผูกมัดใดๆ ภายใต 

ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ของสหรัฐ ผานแคมเปญลมแผน นาโต 2 

พร้อมหยิบยกการไปลงนามในแถลงการณ์ร่วมในเรื่องดัง

กลาวของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ในฐานะที่ดํารงตําแหน�ง รมว.

กลาโหม วาอาจเปนการเขาขายการลงนามในสัญญา  โดยกระทรวง

การตางประเทศของไทยไดออกมาชี้แจงวา อินโด-แปซิฟกเปนตัว

ยุทธศาสตรที่สหรัฐเขียนขึ้น ไทยไมไดไปมีสวนในการลงนามใดๆ ทั้ง

สิ้น และที่ พล.อ.ประยุทธไปลงนามนั้น ก็เปนแถลงการณกรอบความ

รวมมือ ไมไดมีผลผูกมัด 

จากนั้น เวทีสาธารณะ “อยาชักน้ําเขาลึก อยาชักศึกเขาบาน” 

หัวขอ ขจัดภัยการกดขี่ ดวยสามัคคีทั้งแผนดิน ถือธงนําโดยนาย

ไพศาล พืชมงคล ผูประสานงานกับเครือขายสมาคมไทย-จีน ตาม

มาดวยการโพสตเฟซบุก วิพากษวิจารณคําพูดของ พล.อ.ประยุทธ ท่ี

ออกมาประกาศ หลังประชุมอาเซียน-สหรัฐ (สมัยพิเศษ) จะทําให

ประเทศไทยกาวขึ้นมาเปนประเทศชั้นนําในภูมิภาค อยางเผ็ดรอน 

พรอมต้ังคําถามวา ผลของการประชุม 2 ฝายอาเซียน-สหรัฐ

นั้น ไดรับเงินชวยเหลือมาเพียง 150 ลานเหรียญฯ เฉลี่ยประเทศ

ละ 80 ลานบาท เทากับงบ อบต.จัดซื้อเสาไฟฟากินรี และสําหรับ

ประเทศไทย มีการประชุมพิเศษสองฝายหรือทวิภาคีกับสหรัฐ และ

เปนการประชุมดานกลาโหม คือเร� องความมั่นคงและเร� องการทหาร 

ซึ่งกําลังถูกจับตาวาเปนการตอยอดนาโต 2 หรือไม

“เร� องอะไรท่ีจะชวยใหประเทศไทยกาวขึ้นมาเปนประเทศชั้น

นํา อันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนยอมเปนเร� องท่ี

ดี ควรที่จะมีการแถลงในรายละเอียดวาไดตกลงใหการชวยเหลืออะไร

กันบาง” นายไพศาลระบุ 

ในการเดินทางไปครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ ไดพบหารือกับนาย 

ลอยด เจ. ออสติน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่ “เพน

ตากอน” โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนาย

รัฐมนตรี ระบุวาทั้งสองฝายไดหารือถึงแนวทางเสริมสรางความรวม

มือทวิภาคีในดานตางๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขีด

ความสามารถของกองทัพและกําลังพล การฝก/ศึกษาทางทหาร การ

ฝกรวม/ผสม ความรวมมือดานไซเบอรและอวกาศ และความรวมมือ

ดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตลอดจนไดหารือถึงการตอตานการ

ทําประมงผิดกฎหมายและการปราบปรามการคามนุษย

“สวนของความรวมมือในระดับภูมิภาค ไทยยินดีที่สหรัฐให

ความสําคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธและการดําเนินบทบาทอยาง

สรางสรรคในภูมิภาค บนพื้นฐานของความไวเนื้อเช� อใจ การเคารพ

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยินดีที่สหรัฐสนับสนุนความเปนแกนกลางของ

อาเซียน (ASEAN Centrality) ซึ่งสอดคลองกับเอกสารมุมมองของ

อาเซียนตอแนวคิดอินโด-แปซิฟก (ASEAN Outlook on the Indo - 

Pacific: AOIP) ที่มุงเนนความรวมมือที่เปนประโยชนตอทุกฝาย โดย

ฝายสหรัฐไดย้ําความพรอมดําเนินบทบาทอยางสรางสรรคในภูมิภาค

อาเซียนตอไป และทั้งสองฝายหวังจะไดสานตอความรวมมือระหวาง

กันอยางตอเน� อง” โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุ

ทามกลางกระแสขาวเร� องการเดินหนาโครงการจัดหาเคร� องบิน

ขับไลเอฟ-35 ที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของหลายหน�วยงานของ

สหรัฐ เน� องจากเปนเทคโนโลยีที่มีชั้นความลับ ซึ่งสหรัฐจะพิจารณา

ขายใหประเทศพันธมิตรที่ใกลชิด

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธระบุวา “หลายคนก็จับตาวานายกฯ จะ

มาพูดอะไร จะไปอยูขางไหน จะไปอยูอะไรกับใคร เราจะไปอยูขาง

ใคร ก็ตองทําใหดีที่สุด ทําอยางไรประเทศของเราจะไมเสียหาย แต

ขณะเดียวกันก็ตองเคารพกติกาของเขาดวย นั่นคือหลักการของเรา 

ไมขัดแยงกับใครทั้งสิ้น ตองวาไปตามหลักการ”  

ปฏิเสธไมไดวา การขยับตัวของกลุมตอตานสหรัฐ เปนปฏิกิริยา

ที่สงตอมาจากฝงจีนที่ ไมตองการใหสหรัฐกลับมาสูพันธมิตรเดิม ดวย

ใชยุทธศาสตรดานการทหาร ซึ่งจีนก็ก็เริ่มใชแนวทางดังกลาวเขามา

ปกหมุดในอาเซียนในชวง 5 ปหลัง

เดิมประเทศไทยผูกสัมพันธกับสองขั้วมหาอํานาจดวยพลัง

อํานาจของชาติตางกัน โดยฝงอเมริกา ไทยจะใชความมั่นคง และ

เศรษฐกิจ สวนทางฝงจีน จะใชสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แตเม� อ

จีนตัดสินใจเดินดวยความม่ันคง ยอมเกิดแรงสูจากฝงสหรัฐ อีกทั้ง

หลักนิยม และทหารไทยสวนใหญ รวมถึงระบบราชการของเรายังฝง

รากลึกกับสหรัฐ

แตชวงหลังรัฐประหาร รัฐบาล คสช. ไมมีทางเลือก จึงตองไป

ซบจีนเพ� อคานอํานาจกับฝายประชาธิปไตย จึงยิ่งเปนแรงกดดันให

สหรัฐเดินเกมรุกมากขึ้น จีนเองก็กลัววาจะเพลี่ยงพล้ํา จึงรุกกลับมาก

ขึ้นเชนกัน ในที่สุดจึงกลายเปนความรอนแรงดวยภูมิรัฐศาสตรของ

ไทยที่มีความสําคัญสูงยิ่ง 

โดยพยายามโจมตีจุดออนของจีน ในการทําเร� อง debt-trap 

diplomacy ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศผานรูปแบบเงินกู เงินชวยเหลือ 

แตเม� อถึงเวลาไมมีเงินก็ยึดครองโครงสรางพื้นฐาน เชนเดียวกับที่เกิด

ขึ้น สปป.ลาว ศรีลังกา กัมพูชา ดวยการปฏิบัติการหนาฉากของภาค

รัฐ และงานใตดินที่มีอาชญากรรมขามชาติ แกงคอลเซ็นเตอร รวม

ไปถึงการรุกคืบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินดวยการแตงงานกับคนไทย  

บริเวณชายแดนดานบนและตะวันออกบางสวนการเปนพื้นที่

กันชน และฐานที่ม่ันของเจาหนาที่ฝายความม่ันคง สายลับของจีน

ที่แปลงโฉมเปนคนของกาสิโน เอนเตอรเทนเมนต ที่ฝายตะวันตก

ก็จับตา ติดตามฐานที่ม่ันเหลานั้น แจงขอมูลขาวสารใหฝายไทยได

ติดตามตรวจสอบภัยคุกคามเหลานั้น

ทั้งความพยายามชี้ ใหเห็นดานลบของการเช� อมโยงตอยุทธ 

ศาสตร one belt one road หรือ หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทางของจีน ที่เดิม

จะใชการขุด “คลองไทย” เช� อมระหวางทาเรือเจาผิวก เมียนมา และ

ฐานทัพเรือเรียม สีหนุวิลล มี และสนามบิน dara skor เกาะกง แตจีน

ก็ขยับรุกคืบเขามาที่ไทยไมไดงายตามแผน จึงมีความพยายามจะเช� อม

ตอปกธงในไทยดวยแนวทางอ� น 

และเริ่มมีการปฏิบัติการขาวสารใหเครือขายจีนในประเทศไทย

ตอบโตสหรัฐ ตะวันตกและยูเครน อยางดุเด็ดเผ็ดรอน ดวยการผลิต 

content เผยแพรในส� อฝายแอนตี้สหรัฐ จากกรณีที่เกิดขึ้นกับ ททบ.

5 ซึ่งมีการไปลงนามความรวมมือดานการขาวกับสถานทูตรัสเซีย จีน 

อิหราน กอนที่จะมาลงนามกับยูเครน เน� องจากถูกโจมตีการทําหนาที่

ของส� อที่ล้ําเสนและถือหางคูขัดแยงทางสงคราม 

มีการวิเคราะหวา หลังจากรัสเซียยังไมสามารถชนะในสงคราม

ยูเครนอยางเด็ดขาดได จีนก็ช่ังนํ้าหนักวาศักยภาพทางดานการทหาร

ของตนเองจะเหนือกวาสหรัฐหรือไม เพราะขนาดรัสเซียซ่ึงมีสรรพกําลัง

และความแข็งแกรงมากกวาจีนมากยังไมสามารถปดเกมไดจนถึงขณะน้ี

“สิ่งที่จีนตอบโตสหรัฐเรียกวา perception management 

โดยการทํา Cyber dominant จะเริ่มมีทีมไอโอ ทําคอนเทนต หา

เครือขายรวม สิ่งที่น�ากังวลระยะยาวคือ คนไทยจะแบงเปนสองขั้ว 

คือขั้วหนึ่งเอาจีน และขั้วหนึ่งเอาสหรัฐ” เจาหนาที่ดานความมั่นคง

ของไทยรายหนึ่งระบ ุ

โดยที่จีนไมมีความจําเปนตองเผชิญหนากับสหรัฐ หลังจากที่

ประเมินแลววากําลังทางทหารเสียเปรียบจากขอพิพาทในทะเลจีนใต 

ซึ่งสหรัฐก็กําลังเดิมเกมแทรกแซงการเมืองภายในในประเทศ ดวย

สรางความนิยมในหมูที่ ไมเอาผูนําที่สนับสนุนจีน ทําใหจีนโตกลับดวย

ใช soft power กดลงมาดานลางผาน cyber dominance ดังที่เห็นกัน

ในขอมูลผานเครือขายฝงที่หนุนจีน

หากรัฐบาลไทยไมทําใหสภาวะสมดุลเกิดขึ้น และแบงงานใน                                                                                              

การผูกสัมพันธทั้งสองขั้ว ก็อาจจะจุดชนวนใหเกิดการกดดันเคล� อน 

ไหวเพ� อลมรัฐบาล หรือลมระบอบ เชนที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ลาสุด

จากพฤติกรรมของประชาชนที่สงผลตอการเลือกตั้งในฟลิปปนส ที่

เลือกขั้วตรงขามรัฐบาลปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับประเทศไทย เห็นไดจากมวลชนในฝายอนุรักษนิยมเริ่ม

แบงเปนสองสวน คือ “ไมเอาประยุทธ” แต “เอาประวิตร” เพราะ 

พล.อ.ประวิตรเปน “พี่ใหญ” ที่ใกลชิดกับฝายจีน ชวงการอนุมัติ “เรือ

ด้ําน้ํา S26T” ของจีน เม� อ 5-6 ปกอน พล.อ.ประวิตรก็ดํารงตําแหน�ง 

รมว.กลาโหมอยูดวย 

แตก็มาสะดุดที่ปญหาเร� องเคร� องยนตที่จีนไมสามารถไปซื้อมา

จาก “เยอรมนี” ไดตามสัญญาที่บริษัทรับปากไว ทามกลางการตั้งขอ

สังเกตวา ทาทีของบริษัทเยอรมนี มีสหรัฐเขามาเกี่ยวพันดวยหรือไม  

และชางประจวบเหมาะกับสถานการณการเมืองในประเทศ 

ไทย ที่ดูเหมือนมีผูกําหนดสภาวะแวดลอมใหปมปญหาตางๆ เริ่มเดิน

เขาสูทางตัน ในหวงเวลาที่เกาอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธไม

ม่ันคงเทาใดนัก ผสมผสานกับการเมืองบนทองถนนเริ่มออกมาเคล� อน

ตัวอีกครั้งในประเด็นที่ออนไหวมากขึ้น

สิ่งที่น�าหวงคือ ปจจุบันประเทศไทยมีความขัดแยง-แตกแยก

แบงเปนสองขั้วความคิดอยางสิ้นเชิงอยูแลว จากฝายอนุรักษนิยม-

ฝายกาวหนา เอาสถาบัน-ไมเอาสถาบัน คนเจเนอเรชั่นเกา-ใหม เชียร

รัสเซีย-เชียรยูเครน ตามมาดวยเร� องโปรจีน-โปรสหรัฐ, ตะวันตก 

คนในชาติจึงก็ตองรับฟงขอมูลรอบดานอยางมีสติ ยึดประ 

โยชนของชาติเปนที่ตั้ง และไมเผชิญหนากันดวยความขัดแยงของผล

ประโยชนชาติอ� น.

รอยราวสังคมขยายวงกวาง 

มหาอํานาจชิงปกหมุดไทย-อาเซียน

ยุ



ดฉากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ  

ครั้งที่ 2 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ช� นชมความ

สําเร็จในการหารือความรวมมือหลายดาน สวนการหารือกับ นายโจ 

ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผูนําระดับสูง  และภาคธุรกิจเอกชน

สหรัฐฯ เพ� อขับเคล� อนฟนฟูการเจริญ

เติบโตของภูมิภาค ไดเชิญชวนใหมา

รวมลงทุนในไทย โดยเฉพาะโครงสราง

พื้นฐาน ซึ่งไดเตรียมที่จะดูแลกฎกติกา

และสิทธิประโยชนตางๆ เพ� อใหเกิด

ความเขาใจ นายกฯ ประยุทธ ยังไดเชิญ

สหรัฐฯ และผูนําชาติอาเซียนเขารวมการ

ประชุมเอเปกที่ไทยเปนเจาภาพในเดือน 

พ.ย.ปนี้ดวย ที่น�าสนใจคือ การกลาว

ถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคจะเนนลด

ความขัดแยง ลดการเผชิญหนา และยัง

เสนอไปยังประเทศมหาอํานาจทั้งหลาย

วาตองหาแนวทางเพ� อให โลกเกิดความ

สงบสุข และดูแลประชากรโลกใหมีความสุขและปลอดภัย  ทามกลาง

กลุมมวลชนในประเทศไทยที่เรียกรองให รัฐบาล ชี้แจงรายละเอียดใน

ขอตกลงดานตางๆ โดยเฉพาะความรวมมือดานการทหารตามกรอบ

ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก •

สัปดาหหนา กมธ.วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญฯ จะประชุมนัดสุดทายในวันพุธที่ 18  พ.ค. และในวัน

พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.จะเปนการสรุปสุดทายกอนสงใหนายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา เพ� อบรรจุเขาระเบียบวาระ 2-3 ซึ่งคาดวาน�าจะเปน

ชวงตนเดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม ขอ

สรุปการประชุมสัปดาหที่ผานมามีหลาย

ประเด็น ทั้งเห็นชอบใหเปดชองกระทรวง

การตางประเทศรวมกับคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) สามารถนับคะแนน

นอกราชอาณาจักรไดในประเทศที่มีความ

พรอม  อีกทั้งมีมติใหประชาชนสามารถ

ถายภาพ ถายคลิป หรือไลฟสดขณะ

การนับคะแนน แตตองไมขัดขวางการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจําหน�วย 

นอกจากนั้น กมธ.ยังเห็นชอบสูตรใช 100 

หารคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสตหลังจากมีขอ

ถกเถียงแตกเปนสองฝาย ขณะที่ 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  โฆษกคณะกรรมาธิการฯ เช� อวาจะไมมีการ

ไปรองตอศาล รธน.ใหพิจารณาวากฎหมายลูกขัด รธน.หรือไม เพราะ

จะยิ่งทําใหกระบวนการลาชาออกไปอีกประมาณ 1 เดือนถึง 1  เดือน

ครึ่ง พรอมทิ้งทายวา ที่น�าจะกังวลคือเร� องเทคนิคทางกฎหมาย เชน 

มาตรา 93 และมาตรา 94 ที่เกี่ยวกับ ส.ส.พึงมียังคงอยู •

ขณะที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อและหัวหนาพรรค

พลังธรรมใหม หัวหมูทะลวงฟนกลุมพรรคเล็ก ใหสังคมรอความชัดเจน

ในการพิจารณาวาระ 3 วาสุดทายจะ

ออกมาเปนอยางไร จะใชวิธีคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อโดยหารดวย 100 หรือ 

500 ซึ่งหากผลออกมาวาหารดวย  500 

ก็เช� อวากลุมพรรคเล็กจะเดินหนาลง

สนามเลือกตั้งตอไป แตหากออกมาให

หารดวย 100 ก็เช� อวาบางพรรคคงจะยุบ

ไป และบางพรรคก็คงควบรวม เพราะไม

สามารถสูไหว  เน� องจาก ส.ส.บัญชีราย

ช� อจะตองไดคะแนนเฉลี่ยถึง 370,000 เสียง 

ในขณะที่ ส.ส.เขตไดคะแนนเพียงกวา  

20,000 ก็ชนะแลว สวนพรรคพลังธรรม

ใหมนั้น “หมอระวี” ยืนยันวาจะเดิน

หนาสูตอไป สวนการตอสูเร� องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ตัวเขาเองไดทํา

สุดความสามารถแลว เม� อศาลมีคําวินิจฉัยอยางไรก็ตองเคารพตอศาล 

และจะไมมีการดําเนินการใดตออีก •

เขาสูโคงสุดทายการหาเสียงเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานคร 

โพลทุกสํานักฟนธงวา ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลข 8 “ยังไดรับความนิยมจากคนกรุง” ทําให

เจาตัวตองออกมาสงสารใหเหลาบรรดา

ผูเชียรตนเองอยาชะลาใจ โดยโพสตขอ

ความในเฟซบุกวา “วากันวาโพลเลือกตั้ง

กรุงเทพฯ หักปากกาเซียนมาตลอด ผม

และทีมงานจึงย้ําเสมอวาอยาหลงผลโพล 

ใหแขงกับตัวเอง มุงศึกษา พัฒนานโยบาย

ที่ทําไดจริงเพ� อทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองน�า

อยูสําหรับพวกเราทุกคน ทํางาน ทํางาน 

ทํางาน” อานแลวเหมือนเปนการกระตุน

ใหผูมีสิทธิ์ออกเสียงออกมาลงคะแนน กา

บัตรเลือกตั้งเปนรูปธรรม ไมใชแคแสดง

เจตนารมณในโพลหรือโลกโซเชียล เพราะ

ถาตางคนตางคิดวา “ชัชชาติ” ชนะอยูแลว แตไมออกมาลงคะแนน  ก็

อาจทําใหคะแนนไมเปนอยางที่โพลสํารวจ ดานผูสมัครตัวเต็งคนอ� นดู

เหมือนออกอาการ “ถอดใจ” แลว ที่เหลือแคทําหนาที่ตัวเองใหครบถวน 

เดินหนาหาเสียงพบปะประชาชนจนถึงวันสุดทาย •
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3ในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

สมชัย ศรีสุทธิยากร

นโยบาย บี้ปลดหนี้ ของ พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในการ

ชวยกําลังพลที่เจอปญหาหนี้สินลนพนตัว ไดฤกษ

เริ่มปฏิบัติในการบรรเทาทุกขอยางเปนรูปธรรม กรม

สวัสดิการทหารบกจึงไดจัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให

กําลังพลหรือครอบครัวจํานวน 126 ราย ที่ไดนํา

โฉนดที่ดินมาจํานองกับกิจการออมทรัพยขาราชการ

กองทัพบก (อทบ.) ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต 

หลังจากกําลังพลเหลานั้นประสบปญหาผอนชําระ

หนี้เงินตนและดอกเบี้ยเกินวงเงินที่ไดกูไปแลวจน

ใกลจะครบตามสัญญา แตตอมาประสบปญหา

ชีวิต ขาดผูนําหรือหัวหนาครอบครัว เปนเหตุใหไม

สามารถชําระหนี้ ได ทบ.ก็จะใหเขาโครงการที่กรม

สวัสดิการทหารบกไดจัดทําขึ้น ไดแกโครงการพัก

ชําระหนี้เงินกูตอเน� อง 10 เดือน เปนโครงการระยะ

สั้นเพ� อใหกําลังพลมีเงินเหลือ เพียงพอที่จะนําไปใช

จายในสถานการณปจจุบัน, โครงการขยายระยะเวลา

การผอนชําระหนี้เงินกู 12 เดือน เปนโครงการระยะ

ยาว ซึ่งกําลังพลจะไดปรับโครงสรางหนี้ใหม และ

โครงการสินเช� อเพ� อการบริหารหนี้สวนบุคคล เปน

โครงการเรงดวน เพ� อใหการกูยืมเงินสําหรับผูที่มีหนี้

สินลนพนตัว มีเงินไดรายเดือนเหลือไมถึงหนึ่งในสาม 

หรืออยูระหวางการถูกฟองบังคับคดี •

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงทันทีกรณี เพจขาว

ความจริง สามจังหวัดภาคใต โพสตขอความวามี

กําลังพลหน�วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กวา 

10 นาย เขาไปในหมูบานโฉลง ต.ปุโรง อ.กรงปนัง 

จ.ยะลา ขมขูหาขอมูลผูไปรวมงานเฉลิมฉลองวัน

ฮารีรายอ ที่หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี ที่ผาน

มา โดยยืนยันวาไมมีกําลังพลของหน�วยในพื้นที่เขาไป

ขมขูเยาวชนดังที่กลาวอาง สําหรับภาพที่ปรากฏเปน

ภาพเกาเม� อวันที่ 4 พ.ค.65 โดยหน�วยเฉพาะกิจกรม

ทหารพรานที่ 47 ไดจัดกําลังเขาไปสนับสนุนภารกิจ

ของนายอําเภอกรงปนัง และติดตามความคืบหนาใน

การสรางบานใหราษฎรผูยากไร  ทําให บิ๊กเกรียง-

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาคที่ 4 และผู

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตองออก

มาย้ําวา ไดใหความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาล 

ในการสนับสนุนสงเสริมอัตลักษณ วัฒนธรรมของ

ประชาชนในพื้นที่ และไมมีเหตุผลใดที่หน�วยจะเขาไป

ขมขูเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ยกเวนแตจะมีการ

กระทําที่ผิดกฎหมาย ตบทายดวยวาเพจดังกลาว

ปกปดสถานะความมีตัวตน และไดเคล� อนไหวดวย

การเสนอขาวอันเปนเท็จและบิดเบือนขอเท็จจริงเพ� อ

ทําลายความน�าเช� อถือของเจาหนาที่รัฐและ กอ.รมน.

ภาค 4 สน.มาอยางตอเน� อง •

มจบงายๆ คดี แตงโม-นิดา พัชรวีระพงศ 

นักแสดงสาว ที่ตกเรือเสียชีวิตกลางแมน้ํา

เจาพระยา แม ตํารวจ จะสรุปสํานวน

สอบสวนสงอัยการจังหวัดนนทบุรี และอัยการสั่งให

พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีก 20 ประเด็นปลีกยอย

เกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุพยานตางๆ รวมทั้งเร� อง

ที่ผูคนในสังคมยังคลางแคลงใจ สุดทาย พ.ต.ท.อุเทน 

หงษทอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี ไดนํา

แฟมสํานวนคดีที่เสร็จสมบูรณหลังสอบเพิ่มเติม

สงคืนใหอัยการจังหวัดนนทบุรี แตดูเหมือนรอบ

นอกจะยังไมจบ เม� อประธานชมรมชวยเหลือเหย� อ

อาชญากรรม อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ รองดําเนิน

คดีแพทยนิติเวชตํารวจที่ผาชันสูตรศพแตงโมออก

เอกสารเท็จ รวมทั้งบอกตํารวจสรางพยานหลักฐาน

เท็จเพ� อชวยเหลือผูตองหา มี พล.ต.ต.“ว.” เปนผู

บงการอยูเบื้องหลัง รอนถึง “ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร. ในฐานะแมทัพใหญสีกากี ตอง

ออกโรงมาการันตีคดีนี้ ไมมีการสรางหลักฐานเท็จ 

ยกตัวอยางคดีเกาะเตาตํารวจก็เคยถูกดา แตสุดทาย

ศาลเปนผูใหคําตอบ พรอมทั้งประกาศเสียงดังฟง

ชัด การนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงพาดพิงใหการ

ทํางานของตํารวจเส� อมเสีย ตํารวจมีความจําเปน

ตองพิจารณาใชกฎหมายที่มีอยูในการดําเนินคดีเพ� อ

ปกปองการทํางาน “ถาหากตํารวจนิ่งเฉย ไมบังคับ

ใชกฎหมาย อาจเทากับยอมรับวาขอกลาวหานั้นเปน

ความจริง” ประกาศชัดเจนจาก แมทัพใหญสีกากี •

ชาวบานตาดําๆ ที่ตกเปนเหย� อหลายราย โดน

มิจฉาชีพโกงขายโนตบุกเริ่มใจชื้น เริ่มมีความหวัง

ขึ้นมาทันที หลังเห็น ตํารวจ PCT นําทีมโดย บิ๊ก

เดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะผูอํานวยการศูนยปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(PCT) สั่งการให พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร 

ผบก.สส.ภ.2 ในฐานะหัวหนาชุดปฏิบัติการ PCT ชุด

ที่ 5 นําทีมนักสืบ 5 G ตามโครงการของ ผบ.ปด บุก

จับกุม  เบิรด รามอินทรา ที่หลอกขายโนตบุกชวง

โควิดระบาดในโลกโซเชียล ตามหมายจับศาลอาญา

ที่ 915/2565 ลง 11 พ.ค.65 หลังจาก Mr.Wade 

สัญชาติอเมริกัน ครูสอนภาษาไดแจงขอความชวย

เหลือศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (PCT) เพราะ

ชาวบานก็โดนหลอก โดนโกงจากอดีตพนักงานขาย

คอมพิวเตอรของรานดังในหางยานบางกะป ไปแจง

ความตํารวจ สน.ลาดพราว ร.ต.อ.บรรพต เปนรอย

เวรเจาของคดี สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จน

ศาลแขวงพระนครเหนืออนุมัติออกหมายจับนาย

ขวัญ บานพักอยูยานรามอินทรา 46 ใหตั้งแตวันที่ 

9 ธ.ค.64 ในขอหาฉอโกง ตอนนี้ผานมาครึ่งป คดี

ยังไรวี่แวว หาก ตํารวจ PCT ของ บิ๊กเดน เห็นแก

คนไทยดวยกันที่เดือดรอน แมทรัพยสินที่โดนโกงไม

มากมาย แตเพ� อไมใหคนรายไปหลอกคนอ� นอีก จะ

สงลูกนองมือดีไปจับกุมมาดําเนินคดีใหเข็ดหลาบ คน

ไทยตาดําๆ ที่ไมใชฝรั่งมังคา ก็น�าจะยกมือพนมกม

หัวขอบคุณ  คุณตํารวจ หลายๆ •

เปนอีกหนึ่งอุทาหรณ อีกหนึ่งบทเรียนใหทุกคน

ตองเคารพกฎ เคารพระเบียบบานเมือง คดีที่ ตํารวจ

ทางหลวง กองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจ

ทางหลวง เขาควบคุมตัวนายวริสสร อายุ 40 ป 

และนายกานต อายุ 43 ป ชาว ต.นางแล อ.เมือง

เชียงราย หลังตรวจพบทั้งคูทําผิดกฎจราจรหลาย

ครั้ง โดยนายวริสสรเจอใบสั่ง 53 ครั้ง สวนนาย

กานต 25 ครั้ง รวม 2 คน 78 ใบ แตไมเคยไปชําระ

คาปรับ ตํารวจจึงขอหมายจับจากศาลแขวงเชียงราย

เขาจับกุมทั้ง 2 คน แจงขอหาตามใบสั่ง โดยเฉพาะ

ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจรสีแดง และฝาฝน

เคร� องหมายจราจรบนพื้นทาง ซึ่งมีอัตราโทษปรับ

ไมเกิน 5,000 บาท ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง นอกจาก

นี้ ยังฝาฝนไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาตาม

ใบสั่งเจาพนักงานจราจรโดยไมมีเหตุอันสมควร มี

อัตราโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท ตาม พ.ร.บ.จราจร

ทางบก และขับรถโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือ

ความเดือดรอนของผูอ� น มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 

3 เดือน หรือปรับตั้งแต 2,000-10,000 บาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ตํารวจบอก

ทั้ง 2 รายฝาฝนกฎจราจรตามแยกตางๆ ในพื้นที่ 

จ.เชียงราย หลายครั้งในชวงเดือน เม.ย.ที่ผานมา แต

เม� อไดรับใบสั่งแลวกลับไมเคยชําระคาปรับ และยัง

กระทําผิดตอเน� องซ้ําซาก เพ� อไมใหเปนเยี่ยงอยาง

แกบุคคลอ� น และเพ� อเปนการบังคับใชกฎหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่จึงตองจับกุมตัวเพ� อเปน

อุทาหรณ หากทําผิดซ้ําซากจะมีโทษทั้งจําและปรับ •

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว หอมเย็นใจ 

สูญเสีย ด.ต.อเนก หอมเย็นใจ ผูบังคับหมูงานปองกัน

ปราบปราม สภ.ดอนเจดีย จว.สุพรรณบุรี จาก

เหตุการณเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนจับกุมยาเสพติด 

สภ.ดอนเจดีย จว.สุพรรณบุรี ปฏิบัติการปราบปราม

ยาเสพติด ทําการลอซื้อจากนายพักตร อายุ 40 ป 

พอคายาเสพติดรายสําคัญ โดยคนรายขัดขืน ยิงตอสู 

ทําใหตํารวจเสียชีวิต 1 นาย ไดรับบาดเจ็บ 1 นาย 

สวนคนรายถูกเจาหนาที่ตํารวจวิสามัญเสียชีวิตในที่

เกิดเหตุ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษกสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ แจงวา ด.ต.อเนกไดรับปูนบําเหน็จ

ความชอบกรณีพิเศษ 5 ชั้นยศ เล� อนยศเปน พ.ต.ต. 

และไดรับเงินชวยเหลือสวัสดิการในเบื้องตน 

375,000 บาท รวมทั้งเงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 

หากเปนสมาชิก รวมเงินชวยเหลือกวา 2 ลานบาท 

นอกจากนี้ยังไดสิทธิบรรจุทายาทเปนขาราชการ

ตํารวจดวย สวน ร.ต.ต.ดิเรก ไดรับเงินชวยเหลือ

สวัสดิการเบื้องตน 150,000  บาท •

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร

นพ.ระวี มาศฉมาดล

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ 

ไ

 
ป

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

PCT อยาเมินคดีคนไทย



และจากกองทัพคลั่งศาสนาของโปรตุเกส แตวัดกัลณียาก็ไดรับการ

บูรณะขึ้นมาใหมทุกครั้ง วากันวาชะตากรรมของวัดแหงนี้คือดัชนีชี้

ความเปนไปของประเทศ หากวัดกัลณียารุงเรือง ศรีลังกาก็รุงโรจน         

หากวัดกัลณียารวงโรย ศรีลังกาก็รุงริ่ง

ผมเดินเขาไปภายในพระวิหารอันอลังการ ประดิษฐานพระพุทธ

รูปปางไสยาสน มีผามานโปรงบางกั้นไวชั้นหนึ่ง สวนจิตรกรรมฝาผนัง

นัน้เกาแกและงดงามยิง่ แสดงเร� องราวพทุธประวตั ิชาดก และตาํนาน

ตางๆ อาทิ ภาพเจาชายทันตกุมารกับเจาหญิงเหมมาลาอัญเชิญพระ

เขี้ยวแกวจากอินเดียมาเกาะลังกา ภาพพระเจาเทวานัมปยติสสะทรง

ดาํเนนิลยุน้าํไปรบัเสดจ็พระสงัฆมติตาเถรทีีน่าํหน�อพระศรมีหาโพธิจ์าก

พุทธคยามายังเกาะลังกา

ใชเวลาในพระวหิารพกัใหญ จากนัน้เดนิออกไปชมพระเจดยี อยู

ฝงขวามือของพระวิหาร ใกลๆ พระเจดียมีรูปปนพระโพธิสัตวอวโลกิ

เตศวร อีกฝงของพระวิหารคือตนโพธิ์ท่ีตอนกิ่งมาจากพระศรีมหาโพธิ์

กรุงอนุราธปุระ ชาวศรีลังกาแตงชุดขาวถือขันหรือถังใบเล็กๆ ใสน้ํา 

เดินรอบตนโพธิ์แลวนําไปรดใสอางดานหนาพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน

ใตตนโพธิ์

ถัดจากตนโพธิ์เปนสวนของสํานักงานวัดและที่อยูของสงฆ แยก

ไปจาก 3 โบราณสถานสําคัญ ผมไมไดเดินเขาไปในบริเวณดังกลาว 

กลับไปที่จุดคอยของนาอูชาปรากฏวาเขานั่งหลับหลังพิงกําแพงกอด

กระเปาเปของผมอยู

ขากลับจากวัด นาอูชาขับผานถนนที่ตรงไปยังสนามบิน เขา

บอกวาชอบถนนเสนนี้มาก เพราะกวาง 4 เลน และราบเรียบที่สุดใน

ประเทศ เขาบนพวกทีข่บัรถไมมมีารยาท แตบางครัง้เขากล็มืตวั ปฏบิตัิ

ไมคอยตางกัน

ตอนกลับถึงตัวเมือง เขาเขาไปรับคาคอมมิชชั่นจากรานขาย

อัญมณีและเคร� องประดับช� อ Gem Bureau จากการนําลูกคาชาว

อินเดียมาที่นี่เม� อชวงเชา กิฟตเวาเชอรมีคา 1,000 รูป หรือประมาณ 

200 บาท ไวจับจายใชสอยในหางและซูเปอรมารเก็ต

หาวงศ-พงศาวดารศรีลังกาบันทึกไววาสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจาไดเสด็จมายังเกาะลังกา 3 ครั้งตลอดพระชนมชีพ 

ครั้งที่ 3 คือบริเวณวัดเกลานิยะ (Kelaniya Temple) หรือ 

“วัดกัลณียา” ชานกรุงโคลัมโบในปจจุบัน ซึ่งคนไทยชอบเรียก “วัด

กัลยาณี” วัดที่ผมจะกลาวถึงในวันนี้ อันเปนสวนหนึ่งของการเดินทาง

ทองเที่ยวศรีลังกาเม� อปลายปที่แลว

วันอาทิตยกอนไดกระโดดไปเขียนถึงกิจกรรมของคนไทยและ

สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศโคลอมเบียคั่นเรื่องราวของศรี

ลังกาเสีย 1 ตอน เพราะวาเวลานี้ผมไดอยูในดินแดนอเมริกาใตเกือบ 

1 เดือนเขาไปแลว แตยังคงมีเร� องราวจากศรีลังกาที่ยังเลาไมหมด ซึ่ง

ดูจะไมเหมาะสมเทาไหรหากจะจบไปเสียดื้อๆ จึงขอเลาตอใหจบในอีก 

1 หรือ 2 ตอนนับจากนี้

ผมตัดใจไมไปเมืองตากอากาศยอดนิยมของศรีลังกาอยางเอล

ลาและนูวาระเอลิยะซึ่งมีทิวทัศนงดงามและเต็มไปดวยไรชาบนภูเขา

สงู โดยสารรถไฟจากเมอืงแคนดเีขากรงุโคลมัโบ เขาพกัในโรงแรมยาน 

Union Place ที่เดียวกับที่เคยพักเม� อชวงเริ่มตนทริป

วันรุงขึ้นผมโทรศัพทหา “นาอูชา” คนขับตุกๆ อัธยาศัยดีที่เคย

ใชบริการ ชวงเชาเขาติดลูกคาชาวอินเดีย 

กวาจะมารับที่โรงแรมก็ราวบาย 3 โมง

“วันนี้อากาศรอน เหมาะกับเบียร

เย็นๆ นะทาน” เขายังเรียกผมวา “เซอร” 

เหมอืนเดิม หามเทาไหรกไ็มฟง เราเดินทาง

ราว 10 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือถึงวัดกัลณียาราวบาย 3 ครึ่ง นาอูชา

จอดตุกๆ นอกรั้ววัดฝงดานหลัง บอกวาปลอดภัยกวา เพราะเขาจะเขา

วัดไปกับผมดวย

“ไอเปนหน้ีพระพุทธเจา เพราะพุทธเจาชวยใหไอมีอาชีพ นัก

ทองเทีย่วจางไอใหพาชมวดัพทุธแทบทุกวัน” นาอชูาผูเปนมสุลมิพดูกบั

ผมหลังจากใหเงินขอทาน 2 คน คนละ 20 รูป

พอถึงหนามหาวิหารของวัดกัลณียา นาอูชาอาสาถือกระเปาเป

ใหผม เขาจะนั่งรอนอกวิหาร ขอใหผมเอาของที่จําเปนติดตัวไป เหลือ

ทิง้ไวแตดอลลารกพ็อ พูดแลวหัวเราะ ผมหัวเราะดวย มกุดอลลารของ

เขาไดผลเสมอ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมายังเกาะลังกาครั้งท่ี 3 

ในพรรษาที่ 8 หลังการตรัสรูจากการกราบบังคมทูลเชิญของพระเจา

มณีอัคคีกา กษัตริยชาวนากาแหงเมืองกัลณียา เม� อทรงมาถึงพรอมกับ

พระอรหันตจํานวนหนึ่ง พระองคไดสรงนํ้าในแมนํ้ากัลณียา ซึ่งเปน

แมน้ําหนาวัดกัลณียาในปจจุบัน จากนั้นกษัตริยนากากราบบังคมทูล

เชิญใหประทับบนพระแทนในปะรําพิธีที่เพิ่งสรางขึ้น เม� อพระพุทธเจา

ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกกษัตริยและประชาชนชาวนากาและ

เสดจ็กลบัแลว พระเจามณีอคัคีกากไ็ดสรางพระเจดียขึน้ครอบพระแทน

ประทับดังกลาว กาลตอมาไมนานก็สรางพระวิหาร ตั้งอยูติดกับองค

พระเจดีย ซึ่งเปนยุคกอนอนุราธปุระถึงกวา 3 ศตวรรษ

แมหลังจากน้ันพระเจดียและพระวิหารจะถูกทําลายลงหลาย

ครั้ง โดยเฉพาะจากการรุกรานของกองทัพทมิฬจากตอนใตของอินเดีย
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4 บทความ-ตางประเทศ

ารมีลูกเล็ก ทําใหชีวิตผมสดช� นและสนุกครับ คงไมตางจาก 

แฟนคอลัมนหลายทานท่ีมีหลาน นอกจากจะสดช� นและสนุก 

ผมยอมรับเลยวาการมีลูกเล็กทําใหผมตองรื้อฟนความทรงจํา

เกาๆ และปรับความเขาใจเกาๆ เชนเดียวกัน

สิ่งที่ผมตองคํานึงตลอดเวลาจะสอนลูก หรือเวลาจะพูดกับลูก 

คือ ตองใจเย็นๆ แลวตองเขาใจวาสิ่งที่เขาสงสัย สิ่งที่เขาเห็น และสิ่ง

ที่เขาสัมผัส ลวนแตเปนการสัมผัสครั้งแรกๆ ของเขา ถาเราสามารถ

เขาใจสิ่งตรงนี้ ได และไมมองโลกผานประสบการณของพวกเราเอง 

พยายามมองโลกผานสายตาของเด็กเล็กท่ีกําลังมองสิ่งน้ันๆ จากมุม

มองท่ีบริสุทธิ์ และมุมมองที่ ไรประสบการณ เราจะเขาใจอะไรหลาย

อยางดีขึ้น

ในชวงเทอมที่แลวที่ลูกผมตองเรียนออนไลน ไปกวาครึ่งเทอม

นั้น ทําใหผูเปนพอเปนแมทุกคนตองสวมหมวกครู แตผมยอมรับเลย

วาหลายครั้งในชวงที่ลูกเรียนออนไลน ผมตองทิ้งหมวกครูไปแลวสวม

หมวกนักเรียนแทน

บอกเลยครับ ในชวงที่ลูกเรียนออนไลนผมไดความรู ในเร� องที่

ผมมองขามไปหลายเร� อง ไดความรู ในเร� องท่ีเคยรูมากอนหลายเร� อง 

ไดความรู ในเร� องที่ ไมเคยสนใจมากอนหลายเร� อง และไดความรู ใน

หลายเร� องที่ ไมเคยรูเร� องมากอน เชน เร� องราวเกี่ยวกับปลาดาว วา

ปลาดาวไมมีสมอง ไมมีเลือด และปลาดาวสามารถปลอยใหแขนขาตัว

เองหลุดใหผูลา เพราะปลาดาวสามารถทําใหแขนขางอกขึ้นมาใหมได 

และผมเพิ่งรูวาปลาดาวที่ผมเรียก Starfish ตั้งแตเด็ก จริงๆ เขาเรียก 

Sea Star แลว Starfish เปนเพียงช� อเลน

สวนระบบสุริยะที่พวกเรารูวามีอยู แตในชีวิตประจําวันไมเคย

นึกถึง และไมคอยสนใจ ผมจําไดตอนเด็กๆ วา ดาวพฤหัสบดี (หรือ 

Jupiter) เปนดาวใหญ แตเพ่ิงรูวาใหญขนาดยัดโลกของเราเขาไปใน

พื้นที่ของ Jupiter ถึง 1,300 ใบ แถมอีกครับ สวนดาวที่ใหญที่สุดใน

ระบบสุริยะคือดวงอาทิตย ในดวงอาทิตยสามารถยัดโลกของเราเขาไป

ในพื้นที่ของดวงอาทิตยถึง 1 ลานใบ

ถาลูกไมเรียนออนไลน ผมไมมีทางรูในสิ่งตรงนี้หรอกครับ ทั้งๆ 

ที่ยุคนี้เปนยุคทองของขอมูลขาวสาร เพราะทุกอยางที่เราสงสัย และ

ทุกอยางที่เราอยากเรียนรู อยูปลายนิ้วของเรา ดังนั้นเม� อมีใครถาม

อะไร หรือเม� อเราเองสงสัยอะไร เราจะตอบวา “ไมรู” ไมไดแลวครับ

ผมตองขอโทษครับ คอลัมนตอจากนี้จะฉีกแนวจากประเด็น

เดิมที่ผมตั้งใจเขียนไปอีกทางหนึ่งครับ เหตุผลเปนเพราะลูกเดินเขามา 

แลวถามคําถามที่ทําใหผมอึ้ง

ณ เวลาเขียนคอลัมนนี้ผมอยูจังหวัดสกลนคร เปนชวงเวลาปด

เทอมของลูก เลยใหเขามาเยี่ยมคุณยายเขา และถือโอกาสมาเที่ยว

บานเฮาดวย เน� องจากภรรยาผมมีกิจการท่ีตองดูแล เราก็จะผลัดกัน

ดูแลลูกเปนชวงๆ อยางวันนี้ผมตองหามุมเงียบๆ เพ� อเขียนบทความ 

เลยใหภรรยาดูลูก

ระหวางเขียนบทความอยู ลูกๆ เดินเขามาแลวถามวา “พอกําลัง

ทําอะไรอยู?”

