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อิสรภาพแหงความคิด

รบ.เดินเขาสู Killing Zone 

การเมืองรอนหลังเปดสภา 

พรรคเล็ก ‘หนุน-ลม’ ประยุทธ?

ชัยชนะของบุรุษ

ผูกลามใหญที่สุดในปฐพี
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13

หนา...

หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9328 วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม 14 ค่ํา  เดือน 6  ปขาล

16หนา...

หนา...2หนา...2
100 วันอันตราย

เดิมพัน-ชะตากรรม ประยุทธ
100 วันอันตราย

เดิมพัน-ชะตากรรม ประยุทธ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ถายรูปกับแฟนคลับโชวความแข็งแกรง ขณะลงพื้นที่แยกทาพระตรวจสอบการกอสรางอุโมงคลอดทางแยกที่ลาชา

แกนนํากลุม16โวยไมมีมติคว่ํารางกฎหมายงบประมาณ

ตั้งโรงไฟฟาแมเมาะทดแทน 

สวนทางไทยสู ‘Net Zero’

‘อนุทิน’บินอีกแลวสง‘หัวใจ’ใหผูปวย

‘งบกลาง’ครึ่งลานลาน/กห.ลดลง 

โควิดตีทายครัวศบค.

‘หมอทวีศิลป’ติดเชื้อ

อํานาจเจริญ • แผนลม “บิ๊กตู” ของ “ธรรม

นัส” สะดุด! แกนนํากลุม 16 โวย กลุมไมเคย

มีมติคว่ําราง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 เช� อ

งบผานฉลุย ถายังของใจใหไปลางตาญัตติ

อภิปรายไมไววางใจ ถานายกฯ ตอบไมได

คอยโหวตสวน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่

สํานักงานใหญพรรคเพ� อชาติไทย ตั้งอยูถนน 

อรุณประเสริฐ ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอํานาจ 

เจริญ จ.อํานาจเจริญ นายคฑาเทพ เตชะเดช

เรืองกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบัญชีราย

ช� อ ในฐานะหัวหนาพรรคเพ� อชาติไทย กลาว

ถึงกรณีมีขาวพรรคเล็กจับมือกับ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา แกนนําพรรค

เศรษฐกิจไทย เพ� อไมใหงบประมาณผานสภา

วา เปนความเห็นของแตละคน ไมอาจกาว

ลวงได แตในฐานะเลขานุการ ส.ส.กลุม 16 

ขอปฏิเสธ เพราะไมใชมติของ ส.ส.กลุม 16 

เขากลาววา ในฐานะหัวหนาพรรค

เพ� อชาติไทย ตั้งใจสนับสนุนใหงบประมาณ

ป 2566 ผานสภาผูแทนราษฎร เพราะจะ

ไดนําเงินไปใชจายบริหารประเทศชาติ ซ่ึง

รางงบประมาณป 66 จะนําเขาสภาในวันที่ 

31 พ.ค.65 และจะมีการลงมติในวันที่ 

3 มิ.ย.65 เช� อวาผานการลงมติแน�นอน และ

คาดวาหลังงบประมาณแผนดินผานสภาแลว

กลางเดือน มิ.ย.65 ฝายคานจะย� นอภิปราย

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีราย

บคุคล การอภปิรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 

ถานายกฯ ตอบคําถามฝายคานไดดี ปญหา

เคลียร ก็ตองยกมือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา เปนนายกฯ แตถารัฐมนตรีบาง

คนตอบคําถามฝายคานไมได ก็ตองโหวตสวน

ซึ่งเปนมติของ ส.ส.กลุม 16 เพ� อผลประโยชน

ของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก 

ทําเนียบรัฐบาล • โควิดบุก ศบค. “หมอ

ทวีศิลป” โพสตติดเชื้อ เจ็บคอเล็กนอย อ� นๆ 

ปกติดี ขอพัก 10 วัน ขณะที่  ศบค.รายงาน

พบติดเชื้อใหม 4.4 พันราย เสียชีวิต 38 คน 

นายกฯ สั่งผูวาฯ พื้นที่เขียว-ฟา 14 จังหวัด

คุมผับบาร คาราโอเกะ อยาทําผิดกฎ

เม� อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 4,488 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 4,476 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 4,468 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 8 ราย, จากเรือนจํา 

12 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 3,921 ราย อยู

ระหวางรักษา 46,734 ราย อาการหนัก 

939 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 461 ราย 

เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 38 ราย เปนชาย 

23 ราย หญิง 15 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 

33 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย ไมมีประวัติโรค

เร้ือรัง 1 ราย ขณะที่มียอดผูติดเช้ือสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 4,438,999 ราย 

มียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 จํานวน 

4,362,317 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 29,948 ราย ขณะที่สถานการณ

โลก มีผูติดเช้ือสะสม 530,920,131 ราย 

ผูเสียชีวิตสะสม 6,309,638 ราย

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเช้ือมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 1,870 ราย, บุรีรัมย 

135 ราย, ชลบุรี 108 ราย, นนทบุรี 99 ราย,  

สกลนคร 91 ราย, กาฬสินธุ 87 ราย,  สมุทร 

ปราการ 84 ราย, สมุทรสาคร 83 ราย, 

สุพรรณบุรี 77 ราย และชัยภูมิ 71 ราย

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก

ศบค. เปดเผยผานเฟซบุกสวนตัววาไดติด

เช้ือโควิด-19 โดยระบุขอความวา “ขอพัก 

10 วัน ATK ขึ้น 2 ขีดเม� อวาน 

ปราจีนบุรี • “อนุทิน” งานชุก รวมพิธี

เปดศูนยประสานงานพรรคภูมิใจไทย 

ปราจีนบุรีเขต 3 เสร็จแลวตองรีบขับ

เคร� องบินสงหัวใจจากผูปวยสมองตายไป

สงที่จันทบุรี เปลี่ยนใหผูปวยอีกคนที่เปน

โรคหัวใจอยางรุนแรง 

เม� อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ 

อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี ผูส� อขาวราย 

งานวา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

สาธารณสุข หัวหนาพรรคภูมิใจไทย  พรอม

ดวยนางกนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสรอรรถ 

กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายช� อ 

รัฐสภา • เปดราง พ.ร.บ.งบฯ ป 2566 

วงเงิน 3.18 ลานลานบาท คาดเศรษฐกิจ

ไทยฟนตามเศรษฐกิจโลก ปรับตัวจากภาค

ทองเที่ยว-สงออกขยาย แตหวงการเงินโลก

ผันผวน-กลายพันธุ โควิด หนี้สาธารณะสิ้น 

ม.ค.65 ยังไมเกินเพดานกฎหมายกําหนด งบ

กลางมาเปนอันดับหนึ่ง สูงถึง 5.9 แสนลาน

บาท ขณะที่กลาโหม 1.9 แสนลานบาท มาก

เปนอันดับ 6 ลดจากปกอน 4.3 พันลานบาท

ผูส� อขาวรายงานวา นายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดมีคําสั่งให

นัดประชุมสภาฯ เปนพิเศษ ระหวางวันที่ 

31 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 09.30 น. 

โดยมีวาระพิจารณาเร� องสําคัญคือรางพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 

3.185 ลานลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้น

จากงบประมาณป 65 จํานวน 85,000 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.74 ซึ่งวงเงิน

งบประมาณดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 

17.79 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดคาดการณ

เศรษฐกิจไทยในป 65 วาจะขยายตัวในชวง

รอยละ 3.5-4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

การฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศจาก

การผอนคลายของผลกระทบจากการระบาด

โควิด การปรับตัวดีขึ้นของภาคการทองเที่ยว 

ภายใตมาตรการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ 

และการสงออกสินคาที่ขยายตัวอยูในเกณฑ

ดีตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไร

ก็ตาม ยังมีขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงที่อาจสง

ผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2565 

ไดแก ผลกระทบของสถานการณความขัด

แยงทางภูมิรัฐศาสตร

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
อานตอหนา 14



0

6

3

9

14

17

1

7

12

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

4

(1)

ก่ระดับนี้...คงไม่น่าจะทันแล้ว!!! สำาหรับการคิด

กลับไป เล่นกล้าม เพื่อให้เกิดความเป็น แมน            

เกิด ซิกซ์แพ็ก เป็นมัดๆ เหมือนอย่างคุณน้า ชัช

ชาต ิว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ที่จะด้วยหุ่น ด้วยรูป

ร่าง หน้าตา อันทะมัดทะแมงแข็งขัน ระดับกลายไปเป็น ผู้

กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพี หรือ แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี เป็น             

เทรดมาร์ก เป็น ยี่ห้อทางการค้า ชนิดสามารถนำามาขาย

ตรง-ขายอ้อมให้กับบรรดาชาว กทม.เมืองที่คนตกท่อ ได้นับ

เป็นล้านๆ เสียง ทิ้งห่าง ทิ้งขาด บรรดาคู่แข่งทั้งหลายแบบ

แทบไม่เห็นฝุ่น เห็นหาง...

(2)

คือคงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า...มาถึง ณ 

ขณะนี้ ถึงขั้นนี้ ก็ยังคิดไม่ออก-บอกไม่ถูกเหมือนกันว่า 

ความนิยมในตัวของท่านว่าที่ผู้ว่าฯ ชัชชาต ินั้น มันเนื่องมา

จากเงื่อนไข เหตุปัจจัย อะไรต่อมิอะไรกันแน่!!! จะว่าเป็น

เพราะ นโยบาย ที่งัดมานำาเสนอต่อบรรดาชาว กทม.นับ

เป็นร้อยข้อ-สองร้อยข้อ ก็คงสรุปลำาบาก เพราะขนาดผู้ที่

ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญในการ โม้ ระดับหาตัวจับยาก หรือแทบ

ไม่มีใครเทียบได้ อย่างคุณน้อง สมรักษ์ คำาสิงห ์ยังเคยต้อง 

สอบตก มาแล้ว ในระหว่างการอาสาสมัครเป็น ส.ส. หรือ 

ส.อะไรต่อมิอะไรก็จำาไม่ได้ซะแล้ว หรือพูดง่ายๆ ว่า...ไม่ว่า

จะโม้เก่ง โม้มาก ได้มาก-น้อยขนาดไหน แต่นั่นคงไม่ได้ถือ

เป็นเหตุปัจจัยเพียงอย่างเดียวล้วนๆ ที่จะทำาให้เกิดรายการ 

แพ้-ชนะ ขึ้นในเวทีทางการเมือง...

(3)

ส่วนจะไป เหมา เอาว่า...เป็นเพราะผู้คน เบื่อบิ๊กตู่ 

เลยหันไปเทคะแนนให้กับคุณน้า ชัชชาต ิ ก็ไม่น่าจะถูกเรื่อง

ซักเท่าไหร่อีกนั่นแหละ เพราะแม้ว่า บิ๊กตู่ นั้นออกจะ น่า

เบื่อ อยู่พอสมควรทีเดียวเจียว แต่การเบื่อบิ๊กตู่ก็คงไม่ถึง

กับถือเป็นความจำาเป็นใดๆ ที่จะต้องหันไป เทคะแนน ให้

กับ ชัชชาติ หันไปเทกับ วิโรจน์ ชนดะ ให้กับ ผู้กองศิธา 

หรือแม้แต่ให้กับ หญิงเหล็กรสนา ฯลฯ ก็น่าจะพอใช้เป็นตัว

แสดงออกถึง ความเบื่อ ในรูปหนึ่ง รูปใด ได้เช่นกัน แต่ใน

เมื่อบรรดาชาว กทม.นับเป็นล้านๆ ล้วนแล้วแต่หันมาเทให้

กับ ชัชชาต ิระดับปาเข้าไปถึง 1.3-1.4 ล้านโน่นเลย ขณะคู่

แข่งรายอื่นๆ เหลือคะแนนแค่ระดับไม่กี่หมื่น กี่แสน อันนี้...

ต้องเรียกว่า มันน่าจะมีอะไรมากไปซะยิ่งกว่าความเบื่อโดย

ทั่วๆ ไป แต่ส่วนจะเป็นอะไรนั้น อย่างที่บอกๆ เอาไว้แล้วว่า 

คิดไม่ออก-บอกไม่ถูก อีกเหมือนกัน...

(4)

แต่ที่แน่ๆ . . .มันคงหนี ไม่พ้นไปจากสิ่ งที่ เรียกว่า 

อารมณ์-ความรู้สึก อันอุบัติขึ้นมาภายใน จิตสำานึก และ 

จิตไร้สำานึก ของผู้คนในแต่ละคน แต่ละราย ไปตามสภาพ 

หรือที่อาจพอเรียกได้ว่า รสนิยม อะไรทำานองนั้น เพราะมัน

เป็นตัวก่อให้เกิดรสชาติ การได้กลิ่น การมองเห็นสีสัน ฯลฯ 

ของสิ่งที่เข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้ง 6 ไม่ว่ารูป

หนึ่ง รูปใด อันขึ้นอยู่กับการ ปรุงแต่ง ไปตามลักษณะ อัตตา 

ของใครก็ของมัน จนทำาให้เกิด อุปาทาน ต่อสิ่งนั้นๆ เกิด

ความรัก ความชอบ ความหลงใหล ไปจนความเกลียด ความ

ชัง ความเคียดแค้น อาฆาต ฯลฯ ได้ด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่า 

อุปาทาน นั้นๆ จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ 

หรือเป็นเพียงแค่ มายาภาพ ที่ไม่อาจและไม่ควรยึดมั่น-ถือ

มั่น เอาเลยก็ตาม...

(5)

อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยทำาให้ใครก็ตามที่ยังมีรัก มีหลง 

มีเกลียด มีชัง หรือ มีบวก-มีลบ กับสิ่งใดๆ ก็แล้วแต่ ที่ไหล

เข้ามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้ง 6 จนทำาให้เกิดการ 

ปรุงแต่ง อารมณ์-ความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมา ย่อมหนีไม่พ้นต้อง

วนไป-วนมาอยู่กับ มายาภาพ ในแต่ละรูป แต่ละลักษณะ 

อันนำามาซึ่งความสุขๆ-ทุกข์ๆ ขึ้นๆ-ลงๆ เปลี่ยนไป-เปลี่ยน

มา เอาแน่-เอานอนอะไรแทบไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะถูกๆ-ผิดๆ 

ชั่วๆ-ดีๆ เอาไป-เอามาแล้ว...ต่างก็ย่อม อัปรีย์ ไปด้วยกันทั้ง

สิ้น ดังที่อภิมหาพระ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้เตือนๆ ไว้

ขณะยังมีชีวิตอยู่ ว่ามีแต่ต้องไม่บวก-ไม่ลบ ไม่รัก-ไม่เกลียด 

หรือไม่หลงเหลือ อุปาทาน ใดๆ ไว้สำาหรับการ ปรุงแต่ง อีก

เลย อันนั้นนั่นเอง...ถึงจะพ้นไปจาก มายาภาพ ทุกๆ ชนิด 

มีโอกาสพบสัมผัสกับความจริงแท้ ความดีแท้ หรือความ

สมบูรณ์แบบชนิดไม่มีที่ติอีกต่อไป...

(6)

แต่ก็นั่นแหละ...ด้วยเหตุเพราะบรรดาชาว กทม.ของ

หมู่เฮาทั้งหลาย ยังไม่ได้ถึงกับ นิพพาน ไปด้วยกันทั้งนั้น 

ยังคงต้องรักๆ-เกลียดๆ ชอบๆ-ชังๆ ไปตามสภาพ ตามแต่ 

อัตตา ของใครก็ของมัน การสร้าง อุปาทาน ในลักษณะหนึ่ง

ลักษณะใด จนอาจกลายเป็น อุปาทานหมู ่เอาเลยก็ยังได้ จึง

ถือเป็นกรรมวิธีที่สำาคัญเอามากๆ สำาหรับบรรดา นักเลือก

ตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยทั้งหลาย ชัยชนะ-ความพ่าย

แพ้ของบรรดานักการเมืองแต่ละพรรค แต่ละราย จึงขึ้น

อยู่กับขีดความสามารถในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในแต่ละ

ช่วง แต่ละระยะนั่นเอง ความหมุนเวียนเปลี่ยนผัน เปลี่ยน

ไป-เปลี่ยนมา ขึ้นๆ-ลงๆ แพ้มั่ง-ชนะมั่ง จึงถือเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาสำาหรับผู้ที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าว แต่สำาหรับใคร

ก็ตาม...ที่ดันไป ยึดมั่น-ถือมั่น ต่อสิ่งเหล่านี้ โดยไม่คิดจะ

แยกแยะว่าอะไรคือ ความจริง อะไรคือ มายาภาพ กันแน่ 

ถึงกับคิดว่าการ แลนด์สไลด์ ของคุณน้า ชัชชาติ อาจนำา

ไปสู่การ แลนด์สไลด์ ของ ตัวกูเอง ได้ไม่ยากซ์ซ์ซ์ อันนั้น

นั่นแหละ...สุดท้ายย่อมหนีไม่พ้นต้องวนไป-วนมา อยู่กับการ

ขึ้นๆ-ลงๆ สุขๆ-ทุกข์ๆ ไม่ก็อาจถึงขั้น แพ้แล้ว...แพ้อีก ไม่มี

โอกาสชนะใดๆ ได้เลย!!!.

ชัยชนะของบุรุษ

ผู้กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพี

แ

ากนับตามช่วงเวลา การบริหารงานของรัฐบาล            

บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่ครบเทอม 

จะไปครบกำาหนดในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ถ้า

นับจากช่วงเวลานี้ เหลือเวลาประมาณ 10 เดือน 

ประมาณ 300 วันเท่านั้น แต่เมื่อหันไปมองความกระเหี้ยน

กระหือรือพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้าม ดูเหมือนจะทนรอ

ไม่ไหว อยากจะขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ ให้พ้นจากเก้าอี้นายก

รัฐมนตรีให้ได้ โดยเร็ว 

นับจากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ตั้งแต่

วันที่ 22 พ.ค. ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ พรรคเพื่อไทย ส่งสัญญาณ 

ข่มขู่รัฐบาลประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐทันที กางดูไทม์

ไลน์ การประชุมสภาในสมัยนี้ ที่ล้วนแล้วแต่มีเรื่องสำาคัญๆ วัด

พลังกันด้วยจำานวนเสียง ที่มีผลต่อชะตากรรม พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา    

วันที่ 31 พ.ค., 1-2 มิ.ย. ที่ประชุมสภาจะมีการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 วงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท 

วันที่ 9-10 มิ.ย. ที่ประชุมสภาจะมีการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในวาระที่ 2-3  

ถัดมาอีกสัปดาห์ จะมีการประชุมร่างพระราชบัญญัติ

ตำารวจแห่งชาติ  

กลางเดือนมิถุนายน หรือปลายเดือน มิ.ย. ส.ส.พรรคร่วม

ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อยื่นญัตติอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ต่อประธานสภาฯ จาก

นั้นใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการตรวจสอบความถูกต้อง

ของญัตติ และรายชื่อผู้ยื่นญัตติ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

จากนั้นจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคล ซึ่งคนท่ีจะโดนอย่างแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้ หัวหน้า

รัฐบาล-พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นจะโดนอีกกี่คน ใคร

บ้าง ยังต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านหารือกันให้ตกผลึก แล้ว

สรุปจำานวยรายชื่อรัฐมนตรีอีกครั้ง 

ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำาคัญ 

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ที่แบ่งกันมองต่าง

มุม 2 ขั้วความคิด ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ ครบวาระการดำารง

ตำาแหน่ง 24 ส.ค.2565 กับอีกฝ่ายที่มองว่า ยังไม่ครบ แต่จะไป

ครบในปี 2570  

ว่ากันว่า ปลายสิงหาคมหรือต้นกันยายน จะมีการยื่น

เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สถานภาพ วาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ออกมา  

ยังไม่นับรวมเสถียรภาพรัฐบาลพลังประชารัฐ และ 

พล.อ.ประยุทธ์ ที่จังหวะเวลานี้ พล.อ.ประยุทธ์ถูกจับจ้องใน

การกระทำาทุกฝีก้าว ขณะเดินทาง นั่งอยู่บนเครื่องบิน เพื่อไป

ยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the 

Future of Asia (Nikkei Forum) ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. ช่วง

อ่านหนังสืออยู่ แต่กลับไม่มีตัวอักษร ก็โดนขั้วตรงข้าม นักรบ

ไซเบอร์ จิกกัด  

จนเจ้าตัวออกมาตัดพ้อ “ทำ�ไมห�เรื่องว่�ได้ทุกเรื่อง ไม่รู้

เป็นอะไรกัน บ้�นเมืองประเทศไทย” 

ก่อนหน้า เป็นประธานการเปิดงาน การสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน “ทศวรรษใหม่ วิถี

ใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่ง 

“รถติดก็ดีอยู่อย่�ง ถนนที่ติด รถมันติด อุบัติเหตุก็น้อย ไม่ต�ย 

อย่�งน้อยก็ไม่ต�ย เพร�ะรถวิ่งเร็วไม่ได้ไง”  

โดนเกรียนคีย์บอร์ด และนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ตอก

กลับอย่างเจ็บแสบ เรื่องราวในโลกโซเชียลก็ว่ากันไป แต่เรื่อง

ราวที่น่าทำาให้หนักใจอีกเรื่อง คงหนีไม่พ้นปมประเด็นการเมือง  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำาฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร ส่งสัญญาณ ขู่ไปถึงร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 31 พ.ค., 1-2 มิ.ย.  

“ถ้�สภ�ไม่ให้ผ่�นร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณร�ยจ่�ยฯ จะ

ส่งผลถึงน�ยกรัฐมนตรีและรัฐบ�ล ซึ่งมีท�งเลือก 2 ท�ง คือ

ยุบสภ�หรือล�ออก แม้ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณฯ จะไม่ผ่�น ก็

ส�ม�รถใช้งบประม�ณเดิมคือ พ.ร.บ.งบฯ 2565 ไปพล�ง

ก่อน เว้นแต่เป็นเรื่องงบลงทุนที่จะสร้�งใหม่ ดังนั้นแผนง�น

โครงก�รต่�งๆ ที่เป็นเรื่องประจำ�ก็ส�ม�รถทำ�ได้ต่อ แต่ ไม่

อนุญ�ตให้นำ�งบไปลงทุนในสิ่งที่เห็นว่�ไม่ชอบ ถ้�ห�กปล่อย

ไปอ�จจะกระทบต่อพี่น้องประช�ชนม�กกว่� นี่เป็นท�งเลือก

ที่จะต้องพิจ�รณ�ให้ถี่ถ้วน เพร�ะก�รไม่ให้ผ่�นอ�จจะเกิด

ประโยชน์กับประช�ชนม�กกว่� แล้วปล่อยให้รัฐบ�ลชุดใหม่

เข้�ม�จัดสรรงบประม�ณแทน”  

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า  

“ขณะนี้พรรคร่วมฝ่�ยค้�นได้มีก�รวิเคร�ะห์อย่�ง

ละเอียด และมีคว�มเห็นตรงกันว่� ยังไม่ส�ม�รถรับร่�ง 

พ.ร.บ.งบประม�ณฯ เร�คิดว่�งบประม�ณฉบับนี้เหมือนเรียก

ว่� ขอท�นจัดง�นเลี้ยง ขอท�นเลี้ยงวันเกิดดีกว่� เพร�ะใน

สภ�พที่ประเทศย�กจน ไม่มีเงิน ลำ�บ�ก ฐ�นะก�รคลังถดถอย

ย่ำ�แย่ลง ต้องไปกู้ม� แต่ดูก�รจัดสรรงบประม�ณแล้ว ไม่มี

ช่องท�งใดที่ทำ�ให้เกิดร�ยได้ ก�รอัดฉีดทุกอย่�งเป็นแค่ก�ร 

กระตุ้นบริโภค ไม่มีก�รกระตุ้นก�รผลิต เพร�ะฉะนั้นรัฐบ�ลไม่

ส�ม�รถจัดเก็บร�ยได้เพิ่มเติมได้ต�มเป้�แน่นอน” 

พรรคเพื่อไทย ได้ใจจากศึกเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. พันธมิตร

การเมืองที่ส่งแรงใจไปเชียร์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะเลือกตั้ง

อย่างถล่มทลายกว่า 1.3 ล้านคะแนน สมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) ก็กวาดที่นั่งในสภา กทม.ได้มากสุดถึง 20 ที่นั่ง 

จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง 

ทักษิณ ชินวัตร ส่งสัญญาณตรงกวนใจ มาถึงรัฐบาล

ประยุทธ์และองคาพยพมาเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางคลับเฮาส์

ในทุกสัปดาห์ และยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อ

พรรคเพื่อไทย ขณะเดียวกัน อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตั้งแต่โดดลงสนามการเมือง เดิน

สายตระเวน เยี่ยมเยียนสมาชิกพรรคเพื่อไทยในหลายจังหวัด 

ล่าสุด ในเดือน มิ.ย. จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนใน

จังหวัดแถบอีสานใต้ สุรินทร์ ที่กำาลังโดนพรรคภูมิใจไทยรุกไล่

เข้ามาอย่างหนัก และศรีสะเกษ ที่เพิ่งโดนภูมิใจไทยกวาดต้อน 

ส.ส.ออกไปจากพรรคยกจังหวัด จะลงไปออดอ้อน ขอคะแนน

สงสาร ตรึงความเชื่อมั่น ศรัทธาชาวบ้าน ไม่ให้เอาใจออกห่าง

เพื่อไทย   

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แกนนำาพรรคเศรษฐกิจไทย 

สถานะทางนิตินัย คือพรรคที่อยู่ ในปีกรัฐบาล แต่ในทาง 

พฤตินัย อย่างที่ทราบๆ กัน ธรรมนัส ฝังรอยแค้น บิ๊กตู่-

พล.อ.ประยุทธ์ ถึงขนาดคิดรวมเสียง ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน โค่น

ประยุทธ์กลางสภา ในสมัยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว 

ก็เคยทำามาแล้ว  

ธรรมนัสกำาลังจะก้าวขึ้นไปนั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ

ไทย เพื่อกุมบังเหียนทิศทางพรรค และ 16 เสียง ส.ส.เศรษฐกิจ

ไทย และยังประสาน ‘พิเชษฐ สถิรชวาล’ แกนนำากลุ่ม 16 ที่

เพิ่งรวบรวมรายชื่อ ส.ส. ที่มาจากพรรคเล็ก ส.ส.กลุ่มงูเห่าอีก

หลายพรรค จัดตั้งเป็นกลุ่ม 16+2 รวมเสียง 18 ส.ส. ยังไม่นับ

รวมกลุ่มฝากเลี้ยง ที่มีอยู่ในอีกจำานวนหนึ่ง ที่แฝงตัวในพรรค

ร่วมรัฐบาล ที่ยังไม่เคยงัดออกมาใช้อีกจำานวนหนึ่ง 

ว่ากันว่า ธรรมนัสมีมากกว่า 40 ส.ส. ที่ส่งสัญญาณ 

คอนโทรลให้ซ้ายหัน ขวาหัน ได้ด้วยพลังปัจจัยกระสุนดินดำา  

ถึงขนาดที่เจ้าตัวโวลั่นกลางวงแถลงข่าวว่า  

“เสียงของเร�เป็น ส.ส.อยู่ในสภ� 16 เสียง เป็นเสียงที่มี

คว�มสำ�คัญ และเสียงในมือผม ไม่ได้มีเพียงแค่ 16 เสียง ห�ก

ฟังท่�นพิเชษฐ (สถิรชว�ล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคพลังประช�

รัฐ และหัวหน้�กลุ่ม 16) ให้สัมภ�ษณ์ก็จะทร�บชัดเจนว่�ผมมี

เสียงจ�กที่อื่นอีกเยอะ” 

และยังฝากไปถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลพลังประชารัฐบาง

คน  มีข้อมูล หลักฐานแน่น ระวังจะตกเก้าอี้ ไม่รู้ตัว    

ความสัมพันธ์ รอยร้าว พล.อ.ประวิตร ไม่ค่อยลงรอย

ทางความคิดเห็นกับ พล.อ.ประยุทธ์อยู่บ่อยครั้ง ทำาให้มีการ

จับตามองวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี จากเดิมที่มอง

กันว่า ไม่น่ามีปัญหา แต่ในมุมที่อาจจะเกิดเหตุ บิ๊กเซอร์ไพรส์ 

ฟ้าผ่ากลางทำาเนียบฯ ทำาให้นายกฯ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

พล.อ.ประวิตร ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ลำาดับที่ 1 จะขึ้น

มารักษาการแทนทันที อย่างน้อยก็อยู่ยาวไปจนครบเทอม มี.ค.

2566 

ยังไม่นับรวมกระแสข่าวลือ ข่าวแพร่สะพัด ด้วยสาย

สัมพันธ์อันดี พล.อ.ประวิตร ที่มีไปถึงหลังบ้านจันทร์ส่องหล้า 

ถูกจับเชื่อมโยงการเดินเกม ประสานงานสอดรับซึ่งกันและกัน 

เป็นดีลพิเศษ ที่มีทั้งการดีลกันภายในและภายนอกประเทศ   

เริ่มมีการพูดกันอย่างหนาหู การเปิดดีลลับจับมือกัน

เฉพาะกิจ ‘ประวิตร-ทักษิณ-ธรรมนัส-เพื่อไทย’ เพื่อร่วมกัน 

โค่นอำานาจประยุทธ์ ที่กำาลังทำาให้คนไทยเผชิญปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ที่กำาลังแผ่ขยาย สร้างผลกระทบในวงกว้าง ขณะที่ 

ศรัทธา ความน่าเชื่อถือ เสื่อมถอยลงทุกวัน จนกู่ไม่กลับ สร้าง

ความเอือมระอา บริหาร 8 ปี อำานาจล้นมือ แต่ทำาให้ประเทศ

ย่ำาอยู่กับที่ ไม่มีการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง อย่างที่ได้ 

สัญญาประชาคม  

หากจะนับจำานวนเสียง ฝ่ายค้าน รัฐบาล ตามฐานข้อมูล

เดิม 208:264 ห่างกันประมาณ 56 เสียง แต่ในจำานวนนี้ ยังไม่

ได้หักจากกลุ่ม ส.ส.งูเห่า ในขั้วรัฐบาล กลุ่มพรรคเล็ก และกลุ่ม

ธรรมนัส ที่ว่ากันว่ารวมกันได้ประมาณ 40 เสียง ขณะเดียวกัน 

ในซีกฝ่ายค้าน ก็เพิ่งมีปฏิบัติการแปรพักตร์ ที่มีทั้งขั้วศรีสะเกษ

ในเพื่อไทย และกลุ่มงูเห่าที่แฝงตัวไปอยู่ไว้ในขั้ว รัฐบาลเช่น

กัน จึงอาจทำาจำานวนเสียงยังสวิงไปมาได้อยู่ราวๆ ประมาณ 40 

เสียงบวกลบ ที่น่าจะเป็นตัวแปรสำาคัญ  

มิถุนายน ไปถึงกลางกันยายน ระยะเวลา 3 เดือนกว่า 

ถือเป็น 100 วันอันตราย ที่แต่ละห้วงเวลา ล้วนเดิมพันไป

ถึงชะตากรรมประยุทธ์ บนบัลลังก์ประมุขฝ่ายบริหาร ปฏิทิน

การเมืองนับจากนี้เป็นต้นไป คงต้องจับตามองกันช็อตต่อช็อต   

ชนิดห้ามกะพริบตาเลยทีเดียว. 

