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ชัดๆโควิดขาลง

ตาย-ปวยลดวูบ

แมสกยังตองใส

อิสรภาพแหงความคิด

22 พ.ค. แพ-ชนะ เลือกตั้ง  

ผูวาฯ กทม.-ชิง 50 เกาอี้ ส.ก. 

ผลตอเน� องการเมืองระดับชาติ

ภาพสะทอน

จากการเลือกตั้ง กทม.
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ผลเลือกตั้งผูวาฯกทม.-ส.ก.
เดิมพันการเมือง 2 ขั้ว

ภาพสะทอน คะแนนนิยมบิ๊กตู-รบ.

ผลเลือกตั้งผูวาฯกทม.-ส.ก.
เดิมพันการเมือง 2 ขั้ว

ภาพสะทอน คะแนนนิยมบิ๊กตู-รบ.

เจาหนาที่เขตบางกอกใหญตรวจนับอุปกรณสําหรับการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. เชน บัตรเลือกตั้ง กลองรับบัตรเลือกตั้ง เพ� อกระจายไปตามหน�วยเลือกตั้งตางๆ 

ครวญ8ปรัฐประหารไมคืนความสุข/พท.ผสมโรงดาลั่น

เปดโรงงานรถไฟมักกะสัน

รวมศาสตรสายมู 

‘อนุทิน’:อยาเรียกงูเหา

‘ปวีณ-ผองศรี’รวมทัพ

กกต.เตือน‘ปากกา’ตนเหตุบัตรเสีย

สวีเดนเลือกขาง 

ขอเขารวมนาโต

กรุงเทพฯ • กกต.กทม.เตือนคนกรุง หากนํา

ปากกามาเองควรเปนหมึกสีน้ําเงิน แนะรอมือ

แหงหลังใชแอลกอฮอลลางมือ ปองกันเคร� อง 

หมายเลอะเลือนกลายเปนบัตรเสียได หาม

ขนคนไปลงคะแนน ยกเวนหน�วยทหารเทานั้น                                                                                                                     

เม� อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สํานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญ

ชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครออกไป

ใชสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.), 

สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

ในวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต

เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน�วยเลือกต้ังที่

มีช� ออยู โดยขอใหเตรียมหลักฐานที่ใชการ

แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรหรือหลักฐานอ� นใด

ของทางราชการหรือหน�วยงานของรัฐออก

ให ที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน 

เชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางไปดวย 

สามารถตรวจสอบขอมูลผูสมัคร นโยบาย

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง และขอมูลการใชสิทธิ 

ผานแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือสอบถาม

เพิ่มเติมไดที่สายดวน 1444

นายสําราญ ตันพานิช ผูอํานวย

การสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ใหสัมภาษณ

วา การเลือกตั้งจะมีความเขมงวดในการ

ปองกันการระบาดของโควิด-19 โดยจัด

เตรียมคูหาพิเศษ และขั้นตอนสําหรับผูติด

เชื้อและเปนโควิด-19 อีกทั้งยังมีขอปฏิบัติ

แนะนําในการปองกันในระหวางการมา

ลงคะแนนเลือกตั้ง ดวยการสวมหนากาก

อนามัย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล รวมถึง

การนําปากกาของตัวเองมาดวย 

“ทาง กกต.กทม.ขอแนะนําเพิ่มเติม 

กรณีนําปากกามาเอง ขอใหเปนปากกาลูก

ล� น หมึกสีน้ําเงินเทานั้น เพ� อไมใหแตกตาง

จากสีปากกาที่จัดเตรียมไวในคูหาลงคะแนน 

หรือหากนําสีอ� นมา

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานพบผูติด

เชื้อ 5.3 พันราย เสียชีวิตลดลงเหลือ 37 คน

“อนุทิน” ย้ําแมจะผอนคลายแตยังตองสวม

หนากากอนามัยตอไป 

เม� อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 5,377 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 5,361 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

5,354 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 7 ราย, 

มาจากเรือนจํา 14 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 5,775 

ราย อยูระหวางรักษา 58,475 ราย อาการ

หนัก 1,018 ราย ใสทอชวยหายใจ 493 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย เปนชาย 

23 ราย หญิง 14 ราย

ศรีสะเกษ • “อนุทิน” เปดตัว “ปวีณ- ผอง

ศรี” รวมงาน ภท. พรอมเปดศูนยประสาน

งานพรรคภูมิใจไทย เขต 8 จ.ศรีสะเกษ

อยางเปนทางการ ลั่น “อยาเรียกผมงูเหา 

เพราะผูมีพระคุณคือประชาชน”

เม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤษ 

ภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย เปน

ประธานในพิธีเปดศูนยประสานงาน

พรรคภูมิใจไทย เขต 8 จ.ศรีสะเกษ 

ไทยโพสต • “ยิ่งลักษณ” โผล 8 ปรัฐประหาร 

ความทรงจําชัดเจนทุกอยาง ม็อบชัตดาวน 

กทม. ขัดขวางเลือกตั้ง แตน�าเสียดายจําเร� อง

รัฐบาลนิรโทษกรรมเหมาเขง โกงจํานําขาว

ไมได ขณะที่แกนนําพรรคเพ� อไทยดาหนา

เลาเหตุการณกอนถูกยึดอํานาจ เสี่ยอวนย้ํา 

เพ� อไทยยึดประชาชนเปนที่ตั้ง  

เม� อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 น.ส.ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต

เฟซบุกสวนตัววา พรุงนี้จะเปนวันที่รัฐบาล

ดิฉันถูกยึดอํานาจไป 8 ปแลว สําหรับบาง

คนดูเหมือนจะนาน แตความทรงจําชวง

นั้นยังคงชัดเจนทุกอยาง ไมวาจะเปนการ

ออกมาประทวงใหยุบสภาผานการชัตดาวน

กรุงเทพมหานคร ปดกั้นการทํางานของ

หน�วยงานราชการ แมดิฉันไดคืนอํานาจให

กับพี่นองประชาชน แตก็มีการขัดขวางการ

เลือกตั้งเพ� อไมใหกลไกประชาธิปไตยทํางาน

เพ� อทําใหบานเมืองเกิดสุญญากาศทางการ

เมือง ประเทศถึงทางตัน เปนเหตุใหนําไปสู

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  

ดิฉันจําไดดีภาพที่หัวหนาคณะรัฐ 

ประหารไดออกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯ 

เพ� อประกาศยึดอํานาจพรอมกับบอกวา 

รัฐบาลทําบานเมืองเสียหายจึงยึดอํานาจ 

และจะคืนความสุขใหกับคนไทยโดยเร็ว

8 ปผานไป หากคณะรัฐประหาร

สามารถบริหารประเทศใหมีความเจริญ

มั่งคั่ง ภาพจําเม� อ 8 ปกอนคงจะเลือนราง

ลงหรือไมมีใครนึกถึง แตวันนี้ภาพนั้นกลับ

ชัดเจนเดนมากขึ้น เพราะบุคคลที่ยึดอํานาจ

ไมสามารถ “turn on” ประเทศไทยไดตาม

ที่สัญญาไว
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2 ในประเทศ
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(1)                                                                          

ผอิญอาทิตย์นี้...ตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

แบบพอดิบ พอดี ด้วยเหตุนี้...หลังจากอ่าน หรือ

ระหว่างที่กำาลังอ่านข้อเขียนชิ้นนี้ บรรดาทวย

ทั่น หรือทวย กทม.ทั้งหลาย ก็น่าจะได้ฤกษ์ ได้เวลา 

เขย่าประชาธิปไตยในมือของท่าน ตามไปด้วย อย่าง

กระตือรือร้น กระเหี้ยนกระหือรือ หรืออย่างอะไรต่อ

มิอะไรก็แล้วแต่ คงต้องไป “ปรุงแต่ง” อารมณ์-ความ

รู้สึกกันเอาเอง...

(2)                                                                             

โดยไม่ว่า ผล แห่งการเลือกตั้ง...จะออกมาในหน้า

ไหน แบบไหน ออกหัว ออกก้อย หรือออกกลาง ในแง่

ของ ความเป็นประชาธิปไตย แล้ว คงต้องพร้อมยอมรับ

กันโดยดุษณีนั่นแหละทั่น หรือคงต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุก

อย่าง เป็นไปตามความปรารถนาและต้องการของ เสียง

ส่วนใหญ่ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ส่วนจะผิด-

หรือถูก จะขึ้นช้าง-ลงม้า ขึ้นสวรรค์-ลงนรก ก็คงขึ้นอยู่

กับการตัดสินใจของบรรดาทวยไทย หรือทวย กทม.ทั้ง

หลาย นั่นและเป็นหลัก ว่ารักใคร-ชอบใคร เอาใคร-ไม่

เอาใคร อันเนื่องมาจากการ ปรุงแต่ง อารมณ์-ความ

รู้สึกของแต่ละคน แต่ละราย กันไปตามสภาพ...

(3)                                                          

แต่ไม่ว่าจะออกมาในหน้าไหน-ต่อหน้าไหน...สิ่ง

ที่อาจถือเป็นตัวสะท้อนถึง อารมณ์ และ ความรู้สึก 

ของบรรดาทวยไทย ทวย กทม.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้

พอประมาณ นั่นก็คือ...ความมึนซ์ซ์ซ์ๆ เบลออ์อ์อ์ๆ อัน

เนื่องมาจากไม่รู้จะเลือกใคร? เลือกเบอร์ ไหน? มันถึง

จะ เข้าท่า ที่สุด หรือถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ

ชาวเมืองที่คนตกท่อ หรือที่ต้องรอระบาย (น้ำา) เพราะ

ความ เฉือนกันไป-เฉือนกันมา ระหว่างผู้สมัครในแต่ละ

พรรค แต่ละราย หรือกระทั่งในแต่ละค่าย แต่ละฝ่าย ที่

อาจจัดอยู่ในประเภทฝ่ายเดียวกันก็เถอะ แต่หนีไม่พ้น

ต้องแก่งแย่งกันเอง เฉือนคะแนนกันเอง จากฐานเสียง

เดียวกัน หรือจากผู้ที่มี รสนิยม คล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะ

ได้รับการ ปรุงแต่ง ไปในลักษณะไหนต่อลักษณะไหน...

(4)                                                                            

อันนี้นี่แหละ...ที่ออกจะเป็นอะไรที่น่าคิด น่าสะกิด

ใจ อยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะมันอาจถือเป็นภาพ

สะท้อนให้เห็นถึงความแปลกแยก ความผิดแผก แตก

ต่าง ที่เผลอๆ...อาจนำาไปสู่ ความแตกแยก เอาง่ายๆ 

สะท้อนให้เห็นถึงความย่อยแยก แตกกระจาย ของ

กระทั่งผู้ที่มีรสนิยมเดียวกัน มีการปรุงแต่งทางอารมณ์-

ความรู้สึกคล้ายๆ กัน แต่สุดท้าย...คงต้องตัดสินใจเอา

ใคร-ไม่เอาใครกันไปตามสภาพ อันเนื่องมาจากการ

แข่งขัน การชิงดี-ชิงเด่น ของบรรดาผู้อาสาสมัครเข้า

มาเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ในแต่ละคน แต่ละราย หรือแต่ละ

พรรค ที่ไม่อาจหา จุดลงตัว ระหว่างกันและกันได้เลย 

แม้จะจัดอยู่ในประเภทฝ่ายเดียวกันเองก็เถอะ เลยต้อง

หันมาใช้อารมณ์-ความรู้สึกของบรรดาผู้ลงคะแนน หรือ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลาย เป็นตัวชี้ขาด เป็นตัววัดตัดสิน

กันไปตามสภาพ...

(5)                                                                            

โดยถ้าหากสภาพความเป็นไปเช่นนี้ . . .มีอยู่แต่

เฉพาะในเมืองที่คนตกท่อ หรือใน กทม. ก็อาจไม่ถึงกับ

น่าหนักใจมากมายซักเท่าไหร่ เพราะยังไงๆ...กรุงเทพฯ 

ก็คงไม่ใช่ประเทศไทย ไม่ว่าจะถือเป็นศูนย์กลาง หรือ

เป็นแหล่งรวมศูนย์อำานาจมาตั้งแต่ครั้งไหนต่อครั้งไหน 

แต่ถ้าหาก อารมณ์-ความรู้สึก ทำานองนี้ มันกลายเป็น

สิ่งที่แผ่ซ่าน ครอบคลุม ไปทั่วทั้งดินแดนด้ามขวานและ

หัวขวาน อันนี้นี่เอง...ที่คงต้องหนักใจ กังวลใจ หรือ

กลุ้มใจ อยู่พอประมาณ ด้วยเหตุเพราะความมึนซ์ซ์ซ์ๆ  

เบลออ์อ์อ์ๆ ที่อาจอุบัติขึ้นมาในความรู้สึก-นึกคิดของ

ผู้คนแทบทั้งประเทศ ผู้ต่างกำาลังปรารถนาและต้องการ

อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ ที่พอช่วยให้เกิดการไหลไป

ในแนวเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกัน หรือ

ต่างกำาลังปรารถนา สามัคคีธรรม เพื่อเอาไว้รับมือกับ 

ปัญหา นานาประการ เนื่องมาจากความแตกแยก แตก

ต่าง ที่กำาลังอุบัติขึ้นมากับโลกทั้งโลกนั่นเอง...

(6)                                                                               

ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ไม่ว่าการมีโอกาสได้ เขย่าประ 

ชาธิปไตยในมือของท่าน หรือได้เลือกตั้งกันตามระบบ 

ตามระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย มันจะก่อ

ให้เกิดความเมามันซ์ซ์ซ์ ความซี้ดๆ ซ้าดๆ ซู้ดๆ ซ้าดๆ 

กันไปถึงขั้นไหน แต่ก็อย่าลืมไปเสียว่า สิ่งที่เรียกว่า 

สามัคคีธรรม หรือ ความรู้-รัก-สามัคค ีนั้น เอาไป-เอา

มาแล้ว...มันอาจมีความสำาคัญซะยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่า

ประชาธิปไตย-ไม่ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะแบบไหนต่อ

แบบไหน ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า โดยเฉพาะในโลกที่กำาลังสุด

แสน ทรหวนปั่นป่วนคลั่ง อย่างในทุกวันนี้ ดังนั้น...ไม่

ว่าจะรักใคร-ชอบใคร หรือเกลียดใคร-ชังใคร แต่ อะไร

ก็ตาม ที่อาจพอช่วยให้เกิดการไหลไปในแนวเดียวกัน 

เกิดความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกัน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเก่า-จะ

แก่ จะเชยซ์ซ์ซ์-ไม่เชยซ์ซ์ซ์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ 

อย่างน้อย...ก็ควรหาทางดำารงและรักษาเอาไว้ให้คงมั่น 

ให้ยั่งยืน สถาพรสืบไป ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ทุกสิ่งทุก

อย่างแตกสลายออกไปเป็นชิ้นๆ ชนิดอาจถึงขั้นต้องสิ้น

ชาติ สิ้นแผ่นดิน เอาง่ายๆ....

ภาพสะท้อนจากการเลือกตั้งกทม.

เ

นอาทิตย์นี้ 22 พ.ค. ขอเชิญชวนประชาชนชาว                                                           

กรุงเทพมหานคร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าราช                                                               

การกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร หรือ ส.ก. กันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00  น.                                                                              

รวมถึงคนพัทยา ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายกเมืองพัทยา

และสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้

จำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ หลังทั้ง 

กทม.และพัทยาว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลา

เนิ่นนานหลายปี 

สำาหรับแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้

สมัครที่ถูกจับตามอง มีชื่อปรากฏบนหน้าสื่อบ่อยครั้ง มีด้วยกัน 

7 คน เรียงตามหมายเลข ประกอบด้วย 

-เบอร์ 1 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 

-เบอร์ 3 สกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 

-เบอร์ 4 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

-เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 

-เบอร์ 7 รสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 

-เบอร์ 8 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 

-เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 

ซึ่งการหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้าย เรียกได้ว่าเข้มข้น

อย่างมาก ทั้ง ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. และสนามเลือกตั้ง 

ส.ก. 50 ที่นั่ง โดยผู้สมัครแต่ละคนก็มีการเร่งทำาพื้นที่ลงหา

เสียงอย่างหนัก เพื่อขอคะแนน ควบคู่ไปกับการหาเสียงผ่าน

โซเชียลมีเดียและการไปปรากฏตัวให้สัมภาษณ์และดีเบตตาม

สื่อต่างๆ ซึ่งบางคนก็ได้คะแนนเพิ่ม บางรายก็คะแนนลด แต่

บางรายก็ไม่ได้แต้มเท่าใดนัก เพราะไม่ได้มีจุดขายหรือแนวคิด

นโยบายอะไรที่โดดเด่นกินใจประชาชน 

จุดสำาคัญที่เห็นชัดก็คือ สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แม้จะ

เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ก็ยังมีการนำาเรื่องการเมืองระดับ

ชาติ โดยเฉพาะ การแบ่งขั้วทางการเมือง เข้ามาในช่วงการหา

เสียง จนถึงช่วงโค้งสุดท้าย เพราะผู้สมัครตัวเต็งข้างต้นถูกแบ่ง

ออกเป็นสองปีกอยู่แล้ว 

ปีกแรกคือฝ่ายของ ดร.ชัชชาติ-วิโรจน์-ศิธา 

ปีกที่สอง ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน-สกลธี-ดร.เอ้    

สุชัชวีร์ และรสนา 

บนหลักการแบ่งคือ ขั้ว ชัชชาติ-วิโรจน์-ศิธา  คือฝ่าย

ไม่เอารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เป็นแนวคิดหลักในการแบ่งขั้ว

การเมือง แล้วก็มีประเด็นปลีกย่อยเข้ามา เช่น กลุ่มสนับสนุน

ม็อบสามนิ้ว ต้องเลือกวิโรจน์ หรือฝ่ายสนับสนุนทักษิณ เพื่อ

ไทย เสื้อแดง ก็ต้องชัชชาติ เป็นต้น 

ขณะที่ขั้วของ พล.ต.อ.อัศวิน-สกลธี-รสนา-ดร.เอ้ ถูก

มองว่าคือฝ่ายที่ ไม่เอาม็อบสามนิ้ว-ต่อต้านเพื่อไทย ทักษิณ 

และมีประเด็นอื่นๆ ปลีกย่อยเข้ามาในการแบ่งขั้ว เช่น 

สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ ก็ต้องเลือกผู้สมัครฝั่งนี้ 

จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย เมื่อแต่ละฝ่ายโดย

เฉพาะกองเชียร์สองฝั่ง เริ่มเห็นแล้วว่า แต่ละฝั่งก็มีการตัด

คะแนนกันเอง จนทำาให้สุดท้าย คนของอีกฝั่งอาจเป็นฝ่ายกำา

ชัยชนะ อย่างเช่น ดร.ชัชชาติเอง ก็หวังกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิว

โหวตเตอร์ ที่มีสิทธิออกเสียงรอบนี้ร่วม 7 แสนคน ที่จะได้เลือก

ผู้ว่าฯ กทม.ครั้งแรกในชีวิต โดยไม่นับรวมการเลือกตั้งเมื่อปี 

2562

 ซึ่งตอนแรกๆ ชัชชาติก็น่าจะได้คะแนนจากกลุ่มดัง

กล่าวแบบเป็นกอบเป็นกำาหลายแสนคน  แต่พอพรรคก้าวไกล

ส่งวิโรจน์ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.  ที่ตอนแรกก้าวไกลอาจไม่ได้

หวังมากนัก คือส่งเพื่อเช็กกระแสพรรคใน กทม. แต่ปรากฏว่า

กระแสวิโรจน์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้าย จน

ทำาให้มีแนวโน้มคนรุ่นใหม่จำานวนมาก จะหันจากชัชชาติไป

เลือกวิโรจน์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับ

“วิโรจน์จะมาตัดคะแนนของชัชชาติไปจำานวนมาก ที่

อาจส่งผลให้เป้าหมายคะแนนที่ชัชชาติวางไว้เพื่อให้ชนะ

แบบม้วนเดียวจบอาจหายไปหลายแสนคะแนน” จนส่งผล

ให้ ดร.ชัชชาติ ต้องลุ้นหนักให้อีกฝั่ง ก็ต้องตัดคะแนนกันเอง

จำานวนมากเช่นกัน เพื่อจะได้ทำาให้ไม่เกิดล็อกถล่ม ชัชชาติแพ้

เลือกตั้งแบบคาดไม่ถึง 

การตัดคะแนนกันเองดังกล่าวก็ยังส่งผลมาถึงการเลือก

ตั้ง ส.ก.เองด้วย เพราะช่วงหลังพบว่า กระแสของวิโรจน์และ

พรรคก้าวไกลแรงไม่น้อย จนทำาให้เป้าหมายของเพื่อไทยที่หวัง

เก้าอี้ ส.ก. 25 ที่นั่ง สุดท้ายแล้วอาจไม่ถึงเป้า เพราะตอนหลัง

เกิดกระแสบางอย่างเช่น เลือกชัชชาติ แต่ ส.ก.เลือกก้าวไกล 

จนทำาให้เพื่อไทยที่หวังว่าชัชชาติจะมาช่วยดึงคะแนนผู้สมัคร 

ส.ก.ของเพื่อไทยให้เกาะตามชัชชาติเข้าสภา กทม.ไปด้วยเริ่ม

แกว่ง 

ทำาให้จะเห็นได้ว่า ช่วงหลังเพื่อไทยต้องปรับกลยุทธ์การ

หาเสียง ส.ก.อย่างหนัก และทำาโดยด่วน โดยเฉพาะการดึงแฟน

คลับทักษิณ-เสื้อแดง และนิวโหวตเตอร์ ให้มาเลือกเพื่อไทย                                                             

โดยส่ง “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” มาเดินหาเสียงช่วยผู้

สมัคร ส.ก. หรือการขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ของเพื่อไทยที่ลานคน

เมือง และการอัดคลิปของแพทองธาร ที่อ้อนชาวกรุงเทพฯ ให้

เลือกผู้สมัคร ส.ก.ให้มากที่สุด ตามแคมเปญ เลือก ส.ก. เพื่อให้

ชนะแลนด์สไลด์ 

หลังมีข่าวว่าวอร์รูมเลือกตั้ง ส.ก.เพื่อไทย เช็กโพลล่าสุด

มีแนวโน้มจะได้ ส.ก.ต่ำากว่าเป้าหมายที่วางไว้จำานวนมาก!

แต่สุดท้าย กลยุทธ์การหาเสียงดังกล่าวของเพื่อไทยจะได้

ผลหรือไม่ ก็ต้องรอติดตามผลเลือกตั้งที่จะออกมา 

ซึ่งหากก้าวไกลได้ ส.ก.มากกว่าเพื่อไทย จะยิ่งตอกย้ำาให้

เห็นชัดว่า คู่แข่งที่แท้จริงของเพื่อไทย ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น

พรรคจากฝ่ายเดียวกันเองคือ พรรคก้าวไกล จึงต้องดูว่าท้าย

สุดหากผลเลือกตั้งออกมา โดยเพื่อไทยประสบความสำาเร็จน้อย

กว่าก้าวไกล คงทำาให้แกนนำาเพื่อไทยต้องกลับมาคิดทบทวน

ยุทธศาสตร์การหาเสียงใน กทม. และการหาเสียงกับกลุ่มคน

รุ่นใหม่แล้วว่า มีตรงไหนที่เพื่อไทยยังทำาไม่สำาเร็จ มองข้าม

อะไรไป 

การตัดคะแนนกันเองดังกล่าว ก็เกิดกับอีกฝั่งเช่นกัน 

เพราะทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน-สกลธี-ดร.เอ้-รสนา ต่างก็หาเสียง

กันอย่างหนัก ไม่มีใครยอมใคร  โดยเฉพาะเรื่องการหลีกทางให้

กัน ตามกระแสเรียกร้องให้ประชาชนฝ่ายที่เชียร์รัฐบาล-ไม่เอา

ทักษิณ เพื่อไทย-ต่อต้านม็อบสามนิ้ว เลือกผู้ว่าฯ กทม.ด้วยการ 

โหวตเชิงยุทธศาสตร์ ที่เรียกกันว่า ไม่เลือกเรา เขามาแน่ ภาค 

2 ที่สุดท้าย แม้จะมีความพยายามสร้างกระแสดังกล่าว แต่ดู

เหมือนไม่ค่อยมีกระแสตอบรับเท่าใดนัก เพราะบริบทการเมือง

แตกต่างไปจากตอนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2556 เพราะเลือกตั้ง

รอบดังกล่าวเป็นการสู้กันอย่างเข้มข้นระหว่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร จากประชาธิปัตย์ กับ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จาก

เพื่อไทย ที่ตอนนั้น พล.ต.อ.พงศพัศนำาโด่งมาทุกโพล แม้แต่ผล

สำารวจเอ็กซิตโพล ซึ่งสำารวจจากผู้ ใช้สิทธิที่มาลงคะแนนจริง

ในวันเลือกตั้ง ยังระบุว่าชัยชนะเป็นของ พล.ต.อ.พงศพัศ แต่

สุดท้ายกลายเป็น สุุขุมพันธุ์ ที่คว้าชัย โดยจะพบว่าการสร้าง

กระแส ไม่เลือกเรา เขามาแน่ รอบดังกล่าวสำาเร็จได้ เพราะ

เป็นการขับเคี่ยวระหว่าง 2 ขั้วการเมือง โดยผู้สมัครคนอื่นๆ 

เป็นแค่ตัวประกอบ ที่สำาคัญกระแสต่อต้านทักษิณ มาแรงมาก 

เพราะตอนนั้นที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ได้เป็นนายกฯ แต่จะพบว่าในสนามเลือกตั้ง ส.ส.เขต กทม. 

ทางประชาธิปัตย์ ได้เก้าอี้ ส.ส.เขตมากกว่าเพื่อไทย ผนวกกับ

คนกรุงเทพฯ เมื่อผิดหวังที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและยังมีภาพ

หลอนจากเหตุการณ์ชุมนุมเสื้อแดงปี 2552 และปี 2553 ทำาให้

คนกรุงเทพฯ พร้อมที่จะขวางไม่ให้เพื่อไทยคุม กทม. เพราะ

รัฐบาลกลาง ยิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกฯ อยู่แล้ว 

เลยทำ�ให้แม้คนกรุงเทพฯ จะไม่ชอบสุขุมพันธุ์ แต่ก็ต้อง

ยอมทนเลือก เพื่อให้ชนะเพื่อไทย เลยทำ�ให้ว�ทกรรม ไม่เลือก

เร� เข�ม�แน่ ถึงประสบคว�มสำ�เร็จ 

ทว่ามารอบนี้ 2565 ด้วยบริบทการเมืองที่แตกต่างจาก

ตอนปี 2556 ผนวกกับฝ่ายไม่เอาทักษิณ-เพื่อไทย-ม็อบสามนิ้ว 

ก็มีคนลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ถึง 4 คน และแต่ละคนก็มั่นใจ

ในเสียงหนุนของตัวเอง จึงไม่มีใครยอมใคร ผลก็คือทำาให้มี

การตัดคะแนนกันเองเยอะ จนส่งผลให้การปั่นกระแส โหวต

เชิงยุทธศาสตร์ เลยไม่มีเสียงขานรับเท่าที่ควร จนถึงช่วงวัน

สุดท้ายของการหาเสียง 

แต่สุดท้าย ฝ่ายไหนจะชนะ-แพ้ ก็ต้องรอดูผลการนับ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง ในช่วงค่ำาวันที่ 22 พ.ค.นี้ 

ส่วนว่าผลการเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ จะมีผลต่อการเมือง

ในภาพใหญ่ การเมืองระดับชาติหรือไม่?

วิเคราะห์ได้ว่า มีผลแน่นอน เพราะอย่าง พลังประชา

รัฐ ที่เป็นพรรคแกนนำารัฐบาลและเป็นพรรคที่ส่งชื่อพลเอก

ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ เมื่อปี 2562 และอาจส่งอีก

ครั้งหากพลเอกประยุทธ์ยังคงไปต่อทางการเมือง โดยแม้พลัง

ประชารัฐจะไม่ส่งคนลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่ก็ส่งผู้สมัคร 

ส.ก.ครบ 50 เขต ซึ่งแกนนำาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้อย่างน้อย 

18-20 เก้าอี้ 

ดังนั้น หากพลังประชารัฐ พรรคแกนนำารัฐบาล ทำาไม่

ได้ตามเป้า ได้ ส.ก.เข้ามาน้อย จนเรียกได้ว่า ประสบความ

ล้มเหลวในสนามเลือกตั้งเมืองหลวง ทั้งที่ กทม.เป็นฐานเสียง

สำาคัญของพลังประชารัฐและเป็นพื้นที่ซึ่งมีกระแส เชียร์ลุง

ตู่ จำานวนมากก่อนหน้านี้ มันก็ย่อมถูกแปรค่าทางการเมืองได้

ว่า กระแสนายกฯ ลุงตู่ใน กทม. เริ่มมีปัญหา รวมถึงการถูก

มองว่า คะแนนนิยมพลังประชารัฐ ที่เคยได้ ส.ส.เขต กทม.มาก

ที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 กำาลังเข้าสู่ช่วง ขาลง หากเป็น

แบบนี้ ทั้งพลเอกประยุทธ์-พลังประชารัฐ-ส.ส.กทม.พลังประชา

รัฐ ต้องซีเรียสกันแน่นอน เพราะนี่คือสัญญาณบอกเหตุแล้ว

ว่า กระแสนิยมพลังประชารัฐ กำาลังมีปัญหา ต้องยกเครื่องกู้

คะแนนนิยมโดยเร่งด่วน แต่กลับกัน หากพลังประชารัฐทำาได้

ตามเป้า ได้ ส.ก.เข้ามาจำานวนหนึ่ง และเข้ามามากกว่าพรรค

อื่นๆ เช่น เพื่อไทย-ก้าวไกล-ประชาธิปัตย์ ถ้าแบบนี้ ทั้งนายกฯ-

พลังประชารัฐ ก็ใจชื้น-ตีปีกทางการเมืองได้ว่า กระแสนิยม

รัฐบาลและพลังประชารัฐใน กทม.ยังดีอยู่ 

เดิมพันการเมืองของผลแพ้-ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. วันที่ 22 พ.ค.นี้ จึงสูงไม่ใช่น้อย. 

วั

ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 

เดิมพันการเมือง 2 ขั้ว 

ภาพสะท้อน คะแนนนิยมบิ๊กตู่-รบ. 



นวันศุกรการปราศรัยหาเสียงสนามผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครดุเดือดหนักมาก โดยเฉพาะที่มิวเซียมสยาม พรรคกาว

ไกลให “ตอม” ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคกาวไกล ขึ้น

ปราศรัยคนแรก ชูยุทธศาสตรเลือกผูวาฯ ควบคู ส.ก. เพ� อเขาไปจัดการ

ปญหา และเปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่เปนคนเทากัน แตที่กลาย

เปนประเด็นรอน  เพราะมีบางประโยคไป

กระทบชิ่งกลุมการเมืองขั้วเดียวกัน “บาง

กลุม บางฝาย บางพรรค มีแต ส.ก. แต

ไมมีผูวาฯ  กทม. ก็เหมือนไมมีหัว มีนโย

บายเต็มไปหมด จะพูดอะไรก็ได แตบอก

เลยวาเปนนโยบายขายฝน ปฏิบัติไมได

ทั้งสิ้น เพราะ ส.ก.ไมไดมีอํานาจในการ

ดําเนินนโยบาย เปนหนาที่ของผูวาฯ พูด

อะไรไปแบบนี้จึงขายฝนรอยเปอรเซ็นต”....

สงผลให โซเชียลมีเดียในฝายแมยก 

“ชัชชาติ  สิทธิพันธุ” สวนกลับทันที 

ขณะที่ “วิโรจน ลักขณาอดิศร” ออกโรง

โพสตขอโทษ แลวลบโพสตที่คาดวาน�า

จะแชรมาจากเพจของพรรคกาวไกลในคําปราศรัยดังกลาว ปดจอบดรา

มาเล็กๆ ของฝงประชาธิปไตยที่ชิงการนําทางการเมือง ชิมลางกอนวัน

หยอนบัตร • 

ปดทายขาวสุดสัปดาหที่ผานมา ศบค.มีมติปรับพื้นท่ีสถานการณ 

โดยกําหนดพื้นที่เฝาระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด และพื้นที่นํารองทอง

เที่ยว (สีฟา) 17 จังหวัด ซึ่งทั้ง 31 จังหวัดนี้ คณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดสามารถพิจารณาการเปดกิจการผับ บาร คาราโอเกะได เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

โดยจะมีการกําหนดมาตรการและหลัก

เกณฑตางๆ เชน เปดไมเกินเวลา 24.00 น. 

หลีกเลี่ยงการใชภาชนะรวมกัน มีการ

ตรวจ ATK ในกลุมผูใหบริการ ประชาชน

ที่จะรับบริการตองฉีดวัคซีนครบตามที่

กําหนด เปนตน สําหรับพื้นที่เฝาระวัง

สูง (สีเหลือง) ยังไมสามารถเปดกิจการ

เหลานี้ ได แตในอนาคตจะมีการประเมิน

สถานการณและพิจารณาตอไป นอกจาก

นี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใหผูเดินทางเขา

ประเทศที่เปนคนไทย ไมตองลงทะเบียน 

Thailand Pass ใหลงทะเบียนเฉพาะชาว

ตางชาติ แตจะมีการประเมินสถานการณอีกประมาณ 1 เดือนวาจะ

พิจารณายกเลิก Thailand  Pass หรือไม ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ย้ําวาแมจะมีการผอนคลาย

มาตรการและกิจการตางๆ มากขึ้น แตการสวมหนากากอนามัยยังคง

เปนขอควรปฏิบัติ เน� องจากสามารถชวยปองกันการติดและแพรเชื้อได 

ยิ่งมีการฉีดวัคซีนดวยแลวโอกาสการติดเชื้อจะยิ่งนอยลง •

ฮือฮาไมนอย หลัง สุรนันทน เวชชาชีวะ รองหัวหนาพรรคสราง

อนาคตไทย และอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขียนขอความทางเฟซบุก 

เร� อง “เม� อวานผมเกือบลาออกจากพรรคสรางอนาคตไทย” โดยเลาถึง

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการ

ถกเถียงในจุดยืนเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา โดยเจาตัวยืนยันการเสนอ 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ เปนนายกฯ แต

ถูกกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งมองวา

เปน “ปาหี่” พรอมย้ําวาถาพรรคสราง

อนาคตไทยไปรวมรัฐบาลกับ “บิ๊กตู” อีกก็

รวมสังฆกรรมดวยไมได  ทําให ดร.อุตตม 

สาวนายน หัวหนาพรรค ตองมาเคลียรใจ 

และยืนยันหนักแน�นวาจะหนุน ดร.สมคิด

ใหเปนนายกรัฐมนตรีใหได ย้ําวาพรรค

จะไมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธแน�นอน 

พรอมยืนยันวาหัวหนาพรรคไมมีขอตกลง

ใดๆ ในทางลับกับฝายทหารในการตั้งพรรคและทํางานการเมือง ...แต

หากไมเปนไปตามนั้น “บิ๊กปุม” บอกวาขอออกจากพรรค ไปขายกาแฟ

ธุรกิจที่เปดตัวในชวงที่วางงานทางการเมืองตอไป 

ถึงจะถูกมองวาเปนผูสมัครไมประดับ แต รสนา โตสิตระกูล 

ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 7 ก็มีแฟนคลับ มิตร

รักแฟนเพลงอยูไมนอย ในวันเปดปราศรัย

ที่วงเวียนใหญ เห็น “มหาจําลอง” 

พล.ต.จําลอง ศรีเมือง มานั่งฟงขางเวที 

หนาตาสดช� นแจมใสเทใจใหผูรวมตอสูมา

ดวยกัน โคงสุดทาย “รสนา” ทิ้งไพโพสต

ขอความในเฟซบุกวา “ไมเลือกรสนา 

ชัชชาติมาแน�” แถมยังประกาศหักลาง 

“ยุทธศาสตร ไมเลือกเรา เขามาแน�” ที่

คนกรุงตองฝนใจกลืนเลือดเพ� อเอาชนะ

อีกฝายใหได คลายกับการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.เม� อป 2556 ที่ใชยุทธศาสตร “ไม

เลือกเราเขามาแน�” แตสรางความเสีย

หายภายหลัง วันรุงขึ้นรสนาโพสตขอความขออภัยในการส� อสารที่ทําให

เกิดความเขาใจคลาดเคล� อน ดวยคําวา “ไมเลือกรสนา ชัชชาติมาแน�” 

พรอมทั้งชี้แจงประเด็นกลุมทุนใหญอยูเบื้องหลังการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

ประกาศยกระดับขอความใหมวา  “ไมเลือกรสนา กลุมทุนสามานยมา

แน�” แทน • 
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3ในประเทศ

ชัยธวัช  ตุลาธน

อนุทิน ชาญวีรกูล

เสียชีวิต 19  พ.ค.53 ที่สวนลุมพินี สวนผูไดรับบาด

เจ็บสาหัสอีก 5 นาย ไดเดินทางมารวมงานในครั้งนี้

ดวย •

วากันวา ผบ.บี้ เปนประธานในพิธีทําบุญอุทิศ

สวนกุศลแกผูเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่กองทัพบกรับ

ฌาปนกิจใหที่วัดโสมนัสชวงเดือน เม.ย. แลวไปเจอ

กับญาติของกําลังพลที่เสียชีวิตในเหตุการณป 2553 

พอดี จึงไดพูดคุยสอบถามเจาหนาที่วากองทัพบกเคย

จัดพิธีใหหรือยัง ซึ่งปรากฏวายังไมเคยจัดทําบุญเลย 

จึงสั่งการใหจัดงานทําบุญใหอีกครั้งในวันที่ 19 พ.ค.นี้ 

ระหวางพิธี พล.อ.ณรงคพันธยังไดกลาวกับกําลังพลที่

เคยไดรับบาดเจ็บวา “ทุกฝายก็เสียใจกับเหตุการณที่

เกิดขึ้น ทําใหคนใกลชิดบาดเจ็บและสูญเสีย และไม

อยากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นมา เพราะการใชความ

รุนแรงซึ่งกันและกัน ไมมีอะไรดี ขอใหเหตุการณนี้

เปนบทเรียน” หลังจบพิธีแลวผูส� อขาวเลยยิงคําถาม

กรณีที่พรรคเพ� อไทยปลุกพลังคนเสื้อแดงรวมตัวกัน 

หวังผลใหชนะเลือกตั้งผูวาฯ พล.อ.ณรงคพันธ ย้ํา

วา “วันนี้มาทําบุญกุศลใหผูสูญเสียทุกฝาย” กอนขึ้น

รถยนตเดินทางกลับทันที สอดคลองกับที่มีรายงาน

วา ในการทําบุญอุทิศสวนกุศลครั้งนี้ยังรวมถึง ทหาร

อากาศ และตํารวจที่สูญเสียจากเหตุการณในครั้งนั้น

ดวย ซึ่งอาจหมายรวมถึง เสธ.แดง-พล.ต.ขัตติยะ 

สวัสดิผล ซึ่งในครั้งนั้นเปนนายทหารที่อยูฝงเสื้อแดง 

จัดตั้งกองกําลังในการตอสูกับเจาหนาที่จาก ศอฉ. •

สัปดาหที่ผานมา บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ เขารวมประชุมผู

บัญชาการในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก และมหาสมุทร

อินเดีย (The 6th Multilateral Maritime Virtual Key  

Leader Engagement-KLE) ผานระบบ Microsoft 

Team รวมกับผูบัญชาการทหารเรือมิตรประเทศใน

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย จํานวน 

17 ประเทศ โดยมี พล.ร.อ.Samuel Paparo ผู

บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟก เปนเจาภาพ 

สําหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในหัวขอ “Maritime 

Mutual Support in Peacetime” โดยเปดโอกาสให 

ทร.มิตรประเทศรวมแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน 

ในการรวมมือ การสนับสนุน และการชวยเหลือกันทาง

ทะเลในยามสงบในดานตางๆ ไดแก การชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR), การปองกัน

ภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล, การรักษาความปลอดภัย

ในเสนทางเดินเรือจากภัยคุกคามรูปแบบตางๆ, การ

คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล (SAR) และ

การรักษากฎหมายทางทะเล ซึ่งกองทัพเรือมีความ

พรอมที่จะรวมมือและสนับสนุนประเทศตางๆ ในการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางประเทศเสมอ •

ลนเอาตกอก ตกใจ! หลังเห็นคําสั่ง ผบ.ปด-

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญ

สีกากี สะบัดปากกาเซ็นตั้งกรรมการตรวจ

สอบ บิ๊กอุย-พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 

พรอมลูกนองอีก 3 ราย คือ พล.ต.ต.วสันต 

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

วงศวัชรมงคล  ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.

จาตุรนต อนุรักษบัณฑิต ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 

ชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตปริศนาจากการตกเรือ

กลางแมน้ําเจาพระยาของ แตงโม-นิดา พัชรวีระ

พงษ ดาราสาว โดยมี บิ๊กยิ้ม-พล.ต.อ.มนตรี 

ยิ้มแยม ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เปน ประธาน  เพราะหลายคนที่อานคําสั่งไม

ละเอียดก็ตีความไปวา เปนการตั้งกรรมการ สอบ

วินัย 3 นายพล 1 นายพัน ในคดีแตงโม จนสังคม

ตางอนุมานไปกันวา หรือ ตํารวจ ทําคดีแตงโม ผิด

พลาด จริงๆ ตามที่หลายคนพยายามออกมาจับผิด 

ผูที่เกี่ยวของถึงถูกสอบวินัย ทั้งที่จริงๆ แลวการตั้ง

กรรมการตรวจสอบครั้งนี้ของ ผบ.ปด คือแคการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่ อัจฉริยะ เรืองรัตน

พงศ ประธานชมรมชวยเหลือเหย� ออาชญากรรม ทํา

หนังสือรองไปถึง ผบ.ตร. ใหตรวจสอบวาการทํางาน

ของตํารวจในคดีแตงโม ปฏิบัติถูกตองหรือไมเทานั้น •

ทวาเม� อไมมีใครออกมาอธิบายก็เลยทําใหสังคม 

สับสน มองวา ตํารวจ ในคดีทําผิดไปแลว สงผลเสีย

ตอภาพลักษณของ สํานักงานตํารวจ ก็เลยสงสัย ก็เลย

ของใจ เหตุใดคณะทํางานส� อ-สราง-สาร ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ที่มี บิ๊กตาย-พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ

เพ็ชร ผูชวย ผบ.ตร. เปนหัวหนาคณะทํางาน รวมกับ

ทีมงานประกอบดวย พล.ต.ท.ธัชชัย ปตะนีละบุตร 

ผบช.รร.นรต., พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 

ผบช.สกพ., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.