ผมตอบเขาไปวา “พอกําลังเขียนคอลัมนอยู”

เขาถามวา “คอลัมนคืออะไร?”

ผมตอบวา “คอลัมนคือบทความในหนังสือพิมพ”

เขาถามวา “แลวหนังสือพิมพคืออะไร?”

ผมไปตอไมถูกครับ ไมรูจะอธิบายวาหนังสือพิมพคืออะไร

สิ่งหนึ่งที่คุณพอผมสอนผมตลอดเวลาตั้งแตยังเด็กจนโต คือ

ความสําคัญในการอานหนังสือพิมพทุกวัน ไมวาจะอยูเมืองไหน 

ประเทศอะไร ทุกเชาควรจะตองอานหนังสือพิมพของเขา เพ� อเขาใจ

โลกของเรามากขึ้น ถาเราสามารถเขาใจวาเขากําลังเผชิญอะไรที่เปน

ประเด็นสําคัญของสังคม เราจะไดเขาใจวาสังคมนั้นๆ ใหความสําคัญ

กับเร� องอะไรบาง

ผมไมอยากคิดเลยวา คนที่ ไมอยูประเทศไทยแตหยิบหนังสือ 

พิมพไทยมานั่งอาน เขาจะคิดวาประเทศไทยของเราเจริญแคไหน? 

หนังสือพิมพฉบับหนึ่งถือวาเปนแหลงขอมูลที่ครบถวนทุกฉบับ 

อยากรูเร� องการเมือง ก็อานได อยากรูเร� องเศรษฐกิจ ก็อานได อยาก

รูเร� องตางประเทศ ก็อานได อยากรูวามีคอนเสิรตที่ ไหน อยางไร ก็

อานไดเชนเดียวกัน ในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งมีทุกอยางครับ แตใหตาย

เถอะ ผมไมรูจะอธิบายวาหนังสือพิมพคืออะไรใหกับลูกๆ ผม

ไมใชวาผมเลิกอานหนังสือพิมพ แลวไมใชวาผมไมสอนใหลูกๆ 

ผมรักการอาน ทั้งคูชอบอานหนังสือ พอๆ กับชอบเลนเกมในแท็บเล็ต

ของเขา แลวพอๆ กับวิ่งเลนขางนอก ดังนั้นแฟนคอลัมนคนไหนจะรีบ

สรุปวาผมเลี้ยงลูกใหอยูแตในหองแอรอยางเดียว ไมถูกเลยครับ

แตผมเขาใจวาทําไมลูกผมจึงไมรูจักหนังสือพิมพ เพราะเขาไม

เห็นผมอานหนังสือพิมพที่เปนฉบับดั้งเดิมแบบกระดาษ ผมเลิกอาน

หนังสือพิมพแบบสัมผัสไดเปนเวลาหลายป เพราะผมรับเปน e-paper 

แทน แลวเพิ่งสังเกตวาตลอดชีวิตของลูก ผมก็อานหนังสือพิมพแบบ 

e-paper ใหเขาเห็นทุกๆ วัน ปญหาอยูที่วา ผานสายตาของเขา เขา

ไมรูวาผมกําลังอานหนังสือพิมพ เขาคงคิดวาผมเลนเกม หรือดูเฟซบุก 

หรือดูอะไรอยางอ� นผานมือถือหรือแท็บเล็ตของผม

เชนเดียวกับการอานหนังสือเปนเลม ผมเลิกอานหนังสือเปน

เลมเปนเวลาหลายป เพราะผมใช Kindle เน� องจากมันสะดวกมากกวา

ถือหนังสือเปนเลมๆ และยิ่งชวงที่ผมอยูจาการตา และตองเดินทาง

แทบทุกอาทิตย การอาน Kindle มันสะดวกยิ่งกวาอะไร

แตลูกผมไมเห็น เขาไมเห็นวาผมกําลังอานหนังสือพิมพ หรือ

อานหนังสือจริงๆ เขาเห็นแตวาผมกําลังมองจอมือถือและแท็บเล็ต

เทานั้น

สิ่งแรกที่ผมจะตองทําวันนี้ คือ หาหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง และ

นั่งอานกับเขา เพ� อใหเขาสัมผัสวาหนังสือพิมพจริงๆ คืออะไร หวังวา 

ประเภทขาวผูมาลอเบื้องสูงเพ� อโฆษณาสินคา ออกมาแสดงความคิด

เห็นตอฝายตรงขาม ประเภทขาวกลุมรักสถาบันออกมาประณามฝาย

ที่มีความคิดเห็นตรงขาม ปะเภทขาวแฟนคลับอดีตพระนักเทศนดังๆ 

ที่ไปนอนกับสีกา และตองสึก แตกลับมีคาตัวเปนหลายหม� นบาท ออก                     

มารองเพลง 3-4 เพลง ประเภทขาวเร� องลมรัฐบาล เร� องชูสาวใน

พรรคใดพรรคหนึ่ง เร� องนักโทษหนีคดี แสดงความคิดเห็นในทุกเร� อง 

จะไมมีใหเห็นนะครับ แตเอาอะไรมากมาย ขาวเหลานี้เปนขาวที่สังคม

เราชอบ เปนขาวที่สังคมของเราติดตาม และเปนขาวที่สังคมของเรา

สนใจ ถาเปนเชนนั้น อยาวาแตชาวตางชาติมองสังคมเราอยางไร....ลูก

ของผมจะมองสังคมของเราอยางไรครับ?.

ใกลค่ําแลว ผมขอใหเขาพาไปยังยาน Galle Face ริมฝงทะเล

กรุงโคลัมโบ เปนยานชายทะเลและถนนที่มุงหนาเมืองกอลล เมือง

ทองเที่ยวชายทะเลทางใตที่มีช� อเสียงที่สุดของศรีลังกา (อยูหางออกไป

ประมาณ 120 กโิลเมตร) แตยาน Galle Face นี้ ไมคอยน�าสนใจเทาไหร 

ชายหาดเปนหิน ไมสามารถลงเลนน้ําได มีแนวเข� อนกันคล� นกั้นเปน

ทางเดินเลนและวิ่งออกกําลังกาย มีมานั่งสําหรับนั่งชมพระอาทิตยตก 

โรงแรมหรูและรานอาหารราคาแพงตั้งอยูโซนหนึ่งซึ่งถูกกั้นไว นาอูชา

บอกวาราคาเบียรแกวหนึ่งประมาณ 3 พันรูป หรือราว 5–6 รอยบาท

ฟามืดพอดีเม� อเราไปถึง ในโซนสาธารณะนี้มีซุมและรถเข็นขาย

ของกนิเลน ทีม่อียูมากคอืรานขายสตัวทะเลทอดกรอบ นาอชูาอยากให

ผมลองปูตัวเล็ก เขาซื้อมา 2 ชุด ในจานกระดาษมีปูทอดกรอบ 1 ตัว

และแผนแปงผสมเคร� องเทศทอดกรอบ 1 แผน ตอนแรกผมกลัวกามปู

ทอดกรอบจะแทงเหงอืก แตพอกนิแลวกป็ลอดภยัด ีและรสชาตกิพ็อใช

ได นาอูชาเดินไปจายเงิน 2 รอยกวารูป คงเปนราคาคนทองถิ่น

เขาขอเลี้ยงผมเพราะคืนนี้ผมจะเลี้ยงเบียรเขา วาแลวเขาก็กด

โทรศัพทขออนุญาตเมีย บอกเมียวามากับลูกคานิสัยดี เมียก็อนุญาต 

เขาขับตุกๆ ไปสงผมที่ โรงแรมแลวขับไปหาสถานที่จอดรถแบบจาย

เงนิจอดคางขามคนื นอกจากหลกัการเร� องด� มไมขบัแลว กย็งัมปีระเดน็

ความปลอดภัยของรถตุกๆ ดวย เขาวาหากจอดมั่วๆ ไมระมัดระวัง รถ

ตุกๆ ก็มีคนโจรกรรมเหมือนกัน

“คืนนี้ ไอจะเปนผู โดยสาร” คนขับตุกๆ มืออาชีพกลาวยิ้มๆ

ราว 2 ทุมนาอูชานั่งตุกๆ มาหาผมที่โรงแรม เขาไดที่จอดแหง

หนึ่งไมไกลออกไป ราคาคืนละ 150 รูป หรือประมาณ 30 บาท เรา

เดินจากโรงแรมไปยังราน Union Place Bar ระยะทางแคประมาณ 

100 เมตร เปนบารคนทองถิ่น นอกจากผมแลวก็ไมมีนักทองเที่ยวตาง

ชาติปะปน

ยอนไปเม� อไมกี่คืนแรกที่ผมมาถึงศรีลังกา ขณะขึ้นชั้นดาดฟา

ของรานแลวมองหาพนักงานซึ่งเทาที่เห็นทั้งรานมีลุงคนหนึ่งเพียงคน

เดียว แกบังคับใหผมลงไปนั่งชั้น 2 คงเพราะแกจะไดบริการงายๆ ไม

ตองเดินขึ้นลงบอยๆ ผมสั่งเบียร กําลังจะนั่งลงที่โตะตัวหนึ่งก็มีคนจาก

อีกโตะกวักมือเรียกใหไปนั่งดวยกัน ในยามที่การระบาดของโควิด-19 

เพิ่งจะซาลงไป

แน�นอนวาการกินด� มยอมตองถอดหนากาก คนด� มก็ยอมตอง

พูดคุยกัน ตอนกินกับแกลมในแบบฉบับของศรีลังกายิ่งตองคลุกวงใน

กันเขาไปอีกขั้น

ผมไดจงัหวะถามวาถาผมกลบัมายงัโคลมัโบในอกี 3 สปัดาหขาง

หนาจะหาที่ตรวจโควิดแบบ RT-PCR (กอนกลับเมืองไทย) ไดที่ ไหน 

เด็กหนุมที่สุดในกลุมช� อเอรันจัน ตอบวา “ตรวจ

กับโรงพยาบาลของพวกเราไง” คุยไปคุยมาได

ความวาพวกเขาเปนเจาหนาที่ดานหนารับมือกับ

โควิด-19 ของโรงพยาบาล Nawaloka โรงพยาบาล

ขนาดใหญสุดของศรีลังกา อยูหางจากที่พักของผม

ไปแค 200 เมตร บางคนอยูกับรถพยาบาลฉุกเฉิน

เคลื่อนที่เร็วไปรับผู้ป่วยโควิด บางคนอยู่ในห้อง

แล็บตรวจเชื้อโควิด

หลังจากลุงเด็กเสิรฟบอกหมดเวลาขาย

เบียร คณะเจาหนาที่ดานหนารับมือโควิดของโรง

พยาบาลใหญสดุของศรลีงักายงัไมกลบับาน คณุนา

ช� อเฟรนานโดผูมีเสียงเสนาะ หยิบเพลงจํานวนนับ

ไมถวนขึ้นมารอง แลวสมาชิกที่เหลือก็รองคลอ 

ใครรองไมไดก็เคาะโตะ ผมปรบมือแตสุดทายก็ถูก

แนะนําใหเคาะโตะเชนกัน

เวลาผานไปเกือบ 3 สัปดาห ผมไมติดโควิด 

แตคืนนี้ตองมาเจอคนคณะเดิมอีกครั้ง

ด� มรับไมด� มลาก็น�าเกลียด ผมสงขอความไปหาเอรันจันเม� อตอน

กลางวนั เขาสงกลบัมาบอกวาออกเวรแลวจะมาพบทีร่าน ระหวางนีผ้ม

กน็ัง่ด� มกบันาอูชา หมอนีพ่อรูวาจะมีคนมาเพิม่กอ็อกอาการเกรง็ๆ และ

เกรงใจ ถามผมวาเขาควรจะนั่งอยูตอไหม

ผมสั่ง Lion แบบ Lager 4.8 ดีกรี นาอูชาสั่ง Carlsberg แบบ 

Special Brew 8.8 ดีกรี ซึ่งทํามาแขงกับ Lion Strong ในระดับดีกรีที่

เทากัน นาอูชาสั่งไขเจียวใสเคร� องเทศเปนมื้อเย็น ผมก็สั่งดวย ลุงเด็ก

เสิรฟคนเดิมย� นบุหรี่ใหนาอูชา 1 มวน ผมนึกวาแกให นาอูชาบอกวา

สั่งมาสูบตอนด� มเสร็จ

เอรันจันมากับคาซุน ผูซึ่งในยามปกติขับรถบัส แตถูกเรียกมา

ชวยงานขับรถของโรงพยาบาลรับผูปวยโควิด นาอูชากระซิบกับผมวา

ขอเปนผูจายคาเบยีรใหกบั 2 คนนี ้คงรูสกึถงึความเปนรุนพี ่ผมบอกวา

จะเลี้ยงเอง แตไมทันไดพูดอะไร เอรันจันจายเงินคาเบียร Lion Strong 

2 ขวดของเขากับคาซุนใหลุงเด็กเสิรฟไปเรียบรอยแลว นึกวาพวกเขา

จะลงบิลไวกอน ตอมาคาซุนไปเขาเวร อีกคนช� อตักศิลาซึ่งผมเคยเจอ

เม� อครั้งที่แลวออกเวรมาด� มแทนที่

นาอชูารูสกึผอนคลายและสบายใจมากขึน้เพราะเดก็สองสามคน

นี้พูดจาน�ารักและเปนกันเอง คุยกันราบร� น เขาหัวเราะออกมาหลาย

ครั้ง ผมสั่งเบียร Lion Lager มาอีก 2 ขวด เผ� อเขา 1 ขวด (ทั้งหมด

เปนเบียรขวดใหญ) นาอูชาสารภาพวาด� มไมไหว เพราะทองวาง ไมได

ด� มมานาน และออนเพลียจากการขับตุกๆ ทั้งวันจนใกลจะนั่งหลับ เขา

จุดบุหรี่สูบแลวขอตัวกลับโดยเรียกรถตุกๆ

เหลอืผมกบัพวกดานหนาโควดิ นัง่ด� มอกีสกัพกัผมกป็รกึษาวาผล 

RT-PCR ทีต่รวจเม� อเชานีเ้ชก็จากทางเวบ็ไซตของโรงพยาบาลผลยงัไม

ออก เอรันจันรอนใจ ผมบอกวาไมเปนไร เพราะยังไงโรงพยาบาลก็นัด

ใหไปรบัใบผลการตรวจพรุงนีเ้ชา เขาไมฟงเสยีง ถอืเบยีรทีเ่หลอืเดนิลง

จากราน บอกใหผมเดินตาม ตอนเวลาใกลๆ เที่ยงคืน

เขาเดินตรงไปยังโรงพยาบาลที่ปดใหบริการไปแลวหลายชั่วโมง 

เขาประตูทางออก แลวเขาไปยังหองที่มีเจาหนาที่กําลังทํางานกันอยู

หลายคน เขาเอาใบเสรจ็จากผมใหเจาหนาทีค่นผลตรวจในคอมพวิเตอร

คนที่คนผลตรวจทักผม “ไอคือวาซิมไง” เขาเปนหนึ่งในกลุม

ที่ด� มดวยกันเม� อรอบที่แลว แตผมจําเขาไมไดเพราะเขาอยูในชุดพีพีอี

ผลการตรวจออกมาไมมีเชื้อ เอรันจันพาผมเดินออกจากโรง

พยาบาล ไปสงที่โรงแรม เชนเดียวกับเม� อ 3 สัปดาหกอน

สวนผลการด� มครั้งนี้ เม� อกลับถึงเมืองไทยและเขาตรวจตาม

ระบบ Test & Go ผมก็ยังรอดไปได.

‘แลวหนังสือพิมพคืออะไร?’

ก

วัดกัลยาณีและเพ� อนชาวศรีลังกา

ม
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5ตางประเทศ

เกาหลีใต อารเจนตินา ไตหวัน โคลอมเบีย และกาตาร (2 ประเทศหลัง

เปนประเทศลาสุด 2022) สวนชาติสมาชิกอาเซียนมีเพียง 2 ประเทศที่

ทําขอตกลงนี้ คือ ฟลิปปนส กับไทย (ทําสนธิสัญญาเม� อ พ.ศ.2546)

ดังที่กลาวแลววา สถานะ MNNA ไมถึงขั้นสหรัฐจะเขารบชวย

ปกปองประเทศนั้น แตบางประเทศมีสนธิสัญญาทางทหารอ� นๆ ที่

สหรัฐจะสงกองทัพเขาปกปอง MNNA มีจุดเดนเปนสนธิสัญญาสดใหม 

ไมใชของเกาจากยุคสงครามเย็นในอดีต

2) ลักษณะสําคัญ MNNA แบงออกเปน 2 ประเภทตามการ

เกิดกอนหลัง ลักษณะความรวมมือแตกตางกัน บางประเทศอยูใน

ประเภทเดียว บางประเทศอยูในทั้ง 2 ประเภท มีขอบเขตความรวม

มือที่พอจะสรุปรวมๆ ไดแก สามารถซอมแซมอาวุธสหรัฐนอกแผนดิน

สหรัฐ รวมวิจัยโครงการตอตานกอการรายบางโครงการ สหรัฐชวย

เหลือโครงการวิจัยเพ� อการปองกันประเทศ ไดรับอาวุธอุปกรณทาง

ทหารจากสหรัฐ สิทธิ์ในการซื้อกระสุน depleted uranium ammunition 

สหรัฐชวยฝกหรือซอมรบรวม สามารถเชาหรือยืมอุปกรณทางทหาร

บางอยาง ความรวมมือดานดาวเทียมเพ� อการพาณิชย 

3) เหตุและผล ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต (MNNA) ให

ภาพวา เปนประเทศที่มีสัมพันธทางทหารใกลชิด ไดรับการเอาใจใส

เปนพิเศษ แมกระทั่งไตหวันที่ไมเปนประเทศแตอยูในขอตกลงนี้ ถือ

เปนกรณีพิเศษ แน�นอนวารัฐบาลสหรัฐน�าจะมีเหตุผลเฉพาะ เชน 

หวังให โคลอมเบียสนับสนุนนโยบายตอตานเวเนซุเอลา รัฐบาลไบเดน

หวังใหกาตารขายน้ํามันกาซธรรมชาติแกยุโรปในชวงนี้ที่กําลังคว่ํา

บาตรรัสเซีย เปนความรวมมือดานความมั่นคงทางพลังงาน

อยางไรก็ตาม มีตัวอยางที่ทําใหความสัมพันธเปลี่ยน เชน สมัย

หรัฐทําสนธิสัญญาเปนพันธมิตรทางทหารกับหลาย

ประเทศ หลายฉบับ ตางมีขอตกลงเฉพาะ มักขึ้นกับ

บริบทของยุคสมัย เชน เกาหลีใตเปนพันธมิตรสหรัฐภาย

ใตสนธิสัญญา Mutual Defense Treaty 1953 ตั้งแตสมัยสงคราม

เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐ มีสนธิสัญญา Security 

Treaty Between Australia, New Zealand, and the United States 

of America (ANZUS) 1951 ปจจุบันลดเหลือสนธิสัญญาระหวาง

ออสเตรเลียกับสหรัฐเทานั้น ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโตเปน

สนธิสัญญาดานความมั่นคงอีกฉบับ บางประเทศผูกพันกับสหรัฐทั้ง 

2 สนธิสัญญา

กอนจะเขาใจชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโตควรเขาใจนาโต

กอน องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เกิดขึ้นเพ� อตาน

ภัยคุกคามจากรัสเซียหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในตอนนั้นกองทัพ

รัสเซียเขายึดหลายประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ยึดอุดมการณ

เศรษฐกิจการเมืองแบบสังคมนิยม ชาติยุโรปตะวันตกอยูในสภาพ

ออนแอจากการทําลายลางของสงคราม การตั้งกลุมพันธมิตรทาง

ทหารโดยมีสหรัฐรวมอยูดวยจึงเปนประโยชน

บทบาทของนาโตปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ปจจุบันเปน

เสาหลักความมั่นคงของสหรัฐกับพันธมิตร 2 ฝงแอตแลนติก เปน

พันธมิตรทางทหารที่ใหญที่สุดในโลก

นาโตทวีความสําคัญขึ้นอีกครั้งในศตวรรษที่ 21 เม� อรัฐบาล

สหรัฐกับพวกมองจีนที่กําลังกาวขึ้นมา กับรัสเซียที่ฟนฟูในยุคปูตินวา

เปนภัยคุกคามรายแรงขึ้นทุกที

ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต: 

แมจะช� อวา “ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต” (Major Non-NATO 

Ally: MNNA) แตเปนพันธมิตรหรือขอตกลงทวิภาคี ไมอยูภายใต

องคการนาโต 

1) นิยาม MNNA กระทรวงการตางประเทศสหรัฐใหนิยาม

วา Major Non-NATO Ally หมายถึง ประเทศที่ไดประโยชนบางอยาง

ดานการปองกันประเทศ การคาและความมั่นคงตามที่ระบุไว เล็งถึงมี

ความสัมพันธใกลชิด ใหความเคารพกันและกันอยางสูง แตไมถึงขั้น

ใหหลักประกันความมั่นคงแตอยางใด

กระทรวงการตางประเทศไทยอธิบายการไดรับสถานะเปนชาติ

พันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต “ไมไดหมายถึงการมีหลักประกันดาน

ความมั่นคงและการปองกันประเทศรวมกันเชนเดียวกับที่สหรัฐมีกับ

ประเทศสมาชิกนาโต แตเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่สหรัฐ

ใหแกความสัมพันธในลักษณะพันธมิตร”

ดังนั้น แมจะเอยวาเปนพันธมิตร (Ally) แต MNNA ไมใชสนธิ

สัญญาปองกันประเทศรวม (Mutual Defense Treaty)

เน� องจากเปนพันธมิตรที่ไมใชนาโต ประเทศเหลานี้จึงกระจาย

อยูในทวีปตางๆ ยกตัวอยาง อิสราเอล อียิปต ญี่ปุน ออสเตรเลีย 

ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต (MNNA)

www.chanchaivision.com

รัฐบาลโอบามากลาววา อียิปตไมเปนมิตรและไมเปนศัตรู ทั้งๆ ที่ตอน

นั้นอียิปตมีสถานะ MNNA เหตุการณนี้ตรงกับสมัยประธานาธิบดี

โมฮัมเหม็ด มอรซี (Muhammad Morsi) ที่มาจากการเลือกตั้ง แต

ดําเนินนโยบายยึดมั่นศาสนาอิสลามตามแนวทางของกลุมภราดรภาพ

มุสลิม (Muslim Brotherhood) 

ฟลิปปนสในสมัยรัฐบาลโรดริโก ดูเตรเต (Rodrigo Duterte) ก็

เชนกัน ดําเนินนโยบายใกลชิดจีนกับรัสเซียมากขึ้น มีบางเร� องที่คิด

เห็นตรงขามกับสหรัฐแตยังคงความเปน MNNA กันยายน 2016 ดู

เตรเตกลาววา “ไมไดตัดความเปนพันธมิตร รวมทั้งดานการทหาร” 

แตฟลิปปนสจะเปนอิสระมากขึ้น มีนโยบายตางประเทศที่เปนอิสระ 

จะเห็นวาความสัมพันธขึ้นกับตัวรัฐบาลดวย

ความรวมมือเชิงประจักษ:

ลําพังการเปน MNNA ไมใชความสัมพันธทั้งหมด มีนโยบาย

อ� นที่ทําสําเร็จแลว บางอยางกําลังทํา ในที่นี้ขอนําเสนอ 2 ตัวอยาง

1) AUKUS

พันธมิตรทางทหารอินโด-แปซิฟก สหรัฐ-อังกฤษ-ออสเตรเลีย 

(AUKUS) ที่เริ่มเม� อกันยายน 2021 ใน 3 ประเทศนี้ออสเตรเลียมี

ฐานะเปน MNNA และมีจุดเดนคืออังกฤษเปนประเทศนอกภูมิภาค

อินโด-แปซิฟกเขามาอยูในกลุมนี้ดวย หมายความวาเรือดําน้ําติด

ขีปนาวุธนิวเคลียรอังกฤษจะมีภารกิจอยางสม่ําเสมอในยานนี้ ดวย

แนวทางนี้อนาคตอาจมีสมาชิกอ� นนอกภูมิภาคเขารวมอีก 

2) กรณีติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลาง

รัฐบาลสหรัฐประกาศตั้งแตสมัยทรัมปวาหวังจะติดตั้งขีปนาวุธ

พิสัยกลางในอินโด-แปซิฟก ลาสุดเอยถึงออสเตรเลีย ญี่ปุน ฟลิปปนส 

เกาหลีใตและไทย ทั้ง 5 ชาติลวนเปนพันธมิตรเกาแกและเปน 

MNNA 10 ชาติอาเซียนมีเฉพาะฟลิปปนสกับไทยเทานั้นที่ทําขอตกลง 

MNNA กับสหรัฐ จึงไมแปลกที่ 2 ประเทศนี้อยูในรายช� อคาดหวังติด

ตั้งขีปนาวุธพิสัยกลาง

ไมวาจะเปนขีปนาวุธนิวเคลียรหรือหัวรบธรรมดาลวนมี

อานุภาพทําลายสูง มุงยิงเปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตร และชัดเจน

วาเปาหมายคือจีน (อาจรวมรัสเซียฝงเอเชียตะวันออกไกล) และตอง

มองไกลกวาตัวตัวขีปนาวุธ เพราะจะรวมระบบปองกันทางอากาศ 

มีฐานทัพอากาศ ศูนยบัญชาการ ฯลฯ รวมความแลวเปนฐานทัพ

ถาวรขนาดใหญนั่นเอง ในทางความสัมพันธระหวางประเทศจะ

เปนการประกาศการเปนศัตรูกับจีนอยางชัดเจน และคงยากจะ

เปลี่ยนแปลง (ตัวอยางที่ดีที่สุดคือญี่ปุนที่มีฐานทัพสหรัฐในประเทศตน

หลายทศวรรษแลว ปจจุบันมีทหารพรอมอาวุธหนักประจําการอยูราว 

54,000 นาย)

น�าติดตามวาบรรดาประเทศที่เปน MNNA จะตอบสนองตอ

การแขงขันระหวางชาติมหาอํานาจอยางไร

ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโต (MNNA) อาจมองวาเปน

เพียงสนธิสัญญาความมั่นคงอีกฉบับ แตเม� อพิจารณาช� อและขอ

มูลอ� นๆ พบวามีความสําคัญในตัวเอง โดยเฉพาะในชวงนี้ที่รัฐบาล

สหรัฐกําลังพิจารณาเครือขายหรือโครงสรางความมั่นคงอินโด-

แปซิฟกตามแนวทางของตน การปรากฏตัวของ AUKUS ทั้งหมดเกิด

ภาพการสรางเครือขายความมั่นคงที่อาจรวมประเทศอ� นนอกภูมิภาค

เขามาเปนสวนหนึ่งของอินโด-แปซิฟก การแขงขันทางทหาร ความ

ตึงเครียดจึงเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เกิดความขัดแยงซอนความ

ขัดแยง ทุกเร� องถูกทําใหสัมพันธกันหมด ประเทศที่อยูใน MNNA มัก

จะถูกเอยถึงอยางหลีกเลี่ยงไมได.

ส

ผูนําใหม • 

ประธานาธิบดี

ยุน ซอกยอล 

ของเกาหลีใต 

สาบานตนเขา

รับตําแหน�ง

ที่หนาอาคาร

รัฐสภา เม� อ

วันที่ 10 พ.ค. 

(GettyImages)

เตายักษ • 

1 ในเตายักษ 

3 ตัวของสวน

สัตวเมืองเดรส

เดิน เยอรมนี 

ที่ยายจากที่พัก

ในฤดูหนาวมา

อยูกรงกลาง

แจงในฤดูรอน 

เม� อวันที่ 12 พ.ค. 

เตา 3 ตัวนี้ช� อ

ฮูโกที่ 2, 3, 4 

(GettyImages)

รองใตดิน • โบโน (ซาย) และดิเอดจแหงวงยูทู รวมบรรเลงเพลง

กับตารัส โตเปเลีย หัวหนาวง Antytila ของยูเครนซึ่งปจจุบันเปน

ทหาร ที่สถานีรถไฟใตดินในกรุงเคียฟ เม� อวันที่ 8 พ.ค. (AFP)

ศิลปกลางเมือง • ผลงานประติมากรรม “มอสสพีเพิล” ของคิม ซีมอนสสัน 

นํามาจัดแสดงริมถนนเมืองลีล ฝรั่งเศส เปนสวนหนึ่งของนิทรรศการ “ยูโทเปย” 

เม� อวันที่ 12 พ.ค. (GettyImages).

เดินโชว• ผูชนะประกวดมาโพนีในงาน “รอยัลวินดเซอรฮอรสโชว” 

พามาเดินริมแมน้ําเทมส เม� อวันที่ 12 พ.ค. (GettyImages)

งานดอกไม • เจาหนาที่กําลังเตรียมงานเทศกาลดอกไมที่อาสน

วิหารซอลสบรี อังกฤษ เม� อวันที่ 9 พ.ค. (Getty Images)

ภาพ: ตัวอยางแผนปดลอมจีนของ AUKUS

เครดิตภาพ: https://fmes-france.org/the-aukus-security-pact-aligning-australias-strategy-with-americas-geopolitical-vision/

ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุมนาโตไมใชสนธิสัญญาปองกัน

ประเทศรวม เปนประเทศที่สัมพันธใกลชิดกับสหรฐั มีความ

รวมมือดานความมั่นคงหลายอยาง
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ดีเจไอเปิดตัว DJI Mini 3 Pro

DJI (ดีเจไอ) ผู้นำ�เทคโนโลยีก�รถ่�ยภ�พท�งอ�ก�ศ และกล้องระดับ

โลก เปิดตัว “DJI Mini 3 Pro” โดรนติดกล้องแบบพกพ�น้ำ�หนักเบ�ที่ทรง

พลังที่สุด ด้วยน้ำ�หนักไม่ถึง 249 กรัม สอดคล้องกับระเบียบก�รบินโดรนใน

หล�ยพื้นที่และประเทศต่�งๆ พร้อมครบครันด้วยสุดยอดฟีเจอร์ขั้นสูง อ�ทิ 

คว�มละเอียดขน�ด 4K/60 fps ก�รใช้ง�นโหมด ActiveTrack ระบบตรวจจับ

สิ่งกีดขว�งแบบส�มทิศท�ง และก�รหมุนกิมบอล 90° เพื่อถ่�ยภ�พแนวตั้ง

แบบคุณภ�พสูง

สำ�หรับโซเชียลมี

เดีย และบินได้

น�นกว่� 30 น�ที 

DJI Mini 3 Pro 

จึงตอบโจทย์ผู้ใช้

ง�นให้ส�ม�รถ

บินโดรนได้อย�่ง

สะดวกคล่องตัว 

พร้อมสร�้งสรรค์

ผลง�นที่ยิ่งใหญ่ได้

จ�กโดรนขน�ดมินิ

ที่ทรงพลังเกินตัว

สำ�หรับใน

ประเทศไทย DJI 

Mini 3 Pro มี

จำ�หน่�ย 2 รุ่น คือ DJI Mini 3 Pro ร�ค� 25,690 บ�ท และ DJI Mini 3 Pro 

พร้อม DJI RC ร�ค� 30,990 บ�ท ซึ่งผู้สนใจส�ม�รถสั่งจองล่วงหน�้ได้ท�ง

ช่องท�งต่�งๆ ได้แก่ DJI | Hasselblad ชั้น 3 สย�มพ�ร�กอน เปิดให้บริก�ร

แล้ววันนี้ และจะมีพิธีเปิดอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 29 พฤษภ�คม 2565, DJI 

Experience Store ชั้น 2 ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต, DJI Experience Store ชั้น 

4 เซ็นทรัล พระร�ม 9 และ DJI Official Online Store ทั้ง Shopee Lazada 

และ JD Central

เผยทีเซอร์ vivo X80 Series เรือธงรุ่นล่าสุด

เป็นไปต�มค�ด vivo แบรนด์สม�ร์ทโฟนชั้นนำ�ระดับโลก เตรียมเปิดตัว 

X80 Series สม�ร์ทโฟนรุ่นเรือธงจ�ก vivo X Series ในประเทศไทยอย่�งเป็น

ท�งก�ร ที่จะม�ในดีไซน์สุดพรีเมียม สเปกตัวเครื่องระดับเรือธง พร้อมเลนส์

กล้องประสิทธิภ�พสูงจ�ก ZIESS ถูกใจ vivo fans อย�่งแน่นอน

โดย vivo X80 Series ค�ดว่�จะม�พร้อมกับชิปเซตเรือธงอย�่ง 

Snapdragon 8 Gen 1 และ MediaTek Dimensity 9000 Processor ที่จะม�

ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พคว�มเร็วแรง ลื่นไหลทุกก�รใช้ง�น และเลนส์ ZIESS 

Professional Imaging ที่อ�จจะปรับปรุงให้ก�รถ�่ยภ�พมีประสิทธิภ�พยิ่ง

ขึ้น ให้ค่�สีได้อย่�งแม่นยำ� ทำ�ให้ทุกภ�พมีสีสันที่สวยและสมจริง จับคู่กับ 

vivo Pro Imaging Chip V1+ ชิปพิเศษที่ถูกพัฒน�ขึ้นโดย vivo ม�ช่วยเสริม

ประสิทธิภ�พก�รถ�่ยวิดีโอในตอนกล�งคืน และทำ�ให้ก�รแสดงผลวิดีโอโดด

เด่นแม้อยู่ในที่แสงน้อย รวมทั้งหน�้จอคว�มละเอียดสูงที่จะม�พร้อมกับอัตร�

รีเฟรชเร็วถึง 120Hz นอกจ�กนี้ vivo X80 Series ยังค�ดว่�จะรองรับระบบ

ช�ร์จไว 80W (Flash Charge) และแบบไร้ส�ย (Wireless Charging) ที่ช่วยให้

เต็มที่กับสม�ร์ทโฟนได้แบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอดก�รใช้ง�น

พล�ดไม่ได้สำ�หรับ vivo fans เตรียมรับชมง�นเปิดตัว vivo X80 Series 

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันที่ 19 พฤษภ�คมนี้ ผ่�นท�ง Facebook vivo Thailand, 

YouTube vivo Thailand และ Line official vivo Thailand ต้ังแต่เวล� 18.30 น. 

เป็นต้นไป ติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก vivo Thailand.

ระแสตื่นตัวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหา 

นครในรอบ 9 ปี ส่งผลต่อการแสดงความคิด

เห็นของคนไทยบนสังคมโซเชียลมีเดียในทุก

แพลตฟอร์มอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม ซึ่ง

การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ที่ซับซ้อน

และเข้าใจยาก

นับเป็นขุมทรัพย์ท�งปัญญ�ของเทคโนโลยีปัญญ�

ประดิษฐ์ หรือ AI เป็นโอก�สในก�รเทรนนิ่งด�ต้�จ�ก

ข้อมูลส�ธ�รณะ 100% บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่จะ

ส�ม�รถเพิ่มคว�มอัจฉริยะด้�นภ�ษ�ที่ซับซ้อนเข้�ใจย�ก

ให้กับ AI และที่ต่อยอดทำ�ได้ม�กกว่�ก�รนับคำ�หรือก�ร

วิเคร�ะห์คว�มรู้สึกเชิงลบหรือบวกที่นิยมทำ�แบบโซเชียล

ลิสซินนิ่ง (Social Listening) แบบเดิม

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำากัด 

หรือ BIZCUIT เปิดเผยว่� BIZCUIT มุ่งมั่นที่จะให้หล�ย

หน่วยง�นส�ม�รถใช้ประโยชน์ของ AI ในก�รเข�้ใจ

ภ�ษ�ธรรมช�ติ ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning หรือ 

NLU (Natural Language Understanding) เพื่อต่อยอด

ธุรกิจและหน่วยง�นให้มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นม�ก

ขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน BIZCUIT มี AI ที่พร้อมเข�้ใจ

เรื่องร�วต่�งๆ อยู่แล้ว 16 หมวด โดยเรื่องก�รเมืองก�ร

เลือกตั้งนั้นถือเป็นหมวดที่ 17 และหนึ่งในพันธกิจของ 

BIZCUIT ในฐ�นะที่เป็นบริษัทของคนไทย คือก�รพัฒน�

เทคโนโลยีเพื่อก�รเข�้ใจภ�ษ�แบบธรรมช�ติในเชิงลึก

โดยเฉพ�ะภ�ษ�ไทย เพื่อให้ AI เข้�ใจในคว�มหล�ก

หล�ยของมิติก�รใช้ภ�ษ�และครอบคลุมม�กที่สุด

โดยท�ง BIZCUIT 

เล็งเห็นมูลค�่ของข้อมูล

ก�รแสดงคว�มคิดเห็น

เกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

กรุงเทพมห�นครบนโลก

ออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม

ในครั้งนี้ ว่�เป็นขุมทรัพย์

ท�งข้อมูลในรูปแบบตัว

อักษรที่เกี่ยวกับก�รเลือก

ตั้งในรอบหล�ยปี

ทั้งนี้ กระแสในโลก

ออนไลน์กำ�ลังตื่นตัวกับ

ก�รเลือกตั้งผู้ว�่ฯ กทม. 