ห

100 วันอันตราย 

เดิมพัน-ชะตากรรม ประยุทธ์ 



ารเมืองหลังเลือกตั้งผูวาราชการฯ กทม.เขมขน-ดุเดือด  

ผลหยั่งเสียงถูกชี้ชัดวากระแส “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี อยูในชวงขาลงจริงๆ กลุมที่

แตกแถวตั้งปอมลมอํานาจกอนหนานี้ กลับมาเดินเคร� องเต็มสูบในชวง

เปดสภา “คิกออฟ” ดวยการบีบ “บิ๊กนอย” พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา หัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย “โซ

ขอกลาง” ที่ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ หัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ สงไปเกี่ยวคลองมือไวกับ “รัฐบาล

ประยุทธ” ตองลาออกจากตําแหน�ง 

ปลดแอกพรรคไปสูฝายตรงขามนายกฯ  

อยางเปดเผย คาดการณวา ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา  เลขาธิการพรรค ที่อยู

ระหวางปฏิบัติภารกิจบางประการ “กด

ปุม” ใหลูกหาบ 15 กรรมการบริหาร

พรรคลาออก สงสัญญาณแตกหักอยาง

ไมลังเล เปดปากออกอาการเหม็น

กลิ่นวัฒนธรรมทหาร ตามมาดวยการ

ใหสัมภาษณของผูกอง ตอกย้ําวา “อานอย” ของหลานๆ ไมเขาใจ

การเมืองและนักการเมือง ปดประตูเปรี้ยงหลุดพนความเกรงใจที่สาน

สายใยในอดีตจากมือ “เสธ.ไอซ” พล.อ.ไตรรงค อินทรทัต นายทหารผู

กวางขวาง ตํานานแหงยุทธจักรผูมากน้ําใจ ไรศัตรู อยางหมดสิ้น •

 กลุม ส.ส.จากพรรคการเมืองตางๆ ที่มีความคิดเห็นไมตรง

กับ “ลุงตู” และมีแนวโนมที่จะลงมติไมสนับสนุนไปในทิศทาง

เดียวกับรัฐบาล ในราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2566 

และการอภิปรายไมไววางใจ 18 คน ซึ่งประกอบไปดวย ส.ส.จาก

พรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคใน

ขั้วรัฐบาล กลุม ส.ส.ที่แยกตัวมาจาก

พรรคการเมืองเดิม ที่ถูกมองวาเปนงูเหา 

รวมไปถึง ส.ส.กลุม 16 เดิม ที่มี “เฮีย

หมา” นายพิเชษฐ สถิรชาล เปนแกน

นํา คาดวากลุม  18 ส.ส.ดังกลาวพรอม

จะผนึกรวมกําลังกับ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ

ไทยของกลุม ร.อ.ธรรมนัส ถาเปนจริง

ก็คงทําใหรัฐบาลระคายเคืองบาง แต

เม� อมาดูความระหวางบรรทัดจากคํา

ใหสัมภาษณของ นายสุรทิน พิจารณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ  พรรคประชาธิปไตย

ใหมแลว “คอการเมือง” ที่ฟงและ

อานแลวคงตีความไดไมยาก “คงจะตองวากันไปตามเนื้อผา......แต

อยากจะแนะนํารัฐบาล เวลาสงผูประสานงานมา อยาสงรัฐมนตรี

บางคนมา เพราะมาคุยก็ตกลงตัดสินใจอะไรไมได  ขอเรียกรองให 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรค พปชร. ที่เคยบอกเปนผู

จัดการรัฐบาล ลงมาพูดคุยกับพรรคเล็กดวยตนเองดีกวา และไมตอง

กังวลเร� องกลวย ไมมีความหมาย ที่พูดก็เพียงอยากเรียกรองใหมา

พูดคุยเอง มาพูดคุยกันแบบผูใหญคุยกัน” •

ศาลอาญาอนุญาตปลอยชั่วคราว 

1 เดือน “ทานตะวัน”  น.ส.ทานตะวัน 

ตัวตุลานนท อายุ 20 ป นักเคล� อนไหว

อิสระ  อดีตกลุมทะลุวัง จําเลย

คดีดูหมิ่นสถาบันฯ ตาม ป.อาญา  

มาตรา 112 ฐานตอสูขัดขวางเจา

พนักงาน ม.368 ฐานไมปฏิบัติตาม

คําสั่งเจาพนักงานและความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ในคดีโพสตเฟซบุก

ไลฟสดกอนมีขบวนเสด็จฯ  เม� อวันที่ 

5 มี.ค.65 ศาลวางเง� อนไขหามกระทํา

การใหเกิดความเส� อมเสียกระทบ

สถาบันฯ พรอมตั้ง พิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ผู

รองขอปลอยชั่วคราวเปนผูกํากับดูแลความประพฤติของจําเลย มี

อํานาจในการวากลาวตักเตือนและควบคุมมิใหจําเลยกระทําผิด

เง� อนไขของศาลอยางเครงครัด โดยทนายความเช� อวาพอแมของ

ทานตะวันที่เดินทางมาดวย ก็มีความมั่นใจวาจะชวยควบคุมดูแลให

ปฏิบัติตามเง� อนไขการปลอยตัวได •  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ลงพื้นที่นํารองการทํางานในตําแหน�งผูวาฯ 

ดวยการดูปญหาทุกเขตพรอม ส.ก.จาก

ทุกกลุมทุกพวก ตอกย้ําการทํางานแบบ

ไมแบงขั้ว เลือกขาง  ประกาศเดินหนา

ทํางานตามนโยบายที่ประกาศไว 214 ขอ  

และใหประชาชนตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ได เดงรับขอเสนอของ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” 

รมว.ยุติธรรม ในการใหผูตองขังมา

ชวยลอกทอระบายน้ํา นอกจากนั้นยัง

ประกาศยายที่ทํางานจากเสาชิงชา ไปยัง

อาคารที่ทําการกรุงเทพมหานคร 2 ถนน

ดินแดง และใหทําศาลาวาการกรุงเทพฯ 

เปนพิพิธภัณฑ แหลงเรียนรู ที่ประชาชน

สามารถเขาไปหาขอมูลได อีกทั้งทํางานทุกวันอาทิตยเพ� อไปยัง

สํานักงานเขต แบบไมตองมีขาราชการมาแหแหนตามเปนขบวน •
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3ในประเทศ

พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา

สุรทิน พิจารณ

หนานโยบาย ปลุกคนรุนใหมที่รักหนัง รักเคร� องบิน ให

มีแรงบันดาลใจเขามาเปนครอบครัวเดียวกับ ทอ. หรือ

มาสมัครเปนนักเรียนนายเรืออากาศเพ� อเปนนักบินใน

อนาคต อีกทั้งมีการจัดทําคลิปทางชองยูทูบในรายการ 

RTAF INSIDER ที่พูดคุยเกี่ยวกับเคร� องบิน ศัพทตางๆ 

ที่อยูในบทหนังโดย ตน-น.อ.ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน 

อดีตผูการฝูงบิน 701 นักบินกริพเพน นามเรียกขาน 

NEON ภาพรวมคือการขยับปรับตัวส� อสารกับสังคม

ภายนอก โดยมีภาพยนตรเปนตัวกลางปูพื้นการพัฒนา

ศักยภาพดานการบิน ทอ.ตามนโยบายของ บิ๊กปอง-

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ 

ที่อยูระหวางดําเนินการจัดหาเคร� องบินในเจเนอเรชันที่ 

5 อยาง  F-35 ใหเปนผลสําเร็จ •

ประชาชนและชุมชนที่อยูรอบๆ หน�วยทหาร

ชายแดนนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นความรวม

มือระหวางกําลังพลและชาวบาน ถือเปนกุญแจแหง

ความมั่นคงในการรักษาปกปองอธิปไตยชาติ ทําให

สัปดาหกอน พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผูบัญชาการหน�วย

บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง เดินทางไป

ยังหน�วยปฏิบัติการเกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เพ� อ

ตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญและดูแลความเปนอยูของกําลัง

พลหน�วยปฏิบัติการเกาะกูด โดยพักคางแรมและรวม

กิจกรรมประจําวันกับกําลังพลหน�วยปฏิบัติการเกาะกูด 

รวมทั้งชมการฝกทบทวนการยิงอาวุธปน 76/50 และ

ปนตอสูอากาศยาน 37 มม. ซึ่งเปนอาวุธประจําหน�วย 

ซึ่งทําการฝกยิงตอเปาพื้นน้ํา และเปาอากาศยานสมมติ 

ทั้งนี้ยังไดมีการรวมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

รับประทานอาหารเชารวมกันกับหัวหนาสวนราชการ

และผูนําทองถิ่น ชมการฝกยิงอาวุธประจําหน�วย นปก. 

เพ� อสรางความเช� อมั่น และเปนการประชาสัมพันธ

สรางความเขาใจในภารกิจของหน�วย •

สําหรับภารกิจของผูนํากองทัพในการกระชับความ

สัมพันธกับกองทัพประเทศเพ� อนบานหลังโควิด-19 ใกล

เปนโรคประจําถิ่น เริ่มมีการเดินสายพบปะผูนํากองทัพ

รอบบานตามคําเชิญอยางเปนทางการ โดย บิ๊กแกว-

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เดินทาง

เยือนประเทศมาเลเซียอยางเปนทางการ ตามคําเชิญของ 

พล.อ.อ.Tan  Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin  Buang 

ผูบัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย สองฝายไดยืนยันถึงความ

สัมพันธที่มีมาอยางยาวนาน โดยจะเห็นไดจากที่มีการแลก

เปลี่ยนการเยือน การฝก ศึกษาระหวางกันในทุกระดับ ภาย

ใตกรอบของการประชุม GBC และความรวมมือตางๆ ซึ่ง

หากกองทัพไทยตองการขยายความรวมมือเพิ่มเติมสามารถ

เสนอความตองการได ขณะที่ บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก เดินทางไปเยือนสิงคโปร

อยางเปนทางการ ตามคําเชิญของผูบัญชาการทหารบก

สิงคโปรเม� อชวงปลายสัปดาหที่ผานมา •

ว็บไซตราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เร� อง พระราชทาน

ยศตํารวจเปนกรณีพิเศษ  ระบุ มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานยศ

รอยตํารวจตรีเปนกรณีพิเศษ ใหแก ขาราชการตํารวจ

ชั้นประทวนยศ ดาบตํารวจ ที่มีความประพฤติเรียบรอย

และปฏิบัติหนาที่ ดวยความวิริยอุตสาหะตลอดมา 

ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 จํานวน 70 ราย อาทิ ดาบตํารวจการุณย 

บือราเฮง, ดาบตํารวจกิจจ ณ สงขลา, ดาบตํารวจ

เกรียงศักดิ์ แกวพินิจ, ดาบตํารวจเกษม เรืองเดช, 

ดาบตํารวจจรูญ ไชยสาลี, ดาบตํารวจชัยรัตน ศรีษะ

เพชร, ดาบตํารวจชาติชาย สุพรรณอาสน, ดาบตํารวจ

ณัฐวัฒน สองนาม, ดาบตํารวจดํารง พันมะกรูดทอง 

และ ดาบตํารวจด� ม สีจันทร เปนตน นอกจากนี้ยัง

มีประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมพระราชทานยศตํารวจเปนกรณีพิเศษ ใหแก 

ขาราชการตํารวจ ซึ่งเสียชีวิตเน� องจากการปฏิบัติหนาที่

ราชการ จํานวน 11 ราย รวมทั้งมีประกาศ มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน

ยศตํารวจเปนกรณีพิเศษ ใหแก ขาราชการตํารวจ ซึ่ง

ทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 

เน� องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการจํานวน 3 ราย •

เกริ่น ปฏิรูปตํารวจ ใกลเสร็จสิ้นไปเม� อสัปดาหกอน 

มาสัปดาหนี้รายละเอียด “ปฏิรูปตํารวจ” เริ่มเผยโฉมออก

มาใหเห็นเคาโครงความหลอเหลากันบางแลว เม� อ 

บิ๊กนวย-พล.ต.ท.อํานวย นิ่มมะโน อดีต ผบช.ภ.1 ซึ่งเปน

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ โพสตเฟซบุกสวนตัว เร� อง “สิ้นสุดการรอคอย

กับการปฏิรูปตํารวจ” เนื้อหาคราวๆ จุดที่น�าสนใจ มี

การปรับ ก.ตร. ซึ่งมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนด

หลักเกณฑการแตงตั้งตํารวจ ไมใหรอง ผบ.ตร. และ

ปลัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ซึ่งอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของนายกฯ มาเปนองคประกอบสวนใหญ มีผูทรง

คุณวุฒิจากภายนอกไมกี่คน ซึ่งถูกเลือกจากตํารวจ ยศ 

พ.ต.อ.ขึ้นไปเปนผูเลือก ก.ตร.ใหม โครงสรางจะมีนายกฯ 

เปนประธาน, ผบ.ตร.เปนรองประธาน, เลขาธิการ ก.พ., 

เลขาธิการ ก.พ.ร., รอง ผบ.ตร.ตามลําดับอาวุโส 5 คน 

และจเรตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ รวมทั้งมี ก.ตร.

ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน มี ผบช.ก.ตร. เปนเลขาฯ และรอง 

ผบช.ก.ตร. เปนผูชวยฯ โดย ก.ตร.ผูทรงคุณวุฒิ ใหสิทธิ์

ตํารวจตั้งแต สิบตํารวจตรี ขึ้นไป จนถึง พล.ต.อ. จํานวน

กวา 2 แสนนาย ลงคะแนนเลือก •

ที่น�าสนใจ บิ๊กนวย บอกไว “...คําพูดที่วา ‘หลัก

เกณฑเอาไวใชกับคนที่ไมมีเสน สวนคนที่มีเสนไดรับ

การยกเวนหลักเกณฑ’  เปนเร� องที่มีอยูจริงและมีมา

นานแลว พวกดาวรุง ดาวหาง ผีพุงไต ลูกทานหลาน

เธอ เสนใหญไรกติกา ก็จะใชบทบัญญัติขอยกเวนขอ

นี้แหละ ยกเวนหลักเกณฑการแตงตั้งที่ ก.ตร.เขียนไว

อยางดิบดี ตองพังครืนลงดวยบทบัญญัติเพียงวรรคทาย

ของมาตรา 80 เทานั้นคือ ‘ในกรณีจําเปนเพ� อประโยชน

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ก.ตร.จะมีมติดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันท เพ� อแตงตั้งบุคคลใดใหดํารงตําแหน�ง

ขาราชการตํารวจแตกตางไปจากหลักเกณฑ และวิธีการ

ที่กําหนดในหมวดนี้ก็ได’ ในการปฏิรูปครั้งนี้ใหยกเลิก

บทบัญญัติวรรคทายของมาตราดังกลาวทิ้ง แปลวา มวล

ตํารวจทุกคนจะอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันอยางเสมอ

ภาค...” นั่นหมายความวาการรื้อกฎหมายตํารวจครั้ง

นี้ จะสกัดเด็กเสนเด็กสายไมใหขึ้นลิฟต ขึ้นบันไดเล� อน 

ขามหัวผูอาวุโสตางๆ ซึ่งหากทําไดจริงเช� อวาตํารวจทั่ว

ประเทศจะยกมือทวมหัว...สาธุ •

งามหนาไมหยุดหยอน จากกรณีเจาหนาที่

ตํารวจโรงพักสามพราน จ.นครปฐม จับกุมเด็กวัยรุน 

3 คน ขี่รถจักรยานยนตยอนศรมาขอความชวยเหลือ

จากกลุมวัยรุนที่ตามทําราย และไดพบรถสายตรวจ

จอดอยูริมถนน จึงขอความชวยเหลือ แตตํารวจไม

ฟง สั่งใหยกมือขึ้นและใหนั่งถอดเสื้อ กอนตรวจคน

เจออาวุธปนพกสั้นพรอมกระสุน จึงบังคับใหนอนลง

กับพื้น ทํารายรางกาย ใชมือตบ ใชเทาเหยียบหัว จับ

ใสกุญแจมือนั้น ลาสุด พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร 

รอง ผบช.ภ.7 ในฐานะโฆษกตํารวจภาค 7 พรอม

ดวย  พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท ผบก.ภ.จว.

นครปฐม, พ.ต.อ.พงษสวัสดิ์ คําปาเชื้อ รอง ผบก., 

พ.ต.อ.พงษศักดิ์  ชูนาค รอง ผบก. และ พ.ต.อ.ทรง

วุฒิ เจริญวิชยเดช ผกก.สภ.สามพราน ซึ่งเปนคณะ

กรรมการสอบสวน สรุปผลการสอบสวนพบ รอง สวป. 

สภ.สามพราน มีมูลการกระทําความผิดทางวินัยอยาง

รายแรง รวมทั้งญาติเด็กที่ถูกทํารายรองดําเนินคดี

อาญา จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

รายแรง และใหออกจากราชการไวกอน •

พล.ต.อานนท เพชรคํา หัวหนาคณะทํางานดาน

กิจการพลเรือน ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยมดูสภาพความ

พรอมดานบรรเทาสาธารณภัย ของกองพลทหารราบที่ 11  

(พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี บิ๊กตั้ง-พล.ต.ธวัชชัย 

ตั้งพิทักษกุล ผบ.พล.ร.11 และผูบังคับบัญชาหน�วยตอนรับ  

โดยมีการจัดบรรยายสรุปและหัวหนาคณะทํางานรับ

ฟงปญหาขอขัดของ และใหคําแนะนําปรับปรุงหน�วย

บรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอม โดยมียุทโธปกรณ

หรือสิ่งอุปกรณที่เหมาะสมกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

และสํารวจความตองการยุทโธปกรณในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของหน�วย รวมทั้งจัดทําบัญชีราย

ละเอียดยุทโธปกรณปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่สําคัญคือการฝกรวมกับสวนราชการศูนยบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่ พรอมรับหากเกิดสถานการณจริง •

เห็นแคมเปญของกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม

ดูหนังทหารเกี่ยวกับนักบิน เร� อง TOP GUN: 

MAVERICK โดยการตอบคําถามลุนรับตั๋วดูภาพยนตร

แลว ทําใหนึกถึงชวงที่ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปน

ผูบัญชาการทหารบก ที่ตอนนั้นจัดกิจกรรมใหกําลัง

พลดูภาพยนตรเร� อง Black Hawk Down ปูพื้นกอน

ที่จะเปดโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรแบล็กฮอวกเขา

ประจําการ แตสําหรับกิจกรรมครั้งนี้มุงหวังการเดิน

พล.ต.ต.อาทิชา 

เปาอินทร

พิธา  ลิ้มเจริญรัตน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

พล.ร.ต.สรวุท 

ชวนะ

เ

ก

น.อ.ณัฏฐวุธ 

ดวงสูงเนิน

พล.ต.ท.อํานวย 

นิ่มมะโน

รื้อ กม.ตํารวจสกัดเด็กเสน!
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4 บทความ-ต่างประเทศ

โรงละคร Teatro Amazonas เมืองมาเนาส์ ประเทศบราซิล

จัตุรัสโบลิวาร์ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

น้ำาตกอิกวาซู ฝั่งประเทศอาร์เจนตินา

าหรับเหตุการณ์ท่ีเมือง Ulvade ในรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 

เมื่อเช้าวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นเรื่อง

หดหู่อย่างยิ่ง ความเจ็บปวดของผู้ปกครองและครอบครัว 

ผู้เสียชีวิต เป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดที่มนุษย์คนคนหนึ่งไม่

ควรรู้สึก ถ้าจะต้องสาปแช่งใครสักคนหนึ่ง ควรสาปแช่งให้คนคนนั้น

ตาย ยังดีกว่าต้องประสบความรู้สึกหดหู่จากสถานการณ์แบบนี้ ความ

รู้สึกของผู้ปกครองเด็กที่เสียชีวิตไป เหมือนอาการตายทั้งเป็น

เช้าวันดังกล่าวที่ Ulvade โลกของเขายังหมุนปกติ ทุกคนตื่น

เช้ามา เตรียมให้ลูกไปโรงเรียน ทำาอาหารเช้า แต่งตัว แล้วพูดคุยกัน                  

เหมือนทุกๆ วัน ในการพูดคุยกันอาจใส่ใจบ้าง ไม่ใส่ใจบ้าง เพราะใจ

อาจอยู่ที่อื่น อาจวางแผนงานสำาหรับวันนั้น อาจรู้สึกอยากมีเงินเดือน

สูงกว่านี้ อยากมีงานดีกว่านี้ อยากมีบ้านใหญ่กว่านี้ หรืออะไรก็แล้ว

แต่ เช้าวันนั้นถือเป็นวันปกติ

หลังส่งลูกไปโรงเรียน ตัวเองรีบไปทำางาน หรือรีบไปทำาธุระ 

และไม่นึกถึงอะไร เพราะการส่งลูกไปโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องปกติ และ

โรงเรียนควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของเด็กๆ

ลองเอาไปคิดดูครับ ระหว่างที่ตัวเองกำาลังทำางานหรือกำาลังทำา

ธุระ อยู่ๆ มีคนโทร.มาบอกว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินกำาลังเกิดขึ้น แล้ว

ลูกของคุณไม่ปลอดภัย และยิ่งแย่ไปกว่านั้นเขาแจ้งมาว่าลูกคุณ (อาจ) 

เป็นเหยื่อ

โลกและชีวิตของคุณเปลี่ยนทันที ทุกอย่างหยุดหมด ทุกสิ่งที่

เคยชัดเจน ตอนนี้มืดมน

ณ วินาทีนั้น คุณจะไม่เข้าใจอะไรเลย เพราะในหัวมีคำาถาม

แสนแปดล้านคำาถามหมุนเวียนพร้อมๆ กัน ใจของคุณจะตกที่พื้น แล้ว

คุณจะตั้งคำาถามกับตัวเองว่า ข้อมูลที่รับมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ คุณจะ

ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายกำาลังเกิดขึ้นกับตัวคุณ ทั้งไม่เชื่อ ไม่อยาก

เชื่อ และไม่ยอมเชื่อ จนสติกลับมา และสมองของคุณเริ่มเข้าใจข้อมูล

ที่กำาลังรับ แต่สำาหรับใจที่ตกที่พื้นนั้นมันทั้งตกและแตกสลาย

ผมบอกเลยครับ ถ้าผมสามารถอธิษฐานได้ ถ้าผมสามารถ

ภาวนาให้ทุกๆ คนในโลกนี้ ได้ ผมขออย่าให้ใครต้องรับโทรศัพท์ที่มีคน

บอกสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้

สำาหรับข่าว Ulvade ผมยอมรับว่าผมไม่อยากติดตามใกล้ชิด

เท่าไรนัก ไม่อยากเห็นหน้าของเด็กเล็กที่เสียชีวิตไป และไม่อยากเห็น

ภาพการร้องไห้ของผู้ปกครอง ไม่ใช่เพราะผมใจดำา หรือไม่แยแส หรือ

ไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ แต่ผมรู้เลยว่าผมทำาอะไรมากไปกว่าสงสารและ

แผ่เมตตาให้เขาไม่ได้

ผมก็อยากบอกผู้ปกครองทุกคนว่าผมเข้าใจความรู้สึกของเขา 

ผมเข้าใจความหดหู่ที่ต้องสูญเสียคนรักด้วยวิธีอำามหิต แล้ววิธีที่ไม่มีคำา

ตอบให้กับใจของเรา ตอนนี้ผู้ปกครองทุกคนกำาลังรู้สึกโกรธแค้น แต่ไม่

โกรธแค้นต่อฆาตกรเท่ากับโกรธแค้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ

พวกเขากำาลังตั้งคำาถามให้กับตัวเองว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้า

ที่เขานับถือมาโดยตลอด ตอนนี้อยู่ที่ไหนหมด ทำาไมลูกๆ ของเขาต้อง

เป็นเหยื่อ ทำาไมลูกๆ ของเขาต้องตายวิธีแบบนี้ ถ้าต้องตายด้วยวิธี 

อุบัติเหตุ หรือธรรมชาติ ความเจ็บปวดยังไงก็มีมาก และความเสียใจ 

ยังไงก็สูง แต่การสูญเสียคนที่รักแบบสถานการณ์ Ulvade มันเจ็บปวด

ยิ่งกว่าอะไร

ถ้าต้องสูญเสียคนที่รักด้วยธรรมชาติ วันเวลา หรืออุบัติเหตุ 

ถึงแม้ใจเราเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม มันยังรับได้ แต่กรณีแบบ Ulvade 

มันไม่ใช่ธรรมชาติครับ มันเกิดจากการกระทำา การตัดสินใจของคน

อำามหิตคนหนึ่ง ที่เลือกฆ่าคนอื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน อันนี้ล่ะครับ

ที่ครอบครัวของเหยื่อทุกรายรับไม่ได้ และทำาใจไม่ได้ ตรงนี้ล่ะครับที่

สร้างความเจ็บปวดที่สุด

คนที่ ไม่ประสบเหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็ไม่เข้าใจ และพยายาม

ปลอบใจว่า “เป็นเวลาของเหยื่อ” “เป็นเวรกรรมของเหยื่อ” คนที่ยัง

มีชีวิตอยู่ “ควรต้องทำาใจ” ผมบอกเลยครับ ตราบใดที่คนอื่นไม่ตก 

อยู่ในสภาพเดียวกัน อย่าพูดจากสิ่งที่คุณไม่รู้ เพราะคุณไม่เข้าใจว่า

ครอบครัวของเหยื่อกำาลังรู้สึกอะไรอยู่

ตอนนี้ ผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ Ulvade ไม่มีใครสามารถทำาใจได้ 

จิตใจไม่อยู่กับตัว เพราะตอนนี้เขากำาลังลอยไปวันๆ

คนนอกควรเข้าใจสถานภาพครอบครัวของเหยื่อ พวกเขาหันไป

ทางไหนก็เจอแต่ความทรงจำาของเหยื่อทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นในบ้าน 

เป็นเสื้อผ้าที่เห็น ของใช้ทุกอย่างที่ยังอยู่ พวกเราต้องเข้าใจว่า แค่พริบ

ตาเดียวคนที่เขารักก็จากเขาไปโดยที่ไม่ได้เอาอะไรไปด้วย ดังนั้นคนที่

เหลืออยู่หันไปทางไหนก็ยังสัมผัสเขาอยู่

แล้วตอนนี้ เนื่องจากผู้ปกครองและครอบครัวของเหยื่อทุกราย

ยังมึนงงอยู่ ยังไม่มีใจปิดฉากชีวิตของคนที่จากไป

ตอนนี้ความสนใจของโลกยังตรงไปที่ Ulvade แต่อีกไม่กี่วันข้าง

หน้าโลกจะมองและสนใจเรื่องอื่นๆ แทน แล้วชีวิตของคน Ulvade จะ

กลับมาสู่ปกติ ปัญหาอยู่ที่ว่า ต่อจากนี้ ไปชีวิตของคน Ulvade จะไม่มี

ทางกลับมาสู่ความปกติได้

ความเจ็บปวด ความเสียใจ และความโกรธแค้นจะเป็นสิ่งที่อยู่

กับเขาต่อไป แล้วพวกเราที่อยู่ภายนอกก็คงจะลืมว่าในโลกนี้มีเมืองที่

ชื่อ Ulvade จนกว่าชื่อเมืองจะปรากฏอีกทีในวันครบรอบเหตุการณ์ 

แถมอีกครับ พวกเราคงจะลืมเหตุการณ์นี้ จนกว่าเหตุการณ์คล้ายๆ 

กันจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง และมีเหตุการณ์อื่นที่เลวร้ายพอๆ กันเข้า

มาแทน

แต่คนใน Ulvade ยังต้องเดินหน้าต่อไป และยังต้องใช้ชีวิต บาง

คนอาจทำาใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนอาจทำาใจไม่ได้แล้วต้อง

ย้ายเมืองไป สักวันหนึ่งโลกจะเริ่มหมุนอีกครั้งสำาหรับคน Ulvade แต่

กว่าจะเริ่มหมุนได้จะต้องผ่านความเจ็บปวดที่ ไม่มีวันหายระดับหนึ่ง

ครับ

ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยู่คนละซีกโลกกับคน Ulvade ที่ชีวิต

เราสองฝ่ายคงไม่มี โอกาสได้สัมผัสกัน ในช่วงที่ โลกหันมาให้ความ

สนใจที่อื่น ในประเด็นอื่น และเหตุการณ์ในเมือง Ulvade จะถูกลืม

เช่นเดียวกัน ในช่วงที่เขารู้สึกว้าเหว่ และรู้สึกโดดเดี่ยว อย่างน้อยๆ มี

คนคนหนึ่งในอีกซีกของโลกที่เข้าใจความรู้สึกของเขา เข้าใจความหดหู่

ของเขา และเข้าใจความเจ็บปวดของเขา.

นานกว่า 2 สัปดาห์ เพราะแค่คิวของกรมการกงสุลนั้นก็ปาเข้าไป 2 

สัปดาห์แล้ว

คนไทยในเม็กซิโกท่านเดิมแก้เกมให้ด้วยการแนะให้ผมขอวีซ่า

ของประเทศอื่นที่ใช้เข้าเม็กซิโกได้ นั่นคือวีซ่าเชงเกน วีซ่าสหรัฐ และ

วีซ่าแคนาดา หมายความว่าหากเรามีวีซ่าใดวีซ่าหนึ่งในสามวีซ่านี้ 

และใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศนั้นมาแล้ว ก็จะสามารถเข้า

เม็กซิโกได้ทันที

ผมเคยมีวีซ่าแคนาดา แต่หมดอายุไปพร้อมกับพาสปอร์ต

เล่มหนาอายุสั้น 5 ปีของไทยเรา (เมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะเริ่มให้เลือกทำา                

พาสปอร์ตอายุ 10 ปีได้ ก่อนนี้ที่ต้องทำาใหม่บ่อยๆ เล่มพาสปอร์ตจึงมี

การพิมพ์บ่อยๆ คงไม่ต้องบอกว่าผลประโยชน์ตกไปท่ีไหนบ่อยๆ ฮ่าๆๆ) 

คิดว่าเลือกไปขอของแคนาดาน่าจะลุ้นง่ายก

ว่าเชงเกน ส่วนสหรัฐนั้นทราบมาว่าต้องรอคิว

ยาวราวๆ 5 เดือน และผมไม่เคยมีความคิดที่

จะเข้าสหรัฐ

ความจริงผมเคยได้วีซ่าเชงเกนมาหลาย

ครั้ง อาจจะขอไม่ยาก แต่นึกถึงเพื่อนบาง

คนในแคนาดาที่อยากไปเยี่ยม ก็เลยตั้งใจว่า

บินไปแวนคูเวอร์และแวะเยี่ยมเพื่อนสักสี่ห้า

วัน จากนั้นจึงบินต่อไปเม็กซิโก เช็กตั๋วแล้วมี

หลายตัวเลือกและราคาไม่แพงจนเกินไป

การยื่นเอกสารบังคับให้ยื่นออนไลน์เท่า                                                             

นั้น โดยต้องอัปโหลดเอกสารแต่ละประเภท 

(ประมาณ 7 ประเภท) ให้มีขนาดไม่เกิน

ประเภทละ 2 เมกะไบต์ และแต่ละประเภท

ต้องอัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกัน ยกตัวอย่าง 

ประเภทพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มในชีวิต 

สมมติว่าท่านอายุ 80 ปี และมีพาสปอร์ตเล่ม

หนาอายุสั้นในชีวิตมาแล้ว 10 เล่ม แต่ละ

เล่มมีตราประทับหลายสิบหน้า ท่านก็ต้องเอา

ทุกเล่ม ทุกหน้ามาสแกนจัดเรียงให้อยู่ในไฟล์

เดียวกันโดยจำากัดขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์

อัปโหลดและซับมิตเรียบร้อย จากนั้น

รออีเมลให้จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต (จ่าย 2 

รอบ) ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ผมจ่ายเงินให้สถานทูต

แคนาดาไปประมาณ 5 พันบาท และถูกเรียก

ไปเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป จนบัดป่านนี้ผ่านไป 2 เดือน ตรวจสอบ

ในแอคเคาต์การยื่นขอวีซ่าของเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ใน

นั้นยังระบุว่า “กำาลังอยู่ ในขั้นตอนดำาเนินการ” ถามกับบริษัทรับยื่น

วีซ่า (VFS) ก็บอกว่าแผนกวีซ่าของแคนาดาทำางานแค่จันทร์และศุกร์ 

ส่วน VFS ทำางานจันทร์ พุธ ศุกร์ เลิกบ่าย 2 โมง (และมีพักเที่ยง)

ผมพลาดเม็กซิโกแน่นอนแล้ว เกรงว่าจะพลาดโคลอมเบีย

ด้วย จึงรีบซื้อตั๋วบินไปโคลอมเบีย เพราะได้วีซ่าโคลอมเบียมาก่อน

แล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตโคลอมเบียบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลา

พิจารณา 1 เดือน แต่ถ้ามีหนังสือเชิญจะใช้เวลาสั้นกว่ามาก ผมจึง

ขอหนังสือเชิญจากทางผู้จัดงานในโคลอมเบีย และเมื่อหนังสือส่งมา

และอัปโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยจำากัดให้ไฟล์มีขนาดรวมกัน

ไม่เกิน 5 เมกะไบต์ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ แต่กลับต้องเดิน

ทางไปจ่ายเงินค่าสมัครด้วยตัวเองที่สถานทูตโคลอมเบีย อาคารแอท

ทินี ถนนวิทยุ ถึง 2 รอบ และเนื่องจากเป็นวีซ่าสื่อมวลชน ค่าวีซ่าตก

อยู่ที่ประมาณ 7,400 บาท มากกว่าวีซ่าท่องเที่ยวราว 2 เท่า ผมถาม

เจ้าหน้าที่สถานทูตว่าเหตุใดวีซ่าสื่อจึงแพง ได้รับคำาตอบว่า “สื่อรวย”

วันที่ 15 เมษายน 2565 ผมเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

ด้วยอาการไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่าง การจะเข้าโคลอมเบียนั้นต้อง

ลงทะเบียนตรวจคนเข้าเมืองและกรอกเอกสารคำาให้การเกี่ยวกับโค

วิด-19 เสียก่อน เรียกว่า Check-Mig เป็นระบบคล้ายๆ ไทยแลนด์

ปิดหัวมาอย่างนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ทันทีว่า “ไม่ง่าย” ก่อนจะ

เล่าเรื่องการเดินทางในอเมริกาใต้ ขออนุญาตเล่าถึงอุปสรรค

การเดินทางเข้าอเมริกาใต้สัก 1 ตอนนะครับ

ความจริงแล้วที่หมายแรกของผมคือเม็กซิโก ชื่อ

ทางการคือ “สหรัฐเม็กซิโก” เป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ ในทวีป

อเมริกาเหนือ ส่วนปลายทาง บอกไว้ให้เหมือนเป็นตัวอย่างหนัง นั่นก็

คืออาร์เจนตินา ชื่อทางการคือ “สาธารณรัฐอาร์เจนตินา”

บางท่านอาจทราบข่าวคราวการเดินธุดงค์ร่วมสร้างสันติภาพ

โลกของพระสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งมาบ้างแล้ว มีพระที่ผมรู้จักและให้ความ

เคารพรักมานาน คือพระสุธรรม ฐิตธัมโม พระสงฆ์ผู้เดินธุดงค์ใกล้จะ

รอบโลก และพระศุภชัย สุภาจาโร พระหนุ่มอดีตนักข่าวและเคยทำา

งานแนวๆ สืบสวนสอบสวน

ประมาณห้าเดือนก่อน พระสงฆ์กลุ่มนี้เดินจากสหรัฐอเมริกา

เข้าเม็กซิโก เดินในเม็กซิโกแล้วบินไปเปรู เดินในเปรู ทะลุไปโบลิเวีย 

เจาะแม่น้ำาสาขาของอเมซอน ก่อนเข้าอาร์เจนตินา โดยที่อาร์เจนตินา

คณะได้เข้าพักที่วัดหลวงอาร์เจนตินา วัดไทยแห่งเดียวในอเมริกาใต้ซึ่ง

อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของพี่น้องชาวลาวที่ ได้อพยพมาอยู่อาร์เจนตินา