ยิ่งยศ เทพจํานงค รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ 

เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.ทินกร ณัฏฐ

มั่งคั่ง ผบก.สท. ไมรับรูรับทราบผลเสียตอภาพลักษณ 

ตํารวจ จากเร� องดังกลาวเลยหรือไร ทําไมไมออกมา

ชี้แจงแถลงไข อธิบายคําสั่งตั้งการสอบ 3 นายพล 

1 นายพัน ตํารวจภาค 1 ในคดีแตงโม ของ ผบ.ปด ให

สังคมเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะ บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

ที่สวมหมวก โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองรีบ

แถลงชี้แจงสังคม ไมใหภาพลักษณองคกรเสียหาย ยิ่ง

ในคดีแตงโมตองยอมรับ ตํารวจ ถูกจับตาการทํางาน

อยางมาก ยิ่งไมพูดยิ่งทําใหสังคมมอง “ตํารวจ” ใน

แงลบ ถึงสุดทายผลสอบจะออกมาอยางไร ภาพพจน 

องคกรตํารวจ ก็เสียหายไปแลว •

การปลอยให บิ๊กอุย-พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร  

ผบช.ภ.1 ออกมาชี้แจงคําสั่งเพียงลําพัง ถึงหลายคน

จะกระจาง หลายคนจะเขาใจตัวคําสั่งสอบสวนครั้งนี้ 

แต บิ๊กอุย ก็อยูในสถานะ ผูถูกสอบ คําอธิบายอาจ

จะถูกมองเปนการแกตาง แกตัว เพราะเนื้อหาที่ให

สัมภาษณสวนสําคัญก็คือ การที่เจาตัวออกมายืนยัน

ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ในทํานอง “ผมรับราชการ

มานานกระทั่งปจจุบัน ตําแหน�งคือผูบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค 1 ไมเคยมีเร� องดางพรอยทุจริต

คอรรัปชัน ทํางานดวยความซ� อสัตยสุจริต ดูแลรับใช

พี่นองประชาชนมาโดยตลอด การสืบสวนสอบสวน

คดีทุกคดี ทําการสืบสวนสอบสวนไปตามพยานหลัก

ฐาน และการแสวงหาพยานหลักฐาน พยานบุคคล 

พยานแวดลอม พยานผูชํานาญและวัตถุพยาน  ตอง

ดําเนินการอยางรอบคอบ อยางไรก็ตามที่มีการรอง

ใหมีการตรวจสอบถือเปนเร� องดี จะทําใหสังคมไทย

หายสงสัย ตํารวจเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการ

ยุติธรรมที่สามารถตรวจสอบได สังคมจะไดเกิดความ

มั่นใจ มีความเช� อมั่นในการทํางานวิชาชีพของตํารวจ

มากยิ่งขึ้น” แตถาโฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่

เปรียบเหมือนกระบอกเสียง ผบ.ตร.  ออกมาอธิบาย

เอง ทุกอยางน�าจะดีขึ้น •

น�าจะเปนสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการ ปฏิรูปตํารวจ 

ที่หลายคนรอคอย เพราะหากยึดตามขอมูลที่ คํานูณ 

สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ... 

โพสตเฟซบุกสวนตัวระบุ “ปฏิรูปตํารวจ 5 ปแหงการ

รอคอย ราง พ.ร.บ.ตํารวจเสร็จแลว รอตัดสินวาระ 

2-3 ในรัฐสภา มิถุนายน  2565 (สงรัฐสภาเม� อ 

3 พฤษภาคม 2565) กมธ.ใชเวลา 14 เดือนประชุม 

48 ครั้ง 172 มาตรา 2 บัญชีแนบทาย แกไข 69  มาตรา 

เพิ่มใหม 10 มาตรา ไมมีการแกไข 103 มาตรา กมธ.

เสียงขางนอยสงวนความเห็น 12 คน 132 มาตรา 

สมาชิกสงวนคําแปรญัตติ 83 มาตรา รายงาน กมธ.

หนา 196 หนา เฉพาะตัวราง พ.ร.บ. 72 หนา ตัวเลม

ทั้ง 2 สวนรวมหนังสือนําสงและปก 274 หนา” ก็น�า

จะมีความชัดเจน มีความหวังวาในอีกไมกี่เดือนขาง

หนา เราน�าจะไดเห็นอยางเปนรูปธรรมสําหรับการ 

ปฏิรูปตํารวจ ที่หลายคนรอคอย •

กองทัพบกจัดพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลแกกําลัง

พลที่สูญเสียชีวิตระหวางการปฏิบัติหนาที่รักษาความ

สงบเม� อป  2553 เม� อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผานมา ตรง

กับวันที่ นปช.จัดงานทําบุญใหคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต

ในเหตุการณดังกลาวดวยเชนกัน ในสวนของกองทัพ

บกจัดขึ้นที่ ฌาปนสถานวัดโสมนัสราชวรวิหาร มี 

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก 

เปนประธานในพิธีสงฆ และจารึกรายช� อ 7 ทหารที่

เสียชีวิตลงในโกศ สวนใหญเปนกําลังพลของ  

พล.ร.2 รอ.ที่เขาไปขอคืนพื้นที่ ถนนดินสอ สี่แยกคอก

วัว หนาโรงเรียนสตรีวิทยา เม� อวันที่ 10 เม.ย.53 ไดแก 

พล.อ.รมเกลา ธุวธรรม, ร.อ.ภูริวัฒน ประพันธ, 

ร.อ.อนุพนธ หอมมาลี, ร.ท.อนุพงษ เมืองอาพัน, 

ร.ต.สิงหา ออนทรง รวมถึง ร.ต.ณรงคฤทธิ์ สาละ 

(พล.ร.9) และ พ.ท.อนุสิทธิ์ จันทรแสนตอ (พล.ม.2รอ.) 

พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร

สุรนันทน เวชชาชีวะ

รสนา โตสิตระกูล 

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย 

เ

คื

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท

พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค

ปฏิรูป ตร.ใกลคลอด
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4 บทความ-ต่างประเทศ

ม่ว่าแฟนคอลัมน์จะเลือก “เรา” หรือไม่ ยังไงๆ ภายในเย็นนี้ 

“เขา” มาแน่ครับ ส่วน “เขา” คนนั้นจะเป็นคนที่คุณถูกใจหรือ

ไม่ก็ว่ากันไป ในฐานะเป็นชาวนนทบุรี “เขา” จะเป็นใครก็ไม่

เกี่ยวกับพวก “เรา” พวก “เรา” ที่อยู่รอบกรุงเทพฯ ได้แต่มอง 

และได้แต่ดูห่างๆ

สำาหรับแฟนคอลัมน์ ไทยโพสต์ คงไม่ต้องออกมาเตือนว่าวันนี้

เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร และคงไม่ต้องย้ำาให้ออกไปใช้

สิทธิใช้เสียงกัน เพราะระดับแฟนคอลัมน์ ไทยโพสต์ไม่มีทางที่ ไม่รู้สิ่ง

เหล่านี้ แต่ที่รู้แน่ๆ คือหลังวันนี้เป็นต้นไป กทม.จะได้ผู้ว่าฯ ที่มาจาก

การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบเก้าปีเต็ม แล้วที่รู้แน่ๆ คือ หลัง

วันนี้เป็นต้นไปบรรดาผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์แม่นๆ จะออก

มาวิเคราะห์สารพัดทฤษฎี และเหตุผลต่างๆ นานา ว่าทำาไมผู้ชนะได้

คะแนนที่ได้ และผู้แพ้ได้คะแนนที่ได้ บรรดานักวิเคราะห์แม่นๆ ทุก

รายจะมาแม่นที่สุดหลังผลออกมาครับ และทุกเหตุผลจะถูกหมดหลัง

ผลออกมาแล้ว

เราพักเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และนายกเมืองพัทยาไว้ตรงนี้

ครับ เอาให้นักวิเคราะห์แม่นๆ วิเคราะห์เต็มที่ เพราะผลมันออกมา

แล้ว แต่ผมอยากพูดถึงเรื่องที่กำาลังเกิดขึ้นในประเทศศรีลังกา เพราะ

ถือเป็นเรื่องน่าตกใจ และน่ากลัว

ก่อนอื่น ผมยอมรับว่าตอนเจอข่าวศรีลังกา และการประท้วงใน

ช่วงเดือนที่แล้ว ผมก็อ่านแบบผ่านๆ ไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะผม

นึกว่าเป็นการประท้วงรัฐบาลจากกลุ่มหรือฝ่ายที่ ไม่สนับสนุนเหมือน

ทั่วไปครับ พอมีข่าวเรื่องศรีลังกากำาลังเจอวิกฤตการเงิน ทำานองว่า 

ประเทศจะเจ๊ง และประเทศกำาลังจะล้มละลาย ผมสนใจขึ้นมานิดหนึ่ง 

แต่รู้อยู่แล้วว่าประเทศจะเจ๊งหรือล้มละลายไม่ได้ ไม่เหมือนบริษัท

เอกชนที่เงินหมดในบัญชี และติดลบ ถึงไปไม่ได้ เลยกลับไปไม่ใส่ใจ 

และข้ามข่าวศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง

แต่เมื่อเร็วๆ น้ี ผมมีโอกาสไปทานข้าวกับเพื่อนต่างชาติท่ีเพ่ิงไปศรี

ลังกาก่อนมาประเทศไทย เขาถามผมข้ึนมาว่า การปรับราคาน้ำามันดีเซล

บ้านเราท่ีมีข่าวจะปรับข้ึนอีกห้าบาท (ตอนน้ัน) น่ันหมายความว่าอะไร

ผมเลยอธิบายความจำาเป็นของรัฐบาลที่ต้องปรับเพดานราคา

น้ำามันดีเซลขึ้น เขาเลยเข้าใจ และอธิบายให้ผมฟังต่อว่า ตอนได้ข่าว

การปรับราคาน้ำามันดีเซลของไทยนั้น เขาคิดว่าเราจะตกอยู่ในสภาพ

เดียวกับศรีลังกาที่เขาเพิ่งไปมา เขาเล่าว่าที่ศรีลังกา ทางรัฐบาลไม่มี

เงินจะจ่ายค่าส่งน้ำามันจากเรือบรรจุน้ำามันที่เข้ามาในอ่าวศรีลังกาเป็น

จำานวน 30 ล้านเหรียญฯ

คิดดูครับ เรือบรรจุน้ำามันถึงอ่าวตัวเอง แต่ไม่ยอมเทียบที่ท่า 

เพราะทางรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำามัน ทางรัฐบาลศรีลังกาต้องหา 

30 ล้านเหรียญฯ มาจ่ายค่าน้ำามัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ในที่สุดเขาสามารถหาได้ แต่น้ำามันมูลค่า 30 ล้านเหรียญฯ 

จะอยู่ได้สักกี่วัน? และเมื่อล็อตนี้หมดเมื่อไหร่ ปัญหาเดิมๆ จะวนเวียน

กลับมา จะเรียกว่าเป็นปัญหารายวันของรัฐบาลที่กำาลังเผชิญกับวิกฤต

อย่างร้ายแรง

ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของศรีลังกา

ออกมาประกาศว่า มีน้ำามันสำารองไว้ ให้ ใช้เหลือเพียงแค่วันเดียว

เท่านั้น แสดงว่าที่เพื่อนผมไปมาเมื่อประมาณเกือบสองเดือนที่แล้ว 

กับวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำามันกับเงินซื้อน้ำามัน

ไม่คลี่คลายอะไรเลย แล้วดูแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำา เลยทำาให้รัฐบาลเกือบ

ทั้งคณะ รวมถึงผู้ว่าฯ แบงก์ชาติของศรีลังกาต้องลาออก

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นคนใหม่ แต่ศูนย์กลาง

อำานาจยังจุกอยู่ในมือของตระกูล Rajapaksa อยู่ครับ และวิกฤตใน

ครั้งนี้ล้วนมาจากบริหารผิดพลาด และการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ

รัฐบาลชุดนี้ ตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2019 นาย 

Mahinda Rajapaksa ได้ประกาศนโยบายที่ถือว่าเป็นการจุดชนวนของ

วิกฤตทุกวันนี้

ในปีนั้น เขาประกาศนโยบายประชานิยมเอาใจประชาชนล้วนๆ 

ว่า ภาษี VAT ที่เคยเก็บถึง 15% จะตัดให้เหลือ 8% นอกจากนั้นมีการ

ตัดภาษีที่เรียกว่า “Nation Building Tax” ซึ่งเป็นภาษีที่บริษัทเอกชน

ทุกรายต้องเสียถึง 2% ของทุก transaction เพื่อเป็นการ “สร้างชาติ” 

หรือ “คืนให้แผ่นดิน” เพื่อบำารุงหรือฟื้นฟูประเทศชาติครับ

พอตัดภาษีเหล่านี้ขึ้นมา กับตัดภาษีอื่นๆ ที่เป็นรายได้ของ

ประเทศ ทำาให้รัฐบาลขาดรายได้หลักที่เคยได้เป็นประจำา เลยจำาเป็น

ต้องค่อยๆ เอาเงินที่อยู่ในทุนสำารองเงินตราต่างประเทศมาใช้แทน 

จากปี 2019 ที่มีเงินทุนสำารองเป็นจำานวนเกือบหมื่นล้านเหรียญฯ 

ล่าสุดทุนสำารองในศรีลังกาเหลืออยู่แค่ 50 ล้านเหรียญฯ

แต่ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลศรีลังกา วิกฤตในครั้งนี้เป็นผล

จาก Covid-19 ด้วยครับ รายได้หลักของศรีลังกาก็มาจากการท่อง

เที่ยว มาจากส่งชาและยางสู่ทั่วโลก และเหมือนกรณีของประเทศ

ฟิลิปปินส์ แรงงานศรีลังกาที่ทำางานต่างประเทศส่งเงินกลับหาญาติที่

ยังอยู่ในประเทศศรีลังกา พอโลกหยุดหมุนเกือบสองปีเพราะ Covid 

นั้น ทำาให้ประเทศศรีลังการับผลเต็มๆ

สองประเทศผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยอุ้มศรีลังกาเมื่อเผชิญปัญหาทุก

ครั้ง คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดีย และหลังๆ จีน ในวิกฤตครั้ง

นี้ประเทศอินเดียอัดเงินเข้าไปช่วยศรีลังกาเกือบ 5 พันล้านเหรียญฯ 

แล้ว แล้วจีนเข้ามาช่วยอีกประมาณ 3 พันล้านเหรียญฯ

ตอนนี้เรามาดูกันว่า ตระกูล Rajapaksa มาเป็นศูนย์กลาง

อำานาจของศรีลังกาอย่างไร

ตระกูล Rajapaksa เป็นตระกูลใหญ่ในต่างจังหวัด ใน

ประวัติศาสตร์ของศรีลังกามีตระกูล Bandaranaikes เคยครอง

การเมืองระดับชาติเป็นเวลายาวนาน และตระกูล Rajapaksa มี

อำานาจในจังหวัดและภูมิภาคของเขา ซึ่งทางตระกูลนี้ค่อยๆ ไต่เต้าตัว

เองจากภูธร มาเป็นภูมิภาค มาเป็นนครบาล และขึ้นมาครองประเทศ 

เมื่อนาย Mahinda ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี หลังเป็นผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภา ในปี 2004 และในปี 2005 นาย Mahinda ได้ชนะการเลือกตั้ง

ระดับประธานาธิบดี

เมื่อนาย Mahinda ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ถือว่าเป็นการริเริ่ม

ครองอำานาจของตระกูล Rajapaksa อย่างเป็นทางการ เพราะนาย 

Mahinda เริ่มแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวตระกูล Rajapaksa ให้ดำารงตำา

แหน่งสำาคัญๆ เกือบทั้งคณะรัฐมนตรี และนั่งตามบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ แต่ตำาแหน่งสำาคัญสุดที่นาย Mahinda มอบให้กับน้องชาย คือ

ตำาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และเป็นการครองอำานาจใน

กองทัพของตระกูล Rajapaksa ผ่านรัฐมนตรีที่ชื่อ Gotabaya

ผลงานชิ้นโบแดงของพี่น้องคู่นี้คือ การชนะสงครามกลางเมือง 

กับกลุ่มกบฏที่เรียกว่า Tamil Tigers การชนะสงครามกลางเมืองทำาให้ 

Mahinda ได้รับคะแนนนิยมท่วมท้น และชนะการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป ซึ่งทำาให้เขามีโอกาสได้แต่งตั้งสมาชิกครอบครัวให้ดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญๆ อีกต่อไปเช่นเดียวกัน แน่นอนครับ เพราะอำานาจของตระกูล

นี้มีมากขึ้น ระบบตรวจสอบมีน้อยลง และตระกูลนี้ใช้อำานาจทุกอย่าง

ที่อยู่ในมือไปปิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และปิดเสียงของฝ่ายตรงข้าม  

แต่ในปี 2015 ทางตระกูล Rajapaksa สะดุดขาตัวเอง แล้ว

แพ้การเลือกตั้ง ถึงมีความตั้งใจกลับมามีนโยบายประชานิยม เมื่อ

ชนะการเลือกตั้งในปี 2019 นอกจากจะมีนโยบายประชานิยมที่ผม

พูดถึงแล้ว ยังกลับมาแต่งตั้งสมาชิกครอบครัวตัวเองให้ดำารงตำาแหน่ง

มากกว่าเดิมอีก

ตอนนี้ศรีลังกากำาลังประสบปัญหาที่หนักหนาสาหัส ต้นเหตุ

ของปัญหาก็หลุดออกจากตำาแหน่งไปแล้ว แล้วตอนนี้ประเทศกำาลัง

หมกมุ่นกับการแก้ปัญหา ท่ามกลางการเรียกร้องให้ตั้งรัฐบาลใหม่ ถึง

แม้จะมีรัฐบาลใหม่ที่เต็มไปด้วยคนมีความสามารถ และคนใสสะอาด

ก็ตาม ตระกูล Rajapaksa ยังมีโอกาสได้กลับมา เพราะประชาชน

จำานวนไม่น้อยยังเชื่อใจและรักเขาอยู่

“ถ้าไม่เลือกเรา… เขามาแน่”.

ในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็จัดแสดงสิ่งสะสมอย่างอัดแน่นในพื้นที่เล็กๆ 

ทำาให้ดูเหมือนห้องเก็บคอลเลกชันส่วนตัวของใครบางคนมากกว่า อีก

ทั้งไม่มีป้ายชื่อบ่งบอกวัตถุที่จัดแสดง

ส่วนที่ผมประทับใจมากที่สุดคือภายในพระวิหารที่มีประติมา 

กรรมรูปคนและเทวดาจำานวนมาก อาจเป็นปูนปั้นหรือไฟเบอร์ ประ 

ดับตกแต่งบนผนังและเพดานอย่างวิจิตรงดงาม ดูเหมือนเคลื่อนไหวมี

ชีวิต คล้ายล่องลอยอยู่ในนภากาศ

ออกจากวิหารเดินไปยังเจดีย์พุทธคยาจำาลอง มีพระพุทธรูป

จำานวนมากวางอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ วางเรียงอยู่เป็นแถว เป็นชั้น 

ต่อๆ กันขึ้นไป ชายหนุ่มคนหนึ่ง อายุคงประมาณ 30 ปีกำาลังยืนดูพระ

เจดีย์ เขาพูดกับนาอูชาว่าพระเจดีย์นี้จำาลองมาจากพุทธคยา นาอูชา

เป็นมุสลิม อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ ผมเลยเข้าไปคุยแทนนาอูชา

คุยกันไม่กี่ประโยค ชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเขาเป็นเหลนของ 

“อนาคาริก ธรรมปาลา” ชาวศรีลังกาผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์ และ

ได้อุทิศตนให้กับการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย โดยเฉพาะการเรียก

คืนพุทธคยาจากชาวฮินดูกลุ่มมหันต์ที่เข้าไปครอบครองพื้นที่และย่ำายี

โบราณสถาน-โบราณวัตถุ อีกทั้งท่านยังเป็นทูตของพุทธศาสนาที่ ได้

เดินทางไปเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย 

ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ทำาการเคลื่อนไหวเรียก

ร้องเอกราชจากอังกฤษ

ชายหนุ่มพำานักในประเทศออสเตรเลีย ไม่ค่อยมีโอกาสกลับมา

เยี่ยมศรีลังกา ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตและจำาหน่าย

าอูชา คนขับตุ๊กๆ ผู้กลายมาเป็นเพื่อน เมื่อคืนนี้เขาจอด

ตุ๊กๆ ค้างคืนไว้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่ง ดื่มเบียร์กับผมแล้ว

เขาก็โบกตุ๊กๆ กลับบ้าน เช้านี้โดยสารตุ๊กๆ ของคนอื่นไป

ยังตุ๊กๆ ของตัวเอง จ่ายค่าที่จอด 150 รูปีแล้วขับมาหาผม

ที่โรงแรม

ผมเคยเข้า “สีมา มาลากา” โบสถ์กลาง “ทะเลสาบเบรา” 

ของวัดคงคารามเมื่อเกือบ 3 สัปดาห์ก่อน ทั้งสองสถานที่นี้อยู่ห่างกัน

ประมาณ 200 เมตร ปกติแล้วตั๋วของสีมา มาลากา ใช้เข้าวัดคงคาราม

ได้ มีอายุการใช้งานภายในวันเดียวกัน ซึ่งตอนโน้นผมยังไม่ได้เข้าวัด

คงคาราม นาอูชาบอกว่าวันนี้ให้นำาตั๋วใบเดิมไปด้วย เขาจะพูดกับเจ้า

หน้าที่เพื่อขออนุโลมให้ แต่พอถึงหน้าวัดผมดึงตั๋วออกมา นาอูชาไม่ทัน

ได้พูดอะไร เจ้าหน้าที่ก็ผายมือเชิญให้เข้าวัด

หากเจ้าหน้าที่ ไม่คิดว่าเป็นตั๋วที่ผมเพิ่งซื้อ ก็คงเพราะวัดกำาลัง

มีการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายส่วน อาจไม่จำาเป็นต้องใช้ตั๋วอยู่แล้ว 

สำาหรับชาวศรีลังกาอย่างนาอูชานั้นเข้าสถานที่แห่งใดก็ไม่ต้องใช้ตั๋ว 

เพราะตั๋วมีไว้ขายนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น

วัดคงคารามมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อน มีลักษณะ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศรีลังกา ไทย จีน และอินเดีย 

ออกทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างโดยเจ้าของบริษัทขนส่งชาวศรีลังกานาม 

“ดอน บาสเตียน” เศรษฐีท่านนี้ยังได้นำาหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์

จากอนุราธปุระมาปลูกและดูแลด้วยตนเอง

ในวัดมีหอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (แต่ผมไม่ทราบว่าอยู่ตรง

ไหน) วิหาร เจดีย์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ปัจจุบันวัดมีชื่อเสียงด้านการสร้าง

สาธารณกุศล ทั้งดูแลสวัสดิภาพของผู้พิการ เด็กกำาพร้า อุปถัมภ์ผู้ไร้

บ้าน และยังมีโรงเรียนสอนสามเณรด้วย

ผมเคยได้ยินว่าวัดมีโบราณวัตถุจำานวนมาก ซึ่งว่ากันว่ามาก

จนเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของวัด เข้ามาชมก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แม้

เฟอร์นิเจอร์เก่าแก่และมีชื่อเสียงของศรีลังกา Don Caloris and Sons 

โดยผู้ก่อตั้งบริษัทก็คือ “ดอน แคโรลิส เหววิตรเน” บิดาของ “ดอน 

เดวิด เหววิตรเน” ชื่อเดิมของท่านอนาคาริก ธรรมปาลา

หลานชายของท่านธรรมปาลาบอกผมว่าครอบครัวของเขา

กำาลังจะถวายเฟอร์นิเจอร์ ให้กับวัดชุดใหญ่หลังการบูรณะเสร็จสิ้น 

นอกจากนี้เขาก็สารภาพว่าเพิ่งรู้ไม่นานนี้เองว่าคนในตระกูลของเขา

ได้ทำาสิ่งดีงามให้กับพุทธศาสนาและประเทศชาติไว้มากมาย

เขาเล่าประวัติของท่านธรรมปาลาให้ผมฟัง ซึ่งก็เล่าย่นย่อได้

เป็นอย่างดี และที่ผมไม่เคยทราบคือ “เอ็ดมุนด์ เหววิตรเน” น้องชาย

คนสุดท้องของท่านธรรมปาลา (พี่น้อง 3 คน) ถูกอังกฤษจับตัวและขัง

คุกในเมืองจาฟฟ์นาจากข้อหาก่อจลาจลอันเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์

เรียกร้องเอกราช และทรยศหน้าที่ในฐานะทหารกองหนุน หลังจากอยู่

ในเรือนจำาได้ 5 เดือนเขาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคไข้ไทฟอยด์เพราะไม่ได้

รับการรักษาที่ดีพอ

คุยกันอยู่พักใหญ่ พอเขาปลีกตัวไปทางอื่นผมก็เดินไปทางต้น

โพธิ์ น่าเสียดายที่ต้นโพธิ์แลดูไม่โดดเด่นเพราะเหมือนจะอยู่ชิดกำาแพง

รั้ว และถูกล้อมด้วยอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ผมเดิน

หาห้องน้ำาแต่ไปเจอรูปเคารพศาสนาฮินดูตั้งอยู่ที่

มุมหนึ่งของวัด รวมถึงศิวลึงค์และโยนี

เข้าไปยังห้องหนึ่งที่มีพระแก้วมรกตประดิษ         

ฐานอยู่ ข้างๆ มีป้ายแสดงใจความว่า พระพุทธ

มหามณีรัตนปฏิมากรขนาดเท่าองค์จริงในวัดพระ

แก้วมรกต พระบรมมหาราชวัง มอบให้วัดคงคา

ราม โดยกรมศิลปากร ราชอาณาจักรไทย เนื่อง

ในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2559 เป็นฝีมือการแกะ

สลักของอาจารย์สาคร โสภา ใช้หยกอย่างดีจาก

ประเทศเมียนมา

ระหว่างที่ผมอยู่ในวัด นาอูชาจะเดินคุมเชิง

อยู่ห่างๆ แล้วก็ถึงเวลาที่เขารอคอยมานาน ผม

ยินดีให้เขาพาไปที่ร้านขายของที่ระลึกชื่อ Laksaru 

เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าใจว่าเพิ่งเปิดไม่กี่ปี ชื่อ

คล้ายกับ Laksala ร้านขายของที่ระลึกของรัฐ

ผมตั้งใจจะซื้อชาศรีลังกาหรือชาซีลอนอยู่แล้ว ได้ชิมทั้งชาร้อน

และกาแฟร้อนท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวเพราะไฟฟ้าดับ อาการ

น้ำามูกไหลและจามเริ่มถามหาเพราะพักผ่อนน้อย สติสัมปชัญญะ

ทำางานไม่เต็มที่ อีกทั้งการแนะนำาสินค้าอย่างเหนือชั้นของลุงสิริเสนา 

ผู้จัดการวัย 71 ปี ทำาให้ผมซื้อง่าย ซื้อแบบไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วน ซื้อทุก

อย่างที่แกเชียร์ บางอย่างดูราคาผิด นึกว่า 750 รูปี แต่ตอนหลังเห็นว่า

เป็น 3,750 รูปี เหตุเพราะเลข 3 เขียนห่างจากเลข 7 เป็นนิ้ว

ถือว่าเป็นการซื้อของฝากที่เยอะอย่างที่ไม่เคยซื้อมาก่อนในชีวิต 

ตอนคิดเงินลุงสิริเสนาลดให้ 5 เปอร์เซ็นต์ แกว่าปกติไม่เคยลดให้ใคร

นาอูชาได้ค่าคอมมิชชั่น 5 เปอร์เซ็นต์จากยอดทั้งหมด ขอพาผม

ไปเลี้ยงข้าวบริยานีและไก่ทันดูรีที่ร้านชื่อ Sulthan Palace ใกล้ๆ ศาลา

ว่าการเมือง เขาว่านี่คือร้านที่อร่อยสุดในกรุงโคลัมโบ แต่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จัก

เขาจอดตุ๊กๆ อย่างช่ำาชองที่หน้าร้าน บนรากต้นไม้ใหญ่ ระหว่าง

ลำาต้นกับรถยนต์คันหนึ่ง เดินนำาผมขึ้นไปชั้น 2 ของร้าน ปกติร้านเปิด

เครื่องปรับอากาศแต่วันนี้ ไฟดับทั่วเมือง ต้องเปิดหน้าต่าง ไก่ทันดูรี

และข้าวบริยานีอร่อยสมกับที่นาอูชาโม้ไว้จริงๆ ตอนเรียกเก็บเงินเขา

ไม่ยอมให้ผมดูบิล เป็นไปได้ว่าเขาอาจควักเนื้อนิดหน่อย นอกเหนือ

จากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากร้าน Laksaru

นาอูชาแวะหน้าทางเข้าอุทยานวิหารมหาเทวีซึ่งตั้งอยู่ตรง

ข้ามกับศาลาว่าการเมือง เขาซื้อบุหรี่ 1 ตัวจากร้านรถเข็นริมทาง 

บอกว่าสูบเฉพาะตอนที่มีความสุข เช่นเดียวกับเมื่อคืนที่สูบหลังดื่ม

เบียร์เสร็จ

ผมขอให้เขาแวะที่โรงแรมเพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้แล้วไปส่งผม

ที่สถานีรถไฟ Colombo Fort ผมซื้อตั๋วไปนีกัมโบ เมืองใกล้สนามบิน

นานาชาติบันดารานายาเก (ประมาณ 8 กิโลเมตร) เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น

ผมต้องบินกลับเมืองไทยในเที่ยวบินที่เช้ามากชนิดที่ว่าไม่กล้าเสี่ยงเดิน

ทางไปขึ้นเครื่องจากโคลัมโบ (ห่างกันราว 35 กิโลเมตร) และนีกัมโบ

คือเมืองที่ผมลงเครื่องแล้วเข้าพักค้าง 2 คืนเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ขา 

กลับขึ้นเครื่องจึงคิดว่าควรพักที่นีกัมโบ การจัดการเกี่ยวกับที่พักและ

รถไปสนามบินจะง่ายกว่า

นาอูชาช่วยแบกกระเป๋าเดินไปส่งถึงชานชาลา เขาไม่ทวงค่า

โดยสารด้วยซ้ำา และผมก็เกือบลืมจ่าย เขาว่าถ้ามีเงินไม่พอสำาหรับค่า

โรงแรมคืนนี้ ไม่ต้องจ่ายเขาก็ได้ ยิ่งทำาให้ผมต้องรีบจ่าย กล่าวคำาอำาลา 

และอวยพรให้เขาโชคดี

แต่เท่าที่ทราบ ชาวศรีลังกาเวลานี้น้อยคนที่จะโชคดี ประเทศ

กำาลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรง ไม่รู้ว่าผู้คนที่ผมพานพบเมื่อสี่

ห้าเดือนก่อนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ระหว่างนั่งรถไฟหมายจะไปลงที่สถานีนีกัมโบ ผมเปลี่ยน

แผนกะทันหัน ลงที่ Katunayake South เพราะเห็นว่าใกล้สนามบิน

มากกว่า (ประมาณ 3 กิโลเมตร) และลุงคนหนึ่งในรถไฟที่มองเห็น

อาการลังเลของผมพูดขึ้นว่า “แอร์พอร์ต ลงนี่เลย”

อีกไม่กี่นาทีต่อมาผมก็สรุปกับตัวเองว่า เลยไปลงนีกัมโบน่ะ

ดีแล้ว.

วิกฤตในศรีลังกา
ไ

ศรีลังกาลาแล้ว
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5ตางประเทศ

เปนความจริงที่วาหากสวีเดนทิ้งหลักการเปนกลาง องคการ

นาโตยอมเปนทางเลือกที่ดีและอาจเปนทางเลือกเดียวที่มีอยู Mark 

Brzezinski อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําสวีเดน กลาววา นาโต

คือบริษัทประกันภัย (insurance company) ของสวีเดน ความคุม 

ครองจะเกิดขึ้นหากคุณซื้อประกันกอนประสบเหตุราย นาโตเทานั้น

ที่จะชวยปกปกรักษา

ประการที่ 4 มุมมองเขานาโตเสี่ยงกวาเดิม

Anders Österberg จากพรรค Social Democrat ชี้วา หาก

เปาหมายคือเลี่ยงสงครามก็ไมควรเขานาโต การเขารวมจะยิ่งเสี่ยง

เกิดสงครามกวาเดิม ทางออกคือตองดําเนินนโยบายผอนคลาย

ความตึงเครียด (détente) ลดความตึงเครียดในภูมิภาค หลักการ

ไมเขารวมพันธมิตรทางทหารพิสูจนนับรอยปแลววาใชไดผล ดังนั้น

จึงไมเห็นความจําเปนตองทิ้งหลักนิยมนี้

อีกทั้งจะสูญเสียการเปนคนกลางไกลเกลี่ยขอพิพาท ภาพ

ลักษณของประเทศเปลี่ยนไป

มุมมองแบบรัสเซีย: 

ประการแรก ไมไดใหความสําคัญ

ในขณะที่สวีเดนมองรัสเซียเปนภัยคุกคามรายแรง ฝายรัสเซีย

ตอบกลับวาตนไมไดใหความสําคัญกับสวีเดนมากนัก มีประเด็นหรือ

ประเทศอ� นที่รัสเซียตองใหความสําคัญยิ่งกวาสวีเดนมากนัก 

ประการที่ 2 สวีเดนกลัวเกินเหตุ ไรเหตุผล

เน� องจากสวีเดนกังวลตอเน� องไมหยุด ฝายรัสเซียจึงชี้วา

เปนความกังวลเกินเหตุ คิดไปเอง มีโอกาสเพียงนอยนิดที่กองทัพ

รัสเซียจะบุกสวีเดนตราบเทาที่ยังยึดความเปนกลางไมฝกใฝฝาย

ใด รัสเซียไมคอยคาดหวังประโยชนจากสวีเดน มองมุมบวกตอ

ประวัติศาสตรสวีเดนที่ยึดมั่นความเปนกลาง

ประการที่ 3 ที่ผานมาสวีเดนอิงอียู

รัสเซียเห็นวาอียูมีอิทธิพลตอนโยบายสวีเดน (สวีเดนเปน

สมาชิกอียู) ดังนั้นความสัมพันธทวิภาคีจึงขึ้นกับความสัมพันธ

ระหวางรัสเซียกับอียู ถาสวีเดนเขารวมนาโตยอมตองยึดแนว

นโยบายนาโต

ทาทีนาโต: 

ประการแรก หวังใหสวีเดนรวมเปนสมาชิกเสมอ

แมในชวงแรกเม� อสิ้นสงครามเย็นภัยคุกคามจากโซเวียต

ลังสวีเดนสูญเสียฟนแลนดแกจักรวรรดิรัสเซียใน

สงครามชวง ค.ศ.1808-1809 นับจากนั้นเปนตนมา

เปลี่ยนจากประเทศที่ขยายดินแดนดวยการทําสงคราม

สูประเทศที่หลีกเลี่ยงสงคราม ยึดนโยบายเปนกลางหรือไมฝกใฝ

ฝายใด ถึงกระนั้นทุกวันนี้ชาวสวีเดนจํานวนหนึ่งยังมองรัสเซีย

เปนภัยคุกคาม บรรดาพรรคการเมืองโนมเอียงเห็นดวยกับความ

สัมพันธ 2 ฝงแอตแลนติก (นาโตคือตัวแทนความสัมพันธนี้) ลาสุด

รัฐบาลสวีเดนย� นเร� องขอเขารวมนาโตแลว เปลี่ยนนโยบายที่ยึดถือ

มากวา 2 ศตวรรษ

มุมมองของสวีเดน:

ประการแรก สัมพันธที่เลวรายลง

รัสเซียบุกไครเมียเม� อกุมภาพันธ 2014 เปนเหตุการณสําคัญ

ทําใหสวีเดนมองรัสเซียในแงลบเพิ่มขึ้นชัดเจน Peter Hultqvist 

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสมัยนั้นกลาววา เร� องนี้ผลักดันให

สวีเดนตองเพิ่มงบปองกันประเทศ นักการเมืองหลายพรรคเห็น

พองวาถึงเวลาแลวที่สวีเดนตองเปนสมาชิกนาโต หันไปรวมมือทาง

ทหารกับสหรัฐมากขึ้น

ป 2015 สวีเดนมีสัมพันธทางการกับรัสเซียเพียงเล็กนอย 

เฉพาะดานการคาที่ดําเนินไดดี คิดวารัฐบาลรัสเซียมักถือวาสวีเดน

มีอํานาจนอยกวาตน ความสัมพันธอยูในสภาพเปนมิตรภาพอัน

เยือกเย็น (cold friendship)

กองทัพรัสเซียบุกเขายูเครนเม� อกุมภาพันธที่ผานมากลาย

เปนฟางเสนสุดทายที่ชี้วารัสเซียทําลายความมั่นคงยุโรป

ประการที่ 2 มีทั้งที่มองวาเปนภัยคุกคามและไมเปน

เปนธรรมดาที่มีทั้งพวกที่มองรัสเซียเปนภัยคุกคามกับไม

เปน ฝายที่ไมถือวารัสเซียเปนศัตรูอธิบายวา รัสเซียไมคิดจะรุกราน

สวีเดน ไมมีสัญญาณเชนนั้นเลย แตถาสวีเดนเขารวมนาโต รัสเซีย

ยอมถือวาสวีเดนมีโอกาสเปนศัตรูทันที (potentially hostile state) 

ไมแปลกเม� อถึงตอนนั้นรัสเซียจะตองคิดแผนโจมตีเปาหมายใน

สวีเดน (หากเกิดสงคราม)

พวกที่สนับสนุนเขานาโตจะชี้ภัยคุกคามรัสเซีย อางเหตุตางๆ 

จากรัสเซียตั้งแตเร� องเล็กๆ นอยๆ จนถึงแทรกแซงเลือกตั้ง คิดอยู

เสมอวารัสเซียจะบุกสวีเดนในที่สุด มีกระบวนการปนกระแสภัย

คุกคามรัสเซียอยูเสมอจนสังคมแบงขั้ว

ไมวาขอเท็จจริงเปนอยางไร สังคมสวีเดนถูกครอบงําดวยกระแส

หวาดกลัวรัสเซีย ส� อจะนําเสนอภัยรัสเซียเปนระยะๆ ผูคนเอยถึงจน

เปนนิสัย ที่น�าสนใจคือ ทุกภัยจากรัสเซียมักจะลงเอยดวยการเขานาโต

ประการที่ 3 ทางเลือกมีทางเดียวคือนาโต

สวีเดนเลือกขางขอเขารวมนาโต

www.chanchaivision.com

รัสเซียหมดไปแตนาโตยังอยากใหสวีเดนเปนสมาชิก (นาโตเกิดขึ้น

เพ� อตานโซเวียตในสมัยสงครามเย็น) ขอนี้เปนไปตามยุทธศาสตร

นาโตขยายตัว (NATO Enlargement, NATO expansion) ที่ตั้งเปา

ใหยุโรปทุกประเทศเปนสมาชิกนาโตรวมทั้งรัสเซียดวย บนหลักคิด

ที่วาถาอยูองคกรเดียวกันจะไมเปนศัตรูตอกัน 

ดังนั้น ไมวาจะอยูในยุคสงครามเย็น สิ้นสงครามเย็น รัสเซีย

กับจีนที่กาวขึ้นมาใหมในศตวรรษที่ 21 นาโตพยายามดึงสวีเดนเขา

เปนสมาชิกอยูเสมอ 

ประการที่ 2 ใชทุกเหตุการณเพ� อโนมนาวใจ

ทุกเหตุการณที่บงบอกถึงภัยรัสเซียไมวาเร� องใหญหรือเล็ก 

นาโตไมพลาดที่จะเขาหาหวานลอมทั้งทางตรงทางออมใหเห็น

วาการเขารวมนาโตคือทางออก 

ประการที่ 3 ภัยรัสเซียนั้นรุนแรงเหลือเกิน

ในบางกรณีรัสเซียเปนภัยจริงแตถูกนําเสนอใหรุนแรงเกิน

ควร คาดการณหรือจินตนาการใหใหญโตรุนแรงอยูเสมอ มักนํา

สูความขัดแยงทางทหาร กองทัพรัสเซียคิดจะรุกรานฟนแลนดกับ

สวีเดน ซึ่งหากพิจารณาลงรายละเอียดจะพบวาภัยคุกคามที่เอยถึง

ไมมีขอมูลหลักฐานชัดเจน มักจะระบุวา “เปนขอมูลที่น�าเช� อถือ” 

(credible information) “มีความเปนไปไดสูง” (highly likely) หรือ

ดวยการคาดเดาวามีแตรัสเซียที่จะทําเชนนั้น อางอิงภาพถายมัวๆ 

(hazy photos) บางครั้งกวาจะไดขอสรุปที่ชัดเจนก็ถูกตีความลวง

หนาแลววาตองเปนรัสเซีย 

วิเคราะหองครวมและสรุป:

ลาสุด สวีเดนขอเขารวมนาโตอยางเปนทางการแลว 

Magdalena Andersson นายกฯ สวีเดนกลาววาเพราะตองการ

หลักประกันความมั่นคง รัสเซียบุกยูเครนได ทําลายระบบความ

มั่นคงของสวีเดนและยุโรปทั้งมวล Ann Linde รัฐมนตรีกระทรวง

การตางประเทศยอมรับวาการเขานาโตจะขัดแยงรัสเซีย แตไมถึง

ขั้นทําสงครามตอกัน

ดานกระทรวงการตางประเทศรัสเซียแถลงวา ฝายการเมือง

ของสวีเดนถูกอํานาจรัฐบาลสหรัฐกดดันใหเลิกสัมพันธกับรัสเซีย

สงครามในอดีตระหวางสวีเดนกับรัสเซียยังฝงจิตฝงใจคน

สวีเดนแมจะผานไปกวา 200 ปแลว รัสเซียในวันนี้ ไมใชระบอบ

กษัตริย สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไปมาก แตคนสวีเดนจํานวนมาก

ไมลืมอดีตและนํามาผนวกกับสถานการณปจจุบัน มองรัสเซียเปน

ปรปกษหลัก แตการเลือกขางกอใหเกิดคําถามวาคือการเปลี่ยน

ปรปกษใหกลายเปนศัตรูจริงๆ ใชหรือไม นําสูการเผชิญหนาใชหรือ

ไม ตองคิดหนักวาทําอยางไรรัสเซียจึงจะวางใจแมสวีเดนเลือกขาง 

แมสุมเสี่ยงแตจําตองไหลไปตามบริบทของโลกแหงการชวงชิง

ระหวางมหาอํานาจ

อยางไรก็ตามลึกๆ แลวนาโตไมไดเปนเอกภาพ สงครามยูเครน

เปนเพียงเหตุการณเฉพาะหนาที่ชาติสมาชิกแสดงตัวใหความรวมมือ

ตอตานรัสเซีย แทจริงแลวภายในนาโตแยกออกเปนกลุมประเทศที่

ตองการเปนอิสระอยางแทจริง กับกลุมประเทศที่หวังอิงความชวย

เหลือจากรัฐบาลสหรัฐ การเขามาของสวีเดนกับฟนแลนดอาจยิ่ง

ทําใหความเปนเอกภาพลดนอยลง อาจเปนผลดีตอประเทศที่ใฝหา

สันติมากกวาสงคราม ในระยะยาวจะเห็นภาพเหลานี้เดนชัดขึ้น.