ซึ่งเป็นก�รเลือกตั้งใน

รอบ 9 ปี ทำ�ให้มีปริม�ณ

ข้อมูลและคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รเลือกตั้งจำ�นวนม�ก

บนโซเชียลมีเดียในหล�ยแพลตฟอร์ม ซึ่งเหม�ะที่จะ

ทำ�ก�รศึกษ� และทดสอบก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของ

เทคโนโลยี AI ด�้น Machine Learning ในด�้นก�รเข้�ใจ

ภ�ษ�แบบธรรมช�ติ (NLU) ของ BIZCUIT ให้มีคว�ม

เข้�ใจในบริบท หรือ domain ที่เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งและ

ก�รเมืองได้ม�กขึ้น ซึ่งก�รเข้�ใจใน domain ก�รเมือง

นั้น เป็นหนึ่งในเกือบ 20 domain ที่ท�งบริษัทมีอยู่แล้ว 

ซึ่งส�ม�รถเข้�ใจได้ถึง 4 ภ�ษ�ไปพร้อมกับก�รแสดง

ศักยภ�พคว�มช�ญฉล�ดของระบบ AI ที่ต่อยอดก�รนำ�

ข้อมูลจ�กโซเชียลม�วิเคร�ะห์ได้ม�กกว�่ก�รนับคำ�หรือ

ก�รวิเคร�ะห์คว�มรู้สึกเชิงลบหรือบวก ที่มักพบในก�รทำ�

โซเชียลลิสซินนิ่ง (Social Listening) ทั่วไป

แต่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ลึกซึ้งถึงเจตน�ในก�ร

แสดงคว�มคิดเห็นและแยกแยะประเภทกลุ่มคว�มคิด

เห็นแบบอัตโนมัติได้ หรือโซเชียลอน�ไลติกส์ (Social  

Analytics) ที่มีโครงสร�้งภ�ษ�ที่ไม่ได้เหมือนกับ domain 

อื่นๆ ที่บริษัทมี ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รบริห�รประสบก�รณ์

ก�รใช้บริก�ร หรือก�รร้องเรียนผ�่นช่องท�งของ Brand 

ซึ่งมีคว�มส�ม�รถในก�รสังเคร�ะห์ข้อมูลและนำ�ไปใช้

ประโยชน์ได้ม�กกว่�ก�รทำ� Social Listening ที่ทำ�ง�น

ด้วย keyword เป็นหลัก โดยก�รสร�้งข้อมูลที่ใช้สอน AI 

หรือ Training Data ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลส�ธ�รณะ 100% 

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยินยอมในก�รเปิดเผยให้

ส�ธ�รณะทร�บ กระบวนก�รในก�รสร้�ง Training Data 

นั้นยังมีระบบอัตโนมัติในก�รลบข้อมูลระบุตัวตนทั้งหมด

ก่อนจะเข้�สู่ขั้นตอนเริ่มง�น ทำ�ให้ผู้ที่ทำ�หน�้ที่ Train 

Data นั้นไม่ทร�บที่ม�ของข้อมูล

“BIZCUIT ได้ดึงข้อมูลตัวอักษรจ�ก Social Media 

แพลตฟอร์มต่�งๆ ด้วยวิธีก�รท่ีแตกต่�งกัน เนื่องจ�กแต่ละ

ส่ง AI ถอดรหัสกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

สร้างความอัจฉริยะด้านภาษา

ส่ง AI ถอดรหัส

Amazon หนุนสินค้าไทยขายบนอีคอมเมิร์ซ

Amazon Global Selling Thailand ได้ฉลองคว�มสำ�เร็จในก�รสนับสนุนผู้

ประกอบก�รไทย ขย�ยธุรกิจผ่�นอีคอมเมิร์ซข�้มพรมแดน ล่�สุด จ�กก�รสำ�รวจใน

ปี พ.ศ.2564 ที่จัดทำ�ขึ้นโดยได้รับมอบหม�ยจ�กอเมซอน พบว่�ผู้ประกอบก�รธุรกิจ

ไทยให้คว�มสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ ในก�รขย�ยธุรกิจไปต�่งประเทศ (43%) และระบบก�ร

จัดก�รด้�นโลจิสติกส์ (38%) แต่ในขณะเดียวกัน 75% ของผู้ประกอบก�รธุรกิจไทย

เหล่�นั้นเห็นว�่พวกเข�ต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยในเรื่องอุปสรรคท�งภ�ษ� “เร�จึงได้

ตั้งเป้�ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบก�รธุรกิจไทยในก�รข้�มผ่�นอุปสรรคเหล่�นี้ และช่วย

ส่งเสริมศักยภ�พของพวกเข�ด้วยเครื่องมือและทรัพย�กรที่พร้อมจะช่วยขย�ยธุรกิจ

ให้ส�ม�รถไปยังกลุ่มลูกค�้กว�่ 300 ล้�นคนทั่วโลกบนเว็บไซต์ Amazon” คุณเจมี่        

เบรนแนน Head of Amazon Global Selling Thailand กล�่ว

“เร�มีเครื่องมือ ทรัพย�กร และแหล่งเรียนรู้ในก�รข�ย ที่มีข้อมูลเป็นภ�ษ�ไทย 

เพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบก�รธุรกิจไทย ให้มั่นใจได้ว่�คุณจะส�ม�รถขย�ยธุรกิจไปในตล�ด

โลกและลดกำ�แพงด้�นภ�ษ�ลง ซึ่งเร�ได้เห็นผู้ประกอบก�รธุรกิจไทย ไทยส�ม�รถ

นำ�พ�ธุรกิจของพวกเข�เติบโตในตล�ดต่�งประเทศม�ม�กม�ย และเร�ตั้งเป�้ที่จะนำ�

สินค�้ไทยที่มีคุณภ�พม�สู่ตล�ดโลกบนเว็บไซต์ Amazon ม�กขึ้น” เธอกล�่วเสริม

แพลตฟอร์มมีเงื่อนไขก�รดึงข้อมูลม�สุ่มวิเคร�ะห์แตก

ต่�งกัน และมีโครงสร้�งข้อมูลของแพลตฟอร์มไม่เหมือน

กัน ซ่ึงประกอบด้วย Twitter, YouTube และ Facebook 

รวมกันม�กกว่� 230,000 ข้อคว�ม รวบรวมท้ังโพสต์, 

คอมเมนต์, ทวีต เพื่อให้ได้ผลก�รวิเคร�ะห์ท้ังในแง่มุม 

Sentiment หรือคว�มรู้สึก, Topic Classification หรือก�ร

แยกประเภทส่ิงท่ีพูดถึง และ Intention หรือก�รแยกเจตน�

ก�รแสดงคว�มเห็น ซ่ึงให้ insight ม�กกว่�ก�รวิเคร�ะห์

โดยท่ัวไป ท่ีส�ม�รถวัดผลให้ทร�บได้เพียงจำ�นวนข้อมูล

และ Sentiment แต่เทคโนโลยี AI ด้�น Machine Learning 

ส�ม�รถวิเคร�ะห์ให้เร�ได้ใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลโซเชียลมี

เดียอย่�งเต็มประสิทธิภ�พม�กกว่� โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ม�

ลงแรงและเวล�ในก�รทำ�” น�ยสุทธิพันธ์ุกล่�ว

BIZCUIT ใช้ AI NLU ด้�นก�รเลือกต้ังม�วิเคร�ะห์

ผลจ�กใน Twitter ซ่ึง

เลือกดึงม�วิเคร�ะห์

โดยใช้ Keyword และ

แฮชแท็ก เป็นเงื่อนไข

แรกในก�รดึงข้อมูลท้ัง

ส้ิน 37,356 ข้อคว�ม 

เข้�ม�วิเคร�ะห์ ซ่ึงรวม

จำ�นวน tweet และ 

reply ต้ังแต่วันท่ี 21 

มี.ค.-7 พ.ค.2565 และ

จ�กกระแสในก�รดีเบต

ในวันท่ี 28 เมษ�ยน 

ก็ได้มีก�รเลือกดึงใน 

YouTube โพสต์ของ

ก�รดีเบตผู้สมัครผู้ว่�ฯ 

กทม. ของ YouTube 

Channel 3 News โดยวิเคร�ะห์คว�มคิดเห็นท่ีมีม�กกว่� 

3,000 คว�มคิดเห็น และใน Facebook ได้เลือกดึงข้อมูล

จ�กเพจข่�วต่�งๆ และเพจของผู้สมัครเอง เพื่อดูปริม�ณข่�ว

ท่ีถูกพูดถึงและก�รแสดงคว�มคิดเห็นต้ังแต่วันท่ี 21 มี.ค.–6 

พ.ค.2565 โดยดึงจ�กเพจข่�วท่ัวไป วิเคร�ะห์จำ�นวน 849 

โพสต์ และ 85,577 คว�มคิดเห็น และในส่วนของโพสต์จ�ก

เพจผู้สมัครเองจำ�นวน 499 โพสต์ ซ่ึงมีผู้แสดงคว�มคิดเห็น

รวม 89,176 คว�มคิดเห็น ซ่ึง AI NLU ส�ม�รถท่ีจะบอกได้

ว่�ผู้สมัครแต่ละท่�นกำ�ลังถูกพูดถึงในแง่มุมไหน ด้วยคว�ม

รู้สึกอย่�งไร และมีเจตน�อย�กสนับสนุนผู้สมัครหรือไม่

จะเห็นได้ว่�ก�รนำ� AI ม�ใช้ในก�รเข้�ใจภ�ษ�

ไทย แม้จะเป็นภ�ษ�บนโลกออนไลน์ที่มีรูปแบบไม่ต�ยตัว

นั้นก็ส�ม�รถทำ�ได้ โดยทีมง�นด้�นก�รพัฒน� NLU 

ภ�ษ�ไทยของ BIZCUIT ใช้เวล�ประม�ณ 4 สัปด�ห์ใน

ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในหมวดก�รเลือกตั้งขึ้นม� ซึ่ง

ขณะนี้มีระดับคว�มแม่นยำ�โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่�ง 70-83% 

ต�มแต่ประเภทของ AI โดยก�รวิเคร�ะห์เจตน�ก�ร

แสดงคว�มคิดนั้น (Intention) แม่นยำ�อยู่ในระดับ 72% 

และยังส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดเพิ่มคว�มแม่นยำ�ได้อีก เมื่อ

มีปริม�ณข้อมูลที่ม�กขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนได้ต�มบริบท

ที่เปลี่ยนไปของเหตุก�รณ์บ�้นเมืองได้อีก

“ก�รศึกษ�ข้อมูลในคร้ังน้ี BIZCUIT มีวัตถุประสงค์ใน

ก�รศึกษ�เพื่อก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ในโลกออนไลน์ท่ีเกิดข้ึน 

โดยผลก�รศึกษ�น้ันไม่ใช่ก�รค�ดก�รณ์หรือใช้เป็นตัวแทนผล

ก�รเลือกต้ังได้ท้ังหมด เนื่องจ�กมีอีกหล�ยปัจจัย นอกจ�กน้ียัง

มุ่งหวังในก�รยกระดับและต้องก�รแสดงศักยภ�พเทคโนโลยี 

Machine Learning ของคนไทย ในด้�นก�รเข�้ใจภ�ษ�

ธรรมช�ติ ท่ีปัจจุบันมีคว�มส�ม�รถช่วยให้มนุษย์เข้�ใจถึง

จำ�นวนและสัดส่วนของปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ ในโลกออนไลน์

ได้อย่�งรวดเร็วและง่�ยด�ย” น�ยสุทธิพันธ์ุกล่�วสรุป.

  

• Booking.com มอบโอก�สให้ผู้เดินท�ง

ทั่วโลก รวมถึงผู้เดินท�งในประเทศไทยได้ปลดล็อก

โปรแกรมสมน�คุณ Genius เลเวลใหม่ ด้วยก�รเพิ่ม

สิทธิประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นถึงเลเวลที่ 3 เพื่อให้ผู้

เดินท�งที่เป็นสม�ชิกในโปรแกรมสมน�คุณ Genius 

บน Booking.com ได้รับคว�มคุ้มค่�ยิ่งขึ้นในทุกครั้ง

ที่ออกเดินท�ง นอกจ�กอ�ห�รเช�้ฟรีและก�รอัป

เกรดห้องพักฟรีในที่พักที่เข้�ร่วมโปรแกรม ที่สม�ชิก 

Genius เลเวล 2 และเลเวล 3 มีสิทธ์ิได้รับอยู่แล้วน้ัน 

สิทธิประโยชน์ท่ีสม�ชิกเลเวล 3 จะได้รับเพ่ิมข้ึนม� คือ

รับประกันว่�สม�ชิกจะได้รับ “Priority Support” หรือ

บริก�รท่ีให้คว�มช่วยเหลือสม�ชิกในโปรแกรมก่อนใคร 

ผ่�นก�รพูดคุยกับพนักง�นจริงๆ อีกด้วย

• บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศ 

ไทย) ส�นต่อคว�มร่วมมือกับ สปสช. เปิดตัว

โครงก�ร “กักตัวอุ่นใจ Home Isolation ปลอดภัย 

กับ Good Doctor แอปพลิเคชัน” เพื่อให้ก�รดูแล

ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยไม่

ต้องเสียค่�ใช้จ�่ยห�กเข�้เงื่อนไขต�มที่กำ�หนดของ

โครงก�ร โดยจะมีทีมแพทย์ติดต�มอ�ก�รอย�่งใกล้

ชิดทุกวัน เช้�และเย็น รวมไปถึงก�รจ�่ยย�ต�ม

อ�ก�รและดุลยพินิจของแพทย์ ตลอดจนบริก�รจัด

ส่งย�และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ อ�ทิ ปรอทวัดไข้ 

เครื่องวัดออกซิเจน ถึงท่ีพักอ�ศัยของผู้ป่วย นอกจ�ก

น้ีผู้ป่วยท่ีเข้�ร่วมโครงก�รจะได้รับคูปองอ�ห�ร Grab 

Food มูลค่� 300 บ�ทต่อวัน สำ�หรับส่ังอ�ห�รผ่�นแอป

พลิเคชันแกร็บ เพื่อจำ�กัดก�รเดินท�งออกจ�กสถ�น

ท่ีพัก และลดคว�มเส่ียงในก�รแพร่กระจ�ยเช้ือต่อไป

• LINE SHOPPING นำ�โดย น�ยเลอทัด 

ศุภดิลก ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยธุรกิจอีคอมเมิร์ซ LINE 

ประเทศไทย และน�งส�ววริย� ลีระศิริ Head of EC 

Merchant Development Team ประก�ศคว�มสำ�เร็จ

ร้�นค้�บนแพลตฟอร์มโตทะลุ 370,000 ร้�น มีมูลค่�

ธุรกรรมรวมในตล�ดเติบโตถึง 97% จ�กปีที่ผ่�นม� 

พร้อมเผยวิสัยทัศน์ “LIBERTY TO WIN” เร่งปลด

ล็อกทุกข้อจำ�กัดของก�รข�ยของออนไลน์สู่คว�ม

สำ�เร็จอย่�งยั่งยืน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “เข้�ใจ

คนข�ย ได้ใจคนซื้อ ต้อง LINE SHOPPING” โดยมี

ตัวแทน “ร้�นค้�รุ่นพี่” ที่ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�ร

ข�ยบน LINE SHOPPING ร่วมง�นและแบ่งปันเรื่อง

ร�วคว�มประทับใจ เมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม ที่ผ่�น

ม� ณ ชั้น 22 ตึกเกษรท�วเวอร์ 

• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จัดหนักโปรโมช่ันให้นักเรียน นิสิต 

นักศึกษ� รวมถึงผู้ปกครอง ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ กับ 

“Back to School 2022” พร้อมของแถมสุดพิเศษให้ไป

ใช้ครบเซต จัดโปรจุกจุใจท่ี HUAWEI Experience Store 

ทุกส�ข� และร้�นค้�ตัวแทนจำ�หน่�ยท่ีร่วมร�ยก�ร 

พร้อมท้ังช่องท�งออนไลน์เว็บไซต์ HUAWEI Store 

ต้ังแต่วันน้ี-30 มิถุน�ยน 2565 อ�ทิ แท็บเล็ตคุณภ�พสูง 

HUAWEI MatePad Pro ขน�ด 12.6 น้ิว คว�มละเอียด 

2K ในสี Matte Grey ร�ค�พิเศษ 24,990 บ�ท จ�ก

ร�ค�ปกติ 28,990 บ�ท พร้อมรับฟรี! HUAWEI Smart 

Magnetic Keyboard และ HUAWEI M-Pencil มูลค่�

รวม 11,080 บ�ท หรือจะเป็นสม�ร์ทวอตช์ฟังก์ชัน

ครบ มีให้เลือกถึง 4 สีคือ Pomelo Red, Distilled Blue, 

Graphite Black และ Sakura Pink ลดร�ค�เหลือเพียง 

2,499 บ�ท จ�กร�ค�ปกติ 2,999 บ�ท.

กูเกิลจับมือกับซัมซุงเปิดตัว Health Connect

กูเกิลจับมือกับซัมซุงเปิดตัว Health Connect เป็นแพลตฟอร์มและ API 

สำ�หรับ Android ให้นักพัฒน�แอปส�ยสุขภ�พ-ฟิตเนส ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลสุขภ�พที่

เก็บไว้ในอุปกรณ์ Android ได้จ�กที่เดียว แนวคิดเรื่องแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลสุขภ�พ

ไม่ใช่เรื่องใหม่ และกูเกิลก็มี Google Fit ของตัวเองม�น�นแล้ว แต่ในโลก Android 

เดิมเป็นวิธีต�่งคนต่�งทำ� แพลตฟอร์มของใครของมัน เช่น ซัมซุงมี Samsung Health 

ของตัวเอง หรือ Fitbit ในยุคก่อนโดนกูเกิลซื้อ ก�รม�ถึงของ Health Connect เป็น

คว�มร่วมมือระหว�่งผู้เล่นร�ยใหญ่บน Android คือ Samsung Health, Google Fit, 

Fitbit จะม�อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน และมีนัก

พัฒน�บ�งร�ยอย่�ง MyFitnessPal, Leap Fitness, 

Withings ประก�ศร่วมสนับสนุนแล้ว

Facebook Pay เปลี่ยนชื่อแล้ว

Meta กำ�ลังทยอยเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ต�มชื่อ

ใหม่ของบริษัท โดยล่�สุดจะเป็นคิวของ Facebook 

Pay ที่กำ�ลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta Pay และ

อ�จมีแผนขย�ยบริก�รชำ�ระเงินเข้�สู่ Metaverse                      

ด้วย

Stephane Kasriel หัวหน้�ฝ่�ยฟินเทคของ 

Meta เขียนใน Medium ว่� ตอนนี้ Meta กำ�ลังอยู่

ในขั้นตอนเริ่มต้นในก�รกำ�หนดสโคปว่�กระเป�๋เงิน

ควรจะเป็นอย่�งไร ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแผนชัดเจน แต่

ที่แน่นอนคือประสบก�รณ์เหล่�นี้จะถูกนำ�เข้�ไปสู่ 

Metaverse ด้วย

ไอที6
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และนวัตกรรม เพื่อสร้างบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ลูกค้า 

ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล เช่น ผลิตภัณฑ์บริการทางการ

เงิน แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus, Digital Product & Service, 

National Digital ID (NDID) และระบบการจัดการข้อมูลสาขา (Branch 

Management Information System) เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกร 

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากย่ิงข้ึน

ธนารัตน์ ย้ำาว่า ธ.ก.ส.ยังคงให้ความสำาคัญกับการยกระดับ

ชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต ้BCG Model ได้แก่ การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

การนำาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero Waste) และ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ (New Gen) ทายาทเกษตรกร และ Smart 

Farmer เข้าทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น

การยกระดับและต่อยอดเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

การเกษตร การเชื่อมโยงธุรกิจเกษตร ท้ังการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร 

การจับคู่ธุรกิจ การร่วมลงทุน (Venture Capital) กับบริษัทท่ีมีเทคโนโล

ยีและนวัตกรรมท่ีจะมาช่วยสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจการเกษตร หรือ

การเป็นหัวขบวนท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างเกษตรมูลค่าสูง 

การสนับสนุนและยกระดับชุมชนท่ีมีความพร้อมไปสู่ชุมชนอุดมสุข ท่ีมี

ความม่ันคงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม การร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายในการเติมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

สนับสนุนช่องทางการจำาหน่ายให้กับเกษตรกรท้ังออฟไลน์และออนไลน์

ยังเป็นอีกบทบาทสำาคัญท่ี ธ.ก.ส.ยังคงมุ่งม่ันดำาเนินการ เพื่อความย่ังยืน

ของชุมชนและความม่ันคงของเกษตรกรไทย

“ในปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีหนึ่งที่เกษตรกรมีความยากลำาบาก 

อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยธรรมชาติ รวมถึงความ

ขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม แต่ ธ.ก.ส.ยังพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและเป็น

ส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรสามารถก้าวเดินหน้า

และเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคง ยั่งยืน ดังปณิธานของ ธ.ก.ส.ที่

มุ่งการสร้าง Better Life, Better Community, Better Pride เพื่อยก  

ระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ”.

าคการเกษตร” อีกหนึ่งกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย เป็นอีกหนึ่งรากฐานด้านความมั่นคงทาง

อาหารของประเทศและของโลก ประเทศไทยเองที่ผ่านมา

ได้มีการพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโต และยกระดับความสามารถในการ

ผลิตผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับเกษตรกรของไทย เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรที่

มีมูลค่าสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.)” เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เป็นฟัน

เฟืองสำาคัญในการพัฒนา ยกระดับและขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม-

เกษตรกรของไทยตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการ

และโครงการสำาคัญๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรของ

ไทยให้เดินหน้าเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้เริ่มฉายภาพ

บทบาทหน้าที่ของธนาคารในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนภาค

เกษตรของไทยว่า ภาคเกษตรไทยพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ

ถึง 80% ของจีดีพี ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอยจึงส่งผลกระทบ

โดยตรงทั้งการส่งออกและรายได้ โดยในป ี2565 นี้คาดว่าแนวโน้ม

เศรษฐกิจภาคการเกษตรจะขยายตัวที่ระดับ 2% โดยมีพืชเศรษฐกิจ

หลักที่มีโอกาสเติบโตได้ดี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, ปาล์มน้ำามัน

และยางพารา เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัย

จากความผันผวนด้านราคาน้ำามันที่เปิดโอกาสให้พืชทดแทนเข้าไปเป็น

ทางเลือกมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2565 (1 เม.ย.65-31 มี.ค.66) ธ.ก.ส.เองยัง 

คงวางเป้าหมายในการมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อม

เป็นร่มสนับสนุนและดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และไม่หุบร่ม

แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤต โดยยังคงวางเป้าหมายสินเชื่อเติบโต

เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000-50,000 ล้านบาท เงินฝากเติบโตเพิ่มขึ้น

มากกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันจะบริหารจัดการหนี้เสียให้

อยู่ระดับ 4.50%

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ดำาเนินการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรของไทยผ่าน

มาตรการสำาคัญมากมาย อาทิ มาตรการรักษาเสถียรภาพ

ด้านราคาสินค้าเกษตร ผ่านโครงการประกันรายได้พืช

เศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำาปะหลัง 

ยางพารา และปาล์มน้ำามัน โดยธนาคารได้ โอนเงินส่วน

ต่างเพื่อชดเชยเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรในกรณีสินค้าราคา

ตกต่ำา ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการรับ

โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงไปแล้วกว่า 5.1 ล้าน

ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 88,398 ล้านบาท

และยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการ

ผลิตและการเก็บเกี่ยวในอัตราไร่ละ 

1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ 

มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.63 ล้าน

ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 53,872 ล้าน

บาท และโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายข้าวเปลือกนาปี มีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 309,327 ราย คิดเป็นวงเงิน

กว่า 19,745 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย

สถาบันเกษตรกร มีองค์กรและสถาบัน

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 62 แห่ง จำานวน

เงิน 4,499 ล้านบาท

รวมถึงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร มี

องค์กรและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 ราย 

จำานวนเงิน 26 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 367 กลุ่ม 

จำานวนเงิน 2.105 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้าง

ไทย มีเกษตรกรเข้าร่วม 4,057 ราย จำานวนเงิน 17,203 ล้านบาท

และเพื่อตอกย้ำาบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตร

ของไทย ธ.ก.ส.ยังได้ปรับวิสัยทัศน์ในการเป็น ธนาคารพัฒนา

ชนบทท่ีย่ังยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เข้ม

แข็งอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ

และการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครัวเรือนซ่ึงเป็นปัญหาสำาคัญ

อย่างครบวงจร ด้วยการส่งเสริมอาชีพ การปรับเปล่ียน

และเพ่ิมผลิตภาพการผลิต สนับสนุนการแปรรูปและ

อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการทำาเกษตร

ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน

และสร้างพลังในการจำาหน่ายสินค้า การ

สร้างวินัยทางการเงินและการออมเงิน

รวมท้ังยังสนับสนุนภูมิคุ้มกัน

ทางการเงินและการประกอบอาชีพ 

เช่น เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต การทำา

ประกันภัยทางการเกษตร สนับสนุน

เงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ท่ีหลากหลายและตรงกับความ

ต้องการ และสร้างเครื่องมือในการ

บริหารจัดการคุณภาพหน้ีท่ีสามารถ

ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ และมีสภาพ

คล่องในการลงทุนประกอบกิจการและการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ธนารัตน์ เล่าอีกว่า ธ.ก.ส.ยังพร้อม

สร้างความคล่องตัวในการทำางาน ด้วย

การปรับโครงสร้างองค์กรและการเติม

องค์ความรู้แก่พนักงานให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลง จัดทำาระบบ Data 

Governance เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร

งานและขับเคลื่อนธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี
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7เศรษฐกิจ

กือบจะครบวาระ 4 ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามครรลอง

ประชาธิปไตยที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของราช

อาณาจักรไทยฉบับปี 2560 แต่ฝ่ายค้านก็ยังคงกล่าวหาว่า

เป็นเผด็จการ โดยยึดติดกับคำาว่า “รัฐประหาร” ซึ่งจบสิ้นไป

แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในปี 2562 และพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการเลือกตั้งกันในสภา

ผู้แทนราษฎร โดยมีฝ่ายค้านเสนอนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

เข้าแข่งขัน อยากจะตั้งคำาถามว่า ฝ่ายค้านยึดติดกับคำาว่า 

“รัฐประหาร” มากเกินไปหรือเปล่า หรือว่าช่วงที่เขามีการ

เลือกตั้ง จนถึงการจัดตั้งรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้งนายกรัฐมนตรีในสภานั้น ฝ่ายค้านทั้งหลายหลับใหลไม่

ได้ตื่น พอตื่นมาอีกทีก็เห็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นั่ง

ในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงมองว่าเป็นการสืบทอดอำานาจ

เผด็จการ แล้วก็สร้างสารพัดวาทกรรมในการจะด้อยค่า

นายกรัฐมนตรี

วาทกรรมที่สร้างขึ้นมานั้น ถ้าหากใครเชื่อหรือคล้อย

ตามก็คงจะมองพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่าเป็นคนที่

แย่มาก เพราะพวกเขาว่านายรัฐมนตรีเป็นคนโง่บ้าง เป็น

เผด็จการบ้าง เป็นคนแคบ เพราะเป็นทหารมาตลอดชีวิต

บ้าง ทำาประเทศชาติเสียหายบ้าง บริหารจัดการโควิดได้แย่

มาก จนทำาให้คนตายเป็นเบือบ้าง วาทกรรมเหล่านี้เป็นเรื่อง

ที่แย้งกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ทำางานบริหาร

บ้านเมือง จนคนบางคนทนไม่ได้ ต้องไปทำา Infographic 

เปรียบเทียบว่า ตั้งแต่ 2544 มาจนถึง 2557 (เว้นระยะ

เวลาของนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี) มีการสืบทอด

อำานาจอย่างชัดเจน ด้วยการใช้นายกรัฐมนตรีตัวแทนใน

หมู่วงศาคณาญาติเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เปรียบเทียบ

กับการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ประมาณ 7 ปีกว่าๆ นั้น ใครทำาประเทศรุ่ง ใครทำาประเทศ

ร่วง

นอกจากพวกเขาจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา เป็นคนไม่ดี เป็นคนทำาประเทศชาติล้าหลัง เป็นคน

ขายชาติ พวกเขายังหาว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็น

คนขี้โกงอีกด้วย ทั้งๆ ที่ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ใดๆ เลย 

ทุกครั้งที่เปิดสมัยประชุมจะต้องมีการยื่นอภิปรายนายก

รัฐมนตรีแบบลงคะแนนได้บ้าง ไม่อาจจะลงคะแนนได้บ้าง 

แต่ก็ไม่เห็นมีเรื่องราวความเลวร้ายเชิงประจักษ์ของนายก

รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีร่วมคณะคนใดมาจัดการกับรัฐบาล

ได้ ไม่ว่าจะคุยโม้ โอ้อวดว่ามีทีเด็ดทุกครั้งไป แต่เราก็จะ

ได้ยินแต่ข่าวเก่าๆ ที่เราได้พบได้เห็นแล้วในสื่อต่างๆ ทั้ง 

Offline และ Online ประชาชนก็มองออกว่าเขาไม่สามารถ

ทำาอะไรนายกรัฐมนตรีได้ แต่สิ่งที่พวกเขาได้ก็คือ การได้

ด่านายกรัฐมนตรีออกทีวีเท่านั้นเอง สิ่งที่เขาพูดอาจจะมี

ประชาชนจำานวนหนึ่งที่นิยมชมชื่นพรรคของเขาเชื่อตามที่

พวกเขาพูด แต่สำาหรับคนที่คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ไม่มีใคร

เชื่อหรอก

เมื่อพวกเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนโง่ เป็นคน

ไม่ดี เป็นคนแคบ ก็อยากจะถามว่าแล้วการกระทำาแบบ

ไหนที่เรียกว่าฉลาด และการกระทำาแบบไหนที่เรียกว่าวิสัย

ทัศน์กว้างไกล แล้วการกระทำาแบบไหนที่เรียกว่าเป็นคนดี 

การคอร์รัปชันเชิงนโยบายดีใช่ไหม การโยกย้ายข้าราชการ

อย่างไม่เป็นธรรมฉลาดใช่ไหม การโกงจำานำาข้าวเป็นคนเก่ง

ใช่ไหม การบริหารประเทศแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

เรื่องที่น่าชื่นชมใช่ไหม ลองใช้สมองตรองดูให้ดีว่า

การทุจริตโครงการจำานำาข้าวกว่า 7 แสนล้านนั้น ชั่ว

หรือดี

การปราบยาเสพติดจนเกิดการฆ่าตัดตอนผิดตัวนี่

ฉลาดมากเลยใช่ไหม

การจ้างชายชุดดำาซ่องสุมอาวุธแล้วทำาร้ายประชาชน

เป็นเรื่องฉลาดมากใช่ไหม

การออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมยกเข่งแบบลักหลับเป็น

ความเก่งใช่ไหม

การให้ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันนี่เป็นคนคิดกว้าง มอง

กว้างมากใช่ไหม

การยุยงให้ประชาชนจำานวนหนึ่งไปเผาบ้านเผาเมือง

นี่เป็นคนดีมากใช่ไหม

การให้คนโง่มาบริหารบ้านเมืองนี่เป็นความฉลาดใช่

ไหม

การทำานุบำารุงจังหวัดที่ลงคะแนนให้ และไม่พัฒนา

จังหวัดที่ไม่ลงคะแนนให้ นี่ใจกว้างมากสินะ

การเอาผลประโยชน์ของชาติไปให้ต่างชาติเพื่อ

ประโยชน์ของตนนี่คือการเป็นคนดีมากไหมนะ

พอละ ไม่ถามต่อละ เพราะถ้าจะถามต่อ หน้า

กระดาษคงไม่พอ สมัยพันธมิตรในปี 2548 มีการพูดถึง

ความเลวร้ายของผู้นำาบางคนมากกว่า 40 ข้อ มาถึงปีนี้ 

2565 ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า 60 ข้อ นั่นหมายความว่าจน

ป่านนี้แล้วยังไม่เลิกที่จะทำาสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศไทย

แบบไม่รู้จักพอสักที อยากกลับบ้าน ก็กลับมาสิคะ ไม่มีใคร

ห้าม แต่คดีที่ตัดสินไปแล้วก็ต้องติดคุกมากกว่า 10 ปีแล้ว

นะ และยังมีที่ยังไม่ได้ตัดสินอยู่อีกหลายคดี ตอนนี้หวังว่า

จะให้คนของตนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแบบถล่มทลาย อยาก

กลับบ้านโดยไม่ต้องคิดคุก ถ้าหากไม่ได้ทำาอะไรผิดก็ไม่ต้อง

ติดคุก แต่ตอนนี้ ได้ทำาผิดไปแล้ว สัตว์ โลกก็ต้องเป็นไปตาม

กรรม เรื่องนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้

จะออกมาพูดกี่ครั้งก็มีคนฟังเป็นการเห่า จะออกมา

แสดงความคิดเห็นกี่ครั้ง คนก็มองว่าอวดเก่ง จะออกมาด่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา กี่ครั้ง คนก็มองว่าต้องการที่

จะได้อำานาจ ลิ่วล้อที่ทำางานการเมืองอยู่ในเวลานี้จึงจ้องที่

จะแซะ แขวะ ด่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา แบบตามที่

นายสั่งอย่างซื่อสัตย์ ไม่รู้ว่าพวกเขามาทำางานการเมืองเพื่อ

ประชาชน หรือเพื่อนายเจ้าของคอกกันแน่.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ต้องด่าจนร่วงเก้าอี้ใช่ไหม...จะได้เหรอ?

เ

‘‘ภ

บเป็นเวลากว่า 2 ปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาค

ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนบนเกาะ

เต่า โครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า จึงเกิดขึ้นเพื่อระดมทุน

สาธารณะในรูปแบบ Crowdfunding ด้วยการรับบริจาคเงินผ่าน

ระบบ e-Donation ของธนาคารกรุงไทย เพื่อนำาไปจ้างคนขับเรือ

ท่องเที่ยวขนาดเล็กเก็บขยะในทะเล และนำาเงินบริจาคส่วนที่เหลือ

ไปต่อยอดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกาะเต่าอีก 5 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Taxi Boat เพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน โครงการชายหาดทะเลปลอดเชือกเพื่อการท่องเที่ยว

อ่าวแม่หาด โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำาด้วยซั้งปลา โครงการ

ส่งเสริมเยาวชนจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ

การท่องเที่ยวตำาบลเกาะเต่า และโครงการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดย้อมธรรมชาติพร้อมกิจกรรมพิเศษสำาหรับนักท่องเที่ยว จึง

เกิดกิจกรรมต่อยอดโครงการในปีที่สอง ที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับ 

UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น   

นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ผลสำาเร็จจากโครงการ 

#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ในปีที่ผ่านมา นอกจากทำาให้ธนาคาร

ได้รับรางวัลระดับสากลประเภท Great Practice ในเวที Global 

Corporate Sustainability Awards: GCSA 2021 จากไต้หวันแล้ว 

โครงการนี้ยังเป็นโครงการนำาร่องด้านการใช้นวัตกรรมทางการเงิน

สนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการยกระดับให้ชุมชนเกาะเต่าเป็นกรณี

ศึกษา ทั้งด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแล

สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอกย้ำาถึงการดำาเนินงานของธนาคารกรุงไทยที่

มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน สร้าง

ความเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

สำาหรับไฮไลต์หลักของกิจกรรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยู่ที่

การอบรมให้ความรู้ทางการเงินกับชุมชน โดยธนาคารกรุงไทย

จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ MoreFin ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชนให้เข้าใจ

หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจ

เทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัลที่สามารถช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น 

รวมถึงการตรวจสุขภาพทางการเงินในรูปแบบกิจกรรม workshop 

แก่ชาวชุมชนเกาะเต่า เพื่อให้ชุมชนรู้จักวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ของครัวเรือนและดูแลจัดการการเงินได้อย่างถูกต้อง

นางสาวบุญธิดา เกตุสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า ได้ร่วมกันธนาคารกรุงไทย และ UNDP 

ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพของชุมชน เช่น กลุ่มปลาตากแห้ง กลุ่มทำาผ้ามัดย้อม และมี

การต่อยอดในการทำาซั้งปลากับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่ง

อาหารของชุมชน รวมทั้งการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชน เพื่อให้ชุมชน

สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ

ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำาซั้งปลาและปล่อยซั้งปลา

บริเวณรอบเกาะเต่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศ

ทางทะเล เป็นแหล่งอนุบาลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล 

นายเจริญสุข สุขผล ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน เกาะ

เต่า กล่าวว่า ซั้งปลาเป็นแหล่งประมงชายฝั่งที่ดี ในแต่ละวันชาว

ประมงสามารถจับปลาหาเลี้ยงชีพได้วันละไม่น้อยกว่า 500 บาท 

ช่วยให้กลุ่มประมงพื้นบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน

ยังช่วยลดความขัดแย้งในการแย่งพื้นที่กับกลุ่มนักดำาน้ำา ทำาให้

กลุ่มประมงพื้นบ้านมีพื้นที่ทำากินที่ไม่กระทบการท่องเที่ยว ความ

ขัดแย้งในชุมชนก็เริ่มลดลง ความสุขของชุมชนกลับมาดีขึ้น.

นั

กรุงไทยรักเกาะเต่า
เสริมแกร่งชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ปรับบท ธ.ก.ส.

สู่การเป็น ‘ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน’

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
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8 Life and City

มบางมด” ชื่อนี้ใครได้ยินก็ต้องอยากกิน เป็นส้มเขียว

หวานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยรสชาติที่หวาน

กลมกล่อม เปลือกบาง แตกต่างจากส้มเขียวหวานที่อื่นๆ 

แหล่งผลิตอยู่ในคลองบางมด แต่ปัจจุบันส้มบางมดคนรุ่น

ใหม่แทบจะไม่รู้จัก และจำานวนชาวสวนผลไม้ในท้องที่แทบนับนิ้วได้ 

คลองบางมด ตั้งอยู่เขตทุ่งครุ ชานเมืองของกรุงเทพฯ มีความ

ยาวกว่า 15 กิโลเมตร เป็นคลองที่ชุมชนทั้งไทยพุทธอิสลามและไทย

เชื้อสายจีนพึ่งพาอาศัย   เดิมใช้สัญจรทางน้ำาและแหล่งน้ำาเพื่อ

การเกษตร โดยเฉพาะทำาสวนส้มด้วยดินที่สมบูรณ์ มีธาตุอาหารสูง 

และเป็นน้ำากร่อย มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นปัจจัยสำาคัญ

ทำาให้ส้มบางมดรสชาติเป็นเอกลักษณ์ 

จนเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อพื้นที่คลองบางมด

น้ำาท่วมในปี  2526 และ 2534 ทำาให้ชาวบางมดส่วนหนึ่งตัดสินใจ

ย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งเมืองพัฒนาเข้ามาในพื้นที่ มีการตัดถนนพุทธบูชา 

ถนนพระรามที่ 2 ถนนท่าข้าม ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ฯลฯ เกิด

หมู่บ้านจัดสรร โรงงาน รุกเข้ามาในพื้นที่คลอง การสัญจรทางน้ำา

ลดลง เหลือเพียงเรือของชาวบ้านที่ยังคงใช้อยู่ สวนเกษตรต่างๆ ถูก

แทนที่ด้วยกำาแพงสูงสีขาว บ้านบางหลังถูกปล่อยทิ้งร้าง น้ำาในคลอง

พบกับปัญหาน้ำาเค็มมากเกินไปจากการรุกของน้ำาทะเล ทำาการเกษตร

ได้ยาก 

แต่ทุกวันนี้ยังมีสภาพธรรมชาติและน้ำาใสไร้ขยะให้เห็นในพื้นที่ 

เพราะชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา ส่วนการทำาสวนส้มบางมดเหลือ

เพียง  10 สวน นอกจากนี้ มีสวนมะพร้าวน้ำาหอม มะนาว และอื่นๆ 

ด้านกรุงเทพมหานครกำาลังพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำา 

พร้อมเส้นทางปั่นจักรยาน ชมสตรีทอาร์ต เชื่อมโยงสถานที่สำาคัญทาง

ศาสนาทั้งวัด ศาลเจ้า และมัสยิด  

ขณะที่นักวิชาการผนึกชุมชนร่วมหาแนวทางปกป้องพื้นที่สี

เขียว สายน้ำา และพลิกฟื้นสวนเกษตรริมคลองบางมดให้กลับมามี

ชีวิต ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรี

ด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน (โครงการ Green Thonburi) โดย 

ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

และทีมวิจัย โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย

และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป้าหมายสร้าง

ต้นแบบของ “โมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ให้เกิดขึ้น

ในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางมด ชาวบ้านสามารถสร้างธุรกิจจากฐาน

ทุนด้านการเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได้ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 

ปัจจุบันมีชุมชน 225 ครัวเรือนในเขตทุ่งครุ-บางขุนเทียน

ก่อนหน้านี้ มีความพยายามคืนชีวิตวิถีคนสวนบางมดผ่านงาน

บางมดเฟส ของกลุ่ม 3C Project หนุนเศรษฐกิจให้เกิดในชุมชนเดิม

“ชาวบ้านริมคลองบางมดที่มีอาชีพหลักทำาสวนผลไม้ที่มีมูลค่า

สูง มีรายได้ดี ปัจจุบันผลไม้เศรษฐกิจนี้ ได้หายไป เหลือชาวสวนส้ม

บางมดเพียง 10 รายที่ยังปลูกอยู่ การพัฒนารุกพื้นที่เกิดความเสื่อม

ถอยของคลอง ไม่ว่าจะคุณภาพน้ำาเสื่อมโทรม จนนำาไปสู่ปัญหาน้ำา

ท่วม อีกทั้งโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่ง ส่ง

ผลให้พื้นที่สีเขียวลดลง จริงๆ แล้วการพัฒนาถนนและคลองสามารถ

ทำาให้เอื้อประโยชน์ต่อกันได้ แต่รัฐไม่ให้ความสำาคัญกับคลอง”     

ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี บอก

การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวให้กับคลองบางมดเป็นเป้าหมายที่

สำาคัญของโครงการ ดร.กัญจนีย์ย้ำาว่า สิ่งสำาคัญคือ พัฒนาการเกษตร 

อาจจะผสมผสานระหว่างพืชสวนในพื้นที่เดิม อย่างส้ม และด้าน

ธุรกิจที่ขายประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหา

คุณภาพน้ำาในคลองจากน้ำากร่อย กลายเป็นน้ำาที่มีความเค็มมากกว่า

ในอดีต ตอนนี้ชาวสวนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำาสวน โดยใช้น้ำาจาก

การกักเก็บน้ำาฝนไว้ใช้เอง ไม่ได้ใช้น้ำาจากคลอง มีการพัฒนาพื้นที่

คมนาคมทางน้ำาและริมคลอง โดยมีถนนสำาหรับจักรยาน ทางเดินที่

ปลอดภัยพร้อมไฟส่องสว่าง 

“ในระดับนโยบาย การพัฒนาพื้นที่และแนวทางการใช้

ประโยชน์ที่ดินไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่คลองบางมด แต่หากพื้นที่สีเขียว

อื่นๆ หายไป พื้นที่สีเขียวหรือ Cool Air ของกรุงเทพฯ จะไม่เหลือ ดัง

นั้นสิ่งสำาคัญที่ต้องผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวทางน้ำา ทำาให้เกษตรกรอยู่

ได้ ส่วนผู้มาใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เช่น ไม่สร้างกำาแพงสูง

ริมคลอง หรือการนำาเสนอกิจกรรมริมคลองให้ลูกบ้านได้ร่วมทำากับ

ชุมชนดั้งเดิม จะทำาให้อนาคตการพัฒนาเมืองและวิถีชีวิตชุมชนอยู่

ร่วมกันได้” ดร.กัญจนีย์กล่าว 

ขณะนี้เศรษฐกิจสีเขียวต้นแบบที่ขบัเคลื่อนในพื้นที่คลองบางมด 

นำาร่องผ่าน  “เซฟติสท์ ฟาร์มโมเดล (SAFETist Farm) ดำาเนินการมา

เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฟื้นคืนพื้นที่สวนส้มทิ้งร้างให้

กลับมามีชีวิตด้วยการสร้างสวนผักผสมผสานบนพื้นที่ 2 ไร่เศษ โดย

ไม่ทิ้งส้มบางมด

วิไลวรรณ ประทุมวงศ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง SAFETist Farm เล่า

ว่า จากการทำางานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่คลองบางมดมากว่า 10 

ปี ตนและกลุ่มเพื่อนต้องการมีพื้นที่สำาหรับผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้

รับประทานเอง มีโอกาสเช่าสวนส้มบางมดร้างแปลงนี้ พัฒนาเป็น

ฟาร์มกสิกรรมเมื่อปี 2563 นำาความรู้ต่างๆ มาช่วยกันพลิกฟื้นสภาพ

พื้นที่ที่เป็นดินเค็ม มีการขุดลอกคลอง โดยน้ำาจะมีทั้งน้ำาประปาและ

น้ำาคลองบางมดผสมอยู่ เพราะน้ำาคลองจะมีความเค็มกว่ามาก ส่วน

ผักจะใช้น้ำาประปา มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำาและดินเสมอ สวนแห่ง

นี้ก็ยังอนุรักษ์และฟื้นฟูส้มบางมด เอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำาต้นกล้า

ส้มบางมดของชาวสวนในพื้นที่มาเพาะปลูกด้วย ขณะนี้หาแนวทางใน

การปรับสภาพดินอยู่ ปัจจุบันสามารถปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมีนำา

มาแบ่งปันให้กับสมาชิกภายในกลุ่มไว้รับประทานกันได ้ 

“เซฟติสท์ ฟาร์ม ได้ต่อยอดสร้างรายได้ ส่งต่อผักปลอดภัยภาย

ใต้ชื่อ “ครอบครัวตะกร้าผัก” เมื่อ ก.ย.2564 โดยนำาผักและผลิตผลที่

เก็บได้ภายในฟาร์มมาจัดเป็นชุดตะกร้าผักสดและจัดส่งถึงหน้าบ้าน

ครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิก ไม่ต้องผ่านคนกลาง สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 

ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 30 ราย และจะขยายสมาชิกเป็น 100 ครอบครัว

ภายในสิ้นปีนี้ ระยะทางส่งจำากัดอยู่ 30 กิโลเมตรจากฟาร์ม”  วิไล

วรรณกล่าว

ปัจจุบันยังให้คนในชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจจะปลูก

ผักขายได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคการปลูกผักในพื้นที่ดินเค็ม

และน้ำากร่อย เพื่อขยายเครือข่ายปลูกผักให้สามารถมีผลผลิตที่หลาก

หลายและเพียงพอตลอดทั้งปี เป็นเครื่องพิสูจน์เศรษฐกิจสีเขียวใน

คลองบางมดเกิดขึ้นแล้ว.