ช่วงปี ค.ศ.1979-1980 หลังลาวแตก

เรื่องราวของวัดหลวงอาร์เจนตินาและชาวลาวในอาร์เจนตินา 

จะเล่าอย่างละเอียดในโอกาสต่อไปครับ

หลังจากอยู่ในอาร์เจนตินาได้ประมาณ 2 เดือน คณะสงฆ์ก็มี

โปรแกรมร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถานทูตไทยและเอกชนไทยในลาติน 

อเมริกา (ตั้งแต่เม็กซิโกลงมาเรียกว่าลาตินอเมริกา ยกเว้นประเทศที่

ไม่ได้พูดภาษากลุ่มโรมานซ์ อาทิ เบลิซ กายอานา และสุรินาม) ส่วน

มากเป็นการได้รับเชิญให้บรรยายธรรม สอนการนั่งสมาธิ และเล่า

ประสบการณ์การเดินธุดงค์

ช่วงต้นเมษายน คือช่วงที่ผมวางแผนจะเข้าร่วมกับคณะที่

เม็กซิโก โดยกิจกรรมในเม็กซิโกนั้นค่อนข้างเยอะ กินเวลาเกือบ 2 

สัปดาห์ และหลังจากเม็กซิโกคณะก็จะเดินทาง (บิน) ไปยังโคลอมเบีย

การเข้าเม็กซิโกสำาหรับคนไทยต้องใช้วีซ่า ผมได้รับคำาเตือน

จากคนไทยในเม็กซิโกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเม็กซิโกดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย 

และจะว่าไปในหลายกรณี ยากกว่าวีซ่าอเมริกาเสียอีก

เริ่มตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อนัดยื่นเอกสาร แม้

จะมีปุ่มให้เปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษ แต่เนื้อในก็เป็นภาษาสเปนอยู่ดี 

และไม่สามารถก๊อปปี้ออกไปวางในโปรแกรมแปลภาษาได้อีกต่างหาก

ผ่านขั้นตอนนี้ ไปได้ก็ไปยื่นเอกสารสมัครกับสถานทูตเม็กซิโก

ที่ตึกคิวเฮาส์ หัวถนนสาทร เจ้าหน้าที่คนไทยเห็นว่าผมไม่ได้ทำางาน

ประจำา แนะนำาว่าอย่าเพิ่งยื่นสมัคร ยื่นไปก็ไม่ผ่าน กรณีแบบนี้หาก

ไม่มีเงินแช่อยู่ในบัญชีธนาคารมากพอจำานวนหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 3 เดือน ก็ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของมาอย่าง

น้อย 2 ปี หากเป็นโฉนดที่ดินก็นำาโฉนดให้บริษัทรับแปลเอกสารแปล

ให้ จากนั้นนำาไปให้กรมการกงสุลรับรองว่าเอกสารที่แปลนั้นแปลถูก

ต้อง

ผมไม่มีเงินจำานวนมากพอแช่ในบัญชีธนาคารต่อเนื่องอย่าง

น้อย 3 เดือน ส่วนเรื่องเอกสารครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นพอ

ตรวจสอบระยะเวลาการแปลและการรับรองการแปล จะต้องใช้เวลา

พาสของเรา เพียงแต่การลงทะเบียน Check-Mig ไม่ต้องรอการอนุมัติ

จากเจ้าหน้าที่ ระบบจะอนุมัติให้เอง (ซึ่งไทยแลนด์พาสก็กำาลังจะเป็น

เช่นนี้)

และหากคุณเชื่อมั่นในระบบคอมพิวเตอร์มากเกินไป เมื่อมี

ปัญหา มันจะมีปัญหายิ่งกว่ามีกับคน

ระบบนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ 48 ชั่วโมงจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเดิน

ทาง แม้ในเว็บไซต์จะบอกว่า 72 ชั่วโมง แต่เอาเข้าจริงจะคลิกไม่ได้ 

ผมลงทั้งคืนก่อนเดินทาง ไม่สามารถลงได้ แต่เห็นบอกว่า 1 ชั่วโมงก็

ทันจึงคิดว่าไปจัดการที่เคาน์เตอร์เช็กอินแต่เนิ่นๆ ไม่น่ามีปัญหา

บรรดาพนักงานเช็กอินของสายการบินเอติฮัดช่วยไม่ได้ ให้

ข้อมูลบางอย่างผิดพลาด ความจริงพวกเธอคงไม่รู้จักเจ้า Check-Mig 

นี้มาก่อน เพราะคงไม่ได้ตั้งหลักว่าจะมีคนไทยเดินทางไปโคลอมเบีย

ในห้วงเวลานี้ พนักงานท่านหนึ่งแนะนำาให้ผมโหลดแอป Check-Mig 

ผมโหลดมาแต่ลงทะเบียนไม่ได้ ทำายังไงก็ไม่ได้ (ทราบต่อมาจากเจ้า

หน้าที่ทูตว่าลงกับแอปจะไม่ผ่าน) เหลือเวลาใกล้ 1 ชั่วโมงก่อนขึ้น

เครื่อง มีการเรียกสตรีท่านหนึ่งมา น่าจะเป็น Check-in Supervisor 

ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่เอติฮัดจ้างมา (ตามที่ผู้สันทัดกรณีให้ข้อมูลกับ

ผมหลังจากนั้น) นอกจากเธอช่วยไม่ได้แล้วยังกดดันต่างๆ นานา ทั้ง

ยังกล่าวบางสิ่งที่ ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเธอ นั่นคือเรื่อง

การจองที่พักของผมในโคลอมเบีย และสุดท้ายเธอบอกว่า “เหลือ 1 

ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เคาน์เตอร์ปิดแล้วค่ะ” ตลอดเวลาที่พูดกับผม 

สาบานว่าไม่มีท่าทีเป็นมิตรแม้แต่นิดเดียว

พนักงานเช็กอินบอกให้ผมโทร.เปลี่ยนตั๋วกับคอลเซ็นเตอร์ของ

สายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์ได้ และกว่าจะเปลี่ยนได้ผม

ใช้เวลาอีกเกือบ 1 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน 45 ยูโร ได้เที่ยว

บินเดียวกัน คือ EY407 เวลา 19.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน แต่คืนก่อน

จะบินผมก็ลงทะเบียน Check-Mig ไม่ได้เหมือนเดิม จนต้องขอความ

กรุณาจากเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในเปรูซึ่งรับผิดชอบพื้นที่โคลอมเบีย

คนไทยในเม็กซิโกท่านเดิมซึ่งจะเดินทางไปโคลอมเบียด้วยก็ลง

ทะเบียนไม่ได้ ระบบขึ้นข้อความยอกย้อน วกวน กลับไปกลับมา บอก

ว่าอารมณ์เสียจนอยากจะทุบแล็ปท็อปกับขอบโต๊ะ

สุดท้ายผมได้อีเมลยืนยันว่า “ผ่าน” สามารถเข้าโคลอมเบียได้ 

ถามเคล็ดลับเจ้าหน้าที่ผู้มีเมตตา เธอตอบว่าตอนเลือกประเภทของ

พาสปอร์ตให้เลือก Official Passport หรือ “หนังสือเดินทางราชการ” 

ส่วนคุณคนไทยในเม็กซิโกซึ่งเข้ามาได้ โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่เฉลยว่า

อยู่ๆ ก็ลงได้ก่อนเดินทางไม่กี่ชั่วโมง เขาคิดว่าเพราะสัปดาห์ที่มีปัญหา

นั้นเป็นวันหยุดในเทศกาลอีสเตอร์ของโคลอมเบีย คง

ไม่มีใครไปซ่อมระบบ และเปิดมาวันจันทร์ก็มีคนไป

ซ่อมจนใช้งานได้

ความจริงในรายละเอียดปลีกย่อยของ Check-

Mig นี้ยังลักลั่นอีกหลายประการ เช่น อีเมลจากสถาน

ทูตโคลอมเบียในไทยบอกว่าต้องลงทะเบียนภายใน 

48 ชั่วโมงก่อนจะถึงโคลอมเบีย หมายความว่าระบบ

จะเปิดให้ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอดตามกำาหนด 

ถ้าเรามีไฟลต์บินอ้อมและบินหลายต่อจนยาวนาน 49 

หรือ 50 ชั่วโมง เราจะลงทะเบียนไม่ได้เลย และบินไม่

ได้เลย (กรณีของผมนาน 34 ชั่วโมง แวะต่อเครื่องที่อา

บูดาบีและมาดริด)

เย็นวันที่ 18 เมษายนที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ระหว่างเช็กอินก็ยังมีปัญหาอีกนิดหน่อย เพราะวีซ่า

โคลอมเบียปีนี้ พ.ศ.นี้ ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ได้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งมาทางอีเมลทั้งนั้น ทางคุณ 

Check-in Supervisor เห็นวีซ่าที่ผมปรินต์มาจากอีเมล 

เหมือนจะไม่เชื่อว่าเป็นวีซ่า ขอดูหนังสือเชิญ พอเธอ

เห็นว่าหนังสือเชิญมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

“คุณจะไปโคลอมเบีย แต่หนังสือเชิญมาจาก

เปรู มันคนละประเทศกันนะคะ” เธอพูดด้วยน้ำาเสียง

ของคนได้เปรียบในการประลอง

“เราไม่มีสถานทูตไทยในโคลอมเบียครับ แต่มี

สถานทูตไทยในเปรูเป็นผู้ดูแลโคลอมเบียและอีกบางประเทศแถบนั้น

ครับ” ผมอธิบาย

เธอเดินจากไปโดยไม่กล้าสบตา ผมอุตส่าห์ฉีกยิ้มแช่ไว้ตั้งนาน 

แถมยังมองตาม

ความพยายามในการสกัดกั้นไม่ให้ผมออกนอกประเทศในครั้งที่ 

2 ไม่เป็นผลสำาเร็จ

ตอนผมถึงสนามบินนานาชาติเอลโดราโด กรุงโบโกตา หลังยื่น

พาสปอร์ตให้ ลุงตรวจคนเข้าเมืองเรียกดู Check-Mig ตามด้วยวัคซีน

พาสปอร์ต และต๋ัวบินออกจากโคลอมเบีย พอผมยื่นวีซ่าท่ีปรินต์มาให้ไป

ด้วย ลุงแกพูดข้ึนว่า “โอ้ มีวีซ่าด้วย” ราวกับว่าวีซ่าไม่สำาคัญซะอย่างน้ัน 

มาคิดดูอีกที แกก็คงไม่แม่นเรื่องว่าคนจากประเทศไหนต้องใช้หรือไม่ใช้

วีซ่าเข้าโคลอมเบียน่ันเอง และท่ีผ่านมาแกเจอคนไทยสักก่ีคนกัน

เรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงการใช้จ่ายออนไลน์เท่า

ที่ประสบในอเมริกาใต้ ดูแล้วไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าบ้านเรา เมื่อ 

2 สัปดาห์ก่อนผมบินจากบราซิลเข้าอาร์เจนตินาด้วยสายการบิน 

LATAM ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่สุดในอเมริกาใต้ ต้องการซื้อน้ำาหนัก

กระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ปรากฏว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ ไม่ว่าจ่ายด้วย

วิธีใด การ์ดใบใด หรือการ์ดของใคร ขึ้นข้อความว่า We experienced 

a problem with your card ทุกครั้ง จนต้องไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์ใน

ราคาที่แพงกว่าปกติ ผมเลยสงสัยว่าเป็นความตั้งใจอะไรบางอย่าง

หรือเปล่า?

ส่วนเรื่องตรวจคนเข้าเมืองยังมีให้ปวดหัว อาร์เจนตินามีระบบ

ชื่อ DDJJ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง และผม

ก็ลงไม่ได้เช่นเดิม ลงเท่าไหร่ก็ไม่สำาเร็จ ระบบขึ้นที่หน้าจอว่า An error 

has occurred. We could not send the email to your mailbox ผม

แคปหน้าจอมือถือไว้เพื่อไปยื่นให้พนักงานเช็กอินดู แสดงให้เห็นว่า

ได้พยายามแล้วหลายครั้งตลอดทั้งวัน พนักงานเช็กอินเห็นใจ เดินไป             

ปรินต์เป็นกระดาษมาให้กรอก

แต่พอเครื่องลงและเผชิญหน้ากับตรวจคนเข้าเมืองกรุงบัวโนส 

ไอเรส ตม.หนุ่มบอกว่าต้องลงผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เป็นกระ

ดาษใช้ไม่ได้ ผมยืนยันว่าลงไม่ได้ เขาว่าลงไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าประเทศ ผม

ใช้ Free WiFi ของสนามบิน คราวนี้กลับลงได้ฉลุย

การเดินทางเข้าอาร์เจนตินาไม่มีการประทับตราใดๆ ลงใน                    

พาสปอร์ต มีแต่เก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ คนไทยพำานักอยู่ได้

โดยไม่ต้องมีวีซ่านานสุด 90 วัน

เวลานี้ผมอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ.

ULVADE, TEXAS
สำ

กว่าจะถึงอเมริกาใต้
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5ตางประเทศ

และบริษัทอเมริกันทั่วโลก การที่จีนปกปองรัสเซียที่ทําสงครามยูเครน 

ขยายอิทธิพลในยุโรปสรางความหวาดวิตกแกภูมิภาคอินโด-แปซิฟก

ดวยเหตุผลทั้งมวลรัฐบาลสหรัฐจึงจําตองปรับปรุงบริบท

ภูมิภาคใหเอื้อตอวิสัยทัศนเปดกวาง รวมระบบนานาชาติเขาดวยกัน 

ตามยุทธศาสตรของประธานาธิบดีไบเดน รัฐบาลจะลงทุนโครงสราง

พื้นฐาน ลงทุนสรางขีดความสามารถในการแขงขัน นวัตกรรมและ

ประชาธิปไตย ทําใหพันธมิตรกับหุนสวนอยูในระเบียบ รวมมือกันเพ� อ

เปาหมายเดียวกัน และแขงกับจีนเพ� อปกปองผลประโยชนของเรา มุง

สูวิสัยทัศนของเรา แยกเปนนโยบายไดดังนี้

นโยบายสหรัฐตอจีน:

ประการแรก ลงทุนสรางชาติใหเขมแข็ง

รัฐบาลมุงสรางความเขมแข็งใหกับเร� องสําคัญที่สุด สราง

อุตสาหกรรมสมัยใหมอันสงเสริมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สราง

เศรษฐกิจกับหวงโซอุปทานที่ยืดหยุนแขงขันได

จีนไดลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหมมาก รัฐบาลไบเดนก็เชนกัน

แตการใชของเราสงเสริมประชาธิปไตยไมใชอํานาจนิยม

จําตองเรงสรางหวงโซอุปทานเพราะสินคาบริการขนสงตลอด

เวลา ถาสหรัฐไมสรางก็จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งสราง เร� องนี้มีผล

ตอความเขมแข็งไมเฉพาะสหรัฐเทานั้น มีผลตอพันธมิตรและหุนสวน 

จึงรอชาไมได

รัฐบาลยังตอนรับนักศึกษาจีน ปการศึกษาลาสุดนักศึกษาจีน

กวาแสนคนลงทะเบียนเรียน ราว 80% เรียนทางดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ตองยอมรับวาพวกเขาเปนประโยชนแกสหรัฐดวย การ

เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังไมชวยสรางชาติ ตลอด

ประวัติศาสตรคนตางดาวชวยสรางชาติ คนอเมริกันเชื้อสายจีนทําคุณ

ประโยชนตอประเทศ หากใครปฏิบัติตอคนจีนไมถูกไมควรเทากับ

ทําลายจุดยืนของประเทศ

คนอเมริกันเคารพนับถือคนจีนแตกลับพรรคคอมมิวนิสตจีน

ม� อวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 แอนโทนี บลิงเคน (Antony 

Blinken) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ 

บรรยายนโยบายตอจีน มีสาระสําคัญดังนี้

บริบทประเทศ:

2 ปมานี้สหรัฐตองสูกับโรคระบาดโควิด-19 เตรียมรับมือ

โรคระบาดอ� นๆ ในอนาคต ฟนฟูเศรษฐกิจ แกปญหาหวงโซอุปทาน 

วิกฤตหนี้สิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับเปลี่ยนนโยบาย

พลังงานที่สะอาดมั่นคงขึ้นในราคาซื้อได จําตองแกปญหารวมกัน 

ดวยการสงเสริมเทคโนโลยี สงเสริมการคาที่เอื้อประโยชนตอกรรมกร 

ขึ้นคาแรง สรางโอกาส ยึดมั่นสิทธิมนุษยชน ประเทศมั่นคงปลอดภัย

ในการนี้จําตองสรางและปฏิรูประเบียบโลกที่ตั้งอยูบนกติกา 

เฉกเชนกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

แตละประเทศสามารถตัดสินใจดวยตนเอง มีอธิปไตย แกไขขอพิพาท

ดวยสันติวิธี เปนหลักการที่โลกเห็นรวมกัน

ประธานาธิบดีปูตินเปนภัยในตอนนี้แตจีนคือประเทศที่สหรัฐให

ความสนใจ เปนความทาทายระยะยาวที่รายแรงที่สุด (most serious 

long-term challenge) ตอระเบียบโลก

ภัยคุกคามจากจีน:

จีนเปนประเทศเดียวที่มีทั้งความตั้งใจเปลี่ยนระเบียบโลกและมี

พลังอํานาจที่จะทํา มีทั้งพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ การทูต การทหาร

และเทคโนโลยี วิสัยทัศนของจีนอาจเปลี่ยนคานิยมสากลที่ดํารงมา

แลว 75 ป ในขณะเดียวกันจีนเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เปน

สวนหนึ่งของการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอีก

หลายเร� อง จึงเปนความสัมพันธอันซับซอนของโลกวันนี้

สหรัฐไมแสวงหาความขัดแยงหรือสงครามเย็นใหม (New 

Cold War) แทจริงแลวเราพยายามหลีกเลี่ยง สหรัฐไมหามหากจีน

หรือประเทศใดจะกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจ หากเศรษฐกิจเติบโตเปน

ประโยชนตอประชาชนของเขา แตสหรัฐจะปกปองและทําใหกฎหมาย

ระหวางประเทศ ขอตกลง หลักการและสถาบันตางๆ เขมแข็ง สง

เสริมสันติภาพและความมั่นคง ปกปองสิทธิสวนบุคคล อธิปไตยของ

ประเทศตางๆ ใหประเทศทั้งหลายอยูรวมกันและรวมมือกัน

ทุกวันนี้อํานาจจีนแผขยายทั่วโลก มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปน

อันดับ 2 ของโลก มีเมืองและเครือขายขนสงที่เจริญทันสมัยระดับโลก 

เปนที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญสุดของโลก ตั้งใจครอบงํา

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต กองทัพจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว

และหวังแผกองทัพไปทั่วโลก เปนผูนําโลก

แตจีนบอนทําลายกฎหมายระหวางประเทศ ขอตกลงหลัก

การตางๆ พรรคคอมมิวนิสตจีนกดทับคนจีนและแสดงความกาวราว

ตอภายนอกประเทศ รัฐบาลจีนตรวจสอบติดตามคนจีนอยางกวาง

ขวาง อางสิทธิเหนือทะเลจีนใตทั้งๆ ที่ผิดกฎหมาย บั่นทอนสันติภาพ 

ความมั่นคง เสรีภาพการเดินเรือและการคา สงผลเสียตอกรรมกร

นโยบายตางประเทศสหรัฐตอจีนโดยแอนโทนี บลิงเคน

www.chanchaivision.com

และรัฐบาลจีนนั้นเปนคนละเร� อง

ประการที่ 2 ประชาธิปไตยของสหรัฐ

ประชาธิปไตยคือเสาหลักความเขมแข็งของชาติ ในศตวรรษ

ที่ 21 ความมั่งคั่งที่แทอยูที่ประชาชนหรือทรัพยากรมนุษย ความ

สามารถที่จะใหคนปลดปลอยศักยภาพทั้งหมดที่มี

ระบอบประชาธิปไตยใหเราอภิปราย ถกแถลง ไมเห็นดวย 

ทาทายกันและกันแมกระทั่งตอผูนําที่เราเลือก เราไมสมบูรณแตทํา

อยางดีที่สุด ระบอบประชาธิปไตยมีเพ� อสิ่งเหลานี้

จีนคิดวาระบอบของเขาดีกวา มีพรรคเปนศูนยกลางของทั้ง

ระบบ ไมวุนวายยุงเหยิง รัฐบาลสหรัฐไมตองการเปลี่ยนการเมือง

จีน แตจะแสดงใหเห็นวาประชาธิปไตยสามารถเผชิญหนาทุกความ

ทาทาย สรางโอกาส ทําใหมนุษยชาติพัฒนา 

ประชาธิปไตยอเมริกาทํางานรวมกัน พันธมิตรและหุนสวน 

สรางอินโด-แปซิฟกที่เปดเสรีและเปดกวาง อยูภายใตกฎเกณฑที่ทํา

ขึ้นอยางโปรงใส ใชอยางยุติธรรม ทุกประเทศตัดสินใจไดเอง สิ่งตางๆ 

เคล� อนไหว เคล� อนยายโดยเสรี

สหรัฐตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยี การแกปญหาโลกรอน 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสุขภาพอนามัยโลก เศรษฐกิจที่ทุกคน

มีสวนรวม หวังรวมมือกับประเทศตางๆ ใหมากประเทศที่สุด แกไข

ความแตกตางดวยสันติวิธี บนพื้นฐานเปนรัฐอธิปไตยเทาเทียม

สิทธิมนุษยชนเปนอีกประเด็นที่สหรัฐจะยึดถือรวมกับพันธมิตร

และหุนสวน ตอตานการฆาลางเผาพันธุ อาชญากรรมตอมนุษยชาติที่

รัฐบาลจีนทําตอหลายพื้นที่ของตน ใชมาตรการที่ไมเปนประชาธิปไตย

โดยอางวาเพ� อความมั่นคงแหงชาติ รัฐบาลจีนอางวาเปนเร� องภายใน

ประเทศ แตผิดเพราะละเมิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่อยู

ภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ 

ประการที่ 3 ประเด็นสําคัญอ� นๆ 

จีนมักลักลอบขโมยเทคโนโลยีของประเทศอ� น ดวยเหตุนี้สหรัฐ

จะตองปกปองตัวเอง เชน ควบคุมการสงออกใหเขมงวดขึ้นใหมั่นใจ

วานวัตกรรมสําคัญจะไมตกอยูในมือคนที่ไมควรได

จีนใชนโยบายทุมตลาด ตัวอยางที่เห็นชัดคือตลาดเหล็กกลาที่

ผลิตจํานวนมาก และขายถูกโดยไมหวังกําไรเพราะไดรับการอุดหนุน

จากรัฐบาลจีน ตนทุนต่ําเพราะไมคํานึงสิ่งแวดลอม ไมปกปองสิทธิ

คนงาน โรงงานอเมริกันจึงสูไมได เหล็กกลาจีนเขาแทนที่ในหลาย

ประเทศ ตัวอยางอ� นๆ เชน แผงโซลารเซลล แบตเตอรี่รถไฟฟา เปน

เหตุผลที่คนอเมริกันหลายลานคนตกงาน ประเทศอ� นๆ ตกอยูใน

สภาพนี้เชนกัน

ประเด็นไตหวัน นโยบายสหรัฐตอไตหวันยังคงเหมือนเดิม 

ยึดถือนโยบายจีนเดียว (One China policy) ตอตานการเปลี่ยนแปลง

จุดยืนของทุกฝาย (ทั้งจีนกับไตหวัน) ไมสนับสนุนใหไตหวันประกาศ

เปนรัฐอธิปไตย พรอมกับสนับสนุนใหไตหวันมีกองทัพที่ปองกันตนเอง

ได มีสัมพันธที่ไมเปนทางการกับไตหวันแตติดตอรวมมือกับไตหวันตอ

ไปและมากขึ้น

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลายปที่ผานมาจีน

กับสหรัฐมีจุดที่เห็นไมตรงกันและมีสวนที่ไปดวยกัน สนับสนุนกัน 

โดยสรุป รัฐบาลสหรัฐจะสัมพันธกับจีนอยางสรางสรรคใน

ทุกเร� องที่ทําได โดยที่สหรัฐจะไมทิ้งหลักการของตน ไมมีเหตุใด

ที่ 2 ชาติมหาอํานาจจะอยูรวมกันโดยสันติไมได สามารถแบงปน

รวมมือเพ� อความกาวหนาของมนุษย มีสันติภาพ อยูดีกินดีและเสรี

กวานี้.
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กัปตันแจ็ก • หนึ่งในผูมาใหกําลังใจจอหนนี เดปป แตงตัว

เปน “กัปตันแจ็ก สแปร โรว” ดานนอกศาลเมืองแฟรแฟกซ รัฐ

เวอรจิเนีย เม� อวันที่ 27 พ.ค. ที่ทนายความแถลงปดคดีแอมเบอร 

เฮิรด อดีตภรรยาฟองรองเขา (GettyImages)

ฉลองควีน • ผลงานถักไหมพรมเปนตัวละครตางๆ นํามาแสดงริมชายหาด

เมืองซอลทเบิรนบายเดอะซี อังกฤษ เพ� อเฉลิมฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 

ครองราชยครบ 70 ป เม� อวันที่ 27 พ.ค. (GettyImages)

แขงปน • นักเรียนนายเรือชั้นปที่ 1 ของสหรัฐรวมกิจกรรมปน 

“อนุสาวรียเฮิรนดอน” ที่โรงเรียนนายเรือ เมืองแอนนาโพลิส รัฐแมริแลนด 

เม� อวันที่ 23 พ.ค. (GettyImages)

อุมระเบิด • นักเก็บกูระเบิดกําลังอุมระเบิดที่พบในทะเลสาบบลูที่

หมูบานโฮเรนกา ภูมิภาคเคียฟ ยูเครน เม� อวันที่ 27 พ.ค. (AFP)

ภาพ: แอนโทนี บลิงเคน ขณะนําเสนอนโยบายตางประเทศสหรัฐตอจีน

เครดิต: https://www.facebook.com/photo/?fbid=388273589998579&set=pcb.388274346665170

“สหรัฐไมแสวงหาความขัดแยงหรือสงครามเย็นใหม (New Cold 

War) รัฐบาลสหรัฐจะสัมพันธกับจีนอยางสรางสรรคในทุกเร� องที่

ทําได โดยที่สหรฐัจะไมทิ้งหลักการของตน”
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ซัมซุงจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ 31 พ.ค.

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด จับมือลาซาด้า ร่วมมือต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 5 ส่งสุดยอดโปรโมชั่นแห่งปี Samsung Super Brand Day ในวันที่ 

31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้ธีม Spark that Super Feeling เพื่อจุดประกาย

ช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่กว่า ดี

กว่า และปังกว่าเดิมให้แก่ผู้บริโภค

โดยในแคมเปญ Samsung Super Brand Day นักช็อปออนไลน์

สามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอสุดว้าวสำาหรับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ไม่ว่าจะเป็น 

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ ทีวี สมาร์ทมอนิเตอร์ และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีเฉพาะใน Samsung Official Store บน LazMall 

เท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษที่จำาหน่ายเพียงช่องทางออนไลน์

อย่าง Samsung Q63B QLED 4K Smart TV 2022, Q63B Soundbar, 

Smart Monitor M8 และ Samsung Galaxy M33 5G สมาร์ทโฟน

ประสิทธิภาพเยี่ยมในราคาคุ้มค่า ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล Infinity-V ขนาด

ใหญ่ 6.6 นิ้ว อัตราการรีเฟรช 120Hz ที่เหมาะสำาหรับการเล่นเกมโดย

เฉพาะ และกล้องระดับแฟลกชิปสี่ตัวความละเอียด 50 ล้านพิกเซล เพื่อ

การถ่ายภาพได้อย่างไร้ที่ติ

พร้อมเจอตัวจริงในไทย HUAWEI FreeBuds SE

เปิดตัวกันไปแล้วอย่างเป็นทางการในประเทศไทย สำาหรับ                       

HUAWEI FreeBuds SE พร้อมให้สัมผัสตัวจริงแล้วกับหูฟังไร้สายแบบ

กึ่งอินเอียร์ใหม่ ฟังสบายต่อเนื่อง เชื่อมต่อง่ายทุกความรู้สึกในราคา

สบายกระเป๋า ดีไซน์ใหม่แบบ Semi In-Ear มีตัวซิลิโคนครอบหูให้เลือก

ถึง 3 ขนาด เพื่อรองรับการใช้งานที่พอเหมาะพอดีกับสรีระของแต่ละคน                       

ชูคุณภาพเสียงอันทรงพลังหนักแน่นผ่านเทคโนโลยีไดนามิกไดรเวอร์ 10 

มม. ยกระดับการทำางานข้ามดีไวซ์ด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ปลอดภัย                                       

และเสถียรยิ่งกว่าที่เคยผ่านเทคโนโลยี Bluetooth 5.2 และผสานพลัง

อีโคซิสเต็มในเครือดีไวซ์ของหัวเว่ยด้วยฟังก์ชัน Pop up ตรวจจับคู่กับ                                                                                       

ดีไวซ์ใกล้เคียงได้อัตโนมัติเพียงเปิดฝาเคสชาร์จเท่านั้น โทร.คมชัด กับ

ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีบีมฟอร์มมิง ขนาด

กะทัดรัด พกพาสะดวก สีสันทันสมัยกับสีขาวและสีฟ้า ด้วยน้ำาหนักเพียง 

5.1 กรัม พร้อมการใช้งานยาวนานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่เล่น

เพลงต่อเนื่องนานได้ถึง 6 ชั่วโมง และโทร.นาน 4 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม 

1 ครั้ง

HUAWEI FreeBuds SE พร้อมวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 

2565 เป็นต้นไป ในราคา 1,899 บาท สามารถสั่งซื้อและติดตามโปรโม

ชั่นเพิ่มเติมเฉพาะช่องทางออนไลน์ HUAWEI Store และร้านค้าอย่างเป็น

ทางการของหัวเว่ยบน Shopee, Lazada และ Thisshop เท่านั้น.