ห

ดูจากรู • 

สุนัขโผลหนา

มองจากรูที่

ศูนยพักพิง

สัตวเลี้ยง

ชั่วคราวใน

นครเซี่ยงไฮ 

ซึ่งดูแลสัตว

เลี้ยงใหกับ

เจาของที่ติด

เชื้อโควิด-19 

เม� อวันที่ 

17 พ.ค. 

(GettyImages)

มองอะไร • 

ฝูงนากใหญ

ขนเรียบหัน

หนาไปทาง

เดียวกัน

ที่อุทยาน

ธรรมชาติ 

“การเดนส

บายเดอะเบย” 

ในสิงคโปร 

เม� อวันที่ 17 พ.ค. 

(GettyImages)

เกี่ยวขาว • เกษตรกรปาเลสไตนเก็บเกี่ยวตนขาวสาลีดวยวิธี

ดั้งเดิมที่เมืองคานยูนิส ฉนวนกาซา เม� อวันที่ 14 พ.ค. 

(GettyImages)

ฉลองควีน • เฮเลน เมียรเรน ดาราอังกฤษรับบทเปนควีนเอลิซาเบธที่ 1 ใน

การแสดงละครประวัติศาสตรฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชยครบ 70 ป 

ที่ปราสาทวินเซอร เม� อวันที่ 15 พ.ค. (GettyImages)

โชว โปป • มักซี โรดริเกซ นักฟุตบอลชาวอารเจนตินา โหมงลูก

ฟุตบอลโชวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหวางงานเปดตัวมูลนิธิ

การกุศลใหการศึกษาผูหญิงและปกปองสิ่งแวดลอม ที่มหาวิทยาลัย

พอนทิฟคัลเออรเบิน กรุงโรม เม� อวันที่ 19 พ.ค. (GettyImages)

จอมพลัง • โยคิน อิซเมนดี ทําลายสถิติยกหินโบราณขนาดตางๆ ได

ภายในเวลา 9.17 นาที ในการแขงขันกีฬายกหินที่ช� อ “Harrijasotzaile” 

ที่หมูบานอายาในแควนบาสกของสเปน เม� อวันที่ 15 พ.ค. (AFP)

ภาพ: แสดงแผนที่สวีเดนกับเพ� อนบาน

การเลือกขางกอใหเกิดคําถามวาคือการเปลี่ยนปรปกษให

กลายเปนศัตรูจริงๆ ใชหรือไม ทําอยางไรรัสเซียจึงจะวางใจ

แมสวีเดนเลือกขาง
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LEXAR เปิดตัวหน่วยความจำารุ่นใหม่

Lexar ประกาศเปิดตัวหน่วยความจำาเดสก์ท็อป Lexar ARES DDR5 

OC รุ่นใหม่ ซึ่งออกแบบมาสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบการประกอบพีซี, เกมเมอร์,    

นักโอเวอร์คล็อก และถูกออกแบบมาให้เหมาะกับโปรเซสเซอร์ Intel Core         

เจเนอเรชันล่าสุด

สำาหรับหน่วยความจำาเดสก์ท็อป Lexar ARES DDR5 OC ใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีใหม่ DDR5 ที่ออกแบบมาสำาหรับแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ 

Intel Core รุ่นล่าสุด และสนับสนุน Intel XMP 3.02 ด้วยความเร็ว 5200 จึงมี

แบนด์วิดธ์มากกว่า DDR4  ถึง 1.63 เท่า ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการเล่นเกม

ที่ต้องการความเร็ว ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ หรือประมวลผลปริมาณงานที่

หนักหน่วง หน่วยความจำา Lexar ARES DDR5 OC จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับ

ประสิทธิภาพของ DDR5 ที่เหนือกว่า

ทั้งนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ Lexar ทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่าง

ครอบคลุมใน Lexar Quality Labs ซึ่งมีอุปกรณ์ดิจิทัลมากกว่า 1,100 ตัว เพื่อ

ให้มั่นใจในประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเข้ากันได้ และความน่าเชื่อถือ ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lexar.com

การ์มินประเดิมเปิดตัว ‘VIVOSMART 5’

การ์มิน ผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอตช์ระดับโลกเปิดตัว 

“VIVOSMART 5” ที่สุดของอุปกรณ์ติดตามการออกกำาลังกาย มาพร้อมกับ

หน้าจอที่อ่านง่าย 

แสดงสถิติข้อมูล

แบบครบครัน 

ตั้งแต่คะแนน

การนอน วัด

ระดับออกซิเจน

ในเลือด อายุ

สุขภาพ อัตรา

การเต้นหัวใจ 

พลังงาน

ร่างกาย ระดับ

ความเครียด การ

นับก้าว อัตรา

เผาผลาญแคลอรี 

และระดับนาที

ความเข้มข้นใน

การออกกำาลังกาย 

(Intensity Minute) 

พร้อมโหมดกีฬา

หลากหลายใน

ตัว ท้ังเดิน ว่าย

น้ำา ป่ันจักรยาน โยคะ คาดิโอ และอื่นๆ รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ ปฏิทิน 

และปุ่มกดในกรณีฉุกเฉิน มาพร้อมพลังแบตเตอร่ียาวนานสูงสุด 7 วัน 

VIVOSMART 5 มาในราคาเพียง 5,290 บาท พร้อม 3 สีให้เลือกสรร 

ได้แก่ สีเขียว (Mint Green) สีขาว (Morning White) และสีดำา (Midnight 

Black) มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ ไซส์ S/M เหมาะกับข้อมือที่มีขนาดระหว่าง

ขนาด 122–188 มม. และไซส์ L เหมาะกับข้อมือที่มีขนาดระหว่างขนาด 

148–228 มม. ด้วยจุดเด่นของงานดีไซน์และนวัตกรรมด้านสุขภาพจากการ์มิน 

VIVOSMART 5 จึงเป็นอีกตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างคุ้มค่า.

นช่วงที่ผ่านมา การ์ท                                

เนอร์ อิงค์ ได้มีการ

เผย 10 แนวโน้ม

เทคโนโลยีที่มีความ

สำาคัญต่อผู้นำาองค์กรภาค

รัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางเร่ง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัลและลดความเสี่ยงจาก

เหตุหยุดชะงักในปี 2565 โดย

อาเธอร์ มิโคเลต์ ผู้อำานวย

การฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์  

กล่าวว่า “ผู้บริหารไอทีของ

ภาครัฐและภาคเอกชนจำาเป็น

ต้องเร่งการนำาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องหลังเผชิญความยุ่งยากช่วง

ต้นของการระบาดใหญ่”

องค์กรรัฐยุคใหม่แบบแยกส่วน

ภายในปี 2567 คำาขอสำาหรับข้อเสนอ (Request 

For Proposals หรือ RFPs) ด้านระบบไอทีของหน่วยงาน

รัฐมากกว่า 25% จะต้องการโซลูชันระดับสถาปัตยกรรม

และมีใบอนุญาตแปรผัน (variable licensing) ที่สนับสนุน

การทำางานแบบแยกส่วน แนวทางการทำางานแบบแยก

ส่วน (Composability) ช่วยให้รัฐบาลต่างๆ มุ่งความ

สำาคัญไปที่บริการสาธารณะสำาหรับภาคประชาชน

มากกว่าความถี่ในการใช้การทำางานแบบไซโล

ความปลอดภัยปรับเปลี่ยนได้

ในปี  2568 การ์ทเนอร์คาดว่า 75% ของผู้บริหาร

ไอทีในภาครัฐจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการ

รักษาความปลอดภัยนอกแผนกไอที ประกอบด้วยความ

ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้านการดำาเนินงาน

รวมถึงเทคโนโลยีที่มีความสำาคัญต่อเป้าหมายองค์กร ซึ่ง

การขาดโปรแกรมเรียนรู้ฝึกอบรม รวม

ถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ที่ยังมีอยู่ทั่วทั้งองค์กร และทีม

จัดหาบุคลากรไอที ล้วนเป็นสิ่งขัดขวาง

การตอบสนององค์กรต่อภัยคุกคามด้าน

ความปลอดภัย ผู้บริหารไอทีต้องจัดการ

กับองค์ประกอบสำาคัญมาก นั่นก็คือ 

“บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย

ทางไซเบอร์”

ระบุอัตลักษณ์ดิจิทัลผ่านระบบ

นิเวศ

การ์ทเนอร์คาดว่า ภายในปี 

2567 อย่างน้อย 1 ใน 3 ของหน่วย

งานภาครัฐระดับประเทศและครึ่งหนึ่ง

ของรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาจะใช้

กระเป๋าเงินเพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล

ผ่านโทรศัพท์มือถือกับภาคประชาชน 

แต่ยังมีส่วนน้อยที่ทำางานร่วมกันได้

กับภาคส่วนอื่นๆ และข้ามเขตรัฐได้ ขอบเขตและความ

ท้าทายของการระบุอัตลักษณ์บุคคลแบบดิจิทัลกำาลังขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว ตามที่รัฐบาลต่างๆ กำาลังพิจารณาถึงรูป

แบบการพิสูจน์ตัวตน เทรนด์การเข้าถึงและระบุตัวตน

ด้วยตนเอง กระเป๋าเงินระบุตัวตน หรือการระบุตัวตนโดย

องค์กรและวัตถุอื่นๆ และการระบุอัตลักษณ์ผ่านระบบ

นิเวศหลากหลายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำานวยความ

สะดวกการเข้าถึงบริการต่างๆ

ประสบการณ์ภาพรวม

การ์ทเนอร์คาดว่า ภายในปี 2566 รัฐบาลส่วน

ใหญ่ที่ยังไม่มีกลยุทธ์ Total Experience (หรือ TX) นั้นจะ

ล้มเหลวกับการพัฒนาบริการต่างๆ ไปสู่ดิจิทัล โดย TX 

เป็นแนวทางสำาคัญของภาครัฐเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การ

บริหารทีมงานที่มีความสามารถ และช่วยพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลให้แข็งแกร่งขึ้นในองค์กรต่างๆ ขณะเดียวกันยัง

ช่วยปรับปรุงการให้บริการภาคประชาชน ดังนั้น หาก

องค์กรรัฐขาดกลยุทธ์ TX จะส่งผลให้การบริการสะดุด 

เกิดปัญหาล่าช้า และประชาชนได้รับประสบการณ์ไม่ดี

เมื่อมีคนใช้บริการจำานวนมาก

ทุกอย่างคือบริการ (Anything as a Service 

หรือ XaaS)

การ์ทเนอร์คาดว่าในอีกสามปีข้างหน้า 95% ของ

การลงทุนไอทีใหม่ๆ จากหน่วยงานภาครัฐจะเน้นโซลูชัน

ที่เกี่ยวข้องกับ XaaS โดยแนวทาง XaaS ประกอบไปด้วย

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและบริการซอฟต์แวร์ รวมถึง

บริการบนระบบคลาวด์ในรูปแบบสมัครสมาชิก

10เทรนด์เทคโนโลยีติดสปีดกิจการภาครัฐ

10เทรนด์เทคโนโลยี

เปิดยอดขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐ ‘กูเกิล’ มาแรง

Canalys รายงานยอดขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐอเมริกาประจำาไตรมาส 1/2022 

พบว่าภาพรวมมียอดขายราว 39 ล้านเครื่อง เติบโตขึ้น 3.7% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีที่แล้ว โดยมี 2 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แอปเปิลมียอดขาย 16.9 ล้านเครื่อง 

เพิ่ม 3 ล้านเครื่อง คิดเป็นสัดส่วน 19% และครองตลาดสมาร์ทโฟนได้เกินครึ่งคือ 

51% อันดับ 2 ซัมซุง ยอดขาย 10.5 ล้านเครื่อง  ส่วนแบ่ง 21% อันดับสามเป็นของ 

Lenovo/Motorola ที่

ทำายอดขายได้ 4 ล้าน

เครื่อง  เติบโต 56% 

แต่ที่น่าจับตาคือ กูเกิล

เริ่มประสบความสำาเร็จ

ในตลาดสมาร์ทโฟน

สหรัฐ โดยมียอดขายโต 

380% จาก 0.2 ล้าน

เครื่อง เป็น 1.2 ล้าน

เครื่อง ขึ้นมาติดอันดับ 

เร่งปรับปรุงระบบเดิมให้ทันสมัย

เมื่อการระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้น ระบบเดิมหลักของ

ธุรกิจไม่สามารถรับมือกับปริมาณความต้องการบริการที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารไอทีจำาเป็นต้องปรับปรุง

และพัฒนาระบบเดิมให้มีความทันสมัยเป็นประจำา และ

ไม่มองว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียว หากระบบหลักไม่

ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย การที่จะพาธุรกิจ 

“กลับคืนสู่สภาวะปกติ” จะล่าช้าออกไปอีก เนื่องด้วย 

COVID-19 สายพันธุ์ต่างๆ ยังสร้างผลกระทบต่อธุรกิจทั่ว

ทั้งโลก

งานสังคมสงเคราะห์คือบริการ

งานสังคมสงเคราะห์ (หรือ Case work) เป็น

รูปแบบการทำางานของภาครัฐที่มีความเป็นสากล โดย

ลักษณะการทำางานแบบ CMaaS สามารถสร้างความ

คล่องตัวแก่หน่วยงานหรือสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของภาครัฐได้ โดยยึดหลักการและแนวทางการดำาเนิน

งานแบบแยกส่วน เพื่อทดแทนระบบการจัดการงาน

สังคมสงเคราะห์แบบเดิมๆ 

ด้วยผลิตภัณฑ์สำาหรับจัดการ

งานสังคมสงเคราะห์

ไฮเปอร์ออโตเมชั่น 

(Hyperautomation)

จากข้อมูลของการ์ท

เนอร์ อีก 3 ปีข้างหน้า 75% 

ของรัฐบาลจะริเริ่มโครงการ

ไฮเปอร์ออโตเมชั่นในองค์กร

อย่างน้อย 3 โครงการที่เปิด

ตัวสำาเร็จหรืออยู่ระหว่าง

ดำาเนินงาน โดยระบบไฮเปอร์

ออโตเมชั่นนอกจากช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเชื่่อมต่อใน

บริการสาธารณะแล้ว ยังเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้หน่วยงานรัฐ

ในโครงการใหม่ๆ ที่ให้ความ

สำาคัญกับกระบวนการแบบ 

end-to-end ไม่ใช่แค่ใช้สร้างระบบอัตโนมัติในงานแบบไซโล

ตัดสินใจอัจฉริยะ

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ.2567 60% 

ของรัฐบาลมีเป้าหมายลงทุนด้านเอไอและการวิเคราะห์

ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการ

ดำาเนินงานและผลลัพธ์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ โดยการ

วางแผนและการตัดสินใจควรมีการคาดการณ์เชิงรุกมาก

ขึ้น และการใช้เทคโนโลยี AI, การวิเคราะห์ ระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อลดต้นทุนลงอย่างมี

นัยสำาคัญเนื่องจากการนำามาปรับใช้ล่าช้า โดยจุดมุ่งหมาย

คือเพื่อทำาให้บริการภาครัฐสามารถตอบสนองและส่งมอบ

ได้ทันเวลา

การแบ่งปันข้อมูลเป็นโปรแกรม

การแบ่งปันข้อมูล (Data sharing) ในหน่วยงาน

ภาครัฐมักเป็นกรณีเฉพาะ ซึ่งมักเกิดจากเหตุการณ์ที่มี

รายละเอียดมาก แต่ในทางกลับกัน การแบ่งปันข้อมูล

เป็นโปรแกรม เป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบและ

สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม เพื่อนำาข้อมูล

กลับมาใช้และสร้างนวัตกรรมการบริการ

การ์ทเนอร์คาดว่าภายในปี 2566 องค์กรที่

สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า

คู่แข่งส่วนใหญ่หากวัดมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการแบ่งส่วนการใช้ข้อมูล

เป็นการใช้ข้อมูลซ้ำาเพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ผู้

บริหารไอทีของภาครัฐต้องเป็นผู้นำาในการเปิดใช้งานการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนี้.

  

• กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำาการให้บริการไอที

โซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้า

โครงการ Code Their Dreams ชูโปรเจ็กต์ใหม่ 

โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะ

ครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เตรียมพร้อมส่งต่อ

องค์ความรู้ด้านการโค้ดดิ้ง โปรแกรมมิ่งอย่างง่าย ใน

ชั้นเรียนจริงกว่า 20 โรงเรียน พร้อมสนับสนุนทักษะ

ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทย เปิดหลักสูตร

พร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา

ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้สนใจติดตามความ

เคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : Facebook 

: Code Their Dreams https://www.facebook.com/

codetheirdreams

• สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เดินหน้าโครงการ ETDA Launchpad 2022 

สำาหรับเดือนพฤษภาคม ผู้ประกอบการจะได้พบกับงาน 

“Data-Driven Marketing in Action: เร่งเครื่องการ

ตลาดยุคใหม่ด้วยข้อมูล สร้างโอกาสให้เหนือคู่แข่ง” ใน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้

ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มรีเทลและอี-คอมเมิร์ซ ได้

พบกับการ Workshop การใช้เครื่องมือการตลาดยุค

ใหม่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ที่จะได้ลองทำาจริงไป

กับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของนวัตกรรม สำาหรับใครที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนสำารองที่นั่งได้ก่อนใครที่ https://

rise-global.typeform.com/WS25May หรือติดตาม

รายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ  ETDA 

Thailand

• กลุ่มทรู นำาโดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์

วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) นำาโดย นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 

กรรมการผู้อำานวยการ นำานวัตกรรมดิจิทัลยกระดับ

โครงการที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ Smart Residence 

ประเดิมโครงการบ้านพักตากอากาศ ปรีชา เขาใหญ่-

ปากช่อง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบสมาร์ทท่ามกลาง

ธรรมชาติ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ดิจิทัลให้พักผ่อนอย่างมี

ความสุข สร้างประสบการณ์พักอาศัยที่โดดเด่นและ

แตกต่าง ตอบสนองความสุขของการอยู่อาศัย เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) โหมกระแสหู

ฟังไร้สาย (TWS) ที่ยอดการจัดส่งทั่วโลกในปีที่ผ่านมา

ขยายตัวอย่างโดดเด่นที่ 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ซึ่งหูฟังไร้สายกลุ่มราคาไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ มี

ยอดการจัดส่งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ครองสัดส่วน 36% 

ของยอดการจัดส่งทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยหัวเว่ย

และ Shopee พร้อมให้ลูกค้าชาวไทยได้เป็นเจ้าของ

หูฟังไร้สายที่คุณภาพดีในราคาเข้าถึงได้กับ HUAWEI 

FreeBuds SE หูฟังไร้สายดีไซน์ใหม่แบบกึ่งอินเอียร์

ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆ ร้อนๆ ในสัปดาห์นี้ ด้วยโปรดียืน 1 

เพียงพรีออเดอร์ผ่าน Shopee ที่ราคาแค่ 1,099 บาท 

จากราคาปกติ 1,899 บาท ใครที่กำาลังมองหาหูฟัง

ไร้สายคุณภาพดีในราคาโดนๆ แบบนี้ บอกเลยว่าช้า

อดหมดสิทธ์ิ เพราะโปรโมช่ันน้ีสำาหรับช่วงพรีออเดอร์

ระหว่างวันน้ี-27 พฤษภาคม 2565 สำาหรับการส่ังซ้ือผ่าน

ร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยบน Shopee Mall.

5 ของแบรนด์สมาร์ทโฟนสหรัฐได้แล้ว และ Canalys มองว่ากูเกิลจะใช้ โมเมนตัมนี้

ดัน Pixel 6a และ Pixel 7 ทำาตลาดต่อไปในปีนี้

แคนาดาแบนการใช้อุปกรณ์ 5G ของ Huawei

แคนาดาประกาศแบนการใช้อุปกรณ์ 5G ของ Huawei และ ZTE โดยอ้างเรื่อง

มาตรการความปลอดภัยของประเทศ องค์กรใดๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมของ 2 

แบรนด์นี้จะต้องถอดการติดตั้ง อุปกรณ์ 5G ต้องถอดการติดตั้งภายในเดือน มิ.ย.2024 

ส่วนอุปกรณ์ 4G ต้องถอดการติดตั้งภายในปี 2027 ทั้งนี้ แคนาดานับเป็นประเทศ

ที่ 5 ที่ประกาศแบนอุปกรณ์ โทรคมนาคมของประเทศจีน ตามหลังสหรัฐอเมริกา, 

อังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่สำาคัญแคนาดาเคยให้ความร่วมมือกับทางการ

สหรัฐอเมริกาในการจับกุม Meng Wanzhou ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Huawei 

และทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มมีปัญหา

ยอดสมาชิก Netflix ยกเลิกบริการเพิ่มมากขึ้น

The Information เว็บข่าวไอที อ้างรายงานการสำารวจข้อมูลจากบริษัท 

Antenna ระบุว่า สมาชิก Netflix ยกเลิกบริการในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจากผล

สำารวจพบว่า การยกเลิกสมาชิกในไตรมาส 1/2022 มีจำานวน 3.6 ล้านราย เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสก่อนๆ หน้าที่เฉลี่ยอยู่ราว 2.4-2.6 ล้านรายต่อไตรมาส พร้อมกันนี้ยังพบ

สัดส่วนของสมาชิกที่สมัครมานานๆ แล้วยกเลิก เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วย โดยสัดส่วน

สมาชิกที่อยู่มานานเกิน 3 ปีแล้วยกเลิก เพิ่มสูงจาก 5% ในไตรมาส 1/2020 มาเป็น 

10% ในไตรมาส 1/2021 และเพิ่มเป็น 13% ในไตรมาส 1/2022 ซึ่งถือเป็นสัญญาณ

ไม่ดีนัก ทั้งนี้  Antenna ประเมินว่าการยกเลิกสมาชิก Netflix มีผลมาจากทั้งสตรีมมิง

คู่แข่งที่เพิ่มจำานวนขึ้น ในขณะที่หนังหรือซีรีส์ออริจินัลของ Netflix ก็ไม่ประสบความ

สำาเร็จเสมอไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่อง Netflix ขึ้นราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ไอที6
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ดี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ต้องการ

เป็นมันหวานญี่ปุ่น Specialist ที่ทำาตั้งแต่ต้นน้ำา

จนถึงปลายน้ำา มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งของสด

และของแปรรูป รวมถึงเร็วๆ นี้เราจะเปิด

ตัว Shi-tori Cafe ที่เป็น Cafe มันหวานญี่ปุ่น 

มีทั้งขนมและเครื่องดื่มที่ทำาจากมันหวาน

ญี่ปุ่น ต้องการขยายกิจการให้สินค้าของเรา

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัว Shi-tori 

Chips เป็นหน่ึงในสินค้าของฝากท่ีคนนึกถึงเป็น                                    

อย่างแรก และสิ่งสำาคัญคือ เราต้องสู้ ปรับ

เปลี่ยน ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และไปให้ถึง

เป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง นั่นเป็น                       

คติที่จะนำาพาองค์กรบรรลุแผนที่วางไว้” วิภาวี 

กล่าว. 

ากความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท วัชมนฟู้ด 

จำากัด ผู้นำาเข้าและขายส่งรายใหญ่สุดในประเทศไทย 

จึงได้ทำาการต่อยอดเพื่อมาจัดตั้งบริษัท เฟรช ลีฟวิ่ง 

จำากัด ขึ้นมา โดยจะให้ความสำาคัญกับการมองหาธุรกิจ

ใหม่มาเสริมความแข็งแกร่ง รวมถึงช่องทางในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ

ควบคู่กันไป ผ่านการนำาทัพของ นางสาววิภาวี วัชรากร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช ลีฟวิ่ง จำากัด นั่นเอง

จุดแข็งของบริษัท เฟรช ลีฟวิ่ง ในปัจจุบันคือ การ

สร้างแบรนด์ เราได้สร้างแบรนด์มันหวานญี่ปุ่น ที่ถือได้

ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆ โดยแบรนด ์Shi-

tori คือแบรนด์อันดับ 1 ของมันหวานญี่ปุ่นในประเทศไทย เรา

เติบโตมาในช่วงเวลาแค่ 1 ปี จากปีแรกที่เราขายหลักหมื่นกิโลกรัม 

แต่ในปีที่ 2 เราขายมากกว่า 1 ล้านกิโลกรัม” วิภาว ีเริ่มเล่า 

จากผลตอบรับที่ดีข้างต้น ทำาให้แบรนด์ Shi-

tori จะทำาการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสจาก

ความนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของคนไทย ซึ่งการรับ

ประทานมันหวานญี่ปุ่นที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ 

ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดของประสบการณ์ที่ต้องไปสัมผัสจากประเทศ

ต้นกำาเนิด ในขณะที่ตลาดมันหวานญี่ปุ่นในประเทศไทยยังเป็น

ตลาดที่เล็ก แต่กลับเป็นพืชผลที่มีราคาสูง ทางเฟรช ลีฟวิ่ง จึงถือ

โอกาสนำาเข้ามันหวานญี่ปุ่นจากเมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น มา

จำาหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาที่จับต้องได้  

วิภาว ีระบุว่า แนวโน้มการบริโภคมัน

หวานญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เติบโตขึ้น

ทุกปีกว่าเท่าตัว คือ 112% ในปีสองปี

ก่อน และเติบโตขึ้น 63% ในปี 2564 

ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์การ

เติบโตของมูลค่าตลาดขนมผักผลไม้

ทอดกรอบว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

ถึง 7.3% ในอีก 6 ปีข้างหน้า ยิ่งไป

กว่านั้น แบรนด์ Shi-tori Chips เกิด

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นที่จะ

สร้าง Brand Value ให้แก ่Shi-

tori และเป็นการเพ่ิมคุณค่า

แก่วัตถุดิบที่มีอยู่เดิม                      

ให้กลายเป็น

ผลิตภัณฑ์มัน

หวานญี่ปุ่นทอดอบ

กรอบ สู่ตลาดขนม

ขบเคี้ยวซึ่งนับว่า

เป็นตลาดที่ใหญ่

และมีมูลค่าสูง

กว่า 10,000 ล้าน

บาท และเป็น

ทางเลือกใหม่

ของผู้ที่รักการ

รับประทานขนม

อีกด้วย  

โดย

เฟรช ลีฟวิ่ง ได้

ตั้งกลุ่มเป้าหมาย

ของ Shi-tori 

Chips โดยมุ่งเน้น 

กลุ่มบีขึ้นไป ที่เน้น

ให้ความสำาคัญกับ

รสชาติและคุณภาพ 

รวมถึงใส่ใจเรื่อง

สุขภาพ โดยแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 

Shi-Tori Fan เป็นการต่อย

อดจากฐานผู้บริโภคดั้งเดิม 

ที่มีความนิยมต่อมันหวาน                                  

ญี่ปุ่น Shi-tori ของเฟรช 

ลีฟวิ่ง ซึ่งเป็นแบรนด์

อันดับ 1 ในตลาดมันหวาน

ญี่ปุ่นในประเทศไทย กลุ่ม

ที่ 2 Sweet Potato Fan คือกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมรับ  

ประทานมันหวานญี่ปุ่นอยู่แล้ว โดยเฟรช ลีฟวิ่ง 

เล็งเห็นว่า Shi-tori Chips จะเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้

บริโภคกลุ่มนี้ ที่ยังคงรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมัน

หวานญี่ปุ่น และกลุ่มที่ 3 Snack Lover เป็นกลุ่ม 

ที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นอาหาร

ว่าง และมองหาประสบการณ์จากการบริโภค

สินค้าใหม่  

นอกจากนี้  เธอยังตั้งเป้ายอดการ                                          

จำาหน่าย Shi-tori Chips ในปีแรกของการเปิด 

ตัว 50 ล้านบาท โดยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการ

ขายด้วยกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์

เพื่อสร้าง Brand 

Awareness   

ให้ Shi-tori Chips                             

เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย ด้วย

การบูรณาการ

การสื่อสารในทุก

ช่องทาง ทั้งทางออฟ

ไลน์และออนไลน์ พร้อมกับ

เลือก เก้า-นพเก้า เดชาพัฒน

คุณ นักแสดงหนุ่มมากความ

สามารถ มาร่วมงานกับ Shi-tori 

Chips ในฐานะพรีเซนเตอร์อีก 

ด้วย  

เราต้องการสร้างสรรค์สินค้าที่
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7เศรษฐกิจ

ลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาเกินกว่าครึ่ง 

หนึ่งของ 4 ปี ตามรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางความไม่

พอใจของฝ่ายแค้นที่มีความมุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาล 

เพราะมีภาระที่สำาคัญที่จะต้องมีอำานาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดถึงจะทำาได้ แต่แล้วยุทธศาสตร์การแตกแบงก์พัน

เป็นแบงก์ย่อยเพื่อจะให้ได้จำานวน ส.ส.พึงมีให้มากที่สุดเท่า

ที่จะมากได้ กลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ทำาให้แกนนำา

ของพรรคไม่สามารถเข้าสภาได้แม้แต่คนเดียว ต้องทำางาน

การเมืองอยู่นอกสภา ไม่ว่าสมาชิกพรรคในสภาหรือนอกสภา 

จะทำางานการเมืองด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ จะต้องล้มพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้พ้นจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนขั้วอำานาจ แต่ความ

พยายามท่ีผ่านมาไม่เป็นผล กลายเป็นการทำางานการเมืองท่ี

ไม่มีคุณภาพ เหมือนคนเมาหมัด หรือเหมือนคนท่ีมีความแค้น

ครอบงำาจนคิดถึงยุทธศาสตร์การทำางานการเมืองท่ีมีคุณภาพ

เอาชนะใจประชาชนไม่ได้ ย่ิงทำาก็ย่ิงแย่ ความพยายามสร้าง

เรื่อง สร้างวาทกรรมมาด่าทอต่อว่า ด้อยค่าพลเอกประยุทธ์ไม่

ได้ผล เพราะไม่มีความจริงเชิงประจักษ์สนับสนุนให้น่าเชื่อถือ

ทุกครั้งที่มีการเปิดสภา ก็จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้

วางใจนายกรัฐมนตรี แบบลงคะแนนบ้าง ไม่ลงคะแนนบ้าง 

ทุกครั้งที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี พวกเขา

ก็จะพูดเสียงดังฟังชัดว่าเขามีข้อมูลเด็ดที่จะล้มนายกรัฐมนตรี

ได้ แต่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่สำาหรับประชาชนที่

ติดตามข่าวสารทางการเมืองมาโดยตลอด สิ่งที่พวกเขานำา

เอามาพูดก็มักจะเป็นข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชน และปรากฏ

ในสื่อออนไลน์ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้ตื่นเต้น ที่สำาคัญก็คือเต็ม

ไปด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง พวกเขาไม่สามารถ

หาความจริงเชิงประจักษ์ในการเล่นงานรัฐบาล มิหนำาซ้ำา

นายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจนและ

แหลมคมมากกว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายท่ีพยายามจะล้มนายกฯ ให้

ได้ ส่ิงท่ีประชาชนได้ยินคือวาทกรรมด่านายกรัฐมนตรีว่าเป็นคน

เลวบ้าง เป็นคนโง่บ้าง เป็นต้นตอของปัญหาบ้านเมืองบ้าง ไม่ว่า

จะมีการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเรื่องอะไร พวกเขาก็จะจบด้วย

ประโยคสุดท้ายว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออก ปานประหน่ึง

ว่า ถ้าหากพลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว 

ปัญหาต่างๆ ของประเทศจะมลายหายไปอย่างหมดส้ิน

วาทกรรมที่เป็นข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีนั้น หลาย

อย่างเป็นเรื่องที่สวนกับความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด อย่าง

เช่น เรื่องการโกง การทุจริต การคอร์รัปชัน มีแต่ข้อกล่าวหา 

แต่ไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดนายกรัฐมนตรีได้ เรื่อง

การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็กล่าวหาว่า

รัฐบาลล้มเหลว ทั้งที่ต่างประเทศชื่นชมการแก้ปัญหาเรื่องโค

วิด-19 ของประเทศไทย และเชิญชวนให้ประเทศอื่นๆ เอา

แนวทางการทำางานของประเทศไทยเป็นแบบอย่าง เรื่อง

การแก้ปัญหาของแพง ก็กล่าวหาเหมือนประหนึ่งว่านายก

รัฐมนตรีเป็นคนทำาให้ของแพง โดยไม่สนใจว่ามีปัจจัยใน

บริบทที่เราไม่อาจควบคุมได้ที่ทำาให้ของแพง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งราคาน้ำามัน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ก็พูดจากล่าวหา

เหมือนประหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจ

เลย เป็นคนโง่ ทั้งๆ ที่แนวทางการฟื้นเศรษฐกิจของนายก

รัฐมนตรีท่ีเอาเรื่องการท่องเท่ียวนำาหน้าน้ัน กำาลังได้ผลลัพธ์

เป็นอย่างดี แต่พวกเขาก็ไม่ให้ความสำาคัญกับผลงานดังกล่าวน้ี

ขณะน้ีนายใหญ่ออกมาแสดงบทบาทว่าตนเองเป็นคน

เก่ง สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ มองว่านายกรัฐมนตรี

เป็นทหาร เป็นคนแคบ ไม่อาจจะแก้ปัญหาของประเทศได้ 

พฤติกรรมของนายใหญ่ทำาตัวเป็นเจ้าของคอกท่ีเป็นผู้นำาการ

ตำาหนินายกรัฐมนตรี ตำาหนิการทำางานของรัฐบาล แล้วสมาชิก

ในคอกก็จะออกมาพูดจาเป็นเสียงสะท้อนของนายใหญ่ ตอนน้ี

พยายามท่ีจะดึงสาวกท่ีเคยชื่นชมให้กลับมาภักดีกับพรรคของ

ตน ท่ีทำาเช่นน้ีก็เพราะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีทำาให้สาวกในอดีต

ท่ีหูตาสว่างเปล่ียนใจกันมาก ทำาให้เราได้พบกับปรากฏการณ์

เลือดไหลออก ท้ังคนท่ีเคยเป็นสมาชิกพรรคท่ีจะลงสมัครรับ

เลือกต้ังเป็น ส.ส. และประชาชนท่ีเคยเป็นหัวคะแนน บัดน้ี

พวกเขารู้ทันแล้วว่าท่ีผ่านมาน้ันพวกเขาถูกหลอกอย่างไร และ

พวกเขาจะไม่ถูกหลอกอีกต่อไป แม้แต่แกนนำาของพรรคน้ีและ

เป็นคนสำาคัญของพรรค ก็ยังไม่อาจจะอยู่ต่อได้ ต้องออกไปต้ัง

พรรคใหม่ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีทำาให้นายใหญ่และสมาชิกใน

คอกจะต้องออกมาทำากิจกรรมต่างๆ กันมากข้ึน ถ่ีข้ึน

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีของไทยเวลาน้ีเป็นกระ

ท้อน ย่ิงทุบย่ิงหวาน เมื่อฝ่ายท่ีจ้องล้มกล่าวหานายกรัฐมนตรี

เรื่องอันใด ท่านก็สามารถช้ีแจงได้ชัดเจน แก้ข้อกล่าวหาได้

อย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากตัวท่านเองจะช้ีแจงได้แล้ว คนท่ี

ชื่นชมนายกรัฐมนตรีเห็นผลงานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหา

ให้ประเทศชาติ และการพัฒนาสร้างความเจริญทางด้านต่างๆ 

มากมาย ต่างก็พากันยกย่องสรรเสริญ ไม่ใช่การยกยอปอป้ัน

แบบคนสอพลอ แต่เป็นคนท่ีช่วยกันนำาเอาผลงานเชิงประจักษ์

ของนายกรัฐมนตรีออกมาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ ความพึง

พอใจท่ีประชาชนมีต่อนายกรัฐมนตรีในเวลาน้ี ส่วนหน่ึงมาจาก

การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการนำาเสนอของนายกรัฐมนตรี

และคณะทำางานของท่าน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ต่างๆ ของรัฐ สื่อมวลชนท้ัง offline และ online รวมท้ังปัจเจก

ผู้ท่ีชื่นชมผลงานของนายกรัฐมนตรีท่ีช่วยกันนำาเสนอผลงาน

ของนายกรัฐมนตรีใน online page ของตนเอง ผลลัพธ์ท่ีเกิด

ข้ึนก็คือฝ่ายท่ีต้องการล้มหรือไล่นายกรัฐมนตรีไม่มีแนวร่วมท่ี

มากพอ นอกจากพวกเขาจะไม่เป็นแนวร่วมกับฝ่ายท่ีต้องการ

ล้มนายกรัฐมนตรีแล้ว พวกเขายังมองว่านักการเมืองฝ่ังตรง

กันข้ามกับรัฐบาลทำางานไม่มีคุณภาพ พวกเขาไม่ได้ทำางานเพื่อ

ประชาชน แต่ทำางานเพื่อสนองความต้องการของนายใหญ่

และอำานาจทางการเมืองของพวกเขามากกว่า ในขณะท่ีฝ่าย

ตรงกันข้ามกับรัฐบาลพยายามจะล้มนายกรัฐมนตรีเพื่อเปล่ียน

ข้ัวอำานาจ นายกรัฐมนตรีกลับต้ังหน้าต้ังตาทำางาน มีผลงาน

มากมาย กลายเป็นกระท้อนท่ีย่ิงทุบย่ิงหวาน ฝ่ายตรงกันข้าม

รัฐบาลจะเหนื่อยเปล่านะคะ.

 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

กระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวาน

พ
จ

ารดูแลรักษา ‘น้ำา’ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง

ช่วยกันดูแล ปกป้อง รักษาน้ำา เพื่อให้เราและคนรุ่นหลัง

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำาได้อย่างย่ังยืน เพราะ ‘น้ำา’ คือส่ิงท่ีโอบ

อุ้มมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอีกมากมายมหาศาลบนโลกใบน้ี ‘โครงการ

มิตซุยกุ’ เชื่อว่า ‘เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่’ คือกำาลังสำาคัญท่ีจะ

ช่วยให้ภารกิจรักษ์น้ำาและส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนได้อย่างย่ังยืน 

ซึ่งการปลุกพลังจากคนกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาลงมือทำาเพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการจุดประกาย

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็น

ที่มาของภารกิจมอบองค์ความรู้และจุดประกายเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและน้ำาให้กับ ‘คุณครู’ จาก 18 โรงเรียน

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ 3 แหล่งน้ำาในจังหวัดระยอง ผ่านกิจกรรม 

‘เทรนด์ เดอะ เทรนเนอร์’ (Train the Trainers) ซึ่งเป็นภารกิจ

แรกของการดำาเนินโครงการมิตซุยกุ ปี 2 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

นางสาวณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโส

ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ 

แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า เล่าถึงที่มาของภารกิจ

แรกภายใต้ โครงการมิตซุยกุ ปี 2 ว่า “แนวคิดของโครงการมิต

ซุยกุ คือ ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ

อนุรักษ์น้ำาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน โดย

เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ ซึ่งนอกจากเด็กและเยาวชน

แล้ว ‘คุณครู’ ในสถานศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่มีความ

สำาคัญในการปลุกพลังรักษ์น้ำาให้กับเด็กๆ ในระยองได้  

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม Train the Trainers ชวน

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาหลากหลายกลุ่มสาระจากโรงเรียน

ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ 3 แหล่งน้ำาในจังหวัดระยอง มาเข้าร่วม

กิจกรรม ณ ชายหาดแหลมสน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือ จุดประกาย ‘คุณครู’ ให้ตระหนักและรับ

รู้ถึงปัญหาและความสำาคัญของน้ำาและธรรมชาติ นำาไปสู่การ 

‘ออกแบบห้องเรียนสิ่งแวดล้อม’ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแรง

บันดาลใจให้กับเด็กนักเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบที่เต็มไปด้วย

จิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะบอกต่อและผลักดันคนรอบ

ข้างให้หันมาดูแลแหล่งน้ำาและธรรมชาติในชุมชนของตนเอง”

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำานวยการสถาบันการเรียนรู้ของคน

ทุกวัยจังหวัดระยอง’ (RILA) เล่าว่า องค์ความรู้ที่คุณครูได้รับ

จะถูกนำาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ หรือ “ห้องเรียนสิ่ง

แวดล้อม” ในโครงการแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ 3 ชุ่มน้ำาเพื่อส่งต่อ

ให้กับเด็กนักเรียนและคนในพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา

ของสถาบัน RILA ที่ต้องการเป็นกลไกจังหวัดจัดการศึกษาด้วย

ตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงรุกในแง่การจัดการ

ศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองกับชีวิตจริง และความเป็นจริง

ของบริบทชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ผลักดันให้เกิดการเรียน

รู้เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคม

และจรรโลงโลกของเรา

คุณครูโบว์-ณัฐสุดา บุญหงษ์ คุณครูจากโรงเรียนชุมชนวัด

ตะเคียนงาม จังหวัดระยอง หนึ่งในคุณครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์แหล่งน้ำาที่หลากหลาย ผู้สอนไม่ได้บอกแค่เพียงปัญหาที่

เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำา แต่ยังให้ความรู้ที่จะมีส่วนช่วยในการเรียน

การสอนและถ่ายทอดต่อไปให้เด็กๆ ครูอยากจะนำาความรู้ที่ได้

ในวันนี้ ไปต่อยอด โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเด็กๆ ไม่ยึดติด

กับกรอบความคิดแบบเดิมๆ การเรียนรู้นอกห้องเรียน การได้

เรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่เขาได้เจออย่างต่อเนื่อง จะ

ทำาให้เกิดจิตสำานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติจนอยากลงมือทำา 

อยากอนุรักษ์น้ำาด้วยตัวเขาเอง.