ตกแต่งเมืองขานรับ Unfolding Bangkok

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.เตรียมความพร้อม

สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการ

ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

กรุงเทพฯ ภายใต้ โครงการ Unfolding 

Bangkok ตามเทศกาลหรือวาระที่สำาคัญ

ของประเทศ ระหว่างเดือน มิ.ย.65-ม.ค.66 

เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวใน

กรุงเทพมหานคร โดยสำานักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเที่ยว ร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโค

วิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะการสำารวจและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของ กทม. ทั้งรูปแบบวัฒนธรรมและกิจกรรมที่จัดในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ สำานักการ

โยธาทำาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ให้มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี 

และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

ประจำาปี 2566 

มจธ.เปิด LAB พิสูจน์หลักฐาน โชว์นวัตกรรม

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำาตอบของสังคม (ASESS) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เตรียมเปิด Lab พิสูจน์หลักฐาน 

(เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว) ขึ้น ในวันที่ 19 พ.ค.2565 ณ  อาคารศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. บางมด กรุงเทพฯ มีผลงานนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่

คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากฝีมือนักวิจัยไทยภายใต้ศูนย์ฯ ที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องตรวจหาลายนิ้ว

มือบนปลอกกระสุน ซึ่งตรวจพิสูจน์ได้ ณ จุดเกิดเหตุ ใช้เวลาเพียง 20 วินาที จากเดิมตรวจ

ใน Lab ใช้เวลา 1 ชม., ผงเปลือกมังคุดเพื่อการตรวจหาลายนิ้วมือบนวัตถุพยาน ตรวจได้ทั้ง

ผิวเรียบและผิวขรุขระ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สารเพิ่มประสิทธิภาพการ

ตรวจการปลอมแปลงตัวเลขหรือลายเซ็นบนเอกสารสำาคัญ มีความแม่นยำา และเป็นสารจาก

ธรรมชาติ ปลอดภัย เก็บรักษาง่าย ทดแทนการใช้สารละลายนำาเข้าราคาแพง และเก็บไม่นาน 

และสารเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ชนิดของลูกระเบิดจากวัตถุพยานที่เก็บได้จากจุดระเบิด 

เพิ่มความแม่นยำา ระบุสารสำาคัญของระเบิด ผลิตได้เอง และเก็บใช้ได้นาน

กม.ใหม่บังคับใช้คาร์ซีตเด็กไม่เกิน 6 ขวบ 

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำานักงาน

เขตเร่งดำาเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงคงค้าง ในปี 

2564 จำานวน 16 จุด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

หากจุดใดอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

หน่วยงานภายนอก ให้ประสานหน่วยงาน

เจ้าของพื้นที่แก้ไขให้เรียบร้อย ซึ่งอุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขับขี่ด้วย

ความเร็ว ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขาด

ทักษะประเมินสถานการณ์ รวมถึงพิจารณา

การขับขี่เชิงป้องกัน สร้างจิตสำานึกแก่ผู้ใช้

รถใช้ถนน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้คาร์ซีตสำาหรับเด็กอายุไม่

เกิน 6 ขวบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เดือน ก.ย.นี้ เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่เด็ก ป้องกันไม่ให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กลวิธีจัดการความเครียดยุคโควิด

โครงการ CU Sustainable Well-Being : เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ศูนย์บริการ

สุขภาพแห่งจุฬาฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “กลวิธีการจัดการความเครียด 

ยุคโควิด” โดยมี ศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร ในวันที่ 31 

พ.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านช่องทางโปรแกรม ZOOM 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและ

ร่วมประเมินผลกิจกรรม จะได้รับคูปองจากอาหารร้าน PigkoGrill เพื่อแลกรับอาหาร ผู้สนใจ

ลงทะเบียนได้ที ่https://forms.gle/noo8gcy72stsfCHy5 ภายในวันที่ 27 พ.ค.นี้ สอบถามได้ที่ 

LINE OPENCHAT : Chula Health Share.

“ส้

ควบคู่กับการพัฒนาใหม่ ไม่ว่าจะสร้างสตรีทอาร์ตบนกำาแพงหมู่บ้าน

จัดสรร ชวนชาวบ้านใช้หน้าบ้านวางจำาหน่ายสินค้า การนำาเสนอ

ธรรมชาติริมคลองและความสวยงามของพื้นที่ ซึ่งผลตอบรับดีมาก 

ทั้งยังจัดกิจกรรมประกวดส้มบางมดทุกปี รวมถึง มจธ.แจกจ่ายต้น

กล้าส้มบางมดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกว่า 100 คน 

พลิกฟื้น‘ส้มบางมด’สู่สวนผักริมคลองทำาเงิน

พลิกฟื้นสวนส้มบางมดสู่ฟาร์มผักผสมผสานริมคลอง

ผักสวนครัวนำาไปจัดตะกร้าผักสร้างรายได้

ฟื้นฟูส้มบางมดในฟาร์มต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางมด หนุนเกษตร-ท่องเที่ยว

ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี วิไลวรรณ ประทุมวงศ์
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ 

เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกตัว 19 

ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ กลุ่มแรกที่ไม่ติด

ภารกิจ เพื่อเข้าแคมป์ฟื้นฟูร่างกายและฝึก

ซ้อมกับทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติชุด

ใหญ่ ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เพื่อทำาการ

อุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ และการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก ที่ประ 

เทศอุซเบกิสถาน 

การเข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้จะเรียก

นักเตะเข้ามารายงานตัวกลุ่มแรก จำานวน 

19 คน โดยนักกีฬารายอื่นๆ ที่ได้รับการ

ตอบรับจากสโมสรแล้ว มาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะเรียกตัวเพื่อตามมา

สมทบกับทีม หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสร

ต้นสังกัด และส่วนหนึ่งที่ยังติดภารกิจใน

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประ 

เทศเวียดนาม จะตามมาสมทบเช่นเดียว                                                  

กัน

สำาหรับ รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย

ชุดใหญ่ จำานวน 19 คน ชุดแรก ประกอบ

ด้วย 1.นายกิตติพงษ์ ภูแถวเชือก (สโมสร

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด), 2.นายจักพัน ไพร

สุวรรณ (สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด), 

3.นายเชาว์วัตน์ วีระชาติ (สโมสรบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด), 4.นายสารัช 

อยู่เย็น (สโมสรบีจี          

ปทุม ยูไนเต็ด), 

5.นายปฐมพล เจริญ

รัตนาภิรมย์ (สโมสรบีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด),

6.นายธีรศิลป์ 

แดงดา (สโมสรบีจี          

ปทุม ยูไนเต็ด), 

7.นายธนบูรณ์ เกษา

รัตน์ (สโมสรการท่าเรือ 

เอฟซี), 8.นายบดินทร์ 

ผาลา (สโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี), 9.นาย 

ปกรณ์ เปรมภักดิ์ 

(สโมสรการท่าเรือ เอฟ

ซี), 10.นายอดิศักดิ์ 

ไกรษร (สโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี),

11.นายพีระ พัฒน์ โน๊ตชัย

ยา (สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด), 

12.นายทริสตอง โด (สโมสรทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด), 13.นายวิศรุต อิ่มอุระ (สโมสร

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด), 14.นายฐิติพันธ์ 

พ่วงจันทร์ (สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด), 

15.นายพิชา อุทรา (สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด),

16.นายศุภนันท์ บุรีรัตน์ (สโมสร

สมุทรปราการ ซิตี้), 17.นายชญาวัต ศรี

นาวงษ์ (สโมสรสมุทรปราการ ซิตี้), 

18.นายเฉลิมศักดิ์ อักขี (สโมสรโปลิส เท

โร เอฟซี) และ 19.นายเกียรติพล อุดม 

(สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี)

สำาหรับ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ มี

โปรแกรมอุ่นเครื่อง ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์

จำานวน 3 นัดดังนี้ 24 พฤษภาคม 2565 

พบ ทีมชาติบาห์เรน (รอยืนยันสนาม

แข่งขัน), 27 พฤษภาคม 2565 พบ เติร์ก

เมนิสถาน ที่จังหวัดศรีสะเกษ และ 31 

พฤษภาคม 2565 พบ ทีมชาติบาห์เรน ที่ 

บีจี สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วม

แข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบ

คัดเลือก โดยอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับเจ้าภาพ 

อุซเบกิสถาน, มัลดีฟส์ และศรีลังกา มี

โปรแกรมการแข่งขันดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทีมชาติไทย 

พบ มัลดีฟส์ ที่มาร์ซากีย์ สเตเดียม, วันที่ 

11 มิถุนายน 2565 ศรีลังกา พบ ทีมชาติ

ไทย ที่มาร์ซากีย์ สเตเดียม และวันที่ 14 

มิถุนายน 2565 อุซเบกิสถาน พบ ทีมชาติ

ไทย ที่มาร์ซากีย์ สเตเดียม

สำาหรับ การแข่งขันแข่งขันฟุตบอล

เอเชียน คัพ 2023 รอบคัดเลือก จะนำาทีม

แชมป์กลุ่ม จาก 6 กลุ่ม และรองแชมป์

กลุ่ม 5 จาก 6 กลุ่ม (รวมเป็น 11 ทีม) 

ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 

รอบสุดท้าย ที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 16 

มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2566.

เรียก19ช้างศึกชุดแรก

เข้าแคมป์เอเชียนคัพ

ไทยโพสต์ • ทีมเทควันโดไทยยกทัพ

สู่ประเทศเวียดนามเพื่อทำาศึกซีเกมส์ 

นำาโดย “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒน

กิจ นักเทควันโดสาวอันดับ 1 ของโลก 

รุ่นนำ้าหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัมหญิง 

เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 

จอมเตะสาวพร้อมคว้าเหรียญทอง

ซีเกมส์ 3 สมัยซ้อน ไม่ว่าเจอใครก็ต้อง

เตะทำาคะแนนให้ขาดลอย

นายธนฑิตย์ รักตะบุตร 

เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่ง

ประเทศไทย นำาคณะนักกีฬาเทควันโด

ทีมชาติไทยเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม 

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 

31 โดยทีมจอมเตะไทยชุดนี้มี “เทนนิส” 

พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโด

สาวอันดับ 1 ของโลก ในรุ่นนำ้าหนักไม่

เกิน 49 กิโลกรัมหญิง เจ้าของเหรียญ

ทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 และเทวินทร์ 

หาญปราบ นักเทควันโดชายที่เคยคว้า

เหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่รีโอ 

เดจาเนโร ประเทศบราซิล กลับมาติด

ทีมชาติอีกครั้ง โดยจะลงชิงชัยในรุ่นน้ำา

หนักไม่เกิน 63 กิโลกรัมชาย

พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ กล่าว

ว่า ตนเองเข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้

เป็นครั้งที่ 4 ได้เหรียญทองซีเกมส์มา

แล้ว 2 สมัย ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่

ประเทศมาเลเซีย ปี 2017 (พ.ศ.2560) 

และครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 

2019 (พ.ศ.2562) การเตรียมความ

พร้อมที่ผ่านมาได้เข้าแคมป์เก็บตัวฝึก

ซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอด แม้จะมี

อุปสรรคหรือปัญหาเรื่องการเปลี่ยนรุ่น

แต่ก็สามารถแก้ไขและปรับตัวได้ ก็จะ

พยายามเล่นตามที่ซ้อมมา ไม่กดดัน

ตัวเองจนเกิน

ไป ครั้งนี้ก็จะ

พยายามคว้า

เหรียญทอง

ให้ได้ 3 สมัย

ติดต่อกัน  

จอมเตะ

สาวอันดับ 1 

ของโลกกล่าว

ถึงการแข่งขัน

ซีเกมส์ครั้งแรก

ของตนเองที่

ประเทศเมียน          

มาเป็นเจ้า              

ภาพเมื่อปี 

2013 (พ.ศ.2556) ครั้งนั้นต้องเจอกับ

นักกีฬาเจ้าภาพในนัดชิงชนะเลิศ ก่อน

จะแพ้ไปอย่างค้านสายตา ก็ถือเป็นบท

เรียนสำาคัญที่เตือนตัวเองมาตลอดว่า

จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะ

เจอกับคู่แข่งคนไหนก็ตาม ต้องเตะทำา

คะแนนให้ขาดเพื่อตัดปัญหาเรื่องการ

ตัดสิน

โปรแกรมการแข่งขันเทควัน

โด ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ประเภทพุมเซ่ 

แข่งขันวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

และ ประเภทต่อสู้ แข่งขันวันที่ 17-

19 พฤษภาคม 2565 โดยกีฬาเทควัน

โดไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการ

แข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2019 (พ.ศ.2562) โดย

ทำาได้ทั้งสิ้น 7 เหรียญทอง 3 เหรียญ

เงิน 6 เหรียญทองแดง.

โต๊ะเล็กหญิงสวมสีแดงฟัดมาเลเซีย
เวียดนาม • ความเคลื่อนไหวทีมฟุตซอล

หญิงชาติไทยชุดป้องกันแชมป์ซีเกมส์

สมัยที่ 5 วันที่ 14 พ.ค.65 ฝ่ายจัดการ

แข่งขันได้จัดการประชุมผู้จัดการทีม และ

แถลงข่าวความพร้อมของทีมฟุตซอลหญิง

ซีเกมส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมทัน

เมิง ลักเซอรี โฮเต็ล เมืองฮานัม ประเทศ

เวียดนาม

โดย ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย 

นำาโดย พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผู้จัดการทีม 

พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งโต๊ะเล็ก

สาวไทยจะใส่ชุดสีแดงในการลงสนามนัด

แรก ส่วนผู้รักษาประตูสวมชุดสีดำา พบ 

กับมาเลเซีย ขณะที่อีก 2 นัดจะใส่ชุด

น้ำาเงิน

พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผจก.ทีม กล่าว

ว่า “ในเรื่องของระเบียบการแข่งขันเป็นไป

ตามระบบของเอเอฟซีหรือสหพันธ์ฟุตบอล

เอเชีย โดยจะแข่งแบบพบกันหมด ทีมที่

มีแต้มสูงสุดคว้าแชมป์ กรณีแต้มเท่ากัน

ใช้ผลต่างประตูได้เสีย ตามด้วยประตูได้ 

และผลงานเฮดทูเฮดเป็นลำาดับถัดมา ใน

เรื่องของมาตรการโควิด เจ้าภาพจะมีการ

ตรวจในทุก 2 วัน โดยลดเลี่ยงการสัมผัส

ระหว่างทีมและผู้เล่น และปิดท้ายการ

ประชุมทีมไทยได้ขอเพิ่มเหรียญการแข่งขัน 

จากเดิมเจ้าภาพมอบให้เพียง 19 เหรียญ 

ซึ่งทางทีมแจ้งว่ามีผู้เล่น 16 คน ผู้ฝึกสอน

และสตาฟฟ์อีก 5 คน เจ้าภาพได้รับไป

พิจารณา และแจ้งว่าจะมีการเลี้ยงต้อนรับ

ในเย็นวันที่ 14 พ.ค. ที่โรงแรมวินเพิร์ลให้

มากนัก ก็คงจะมาเน้นที่ทีมเราซึ่งมีนักเตะ

ใหม่ถึง 6 คนที่เล่นซีเกมส์ครั้งแรก ต้องให้

นักเตะที่มีประสบการณ์ช่วยกระตุ้นน้องๆ 

ซึ่งเป้าหมายเราต้องการ 3 แต้ม แต่ไม่เน้น

ผลประตูได้เสียเพราะเราไม่อยากจะกดดัน

เด็ก แม้ว่าระเบียบการแข่งขันจะเน้นที่

ประตูได้เสีย” 

กับทุกทีม”

ด้าน 

“โค้ชถึก” สุร 

พงษ์ พลายอยู่

วงศ์ ผู้ฝึกสอน

ทีมฟุตซอลหญิง

ไทย กล่าวใน

งานแถลงความ

พร้อมก่อนเกม

แรกที่จะพบกับ

มาเลเซียในวัน

ที่ 15 พ.ค.นี้ ว่า 

“มีข่าวดีเกี่ยวกับ

อาการบาดเจ็บ

ของผู้เล่นซึ่งก่อน

หน้านี้ ทั้ง “กัป

ตันเติ้ล” จิระ

ประภา ทับสุริย์ 

และ “แอม” ณัฐ

มล อาจกล้า ที่

มีอาการบาดเจ็บ 

ตอนนี้ทั้งคู่ก็กลับ

มาพร้อมลงสนาม

ได้แล้ว ขณะที่ 

พันนิภา กมลรัตน์ ผู้รักษาประตูที่มีอาการ

บาดเจ็บที่มือเล็กน้อยก็พร้อมลงสนามเช่น

กัน” 

“การป้องกันแชมป์ไม่เคยง่าย เรา

จึงควรโฟกัสไปที่เกมต่อเกมจะดีที่สุด เช่น

เดียวกัน เกมแรกมักจะเป็นเกมที่ยากเสมอ 

การพบมาเลเซียซึ่งเรามีข้อมูลทีมเขาไม่

ส่วน “กัปตันเติ้ล” จิระประภา ทับ  

สุริย์ กัปตันทีมกล่าวว่า “ฟุตซอลหญิงไม่

ได้มีการแข่งขันมานานแล้ว จึงไม่ได้เจอ

กับทีมต่างๆ เราจึงไม่มีข้อมูลแต่ละทีมที่

เข้าร่วมแข่งขันมากนัก แม้แต่มาเลเซีย 

ในเกมแรกที่เราพบก็ไม่ทราบว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่ไหน”

“แต่เรามาที่นี่เพื่อป้องกันแชมป์ ใน

ครั้งนี้ทุกๆ คนเต็มที่ อยากจะเอาแชมป์

กลับบ้าน ตอนนี้สภาพร่างกายพอใจที่กลับ

มาสมบูรณ์อีกครั้ง สามารถที่จะเล่นได้ตาม

ปกติ การเจอกับมาเลเซียเราทุกคนมั่นใจ

ว่าเราจะเก็บ 3 คะแนนแรกได้”  กัปตัน

เติ้ลกล่าวทิ้งท้าย

จากนั้นในช่วงบ่าย โต๊ะเล็กสาวไทย

ได้ทำาการลงสนามฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่

สนามวิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์ 1 เมืองฮานัม 

ประเทศเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 1 

ชม. เพื่อซ้อมแท็กติกเป็นครั้งสุดท้าย ก่อน

พบมาเลเซียในวันที่ 15 พ.ค.2565

สำาหรับ การแข่งขันฟุตซอลหญิง

ครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบพบกันหมด เพื่อ

หาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญ

ทอง, อันดับ 2 เหรียญเงิน และอันดับ 3 

เหรียญทองแดง ซึ่งจะทำาการแข่งขันที่                

ฮานัม ยิมเนเซียม

ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญ

ทองซีเกมส์มาครองได้ทุกสมัย รวม 4 ครั้ง 

ในปี 2007 ที่ประเทศไทย, ปี 2011 ที่

อินโดนีเซีย, ปี 2013 ที่เมียนมา และปี 

2017 ที่มาเลเซีย.

‘พาณิภัค’ต้องเตะทำาแต้มให้ขาด

เพื่อลุ้นทองเทควันโดสมัยที่สาม

ทุบสถิติ • ภูริพล 

บุญสอน ลมกรด

ทีมชาติไทย คว้า

เหรียญทองวิ่ง 

200 เมตรชาย 

ด้วยเวลา 20.37 

วินาที ทำาลายสถิติ

ซีเกมส์และสถิติ

ประเทศไทย ใน

กีฬาซีเกมส์ครั้ง

ที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม เมื่อวันที่ 

14 พ.ค.ที่ผ่านมา.
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10 บันเทิง

วง 70 ปีท่ีผ่านมา ดาราภาพยนตร์อเมริกัน อังกฤษ

เช้ือสายจีน น้อยคนที่จะได้แสดงบทเด่น ส่วนใหญ่จะ

เป็นดาราประกอบ บทผู้ร้าย พนักงานเสิร์ฟ คนล้าง

จาน คนใช้แรงงาน แม้กระทั่งบทคนจีนบางเรื่องยังใช้คนขาวมา

แสดงแทน อย่างเช่นบทนักสืบ ชาร์ลี ชาน ก็ใช้ดาราคนขาวมา

แสดง ดาราชายเชื้อสายจีนเท่าที่สังเกตจากประสบการณ์ผู้เขียน มี

เพียงนักแสดงสองคนที่เห็นบ่อยครั้งบนจอภาพยนตร์ คนแรกคือ        

เจมส์ ฮอง  (James Hong) ดาราอเมริกันเชื้อสายจีนวัย 93 ปี 

ปรากฏตัวในภาพยนตร์กว่า 600 เรื่อง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เขา

เพิ่งได้รับเกียรติจารึกชื่อบนแผ่นโลหะรูปดาวบนทางเท้าในฮอล

ลีวูด (Star on Hollywood Walk of Fame) อีกคนหนึ่งคือ เบิร์ต                                                         

คว็อก (Burt Kwuok) ดาราอังกฤษเชื้อสายจีน มีงานแสดงทั้งหนัง

จอเงินและจอแก้วร่วม 200 เรื่อง บทเด่นสุดที่ทุกคนจำาได้คือบท 

เคโต คนรับใช้ของสารวัตรครูโซ (ปีเตอร์ เซลเลอร์) ในหนัง Pink 

Panther ทุกตอน เบิร์ต คว็อก เสียชีวิตเมื่อปี 2016 ที่ลอนดอน 

อังกฤษขณะมีอายุ 85ปี เบิร์ต คว็อก เคยได้รับพระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ชั้น OBE (Office of the Order of the British 

Empire) จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เจมส์ ฮอง เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1929 ที่เมืองมินนี

แอโพลิส รัฐมินนิโซตา พ่ออพยพมาจากฮ่องกง เปิดภัตตาคารจีน

ในเมืองมินนีแอโพลิส วัยเด็กพ่อส่งเจมส์ไปเรียนหนังสือที่ฮ่องกง

พักหนึ่ง พอเจมส์อายุ 10 ขวบ พ่อเรียกตัวกลับมาเรียนชั้นมัธยม

ที่มินนีแอโพลิส เจมส์มาจบชั้นมัธยมปลายที่ Minneapolis Central 

High School ที่ภัตตาคารจีน พ่อมักจัดกิจกรรมการแสดงงิ้วจีน

อยู่เสมอ ทำาให้เขาสนใจอาชีพนักแสดง แต่พ่อมักบอกกับเขาว่า

อาชีพนักแสดงไม่มั่นคง ควรจะเรียนพวกวิชาแนววิศวกรรมหรือ

วิทยาศาสตร์มากกว่า เขาจบชั้นมัธยมปลายด้วยคะแนนสูงพอ

สมควร ทำาให้เขาสามารถสมัครเข้าเรียนแผนกวิศวกรรมโยธาที่

มหาวิทยาลัยมินนิโซตาได้ หลังจากเรียนวิศวกรรมโยธาอยู่ 2 ปี 

เจมส์ ฮอง ได้รับหมายเกณฑ์ทหาร ถูกส่งไปประจำาการในสงคราม

เกาหลี หลังรับใช้ชาติ 2 ปี ออกมารู้สึกเคว้งคว้าง ทำาอะไรไม่ถูก 

เจมส์ ฮอง รับบทแบร์รี ชาน ลูกชายนักสืบชาร์ลี ชาน ในหนังทีวี

นักสืบชื่อ The New Adventures of Charlie Chan ตอนละครึ่ง

ชั่วโมง แสดงทั้งหมด 30 ตอน ตัวนักสืบชาร์ลี ชาน แสดงโดย 

J. Carrol Naish นักแสดงผิวขาว เจมส์ ฮอง เคยให้สัมภาษณ์ว่า

เขามักถูกกลั่นแกล้งเสมอจากนักแสดงนำา ถึงขั้นบอกให้ผู้กำากับ

ไล่เขาออก ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำาไมถึงเอาคนขาวมาแสดงเป็น

คนจีน จากนั้นมีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น Flower Drum 

Song, The Sand Pebbles, Airplane, Blade Runner, Big Trouble 

in little China, Chinatown, The Two Jakes, The Shadow, 

Operation Dumbo Drop, Missing in Action, Red Corner หนัง

ทีวีซีรีส์อย่างเช่น Kung Fu, Streets of San Francisco, Taxi, 

Seinfeld, X-Files, Taxi, China Beach, Tour of Duty และหนัง

เรื่องล่าสุดของเจมส์ ฮอง ที่กำาลังฉายในบ้านเรา

ขณะนี้ ได้แก่เรื่อง Everything Everywhere All 

At Once แสดงเป็นพ่อของมิเชล โหย่ว

เบิร์ต คว็อก (Burt Kwuok) เกิดเมื่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 1930 ที่เมืองวอร์ริงตัน 

มณฑลแลนแคสเชียร์ พ่อเป็นพ่อค้าชาวจีน

ชาวเซี่ยงไฮ้ ร่ำารวยจากกิจการค้าผ้าและสิ่ง

ทอ เบิร์ตเกิดที่อังกฤษขณะพ่อไปติดต่อทำา

ธุรกิจที่นั่น เมื่ออายุ 10 เดือน ครอบครัวพา 

กลับไปอยู่เซี่ยงไฮ้ เนื่องจากฐานะร่ำารวยทาง

บ้าน เขาโตที่เซี่ยงไฮ้ ตอนเป็นเด็กเขาถูกส่ง

ไปอยู่โรงเรียนประจำามีชื่อ ดำาเนินการสอน

โดยบาทหลวงคณะเยซูอิต จากนั้นไปเรียนต่อ                                               

ไฮสกูลและวิทยาลัยโบวดอน ที่รัฐเมน 

อเมริกา ช่วงนั้นที่เมืองจีนเกิดสงครามกลาง 

เมือง ครอบครัวประสบปัญหาธุรกิจ ล้ม

ละลาย แล้วย้ายไปอยู่อังกฤษ เบิร์ต คว็อก 

ตามไปอยู่ที่นั่นในปี 1954 ทำางานหลายอาชีพ

เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น เนื่องจากเบิร์ตเป็น

คนมีบุคลิกดี มีโอกาสได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตก พูดอังกฤษได้ทั้งสำาเนียงอเมริกันและ

อังกฤษ พูดได้ทั้งจีนกวางตุ้งและแมนดาริน อีกทั้งถือสองสัญชาติ 

เพื่อนสาวที่สนิทด้วยคนหนึ่งเอ่ยปากกับเขาว่าทำาไมไม่เลือกอาชีพ

นักแสดงทำาดู

ในปี 1957 หลังจากชนะการแข่งขันแสดงละครจัดโดย

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เขาได้รับเชิญไปออกรายการทีวี Tony 

จะเข้าเรียนต่อหรือจะหางานอื่นทำาดี ก่อน

อื่นขอดูลาดเลาก่อน เจมส์กับดอน ปาร์ก

เกอร์ เพื่อนสนิทครั้งเรียนด้วยกันที่โรงเรียน

มัธยมปลาย ซึ่งสนใจอาชีพนักแสดง ทั้ง

สองเดินทางมาที่นครซานฟรานซิสโก ก็ยัง

ไม่พบช่องทางทำากิน จากนั้นเดินทางต่อมา

ยังฮอลลีวูด เมื่อถึงที่นั่น เจมส์ ฮอง รู้จัก

กับนักเขียนคนหนึ่ง เขาแวะไปหาเจมส์ โชว์

ความสามารถ ทำาท่าเลียนแบบบุคลิกของกรู 

โช มาร์กซ์ ดาราตลกชื่อดัง นักเขียนคนดัง

กล่าวซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวกับกรูโช มาร์กซ์ 

ปล้ืมมาก เขาโทรศัพท์บอกไปยังกรูโช มาร์กซ์ 

มาร์กซ์บอกให้รีบพาตัวไปพบโดยด่วน

หลังจากทั้งสองพบกัน มาร์กซ์เห็น

แววอนาคต จึงพาเจมส์ ฮอง ไปออก

รายการวาไรตี้ทีวีช่องเอ็นบีซี ชื่อรายการ 

You bet your life การแสดงของเจมส์ ฮอง 

ประทับใจผู้ชมทางบ้านมาก เขาได้รับจดหมายชมจากแฟนทางบ้าน

อย่างล้นหลามรองจากกรูโช มาร์กซ์ ทุกอย่างเข้าทางตน คิดว่า

อนาคตตนมีโอกาสเป็นนักแสดงอย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นต้องอยู่

ให้รอด เขาตัดสินใจสมัครเรียนวิศวกรรมโยธาต่อที่มหาวิทยาลัย 

USC (Universijty of Southern California) เรียนต่ออีก 2 ปี สำาเร็จ

ได้ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เจมส์ ฮอง ได้งานประจำาทำาที่กอง

ทางหลวงลอสแองเจลิส ชีวิตเริ่มมั่นคง ความฝันกับการเป็นนัก

แสดงมีโอกาสเป็นไปได้ เขาเริ่มเข้าคอร์สเรียนการแสดงกับครูมีชื่อ 

ช่วงหยุดพักผ่อนประจำาปีเขามีคิวการแสดงละครสั้น และเดี่ยว

ไมโครโฟนกับคณะละครท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนีย เจมส์ ฮอง ทำางาน

กับกองทางหลวงแอลเออยู่ 7.5 ปี มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่ง จึงลาออก

มายึดอาชีพนักแสดง 

งานแรกที่ทำาคือ พากย์เสียงภาษาอังกฤษในหนังญี่ปุ่นที่

เข้ามาฉายในอเมริกา อย่างเช่น คิงคองผจญก็อดซิลล่า, มนุษย์

ไฮโดรเจน โชคเร่ิมเข้าข้างเขาเมื่อเขาได้บทเข้าฉากแสดงกับคลาร์ก 

เกเบิล ในเรื่อง Soldier of Fortune (1955) จากนั้นมีงานแสดง

ต่อเนื่องในบทดาราประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครคนผิวเหลือง 

อาทิ ฮันซูหยิน China Gate, Battle Hymn ระหว่างปี 1957-1958 

Hancock’s Half Hour (1957) โชคเริ่มเข้าข้างเขา ในปีต่อมาเมื่อ

เขาถูกตามตัวไปแสดงหนังเรื่อง The Inn of the Sixth Happiness 

กับอินกริด เบิร์กแมน ซ่ึงถ่ายทำาท่ีแคว้นเวลส์ หนังเล่าเรื่องราวของ 

มิชชันนารีหญิงซ่ึงพาเด็กกำาพร้าจำานวน 100 คน หลบหนีทหารญ่ีปุ่น

ในช่วงจีนถูกญ่ีปุ่นบุกเข้าครอบครอง เบิร์ต คว็อก แสดงเป็นคนจีนท่ี

ช่วยพามิชชันนารีและกลุ่มเด็กกำาพร้าให้รอดปลอดภัยมาได้  

หลังจากน้ัน เบิร์ต คว็อก เร่ิมมีงานเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

จากค่ายแฮมเมอร์ฟิล์ม เขาเข้ามารับบทสมุนเอกของฟูแมนจู หัวหน้า

วายร้ายชาวจีนซ่ึงแสดงโดยคริสโตเฟอร์ ลี เขาแสดงอยู่หลายตอน

ด้วยกัน จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อผู้กำากับเบล็ก เอ็ดเวิร์ดส์ มี

แผนจะสร้างหนังแนวคอมิดีนักสืบ เขาต้องการบทคนรับใช้ท่ีชื่อเค

โต ทำางานดูแลสารวัตรครูโซท่ีแสดงโดยปีเตอร์ เซลเลอร์ ท้ังซื่อสัตย์

และข้ีเล่น เก่งท้ังวิชาหมัดมวย ศิลปะป้องกันตัว และเก่งท้ังดูแลงาน

บ้าน เขาเลือกเบิร์ต คว็อก มาแสดงพัฒนา บุคลิก พฤติกรรม การ

แสดงออกจนกลายเป็นไฮไลต์ของเรื่องทุกคร้ังท่ีท้ังสองปะทะหยอกล้อ

ในอพาร์ตเมนต์ บทดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่ A Shot in the dark (1964) 

ตามด้วยหนังซีรีส์ Pink Panther ทุกเรื่อง แม้กระท่ังเมื่อปีเตอร์ เซล

เลอร์ เสียชีวิต เบิร์ต คว็อก ก็ยังคงแสดงอยู่ถึงตอนสุดท้าย Son of 

the Pink Panther ซึ่งแสดงโดย Roberto Benigni 

นอกจากหนังซีรีส์ Pink Panther เบิร์ต คว็อก ยังแสดง

หนังเจมส์ บอนด์ สามตอนในบทวายร้าย เริ่มจาก Goldfinger, 

Casino Royale, You only live twice เบิร์ต คว็อก เคยมาถ่ายทำา

ภาพยนตร์ในเมืองไทยหลายเรื่อง อาทิ Air America ในบทนาย

พลลาว, Beyond Borders ในบททหารเวียดนาม, Un Fils du 

vent หนังฝรั่งเศสที่ถ่ายทำาที่ตึกร้างโรงงานสุราบางยี่ขัน หนังเรื่อง

อื่นที่อยู่ในความทรงจำา อาทิ The Chairman, The Shoes of the 

Fisherman, 55 Days in Peking, Empire of the sun, Kiss of the 

dragon แสดงกับเจ็ต ลี ระยะหลังเบิร์ต คว็อก เป็นที่ประทับใจของ

คนอังกฤษทั้งประเทศในบทช่างไฟฟ้าที่มักใช้บทสนทนาแทรกคำาคม

แฝงปรัชญาชีวิตในหนังทีวีซีรีส์ Last of the summer wine

ชีวิตครอบครัว เบิร์ก คว็อก แต่งงานกับ แคโรไลน์ เท็บบ์ส 

ในปี 1961 เธอให้กำาเนิดคริสโตเฟอร์ ลูกชายกับเขา เบิร์ต รักเดียว

ใจเดียว อยู่ด้วยกันจนนาทีสุดท้าย

เบิร์ต คว็อก เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 24 พฤษภา 

คม 2016 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในลอนดอน ขณะมีอายุ 85 ปี 

คู่รักหลากหลายวัยท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัยลัคเนาช่วงปี 1989 ต่างก็

ต้องหาทางเดินเกมหัวใจเพื่อรับมือชีวิต

แต่งงาน ความรักที่เพิ่งผลิบาน และ

มิตรภาพ 

เรื่องย่อๆ ซีรีส์ภารตะที่เน็ตฟลิกซ์

สตรีมมิงในวันแห่งความรักเมื่อสองปีที่

แล้ว Taj Mahal 1989 และดังที่บอกไว้

ในเรื่องย่อ พุช

เพนทรา นาถ 

มิสรา คุณพี่ผู้

กำากับผู้รับหน้าที่

เขียนบทด้วย นำา

เรื่องด้วยการ

บรรยายชีวิต

ผู้คนปี 1989 ยุคก่อนอินเทอร์เน็ต จาก

นั้นจึงเข้าสู่เรื่องรัก ติดตามชีวิต (รัก) 

สหายนักศึกษา คู่รักนักศึกษา  รัศมี-

ธรรม, อังกัด รูมเมตของฝ่ายชายเพื่อน

สนิทของฝ่ายหญิงที่เป็นกุนซือปรับภาพ

ลักษณ์ให้ โสนตุ ลูกนายทุนเพื่อนร่วม

วงเหล้าให้เป็นคอมมิวนิสต์เพื่อชนะใจ

สาว มันตา เหรัญญิกพรรคนักศึกษา

สายคอมมิวนิสต์    

เดินคู่ไปกับเรื่องรักนักศึกษาคือ

เรื่องรักของอาจารย์ อัขตาร์ อาจารย์

ปรัชญา กับสริตา อาจารย์ฟิสิกส์ ชีวิต

แต่งงานเข้าสู่ช่วงน้ำาตาลขม และที่ช่วย

แก้วิกฤต เป็นที่ปรึกษาชีวิตคู่ให้ฝ่ายชาย

คือ สุธากร เพื่อนเก่าผู้เป็นคู่แข่งในวิชา

ปรัชญาที่โคจรมาเจอกันอีกครั้ง   

มาในสไตล์เดียวกับหนังรักหลาก

รสหลายแบบ อย่าง Love Actually รวม

จอฮาน-รัศมี และเหล่านักแสดงสมทบ ทำา

หน้าที่ของตัวเองได้ดี  

กลับมาที่บท ไม่เพียงมีความเกี่ยว

เนื่องเกี่ยวโยงกันของตัวละคร ยังเล่นกับ

อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล ที่เป็นชื่อ

เรื่องได้อย่างน่าสนใจ ด้วยชื่อของตัวละคร 

เป็นที่วัดใจ สานสัมพันธ์เพื่อรักษาความ

รักของอัขตาร์กับสริตา และผูกเรื่องเพื่อ

ให้เป็นจุดเริ่มต้นความรักนักศึกษาได้อย่าง

เนียน 

หลากแนวหนังรัก ในส่วนของ

นักศึกษา เรื่องรักนักศึกษา นำาเสนอแนวคิด

คนรุ่นใหม่เรื่องความรักกับความใคร่ หรือ

รักกับเซ็กซ์ มีความเป็นเฟรนด์ โซน ที่นุงนัง

กับเส้นทางรัก สาม-สี่เส้า ขณะเดียวกันก็

สอดแทรกวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย เน้นไปที่

อุดมการณ์ทางการเมือง เสียดสี ล้อเลียน

การเลือกตั้ง ที่ทำาให้กลยุทธ์ กลโกง และ

ทำาให้เราเห็นว่าการเมืองในมหาวิทยาลัย

แยกไม่ออกกับการเมืองภายนอก เข้ามามี

เอี่ยวด้วยคือนักการเมืองท้องถิ่น 

ส่วนอาจารย์ว่าด้วยชีวิตแต่งงาน 

เล่นกับความเหินห่างหมางเมินของคู่รัก 

และการกอบกู้รัก แต่ซึ้งกว่า เรื่องรักต่าง

วรรณะ รักต้องห้ามของคู่เพื่อนเก่า สุธากร 

ที่ทิ้งอนาคตอาจารย์ปรัชญามาเป็นช่างตัด

เสื้อเพื่ออยู่กับมุมตัซ หญิงสาวจากซ่อง  

ซีรีส์เพียบไปด้วยพล็อตรอง ความ

รุนแรงในครอบครัว กระบวนการหลอก

เด็กขายซ่อง ส่วนนี้มาแบบนิยายนักสืบ 

เมื่อสองอาจารย์เข้าไปพัวพันกับปฏิบัติ

การหลอกสาวขายซ่อง ต้องเล่นบทนักสืบ

จำาเป็น 

เรื่องสั้นที่มีธีมหลักความรักที่มีลูกเล่นอยู่ที่

ความเชื่อมโยงของตัวละคร นอกจากสถาน

ที่ เมืองลัคเนาที่เป็นที่อยู่ ที่เรียน ที่ทำางาน 

เหล่าตัวละครยังมีความสัมพันธ์กัน เป็น

ญาติ พี่-น้อง ลุง-หลาน, เป็นเพื่อน เพื่อน

เก่า-เพื่อนร่วม

หอ-เพื่อนนักศึกษา 

และเพื่อนร่วม

อุดมการณ์ และ

ไม่เพียงสำารวจ

เส้นทางรักของ

สองอาจารย์สาม

นักศึกษาและญาติสนิทมิตรสหายของพวก

เขา ยังนำาผู้ชมไปรู้จักชีวิตของพวกเขา 

นักเรียน-นักศึกษา อาจารย์ ที่สะท้อนชีวิต

และสังคมช่วงปลาย 80 

บอกชัดสำาหรับช่วงเวลา ระบุปีไว้

ในชื่อเรื่อง และนำาเราผู้ชมย้อนเวลาสู่ปี 

1989 ได้อย่างเนียน ด้วยข้าวของเครื่อง

ใช้ โทรศัพท์หมุน พิมพ์ดีด รถลาก กล้อง

ถ่ายรูป  

ซีรีส์ 7 ตอนจบ ที่แต่ละตอนมีเวลา 

30 นาที เดินเรื่องอย่างว่องไว แต่เฉลี่ยบท

ให้กับตัวละครได้ดี ให้ข้อมูล ความเป็นมา

เป็นไปของแต่ละคน นำาเสนอ

ผ่านบทสนทนา ไม่เพียงจับ

จากการพูดคุยกันเอง ยัง

ใช้เทคนิค Breaking the 

4th Wall ตัวละครหันมา

พูดกับเราผู้ชม การนินทาคู่

สนทนา ระบายความรู้สึก 

ด้านหนึ่งประหยัดเวลาการ

เล่าเรื่อง อีกด้านทำาให้เรา

ฝึกทักษะการตีความ การ

อ่านภาษากาย เพื่อให้

เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่แท้

จริงของตัวละคร ดังสำานวน

ปากอย่างใจอย่าง ที่เป็นกรณี

ศึกษาคือ อังกัดและน้องชาย

ของธรรม 

กระจาย เฉลี่ย เกลี่ย

บท และที่สำาคัญไม่ทิ้งไม่ลืม 

ทุกตัวละครมีที่มาที่ไป ลีลา

การแสดงมีเอกลักษณ์ มี

ความเป็นภารตะ รุ่นใหญ่ นิ

ราจ กะบี-อัขตาร์, กีตัญชลี 

กุลกรณี-สริตา, แดน ฮันเซน-สุธากร, ชี

บา จัทธะ-มุมตัซ  ถึงรุ่นเล็ก อนุด ซิงห์ 

ธากา-อังกัด, ปารัส ปรียาทร-ธรรม, อันชูล 

ซีรีส์ 7 ตอนจบ ก็เลยเป็นยำาใหญ่

ชีวิตรักนักศึกษา-กู้ชีวิตแต่งงาน-เฟรนด์

โซน-รักต้องห้าม-รักซ้อนซ่อนรัก-นักสืบ

จำาเป็น และเกมรักการเมือง 

ไม่จัดจ้าน ไปไม่สุด เพราะถูกกลบ

ด้วยมุกตลกที่เป็นแนวหลักของเรื่อง 

แต่พล็อตรองก็มีสาระด้วยประเด็น

ทางสังคม ชนชั้น วรรณะ การเมืองการ

เลือกตั้ง และเตือนภัยเพื่อมิให้เป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ 

ส่วนพล็อตหลัก เรื่องรัก ทำาให้เรา

สัมผัสความรักหลากรูปหลายรส และบท

สรุปของเรื่องรักแต่ละคู่แต่ละคนคือนิยาม

รักหลากหลาย อาทิ รักคือมิตรภาพ-รัก

คือความคิดถึง-รักคือความไว้ใจ   

แต่ที่โดนใจ เข้ากับยุคโควิดที่สุด 

คือ รักคือไวรัสกลายพันธุ์-Love is a 

mutating virus 

แปลอีกทีในแบบดิฉัน คือ ความรัก

ไม่เสถียร 

Taj Mahal 1989 เป็นซีรีส์รัก ที่ได้

นิยามรักและทำาให้เราเข้าใจความรักมาก

ขึ้นค่ะคุณที่รัก. 