จจุบันองค์กรธุรกิจทุกประเภทนับตั้งแต่บริก�ร

ทางการเงินไปจนถึงค้าปลีก ต่างกำาลังย้ายภาระ

งานที่สำาคัญไปทำาในระบบคลาวด์ ซึ่งทำาให้พวกเขา

ต้องพยายามอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทั้งจากภายใน

และภายนอก Firewall ที่อาจนำาไปสู่การละเมิดและเปิด

เผยข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่องการคุกคามท่ีเกิดข้ึน

ภายในบริษัทซ่ึงกำาลังเป็นเรื่องท่ีถูกพูดถึงกันในวงกว้างขณะ

น้ี โดยการ์ตเนอร์คาดว่า ตลอดปี 2033 ความล้มเหลวในการ

รักษาความปลอดภัยข้อมูลในคลาวด์อย่างน้อย 99% เกิดจาก

ความผิดพลาดของตัวลูกค้าเอง ซ่ึงในการแก้ไขปัญหาน้ี ผู้

ใช้งานและผู้ดูแลระบบคลาวด์จึงถูกคาดหวังให้ต้องมีความรู้

เก่ียวกับการทำางานของบริการรักษาความปลอดภัยของคลาวด์                                                                           

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และดูแล

กระบวนการทำางานผ่านคลาวด์ให้ดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

น�ยทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมก�รผู้จัดก�ร ออร�เคิล 

คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันระบบคลาวด์

กำาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทยทั้งในกลุ่มผู้

ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ซึ่งมีทั้งการ

ใช้บริการแอปพลิเคชันบนคลาวด์ในการทำางานของบริษัท

ไปจนถึง SaaS ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานหลังบ้าน

ขององค์กร อาทิ การบริหารทรัพยากรองค์กรและงานฝ่าย

บุคคล เป็นต้น และแน่นอน รวมถึงการใช้บริการพื้นที่จัด

เก็บข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง สถานการณ์การแพร่

ระบาดยังเป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรทุกระดับเกิดความตื่นตัว

และเร่ิมดำาเนินการ Digital Transformation กันมากข้ึน ผ่าน

รูปแบบการทำางานแบบ Work from Home ก่อให้เกิดความ

ต้องการด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานซอฟต์แวร์ และการ

เข้าถึงข้อมูลบริษัทท่ีสะดวก รวดเร็วจากทุกท่ี ทุกเวลา

ซึ่งคลาวด์ตอบโจทย์การทำางานในยุคนี้ ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ การเสริมประสิทธิภาพของ OCI ด้วย 5 ขีด

ความสามารถใหม่ของออราเคิลครั้งนี้ จึงช่วยตอบโจทย์

การใช้งานด้านความปลอดภัยและเพิ่มความอุ่นใจแก่ผู้ใช้

งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่องค์กรและหน่วย

งานระดับโลกมากมายต่างมอบความไว้วางใจเลือกใช้คลาวด์                                 

ของออราเคิล ในการสนับสนุนการดำาเนินงานที่มีสเกล

ขนาดใหญ่และครอบคลุมในระดับสากล

“องค์กรจำานวนมากต่างเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันและ

ข้อมูลสำาคัญสามารถเก็บไว้ในระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย

เช่นเดียวกับการจัดเก็บในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น การ

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์และบริการ

รักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ใน OCI จึงเป็นการตอบโจทย์

เรื่องน้ีได้อย่างตรงจุด เพราะเราสามารถกำาหนดคุณสมบัติ

เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในคลาวด์ทางเลือกอื่นๆ รวมถึง

ปัญหาด้านความซับซ้อนและการไม่รองรับระบบอัตโนมัติท่ี

ลูกค้าต้องเผชิญเมื่อใช้คลาวด์ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพราะ

ออราเคิลทำาให้การรักษาความปลอดภัยในคลาวด์เป็นส่ิงท่ีใช้

ง่ายและมีราคาท่ีคุ้มค่าสำาหรับลูกค้า” เจย์ เบร็ตซ์มานน์ ผู้

อำานวยการฝ่ายโปรแกรมความปลอดภัย ไอดีซี กล่าว

นวัตกรรมคว�ม

ปลอดภัยใหม่ของ OCI

ออราเคิลติดตั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัย

แบบบิลต์อินมาให้ตัว

สำาหรับลูกค้า OCI เพื่อ

ให้กระบวนการทำางานมี

มาตรฐานสอดคล้องตาม

ข้อกำาหนด ทั้งยังมอบ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการ

รับมือภัยคุกคามด้านความ

ปลอดภัย และป้องกันช่อง

โหว่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกรูปแบบ ผ่านการขยายขีด

ความสามารถด้านความปลอดภัยในคลาวด์ให้มีการป้องกัน

แบบหลายชั้น ทำาให้สามารถตรวจจับและรับมือกับการ

คุกคามและการล่วงละเมิดข้อมูลได้อย่างฉับไว โดยขีดความ

สามารถใหม่ทั้ง 5 ได้แก่

OCI Network Firewall มอบการปกป้องแบบ

รวมศูนย์เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ครอบคลุมทั้ง 

OCI ผ่านบริการ Firewall บนคลาวด์แบบใหม่ที่ขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยี Next-Generation Firewall Technology 

(NGFW) ของผู้นำาอุตสาหกรรมอย่าง Palo Alto Networks 

เสริมขีดความสามารถในการควบคุม การป้องกันภัยคุกคาม 

และฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยลดระดับความเสียหาย ซึ่งมีทั้ง

ตัวกรอง URL แบบปรับแต่งเองได้ การป้องกันและการ

ตรวจจับการล่วงล้ำาข้อมูล (IDS/IPS) และการตรวจสอบ

ติดตั้ง Firewall พร้อมใช้ในคลาวด์

ต้านภัยคุกคามไซเบอร์ครบวงจร

ติดตั้ง Firewall

CD Projekt เปิดกำ�ไรสุทธิไตรม�สแรกปีนี้

CD Projekt บริษัทผู้พัฒนาเกมจากประเทศโปแลนด์ ได้ทำาการรายงานผล

ประกอบการไตรมาส 1 ปี 2022 โดยพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนเป็น 216 ล้านซวอตือ หรือราว 1,700 ล้านบาท ส่วนกำาไรสุทธิเติบโต 

112% เป็น 68.9 ล้านซวอตือ หรือราว 550 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำาให้รายได้และ

กำาไรสุทธิเติบโตมาจากการแก้ไขและจำาหน่ายตัวเกม Cyberpunk 2077 สำาหรับเครื่อง

เจนปัจจุบัน (PlayStation 5 และ Xbox Series X|S) ทำาได้เป็นที่น่าพอใจ

โดย Adam Kicinski ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CD Projekt กล่าวว่า เกมได้

รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากผู้เล่นและยอดขาย ซึ่งในส่วนของ CD Projekt ทยอยแก้ไข

เกม Cyberpunk 2077 มาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปลายปี 2020 เพราะตัวเกมออกมาไม่ค่อย

สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเล่นบนเครื่องเจนก่อนหน้านี้ (PlayStation 4 และ Xbox One) 

นับว่าค่อนข้างขัดแย้งกับความคาดหวังของผู้เล่นที่คิดว่าเกมนี้จะยิ่งใหญ่ และอาจดี

กว่าซีรีส์ The Witcher ที่ทางค่ายเป็นผู้พัฒนา อย่างไรก็ตาม CD Projekt เตรียมเปิด

ตัว The Witcher 3: Wild Hunt-Complete Edition ซึ่งจะเป็นภาคสำาหรับเครื่องเจน

ปัจจุบัน (PlayStation 5 และ Xbox Series X|S) ภายในสิ้นปี 2022 นี้

โปรโตคอล TLS ทั้งการส่งข้อมูลขาเข้า ขาออก และการ

รับ-ส่งข้อมูลระหว่างภาระงานลูกค้าบน OCI

Oracle Threat Intelligence Service รวบรวมข้อมูล

ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งต่างๆ และใช้ข้อมูลเหล่าน้ัน

มาสร้างแนวทางรับมือเพื่อการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม

ในระบบ Oracle Cloud Guard และบริการบน OCI อื่นๆ โดย

บริการน้ีจะให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีได้จากทีมนักวิจัยด้านความปลอดภัย

ของออราเคิล ซ่ึงเป็นการส่งข้อมูลฟีดแบบ Open-source รูป

แบบเฉพาะของออราเคิล เช่น abuse.ch รวมถึงการส่งสัญญาณ

ข้อมูล Tor และจากพันธมิตรอื่นๆ เช่น CrowdStrike

Oracle Cloud Guard Threat Detector ช่วย

ตรวจจับทรัพยากรที่มีช่องโหว่ กิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยของ

ผู้ใช้งานทุกราย และการคุกคามที่เป็นภัยต่อระบบ ช่วยให้

ผู้ดูแลสามารถตรวจจับเพื่อทำาการคัดแยกและแก้ไขปัญหา

ความปลอดภัยในระบบคลาวด์ได้ โดย Oracle Cloud 

Guard จะทำาการแก้ไขโดยอัตโนมัติในทันทีเมื่อตรวจพบ

ความไม่เสถียรด้านความปลอดภัย ช่วยเสริมประสิทธิภาพ

ของศูนย์ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

Oracle Security Zones เพิ่มประสิทธิภาพของ 

Oracle Security Zones ด้วยรูปแบบการสนับสนุนด้าน

ความปลอดภัยที่สามารถกำาหนดได้ โดยตัวลูกค้าเอง ซึ่ง

จะถูกนำาไปผสานเข้ากับ Oracle Cloud Guard โดยรูป

แบบความปลอดภัย Security Zone นี้ยังสามารถใช้ได้กับ

โครงสร้างพื้นฐานอีกหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

ทรัพยากรในคลาวด์จะมีความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ได้ดี

ยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถกำาหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับความ

ต้องการผ่านการเลือกชุดรูปแบบความปลอดภัย และ OCI 

จะนำารูปแบบความปลอดภัย Security Zone นั้นไปผสาน

เข้ากับแพลตฟอร์มที่รองรับอีกด้วย

Oracle Cloud Guard Fusion Applications 

Detector ขยายขีดความสามารถของ Oracle Cloud 

Guard ให้เป็นมากกว่าการรักษาความปลอดภัยของ OCI 

เพื่อการตรวจสอบการทำางานของ Oracle Fusion Cloud 

Applications และแสดงรูปแบบความปลอดภัยท้ังของ Iaas 

และ SaaS ให้กับลูกค้า โดยจะเปิดให้ใช้งานคร้ังแรกสำาหรับ 

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management และ 

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning เพื่อ

การต้ังค่าคุณสมบัติ

ล่วงหน้าและ

คุณสมบัติเฉพาะ 

หรือ “recipes” 

เพื่อการเฝ้าระวัง

การละเมิดความ

ปลอดภัยท่ีอาจเกิด

ข้ึนในแอปพลิเคชัน

คริสโตเฟอร์ 

จี เชลลิอ�ห์ รอง

ประธ�นกรรมก�ร

อ�วุโส ฝ่�ยเทคโนโลยี

และกลยุทธ์ลูกค้� ประจำ�ประเทศญ่ีปุ่นและเอเชียแปซิฟิก 

ออร�เคิล คอร์ปอเรช่ัน กล่าวว่า โดยพ้ืนฐานแล้วเราเชื่อว่า

ระบบรักษาความปลอดภัยควรถูกบิลต์อินมาเป็นบริการพ้ืนฐาน 

ลูกค้าไม่ควรต้องถูกบังคับให้ยอมแลกระหว่างความปลอดภัยกับ

ต้นทุนท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการใช้งานคลาวด์ ความ

ปลอดภัยของระบบคลาวด์ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเสมอ

ระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์และตัวลูกค้า และเราขอสนับสนุนให้

ลูกค้าตรวจสอบผู้ให้บริการของท่าน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าท่านจะได้

รับการปกป้องเสมอ เป้าหมายของเราคือการยกระดับความรับผิด

ชอบผ่านการใช้นวัตกรรมใหม่ การยกระดับ Zero Trust Model 

ของเรา การแบ่งประเภทและการคัดแยกรูปแบบการเช่าระบบ

ท่ีชัดเจน การเข้ารหัสอย่างสม่ำาเสมอ หรือการใช้โซลูชันอย่าง 

Cloud Guard ซ่ึงเรามีท้ังเทคโนโลยี ML และ AI คอยเฝ้าระวัง

การโจมตีและวางแนวทางป้องกันการโจมตีเหล่าน้ัน.

  

• บมจ. เดลต้� อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) 

ประสบความสำาเร็จในการนำาระบบควบคุมการจัดการอาคาร 

(FMCS) ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ VTScada มาใช้เป็น

คร้ังแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเดลต้า โรงงาน

ท่ี 7 ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซ่ึง VTScada เป็น

ซอฟต์แวร์ SCADA ช้ันนำาของอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาโดย 

Trihedral บริษัทสัญชาติแคนาดาในกลุ่มเดลต้า โดยระบบท่ี

ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ VTScada ภายในเดลต้า โรงงาน

ท่ี 7 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการอาคาร รวมถึงลด

การใช้พลังงานของการดำาเนินงานและการผลิตท้ังหมด ผู้

จัดการสามารถใช้ระบบซอฟต์แวร์ทรงประสิทธิภาพน้ีสำาหรับ

การตรวจสอบ และการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานอย่าง

ละเอียดและยืดหยุ่น พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของ

ระบบปรับอากาศ HVAC ของโรงงาน

• บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำ�กัด ร่วมกับ บริษัท 

ย�พร้อม จำ�กัด ส่งต่อสุขภาพดีให้คนไทย ผ่านบริการ

จัดส่งยารักษาโรคถึงมือประชาชนด้วยบุรุษไปรษณีย์

ไทยกว่า 20,000 คน เมื่อมีการสั่งซื้อยากับร้านยา

ใกล้บ้านผ่านแอปพลิเคชัน “ย�พร้อม” หวังช่วยเพิ่ม

ความสะดวกทางด้านการดูแลสุขภาพ และการรักษา

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลอง

ให้บริการจัดส่งยาจากแอปพลิเคชันยาพร้อมในพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สำาหรับการบริการต่างๆ ในแอป

พลิเคชัน “ยาพร้อม” จะครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น อาทิ 

ระบบให้บริการแบบ Realtime ระหว่างเภสัชกรกับ

คนไข้ทั้งรูปแบบ Chat/Voice/Video เพื่อให้คำาปรึกษา

แก่ประชาชนที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย

• แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ สำ�นักง�นส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้� เปิดตัวโครงการ “แกร็บวัย

เก๋�” ชวนคนไทยวัยเกษียณพัฒนาทักษะทางดิจิทัลเพื่อ

เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ และส่งเสริมคุณค่าในตัว

เอง ด้วยการสมัครเป็นพาร์ตเนอร์คนขับเพื่อให้บริการรับ-

ส่งผู้โดยสาร หรือจัดส่งอาหาร-พัสดุ (เดลิเวอรี) โดยมีทีม

งานแกร็บช่วยอำานวยความสะดวก-จัดอบรม ต้ังเป้ารับ

พาร์ตเนอร์คนขับวัยเก๋า 3,000 คน ผ่านเครือข่ายของดี

ป้าท่ัวประเทศ โดยคุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถเข้าร่วม

โครงการ “แกร็บวัยเก๋า” ได้มีดังน้ี คือ มีอายุต้ังแต่ 60 ปี

ข้ีนไป, ไม่จำากัดเพศ การศึกษา, ไม่มีประวัติอาชญากรรม 

(ต้องการผ่านตรวจประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 7 ปี 

โดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติ), มีใบอนุญาตขับข่ีส่วน

บุคคล, มีใจรักบริการ รถจักรยานยนต์ ไม่จำากัดอายุ แต่

ต้องอยู่ในสภาพดี ขับข่ีปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์ต้องอายุ

น้อยกว่า 9 ปี (ตามกฎหมายรถยนต์ขับข่ีสาธารณะ)

• STelligence ผู้ให้บริการด้านไอทีท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้าน Data Science ได้แนะนำา TigerGraph 

เครื่องมือในการจัดการข้อมูลท่ีทรงประสิทธิภาพรูปแบบ

ใหม่ในแบบ Graph Database ซ่ึง TigerGraph เป็น

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อรองรับและ

จัดการข้อมูลจำานวนมหาศาล ใช้เวลาประมวลผลอย่าง

รวดเร็ว สามารถหาความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ โดยนำา

ไปใช้ในงานตรวจสอบการทุจริต (Fraud Detection), การ

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบ Customer 360, การบริหาร

จัดการกับ Mobile Device ต่างๆ (MDM), การใช้งานของ 

IoT, การประมวลผล AI และ Machine Learning (ML) 

ซ่ึงล้วนเป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่.

Alibaba ระบุจำ�นวนผู้ ใช้ง�นเพิ่มสูงขึ้น

Alibaba รายงานผลประกอบการประจำาไตรมาสเดือนมีนาคม 2022 รายได้รวม 

32,188 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 2,896 

ล้านดอลลาร์ ปัจจัยหลักมาจากขาดทุนในการลงทุนบริษัทต่างๆ ในตลาดหุ้น เนื่องจาก

ราคาหุ้นปรับลดลงมาก แต่หากเป็นบัญชี Non-GAAP จะมีกำาไร 3,123 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ รายได้ของ Alibaba ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีน 

เพิ่มขึ้น 8% เป็น 22,137 ล้านดอลลาร์ บริการต่างๆ ในท้องถิ่น O2O เพิ่มขึ้น 29% 

เป็น 1,647 ล้านดอลลาร์ และคลาวด์เพิ่มขึ้น 12% เป็น 2,993 ล้านดอลลาร์ ขณะที่

ไตรมาสนี้พบว่าจำานวนลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำาในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านคน และ

ต่างประเทศเพิ่มเป็น 305 ล้านคน

Dyson เปิดแผนกพัฒน�หุ่นยนต์สำ�หรับง�นในบ�้น

Dyson เปิดตัวแผนกพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยการนำาเสนอนี้เพื่อบอกว่า

บริษัทเตรียมจ้างงานวิศวกรอีกหลายร้อยอัตราภายใน 5 ปี และมีเป้าหมายในการ

พัฒนาหุ่นยนต์ที่หลากหลายสำาหรับการใช้งานภายในบ้าน แต่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีที่

พัฒนาตอนนี้ยังอยู่

ในขั้นความลับ

ปัจจุบัน 

Dyson มีวิศวกร

หุ่นยนต์ในฝ่าย

ดังกล่าวราว 250 

คน ที่เชี่ยวชาญทั้ง

ด้าน Computer Visions, Machine Learning, Sensors และ Mechatronics บริษัท

วางแผนเพิ่มวิศวกรฝ่ายนี้อีกประมาณ 700 คน ใน 5 ปีข้างหน้า.

ไอที6

ปั

ทวีศักดิ์ แสงทอง



ป็นที่รู้กันว่า การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) ครบรอบการให้

บริการที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลา 125 

ปี แน่นอนว่าการรถไฟฯ เดินหน้ายก

ระดับคุณภาพการเดินทาง พัฒนาระบบราง 

เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมสู่ทุกภูมิภาค 

ล่าสุดได้มีแผนที่จะนำาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า 

(Diesel Electric Locomotive) “อุลตร้า

แมน” ที่ทำาความเร็วสูงสุดได้ 120 กิโลเมตร 

(กม.) ต่อชั่วโมง เข้ามาใช้ทดแทนรถจักรเดิม

ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการทดสอบตามขั้นตอนการตรวจรับ 

เช็กสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต ์

วันนี้ “อาทิตย์เอกเขนก” จะนำาท่าน

ผู้อ่านไปทำาความรู้จักแบบเจาะลึกกับหัว

รถจักรดีเซลไฟฟ้าน้องใหม่ของไทย ก่อนที่

จะเปิดให้บริการขนส่งสินค้าและขบวนรถ

เชิงพาณิชย์ทั่วประเทศไทยในเร็วๆ นี้ โดย

มี นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) นำาขบวนผู้บริหาร รวม

ถึงผู้สื่อข่าว เปิดตัวหัวรถจักรอุลตร้าแมน 

ซึ่งจะนำาออกมาใช้งานเพื่อทดแทนรถจักรรุ่น

เก่าได้ประมาณเดือนกันยายน 2565 ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการเดินขบวนรถให้ตรง

ตามเวลามากยิ่งขึ้น รองรับปริมาณผู้

โดยสารและการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ 

รวมถึงการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่จะ

เปิดใช้ในอนาคต

 สเปกแน่น แน่นอนว่าหัวรถจักร

ใหม่นี้มีสมรรถนะการใช้งานดีกว่าเดิม

มาก โดยคุณสมบัติหลักๆ ที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการของรถไฟคือ มี

กำาลังของเครื่องยนต์สูงสุดที่ 3,263 แรงม้า 

(2,400 kW) ทำาให้สามารถลากจูงขบวน

รถโดยสารน้ำาหนัก 550 ตันได้ความเร็ว

สูงสุดที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ

หากต้องลากจูงขบวนรถโดยสารน้ำาหนัก 

1,000 ตัน สามารถทำาความเร็วสูงสุดได้

ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หากมีการ

บรรทุกสินค้าที่น้ำาหนักถึง 2,100 ตัน จะ

ทำาความเร็วสูงสุดได้ 70 กิโลเมตรต่อ 

ชั่วโมง

รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) ถือเป็นรถ 

จักรดีเซลไฟฟ้าคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัท 

ซีอาร์อาร์ซี ซิชูเยียน (CRRC Qishuyan) ผู้ผลิตรถจักรดีเซลชั้น         

นำาของประเทศจีน และใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี มี

ลักษณะภายในและภายนอกโดดเด่น ทันสมัย ใช้ โทนสีแดงสลับ

เทา จึงได้รับฉายาว่า “อุลตร้าแมน” ขณะนี้ รฟท.ได้ดำาเนินขั้นตอน

การตรวจรับ เช็กสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อะไหล่ต่างๆ 

ของรถก่อนที่จะนำาออกมาให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนภายใน

เดือนกันยายนนี้

“การรถไฟฯ มั่นใจว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้จะเข้ามา

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้เป็น

ยุโรป (European Train Control System: ETCS) ซึ่งเป็นระบบ 

ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถมากขึ้น นอกจากนี้ยัง

ใช้เครื่องยนต์ MTU ของยุโรป รองรับการใช้น้ำามันไบโอดีเซล 

จนถึง B20 ได้ อีกทั้งเป็นเครื่องยนต์เทียร์ 3 ปล่อยมลพิษน้อย

กว่าเทียร์ 1 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังติดตั้งกล้อง CCTV และมีระบบปรับ 

อากาศภายในรถจักรด้วยซึ่งหัวรถจักรปัจจุบันไม่มี เห็นคุณสมบัติที่

ทันสมัยแบบนี้ ท่านผู้อ่านต้องอยากทดลองใช้บริการแน่นอน 

นิรุฒ กล่าวว่า การจัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าในครั้งนี้เป็น

เพียงส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ

การรถไฟฯ โดยเป้าหมายสำาคัญนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยและสะดวก

สบายในการใช้ระบบขนส่งทางรางแล้ว ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดิน

ทางด้วยระบบรางให้คึกคัก จนนำาไปสู่การสนับสนุนเศรษฐกิจของ

ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.

อย่างดี เพราะถือเป็นรถจักรที่มีความทันสมัย มี

สมรรถนะการใช้งานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้ทั้งการ

ขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย 

รวมถึงช่วยสร้างโอกาสในการหารายได้ของการรถ

ไฟฯ พร้อมเสริมทัพศักยภาพรถไฟไทยให้แข็งแกร่ง 

ทั้งในด้านการขนส่งและสนับสนุนการท่องเที่ยวทาง

รางให้คึกคักมากยิ่งขึ้น และยกระดับศักยภาพการ

ขนส่งทางรางให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี” 

ส่วนจุดเด่นที่แตกต่างไปจากรถจักรเดิมที่ใช้อยู่

ในปัจจุบัน อาทิ มีระบบห้ามล้ออัตโนมัติ (Automatic 

Train Protection: ATP) มาตรฐานควบคุมรถไฟ ของ
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ลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นที่รับรู้กันแล้ว ตั้งแต่ช่วง

ที่มีการหาเสียงมาจนถึงหลังจากที่ได้รู้ผลมีเหตุการณ์

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายที่มีค่าควรแก่การวิเคราะห์เพื่อ

ให้เข้าใจการเมืองของประเทศไทย คนที่เป็นนักการเมืองก็จะ

ได้บทเรียนว่าจะต้องทำางานการเมืองอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะ 

ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิด

หวัง การวิเคราะห์ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการตัดสิน

ใจลงคะแนนเสียงในครั้งต่อๆ ไปในวันข้างหน้า

ในช่วงหาเสียง หลายคนที่ไม่แน่ใจว่าชัชชาติอิสระ

จริงหรือเปล่า ก็จะพยายามที่จะเอาบทบาทการทำางานการ

เมืองของชัชชาติแต่ครั้งเมื่อเป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อ

ไทย ด้วยความเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ ไม่เอาพรรคเพื่อไทย ดูได้

จากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา รวมทั้ง

จำานวน ส.ส.ในกรุงเทพฯ ที่สังกัดพรรคเพื่อไทยก็มีจำานวนไม่

มาก แต่เมื่อมีผลออกมาแล้ว ก็น่าจะเชื่อได้ว่าความพยายาม

ดังกล่าวนี้ ไม่ได้ผล คนจำานวนมากน่าจะเชื่อว่าชัชชาติอิสระ

จริง เพราะในช่วงหาเสียงนั้น คนแดนไกลและสมาชิกพรรค

เพื่อไทยไม่ได้มีการกระทำาการอันใดที่แสดงว่าพวกเขาสนับ

สนุนชัชชาติ แต่น่าจะเชื่อได้ว่าคนที่ลงคะแนนให้ชัชชาตินั้น 

นอกจากจะเชื่อว่าชัชชาติอิสระจริง น่าจะชอบการหาเสียง

ของชัชชาติที่ไม่มีการกล่าวหาว่าร้ายใคร นำาเสนอนโยบาย

มากถึง 214 ข้อ และในจำานวนนโยบายเหล่านี้ หลายคน

คงจะชื่นชอบบางนโยบาย เมื่อมีนโยบายถูกใจก็อยากจะ

เลือก ประกอบกับการประกาศตัวลงสมัครเป็นผู้ว่าฯ ก่อนคน

อื่นนั้น ก็เป็นความได้เปรียบทั้งในด้านของการแสดงความมุ่ง

มั่นให้ประชาชนเห็นว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้ว่าฯ กทม.

นอกจากนั้นแล้ว มีสื่อหลายสำานัก รวมทั้งคนที่พอใจ

ชัชชาติ ต่างก็พากันนำาเสนอเรื่องราวความเก่งของชัชชาติที่

เป็นคนเรียนเก่งมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เรื่อยมาจนจบปริญญา

สูงสุด ทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าเรียน ทั้งการเป็นนักเรียนทุน

อานันทมหิดล การทำางานหลังจากที่จบการศึกษา ทั้งหมด

เหล่านี้ทำาให้หลายคนเชื่อมั่นในความสามารถ ดังนั้นความ

พยายามของคนที่ไม่เชื่อว่าชัชชาติอิสระจริง ด้วยการนำาเอา

เรื่องราวการทำางานในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทย

จึงไม่สามารถที่ดึงคะแนนชัชชาติลงได้

ในขณะที่สลิ่มเห็นคะแนนของชัชชาติในการสำารวจ

ของสำานักต่างๆ นำาลิ่ว ก็ทำาให้เกิดความพยายามที่จะเชิญ

ชวนให้สลิ่มทั้งหลายช่วยกันเทคะแนนให้ผู้สมัครคนใดคน

หนึ่งที่มองกันว่าเป็นฝ่ายสลิ่ม ได้แก่ ดร.เอ้ อัศวิน สกล

ธี และรสนา โดยให้ติดตามดูคะแนนเสียงที่แต่ละคน

ได้รับที่ปรากฏในการสำารวจของสำานักต่างๆ ปรากฏว่า 

ปรากฏการณ์ครั้งนี้ทำาให้สลิ่มมีความขัดแย้งกัน เพราะมี

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องการให้มีการเทคะแนนให้ผู้สมัคร

ต่างคนกัน ความขัดแย้งดังกล่าวนี้มีทั้งที่เห็นไม่ตรงกันแต่ไม่

ต่อว่าต่อขานกัน และมีทั้งที่เห็นไม่ตรงกันแล้วมีการตำาหนิ

กัน มีทั้งตำาหนิอย่างสุภาพ และมีทั้งตำาหนิอย่างรุนแรง หลัง

จากการเลือกตั้งครั้งนี้ สลิ่มที่มีความขัดแย้งกันบางรายก็

อาจจะกลับมาทำางานร่วมอุดมการณ์กันต่อไป แต่ก็มีสลิ่ม

บางคนเสียความรู้สึกในเรื่องของความขัดแย้ง และอาจจะ

ทำางานการเมืองภาคประชาชนแบบต่างคนต่างทำา ไม่ยุ่ง

ไม่เกี่ยวกัน และอาจจะมีคนบางคนขอยุติบทบาทของการ

ทำางานการเมืองภาคประชาชนไปเลยด้วยความผิดหวังกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการหาเสียง

แต่เมื่อรู้ผลของการเลือกต้ังแล้ว เรื่องของความขัดแย้ง

ก็ยังไม่จบสำาหรับคนบางคน สำาหรับบางคนเข้าใจการสนับสนุน

ต่างคนกัน ก็ไม่ต่อว่าต่อขานกัน แต่ก็มีคนบางคนต่อว่าคนท่ี

สนับสนุนคนท่ีได้คะแนนน้อยกว่า ต่อว่าเบาๆ ก็มี ต่อว่าแรงๆ 

ก็มี คนบางคนก็ยอมรับการต่อว่าได้ ไม่ว่ากระไร คนบางคนก็

เฉยๆ ไม่ทำาอะไร เพราะเข้าใจคนท่ีเขาไม่พอใจมาต้ังแต่ช่วงหา

เสียงแล้ว แต่บางคนก็ไม่พอใจท่ีมาต่อว่าต่อขานกัน เพราะการ

สนับสนุนผู้สมัครต่างคนกันน้ัน แต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตนเอง 

มองปัจจัยท่ีต่างกัน ดังน้ันพวกเขาจึงคิดว่าไม่น่าจะต่อว่ากัน ก็มี

วิวาทะกันบ้าง ก็ไม่รู้ว่ารอยร้าวน้ีจะสามารถประสานกลับคืนมา

ร่วมกันต่อสู้เพื่อประเทศชาติอีกหรือไม่ วิเคราะห์ปรากฏการณ์

ดังกล่าวน้ีแล้ว รู้ว่าเป็นห่วงว่าในการเลือกต้ัง ส.ส.ท่ีจะเกิดข้ึน

ในเร็วๆ น้ี ถ้าหากฝ่ายสล่ิมมีตัวเลือกแบบการเลือกผู้ว่าฯ กทม. 

จะมีเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างสล่ิมอีกหรือไม่ ผลของการ

เลือกต้ังจะก่อให้เกิดชัยชนะแบบ Landslide ท่ีเป็นเป้าหมาย

ของนายใหญ่หรือไม่

เวลานี้ชัชชาติได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.แล้ว สลิ่มหลายคน

ทำาใจและยอมรับชัยชนะของชัชชาติ พร้อมที่จะให้ โอกาสชัช

ชาติทำางานให้เป็นไปตามนโยบายที่นำาเสนอเอาไว้มากกว่า 

200 ข้อ แต่สลิ่มบางคนก็ใจร้อน เริ่มแขวะชัชชาติตั้งแต่วัน

แรกที่เขาได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ตั้งคำาถามที่ไม่น่าถาม “ไหนว่า

รถจะไม่ติด ทำาไมยังติด” นี่ถ้าหากฝนตกหนัก มีน้ำาท่วมขังใน

บางพื้นที่ ก็คงตั้งคำาถามกันอีกว่า “ไหนว่าน้ำาจะไม่ท่วม ทำาไม

ยังท่วม” เราอย่าเพิ่งเป็นแบบนี้กันดีไหม ไม่ว่าเราจะชอบ

หรือไม่ชอบชัชชาติ ไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจผลของการ

เลือกตั้ง แต่ผลมันเกิดมาเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ลองให้ โอกาสเขา

ทำางาน ให้เวลาเขาทำางาน ตรวจสอบด้วยใจเป็นธรรม อย่า

ใช้อคติในการตรวจสอบ ระวังจะถูกสื่อมวลชนบางรายเอาไป

ประณามด้วยประโยค “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” คือ ติทุก

เรื่องด้วยอคติ เหมือนที่พวกเขาตินายกรัฐมนตรีทุกเรื่องอย่าง

ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

อีกเรื่องที่น่าวิเคราะห์ก็คือ การที่มีคนโยงผลการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ครั้งนี้กับความนิยมของรัฐบาล หรือ

ตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพราะมีการพูดกันแล้วว่าชัยชนะ

ของชัชชาติ และการที่เพื่อไทยได้ ส.ก.ไปถึง 20 เขตจาก 50 

เขตนี้ แสดงว่าประชาชนไม่พอใจรัฐบาล พวกเขายังพูดอีก

ว่าคนที่แพ้นั้นอยู่ในซีกรัฐบาลทั้งนั้นเลย รัฐบาลไม่ควรจะ

มองข้ามข้อกล่าวหานี้และไม่ทำาอะไรเลยนะ ควรมีการศึกษา

วิเคราะห์ว่าการโยงแบบนี้มีมูลแค่ไหน และรัฐบาลจะต้องทำา

อะไรที่จะไม่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่

กำาลังจะมีขึ้น.
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

สิ่งที่มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

ผเ

ลังประสบความสำาเร็จกับการจัดกิจกรรม PTT Virtual 

Run ภายใต้ โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” เฟสที่ 1 

เปา้หมายเดนิ-วิง่ระดมทนุการศกึษาเพื่อเยาวชนจำานวน 

150 ล้านบาท ที่ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมสร้าง

สถิติใหม่ สะสมระยะทาง 600,000 กิโลเมตร ด้วยเวลาเพียง 6 

วัน ทำาให้สามารถช่วยเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดออก

จากระบบการศึกษากว่า 60,000 คน ได้กลับเข้าเรียนอีกครั้ง

ในภาคเรียนปีการศึกษา 2565 อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ระบุ

ว่า เพื่อต่อยอดกิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จและยังมีผู้สนใจ

เข้าร่วมอีกเป็นจำานวนมาก จึงขอรวมพลังคนไทยร่วมลมหายใจ

เดียวกันเพื่อน้องอีกครั้ง ด้วยเป้าหมายเดิน-วิ่ง 20 ล้านก้าว  

ก๊อดจิ จัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน

วิกฤตการศึกษา” 20 ล้านบาท ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา หรือ กสศ.

ปตท.ขอขอบคุณทุกพลังกายพลังใจ ที่ทำาให้ โครงการลม

หายใจเพื่อน้องเฟสแรก ระดมทุนการศึกษาได้ถึง 150 ล้านบาท 

ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และจากความตั้งใจของทุกคน จึงเป็น

แรงบันดาลใจให้ ปตท.มุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับกิจกรรม PTT Virtual 

Run เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในเฟสที่ 2 ต่อไป จึงขอเชิญชวน

ประชาชนเข้าร่วมภารกิจ “ก้าวต่อกับก๊อดจิ” เดิน-วิ่งสะสมระยะ

ทาง รวม 20 ล้านก้าวก๊อดจิ เพื่อจัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วย

เหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำาหรับ

ดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือ

เหตุปัจจัยไม่คาดคิด อาทิ อุบัติเหตุ อาชญากรรมต่างๆ ทั้งต่อ

ครอบครัวและตัวเยาวชน ที่ทำาให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา” อรรถพลกล่าว

สำาหรับการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้สมัครในเฟสที่ 1 ทุก

ท่าน สามารถสะสมระยะเดิน-วิ่งได้ต่อเนื่อง เพื่อแลกของ

รางวัลจนสิ้นสุดโครงการ รวมถึงเชิญชวนผู้สนใจอื่นๆ เข้าร่วม

กิจกรรมกับเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้น ตั้งเป้าที่ 20 ล้านก้าว  

ก๊อดจิ โดยทุก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 3 ก้าวก๊อดจิ และทุกท่าน

มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกได้จนถึง 30 มิถุนายนศกนี้ สามารถ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com

นับแต่ปี 2563 ปตท.ได้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระภาค

รัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดตั้ง “โครงการลม

หายใจเดียวกัน” ขึ้นในปี 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบ

สาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์ โรคระบาด อย่างไรก็ดี 

โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำาให้รายได้ของหลาย

ครัวเรือนลดลง เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้เด็กนักเรียนจำานวน

มากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ปตท.จึงจัดตั้ง 

“โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ด้วยเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนได้

รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะเป็นกำาลัง

สำาคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืนต่อไป.