ก

คืนสมดุลให้น้ำ�และโลก

ก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง

‘วิภ�วี วัชร�กร’

ยดึความซื่อสตัย์-สนิคา้คณุภาพ

นำาทัพธุรกิจสู่เป้าหมายและแข็งแกร่ง

‘วิภ�วี วัชร�กร’
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8 Life and City

รงงานรถไฟมักกะสันที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี 

เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์กิจการรถไฟไทย ความ

เชื่อต่อ ‘หลวงพ่อนาคปรก’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องเล่าลี้ลับ

ของรถจักรที่ชวนขนหัวลุก ซึ่งคนกรุงเทพฯ จะมีโอกาส

เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ พร้อมพิสูจน์ความเร้นลับ

ผ่านการจัดงาน “เทศกาลขนหัวลุก” ครั้งแรกของงานเทศกาล ที่

รวบรวมเรื่องราววัฒนธรรมไทยด้านความเชื่อความศรัทธา รวมทั้ง

เรื่องราวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภาคต่างๆ ของไทย กิจกรรมสุดยอด

พระเครื่อง พระกรุ พระยอดนิยม สินค้าแนวมูเตลู ยันของกิน ใน

เทศกาลยังเสริมความเชื่อ อย่างลูกชิ้นลงยันต์ ลวกด้วยน้ำาซุปปลุก

เสกผสมด้วยน้ำามนต์ 9 วัด และต้มด้วยหม้อลงยันต์มงคล 

“เทศกาลขนหัวลุก” จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พ.ค.2565 

เวลา 15.00-22.00 น. ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เนรมิตพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร 

รวมศาสตร์ความมูเตลูและตำานานลี้ลับ เรื่องผีๆ ชวนสยดสยองไว้

ในสถานที่เดียว 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

ททท. กล่าวว่า ททท.หยิบเรื่องความเชื่อมาเป็นธีมจัดเทศกาล 

เพราะตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์และวัน

หยุดยาว ส่วนใหญ่นิยมเส้นทางสายบุญ สายศรัทธา  

สายมู มีอัตราการจองห้องพักสูงที่สุด บวกกับคนไทย

เจอโควิดมา 3 ปี เรื่องของศรัทธาความเชื่อ

ทำาให้เรามีพลังต่อสู้มากขึ้น นำามาสู่การครี

เอตเทศกาลตลาดวัฒนธรรมไทยด้านความ

เชื่อ ททท.คัดเลือกโรงงานรถไฟมักกะสัน 

พื้นที่มีเรื่องเล่า จัดกิจกรรมรวมเรื่องราว

ความเชื่อ  ความศรัทธา องค์ความรู้ที่

สืบทอดจากบรรพบุรุษ มาต่อยอดกิจกรรม

ที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน ใช้ชื่อว่า 

“เทศกาลขนหัวลุก”

“สังคมไทยอยู่คู่กับความ

เชื่อ ความศรัทธา โดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติ

ใด เทศกาลจะสร้างสีสัน

บรรยากาศการจัดงาน

ในรูปแบบเมืองศิลปะ 

หรือ Art City นำาเสนอ

ศิลปะแสงเสียงด้วย

อุปกรณ์และเทคนิคสื่อ

ผสมสมัยใหม่ เพื่อให้

เป็นงานที่สนุก ตื่นเต้น 

สวยงาม ผสมผสาน

ความทันสมัย เน้น

สร้างความประทับใจนำา

สู่การท่องเที่ยวยังแหล่ง

ต้นทาง และเชื่อมโยงไปแหล่ง

ท่องเที่ยวสายมูทั่วทุกภูมิภาค” 

ฐาปนีย์กล่าว 

เจ้าบ้านที่เปิดพื้นที่โรงงาน

แห่งนี้ รฟท.มีโครงการพัฒนาเป็นมิวเซียม แต่งบประมาณถูดตัด

ไปเพราะโควิด นอกจากนี้ มีโรงเก็บรถไฟประวัติศาสตร์ โรงงาน

มักกะสัน จัดแสดงรถจักรไอน้ำาที่ใหญ่ที่สุด จนถึงรถจักรเลขที่ 7 

หรือรถจักรขนฟืนขนาดเล็กที่สุด เคยใช้งานแขวงนครราชสีมา 

อุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินรถไฟ เช่น ตู้เก็บแบบงานซ่อม โคมไฟ

สัญญาณ เครื่องทางสะดวกเพื่อขอทาง   ของทุกชิ้นมีเรื่องเล่า หา

ชมยาก

“มาถึงโรงงานมักกะสันต้องมากราบหลวงพ่อนาคปรก มี

ประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้มากับรถฟืนสมัยสงครามโลก นาย

ช่างพบก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่โรงงาน เดิมเป็นศาลไม้เล็กก่อน

ปรับปรุงสร้างศาลขนาดใหญ่ คนรถไฟและชุมชนเคารพสักการะ 

ขอพรมักสมความปรารถนา ส่วนสายวิญญาณที่นี่มีเรื่องผี เพราะ

ซ่อมรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต พนักงานได้พบสิ่งลี้ลับ” นาย

ก่อพงษ์ชวนมาพิสูจน์

สำาหรับ “เทศกาลขนหัวลุก” แบ่งพื้นที่เป็น 9 สาย ได้แก่ 

สายบูชา จัดแสดงนิทรรศการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทย 5 

ภูมิภาค และกิจกรรมการประมูลพระนาคปรกจำาลองของการรถ

ไฟฯ การออกร้านให้เช่าบูชาพระเครื่องจากภาคต่างๆ ร้านพระกรุ 

ร้านพระเหรียญ ร้านพระบูชา ร้านพระยอดนิยม ร้านพระใหม่มา

แรง  ร้านเครื่องรางของขลัง  

สายเสริม เปิดพื้นที่สำาหรับเสริมความเป็นสิริมงคล โชค

ชะตา มีกิจกรรมดูฮวงจุ้ย ดูดวงด้วยตัวเลข ลายมือ ดวงชะตาราศี 

สัมผัส ไพ่ ใบไม้ จำาหน่ายต้นไม้มงคล ศาลพระภูมิ สังฆภัณฑ์ ร้าน

เครื่องประดับมู สายอาสา พื้นที่ทำากิจกรรมและนิทรรศการ โดย

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์และมูลนิธิร่วมกตัญญู สามารถร่วม

ทำาบุญกับทั้ง 2 มูลนิธิได้ด้วย   

สายเพลิน สนุกสนานกับกิจกรรมงานวัดแบบดั้งเดิม ทั้ง

ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนจุกน้ำาปลา ปาลูกโป่ง สาวน้อยตกน้ำา ถ้าใคร

แต่งผีมา เล่นเครื่องเล่นฟรีอีกด้วย สายบุญ ร่วมทำาบุญ สวดมนต์ 

ฟังเทศน์ จากพระภิกษุวัดดิสหงษาราม หรือวัดมักกะสัน  ขอพร

จากหลวงพ่อนาคปรก

สายสยอง สาธิตการละเล่นชวนสยองและการเล่าเรื่อง

ลี้ลับต่างๆ อาทิ  กิจกรรมเปิดตำานานลี้ลับ 10 ที่เที่ยวไทย เช่น 

พระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม จ.สุโขทัย  ผีจ้างหนัง ตำานานพญานาค 

คำาชะโนด จ.อุดรธานี ตำานานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์ ท่าเตียน 

กรุงเทพฯ ตำานานพญากอบ ถ้ำาเล เขากอบ จ.ตรัง ฟังตำานานนาง

ตะเคียง สาธิตการเล่นผีถ้วยแก้ว กิจกรรมทางผีผ่าน 33 เมตรวัด

ใจสุดสยองในบรรยากาศบ้านผีสิง กลุ่ม 3 คน ตะเกียง 1 ดวง วัด

ว่าจิตแข็งแค่ไหน 

สายกิน พบกับร้านอาหารริมทางยอดนิยม ขนมงานวัด ขนม

โบราณ อาหารไทยพื้นบ้าน อาหารงานประเพณี ชิม “ลูกชิ้นยันต์ 

นะลือชา” ปรุงด้วยน้ำาซุปปลุกเสกผสมด้วยน้ำามนต์ และต้มด้วย

หม้อลงยันต์มงคล นะโภคทรัพย์ ยันต์จัตตุโร ยันต์เศรษฐี 

สายย่อ ชมการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย ดนตรีเปิด

หมวก การแสดงวัฒนธรรม และ สายพิเศษ ชมโรงเก็บรถไฟ

ประวัติศาสตร์และอาคารเก่ามีเอกลักษณ์อายุ 100 ปี อีกทั้งเป็น

สถานที่เก็บหัวรถจักรไฟฟ้าสำาคัญ 

สำาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานผ่านระบบ QueQ สามารถลง

ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 35,000 คน

แรก จะได้รับสายสิญจน์ปลุกเสกโดยเจ้าคุณสมเด็จธงชัย วัดไตร 

มิตรฯ สามารถรับได้ที่หน้างาน การเดินทางไปโรงงานมักกะสัน 

แอร์พอร์ต เรลลิงก์ สถานีมักกะสัน และสถานีราชปรารภ หรือ

รถเมล์ป้ายอินทราสแควร์ ประตูน้ำา มามูกันได้.

กางแผนรับน้ำาท่วม กทม.ฤดูฝน  

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำานักการระบายน้ำา กทม. 

กำาหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงฤดูฝนปี 2565 

โดยติดตามการพยากรณ์อากาศ จัด 

จนท.ประจำาศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน

น้ำาท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังกลุ่ม

ฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ  ติดตาม

สถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำา โดย

มีระบบโทรมาตรตรวจสอบสถานีเครือ

ข่าย ได้แก่ ระบบการตรวจวัดระดับน้ำา

ในแม่น้ำาเจ้าพระยาและในคลอง 255 

แห่ง, ระบบตรวจวัดปริมาณฝน 130 

แห่ง, ระบบตรวจวัดน้ำาท่วมถนน 100 แห่ง, ระบบตรวจวัดน้ำาท่วมอุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง 

พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายน้ำา 4 แห่ง สถานีสูบน้ำา 190 แห่ง ประตู

ระบายน้ำา 244 แห่ง บ่อสูบน้ำา 316 แห่ง รวมถึงลดระดับน้ำาตามคูคลองและบ่อสูบน้ำา  

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำาท่วม ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำา

ไหล เตรียมเครื่องสูบน้ำาเคลื่อนที่ พร้อมรถเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง 

ศึกษาอุปกรณ์บำาบัดไอเสีย ลดฝุ่นพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ

ดำาเนินโครงการศึกษาประสิทธิผลของการติดตั้งอุปกรณ์บำาบัดไอเสียรถยนต์สำาหรับรถยนต์

ดีเซลขนาดใหญ่ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ร่วมกับกองทัพเรือ,  กรม

การขนส่งทางบก, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำากัด, 

บริษัท Eminox Ltd, บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ จำากัด และบริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของ Diesel Particulate Filter (DPF) 

ในสภาวะของการใช้งานจริงของรถยนต์ดีเซล เป็นข้อมูล

ประกอบการกำาหนดมาตรการเชิงนโยบายในการแก้ไข

ปัญหามลพิษจากรถยนต์ดีเซลใช้งานในไทยให้สำาเร็จต่อ

ไปตามวาระแห่งชาติ อุปกรณ์ DPF เป็นเทคโนโลยีกรอง

ฝุ่นจากไอเสียรถยนต์ที่ติดตั้งในรถยนต์ในระดับมาตรฐาน

ยูโร 5 และยูโร 6 มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่นละอองทั้งน้ำาหนักและจำานวนอนุภาคจากไอเสีย

รถยนต์ได้ถึงร้อยละ 90 ทั้งยังใช้กับรถยนต์ใช้งานมากกว่า 10-15 ปี พบประสิทธิภาพน่าพอใจ 

จุฬาฯ รักษ์ โลกลุยกำาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจุฬาฯ รักษ์ โลก ร่วมกับบริษัท �otal En�ironmental �olutions จำากัด เปิดรับ�otal En�ironmental �olutions จำากัด เปิดรับ

บริจาคโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม เพื่อนำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งดำาเนิน

การมา 12 ปีแล้ว เป็นตัวอย่างการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง โดยศูนย์ความ

เลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ทำาหน้าที่รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก

ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ ส่งต่อให้บริษัทรับกำาจัดและดำาเนินการรีไซเคิลอย่างถูก

ต้อง ลดผลกระทบจากการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกวิธี โดยการบริจาคโทรศัพท์มือ

ถือหรือแท็บเล็ต 1 เครื่อง จะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท บริจาคเข้ากองทุนภูมิคุ้มกันบำาบัด

มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัยรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน โดย

สามารถนำามือถือและซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้แล้วส่งมาที่โครงการจุฬาฯ รักษ์ โลก 

สอบถามโทร. 0-2218-3959

นำาร่องโซลาร์รูฟโรงเรียน ผลักดันสู่ชุมชน

เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น จับมือการไฟฟ้านครหลวงและกรุงเทพมหานคร มอบระบบ

หลังคาโซลาร ์23.5 kW ผ่านโครงการ “มอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน” ให้แก่ 

รร.วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในแต่ละชุมชน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนจะ

เป็นจุดเรียนรู้อย่างดี ถือเป็นสถานศึกษา

และชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงาน

สะอาด รวมถึงช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่าง

ยั่งยืน ชุมชนสนใจติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่

ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA  

สอบถามได้ที่ MEA Call Center 1130.

โ

ประกอบของการรถไฟฯ ทั้งโรงซ่อมรถโดยสาร โรงซ่อม

รถจักรดีเซล โรงซ่อมรถดีเซลราง โรงซ่อมรถจักรไอน้ำา มี

การสร้างรถสินค้า รถโดยสาร ต้นทุนต่ำากว่าซื้อจากต่าง

ประเทศ อดีตเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  

ผู้บริหาร รฟท.บอกว่า อยากชวน

ทุกคนมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญ

ในการพัฒนาคมนาคมของไทย ภายใน

โรงงานมีอาคารคลังพัสดุโรงงาน สร้าง

ขึ้นในปี 2465 เป็นอาคารโรงซ่อมรถ

โดยสารชั้นเดียว ซึ่งมีอายุครบ 100 ปี 

ในปีนี้ ด้านหน้าอาคารมีตัวเลขไทย

ระบุปีที่สร้าง และอักษรย่อ ร.ฟ.ผ. 

หรือกรมรถไฟแผ่นดิน เป็นชื่อที่ใช้

ในอดีต อาคารนี้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์

ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภท

อาคารสาธารณะ ปี 2549  ด้านหน้า

อาคารต่อเติมเป็นโรงเก็บขบวนรถไฟ

พระที่นั่ง จะได้เห็นขบวนรถไฟพระที่นั่ง

ที่ในหลวง ร.9 ทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากรถไฟ 

มีพสกนิกรดึงพระหัตถ์ของพระองค์มาไว้เหนือหัว 

เมื่อครั้นเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรภาคอีสานปี 2498 

เป็นภาพประทับใจที่คนไทยไม่เคยลืม อาคาร

เปิดโรงงานรถไฟมักกะสัน

รวมศาสตร์สายมู 

รถไฟมักกะสันเอาใจสายมู ก่อพงศ์ สุทธิกรณ์ หัวหน้าสำานักงาน

จัดหาพัสดุซ่อมบำารุง รฟท. กล่าวว่า โรงงานรถไฟมักกะสันแห่ง

นี้เก่าแก่สุด มีประวัติศาสตร์สำาคัญและเรื่องเล่ามากมาย เปิด

ทำาการเมื่อปี 2453 มีเนื้อที่ 435 ไร่ มีโรงซ่อมและโรงผลิตส่วน

อาคาร ร.ฟ.ผ. ๒๔๖๕ อายุเก่าแก่ 100 ปี ภายในโรงงานมักกะสัน

บูชาหลวงพ่อนาคปรก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงงานมักกะสัน

โรงเก็บรถไฟประวัติศาสตร์ จัดแสดงหัวรถจักรสำาคัญ ชมรถจักรไอน้ำาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 

แต่งชุดผีมาเทศกาลขนหัวลุก เล่นเครื่องเล่นฟรีภาพแมวดำาจากตำาราแมวไทยเขียนขึ้นต้นรัตนโกสินทร์ 

รวบรวมสุดยอดพระเครื่องในงาน
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เวียดนาม • มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทัพ “ช้างศึก” ปลุกเร้าลูกทีมสู้เต็ม

ที่ในนัดชิงเหรียญทองกับนักเตะเจ้าภาพ 

เวียดนาม ยอมรับเสียเปรียบเรื่องเสียง

เชียร์ในสนามร่วม 40,000 คน แต่ว่านัก

เตะไทยมีประวัติศาสตร์และสถิติที่ดี หวัง

ว่านักเตะจะใช้จุดนี้เป็นแรงจูงใจและแรง

ผลักดันเข้าไปคว้าเหรียญทองได้

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2565 เวลา 

11.20 น. ณ ที่ทำาการสหพันธ์ฟุตบอล

เวียดนาม ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชาย

ซีเกมส์ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติ

ไทย กับ ทีมชาติเวียดนาม ซ่ึงจะแข่งขันใน

วันอาทิตย์ท่ี 22 พ.ค.น้ี เวลา 19.00 น.

โดยทีมชาติไทยได้ส่ง มาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม วสพล แก้วผลึก 

เข้าร่วมการแถลงข่าว ซึ่งมาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า 

“เราเพิ่งเล่น 120 นาทีไปในรอบรอง

ชนะเลิศ แน่นอนสำาหรับทีมของเราและ

เวียดนามต่างผ่าน 120 นาทีมาด้วยกัน 

ในเรื่องของความล้าก็พอกัน ไม่ได้มีใครได้

เปรียบเสียเปรียบ เราก็พร้อม”

 “การเจอกับแฟนบอลเต็มสนาม

ในนัดชิง แน่นอนแฟนบอลเวียดนามมา

เชียร์ด้วยแพชชั่น 40,000 คนในสนาม 

ซึ่งก็ทำาให้เขาได้เปรียบในฐานะเจ้า

ภาพและได้เปรียบในตรงนี้ แต่

ไม่ใช่เหตุผลนั้นอย่างเดียว 

เขาเป็นเต็งหนึ่งเพราะเขา

เตรียมทีมมา 100 วัน ได้

ตัวที่ดีที่สุดของรุ่นทั้งจาก

ชุดใหญ่และชุดเล็ก มี

เวลาเต็มๆ เปรียบ

เทียบกับเราในการ 

เตรียมทีมแค่วันเดียว

ก็ต่างกันโดยส้ินเชิง”

 “เขาเป็น

เต็งหนึ่งด้วย

เหตุผลมากมาย 

แต่เราก็พร้อม 

เรามีเกมที่ดีก่อน

จะมาถึงรอบชิงชนะ

เลิศ เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นเต็มที่ว่าเรา

จะเก็บชัยชนะและคว้าเหรียญทองได้”

“ในเกมรอบรองฯ การเจอกับอิน

โดฯ เป็นเกมที่ยาก แต่เราก็ผ่านมาได้ 

รอบชิงแน่นอนว่าเวียดนาม ได้เปรียบ

เรื่องแฟนบอล สำาหรับเราแล้ว เรามี

ประวัติศาสตร์และสถิติที่ดีในเกมนี้ หวัง

ว่านักเตะจะใช้จุดนี้เป็นแรงจูงใจและแรง

ผลักดันต่อหน้าแฟนบอล ช่วยให้มีสติ 

และจิตใจแข็งแกร่ง เชื่อมั่นฟุตบอลของ

เราและผลงานที่ผ่านมาในการลงเล่นรอบ

ชิงต่อหน้าแฟนบอล 40,000 คน และตัว

ผมก็เชื่อมั่นในตัวของนักเตะของเราว่า

เราจะผ่านเกมนี้ ไปได้”

“เกมกับอินโดฯ มันเป็นเกมที่

ตึงเครียด และสูสี เต็มไปด้วยอารมณ์ สิ่ง

ที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมมันออกมาดุเดือด 

เราเข้าใจกันได้ แต่ว่าแฟนบอลอินโดฯ 

ส่วนใหญ่เป็นแฟนบอลที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้น

ในโลกโซเชียลมันคือด้านมืด และเราไม่

สามารถควบคุม มันต้องมีอยู่แล้ว แฟน

บอลเป็นเกรียนคีย์บอร์ดที่ตำาหนิเท่านั้น

โดยไม่เผยตัวตน มันเป็นพื้นที่ที่ควบคุมไม่

ได้ ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจในเกม ไม่มีใคร

อยากแพ้ แต่เราควบคุมไม่ได้ มันเกินไป 

อย่างในเกมเราก็สู้กันเต็มที่ พอจบเกมก็

จับมือกัน ให้ความเคารพกันและกันหลัง

เกม มีผู้แพ้และผู้ชนะ ในโลกโซเชียลไม่

เป็นอย่างนั้น มันคือด้านมืดที่เราคุมไม่ได้ 

มันอยู่เหนือการควบคุม”

“สุดท้ายแล้วอยากฝากคือเรื่องโซ

เชียล มันคือเรื่องนอกสนาม เราต้องตัดมัน

ออกไป อย่าเสียสมาธิ เพราะเรามีอุปสรรค

และเป้าหมายท่ีสำาคัญรออยู่ เราต้องเจอ

กับทีมท่ีดีอย่างเวียดนามท่ีหยุดลีกมา 4 

เดือน มีเวลาเตรียมทีม 100 วัน โค้ชปาร์ก          

มีโอกาสได้เลือก นักเตะท่ีดีท่ีสุดจากชุด

ใหญ่และชุดเล็ก แฟนบอลอีก 40,000 คน 

ส่ิงต่างๆ มันคือเป้าหมายของเราท่ีต้องช่วย

กัน มีสภาพจิตใจแข็งแกร่ง หาคนท่ีพร้อม

และทำาผลงานให้ออกมาดี”

สำาหรับ ฟุตบอลทีมชาติไทย จะพบ

กับเวียดนามที่หมี่ ดิญ สเตเดียม ในวันที่ 

22 พ.ค.2565 เวลา 19.00 น.

‘มาโน’ปลุกช้างศึกสู้เต็มที่มั่นใจเหรียญทอง

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ 

ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย เดินทางกลับ

ประเทศไทย ก่อนเรียกทีมงานสตาฟฟ์

โค้ชช้างศึก U23 เข้ามาประชุมทันที เพื่อ

เตรียมความพร้อมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่

ประเทศอุซเบกิสถาน

“มาดามแป้ง” เพิ่งอยู่เคียงข้าง  

ทัพช้างศึกชุดซีเกมส์ในรอบรองชนะ

เลิศ ที่ชนะอินโดนีเซีย 1-0 วันที่ 19 

พ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่ล่าสุดได้กลับมา

ประเทศไทยเพื่อประชุมทีมงานสตาฟฟ์

โค้ชอีกหนึ่งชุดของทีม U23 ที่นำาโดย 

วรวุธ ศรีมะฆะ กุนซือใหญ่, โชคทวี 

พรหมรัตน์ ผู้ช่วย และซัลบาดอร์ บาเล

โร การ์เซีย ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ทีมทันที

พันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และรายชื่อ 30 

คนสำาหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่ 25 

พ.ค.2565 เพื่อคัดเลือกนักเตะที่ดีที่สุด

สาระสำาคัญในการประชุมครั้งนี้คือ 

ร่วมกันพิจารณารายชื่อนักเตะให้ละเอียด

ที่สุด เพื่อส่งชื่อขึ้นทะเบียนสุดท้ายกับสมา

เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการ

วางแผนการเดินทางไปยังประเทศอุซเบกิ

สถานอีกด้วย

 “เรามีการบ้านหลายอย่างที่ได้

สรุปร่วมกัน ระหว่างที่แป้งอยู่ที่เวียดนาม

โค้ชก็ทำางานตลอด ด้วยเรามีหลายทัวร์

นาเมนต์ที่คาบเกี่ยว ดังนั้นต้องละเอียด

รอบคอบ ทำางานแบบต่อเนื่องควบคู่กัน 

ยิ่งเราได้ซัลบาเข้ามาร่วมด้วยก็เป็นการ

ผนึกกำาลังของโค้ชฝีมือดีทั้ง 3 คน เพื่อให้

ผลงานทีมชาติไทยในเอเชียนคัพออกมาดี

ที่สุด” มาดามแป้งกล่าว

สำาหรับ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ 

ล่ำาซำา จะบินกลับไปประเทศเวียดนามอีก

ครั้งในเกมรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์ 2021 ที่

เตรียมพบกับเจ้าภาพ เวียดนาม วันที่ 22 

พ.ค.2565

ขณะที่ โปรแกรมชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รอบสุดท้ายของทีมชาติไทย U23 มี

ดังนี้ วันที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 22.00 น. 

พบ เวียดนาม ณ บุนยอดกอร์ สเตเดียม/          

วันที่ 5 มิ.ย.2565 เวลา 22.00 น. พบ 

มาเลเซีย ณ บุนยอดกอร์ สเตเดียม/วันที่ 

8 มิ.ย.2565 เวลา 20.00 น. พบเกาหลีใต้ 

ณ ปัคห์ตากอร์ มาร์กาซีย์.

‘แซนดี้’ดวลความเร็วซูเปอร์คาร์2รายการใหญ่ปีนี้

กรุงเทพฯ • แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค 

นักแข่งรถอาชีพลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ 

ดีกรีแชมป์ซูเปอร์คาร์ 2 สมัย (ปี 2019-

2020) เตรียมตัวลงแข่งขัน 2 รายการ

ใหญ่ในปีนี้ คือ รายการจีที เวิลด์ ชาล

เลนจ์ เอเชีย และไทยแลนด์ ซูเปอร์    

ซีรีส์

รายการจีที เวิลด์ ชาลเลนจ์ 

เอเชีย (GT World Challenge Asia) เป็น

รายการแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ จีที 3 ที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ปีนี้จัดทั้งหมด 6 

สนาม เริ่มสนามแรก ณ สนามเซปัง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต มาเลเซีย, 

สนามที่ 2-5 จัดที่สนามซูซุกะ อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต, สนามฟูจิ อินเตอร์

เนชั่นแนล สปีดเวย์, สปอร์ตแลนด์ ซูโก, 

โอโกยามา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

แข่งตามแพลนเดิมที่ต้องการลงแข่งขันใน

รายการต่างประเทศด้วย”

นอกจากนี้แซนดี้ยังลงแข่งขันใน

ประเทศ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันรถยนต์

ประเทศญี่ปุ่น และนัดปิดฤดูกาลที่สนาม

เปิดใหม่ ณ มันดาลิกา เซอร์กิต ประเทศ

อินโดนีเซีย

โดยสนามแรกจะจัดขึ้นในช่วงวัน

ที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 ณ สนามเซ

ปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศ

มาเลเซีย แซนดี้ สังกัดทีมเอ็กซ์ เวิร์คส์        

เรซซิ่ง (X-Works Racing) ด้วยรถอาว

ดี้ อาร์ 8 จีที 3 อีโว 2 สเปกปี 2022 

(Audi R8 GT3 Evo II) ซึ่งแซนดี้ห่างหาย

การลงแข่งในรายการนี้ ไปนานกว่า 2 ปี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

แซนดี้กล่าวว่า “แซนดี้รู้สึกดีใจมาก

ที่จะได้กลับไปแข่งขันรายการ GT World 

Challenge Asia ซึ่งเป็นแพลนเดิมที่เคย

วางไว้ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งปีนี้ก็จะได้กลับไป

ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยและ

อาเซียน ในรายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ 

ซีรีส์ (Thailand Super Series) สังกัด

ทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik 

Absolute Racing) ด้วยรถอาวดี้ อาร์ 8 

จีที 3 อีโว 2 สเปกปี 2022 (Audi R8 

GT3 Evo II) ในปี 2021 แซนดี้ ได้อันดับ

ที่ 4 ตารางคะแนนรวม

โดยปีนี้ รายการไทยแลนด์ ซูเปอร์ 

ซีรีส์ (Thailand Super Series) จัด

ทั้งหมด 4 สนาม สนามแรกวันที่ 29 

มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ณ สนาม

บางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี ซึ่ง

เป็นสนามแข่งเลียบชายหาดที่สวยงามติด

อันดับโลก ที่แซนดี้ ได้สร้างสถิติทำาเวลา

ต่อรอบได้เร็วที่สุด (1:32.859) และคว้า

แชมป์ ณ สนามแห่งนี้มาแล้วในปี 2019 

และอีก 3 สนามจะจัดขึ้น ณ สนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

แซนดี้กล่าวว่า “แซนดี้รู้สึกมีความ

สุขมากที่จะได้ร่วมงานกับทีมบี-ควิก แอบ

โซลูต เรซซิ่ง ในฤดูกาลนี้อีกครั้ง เรา

เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมาตั้งแต่

ปี 2019 และในปีนี้เป้าหมายของเราไม่

เปลี่ยนแปลง คือ เราต้องการคว้าแชมป์

มาครองเท่านั้น แซนดี้รอคอยที่จะได้สู้ศึก

ครั้งนี้กับคู่แข่งมากฝีมือทุกคนแล้ว”

ยิ่งไปกว่านั้น การลงแข่งขันทั้งสอง

รายการใหญ่ปีนี้แซนดี้ลงแข่งขันในนาม

นักแข่งของอาวดี้ สปอร์ต เอเชีย (Audi 

Sport Asia) และเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

(The Pizza Company) ให้การสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องนับเป็นที่ 21 ตั้งแต่แซนดี้

ลงแข่งขันโกคาร์ทเมื่ออายุ 6 ปี

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่ง

ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเดอะ พิซซ่า 

คอมปะนี, บี-ควิก, อาวดี้ สปอร์ต เอเชีย, 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เจ็ท 8 เอ

วิเอชั่น, การบินไทย, พูม่า ไทยแลนด์, ดา

คอน เทรดดิ้ง, ไทยวิงส์ทราเวลเอเจนท์, 

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย 

และการกีฬาแห่งประเทศไทย.  

‘มาดามแป้ง’กลับไทยเคลียร์ทีมU23

เร่งคัดนักเตะเตรียมลุยแชมป์เอเชีย

‘บาส-ปอป้อ’ล้มแชมป์โอลิมปิก

เข้าชิง‘ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022’

เมืองทองฯ • การแข่งขันแบดมินตัน 

เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “โต

โยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2022” (TOYOTA GAZOO Racing 

Thailand Open 2022) ชิงเงินรางวัล

รวม 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 12,240,000 บาท ที่อิมแพ็ค 

อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 

พ.ค.2565 บรรยากาศที่สนามในวัน

หยุดมีแฟนๆ กีฬาแบดมินตันไทยเข้า

มาชมกันอย่างคับคั่ง

ประเภทคู่ผสม รอบรองชนะเลิศ 

(4 คู่สุดท้าย) “บาส” เดชาพล พัววรา

นุเคราะห์ กับ ‘ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้

รัตนชัย คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ 

คู่มืออันดับ 1 ของโลก “แชมป์เก่า” 

พบ หวัง ยี่ลู่ กับ หวง ดองปิง คู่มือ

อันดับ 4 ของโลกจากจีน ดีกรีเหรียญ

ทองคู่ผสมโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุง

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำาหรับสถิติการพบกันที่ผ่านมา 

คู่นี้ดวลแร็กเกตกันมาแล้ว 13 ครั้ง 

เป็นคู่นักหวดจีนที่สามารถเอาชนะ

ได้ถึง 8 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเป็นการ

แข่งขัน “สุธีรมาน คัพ” ที่ประเทศ

ฟินแลนด์ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเดชาพลกับ

ทรัพย์สิรีเป็นฝ่ายปราชัย 8-21, 15-21

การเจอกันในครั้งนี้ เดชาพล กับ

ทรัพย์สิรี แม้แพ้ไปในเกมแรก 16-21 

แต่ทั้งคู่ก็ยังผนึกกำาลังกันสู้ได้ดี มีเกม

บุกที่เฉียบขาดกลับมาชนะในเกมสอง 

21-12 เกมสุดท้ายค่อนข้างสูสี ในช่วง

ต้นเกมคู่ไทยเป็นฝ่ายตาม 9-11 ก่อน

ที่จะไล่บี้ตีเสมอ 11-11 และแซงนำา   

12-11 จากนั้นคู่ไทยยิ่งเล่นฟอร์มยิ่ง

แรง คุมเกมได้หมด จนสามารถทำา

แต้มนำาห่าง 20-16 และชนะได้ใน

ที่สุด 21-16 ส่งผลให้เดชาพลกับทรัพย์

สิรีคว้าชัยชนะ 2-1 เกม 16-21, 21-

12, 21-16 ใช้เวลา 67 นาที

เดชาพล กับทรัพย์สิรี ผ่าน

เข้าไปชิงชนะเลิศได้เป็นสมัยที่สอง 

และต้องไปลุ้นป้องกันแชมป์กับเจิ้ง ซิ

เว่ย กับ หวง หย่าเฉียง คู่มือวาง 2 

ของโลกจากจีน ที่ตัดเชือกชนะ ยูตะ 

วาตานาเบ กับ เอริสะ ฮิกาชิโนะ คู่มือ

อันดับ 3 ของโลก 2-1 เกม 18-21, 

21-8, 23-21

“บาส-ปอป้อ” ร่วมกันกล่าวว่า 

คู่ต่อสู้มีความแข็งแกร่งมาก ก็ได้ศึกษา

การเล่นมาโดยตลอด ต้องพยายาม

คุมเกมให้ได้ในการเล่นเกมบุกไม่ให้ตี

เสียเองมากจนเกินไป เกมนี้ถือว่าเล่น

ได้ตามฟอร์มและเป็นไปตามแผนของ

ตัวเอง สำาหรับรอบชิงชนะเลิศ จะ

พยายามวางแผนกับโค้ชให้รัดกุม ไม่

คิดถึงการเป็นคู่มือ 1 ของโลกมากดดัน

ตัวเองจนเกินไป เพื่อที่จะเล่นตามเกม

ของตัวเองให้ได้มากที่สุด

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะ

เลิศ (4 คนสุดท้าย) “เมย์” รัชนก อินท                               

นนท์ นักแบดมินตันไทยมืออันดับ 8 

ของโลก เจอกับคู่ปรับเก่า ไท่ ซืออิง 

มือวาง 1 ของรายการ มือ 2 ของโลก

จากไต้หวัน ที่เคยดวลแร็กเกตกันมา

แล้วถึง 30 ครั้ง และผลัดแพ้-ชนะ

กันมาตลอด ซึ่งรัชนกชนะได้ 14 ครั้ง 

ขณะที่ ไท่ ซืออิง เหนือกว่าเล็กน้อย 

ชนะได้ 16 ครั้ง

เกมนี้ ไท่ ซืออิง ทำาได้ดีกว่า 

เอาชนะไป 2-1 เกม 21-10, 13-21, 

19-21 ใช้เวลา 58 นาที รัชนกพลาด

เข้าชิงชนะเลิศ ขณะที่ ไท่ ซือ อิง จะ

เข้าชิงชนะเลิศกับ เฉิน ยู่เฟย นักกีฬา

จีนดีกรีมือ 4 ของโลก เจ้าของเหรียญ

ทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว 

ญี่ปุ่น ที่เอาชนะพูซาร์ลา สินธุ จาก

อินเดีย 2-0 เกม 21-17, 21-16

รัชนกกล่าวว่า นี่เป็นครั้งที่ 31 

แล้วที่ต้องดวลกับ ไท่ ซืออิง ยังรู้สึก

สนุกเหมือนเดิม เป็นเกมที่ต้องมีการชิง

ไหวชิงพริบกัน โดยเกมการเล่นในแต้ม

สำาคัญตนเองคอนโทรลได้ไม่ดีพอ แต่

ก็รู้สึกภูมิใจและพอใจกับฟอร์มการเล่น

ของตัวเอง เพราะถึงแม้ในเกมที่ 3 ก็

ยังเล่นได้ตามสปีดของตนเอง แม้จะไม่

สามารถเข้าชิงชนะเลิศได้ ก็อยากจะ

ให้แฟนแบดมินตันเข้ามาเชียร์เยอะๆ 

ในวันสุดท้าย เพื่อให้คู่ผสมของเราคว้า

แชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่น ให้ได้ ส่วน

ตนเองนั้นก็จะเดินหน้าไปแข่งขันเก็บ

คะแนนสะสมที่ประเทศอินโดนีเซียใน

เดือนมิถุนายนต่อไป

สำาหรับ วันที่ 22 พ.ค.2565 จะ

เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 

ประเภท เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
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10 บันเทิง

กบุกเบิกดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรกที่ ได้รับการ

ยกย่องและมีอิทธิพลต่อนักดนตรีและนักฟังเพลงยุค

หลัง ในจำ�นวนนี้คงต้องรวม แวนเจลิส (Vangelis) นัก

ซินธิไซเซอร์และนักแต่งเพลงช�วกรีกเข�้อยู่ด้วย ดนตรีของเข�มัก

ผสมผส�นระหว่�งดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข�้กับป็อป คล�สสิก รวม

ถึงดนตรีพื้นเมืองเข้�อย�่งกลมกลืน เข�เขียนทั้งดนตรีประกอบ

ภ�พยนตร์ ระบำ�บัลเลต์ ละครเวที แต่ผลง�นที่โดดเด่นสุดเป็นที่

จดจำ�ได้แก่ผลง�นดนตรีประกอบภ�พยนตร์ที่เข�แต่งใช้ประกอบ

ในภ�พยนตร์เรื่อง Chariots of Fire ซึ่งทำ�ให้เข�ได้รับร�งวัลตุุ๊กต�

ทองในปี 1982 เป็นที่น่�เสียด�ยที่แวนเจลิสม�เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ

ว�ย ขณะพักฟื้นรักษ�ตัวป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่โรงพย�บ�ลแห่ง

หนึ่งในป�รีส เมื่อคืนวันอังค�รที่ผ่�นม� ขณะมีอ�ยุ 79 ปี

แวนเจลิส มีชื่อเต็มว่� Evangelos Odysseas 

Papathanassiou เข�เกิดเมื่อวันที่ 29 

มีน�คม 1943 ที่

เมืองแอเกรีย (Agria) 

ประเทศกรีก พ่อทำ�ง�น

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 

รักเสียงเพลง พอแวน

เจลิสอ�ยุ 4 ขวบ พ่อ

ซื้อเปียโนให้ เข�ชอบ

หัดเล่นเอง แทนที่จะให้

ครูสอน พออ�ยุ 6 ขวบ 

แวนเจลิสมีโอก�สโชว์

ฝีมือเล่นเปียโนต่อหน้�

ส�ธ�รณชน ช่วงนั้นที่เข�

เริ่มแต่งเพลงเอง แวนเจ

ลิสเป็นเด็กที่มีจินตน�ก�ร

ด้�นเสียงกระทบ เข�มัก

ใช้อุปกรณ์ ภ�ชนะเครื่อง

ครัวเค�ะออกม�เป็น

เสียง เข้�จังหวะทำ�นอง 

ดนตรี เข�ชอบฟังเพลง

พื้นเมืองกรีกโบร�ณ กับ 

เพลงร้องประส�นเสียง

ในโบสถ์คริสเตียนกรีก 

ออร์ โธดอกซ์ จินตน�ก�ร

นำ�ม�ผสมผส�นเป็นเสียงเดียวกัน เมื่อโตเป็นวัยรุ่น ครอบครัวย�้ย

ม�อยู่ที่กรุงเอเธนส์ ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปล�ยเข�เป็นนักออร์แกน

ในวงร็อกชื่อ Forminx หลังเรียนจบชั้นมัธยมปล�ย แวนเจลิสเข�้

ตัดสินใจอยู่ป�รีสต่อ ขณะเดียวกันบริษัทแผ่นเสียงค่�ยเมอร์คิวรีรับ

เป็นศิลปินในสังกัด โชคเริ่มเข�้ข้�งเมื่อเพลง Rain and tears กล�ย

เป็นเพลงฮิตทั่วยุโรปในเดือนพฤศจิก�ยน 1968 จ�กนั้นต�มด้วยง�น

ฮิตอีกหล�ยเพลง อ�ทิ I want to live, End of the world, It’s five 

O’Clock, Spring Summer Winter and Fall

ส่วนอัลบั้มออกม� 3 ชุด ชุดสุดท้�ยชื่อชุด 666 ออกในปล�ย

ปี 1972 ได้ Silver Koutouris ซึ่งพ้นจ�กประจำ�ก�รทห�รกลับม� 

ร่วมง�นอีกครั้ง ชุด 666 

เป็นอัลบั้มคู่ ได้รับก�รยกย่อง

ว่�เป็นอัลบั้มแนวโปรเกรส

ซีฟ ไซเคเดลิกร็อกระดับ

ตำ�น�นชุดหนึ่ง อัลบั้มทั้ง 3 

ชุดประสบคว�มสำ�เร็จข�ย

เกิน 20 ล�้นแผ่นในยุโรป 

ช่วงนี้ที่คว�มขัดแย้งระหว่�ง

บรรด�สม�ชิกเพิ่มขึ้น จน

กระทั่งในที่สุดต้องยุบวงใน

ปี 1974 เดมิส รูสโซ กล�ย

เป็นนักร้องเดี่ยวที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จสูงสุดคนหนึ่ง