รัชชพร เหล่าวานิช

ช่

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Taj Mahal 1989

จาก‘เจมส์ ฮอง’ถึง‘เบิร์ต คว็อก’

เจมส์ ฮอง

เบิร์ต คว็อก
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11ดวง/อาหาร

าจะให้แนะนำาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ ที่ใส่ใจลงไป

ทุกชาม พิถีพิถันทุกขั้นตอนในกระบวนการ

ทำา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงและวัตถุดิบในชาม

แทบทุกอย่างต้องทำาเองด้วยสูตรเฉพาะ เลือกของที่

ดีมีคุณภาพ ผักปลอดสารพิษ ปรุงสดใหม่และอร่อย

ปราศจากผงชูรส

สัปดาห์นี้ผมอยากให้ผู้

อ่านไปลองกิน “ก๋วยเตี๋ยวเตา

ถ่าน” ร้านบ้านเรือนไม้ ซึ่งมีเมนู

เด็ดคือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำาน้ำาข้น

ไข่ออนเซ็น สถานที่ตั้งอยู่ในซอย

อนามัยงามเจริญ 25 ซึ่งสามารถเข้าได้ทั้ง ถ.พระราม 

2 ซอย 39 และพระราม 2 ซอย 33 แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เจ้าของร้านคือ คุณพิณณ์ภา 

ธนาเอกเสฏฐ์กุล ที่เปิดร้านอาหารบ้านเรือนไม้เป็นเวลา 

15 ปีแล้ว ตอนนี้มีลูกๆ ที่เป็นหนุ่ม

สาวคนรุ่นใหม่ช่วยกันดูแลกิจการ 

ซึ่งนอกจากมีเมนูอาหารเพื่อ

สุขภาพมากมายให้เลือกแล้ว ยัง

สร้างสรรค์ก๋วยเตี๋ยวสูตรเฉพาะ

ขึ้นมาใหม่ นั่นคือ “ก๋วยเตี๋ยว

เตาถ่าน” ชื่อก็บอกแล้วว่า 

ต้องใช้ไฟจากถ่านไม้เท่านั้นในการต้มเคี่ยวกระดูกหมูให้

ได้น้ำาซุปหอมหวานอร่อยโดยไม่ต้องพึ่งพาผงชูรสและ

เครื่องปรุงรสทุกรูปแบบ

เมนูที่ผมได้ลองชิมแล้วขอรับรองความอร่อยขั้น

เทพคือ เส้นเล็กต้มยำาน้ำาข้นไข่ออนเซ็น จุดเด่นคือ ปรุง

น้ำาต้มยำาแบบชามต่อชาม รสชาติเข้มข้นทั้งเปรี้ยวจี๊ด

ด้วยน้ำามะนาวคั้นสดใหม่ แม้มะนาวจะแพงแค่ไหนก็

ต้องใช้เพื่อความอร่อย เผ็ดจากตัวน้ำาพริกเผาทำาเองรสชาติ

เผ็ดและหวานมัน วัตถุดิบในชามท้ังหมูเด้งและคอหมูนุ่มก็

ต้องหมักเองด้วยสูตรลับเฉพาะ และท่ีเป็นพระเอกในชาม

คือ ไข่ออนเซ็น สุกมากกว่าไข่ลวก ผ่านการต้มนานถึง 40 

นาทีจนในไข่แดงเหมือนวุ้นเค้ียวหนึบๆ ตัวไข่

ขาวเหมือนเจลล่ี โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเอง 

อร่อยสุดๆ ซดน้ำาจนเกล้ียงชาม หรือจะลองส่ัง

บะหม่ีแห้งไข่ออนเซ็น ผมแนะนำาให้คลุกเคล้าน้ำา

พริกเผากับไข่ให้ท่ัวชามก่อนกินก็อร่อยไปอีกแบบ

โดยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพ่ิม 

ร้านบ้านเรือนไม้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพ

เช่น แกงปูใบชะพลูเส้นหมี่ ข้าวหมูไข่ออนเซ็น 

ฮ่อยจ๊อปู เปาะเปี๊ยะแฮมชีส และข้าวผัดกะปิ

คั่ว อร่อยทุกอย่างปราศจากผงชูรส และยังใช้

น้ำามันมะพร้าวผัดข้าวอีกด้วย

ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30-

16.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์) สอบถามเพิ่มเติม

โทร.08-0916-6166 และเฟซบุ๊กก๋วยเตี๋ยวเตา

ถ่านออนเซ็น. 

ถ้

ผลของมฤตยูจรในราศีพฤษภต่อคนลัคนาสถิตราศีเมษ

ภาพลัคนาสถิตราศีเมษ

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภ ระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

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

เจ็ดปีที่จะปฏิวัติการเงิน-เศรษฐกิจ-การทำามาหาได้ครั้ง

ใหญ่ครั้งเดียวในชีวิต

ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 เป็นอากาศ

ธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด อยู่ในกลุ่ม

ดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้ผลต่อทุก

ดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้ต้องผ่าน

เรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะ คาดหมายผลได้ยาก 

ที่เกิดผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจ

สิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่ๆ เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็นแอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้ง

คำาถามว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น ซึ่งสายฟ้านี้สร้างความพินาศ

ได้ แต่หลังจากนั้นจะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทน

กรกฎาคม 2572-ปฏิวัติการเงิน-ทำามาหาได้ครั้งใหญ่ครั้งเดียว 

ในชีวิตเป็นระยะๆ

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลาในชีวิต

คน เพราะยังมีดาวอีกหลายดวงที่จะส่งผลต่อทุกดวงชะตานั้น

ระหว่างที่ มฤตยูจร (0) เข้าราศีพฤษภที่เป็นดินแดน-

อาณาเขตของเงิน-การทำามาหาได้-การเป็นเจ้าของสิ่งมีค่า-การ

ค้าขาย-ทางได้หรือทางเสียเงิน-คำาพูดจะเกิดการเปลี่ยงแปลง

ขนาดใหญ่ ปฏิวัติคือปฏิวัติทางการเงิน อาจเกิดเรื่องยุ่งยากเสีย

หาย หรือดีเกินคาด เพียงแต่ก่อนจะดีต้องยุ่งยากเสียหายก่อน 

เช่น

- การเงินเปลี่ยนแปลงกะทันหันทั้งดี-ร้าย

- จังหวะดีๆ เกิดร่ำารวยเงินทองมากมายแบบโครมคราม

ไม่คาดฝัน จากเรื่องหรือเหตุการณ์ประหลาด ด้านร้ายระวังเสีย

หายการเงินกะทันหัน หรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือเสียเงินเพราะ

ความโลกมาก หรือเสียไปเพราะเพื่อนหรือวงสังคมไปหมดสิ้น

- ระวังการหมุนเงินเพื่อการค้าและลงทุนที่มีแนวโน้มได้-

เสียมาก-คุมความโลภและเพื่อนที่อาจทำาให้เสียเงิน เช่นยืมเงิน  

หรือเสียภาษีสังคมมาก

- ตลอดเจ็ดปีนี้มีโอกาสได้รายได้พิเศษจากงานพิเศษ นอก

เหนือจากงานประจำา หรือรายได้ประจำา จึงเป็นวาระที่ไม่ควร

ทำางานเดียว

- ตลอดเจ็ดปีน้ีโปรดเจรจาให้ได้เงิน อย่าเจรจาแล้วเสียเงิน

- ตลอดเจ็ดปีนี้มีแนวโน้มปฏิวัติใหญ่เพื่อนหรือสังคม เช่น

บางคนเพื่อนมาก บางคนอาจปิดตัวเองหาทางสงบไปก็มี

วิธีรับมือมฤตยู

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับการเงินและการ

ทำามาหาได้ของพวกท่านในแต่ละรอบ ที่ มักจะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัวหรืออาเพศนั้น มฤตยูจรจะสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลง

นำามาก่อน จนจะเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกมาเปลี่ยนแปลงภูมิ

ทัศน์ทางการเงินและการทำามาหาได้ของพวกท่านไปหมดสิ้น

อาการนี้พวกท่านจะรู้ โดยเมื่อเริ่มก่อตัว หากรู้สึกอึดอัด

รู้สึกสว่างวาบว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องการเงิน-การทำามาหาได้ ให้ชิง

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ หรือทันสมัย หรือล้ำาสมัยกว่า หากพวก

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้

สมัยใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของ

ความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนว

ความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

การแสดงอาการของ

มฤตยู-เนื่องจากมฤตยูจรเดินช้า

มาก เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 

7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศีเป็น

สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคน

นั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาสเจอ

อิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้

ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว ยกเว้น

จะอายุเกิน 84 ปี

ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็ม

มาแล้วพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศี

เมษเจอปรากฏการณ์ถูกมฤตยูจร

ทับลัคนา

ผลคือ พวกท่านมี การปฏิวัติตัวเองและสิ่งแวดล้อม

กะทันหัน มาตั้งแต่ประมาณกลางปี 2558 เป็นการชิมลางก่อน 

แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสะสมพลังปฏิวัติต่อเริ่มประมาณ

มีนาคม 2559 คือ มีเหตุใหญ่เกิดขึ้นกระทบกับเป็นระลอกๆ 

ทำาให้เปลี่ยนแปลงตัวพวกท่าน หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย

กะทันหันแบบไม่คาดคิดมาก่อน ทำาให้ยุ่งยาก หรือเกิดอุบัติเหตุ 

หรือเจ็บไข้กะทันหันด้วยโรคแปลกๆ เช่นโรคเส้นประสาท มีการ

ศึกษาศาสตร์ลี้ลับ ค้นคว้าเครื่องยนต์กลไก สิ่งลี้ลับสำาคัญ คือ

ส่วนใหญ่มีโอกาสมีรายได้พิเศษ หรือเพื่อน

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะกระทบชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆ 

ตัวท่านขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าจะมีอีกก็จะขนาด

ย่อมกว่านี้ ในระดับพวกท่านยืนอยู่หน้าบ้านประมาณกรกฎาคม 

2565 ก็จะถามตัวเองว่าชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาถึงจุดนี้ ได้

อย่างไร 

ขอให้ดูตัวอย่างเมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษ

เปลี่ยนผ่านรัชกาลจากเก้าเป็นสิบชนิดช่วงแรกน้ำาตานองแผ่นดิน 

ยากจะทำาใจ ต่อมาก็ค่อยๆ อยู่กันได้

เจ็ดปีต่อจากนี้ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อ

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษ ระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 

ท่านไม่เปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยน หรือหากฝืนได้พวกท่าน

จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด

ผลข้างเคียง-กระทบชิ่งของมฤตยูจรในราศีพฤษภต่อท่าน

ที่ลัคนาสถิตราศีเมษ

ส่วนประกอบอื่นๆ ในชีวิตพวกท่านจะได้รับผลกระทบไป

ด้วยจากปรากฏการณ์นี้คือ คู่ครอง ที่อาจได้หรือเสียมรดก หรือ

ร่วมทุนคนอื่นแล้วได้มากหรือเสียมาก

ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้-ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอแตก

ต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมเช่น

ต่อยอดหารายได้พิเศษจากอาชีพหลัก-เสี่ยงเพราะโลภเสีย

เงินเป็นล้าน-เข้าระบบภาษีตรงไม่ทำาสองบัญชี-เปลี่ยนวิธีหาเงิน

จากรับเหมามาเป็นที่ปรึกษา-หยุดงานประจำามาเทรดหุ้น-เริ่ม

สะสมหุ้น-สะสมทอง-เพิ่มหรือลดสาขาของงาน-เปลี่ยนขายส่ง

มาขายปลีกด้วย-เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพื่อให้

ทันสถานการณ์ เพิ่มรายได้จากเดิมที่สอนแต่ภาคภาษาไทย-ทำา

เว็บขายของเพิ่มจากเปิดหน้าร้าน-ถูกเพื่อนฟ้องเรื่องเงิน-เพื่อน

โกง-หาเงินจากสินค้าตัวใหม่-ได้ปันผลหรือส่วนแบ่งจากที่ลงทุน

ไป-ต้องขายกิจการเพราะเก็บเงินลูกค้าไม่ได้-เปลี่ยนธุรกิจไปรับ

จำานำาหรือจำานอง-เปิดร้านขายเสื้อผ้าไม่มีคนเดินเปลี่ยนไปเสริม

โดยขายออนไลน์-หมดภาระส่งลูกเรียนจบ การกดดันเรื่องเงิน

ครั้งใหญ่ในชีวิต-เรียนจบเริ่มหาเงินใช้หนี้ กยศ.-ถือเงินถูกสกุล

เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนรวยเละไม่คาดฝัน-ขุดเหมืองคริป

โต-กู้เงินขยายกิจการเกินพันล้านชวนเครียด-เข้าไปปฏิวัติการ

เงินกิจการของคู่ครองที่ยอบแยบให้ดีขึ้น-ลูกค้าเบี้ยวหนี้หน้ามืด-

ได้กู้เงินเป็นล้านเอาไปเช่าพระเครื่องหมดตัว-กำาลังจะเซ็นสัญญา

จะได้เงินแต่ยกเลิกผิดหวังมาก-ต่อยอดสินค้าเดิมขายดีและส่ง

ออก-ออกจากงานประจำาทำาอาชีพที่สอง เช่นเขียนโปรแกรมขาย 

หรือตั้งบริษัทเอง-หยุดรับเงินเดือนประจำากินบำานาญ ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ สำาคัญคือฝีมือของพวก

ท่านแต่ละคน แต่เบื้องต้นอย่างน้อยหากพวกท่านกล้าปฏิวัติใหญ่

วิธีหาเงิน-หรือไม่ก็ต่อยอดอาชีพเดิมก็มีทางรอด 

สำาคัญคือมฤตยูโดยพื้นฐานเป็นตัวแทนโชคลาภ-ความ

สำาเร็จของชีวิต-เพื่อนฝูง-สังคมของพวก หากทำาได้ดีก็จะประสบ

ความสำาเร็จอย่างล้ำาเลิศ ร่ำารวย เปล่ียนสถานะทางการเงินแบบน่า

พิศวง แต่หากทำาได้ไม่ดีชีวิตการเงินก็จะล้มลุกคลุกคลานอีกยาว

จึงหวังว่าเจ็ดปีนี้พวกท่านส่วนใหญ่ฟันฝ่าจากฐานะ

ธรรมดาเป็นร่ำารวย-จากร่ำารวยเป็นรวยมาก มากกว่าจนลง ชนิด

ที่กรกฎาคม 2572 พวกท่านยืนอยู่หน้าบ้านจะถามตัวเองว่า

เศรษฐกิจมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็น

ร้านบ้านเรือนไม้ พระราม 2



กับลักษณะการหมุนของใบพัดเรือ ทำาให้เกิดบาดแผลสอดคล้องกับคำา

ให้การ พร้อมโชว์บทสนทนาแชตของผู้อำานวยการสถาบันนิติเวช ระบุ

ชัดบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ และแชตการสนทนาของตำารวจ

ชุดคลี่คลายคดีจำาลองโยนหมูท้ายเรือเปรียบเทียบบาดแผลที่เป็นไปไม่

ได้ อ้างหลักฐานที่ได้มาเพราะความอึดอัดของชุดทำางานที่ต้องทำาตาม

คำาสั่ง เพราะถ้าไม่ทำาจะมีผลต่อตำาแหน่งหน้าที่ เพราะ พล.ต.ต. “ว.” 

เป็นคนใกล้ชิด “ผบ.ตร.” และเป็นคนทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายภาค 1 

ระบุเป็นความ  อัปยศ ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

แฉซ้ำา มีนายตำารวจระดับสูงเสนอเงินปิดปากเป็นรายเดือนยุติ

บทบาท ลั่นเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้ “แตงโม” บุก บก.ปปป.

ร้องเอาผิด พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.วสันต์ เตชะ

อัครเกษม ผบก.สส.ภ.1, พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.

นนทบุรี, พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ใน

ความผิดมาตรา 157 และ พ.ต.อ.พญ.ณปภัช  ณัฏฐสุมน นายแพทย์ 

(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล สถาบัน

นิติเวช รพ.ตำารวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตร ผิด 157 และทำา

เอกสารเท็จ

“บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ ยันชัดไม่มีการสร้างพยานหลักฐาน

เท็จ การสอบสวนทำากันในรูปแบบคณะกรรมการชุดใหญ่ เป็นไปตาม

กระบวนการยุติธรรม แต่กระบวนการสอบสวนไม่สามารถนำาพยาน

หลักฐานต่างๆ มาถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ได้ 

พร้อมปกป้ององค์กร หากเสนอข้อมูลเท็จพาดพิงให้การทำางาน

ของตำารวจเสื่อมเสีย เมื่อนิ่งเฉยไม่ตอบโต้เท่ากับยอมรับความจริง 

จำาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย เชื่อคดีแตงโมจะคลี่คลายได้เหมือนคดี

เกาะเต่า ที่เป็นคดีใหญ่มีความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ เมื่อศาล

ตัดสินทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรยอมรับตำารวจไทย 

“อัจฉริยะ-ตำารวจ” เคยร่วมงานสะสางคดีใหญ่มาแล้วหลาย

คดี ทั้งคดีครูจอมทรัพย์ คดีน้องชมพู่ เหมือน ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนม

ไก่ ล้วงข้อมูลตีแผ่สาธารณชนมาแล้วนักต่อนัก เช่นเดียวกับคดีแตงโม 

ความลับในสำานวนถูกนำามาเปิดเผยบนโลกโซเชียล ตำารวจเต้นสอบกัน

วุ่นหาตัว เกลือเป็นหนอน แล้วทำาไมอัจฉริยะถึงเปิดหน้าสู้ตำารวจ ลือ  

แซ่ดเชื้อไฟมาจากการแต่งตั้งคนของตัวเองไม่สมหวัง และถูกกันไม่ให้

ล้วงลูกในคดี จริงเท็จแค่ไหนทั้งสองฝ่ายต่างรู้กันดี

 ต้องดูกันต่อไปคดีนี้จะจบอย่างไรในชั้นศาล หรือจะพลิก

ตั้งแต่ชั้นอัยการ ความน่าเชื่อถือขององค์กรตำารวจคดี “แตงโม” จะ

เป็นเครื่องพิสูจน์.

นับถอยหลังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดครั้งใหญ่ของ

รัฐบาล ในเชิงสร้างสรรค์สไตล์ Open Dialogue  ในชื่องาน Better 

Thailand Open  Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดี

กว่าเดิม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ ตามดำาริของ 

บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ที่ต้องการเปิดเวทีชี้แจงพร้อมรับฟังปัญหา พูด

คุยกับประชาชนในนามรัฐบาล  เพื่อนำามาสู่การหาวิธีแก้ไข และยัง

เป็นการตีปี๊บผลงานรัฐบาลให้ประชาชนได้เห็นชัดๆ ก่อนถึงช่วงเวลา

สำาคัญในการเปิดประชุมสภาเพื่อรับศึกซักฟอกอีกด้วย 

โดยการจัดงานดังกล่าวได้ระดมความร่วมมือจากท้ัง สมาคมนิสิต

เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมนิสิตเก่าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคม

นิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

งานวันแรก พล.อ.ประยุทธ์จะไปเป็นประธานเปิดงาน  พร้อม

กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ อดีต ปัจุบัน และอนาคตประเทศไทย

ที่ดีกว่าเดิม ก่อนที่ช่วงถัดไปจะเป็นเวทีเสวนา มองเศรษฐกิจโลก 

สะท้อนเศรษฐกิจไทย ที่นำาโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร

จากหน่วยงานเอกชน ที่จะมาเผยมุมมองเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทย การแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ระยะสั้น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่

นอกจากนี้จะเป็นวงเสวนา เศรษฐกิจยุคใหม่ ประเทศไทยก้าว

ต่อไปอย่างไร ที่นำาโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เรื่องการยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐาน นำาโดยนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม และซีอีโอบริษัทชั้นนำาร่วมเวที

ส่วนงานในวันที่ 2 จะเสวนากันหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกฎหมาย

ทันสมัย ระบบราชการทันโลก ที่นำาโดยนายวิษณุ  เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี เรื่องสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ 

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชา
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12 ในประเทศ

ลายคนแม้ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน แต่ก็                                

เชื่อว่าคงได้ยินคำาว่ากฎหมายแพ่ง กฎหมาย

อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้

โทษ พระราชบัญญัติจราจร ฯลฯ  กฎหมายต่างๆ เหล่า

นี้ มักจะสับสนเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือนักกฎหมายเขาอ้าง

ในการบังคับใช้ บ้างก็บอกว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามแล้ว

ย่อมทำาได้” ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย การกระทำานั้นชอบด้วย

กฎหมาย แต่บางทีก็อ้างว่า “ทำาไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมาย

ให้อำานาจไว้” เมื่อทำาไปย่อมผิดกฎหมาย  การกระทำานั้น

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น แล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไร

ว่าเมื่อไรจะใช้หลักใดมาบังคับในกฎหมายแต่ละประเภท

เรื่องนี้ในหลักวิชาการเขาแบ่งกฎหมายเป็น 2 

ประเภท  คือ กฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน 

กฎหมายเอกชน หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน หรือที่

เรียกว่าความสัมพันธ์ฉันและเธอ กฎหมายประเภทนี้

ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างๆ เวลาบังคับใช้จะ

ใช้หลักว่า “ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามแล้วย่อมทำาได้” หรือ

ทำาได้ทุกอย่างถ้าไม่มีกฎหมายห้าม เช่น นายเอก ประกาศ

ท้าทายในสื่อทั่วไปว่า หากใครตอบคำาถามเชาวน์ปัญญา

ได้ จะให้รางวัล 1 ล้านบาท ต่อมานายโท ตกลงรับคำาท้า

และตอบปัญหาเชาวน์ปัญญาได้ ดังนี้นายเอก จะปฏิเสธ

ไม่ให้รางวัลไม่ได้เพราะข้อตกลงดังกล่าวไม่มีกฎหมายห้าม

ไว้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายสามารถฟ้องศาล

ให้บังคับได้

กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นความสัมพันธ์ที่

เรียกว่ารัฐกับพวกเรา กฎหมายประเภทนี้ ได้แก่บรรดา

กฎหมายต่างๆ  ที่มิใช่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายปกครอง  ฯลฯ กฎหมายเหล่า

นี้จะใช้หลักว่า “ทำาไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้” 

ตัวอย่างเช่น เวลาที่รัฐต้องการที่จะทำาถนนตัดผ่านไปใน

ที่ดินของเอกชน รัฐจะเวนคืนที่ดินเอกชนเพื่อทำาถนนผ่าน

ตามอำาเภอใจไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้ ดังนั้น

รัฐจึงต้องมาออกเป็นกฎหมายเวนคืนก่อนจึงจะมีอำานาจ

ทำาได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เจ้าหน้าที่จะจับหรือ

ควบคุมตัวบุคคลใดได้หรือไม่นั้น ก็ต้องมาดูว่ามีกฎหมาย

ให้อำานาจไว้มากน้อยเพียงใด (ปกติดูจากกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา) หากกระทำาไปโดยไม่มีกฎหมาย

บัญญัติให้อำานาจไว้หรือทำาเกินเลยไปจากที่กฎหมาย

บัญญัติ ย่อมถือว่าผิดกฎหมายทำาไม่ได้ เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา เชื่อว่าจะทำาให้เข้าใจวิธีการ

บังคับใช้กฎหมายของกฎหมายแต่ละประเภท เพื่อนำาไปใช้

อำานวยความยุติธรรมแก่สังคมสืบไป.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘การบังคับใช้กฎหมาย’

‘ถามมา-ตอบไป’ เวทีตีปี๊บผลงาน รบ.

นำาเสวนาโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแล

ทุกวัยยกระดับสวัสดิการ นำาโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุติ ไกรฤกษ์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

วงเสวนาเรื่องคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำา ให้โอกาส

ทุกคน นำาโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกล่ิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากน้ียังมีเรื่อง ประเทศยุคใหม่  

ความต้องการ ความเข้าใจ ความหวัง ท่ีนำาโดย ดร.พิสุทธ์ิ  เพียรมนกุล 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีกด้วย 

เรียกว่าขนกันไปเกือบทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) และซีอีโอชั้น

นำาอีกเพียบ พร้อมอัดโปรแกรมแบบแน่นๆ ขณะเดียวกันภายในงาน

นอกจากวงเสวนาที่จะมีการชี้แจงงานด้านต่างๆ ของรัฐบาลไปด้วย

แล้ว ยังมีการโชว์ผลงานรัฐบาลในช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ผ่านการ

จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ที่ชั้น 5 รอยัล พารากอนฮอล อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับการจัดงานดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นในเวที

แรกแล้ว จะมีการรวบรวมข้อมูลและดูผลลัพธ์ของการจัดงาน 

หากจบเวทีแรกแล้วยังมีประเด็นใดที่ประชาชนยังรับรู้ไม่

ชัดเจนและต้องการถามรัฐบาลอีกก็พร้อมจะจัดเวทีต่อไปซึ่งอาจ

จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปในพื้นที่ต่างๆเช่นในต่างจังหวัดเป็นต้น.

ตำารวจภูธรภาค 1 สรุปสำานวนคดีการเสียชีวิตของ  แตงโม-

นิดา พัชรวีระพงศ์ ดาสาวชื่อดัง ส่งอัยการจังหวัดนนทบุรีไปแล้ว

เมื่อวันท่ี 26 เม.ย. มีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหาท้ังหมด ใช้เวลาในการ

รวบรวมพยานหลักฐานกว่า  2 เดือน ท่ามกลางข้อสงสัยในคดี จัดแถลง

สรุปสำานวนใหญ่โต จำาลองเหตุการณ์ ภาพน่ิง กล้องซีซีทีวี วีดิทัศน์

แต่มาตกม้าตาย ถูกจับโป๊ะว่านำาภาพจากอินเทอร์เน็ตมากล่าว 

อ้างเป็นบาดแผลถูกใบพัดเรือ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับบาดแผลของแตงโม 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ถูกถล่มเละ ร้อนถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร. ต้องมีคำาส่ังให้ชุดคล่ีคลายคดีทำารายงานช้ีแจงด่วน

“หมูไม่กลัวน้ำาร้อน” นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ ์ ประธาน

ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดหน้าสู้ตำารวจ  เปิดโปงซัดแหกตา

ประชาชน ตั้งธงคดีประมาท ร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จช่วย

คนบนเรือ โดยมี พล.ต.ต. “ว.” เป็นผู้บงการ ฟันธง “แตงโม” ถูก

ฆาตกรรม  ยันมีหลักฐานเด็ดพลิกคดี เพียงแต่ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.    

สุวัฒน์ ต้องตั้งทีมสืบสวนชุดใหม่ขึ้นมาพร้อมให้ความร่วมมือ ไม่เกิน 

15 วันรู้ผล ชี้ข้อพิรุธแห่งคดีถูกตัดออกไปจากสำานวน โดยเฉพาะ

ทรายในกำามือดาราสาว สามารถระบุสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุได้ 

เป็นไปไม่ได้ที่ทรายในมือจะมาจากก้นแม่น้ำาเจ้าพระยา 

“อัจฉริยะ” งัดหลักฐานหักล้างสำานวนตำารวจ ระบุมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบจีพีเอส หมอนิติเวช รพ.ตำารวจ ขโมยศพมาจำาลอง

อให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ 

เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ

แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” “Let’s make personal interest  

secondary, the interest of mankind  shall come first” 

พระราชดำารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และพระ

ฉายาลักษณ์ของพระองค์จะปรากฏให้เห็นในระหว่างทางเดิน

ไปยังแผนกต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๘๘๘ ถนนบรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

บริเวณชั้น ๑ ของอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร อีกหนึ่งศูนย์กลาง

ที่พร้อมให้บริการการแพทย์อย่างครบวงจร เป็นลานกว้างมี

พระอนุสาวรีย์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก” พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยประดับ มีแท่น

ตั้งพระพุทธรูป พานพุ่มดอกไม้ ผู้คนทยอยกันเข้ามาคุกเข่า

อธิษฐานพร้อมกับนำาพวงมาลัยมาถวาย ใกล้เคียงกันนั้นมีบอร์ด

นิทรรศการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แรงบันดาลแห่งความภาคภูมิ 

(Inspiration of Pride)  

บริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีสระน้ำาขนาดเล็ก มีรูปปั้นลูก

ช้าง ๔ เชือกในอิริยาบถสบายๆ นั่งหยอกล้ออย่างอารมณ์ดี 

แต่ละมุมของสระน้ำา มีปลาเงินและปลาทองแหวกว่ายไปมา มี

ป้ายเขียนข้อความ “โปรดระวังบุตรหลานของท่านตกสระน้ำา”  

กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกปาล์มใบพัด (ปาล์มมงกุฎ) มีถิ่น

กำาเนิดที่ประเทศฟิจิ ตองกา ซามัวอยู่รายรอบเพื่อฟอกอากาศ

ภายในอาคาร สังเกตได้ว่ารอยขอบริมปาล์มทรงพัดเกือบทุกใบ

มีรอยไหม้สีน้ำาตาลเข้ม ภายในอาณาบริเวณนั้นจัดโต๊ะเก้าอี้นั่ง

เอกเขนกเป็นรูปสตรอว์เบอร์รี แตงโม มีศาลาอเนกประสงค์

สวยงามให้เลือกนั่งได้ตามอัธยาศัย 

เสียงบรรเลงของ Grand เปียโนด้วยบทเพลงไพเราะ

ดังแว่วๆ มาแต่ไกล ขับกล่อมคนไข้และญาติพี่น้องรวมถึงผู้ที่

ทำางานที่นี่ให้เคลิ้มคล้อย สื่อความหมายของเพลง “ขอเป็นคน

หนึ่ง” ของนันทิดา แก้วบัวสาย “อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศร้า 

อยากเป็นเงา เมื่อเธอเหงาใจ อยากเดินเคียง เมื่อเธอต้องการผู้ใด 

ข้างกายซักคน หากว่าเธอท้อแท้วันใด ถูกสิ่งใดทำาใจร้อนรน หาก

ต้องการมีใครสักคน ที่พร้อมให้ความอุ่นใจ  ขอเป็นคนหนึ่งซึ่งคอย

ห่วงใยแต่เธอเรื่อยไป แม้จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมอง หากว่าเธอ

ท้อแท้วันใด ถูกสิ่งใดทำาใจร้อนรน หากต้องการมีใครซักคน ที่พร้อม

ให้ความอุ่นใจ ขอเป็นคนหนึ่งซึ่งคอยห่วงใยแต่เธอเรื่อยไป แม้จะ

เป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมอง ขอเป็นคนหนึ่งซึ่งคอยห่วงใยแต่เธอ

เรื่อยไป  แม้จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมอง แม้เป็นคนสุดท้ายที่เธอ

จะมอง....”

“เก็บตะวัน” เป็นบทเพลงที่อิทธิ พลางกูรขับร้อง “เก็บตะวัน

ที่คอยส่องฟ้า เก็บเอามาเก็บไว้ในใจ เก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่ง

ใหญ่ ร่วมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว เก็บเอากาลเวลาผ่านเลย สิ่งที่

เคยผิดหวังช่างมัน หนึ่งตัวคนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้น เจ็บแค่นั้นก็คง

ไม่ตาย ธรรมดาเวลาฟ้าครื้มเมฆหม่น พายุฝนอยู่บนฟากฟ้า คงไม่

นานตะวันสาดแสงแรงกล้า ส่องให้ฟ้างดงาม หากตะวันยังเคียงคู่

ฟ้า จะมัวมาสิ้นหวังทำาไม เมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่ มั่นคงไว้ดัง

เช่นตะวัน” 

เพลง Bridge Over Troubled Water ของ ไซมอนแอนด์

การ์ฟังเกล “When you’re  weary feeling small When tears 

are  in your eyes I’ll dry them all I’m on  your side Oh, When 

times got rough  And friends just can’t be found Like  a 

bridge over troubled water I will lay me down When you’re 

down and out  When you’re on the street When  evening 

falls so hard I will comfort  you I’ll take your part Oh, when  

darkness comes And pain is all  around Like a bridge over 

troubled water I will  lay me down Sail on  silver girl sail on 

by Your time has  come to shine All your dreams are on 

their way See how they shine Oh, if  you need a friend I’m 

sailing right behind Like a bridge over troubled water I will 

ease your mind Like a  bridge over troubled water I will ease  

your mind” 

บริเวณด้านหลังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการประวัติความ

เป็นมา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาล ม.มหิดล อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน 

“แรงบันดาลแห่งความภาคภูมิ (Inspiration of Pride) พัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อทุกสิ่งที่ดีกว่าเดิม” ปี ๒๕๓๔ ศาสตราจารย์ 

นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะ

นั้น เสนอโครงการจัดตั้งโครงการสถาบันทางการแพทย์และทันต

กรรม เพื่อตอบสนองการขยายตัวและรองรับงานบริการเพื่อ

ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนที่แตกต่างหรือต่อเนื่องจาก

โรงพยาบาลทั้งสามแห่งที่อยู่ในสังกัด ม.มหิดล รพ.ศิริราช (รพ.