ห

ลมหายใจเพื่อน้อง
ตั้งกองทุนช่วยเหลือเยาวชนในวิกฤตการศึกษา

นิรุฒ มณีพันธ์

พาส่องหัวรถจักรอุลตร้าแมน

ยกระดับพัฒนาระบบรางของไทย
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8 Life and City

ถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย แต่ขณะนี้ผู้คนกลับมา

กังวล ‘ฝีดาษวานร’  อีกหนึ่งในโรคติดต่อ แม้ไทยยังไม่

พบผู้ป่วย แต่ต้องเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างเข้มงวดที่ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อป้องกันไม่

ให้การระบาดเข้าประเทศ เน้นติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยง

สูงแถบทวีปแอฟริกากลาง เช่น ไนจีเรีย คองโก และประเทศใน

ยุโรปที่แพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว 

ขณะที่ลิงไทยที่มีถิ่นอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ โดนรังเกียจจาก

ความไม่รู้ไม่เข้าใจโรคฝีดาษลิง ซึ่งมาจากสัตว์ป่าในแถบแอฟริกา 

ไม่รวมข่าวมั่วพบฝีดาษลิงที่เกาะช้าง กรมควบคุมโรคตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเป็นการพบโรคมาลาเรียที่เกาะช้าง ซึ่งโรคดังกล่าวมียุง

และลิงเป็นพาหะ ไม่เกี่ยวกับฝีดาษลิงเลย 

มีคำาเตือนประชาชนไม่นำาเข้าสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมาย เพราะ

อันตรายทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน  หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกวดขันทั้งทางบกและทางน้ำา กรมอุทยานแห่ง

ชาติฯ  แจ้งด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดตรวจ

ตราการนำาเข้า และนำาผ่านสัตว์ป่าต่างประเทศ รวมทั้งเฝ้าระวัง

การลักลอบการนำาเข้าสัตว์ป่ากลุ่มลิง และกลุ่มสัตว์ฟันแทะเข้าไทย 

แจ้งให้ผู้ประกอบการที่นำาเข้าสัตว์ป่ากลุ่มเสี่ยงเป็นพาหะของฝีดาษ

ลิง ให้ตรวจโรคฝีดาษลิงเพิ่มเติมจากข้อบังคับการตรวจโรคของกรม

ปศุสัตว์

สำาหรับฝีดาษลิง (Monkeypox) แพร่ระบาดในประเทศแถ

บแอฟริกามาหลายปี แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เริ่มพบผู้

ป่วยในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางไป

ประเทศแอฟริกา แม้ไวรัสดังกล่าวไม่ได้มีรูปแบบความเสี่ยงเหมือน

กับโรคโควิด แต่เป็นสัญญาณเรากำาลังเผชิญกับภัยคุกคามจากโรค

ร้าย ซึ่งคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ง

ชาติ เห็นชอบให้ฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากยัง

ไม่แพร่ระบาดในวงกว้าง และยังไม่พบผู้ป่วยและผู้ป่วยสงสัยเข้า

ประเทศไทย 

สถานการณ์ โรคฝีดาษวานรทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2565 

ที่มีการรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่โรคประจำา

ถิ่นของโรคนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค.2565 ทั่วโลกมีผู้ป่วย  

344 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำาดับแรก ได้แก่ สเปน 120 

ราย, อังกฤษ 77 ราย, โปรตุเกส 49 ราย, แคนาดา 26 ราย และ

เยอรมนี 13 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีความสัมพันธ์ใกล้

ชิดกับผู้ติดโรค สำาหรับสถานการณ์ โรคฝีดาษลิงในไทย ณ วันที่ 26 

พ.ค. ยังไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศ  

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำานวยการกองระบาด

วิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษ

วานร ส่วนชาวต่างชาติที่เข้าข่ายสงสัย ได้เข้ารับการรักษาและ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบไม่ได้ติดเชื้อฝีดาษลิง เป็นเชื้ออื่น แต่ศูนย์

ปฏิบัติการไม่นิ่งนอนใจ เตรียมความพร้อม เพราะสิ่งสำาคัญต้องมี

การเฝ้าระวังและป้องกันผู้เดินทางเข้าประเทศเป็นหลัก กระทรวง

สาธารณสุขกำาหนดโรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง 

ข้อมูลทางระบาดวิทยา นพ.จักรรัฐบอกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

อยู่ในกลุ่มวัยทำางาน อายุ 20-59 ปี ยังไม่มีแพร่ลงถึงกลุ่มเด็กหรือผู้

สูงอายุ ส่วนอาการป่วยจาก 51 ราย ที่มีการรายงานข้อมูลเป็นผื่น

หรือตุ่มนูน 98% ทั้งตุ่มใส ตุ่มขุ่น ตุ่มที่เป็นหนอง ลักษณะสำาคัญ

ที่ตรวจสอบได้คือ เป็นตุ่ม ก่อนหน้านี้ มีไข้และต่อมน้ำาเหลืองโต 

บางรายไอ พบบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน นอกเหนือจากหน้า มือ แขน 

ขาแล้ว  ยังเกิดที่ปาก อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก โรคฝีดาษ

วานรมี 2 สายพันธุ์ มีอัตราป่วยตาย 10%  ที่พบยังมีความรุนแรง

น้อยที่ระบาดในฝั่งยุโรป 

แอฟริกาตะวันตก โรคนี้เป็นที่รู้จักหลังมีการระบาดในสัตว์ทดลอง 

ส่วนการติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดการจับสัตว์ติดเชื้อ ซื้อมาเลี้ยง 

สัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์หรือแผลของสัตว์ป่วย ส่วนการติดต่อ

จากคนสู่คน จะผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง น้ำาเหลือง 

เลือด ตุ่มหนองที่อักเสบ แต่ไม่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ ไอ 

จาม เชื้อเข้าสู่ปอดเหมือนโรคโควิด จะติดยากกว่า    

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมรเสริมว่า การแพร่ระบาดต้นเดือน

พฤษภาคม อังกฤษ สเปน โปรตุเกส กรณีอังกฤษมีข้อมูลชัดเจน

ผู้ป่วยเดินทางมาจากไนจีเรียประเทศเสี่ยงสูง มีการคัดกรองและ

ควบคุมทางระบาดวิทยา นักระบาดวิทยากำาลังสอบสวนโรคระบาด 

แปลกใจที่ระบาดเพิ่มในกลุ่มคนไม่เคยเดินทางไปประเทศเสี่ยง แต่

ตั้งสมมติฐานว่ามีการสัมพันธ์ใกล้ชิด มีกลุ่มชายรักชาย อาการ

ฝีดาษลิงอาจมีอาการไม่มากเหมือนฝีดาษทั่วไป อาจมีแผลเล็กๆ ที่

สามารถแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสใกล้ชิด ก่อนหน้านี้ ยุโรปจัดงาน

ที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำานวนมาก ทำาให้เป็นโอกาสทำาให้ โรค

ระบาดมากขึ้น  

ลักษณะอาการฝีดาษลิงที่ต้องเรียนรู้ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร

ให้ความรู้ว่า เมื่อรับเชื้อเข้าร่างกายแล้ว เชื้อจะกระจายไปสู่ต่อม

น้ำาเหลือง ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรค มีไข้สูง ปวดศีรษะ จากนั้นจะมี

ผื่นขึ้น ผื่นกลายเป็นตุ่มน้ำาตามใบหน้า ก่อนกระจายตามจุดต่างๆ  

ถ้าอยู่ใกล้เยื่อบุอาจมีอาการตาแฉะ น้ำามูกไหล ฝีดาษลิงขนาดตุ่ม

จะใหญ่กว่าอีสุกอีใส และออกตุ่มรวดเร็วกว่า ก่อนจะตกสะเก็ดใน

ระยะสุดท้ายแล้วหลุดออก อาการป่วย 2-3 สัปดาห์ แล้วจะหาย

จากโรคเองได้ หากมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ ปัจจุบันให้ยา

ในการรักษา มีวัคซีนไข้ทรพิษป้องกันได้ ฝีดาษลิงยังไม่เคยระบาด

ใหญ่ จึงไม่มีการศึกษาผลิตวัคซีนเฉพาะ ขณะนี้ ไม่มีรายงานไวรัส

กลายพันธุ์ 

“โอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาดในไทยมี แต่น้อยมาก จะมา

จากคนหรือสัตว์ที่เข้ามาในประเทศไทย แต่ประเทศไทยมีระบบ

วินิจฉัย ตรวจคัดกรองมีประสิทธิภาพ  การนำาเสนอข่าวฝีดาษลิง

ขณะนี้ ไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นตระหนก แต่ให้ความรู้ ต้องมีการ

ระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้อื่น รวมถึงสวมหน้ากาก

อนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง อย่าชะล่าใจ 

มั่นใจไทยควบคุมฝีดาษลิงได้เหมือนที่ควบคุมโควิดได้ ตอนนี้ยังไม่

จำาเป็นต้องหายาหรือฉีดวัคซีนให้คนหมู่มาก” ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร

ย้ำาว่าหน้ากากอนามัยอย่าเพิ่งถอด การป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อ

โรคยังจำาเป็นหากฝีดาษลิงเข้ามาใกล้คนไทยมากขึ้น.

เตือน 4 ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เสี่ยงสุขภาพ

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย เชิญ พญ.อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์ แพทย์

เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เล่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่

และพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ขยับร่างกายน้อย

ลง เทคโนโลยีที่อำานวยความสะดวกสบายทำาให้

การเคลื่อนไหวลดลง การทำางานหรือเรียนจาก

ที่บ้านเป็นเวลานานกระทบการนอนหลับไม่เป็น

เวลา ร่างกาย สมองล้า เสริมความสดชื่นด้วย

อาหารเสริมประเภทแบรนด์ซุปไก่สกัดหรือแบรนด์

จินเซนโนไซด์ โปร เครื่องดื่มโสมสกัดเข้มข้นที่

อุดมไปด้วยวิตามินบี, จ้องหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพ์มากขึ้น, เครียดสะสม ควรหา

กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจหรือปรึกษาจิตแพทย์ และปล่อยปละละเลยการดูแลตนเอง แนะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. อาหาร ออกกำาลังกาย และอารมณ์

ทำาแผนเลิกบุหรี่ 50 เขตในกรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพ

สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดินหน้าโครงการ “กรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควัน

บุหรี่” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหมุนเวียน 6 กลุ่มเขต จากนั้นจะรวบรวมผลนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ กทม. พัฒนาเป็นแผนของ กทม.  ให้เป็นต้นแบบของ

มหานครไร้ควันบุหรี่ในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป กิจกรรมมีการบรรยายให้ความ

รู้ความเข้าใจต่อพิษภัยยาสูบ การช่วยเลิกยาสูบ การรักษาผู้ติดยาสูบ การเฝ้าระวังตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และร่วมกันจัดทำาแผนปฏิบัติการลด ละ เลิกยาสูบ

หรือบุหรี่ของเขตแต่ละเขต 

รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ลดขยะต้นทาง

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำานักสิ่งแวดล้อมให้ความ

สำาคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการจัดหาระบบ

การกำาจัดขยะที่เหมาะสม รวมถึงจัดหารถเก็บขนมูลฝอย 

เครื่องจักรขนาดใหญ่ และการก่อสร้างโรงงานกำาจัดขยะ 

เน้นการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้

ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร มีการคัดแยกขยะนำามา

ใช้ประโยชน์ที่ต้นทาง ร่วมกับภาคเอกชนหลายกลุ่มพัฒนา

ต้นแบบการจัดการขยะแยกประเภทในอาคารประเภทต่างๆ รวมถึงการจัดการขยะในการ

จัดงานต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและเศษอาหาร เพื่อให้

ประชาชนผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อกันได้ โดยตรง แยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น 

เสนอลดค่าโดยสารขนส่งมวลชนแก้อุบัติเหตุ

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที ่15 กลุ่มเยาวชนมีข้อ

เสนอเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน คือ ส่งเสริมให้มีหลักสูตรหรือพัฒนาชุด

การเรียนรู้ในระบบการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เร่งรัดบังคับ

ใช้กฎหมาย กำาหนดมาตรฐานยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้ติดตั้งอุปกรณ์ลด

ความเสี่ยงของอุบัติเหตุ, กำากับดูแล และส่งเสริมสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ ลดเนื้อหาโฆษณา

ความแรงเครื่องยนต์, ส่งเสริมให้เกิดทางเลือกอื่นในการเดินทาง ลดอัตราค่าโดยสารของ

รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับรายได้ ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ สถาบัน

การศึกษาส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่ ซึ่ง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับข้อ

เสนอนำาไปหารือและดำาเนินการต่อไป

หนุน จ.นนทบุรีปลูกทุเรียนเพิ่ม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กล่าวว่า ทุเรียนนนทบุรีมีชื่อเสียง 

เป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของไทย เช่น หมอน

ทอง ก้านยาว ชะนี กระดุม กำาปั่น สาว

น้อย กบ ปัจจุบันเกษตรกรปลูกและฟื้นฟูสวน

ทุเรียนใหม ่ทำาให้มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 2,280 ไร่ กระทรวงจะส่งเสริมให้พื้นที่ จ.นนทบุรี มี

การปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทุเรียนเป็นพืชให้ผล

ตอบแทนต่อไร่สูงที่สุด เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า มูลค่าการส่ง

ออกทุเรียนจะสามารถเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพราะมีผลผลิตต่อเนื่อง.

ส

“ผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานรจะมีไข้  ปวดหัว ปวดหลัง ปวด

กล้ามเนื้อ ต่อมน้ำาเหลืองโต ร่วมกับมีประวัติเดินทางจากประเทศที่

มีการระบาดในประเทศ หรือไปร่วมกิจกรรมที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 

หรือเป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ป่ามาจากทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงแพร่

เชื้อ หรือมีตุ่มนูนชัดเจน มีประวัติเชื่อมโยงการระบาด จะใช้เป็น

หลักแนวทางเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการขอให้แสดงตนเพื่อพบแพทย์” 

นพ.จักรรัฐย้ำามาตรการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงของไทย   

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา และ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า โรคฝีดาษลิงเป็นโรค

เก่า เกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ตระกูลฟันแทะ อย่างกระรอก 

กระต่าย หนู และสัตว์ตระกูลลิง พบในแอฟริกากลางและ            

‘ฝีดาษลิง’สัญญาณภัยเสี่ยงโรคระบาด 
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • นายกรวีร์ ปริศนานันท

กุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยลีก จำากัด ขอบคุณแฟนบอล

ชาวศรีสะเกษและแฟนบอลไทยที่ร่วม

เข้าไปให้กำาลังใจทัพช้างศึกในเกมอุ่น

เครื่องฟีฟ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรนด์ลี 

เอ แมตช์ โดยทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติ

เติร์กเมนิสถานไปได้ 1-0 พร้อมทิ้งท้าย

ว่าบรรยากาศแบบนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

แน่นอน

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษา

การประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ไทยลีก จำากัด กล่าวว่า “ผมกลับจาก

ศรีสะเกษด้วยหัวใจที่พองโตอย่างยิ่ง ผม

สัมผัสได้ถึงความสุขของชาวศรีสะเกษ

ที่แสดงออกผ่านพลังของแฟนบอล ที่

พร้อมใจกันใส่เสื้อสีน้ำาเงินมาเชียร์ช้างศึก 

ทีมชาติไทย มากกว่า 16,000 คน แน่น

เต็มสนาม”

“ผมได้เห็นแฟนบอลนับหมื่นคนที่

ยังคงไม่ลุกออกจากสนามเพื่อรอปรบมือ

ขอบคุณให้กำาลังใจนักฟุตบอลรอบสนาม 

ภาพของแฟนบอลนับพันคนที่มารอส่ง

นักกีฬาขึ้นรถบัสออกจากสนาม นี่คือ

ความสุขและความประทับใจที่ “คิดถึง” 

เพราะไม่ได้เห็นมานานหลายปีมาก”

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยลีก ยังกล่าวต่ออีกว่า “คำาที่

บางคนพูดว่า บอล

ไทยไม่มีใครดู วันนี้

ชาวศรีสะเกษพิสูจน์

ให้คนทั้งประเทศ

เห็นแล้วว่า มัน

ไม่จริง ความเชื่อ   

ของผมก็บอกว่า มัน

ไม่จริง คำาถามคือ

เราจัดที่ไหน และ

แฟนบอลเขามี

โอกาสที่จะได้ดูหรือ

ไม่”

“ผมกราบ

ขอบคุณท่านนายก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่

รับฟังข้อเสนอและตกลงที่จะยกทัพนำา

ช้างศึกออกไปรบนอกเมืองหลวง” นาย 

กรวีร์กล่าว

“ผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยอีกหลาย

ล้านคนในต่างจังหวัดเฝ้ารอโอกาสที่

จะได้ต้อนรับช้างศึก ทัพนักเตะทีมชาติ

ไทย อย่างน้อยตอนนี้ความฝันของชาว

ศรีสะเกษที่รอคอยมานานแสนนานก็

กลายเป็นความจริง”

“นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมา แต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่ครั้ง

สุดท้ายแน่นอน ขอบคุณชาวศรีสะเกษ 

เฮาจังพ้อกันใหม่ ขอบคุณหลายเด้อ ว่า

แต่ครั้งต่อไปที่ไหนดี” นายกรวีร์กล่าวใน

ที่สุด

ในส่วนของผลการแข่งขันนั้น “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย เอาชนะทีมชาติเติร์กเม

นิสถานไป 1-0 ในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง

ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จากประตูชัยช่วง

ท้ายเกมของ อดิศักดิ์ ไกรษร เป็นการ 

ปั่นโค้งเสียบมุมอย่างงดงามในนาที       

ที่ 88 

หลังจบเกม มาโน โพลกิง หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า “ครั้งนี้

หลายคนเพิ่งเข้ามาใหม่ ก็ต้องเน้นเรื่อง

ระบบที่เราต้องการให้พวกเขาเล่นตาม

แนวทางของทีม อย่าง ศุภนันท์ บุรีรัตน์, 

ชญาวัต ศรีนาวงษ์, พิชา อุทรา ที่ได้เล่น

ตำาแหน่งที่เขาเล่นกับเมืองทองฯ ในแนว

รุก ซึ่งทำาผลงานได้ดี เราพยายามให้พวก

เขาเล่นเข้ากับระบบมากที่สุด ไม่ว่าใครลง

มาต้องเล่นให้เข้าระบบ ซึ่งพวกเขาก็ทำาได้

ดีเป็นที่น่าพอใจ”

“สิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดคือเราขาด

ผู้เล่นตัวหลักเยอะมากที่เจ็บถึง 7 คน ยัง

ไม่รวมผู้เล่นที่ปล่อยไปเล่นกับยู-23 และ

ไม่มีนักเตะจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ดังนั้นสิ่ง

ที่น่าภูมิใจคือนักเตะที่ผมเรียกมาทั้งหมด 

พวกเขาทำางานอย่างหนัก และสามารถ

เล่นเข้าระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ” 

สำาหรับ ทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่อง

อีกนัด พบกับทีมชาติบาห์เรน ที่บีจี สเต

เดียม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 

19.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี  

ช่อง 32 และเอไอเอส เพลย์.

ยัน‘ช้างศึก’ออกรบนอกเมืองหลวงอีกแน่

ปทุมธานี • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2565 ณ ห้องแถลงข่าว สนามบี

จี สเตเดียม ปทุมธานี สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอ                 

เตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด จัดงาน

แถลงข่าวฟุตบอลรายการรีโว่ ลีก

คัพ นัดชิงชนะเลิศขึ้น ท่ามกลาง

สื่อมวลชนและตัวแทนของทั้ง 2 ทีม

ที่ผ่านเข้าสู่รอบชี้ชะตา ได้แก่ พีที 

ประจวบ เอฟซี และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

การแข่งขันฟุตบอลรายการรี

โว่ ลีกคัพ 2021/22 ถือเป็นรายการ

ฟุตบอลถ้วยอีกรายการของไทย โดย

ทีมชนะเลิศจะคว้ารางวัล 5,000,000 

บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ และทีมรอง

ชนะเลิศรับเงินรางวัล  1,000,000 

บาท พร้อมกันนี้ยังมีการสนับสนุนค่า

เดินทางให้ทีมเยือนทุกทีมตั้งแต่รอบ

คัดเลือกถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมละ 

50,000 บาทอีกด้วย

ภายในงานมีนักกีฬาจากทั้ง 2 

สโมสรและตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าว

ความพร้อมในนัดชิงชนะเลิศ โดย

ทีมพีที ประจวบ เอฟซี มี นิรุจน์                    

สุระเสียง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และอนาวิน 

จูจีน เข้าร่วมงาน ขณะที่ บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ได้ สมาพล ผลบุตร ผู้อำานวย

การสายงานฟุตบอล และศุภชัย 

ใจเด็ด นั่งโต๊ะแถลง

ตัวแทนจากพีที ประจวบ เอฟซี 

อย่างนิรุจน์ สุระเสียง กล่าวว่า “เรา

พร้อมเต็มที่ครับ ต้องขอบคุณบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ที่ช่วยจุดกระแสฟุตบอลไทย 

เกมวันพรุ่งนี้ เราจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพื่อเดินหน้าคว้า 3 แชมป์ให้ได้ใน

วันพรุ่งนี้ครับ  รับรองว่าจะเป็นเกม

ส่งท้ายฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด อย่างแน่นอนครับ”

สำาหรับพีที ประจวบ เอฟซี เพิ่ง

เอาชนะชลบุรี เอฟซี ในรอบรองชนะ

เลิศมาได้ 1-0 ขณะที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

เฉือนลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ดได้ 1-0 

ในรอบตัดเชือกเช่นเดียวกัน โดยการ

แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศหากเสมอใน

เวลา 90 นาทีจะต้องต่อเวลาพิเศษ

ครึ่งละ 15 นาที หากยังทำาอะไรกันไม่

ได้จะต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุด

โทษเพื่อหาผู้ชนะเลิศในรายการนี้

ฟุตบอลรายการรีโว่ ลีกคัพ นัด

ชิงชนะเลิศระหว่าง พีที ประจวบ 

เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะ

ระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 

พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ 

สนามบีจี สเตเดียม ปทุมธานี.

และขอแสดงความยินดีกับ 2 แชมป์ที่ได้

ในฤดูกาลนี้ แต่คราวนี้ พีที ประจวบฯ จะ

ขอเป็นเจ้าของถ้วยรีโว่ ลีกคัพเอง และขอ

ให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆ เพราะ

ประจวบจะสู้อย่างเต็มที่ในสมศักดิ์ศรีของ

เราครับ”

ด้าน อนาวิน จูจีน แข้งตัวแทนทัพ

ต่อพิฆาต กล่าวถึงความพร้อมก่อนเริ่ม

เกมว่า “ประจวบเราก็พร้อมเต็มที่ครับ 

เราสู้กันมาในทุกรอบด้วยศักยภาพของ

ทีมและพลังใจที่ดี ในแมตช์ชิงชนะเลิศจะ

เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะทำาให้สำาเร็จครับ”

ขณะท่ี สมาพร ผลบุตร ผู้อำานวยการ

สายงานฟุตบอลของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าว

ว่า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้ังใจจะมาทวงแชมป์

คืนจากปี 2019 ท่ีเราแพ้จุดโทษในปีน้ัน วันน้ี

บุรีรัมย์จะมาเอาคืนแบบทบต้นทบดอกค่ะ”

ขณะที่ ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้า

ปราสาทสายฟ้าที่เข้าเป็นตัวแทนแถลง

ข่าว กล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ร่วมทีม

ทุกคนพร้อมเต็ม 100% ที่จะลงเล่นใน

บัตเลอร์พาฮีตอัดเซลติกส์ไปตัดสินเกม7

นิวยอร์ก • จิมมี บัตเลอร์ ทำา 47 คะ 

แนน มากที่สุดในอาชีพ ในการเล่นรอบ

เพลย์ออฟ พาไมอามี ฮีต ยืดซีรีส์ชิง

แชมป์สายไปจนถึงเกมตัดสินในเกมที่ 7 

หลังบุกมาชนะบอสตัน เซลติกส์ 111-103 

ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อ

วันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

จากชัยชนะส่งผลให้ไมอามี ฮีต ไล่

ตีเสมอซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกมในรอบชิง

แชมป์สายอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ 3-3 

ต้องไปตัดสินในเกมที่ 7 ที่ไมอามี ในวัน

อาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา 

หรือตรงกับเช้าวันจันทร์ตามเวลาใน

ประเทศไทย

“พวกเราต่างรู้ดีว่าพวกเรามีความ

สามารถและศักยภาพแค่ไหน ตอนนี้พวก

เราสามารถกลับไปอยูในสถานการณ์ที่

ควรจะเป็น และต้องชนะในเกมที่ 7”  บัต

9 รีบาวด์, 8 แอสซิสต์, 4 สตีล และ 1 

บล็อก

“จิมมีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน

การแข่งขันของเขาในเกมคืนนี้”  อีริก    

สโปลสตรา หัวหน้าโค้ชของไมอามี ฮีต 

กล่าว “และที่สำาคัญคือเจตจำานงที่จะไม่

ยอมให้ทีมเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้”

“เพื่อนร่วมทีมของผมต่างมีความเชื่อ

ม่ันในตัวผมเป็นอย่างมาก โค้ชของผมก็เชื่อ

ม่ันในตัวผม” บัตเลอร์กล่าว “พวกเขาทำาให้

ผมลงไปเล่นบาสเกตบอลอย่างม่ันใจและถูก

ทาง และแน่นอนการทำาแต้ม”

บัตเลอร์ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บ

ที่เข่าจนสามารถลงเล่นและกด 40 แต้ม

ในเพลย์ออฟเป็นเกมที่ 4 ซึ่งต้องขอบคุณ

ข้อความจาก ดเวย์น เหวด อดีตการ์ด

ของไมอามี ฮีต ที่ส่งมาให้และเป็นแรง

บันดาลใจของบัตเลอร์

เลอร์กล่าว

“พวกเราต่างรู้ดีว่าต้องเดินทางมาที่

นี่และคว้าชัยชนะกลับไปให้ได้ และตอน

นี้พวกเราก็รู้ดีว่าจะต้องเอาชนะในเกมต่อ

ไปให้ได้ด้วย”

ผู้ชนะในเกมที่ 7 ของซีรีส์ระหว่าง 

ไมอามี ฮีต และบอสตัน เซลติกส์ จะ

เข้าไปเจอกับโกลเด้นสเตท วอริเออร์ส 

แชมป์สายตะวันตก ในซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

หรือเอ็นบีเอไฟนอลส์ ซึ่งจะเปิดฉากในวัน

พฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา 

ที่ซานฟรานซิสโก

เกมนี้ บัตเลอร์ ชูตฟิลด์ โกลลงไป 

16 จากความพยายามทั้งหมด 29 ครั้ง 

เป็นการส่องจากระยะ 3 แต้มลงไป 4 

จากความพยายาม 8 ครั้ง รวมถึงการ

ยิงโทษลงไปทั้งหมด 11 ครั้งใน 46 นาที

ของเขาในสนาม นอกจากนั้นยังได้ไปอีก 

“เขาบอกว่าผมสามารถทำาได้” บัต

เลอร์กล่าว “เข่าอาจจะมีปัญหาบ้าง

แต่ไม่มีใครสนใจ ออกไปเล่นและสร้าง

ตำานานของคุณต่อไป ซึ่งข้อความเหล่านั้น

มีความหมายสำาหรับผมเป็นอย่างมาก”

ไมอามี ฮีต กำาลังลุ้นจะเข้าซีรีส์ชิง

ชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนอลส์เป็นสมัยที่ 2 ใน

รอบ 3 ฤดูกาล โดยเมื่อปี 2020 พวกเขา

เข้าไปแพ้ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส ส่วน

แชมป์เอ็นบีเอครั้งหลังสุดของพวกเขาเกิด

ขึ้นเมื่อปี 2013

ส่วน บอสตัน เซลติกส์ กำาลังลุ้นเข้า

เอ็นบีเอไฟนอลส์เป็นคร้ังแรกนับต้ังแต่เข้า

ไปแพ้ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส เมื่อปี 2010 

โดยเซลติกส์ไม่สามารถคว้าแชมป์เอ็นบีเอ

มาครองได้เลยต้ังแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

ผลงานของผู้เล่นเซลติกส์ในเกม

นี้ เจย์สัน เททัม ทำาไป 30 คะแนน มาก

ที่สุดของทีม ขณะที่ เดอร์ริก ไวต์ ลุกจาก

ม้านั่งสำารองมาทำาไป 22 คะแนน และ

เจย์เลน บราวน์ ได้ไป 20 คะแนน.

ประจวบพร้อมฟัดปราสาท สายฟ้าชิงลีกคัพ

ต้องเล่นเกมตัดสิน • จิมมี บัตเลอร์ (ขวา) ผู้เล่นของไมอามี ฮีต ในจังหวะชูตในเกมที่ 

6 ของซีรีส์ชิงแชมป์ฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่ ทีดี การ์เด้น ในบอสตัน ซึ่งไมอามีบุก

มาชนะไป 111-103 ทำาให้คะแนนซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกมเสมอกัน 3-3.
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10 บันเทิง

ผลอแผล็บเดียว เวลาผ่านไปออกจะรวดเร็วสำาหรับผู้เขียน 

กับงานที่ทำาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ครบ 30 ปีพอดี เขียนคอลัมน์

เรื่องเพลงสากล เรื่องหนัง ปี 1992-1996 เขียนประจำา

ทุกวันอาทิตย์ในหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ จากนั้น ปี 1996 ถึง

ปัจจุบัน เขียนประจำาที่ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทุกวันอาทิตย์เช่น

กัน จำาได้ว่ามีอยู่แค่สองครั้งที่ติดธุระส่วนตัว ไม่สามารถส่งต้นฉบับ

ทัน เลยต้องนำาบทความอื่นมาลง

แทน ผู้เขียนนั้นเป็นเด็กรุ่น Baby 

boom เกิดหลังสงครามโลกยุติ

ไม่นาน ได้เห็นสิ่งสวยสดงดงาม  

ศิลปวัฒนธรรมทั้งตะวันออก

และตะวันตก  ผู้คนมีน้ำาใจ สิ่ง

ที่ฝังใจผู้เขียนตลอดเวลา คือ

เพลงสากล กับภาพยนตร์ต่าง

ประเทศโดยเฉพาะจากฮอลลี

วูด สิ่งเหล่านั้นซึมซับเข้าไปอยู่

ในสายเลือด รำาลึกถึงอยู่บ่อย

ครั้ง เดือนสิงหาคมปี 1992 เมื่อ

มีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับใหม่

วางตลาดคือ สยามโพสต์ ผู้เขียน

เห็นรูปแบบ เนื้อหาแล้วน่าสนใจ 

จากประสบการณ์ และความรู้ที่

เรามีอยู่ คิดว่าคงเป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่านหากมีโอกาสได้เขียน

ลง ขณะนั้นผู้เขียนมีงานประจำา

อยู่แล้ว เจียดเวลามาเขียน

คอลัมน์ เขียนสิ่งที่เราชอบคง

ไม่หนักหนาจนเกินไป ช่วงเวลา

นั้น ผู้เขียนเป็นกรรมการคนหนึ่งที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

แห่งประเทศไทย รู้จักกับคุณไพศาล ศรีจรัสจรรยา บรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ อดีตประธานสโมสร และผู้มีส่วนก่อ

ตั้งหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ ซึ่งอยู่ในเครือบางกอกโพสต์ แต่พิมพ์

เป็นภาษาไทย ผมบอกกับคุณไพศาลว่าผมสนใจที่จะเขียนบทความ

เรื่องเพลง เรื่องหนังให้ ไม่ทราบทางสยามโพสต์จะสนใจไหม อีก

สองวันต่อมา ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณไพศาลให้ไปพบกับคุณ

เปลว สีเงิน ซึ่งดำารงตำาแหน่งบรรณาธิการขณะนั้น 

สำานักงานสยามโพสต์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 อาคารบางกอก

โพสต์ ถนน ณ ระนอง คลองเตย ทันทีที่ผมก้าวเท้าไปในบริเวณ

ชั้น 7 สถานที่ทำางานครอบคลุมทั้งชั้น มีคนทำางานทั้งนักข่าวและ

ตำาแหน่งอื่นเต็มไปหมด มองดูคล้ายกับที่ทำางานหนังสือพิมพ์วอ

Emmanuel, Jeff 

Lorber, Joe Louis 

Walker, Courtney 

Pine, Art Porter 

Dave Valentin, 

Acoustic Alchemy 

รวมทั้งเบนนี คาร์

เตอร์ ซึ่งเปิดการ

แสดงต่างหากที่หอ

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ     

มันเป็นคอนเสิร์ต

แจ๊สครั้งสำาคัญที่สุด

ในเมืองไทยก็ว่าได้ 

เทศกาลครั้งสำาคัญ

อีกเทศกาลหนึ่งที่

ผู้เขียนไปทำาข่าว

ชื่อ เทศกาลดนตรี

เกาะสมุย จัดบน

เกาะสมุยในปี 2005 คนจัดเป็นคนอังกฤษที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะสมุย 

เขาลงทุนเลือกสรรค์ศิลปินในระดับตำานานมาแสดง อย่างเช่น 

เจอร์รี ลี เลวิส, ไอค์ เทอร์เนอร์, Jools Holland, Canned Heat, 

The Wailers, UB40 ผู้เขียนได้เจอศิลปินทุกคนที่เต็นท์พักนักแสดง 

คนไทยน้อยคนท่ีจะได้เจอ พูดคุย ถ่ายรูปร่วมกับเจอร์รี ลี เลวิส          

สองเทศกาลนี้ถือเป็น

ไฮไลต์การทำางาน

สำาหรับผู้เขียน

ด้วยวัยวุฒิ

และคุณวุฒิ หากมี

ศิลปินระดับตำานาน 

ทางผู้จัดคอนเสิร์ต

มักติดต่อผู้เขียนไป

สัมภาษณ์ อย่างเช่น             

คลิฟ ริชาร์ด, แอนดี 

วิลเลียมส์, โทนี เบน

เนตต์,จอห์นนี ทิลลอต

ซัน, ไบรอัน เฟอร์รี, 

จอร์จ เบนสัน ส่วน

ใหญ่ผู้เขียนใช้เวลา

สัมภาษณ์ไม่ต่ำากว่า

คนละคร่ึงช่ัวโมง ถ้า

ถามผู้เขียนว่าเคยได้รับเชิญไปทำาข่าวศิลปินในต่างประเทศบ้าง

ไหม ต้องตอบว่าไม่เคย เพราะผู้เขียนอยู่หนังสือพิมพ์ฉบับเล็ก พี

อาร์และผู้จัดการค่ายเพลงจะเลือกนักข่าวจากหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารท่ีทำายอดขายสูงมากกว่า ผู้จัดการค่ายเพลงแต่ละคนอายุ