ในยุค 70s มีเพลงติดช�ร์ต 

ม�กม�ยในยุโรป อย�่ง

เช่น My friend the wind 

ส่วนแวนเจลิสย้�ยฐ�นไป

อยู่ลอนดอน เขียนดนตรี

ประกอบภ�พยนตร์ส�รคดี

สัตว์หล�ยเรื่อง อ�ทิ L’Apocalypse des Animaux และนี่เป็นส�เหตุ

หนึ่งที่ทำ�ให้เข�หันม�เขียนดนตรีประกอบภ�พยนตร์ในช่วงหลัง ปี 

1975 แวนเจลิสสร้�งสตูดิโออัดเสียงทันสมัย 16 track ชื่อ เนโมสตู

ดิโอ ชื่อเนโมม�จ�กชื่อ กัปตันเนโม ในนิย�ยของจูลส์ เวิร์น เรื่องใต้

ทะเลสองหมื่นโยชน์  

แวนเจลิสเริ่มออกอัลบั้มเดี่ยวหล�ยชุด อ�ทิชุด Heaven and 

Hell, China, Spiral, See you later เมื่อริก เวกเกอร์แมน (Rick 

Wakerman) มือคีย์บอร์ดวงโปรเกรสซีฟร็อก Yes ล�ออก แวนเจ

ลิสถูกต�มตัวให้ไปทำ�หน�้ที่แทน แต่เข�ปฏิเสธ อย่�งไรก็ต�มแวน

เจลิสมีโอก�สร่วมง�นกับจอน แอนเดอร์สัน นักร้องนำ� Yes ออก

อัลบั้มร่วมกันหล�ยชุด อ�ทิ ชุด Short Stories, The Friends of 

เรียนที่วิทย�ลัยศิลปะเอเธนส์ (Athens 

Academy of Fine Arts) เลือกเรียนด�้น

ดนตรีคล�สสิก จิตรกรรม และก�รแสดง  

ขณะเดียวกันเล่นดนตรีกับวงร็อกท้องถิ่น

หล�ยวง

ในปี 1967 แวนเจลิสฟอร์มวงโปร

เกรสซีฟร็อกชื่อ Aphrodite’s Child กับ

เพื่อนนักดนตรีที่อยู่ในวง Forminx อีกคน

หนึ่งคือ เดมิส รูสโซ ในตำ�แหน่งนักร้องนำ�

และมือกีต�ร์, Loukas Sideras ตำ�แหน่ง

มือกลองและแต่งเพลง, Silver Koulouris 

ตำ�แหน่งลีดกีต�ร์ เมื่อเกิดก�รปฏิวัติทห�ร

ยึดอำ�น�จในกรีกในเดือนเมษ�ยน 1967 

สม�ชิกนักดนตรีต่�งตัดสินใจที่จะย้�ยฐ�น

ไปอยู่อังกฤษ ในเดือนพฤษภ�คม 1968 

สม�ชิก Aphrodite’s Child 3 คนยกเว้น 

Silver Koulouris ซึ่งถูกเกณฑ์ทห�ร นั่ง

เครื่องบินจ�กเอเธนส์ไปลอนดอน ขณะเครื่องบินแวะเติมน้ำ�มัน

และรับผู้ โดยส�รที่ป�รีส เกิดเหตุนักเรียนจล�จล ทุกอย่�งนิ่งอยู่

กับที่ ทำ�ให้แวนเจลิส เดมิส และ Loukas ติดค�้งในป�รีส ทั้งส�ม

Mr. Cairo, Private Collection, Page of Life แวนเจลิสออกอัลบั้ม

กับไอรีน ป�ปัส ด�ร�ภ�พยนตร์ชื่อดังช�วกรีกในชุด Odes อัลบั้ม

เดี่ยวชุดอื่นที่ได้รับคว�มนิยม อ�ทิชุด Soil Festivities, Invisible 

Connections, The Mask, Direct, Themes, The City ดนตรี

ประกอบละครเวที อ�ทิเรื่อง Electra ดนตรีประกอบระบำ�บัลเลต์

เรื่อง Modern Prometheus และ The Beauty and the Beast 

หนังส�รคดีพิชิตอวก�ศ พิชิตใต้สมุทร ส�รคดีวิทย�ศ�สตร์ ส�รคดี

มหกรรมกีฬ�โอลิมปิก แต่ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปม�จ�กดนตรี

ประกอบภ�พยนตร์ ภ�พยนตร์ส�รคดีเรื่อง Earth เป็นภ�พยนตร์

ส�รคดีเรื่องแรกที่แวนเจลิสเขียนดนตรีประกอบและรับเป็น

โปรดิวเซอร์ ม�โดดเด่นในปี 1982 เมื่อเข�ได้รับร�งวัลตุ๊กต�ทอง

จ�กผลง�นดนตรีประกอบภ�พยนตร์เรื่อง Chariots of Fire เรื่อง

ร�วของสองนักวิ่งแข่งในมหกรรมกีฬ�โอลิมปิกในปี 1924 ฉ�ก

กลุ่มนักวิ่งบนช�ยห�ดประกอบเสียงคีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์ ฟัง

จับใจ ให้อ�รมณ์คว�มรู้สึก คว�มพย�ย�มที่จะคว้�ชัยชนะให้จงได้ 

แวนเจลิสเคยบอกกับนักข่�วว�่ เข�แต่งดนตรีชิ้นนี้สำ�หรับพ่อของ

เข�ซึ่งชอบใช้เวล�ว่�งวิ่งออกกำ�ลังก�ย แวนเจลิสเล�่ต่อว�่ เวล�

เข�จะเขียนดนตรีประกอบภ�พยนตร์ จะมีจอภ�พยนตร์อยู่ข้�ง

หน้� มีเครื่ิองซินธิไซเซอร์อยู่ข้�งๆ เข�จะอ�่นบท เรื่องย่อ แล้ว

จินตน�ก�รสิ่งที่จะเขียนม�ก่อนลงมือเขียน ในปีเดียวกันที่เขียน

ดนตรีประกอบภ�พยนตร์เรื่อง Chariots of fire เข�ยังเขียนดนตรี

ประกอบภ�พยนตร์แนวไซไฟ อน�คตเรื่อง Blade Runner ให้ผู้กำ�กับ 

ริดเรย์ สก็อตต์ แวนเจลิสกลับม�ร่วมง�นกับริดเลย์ สก็อตต์ เขียน

ดนตรีประกอบภ�พยนตร์อีกครั้งในปี 1992 ในหนังอีพิคเรื่องร�วก�ร

สำ�รวจดินแดนใหม่ในอเมริก�ใต้ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชื่อเรื่อง 

1492 Conquest of Paradise 

 ปี 1982 แวนเจลิสเขียนดนตรีประกอบเรื่อง Missing 

ให้กับผู้กำ�กับ คอสต� ก�ฟร�ส์ 

Missing ถ�่ยทอดเรื่องร�วของนัก

ข่�วที่ห�ยไปในชิลีช่วงต้นทศวรรษ 

1970s เมื่อชิลีถูกปกครองโดย

รัฐบ�ลน�ยพลปิโนเชต์ ถัดม�ใน

ปี 1983 แวนเจลิสเขียนดนตรี

ประกอบภ�พยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง 

Antarctica เรื่องร�วก�รสำ�รวจแผ่น

ดินขั้วโลกใต้นำ�โดยทีมสำ�รวจช�ว

ญี่ปุ่น ด�ร�นำ�แสดงได้แก่ เคน ท�

ก�กูระ แวนเจลิสมีง�นเขียนดนตรี

ประกอบภ�พยนตร์อย่�งต่อเนื่อง 

อ�ทิ Bitter Moon ให้กับผู้กำ�กับ

โรมัน โปลันสกี Francesco ให้กับ

ลิเลียน� ค�ว�นี ผู้กำ�กับหญิงช�ว

อิต�เลียน ง�นชิ้นเด่นสุดท�้ย แวน

เจลิสเขียนดนตรีประกอบภ�พยนตร์

เรื่อง Alexander ให้กับผู้กำ�กับ โอ

ลิเวอร์ สโตน

 แวนเจลิสเป็นศิลปินที่มีคว�มเป็นส่วนตัวสูง น้อยครั้งที่จะ

ให้สัมภ�ษณ์ เข�ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่ป�รีสและลอนดอน มีเพียงข่�ว

ที่ไม่เป็นท�งก�รว่�เข�แต่งง�นม�แล้ว 2 ครั้ง คนแรกเป็นช�่งภ�พ

หญิงและคนทำ�อ�ร์ตเวิร์กปกอัลบั้ม อีกคนหนึ่งเป็นนักร้องหญิง เคย

อัดเสียงลงในอัลบั้มของเข�หล�ยแผ่น แวนเจลิสถูกไวรัสโควิด-19 

เล่นง�นจนต้องพักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งในป�รีส เมื่อคืน

วันอังค�รที่ผ่�นม�เข�เกิดอ�ก�รหัวใจว�ยกะทันหัน แวนเจลิสจ�ก

ไปเมื่อคืนวันที่ 17 พฤษภ�คม 2022 ขณะมีอ�ยุ 79 ปี.

ความปล้ืมความแรงระดับเดียวกับ 

คังคุไบ สำ�หรับหนังโรงชื่อย�วขวัญใจนัก

วิจ�รณ์ทั้งในบ�้นเร�และต�่งประเทศ  

Everything Everywhere All At Once 

และชื่อไทย ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส บอกชัด

ว่�เป็นตลกที่ว่�ด้วยก�รผจญภัยในพหุ

จักรว�ล ที่แต่เดิมเรียกกันว�่ จักรว�ลคู่

ขน�น ของมนุษย์ป้� 

บทหนังตั้งต้นของคู่ผู้กำ�กับ แด

เนียลส์  แดเนียล คว�น-แดเนียล ไช

เนิร์ต กะว่�เป็นมนุษย์ลุงที่หม�ยให้

เป็นลุงเฉิน-เฉินหลง ขน�ดบินไปพบที่

เมืองจีน แต่ด้วยเงื่อนไขด้�นเวล�ลุงก็

เลยปฏิเสธ ทั้งคู่แก้ปัญห�ด้วยก�รปรับ

เปลี่ยนเพศของตัวละครหลัก ลุงจึงเป็น

ป้� และบทป้�ก็เป็นของมิเชล โหย่ว ที่

ป้�ขิงใส่ลุงที่นับถือเป็นพี่ช�ยว่� คุณพี่

พล�ดนะจ๊ะ

กลับม�ที่หนัง...ก�รผจญภัยของ

ป้�ที่เรียกต�มคว�มเป็นจีนดังชื่อไทยว�่

เจ๊ เจ๊เอเวอลีน นักวิจ�รณ์ผู้ช�ญฉล�ด

ท่�นหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่� ล้อกับชื่อหนัง 

Everything-Everywhere ที่เป็นชื่อตอน

ของเรื่องร�วก�รผจญภัยของเจ๊...เริ่มด้วย 

Everything บอกทุกสิ่งทุกอย�่งในวัน

วุ่นว�ยของเจ๊ เจ�้ของร้�นซักรีดหยอด

เหรียญ หัวฟูกับก�รเตรียมเอกส�รเพื่อ

ตรวจสอบภ�ษี ณ สำ�นักง�นสรรพ�กร 

และเตรียมง�นเลี้ยงต้อนรับอ�กง-พ่อ 

ที่ม�จ�กเมืองจีน ที่จอย ลูกส�วจะพ�

แฟนส�ว เบ็กกี ม�เปิดตัวกับอ�กง ส่วน

ส�มี เวย์มอนด์ ก็เตรียมสร้�งเซอร์ไพรส์

ด้วยก�รขอหย่� แนะนำ�ตัวละครเสร็จก็

เปิดมัลติเวิร์ส อัลฟ�เวย์มอนด์ ส�มีจ�ก

จักรว�ลอัลฟ� เข�้สิงร�่งเวย์มอนด์ใน

ภพปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ทร�บว�่กำ�ลังมี

ภัย เป็นเป้�หม�ยก�รไล่ล�่ว�ยร�้ย จูบิ 

โทพ�กี และสมุนไล่ล�่ เพื่อสกัดมิให้เธอ

หยุดยั้งก�รสร�้งเอเวอรีติงเบเกิล หลุม

ดำ�ที่มีรูปร�่งเหมือนเบเกิล ที่จะดูดกลืน

มัลติเวิร์สของจูบิ  

เดินคู่ไปกับก�รยื่นเอกส�ร ตรวจ

สอบภ�ษีกับป้�ตัวร้�ยแห่งกรมสรรพ�กร 

คือ ก�รย่อยข้อมูล ทำ�คว�มเข้�ใจกับ

เรื่องร�ว เรียนรู้วิธีเดินท�งข้�มจักรว�ล 

เอกส�รแห่งสำ�นักสรรพ�กร ไม่ห่วงสวยและ

สนุกกับบทที่ได้เล่นบู๊ ได้เล่นตลก เช่นเดียว 

กับสเตฟ�นี ซู-จอย/จูบี และคุณปู่เจมส์ ฮ่อ

ง-อ�กง  

ฉ�กหลักมีสองที่ ร�้นซักรีดกับ

สำ�นักง�นสรรพ�กร แต่ก็เหมือนหนังมัลติ

เวิร์สทั้งหล�ย ก�รข�้มภพข�้มจักรว�ลก็

เปิดโอก�สได้ โชว์ฝีมือ เทคนิคพิเศษ ไป

จนถึงก�รออกแบบเสื้อผ้�หน้�ผม ที่ทำ�ได้

เยี่ยม และสัมผัสได้ถึงว�่ค�รวะหนังที่เป็น

แรงบันด�ลใจ อย่�งที่บอกไว้ในบทสัมภ�ษณ์ 

คือ อ�รมณ์ฟุ้งๆ เหง�ๆ หรืออ�รมณ์หว่อง 

ที่ได้ม�จ�กหนังหว่อง ก�ไว จ�ก Ashes 

of Time จนถึง The Grandmaster ยังมี

หนังไซไฟข้�มมิติข้�มจักรว�ลอย่�ง The 

Matrix  แถมด้วยก�รยั่วล้อ ล้อเลียนหนัง

อ�ทิ Ratatouille  

บ้�บอ เป็นคำ�จำ�กัดคว�มที่เหม�ะ

ที่สุด ภ�พชีวิตในแต่ละจักรว�ล ที่มีทั้งชีวิต

ก้อนหิน ตัวก�ร์ตูน หุ่น คนที่ใช้เท้�แทนมือ

ที่เป็นไส้กรอก 

ภ�ยใต้คว�มบ้�บอ มีส�ระด้วย

ประเด็นที่ว�่ด้วยเรื่องภพช�ติ ข้�มคำ�อธิบ�ย

ที่ก�รกระโดดข้�มภพข�้มมิติเพื่อย่นย่อเวล�

ในก�รเรียนรู้เรื่องก�รต่อสู้ อยู่บนหลักก�ร

ของภพช�ติในศ�สน�พุทธ เป็นก�รเรียนรู้

จ�กทักษะที่สั่งสมไว้ในช�ติที่แล้ว ประเด็น

เรื่องลูปเวล� ตีคว�มว่�เป็นเรื่องของวัฏจักร 

เวียนว�่ยต�ยเกิด และวัฏจักรก�รเลี้ยงดู 

ค�่นิยมเรื่องเพศ คว�มค�ดหวังที่มีต่อลูก 

สืบทอดส่งต่อจ�กอ�กง-สู่เจ๊-สู่จอย ประเด็น

เรื่องก�รสื่อส�รในครอบครัว แน่นอนเน้น

ไปที่ครอบครัวเอเชีย ไม่พูดกันตรงๆ และคิด

ว�่ก�รตำ�หนิเรื่องรูปร�่งหน้�ต� คว�มอ้วน 

โดยมีอัลฟ�เวย์มอนด์ ท่ีเข้�สิงร่�งเวย์มอนด์        

ในภพปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยง จ�กนั้นก็เข้�สู่ตอน

สอง Everywhere ก�รเดินท�ง หรือก�ร

ผจญภัยในมัลติเวิร์ส แม้จะมีเป็นร้อย

เป็นพัน แต่ข้�มไป

เฉพ�ะจักรว�ล เพื่อ

นำ�ทักษะม�ใช้ใน

ก�รต่อสู้กับว�ยร�้ยจู

บิ โทพ�กี ที่ทร�บภ�ย

หลังว่�เป็นจอย ลูกส�ว 

และสมุน...สมุนคน

สำ�คัญคือ เจ�้ป้�ผู้ตรวจ

สอบเอกส�รก�รยื่น                              

ภ�ษี 

องก์/ตอนสุดท้�ย 

All At Once บทสรุป

ของก�รผจญภัย ใช้คุ้ม 

สำ�หรับนักแสดง ป�้มิ

เชล โหย่ว ที่ได้ โชว์วร

ยุทธ์ในฉ�กบู๊ ท่วงท่�

ก�รออกหมัด ฟันด�บ 

ก�รควงตะหลิวเทปัน

ย�กิ ล้ำ�เลิศเหมือนจอม

ยุทธ์หญิงที่เร�เห็นกันจ�ก Crouching Tiger, 

Hidden Dragon และ Shang-Chi and 

the Legend of the Ten Rings ที่ผ�่นต�

ไปเมื่อปีที่แล้ว และฉ�กบู๊ รู้สึกได้ว่�ค�รวะ                 

หนังจีนกำ�ลังภ�ยในและหนังเฉินหลง 

อย�่งหลังชัดม�กกับลีล�หมัดมวยของ 

อัลฟ�เวย์มอนด์  รับบทโดย คี ฮุย ควน 

เจ้�หนูจ�ก Indiana Jones and the 

Temple of Doom และ The Goonies ที่

กล�ยเป็นลุงไปแล้ว แม้จะห่�งจอไปน�น 

แต่กลับม�ได้อย�่งเยี่ยม  เปลี่ยนลุคส์ 

เปลี่ยนตัวเอง ให้เข้�กับคว�มเป็นเวย์มอนด์

ในแต่ละภพได้อย�่งแนบเนียน รับ-ส่ง 

เล่นเข้�ข�กับ

ป้�ได้เป๊ะ ทั้งในฉ�กบู๊ ตลก จนถึงดร�ม� ซึ่ง

คุณป�้ถ่�ยทอดทุกอ�รมณ์ออกม�ได้อย่�ง

ยอดเยี่ยม 

เจมี ลี เคอร์ติส ในบทป้�ผู้ตรวจ

คว�มผอม เป็นเรื่องของก�รแสดงคว�ม

ห่วงใย แสดงคว�มรัก 

ชีวิตในแต่ละจักรว�ล บอกเร�ว่�

ชีวิตมีท�งเลือก อีกด�้นก็ทำ�ให้เร�ตระหนัก

ว่�เส้นท�งที่เร�เลือกมีผลกระทบต่อ

อน�คตของเร�เองและผู้คนอื่น และช่วง

เวล�สงบๆ เมื่อเป็นก้อนหิน ก็ทำ�ให้เร�ได้

ทบทวนคว�มหม�ยของชีวิต 

ประเด็นร่วมสมัย เรื่องเพศ         

เพศสภ�พ คว�มเบี่ยงเบน คว�มไม่เท�่

เทียมกันท�งเพศ ผ�่นคว�มเป็นลูกส�ว-

ลูกช�ย ส่วนหลุมดำ�เอเวอรีติงเบเกิลของ                                              

จูบิ มหันตภัยมัลติเวิร์ส ว่�ด้วยกระบวน 

ก�รคิดปฏิวัติสังคมของเด็กรุ่นใหม่ต�ม

แนวคิดสุญนิยม ทำ�ล�ยโลกเก�่เพื่อสร�้ง

โลกใหม่ 

ห�กไม่เชื่อเรื่องพหุจักรว�ล ก็มอง

ได้ว่�ก�รผจญภัยแบบหลุดโลกของเจ๊ 

เป็นเรื่องในฝัน คว�มฝันอันเนื่องม�จ�ก

คว�มเครียด เรื่องภ�ษีและเรื่องครอบครัว 

พ่อ-ลูก และคุณส�  

พฤติกรรมของเจ๊ ในฐ�นะมนุษย์แม่

ในองก์สุดท้�ย เป็นไปต�มกรอบคว�มคิด

เรื่องแม่ ที่ว่�ชนนีนี้รักเจ้� ส่วนมนุษย์ลุง 

เวย์มอนด์-อัลฟ�เวย์มอนด์ เหมือนหนัง

เชิดชูเพศแม่ ทำ�ตัวเป็นลมประคองใต้ปีก

ภรรย� 

คว�มโกล�หล บ�้บอ และเฮฮ� 

ของ Everything Everywhere All At Once 

เปรียบได้กับท็อปปิ้งของเบเกิล ฉ�บหน�้

หนังดร�ม�ครอบครัว ที่ว�่ด้วยคว�มรัก

คว�มผูกพันของคนในครอบครัว. 

  รัชชพร เหล่าวานิช

นั

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Everything Everywhere All At Once (จักรวาลในหัว) 
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11ดวง/อาหาร

นตนา” เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว

เนื้อที่มีชื่อเสียงประจำ�

ย่�นสะพ�นใหม่ดอนเมือง 

เปิดข�ยม�น�นกว�่ 60 ปี สมัยก่อน

ลูกค้�ประจำ�ในย่�นนี้มักเรียกร้�นนี้ว�่ 

“ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโลงศพ” เพร�ะสถ�นที่

ตั้งร้�นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ข้�งร้�นข�ยหีบ

ศพ เริ่มข�ยม�ตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 จน

เมื่อปล�ยปี 2554 น้ำ�ท่วมใหญ่ก็ต้อง

ย้�ยร้�นม�อยู่ในที่ปัจจุบัน

สำ�หรับที่ตั้งร้�นนี้อยู่ในซอย

พหลโยธิน 54 ฝั่งตรงข�้มตล�ดยิ่ง

เจริญ ก�รเดินท�งจ�กถนนพหลโยธิน

ฝั่งข�เข้�ผ�่นปั๊มเอ็นจีวี ปตท. 

แล้วขึ้นสะพ�นข�้มคลองสอง 

พอถึงเชิงสะพ�นให้เลี้ยวซ�้ย

เข้�ซอยพหลฯ 54 ประม�ณ 

50 เมตร ก็จะเห็นร้�นอยู่ท�ง

ขว�มือ ตั้งอยู่ในตึกแถวหัวมุม

ซอยพอดี

เจ�้ของร�้นเป็นพี่น้อง

ช่วยกันข�ย โดยใช้ชื่อพี่ส�วคนโต

คือ คุณจินตน� ตีรถ�นนท์ ม�ตั้ง

ชื่อร้�น ซึ่งสืบทอดกิจก�รต่อม�จ�ก

น้�ช�ย โดยในยุคแรกๆ ยังไม่มีร้�น

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ จึงถือเป็นร้�นแรกๆ ที่

บุกเบิกจนโด่งดังเรื่องก�รต้มเนื้อวัว

ให้อร่อย เปื่อย หอมและไม่มีกลิ่น

ค�ว มีลูกค้�ข�ประจำ�ม�กม�ย โดย

เฉพ�ะข�้ร�ชก�รกองทัพอ�ก�ศที่เป็น

หน่วยง�นบ�้นใกล้เรือนเคียงก็ม�ฝ�ก

ท้องเป็นประจำ� นอกจ�กนี้ยังมีทั้งกลุ่มวัย

รุ่น วัยทำ�ง�น พนักง�นบริษัทเอกชนและ

รัฐวิส�หกิจที่ชื่น

ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ร้�นนี้

แม้ว่�

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 

“จินตน�” จะมี

ฉ�ย�น�่กลัว แต่

รสช�ติรับรองไม่

เป็นสองรองใคร

แน่นอน โดยเฉพ�ะ

เนื้อประเภทต�่งๆ 

มีให้สั่งได้ทุกอย�่ง 

และรู้เรื่องเนื้อวัว

ทุกสัดส่วน โดยที่

ร้�นจะต้มเนื้อเอง

หมดทั้งส่วนเนื้อที่

เอ�ม�ทำ�เป็นเนื้อ

โกเบ เนื้อเปื่อย เนื้อสด เนื้อสดลด (น่อง

กรอบ) และเครื่องใน เช่น หัวใจ ขั้วหัวใจ 

ผ้�ขี้ริ้ว ตับ ไส้ ม�้ม เอ็น ตัวเดียวอัน

เดียว กระเพ�ะ ลิ้น ขอบกระด้ง ดอกจอก 

และกระดูกอ่อน

จุดเด่นของร้�นนี้คือ สดล�ย หรือ

เนื้อส่วนน่องล�ยที่วัวหนึ่งตัวมีสองชิ้นอยู่

ที่ข�หลัง และเนื้อโกเบ ซึ่งเป็นชื่อที่ลูกค้�

ตั้งขึ้นเพร�ะนุ่มม�กจนแทบละล�ยใน

ป�ก โดยเป็นเนื้อส่วนใต้ท้องที่ผ่�นก�รต้ม

จนเปื่อยด้วยสูตรเฉพ�ะของท�งร้�นเป็น

เวล�น�นกว่� 6 ชั่วโมงขึ้นไป

ส่วนน้ำ�ซุปก็หอมหว�นกลมกล่อมที่

ได้จ�กตัวกระดูกวัว และเนื้อวัวส�มชั้นที่

นำ�ลงไปต้มในหม้อแบบทั้งผืน และที่เป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยก็คือ น้ำ�

จิ้มรสเด็ดที่คล้�ยน้ำ�จิ้มซีฟู้ด โดยมีส่วน

ผสมประกอบด้วยพริกเขียวบดละเอียด

กับกระเทียมไทย น้ำ�ปล�เกรดเอผสม

กับน้ำ�ต�ลจนได้รสเค็มและหว�นลงตัว 

เมื่อเวล�เสิร์ฟ ก็จะปรุงใหม่ๆ แบบ

ถ้วยต่อถ้วย โดยตักพริกใส่ก่อนต�ม

ด้วยน้ำ�ปล�และมะน�วที่เพิ่งคั้นสด

ใหม่ จนได้น้ำ�จิ้มรสเด็ดที่เข�้กับเนื้อได้

ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย

ร้�นนี้เปิดทุกวันตั้งแต่เวล� 

09.00-17.00 น. สอบถ�มเพิ่มเติมโทร.

0-2521-4040.

“จิ

ผลของมฤตยูจรเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤษภทับลัคนาท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภ

ภาพลัคนาสถิตราศีพฤษภและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

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

เจ็ดปีของปฏิวัติใหญ่ตัวตน-สภาพแวดล้อมเพียงครั้งเดียว

ในชีวิต

1.รู้จักมฤตย ูท�งโหร�ศ�สตร-์สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอ�ก�ศธ�ตุ เดินทวนเข็มน�ฬิก�เป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนด�วอื่นๆ ที่ ให้

ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้

ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพร�ะ คาดหมายผลได้ยาก 

ที่เกิดผิดปกติ ต�มคำ�กล�่วที่ว�่ ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจ

สิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้างสิ่งใหม่ๆ เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบสว่�งว�บเข้�ม�ในสมอง 

คล้�ยๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็นแอปเปิลหล่นจ�กต้น แล้วตั้ง

คำ�ถ�มว่�ทำ�ไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น แล้วพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่ง

กรกฎาคม 2572 ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภเจอผลของมฤตยู

จรเข้าเดินในราศีพฤษภทับลัคนา ซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำาคัญทางโหร

จึงในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลาใน

ชีวิตคน เพราะยังมีดาวอื่นอีกหลายดวงที่จะส่งผลต่อทุกดวง

ชะตานั้น เป้าหมายตรงของมฤตยูจรจะพุ่งมาที่ตัวพวกท่านและ

สิ่งแวดล้อมโดยตรงคือ

จะมีก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับตัวตนของพวก

ท�่น หรือสิ่งแวดล้อมกะทันหัน โดยไม่ค�ดคิด ทำ�ให้ยุ่งย�ก

ในก�รรับมือ ดูเหมือนชีวิตหรือกิจก�รไม่ก้�วหน้� ต้องห�ท�ง

เปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งตัวเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อไปต่อหรือ

คิด-ทำ�แผลงๆ แบบคนต�มไม่ทัน หรือระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บ

ไข้กะทันหันของทั้งตัวเองรวมทั้งพ่อแม่ หรือบ�งท�่นเริ่มสนใจ

ศ�สตร์ลี้ลับที่เป็นได้ทั้งล�้-ล้ำ�สมัย หรือทำ�ง�นค้นคว้�ในสิ่งลี้ลับ 

หรือเครื่องยนต์กลไก

ตัวการหลัก ที่ค�ดว�่จะทำ�ให้เกิดก�รปฏิวัติตัวท่�นและ

สภ�วะแวดล้อม ขอให้มองไปที่งาน-นายจ้าง-ผู้บังคับบัญชา-ชื่อ

เสียงเกียรติยศที่ ได้หรือเสีย รวมทั้งพ่อหรือแม่

5.วิธีรับมือมฤตยู

ก่อนจะมีก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่ง

แวดล้อมของพวกท่�นในแต่ละรอบในช่วงเจ็ดปีนี้ ที่ มักจะ

เกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาเพศ มฤตยูจรจะสะสมพลังของ

ก�รเปลี่ยนแปลงนำ�ม�ก่อน จนเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกม�

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตัวพวกท่�นและสภ�พแวดล้อมไปหมด

สิ้น

อ�ก�รนี้พวกท่�นจะรู้ โดยเมื่อเริ่มก่อตัวห�กรู้สึกอึดอัด 

รู้สึกสว�่งว�บว่�ไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับตัวพวกท�่นหรือสภ�พ

แวดล้อม ให้ชิงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ หรือทันสมัย หรือล้ำ�สมัย

กว�่ ห�กพวกท่�นไม่เปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยน หรือห�ก

ฝืนได้พวกท�่นจะถูกทิ้งไว้ข้�งหลังอย�่งเจ็บปวด

6.ผลข้างเคียง-กระทบชิ่งของมฤตยูจรในราศีพฤษภทับ 

ลัคนาพวกท่าน

ส่วนประกอบอื่นๆ ในชีวิตพวกท�่นจะได้รับผลกระทบไป

ด้วยจ�กปร�กฏก�รณ์นี้คือ คู่ครอง หรือ บรรดาผู้มีส่วนได้-เสีย 

ส�ยฟ้�สร�้งคว�มพิน�ศได้ แต่หลัง

จ�กนั้นจะทำ�ให้เกิดวิวัฒน�ก�รสิ่ง

ใหม่ม�แทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้

สมัยใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้�ของ

คว�มล้ำ�เลิศ ล้ำ�สมัย เก่งในก�ร

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนว

คว�มคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อก�ร ต้องก�รก�้วหน�้ร่ำ�ไป

2.การแสดงอาการของ 

มฤตยู-เนื่องจ�กมฤตยูจรเดินช�้

ม�ก เข้�ไปเดินร�ศีใดจะใช้เวล� 

7 ปี ท�งโหรที่มีสิบสองร�ศีเป็น

สิบสองเรื่องร�วของชีวิตแต่ละคน

นั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอก�สเจอ

อิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้

ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว ยกเว้นจะ

อ�ยุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็ม

มาแล้ว พวกท่านที่ลัคนาสถิตราศี

พฤษภเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ประม�ณเกือบเจ็ดปีม�แล้วคือ ระหว�่งมีน�คม 

2559-กรกฎ�คม 2565 หนึ่งในกลุ่มปร�กฏก�รณ์ที่โดดเด่นใน

ชีวิตของพวกท่�นที่เกิดขึ้นไม่ค�ดฝันและคงจำ�ฝังใจ (มฤตยูจรเข�้

ภพวิน�สน์ของดวงชะต�) คือ 

มีศัตรูลับคอยบ่อนเซาะทำาลายแบบลึกลับไม่คาดฝันในงาน

หรือกิจการ รวมทั้งการกระทำาถูกขัดขวางขยับไม่ค่อยออก เช่น

บ�งท�่นจะได้ตำ�แหน่งแต่ถูกเล่นง�นหรือถูกจ�้งให้ออก บ�งท�่น

จบหมอแต่กระทรวงจับสล�กให้ไม่ได้บรรจุ

หรือ ถูกจำ�กัดเสรีภ�พเช่น เข้�หรือออกจ�กคุก หรือป่วย

ไปไหนไม่ได้ หรือต้องดูแลคนป่วยในบ้�น หรือ บ�งท่�นมีช่วง

ใช้ชีวิตก�รง�นในที่เร้นลับหรือห�่งไกล หรือ บ�งท�่นพบเรื่อง

ปกปิดซ่อนเร้น เช่นไปพบคนโกงในที่ทำ�ง�น หรือ ไม่ลงรอยกับ

ผู้มีอำ�น�จ หรือ เกิดถ้อยคำ�เสื่อมเสีย หรือ ได้รับอันตร�ยจ�ก

สัตว์ใหญ่ เช่นม้�กัด หรือ ปฏิวัติใหญ่เรื่องค่�ใช้จ่�ย เช่นปลด

พนักง�นเพื่อลดค่�ใช้จ่�ย บ�งท�่นจำ�เป็นต้องจ�่ยค่�ปรับหรือ

ชดเชย เพื่อจบปัญห�ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

4.เจ็ดปีต่อจากนี้ระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 

หรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลาย

7.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได-้ที่แต่ละคนอ�ก�รที่จะเจอ 

แตกต�่งกันไปต�มพื้นดวงเดิมเช่น

กลุ่มแรกเกิดอาเพศเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตที่จะ

เกิดจากตัวพวกท่านเอง เช่นบอกให้คู่ครองออกจ�กบ้�น ส่วน

เจ�้ชะต�ย้�ยไปอยู่วัด หรือ ขอแยกห้องนอนกับคู่ หรือ หย�่

ที่อ�จเกิดจ�กทั้งตัวเองและคู่แบบไม่ค�ดคิด หรือ จะเปลี่ยน

น�มสกุลหลังหย�่ หรือตัดสินใจเองที่จะไปอยู่กับกิ๊ก  หรือบ�งคน

กลับม�อยู่กับคู่คนเดิม หรือตัดสินใจมีหรือห�คู่ ฯลฯ

ไม่เคยรู้เรื่องตล�ดหุ้นรวมทั้งคริปโตฯ ก็ม�ศึกษ� หรือ วิจัย

ง�นที่ทันสมัยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักว�่จะเอ�ม�ทำ�อะไร

ประเด็นสำาคัญคือ งานหรือนายจ้างจะมาเปลี่ยนชีวิตพวก

ท่าน หรือสภาพแวดล้อมของชีวิตมากมายเป็นระยะๆ (พื้นดวง

ชะต�พวกท่�น มฤตยูที่จะม�ปฏิวัติชีวิตพวกท่�นเป็นตัวแทนภพ

ที่สิบ หรือกัมมะ) เช่น ง�นเข้�ม�กม�ยแต่บ�งช่วงก็เหือด หรือ 

ออกจ�กง�นที่มีน�ยจ�้งเป็นหุ้นส่วนชีวิตม�ทำ�เอง หรือ ออกจ�ก

ง�นม�เลี้ยงลูก หรือ เปลี่ยนตำ�แหน่ง (หน่วยง�นต้นสังกัดช่วย

เปลี่ยน) ได้ง�นเพิ่มยุ่งทั้งง�นเก�่และใหม่ หรือ ลงทุนไปม�ก แต่

เจอว่�ธุรกิจที่ทำ�ไปตกสมัยที่มีทั้งปรับตัวได้และไม่ได้ หรือ เดือด

ร้อนในง�นเพร�ะต�มไฮเทคไม่ทัน แต่ บ�งท�่นไหวทัน เปลี่ยน

กิจก�รเป็นใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เป็นหลัก หรือ ด�ร�เปลี่ยน

ช่อง หรือ ยกง�นให้ลูก เจ�้ชะต�หยุดทำ� หรือ ได้เลื่อนชั้นจ�ก

พนักง�นธรรมด�เป็นผู้บริห�ร หรือ ออกจ�กง�นแบบสมัครใจ

เพร�ะรู้สึกไม่ก�้วหน้�  หรือ กระโดดม�เล่นก�รเมือง หรือ เล่น

ก�รเมืองอยู่แล้วเปลี่ยนพรรค หรือ ฯลฯ

ที่เห็นบ่อยคือ เริ่มออกกำ�ลังก�ยเปลี่ยนชีวิต ลดน้ำาหนักได้

มาก หรือ บ�งคนน้ำ�หนักลดเองเพร�ะป่วย หรือ บ�งคนได้คิด

ปิดตัวเองไม่ยอมฟังคนอื่นรอบข้�งที่ทำ�ให้ทุกข์อีกแล้ว หรือ เริ่ม

ได้คิดหยุดอุ้มญ�ติ หรือ ได้คิดว�่น�่จะมีคว�มสุขได้แล้ว หรือ 

เสียพ่อหรือแม่ (สถ�นภ�พใหม่คือเคยมีพ่อแม่ก็เป็นกำ�พร�้) หรือ 

ห�ท�งเพิ่มสถ�นภ�พของชีวิต เช่นตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร เช่น 

ผศ.-รศ.-ศ. เปลี่ยนจ�กนักศึกษ�เป็นคนทำ�ง�น-เปลี่ยนจ�กคน

ทำ�ง�นเป็นคนเกษียณ ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

ด้วยมฤตยูนี้ ไม่ชอบสิ่งเก่าๆ จึงห�กพวกท่�นกล้�ปฏิวัติ

ชีวิต-สิ่งแวดล้อม-ส่วนประกอบรอบๆ ตัว อย�่งน้อยก็มีท�งรอด 

ห�กทำ�ได้ดีก็จะประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งล้ำ�เลิศ ห�กทำ�ได้ไม่ดี

ชีวิตก็จะล้มลุกคลุกคล�น

ค�ดหม�ยล่วงหน้�ได้ว�่ กรกฎ�คม 2572 พวกท่�นยืนอยู่

หน้�บ้�นก็จะถ�มตัวเองว่�ตัวท่�นและสภ�พแวดล้อมทั้งหล�ย

รอบๆ ตัวท่�นม�ถึงจุดนี้ ได้อย�่งไร.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจินตนา

ซ.พหลฯ 54 ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ



แทน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ในโอกาสหมดวาระ หลังจากดำารง

ตำาแหน่งมายาวนาน  20 ปี 

พร้อมด้วยเครือข่ายสมาคมชาวสงขลา โดยมี ดร.กานต์  

บุญศิริ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ และนายไพเจน  มากสุ

วรรณ์ เป็นต้น ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ “บิ๊กโจ๊ก” ขึ้นนั่งตำาแหน่งนายกสมาคม

ชาวปักษ์ใต้ฯ ได้กล่าวเปิดใจไว้ว่า จะเดินหน้านำาพาชาวปักษ์ใต้

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง ผ่านโครงการจิตอาสาเรา

ทำาความดีด้วยหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ชาวปักษ์ใต้รู้รัก

สามัคคี นอกจากนี้จะจัดทำากิจกรรมทางศาสนาระหว่างไทยพุทธ-

มุสลิม เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความรัก ในฐานะประชาชน

คนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ขณะเดียวกัน ก็จะส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกชาว     

ปักษ์ใต้ โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาที่เข้ามาศึกษา

ในกรุงเทพฯ หรือหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้เยาวชนซึ่งเป็นลูก

หลานของชาวปักษ์ใต้ได้มีความรู้ความสามารถ และนำาพาความ

รู้ความสามารถเหล่านั้นกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ                        

ต่อไป

หลังจาก “บิ๊กโจ๊ก” ได้กลับมาอีกครั้ง ก็พลิกโฉมการ                 

ทำางาน เน้นหนักสนองงาน ตร.และรัฐบาลในภาพรวม แถมได้

รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดในการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา 

เว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ที่ขัดต่อ กม. แก๊งคอลเซ็นเตอร์  คดีค้า

มนุษย์ และยังนั่งเป็นรองศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืน

รับจ้าง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ปราบปรามมือปืน มาเฟีย                                                   

ผู้มีอิทธิพล 

คนในแวดวงรู้ดีว่า “บิ๊กโจ๊ก” คือนายตำารวจผู้ใกล้ชิด                   

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เคยถูกอ้างว่ามีบทบาท

สำาคัญในการแต่งตั้งโยกย้ายตำารวจทั่วประเทศ และถูกย้ายฟ้าผ่า

พ้นสำานักงานตำารวจแห่งชาติ แต่ก็ได้กลับมาแบบคาดไม่ถึง และได้

อยู่ในตำาแหน่ง ผช.ผบ.ตร.ในปัจจุบัน 

เส้นทางรับราชการสุดแสนวิบากสำาหรับ ตร.ชาวสงขลาผู้นี้

ยังไม่จบ เพราะหลายฝ่ายมองว่ายังมี โอกาสลุ้นเข้าฮอสนั่งเบอร์ 1 

อยู่เหมือนกัน.   

ที่สุด 22 พ.ค.65 วันที่รอคอยก็มาถึง 9 ปีที่คน

กรุงเทพมหานครไม่ได้เลือกผู้ว่าราชการด้วยตัวเอง เมื่อวัน

สำาคัญนี้มาถึง ขอให้ชาวกรุงก้าวเท้าออกจากบ้านให้มืดฟ้า

มัวดิน เข้าคูหากาผู้สมัครที่ต้องการและที่เห็นว่าเหมาะสม

ที่สุดในการเข้าไป พัฒนา และ แก้ไข ปัญหาเมืองหลวงของ                         

ประเทศไทย

จำาให้ขึ้นใจเวลาเปิดหีบตั้งแต่ 08.00 น.  ถึง 17.00 น.

อย่ามัวแต่นอนหลับทับสิทธิ์ ให้นึกว่านี่คือการออกไปแสดง

จุดยืน ส่งเสียงถึงกลุ่มชนชั้นนำาของสังคมให้ได้รับรู้ว่า ประชาชน

กำาลังคิดและต้องการอะไร

แน่นอนว่าคนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัครคนใดเป็นผู้ว่าฯ 

คนต่อไป นอกจากพิจารณาจากนโยบายต่างๆ แล้ว ก็ยังต้องดู

ลึกถึงมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมด้วย เพราะจะสะท้อนถึง

การทำางานบริหารในภายภาคหน้า และที่ลืมไม่ได้คือ มุมมองใน 

ทางการเมือง แม้จะมีบางฝ่ายบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกับผู้ว่าฯ 

ก็ตาม

ว่ากันว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็นสอง

ฝ่าย ระหว่างฝ่าย “เสรีนิยม” กับฝ่าย “อนุรักษนิยม” ซึ่งช่วงมืดๆ 

วันนี้จะได้ทราบแน่ว่าประชาชนคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะเลือกฝ่าย

ใด

แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร สะเทือนถึงสภาแน่นอน!!!