หลวงแห่งแรกของเมืองไทยเปิดให้บริการมาแล้ว ๑๓๔ ปี วันที่ 

๒๖ เมษายาน ๒๔๓๑) รพ.รามาธิบดี (เปิดให้บริการ ๕๓ ปี วันที่ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๑๒) รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน (เปิดให้บริการ ๖๒ ปี 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๓) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล 

(เปิดให้บริการ ๑๔ ปี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑) 

พ.ศ.๒๕๓๙ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ นพ.อรรถสิทธิ์  เวชชา

ชีวะ อธิการบดีในขณะนั้น กราบบังคมทูลขอพระราชทานนำา

ชื่อ “กาญจนาภิเษก” มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่อ

อาคารว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 

Golden Jubilee Medical Center

๕ เมษายน ๒๕๔๔ พิธีวางศิลาฤกษ์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ แทน

พระองค์มาทรงวางศิลาฤกษ์เป็น รพ.แห่งที่ ๔ ในสังกัด ม.มหิดล 

เป็น รพ.ขนาดเล็กให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและการรักษา

๑๔ ปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

‘ต้นกล้าแห่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน’

ห

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

‘‘ข

คดี ‘แตงโม’ เอฟเฟกต์องค์กรตำารวจ

เฉพาะทางในระดับไม่ซับซ้อนด้านทันตกรรม การแพทย์

แผนเอเชีย เพื่อแบ่งเบาภารกิจ รพ.ศิริราชที่เน้นรักษาอาการ

รุนแรง ซับซ้อน ให้บริการเขตสุขภาพที่ ๕ ครอบคลุม ๘ 

จังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษกอย่างเป็นทางการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  สภา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกย้าย

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อ

เชื่อมต่อการให้บริการ ๘ จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ๒๐๑๗ : Golden  Jubilee Medical 

Center being afflliated with Faculty of Medicine Siriraj 

Hospital, Mahidol University ขยายโอกาสการรักษาสู่

ประชาชนโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนบน 

เนื่องจาก รพ.ศิริราชมีข้อจำากัด พื้นที่เริ่มคับแคบ ต้องรองรับผู้

ป่วยนอกจำานวนมากประมาณวันละ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน ผู้ป่วย

อาจไม่ได้รับความสะดวก เพื่อขยายและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ประชาชนที่

อยู่ในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ได้รับการ

รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยสามารถ

เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมุ่งม่ันสู่ Green and  Clean 

Hospital หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล “เติบโตจากต้นกล้า ก่อ

เกิดเป็นศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล” ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของ

ความศรัทธาร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารขยายส่วนขยายระยะ

ที่ ๒ โอกาสด้านสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ให้เข้าถึง

ประชาชนมากยิ่งขึ้น ศิริราชมูลนิธิสร้างอาคารส่วนขยาย อีก                        

มุมหนึ่งศิริราชบำารุงเวช สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่อ “ศิริราชบำารุง

เวช” บริษัทวิสาหกิจเพื่อชุมชนของศิริราชมูลนิธิฯ ซึ่งจัดตั้งเพื่อ

สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.  
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13สิ่งแวดล้อม

4

และกลุ่ม VV Share นำ�อ�ห�รส่วนเกินส่งต่อช่วยเหลือสังคม ขยะอ�ห�ร

ที่บริโภคไม่ได้ ส่งต่อให้กลุ่มเกษตรกร, ขยะรีไซเคิล ขึ้นทะเบียนซ�เล้งและ

ร้�นรับซื้อของเก�่, ขยะอันตร�ย ผู้รับบำ�บัดกำ�จัด, ขยะติดเชื้อ เต�เผ�

ขยะติดเชื้อ) และขยะทั่วไป โรงไฟฟ�้, โรงปูนฯ

นอกจ�กนี้ ปัจจุบันประช�ชนยังจ�่ยค่�ขยะ 20 บ�ทต่อบ้�นต่อ

เดือน ซึ่งไม่สะท้อนหลักก�รผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ�่ย เสนอให้ กทม.จัดเก็บ

ค่�ธรรมเนียมจัดก�รขยะต�มปริม�ณที่ทิ้ง (Pay-as-you-throw) ปรับเพิ่ม

ค่�ธรรมเนียมต�มแผนที่เตรียมไว้ให้สะท้อนต้นทุนเพื่อจูงใจให้ลดก�ร

สร้�งขยะและคัดแยกขยะ อย่�งน้อย 2-3 เท�่ เดิมมีแผนจะปรับเพิ่ม

เป็น 80 บ�ท สุดท้�ยไม่ขึ้น เพร�ะคนโวย ส่วนใครลดขยะเหลือทิ้งได้

ม�กกว่� 70% เสนอให้มีระบบยกเว้นค่�ธรรมเนียม ปัจจุบันมีองค์กรที่ทำ� 

zero-waste มีองค์กรภ�ยนอกม�ประเมินรับรองอยู่แล้ว  

ส่วนกลุ่มที่สร้�งขยะเยอะสนับสนุนให้ลดและคัดแยกขยะ โดย

เริ่มจ�กหน่วยง�นในสังกัด กทม.ก่อน เพร�ะตั้งงบสนับสนุนได้ง่�ย เช่น 

ตล�ด โรงเรียน มห�วิทย�ลัย โรงพย�บ�ล อ�ค�รสำ�นักง�น ฯลฯ และ

ประส�นคว�มร่วมมือหน่วยง�นและกองทุนที่เกี่ยวข้องม�ช่วย สำ�หรับ

แหล่งกำ�เนิดชุมชน ร้�นอ�ห�ร ห้�งสรรพสินค�้ ซูเปอร์ม�ร์เก็ต โรงแรม 

วัด อ�ค�รสำ�นักง�น เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุน สสส. กองทุน 

สปสช. กองทุน ววน. ฯลฯ  

อีกส่วนหนึ่งห�กมีกฎหม�ยคว�มรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต 

หรือ EPR ให้ภ�คเอกชนเข้�ม�ช่วยเก็บขยะบ�งประเภท ปัจจุบันมี

ตัวอย่�งภ�คเอกชนตั้งจุดรับคืน (drop-off) และรับซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่คุ้ม

กับก�รเก็บรวบรวม เพื่อจูงใจให้ประช�ชนและแหล่งกำ�เนิดคัดแยกขยะ

ม�กขึ้น ต้องเพิ่มจุดรับคืนประส�นกับผู้ผลิต ห�้งค�้ปลีก ซูเปอร์ม�ร์เก็ต 

ร้�นสะดวกซื้อ ขย�ยโครงก�รรับคืนขยะบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลม�กขึ้น ให้

มีจุดรับคืนกระจ�ยทั่วกรุงเทพฯ ทุกสำ�นักง�นเขต โรงเรียนและอ�ค�ร

สำ�นักง�นในสังกัด เพื่อสร�้งคว�มสะดวกในก�รส่งคืนขยะรีไซเคิล

ปัญหาขยะต้องเป็นวาระแห่งชาติ 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อดีตปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดมุมมองที่ไม่แตกต่�ง

จ�กนักวิช�ก�รร�ยอื่นว�่ ก�รจัดก�รแยกขยะควรเป็นสิ่งที่ประเทศไทยทำ�ตั้ง

น�นแล้ว เมื่อไม่กี่วันม�นี้ ท�งสถ�บันสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดเสวน�กับผู้สมัคร

ผู้ว่�ฯ กทม.เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้�มีผลสำ�รวจคว�มคิด

เห็นคนกรุงเทพฯ ว�่ห่วงเรื่องใดม�กที่สุด อันดับหนึ่งเป็นเรื่องปัญห�ฝุ่น PM 

2.5 ประม�ณ 39% รองลงม�คือปัญห�จัดก�รขยะ 35% ซึ่งแต่เดิม กทม.

มีขยะวันละ 12,000 ตัน แต่พอนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 8,000-9,000 ตัน

ต่อวัน แม้ลดลงแต่ถือว่�ยังเยอะอยู่ ขยะพวกนี้แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 50% 

พล�สติก 12-13% ที่เหลือเป็นขยะอื่นๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่พัฒน� 

เข�มีระบบก�รแยกขยะชัดเจน ถ�ม กทม.ทำ�ไมไม่แยก เข�บอกปล�ยท�ง

มีก�รแยก แต่มันก็ไม่ 100% อย�่งขยะพล�สติกที่มีประม�ณ 2 ตันต่อปี ที่

ส�ม�รถรีไซเคิลใช้ได้ แต่มีก�รนำ�ม�รีไซเคิลได้แค่ 25% ของ 2 ล้�นตัน 

และอีก 1.5 ล�้นตันไปไหน อ�จกองหรือฝังกลบไว้ หรือเผ�

ก�รแยกขยะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีก�รสร้�งระบบบริห�รจัดก�ร  

โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะ อ�จกำ�หนดวันทิ้งขยะแต่ละประเภท หรือก�ร

แจกถุงแยกสีต�มประเภทขยะ ซึ่งบ�งเขต กทม.มีก�รทำ�แบบนี้ แต่ยัง

เกิดผลน้อย ควรทำ�ทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ กทม. อย�่งขยะขวด PET ที่

รีไซเคิลได้ บ้�นเร�ทำ�ได้แค่ 40% เทียบกับญี่ปุ่นหรือเยอรมนีทำ�ได้ 80% 

เมื่อเร็วๆ นี้ สถ�บันสิ่งแวดล้อมฯ ได้ร่วมกับ กทม.และเครือข�่ยเอกชน 

ตั้งกองทุนที่ได้จ�กขยะรีไซเคิล ซึ่งเงินที่ได้นำ�ม�มอบให้กับพนักง�น

กว�ดขยะของ กทม.

“ก�รพูดคุยกับผู้สมัครผู้ว�่ฯ กทม. หล�ยท่�นไม่ได้มองเรื่องนี้ใน

เชิงปฏิบัติ และหล�ยท่�นก็แตะนิดแตะหน่อยในเรื่องนี้ ทั้งที่ค�่ขยะที่เก็บ

จ�กประช�ชนไม่พอกับก�รจัดก�รขยะ แต่ห�กมีก�รแยกขยะรีไซเคิล ก็

จะมีมูลค่�นำ�ม�ข�ยได้ ลดงบประม�ณ”

อ�จ�รย์วิจ�รย์กล�่วอีกว่� ก�รจัดก�รขยะแยกเป็น 5 ประเภท 

ต้องมีตั้งแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� ต้องมีก�รสร้�งระบบที่

ดี ซึ่งตอนนี้มีหล�ยแห่งที่ทำ�ระดับต้นน้ำ� กล�งน้ำ� แต่ปล�ยน้ำ�กลับไม่

ชัดเจน อีกด้�นคว�มรู้คว�มเข�้ใจของประช�ชน ก็ต้องมีก�รสื่อส�ร

ให้เข�้ใจ ให้เห็นประโยชน์และคว�มสำ�คัญของก�รแยกขยะ เพร�ะ

ทุกวันนี้ที่ฝังกลบเร�ก็จะไม่มีอยู่แล้ว ถ้�มีขยะม�ก ก็ต้องเผ�ม�ก และ

ใช้เทคโนโลยีที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญห�ฝุ่น PM 2.5 ที่จริง กทม.ควรเป็น

พื้นที่นำ�ร่องแยกขยะ แต่ทุกวันนี้ แยกน้อยม�ก เผ�รวมทุกอย�่ง ซึ่งถ้�

แยกขยะพล�สติกใช้ไม่ได้ รีไซเคิลไม่ได้ออกม� ก็จะได้พลังง�นไปใช้

กับโรงไฟฟ�้ต่�งๆ ส่วนขยะอินทรีย์ก็จะทำ�ให้เป็นปุ๋ย เงินที่ได้จ�กก�ร

แยกขยะ รีไซเคิลขยะ ก็นำ�ม�ดูแลสิ่งแวดล้อมหรือสังคม มีก�รจัดก�ร

ร�ยง�นตัวเลขที่ได้จ�กประโยชน์ของขยะ และชี้แจงก�รใช้เงินที่นำ�

ม�เป็นประโยชน์ส่วนรวม ก็จะทำ�ให้คนเห็นคล้อยต�ม และปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยของรัฐ

“เร�มีหน่วยจัดก�รขยะ 7,000-8,000 แห่งทั้งประเทศ แต่มีที่

จัดก�รขยะถูกต้อง 2,000 แห่ง หรือแค่ 18% ผมมีประสบก�รณ์ส่วน

ตัว เห็นห้�งสรรพสินค�้แห่งหนึ่ง มีถังขยะแยก 5 ประเภท แล้วก็เห็น

แม่บ้�นห้�งนำ�ขยะทุกประเภทไปเทกองรวมกัน ถ�มว�่ทำ�ไมทำ�อย่�ง

นั้น เข�ก็ตอบว่� คนที่ม�ห้�งไม่สนใจว�่ถังไหนเป็นขยะอะไร ทิ้งมั่วไป

หมด ถึงแยกถังไปก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญห�ก�รสื่อส�รกับ

ประช�ชนให้เข้�ใจ เพื่อปรับพฤติกรรมคน”

ประธ�นสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทยทิ้งท�้ยอีกว�่ ถึงเวล�แล้วที่

รัฐบ�ลต้องขับเคลื่อนปัญห�ขยะให้เป็นว�ระแห่งช�ติ เพร�ะเร�ประก�ศ

ว่�จะทำ�ให้เกิด Zero Emission และเศรษฐกิจสีเขียวไปแล้ว.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมห�นคร ซึ่งเว้นว�ระไปน�นถึง 9 ปี โดยมีผู้สมัครม�ก

ถึง 31 คน แต่ละคนชูนโยบ�ยมัดใจคนกรุงในแง่มุมต่�งๆ ทั้ง

คว�มสะดวกสบ�ยก�รใช้ชีวิต คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง สุข

อน�มัย ปัญห�ก�รจร�จร รวมไปถึงปัญห�เศรษฐกิจป�กท้อง หรือแม้แต่

ค�่โดยส�รรถไฟฟ้� แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครแต่ละคนพูดถึงน้อยม�ก และ

บ�งคนไม่พูดเลยก็คือ “ปัญห�ขยะ”

 “ขยะ” เป็นเรื่องใกล้ตัวคนที่สุด คว�มสะอ�ด สวยง�ม ของบ้�น

เมืองมีขยะเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ ห�กบ้�นเมืองไหนมีขยะเกลื่อน

กล�ด สกปรก ก็มักเกิดภ�พด้อยพัฒน� ท�งที่ดีคือก�รทำ�ให้ขยะอยู่ในถัง 

ให้อยู่เป็นที่เป็นท�ง ไม่เพ่นพ่�นออกม�ต�มถนนหนท�ง

 แต่ขยะที่แม้จะอยู่ในถัง หรือนำ�ไปที่ที่ทิ้งขยะแล้ว ยังมีเบื้องหลัง

ที่จะทำ�ให้เมืองหลวงและประเทศไทยดูเป็นประเทศที่พัฒน�น่�ชื่นชม

ได้ยิ่งขึ้นอีก ก็คือ “ก�รจัดก�รแยกขยะ” ขยะที่แยกได้ มีข้อดีคือ ก�รลด

ปริม�ณขยะ นำ�กลับไปใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่�รีไซเคิล และนำ�ม�ใช้ซ้ำ� 

ฯลฯ ลดงบประม�ณในก�รบริห�รจัดก�รขยะ ที่ทั้งกระบวนก�รจัดก�ร

ต้องใช้งบแตะเกือบหมื่นล้�นในแต่ละปี (เฉพ�ะ กทม.)

ในโอก�สที่เร�จะได้ผู้ว่�ฯ กรุงเทพฯ คนใหม่ ถึงเวล�แล้วหรือ

ยังที่กรุงเทพมห�นคร ที่เป็นเมืองหลวงและเป็นมห�นคร จะมีระบบ

ก�รแยกขยะเกิดขึ้น ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง

แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ 

อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้ร่วมกัน” 

แสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่า

 ถ้�จะให้พูดถึงเรื่องปัญห�ขยะชุมชนกับผู้ว�่ฯ กรุงเทพมห�นคร 

พูดเป็นวันก็พูดไม่จบ เพร�ะในก�รจัดก�รขยะชุมชนนี้มันมีทั้งต้นท�ง 

กล�งท�ง และก็ปล�ยท�ง ส่วนต้นท�งคือ ก�รใช้หลัก 3R หรือ Reduce 

Reuse Recycle หรือในภ�ษ�ไทยที่เร�เรียกว่� ‘3 ช’ หรือ ‘ใช้น้อย ใช้

ซ้ำ� และใช้ใหม่’ เพื่อลดปริม�ณขยะให้น้อยลง ส่วนกล�งท�งคือ ส่วนที่

เกี่ยวกับก�รจัดเก็บและขนไปกำ�จัดที่ปล�ยท�งต่อไป ก�รจัดก�รที่ปล�ย

ท�งหรือก�รกำ�จัดขยะนี้มีหล�ยวิธี ในกรุงเทพมห�นครเองก็มีหล�ยวิธี

ที่ใช้ผสมๆ กันอยู่ ทั้งก�รขนไปฝังกลบที่ต่�งจังหวัด (4,700 ตันต่อวัน) 

ก�รหมักทำ�ปุ๋ย (1,800 ตันต่อวัน) ก�รแยกขยะด้วยเครื่องมือกลแล้วต่อ

ด้วยระบบท�งชีววิทย� (800 ตันต่อวัน) และสุดท้�ยคือระบบเอ�ขยะม�

เผ�เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ�้ (500 ตันต่อวัน) รวมแล้วเบ็ดเสร็จตก

ประม�ณวันละ 12,000 ตัน

จะเห็นได้ว�่ ส่วนที่กรุงเทพมห�นครต้องรับผิดชอบเป็นหลัก

ในปัจจุบันคือส่วนกล�งท�งและปล�ยท�ง ซึ่งด้วยปริม�ณขยะขน�ด 

12,000 ตันต่อวันนั้น ทำ�ให้กรุงเทพฯ ต้องมีค�่ใช้จ�่ยในก�รดำ�เนินง�น

ม�กถึงปีละ 7–8 พันล�้นบ�ท นี่ยังไม่นับรวมถึงค�่สำ�รวจออกแบบ ค่�

ลงทุนก่อสร้�ง ค่�ดอกเบี้ย ค�่ซ่อมแซม ค�่เปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ค่�เสียโอก�ส เอ�เงินส่วนนี้ ไปพัฒน�ด้�นอื่นๆ ของเมืองให้ดีขึ้น ฯลฯ 

ลองถ�้เอ�พวกนี้ม�คิดรวมด้วย ค�่ใช้จ่�ยทั้งหมดก็อ�จสูงขึ้นไปได้ถึง

อีกร้อยละ 50 นี่เป็นตัวเลข ที่เป็นก�รเด�เพร�ะยังไม่เคยมีใครเลย

ที่ใช้หลักคิดนี้ในก�รวิเคร�ะห์ท�งก�รเงินของโครงก�รจัดก�รขยะ            

ของบ�้นเร�

 “ขอถือโอก�สนี้ฝ�กผู้สมัครผู้ว่�ฯ และผู้ว่�ฯ คนที่ได้รับเลือก รับ

เอ�หลักคิดนี้ ไปใช้เพื่อคำ�นวณต้นทุนที่แท้จริงของก�รจัดก�รขยะของ

กรุงเทพมห�นคร ซึ่งเมื่อได้ตัวเลขม�แล้วอ�จจะตกใจที่งบที่ลงทุนไป

นั้นมันม�กกว่�ค่�ขยะที่เก็บได้ 4 ถึง 6 เท่� ขึ้นอยู่กับว่�ใช้เทคโนโลยี

ที่ปล�ยท�งเป็นอย่�งไร ถ้�เป็นเต�เผ�ผลิตไฟฟ้�ก็แพงหน่อย ตันละ 

1,000 กว่�บ�ท นี่ยังไม่รวมค่�เก็บขนและขนส่งด้วยซ้ำ� ถ้�เป็นก�รเอ�

ไปฝังในหลุมขยะก็ถูกกว่� แต่ปัญห�คือหลุมขยะที่ว�่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ 

มันไปอยู่ที่นครปฐมและฉะเชิงเทร� ซึ่งวันดีคืนดีคนสองจังหวัดนั้นเข�ลุก

ขึ้นม�โวยว�ย ไม่ยอมให้เร�เอ�ขยะไปทิ้งบ้�นเข� ปัญห�วิกฤตจะเกิดขึ้น

ทันทีกับคน กทม.”

สองนักวิช�ก�รเห็นตรงกันว่� สิ่งที่ผู้ว่�ฯ และผู้สมัครเป็นผู้ว่�ฯ 

ควรต้องรีบเอ�ไปขบคิดเป็นนโยบ�ยของก�รทำ�ง�น คือ ก�รจัดก�รขยะ

ให้ดีและถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ย แต่เป็นก�รลงทุน ลงทุนเพื่อสิ่ง

แวดล้อมที่ดี เพื่อบ�้นเมืองที่ดี และเพื่อชีวิตที่ดีของคนในอน�คต ซึ่งเมื่อ

วั

กล่�วว่� กรุงเทพมห�นครต้องแก้ปัญห�ขยะที่มีม�กกว่� 10,000 ตัน

ต่อวัน กฎหม�ยกำ�หนดหน้�ที่ของ กทม.ในก�รเก็บขน และกำ�จัด อย�ก

เสนอให้ผู้ว�่ฯ คนใหม่ประก�ศนโยบ�ยชัดเจนว�่ จะปฏิรูประบบจัดก�ร

ขยะของ กทม. จัดทำ�แผนและงบประม�ณที่จะจัดระบบส่งเสริมก�รคัด

แยกขยะที่ต้นท�ง โดยต้องจัดสรรงบประม�ณไม่น้อยกว�่ 10% ของงบ

ประม�ณจัดก�รขยะทั้งหมด ปีละ 7,000 ล้�นบ�ท ถ้�เป็นไปได้ปรับแก้

สัญญ�สัมปท�นจ�้งเหม�เอกชนเก็บขนและกำ�จัด รวมถึงเน้นม�ตรก�ร

ส่งเสริมให้แหล่งกำ�เนิดช่วยกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นท�งให้ม�กที่สุด 

ต้องจัดระบบรองรับก�รคัดแยกขยะของประช�ชนและแหล่งกำ�เนิด

กทม.ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำ�หนดให้ประช�ชนต้องคัดแยก

ขยะต�มวันและเวล�ที่กำ�หนด และมีระบบเก็บขนขยะแบบแยกประเภท 

เช่น เศษอ�ห�ร เก็บทุกวันจันทร์ ศุกร์ ส่งไปโรงปุ๋ยหมักที่อ่อนนุชหรือ

เพิ่มโรงปุ๋ยหมักต�มเขตต่�งๆ, ขยะทั่วไป เก็บทุกวันพุธ ส่งไปเต�เผ�, 

ขยะรีไซเคิล เก็บทุกวันอ�ทิตย์ ส่งร�้นรับซื้อของเก�่หรือโรงง�นรีไซเคิล 

ส่วนขยะอันตร�ยเก็บทุกวันอ�ทิตย์แรกของเดือน ส่งกำ�จัดอย�่งปลอดภัย

“ปรับระบบสัมปท�นจ�กเก็บขนกำ�จัด เป็นเก็บขนแบบแยก

ส�ม�รถไปคิดกลไกหรือยุทธวิธีได้เอง แต่สำ�หรับข้อ (2) นี้เป็นเรื่อง

ของก�รเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมีข้อสังเกตว่�ในประวัติศ�สตร์ของ

กรุงเทพมห�นครเร�ยังไม่เคยเห็นผู้ว่�ฯ คนใดจัดงบประม�ณให้ม�ก

พอ ในก�รที่จะม� สร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง จนไปถึงระดับที่ประช�ชน

ตระหนักในปัญห�และเปลี่ยนพฤติกรรม เร�จึงอย�กจะขอให้ผู้ว่�ฯ คน

ใหม่กรุณ�นำ�เอ�แนวคิดนี้ ไปลองวิเคร�ะห์ดูว่�สมควรนำ�ไปใช้ไหม

ส่วนข้อ (3) ถ�้คนกรุงเทพฯ เริ่มเข้�ใจและจะร่วมมือกันแยกขยะ

เพื่อนำ�ไปรีไซเคิลเพื่อลดค่�ใช้จ�่ยโดยรวมของขั้นตอนกล�งท�งและปล�ย

ท�ง แต่เข�ก็อ�จยังไม่ลงมือจริงห�กก�รทำ�เช่นนั้นมันยุ่งย�กเกินและใช้

เวล�ม�กเกิน รวมทั้งยังข�ยขยะที่แยกม�แล้วไม่ได้ ตลอดจนต้องเป็นภ�ระ

เสียค่�ใช้จ�่ยนำ�ขยะที่แยกแล้วนี้ ไปส่งท�งไปรษณีย์เพื่อไปกำ�จัดที่ปล�ยท�ง 

เช่น นำ�ไปเผ�เป็นเชื้อเพลิงที่เต�เผ�ขยะหรือเต�ผลิตปูนซีเมนต์ วิธีก�รที่

เร�อย�กเสนอผู้ว�่ฯ คนใหม่คือ ขอให้มองให้ครบวง ถ�้ กทม.มีขยะม�ก 

ค่�เก็บขนและค�่กำ�จัดก็ต้องม�กต�มไปด้วย ดังนั้น ถ�้เร�ส�ม�รถกำ�หนด

กฎเกณฑ์หรือแม้กระทั่งวงเงินม�สนับสนุนให้เกิดก�รซื้อข�ยขยะที่แยกแล้ว

ได้ง่�ยขึ้น มีร�ยรับสูงขึ้น ช�วบ้�นรวมทั้งซ�เล้งก็คงยินดีที่จะร่วมมือม�ก

ขึ้น และสุดท�้ยค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รขยะโดยรวมก็จะลดลง

“มีหล�ยข้อที่ขอฝ�กผู้สมัครผู้ว�่ฯ กรุงเทพมห�นครและคนที่จะ

ม�เป็นผู้ว่�ฯ คนต่อไป ให้นำ�ไปคิดและผลิตเป็นนโยบ�ยก�รทำ�ง�นเพื่อ

สิ่งแวดล้อมที่ดีของบ�้นเมืองต่อไป ซึ่งก็ไม่ใช่สำ�หรับใครคนใดคนหนึ่ง แต่

เป็นของสังคมคนกรุงเทพมห�นครทั้งปวงนั่นเอง” สองนักวิช�ก�รกล�่ว

ภาพชัดกระบวนการจัดการแยกขยะควรเป็นอย่างไร 

นักวิช�ก�รอีกคนที่ศึกษ�ติดต�มปัญห�ก�รจัดก�รขยะ ดร.สุจิตรา 

วาสนาดำารงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปฏิรูประบบจัดการขยะ กทม.

ท้าทายความเป็น ‘great governor’

ได้ร�ค�ที่คิดต้นทุนทุกอย�่งม�ให้ครบและได้เป็นตัวเลขที่บอกไปแล้วว่�

จะแพงกว่�ที่เก็บค่�ใช้จ่�ยขยะในปัจจุบันม�กถึง 4-6 เท่�

ผู้ว่�ฯ ก็ต้องจัดห�งบประม�ณม�จ้�งผู้เชี่ยวช�ญด�้นก�ร

ประช�สัมพันธ์ม�ชี้แจงให้ประช�ชนเข้�ใจว่�ร�ค�ค่�ดำ�เนินก�รมัน

แพงขน�ดนี้จริงๆ เพื่อทำ�ให้คนกรุงเทพฯ ยอมรับและเกิดก�รเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เป็นจริง ทั้งนี้ กทม.คงต้องยอมจ่�ยแพงเป็นค่�ตอบแทนให้

ผู้มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจ (influencers) ม�โน้มน้�วให้ประช�ชนยอม

จ่�ยค่�จัดก�รขยะให้ตรงกับคว�มเป็นจริง เช่น แทนที่จะเป็น 20 บ�ท

ต่อบ้�นต่อเดือนดังในปัจจุบันของบ�งบ้�น ไปเป็น 200 บ�ทต่อบ�้นต่อ

เดือน ซึ่งก็แน่ล่ะ ผู้ว่�ฯ ที่ฉล�ดก็ย่อมมีกุศโลบ�ยในก�รที่จะเพิ่มค่�ขยะ

เป็นขั้นบันได มิใช่เพิ่มครั้งเดียวเต็มเพด�น

“ในคว�มรู้สึกและคว�มเข้�ใจของเร� ผู้ว่�ฯ แบบนี้แหละที่มี

กึ๋น ที่มองอน�คตได้ทะลุ ที่รักบ้�นเมืองจริง โดยยินยอมที่อ�จจะไม่ได้

รับก�รเลือกเข้�ม�ใหม่ในก�รเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่คนแบบนี้ ไม่ใช่หรือ

ที่เข�เรียกว่� great governor ไม่ใช่เป็นเพียง good governor” สองนัก

วิช�ก�รเปิดมุมมอง

นักวิช�ก�รทั้งสองยังเน้นเรื่องหลักคิด 3R หรือ 3 ช  ซึ่งผู้ว่�ฯ และ

ผู้สมัครผู้ว�่ฯ น�่จะรู้ม�น�นแล้ว เพร�ะเป็นตรรกะที่เข้�ใจได้ไม่ย�ก แต่

ถ้�ถ�มต่อไปว่�แล้วที่พย�ย�มแยกขยะ ลดขยะ รีไซเคิลขยะ ที่ทำ�กันม� 

30–40 ปีแล้วนั้น ทำ�ไมมันจึงไม่ได้ผล คำ�ตอบที่ตรงที่สุด คือ (1) ช�วบ้�น

ไม่รู้สึกมีแรงกดดันจ�กก�รถูกบังคับใช้กฎหม�ยของ กทม. เช่น ไม่จับจริง 

ไม่ปรับจริง ไม่เก็บขยะจริง (คือยังม�เก็บขยะให้ แม้ไม่จ�่ยค่�ขยะ) (2) ไม่มี

แรงจูงใจท�งสิ่งแวดล้อมให้ช�วบ้�นอย�กที่จะร่วมมือในก�รทำ� 3 ช และ 

(3) ไม่มีแรงกระตุ้นท�งร�ยได้ที่ม�กพอที่จะลุกขึ้นม�ทำ� 3 ช กันจริงจัง  

สำ�หรับข้อ (1) ข้�งต้นนั้น เป็นง�นบริห�รธรรมด�ที่ผู้ว่�ฯ 

ประเภท ช่วงแรก เช่น 5 ปีแรก อ�จต้องมีค�่จ้�งเอกชนเพื่อลงทุนระบบ

และสร้�งกฎกติก�ให้แหล่งกำ�เนิดคัดแยกขยะอย่�งจริงจัง ไม่คัดแยก 

จ�่ยค่�ธรรมเนียมแพง คัดแยก จ�่ยน้อยลง นอกจ�กนี้ ค่�จัดก�รขยะ

ควรต้องน้อยกว�่เดิม เพร�ะเอกชนได้ประโยชน์จ�กก�รข�ยขยะรีไซเคิล

ที่เก็บได้จ�กครัวเรือนและองค์กรต�่งๆ ในระยะย�วปรับลดค่�จ�้งเอกชน

ลงต�มสัดส่วนขยะรีไซเคิลที่เอกชนนำ�ไปข�ยต่อได้ แต่ยังมีต้นทุนค่�ใช้

จ�่ยก�รขนส่ง และค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดเมื่อหมดอ�ยุ  ส่วนที่รีไซเคิลไม่

ได้ ต้องส่งไปฝังกลบหรือเผ�” ดร.สุจิตร�กล่�ว  

ปัจจุบันมีหล�ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดระบบเก็บขน

ขยะแบบแยกประเภท เช่น เทศบ�ลตำ�บลสันทร�ย อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย 

กำ�หนดวันและเวล�ชัดเจน อีกตัวอย่�งเทศบ�ลเมืองปัตต�นี รับซื้อขยะ

รีไซเคิล ทุกวันจันทร์ สัปด�ห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน จัดรถบริก�รรับขยะ

ต�มบ�้นเรือน ซึ่งเมืองใหญ่อ�จจะทำ�ระบบย�กกว่� ประช�กรม�กกว่� 

แต่ส�ม�รถค่อยๆ ทำ�โครงก�รนำ�ร่องในพื้นที่ที่พร้อมก่อน  

ส่วนก�รสนับสนุนก�รคัดแยกขยะของคนเมือง นักวิช�ก�รคนเดิม

เห็นว�่ กทม.ต้องใช้กฎระเบียบเป็นเครื่องมือ ด้วยก�รปรับปรุงกฎหม�ย

ที่กำ�หนดหน้�ที่ของประช�ชนและองค์กรในก�รคัดแยกขยะอย่�งชัดเจน 

สร้�งแรงจูงใจเชิงบวกและเชิงลบท�งกฎหม�ยให้เกิดก�รลดและคัดแยก

ขยะ เช่น ร่วมกับภ�คเอกชนทำ�จุดรับคืนขยะรีไซเคิลต�มห�้ง

ดร.สุจิตร�ระบุว�่ ที่ผ�่นม� กทม.ข�ดก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�น

และฐ�นข้อมูลรองรับระบบเก็บขยะแบบแยกประเภท ต้องเปลี่ยนจ�กรถ

เก็บขยะแบบบีบอัดเป็นรถเก็บขยะแบบแยกประเภทขยะ เก็บขยะต�มวัน

และเวล�ที่กำ�หนด ส่วนศูนย์เก็บรวบรวมขยะ มีเครื่องบีบอัด สร�้งโรงปุ๋ย

หมักขน�ดย่อม จัดทำ�ฐ�นข้อมูลผู้รับจัดก�รขยะประเภทต่�งๆ ตั้งแต่ก�ร

บริห�รจัดก�รอ�ห�รส่วนเกิน หรือ  surplus food ปัจจุบันมีกลุ่ม SOS 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ดร.สุจิตรา วาสนาดำารงดี

ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เนื่องในวันวิสาขบูชา อย. แนะชาวพุทธ 

5 เคล็ดลับสำาคัญ “4 ควร 1 ไม่” ทำาบุญ

ถวายสังฆทานให้ได้บุญ เพื่อสุขภาพ และ

ความปลอดภัยของพระภิกษุ

นพ ทิิต ส ชัี กุล องเล าธิกา

ก มกา อาหา แล า เปิดเผยว่า 

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวัน

สำาคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน

มักนิยมไปไหว้พระ ทำาบุญ ถวายสังฆทาน 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึง

ขอแนะนำาชาวพุทธ ในการจัดชุดถวาย

สังฆทาน โดยคำานึงถึง 5 เคล็ดลับ “4 ควร 

1 ไม่” เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี

ของภิกษุสงฆ์ ดังนี้

 

1. สิ่งของที่จะนำาไปจัดชุดถวาย

สังฆทานควรเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อพระภิกษุ 

เช่น อาหาร ยาสามัญประจำาบ้าน และ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน 

น้ำายาล้างจาน และผงซักฟอก แต่ระวัง

อย่านำาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยา 

ใส่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น เพราะผลิตภัณฑ์

อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยา อาจปนเปื้อนสาร

เคมีหรือดูดซับกลิ่น ไม่เหมาะสำาหรับรับ

ประทาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของพระภิกษุได้

2. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 

เช่น ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. 

อ  แน   เ ลดลับ ทาบุ ให้ได้บุ

โดยผลิตภัณฑ์อาหารควรแสดงเลขสารบบ

อาหารบนฉลาก รวมทั้งบรรจุในภาชนะที่

สะอาด และสามารถป้องกันการปนเป้ือนได้ 

3. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ ดี

ต่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับ

สัญลักษณ์ โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ  

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากการ

บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม เกินความ

เหมาะสม

4. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดง

ฉลากถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริโภค

ได้ทราบข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

เช่น ส่วนประกอบ ผู้ผลิต นำาเข้า วันเดือน

ปีที่ผลิต วันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธี

การบริโภค ข้อมูลโภชนาการ และข้อมูล

สำาหรับผู้แพ้อาหาร

 ไม่

5.  ไม่ควรนำาผลิตภัณฑ์หมดอายุ 

ห รือใก ล้หมดอายุมาจัด ชุด สังฆทาน 

เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพระภิกษุ 

หรือพระภิกษุอาจบริโภคไม่ทัน เช่น ควร

เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวันหมดอายุไม่

น้อยกว่า 6 เดือน กรณีอาหารกระปอง 

ควรดูลักษณะกระปอง ต้องไม่บุบบี้ หรือ

โป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และไม่เป็นสนิม 

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า 

หากพบเห็น ร้ านจำ าหน่ าย ใดที่ บ รรจุ

ผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาหมดอายุหรือใกล้

หมดอายุในชุดสังฆทาน เกรงว่า

จะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุ 

ขอได้ โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่

สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน 

Line FDAT ai, Face ook  

FDAT ai หรือสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดทั่วประเทศ

‘อุ๊งอิ๊ง’

เพ่ือกลับมาอยู่ด้วยกัน และเตรียมพร้อมกับ

ศึกครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยกับดักจำานวนมาก ถ้า

ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีกว่านี้ เรา

ต้องได้อำานาจรัฐจึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ 

ซึ่งบันไดขั้นแรกคือแลนด์สไลด์ พรรคจะชนะ

เลือกต้ังแบบถล่มทลาย แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า

พี่น้องเสื้อแดงไม่ร่วม และพี่น้องไม่อยู่เคียง

ข้างพรรคเพื่อไทย

“สิบกว่าปีที่ผ่านมา การเมืองของประ 

เทศนี้ ไม่สร้างสรรค์ ทำาลายครอบครัวมากมาย 

หลายคนเป็นผู้สูญเสีย และอีกหลายคนไม่

สามารถอยู่กับคนที่รัก เหนื่อยล้าที่จะสู้ต่อ ไม่

ได้รับความยุติธรรม ซึ่งดิฉันเข้าใจดี เพราะอยู่

ใกลช้ดิกบัผูท้ี่ไม่ไดร้บัความยตุริรมเชน่กนั ดิฉัน

นับถือหัวใจพี่น้องเสื้อแดงที่ผ่านความเจ็บปวด

มา แต่ยังมีหัวใจประชาธิปไตยและอยู่เคียง

ข้างมาตลอด เชื่อว่าทุกคนยังมีความหวัง อย่า

ลมืเราคอืครอบครวัเสือ้แดง ครอบครวัเพื่อไทย 

อุดมการณ์ของเรายังเหมือนเดิม  เป้าหมาย

คือต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น ให้ โอกาสให้สิทธิ์บนพื้นที่ประเทศ ทำาให้

ประชาชนกลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้ง” น.ส.แพ

ทองธารกล่าว  

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวทิ้งท้าย

ว่า แม้วันนี้ดูเหมือนไม่มีทางออก แต่เชื่อว่าถ้า

เราชนะเลือกตั้ง จะทำาให้ประเทศชาติเจริญอีก

ครั้ง เราต้องการพลังจากพี่น้องเสื้อแดง ถ้ามี

อดุมการณ์ประชาธปิไตย น่ันคอืเรามอีดุมการณ์

และหัวใจเดียวกัน ขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่

เคยทอดทิง้กนัไปไหน น่ันหมายถงึเปน็ความเขม้

แขง็ เรากลบับา้นของเรา กลบัมาทำาใหบ้า้นหลงั

นี้แข็งแรงเหมือนเดิม

จากนัน้ นายภญิโญ กจิเลศิไพโรจน ์แกน

นำาเพื่อไทย จ.สมุทรปราการ ได้มอบรายชื่อ

สมาชิกพรรคเพื่อไทย จ.สมุทรปราการ จำานวน

กว่า 5,000 รายชื่อ แก่ น.ส.แพทองธาร

บ้านหลังใหม่ DNA เดิม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า บ้านหลังนี้ ไม่ใช่บ้านหลังแรก เราโดนทุบ

ทำาลายบ้านไป 2 ครั้ง แต่เขาทุบได้แค่หลังคา

หน้าต่าง เพราะโครงสร้างที่แข็งแรงได้ลงเสา

เข็มไปแล้ว บ้านหลังแรกชื่อไทยรักไทย แต่วัน

ที่ 19 ก.ย.49 มีการรัฐประหาร ต่อมาพรรคถูก

ยบุ ซ่ึงเรายงัเดนิหนา้ตอ่ในบา้นหลงัใหมช่ื่อพลงั

ประชาชน เราทำางานได้ 7-8 เดือน พรรคก็ถูก

ยบุอกี การถกูสัง่ให้ยุบพรรคพลงัประชาชน กอ่

ให้เกิดคนเสื้อแดง สมาชิกครอบครัวของเราที่

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาต้ังแต่ไทยรักไทย และ

เราต่อสู้ใหม่ในบา้นหลงัใหม่ แต ่DNA เดมิ นัน่

คือพรรคเพื่อไทย เรายังต้องการสมาชิกมากกว่า                                                                

น้ี สมาชิกท่ีจะมาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหญ่หัวใจ

เดิมให้แข็งแกร่งกว่าเดิม ขอมาร่วมกันอีกคร้ัง

“คนเสื้อแดงออกมาปกป้องบ้าน และ

คนที่พวกเขารัก ต่อต้านรัฐบาลท่ีไม่ได้มาจาก

ประชาชน โดยท่ีไม่มีใครคาดคดิวา่ไมก่ีเ่ดอืนตอ่

มาจะเกิดการฆา่โดยรฐับาลคร้ังใหญ่ในใจกลาง

เมือง ไม่มีวันไหนที่ผมลืมบรรยากาศวันนั้น จุด

เริ่มต้นที่เพียงแค่พี่น้องคนเสื้อแดงหลั่งไหลกัน

มาเรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องรัฐบาล

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ พวกเขามาเรยีกรอ้งขอหบี

เลือกตั้ง แต่สุดท้ายได้หีบศพกลับไป และพวก

เรากลายเป็นจำาเลยสังคม ไม่มีวันไหนที่ผมจะ

ลืม” นายประเสริฐกล่าว

นายวรชยั เหมะ อดตี ส.ส.สมทุรปราการ 

พรรคเพื่อไทย กล่าวในหัวข้อ “12 ปี พฤษภา

เลือด” โดยส่วนใหญ่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์

การชุมนุมและการสลายของกลุ่มคนเสื้อแดง

ในอดีต ทั้งนี้ในตอนท้ายนายวรชัยกล่าวว่า ขอ

ให้พี่น้องเสื้อแดงตบมือให้ น.ส.แพทองธาร ผู้ที่

จะสานตอ่นโยบายของเรา และจะเปน็ผูต้อ่สูกั้บ

ระบอบเผดจ็การ ฝากถึงคนรุ่นใหม ่ในการเลอืก

ตั้งครั้งหน้าถ้ายังลงคะแนนกระจัดกระจาย ก็

เหมือนเป็นการนำาคะแนนทิ้งลงทะเลทั้งหมด 

เราจะตอ้งลงคะแนนรวมศูนย์อยู่ทีเ่ดยีว หากลง

คะแนนใหพ้รรคนัน้พรรคนี ้รับรองว่าการเลอืก

ตั้งครั้งหน้าหมาคาบไปกินแน่นอน

ขณะท่ี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เลือกตั้ง

ทกุครัง้เราชนะ แตก่ารเลอืกตัง้ครัง้หลงัสดุ แม้

ได้ ส.ส.เยอะที่สุด แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล

ได้ เพราะพวกเขาวางกลไก ส.ว. ที่พร้อมจะ

เลือกคนของเขาเป็นนายกฯ เราต้องเอาชนะ

ตรงนี้ให้ได ้โดยเฉพาะในพืน้ที ่จ.สมทุรปราการ 

น.ส.แพทองธารตั้งใจเลือกสมุทรปราการเป็น

จุดเริ่มขยายครอบครัว ขอให้พี่น้องในจังหวัด

นี้กลับมาร่วมกันสร้างครอบครัวให้ย่ิงใหญ่ใน

จังหวัดสมุทรปราการ ถ้าคร้ังหน้าเราจะชนะ

แบบแลนด์สไลด์ใน 8 เขตเลือกตั้ง พวกเราทุก

คนต้องร่วมกันแสวงหาสมาชิก อย่างน้อยเขต

ละ 2 หมื่นคน

แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน

นพ.ชลนา่นกลา่วตอ่ว่า การเลอืกตัง้คร้ัง

ทีแ่ลว้เราไมช่นะในจงัหวดัสมทุรปราการ ไม่ใช่

คนสมุทรปราการไม่รักเรา แต่ที่เราสู้ไม่ได้คือ

เราสู้อำานาจรัฐ  อำานาจเงิน อำานาจการจัดการ

ไม่ได ้แตค่รัง้หนา้พรรคเพื่อไทยตอ้งแลนดส์ไลด ์

8 เขต แดงทั้งสมุทรปราการ ถ้าเราได้เกิน 250 

ที่นั่ง เชื่อว่า ส.ว.จะละอายที่จะโหวตคนที่เขา

อยากให้เป็นนายกฯ

“อำานาจเงิน อำานาจรัฐเราไม่กลัว ต่อให้

เอาเงินมาวางหวัละหนึง่พนั แตถ่า้เจอนโยบาย

เพื่อไทย บอกเอาหนึง่พนั แต่ไมเ่ลอืก เพราะจะ

เลือกเพื่อไทย เพื่อต้องการชีวิตใหม่ ขอโอกาส

ให้พรรคเพื่อไทย เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์

ทั้งแผ่นดิน” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์ว่า 

วนันีเ้รามารำาลกึถงึวรีชนคนเสือ้แดงทีต่อ่สูเ้พื่อ

ประชาธิปไตย เราแค่มาบอกพี่น้องประชาชน

ชาวเสื้อแดงว่า เรามาวันนี้เพื่อรำาลึกถึงทุกคน 

ดังนั้นเรามาเพียงทวนความจำาว่าเราอยู่เคียง

ข้างกัน และวันนี้เราก็ยังอยู่เคียงข้างกัน 

เมื่อถามวา่ บรรยากาศวันนีแ้สดงให้เห็น

ว่าพรรค พท.พร้อมจะเลือกตั้งทันทีหรือไม่นั้น 

เธอตอบว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมมานานแล้ว 

เมื่อมกีารกำาหนดการเลอืกตัง้ เราพร้อมแนน่อน 

ทีมงานพรรค พท.เราทำางานหนักทุกวันมา

ตลอด เรารอทีจ่ะคนือำานาจรัฐให้ประชาชนเพื่อ

เป็นประชาธิปไตยเสียที 

เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกฯ สามารถรวบรวมคนเสื้อแดงให้มา

อยู่กับพรรค วันนี้ภายใต้การนำาโดยตนเองจะ

สามารถทำาแบบคุณพ่อได้หรือไม่ น.ส.แพทอง

ธารกล่าวว่า ข้อแรกตนยังไม่ได้เป็นแคนดิเดต 

นายกฯ ตอนนั้นสถานการณ์ของคุณพ่อเป็น

นายกฯ ซึ่งมันเป็นคนละสถานการณ์กัน ตน

เป็นลูกสาวของคุณพ่อเท่านั้น มันสามารถรี

เลตกันไม่ได้ ที่ผ่านมาเราต้องใช้ผลงานของ

พรรค พท.เป็นตัวยืนยันกันมากกว่า เพื่อจะนำา

เสื้อแดงหรือประชาชนให้กลับมาเลือกเราอีก

ครั้ง รวมถึงผลงานของพรรคไทยรักไทยที่ผ่าน

มาเป็นตัวพิสูจน์ว่าพี่น้องจะรักเราเหมือนเดิม

หรอืไม ่ไว้ใจเราเหมือนเดมิหรือไม ่และกลบัมา

เลอืกเราหรอืไม ่ในอดตีไมว่่าเราจะสญัญาอะไร

ไวก้บัพีน่อ้งประชาชน เรากเ็ปน็พรรคการเมอืง

ที่ทำาได้จริงตามสัญญา ตรงนั้นมากกว่าที่จะดึง

มวลชนกลับมา

ถามต่อว่า คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.สมุทร 

ปราการยกเขตหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าว

ว่า เช่ือว่าทุกพรรคก็หวัง เราก็หวังให้เป็น

เช่นนั้น เราก็มั่นใจด้วยส่วนหนึ่ง เพราะเรามี

ความจริงใจและทำางานจริง ตนไม่อยากทำาให้

ประชาชนผดิหวงัแตส่ดุทา้ยแลว้ประชาธปิไตย

คอืประชาชนเปน็ใหญ่ ฉะนัน้ สทิธทิัง้หมดอยูท่ี่

ประชาชน.