น้อย มาจากคนที่มีประสบการณ์ทำางานด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

มาก่อน ไม่มีประเภท Music man เลย พวกเขาสามารถทำายอด

ขาย ตัวเลขสูง ทางต่างประเทศก็พอใจ นักข่าวหลายคนที่ทำา

ข่าวเรื่องดนตรีปัจจุบันหลายคนหันไปประกอบอาชีพอื่น  หลาย

คนเสียชีวิตไป อย่างเช่น ราเชล สิกขารา ซึ่งเขียนเรื่องดนตรี

มาตั้งแต่ครั้งไอเอสซองฮิต ก็เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน 

นอกจากเขียนเรื่องดนตรี เพลง ผู้เขียนยังเขียนบทความ

ด้านภาพยนตร์ ทั้งสัมภาษณ์ดาราภาพยนตร์ ผู้กำากับ ที่แวะมา

ถ่ายทำาภาพยนตร์ในไทย หลายคนมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์

กรุงเทพฯ อาทิ โอลิเวอร์ สโตน, แคทเธอรีน เดอเนิฟ, ซูซาน

นาห์ ยอร์ก, จอห์น เฮิร์ต โรงแรมโอเรียนเต็ล เป็นสถานที่พักซึ่ง

ชิงตันโพสต์ในหนัง All the president’s men ผมเล่าคุณสมบัติใน

ตัว และความปรารถนาที่จะมาร่วมงานเขียนคอลัมน์ให้ คุณเปลว

นั้นไม่ใช้เวลาคิดนาน ตอบรับด้วยความยินดี ให้ส่งต้นฉบับมาเลย 

บทความชิ้นแรกที่ผมเขียนภายใต้คอลัมน์ เพลงสากลในอดีต เกี่ยว

กับวิวัฒนาการแผ่นเสียงจากแผ่นครั่งมาถึงแผ่นไวนิล ลงฉบับ

อาทิตย์ที่สองของเดือนกันยายนปี 1992 นั่นเป็นจุดเริ่มต้นงานคอ

ลัมนิสต์ของผม ผู้เขียนไม่ได้แวะไปที่

สำานักงานบ่อยครั้งนัก เพราะจะใช้วิธี

แฟกซ์ต้นฉบับไปที่แผนกบันเทิง หาก

แวะไปที่สำานักงาน ผู้เขียนมักแวะไป

คุยกับคุณเปลวและนักข่าวที่แผนก

บันเทิง เท่าที่จำาได้ ผู้ชายมี เหน่ง เสีย

ชีวิตไปแล้วหลายปี หัวหน้าแผนกคือ 

อ้วน อรชร ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน 

นอกนั้นเป็นนักข่าวสาวล้วน มี จุ๋ม 

กบ อ้อย แจ้ ปัจจุบันบางคนยังทำางาน

ด้านสื่ออยู่  

ผู้เขียนเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่ง 

ชอบออกสนาม หากมีศิลปินนักร้อง

นักแสดงที่น่าสนใจ ผู้เขียนจะไปที่

นั่น อย่างเช่นในปี 1994 เมื่อจอห์น 

เดนเวอร์ ได้รับเกียรติเชิญไปเปิด

ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ผู้เขียนจะ

แวะไปทำาข่าว พบปะ ทักทาย แล้ว

นำามาเขียน สิ่งที่ไม่ลืมคือนำาปกแผ่น

เสียงจำานวนหนึ่งไปให้เซ็นเป็นที่ระลึก 

จอห์น เดนเวอร์ เสียชีวิตมาแล้ว

หลายปี ลายเซ็นของเขากลายเป็น

สิ่งมีค่าสำาหรับหลายๆ คน เป็นที่น่าสังเกตในวันนั้นมีนักข่าวไม่ถึง

สามคนที่มาทำาข่าว นอกนั้นมีแต่ช่างภาพ พอตกกลางคืนจอห์น 

เดนเวอร์ มีคิวแสดงคอนเสิร์ตที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งผู้

เขียนไม่พลาดอยู่แล้ว

ในปี 1996 เมื่อ นสพ.สยามโพสต์ถูกนายทุนคนใหม่ซื้อไป

บริหาร คุณเปลว สีเงิน ออกมาตั้งไทยโพสต์ ผู้เขียนรวมทั้งนักข่าว

บางคนตามมาอยู่ด้วย ผู้เขียนมีหน้าที่เขียนคอลัมน์และบทความ

เกี่ยวกับเพลงและภาพยนตร์เหมือนเดิม ระหว่างวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน 1996 เกิดปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีแจ๊สครั้งสำาคัญ

ที่สุดของเมืองไทยชื่อ Thailand International Jazz Festival จัดบน

เวทีกลางแจ้งที่สวนอัมพร โดยมีศิลปินนานาชาติรวม 38 วง มา

เปิดการแสดง อาทิ David Sanborn, Sergio Mendes, Tommy 

บรรดานักร้อง นักแสดงมักจะแวะมาพักที่นี่ หลายคนอนุญาตให้ทำา

ข่าว สัมภาษณ์ อย่างเช่น วิลเลียม เฮิร์ต หรือเลนาร์ด ไวท์ติง นัก

เขียนอย่าง วิลเลียม ดัลริมเปิล นักร้องอย่าง จอห์นนี ทิลลอตซัน 

นักแต่งเพลงอย่าง มัวริส จาร์ร ผู้เขียนก็มาสัมภาษณ์ที่นี่ เทศกาล

ภาพยนตร์ในต่างประเทศ ถือเป็น

ประสบการณ์มีค่าสำาหรับคนเขียน

บทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ บาง

เทศกาลเขาจะเชิญแบบชนิดออก

ค่าใช้จ่ายให้หมด บางแห่งเอื้อเฟื้อ

ที่พัก บางแห่งต้องควักกระเป๋า

ออกเอง ผู้เขียนโชคดีที่มีโอกาส

ไปมาหลายเทศกาล อาทิ คานส์                  

เวนิส มุมไบ เมลเบิร์น โรม 

โตเกียว เทสซาโลนิกี ทุกครั้งมัก

เจอทั้งผู้กำากับและดาราภาพยนตร์

คนโปรด ซึ่งส่วนใหญ่งานของเขา

ผ่านเข้ามาในช่วงต่างๆ ในชีวิต

ของผู้เขียน การที่ได้มีโอกาสพูด

คุย แลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายรูป

เป็นที่ระลึก ถือว่าเป็นสิ่งมีค่า 

บางคนเจอครั้งเดียว ไม่นานก็เสีย

ชีวิตแล้ว  

มาถึงวันนี้ มองย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน หลายสิ่งหลาย

อย่างปรับเปลี่ยนไปกับกาลเวลา สื่อสิ่งพิมพ์ลดความสำาคัญลง โลก

โซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มความสำาคัญขึ้น ปริมาณผลิตซีดีลดน้อยลง 

ส่วนใหญ่จะให้ดาวน์ โหลดมากกว่า ผู้เขียนแทบจะไม่ได้ซื้อซีดีแผ่น

ใหม่ หรือออกไปดูคอนเสิร์ตในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด เพราะ

ไม่มีวงไหนที่น่าสนใจที่จะกระตุ้นให้เราออกจากบ้าน ศิลปินร่วม

สมัยต่างล้มหายตายจากไปเกือบหมด เทศกาลจาวาแจ๊สที่จัดที่

จาการ์ตาในอดีต มีศิลปินที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์มาแสดง 

ผู้เขียนไปหลายคร้ัง ปัจจุบันหาเป็นเช่นน้ันไม่ บ้านเราก็เช่นกัน จะหา

ท่ีพักผ่อนฟังเพลงถูกใจยังยากเลย หรือจะไปดูหนังตามโรงภาพยนตร์ 

หลายคนยังกลัวติดโควิด หาดีวีดีมาดูท่ีบ้านจะดีกว่า ผู้เขียนว่าทำาวัน

น้ีให้ดีท่ีสุดก็แล้วกัน แล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ.

RRR หรือ Triple R หนังตอลลี

วูดที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น วัด

จากรายได้หลังจากเข้าโรงทั้งในและ

นอกบ้านเกิด พูดง่ายๆ ทั่วโลก ทำาเงิน

ไปแล้วกว่า 150 ล้านดอลลาร์ และเป็น

ลำาดับที่สองหนังอินเดียทำาเงินสูงสุดใน

อเมริกาเหนือ มิใช่หนังชีวิตนักลงทุน 

เพราะไม่ได้มาจาก Risk/Reward/ 

Ratio การประเมินผลตอบแทนหรือ

กำาไรจากความเสี่ยงหากขาดทุน แต่สาม 

อาร์ที่มาจาก  Rise - Roar -  Revolt 

เป็นแอกชันที่ว่าด้วยชีวิตนักปฏิวัติ 

รู้เอาไว้คุย...ชื่อหนังเปลี่ยนจาก

ชื่อแรก ชื่อเล่นที่ได้มาจากอักษรตัวแรก

ของนามสกุลของผู้กำากับและดารานำา  

Rajamouli - เอส.เอส. ราจามูลี,   Ram 

Charan - ราม จรัญ,  Rama Rao - 

เอ็น.ที. รามา ราว จูเนียร์ เปลี่ยนเป็น 

Rise - Roar - Revolt เพื่อให้เข้ากับ

เนื้อหา ที่ว่าด้วยวีรกรรม อัลลูรี สิทา

รามา ราจู - วีรบุรุษแห่งป่า (Manyam 

พี่เลโกลัส จาก Lord of the Rings แต่หาก

เป็นคอหนังภารตะ น่าจะนึกถึงอรชุน จาก

มหาภารตะ และฉากแอกชันองก์สุดท้ายใน

ป่ายังมีความละม้าย

คล้าย Rambo ขณะ

ที่ฉากจุดเริ่มต้นมิตร 

ภาพ ช่วยเด็กบน

สะพาน คนหนึ่งควบ

มอเตอร์ไซค์ คนหนึ่ง

ควบม้า เล่นใหญ่

สไตล์หนังซูเปอร์

ฮีโร่มาร์เวล เทคนิค

พิเศษไม่เนี้ยบไม่

เนียนเท่า แต่ได้ใจ

กับความเวอร์วังตาม

ขนบแอกชันภารตะ  

ตัวละครอิง

จากสองนักปฏิวัติที่ไม่เคยพบหน้ากันใน

ชีวิตจริง ผสมกับสองตัวละครจากสองมหา

กาพย์ได้อย่างลงตัว ราม จรัญ รับบทเป็น 

ราม ราจู ไม่ต้องตีความ เพราะชื่อชัดว่าอิง

จากพระราม พระเอกในรามายณะ ส่วน 

ภีม โกมาราม ของ เอ็น.ที. รามา ราว จู

เนียร์ ที่ข้อมูลบอกว่ามาจากภีมะ ในมหา

ภารตะ ซึ่งบทหนังเฉลี่ยได้เสมอกันแบบ

หารกันคนละครึ่ง มีช่วงโชว์เดียว โชว์คู่ 

ทั้งลีลาบู๊-เริงระบำา และเช่นเดียวกับฉาก

บู๊ ฉากเต้นระบำาจัดใหญ่ ช่วยให้ผู้ชมได้

พักเหนื่อยจากฉากบู๊และฉากเต้นรำา นาอา

ตู นาตู ถ่ายทำาในเคียฟ ที่เป็นสมรภูมิใน

ยูเครน 

Veerudu - Hero of the Jungle) 

และโคมาราม ภีม เจ้าของสโลแกน 

น้ำา-ป่า-แผ่นดิน  (Jal, Jangal, 

Zameen-Water, Forest, Land) ที่ได้

ตำาแหน่งเทพจากการปกป้องสิทธิใน

ป่าของชาวบ้าน สองนักปฏิวัติผู้นำา

การต่อต้านอังกฤษที่ปกครองอินเดีย    

เปิดเรื่องด้วยนำาเราย้อนไปปี 1920  

แล้วเข้าสู่เรื่องที่อิงจากรามายณะ การ

ลักพาตัวนางสีดา มาเป็นพล็อต ส่วนการ

เล่าเรื่องมาแบบแบ่งเป็นสามตอน และเช่น

เดียวกับ Everything -  Everywhere - All 

At Once ไล่เป็นลำาดับตามชื่อเรื่อง เริ่มจาก 

Rise แปรการลักพาตัวสีดา มาการพราก

เด็กหญิงชาวป่า มัลลี จากอ้อมอกแม่มา

เป็นของเล่น ของท่านหญิงสก็อต ภรรยา 

สก็อตต์ บักซ์ตัน ผู้สำาเร็จราชการอังกฤษ  

ภีมได้รับมอบหมายให้พามัลลี กลับบ้าน 

เพราะถูกขึ้นบัญชีดำาในฐานะกบฏ จึงเข้า

เมืองเดลีในฐานะอักห์ทาร์ ช่างซ่อมรถ แล้ว

เส้นทางชีวิตก็นำามาพบ ราม ราจู ตำารวจ

ผู้สร้างผลงาน ไล่ล่ากบฏภีม เพื่อไต่เต้าสู่

การเป็นเจ้าหน้าที่กองกำาลังพิเศษอังกฤษ 

พฤติกรรมร่วมด้วยช่วยกันในปฏิบัติการชีวิต

เด็กชายจากอุบัติเหตุสะพานถล่ม ทำาให้ทั้ง

สองกลายมาเป็นสหายสนิท  

เพลินบนถนนมิตรภาพมาพอสมควร  

ก็เข้าสู่องก์สอง  Roar การเผยความลับ 

วาระซ่อนเร้นที่ปกปิดจากกันและกัน ที่

แปรสหายเป็นศัตรูประหัตประหารกัน แต่

เคลียร์ใจกันได้ กลับเป็นสหาย แล้วเข้า

สู่องก์สุดท้าย Revolt สองสหายสายกบฏ 

ร่วมมือร่วมใจลุยเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่

กดขี่ข่มเหง 

จากใบปิดและตัวอย่าง จัดเต็ม

สำาหรับฉากแอกชัน เวอร์วังอลังการตาม

สไตล์หนังอินเดีย และสองนักแสดงนำา ราม 

จรัญ - เอ็น.ที. รามา ราว จูเนียร์ แถวหน้า

ในวงการแอกชันตอลลีวูด ทำาหน้าที่ของตัว

เองได้เป็นอย่างดี ด้วยลีลาการต่อสู้แบบ

แอกชันหนังจอห์น วู ที่กลายเป็นต้นฉบับ

หนังแอกชันทั่วโลก ไม่ได้ใช้อาวุธทันสมัย

อย่างปืน แต่ยังมีอาวุธโบราณ หอก และ

ธนู ลีลาการยิงธนู เด็กรุ่นใหม่น่าจะนึกถึง

เสริม

ทีม ให้สีสันกับ

เรื่องคือ คุณ

น้องคังคุไบ อา

เลีย บาตต์ รับ

บทเป็นคู่หมั้น

ของราม แน่นอน

มีเวลาโชว์เสียง 

โชว์เต้น  เน้นๆ 

เนื้อๆ ทั้งเสียง

และท่วงท่าของ

ทั้งสามอยู่ใน

เพลงปิดท้าย 

ดารา

ฝรั่ง เรย์ สตีเวน

สัน - อลีสัน ดูดี 

เป็นสามีภรรยา

ผู้สำาเร็จราชการ 

เป็นมารร้าย

ด้วยพฤติกรรม

เจ้าอาณานิคม โหดเหี้ยม แต่ลดความร้าย

ของอังกฤษด้วยบทเจนนิเฟอร์ ของโอลิเวีย 

มอร์ริส สาวอังกฤษใจงามที่คุณพี่ภีมหมาย

ปอง ซึ่งการจีบสาวโดยมีพี่รามเป็นกุนซือ 

ทำาให้หนังมีโหมดหวานและโหมดฮา 

วิจารณ์ฝรั่งที่ไม่อินกับรามายณะและ

มหาภารตะ บอกว่าหนังยาวสามชั่วโมงเจ็ด

นาที (บวกลบแล้วยาวกว่า The Batman 

ของแมตต์ รีฟ 10 นาที) ยำาหนังคู่หูกับหนัง

ปฏิบัติการกู้ชาติ และเรื่องราวน่าจะเปลี่ยน

ชื่อจาก สามอาร์ มาเป็นสามเอส ที่ย่อจาก 

Secret - Subterfuge - Sacrifice

สรุป... RRR / Triple R ยำาหนัง

เพลง-หนังบู๊ แอกชันระเบิดภูเขา เผา

กระท่อม ได้อย่างรสชาติที่คุ้นลิ้น ตาม

สไตล์หนังอินเดีย ส่วนสาสน์ชัดว่า 

เชิดชูวีรกรรมวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิต 

ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ 

และความสำาเร็จของหนัง แววว่า

จะมีภาคสองค่ะคุณที่รัก. 

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

RRR / Triple R

30 ปี กับงานคอลัมนิสต์

พูดคุยกับ Maynard Ferguson ถ่ายกับ จอห์นนี ทิลลอตซัน หลังคอนเสิร์ต

สัมภาษณ์สมาชิก The Bread

กับ จอห์น เดนเวอร์
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11ดวง/อาหาร

นช่วงหลังๆ นี้เริ่มมีคนกิน

เนื้อวัวมากขึ้น สังเกตได้จาก

จำานวนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

เจ้าใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะ ส่วนใหญ่จะ

เป็น “ก๋วยเตี๋ยวเรือ” ที่มีจุดเด่นตรงน้ำา

ซุปเข้มข้นด้วยการผสมเลือดสดๆ ใน

น้ำาซุปเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำาตก แต่ละร้านก็

มีสูตรเฉพาะของตัวเอง โดยอาจระบุว่า

เป็นสูตรอยุธยาบ้าง ปทุมธานีบ้าง และ

อนุสาวรีย์ชัยฯ บ้าง อีกกลุ่มที่เปิดขาย

เยอะคือ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำาแดง” ส่วน

มากเป็นสูตรคนจีนที่เชี่ยวชาญในการ

ใช้เครื่องเทศสมุนไพรยาจีนมาต้มน้ำา

ซุปและตุ๋นเนื้อจนเปื่อยนุ่ม

แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อย

แบบดั้งเดิมและหากินยากขึ้นเรื่อยๆ ก็

คือ “ลูกชิ้นน้ำาใส” ซึ่งเรื่องการทำาลูก

ชิ้นก็ต้องยกให้คนจีนแคะ ที่มีฝีมือการ

ทำาลูกชิ้นได้อร่อยกว่าลูกชิ้นสำาเร็จรูป

จากโรงงานที่ผลิตจำานวนมาก แน่นอน

ว่าลูกชิ้นโรงงานมีรสชาติเทียบไม่ได้กับ

เจ้าที่ทำาลูกชิ้นขายเองในแบบธุรกิจ

ครัวเรือน ซึ่งทำาในปริมาณจำากัด

แบบพอขาย 4-5 วัน ลูกชิ้นก็ต้อง

ใช้เนื้อล้วนๆ หรือผสมแป้งเพียงเล็ก

น้อยเท่านั้น

วันนี้ผมจะขอแนะนำาร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่านตลาดหลังแฟลต

ดินแดง ติดป้ายชื่อร้านว่า “ลูกชิ้นเนื้อ

วัวแท้ทำาเอง” และมีตัวอักษรจีนอยู่ด้าน

หลัง เจ้าของคือ ลุงยิ้ม อาย ุ73 ปี มี

เชื้อสายเป็นชาวจีนแคะที่

ไปต้ังรกรากอยู่ท่ีอำาเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ก่อนจะมา

ค้าขายลูกช้ินน้ำาใสอยู่ท่ีตลาด

ศรีดินแดงเกือบ 40 ปี สูตร

การทำาลูกช้ินก็มาจากญาติ

พ่ีน้องคนจีนแคะ และ

รักษาความอร่อยไว้ได้มา

ยาวนานจนถึงวันน้ี รส 

ชาติเก่าๆ ก็ยังไม่หายไปไหน

ที่ตั้งร้านนี้จะอยู่ริมถนนดิน 

แดง 1 จุดสังเกตอยู่ตรงข้ามร้านขายยา 

ซอยประสานสารบรรณ บริเวณนี้เป็น

แหล่งขายอาหารหลายอย่าง ป้ายบอกชื่อ

ร้านลูกชิ้นเนื้อวัวทำาเอง บ่งบอกถึงจุดเด่น

ที่เชิญชวนให้เข้าไปลองชิม ผมสั่งเส้นหมี่

แห้งกับเกาเหลาน้ำาอย่างละชาม โดยปกติ

แล้วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อจะเข้ากับเส้นหมี่

ขาวมากที่สุด ในชามมีลูกชิ้นเนื้อและลูก

ชิ้นเอ็น เนื้อสดส่วนสะโพก เนื้อเปื่อยที่ใช้

เนื้อน่องมีไขมันน้อย ผ้าขี้ริ้วและตับ ใส่

ถั่วงอกและผักบุ้งลวก โรยต้นหอม ผักชี 

กระเทียมเจียว

รสชาติน้ำาซปุเจ้าน้ีต้องบอกว่า

อร่อยจริงๆ มีท้ังความหอมและหวานตาม

ธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงเพ่ิม หรือจะใส่พริก

ป่น น้ำาตาล น้ำาปลาและน้ำาส้มพริกดองมา

ผสมกันในถ้วยเล็กๆ แล้วเอาลูกช้ินมาจ้ิมกิน 

ก็จะได้รสเปร้ียวผสานกล่ินหอมจากพริก อีก

ท้ังเพ่ิมรสชาติให้แซ่บจัดจ้านมากข้ึน

จุดเด่นคือ ลูกชิ้นเนื้อเนียนละเอียด 

นุ่มนวล ไม่เด้งแข็งเหมือนพวกลูกชิ้น

ทั่วไป โดยเลือกเฉพาะเนื้อส่วนสะโพก 

(เนื้อลูกมะพร้าว) แล่เอ็นกับพังผืดออก 

เหลือแต่เนื้อแดงล้วน แล้วนำาไปเข้าเครื่อง

ปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ผสม

แป้ง ก่อนจะปั้นเป็นลูก ต้มในน้ำาเดือด ซึ่ง

น้ำาที่ต้มลูกชิ้นนี้ก็เอาไปทำาเป็นน้ำาซุป

ก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติหอมหวาน ส่วน

เนื้อสดหั่นบางลวกสุกพอดีคำา กรอบ

หวานและไม่เหนียวหนืด

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำาใสร้านนี้มีให้

เลือกทั้งเนื้อและหมู แยกภาชนะใส่

ของและหม้อน้ำาซุป มีให้เลือกทั้งเส้น

หมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่และบะหมี่ ชาม

ละ 40 บาท พิเศษ 50 บาท ร้านเปิด

ทุกวัน เวลา 12.00-21.00 น. สอบถาม

เพิ่มเติม โทร.08-9036-9598.

ใ

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุน

ภาพลัคนาสถิตราศีมิถุนและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภ ระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572 (มีเดินผิดปกติ)

สรุป-เจ็ดปีมีแนวโน้มจะมีวิบัติใหญ่ในทางชีวิตอย่างไม่นึก

ฝันมาก่อน หรือมีศัตรูลับ หรืออึดอัดในบ้านหรือทางชีวิต หรือ

ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือจำากัดเสรีภาพ หรือทรยศหักหลัง 

หรือต้องไปไกล เตลิดเปิดเปิง หรือต้องปฏิวัติใหญ่รายจ่าย

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้

ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้

ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้วร้าย 

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะ คาดหมายผลได้ยาก 

ที่เกิดผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู 

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติ เพราะไม่พอใจ

ที่ราศีพฤษภนี้เป็นดินแดนความวิบัติขนาดใหญ่อย่างไม่

นึกฝันของชีวิต หรือค่าใช้จ่าย หรือการทรยศหักหลัง หรือจำากัด

เสรีภาพ จองจำา กักขังหน่วงเหนี่ยว หรือเนรเทศ หรือที่ลึกลับ 

เช่น เรือนจำา หรือโรงพยาบาล หรือการซุ่มซ่อน เช่น กิ๊ก หรือ

กบฏ หรือหลบหนี หรืออันตรายจากสัตว์ใหญ่ ของพวกท่าน (ภพ

ที่สิบสอง หรือวินาสน์ของดวงชะตา)

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลาในชีวิต

คน เพราะยังมีดาวอื่นอีกหลายดวงที่จะส่งผลต่อทุกดวงชะตานั้น 

เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้รอคอยการเกิดอยู่ เพียงแต่จะเมื่อใดและ

อย่างไรเท่านั้น คือ

-มีศัตรูลับ

-ถูกขัดขวางทรยศ หักหลังในทางชีวิตแบบไม่คาดฝัน หรือ

ไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่ หรือเกิดถ้อยคำาเสื่อมเสียชื่อเสียง มีเหตุถูก

จำากัดเสรีภาพ หรือจับกุม หรือคุมขัง หรือตั้งกรรมการสอบไม่คาด

ฝัน หรือมีเรื่องความอึดอัด หรือคับข้องใจ หรือขยับตัวไม่ออก

-อาจเป็นระยะที่ต้องไปใช้ชีวิตที่แดนไกลหรือพลัดพราก

บ้านเกิดเมืองนอน หรืออยู่ในที่ลับๆ เช่น ห้องค้นคว้าวิจัย หรือ

งานสายลับหรือสืบสวน ซุ่มซ่อน หรืออยู่ในที่คล้ายๆ จำากัด

เสรีภาพ เช่น เรือนจำา โรงพยาบาล หรือสถานที่เข้า-ออกยาก 

เช่น ค่ายทหาร หรือใช้ชีวิตอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้า เช่นเป็นหรือ

มีกิ๊ก

-พบเหตุการณ์กะทันหันในสิ่งที่เป็นความลับ 

-ระวังอันตรายจากสัตว์ใหญ่ 

-เกิดรายจ่ายหรือความเสียหายการเงินอย่างหนัก มีบ้างที่

จะร่ำารวยแบบไม่คาดฝัน

-ด้านดีคือมีสิ่ง-คนลับที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง อาจได้ โชค

จากแดนไกล หรือผู้สนับสนุนจากแดนไกลชนิดไม่คาดฝัน

5.วิธีรับมือมฤตยู ที่เกิดก็ มักจะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือ

อาเพศ นั้น ก่อนมฤตยูจรจะสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงนำา

มาก่อน จนจะเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกมาเปลี่ยนแปลงภูมิ

สิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้าง

สิ่งใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า 

แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้งคำาถาม

ว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น ทำาให้

ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งสายฟ้า

สร้างความพินาศได้ แต่หลังจาก

นั้นจะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่

มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัย

ใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของ

ความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนว

ความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.การแสดงอาการของ 

มฤตยู-เนื่องจากมฤตยูจรเดินช้า

มาก เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 

ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศีเป็นสิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคน

นั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาสเจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่อง

ให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว ยกเว้นจะอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีมิถุนเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ (ดินแดนแห่งโชค

ลาภ-ความสำาเร็จแห่งชีวิต-ลาภ)

ประมาณเกือบเจ็ดปีมาแล้ว คือระหว่างมีนาคม 

2559-กรกฎาคม 2565 หนึ่งในกลุ่มปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในชีวิต

ของพวกท่านที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันและใกล้จะจบลงแล้วคือ ได้เริ่ม

หรือทำาอาชีพพิเศษ รายได้พิเศษเพิ่มเติมจากงานหลักที่ทำาก่อน

แล้ว หรือแสวงหาเพื่อนหรือสังคมใหม่ที่แปลกไปจากที่ค้นเคย 

หรือลูกหลาน เด็กในดูแลเปลี่ยนสถานภาพ 

4.เจ็ดปีต่อจากนี้ระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 

กรกฎาคม 2572 ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนเจอผลของมฤตยูจร

เข้าเดินในราศีพฤษภ

ทัศน์ของชีวิตด้วยเรื่องเหล่านี้ ไปหมดสิ้น

อาการนี้พวกท่านจะรู้ โดยเมื่อเริ่มก่อตัว หากรู้สึกอึดอัด 

รู้สึกสว่างวาบ ว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องต่างๆ ที่ให้ความหมายไปแล้ว

ข้างต้น ให้ชิงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ หรือทันสมัยหรือล้ำาสมัย

กว่า หากพวกท่านไม่เปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยน หรือหาก

ฝืนได้พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด

6.ผลข้างเคียง-กระทบชิ่งของมฤตยูจรในราศีพฤษภในภพ

ที่ 12 ของพวกท่าน

ส่วนประกอบอื่นๆ ในชีวิตพวกท่านจะได้รับผลกระทบไป

ด้วยจากปรากฏการณ์นี้คือ หนี้สิน หรือปัญหาอุปสรรคที่ต้อง

แก้ไข บริวารทั้งหลายเหล่านั้น รวมทั้งสุขภาพอนามัย

7.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได-้ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอแตก 

ต่างกันไปตามพื้นดวงเดิม เช่น ขับรถชนคนพิการทั้งเจ้าชะตา

และประกันจ่ายแล้วถูกฟ้องต่อ หรือ ถูกฟ้องไม่คาดฝัน จู่ๆ หมาย

ศาลมาติดที่หน้าบ้านเพราะไปโพสต์ในโซเชียล หรือ เจอเรื่อง

ทุจริตในหน่วยงานไม่คาดฝันต้องไปรื้อ หรือ พบว่าลูกน้องโกงมา

ยาวนานแบบเหลือเชื่อต้องไล่ออก หรือ ถูกผู้บังคับบัญชาแกล้ง

อึดอัดมาก หรือ เกิดปัญหาการเรียนระดับสูงกะทันหัน ไปฝึกงาน

ต่างประเทศไม่ได้ หรือ ตีฝ่าความอึดอัดใจในชีวิต ไปหามิตรแดน

ไกลหรือต่างประเทศ หรือ ต้องตีฝ่าความขัดแย้งในครอบครัวที่

เกิดฟ้องร้องกันเอง หรือ อัดอัดในบ้านแบบอาเพศ หรือเดี๋ยวย้าย

ออกพอไปไม่รอดก็เดี๋ยวย้ายเข้า หรือ มีศัตรูลับในชีวิตเกิดไม่คาด

ฝัน บางคนปลวกหลายรังอยู่ในบ้าน หรือ เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย

กะทันหัน หรือ ไปทำางานต่างประเทศที่ไกลลิบหรือดูลึกลับ หรือ 

เริ่มเป็นหนี้ หรือ มีคนป่วยในบ้านให้ดูแลเจ้าชะตาจึงเหมือนถูก

จำากัดเสรีภาพ หรือ ป่วยเองต้องเข้าโรงพยาบาลชนิดไม่คาดฝัน 

จากเดิมแทบจะไม่มีอาการ หรือ ติดคุก หรือ คู่แอบปันใจมีก๊ิก หรือ 

เลือกมีก๊ิกเอง หรือ เป็นก๊ิกได้เงินมาก หรือ หลังจากยอมรับสภาพ

รักซ้อนมานานกลับถูกยุติความสัมพันธ์แบบไม่รู้เน้ือรู้ตัว ได้เงินมา

แทน แต่ชีช้ำามาก หรือ หมาป่วยใช้เงินมาก หรือ ตกม้า ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิม และ สำาคัญคือฝีมือของ

พวกท่านแต่ละคน แต่เจ็ดปีที่มฤตยูจรอยู่ที่นี่ การใช้ชีวิต คล้ายๆ 

จำาศีล-ลึกลับ-จับทางยาก น่าจะถูกโฉลกที่สุด แต่ ถ้าพวกท่านใช้

แบบนี้มาก่อนแล้วระวังพลิกผันจัด เช่น ถูกเปิด และ ต้องระวัง

ค่าใช้จ่าย หรือ การทรยศหักหลัง หรือ ถูกจำากัดเสรีภาพ ที่อาจ

จะเกิดกะทันหันด้วย.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘ลุงยิ้ม’ลูกชิ้นเนื้อน้ำ�ใสทำ�เอง

เปิดขาย40ปีตลาดศรีดินแดง



นั้น เวลาตนเลิกเรียนก็จะมาซ้อมทุกเย็น ทำาให้พบนายทหาร 2 

คน คือ พ.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ และ  พ.ท.ไพโรจน์ พานิชสมัย ซ่ึง

เป็น ทส.ของป๋า จะมาเล่นเทนนิสตอนช่วงป๋าเข้าพักในโรงแรม

“ผมมักจะหาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับป๋า เพราะท่านเป็นแบบ

อย่างของข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ไม่มีรถสปอร์ต ไม่มีบ้าน

หลังใหญ่ ซึ่งเป็นข้อดี เพราะข้าราชการไม่ใช่นักธุรกิจ ท่านจะ

เดินทางมาสงขลาบ่อยๆ ก็เลยเห็นตัวอย่าง และเป็นแรงบันดาล

ใจให้กับผมและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ  อยากเรียน 

รร.เตรียมทหาร อยากเป็นทหารเหมือนป๋า” 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า สิ่งที่ตนเห็นเป็นอันดับแรกคือ 

ท่านไม่เคยลืมบ้านเกิด ท่านได้พัฒนาโรงเรียนมากมาย ทำาให้

ตนซึมซับตรงนี้ เมื่อมีโอกาสก็จะกลับมาพัฒนาโรงเรียน สนับ    

สนุนงบฯ หรือเรื่องต่างๆ เท่าที่จะทำาได้ 

“ป๋าอุทิศทุกอย่างให้ราชการ ไม่แปลกที่ท่านจะเติบโตมา

เป็นแม่ทัพ ผบ.ทบ. ผมเองไม่สามารถทำาได้ขนาดท่าน แต่สิ่งที่

ผมเอามาใช้ในการรับราชการเป็นเสี้ยวหนึ่งคือการยึดประชาชน

เป็นหลัก อุทิศทุ่มเทการทำางาน ท่านมีร้อยอย่าง  ผมทำาได้สอง

อย่างก็ถือว่าเยอะแล้ว”

“บิ๊กโจ๊ก” เล่าต่อไปว่า สิ่งหนึ่งที่ป๋าไม่เคยห่างเลยก็คือ

การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อมารับ

ตำาแหน่งนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ทำาให้ทำาในเรื่องการเทิดทูน

สถาบันฯ ก่อน นั่นคือการนำาชาวปักษ์ใต้ 14 จังหวัด ทำาจิตอาสา

พระราชทาน ทำาความดีเพื่อแผ่นดิน 

เขาเล่าว่า สิ่งที่สัมผัสได้อีกประการคือความละเอียด เมื่อ

ย้อนกลับไปตอนที่เป็นตำารวจ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตำารวจ

เวรประจำาพระองค์ตั้งแต่ยศ พันตำารวจตรี ติด ภปร.ซึ่งอาจเรียก

ได้ว่าเร็วกว่าปกติ มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปนำาขบวนป๋าเปรมที่จังหวัด

ระยอง ท่านเดินเข้ามาหาแล้วถามผมว่า ทำาไมได้ ภปร.ในอายุ

น้อยจัง วันนั้นผมไม่ได้บอกท่านว่าอยู่สงขลา  ถ้าบอกในวันนั้น

คงมีโอกาสได้กราบท่านอีกหลายรอบ  

หลักยึดสำ�คัญอีกประก�รที่นำ�ม�ใช้ คือ ก�รเป็น

ข้�ร�ชก�รที่ดี ยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง ทำ�ง�นให้ประช�ชน 

ไม่ต้องมีสิ่งของ เสื้อผ้�แพงๆ ใช้ แม้ผมเองทำ�ไม่ได้ขน�ดท่�น 

แต่ยึดแนวท�งท่�นทำ�ให้เร�โลว์ โปรไฟล์ลง. 