การวางวันเลือกตั้งไว้ในวันที่ 22 พ.ค. ตรงกับวันแรกของ

การเปิดสมัยประชุมรัฐสภาคงไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่คือความ

ตั้งใจทางการเมืองอย่างแยบยล

เพราะผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งใน กทม.และพัทยา  รวมถึง

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี จะทำาให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ของแต่ละพรรค 

แต่ละฝ่าย ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง และความนิยมของ

ประชาชนที่มีต่อตนเองได้ อีกทั้งวิเคราะห์ได้ว่าหลังจากนี้ต้องทำา

อย่างไรถึงจะทำาให้ฝั่งตนเองได้เปรียบในสนามเลือกตั้งใหญ่

ขณะเดียวกัน ปฏิทินสภาสัปดาห์ที่จะถึงเมื่อเปิดสมัยประชุม

แล้ว สิ่งแรกคือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย

ลูก 2 ฉบับ ทั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.และที่เกี่ยวข้องกับ
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12 ในประเทศ

าษากฎหมายเรียกผู้ถูกฟ้องว่า จำาเลย ซึ่งกระบวน

พิจารณาที่จะต้องดำาเนินการต่อไปก่อนมีการสืบ

พยานว่าจำาเลยมีผิดตามฟ้องหรือต้องรับผิดตาม

ฟ้องหรือไม่นั้น จะต้องเปิดโอกาสให้จำาเลยต่อสู้คดีก่อน 

กระบวนการนั้นก็คือ  คำาให้การ

คำาให้การ เป็นกระบวนพิจารณาใดๆ ซึ่งคู่ความฝ่าย

หนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำาฟ้องนอกเหนือจากคำาแถลง

การณ์ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหานั้นไม่จริงอย่างไร  โดยขอ

ให้ศาลยกฟ้องซึ่งมีความสำาคัญในทางคดี เพราะจะทำาให้

เห็นถึงประเด็นที่จะต่อสู้คดีกันในชั้นสืบพยาน ซึ่งมีความ

แตกต่างกันระหว่างคดีแพ่งและคดีอาญาดังนี้

คดีแพ่ง กฎหมายกำาหนดให้จำาเลยต้องทำาคำาให้การ

เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรับหมาย

เรียกให้ยื่นคำาให้การและสำาเนาคำาฟ้อง

คำาให้การในคดีแพ่ง จำาเลยจะต้องแสดงโดยชัด

แจ้งในคำาให้การว่า จำาเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของ

โจทก์ทั้งสิ้นหรือแค่บางส่วน รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น หาก

ไม่ยื่นคำาให้การภายในกำาหนดเวลาหรือยื่นคำาให้การแต่ไม่

แสดงเหตุผลปฏิเสธที่ชัดแจ้งจะมีผลในทางคดี ทำาให้ไม่เกิด

ประเด็นที่จำาเลยจะนำาพยานมาสืบหักล้างข้ออ้างในคำาฟ้อง

ได้

ส่วน คดีอาญา กฎหมายไม่ได้กำาหนดเวลาที่จำาเลย

จะต้องทำาคำาให้การยื่นต่อศาลไว้ โดยกำาหนดเพียงว่าก่อน

เริ่มพิจารณาศาลต้องสอบคำาให้การของจำาเลยก่อนว่ารับ

สารภาพหรือปฏิเสธ และแม้จำาเลยไม่ให้การ ศาลก็จะบัน

ทึกว่าจำาเลยไม่ให้การซึ่งถือว่าจำาเลยปฏิเสธนั่นเอง และ

จำาเลยมีสิทธินำาพยานสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้แม้

จะไม่ยื่นคำาให้การก็ตาม

จากหลักกฎหมายข้างต้นจะเห็นว่า คำาให้การในคดี

แพ่งจะมีความสำาคัญมากกว่าคดีอาญา เพราะจะทำาให้มี

ผลถึงการแพ้ชนะในคดีได้เลย เนื่องจากจำาเลยไม่มีสิทธินำา

พยานเข้าสืบต่อสู้คดี ซึ่งก็เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป

ที่ว่าในคดีอาญา การที่จำาเลยนิ่งถือว่าจำาเลยปฏิเสธ แต่

ในทางแพ่ง หากจำาเลยนิ่งถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงตามที่

ถูกฟ้อง ดังนั้นผู้ที่ถูกฟ้องคดีทางแพ่งหากได้รับหมายเรียก 

ให้ยื่นคำาให้การแล้วก็ควรที่จะต้องรีบดำาเนินการภายใน

กำาหนดเวลาของกฎหมาย ซึ่งการทำาคำาให้การแก้คดีนั้นจะ

ต้องใช้แบบพิมพ์ของศาล โดยเขียนเหตุผลที่ปฏิเสธนั้นว่า

ข้อเท็จจริงในฟ้องโจทก์ไม่จริงอย่างไร และที่ถูกต้องเป็น

อย่างไร เพื่อให้เกิดประเด็นที่นำาพยานเข้าสืบหักล้างกันต่อ

ไปในชั้นสืบพยานของคู่ความ

อย่างไรก็ตาม แม้คำาให้การทั้งในคดีแพ่งและคดี

อาญาจะเป็นสิทธิในการต่อสู้คดีของจำาเลย แต่หากจำาเลย

เห็นว่าตนเองกระทำาความผิดตามคำาฟ้องจริง การขอเจรจา

ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเพื่อที่จะขอผ่อนผัน

ชำาระหนี้ หรือการรับสารภาพในคดีอาญาเพื่อที่จะขอให้

ศาลปรานีลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ ก็ย่อมเป็นสิ่ง

ที่สมควรกระทำามากกว่าอยู่นั่นเอง. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘คำาให้การ’

เลือกตั้งท้องถิ่นสะเทือนถึงสนามใหญ่

พรรคการเมืองเสร็จเรียบร้อย และกำาลังจะยื่นต่อ  “ชวน หลีกภัย” 

ประธานรัฐสภา เพื่อให้นำาไปบรรจุเป็นระเบียบวาระ และเรียก

ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระสอง

หัวใจสำาคัญอยู่ที่ “สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ” ข้อ

สรุปจากคณะ กมธ.มีมติให้ใช้หาร 100 แต่ก็ยังมี ส.ว.และ

พรรคการเมืองบางส่วนสงวนความเห็น ยืนกรานต้องหาร 

500 เพราะลึกๆ มีรายงานมาว่า จากการคาดคะเนสูตรหาร 

500 จะทำาให้พรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมได้เปรียบ ได้ ส.ส.เยอะ

กว่าอีกฝ่าย

ดังนั้น หากผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ออกมา ปรากฏผลฝ่าย 

“เสรีนิยม” ชนะขาด คนกรุงเทพฯ เทคะแนนให้ “ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์” คนคุ้นเคยพรรคเพื่อไทย และ “วิโรจน์  ลักขณาอดิศร” จาก

พรรคก้าวไกล มากเป็นอันดับที่หนึ่ง และอันดับที่สอง ตามลำาดับ

ล่ะก็

เกมสูตรคำานวณที่ที่ประชุมรัฐสภาจะต้องโหวตเห็นชอบหรือ

ไม่เห็นชอบอาจมีพลิกล็อก ไม่เป็นไปอย่างที่คณะ กมธ.ยืนยัน หรือ

อาจจะมีมือดียื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย เพื่อล้มสูตรหาร 

100

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทิศทางลม เรื่องที่ “พี่ศรี” ศรีสุวรรณ  

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไปร้องต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้สกัดดาวรุ่งไว้ด้วย

โดยขอให้สอบ “ชัชชาติ” กรณีให้นำาป้ายหาเสียงไปรีไซเคิล

ทำาเป็นกระเป๋าสะพายข้าง ว่าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ ผิดกฎหมาย

เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยหรือไม่

เอาเป็นว่าการเมืองหลังจากนี้ ให้ดูกันช็อตต่อช็อต.

     

ครบรอบ 3 ปีการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

รัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรี ซึ่งทุกปีญาติและคนใกล้ชิด

จะจัดงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร เหล่าบรรดา “ลูกป๋า” และเครือข่ายสมาคมคนปักษ์ใต้

ก็แวะเวียนมาร่วมงานทุกครั้ง 

ในปัจจุบัน “บ้านสี่เสาเทเวศร์” เป็นพื้นที่ว่างเปล่า  เหลือไว้

เพียงตำานานประวัติศาสตร์การเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ และ

ความทรงจำาของผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ สำาหรับ

พิพิธภัณฑ์ “ป๋าเปรม” ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา บ้านเกิดของนาย

ทหารผู้นี้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้

ปีนี้จะมีการจัดงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศลขึ้นที่วัดโสมนัส

ราชวรวิหาร ณ ศาลา 80 ปี ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. แม่งาน

หลักยังเป็นสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมป์ ที่เพิ่งลง

คะแนนเลือก บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ขึ้นเป็นนายกสมาคมคนใหม่ไปเมื่อวันที่ 8 พ.ค.65 

ป็นที่รู้กันดีว่าในการเดินทางทางน้ำานั้นเต็มไปด้วย

อันตรายและเสี่ยงภัยยิ่ง สิ่งสักการะและยึดเหนี่ยว

จิตใจของผู้เดินทางทางน้ำาจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

นั้นก็คือเจ้าแม่ทับทิม หรือมาจู่ และเสด็จเตี่ย หรือพลเรือ

เอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่ง

เป็นที่เคารพนับถือและบูชาอย่างยิ่งในทุกๆ คราวที่ออกเดิน

ทางทางเรือ เจ้าแม่ทับทิม ในอ่าวเหมยโจว มณฑลฮกเกี้ยน 

มีเกาะเกาะหนึ่งชื่อ “เหมยโจว” มีเนื้อที่เพียง ๑๖  ตาราง

กิโลเมตร แต่เพราะมีศาลเจ้ามาจู่ตั้งอยู่ จึงทำาให้เกาะเล็กๆ 

นี้มีชื่อลือไปทั่วโลก เล่าต่อกันมาว่า มาจู่นั้นเป็นหญิงสาว

ในตระกูลหลิน มณฑลฮกเกี้ยน แม่เป็นคนแซ่หวาง นาง

ถือกำาเนิดที่อำาเภอผู่เถียน เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ๓  (ตาม

ปฏิทินจันทรคติ) ปี พ.ศ.๑๕๐๓ ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ ว่า

กันว่าตั้งแต่นางเกิดมาเป็นเวลา ๑ เดือน ยังไม่เคยร้องไห้

เลย บิดาจึงตั้งชื่อนางว่า “โม่เหนียง” มีความหมายว่า                                                       

“นางเงียบ” 

หลินเป็นเด็กเฉลียวฉลาดมาก อายุ ๗ ขวบเริ่มเรียน

หนังสือ สามารถท่องจำาหนังสือเก่งและจับใจความได้ดี  

บ้านเกิดของนางอยู่ริมทะเล ตั้งแต่เล็กก็ออกทะเลโต้คลื่นฝืน

ลมไปกับบิดาและพี่ชายเสมอ นางว่ายน้ำาเก่งมาก เมื่อมีเรือ

ประมงหรือเรือสินค้าประสบภัย นางจะออกไปช่วยอย่างไม่

หวาดหวั่นอันตราย นางมีความรู้ในด้านดินฟ้าอากาศเป็น

อย่างดี สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้

อย่างแม่นยำา จึงช่วยผู้คนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้ อีกทั้ง

นางยังมีความชำานาญในด้านการแพทย์และได้รักษาโรคภัย

ไข้เจ็บให้ชาวบ้านเป็นประจำา เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านจึง

ถือว่านางเป็น “ผู้หญิงวิเศษ” “ธิดามังกร”  “เทพธิดา” 

นางโม่เหนียงถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ.๑๕๓๐ เมื่ออายุ

ได้  ๒๘ ปีเท่าน้ัน เล่ากันว่าในวันท่ีนางถึงแก่กรรม ชาวบ้าน                                      

บนเกาะเหมยโจวเห็นเมฆสีหลายปุยลอยขึ้นจากภูเขาเหมยเฟิง

ซาน และได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลองดังมาแต่ไกล ผู้คนพากัน

พูดว่านางโม่เหนียงได้กลายเป็นเทพธิดาขึ้นสวรรค์ไปแล้ว                                          

จากนั้นไม่นานประชาชนในท้องถิ่นนั้นจึงได้สร้างศาลขึ้นในที่ที่

นาง “ขึ้นสวรรค์” ด้วยจิตศรัทธาและยกย่องนางขึ้นเป็น “มา

จู่” (เจ้าแม่บรรพชน) ศาลเจ้ามาจู่บนเกาะเหมยโจวเป็นศาลเจ้า

ที่สร้างขึ้นแห่งแรกสุดในบรรดาศาลเจ้ามาจู่ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวน

มาก ดังนั้นผู้คนจึงถือว่าเป็นศาลเจ้า จู่เมี่ยว (ศาลเจ้าแรกเริ่ม) 

นั่นเอง 

ในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือในราว พ.ศ.๑๕๐๓-๑๘๒๒ การ

ค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศของมณฑลฮกเกี้ยนนั้นเจริญ

มาก แต่ผู้ โดยสารเรือก็ประสบภัยบ่อยๆ ในการอธิษฐานวิงวอน

ขอความปลอดภัย ผู้คนจึงยกเอามาจู่เป็นเทพเจ้าผู้ป้องกันภัย

พิบัติในการเดินเรือ เมื่อใครผ่านพ้นภัยพิบัติในการเดินเรือมา

ได้ ก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองจากมาจู่ ดังนั้นคำาเล่าลือเกี่ยวกับ

อิทธิฤทธิ์ของมาจู่จึงแพร่หลายอยู่ในหมู่ชาวบ้านสืบต่อกันเรื่อย

มา          

มาในปีที่ ๔ ในรัชกาลเสียนเหอในราวปี พ.ศ.๑๖๖๕  ราช

สำานักซ่งได้ส่งราชทูตลู่หยุ่นตี๋ ไปยังราชอาณาจักรเกาหลี แต่

ขบวนเรือกลับเจอพายุร้ายกลางทะเล เรือ ๘ ลำาจมลงทะเลไป

เสีย ๗ ลำา เหลือแต่เรือลำาที่ลู่หยุ่นตี๋นั่งไปเท่านั้นที่รอดพ้นภัย 

ข้าราชการคนหนึ่งมีภูมิลำาเนาเดิมอยู่ที่ผู่เถียน เชื่อถือบูชาในเจ้า

แม่มาจู่ จึงรายงานต่อลู่หยุ่นตี๋ว่า มาจู่เทพธิดาแห่งเหมยโจวเป็น

ผู้ช่วยชีวิตเรา เมื่อลู่หยุ่นตี๋กลับถึงราชสำานัก ก็กราบทูลเรื่องนี้

ให้จักรพรรดิซ่งฮุยทรงทราบ พระองค์จึงโปรดให้นำาแผ่นป้ายที่

เขียนตัวหนังสือว่า “ซุ่นจี” มีความหมายว่า ช่วยสงเคราะห์ไป

แขวนไว้บนประตูศาลเจ้ามาจู่ และทรงยกย่องให้มาจู่เป็น “ท่าน

ผู้หญิงซุ่นจี” 

ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา ตามเมืองชายทะเลทาง

ภาคจีนเหนือ เช่น ตันตง เยียนไถ ฉินหวงเต่า และเทียนสิน 

ตลอดถึงเซี่ยงไฮ้ หนิงโป หังโจว ฝูโจว เอ้หมึง  กวางเจา และ

มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางภาคจีนใต้ได้สร้างศาลเจ้ามาจู่

ขึ้นทั่วไปเป็นลำาดับ ครั้นถึงสมัยราชวงศ์หมิง เนื่องจากชาวบ้าน

ตามชายฝั่งทะเลมณฑลฮกเกี้ยนอพยพไปตั้งรกรากกันที่ไต้หวัน 

ความเลื่อมใสบูชาเทพเจ้ามาจู่จึงค่อยๆ แพร่จากแผ่นดินใหญ่

สู่ไต้หวันด้วย  ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่มาจู่ได้แพร่ไปสู่ทะเล

ต่างๆ ทั่วโลกด้วย ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย  ตลอดจนถิ่นต่างๆ ที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่

อย่างแน่นหนา ที่รวมถึงในเมืองไทยของเราเองด้วย ที่มีการ

สักการบูชามาจู่ หรือม่าโจ๊ว หรือเจ้าแม่ทับทิม เพื่อความเป็นสิริ

มงคลและเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ     

สำาหรับเมืองไทยของเรา ยังมีสิ่งเคารพนับถือร่วมกัน

สำาหรับชาวประมง ชาวเรือ และทหารเรือ ทุกคนทุกหัวเมือง

ก็คือ “เสด็จเตี่ย” หรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐาน

วิชาการทหารเรือ ทั้งในการเดินเรือและยุทธวิธีกระบวนรบ

ต่างๆ จนทหารเรือไทยสามารถเดินเรือในทะเลสากล ไม่ต้อง

จ้างฝรั่งทั้งในการเดินเรือและในการเป็นครูสอนอีกต่อไป 

คุณูปการของพระองค์ในด้านนี้ก็เพียงพอที่สมควรจะเคารพ

กราบไหว้แล้ว

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” มีพระนามเดิม

ว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ 

ธันวาคม ๒๔๒๓ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) กับเจ้าจอม

มารดาโหมด เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาภาษาไทยกับพระยา

อิศรพันธุ์ โสภณ (หนู อิศรางกูร) และทรงศึกษาภาษาอังกฤษ

กับ Mr.Morant ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ แล้วทรงเข้าเป็นนักเรียนใน

โรงเรียนหลวง ณ พระตำาหนักสวนกุหลาบอยู่จนถึงโสกันต์ ต่อ

มาเสด็จไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเวลานั้นยังไม่

ได้ดำารงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร และได้ทรงศึกษาวิชา

เบื้องต้นร่วมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชั่ว

ระยะหนึ่ง จึงได้ทรงแยกไปทรงศึกษาเฉพาะวิชาการทหารเรือ 

ซึ่งนับเป็นพระองค์แรกในบรรดาพระเจ้าลูกยาเธอของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงศึกษาวิชานี้ รวมเวลา

ที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ ๖ ปีเศษ 

เสด็จกลับประเทศไทยในปี ๒๔๔๓ ทรงได้รับพระราชทาน

ยศเป็นนายเรือโท ปัจจุบันเทียบเท่า นาวาตรี ทรงได้รับเฉลิม

พระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมหมื่นชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ ดำารงตำาแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ต่อมาทรง

ดำารงตำาแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในปี ๒๔๔๙ ทรง

แก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอน

นักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสำาคัญสำาหรับชาวเรือ เพื่อ

ให้เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำา

ลึกได้ คือวิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ 

และการเดินเรือเรขาคณิต ปี ๒๔๖๒ ทรงเป็นข้าหลวง

พิเศษไปราชการในประเทศยุโรปเพื่อซื้อเรือหลวงพระร่วง                                                                          

ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำาเรือรบหลวงพระร่วงเดินเรือข้าม

ทวีปจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานครด้วย

เกร็ดความรู้เจ้าแม่ทับทิมและเสด็จเตี่ย

ภ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล

เ

‘บิ๊กโจ๊ก’ หัวเรือใหญ่ชาวปักษ์ใต้

พระองค์เอง

ปี ๒๔๖๖ ทรงดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวง

ทหารเรือ และต่อมาทรงกราบถวายบังคมลาเพื่อเสด็จไป

รักษาพระองค์เนื่องจากประชวรด้วยโรคประจำาพระองค์                         

ต่อมาทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖ สิริ

พระชันษา ๔๒ ปี ๑๕๑ วัน กองทัพเรือไทยได้ถือเอาวัน

ที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

ของพระองค์เป็น “วันอาภากร” พระองค์ยังทรงเป็นเจ้านาย

นักชาตินิยม ซื่อสัตย์ รักชาติบ้านเมืองอย่างแรงกล้า ทรง

เป็นผู้นำาในการให้ทหารเรือในยุคนั้นสักคำาว่า “ร.ศ. ๑๑๒”  

และคำาว่า “ตราด” ไว้ที่หน้าอก (รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ อัน

เป็นปีที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาได้ ๑๑๒ ปี ซึ่งเป็นปีที่

เกิดเหตุการณ์ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีและตราด เพื่อบีบ                                                                       

บังคับให้สยามยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขงให้แก่

ฝรั่งเศส)    

พระองค์ยังโปรดที่จะคลุกคลีกับเหล่าทหารใต้บังคับ

บัญชาและราษฎรสามัญอยู่เสมอ ชาวเรือจึงถือว่าพระองค์

ทรงเป็น “คนจริง” คือทรงเป็นคนใจถึง ใจนักเลงเป็นที่ถูกใจ

ชาวทะเลทั้งหลาย ความศรัทธานับถือนี้ ได้แผ่ขยายจาก

แวดวงทหารเรือไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะหัวเมืองชายทะเลที่

เป็นทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารเรือก็ได้ถูกปลูกฝังอบรมต่อมา 

เมื่อต้องทรงออกจากราชการทหารเรือไปช่วงหนึ่ง  พระองค์

ก็ได้ทรงศึกษาตำารายาและเรียกพระองค์เองว่า  “หมอพร” 

เที่ยวรักษาชาวบ้านทั่วไปไม่เลือกชนชั้นเชื้อชาติ  พระนาม 

“เสด็จเตี่ย” ก็ทรงได้มาจากชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้รับการ

รักษาจากพระองค์ จึงมิเพียงได้รับการยกย่องจากกองทัพ

เรือให้เป็นพระบิดาของกองทัพเรือเท่านั้น แต่ชาวเรือยัง

ถือว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของชาวเรือไทยทั้งมวลด้วย                     

เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ไป พระองค์ก็ได้ทรงอยู่ในฐานะ

ของเทพเจ้าผู้ดูแลชาวเรือทั้งหลาย ต่อมาศาลของพระองค์

ที่เคยมีอยู่ตามหัวเมืองชายทะเลก็ได้แผ่ขยายไปยังเมือง

ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ลูกหลานชาวไทยได้เคารพกราบไหว้กัน                                                                      

ทั่วไป 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ ศาลกรมหลวง          

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสงคราม ที่ระลึก สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                                     

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็น

ประธานพิธีเปิดอาคารศาลหลังใหม่  บรรณาธิการ                           

สุรจิต ชิรเวทย์.             
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13สิ่งแวดล้อม

4

กรณีไฟไหม้ โรงงานหมิงตี้ จัดเป็นภัยพิบัติระดับท้องถิ่นไม่มีความ

รุนแรงระดับจังหวัด ซึ่งสามารถควบคุมการรั่วไหลสารเคมีอันตรายได้ 

มีการจัดการมลพิษ ติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำา อากาศ จนเข้า

สู่ภาวะปกติ การจัดการสารเคมีรั่วไหลต้องเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ 

และมีการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ใช่สื่อสารด้วยความตื่นกลัว นอกจากนี้ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้รายละเอียด ขั้นตอน

วิธีการรับมือแก้ปัญหา รายงานสถานการณ์ต่อเนื่อง  

ด้าน นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท ์ผู้อำานวยการศูนย์บริการการ

แพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) กล่าวว่า ในเหตุการณ์สารเคมีรั่ว

ไหล ทีมแพทย์เป็นหน่วยเสริม รับคนไข้ จัดระเบียบการนำาส่ง ซึ่งต้อง

จัดการการประสบเหตุและดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด ศูนย์เอราวัณ กทม. 

เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดี กรณีไฟไหม้หมิงตี้ มีการลุกไหม้และเกิดระเบิด 

เกิดควันดำาจำานวนมาก นำามาสู่ความตื่นตระหนกของประชาชน ขณะ

เดียวกันมีตัวเร่งจากกลุ่มคนที่ขาดแสง กลุ่มสื่อมวลชนที่เน้นนำาเสนอ

ข่าวด้วยความรวดเร็วขาดความสุขุม

“อยากฝากเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต การนำาเสนอข้อมูล

และข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง อย่าหลงเชื่อข้อมูลบนโลกโซเชียล ทั้ง

ประชาชนและสื่อต้องตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนผู้บริหารบ้านเมือง

ต้องนำาความรู้สู่การรับรู้ และมีการกระตุ้นถึงแนวทางป้องกันอย่างต่อ

เนื่อง เพราะ กทม.มีสารเคมีที่เรานึกไม่ถึงอีกมาก ประชาชนเก็บวัตถุ

ระเบิด เก็บสารเคมีอันตราย  หรือแม้กระทั่งเก็บโคบอลต์ไว้ภายในบ้าน 

ซึ่งอันตรายต่อคน สัตว์ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม” ผอ.ศูนย์เอราวัณฝาก

ในท้ายให้ทุกภาคส่วนผนึกกำาลังกันป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำาอีก.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการเก็บสะสมสารเคมี

กว่า 4,750 แห่ง ส่วนใหญ่สภาพเก่าและตั้งอยู่ในแหล่ง

ชุมชน หากผู้ประกอบการขาดความตระหนัก ไม่ระมัดระวัง 

และมีการจัดการสารเคมีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย อาจ

เป็นตัวการให้เกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ทั้งรั่วไหลเกิด

เพลิงไหม้ จนถึงเกิดระเบิด ซึ่งมีโศกนาฏกรรมกลางเมืองจากสารเคมี

รั่วมาแล้ว ไฟไหม้ โกดังย่านลาซาล ไฟไหม้ โรงงานย่านบางบอน ตู้

คอนเทนเนอร์บรรทุกสารเคมีคว่ำาทางลงสะพานภูมิพล ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

จากสถิติปี 2560-2564 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายมี

มากกว่า 261 ครั้ง จำานวนผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน การลดความ

เสี่ยงภัยจากสารเคมี และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่อง

สำาคัญ นำามาสู่การเปิดเสวนา “ทางเลือกทางรอดของกรุงเทพฯ 

กับวิกฤตสารเคมีรั่วไหล” ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดย

กรุงเทพมหานคร และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (บนส.16)

โอกาสนี้ บนส.16 ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร 

กทม. ประกอบด้วย 1.การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ โอกาสที่จะได้รับภัย

คุกคามจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ด้วยการสร้างเครือข่ายกับคนใน

ชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี แนวทางป้องกัน ประชาสัมพันธ์ผ่าน

โซเชียลมีเดีย กำาหนดมาตรการเพื่อบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

2.การประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสาร                                                                             

เคมีของชุมชน การจัดทำาฐานข้อมูลสารเคมีเชื่อมโยงระดับพื้นที่เขต 

และระดับกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดทำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญวางแผนรับมืออุบัติภัยที่                                                                 

จะเกิดขึ้น 

3.หลักการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายของชุมชนตาม                                                               

หลัก 7S โมเดล ของ Mckinsy นำาข้อมูลไปพัฒนาแผนฝึกซ้อม 

จำาลองเหตุการณ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซ้อมต่อเนื่อง และพัฒนา

แผนให้สมบูรณ์ เพื่อสร้างมหานครปลอดภัย 

ดร.ไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำานวยการสำานักงานสุขาภิบาลสิ่ง

แวดล้อม สำานักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดทำา

แผนป้องกันอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) ฉบับปรับปรุง มียุทธศาสตร์สร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อ

วิกฤตการณ์ จัดฝึกอบรมทีมตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

กว่า 500 คน ให้พร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีความรู้

ความเข้าใจภัยสารเคมีอย่างต่อเนื่อง แผนอบรมลงถึงระดับชุมชน 

“เมืองทุกเมืองต้องบอกได้ถึงภัยสารเคมี มีความล่อแหลม มี

โอกาสจะเกิดมั้ย และมีความเปราะบางของสังคม จะจัดการอุบัติภัย

สารเคมีได้ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การประเมินความเสี่ยง 

ควบคุมแผนเผชิญเหตุ หากขาดข้อมูลจะเกิดความไม่ปลอดภัย เรา

เน้นการป้องกัน จะลดความเสี่ยงและจัดการทรัพยากรอย่างมี

ส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปัจจุบันมีแผนที่เสี่ยงภัยสารเคมี

ของกรุงเทพมหานคร ลงถึงระดับเขต มีการนำาร่องศึกษากรณีสาร

แอมโมเนียแพร่กระจาย ผลกระทบต่อชุมชน คอนโดฯ มีการซ้อม

แผน ทำาแผนร่วมกัน จัดการพื้นที่ ปิดกั้นขอบเขต มีกลยุทธ์ทั้งเชิงรุก

และเชิงรับ”

ดร.ไพฑูรย์กล่าวด้วยว่า อันตรายสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื้นที่ กทม.เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียว ยังไม่รวมการขนส่ง

สารเคมีมีหลายแหล่งที่มหานครนี้ต้องดูแล ซึ่งปัญหาท้องถิ่นจัดการ 

แต่ กทม.ไม่เคยรับรู้ช่วงเวลาการเข้ามา และการเชื่อมโยงข้อมูลยาก

มาก เทียบกับสิงคโปร์ มาเลเชีย อะไรที่เป็นภัยพิบัติต่อประเทศต้อง

แชร์ข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม ดร.ไพฑูรย์เน้นย้ำาชุมชนต้องสามารถจัดการตัว

เองได้ในระดับหนึ่งเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล ซึ่งในมุมมองประชาชน

ระบบโครงสร้างขององค์กร เสนอให้ประชาชนหรือชุมชนเป็นส่วน

หนึ่งของโครงสร้างบริหารจัดการระดับเขต มีบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล

ความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประเมิน

ความเสี่ยงภัย นอกจากนี้ ได้ถอดบทเรียนสารเคมีรั่วไหลต้องมีคู่มือ

การปฏิบัติของประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งชุมชนแนวราบและ

ชุมชนแนวดิ่งอย่างคอนโดมิเนียม ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการบนโต๊ะและ

ซ้อมภาคสนามให้สม่ำาเสมอ สิ่งสำาคัญทำางานเป็นระบบทีม มีความ

ยืดหยุ่นในการจัดการภัยสารเคมี 

นายณัฐธัญ ละอองทอง กรรมการอุบัติภัยแห่งชาติ กล่าวว่า 

กรุงเทพฯ เคยเกิดอุบัติภัยสารเคมีที่ส่งผลกระทบวงกว้างและน่ากลัว

สยดสยอง มีผู้เสียชีวิตทันที และผู้ประสบภัยจำานวนมาก เช่น คลัง

เก็บสินค้าท่าเรือคลองเตยระเบิด บ้านในรัศมี 1 กม. พังเสียหาย ไฟ

ไหม้ชุมชนคลองเตย สารพิษทำาให้มีคนบาดเจ็บสาหัส ต่อมาปี 2533 

เกิดเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตาย 88 คน จาก

นั้นมีกรณีเพลิงไหม้คลังน้ำามัน เกิดขึ้นบ่อยใน กทม. เหตุแอมโมเนียรั่ว

จากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ 

“ประชาชนได้รับผลกระทบ ทำาให้ขาดความมั่นใจ ขาดความ

เชื่อมั่นในผู้บริหารเมือง แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่าง

พบโคบอลต์ในบ้านเรือน ยังไม่รวมรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำาบน

ทางด่วน นอกจากนี้ มีเหตุคลอรีนรั่วไหล แต่ละกรณีจัดการยากแตก

ต่างกัน ทั้งยังหลงลืมปลายทางสารเคมี คือ ขยะ เกิดปัญหาไฟไหม้

บ่อขยะแพรกษา สารพิษปนเปื้อนในดิน น้ำา บทเรียนเหล่านี้ต้องนำา

ใ

มาสู่แนวทางแก้ปัญหา เพราะกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยพื้นที่พาณิชย 

กรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ต้องสร้างระบบจัดการภัยสารเคมีที่มี

ประสิทธิภาพ ครบวงจร มีการฟื้นฟู เยียวยา ด้วยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน เมืองและชุมชนจะได้ปลอดภัย” นายณัฐธัญกล่าว

ด้าน นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้เชี่ยวชาญสารเคมีและวัตถุ

อันตราย กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การจัดการสารเคมีรั่วไหลต้อง

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภท ลักษณะสารเคมีอันตรายที่ลงลึก แต่ละ

ประเภทมีคุณสมบัติ ความเป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และ

ทำาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมแตกต่างกัน เป็นวัตถุระเบิด ก๊าซ 

ของเหลวไวไฟ วัตถุมีพิษ  วัตถุกัมมันตรังสี เช่น โคบอลต์-60 อย่าง

ภัยคนกรุง! ในวงล้อม‘สารเคมี’

ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ตั้งเป้าก้าวสู่ Green University  

มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำาองค์กรก้าวเข้าสู่ 

Green University พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่าย ให้ความ

สำาคัญการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางาน

วิจัยและวิชาการอย่างเต็มที่ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(มบส.) เปิดเผยว่า ใน

ปี 2022 ตนได้มอบ

หมายให้ ผศ.ดร.หนึ่ง

ฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้

ช่วยอธิการบดี มบส. 

ไปดำาเนินการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

โลก (UI GreenMetric World University Rankings) สถาบันจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งเป็นที่

รู้จักในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่ง

แรกและแห่งเดียว ที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of 

Indonesia : UI) ซึ่งเริ่มต้นการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน 

มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ จำานวน 959 สถาบัน โดย

บูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการ

สอน การวิจัย และทุกกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เช่น การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การ

จัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำา, การจัดการระบบการขนส่งภายใน 

และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

SCG ร่วมกับ กฟน.-กทม. มอบ

หลังคาโซลาร์ให้ โรงเรียน

นายธงชัย โสภณ Head of 

Housing Products Business บริษัท เอส

ซีจี รูฟฟิ่ง จำากัด  เผยว่า “เอสซีจี โซลาร์

รูฟ โซลูชั่น” จับมือการไฟฟ้านครหลวง

และกรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW. ผ่าน

โครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน ให้แก่โรงเรียน

วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้มีการใช้

พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแต่ละชุมชน ซึ่งในโครงการนี้

เราเริ่มต้นจากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เพราะเล็งเห็นว่าโรงเรียนเป็นแหล่งการศึกษาที่จะเป็นจุดเรียนรู้ได้เป็น

อย่างดี ถือเป็นโรงเรียนและชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด รวม

ถึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน สนใจสามารถ

ดูรายละเอียดสินค้าเอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชั่น เพิ่มเติมได้ที่  https://

www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/solar-roof หรือเว็บไซต์ 

www.scghome.com ร้าน SCG HOME, SCG HOME Experience, 

SCG HOME บุญถาวร และ SCG Authorized Dealer ทั่วประเทศ หรือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 0-2586-2222

กฟผ.จับมือ GIZ หนุนเทคโนโลยีทำาความเย็นสีเขียว

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหารกองทุน CIF (Cooling Innovation Fund) เป็นผู้แทน 

กฟผ. ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี

การทำาความเย็นสีเขียว ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายการทำาความเย็น

สีเขียว ระยะที่ 3 (Green Cooling Initiative (GCI) III) ในประเทศไทย 

กับนายไรน์ โฮลด์ เอลเกส ผู้อำานวยการองค์กร

ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำา

ประเทศไทยและมาเลเซีย หรือ GIZ พร้อมด้วย 

นางสาวเดนีส อันเดรส หัวหน้าโครงการ GCI III 

ร่วมพิธีลงนาม ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำานักงาน

กลาง กฟผ. จ.นนทบุรี

ที่ผ่านมา กฟผ. และ GIZ ได้ร่วมกันผลักดัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ

เครื่องทำาความเย็น (RAC NAMA) สำาเร็จไปแล้วเมื่อปี 2564 และเพื่อต่อ 

ยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรม  กฟผ. (EGAT Cooling Innovation 

Fund : CIF) และ GIZ จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

โครงการพัฒนาเครือข่ายการทำาความเย็นสีเขียว ระยะที่ 3 นี้ จนถึง

เดือนมิถุนายน 2567 โดย กฟผ. และ GIZ จะร่วมกันดำาเนินการ 4 

มาตรการ คือ 

(1) การพัฒนา

โครงการและ

หุ้นส่วนด้าน

การสาธิตทาง

นวัตกรรม (2) 

การฝึกอบรม

ด้านเทคนิค

สำาหรับภาค

อุตสาหกรรม 

(3) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีการทำาความเย็น

สีเขียว และ (4) มาตรการทางการเงิน เพื่อการสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีการทำาความเย็นสีเขียว เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็นของไทยมีส่วนช่วยให้ประเทศ

บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ต่อไป

นายไรน์ โฮลด์ เปิดเผยว่า โครงการ GCI III เป็นโครงการ

ระดับโลกที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการใช้สารทำาความเย็นสีเขียว เพื่อ

ลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากอุตสาหกรรม

การทำาความเย็น ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจำานวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยโครงการ 

GCI III ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมฯ 

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV) นอกจากนี้ โครงการยัง

มีเป้าหมายจัดตั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแลก

เปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการทำาความเย็นสี

เขียวในระดับภูมิภาคเอเชียอีกด้วย
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘อนุทิน’

ที่บ้านพักของนายปวีณ แซ่จึง และนางผ่อง

ศรี แซ่จึง โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.

การท่องเที่ยวและกีฬา,  นายทรงศักดิ์ ทองศรี 

รมช.มหาดไทย, น.ส.มนญัญา ไทยเศรษฐ ์รมช.

เกษตรและสหกรณ์, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 

รมช.ศกึษาธกิาร และ ส.ส.ของพรรคภมูใิจไทย 

รวมถงึพีน่อ้งประชาชนในพืน้ที ่อ.ราษีไศล เขา้

ร่วมกว่า 1,000 คน 

นายอนุทินกล่าวว่า เป็นวันดีที่ตนและ

คณะได้มาที่ อ.ราษีไศล มาบ้านของผู้แทนพี่

น้องชาวราษีไศล และเปิดศูนย์ประสานงาน

พรรคภูมิใจไทย เขต 8 ซึ่งเราไม่เคยคาดฝัน

ว่าจะเกิดขึ้น วันนี้นายปวีณและนางผ่องศรี

ต้อนรับเราอย่างดี ทำาฝันของเราเป็นจริง นาย

ปวีณให้ความเชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทย โดย

ตัดสินใจมาร่วมงานการเมืองกับพรรคตั้งแต่ 

1 ปีที่ผ่านมา และถ้าจะส่งผู้สมัครในเขตนี้ ถ้า

ไม่ใชน่ายปวณี กจ็ะเปน็นางผอ่งศร ีกจ็ะดทีีส่ดุ

“อย่าเรียกนางผ่องศรี อย่าเรียกนาย

ปวีณ และอย่าเรียกผมว่างูเห่า เพราะเรื่อง

ชาวนากับงูเห่าเป็นการพูดถึงเรื่องผู้มีพระคุณ

ที่เคยชุบเลี้ยงงูเห่าให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บ 

แต่แล้วก็ไปกัดชาวนาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ แต่ผู้

มีพระคุณของพรรคภูมิใจไทย ผู้มีพระคุณของ

นายปวีณ ผู้มีพระคุณของนางผ่องศรี คือชาว

ราษีไศล ฉะนั้นเราจึงไม่ใช่งูเห่า แต่เราเป็นผู้

แทนราษฎรของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหน 

พวกเราไม่เคยเลือก เพราะพวกเราคือคนไทย 

นี้คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำา จึงขอทำาความ

เข้าใจว่า ผู้มีพระคุณของเราคือประชาชนที่

อยูท่ีน่ีท่ัง้หมด ทีต่อ้งตอบแทนคอืประเทศไทย” 

นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า พวกเราภูมิใจ

ไทยเป็นผู้แทนของคนไทยทุกคน นี่คือภูมิใจ

ไทย เราเห็นว่า จ.ศรีสะเกษเป็นเป้าหมายที่

มีความสำาคัญยิ่ง เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้ผู้

แทนที่ จ.ศรีสะเกษ ให้มีจำานวนมาก เพื่อที่เรา

จะได้พัฒนา จ.ศรีสะเกษ และพัฒนาประเทศ

ไปพรอ้มกนั จ.ศรสีะเกษ หลงัจากนี้ไปจะตอ้งมี

แตค่วามเปน็ปกึแผน่ เจรญิรุง่เรอืง พรรคภมูใิจ

ไทยทำาเรื่องเกษตรกรรม การศกึษา การสญัจร

ไปมา และการสาธารณสุข วันนี้เราพร้อม

ทั้งหมดแล้ว พรรคภูมิใจไทยขอให้ความเชื่อ

มั่นว่าพร้อมรับใช้พี่น้องชาวศรีสะเกษทุกคน 

ขอโอกาสใหพ้วกเราไดท้ำาใหท้า่นตามสโลแกน 

“พูดแล้วทำา”

ขณะที ่นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการ

พรรคภมูใิจไทย กลา่ววา่ จ.ศรสีะเกษเราม ีส.ส. 

2 คน คอืนายสริพิงศ ์องัคสกลุเกยีรต ิและนาย 

อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ แต่ที่ อ.กันทรลักษ์ 

ภูมิใจไทยยังไม่มี ส.ส. แต่เรามีเพื่อนคือ นาย

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค

เพื่อไทย และนางอดุมลกัษณ ์เพง็นรพฒัน ์ทัง้ 

2 ท่านตกลงจะมาช่วยพรรคภูมิใจไทยมาช่วย

พัฒนา จ.ศรีสะเกษ และถ้าจะให้เกิดความ

เป็นเอกภาพ จะพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ต้องเอา

ผู้แทนฯ มาให้ได้ทุกเขต

ดา้นนายชาดา ไทยเศรษฐ ์ส.ส.อทุยัธาน ี

และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบข้อ

สงสัยของกลุ่มกำานันผู้ใหญ่บ้านใน อ.ราษีไศล 

จ.ศรีสะเกษ ถึงกระแสเรียกร้องของบางฝ่าย

ให้มีการยุบกำานันผู้ ใหญ่ว่า ตนในฐานะที่เคย

เป็นนายกเทศมนตรีมา 8 ปี ยืนยันว่าจะ

ไม่มีการยุบกำานันผู้ ใหญ่บ้านแน่นอน อย่าไป

เชื่อว่าจะมีการยุบ รวมถึงที่เรียกร้องไปถึงว่า

จะให้มีการยุบผู้ว่าราชการจังหวัด และนาย

อำาเภอ ยืนยันว่าไม่มี เพราะการบริหารจะ

ตอ้งมศีนูยก์ลาง สว่นภมูภิาค คอืมผีูว้า่ราชการ

จังหวัด นายอำาเภอ และส่วนท้องถิ่น มีการ

แบ่งแยกหน้าที่การทำางานกันอย่างชัดเจนอยู่

แล้ว และขอยืนยันว่าจะไม่มีการยุบกำานัน

ผู้ ใหญ่บ้านแน่นอน กำานันผู้ ใหญ่บ้านจะอยู่คู่

ฟ้าคู่บ้านแน่นอน.