ติดเชื้อใหม่

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,736 ราย  ติดเชื้อ

ในประเทศ 6,721 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง

และระบบบริการ 6,702 ราย, มาจากการคน้หา

เชิงรุกในชุมชน 19 ราย, มาจากเรือนจำา 13 

ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย 

หายป่วยเพิ่มขึ้น 9,213 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

73,333 ราย อาการหนัก 1,276 ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 622 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย เป็นชาย 31 

ราย หญิง 23 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 8 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 

ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 4,367,752 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,264,998 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

29,421 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่  13 พ.ค . 

231,971 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.64 จำานวน 135,523,321 โดส ขณะที่

สถานการณ์โลกมผีูต้ดิเช้ือสะสม 520,365,421 

ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 6,286,692 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเช้ือมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 2,261 ราย, ขอนแก่น 257 

ราย, บุรีรัมย์ 211 ราย, ชลบุรี 208 ราย, 

สมุทรปราการ 184 ราย,  อุบลราชธานี 171 

ราย, นนทบุรี 134 ราย,  สุรินทร์ 129 ราย, 

นครราชสีมา 125 ราย และมหาสารคาม 

122 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำาว่าแม้สถานการณ์

โควิด-19 ในประเทศจะดีขึ้นต่อเนื่อง จำานวน

ผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับควบคุม นับเป็นสัญญาณ

ที่ดีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อ

ไปได้ แต่ก็ยังต้องขอให้ประชาชนทุกคนร่วม

มือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือโค

วิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

และมาตรการ COVID Free Setting รวมทั้ง

การรีบเขา้รับวคัซนีเขม็กระตุน้ เพื่อใหส้ามารถ

ใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย 

กระทรวงสาธารณสขุคาดสถานการณ์โควิด-19 

ในไทยจะเข้าสู่ระยะโรคลดลง (Declining) ใน

ช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.2565 โดยจะมีการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

โควิด-19 มากขึ้น และเตรียมปรับลดระดับ

การเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 2 ในอนาคต 

เมื่อจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงตามหลัก

เกณฑ์ที่กำาหนด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้อง

เรียนมาวา่ เมื่อผูต้อ้งขงัพน้โทษในเรือนจำาแลว้

ยังต้องถูกกักตัว 15-21 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ซึ่งเรื่องนี้ตนได้กำาชับกรมราชทัณฑ์

ไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง เพราะต้องมีการ

ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนพ้นโทษ และเมื่อเขาพ้น

โทษก็ต้องปล่อยตัวได้ทันที โดยอย่าพยายาม

กักกันเขาเพิ่ม เรื่องนี้ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ได้รายงานกลับมาแล้วว่าไม่มีนโยบายกักตัว 

15-21 วันเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ ตนจึงได้ ให้

ปฏบิตัติามแนวทางนีท้ัง้หมด โดยไมม่กีารกักตวั

เมื่อพน้โทษ เพราะทางเรอืนจำาจะทราบอยูแ่ลว้

ว่าใครจะพ้นโทษบ้าง ก็แค่แยกออกมากักตัว

ก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงกำาหนดเขาก็จะได้รับการ

ปล่อยตัวตามสิทธิ

“การรอ้งเรยีนเรื่องนี ้ผมไมอ่ยากใหเ้กดิ

ขึ้นอีก เพราะกระทรวงยุติธรรมไม่มีนโยบาย

แบบนี้ ดังนั้นขอให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทั่ว

ประเทศเข้มงวดกับเรื่องนี้ด้วย เพราะผู้ต้องขัง

ควรไดร้บัอสิรภาพทนัท ีเมื่อพน้โทษตอ้งขงั เรา

ไม่มีสิทธ์ิกักตัวเขาต่อ ผมขอให้ทางญาติผู้ต้อง

ขัง สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ และ

หากพบมีเรือนจำาใดกระทำา ก็ขอให้ร้องเรียน

มายงัผมไดต้ลอด ผมจะลงโทษอยา่งหนกั” รมว.

ยุติธรรมกล่าว. 

สกลธี ‘ไล่บี้’

ไม่รู้จะทำาอะไรดี ว่างๆ และเห็นประโยชน์ 

เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 28.9 จะไม่ไป เพราะ

ไม่ว่าง เบื่อการเมือง ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรได้ 

ไม่รู้จะเลือกใครดี เป็นต้น

ท่ีน่าพิจารณาคือ ระดับการตัดสินใจ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 

หรอืรอ้ยละ 35.9 ยงัไม่ตดัสินใจ รอใกลว้นัเลอืก

ตัง้, รอ้ยละ 27.3 ยงัไม่ตดัสนิใจ กำาลงัหาขอ้มูล, 

ร้อยละ 25.4 ตัดสินใจแล้วแต่เปลี่ยนใจได้ มี

เพียงรอ้ยละ 11.4 ตดัสินใจแลว้ ไม่เปลีย่นใจอกี

เมื่อสอบถามว่า ถ้าต้องตัดสินใจ จะ

เลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ท่านใด พบว่าอันดับ

แรก หรือร้อยละ 24.3 จะเลือกนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์, ร้อยละ 13.5 จะเลือกนายสกลธี                                             

ภัททิยกุล, ร้อยละ 11.6 จะเลือกนายสุชัชวีร์                                                    

สุวรรณสวัสดิ์ , ร้อยละ 7.9 จะเลือกนาย

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ร้อยละ 6.9 จะเลือก 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในขณะที่ร้อยละ 

3.6 ระบุอื่นๆ น.ต.ศิธา ทิวารี และ น.ส.รสนา                  

โตสติระกลู เปน็ตน้ และประมาณ 1 ใน 3 หรอื

ร้อยละ 32.2 ยังไม่ตัดสินใจ

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า ผลการศึกษา

ครัง้นีช้ี้ใหเ้หน็วา่ คนกรงุเทพมหานครสว่นใหญ่

กวา่รอ้ยละ 70 จะไปเลอืกตัง้ในวนัอาทติยท์ี ่22 

พฤษภาคม พ.ศ.2565 นี้ และผู้สมัครรับเลือก

ตัง้เปน็ผูว้า่ฯ กรงุเทพมหานครทุกคนยงัมีโอกาส

จะชนะการเลือกตั้ง เพราะคนจำานวนมากที่สุด

ยังไม่ตัดสินใจ และที่ตัดสินใจแล้วยังเปลี่ยนใจ

ได้มีจำานวนมาก ในช่วงโค้งสุดท้ายจึงเป็นช่วง

จังหวะสำาคัญที่น่าเฝ้าติดตามการตัดสินใจของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ว่าจะตัดสินใจอย่างไรในวันเลือกตั้งที่จะมา

ถึงนี้ โดยผลการศึกษาที่เคยค้นพบคือ ผลงาน 

นโยบาย วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระแท้จริง ไม่

เชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลใดๆ เป็นปัจจัยสำาคัญ

ทีมี่ผลตอ่การตดัสนิใจของคนกรงุเทพมหานคร.

บิ๊กตู่พอใจ

เพื่อลดผลกระทบกับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิด  

ภายใต้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย ตลอด

จนการพัฒนาที่ยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การเดินทางมา

ครั้งนี้ ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนายโจ ไบเดน 

และผู้นำาระดับสูงของสหรัฐ และภาคธุรกิจ

เอกชนสหรัฐ ท่ีจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนฟ้ืนฟู

การเจริญเติบโตของภูมิภาค พร้อมเชิญชวน

ให้มาร่วมลงทุนในไทย เพื่อให้เกิดการกระจาย

ตัวของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะโครงสร้าง

พ้ืนฐาน โดยเตรียมท่ีจะดูแลกฎกติกา สิทธิ

ประโยชนต์า่งๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ โอกาสนี้

ได้เชิญสหรัฐและผู้นำาชาติอาเซียนเข้าร่วมการ

ประชุมเอเปกท่ีไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย.

65 นี้ ส่วนใหญ่ตอบรับ แต่ต้องรอการยืนยัน

อย่างเป็นทางการ

นายกฯ กล่าวว่า ในการประชุมครั้ง

นี้ ไทยยังผลักดันขอให้สหรัฐและผู้นำาอาเซียน

ปรับเปลี่ยนเรื่องของการมุ่งเอาชนะ  มาเน้น

ดูแลเรื่องมนุษยธรรมด้วย ซึ่งครอบคลุมทุก

เรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องของสงครามเท่านั้น และ

บทบาทของไทยในภูมิภาคจะเน้นลดความขัด

แยง้ ลดการเผชญิหนา้ และพรอ้มจะเอือ้กบัทกุ

ประเทศในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 

ไทยยังเสนอไปยังประเทศมหาอำานาจทั้งหลาย

วา่ตอ้งหาแนวทางอยา่งไรเพื่อให้ โลกเกดิความ

สงบสขุและดแูลประชากรโลกใหม้คีวามสขุและ

ปลอดภัย โดยส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นในขณะนี้จะสามารถยุติได้ในเร็วๆ นี้

ส่วนเรื่องปัญหาพลังงาน ยอมรับว่าส่ง

ผลกระทบต่อหลายประเทศ จนทำาให้จีดีพีปรับ

ตัวลดลง ซึ่งรัฐบาลได้เข้าไปดูแลทุกภาคส่วน

อย่างดี แต่หากจะให้การช่วยเหลือส่วนใดส่วน

หนึ่งมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาค

ส่วนอื่นได้ ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมองไปข้างหน้า 

และไทยเองได้ขอความร่วมมือกับสหรัฐในการ

ผลิตและใช้พลังงานดิจิทัล EV เพื่อแก้วิกฤต

พลังงาน ปัญหาสินค้าขาดแคลน และความ

ยากจน ซึ่งกลุ่มบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือผู้

มีรายได้น้อย พร้อมขออย่าด้อยค่ากันและกัน

ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพราะหากมีความ

รักความสามัคคี ก็จะทำาให้ประเทศชาติเดินไป

ข้างหน้าได้

ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์  

เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างผู้นำาอาเซียน

กับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

และกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธา  

นาธิบดีสหรัฐ และบอกว่าที่ประชุมควรร่วม

กันมองไปข้างหน้า และเดินหน้าไปสู่ความ

เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดย

เป้าหมายสำาคัญที่สุด คือการพัฒนาภูมิภาคที่มี

สันติภาพ ความเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวต่อไปสู่ยุค Next Normal 

ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื พรอ้มเสนอใหอ้าเซยีน

กับสหรัฐมุ่งสร้างภูมิทัศน์ ใหม่ให้ภูมิภาคและ

โลกใน 3 เรื่อง ดังนี้

1.“ภูมิทัศน์ด้านความม่ันคงที่เอื้อต่อ 

การฟ้ืนตัวและการเติบโตอย่างย่ังยืน” โดยส่ิง

เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสถาปัตยกรรมใน

ภูมิภาคที่เข้มแข็ง และบรรยากาศของความไว้

เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นายกรัฐมนตรียินดีท่ี

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ฉบับใหม่ของสหรัฐ 

ให้ความสำาคัญกับอาเซียน และหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าการดำาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตลอดจน

ขอ้รเิริม่อื่นๆ อาท ิAUKUS และกลุม่ภาค ีQuad 

จะเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ สนับสนุน

ความเป็นแกนกลางของอาเซียน และมุมมอง

อาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก

นายกรฐัมนตรหีวงัวา่ ผูเ้ลน่สำาคญัตา่งๆ 

รวมถึงประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐ ซึ่งเป็น

มิตรประเทศและหุ้นส่วนท่ีสำาคัญของอาเซียน

มาอย่างยาวนาน จะทำางานร่วมกันเพื่อหา

ทางออกต่อความท้าทายที่เปราะบางและซับ

ซ้อนได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ให้แก่

ประชาคมโลก โดยอาเซียนพร้อมจะมีบทบาท

ในฐานะเวทีหลักของภูมิภาคท่ีจะเชื่อมโยงผู้

เล่นทุกคนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภูมิรัฐศาสตร์

ที่สงบสุข

2.“ภูมิทัศน์ด้านเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง” นับ

ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 อาเซียนมีผู้

บรโิภคดจิทิลัรายใหมเ่พ่ิมขึน้ถงึ 60 ลา้นคน ซึง่

บง่ชีว้า่อาเซยีนจะเตบิโตสูก่ารเปน็ตลาดดจิทิลัที่

สำาคญัของโลกในอกีไมช่า้ ไทยสนบัสนนุการขบั

เคลื่อนความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีน-สหรฐั ใน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาค

ผ่านกลไกของ USDFC โดยมุ่งเน้นให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้ ตลอดจน

ร่วมกันเพ่ิมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่

แรงงานและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม 

MSMEs และสตารท์อปั เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนั

ในเศรษฐกิจดิจิทัลได้

นอกจากนี้ โรคโควิด-19 ได้ตอกย้ำาถึง

ความสำาคัญของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานท่ี

เข้มแข็ง โดยในระยะเร่งด่วน นายกรัฐมนตรี

เสนอใหอ้าเซยีนและสหรฐัเรง่หารอืชอ่งทางใน

การเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window 

เข้ากับระบบนำาเข้า-ส่งออกของสหรัฐ เพื่อ

ให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก

และรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

จำาเป็น และในระยะยาว เชื่อมั่นว่าอาเซียน

มีศักยภาพในการเป็นส่วนสำาคัญของห่วงโซ่

อุปทานของสหรัฐได้ โดยเฉพาะสาขายานยนต์

ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ ไทยมีเขต EEC 

ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ และโลจิส 

ตกิสท์ีท่นัสมยั เพื่อเปน็สว่นหนึง่ในการสรา้งขดี

ความสามารถให้กับภูมิภาคด้วย

3.“ภูมิทัศน์เพื่อการดำาเนินการด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีพลังมาก

ข้ึน” โดยไทยเห็นว่าทุกประเทศต้องร่วมกัน

ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ

การรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิความมัน่คง

ของมนุษย์ ในส่วนของไทยใช้ โมเดลเศรษฐกิจ 

BCG เป็นแนวทาง และผลักดันให้เป็นแนวคิด

พ้ืนฐานในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยใน

ปีนี้ ภายใต้หัวข้อหลัก “OPEN.CONNECT.

BALANCE.” ซึ่งสอดคล้องกับสหรัฐ ที่ให้ความ

สำาคัญและสามารถสนับสนุนข้อริเริ่ม Build 

Back Better World ได้เป็นอย่างดี

นายกรัฐมนตรีเชื่อว่า แนวทางที่ ได้

เสนอมาทั้งหมดนี้ จะช่วยผลักดันให้ความ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน

กับสหรัฐก้าวไปสู่บทใหม่ และเป็นการพิสูจน์

ว่าความร่วมมือของอาเซียนและสหรัฐจะ

ยังมีความสำาคัญ และมีส่วนในการส่งเสริม

สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง

ในภูมิภาคต่อไป พร้อมยังยินดีที่จะให้การ

ตอ้นรบัประธานาธบิดสีหรฐั ในการเขา้รว่มการ

ประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกที่กรุงเทพฯ ใน

ช่วงปลายปีนี้

ภายหลังเสร็จส้ินการหารือ เวลา 18.00 น. 

ตามเวลาทอ้งถิน่สหรฐั นายกรฐัมนตรแีละคณะ

เดินทางออกจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

ไปยังท่าอากาศนานาชาติอินชอน กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเดินทางต่อไปยัง

ประเทศไทย โดยจะเดินทางถึงประเทศไทยใน

ช่วงเช้าของวันที่ 15 พ.ค.

หมอปลา

เราขอขมาหลวงปู่แสงด้วยความจริงใจอย่าง

บริสุทธิ์ ถามว่าทำาไมทีมงานหมอปลาถึงเลือก

ที่บ้านหมอปลา เนื่องจากว่ามีบรรดาลูกศิษย์

และบรรดา ส.ส.ในพื้นที่ ไม่ให้ทีมงานของเรา

เข้าพื้นที่ เราก็หลีกเลี่ยงที่จะเกิดการปะทะ ก็

เลยทำาพิธีขอขมาครั้งนี้

ท้ังนี้ ตนได้ติดต่อทิดไพรวัลย์และทิด

สมปองเข้ามาในการเป็นผู้นำาพิธีกรรมในครั้ง

นี้ เพื่อให้รู้ว่าเจตนาของเราที่เราลงพื้นที่ไปวัน

นัน้ เราทำาเพื่อวตัถปุระสงคอ์ะไร แตเ่หตกุารณ์

นีมี้เอฟเฟกตเ์กดิขึน้หลายอยา่ง ตนจะเลา่ใหฟั้ง

วา่ บรรดาทัง้หมดนี ้5 คน ตนเปน็ผูน้ำา ทกุคนรู้

ไหม ซึ่งทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป

“ส่วนเรื่องการวางแผน ผมเป็นคน

จัดแจงเอง เนื่องจากว่าตัวผมเองได้รับเรื่อง

ร้องเรียนมา 2 เรื่องในเรื่องของหลวงปู่แสง มี

คนเขา้ไปไหวห้ลวงปูแ่สงและเจอลวนลาม เกดิ

ขึ้น 2 เคส ซึ่ง 2 เคสนี้ก็เล่าเหมือนกัน เราก็

เลยส่งน้องทีมงานไป 2 คน เพื่อสังเกตการณ์ 

เข้าไปในพ้ืนที่ แต่พอน้องเข้าไปตัวแม่ชีบอก

วา่หลวงปูแ่สงทา่นอาจจะมกีารจบันูน่นีน่ัน่ แต่

ขอ้มลูทีเ่ราไดม้า 2 คนแรกไมม่กีารบอก เหมอืน

พระลกูศษิยเ์รยีกเขา้ไปจบัเลย แตท่มีงานเราไป

เก็บข้อมูล ปรากฏว่ามีการบอกกล่าวก่อนเมื่อ

ครั้งแรก มันเป็นแบบนี้  เราก็เลยไปครั้งที่สอง

โดยน้องสองคนท่ี ไปเริ่มเกิดการกลัว

และกังวลเกิดข้ึน เพราะเนื่องจากว่ามีพระ

ผู้ชายเยอะและมีต้นไม้เยอะประมาณนั้น  เรา

กเ็ลยวานนอ้งนกัขา่วผูห้ญงิ ซึง่นอ้งไม่ไดรู้เ้รื่อง

อะไรเลย แต่ให้ไปเปน็เพื่อน เทา่นัน้ แตเ่มื่อพอ

ไปถึงแล้วเขาเรียกน้องเข้าไปแทน มันจึงเกิด

ภาพปรากฏตามที่เราเห็นในคลิป”

หมอปลาอ้างว่า ตนเองกล้ายืนยันไม่ได้

มีการไปสร้างหลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น แล้วน้องนัก

ข่าวผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องนี้ ส่วนกรณีดรามาเบลล์ 

ขอบสนาม ซึ่งตนก็ให้เบลล์ทำาคลิป ก็ทำาหน้าที่

พากย์ฟุตบอลไป ส่วนทนายไพศาลเนี่ยเราเป็น

ทีมเดียวกัน แต่ทุกคนไม่รู้เรื่องเลย แม้กระทั่ง

ตัวของสื่อมวลชนเอง

เขายังบอกว่า มันไม่แฟร์สำาหรับบุคคล

เหล่านี้ ซึ่งเขาไม่รู้ แต่ตอนนี้ที่น้องมันพูด 

เพราะมันสงสารหมอปลา เรื่องนี้ ไม่ตอ้งสงสาร 

เพราะทัวร์มาลงบ่อย ขอยอมรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว ซึ่งสื่อไม่รู้ แต่ก็พยายามให้ช่อง

อื่นทำา ให้บทลงโทษบ้าง ซึ่งเมื่อคืน เพราะรู้

ว่าน้องนักข่าวผู้หญิงโดนเวิร์คพอยท์ ไล่ออก 

ตนก็โทร.ไปหาผู้บริหารคนหนึ่ง อธิบายให้ฟัง 

แต่เขาไม่ฟังแล้ว แต่ก็อธิบายไปว่าต้องแสดง

ความรับผิดชอบ เพราะเรื่องท่ีทำาให้น้องถูก

ไล่ออก มันเกิดจากหมอปลา มันไม่ได้เกิดจาก

น้องนักข่าวผู้หญิง

“งัน้ผมขอแสดงสปริติ ดว้ยการขอกลา่ว

ขอโทษพี่ พร้อมพี่หม่ำา จ๊กมก พี่นุ้ย เชิญยิ้ม พี่

บอล เชิญย้ิม และทุกๆ คนท่ีผมเคยร่วมงาน

กับช่องนี้ ผมกราบขอโทษด้วย แต่จริงๆ ผมรัก

พวกพีน่ะ แตผ่มตอ้งแสดงสปริติทกุสิง่ทกุอยา่ง 

ผมจะไมข่อไปกา้วลว่งชอ่งนี ้ถา้ผมยงัจะออกไป

เสนอหน้าช่องนี้อยู่ ถ้าน้องมันเห็นมันจะคิดยัง

ไง นกัขา่วสาวคนนี้ไม่ใชเ่ปน็เหยื่อหมอปลา แต่

หมอปลาใช้น้องไปจริงๆ”

หมอปลากล่าวต่อไปว่า แล้วตนรู้สึก

ว่าบทลงโทษอันนี้มันรุนแรงเกินไปไหม ตน

อธิบายในมุมตนไปแล้ว ซึ่งตนยอมรับผิดชอบ

ทุกอย่าง คือเจตนาของตนมันเป็นแบบนี้จริงๆ 

และไม่ได้มาปกป้องใคร แล้วก็เปรียบเทียบกับ

ว่า น้องก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง ที่คาบเหยื่อไปให้

เขา สุดท้ายพอคุณได้เหยื่อเสร็จคุณก็ฆ่าหมา

ตัวนั้นตาย ตนก็แสดงสปิริตตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไป จะไม่ไปยุ่งกับช่องของคุณอีกต่อไป ไม่ว่า

จะเป็นรายการไหนรายการหนึ่ง แม้กระทั่ง

รายการรับเชิญ

“แล้วก็กราบขอโทษรายการท่ีติดต่อมา

ก่อนหน้านี้ ผมไม่สามารถที่จะร่วมงานกับช่อง

คุณได้ และผมก็ขอกล่าววิงวอนเพจหรือส่ือ

ต่างๆ ให้คุณลงข้อเท็จจริง”

หมอปลากล่าวด้วยว่า อีกประเด็นหนึ่ง

สำาหรับลูกศิษย์บางคนของหลวงปู่แสง ตอน

นั้นคุณไปอยู่ไหน ถ้าคุณออกมาก่อนตอนที่จะ

เป็นข่าว เชื่อว่าหลวงปู่แสงจะไม่เป็นเหยื่อของ

บรรดาลูกศิษย์ แต่วันที่พอตนลงพื้นที่ ตนโดน

เยอะ น้อมรับ แต่กลับมีคนออกมาเยอะแยะ

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในพื้นที่ สิ่ง

ที่คุณทำาคุณต้องการหาเสียงเหรอ หน้าที่ ส.ส. 

มันทำาได้มากกว่านี้ ไหม

“อย่าเอาเรื่องหลวงปู่แสงมาเป็นคอน

เทนต์ มาเป็นแสงเพื่อหาคะแนนเสียงเลย 

ผมว่ามันไม่ถูกต้อง ผมน้อมรับคำาติ ผมบอก

แล้วว่าผมพลาด ผมคิดตื้นมากว่าพระป่วยจะ

ต้องรักษา และไม่คิดว่าท่านป่วยจริงๆ ถ้าคำา

พูดอะไรที่ ไม่เหมาะสม วันนี้ทีมงานหมอปลา

พร้อมขอขมาด้วยใจอย่างยิ่ง เพราะเราเพ่ิงรู้

ตอนนั้นจริงๆ และต้องให้ความเป็นธรรมกับ

สื่อทุกช่องด้วยอย่ากดดัน ผมแสดงสปิริตแล้ว” 

หมอปลากล่าว

วันเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ จันทเวช 

เลขาธิการสภาทนายความฯ ในฐานะโฆษก

สภาทนายความฯ เผยว่า เรื่องนี้ทางสภาทนาย

ความฯ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวเเล้ว เเละก็ไม่

ได้นิ่งนอนใจ ทันทีท่ีปรากฏเป็นข่าว ทางสภา

ทนายความฯ ก็ตรวจสอบข่าวเรื่องกรณีที่มีคน

อาชีพทนายความถูกกล่าวหาว่าไปร่วมทำาเหตุ

การณ์ลักษณะดังกล่าว โดยเตรียมจะส่งให้

คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณา 

เเละหากพบว่าการกระทำาดังกล่าวมีการกระ

ทำาความผิดตามมรรยาททนายความจริง ทาง

กรรมการมรรยาทกจ็ะมีการลงโทษตามระเบยีบ

ข้อบังคับเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเเน่

นอน ซึ่งทางสภาทนายความฯ เตรียมที่จะ                                                         

เเถลงการณ์เรื่องนี้ต่อสาธารณชนต่อไป ซึ่ง

กำาลังดำาเนินการอยู่

วันเดียวกันนี้  โรงพยาบาลพริ้นซ์  

อุบลราชธานี แถลงเกี่ยวกับประวัติอาการ

อาพาธของหลวงปูแ่สง ญาณวโร ตัง้แตเ่ริม่เขา้

รบัการรกัษาเมื่อป ี2552 จนถงึปจัจบุนั โดยพบ

ว่าอาพาธด้วยโรคประจำาตัว ในกลุ่มผู้ป่วยสูง

อายทุัง้หมด 10 กลุม่โรค ไดแ้ก ่ทางเดนิอาหาร

ผิดปกติ ท้องผูก โรคหัวใจโตช่องล่างด้านซ้าย 

ความดนัโลหติสูง ภาวะตอ่มลกูหมากโต กระดกู

สนัหลงัคด โรคเกาต ์กระดกูพรนุ โรคนอนหลบั

ยาก ภาวะสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ ระยะที่ 

1 หรือ 2 และภาวะพฤติกรรมอารมณ์ผิดปกติ

จากภาวะสมองเสื่อม

ซึ่งข้อจำากัดด้านการรักษา คือเข้าถึง

ตัวหลวงปู่ได้ยาก ฉันยาไม่ต่อเนื่อง จากนี้ทีม

แพทย์จะเข้มงวดการรักษาให้ละเอียดมากขึ้น 

โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมการฉันยา รวมถึง

เร่งหาสาเหตุของโรคว่าเกิดจากเชื้อซิฟิลิส จน

ทำาให้เกิดภาวะความจำาเสื่อมหรือไม่ เพราะใน

อดีตเคยติดเชื้อมาลาเรียขณะออกเดินธุดงค์.
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แต่ละพรรคการเมืองมี ส.ส.พึงมี ก็จะดีตรงที่ให้พรรคขนาดเล็ก

ก็จะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้น เพราะใช้ฐานคะแนนรวมในบัตร

ปาร์ตี้ลิสต์แค่แสนกว่า แต่หากใช้ระบบ  100 หารเลยโดยไม่มีเรื่อง 

ส.ส.พึงมี ก็อาจสามแสนกว่าไปถึงเกือบสี่แสนคะแนน 

ประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคกล้า บอกว่า  

สำาหรับพรรคกล้าเขามองว่า จุดแข็งที่สำาคัญของพรรคคือ ผมกับ

คุณกรณ์เรามีผลงาน แต่อาจจะเป็นผลงานสมัยอยู่กับประชาธิปัตย์ 

แต่ชัดเจนว่าเรามีผลงาน และเราไม่ต้องเรียนรู้เรื่องงาน เราเข้าไป

ถึงเราก็ทำางานได้เลย เราไม่ใช่คนที่ไม่เคยอยู่ในการเมือง 

ผมเป็น ส.ส.ตั้งแต่อายุ 37 ปี ตั้งแต่ปี 2529 และผมอยู่มา

หลายกระทรวง โดยแม้บางกระทรวงไม่ได้เป็นรัฐมนตรี  แต่ก็

เข้าไปช่วยงานพ่อผม ท่านประมวล สภาวสุ ที่เป็นประโยชน์กับผม

มาก แล้วคุณกรณ์ก็เป็นอดีต รมว.การคลังที่ทำางานได้ดี แต่สำาคัญ

เลยคือเรื่อง งบประมาณรายจ่ายของประเทศ เพราะผมทำางาน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมอยู่กับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีกอง

ใหญ่ในแต่ละปี เกือบยี่สิบปี 

เมื่อถามว่า คิดว่าพรรคกล้าจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่ใน

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น กอร์ปศักดิ์ ออกตัวไว้ว่า วิธีการเลือกตั้งที่

จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอ ที่ใช้บัตรสองใบแล้วให้ประชาชน

เลือกนายกฯ ด้วย จึงเดาเรื่องนี้ ได้ยาก ก็เลยยังไม่อยากคิด ยอมรับ

ว่าประเมินไม่ออก ครั้งที่แล้วตอนเลือกตั้งปี 2562 หลายคนก็

ประเมินไม่ออก การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปบางคนยังไปคิดว่าจะ

เหมือนตอนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่จริงๆ ไม่ใช่เพราะ

จะเป็น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางอ้อม ด้วย 

-กติกาการเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้า  ดูแล้ว

ไม่น่าจะทำาให้บางพรรคการเมืองชนะแบบแลนด์สไลด์?

ผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่มันอาจเกินกว่าแลนด์สไลด์

ก็ได้ มันเป็นไปได้หมดทั้งสองทาง สมมุติคนส่วนใหญ่อยากได้คุณ

แพทองธารเป็นนายกฯ แบบนี้ก็มาแน่นอน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะ

ได้มาเยอะ ส.ส.เขตก็เพียบ แต่หากคนไม่เอาอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกฯ 

สัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะหดหายไป แลนด์สไลด์ก็ไม่เกิดขึ้น มัน

เกือบจะไม่ได้อยู่ที่นโยบาย 

เลือกตั้งรอบหน้า กระแสหลัก

คือ วาระเลือกนายกรฐัมนตรี

-ในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนาน  ประเมิน

ว่าการเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าจะเป็นอย่างไร?

จะหนักไปที่การเลือกนายกรัฐมนตรี ทำาไม เราจะไปเลือก

อย่างอื่น เราต้องเลือกคนทำางาน คนที่บอกว่ามีนโยบายอะไร

สวยหรู แต่ดูประวัติการทำางานแล้วไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย ไม่เคย

ทำางานเรื่องที่หาเสียงไว้เลย แล้วจะทำาได้หรือ ก็เหมือนกับการรับ

สมัครงาน เวลาเราจะรับคนเข้าทำางานที่บริษัท ก็ต้องดูผลงานกับ

ประสบการณ์ จะดูความฝันเขาได้ไหม ซึ่งบริษัทใหม่ๆ อาจลองได้ 

เช่นให้ โอกาสเด็กๆ ที่มีไฟ แต่อันนี้คือประเทศชาติ 

-ชื่อของกรณ์จะเข้าไปอยู่ในลิสต์คนที่พอจะเข้าไปเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ ได้หรือไม่? 

ผมว่าอยู่ที่ทีมด้วย ไม่ใช่คนคนเดียว ถ้ามีทีมที่แข็งแกร่งพอ 

แต่ว่าหัวหน้าทีมสำาคัญสุด ซึ่งผมว่าเทียบกัน 1  ต่อ 1 ผมว่ากรณ์

เขาไม่ได้เป็นรองใคร 

-มองว่าพรรคกล้าจะอยู่ได้ยาวนานทางการเมืองหรือไม่ จะ

เป็นพรรคเฉพาะกิจหรือไม่?

คำาตอบอยู่ที่ประชาชน หากมีคนสนับสนุนแล้วก็ออกมาเป็น

คะแนนบัญชีรายชื่อมากพอ เราก็จะรู้ได้ว่าพรรคกล้ามีอนาคตหรือ

ไม่ แต่ถ้าไม่มีคนสนับสนุน ไม่มีคนคิดว่าเราดีพอ ก็จะเป็นคำาถาม

ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร

แน่นอนว่าคุยกับ กอร์ปศักดิ์ ประธานยุทธศาสตร์และ

นโยบายพรรคกล้า และอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 

ทั้งที ไม่คุยเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจคงไม่ได้ 

เราเลยถามมุมมอง ความเห็นต่อเรื่องการทำางานของ

รัฐบาลยุคที่มีนายกฯ ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตั้งแต่ยุค 

คสช.มาถึงรัฐบาลปัจจุบันว่าตัวเขามีความเห็นอย่างไร  กอร์ป

ศักดิ์ ฟังคำาถามแล้ว เขาก็ให้ความเห็นตามมา โดยเริ่มต้นให้

ทัศนะว่า ผมขอเริ่มที่รัฐบาลยุค คสช.ก่อน ซึ่งเคยมีอดีต รมว.