นับได้ว่�คะแนนเสียง 1,386,215 คะแนนของคนเมือง

หลวงนำาพา ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

คนที่ 17 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แถมเป็นคะแนนเสียงมาก

ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุบสถิติปี 2556 ของ  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนน 

1,256,349 คะแนน ซึ่งสถิติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้เกิด

ปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ หลังจากชัชชาติเป็นผู้ที่ได้รับเลือกมาก

ที่สุดในทุกเขต ทั้ง 50  เขตของกรุงเทพฯ แม้จะเปิดตัวในนาม

อิสระ แต่ภาพของชัชชาติย่อมถูกสะท้อน และขยายประเด็นเป็น

ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  

อาจสะท้อนความนิยมพรรคการเมือง ต้นสังกัดของผู้สมัครที่จะ

ส่งผลถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้อีกด้วย 

โดยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แม้จะนำามาเปรียบเทียบกับการ

เลือกตั้ง “ระดับชาติ” ไม่ได้อย่างชัดเจน แต่คะแนนการเลือกตั้ง 

ส.ส.และ ส.ก.ที่เกิดขึ้นใน กทม. ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกพรรคการเมือง

ย่อมนำาไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำาหรับเตรียมเพื่อเลือกตั้งใหญ่ที่จะ

เกิดขึ้นในไม่ช้า

สำาหรับผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้รับเลือกมากที่สุด

คือ  พรรคเพื่อไทยได้ 20 เขต พรรคก้าวไกล 14 เขต พรรค

ประชาธิปัตย์ 9 เขต กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 เขต พรรคพลังประชา

รัฐ 2 เขต และพรรคไทยสร้างไทย 2 เขต

การเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งนี้ มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์  2,635,283 

เสียง แบ่งเป็น บัตรดี 2,320,845  เสียง บัตรเสีย 113,945 

เสียง และมีบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 200,493 เสียง หรือ 

7.61% ของผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

แต่ทุกอย่างจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เข้าไปเป็นผู้ว่าฯ หรือ 

ส.ก.เต็มตัว ก็ต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย ตามการแจกแจง

ของ “สำาราญ ตันพานิช” ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ที่ระบุว่าขณะนี้ 

กกต.กทม.ได้นำาเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.ต่อสำานักงาน กกต.กลางเรียบร้อยแล้ว

สำ�ร�ญ ตันพ�นิช
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12 ในประเทศ

ทลุม ม�จ�กร�กศัพท์ต�มพจน�นุกรมฉบับร�ช

บัณฑิตยสถานฯ ความหมายว่า ผิดประเพณี, ผิด

ธรรมะ,  นอกแบบ, นอกทาง ใช้เรียกคนหรือสิ่ง

ต่างๆ ที่เป็นเรื่องผิดประเพณีหรือผิดธรรมะดังกล่าว

มาแต่โบราณกาลแล้ว  ในทางคดีความหากลูกหลานมาฟ้อง

บุพการีต่อศาล กฎหมายก็จะเรียกว่า คดีอุทลุม

คดีอุทลุม ในกฎหมายเก่าผู้ฟ้องจะต้องได้รับโทษดัง

ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงยุคต้นรัตนโกสินทร์ดังนี้

มาตรา 21 อนึ่ง ในฟ้องนั้นเป็นคนอุทลุม มิได้รู้คุณ

พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อันหาความแก่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 

ก็ดี ให้ยกฟ้องเสีย

มาตรา 25 ผู้ใดเป็นคนอุทลุม มิได้รู้คุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 

ตา ยาย แลมันมาฟ้องร้องให้เรียกบิดา มารดา ปู่  ย่า ตา ยายมัน 

ท่านให้มีโทษทวนมันด้วยลวดหนังโดยฉกรรจ์ อย่าให้มันคนร้ายน้ันดู

เย่ียงอย่างกันต่อไป แล้วอย่าให้บังคับบัญชาว่ากล่าวคดีของมันน้ันเลย

ต่อมาเมื่อมีการยกร่างกฎหมายปัจจุบัน ก็ยังคงนำา

หลักอุทลุมมาใช้เช่นกันเพียงแต่ไม่มีบทบัญญัติให้รับโทษ

อย่างเช่นยุคกฎหมายเก่าดังปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๒ ว่า “ผู้ใดจะฟ้องบุพการี

ของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติ

สนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้”

มีตัวอย่างในคดีอุทลุมปัจจุบัน ท่ีข้ึนสู่ช้ันศาลฎีกาท่ีน่าสนใจว่า 

โจทก์ยื่นฟ้องจำาเลยท่ี ๑ ซ่ึงเป็นย่าของตนในฐานะผู้จัดการมรดกของ

บิดา โจทก์กล่าวหาว่าผู้จัดการมรดกยักยอกด้วยกระทำาผิดหน้าท่ีด้วย

ประการใดๆ โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒, 

๓๕๓ และ  ๓๕๔ ดังน้ี โจทก์มีอำานาจฟ้องร้องได้หรือไม่ 

คำาตอบ เป็นไปตามคำาพิพากษาฎีกาท่ี ๑๕๗๘/๒๕๕๘  

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1562 บัญญัติว่า “ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของ

ตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้น้ันหรือญาติสนิท

ของผู้น้ันร้องขอ อัยการจะยกคดีข้ึนว่ากล่าวก็ได้” เช่นน้ี แม้

โจทก์เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของจ่าสิบเอก ม. ผู้ตาย

แทนท่ีร้อยตำารวจตรี ม. บิดาของโจทก์ซ่ึงถึงแก่ความตายไป

ก่อนผู้ตาย และมีสิทธิเรียกร้องในอันท่ีจะขอให้บังคับจำาเลย

ท่ี 1 ซ่ึงเป็นย่าของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

จัดการแบ่งมรดกให้แก่โจทก์ตามสิทธิในทางแพ่งได้ก็ตาม แต่

ท่ีโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำาเลยท่ี 1  ตาม ป.อ. มาตรา 352, 

353, 354 เพื่อท่ีจะให้จำาเลยท่ี 1  ได้รับโทษในทางอาญาน้ัน 

ย่อมเท่ากับเป็นการขอให้จำาเลยท่ี 1 ต้องรับผิดต่อโจทก์ใน

ทางอาญาเป็นส่วนตัว เพราะผู้จัดการมรดกตามคำาส่ังศาลท่ี

ได้กระทำาผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและต้องรับ

โทษในทางอาญาย่อมต้องรับโทษเป็นส่วนตัว เนื่องจากสภาพ

บังคับในทางอาญาสำาหรับความผิดตามฟ้องไม่มีการรับโทษ

ในฐานะท่ีเป็นผู้จัดการมรดกเหมือนเช่นความรับผิดในฐานะผู้

จัดการมรดกในทางแพ่ง คดีระหว่างโจทก์กับจำาเลยท่ี 1 จึงเป็น

อุทลุม ซ่ึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฟ้องจำาเลยท่ี 1 ผู้เป็นบุพการีตาม  

ป.พ.พ. มาตรา 1562 โจทก์ไม่มีอำานาจฟ้องจำาเลยท่ี 1  ปัญหา

อำานาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย แม้

ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอ้าง ศาลฎีกาก็ยกข้ึนวินิจฉัยได้เองตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225”

สรุปว่า ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง เพราะเป็นคดี

อุทลุม ครับ.

โดย ช.ช้�งหัวหน้�

‘คดีอุทลุม’

เปิดขั้นตอนรับรอง ‘พ่อเมือง-ส.ก.’

ทั้งนี้ ปัจจัยในการประกาศผลการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของการร้องคัดค้านของผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือก

ตั้ง ดังนั้นเมื่อมีการเสนอให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง จะ

เสนอพร้อมกันทั้งหมดทั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.  ซึ่งต้องแจ้งราย

ละเอียดให้ กกต.รับทราบด้วยว่า มีผู้สมัครท่านใดที่มีเรื่องร้อง

คัดค้านประเด็นใดบ้าง หลังจากนั้น กกต.ก็จะพิจารณาเองว่า

จะประกาศผลการเลือกตั้งให้ ส.ก.ท่านใดก่อน หรือผู้ว่าฯ กทม.

ด้วยหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุม ทั้งนี้ถ้าใครพร้อมก็จะประกาศ 

ก่อน

“เวล�จะเสนอเรื่องจะเสนอ ส.ก.ทั้งหมด 50 คน  รวม

ถึงผู้ว่�ฯ กทม. ไม่มีก�รเลือกเสนอ โดย กกต.ทั้ง 7  ท่�นจะ

พิจ�รณ� ถ้�มีเรื่องร้องคัดค้�นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็อ�จ

จะไม่ประก�ศ สมมติว่�มี 45 คนจ�ก 50 คนที่ ไม่มีเรื่องร้อง

คัดค้�น ก็จะมีมติว่�ให้ประก�ศผลก�รเลือกตั้ง 45 คนก่อน 

ส่วนที่เหลือก็ยังไม่ประก�ศ”

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 17 ระบุไว้ว่า กกต.จะประกาศผล

การเลือกตั้งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง  หากตรวจสอบ

เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการ

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียน

กล่าวโทษหรือไม่ ให้ กกต.สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และ

ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 

วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ส่วนจะเป็นวัน ว. เวล� น.ไหน กกต.ยังไม่ประก�ศชัด !!

ในฐ�นะที่ ได้รับเลือกเป็นน�ยกสม�คมช�วปักษ์ใต้ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล ผู้ช่วยผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เลยต้องรับหน้าที่เป็นประธานในพิธี

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ พล.อ.เปรม ติณสูล�นนท ์อดีตประธาน

องคมนตรี ครบรอบเสียชีวิต 3 ปี ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

ท่ามกลางมวลชนในงานที่มาขอถ่ายรูปเซลฟีด้วยอย่างเนือง

แน่น รวมถึง “เจือ ราชสีห์” ส.ส.สงขลา  และบุตรชายของ 

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี หรือ “สามสี” อดีตโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี

แม้เจ้าตัวจะไม่ใช่ “ลูกป๋า” ที่ทำางานใกล้ชิด แต่ด้วยความ

ที่เป็นคนสงขลา จบโรงเรียนมหาวชิราวุธเหมือนกัน มีเครือข่าย

ในพื้นที่ซึ่งรู้จักมักคุ้น เลยต้องรับหน้าที่เป็นประธานในงานขึ้น

กล่าวเปิดและเสวนาโต๊ะกลม รำาลึกถึงรัฐบุรุษผู้ล่วงลับ  

โดย “บิ๊กโจ๊ก” ย้อนความหลังให้ฟังว่า สมัยป๋าเปรมเป็นนายก

รัฐมนตรี เป็นช่วงที่ตนเองศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ เป็น

นักเทนนิสทีมชาติ และต้องไปซ้อมที่สนามเทนนิสใกล้กับโรง

แรมสมิหลา เมื่อป๋าลงไปที่จังหวัดสงขลาก็จะไปพักที่โรงแรม                       

�กสถ�นก�รณ์โควิด-๑๙ ที่ผ่�นม�ตลอด ๒ ปี 

ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทำาให้งดจัด

งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็น

เวลา ๒ ปี คือในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ปีนี้จึงเป็นปีแรก

หลังสถานการณ์ โควิด ที่การจัดงานพระราชพิธีเวียนมา

บรรจบอีกปีหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงเป็น

ประธานในเวลา ๐๘.๓๐ น. โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช             

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย มีการ

ถ่ายทอดสดทางทีวีช่องต่างๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก

ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้จะต้องผ่านการ

ตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิและชูบัตรประจำาตัว

ประชาชนไว้ที่หัวไหล่ สแกนบัตร พร้อมให้ติดสติกเกอร์เลข

ที่ประจำาตัวที่หัวไหล่ตลอดเวลาที่อยู่ภายในงานพระราชพิธี  

ก่อนจะถึงฤกษ์เสด็จพระราชดำาเนิน เด็กนักเรียน

จิตอาสาสวมหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองมีข้อความ

พระราชทานประชาชนจิตอาสา เด็กทั้ง ๓ คนสวมเครื่อง

แบบนักเรียน รร.สามเสนวิทยาลัย, รร.ศรีอยุธยา ในพระ

อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพรรณวดี, รร.พญาไท มาจากหน่วยมณฑลทหาร

บกที่ ๑๑ แจ้งวัฒนะ ทำาหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยการตั้งคำาถาม

ผู้ที่เข้ามาร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ปี ๒๕๖๕  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในขณะนั่งพักรอ 

อยู่ภายในเต็นท์บนเก้าอี้สีขาวที่มีข้อความ Superware และ

มีภาพเป็นรูปมังกร เมื่อเช้าตรู่วันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ค. โดยมีพี่

เลี้ยงที่เป็นจิตอาสา ๙๐๔ สวมหมวกสีม่วงเป็นวิทยากร

วิทยากรอธิบายถึงความสำาคัญของพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญว่า เป็นพิธีที่ทำาขึ้นเพื่อความเป็นสิริ

มงคลและส่งเสริมบำารุงขวัญแก่เหล่าเกษตรกรให้เกิดความ

มั่นใจในการเพาะปลูก กำาหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ด้วย

ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำานา 

กรมปศุสัตว์คัดเลือกพระโคแรกนาขวัญ พระโคพอ และพระ

โคเพียง 

พิธีกรทั้ง ๓ ถามพร้อมกับเฉลยคำาตอบว่า เมล็ดพันธุ์

ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่นำามาไถหว่านในพระราชพิธีมี ๖ 

พันธุ์ข้าว ได้แก่ พันธุ์ข้าว กข.๔๓, กข.๘๕, กข.๘๗,  ปทุมธานี 

๑, ขาวดอกมะลิ ๑๐๕, กข.๖ บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่าย

ประชาชนและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริ

มงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกร  จากนั้นก็นำามาแจก

จ่ายผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ติดตามเกษตรกรที่เข้ารับ

รางวัลเข้าไปนั่งบนเสื่อใกล้ๆ กับบริเวณที่จัดงานมากที่สุด เพื่อ

จะได้เห็นบรรยากาศในงานอย่างใกล้ชิด 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้ประชาชนมานั่งที่เสื่อสีเหลืองและ

ถอดรองเท้าไว้ด้านหลังโดยเว้นระยะห่าง มีการนำาเสื้อฝน

พระราชทาน ร่มพระราชทาน น้ำาดื่มจากครัวคุณกุ้ง ยาดม

แอมโมเนียมาแจกจ่าย มีการอนุญาตให้กางร่มและสวมหมวก 

แต่เมื่อถึงเวลาเสด็จพระราชดำาเนินก็ขอความร่วมมือให้ถอด

หมวกและหุบร่มช่วงสั้นๆ และนั่งตามปกติ  ระหว่างการนั่ง

รอมีเจ้าหน้าที่ตำารวจและนายทหารนอกเครื่องแบบคอยดูแล

ความเรียบร้อยพร้อมให้คำาแนะนำาต่างๆ เจ้าหน้าที่บางคน

นำาหน้ากากอนามัยมาเปลี่ยนให้ประชาชนบางคนที่สวมเสื้อ

ลวดลายเป็นทศกัณฐ์ทั้งผืนและสวมรองเท้าแตะ เพราะเห็นว่า

หน้ากากอนามัยผืนเก่าเปื้อนเหงื่อ

ระหว่างการน่ังรออยู่ท่ีสนามหลวงก็สังเกตเห็นอาคารไกลๆ 

ก็จริง แต่เห็นอยู่เบ้ืองหน้า อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 

ศิริราช ๑๓๐ ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล อาคารศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และยังเห็น

หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังคาสีเขียวเด่นชัด

ใกล้ท่ีสุด เมื่อมองไปอีกมุมหน่ึงเห็นเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่มีนก

หลายตัวทำารังอยู่ในกล่องไฟ นก ๒-๓ ตัวเวียนไปเวียนมาหลาย

รอบ ช่างภาพเก็บบันทึกภาพระหว่างการรอคอยบันทึกภาพ

สำาคัญๆ  ภายในงานพระราชพิธี ต้นมะขามเกือบทุกต้นผ่านการ

ฉาบปูนเพื่อซ่อมแซมและแตกก่ิงก้านใบอ่อนใหม่

ส.ต.ท.อมรเทพ ช่วงวิเชียร นายตำารวจสถานีตำารวจ

บางกอกน้อยสวมเสื้อยืดมีข้อความ ๑๓๐ ปีศิริราช เดินวิ่งการ

กุศล คอยชี้แจงข้อมูลประชาชนระหว่างการนั่งรอรับเสด็จ 

ขณะเดียวกันมีนายตำารวจรุ่นพี่นั่งอยู่ด้านหน้าและมีนายทหาร

มาจากชลบุรีก็นั่งอยู่ใกล้เคียง เพื่อคอยสังเกตว่าใครจะไม่

สบายเป็นลมก็จะพาออกไปนั่งที่เก้าอี้ภายในเต็นท์ มีตำารวจ

นอกเครื่องแบบสวมเสื้อสีขาวเขียนคำาว่า COMMANDO เด็ก

บางคนสวมเสื้อ Take it  easy แม่จูงลูกชาย ๒ คน คนหนึ่ง

สวมเสื้อ Super  Hero บนพื้นสีน้ำาเงิน ไม่ไกลนั้นผู้ใหญ่อีกคน

สวมเสื้อ Professional Nongsarai Safety System Standard 

นับต้ังแต่ปี ๒๕๐๙ พระราชพิธีพืชมงคลน้ี ครม.มีมติให้

เป็นวันเกษตรกรประจำาปี ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่ง

ชาติประจำาปี ๒๕๖๕ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น

แห่งชาติปี ๒๕๖๕ จำานวน ๑๖ ราย ได้แก่ นายพัด ไชยวงค์ 

จ.เชียงใหม่ อาชีพทำานา, นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ จ.ชุมพร อาชีพ

ทำาสวน, นายรุ่งเรือง ไล้รักษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพทำาสวน,  

นางจิระวรรณ ยืนนาน จ.ชุมพร อาชีพไร่นาสวนผสม ฯลฯ 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำาปี ๒๕๖๕ จำานวน ๓ สาขา 

สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาค

การเกษตรไทย นายอเนก สีเขียวสด จ.อ่างทอง สาขาปราชญ์

เศรษฐกิจพอเพียง, นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ จ.กระบ่ี  สาขา

ปราชญ์เกษตรดีเด่น และนายสุพจน์ สิงห์โตศรี จ.ราชบุรี 

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ทำาหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทอง  

น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำานาญ

การพิเศษ สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ  

น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำานาญการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน น.ส.กันยารัตน์  เศวต

นันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ สำานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ชลธิชา ทองอ่อน นาย

สัตวแพทย์ชำานาญการ กรมปศุสัตว์ ปีนี้พระโคเสี่ยงทายกิน

น้ำา หญ้า ถั่ว เหล้า ทำานายว่าปีนี้น้ำาท่าจะบริบูรณ์พอสมควร 

ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร  มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 

การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำาให้

สีสันเบื้องหลังงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

อุ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล

จ

ร่วมวง ‘ลูกป๋า’ แบบโลว์โปรไฟล์

เศรษฐกิจรุ่งเรือง การเสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง ๔ คืบ พยากรณ์ว่า

น้ำาจะมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มมีเสีย

หายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ 

ภายหลังพระราชพิธีเสร็จสิ้น ประชาชนที่รออยู่

บริเวณรอบๆ มณฑลพิธีต่างพากันวิ่งกรูเข้ามาเก็บเมล็ด

พันธุ์ข้าว  บางคนถือทัพพี ช้อน ถุงพลาสติกมาเป็นเครื่อง

มือในการโกยเมล็ดข้าวออกจากทราย บางคนขะมักเขม้น

เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวจนได้ถุงใหญ่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้

พบเห็นอย่างยิ่ง ประชาชนส่วนหนึ่งเก็บต้นไม้กระถางที่

ประดับในพระราชพิธีเพื่อนำากลับไปปลูกที่บ้านกันอย่าง

สนุกสนาน เช่น  ต้นสนไล่ยุง, แพงพวยสีขาว สีชมพู, ดาว

เรือง, หลิวไต้หวัน  อ้อย, กล้วย, ต้นไม้มงคลชนิดต่างๆ 

จนถึงเก็บสายสิญจน์นำากลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล 

นายทูล พรอินทร์ ลูกจ้างประจำากรมอุทยานแห่ง

ชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เล่าในขณะที่กำาลังเก็บเมล็ด

พันธุ์ข้าวจากกองทรายว่า “ผมมาเก็บพันธุ์ข้าวทุกปีตั้งแต่ปี 

๒๕๔๗ เป็นต้นมา ผมจะเก็บเป็นที่ระลึกใส่ซอง ๙ เม็ด เป็น

สัญลักษณ์ถึงรัชกาลที่ ๙ ผมไม่แย่งกับใคร เก็บไปเรื่อยๆ 

ส่วนหนึ่งผมจะเก็บไปให้พ่อแม่ทำานาที่บ้าน ฝากพี่ชายนำา

กลับไปให้พ่อแม่ ตอนนี้น้องชายทำานาแทนพ่อแม่บนผืนนา 

๑๘ ไร่ที่ อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เรามีข้าวกินได้ตลอด

ทั้งปี เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่นำาไปปลูกมหัศจรรย์มาก 

น้ำาท่าฝนฟ้าตกสมบูรณ์มีผลผลิตดีมากๆ” 

ในระหว่างที่เก็บบรรยากาศภายในงาน ในช่วงนี้ผู้

เขียนหัวเราะงอหาย เพราะบางคนยืนเฝ้าต้นไม้หลายต้น

ที่บรรดาสมัครพรรคพวกไปยกมาตั้งไว้ตรงหน้าเสมือนปู่

โสมเฝ้าทรัพย์ พร้อมกับบอกผู้คนที่จะเข้ามาหยิบต้นไม้ให้

ไปหยิบที่อื่นเพราะทั้งหมดนี้ ได้จองไว้แล้ว บางคนไปซื้อถุง

พลาสติกใบละ ๕ บาทเพื่อมาใส่ต้นไม้ เจ้าหน้าที่ กทม.ใจดี

เดินบอกประชาชนว่าให้รีบๆ เก็บต้นไม้ อีกสักครู่เจ้าหน้าที่

จะเก็บต้นไม้ที่เหลือกลับไป ในช่วงนั้นประชาชนก็กุลีกุจอ

เก็บต้นไม้ใส่ถุงใส่กระเป๋าพร้อมหัวร่อต่อกระซิกกันอย่าง

สนุกสนานยิ่ง ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศควันหลงหลังงานพระ

ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่เป็นสีสันของผู้เข้าร่วม

งาน ไม่ทราบว่าหลังจากนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้จะไปอยู่ ณ 

ที่ใดบ้างบนผืนแผ่นดินของเรา....
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13สิ่งแวดล้อม

4

ครม.ดังกล่าวอ้างดำาเนินการเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางพลังงาน

ไฟฟ้าของภาคเหนือ แต่ข้อเท็จจริงไฟฟ้าในระบบสายส่งปัจจุบันล้น

เกิน 50% ไทยไม่จำาเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงเดิม กำาลัง

ผลิตที่หายไป 600 เมกะวัตต์ ถือว่าน้อยมากไม่ถึง 1% ของระดับ

กำาลังผลิตสำารอง ส่วนวงเงิน 4.7 หมื่นล้าน คาดว่าแค่งบก่อสร้าง ยัง

ไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีดูแลสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

ถ้าจะกำาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กำาจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

2.5 เพื่อดูแลคุณภาพอากาศ โรงไฟฟ้าต้องลงทุนเพิ่ม” ธาราตั้งข้อ

สังเกต

 ทั้งนี้ ผอ.กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าว

ในตอนท้ายว่า การขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะ

เมืองน่าอยู่ของ กฟผ.เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้อง

ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด วางแผน และ

ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ทั้งชาวบ้าน คนงาน

ในเหมือง คนโรงไฟฟ้า ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบท

เรียนในอดีต มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก

การดำาเนินงานในพื้นที่มายาวนาน จะต้องมี

กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่แม่เมาะเมืองน่าอยู่

ที่เป็นธรรม เร็วๆ นี้ กรีนพีซ และภาคีเครือ

ข่ายจะจัดเวทีวิพากษ์และตั้งข้อสังเกต ว่าไทย

มีความจำาเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตามมติ 

ครม.หรือไม่ พร้อมนำาเสนอทางเลือกสู่ก๊าซ

เรือนกระจกเป็นศูนย์ จะโยนโจทย์กลับไปให้

ภาคนโยบาย เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ม่เมาะมีเหมืองถ่านหินลิกไนต์สำาหรับผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด

ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เป็นพื้นที่ที่

ขับเคลื่อนสู่ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” อย่างไรก็ตาม จากการที่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ดำาเนินการก่อสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง

ที่ 8-9 ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ พร้อมระบบ

ส่งไฟฟ้า ในวงเงินรวม 47,470 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) 

เสนอในวันที ่24 พ.ค.2565 เกิดคำาถามจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ  

กรีนพีซ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ มติ ครม.ดังกล่าว

นอกจากจะสวนทางกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อย

ละ 40 ภายใต้แผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี 2564-

2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap 

on Mitigation 2021-2030)  ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ในเวที Leader Summit ที ่COP26 กลาสโกว์ 

สหราชอาณาจักร ในเดือน พ.ย.2564 แล้ว ยังย้อนแย้งกับยุทธศาสตร์

ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา (Long-term low 

greenhouse gas emission development strategies: LT-LEDS) ซึ่ง 

ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 เพื่อส่งให้กับสำานักเลขาธิการ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) อีกด้วย 

การศึกษาฉากทัศน์เพื่อปลดระวางถ่านหินจากระบบการผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยกรีนพีซ ประเทศไทย มูลนิธินโยบายสุข

ภาวะ กองทุนแสงอาทิตย์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ประเทศไทยสามารถดำาเนินการปลด

ระวางถ่านหินภายในปี 2580 โดยการยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ใหม่ และทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิม หรือสามารถเร่งปลด

ระวางถ่านหินให้หมดภายในปี 2570 โดยการยกเลิกสัญญารับซื้อไฟฟ้า

บางฉบับก่อนครบกำาหนด

ในขณะที่สามารถคงความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในระดับกำาลังผลิต

สำารองมากกว่าร้อยละ 15 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ตลอดช่วง

ป ี2564-2580 นอกจากนี้ยังมีการกระจายแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง

สมดุลไม่ต่างจากแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า คำาถามที่สำาคัญคือ ในเมื่อ กฟผ.

โฆษณาถึง Mae Moh Smart City สำาหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคต 

โดยลดกำาลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะ

เป็น 1,255 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 จนกระทั่งบรรลุเป้า

หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 

ดังนั้น ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องสร้างโรง

ไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะยิ่งทำาให้เป็น

อุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมทั้งใน

พื้นที่แม่เมาะ จ.ลำาปาง และการบรรลุเป้าหมายด้าน

สภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ

ธารา บัวคำาศรี ผู้อำานวยการกรีนพีซ 

ประเทศไทย กล่าวว่า การที่ไฟเขียวให้ กฟผ.ก่อสร้าง

และติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 อ้าง

เป็นไปตามแผน PDP ในปัจจุบัน ซึ่งรายงาน EIA และ 

EHIA ผ่านความเห็นชอบแล้ว แม้มีข้อท้วงติง เป็น 

กระบวนการที่วางไว้ โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่

ต้องเกิด เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำาหนัก ขณะ

แหล่งสำารองถ่านหินลิกไนต์ของแม่เมาะ

ร่อยหรอลงทุกที ก็ไม่จำาเป็นต้องนำาขึ้นมา

ใช้ให้หมด ซึ่งในปี 2594 เหมืองแม่เมาะ

จะถูกปิดตัวตามอายุการใช้งาน

“กฟผ.วางแผนสู่แม่เมาะสมาร์ท                                                 

ซิตี้ เมืองน่าอยู่เชิงนิเวศผ่านการ

ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 

แ

ก

พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส สร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยส่งเสริมอาชีพ 

การจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจ สร้างตัวเลขจีดีพีให้เติบโตต่อหลังไม่มี

เหมือง ไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่กลับจะสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

เครื่องที่ 8-9 ซึ่งมีอายุใช้งานเฉลี่ย 16-20 ปีขึ้นไป คำาถาม 

ปริมาณถ่านหินในเหมืองเหลือน้อยจะต้องหาจากแหล่ง

ใกล้เคียงหรือนำาเข้าจากเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว หรือ

ขนส่งถ่านหินจากท่าเรืออีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งไม่คุ้มทุน” 

ธารากล่าว 

ประเด็นมติ ครม.สวนทางเป้าหมายลด

ก๊าซ ธาราเน้นย้ำา ผู้นำาไทยไปประกาศเป้าหมาย

ลดปล่อยก๊าซร้อยละ 40 ภายในป ี2573 บน

เวที COP26 แต่มตินี้จะเป็นอุปสรรคสู่เส้นทาง Net 

Zero Emission ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ แสดงว่าที่พูด

ไว้เมืองกลาสโกว์เป็นแค่ลมปาก นอกจากนี้ ในเดือน 

พ.ย.2565 อียิปต์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ขององค์การสหประชาชาติ หรือ

การประชุม COP27 ผู้นำา

ไทย รัฐบาลจะอธิบายต่อ

ประชาคมโลก จะสื่อสาร

อย่างไร มีแผนลดก๊าซ แต่

ยงัเดนิหน้าขยายโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน ทำาให้เสียเวลา

ในการปลดระวางโรง

ไฟฟ้า เป็นคำาถามใหญ่

ารส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-

Green Economy Model) ในระดับชุมชน ถือเป็นแนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้างและ

กระจายรายได้จากฐานทรัพยากรในพื้นที่ และส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้จัดกิจกรรมต้นแบบ 

โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำานักงานพื้นที่พิเศษ 2 หรือ อพท.

2 ดูแลเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จัดกิจกรรม “ส่ง

เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน” เพื่อร่วมกันปลูกต้นรกฟ้า หรือต้นเชือก ในพื้นที่รกร้าง ณ 

บ้านนาหนองเชือก ตำาบลเจียด อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

และยังสอดคล้องกับแนวทาง BCG เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่อง

เที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสู่การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นเชือกอันเป็นอัต

ลักษณ์เด่นของชุมชน กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 3 หน่วยงาน

เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรม ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย และ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

กล่าวว่า กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ

ความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ ส่วนชุมชนบ้านนาหนองเชือก

เป็นโครงการนำาร่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งมีผลดีช่วย

เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เพิ่มทรัพยากรในการสร้างอาชีพ รายได้และกระจาย

รายได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามา

เรียนรู้และนำาไปต่อยอด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

พลโทดำารงค์ คงเดช เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

หรือ นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานร่วมในพิธีเปิด

กิจกรรม กล่าวว่า นทพ.มีภารกิจ

ในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริม

สร้างความมั่นคงของชาติ ทั้งใน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่

สำาคัญ เช่น งานจัดหาน้ำาเพื่อการ

อุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร ด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การ

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ สร้าง

ความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน และ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา การ

ปลูกป่า การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เป็นต้น กิจกรรมในวันนี้สอดคล้อง

กับบทบาทของ นทพ. เพราะเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และ

บริหารจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความยินดีสนับสนุนภารกิจของ อพท. ซึ่งการ

สนับสนุนของ นทพ.คือ อำานวยความสะดวกในกิจกรรมการปลูกป่า 

การนำากำาลังพล พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รถบรรทุกขนส่ง เครื่องดื่มและ

สิ่งจำาเป็นมาสนับสนุนกิจกรรม พร้อมกับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบ ซึ่งเชื่อว่าผลของโครงการจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่เป็นชายแดน 

ทางด้าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำานวยการ อพท. ในฐานะ

ประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ อพท.