‘ปู’ จำ�ได้หมด

ดิฉันหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ไม่วา่การ

เลือกตั้งครั้งไหน ฝ่ายประชาธิปไตยจะร่วมมือ

กนัอยา่งแขง็ขนัเพื่อไดอ้ำานาจรฐักลบัมาบรหิาร

ประเทศโดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทย

ทั้งประเทศค่ะ

ขณะที่พรรคเพื่อไทย เผยแพร่คลิป

วิดี โอ ‘เสี้ยววินาทีปลายกระบอกปืนจ่อหัว

ประชาชน รัฐประหาร 57’ (https://youtu.

be/_I35nVr-Mis) ความยาว 18 นาที เผย

นาที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กระทำา

รัฐประหาร ยึดอำานาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร บอกเล่าช่วงเวลาก่อนทำารัฐประหาร

และหลังรัฐประหารเป็นเวลา 7 วัน ผ่านแกน

นำาพรรคเพื่อไทย ทีย่นืหยดัรกัษาประชาธปิไตย

แตต่อ้งถกูกระทำาตา่งๆ นานาจากฝา่ยผูก้ระทำา

การรัฐประหาร

ผู้ที่ร่วมเล่าเหตุการณ์ ในสารคดีนี้คือ 

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อ

ไทย ซึง่ขณะนัน้ดำารงรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ยุติธรรม และเป็นผู้ที่อยู่ในห้องเจรจา และ

กล่าวยืนยัน ‘ไม่ลาออก’, นายภูมิธรรม เวชย

ชยั กรรมการยทุธศาสตรแ์ละทศิทางการเมอืง 

พรรคเพื่อไทย ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายแพทย์ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย และ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ 

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

คลิปวิดี โอนี้ แกนนำาพรรคเพื่อไทย

เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ถึงความ

พยายามปกป้องประชาธิปไตยขณะที่กำาลัง

เผชิญหน้ากับผู้นำากองทัพและกำาลังทหาร

ที่พร้อมไปด้วยอาวุธสงคราม ในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 ซึ่งต่อมาได้ทำาให้สมาชิก

พรรคเพื่อไทยแต่ละคนถูกจับกุมคุมขัง และ

จำากัดเสรีภาพ รวมไปถึงการเปิดเผยถึงการ

กดดันและการต่อรองในการจัดให้มีการ

เลือกตั้ง และยังเล่าย้อนถึงการชุมนุมของ

กลุ่ม กปปส. ที่เป็นต้นสายปลายเหตุของ

การรัฐประหาร แม้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก

รัฐมนตรีในขณะนั้นจะตัดสินใจประกาศยุบ

สภา คืนอำานาจให้ประชาชน แต่การชุมนุมก็

ยงัไมย่ตุ ิและตอ่มาไดท้ำาใหส้ถานการณล์กุลาม

บานปลายทำาให้เกิดการทำาลายประชาธิปไตย

ครั้งใหญ่

คว�มฝันของเพื่อไทย

ในคลิปวิดี โอดังกล่าว แกนนำาพรรค                                                          

เพื่อไทยได้ถอดบทเรียนการเดินหน้าเสนอ 

‘พ.ร .บ .นิรโทษกรรม’ ในครั้ งนั้น นาย

ภูมิธรรม ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้ง

พรรคไทยรักไทย กล่าวว่า “ผมอยู่กับพรรค

ไทยรกัไทยมาตัง้แตต่น้ เชื่อวา่พรรคไทยรกัไทย 

พลังประชาชน เพื่อไทย เป็นสถาบันทางการ

เมืองที่รวบรวมคนที่มีความตั้งใจดี อยากทำา

อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ

คนเหล่านี้ ได้ทุ่มเท อุทิศชีวิตตัวเองเข้ากับ

ระบบการเมืองของประเทศ แต่ภายใต้ระบบ

การเมืองและการรัฐประหาร ได้ทำาลายชีวิต 

บางคนต้องตาย ติดคุกติดตะราง และหลาย

คนตอ้งระเหจ็ระเหเรร่อ่น ไมเ่ฉพาะผูน้ำาพรรค

เท่านั้นที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศ

“ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาที่สะท้อน

ให้เห็นว่าการใช้อำานาจที่เกินขอบเขตของ

คนมีอำานาจกลุ่มหนึ่ง ได้ทำาลายโอกาสของ

ประชาชนและโอกาสพรรคการเมือง ซึ่งมัน

เป็นหัวใจของการบริหารจัดการทรัพยากร

ในสังคมให้เกิดความยุติธรรมได้อย่างเท่า

เทียมที่สุด ที่นี่ ไม่ได้มีความถูกต้องเหมาะสม 

100 เปอร์เซ็นต์ ที่นี่ก็เป็นองค์กรที่เหมือนกับ

องค์กรอื่นๆ ในสังคมไทย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็น

องค์ประกอบที่ถูกต้องบ้าง ผิดพลาดบ้าง แต่

ทิศทางหลักที่เราเดิน เราเอาประชาชนเป็น

ที่ตั้ง และเรายังอยากทำาสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้น 

ความฝนัของเรา 2 เรื่องใหญ ่ซึง่รวมศนูยอ์ยูท่ี่

ประชาชนคอื ประชาธปิไตยกบัความยตุธิรรม” 

นายภูมิธรรมกล่าว

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส. 

กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นับ

ตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 

คสช. ยดึอำานาจการปกครองประเทศไปจากมอื

ของรฐับาลจากการเลอืกตัง้ ทีน่ำาโดยพรรคเพื่อ

ไทย เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม ป ี2557 โดยอา้ง

เหตุของการยึดอำานาจว่าต้องการยุติความขัด

แยง้ทางความคดิทางการเมอืงทีร่นุแรง ปญัหา

การทุจริต การบังคับใช้กฎหมายที่ทำาให้เกิด

ความเกลียดชังในหมู่ประชาชน ฯลฯ แต่จาก

วันนั้นจนถึงวันนี้ ครบรอบ 8 ปี ประเทศไทย

ที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารและนายก

รฐัมนตรคีนปจัจบุนั ยงัไมส่ามารถแก้ไขปญัหา

ที่กล่าวอ้างได้แม้แต่นิดเดียว ตรงกันข้ามการ

ยึดอำานาจกลับทำาให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึ้น 

ประเทศตกหล่มแห่งความล้าหลัง สิ้นหวัง ล้ม

เหลว หมดหนทางทำามาหากิน ตั้งแต่วันนั้น

จนถึงวันนี้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  

รัฐประหารครบ 8 ปี ให้อะไรเรา

บ้าง 1.คนจนล้นประเทศ กว่า 20 ล้านคน 

2.ประเทศเป็นหนี้ท่วมหัว 10 ล้านล้านบาท 

3.ทจุรติภาครฐัพุง่ทะยานแตะ 3 แสนลา้นบาท 

4.คอร์รัปชันเบ่งบาน คะแนนป้องกันปราบ

ปรามตกต่ำา 5.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ยึด

โยงการเปลี่ยนแปลงของโลก ไร้แผนงาน ไร้

เปา้หมายทีช่ดัเจน 6.อำานาจ ส.ว.จาก คสช.ลน้

เหลืออำานาจ ส.ส.ที่มาจากประชาชน

ถูกขโมยไปก�รรัฐประห�ร 

น.ส.ธีรรัตน์กล่าวอีกว่า เสียดายโอกาส

ของประเทศที่กำาลังจะไปได้ดีจากรัฐบาลเพื่อ

ไทย ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่าง

แท้จริง หลายโครงการที่เพื่อไทยต้องการจะ

ดสิรปัตป์ระเทศ โดยมุง่หวงัใหค้นไทยมศีกัดิศ์ร ี

ยนืหยดัทดัเทยีมนานาชาต ิแต่โอกาสเหลา่นัน้

ถกูขโมยไปจากคณะรฐัประหาร โอกาสของคน

ไทย ที่ถูกขโมยไปการรัฐประหาร ได้แก่

1.ความเท่าเทียมทางการศึกษาที่หาย 

ไป จากนโยบาย One tablet per childs 

ที่จะมีการนำาเอาหลักสูตรการสอนลงแท็บ 

เล็ต 2.โอกาสของเกษตรกร ที่ถูกพรากไป

จากการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากราคา

ข้าวเปลือกที่ 15,000-20,000 บาทต่อตัน 

3.โอกาสด้านการคมนาคมที่ครบลูป ทั้งรถไฟ

ความเร็วสูง รถไฟรางคู่ที่เชื่อมต่อประเทศ

เพื่อนบ้านไปถึงประเทศคู่ค้าอื่นๆ ทั้งหมดถูก

ตีค่าด้อยลงไป จากการระงับโครงการอนาคต

ไทย 2020

4.โอกาสของพ่ีน้องแรงงานท่ีจะมีโอกาส

ลมืตาอ้าปากได ้ดว้ยคา่แรงทีจ่ะเพิม่ขึน้ จากที่

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปรับค่าแรงขั้น

ต่ำา จากที่แรงงานเคยได้ 151-206 บาทต่อวัน

ในป ี2553  มาเปน็ 300 บาทหรอืปรบัขึน้ 40% 

ทันที แต่ผ่านมา 8 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ขึ้นค่าแรงมาเพียง 13-36 บาท ค่าแรงขั้นต่ำา

คนไทยอยู่ที่ 313-336 บาทเท่านั้น

นส.ธีรรัตน์กล่าวว่า หากทุกฝ่ายอยาก

เห็นประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้าให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐประหารต้องไม่

เกิดขึ้นอีกในประวัติศาสตร์ชาติไทย ข้ออ้าง

ของคณะรฐัประหารทีท่ำาไปโดยอา้งวา่ตอ้งการ

ดำารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

แต่การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนและ

ประชาชนในชว่งทีผ่า่นมา ไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็แลว้

วา่ สิง่ทีป่ระชาชนตอ้งการคอืการเปดิรบัความ

คิดเห็นที่หลากหลาย และปากท้องที่กินดีอยู่ดี 

ไม่ใช่การกดปราบควบคุมเสมือนประชาชน

ไม่ใช่เจ้าของอำานาจอธิปไตย

“ประเทศไทยไม่ใช่สมรภูมิสู้รบของผู้

มีอำานาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน เพราะสุดท้ายผู้แพ้คือประชาชน 

ความเจ็บปวดสูญเสียอนาคตจะยังตราตรึงส่ง

ต่อไปถึงลูกหลาน ที่จะไม่สยบยอมต่ออำานาจ

นอกระบอบการปกครองประชาธิปไตยอีกต่อ

ไป” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

‘แรมโบ้’ ดีดป�ก ‘ปู’

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย

รฐัมนตรปีระจำานายกรฐัมนตร ีกลา่วถงึ น.ส.ยิง่

ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี วิจารณ์ 8 

ปรีฐัประหารพรอ้มหวงัฝา่ยประชาธปิไตยรว่ม

มือกันเอาอำานาจรัฐคืนว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์อย่า

มองเพียงด้านเดียวของตัวเอง ควรมองด้วย

ว่าสาเหตุที่มีการรัฐประหารนั้นเพราะอะไร ก็

เพราะ น.ส.ยิง่ลกัษณท์ำาเอาไวเ้อง บรหิารบา้น

เมอืงผดิพลาด เอาแตป่ระโยชนข์องครอบครวั

เปน็หลกั จนประชาชนทัง้ประเทศออกมาขบัไล ่

จน พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตร ี

จะต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงปัญหา

ต่างๆ ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก่อเอาไว้ด้วย

นายเสกสกลยนืยนัวา่ ตลอดการบรหิาร

บ้านเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แก้ปัญหามา

หลายอย่าง พัฒนาประเทศมากมายกว่าใน

ยุคของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งแม้ช่วงแรกจะเป็น                           

นายกฯ ที่มาจากการรัฐประหารก็จริง แต่ก็

มีความตั้งใจจริงอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือ

ประชาชน ซึ่งก็ถือว่าทำางานได้ดีกว่า น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์อีก เหตุใดถึงไม่มองเรื่องนี้ด้วย

“นางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณ จะ

เอาแต่เรื่องประชาธิปไตยมาพูดหรือมาอ้าง

ไม่ได้ เพราะขณะนี้นายกฯ ประยุทธ์ ได้เข้า

มาตามกระบวนการ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ทุกอย่าง และจะอยู่แก้ไขปัญหาให้ประชาชน

จนครบวาระ นอกจากนี้คนที่บอกว่าตัวเอง

เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้น ก็ขอให้ย้อนมอง

ด้วยว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ เป็นประชาธิปไตย

หลอกลวงเพื่อประโยชนส์ว่นตนมากกวา่ ไม่ใช่

ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศอยา่งแทจ้รงิ เพราะตนเองเหน็วา่วนัๆ 

มุ่งแต่จะออกมากล่าวหา โจมตีคนอื่น ออกมา

เคลื่อนไหวต่างๆ เพราะไม่ยอมรับกับกติกา

ของคนส่วนใหญ่ เป้าหมายล้มรัฐบาล กลับ

เขา้มามอีำานาจรฐั แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บั

ครอบครัววงศ์ตระกูลเดียวเท่านั้น”

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า ที่ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะร่วมมือกัน

เพื่อได้อำานาจรัฐกลับมาบริหารประเทศ เพื่อ

สร้างโอกาสให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้น คง

ไมม่ีใครเชื่อ เพราะตวัอยา่งทีผ่า่นมาประชาชน

สว่นใหญถ่กูหลอกใหม้าเรยีกรอ้งประชาธปิไตย

บนท้องถนน พอมีอำานาจแล้วไม่ได้ใช้อำานาจ

เพื่อปกครองให้เป็นประชาธิปไตย กลับมาใช้

เผดจ็การรฐัสภา พวกมากลากไป ออกกฎหมาย

ตามที่ต้องการ ไม่ได้สร้างโอกาสให้ประชาชน 

แต่กลับตรงข้าม ให้ โอกาสแต่ตนเองและพวก

พ้องมากกว่า

“การที่นางสาวยิ่งลักษณ์ออกมาเรียก

รอ้งรวมตวัโหยหวิประชาธปิไตยครัง้นีอ้กี เพยีง

เพื่อทำาทุกอย่างให้นายทักษิณและนางสาว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นผิดและเดินทางกลับ

ประเทศไทยเท่านั้น เป้าหมายเพื่อประโยชน์

สว่นตนเปน็หลกั คงลมืไปวา่ประชาชนคนไทย

หูตาสว่าง อ่านทางของเครือข่ายนายทักษิณ 

นางสาวยิ่งลักษณ์ออกหมดแล้ว ทั้งสองคนพี่

น้องควรหยุดพูดดีกว่า เพราะอ้าปากคนก็เห็น

ลิน้ไก ่พวกสมนุหรอืคนทีรู่ท้นัแตแ่กลง้ไมรู่ ้ทำา

เป็นโง่ เพื่อประจบเอาใจเจ้านายเท่านั้นที่ยัง

จะแกลง้ยอมจำาใจเชื่อในคำาพดูของนางสาวยิง่

ลักษณ์” นายเสกสกลกล่าว.

   

ชัดๆ โควิดข�ลง

เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 31 ราย มี

โรคเรื้อรัง 6 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,406,755 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,318,565 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 29,715 ราย ขณะทีส่ถานการณ์

โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 526,446,054 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,298,817 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 1,898 ราย, สุรินทร์ 164 ราย, 

บุรีรัมย์ 159 ราย, ขอนแก่น 152 ราย, 

สมุทรปราการ 117 ราย, อุบลราชธานี 106 

ราย, ชลบุรี 105 ราย, กาฬสินธุ์ 105 ราย, 

รอ้ยเอด็ 95 ราย และนครศรธีรรมราช 89 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ศบค.ชุดใหญ่มีมติ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ผ่อนคลายมาตรการควบคุม

โควดิมากขึน้ เนื่องมาจากความรว่มมอืของทกุ

ฝ่าย ทำาให้การเปิดสถานบันเทิงที่เป็นกิจการ

ความเสี่ยงสูงเริ่มดำาเนินการได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 

นี้ แต่จะเริ่มในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียวก่อนใน 

31 จังหวัด ระหว่างนี้ผู้ประกอบการต้องซัก

ซ้อมแผนป้องกันโรค ประชาชนเองต้องคำานึง

เสมอว่า หากอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง 608 ในบ้าน 

ต้องสร้างความปลอดภัยให้ทุกคน ด้วยการพา

กลุม่เสีย่งไปฉดีวคัซนีโควดิเขม็กระตุน้ เพื่อลด

ความเสี่ยงให้มากที่สุด

“แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการและ

กิจการต่างๆ มากขึ้น แต่การสวมหน้ากาก

อนามัยยังคงเป็นข้อแนะนำาที่ควรปฏิบัติ 

เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการติดและ

แพร่เชื้อได้”

นายอนุทินกล่าวว่า พื้นที่สีเหลืองจะ

พจิารณาตอ่ไป เราดำาเนนิการทกุอยา่งตามขัน้

ตอน เพื่อให้การผ่อนคลายเกิดความปลอดภัย

มากทีส่ดุ ใหเ้ปน็การเปดิกจิการทีม่คีวามยัง่ยนื 

อย่างที่ย้ำาเสมอว่า ไม่ว่าตนหรือรัฐมนตรีช่วย 

ปลดั หรอือธบิดกีรม ตา่งอยากใหท้กุอยา่งกลบั

มาสู่ปกติให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

ชีวิตเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตร ีเปดิเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ ์

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงกลาโหม ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่

รว่มมอืกนัปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข

กำาหนดอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ประเทศไทย

มีจำานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง ทำาให้

รัฐบาลสามารถพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเรียนออน

ไซต์ ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนได้อย่างปกติ 

ล่าสุด ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการให้

เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่สีฟ้าและ

พื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ภาย

ใต้มาตรการด้านสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี

ได้กำาชับผู้ประกอบการผับ บาร์ ให้จัดเตรียม

สถานที่ ให้สะอาด พร้อมให้บริการอย่าง

ปลอด ทั้งนี้ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ แล้ว แต่ก็ขอให้ทุกคนยังคงปฏิบัติตาม

มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป.

กกต.เตือน

จะใช้ไดเ้ฉพาะขัน้ตอนของการลงลายมอืชื่อผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งและลงลายมือในต้นขั้วบัตรเลือก

ตั้งเท่านั้น และก่อนกากบาทหมายเลขที่เลือก 

ควรรอให้เจลแอลกอฮอล์แห้งเสียก่อน เพราะ

อาจทำาใหบ้ตัรเลอะเลอืนกลายเปน็บตัรเสยีได”้ 

นายสำาราญกล่าว 

นายสำาราญเผยว่า อยากเน้นย้ำา 2 

ประเด็น ประเด็นแรก เป็นเรื่องของการจัด

ยานพาหนะรบั-สง่ผูม้สีทิธเิลือกตัง้ไปยงัหนว่ย

เลือกตั้งและส่งกลับไปยังบ้าน  ขอย้ำาว่า ไม่ว่า

จะเปน็ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ สว่นราชการ องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงสมาคม มูลนิธิ

และอาสาสมัครต่างๆ ไม่สามารถรับ-ส่งผู้มี

สิทธิเลือกตั้งได้ การนำาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่

เลอืกตัง้ตอ้งมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่โดยสาร

ตามปกติ ไม่สามารถดำาเนินการแบบฟรีได้ 

“ต้องมีการไปโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่า

จ้าง ค่าโดยสาร หรือค่าจ้างเหมาตามปกติ

ทั่วไปที่คิดกัน ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเป็นประเด็น 

วา่มกีารจงูใจให้ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้หรอืไมเ่ลอืก

ตั้ง”

นายสำาราญเปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้อง

ออกมาแจ้ง เนื่องจากได้รับกระแสข่าวมาถึง

ตน ซึ่งการนำาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิแบบ

ไม่คิดค่าโดยสารได้มีเพียงหน่วยแบบเดียว 

คือหน่วยเลือกตั้งที่เป็นหน่วยทหาร ซึ่งต้อง

แจ้งไปยังสำานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้งกรุงเทพมหานครล่วงหน้า และปฏิบัติ

ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ยานพาหนะอย่าง

เคร่งครัด

“ต้องมีระบุหมายเลขทะเบียนรถมา 

แล้วก็ขนส่งใครไปที่ ไหน มีป้ายติดข้างรถ

ชัดเจนด้วยครับ ยกเว้นแค่เฉพาะหน่วยทหาร

หน่วยเดียวครับ”

นายสำาราญยงัเชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ไปใชส้ทิธกินัเยอะๆ เพราะถอืเปน็การเลอืกตัง้

ครัง้ประวตัศิาสตร ์โดยมกีารเลอืก ส.ก.ในรอบ 

12 ปี และผู้ว่าฯ กทม.ในรอบ 9 ปี โดยเตรียม

บตัรประจำาตวัประชาชน ซึง่แมห้มดอายแุลว้ก็

ใช้ได้ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่

มีภาพถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงคำาแนะนำาในการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่า การเลือกตั้งเป็นสิทธิ

ของประชาชน กรมควบคุมโรคมีแนวทางว่า 

ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มอาการน้อยหรือไม่มีอาการ

เดินทางไปใช้สิทธิได้ โดยคูหาเลือกตั้งจะมี

โซนแยกไม่ให้ปะปนกัน ขอให้เลี่ยงการใช้รถ

สาธารณะ กรณีมีความจำาเป็นจะต้องป้องกัน

ตนเองให้มาก สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะ

ห่าง และล้างมือตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม 

แนะนำาประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งให้เรียบร้อย ศึกษาขั้นตอนการเลือก

ตั้ง เช็กเส้นการเดินทางเพื่อลดระยะเวลาการ

อยู่นอกบ้านให้มากที่สุด.

กรุงเทพฯ • โฆษกรัฐบาลเผย ไทยเผชิญ

วิกฤตซ้อนวิกฤต โควิด 19-สงครามที่ยืดเยื้อ 

ส่งผลกระทบสินค้า-พลังงาน “นายกฯ” กำาชับ

หน่วยงานสอดส่องดูแลประเมินสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด ยันใช้เงินกองทุนดูแลราคา

น้ำามันเต็มที่

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า สถานการณ์พลังงานในทั่วโลก 

รวมถึงประเทศไทย ได้รับผลกระทบของ

วิกฤตจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน ซึ่งเป็นการเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤต 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อทำาให้ทรัพยากรที่เคย

สมดุลต้องขาดแคลน มีผลให้ราคาสินค้า 

ราคาพลังงาน และค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น 

โดยรัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน เช่น วิกฤตพลังงาน สินค้า

ขาดแคลน ความยากจน เพื่อให้ประชาชน

อยู่รอดอย่างพอเพียง ด้วยมาตรการลดค่า

ครองชีพ เช่น การช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซ

หุงต้ม การช่วยเหลือค่าน้ำามันให้กับผู้ขับขี่

มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง การช่วยลดภาระค่า

ไฟฟ้า การตรึงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล 

ตลอดจนการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

และลูกจ้ างที่ อยู่ ในระบบประกันสั งคม 

เป็นต้น

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้  กระทรวง

พลังงานได้มีการอุดหนุนราคาน้ำามันผ่าน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ซึ่งล่าสุดมีการใช้

วงเงินไปแล้วกว่า 112,000 ล้านบาท ทำาให้

สถานะของทางกองทุนติดลบอยู่ที่ 72,000 

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาล

จะดูแลเรื่องดังกล่าวและบริหารจัดการเพื่อ

ช่วยลดภาระประชาชน ควบคู่ไปกับการผลัก

ดันให้เกิดการใช้รถไฟฟ้า หรือ EV ให้มาก

ขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้าน

พลังงาน รวมไปถึงการกระตุ้นการใช้พลังงาน

หมุนเวียน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล 

เพื่อลดต้นทุนทั้งในการผลิตไฟฟ้าและการ

ใช้ชีวิตประจำาวันของประชาชน สนับสนุน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดปัญหามลพิษและ

รักษาสิ่งแวดล้อม

นายธนกรกล่าวว่า ทั้งนี้ ราคาน้ำามัน

ของหลายประเทศในอาเซียนก็ปรับตัวสูงขึ้น 

ได้แก่ ราคาน้ำามันเบนซิน อ้างอิง ณ วันที่ 

16 พฤษภาคม 2565 ประเทศไทยขายอยู่ที่ 

41.95 บาท/ลิตร, กัมพูชา 48.33 บาท/ลิตร 

และสิงคโปร์ 79.40 บาท/ลิตร ส่วนราคา

น้ำามันดีเซล อ้างอิง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม

เช่นกัน ประเทศไทยขายอยู่ที่ 31.94 บาท/

ลิตร, กัมพูชา 47.05 บาท/ลิตร และสิงคโปร์ 

75.92 บาท/ลิตร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีกำาชับให้รัฐบาลติดตาม

ประเมินสถานการณ์อย่ าง ใกล้ชิ ดและ

ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ

ประชาชนในระยะต่อไป.

รัฐบ�ลครวญวิกฤตซ้อนวิกฤต

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีความ

เคลื่อนไหวจากเพจเฟซบุ๊ก Happy Melon 

Patcharaveerapong ของแตงโม ภัทรธิดา 

พัชรวีระพงษ์ จนทำาให้เกิดคำาถามว่า ใครเป็น

คนเล่นเฟซบุ๊ก ล่าสุดได้ โพสต์ภาพบุคคลบน

เรือพร้อมข้อความว่า เรายังไม่ไปไหน เรายัง

รอความจริงจากปากทั้ง 5 คนอยู่ แต่ถ้ายังไม่

พูดความจริง เราจะเปิดความจริงให้ทุกคน

ได้รับรู้พร้อมกัน ว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไร

“ลบข้อมูลมือถือ อย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้

หรือ ไอ้เพื่อนรัก”

ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กแตงโมโพสต์ว่า 

“หนูถูกทำาร้ายจากเพื่อนที่เรารักแล้วไว้ใจ”

ขณะที่ “ต่อย ดายศ” พี่ชายแตงโม ได้

เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ถ้ามีหลักฐานอะไรเพิ่ม

เติมออกมาจะดีมากๆ ครับ”

ด้านนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนาย 

ความแม่แตงโม ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทนาย

คลายทุกข์ว่า แม่ของแตงโมไม่ได้เป็นคน

โพสต์ภาพดังกล่าว

ขณะที่  กระติก อิจศรินทร์ จุฑา

สุขสวัสดิ์ เผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เดินทาง

เข้าให้ปากคำาตำารวจ สภ.นนทบุรี เกี่ยวกับ

เรื่องมือโพสต์ปริศนาว่า ตำารวจที่ยึดมือถือ

ไปดึงข้อมูลส่งคืนมาแล้ว ส่วนของแตงโมไม่

ทราบ เพราะไม่ได้รับคืนมาและไม่สามารถ

ครอบครองได้ ส่วนเรื่องการที่มีโพสต์ปริศนา

บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของแตงโม ซึ่งระบุรูปตน 

ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล และจะ

ดำาเนินคดีกับผู้ โพสต์ต่อไป ตนเชื่อว่าเป็นการ

ปลุกปั่นแน่นอน

“ตอนโดนตำารวจยึดไปดูดข้อมูล ก็เอา

ไปประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วก็คืนมาไม่ได้

ไปดองนานๆ เป็นเดือน แต่ของแตงโมนี่ไม่

ทราบ เท่าที่ทราบมาล่าสุดก็คือคืนมาเป็น

อาทิตย์แล้ว

เมื่อนักข่าวถามว่า ไม่ได้คืนมาให้คุณ

กระติกหรือ กระติกตอบว่า ไม่ใช่สมบัติของ

กระติก ไม่สามารถครอบครองได้ และมอง

ยังไงกับเจตนาคนที่มีการโพสต์เรื่องต่างๆ 

ตรงนี้ ไม่ทราบเลย แต่ว่าเป็นการปลุกปั่น

แน่นอน และสามารถดำาเนินคดีได้ด้วย แต่

ก็ต้องขอดูก่อนว่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้ ไหม 

ดูไปเรื่อยๆ อยากแจ้งความทีเดียว แต่ว่าเก็บ

รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เพราะเป็นรูปกระติก

ขึ้นพร้อมข้อความหนูโดนคนที่รักและไว้ ใจ

ทำาร้าย ก็โทษเราสิ เราทำาร้ายโมเหรอ ซึ่ง

ความเป็นจริงมันไม่ใช่อยู่แล้ว แล้วก็ดูพยาน

หลักฐานต่างๆ รูปก็รูปเรา ก็ต้องไปดู ใคร

เป็นคนโพสต์ แน่นอนมันทำาให้เราเกิดความ

เสียหาย”.

โพสต์ปริศน�ในเฟซบุ๊กแตงโม  

ส�มพร�น • วันที่ 21 พ.ค.2565 ที่กอง

บัญชาการตำารวจภูธรภาค 7 (บช.ภ.7) จาก

กรณีที่ปรากฏข่าวทางโซเชียลมีเดีย (เพจ 

“อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2”) โพสต์

คลิปเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น พร้อมข้อความ

ระบุว่า “หนีเสือปะจระเข้จริงๆ???? ทำาเกิน

ไปมั้ย! “3 วัยรุ่น” ขอความช่วยเหลือ “ตำารวจ

สามพราน” ถูกจับ “ใส่กุญแจมือ-กระทืบ-

เหยียบหัว-เข็มขัดฟาด” ทำาเกินไปมั้ย! “3 

วัยรุ่น” ขี่รถจักรยานยนต์มาขอความช่วย

เหลือจาก “ตำารวจสามพราน” หลังถูกคู่อริไล่

ทำาร้าย กลับถูกจับใส่กุญแจมือ บังคับให้ถอด

เสื้อ แถม “ใช้เท้ากระทืบหัว-

เตะ-ถอดเข็มขัดฟาด” ทำาเหมือนกับไม่ใช่คน 

เหยียดหยามความเป็นมนุษย์นั้น

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำารงค์ 

ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุจาก 

สภ.สามพราน ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจถูก

กล่าวหาว่าทำาร้ายร่างกายผู้ต้องหาขณะเข้า

จับกุม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 เม.ย.65 เวลา

ประมาณ 01.30 น. สถานที่เกิดเหตุหน้า

หมู่บ้านพฤกษาวิวล์ ถ.บรมราชชนนี ม.1 

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำาหรับเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ต้องหาว่า

ทำาร้ายคือ ร.ต.อ.ไชยะพจน์ โคตรสำาราญ ร้อย

เวร 20 ส่วนผู้ถูกทำาร้าย นายพัสวเรศ คำายอด 

อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนเถื่อน ของ

กลางที่พบ อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์

จำานวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนเบอร์ 12 

จำานวน 2 นัด

สำาหรับพฤติการณ์ ตามวันเวลาและ

สถานที่เกิดเหตุ ร.ต.อ.ไชยะพจน์ปฏิบัติหน้าที่

ร้อยเวร 20 ได้ออกตรวจพื้นที่พร้อมพลขับ ได้

รับแจ้งจากศูนย์ 191 มีการรวมตัวกลุ่มวัยรุ่น

และขับขี่รถย้อนศรไปมาบริเวณหน้าหมู่บ้าน

ที่เกิดเหตุ จึงได้เดินทางไป แต่ไม่พบกลุ่มวัย

รุ่นอยู่บริเวณดังกล่าว

ร.ต.อ .ไชยะพจน์จึงได้จอดรถเปิด

สัญญาณไฟป้องกันเหตุ ระหว่างนั้นนาย

พัสวเรศได้ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมาตาม

ถนนบรมราชชนนีพร้อมกับพวกอีก 2 คน 

จึงได้เรียกตรวจค้น พบอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืน จึงได้จับกุมตัวนายพัสวเรศส่ง

พนักงานสอบสวนดำาเนินคดี ต่อมาบิดา

ของนายพัสวเรศได้แจ้งว่านายพัศวเรศถูก 

ร.ต.อ.ไชยะพจน์ทำาร้ายร่างกายโดยการเตะ

และกระทืบจนได้รับบาดเจ็บ

เวลาต่อมา ภ.จว.นครปฐม ได้มีคำาสั่ง

ให้ ร.ต.อ.ไชยะพจน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ และ

ไปประจำา ศปก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมทั้ง

ออกคำาสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใน

ขณะเดียวกัน สภ.สามพราน ติดตามผลการ

ชันสูตรบาดแผลเพื่อพิจารณาดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไป

พล.ต.ท.ธนายุตม์เปิดเผยอีกว่า ในวัน

นี้ 16.00 น. ตนได้เรียกรอง ผบช.ภ.7 ที่รับ

ผิดชอบพื้นที่ พร้อมทั้ง ผบก., รอง ผบก.ภ.จว.

นครปฐม, ผกก.สภ.สามพราน พร้อมตำารวจที่

เกี่ยวข้อง มาประชุมสรุปหาข้อเท็จจริงเพื่อให้

ประชาชนได้ทราบและให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่าย ขอยืนยันว่าหากผลการสอบสวน

ข้อจริงพบว่า การกระทำาของตำารวจทั้งสอง

นายว่าผิด  จะดำาเนินการทั้งวินัยและอาญา

อย่างเด็ดขาด ในเบื้องต้นอยากขอโทษต่อ

สังคมถึงกรณีดังกล่าวหากผู้ ใต้บังคับบัญชา

ตนกระทำาความผิด แต่อย่างไรเสียก็ต้องรอ

ผลการสอบข้อเท็จจริงว่าได้กระทำาความผิด

ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เพื่อจะได้เกิดความ

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย” ผบช.ภ.7 กล่าว.

เด้ง2ตร.ส�มพร�นปมคลิปกระทืบผู้ต้องห�
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เลือกผูสมัครจากฝงหนึ่ง เชน ดร.เอ จากประชาธิปตย?

 ก็เปนไปไดเชนกัน แตคิดวาไมน�าจะเกิน 20  เปอรเซ็นต 

แตอีก 80 เปอรเซ็นตจะยังเลือกผูสมัครผูวาฯ กทม.จากอีกฝง คือ

ไม ดร.ชัชชาติก็วิโรจน ซึ่งจริงๆ ดร.เอ ผมวาเขาก็หวังจากกลุมนี้

เยอะ แตผมวาหากไดมาสักแค  15 เปอรเซ็นตก็ถือวาเยอะ ถือวา

ประสบความสําเร็จแลว   การจะไปหวังไดมาครึ่งหนึ่งเลย น�าจะ

ยาก 

ในสวนของพรรคกาวไกลเองที่สงวิโรจน ผมวาตอนแรกๆ 

พรรคกาวไกลก็คงไมคาดหวังอะไรมาก แตพรรคกาวไกลคงหวังที่

เกาอี้ ส.ก.มากกวา เลยตองสงคนลงผูวาฯ กทม.ดวย เพราะรูสึก

วาหากไมสงคนลงผูวาฯ กทม.แลวสงแต ส.ก. กระแสจะไมชวยกัน 

ไมพยุงกันได ก็เลยตัดสินใจสงคนลงผูวาฯ กทม.โดยไมไดคาดหวัง

มาก แตพอมีกระแสตอบรับ จากการโชวฟอรมของวิโรจนในชวง

หาเสียง ผมวาชวงโคงสุดทายกาวไกลก็คงแอบหวังอยู แตวาหลักๆ 

ผมประเมินวาพรรคกาวไกลเขาหวังที่เกาอี้ ส.ก. และเริ่มมีความ

หวังมากขึ้นเร� อยๆ เพราะกระแสของวิโรจนไปชวยเติมใหผูสมัคร 

ส.ก.ไดเยอะ 

 คือดวยความเปนกาวไกล แมตอใหวันนี้คนยังบอกวา ผู

วาฯ กทม.ยังเปน ดร.ชัชชาติอยู ไมใชวิโรจน ทําใหอีกบัตรหนึ่งคือ

บัตรเลือก ส.ก. ก็จะไปกาเลือกผูสมัคร ส.ก.ของกาวไกล “เลือกชัช

ชาติ แต ส.ก.กาวไกล” ผมวาเร� องนี้เพ� อไทยเริ่มจับสัญญาณได 

เลยเปนที่มาที่ทําใหเพ� อไทยตองไปดัน อุงอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร 

ลงมาชวยหาเสียง ส.ก.ใหพรรคเพ� อไทย เพราะวาผูสมัคร ส.ก.เพ� อ

ไทยเกาะ ดร.ชัชชาติอยางเดียวไมพอ เกาะแลวมันไมไป เพราะมี

คนจํานวนหนึ่งที่เลือก ดร.ชัชชาติ แต ส.ก.จะเลือกคนของกาวไกล 

ทําใหจากตอนแรกที่จะคิดวาจะเปนแบบ ชัชชาติ-เพ� อไทย เกาะกัน

ไปแบบนี้ แตพอเจอกระแส ชัชชาติ-กาวไกล ทําใหเพ� อไทยตองไป

เติมอุงอิ๊งเขามาชวยผูสมัคร ส.ก.เพ� อไทย 

ชิง 50 เกาอี้ ส.ก. -กาวไกลมาแรง

-ภาพรวมการแขงขันผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครหรือ ส.ก.ดูแลวเปนอยางไร?

ส.ก.พอเห็นกระแส วาทางกาวไกลมีคะแนนของพรรคเกือบ

ทุกเขต ซึ่งมีตัวเลขเฉลี่ยคลายกันทุกเขต ผมตีวาเขตเลือกตั้งหนึ่ง

พรรคกาวไกลจะมีแน�เขตละหนึ่งหม� นคะแนน ที่เปนเสียงอิสระ

เชียรกาวไกล ซึ่งก็ขึ้นอยูกับกลุมอ� นๆ ที่ตัดคะแนนกันเอง เชน กลุม

รักษกรุงเทพ ก็จะตัดคะแนนกันเองกับผูสมัคร ส.ก.พลังประชารัฐ

ที่ใชช� อ พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ หรือไทยสรางไทยก็ตัดกับเพ� อ

ไทย ซึ่งการตัดกันเองแบบนี้ หากตัดกันแลวคนที่ตัดแลวมีคะแนน

มากกวา โดยไดคะแนนไมเกินหนึ่งหม� นคะแนน ก็มีโอกาสจะแพ

กาวไกล 

-ถาผลเลือกตั้ง ส.ก.ออกมา สมมุติวาพรรคกาวไกลไดเกาอี้

มากที่สุด สะทอนอะไรทางการเมือง?

คืออยางที่บอกโอกาสที่จะทําใหพรรคกาวไกลชนะ ไมไดแปล

วาเขาเปนเสียงขางมากเด็ดขาด คือไมไดแปลวาถาเขาชนะ ส.ก. 

คนครึ่งหนึ่งของเขตนั้นเอากับเขา เพียงแตวามันตัดกันเละเทะ 

เขาอาจจะชนะดวยเสียง 1 ใน 4 ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ของผูออก

มาใชสิทธิ์ มันไมไดแปลวาคนครึ่งหนึ่งคือ 50% เอาเขา เพียงแต

วาคนที่เอาเขามันจะมีปริมาณมากเม� อเทียบกับคนกลุมอ� นๆ ที่

กระจัดกระจายเทานั้น ถามันแขง 2 พรรคมันก็ชัด เพราะวาครึ่ง

หนึ่งเอาฝงนี้ อีกครึ่งหนึ่งไมเอา แตรอบนี้ ไมตองถึงครึ่ง แค 1 ใน 

3 หรือ 1 ใน 4  เลือกเขา แลวที่เหลือคะแนนดันไปกระจาย 

-ประเมินพรรคประชาธิปตยอยางไรที่สงทั้งผูสมัครผูวาฯ 

กทม.และ ส.ก.ครบหมดทุกเขต?

เร� องเกาอี้ ส.ก.มีโอกาสจะไดมาต่ํา คือวันนี้เราแทบไมไดยิน

คําวาประชาธิปตยเทาไหรในการเลือกตั้ง เวลาเราพูดถึงผูสมัครผู

วาฯ กทม. เราจะพูดถึง ดร.เอ คือถูกไกดใหไปทางนี้ วาคือ ดร.เอ 

ไมใชเลือกประชาธิปตย แตใหเลือกพี่เอ

สวนผูสมัคร ส.ก.ของประชาธิปตย ผมสังเกตพบ

การเลือกต้ัง กทม.รอบน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีทุกคนเห็นก็คือ อารมณ-

กระแสการหาเสียงเลือกต้ัง โดยเฉพาะในชวงโคงสุดทาย พบวา

ยังคงมีเร� องของการ “แบงข้ัวการเมือง” เขามาในการหาเสียง

เลือกต้ังคร้ังน้ีอยางชัดเจน เชน แคมเปญท่ีบางฝายพยายามสราง

กระแสเร� อง “การโหวตเชิงยุทธศาสตร”  เปนตน ซ่ึงมุมมอง

ของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมเพ� อ

ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา ใหมุมมองหลังเราถามวา 

การตัดสินใจของคนกรุงเทพฯ ในวันท่ี 22 พ.ค.น้ี เร� องการเมือง

ระดับชาติมีผลตอการตัดสินใจของคน กทม.หรือไม โดยใหความ

เห็นวา คิดวายังคอนขางจะมีอยู เปนภาพสะทอนตอเน� องมาจาก

เลือกต้ังผูวาฯ กทม.เม� อป 2556 ท่ีมาตอเลือกต้ัง ส.ส.ป  2562 

มันเห็นชัดวาการเมืองภาพใหญกับการเลือกต้ังของคนกรุงเทพฯ 

มันน�าจะสะทอนกัน โดยเฉพาะป 2556 เปนตัวบอกชัดวา “ไม

เลือกเรา เขามาแน�” การเมืองใหญ 2  พรรค แลวมันก็พัฒนาตอ

มาเปน 2 ข้ัว ตอนป 2562 ในแตละข้ัวมีอาจจะมีหลายพรรค แต

วาความเปนข้ัวยังมีอยู 

ภาพสะทอนการเลือกต้ัง กทม.ของรอบน้ี มันก็ทําใหเห็นวา

ในภาพใหญมันคงจะมีข้ัวการเมือง คนจะเลือกแบบแบงข้ัวอยู จะ

เลือกข้ัวไหนก็วาไป ข้ัวกาวหนา ข้ัวอนุรักษ  ข้ัวเสรีประชาธิปไตย 

หรือข้ัวอะไรก็แลวแตจะเรียก แตวามันจะไมเขม็งเกลียวเหมือน

กับป 2562 วามันจะตองแบงคายกันชัดขนาดน้ัน ผมคิดวาอยาง

น้ัน 

เราอาจจะเห็นภาพท่ีผมประเมินวาน�าจะมี คือคะแนนของ 

ดร.ชัชชาติท่ีมันไมไดมีคะแนนเฉพาะในข้ัว แตมันมีคะแนนขาม

ข้ัวมาบวก คือคนท่ีมีอารมณผิดหวังจากรัฐบาล  ท่ีอารมณแบบ

ประชาธิปตยหวังไมไดแลว คนท่ีเลือกต้ังรอบน้ีมองหาใครแลวไมมี

ของแปลก ก็เลือกอาจารยชัชชาติน้ีแหละ มันก็จะเปนแบบน้ี อาจ

จะมาทําใหเห็นวาคนกลุมน้ีเปนกลุมท่ีมองขามการเมืองระดับชาติ

ไปในการเลือกรอบน้ี แลวมาดูท่ีตัวบุคคล คือเอาคนมาทํางาน แต

ถามวาคะแนนน้ีจะติดตัวไประดับชาติไหม ก็อาจจะไมใชอยางน้ัน 

หมายความวาระดับชาติเขาก็ไปคิดอีกแบบ อาจจะกลับไปท่ีข้ัว

เชียรรัฐบาล-ไมเชียรรัฐบาล คิดวาอยางน้ัน ผมคิดวามีและจะเปน

ตัวแปรท่ีมาชวยเติม โดยเฉพาะตัว ดร.ชัชชาติ ใหเขามีโอกาสเขา

วินไดตามโพล คือลําพังไปตัดข้ัวภายในข้ัวมันกํ้าก่ึง ปร่ิมๆ มันตัด

กันไปตัดกันมา เผลอๆ แกอาจจะไดแค 7-8 แสนคะแนน แตถาไปถึง

ลานคะแนนแปลวามีคนขามข้ัวมาบวกเพ่ิมคะแนนให ซ่ึงผมวาอาจ

จะเกิดข้ึน แลวกลายเปนวาผูชนะกลายเปนผูสมัครท่ีมีคะแนนลาน

คะแนน แตถามันไมขามเลยแปลวาสนามระดับชาติ คุณก็จะตึงกัน

แบบน้ี  เพราะมันชัดอยูแลวระดับชาติ ย่ิงถาสนามกรุงเทพฯ ไมมีคน

มองขามทางความขัดแยงทางการเมือง เปล่ียนข้ัวมาบาง  เลือกต้ัง

สนามใหญก็ตองขึงกันแบบน้ัน แลวเราก็จะเห็นคะแนนชัดเจน 

-ถาวันท่ี  22 พ.ค. ดร.ชัชชาติชนะการเลือกต้ัง  สะทอน

อะไรในทางการเมือง?