การคลังที่มาจากอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย  (อภิศักดิ์ ตัน

ติวรวงศ์) ที่ผลักดันเรื่องเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  เช่น PromptPay 

อันนี้ขอชื่นชม วางรากฐานไว้ได้ดี  จนตอนนี้หลายคนแทบไม่

ต้องใช้เงินสดกันแล้ว เป็นประโยชน์มาก รวมถึงเรื่อง Bigdata 

การเก็บข้อมูลต่างๆ  ก็ทำาได้ดีมาก จนเกิดระบบเช่น หมอพร้อม 

มาช่วยแก้ปัญหาโควิดที่ทำาได้ดีมาก อันนี้คือผลงาน 

คือผมไม่มองเรื่องผลงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ  

เพราะมองว่าส่วนใหญ่ก็ได้ทั้งเงินทั้งกล่อง แต่ผมมองการ

ก่อสร้างโครงการต่างๆ ว่าทำาเกินไปหรือไม่เพื่อให้มูลค่ามันสูงๆ  

กล่องใหญ่ขึ้น เงินใหญ่ขึ้น ผมมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นงานพัฒนา

ประเทศตามขั้นตอนปกติ เพราะรัฐบาลต้องปฏิบัติแล้วรัฐบาล

ต้องมีผลงานเพราะอยู่มาเจ็ดปีกว่าแล้ว พวกผมอยู่กัน 1-2 ปี 

แค่เซ็นสัญญาโครงการก็ไปแล้ว แต่ว่ารัฐบาลได้อยู่ตั้งแต่เซ็น

สัญญาจนจบโครงการ เก็บงานหมดทุกเม็ด ผมจึงเฉยๆ เพราะ

หากรัฐบาลไม่ทำาก็แย่ ไม่มีใครหรอกที่ไม่ทำา เพราะเป็นแผนงาน

ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่วางไว้นาน

แล้ว แต่ผมมองทิศทางการทำาเศรษฐกิจแล้วผมว่าในช่วงโควิด 

เรื่องเงินเยียวยา ตอนแรกรัฐบาลทำาไม่ค่อยดี แต่ตอนหลังทำา

เรื่องอย่างเช่น โครงการคนละครึ่ง ผมก็มองว่ามาถูกทาง 

เพราะหลักคิดของผมคือ เวลาบ้านเมืองมีปัญหาก็ให้ใช้

วิธี รัฐบาลเป็นหนี้แทนประชาชน อย่าให้ประชาชนเป็นหนี ้

เพราะดอกเบี้ยในระบบสำาหรับประชาชนก็ไม่ถูก ยิ่งดอกเบี้ย

นอกระบบยิ่งไม่ต้องพูดถึงแพงมาก เพราะฉะนั้น การเยียวยา

ประชาชนผ่านการทำาโครงการ มีข้อดีคือไม่มีการโกง เพราะโกง

ไม่ได้ อาจมีบ้างแต่ก็น้อยมาก แต่มีข้อเสียคือเรื่องภาษี เพราะมี

ร้านค้าจำานวนไม่น้อยไม่อยากเข้าโครงการเพราะกลัวโดนเรื่อง

ภาษี ที่ก็มีวิธีการแก้ไขได้ แต่ประเด็นของผมคือ เราทำาแค่นั้น

ไม่พอ แต่ต้องทำาเรื่องของการลงทุนที่ต้องกระจายไปทั่ว ซึ่งดู

เหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่ค่อยชอบทำา แต่รัฐบาลชอบทำาเมกะ

โปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่จะได้ประโยชน์เฉพาะคนไม่กี่กลุ่ม มันไม่

กระจายออกไป ตรงนี้ผมว่าผิดพลาด รวมถึงหลักคิดที่ว่าประเทศ

จะต้องพึ่งเงินทุนจากต่างประเทศ อันนี้ก็ผิดเพราะ Globalization ที่

เคยบอกกันว่าโลกแบน แต่ตอนนี้กลับไปกลมเหมือนเดิมแล้ว  คือ

ตัวใครตัวมัน เพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปีทิ้งตะกร้าไปได้แล้ว เพราะลำาบากแล้วที่จะเดินต่อ 

ได้เวลาดึง ‘เงินใหม่’ เข้าประเทศ

กอร์ปศักดิ์ ประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคกล้า ให้

ความเห็นอีกว่า เศรษฐกิจประเทศไทยต่อไปเราควรต้องนำา เงิน

ใหม่ เข้ามา แต่เป็นเงินใหม่ที่เอาเข้ามาแล้วไม่ทำาให้บ้านเมืองเรา

สกปรก เอาโรงงานเข้ามาบ้านเราอาจสกปรก เอานักท่องเที่ยวเข้า

มาก็เช่นกัน แต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นดูแลได้ ถ้าเรามีเงินให้เขาก็คือ

เรื่องการจัดการขยะ 

“ยุคใหม่เศรษฐกิจที่ดีคือ คนฉลาด บ้านเมืองสะอาด และ

ปลอดภัย ไม่ต้องดูอะไรเลย อย่าไปพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ 

แต่ต้องให้บ้านเมืองเราสะอาด  ความปลอดภัยในบ้านเรามีสูง ถ้า

เราทำาสองอย่างนี้ ได้ เราก็ไปโลดแล้ว เงินจะเข้ามาเอง ในรูปแบบ

การท่องเที่ยว เพราะคนไม่เลิกเที่ยว แต่คนเลิกค้าขายกับเราอาจ

จะมี แต่หากบ้านเราสวย สะอาด ปลอดภัย มันก็จบ  โดยก็ต้อง

ลงทุนแบบนี้ที่ ไม่ใช่เมกะโปรเจกต์”

...กรุงเทพฯ ต่อไปก็จะไม่สวยเพราะจะมีแต่คอนกรีต  เห็นว่า

จะทำาจักรยานลอยฟ้าอีก ตกลงเราจะไม่อยู่บนดิน ไม่อยู่กับต้นไม้

แล้วใช่ไหม ผมว่าเราต้องหยุดสร้างกรุงเทพฯ ได้แล้ว ต้องไปทำาให้

โคราชเป็นเมืองของเทคโนโลยี เชียงใหม่เป็นเมืองของการท่อง

เที่ยว ระยองเป็นเมืองท่า ภูเก็ตเป็นเมืองดิจิทัล ดีกว่าที่จะทำาให้

กรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้ายี่สิบสาย ใช้เงินมหาศาล ที่เงินก้อนนี้คือหนี้

ที่ยังไม่ได้เข้าในระบบ เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ แล้วพอเข้ามาก็จะ

อ้วก  

ส่วนการลงทุนที่หวังพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน

โครงการอีอีซี ผมว่าเหนื่อย มันยากที่จะเหมือนยุค โชติช่วง 

ชัชวาล แบบในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพราะตอน

นั้นประเทศไทยมีวัตถุดิบให้คนนำาไปใช้ได้ แต่วันนี้เรามีแต่ที่ดินที่

ไม่รู้จะทำาอย่างไร ก็เลยนำาเรื่องโครงสร้างภาษีเพื่อให้เข้ามาลงทุน 

ที่มองแล้วก็ใจหายเพราะตกลงแล้วเราได้อะไร เพราะไม่เก็บภาษี

เป็นเวลานาน เพียงเพื่อให้เขาเข้ามา  เพราะอย่างบางโครงการเข้า

มาก็พร้อมกับระบบโรบอต ที่ก็ไม่ได้จ้างแรงงานสักเท่าไหร่ ตัวเลข

ส่งออกจะดีขึ้นแต่การนำาเข้าก็จะมาก เพราะนำาเข้ามาประกอบ

เสร็จก็ส่งออก ก็เหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเรา 

“ถามว่าเราอยู่แบบนี้ ได้หรือ ผมว่าไม่ใช่ ทำาไมไม่ลงทุนเรื่อง

ในฐานะมีประสบการณ์การเมือง

มายาวนาน เราถามถึงว่า มองการ

เลือกตั้งที่จะมีขึ้นน่าจะมีลักษณะ

อย่างไร จะเป็นแบบเดิม มีแบ่งขั้ว เช่น

เอาประยุทธ์ ไม่เอาประยุทธ์ หรือจะ

บอกตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแบบ

ตอนปี 2562 หรือไม่  กอร์ปศักดิ์ ใช้

ประสบการณ์การเมืองที่มีอยู่ยาวนาน 

ประเมินไว้ว่า ผมมองว่ากระแสเรื่อง

เลือกนายกฯ จะสูง เพราะมีแคนดิเดต

เยอะ แต่ผมว่าก็คงยังมีเรื่องการแบ่งขั้ว  

แต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้น คือเรา

ต้องการกล้าพอที่จะบอกว่าเลิกกันได้

ไหม และเราคงไม่ใช่ทางเลือกที่สาม ที่

สี่ ที่ห้า แต่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก คือ

ส่วนตัวผมอยากให้มองถึงคุณสมบัติ

ของคนมากกว่า ถ้าเราเลือกในลักษณะ

ยุทธศาสตร์ โดยไม่มองว่าเขาเป็นใคร 

เก่ง-ไม่เก่ง หรือดี-ไม่ดีอย่างไร เราไปไม่

รอดหรอกครับ ผลสุดท้าย อย่างคนที่ทำา

เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่อยากเห็นที่จะแบ่ง

สองขั้ว เพราะทำางานยาก 

-วางเป้าหมายทางการเมืองของ

ตัวเองต่อจากนี้อย่างไร?

ผมก็มองและหวังว่าจะได้เป็น 

ส.ส. และผมก็จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด 

และถ้าสุขภาพดีผมก็จะทำาต่อไป แต่

ไม่น่าจะเกินสองสมัย ไม่น่าเกินแปด

ปี ไม่ได้มองว่าจะกลับไปเป็นรัฐบาล ไปมีตำาแหน่งอะไร ไม่เกี่ยว 

เพราะทำางานได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ถามว่าอยากเป็นรัฐบาล

หรือไม่ โถ ใครไม่อยากจะเป็น พวกที่บอกไม่อยากจะเป็นก็องุ่น

เปรี้ยว ใครก็อยากเป็น แต่เป็นฝ่ายค้านได้ไหม ก็สบายมาก ใคร

ที่ทันสมัยผมเป็นฝ่ายค้าน อภิปรายรัฐบาลเช่นรัฐบาลคุณบรรหาร 

ศิลปอาชา รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ก็คงรู้บทบาทของผม

ในสภาเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกัน ขอคุยหน่อย 

(หัวเราะ) ส่วนพรรคกล้า ก็การันตีได้ว่าไม่เป็นรองใครแน่นอน 

เมื่อเข้าไปทำางานเราสามารถทำางานได้ แต่ทุกอย่างอยู่ในมือของ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เราจะบอกได้อย่างไร เช่นชนะแน่ แลนด์สไลด์ 

ผมว่าไม่ถูก. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

น้ำาให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่ม Productivity เพราะหาก Productivity 

ดี รายได้เกษตรกรจะสูงขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่ Productivity  จะ

เกิดขึ้นได้ เกษตรกรต้องมีระบบน้ำาเพื่อทำาการเกษตรที่บริบูรณ์ ที่

ผ่านมารัฐบาลไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบน้ำาเลย เสียดายเจ็ดปีไม่ได้ทำา”

-หากพรรคกล้ามีบทบาท มีอำานาจในการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ สิ่งที่จะทำาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจอันดับแรกๆ  คืออะไร? 

สิ่งแรกที่ต้องทำาคือเรื่อง งบประมาณ เพราะเรื่องรายได้

ต้องใช้เวลา แต่เรื่องรายจ่ายประหยัดได้ เราไปรีดไขมันออก งบ

ประมาณของรัฐบาลต้อง Lean and Clean  สะอาดคือต้อง

คอร์รัปชันน้อยที่สุด ส่วนการประหยัดทำาได้ด้วยการปรับปรุง เช่น

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่ค้างอยู่ก็ใช้ให้หมด จับมาวิ่งเพื่อให้ไข

มันลด ซึ่งเคยมีการทำามาแล้ว  เช่นช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส 

ที่ก็ทำาสำาเร็จ โดยต้องรีดไขมันออก แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องไปตัดงบ

กองทัพเท่าไหร่ ต้องตัดตรงไหนเท่าไหร่ คือให้เต็มที่แต่ต้องให้ตาม

ลำาดับความสำาคัญ เพราะงบเรามีน้อย เราไม่ต้องการไปกู้จนทะลุ

เพดาน เพราะเราต้องการรักษาความน่าเชื่อถือว่าเราบริหารเป็น 

ไม่ใช่บริหารงานไม่เป็น

 ยกตัวอย่าง งบกองทัพ สิ่งที่ผมอยากทำามากที่สุดคือ  ให้

เต็มที่กับเรื่องสวัสดิการของกองทัพ โดยเฉพาะระดับล่าง และให้

เต็มที่เรื่องการฝึกงาน โดยกองทัพต้องเป็น Technical College เป็น

วิทยาลัยทางเทคนิค สารพัดช่าง เพราะมีอุปกรณ์ครบ มีความ

สามารถ โดยกองทัพนอกจากจะต้องแข็งแกร่งแล้ว กองทัพจะต้อง

มีหน่วยงานเข้าไปช่วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ

ทำางานร่วมกันในการแก้ไขเรื่องอุทกภัย เพราะปัญหาโลกร้อนทำาให้

เราจะเจอปัญหาทั้งน้ำาแล้ง น้ำาท่วมมากขึ้น ซึ่งไม่มีใครที่จะมีความ

พร้อม มีวินัย มีระบบช่วยแก้ไขปัญหาได้เร็วและดีเท่ากับกองทัพ 

สำาคัญแค่ว่าเราจะให้งบเขาพร้อมหรือไม่ ซึ่งความเห็นผมจะให้เขา

มากขึ้นไม่ใช่ให้น้อยลง แต่ผมไม่เอาเรื่อง เรือดำาน้ำา เพราะอย่าง

กรณีการพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครน ไม่เห็นพูดเรื่องเรือดำาน้ำา 

ทั้งที่ยูเครนก็อยู่ติดทะเล  มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าอะไรบางอย่างมัน

ไม่จำาเป็น แต่กองทัพอากาศจำาเป็นมาก กองทัพต้องพร้อม แบบนี้

เป็นต้น กองทัพเรือก็อาจต้องเปลี่ยนบทบาท แต่เราไม่ใช่นักการ

ทหารที่จะไปเข้าใจลึกซึ้ง แต่เรารู้อยู่อย่างในฐานะเป็นพลเรือนว่าใน

ช่วงไม่มีการรบ กองทัพต้องช่วยประชาชน เพราะอุทกภัยจะมาบ่อย 

เพราะจะให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปทำาทั่วประเทศ 

ทำาไม่ได้เพราะยังไม่พร้อม งบประมาณไม่พร้อม คนไม่มีวินัยพอ 

ไม่มีทางเทียบทหาร 

การบริหารงบประมาณแต่ละกระทรวงเยอะมาก ช่องโหว่

คำาว่าดีพอในที่นี้หมายถึง คือดูแล้วชื่นใจ แต่เท่าไหร่ตอบ

ยาก คือต้องดูว่าคนเขาเลือกพรรคอื่นเท่าไหร่ด้วยเมื่อเปรียบ

เทียบแล้ว คือหากเราเป็นอันดับ 9-10 แบบนี้เราก็อาจต้อง

พิจารณาตัวเราเอง แต่หากว่าเราอยู่อันดับเช่น อันดับ 4-6 ใน

เรื่องของคะแนนนิยม มันก็มีความหวังว่าสมัยหน้าต่อไปเราจะ

ทำาให้ดีขึ้นกว่านี้ และหากเรามีโอกาสเข้าไปในสภา เราก็มีโอกาส

แสดงความสามารถเราได้ เรามีเวลามีโอกาสที่จะแสดงความ

สามารถเราได้ 

-ก่อนหน้านี้ที่อยู่นอกเวทีการเมือง มองสถานการณ์

การเมืองอย่างไรโดยเฉพาะกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์?

สิ่งหนึ่งที่ผมผิดหวังคือเรื่องคอร์รัปชัน ผมว่าประเด็น

คอร์รัปชันไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง มันมีแนวคิดวิธีการที่

สามารถทำาได้ ที่อาจจะไม่ได้กำาจัดคอร์รัปชันให้หมดไป ซึ่งเราก็ได้

เห็นเป็นข่าวตลอดเวลาเรื่องคอร์รัปชัน ซึ่งนี่ขนาดยังไม่มีใครพูด

ถึงเรื่อง ฮั้วงานก่อสร้าง ซึ่งค่อนข้างจะเยอะ  เงียบจนผิดสังเกต

เหมือนกัน 

ที่ผมบอกว่าผิดหวังก็เพราะ ก่อนหน้าที่ คสช.จะเข้ามาเป็น

รัฐบาล ตอนแรก คสช.ระบุพฤติการณ์ของนักการเมืองว่าแย่มาก 

แต่พอ คสช.เข้ามาเป็นรัฐบาล ผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก

รัฐบาลที่มาจากนักการเมือง เผลอๆ ตรวจสอบยากกว่าอีก เพราะ

ไม่ต้องตอบประชาชน และองค์กรอิสระก็ผิดทิศผิดทาง คล้ายๆ กับ

มีคอนเนกชันเต็มไปหมด ทำาให้ปิดโอกาสคนอื่น พรรคกล้าเลยบอก

ว่าพรรคจะชูเรื่อง โอกาสนิยม คือกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้

ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่ใช้เส้นสาย ไม่ทำาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ผมมองว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าเดิม เพราะว่ารัฐบาล 

อย่างที่คนหรือสื่อใช้กัน Lame Duck คือเป็นรัฐบาลที่ผู้ปฏิบัติ 

ข้าราชการฟังน้อยลง เพราะอีกไม่นานก็เปลี่ยนนายแล้ว 

ถ้ารัฐบาลเป็นห่วงประเทศ รัฐบาลอย่าดึงยาวเลย 

ข้อเสนอ รับมือ-แก้ปัญหา ศก.

แนะรัฐบาลอย่าดึงยาว

เยอะ การแก้ก็ใช้ e-Goverment เข้ามา เช่นการอำานวยความ

สะดวกประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การต่อทะเบียนรถยนต์ 

การต่อใบขับขี่ จ่ายค่าภาษีบำารุงท้องถิ่น   ยกเว้นบางกรณีต้อง

ไปด้วยตัวเองที่หน่วยราชการ คือกรณีต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และ

มีหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกกับประชาชนกรณีเขาไม่มี

สมาร์ตโฟน ที่เอกชนทำาได้ เป็น  Service Center เช่นให้ไปทำา

ที่ไปรษณีย์ แล้วคิดค่าบริการไม่แพง เพราะเรื่องบิ๊กดาตาเรา

ทำาได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐต่างคนต่างทำา ไม่

ได้นำามารวมในที่เดียว เราก็ต้องทำาให้มารวมอยู่ที่เดียว ซึ่งจะ

ช่วยลดเวลาการทำางานของหน่วยราชการ แทบไม่ต้องมีเลย

สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตรประชาชน มันจบไปแล้ว แต่เรา

ต้องลงทุนเรื่อง App เรื่องระบบ Security ผมว่ามันไปไกลแล้ว  

รัฐบาลต้องตามให้ทัน ไม่ใช่มาจัดงบประมาณแบบเดิมๆ จัดงบ

ซื้อโต๊ะทำางาน ซื้อดินสอ ไม่ต้องแล้ว ทุกวันนี้เกือบจะทำางาน

ที่บ้านกันอยู่แล้ว แบบนี้ลดงบประมาณได้เยอะ เพราะเรา

ต้องเตรียมตัวสำาหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าทั้งหลายที่สร้างกันมา เพราะเรายังไม่ได้จ่ายเลย เรายัง

เป็นหนี้อยู่ ต้องผ่อนห้าสิบปี 

ส่วนเรื่องการลงทุนก็ต้องลงทุนให้บ้านเราสะอาด เช่น

ประเทศไทยเรามีอุทยานแห่งชาติร่วม 170 แห่งทั่วประเทศ ก็

ควรอัดเงินเข้าไปให้เขามีเจ้าหน้าที่เพียงพอ ให้มีการดูแลพื้นที่

อุทยานให้สะอาด ทำาให้สวยดูดี น่าท่องเที่ยว  ให้งบเขาไป 

“งานท่ีเป็นเมกะโปรเจกต์จริงๆ และต้องทำา ต้องเร่ิมท่ีจะ

ทำาก็คือ แนวทางในการก้ันน้ำาทะเลไม่ให้เข้ามาหนุนกรุงเทพฯ 

เพราะกรุงเทพฯ จะอยู่ใต้น้ำาภายใน 10-20  ปี เพราะมันทรุด

หมด ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีต้องใช้เวลาร่วมย่ีสิบปีถึงจะทำาเสร็จ แบบ

เนเธอร์แลนด์ทำา ไม่ทำาไม่ได้ รัฐบาลน้ีไม่เคยคิดเรื่องน้ี ไม่ทำาไม่ได้”

-มองภาพรวมการเมืองต่อจากนี้อย่างไร ประเมินว่า

รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่?

ผมมองว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าเดิมเยอะ เพราะว่า

รัฐบาล อย่างที่คนหรือสื่อใช้กัน Lame Duck คือเป็นรัฐบาลที่ผู้

ปฏิบัติ ข้าราชการฟังน้อยลง เพราะอีกไม่นานก็เปลี่ยนนายแล้ว 

ถ้ารัฐบาลเป็นห่วงประเทศ รัฐบาลอย่าดึงยาวเลย ผมเสียเปรียบ 

พรรคเล็ก หากจะมีการเลือกตั้งเร็ว  แต่หากเลือกตั้งเร็ว ได้คน

ใหม่เร็ว ได้ทำางานเร็ว ก็จะได้เข้าไปแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น จะเป็น

ใครก็แล้วแต่ เพราะผมมองเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว หากไป

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ไม่เละตุ้มเป๊ะหรือ แล้วร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ

สภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ที่ผมยังไม่เห็น แต่ผมเดาได้เลยว่าไม่มี

อะไรต่างจากเดิม ไขมันเต็มเพียบ กู้เต็มเพียบ

คือผมอยากให้รัฐบาลไม่เป็นเป็ดง่อย Lame  Duck คือเป็น

รัฐบาลท่ีทำางานโดยมีเสถียรภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงตอนน้ีคุณดู

แล้วคิดว่ามีหรือไม่ ผมถามกลับไป ก็เห็นมีแต่คนพูดจะยุบหรือไม่

ยุบสภา จะมีนายกฯ สำารองหรือไม่มีสำารอง คนพูดแต่รัฐบาลจะอยู่

ถึงหรืออยู่ไม่ถึงช่วงไหน มีแต่เรื่องอะไรไม่รู้ท่ีไม่ได้สร้างความม่ันใจ

ให้กับผู้บริโภคเลย ใครอยากซ้ือรถก็ไม่กล้าซ้ือ ใครอยากซ้ือท่ีดิน

ก็ไม่กล้าซ้ือ ใครอยากทำาโรงงานก็ไม่กล้าทำา ไม่กล้าขยายโรงงาน 

ไม่มีใครกล้าทำาอะไรสักอย่าง น่ังรออย่างเดียว. 
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

คุยการเมือง-วิเคราะหเศรษฐกิจ 

กับ ‘กอรปศักดิ์’ หลังคัมแบ็ก 

วงเวลานี้หลายพรรคการเมืองมีความเคล� อนไหวอยาง

คึกคัก เพ� อเตรียมพรอมเขาสูสนามเลือกตั้ง ที่เร็วสุด

หากสภาอยูครบเทอมก็เหลืออีกประมาณสิบเดือน แต

สถานการณการเมืองไมมีอะไรแน�นอน อาจมีการยุบสภาเกิดขึ้น

กอนก็ได ทําใหหลายพรรคการเมืองจึงตองเตรียมพรอม 

อยางเชน พรรคกลา ที่มี กรณ จาติกวณิช อดีต รมว.การ

คลัง เปนหัวหนาพรรค พบวามีการสรรหาและสรางนักการเมือง

หนาใหมๆ จํานวนไมนอยเพ� อเตรียมสงลงเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน

ในการประชุมใหญพรรคเม� อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา ก็เปด

ตัวตอนรับการคัมแบ็กทางการเมืองของ กอรปศักดิ์ สภาวสุ อดีต

นักการเมืองรุนใหญ ประสบการณสูง ที่ผานตําแหน�งทางการเมือง 

เชน อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝาย

เศรษฐกิจในรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทั้งเปนอดีต ส.ส.หลาย

สมัยเพราะเลนการเมืองมาตั้งแตป 2529 ซึ่งหลังจากหางหาย

ทางการเมืองไปนาน นับแตลาออกจากพรรคประชาธิปตย มาวันนี้

เขากลับเขาสูถนนการเมืองอีกครั้งกับพรรคกลา ในฐานะ ประธาน

ยุทธศาสตรและนโยบายพรรคกลา 

การสนทนาเร� องการเมืองและเศรษฐกิจกับกอรปศักดิ์  เรา

เริ่มดวยการซักถามถึงชวงที่หายไปจากแวดวงการเมืองกอนหนา

นี้ โดย ประธานยุทธศาสตรและนโยบายพรรคกลา-อดีตแกนนํา

พรรคประชาธิปตย เลาวา ที่ผานมาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย

มาตลอด แตเพิ่งมาลาออกจากสมาชิกในชวงหลังจากที่คุณกษิต 

ภิรมย อดีต รมว.การตางประเทศลาออก (มิถุนายน 2562) แตวา

ในอดีตทํางานใหพรรคมาตลอด เชนตอนชวงเปน ส.ส.สมัยสุดทาย

ตอนที่ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีครั้งแรก หลังเลือกตั้ง

ตอนป 2544 ถาจําไมผิด หลังจากนั้นแลวผมก็ทํางานใหกับพรรค 

แตทํางานแบบอยูขางเวทีไมไดขึ้นไปชกเอง ไมไดเปน ส.ส. อยาง

ตอนเปนรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล  อภิสิทธิ์ ตอนนั้นก็ไมได

เปน ส.ส. ซึ่งในชวงเปนรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลดานเศรษฐกิจ 

งานเยอะมากตองดูแลสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, สํานักงบประมาณ, กระทรวงพาณิชย, กระทรวง

การตางประเทศ และกระทรวงการคลัง ซึ่งคอนขางจะหนักแตก็

ทําได ชวงรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนั้นเกิดวิกฤตการเงิน  Hamburger  

Crisis แตรัฐบาลก็แกปญหาไปได  

อยางไรก็ตาม ชวงดังกลาวคุณนิพนธ พรอมพันธุ ลาออก

จากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยที่ผมก็ชวยงานคุณอภิสิทธิ์มา

นาน ผมเลยออกจากตําแหน�งรองนายกฯ ไปเปนเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีแทน ก็อยูไดประมาณหนึ่งป แลวเราก็คิดวาอาจจะมีการ

ยุบสภาเลยลาออกอีกจากตําแหน�ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มา

เปนประธานยุทธศาสตรและนโยบายของพรรคประชาธิปตยเพ� อ

เตรียมการเลือกตั้ง แตปรากฏวาออกมาตั้งนานก็ไมยุบสภาสักที 

การทํางานในการเตรียมการเลือกตั้ง ถาเตรียมการนานเกินไปก็

ลําบากเหมือนกัน มันก็จะยาก ก็ไมประสบผลสําเร็จ หมายถึงวาได

ผูแทนมาต่ํารอยนิดหน�อย ตอนนั้นเลยออกมาจากตําแหน�งประธาน

ยุทธศาสตรฯ เพ� อใหคนอ� นมาทําแทนเผ� อวาอาจจะดีกวาเราทํา ซึ่ง

การเลือกตั้งครั้งลาสุดที่ผานมา ที่ประชาธิปตยสูญพันธุในกรุงเทพฯ 

ตอนนั้นผมอยูที่อําเภอปาย แมฮองสอน ไมไดไปยุงแลว เลิกยุง

การเมือง คอยนั่งดูขางๆ แตไมไดถึงกับเลิกเสียทีเดียว

-เหตุใดถึงลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย?

เปนเหตุผลสวนตัว ซึ่งไมอยากจะพูดออกไป ก็เอาเปนวาไม

อยูก็แลวกัน แตตอนนั้นที่ออกมาผมก็ไมไดคิดวาจะเลิกการเมือง 

100% แตวาการตัดสินใจกลับเขามาใหม และคิดวากําลังจะสมัคร 

ส.ส.ใหมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ก็ไมไดเปนการตัดสินใจงายๆ 

เพราะวาเวลาเราไปอยูขางนอกนานๆ บางทีเราก็สุขนิยมมากเกิน

ไป แตวาเพราะเห็นทิศทางที่การเมืองทําใหประเทศเดินไปขางหนา 

ผมวามันไมคอยดี ประเทศที่ผมนั่งดูอยูขางนอก ผมก็มีความรูสึกวา

ปญหามันแกไมน�าจะตรงจุดเทาไหรนัก แลวก็แกไมได แลวเราอยู

บานนอกก็เห็นคนไทย 40 กวาลานคน สวนใหญก็เหมือนกันหมด 

ทํามาหากินดวยความยากลําบาก เปนหนี้เปนสินเยอะแยะ เขาก็

ไมมีอะไรดีขึ้น

 ผมก็มีความรูสึกวาอยากจะเปนสวนหนึ่งในการแกปญหา 

โดยวิธีที่คิดวาคือสุดทายของชีวิต อยากจะทําตัวใหเปนประโยชน

มากกวาอยูนิ่งๆ ก็เลยคิดวาไมวาจะเขามาเปนผูแทนไดหรือไม ถา

ไดเปนก็มีประโยชน ถาไมไดเปนก็แลวไป ถาไดเปนก็แสดงวา

ประชาชนตอบรับการเขามาสูการเมืองของเรา แลวก็ไมวาจะมี

โอกาสไดทํางานเปนรัฐบาลหรือฝายคาน เสียงที่เราพูดออกไปก็

เปนเสียงของตัวแทนประชาชน ซึ่งจะมีน้ําหนักกวาการที่เรานั่งเลน         

ทวิตเตอร เลนเฟซบุก เปนประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งก็มีคน

ที่ชอบฟงชอบอาน ชอบคิดรวมไปกับเราแตไมมีอิมแพกต แตถา

เราเปนตัวแทนประชาชนอยางเปนทางการ ผมวาสิ่งที่เราพูดออก

ไป คิดไปแลวก็แสดงออกไปในที่สาธารณะ ผมวาใครก็ตามที่เปน

รัฐบาลเขาก็ตองฟง และถาเรามีโอกาสไดเปนรัฐบาล มีสวนรวมใน

การแกปญหาก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก ผลเสียไมคอยมีหรือมีนอย ก็เลยตัดสิน

ใจวาลง ที่ก็เปนการตัดสินใจที่ยาก

 ซึ่งการตัดสินใจที่ยากไมแพกันคือ จะไปอยูพรรคการเมือง

ใด เพราะพรรคการเมืองก็เยอะไปหมด ไมใชหมายความวาเดินอยู

ดีๆ เขาไปแลวเขาก็จะรับเรา พรรคก็อาจจะไมเอาเราเพราะความ

คิดความเห็นไมตรง และหลักคิดของเขาก็อาจจะไมตรงกับเรา

เหมือนกัน ก็นั่งเรียงแตละพรรค ก็คิดในใจตัวเอง ก็เหลือเพียงไมกี่

พรรค พอดีคุณกรณ จาติกวณิช หัวหนาพรรคกลา โทร.มาคุยเลา

ใหฟงวาตั้งพรรคกลาไปถึงไหน ผมเลยบอกคุณกรณวา “กําลังคิด

อยากจะเปน ส.ส.ใหมอีกทีนึง” คุณกรณก็ตกใจ แปลกใจมาก เขา

ก็บอกวา “จริงหรือพี่ นึกไมถึงเลย ไปอยูกับผมดีไหม” ซึ่งผมก็เลย

ขอบคุณเขาไป แลวก็บอกวาขอคิด ก็ใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึง

ตัดสินใจ ตอนนี้ก็เขาไปพรรคกลาเต็มตัวแลว

-บทบาทในฐานะประธานยุทธศาสตรฯ จะเขาไปขับเคล� อน

อะไรยังไง?

ก็ไปเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งเคยทํามาแลว และการเลือกตั้งที่

จะมีขึ้นจะเปนครั้งที่ 3 เพราะทําใหประชาธิปตยมาแลว 2 ครั้ง

ครั้งแรกก็ประสบผลสําเร็จอยางดีเยี่ยมดวยความรวมมือของ

ทุกคนในพรรค เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็สําเร็จ ก็ไดมา 170 กวา

เสียง ตอนนั้นไดมาเยอะ ครั้งที่ 2 เปนรัฐบาล หาเสียงยาก แลวก็มี

ปญหาความขัดแยงเยอะในชวงนั้น  คะแนนก็ตกลงไป แลวก็ไดไม

ถึง 100 เสียง ครั้งที่ 3 ก็จะเปนครั้งนี้ที่จะมีการเลือกตั้ง ก็จะดูวา

เราจะไดสักกี่คนเพราะมันตางกัน พรรคกลาเปนพรรคใหม ความ

เปนพรรคการเมืองใหมก็จะทํางานยากขึ้น มันไมเหมือนพรรคเกา

แก  พรรคที่มีผูแทนเยอะๆ

สําหรับเหตุผลที่กลับมาการเมืองโดยมาเขาพรรคกลา  

เพราะใชหลักคิดเดียวกัน หนึ่งคือมองเร� องเศรษฐกิจเปนหลัก เร� อง

ปากเร� องทอง อันนี้สําคัญ ในฐานะที่ถึงแมจะไมใชนักเศรษฐศาสตร 

เปนวิศวกร แตทํางานดานเศรษฐกิจมานาน อาจจะเปนเพราะคุณ

พอผม (นายประมวล สภาวสุ)  เปนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง ซึ่งผมก็ไปทํางานกับทาน เราพอจะมีประสบการณ ก็มอง 

2 ปญหาใหญๆ ซึ่งคิดตรงกับคุณกรณคิด

 ขอที่ 1 คือการแกไขปญหาเศรษฐกิจมันยาก คือมันไมได

ยากเพราะแกไมได แตมันยากเพราะไมคอยกลาจะแกกัน  ความ

หมายก็คือถาภาษาอังกฤษ เขาเรียก Political  Views คือความกลา

ที่จะตัดสินใจทางการเมืองในเร� องเศรษฐกิจ

 ผมยกตัวอยางเชน จะปรับปรุงภาษีคนมีรายไดสูง  ซึ่ง

มันยาก พอทําอยางนั้นไมได จะใชนโยบายขยายฐานภาษีก็แปล

วาไปเก็บภาษีคนขางลางมากขึ้น ซึ่งไมผิด แตควรจะทําขางบน

กอน กอนจะขยายฐานภาษี จะตองเขาไปดูภาษีของเศรษฐีกอน ซึ่ง

ถาไปดูกันวันนี้ คนรวยมีประมาณ 1% ของประเทศ เขาเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดานอยมาก เพราะเขาไมไดเปนลูกจาง เขาเปน

นายจาง ไมตางกับฝรั่ง อยาง มารก ซักเคอรเบิรก ที่เปนเจาของ

เฟซบุก เงินเดือนปละ 1 เหรียญ เพราะเขาไมกินเงินเดือน แต

ประโยชนของเขาคือหุนที่เขาถืออยูแลวเขาก็ใชเงิน ก็คลายๆ กับ อี

ลอน มัสก  ที่ก็ไมมีเงินเดือน บานก็ไมมี เพราะวาเงินทุกอยางอยู

ในทุน คือเปนหุน และวิธีที่เขาใชเงินก็คือนําหุนไปค้ําประกันเงินกู  

แลวเขาก็ไปกูเงินจากธนาคารมาใช วันดีคืนดีเขาก็จะขายหุน สิ่งที่

ดีในสหรัฐฯ ก็คือเวลาเขาขายหุนเขาจะมีกําไรมหาศาล เพราะวา

หุนไดมา พอหุนขึ้นเขาจะกําไรเยอะ เขาเสียภาษีกันเยอะ แตบาน

เราไมเสียสักบาท 

จําไดไหมสมัยทักษิณ ชินวัตร ขายหุน (บริษัท ชินคอรป) ให

กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร มูลคา 73,300 ลานบาท ที่ไดเงินมา

โดยไมเสียภาษีสักบาท ซึ่งตอนนั้นไทยโพสตก็เอาบทความของผม

ไปลงเยอะเหมือนกัน เพราะผมเปนคนไปคนหลักฐานตางๆ เร� องที่

ไมเสียภาษี เชนเร� องของหุนแอมเพิลริช ซึ่งคนรุนใหมลืม ไมรู ไม

เขาใจ อยางนี้ตองมีความกลา ซึ่งสวนใหญนักการเมืองไมคอยมี 

แตพรรคกลาเขาบอกเขากลาที่จะเผชิญกับปญหาเหลานี้และกลาที่

จะแกไขปญหา อันนี้ใจตรงกันคือตองมีความกลา 

อันที่ 2 ที่ใจตรงกัน เปนเร� องการเมืองก็ตองอาศัยความกลา 

การเมืองเวลานี้เราไมไดมองอนาคต เรามองอดีตและเรามีความ

รูสึกวาเราลืมไมได เพราะอดีตมันชอกช้ํา

  คนสวนหนึ่งก็บอกวาเหตุความขัดแยงในอดีตทําใหญาติ

พี่นองเสียชีวิตตายกี่ศพก็วากันไป คนอีกสวนนึงก็บอกวาความขัด

แยงทําใหทรัพยสินของราชการ ของเอกชน ถูกเผา บานเมืองเกิด

จลาจล มองตรงนี้ก็เลยเปน 2 ขั้ว แลวก็มีฝายกองทัพเขามาแกไข

ปญหากลายเปนเผด็จการ ในทางเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตร

จะมองวาถาการเมืองแบงขั้ว การแกไขปญหาเศรษฐกิจจะยาก

 ผมคิดวาเราตองมีความกลาพอที่บอกวาเราจํา แตเราไม

เอามาเปนอุปสรรคการเดินไปขางหนาดีหรือไม เพราะวาเปาหมาย

สําคัญที่สุดไมใชเพ� อตัวเรา เปาหมายสําคัญที่สุดก็คือทําอยางไรให

ประเทศมันเดินหนาได แตตราบใดที่การเมืองยังรอแร ประเทศจะ

เดินหนาลําบาก 

ทฤษฎีของพรรคของการเมือง 2 ขั้ว เปนทฤษฎีที่เราใฝฝน

วาอยากจะมีในอดีต เพราะเราเคยมีทฤษฎีหลายขั้ว แลวเราก็เลย

ไปตามสหรัฐฯ ที่มีเพียง 2 ขั้ว และในวันนี้พิสูจนแลววาทฤษฎี 2 

ขั้วไมดี สหรัฐฯ แตกแยกกันมาก ถึงกับบุกรัฐสภา แลวก็แคนกัน

แบบมองหนากันไมติด ไมสนใจเร� องเหตุเร� องผลกันแลว อันนี้ทําให

สองพรรคการเมืองไมมองหนากัน แตสมัยกอนในอดีตคนชอบลอ

นักการเมือง เม� ออยูในสภาทะเลาะกัน ออกไปขางนอกก็เปนเพ� อน

กัน เพราะตอนนั้นเรามีหลายพรรคการเมืองมีประมาณ 4-5 พรรค 

ไมมีใครรูวาในอนาคตใครจะมารวมกัน ก็เลยไมกลาเปนศัตรูซึ่งกัน

และกัน ก็เปนเพ� อนกัน การทํางานก็มีคําวา Partition by Partition 

หมายความวาบางครั้งก็รวมกัน

 อยางตอนผมเสนอกฎหมายเร� องการคาดเข็มขัดนิรภัยบน

รถยนต ก็ไมมีใครแยง ผมเปนฝายคาน รัฐบาลก็สนับสนุนเพราะ

เปนของที่ดี เปนกฎหมายที่ออกไปซึ่งชวยชีวิตคนไดมหาศาล 

อันนี้คือสิ่งที่ใจผมตรงกับพรรคกลา แลวผมก็คิดวาผมน�าจะ

มีสวนไดในการชวยที่จะให 2 ขั้วมันไมรุนแรงมากเกินไป คือมันมี

ไดแตมันไมควรรุนแรง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับป  2560 กลับไปที่เกา

คืออยากใหมีหลายพรรค แลวปจจุบัน ก็มีการแกไขอีก ใหกลับไป

เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับป  2540 ซึ่งจะเหลือแตพรรคใหญ พรรค

เล็กอยางพรรคกลาก็จะเกิดยาก

 ยกเวนซึ่งกรณีนี้จะเปนกรณีพิเศษ ก็คือจะเปนครั้งแรกที่

รัฐธรรมนูญระบุวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกนายกรัฐมนตรีไดและ

เลือก ส.ส.ไดพรอมกันไป” 

คือกอนหนานี้ ในการเลือกตั้งครั้งที่แลวป 2562 ที่เปนการ

เลือกตั้งดวยบัตรใบเดียว เม� อเลือกดวยบัตรใบเดียวไมมีสิทธิ์ คือ

คนรัก ส.ส.ก็เลือกนายกฯ ของ ส.ส. โดยที่อาจจะไมรักนายกฯ ของ 

ส.ส.คนที่เลือกเลย แตการเลือกตั้งรอบที่จะมีขึ้นจะแยกเปนสอง

สวนแลว ซึ่งจะทําใหเรามีสิทธิ์วาพรรคการเมืองใดเสนอช� อแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีดี แลวเราถูกใจ เราก็เลือกพรรคการเมือง

พรรคดังกลาว สิ่งนี้คือการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะพอเราอยาก

ไดนายกฯ คนนี้ เราอาจจะไปเลือก ส.ส.พรรคนั้นดวย โดยเราไม

สนใจวา ส.ส.พรรคนั้นเปนใคร เพราะเราอยากไดนายกฯ คนนี้ 

เพราะฉะนั้นการเมืองเดายากวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ในการเลือกตั้งเม� อป 2562 พรรคประชาธิปตยพายแพ 

เพราะคนอยากไดพลเอกประยุทธเปนนายกฯ เทานั้นเอง ซึ่งผม

มีหนาที่ทําใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งให โอกาสพรรคกลา ที่จะเสนอคุณ

กรณเปนนายกรัฐมนตรี อันนี้คือหนาที่ในทางยุทธศาสตรของผม 

แตจะทําแบบไหนอยางไร ผมตองขออุบไวเพราะยุทธศาสตรเพ� อ

การเลือกตั้งเปนเร� องภายใน สวนนโยบายเรามีทีมนโยบายที่เขาทํา

กันอยูแลวกอนหนาผมเขามา ซึ่งผมไดดูแลวก็ตรงกัน

-มองโอกาสของพรรคกลาอยางไรในกติกาบัตร 2  ใบ 

โดยเฉพาะถาสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อในกฎหมายเลือกตั้ง 

ส.ส.ออกมาใหใชสูตร 100 หารคะแนนปารตี้ลิสตทั่วประเทศ คน

มองวาพรรคขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพรรคตั้งใหมอาจไมได 

ส.ส.ปารตี้ลิสตแมแตคนเดียว?

จริงและถูก ถาเปนแบบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540  ที่

ตอนนั้นรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเร� องใหพรรคการเมือง เสนอช� อ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะเห็นไดวามันไมเหมือนกันเลยทีเดียว 

เชนประชาชนอยากเลือกใคร เขาก็จะเลือกพรรคนั้น ไมวาจะเปน

พรรคเล็กพรรคใหญ อาทิอยากเลือก คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ เขา

ก็จะเลือกพรรคของคุณสมคิด  หรือใครอยากเลือกคุณหญิงสุดา

รัตน เกยุราพันธุ ก็เลือกพรรคที่เสนอช� อคุณหญิงสุดารัตน ใคร

อยากเลือกคุณกรณ  จาติกวณิช เขาก็จะเลือกคุณกรณ หรือใคร

อยากจะเลือกพลเอกประยุทธ จันทร โอชา หรือพลเอกประวิตร 

วงษสุวรรณ  เขาก็จะเลือกไมวาจะอยูพรรคไหน หรือเพ� อไทยที่

มีแนวโนมจะเสนอช� อ แพทองธาร ชินวัตร ประชาธิปตยเสนอ         

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประชาชนก็เลือกเอา

หนาที่ของผมในฐานะประธานยุทธศาสตรฯ ก็คือทําให

ประชาชนมีความรูสึกวา คุณกรณเขาพรอมจะเปนนายกรัฐมนตรี 

มีคุณสมบัติที่ดีกวาคนอ� น สวนดีอยางไรก็เปนหนาที่ของผม 

กติกาการเลือกตั้งเร� องสูตรคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสต แบบให

จะเปนกรณีพิเศษก็คือ จะเปนคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญระบุวา “ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง

เลือกนายกรัฐมนตรีไดและเลือก ส.ส.ไดพรอมกันไป” คือกอนหนานี้ ในการ

เลือกตั้งป 2562 ที่เลือกตั้งดวยบัตรใบเดียว เม� อเลือกดวยบัตรใบเดียว

ไมมีสิทธิ์ คือคนรัก ส.ส.ก็เลือกนายกฯ ของ ส.ส. โดยที่อาจจะไมรักนายกฯ 

ของ ส.ส.คนที่เลือกเลย แตการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะแยกเปนสองสวน....

เพราะฉะนั้นการเมืองเดายากวาจะเกิดอะไรขึ้น 
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