ในทางการเมืองผมคิดวา ถาเราพูดเร� องข้ัวการเมืองมันแปล

วา ถาคุณเลือกคนท่ีเอามานําใหมีภาพลักษณของคนท่ีทํางานได เปน

คนท่ีประนีประนอมหน�อย ไมไดสุดโตง มันก็จะทําใหความเปนข้ัวท่ี

แบงเขาแบงเรามากจนน�ากลัว มันจะลดลง แตวาในอนาคตการเมือง

มันอาจจะผสมขามข้ัวไดถาจําเปน เชนบางคนถามวา มีโอกาสไหม

ท่ีพรรคเพ� อไทยจะรวมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ แบบน้ีถาตางฝาย

ตางเสนอคนท่ีทํางานไดมาใหคนเลือก เสนอนโยบายมาใหคนเลือก 

แทนท่ีจะเสนอกันแตประเด็นเชิงความขัดแยง ไมเลือกเรา เขามาแน� 

แบงขาง พวกน้ีทักษิณ อะไรแบบน้ี ประเด็นความขัดแยงตางๆ ถา

มันเจือไปบาง เนนท่ีคนเนนท่ีนโยบายแขงกัน   โอกาสท่ีข้ัวการเมือง

จะผสานกันไดมันก็มี 

ผมคิดอยางน้ันวา มันจะเปนภาพสะทอนวา ถาคุณเอาคน

ท่ีจะพอไปไดในแงของตัวคน มีโปรไฟลท่ีดี ดูมีความสามารถ มี

ประวัติการทํางานใชได ไมไดมีทาทีแข็งกราว หรือกาวราวเกินไป คน

ท่ีอยูคนละข้ัวกันเขาก็รับไดมากข้ึน  การเมืองท่ีมันแบงขางแยกข้ัวกัน

ก็น�าจะไปกันไดมากข้ึนในอนาคต 

สวนการท่ี ดร.ชัชชาติลงอิสระโดยไมไดสงผูสมัคร ส.ก.ดวย 

แลวหากชนะเลือกต้ังจะมีผลตอการทํางานอะไรหรือไมน้ัน ผมมองวา

ไมน�าจะมีผล เพราะวาสวนหน่ึงก็คือโดยตัวของ ดร.ชัชชาติ เปนคน

ท่ีคอนขางเปดกวาง สังเกตสวนหน่ึงคนท่ีรายลอมชวยแกทํางานทุก

วันน้ีก็หลากหลาย แกเปดรับหมด คือแกเปดกวางพอสมควรในการ

ทํางาน แลวก็ถาดูจากทาทีท่ีแสดงออกผานการหาเสียง ก็ไมไดไปชน

ใคร ไมไดไปร้ือเทาไหร เพราะฉะน้ันโอกาสท่ีจะถูกตอตาน ไมไดรับ

ความรวมมือก็จะนอย 

-ท่ีบางฝายพยายามสรางกระแสเร� องการเลือกเชิง

รักษกรุงเทพที่อยูกับ พล.ต.อ.อัศวิน กับทีมพลังกรุงเทพที่ยังอยูกับ

พรรคพลังประชารัฐ 

 ทีนี้ผูสมัครของพรรคพลังประชารัฐก็กลายเปนวา ทีม A 

อยูรักษกรุงเทพ สวนทีมพลังกรุงเทพ หรือผูสมัคร ส.ก.ของพลัง

ประชารัฐ ทีมนี้เหมือนกับทีม B กลายๆ จะมีทีม A บางเฉพาะใน

เขตที่มี ส.ส.อยู ยังยืนยันกับพรรควาจะเอาคนนี้ เลยรักษาคนที่เดน

เอาไวได เพ� อไปถามตัวเองในอนาคต  มันก็เลยดูเหมือนวากระแส

พลังประชารัฐไมมาในภาพรวมๆ แตวาในบางเขตอาจจะมีบางที่อยู

ในระดับไปเบียดในพื้นที่ ที่ลงพื้นที่แข็งๆ และเตรียมพื้นที่จะรักษา

พื้นที่ตอไป พวก ส.ส.ที่เปนฐาน ส.ก.เกา พวกตั๋วลูกหลาน ส.ก.ที่

พลังประชารัฐไปดูดจากประชาธิปตยมาเขตพวกนี้ พลังประชารัฐดู

แลวเขาอาจยังพอหวังได 

-ในสวนของพรรคไทยสรางไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตนเปน

แกนนํา มองโอกาสอยางไรบาง หลังสงผูสมัครผูวาฯ กทม.และ 

ส.ก.ครบหมด?

 พรรคไทยสรางไทยเขาก็ชัดเจนวา เขาตั้งใจใหเวทีกรุงเทพฯ 

เปนเวทีเปดตัว แกรนด โอเพนนิงเพราะไทยสรางไทย คุณหญิงสุดา

รัตน แบรนดก็คือกรุงเทพฯ เขตตางๆ ในกรุงเทพฯ ที่คุณหญิงสุดา

รัตนก็คุมอยูหลายเขต แลวก็สามารถดึงเอาคนหลักๆ ของเพ� อไทย

มาไดดวยหลายเขต ในระดับไดลุน

 ในสนาม ส.ก.ไทยสรางไทยก็ไดมาทั้งแพ็กเกจ ทั้งวาที่ผู

สมัคร ส.ส.เขต กทม.และผูสมัคร ส.ก. ก็ทําใหไทยสรางไทยก็หวัง

ในการเลือกตั้ง กทม.รอบนี้ ทําใหพรรคเลยสง น.ต.ศิธา ทิวารี ที่ก็

โอเค ชัดเจน คือไมถึงขั้นวาจะหวังวาชนะเปนผูวาฯ กทม.ไดหรอก 

แตตองเอาออกมาเพ� อมาชวยสรางกระแส เพ� อดันผูสมัคร ส.ก. คือ 

ส.ก.มีฐานของกระแสจากความเปนคุณหญิงสุดารัตน จากการมี

แคนดิเดตผูวาฯ ไดไปลงเวทีดีเบตอะไรกับเขาบาง มีพื้นที่ในการ

พูดผานส� อ  มีปายหาเสียง แลวก็เปนคนที่แบรนดชัดวาสายคุณ

หญิงสุดารัตน ใหชัดไปเลยวานี่คือทีมเจหน�อย ทําใหพรรคเริ่มมี

ที่ทางทางการเมือง ระหวางรอเลือกตั้งสนามใหญ ซึ่งแนวโนมเขา

ก็น�าจะเปนไปไดวาผูสมัคร ส.ก.ไทยสรางไทยไดลุนอยูในเขตของ

เขา สายไหม ดอนเมือง วังทองหลาง ดินแดง  หวยขวาง และฝง

ธนบุรี พรรคก็มีผูสมัครตัวดีๆ อยูหลายคน  แลวพอชวงโคงสุดทาย

ของสนาม กทม.ก็พบวาพรรคก็เปดตัวหัวหนาทีมเศรษฐกิจ (สุพันธุ 

มงคลสุธี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) คือดัน

กระแส ที่ไทยสรางไทยตั้งใจจะเอาสนามเลือกตั้ง กทม.รอบนี้มา 

สรางกระแสพรรค และก็ถือโอกาสถาสรางกระแสพรรคไดดี มันก็

มาสนับสนุนสนามกรุงเทพฯ ไปในตัว ใชไทมิงตัวนี้เปนตัวเคล� อน 

-พรรคเพ� อไทยไมไดสงผูสมัครผูวาฯ กทม. แตสงผูสมัคร 

ส.ก.ครบหมด มองโอกาสพรรคในการเลือกตั้งรอบนี้อยางไร?

เพ� อไทยก็ยังไดลุนในเขตท่ีตัวเองเสียงแข็งแรง เพียงแตวาใน

แงจํานวนก็ตองวัดกันหน�อย เพราะวาโดนคุณหญิงสุดารัตนแบงไป

หลายเขตตัดคะแนนไป แลวก็ทุกเขตท่ีเพ� อไทยสงคนลง ส.ก. ก็ถูก

พรรคกาวไกลตัดคะแนนอยูแลว ฐานเดิมประมวลแลว พรรคเพ� อ

ไทยไมน�าจะได ส.ก.เยอะ แตก็ไมถึงข้ันสูญพันธุ ผมวาจะยังเหลือได

บางเขต ไทยสรางไทยคงมีบาง เพ� อไทยมีบาง กลุมรักษกรุงเทพก็อาจ

ได ส.ก.มาเปนกลุมเปนกอนบาง ผมยังมองวากาวไกลเยอะ กลัววาจะ

เกินคร่ึง เพราะโดยสภาพการณแขงขัน ข้ัวการเมือง กลุมอ� นเขาตัด

กันหมด เปนคูตัดกัน แตของพรรคกาวไกลเขาเปนคะแนนน่ิงๆ. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ยุทธศาสตร แตสุดทายถา ดร.ชัชชาติชนะเลือกต้ัง ก็แสดงวาคน

มองขามเร� องทักษิณ หรือท่ีบางฝายพยายามปลุกผีทักษิณ?

ใช ผมคิดวาอยางน้ัน ผมวาสวนหน่ึงคือผมเปนนักวิชาการ ผม

อาจจะต้ังสมมติฐานวา วันน้ีผีทักษิณอาจจะไมน�ากลัวเทากับผีกาว

ไกล แปลวาคุณปลุกผีทักษิณ แลวถาคุณชัชชาติชนะได แปลวามัน

คอนเฟรมสมมติฐานน้ี วันน้ีผมมองวาฝายอนุรักษนิยม ฝายท่ีไมเอา

ทักษิณ กลัวผีทักษิณนอยกวาผีกาวไกล เพราะวาผีทักษิณก็คือเรา

เห็น ทักษิณก็ประมาณน้ันท่ีเราเคยเห็นกันมา สูกันมา คอรรัปชัน

เชิงนโยบาย เผด็จการรัฐสภา มันก็ภาพแคน้ัน แตวันน้ีคนเห็นภาพ

กาวไกลไปถึงข้ันปฏิรูปสถาบัน ปฏิรูปกองทัพ มันไปไกลกวาผีทักษิณ 

เพราะฉะน้ันความกลัวแบบผีทักษิณ มันเคยจัดการได เชนรัฐประหาร

ก็จบแลว ผีทักษิณ แตถาปฏิรูปสถาบัน ปฏิรูปกองทัพ จะเอาอะไรมา 

ยังไมมีสถานการณเกิดข้ึนวา ถามันขับเคล� อนกันหนักๆ แลวจะปราบ

ดวยอะไร เปนผีท่ียังมีอิทธิฤทธ์ิเยอะอยู ยังไมรู แตผีตัวโนนเคยปราบ

ได เคยเอาลงหมอไปแลวทุกวันน้ีก็ยังอยูในหมออยู

-หลังวันท่ี 22 พ.ค. ในทางการเมืองเราจะเห็นอะไรจากผล

การเลือกต้ัง?

ผมวาในพ้ืนท่ี กทม.มันน�าจะชัด สมมุติวาผลเลือกต้ังออกตาม

โพลหมด แปลวาผูวาฯ กทม.ช� อชัชชาติ ส.ก.สวนใหญเปนกาวไกล ผม

วาเราจะไดเห็นการเปล่ียนแปลงในกรุงเทพฯ ในแงของการบริหาร

พอสมควร เวลา ส.ก.กับผูวาฯ กทม.มาแบบน้ีแนวหนาใหมไฟแรงท้ัง

คู มันอาจจะคาดหวังอะไรท่ีไปกระตุกฝายประจําไดมากข้ึน นโยบาย

เชิงใหมๆ  ท่ีมันขับเคล� อนอะไรได ผมวามันน�าจะหวังได การแกปญหา

ท่ีรวดเร็ว แตวาถาสะทอนตอไปถึงภาพการเมืองใหญ ผมเช� อวาคน

เร่ิมเห็นโอกาสวา การแขงขันในกรุงเทพฯ สนามมันเปดมากกวาเดิม 

เพราะคนท่ีเปนฐานหลักเกาๆ เชน ประชาธิปตย อาจจะชัดวาคุณ

ไปไมรอดแน�ในกรุงเทพฯ สวนเพ� อไทยเองก็แขงเหน� อยในกรุงเทพฯ 

ประตูมันจะเปดวาคนท่ีอยากจะแบงฐานเพ� อไทยก็จะมาเพ่ิม ไมไดมี

แคไทยสรางไทยแลว

 สวนพวกพลังประชารัฐ กลุมรักษกรุงเทพ ก็จะเห็นชัดวาคุณ

แยกกันอยูอยางน้ีไมไดหรอก ถึงเวลาคุณตองหาพรรคมาแลวก็รวม

ฐานเสียงเขาดวยกัน มันก็จะชัดในการวางยุทธศาสตรตอไปวาสนาม

กรุงเทพฯ เวลาเลือกต้ังใหญจะไปกันยังไง รัฐบาลถาอยากจะกลับมา

แลวจะตองไดใจคนกรุงเทพฯ หลังจากน้ีตองทําอะไร แลวเคร� องมือ

วา สัญลักษณที่ส� อสารผานปายหาเสียงของผูสมัคร ส.ก.ของ

ประชาธิปตย ตอนหลังก็ไมไปทางพรรคแลว บางเขตเปลี่ยนสีมา

ทาง ดร.เอ คือ ดร.เอจะมีปายสองชุด โดยเซตแรกออกมาโทน

เดียวกับพรรคคือโทนฟา โทนน้ําเงิน เพราะคงตองการทําใหตัว

ตนที่สรางขึ้นมาของ ดร.เอ เปนไปแบบเปนเนื้อเดียวกับพรรค

ประชาธิปตย ใหฐานเสียงเห็นวา ดร.เอคือคนจากประชาธิปตย แต

ตอมาพบวา ดร.เอปลอยปายหาเสียงแบบสีสันออกมาเอง 

ประเมินวา ปายที่ออกมาตอนหลังคือตัวตนของ ดร.เอ สุชัช

วีร ปายจะออกมาทางวาไรตี เปนตัวตน ขายความเปนตัวเอง แต

ตอนแรกปายจะเช� อมโยงกับพรรคประชาธิปตย  ตอนนี้ก็ขายความ

โดดเดนของตัวเอง ก็ปรากฏวาผูสมัคร ส.ก.ของประชาธิปตยชวง

หลังมีการไปเปลี่ยนสีโทนปายหาเสียงใหไปทางเดียวกับ ดร.เอ คือ

เกาะไปกับ ดร.เอ ตัวช� อพรรคประชาธิปตยในปายหาเสียงก็เล็ก

มาก จนแทบมองไมเห็น แลวสีก็เปลี่ยน จากตอนแรกเปนโทน

ฟา-น้ําเงิน มีการเปลี่ยนเปนปายพื้นโทนสีชมพูแบบปายของ ดร.เอ 

คือเกาะไปกับ ดร.เอ แทนที่จะเกาะกระแสพรรคประชาธิปตยที่

เปนฐานหลักเดิม พยายามวางตัววาเปนทีม ดร.เอ เหมือนกับเชน

ผูสมัคร ส.ก.ของกลุมรักษกรุงเทพฯ ที่บอกวาคือทีม พล.ต.อ.อัศวิน 

แปลวาผูสมัคร ส.ก.ของประชาธิปตยพยายามส� อสารวาเปนทีม 

ดร.เอ มากกวาบอกวาเปนทีมของประชาธิปตย ที่อาจเกิดจาก

เพราะกังวลกับกระแสพรรคประชาธิปตยที่ตกตอนนี้ และอาจ

กังวลวาถาเกาะกระแสพรรคแลวไปเดินลุยหาเสียง ส.ก.อยางเดียว 

ก็อาจทําใหพรรคได ส.ก.ต่ําสิบ ซึ่งมีโอกาสอยูแลว และมีโอกาส

จะยิ่งไดนอยลงไปอีก เลยทําใหผูสมัคร ส.ก.ประชาธิปตยพยายาม

เกาะ ดร.เอ ที่แม ดร.เออาจจะไมไดเปนผูวาฯ กทม. แตก็ขอให 

ดร.เอชวยพาผูสมัคร ส.ก.ใหไดรับเลือกตั้งไดบาง 

ดร.เอแพ-ส.ก.ต่ํากวาเปา 

สะทอนภาพ ปชป.ยังไมฟน! 

-หากพรรคประชาธิปตย ได ส.ก.ต่ํากวา 15 คน หรือ  10 

คน หรือ ดร.เอไมชนะการเลือกตั้ง สถานการณประชาธิปตยใน 

กทม.ถือวาน�าเปนหวงหรือไม เพราะตอนเลือกตั้งป 2562 ก็ไมได 

ส.ส.เขต กทม.แมแตคนเดียว?

สภาพก็แปลวายังไมฟนจากป 2562 เพราะตอนเลือกตั้งใหญ

ป 2562 ซึ่งทางพรรคประชาธิปตยก็ไมได ส.ส.เขต กทม.แมแตคน

เดียว ก็ถือวาหวังไมไดแลว ถาผลออกมาแบบนี้ยังคอนเฟรมวา

สภาพคุณยังไมฟน เม� อเทียบกับป  2562 ดังนั้น 3 ปที่คุณลงทุนไป

รวมรัฐบาลมามันไมฟน  และแนวโนมน�าจะเปนอยางนั้น เพราะ

วาเสียงอิสระก็อาจจะยังไมมา สวนเสียงจัดตั้งก็มีแตจะโดนดึงไป 

-กระแส ส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐพบวาไมคอยมีการ

พูดถึงมากนัก?

ผมวาไมมีในภาพรวม เปนเพราะวาเขาเลือกที่จะสูเปนราย

เขต เขตไหนที่พลังประชารัฐมี ส.ส.เขต กทม.อยู แลวเขาสามารถ

ไดผูสมัคร ส.ก.ที่เดนไมแพทีมรักษกรุงเทพ คือตองยอมรับวาเลือก

ตั้ง กทม.รอบนี้ พลังประชารัฐแตกออกเปน 2 คายใหญๆ คือทีม

ภาพสะทอนการเลือกตั้ง กทม.ของรอบนี้ มันก็ทําใหเห็นวาในภาพใหญ

มันคงจะมีขั้วการเมือง คนจะเลือกแบบแบงขั้วการเมืองอยู

ฝายอนุรักษนิยม ฝายที่ไมเอาทักษิณ

กลัวผีทักษิณนอยกวาผีกาวไกล 

อาจจะไมมีดวย สมมติผูวาฯ กทม.ช� อชัชชาติ ส.ก.สวนใหญเปน

กาวไกล แปลวาอยูคนละขางกับรัฐบาล เคร� องมือหลักคุณจะไมอยู

ท่ีกรุงเทพฯ แลว เคร� องมือหลักคุณตองอยูท่ีตัวรัฐบาลกลางแลว 

คุณจะใชเคร� องมืออะไรมาเอาใจคนกรุงเทพฯ  อยางนอยๆ ตอง

เอาตัวรอด คือโอกาสจะพลิกวาชนะไดเสียงขางมากในกรุงเทพฯ 

มันคงยากในสนามเลือกต้ัง ส.ส.เขต กทม. แตอยางนอยตองไมแพ

เละเทะ ตองเก็บคะแนนปารต้ีลิสตไดบาง รักษาเขตไวไดบาง มัน

ก็จะเปนโจทย 

-สรุปสุดทายแลว การเมืองทองถ่ินแบบ กทม.มีความ

สําคัญอยางไร จากท่ีไดเห็นในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีผานมา?

การเลือกต้ัง กทม.รอบน้ีทําใหเห็นวา คนสนใจ คนใหความ

สําคัญ คนคาดหวังเยอะ ท้ังท่ีโดยสภาพ กทม.ไมไดมีอํานาจมาก

นัก งบประมาณก็ไมไดมีอูฟูแบบจะเนรมิตอะไรก็ได เพราะฉะน้ัน

มันจะเปนบทเรียนวา เวลาเรามองเร� องทองถ่ินแบบกรุงเทพฯ วา

ขนาดกรุงเทพฯ ท่ีเปนเมืองมหานคร มันไมพอ โครงสรางท่ีเปน

อยู เลือกผูวาฯ กทม.ก็ใช แตวาผูวาฯ กทม.มีอํานาจแคน้ีใชงบได

แคน้ี เลือก ส.ก.ใช แตวามันเขตละคน แลว ส.ก.ก็ไมไดมีหนาท่ี

ไปตรวจสอบผูอํานวยการเขตซ่ึงเปนขาราชการประจํา ท่ีปจจุบัน

มีการตัดเร� องสมาชิกสภาเขต กทม.หรือ ส.ข.ออกไป แลวจะเอา

อะไรมาแทน 

ผมวาการคุยกันเร� องการจัดโครงสรางใหมใหกับกรุงเทพฯ 

มันน�าจะเปนประเด็น ถาพูดในมุมเร� องกระจายอํานาจ เร� องการ

ปกครองทองถ่ิน มันจะเปนตัวบงช้ีวาไมพอ  เพราะวาสมมุติวาผล

การเลือกต้ังออกมาแบบท่ีเราคุยกันคือ  ผูวาฯ กทม.ก็เปนระดับ 

ดร.ชัชชาติ สวนพวก ส.ก.ก็ระดับหัวกาวหนา พวกกาวไกล แลว

เกิดบริหารไปมันก็ยังไมพลิกกรุงเทพฯ ไดจริง ซ่ึงยากมาก เพราะ

มันติดดวยอํานาจหนาท่ีและงบประมาณ ก็หมายถึงวาโครงสราง 

กทม.มีปญหาแลว ตองร้ือ สวนจะร้ืออยางไร จะใหอํานาจหรือไม 

อํานาจท่ีมันเบ็ดเสร็จมากข้ึนในการจัดการปญหาของพ้ืนท่ี ไมใชวา

ถนนเปนของกรมทางหลวง ฟุตปาทเปนของ กทม. ไฟจราจรเปน

ของตํารวจนครบาล แคการจัดการพ้ืนท่ีแบบน้ีก็ 3-4 หน�วยงาน

ท่ีผานมามีขอเสนอเยอะ ตองไปดูพวกตัวแบบมหานครใน

ตางประเทศ มหานครปารีส, โตเกียว เขาจะใหอํานาจกับเมือง

หลวงเยอะมากกวาน้ี คือมันยกเปนเขตปกครองพิเศษ แต กทม.

เรามีอํานาจแทบเทากับเทศบาล มันตองไปใหระดับใหสมกับผูวา

ของมหานครจริงๆ ตองไปท้ังระบบ เชนระบบสาธารณสุข จะให

มีท้ัง กทม.และกระทรวงสาธารณสุขแบบปจจุบัน ตองดูวาจะดี

หรือไม รวมถึงเร� องอ� นๆ เชนการศึกษา เร� องของตํารวจ ตองดูทุก

มิติ ควรตองเพ่ิมอํานาจให กทม.มากกวาน้ี แลวรัฐบาลกลางมีหนา

ท่ีแคเสริม กทม.ในสวนท่ีทําไมไหว แตวันน้ีกลายเปนวา กทม.

ตองทํางานรวมกับทุกหน�วยงานหมด ก็เลยทําใหการบริหารอาจ

ลําบาก แลวตอไปคนก็จะคาดหวังกับ กทม.ไวสูง เพราะเห็นตอน

หาเสียงคึกคัก แลวคนชนะเลือกต้ังไดคะแนนมาเยอะ แตถึงเวลา

ไปทํางานจริง อํานาจของผูวาฯ กทม.ไมไดมาก.
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22 พ.ค. แพ-ชนะ เลือกตั้ง  

ผูวาฯ กทม.-ชิง 50 เกาอี้ ส.ก. 

ผลตอเน� อง การเมืองระดับชาติ

าดหมายกันวา ผลการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท่ีจะ

ลงคะแนนเสียงกันวันอาทิตยท่ี 22 พ.ค.น้ี จะรูผลอยางไม

เปนทางการในชวงหัวคํ่าวันท่ี 22 พ.ค. หลังมีการหาเสียงขับเค่ียวกัน

อยางเขมขนตลอดชวงสองเดือนท่ีผานมา 

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมเพ� อ

ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา นักวิชาการดานรัฐศาสตร

การเมือง จากสถาบันพระปกเกลา ซ่ึงเปนหน่ึงในองคกรท่ีกอนหนา

น้ีก็ทําโพลสํารวจการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ไดวิเคราะหภาพรวมการ

เลือกต้ัง กทม.คร้ังน้ี รวมถึงประเมินสถานการณการเมืองท่ีจะตามมา

ตอจากน้ี หลังผลการเลือกต้ังออกมาโดยเฉพาะการเช� อมผลการเลือก

ต้ังสนาม กทม.กับการเมืองในภาพใหญ

ลําดับแรก ดร.สติธร มองการแขงขันศึกชิงเกาอ้ีผูวาฯ กทม.

และ ส.ก. 50 เกาอ้ี ท่ีจบลงในวันท่ี 22 พ.ค.น้ีวา  การเลือกต้ังคร้ัง

น้ีพบวาคน กทม.ต� นตัว ใหความสนใจผูสมัครผูวาฯ กทม. ความ

เคล� อนไหวท่ีออกมาตลอดผานการเสนอขาวของส� อ รวมถึงไปดีเบต 

กันตามเวทีตางๆ โดยมีแคนดิเดตท่ีถูกคาดหมายรวมเจ็ดคน ซ่ึงแตละ

คนโดดเดนกันไปคนละแบบ ประเมินวาคน กทม.จะออกมาใชสิทธ์ิ

เลือกต้ังกันประมาณ 60 กวาเปอรเซ็นต คงไมเกิน 70 เปอรเซ็นต 

ถามาระดับ 65 เปอรเซ็นต ก็คือประมาณ 2  ลาน 8 แสนคน ก็ถือ

วาโอเค และตองลุนดูวาจะมาถึง 3  ลานคนหรือไม เพราะอยาง

ตอนเลือกตั้งใหญ ส.ส.ป 2562 คนก็ออกมาใชสิทธิ์กันประมาณเจ็ด

สิบเปอรเซ็นตเศษๆ แตตอนเลือกตั้ง ส.ส.มีเลือกตั้งลวงหนาและ

เลือกตั้งนอกเขต แตเลือกตั้ง กทม.ไมมี ก็จะทําใหตัวเลขผูมาใช

สิทธิ์เลือกตั้งหายไปจํานวนหนึ่งเม� อเทียบกับป 2562 ประมาณ 5-8 

เปอรเซ็นต 

สําหรับผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง กลุม First Time  Voters ในการเลือก

ต้ัง กทม.รอบน้ี ท่ีจะเปนการเลือกต้ังคร้ังแรกในการออกเสียงเลือกต้ัง

ผูวาฯ กทม. ซ่ึงหากนับจากท่ีไมมีการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.เลยนับแต

ป 2556 มาถึงปจจุบันป 2565 รวมแลวประมาณเจ็ดแสนกวาคน ก็

คิดเปนประมาณ 16 เปอรเซ็นต แตหากไปตัดผูมีสิทธ์ิออกเสียง First 

Time Voters กลุมน้ีท่ีเคยออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง ส.ส.ตอนป 2562 ก็

เทากับนับจากป  2563-2565 ก็จะอยูท่ีประมาณไมเกินสามแสนคน 

ซ่ึงกลุมน้ีหากวาเขามีพรรคในดวงใจ ก็ถือวาเขาเลือกขางแลว 

สําหรับผลเลือกต้ังผูวาฯ กทม.ท่ีจะออกมา จนถึงชวงสัปดาห

สุดทายของการหาเสียง คิดวา ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ  ยังเต็งหน่ึง

อยู สวนโอกาสจะพลิกไมใช ดร.ชัชชาติน้ันก็ยังมีอยู แตวาไมงาย

เหมือนการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.กอนหนาน้ี เพราะปจจัยในการเลือก

ต้ังรอบน้ีแตกตางไปจากเดิม ไมวาจะเปนกรณี ดร.ชัชชาติถูกวิโรจน 

จากพรรคกาวไกลตัดคะแนนไป ท่ีดูแลวน�าจะโดนตัดคะแนนเยอะ 

เชนฝงน้ีดังกลาว ผมประเมินวาน�าจะมีฐานคะแนนอยูท่ีประมาณ  

1,200,000-1,400,000 คะแนน แลวเกิดตัดคะแนนกันเอง จน ดร.ชัช

ชาติเหลือ 700,000 กวาคะแนน แลววิโรจนไดมา 600,000 กวา

คะแนน จนคะแนนกํ้าก่ึงกัน แลวอีกฝายเชนมีการรวมคะแนนกัน

ไปท่ีคนใดคนหน่ึง จนมีผูสมัครบางคนคะแนนว่ิงไปไดถึง 800,000-

900,000 คะแนน หรือเกิดกรณีฝายน้ีก็ตัดคะแนนกันเหมือนกัน แต

ตัดแลวฝายท่ีไดคะแนนสูงสุดไดคะแนนมากกวาฝาย ดร.ชัชชาติ ถา

ออกมาแบบน้ีฝายแรกคงเจ็บใจท่ีมาตัดคะแนนกันเอง โดยสมมุติวา

หาก ดร.ชัชชาติ คะแนนโดนดึงไปท่ีวิโรจนเยอะกวาท่ีมีการประเมิน

กัน 

เพราะวันน้ีมันประเมินยาก วาวิโรจนจากพรรคกาวไกลจะ

ไดคะแนนเทาใด ทําโพลก็ไมเจอ คือเวลาทําโพลคะแนนของวิโรจน

กับกาวไกลจะไดนอยกวาปกติกวาตอนไปหยอนบัตร เพราะคนเวลา

ไปทําโพลจะไปตามหาฐานเสียงของวิโรจนกับกาวไกลไมเจอ เพราะ

ดวยวิธีการทําโพล เวลาเราสงพนักงานเก็บขอมูลไปลงพ้ืนท่ี ไปตาม

ซอยและบานตางๆ  เพ� อไปสอบถาม ก็พบวาคนกลุมท่ีมีแนวโนมจะ

เลือกพรรคกาวไกลจะไมอยูบาน เราก็จะเจอคนท่ีอยูในชุมชน คนท่ี

อยูติดบาน ท่ีอาจเปนฐานคะแนนของบางฝาย หรือคนท่ีทํามาหากิน

ในชวงกลางวันอาจเปนคนมีอายุ ซ่ึงคนกลุมน้ีอาจจะเปนฐานเสียง

หรือคนท่ีจะเลือก ดร.ชัชชาติ หรือ ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ จาก

ประชาธิปตย จึงไมแปลกท่ีเหตุใด ดร.เอ ในบางโพลมาอันดับสอง 

เพราะคนไปเก็บขอมูลเขาจะเจอกลุมคนท่ีตอบโพลแบบท่ีบอกขางตน 

แตคนท่ีอยูแบบบานลอมร้ัว คนท่ีออกไปทํางาน พนักงานออฟฟศ จะ

ไมเจอ  ซ่ึงคนกลุมน้ีอาจจะเลือกกาวไกลหรือวิโรจน 

...โดยจะพบวาเวลามีการทําโพลออนไลน วิโรจนจะไดคะแนน

เยอะ แตโพลออนไลนมีปญหาคือมักจะเอียง เชน หากทําโดยฝายท่ี

เรียกตัวเองวาฝายกาวหนา คะแนนก็จะเทไปท่ีผูสมัครในฝายน้ัน มัน

ก็เลยทําใหเวลามีโพลออนไลน คะแนนนิยมของวิโรจนก็จะออกมา

เกินกวาเหตุ แตพอไปทําโพลปกติ ทําโพลโดยไปสํารวจภาคพ้ืนดิน 

คะแนนวิโรจนก็จะตํ่ากวาเหตุ มันเลยประเมินยาก พอประเมินยาก

แบบน้ี เลยทําใหท่ีเรารูแน�นอนวา คะแนนของชัชชาติกับวิโรจนจะ

ถูกแบงคะแนนกันเอง แตเราจะไมรูไดวาการแบงคะแนนกันเองดัง

กลาว แบงกันใน Level ระดับใด จะเปน 80-20  หรือ 70-30 หรือ

จะ 60-40 แตหากผมประเมินผมวาน�าจะอยูท่ีระดับ 60-40 ก็จะ

ทําใหคะแนนของ ดร.ชัชชาติน�าจะอยูท่ีประมาณ 800,000-900,000 

คะแนน 

สวนวิโรจนอาจจะอยูท่ีประมาณ 400,000-500,000 คะแนน 

แตมันมีโอกาสท้ังถางข้ึนและแคบลง ทําใหคนท่ีจะชนะการเลือกต้ัง

จะไดคะแนนไมถึงหน่ึงลานคะแนนเพราะมีการแบงคะแนนกันเอง 

แตหากอยากจะชนะจริงๆ ก็จะตองมีคะแนนหน่ึงลานคะแนนมา   

การันตี โดยหากไมแตะระดับลานคะแนนก็ยังมีโอกาสพลิก

...ถึงชวงสัปดาหสุดทาย ดร.ชัชชาติยังถือวาแรงอยู  แตข้ึนอยู

กับวาจะแรงไดแคไหน แตถาจะแรงใหสบายใจตองมีลานอยูในมือ ท่ี

ยังไมแน�วาจะได สวนคนท่ีจะไดคะแนนมาเปนอันดับสองก็ข้ึนอยูกับ

อีกข้ัวหน่ึงแลว คือหากตัดคะแนนกันไปมาส่ีคน (พล.ต.อ.อัศวิน-ดร.สุ

ชัชวีร-สกลธี-รสนา)  อันดับสองไมแน�อาจจะเปนวิโรจนจากกาว

ไกลก็ยังได แตหากเขาไมตัดกัน แลวเกิดวาท่ีไปรณรงคให โหวตเชิง

ยุทธศาสตร แลวเกิดทําสําเร็จ มันก็มีโอกาสท่ีคะแนนจะไปโดดท่ีคน

ใดคนหน่ึง ซ่ึงผมประเมินวาคนท่ีไดอันดับสอง คะแนนอาจจะแตะท่ี 

700,000 คะแนน และอาจสูงจนถึงแตะท่ี 900,000 คะแนนก็ยังได 

จึงเปนท่ีมาของท่ีบอกวา หาก ดร.ชัชชาติอยากไดการการัน

ตีวาจะชนะแน� ตองมีลานคะแนนถึงจะเขาแน�ๆ  ถายังมีไมถึงลาน

คะแนน ตองขอคะแนนตอ วางใจไมได เพราะอีกฝายหน่ึงอาจได 

700,000-900,000 คะแนน ในกรณีท่ีกระแสโหวตเชิงยุทธศาสตรท่ี

พยายามจะทํากันเกิดทําสําเร็จ 

ดร.สติธร-ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมเพ� อประชาธิปไตย 

สถาบันพระปกเกลา กลาวตอไปวา อยางไรก็ตามเทาที่เห็นจนถึง

สัปดาหสุดทาย พบวาการสรางกระแสโหวตเชิงยุทธศาสตรยังไม

สําเร็จ ซึ่งผมมองวาเวลาพูดถึงเร� องโหวตเชิงยุทธศาสตรตองมี

คะแนนสองกอน แตยุทธศาสตรที่กําลังสรางกันอยู เขาเลนกับ

ความรูสึก การตัดสินใจของคน กทม.ที่เปนเสียงอิสระ เชน คนที่อยู

แบบบานลอมรั้ว คนที่ตัดสินใจเองโดยที่ไมมีใครมาบังคับอะไรได  

แตเขาตองจับสัญญาณเอาเองวาตองเปนคนนี้ แลวเขาจะออกไป

เลือกตั้ง อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นวากลุมคนที่พยายามรณรงคให โหวต

เชิงยุทธศาสตรกําลังทําวาจะทํายังไง ใหคนกลุมดังกลาวเห็นตรง

กันวาตองเลือกผูสมัครคนเดียวกันใหตรงกันหมดใหได แลวจะมี

คะแนนอีกกอนหนึ่งที่เปนคะแนนจัดตั้ง ซึ่งกดปุมได คือพอบอกวา

ใหเลือกเบอรนี้ พรุงนี้ใหไปเทเสียงใหคนนี้ กลุมจัดตั้งนี้ก็จะออกไป

เทเสียงใหคนนั้น  คะแนนของสองกอนนี้ก็จะมาสมทบกัน ซึ่งหาก

มารวมกันได ก็จะเปนคะแนนกอนใหญ ซึ่งผมมองวาสองกลุมนี้

กําลังรออยูแลว สงมาเถอะวาจะเอาเบอรไหน จะเอาผูสมัครเบอร 

3  เบอร 6 หรือจะเบอร 7 ใหวามา ขอใหตกลงกันใหได ดังนั้นเขา

ก็ตองไปวัดกระแสนี้ ซึ่งมันคุมยากวาตกลงคนจะเอาทางไหน 

ผมยังแอบคิดวา หากคนตรงนี้บอกวาอยากเลือก ดร.สุชัชวีร

ขึ้นมา เผลอๆ คนจะกดปุมตามไปทางนี้ก็ได หากวาเขากลัวจะแพ

อีกฝงมาก เพราะหากไปเช็กกระแสแลว เสียงอิสระบอกวาอยาก

เลือก ดร.สุชัชวีร เบอรสี่ ทั้งที่อาจไมไดอยูในยุทธศาสตรสามเบอร 

ทางนี้อาจเทมาทาง ดร.สุชัชวีรก็ได  แตหลักๆ พยายามจะดันใหไป

ทางไมเบอร 3 ก็ 6, 7 ไวกอน 

-ผูสมัครอีกฝงหนึ่ง ทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน, สกลธี, ดร.สุชัชวีร, 

รสนา ดูแลวเปนอยางไร?

ผมยังไมแน�ใจ แตเทาที่ผมรับกระแสมาเปนเบอรสาม (สกล

ธี) เหมือนเขาจะใหเบอรสาม ที่ผมวิเคราะหคือเหมือนกับวาใน

บรรดาผูสมัคร 3-4 คน คนที่ performance  ทางสกลธี เขาคอน

ขางจะโดดเดนโดยเฉพาะในเวทีหาเสียงที่ผานมา เวทีดีเบตก็

ชัดเจนกวาอีกสองคน มีซีนสําคัญๆ ในการที่จะไปปะทะคารมกับ

ผูสมัครจากอีกฝงหนึ่ง และไมไดเปนรองเยอะ ขณะที่ผูสมัครจาก

ฝงนี้บางคนก็ไมไดมีวิธีการพูดที่โดดเดน หรือตอลอตอเถียงอะไร

ที่ชัดเจน ซึ่งสกลธีก็ไมใชคนบุคลิกแบบนั้น คือไปนิ่มๆ แตวามีการ

เชือดเฉือน มีการโตตอบ และก็ยังเปนคนหนุม สวนประสบการณ

ก็ไมไดดอยกวา พล.ต.อ.อัศวิน โดย พล.ต.อ.อัศวินอาจไดใจคนรุน

ใหญเพราะมองวามีประสบการณ แตสกลธีเองก็เคยเปนรองผูวาฯ 

กทม.มากอน เคยเปน ส.ส. ถือวาครบเคร� อง  

First Time Voters

เสียงสวนใหญเลือกชัชชาติ-วิโรจน

-กลุมคนรุนใหม กลุม First Time Voters  ที่มีประมาณ

เจ็ดแสนเสียง กลุมนี้จะมีผลตอการเลือกตั้งแคไหน สามารถทําให

มีใครไดรับชัยชนะไดหรือไม?

ผมคิดวาคนกลุมนี้จะเปนตัวตัดที่จะบอกวา ดร.ชัชชาติ กับ

วิโรจน สุดทายแลวคะแนนที่จะออกมาจะหางกันมากนอยแคไหน 

ซึ่งหากคนกลุมนี้เจ็ดแสนกวาเสียงมาทางวิโรจน-กาวไกลหมด แบบ

คลายๆ กับตอนเลือกตั้งใหญป 2562 ที่ตอนนั้นผูมีสิทธิ์ออกเสียง

ที่อายุยังไมมาก พบวาหันไปเลือกอนาคตใหมมากกวาพรรคเพ� อ

ไทยอยางชัดเจน ถาเปนแบบนี้ก็จะทําใหคะแนนของ ดร.ชัชชาติที่

หวังไวกับคนรุนใหม สุดทายคะแนนจากกลุมนี้ชัชชาติจะไดนอยลง

กวาที่หวัง ทั้งที่ตอน ดร.ชัชชาติเปดตัวแรกๆ ที่ตอนนั้นยังไมมีแคน

ดิเดตจากกาวไกล คนกลุมนี้แนวโนมจะเลือก ดร.ชัชชาติเกือบทั้ง

นั้น แตวาพอกาวไกลเปดตัวมาแรกๆ พบวากระแสก็ยังไมคอยเทา

ไหร คนก็อาจมองวาเปดตัววิโรจนมา พรรคกาวไกลคงไมไดหวัง

อะไรมาก คนกลุมนี้ก็ยังน�าจะเลือก ดร.ชัชชาติอยู

 แตปรากฏวาชวงหาเสียงสองเดือนที่ผานมา มีเวทีอะไร

ตางๆ เชนเวทีดีเบต คนกลุมนี้อาจเริ่มชักลังเลแลว ผมวาก็อาจ

เปนไปได คือการชน การลุยแบบวิโรจน อาจทําใหคนกลุมนี้มอง

วาวิโรจนจะตอบโจทยเขาไดจริงกวา ดร.ชัชชาติ ซึ่งคนกลุมนี้เจ็ด

แสนกวาเสียง หากออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกันสักหกสิบเปอรเซ็นต 

ก็จะเทากับ 400,000 คะแนน โดยหากเจ็ดสิบเปอรเซ็นตของกลุม 

400,000 เสียงนี้ ไปอยูที่วิโรจนสัก 200,000-300,000  คะแนน ก็

เทากับ ดร.ชัชชาติจะเหลือประมาณแค 1 แสนคะแนน ถาแบบนี้ 

ดร.ชัชชาติก็เหน� อย  

-เปนไปไดหรือไมที่กลุมคนรุนใหม พวกนิวโหวตเตอรจะไป

สําหรับผลเลือกต้ังผูวาฯ กทม.ท่ีจะออกมา จนถึงชวงสัปดาหสุดทายของการ

หาเสียง คิดวา ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ  ยังเต็งหน่ึงอยู สวนโอกาสจะพลิกไมใช 

ดร.ชัชชาติน้ันก็ยังมีอยู แตวาไมงายเหมือนการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.เม� อคร้ังกอน

หนาน้ี เพราะปจจัยในการเลือกต้ังคร้ังน้ีแตกตางไปจากเดิม ไมวาจะเปนกรณี 

ดร.ชัชชาติถูกวิโรจนตัดคะแนนไป ท่ีดูแลวน�าจะโดนตัดเยอะ

ค
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