ได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กอง

บัญชาการกองทัพไทย คณะ วปอ.63 หมู่สิงโต บริษัท พีทีจี เอนเนอยี่ 

จำากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยสำานักงานอุบลราชธานี 

ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี 

และประชาชนในตำาบลเจียด จัดให้

มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำาคัญ 5 ข้อ 

ได้แก่ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การท่องเที่ยวกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมี

ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและ

ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน และแนวทาง Bio-Circular-

Green Economy Model (BCG) 2) 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนตามความต้องการของ

ชุมชน สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่อง

เที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพิ่มรายได้และกระจาย

รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

รอง ผอ.อพท.กล่าวอีกว่า เทรนด์ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่กำาลังเกิด

ขึ้นในยุโรปและญี่ปุ่น ก็คือการเน้นเรื่องความยั่งยืน หลังจบทริปจะ

มีการคำานวณว่านักท่องเที่ยวได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไปเท่าไหร่ ซึ่งจะ

ต้องชดเชยในรูปแบบของคาร์บอนเครดิต หรือการจ่ายเงิน หรือการ

ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการที่เหมือนการทำาบาปและไถ่บาปให้

กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งในประเทศไทย อพท.มีนโยบายส่งเสริม

ให้เกิดการท่องเที่ยวลักษณะนี้ ซึ่งป่าชุมชนที่จดทะเบียนกับองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้

คำานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการ

เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติไปในตัว และเป็นโอกาสใหม่ให้ชุมชน

ต่างๆ ในการสร้างรายได้หลังโควิด

“การปลูกป่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่ป่าในชุมชน 

สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ โดยตรงจากป่าต้นเชือกเพื่อสร้างราย

ได้ เช่น การนำามาผลิตสินค้าชุมชน และประโยชน์ โดยอ้อมที่ชุมชน

และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับคือ ต้นไม้จะช่วยดูดซับคาร์บอน กรองฝุ่น 

กรองสารพิษ และช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่ง

เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่แห่งใหม่ในรูปแบบการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยว

เชิงบำาเพ็ญประโยชน์ หรือการท่องเที่ยวจิตอาสา (Voluntourism) ที่

จะสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นับได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดี

ในการดำาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม” รอง ผอ.อพท.กล่าว.

อพท.นำาร่องอีสานใต้‘ท่องเที่ยวแบบใหม่’

ปลูกป่าชดเชยปล่อยก๊าซคาร์บอน  

นอกจากนี้ หากจะอ้างว่า 2 โรงขนาดกำาลังผลิต 600 เมกะวัตต์ 

สามารถไปใช้กลไกแลกเปลี่ยนจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่

ปล่อยจากการเผาไหม้ถ่านหินแทน แต่แนวทางลดก๊าซที่ดีที่สุดคือ ลด

การปล่อยก๊าซจากแหล่งกำาเนิด ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน ไม่ใช่ใช้การปลูกต้นไม้ ใช้ศักยภาพของป่าในการดูดซับ เพราะ

เป็นการใช้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

“แม่เมาะเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ถ้าไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าเครื่องที ่8-9 ก็ไม่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ มติ 

พลโทดำ�รงค์ คงเดช เสน�ธิก�รหน่วยบัญช�ก�ร

ทห�รพัฒน� ที่ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรม

ตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน สวนทางไทยสู่‘Net Zero’

ธ�ร� บัวคำ�ศรี
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙

 ………………………….………………………….

 

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวย

ผิดปกติของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ ผูถูกกลาวหา ตามคดีแพงหมายเลขดําที่ 

พท ๑/๒๕๖๕ เพ� อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ประกอบกับที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคแรก ซึ่งคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาร่ํารวยผิดปกติโดย

ไดรับทรัพยสิน มาโดยไมสมควร สืบเน� องจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ

ในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๑๑ รายการ ดังนี้

 

 ๑. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๑ 

จํานวน ๑๕,๗๔๔,๐๔๓.๗๘ บาท 

 ๒. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของ นายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๙ 

จํานวน ๕,๒๐๖,๘๘๓.๒๐ บาท

 ๓. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๓๐๐๗ 

จํานวน ๑๓,๕๖๗,๒๐๒.๕๙ บาท

 ๔.รถยนตยี่หอ BENZ แบบรุน S๕๐๐L หมายเลขทะเบียน กท จอ-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๖,๕๖๐,๗๔๗.๗๖ บาท

 ๕.รถยนตย่ีหอ BENZ แบบรุน CLK ๒๓๐ หมายเลขทะเบียน กท ฉข-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท สยามพาณิชยลีสซิ่ง 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท

 ๖. บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขท่ี

บัญชี ๐๑๒-๑-๔๑๓๕๘-๙ ช� อบัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๑๑๙๒๒-๐ ช� อ

บัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๒๙๔๘๐-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

 ๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๓๐๑๕๓-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท

 ๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๔๒๘๔๘-๐ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-๐๓๙๔๑-๘ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๔,๓๑๐,๙๒๐ บาท

 จึงประกาศใหทราบวา คดีนี้ศาลนัดพรอมเพ� อกําหนดนัดไตสวนหรือ

ตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬ�กา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค

จะคัดคานคํารองของอัยการสูงสุด ท่ีขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน

ย� นคํารองคัดคาน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ 

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ

“นายเฉลิม วงศ์พิมพ์”
ที่วัดลาดพร้าว ณ ศาลาที่ 6 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พค. 65
พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 พค.65 - วันจันทร์ที่ 30 พค. 65
สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันอังคารที่ 31 พค. 65
กำหนดณาปนกิจศพ เวลา 15.00 น.

ด้วยรักและเคารพ

‘งบกลาง’

เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือน

และภาคธุรกิจ การกลายพันธุ์และการระบาด

ของเชื้อไวรัส และความผันผวนของระบบ

เศรษฐกิจและการเงินโลก โดยคาดว่าอัตรา

เงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5

สำาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาด

ว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.2-4.2 โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของ

ภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับ

มาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้ามี

แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี ในขณะที่ยังมีข้อ

จำากัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของ

ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การกลาย

พันธุ์และการระบาดของไวรัส รวมทั้งการลด

ลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยคาด

ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-1.5

นอกจากนี้ สำานักงบประมาณยังเปิด

เผยว่า หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 ม.ค.65 

มีจำานวน 9.73 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 56.9 ของจีดีพี ประกอบด้วยหนี้ที่เป็น

ข้อผูกพันของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากการกู้ยืม

โดยตรง และการค้ำาประกันเงินกู้ โดยรัฐบาล 

จำานวน 9.28 ล้านล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาล

ไม่ได้ค้ำาประกัน จำานวน 4.47 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์การจัด 

สรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.96 แสน

ล้านบาท, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน 3.96 แสนล้านบาท, 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5.49 แสนล้าน

บาท, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 7.59 แสนล้าน

บาท,  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.22 แสนล้านบาท, ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ

ภาครัฐ 6.58 แสนล้านบาท และรายการค่า

ดำาเนินการภาครัฐ 4.02 แสนล้านบาท

สำาหรับงบประมาณรายจ่ายจำาแนก

ตามกระทรวงและหน่วยรับ 10 อันดับแรก

ที่ ได้รับงบประมาณ มีดังนี้ อันดับที่หนึ่ง 

งบกลาง 5.9 แสนล้านบาท, อันดับที่สอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 3.259 แสนล้านบาท 

แต่ลดจากงบฯ ปี 65 จำานวน 4.5 พันล้าน

บาท, อันดับที่สาม กระทรวงมหาดไทย 3.255 

แสนล้านบาท, อันดับที่สี่ กระทรวงการคลัง 

2.85 แสนล้านบาท

อันดับที่ห้า ทุนหมุนเวียน 2.06 แสน

ล้านบาท, อันดับที่หก กระทรวงกลาโหม 1.97 

แสนล้านบาท แต่ลดจากงบฯ ปี 65 จำานวน 

4.3 พันล้านบาท, อันดับที่เจ็ด กระทรวง

คมนาคม 1.8 แสนล้านบาท,  อันดับที่แปด 

รัฐวิสาหกิจ 1.62 แสนล้านบาท, อันดับที่เก้า 

กระทรวงสาธารณสุข 1.56 แสนล้านบาท 

และปิดท้าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.26 แสนล้านบาท

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์

กรณีที่พรรคฝ่ายค้านเปรียบการจัดสรรงบ

ประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 เหมือน 

“ขอทานจัดงานเลี้ยงวันเกิด” กระจายงบเพื่อ

ซื้อใจพรรคร่วมรัฐบาลว่า แล้วแต่เขา เรา                                                              

มองว่าเป็นการพูดเพื่อดิสเครดิตของรัฐบาล 

ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่ได้เป็นผู้แทนประ 

ชาชน

เขากล่าวว่า สำาหรับพรรค พปชร.เตรียม

ความพร้อมในการอภิปรายงบประมาณไว้แล้ว 

โดยจะพูดเน้นวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ ดูความ

เหมาะสม มากกว่าการจะไปตอบโต้อะไร จะ

ช้ีแจงข้อมูลและมีการท้วงติงในเร่ืองท่ีอาจไม่

เห็นด้วยพร้อมกับข้อเสนอแนะ ขณะน้ีมีผู้ท่ี

แสดงความประสงค์ขออภิปรายพอสมควร แต่

ด้วยเวลาท่ีพรรคได้จัดสรร 2-3 ช่ัวโมง ดังน้ัน

จะพูดอย่างสร้างสรรค์ เวลาท่ีเหลือจะเผื่อไว้ให้

รัฐมนตรีได้ช้ีแจงในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และไม่

คิดจะประท้วงอะไรหากไม่มีการพูดนอกกรอบ

จนเกินเลยไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านเตรียมชำาแหละ

งบในหลายส่วน เตรียมหมัดเด็ดที่จะชี้แจง

สวนกลับอย่างไร นายนิโรธ กล่าวว่า เรื่องการ

บริหารราชการแผ่นดิน เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคน

ทราบงานของตัวเองและสามารถที่จะชี้แจง

ได้อยู่แล้ว และครั้งนี้ถือเป็นการอภิปรายครั้ง

สุดท้ายของผู้แทนฯ ชุดนี้ จึงอยากให้ทุกคน

พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และผ่านชั้นรับหลัก

การ เรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ให้ไป

พูดคุยถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการ

“เรื่องงบประมาณ ควรให้ผ่านไปได้ 

ด้วยสำานึกในหน้าที่ของผู้แทนฯ แม้จะไม่เห็น

ด้วยก็ยังให้ผ่านไป แล้วมาคุยในกรรมาธิการ 

แต่ใครที่คิดจะคว่ำางบประมาณตั้งแต่เริ่มต้น 

ผมมองว่าไม่มีจิตวิญญาณของผู้แทนฯ ถึง

แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่แค่คิดในใจ ก็บาป

ต่อประชาชนที่เลือกผู้แทนฯ คนนั้นมาแล้ว 

เพราะเรื่องงบประมาณ ต้องไปใช้ในการดูแล

ประชาชน และบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง

ของเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการ และอีกหลาย

เรื่อง” นายนิโรธกล่าว

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประ                                                               

ธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวว่า ได้นัดประชุม ส.ส. พรรคประชาธิ 

ปัตย์ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 13.30 น.                                                             

เพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระรายละเอียดของ

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่จะเข้าสู่การ

พิจารณาในสภาระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง 

2 มิ.ย. ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้

มีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่ง หลัง

จากได้รับเอกสารงบประมาณมาศึกษาเป็น

เบื้องต้นแล้ว จึงได้มอบหมายให้ ส.ส.จำานวน 

20 คน ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจ

ประเด็นต่างๆ ร่วมอภิปรายถึงแง่มุมที่น่า

สนใจ เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อดี-ข้อด้อยของการ

จัดทำางบประมาณ ก่อนที่จะพิจารณาราย

ละเอียดโดยคณะกรรมาธิการที่สภาจะตั้งขึ้น

ต่อไป

ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล 

นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร  

และรณรงค์นโยบาย  พรรคก้าวไกล  กล่าวว่า 

งบปี 2566 มีปัญหา เลือกหน่วยงานที่เหมาะ

สมกับการขับเคลื่อนภารกิจหรือไม่ เช่น โจทย์

ความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย

มากขึ้นกว่าแค่การทหารที่เราอาจคุ้นเคยใน

อดีต เช่น ภาวะโลกรวน แต่ถ้าเราไปดูการ

จัดสรรงบประมาณตามภารกิจความมั่นคง 

จะเห็นว่ารัฐบาลอาจยังตีความความมั่นคงใน

รูปแบบเดิม งบกระทรวงกลาโหมปีนี้ลดลง

จริงในภาพรวม แต่งบบุคลากรกลาโหมเพิ่ม

ขึ้น 2,400 ล้านบาท ขณะที่งบที่ถูกจัดสรรใน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อรับมือผลกระทบจาก

ภาวะโลกรวนมีเพียง 1,574 ล้านบาท

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้า

พรรคก้าวไกล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ   กล่าว

ว่า งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

2566 ที่ 3.185 ล้านล้านบาทนั้น ใช้ได้จริงแค่ 

9.3 แสนล้านบาทเท่านั้น และพื้นที่ทางการ

คลังของรัฐบาลตรงนี้ยังต้องเอาไปใช้กับโครง

การใหญ่ๆ ที่จะเริ่มโครงการในปีนี้อีก เช่น 

ถนน 5.4 หมื่นล้าน, น้ำา 3.6 หมื่นล้าน, ใช้หนี้

อื่นๆ 6 หมื่นล้าน และอาวุธ 1.6 หมื่นล้าน ซึ่ง

หมายความว่างบประมาณที่รัฐบาลเหลือใช้

จริงๆ ที่จะเอามาคิดโครงการต่างๆ มีไม่ไม่ถึง 

1 ใน 3 ของงบประมาณประเทศปีนี้ ทั้งๆ ที่

ปัญหาของประเทศมีอยู่อย่างมากมาย 

“เงินก้อนนี้ก็ต้องแบ่งกันใช้ 362 หน่วย

ราชการ 30 กองทุนหมุนเวียน 37 องค์การ

มหาชน และ 25 รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมแล้วกว่า 

400 หน่วยงาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแต่โครงการ

ที่เป็นเบี้ยหัวแตกเต็มไปหมด จะไม่สามารถ

ตอบโจทย์ใหญ่ๆ ของประเทศได้ แต่จะมีแต่

โครงการอบรมสัมมนา ดูงาน ที่ประเมินผลไม่

ได้เต็มไปหมด” น.ส.ศิริกัญญากล่าว.

โควิดตีท้ายครัว

เจ็บคอเล็กน้อย อื่นๆ ปกติดีครับ กราบ

ขออภัยพี่น้องๆ เพื่อนร่วมงานที่อยู่ ใกล้ชิด

ทำางานกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระมัดระวัง

ตัวตรวจ ATK บ่อยๆ นะครับ”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำาชับผู้ว่า

ราชการจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน

กลางและระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและ

ประเมินผลกลุ่มสถานบริการ สถานประกอบ

การ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถาน

บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่

อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และผู้ที่รับบริการ 

ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและมาตรการด้าน

สาธารณสุขอย่างจริงจัง เคร่งครัด จากที่ ศบค.

ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้เปิดกิจการผับ  

บาร์ คาราโอเกะได้ในพื้นที่ โซนสีเขียว-สีฟ้า 

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดย

มีมาตรการควบคุม เฝ้าระวังการระบาดโค

วิด-19 อาทิ เปิดไม่เกินเวลา 24.00 น. หลีก

เลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน ตรวจ ATK ใน

กลุ่มผู้ให้บริการ และประชาชนที่จะรับบริการ

ต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กำาหนด เป็นต้น เพื่อ

ให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

กระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป

ได้ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอีกด้วย

“การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คารา 

โอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้าย

กันในวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ศบค.ได้ผ่อน

คลายมาตรการให้เปิดกิจการได้เฉพาะพื้นที่

สีเขียว-สีฟ้า คือพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด 

ประกอบด้วย ชัยนาท พิจิตร อ่างทอง น่าน 

มหาสารคาม ยโสธร นครพนม ลำาปาง 

อำานาจเจริญ บุรีรัมย์ ตราด สุราษฎร์ธานี 

สุรินทร์ และอุดรธานี และพื้นที่นำาร่อง

ท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด ประกอบด้วย 

กรุงเทพฯ กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี 

เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา นนทบุรี 

นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา 

เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลาเท่านั้น ส่วน

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด ยังไม่อนุญาต

ให้เปิดกิจการ” โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าว.

แผนล้ม ‘บิ๊กตู่’  

สำาหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ

พรรคเพื่อชาติไทยนั้น นายคฑาเทพ  กล่าว

ว่า ขอรอดูกฎหมายลูกเสร็จก่อน กฎหมาย

ลูกอาจเสร็จช่วงเดือนมิถุนายน หรือเดือน

กรกฎาคม 2565 จึงจะมีการพิจารณาวัน

เวลาดีเอาฤกษ์เอาชัยดีๆ เพื่อ เปิดตัวแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อชาติไทย 

และมั่นใจว่าจะสร้างเซอร์ ไพรส์เป็นที่ฮือฮา 

ถูกใจประชาชนแน่นอน เพราะแคนดิเดตนา

ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อชาติไทยเป็นบุคคล

ที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกด้าน และประสบความ

สำาเร็จในการทำางานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี 

แกนนำากลุ่ม 16 เผยว่า ได้ลงพื้นที่

พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดเวลา จึง

ได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ 

อันดับแรกคือปัญหาปากท้อง โดยนำาข้าวสาร

ไปมอบให้ทุกที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน

เบื้องต้น ส่วนปัญหาภัยแล้ง ทำาให้ประชาชน

เดือดร้อนเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลกำาลังช่วยเหลือ

อยู่ เชื่อว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 

ขณะท่ีนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รอง

เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคพลังธรรมใหม่ ระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า แกนนำาพรรคเศรษฐกิจไทย รับ

สัญญาณจากคนแดนไกลจับมือกับฝ่ายค้าน

เล่นเกมการเมืองในสภาคว่ำากฎหมายงบ

ประมาณปี 66 ว่า นพ.ระวีย่อมรู้ตัวดีว่าช่วง

เวลานาทีทองท่ีจับพลัดจับผลูได้เข้ามาเป็น

พรรคร่วมรัฐบาลกำาลังจะหมดไป ก่อนหน้าน้ี

พยายามทำาทุกวิถีทางท่ีจะปกป้องระบบการ

เลือกต้ังท่ีจะทำาให้ ส.ส.ปัดเศษเอ้ืออาทรยัง

คงอยู่ แต่ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล รู้ว่าไม่

สามารถทัดทานต้านกระแสระบบการเลือกต้ัง

ท่ีเป็นประชาธิปไตยสะท้อนเจตนารมณ์ของ

ประชาชน 

“จึงเมาหมัด ออกมาลงทุนจี้ตัวเอง

เป็นตัวประกัน ปั่นราคากล้วยจนหลอน วาท

กรรมลิงหิวกล้วย เกิดจากพรรคร่วมรัฐบาล

ขนาดเล็กเรียกร้องต่อรองผลประโยชน์ทุก 

ช็อตจนแกนนำารัฐบาลปฏิเสธการดูแลกัน

พัลวัน กล้วยที่เคยเบิกได้สะดวกโยธิน ถึง

ช่วงปลายอายุรัฐบาล ประกอบกับมีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ โอกาสพรรคเล็กกลับมาแทบเป็น

ศูนย์ จึงทำาให้การเข้าถึงกล้วยฝืดเคือง ลิง

กินกล้วยดุจนแทบหมดสวน จะหากล้วยจาก

ไหนมาแจกจ่ายเพิ่มได้ตลอดเวลา สนิมเกิด

จากเนื้อใน จะปั่นราคากล้วยกันอย่างไร ก็ขอ

ให้จำากัดเฉพาะในวงจรการเมืองย้อนยุค ไม่

สร้างสรรค์เฉพาะกลุ่ม ไม่ควรไปกล่าวหาหรือ

พาดพิงบุคคลภายนอกให้เสียหาย”

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ภาพรัฐบาล

ในขณะนี้ ไม่ต้องมีใครไปทำาอะไร วิกฤต

เสถียรภาพ วิกฤตเศรษฐกิจ ไร้ผลงาน รัฐบาล

แพ้ภัยตัวเอง พร้อมอับปางได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะ

พรรคแกนหลักหรือพรรคร่วมรัฐบาลขนาด

ไหน เตรียมตัวสูญพันธุ์ การเลือกตั้งครั้งหน้า

ไม่มีใครเลือกกลับมาอย่างแน่นอน.

‘อนุทิน’

และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค

ภูมิใจไทย, นายสฤษดิ์ บุตรเนียร, นายชยุต 

ภุมมะกาญจนะ และนายอำานาจ วิลาวัลย์ 3 

ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหารพรรค 

และผู้แทนราษฎร ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์

ประสานงานพรรคภูมิใจไทย ปราจีนบุรีเขต 

3 (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร) มีประชาชนร่วม

กิจกรรมกว่า 2,000 คน  

นายอนุทินกล่าวว่า สำาหรับจังหวัด

ปราจีนบุรี  ภูมิ ใจไทยขอขอบคุณพี่น้อง

ประชาชนที่ให้ความไว้ใจเลือก ส.ส.ของพรรค

มาแบบยกจังหวัด เราจะไม่ทำาให้ประชาชน

ผิดหวัง ที่ผ่านมา ในฐานะของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามผลัก

ดันสวัสดิการเพื่อประชาชนอยู่เสมอ อาทิ 

ล่าสุดคือการฟอกไตฟรี ที่เชื่อว่าจะช่วยลด

ภาระให้ประชาชนได้เป็นอันมาก นอกจาก

นั้น ยังบรรจุข้าราชการ ซึ่งเป็นลูกหลาน

ชาวปราจีนฯ จำานวนไม่น้อย พร้อมกับต้อง

ขอขอบคุณ อสม. ที่วันนี้เข้ามาร่วมกิจกรรม

จำานวนมาก ท่าน คือรากฐานสำาคัญของ

ระบบสาธารณสุขไทย เราไม่ลืมที่จะตอบแทน

ความทุ่มเทด้วยการเพิ่มสวัสดิการเรื่องค่า

เสี่ยงภัยให้ท่าน เดือนละ 500 บาท เราพรรค

ภูมิใจไทย เราพูดแล้วทำา และยังมีนโยบาย

ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อดูแลครอบครัวพี่

น้องนักรบชุดเทายามเสียชีวิต 

“อันท่ีจริงผมควรอยู่กับท่านให้นานกว่า

น้ี แต่ช่วงเท่ียงผมต้องเดินทางแล้ว มีภารกิจ

สำาคัญมาก พ่ีน้องน่าจะทราบว่าผมไปไหนมา

ไหนผมก็ขับเคร่ืองบินเล็ก และผมอาสากับ

ทางคุณหมอท่ีเป็นเพ่ือนของผม เขาบอกว่า

เวลามีอุบัติเหตุ แล้วผู้ประสบอุบัติเหตุสมอง

ตาย แต่เคยทำาเร่ืองแสดงเจตจำานงต้องการ

บริจาคอวัยวะ คุณหมอจะโทร.มาให้ผมช่วย

นำาทีมแพทย์เดินทางไปผ่าตัดเอาอวัยวะน้ันไป

ช่วยคนอื่นๆ แต่ถ้าเป็นบางจังหวัดท่ีมันมีไฟลต์

เยอะ เขาก็ไม่โทร.มา เพราะมันมีหนทาง 

อย่างล่าสุด เกิดที่ จ.จันทบุรี ก็ต้อง

ไปช่วยเหลือ เรื่องนี้รอไม่ ได้ เพราะเขาให้

หัวใจ มันต้องรีบ ตอนนี้สมองเขาตายแล้ว 

แต่หัวใจเขายังเต้นอยู่ คุณหมอต้องรีบไปเอา

หัวใจมาช่วยอีกท่านที่เขาก็เป็นโรคหัวใจอย่าง

รุนแรง เรื่องนี้มันไม่ได้ช่วยเหลือให้คนที่เสีย

ชีวิตได้ทำาตามความปรารถนาของเขา แต่

ญาติพี่น้องเขาก็จะรู้สึกว่าหัวใจของผู้เสียชีวิต

ยังเต้นอยู่ในร่างของอีกคน แล้วคนที่ ได้รับ

การช่วยเหลือ เขาก็ไม่ต้องเสียชีวิต เรื่องนี้

ช่วยกันหลายต่อ แต่ผมต้องขออภัยพี่น้องชาว

ปราจีนฯ ที่ต้องรีบกลับ”

นายอนุทินกล่าวด้วยว่า ที่จังหวัด

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่นโยบายกัญชา

ทางการแพทย์รุดหน้ามาก มี โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งที่นี่มีการศึกษา

วิจัยมาอย่างยาวนาน ตนในฐานะรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังต้องมาดูงาน

ที่นี่ นโยบายดังกล่าว เราก็ทำาสำาเร็จแล้ว วัน

ที่ 9 มิถุนายนนี้พี่น้องทุกคนต้องปลูกปัญญา

ได้อย่างเต็มที่จดแจ้งอย่างเดียวไม่มี 6 ต้น

อีก ขอย้ำาว่า ปัจจุบันระบบสาธารณสุขไทย

ของเรายอดเยี่ยมมาก นานาชาติยอมรับ ใน

อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวนักลงทุนมาเมือง

ไทย จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบ 

เพราะมีสาธารณูปโภคพร้อม จะมีการจ้าง

งานมากมายเกิดขึ้น การเดินทางคมนาคม

สะดวก ยังมีพื้นที่ที่ทำาเกษตรกรรมได้ดี แล้ว

อย่าละทิ้งคุณค่าของการเกษตร นี่คือจุดเด่น

ของประเทศไทย ที่ประเทศไหนๆ ก็เลียนแบบ

ไม่ได้ หวังว่าในอนาคตเราจะได้มีหนทางใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร.

กกต. • เมื่อวันที่ 28 พ.ค.65 

มีรายงานว่า การประชุมคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วัน

จันทร์ที่ 30 พ.ค. เวลา 13.00 

น. ทางสำานักงาน กกต.จะเสนอ

รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าสู่ที่

ประชุม เพื่อพิจารณาประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้ ง  โดย

เป็นการนำาเสนอผลคะแนนใน

ส่วนของผู้บริหาร จำานวน 1 

ตำาแหน่ง และสมาชิก จำานวน 50 

ตำาแหน่ง โดยผู้ที่ ได้รับคะแนน

สู งสุดของการเลือกตั้ งผู้ ว่ าฯ 

กทม. คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

สมัครหมายเลข 8 ในนามอิสระ ได้

รับคะแนน 1,386,215 คะแนน ส่วน 

ส.ก. ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 

(พท.) 20 คน, พรรคก้าวไกล 14 คน, 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 9 คน, 

กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 คน, พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) และพรรคไทย

สร้างไทย (ทสท.) 2 คน เบื้องต้นขณะ

นี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.รวม 24 

คำาร้อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียน

เรื่องการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง 

และข้อความที่ ใช้หาเสียงหมิ่นเหม่

เกินกรอบอำานาจหน้าที่  เข้าข่าย

หลอกลวง เป็นต้น 

สำาหรับนายชัชชาติ ถูกร้อง                                                        

เรียน จำานวน 2 เรื่องคือ 1.กรณี                  

ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย ยื่นคำาร้องต่อ กกต.ขอให้ไต่สวน

นายชัชชาติ กรณีทำาป้ายหาเสียง

เป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งสามารถนำาไปรีไซเคิลทำา

กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เข้าข่ายกระทำา

การเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลง

คะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัด

ทำาให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ

จัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผล

ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็น

เงินได้หรือไม่ เบื้องต้นกรณีดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง จึง

ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า

เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้กับผู้ ใดภาย

หลังจากการเลือกตั้ง ตามคำากล่าว

อ้างของผู้ร้องหรือไม่ หรือเป็นแค่

เพียงนโยบายหาเสียงเพื่อรักษาสิ่ง

แวดล้อม นโยบายรีไซเคิลและรียูส

สิ่งของ และ 2.การร้องเรียนเกี่ยว

กับระบบราชการ ซึ่งเป็นการแจ้ง

ผ่านหน่วยงานอื่นไม่ใช่ กกต.โดยตรง 

อ้างว่านายชัชชาติระบุเนื้อหาทำานอง

ว่าระบบราชการอาจจะส่งผลต่อ

อุปสรรคการปฏิบัติงานเพราะมีขั้น

ตอนเยอะ โดยผู้ร้องอ้างว่าการระบุ

เช่นนี้ เหมือนเป็นการดูถูกระบบ

ราชการ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นกรณี

นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง 

และยังไม่สามารถระบุได้ว่าตรงกับ

ข้อกฎหมายใด 

แหล่งข่าวจาก กกต.แจ้งว่า 

ปัจจัยการประกาศผลการเลือกตั้ง

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการร้องคัดค้าน

ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละเขต

เลือกตั้ง เมื่อมีการเสนอให้ กกต.

ประกาศผลจะเสนอพร้อมกันทั้งหมด 

ทั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ซึ่งต้องแจ้ง

รายละเอียดให้ กกต.รับทราบด้วยว่า

มีผู้สมัครคนใดที่มีเรื่องร้องคัดค้าน

ประเด็นใดบ้าง หลังจากนั้น กกต.

จะพิจารณาว่าจะประกาศผลการ

เลือกตั้งให้ ส.ก.ท่านใดก่อน หรือผู้

ว่าฯ กทม.ด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่ดุลพินิจ

ของ กกต. ไม่มีการเลือกเสนอ โดย 

กกต.จะเป็นผู้พิจารณา ถ้ามีเรื่อง

ร้องคัดค้านหรือพบว่าการเลือกตั้ง

ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อาจจะไม่

ประกาศผลการเลือกตั้งได้ สมมติ

ว่ามีผู้สมัคร ส.ก.ที่ ได้คะแนนสูงสุด 

45 คนจาก 50 คน ไม่มีเรื่องร้อง

คัดค้าน จะมีมติให้ประกาศผลการ

เลือกตั้ง 45 คนก่อน ส่วนที่เหลือจะ

ยังไม่ประกาศ ตามกระบวนการจะ

ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้น

มาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน.

จันทร์นี้กกต.ถกรับรองผลเลือก‘ผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.’
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มาตรา 91 เพียงอยางเดียว แตก็ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 93, 

มาตรา 94 ซึ่งมีการบัญญัติวาดวย ส.ส.พึงมี และยังขัดเจตนารมณ

ที่สําคัญเร� อง ส.ส.พึงมี ของรัฐธรรมนูญ ที่ไดรับการโหวต

ประชามติจากประชาชน  ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา

ดวยระบบจัดสรรปนสวนผสม คุณทําอยางนี้มันก็ไมมีระบบจัดสรร

ปนสวนผสม แตหารดวย 500 ผมยอมรับวามันไมสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ที่บอกวา ส.ส.บัญชีรายช� อเปนสัดสวนที่

สัมพันธ โดยตรงกับคะแนนพรรค อันนี้ผมยอมรับ แตหารดวย 500 

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 93 มาตรา 94  เพราะการหาร 500 

ระบุวาการคํานวณหา ส.ส.พึงมีและ ส.ส.บัญชีรายช� อ โดยการ

เอาคะแนนพรรคจากทุกพรรคทั่วประเทศที่ไดจากทุกเขตมารวม

กันแลวนํามาหาร 500 คือจํานวน ส.ส.  ออกมาเปนคะแนนเฉลี่ย

ตอ ส.ส.พึงมีหนึ่งคน จากนั้นไปคํานวณหา ส.ส.พึงมี ที่พอไดแลว

ก็สามารถหา ส.ส.บัญชีรายช� อที่แตละพรรคการเมืองจะมีในสภา

ได  โดยนํา ส.ส.พึงมีลบดวย ส.ส.เขตที่พรรคการเมืองนั้นมีอยูหลัง

การเลือกตั้ง ที่เปนสูตรซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญ

เร� อง ส.ส.พึงมี และระบบจัดสรรปนสวนผสม รวมถึงสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 

แตไมวาอยางไรก็แลวแต ไมวาจะ 100 ชนะหรือหาร  500 

ชนะ ในวาระ 2 และ 3 ก็ยังตองไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ  เพราะ

หลังผานวาระสามแลว ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติวาก็ตองสงรางไป

ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เชนมันขัดกันหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญ

จะวินิจฉัยมา 

...ทั้งนี้หากกฎหมายลูกทั้งสองฉบับผาน ก็จะเขาสูโหมดการ

อภิปรายไมไววางใจ แตมีจุดที่วาหากสูตรหาร  500 ผานออกมา

ในวาระสอง ผมคิดวามันสะทอนถึงเอกภาพของพรรครวมรัฐบาล 

มันจะเปนตัวสะทอนออกมาเลย เชน พรรคประชาธิปตยอาจจะ

เปดฟรีโหวต โดยบางสวนอาจเห็นดวยกับหาร 100 และบางสวน

อาจเห็นดวยกับสูตร 500 หาร คะแนนโหวต 500 หารก็จะขึ้นมา 

เพราะเทาที่ผมทราบในพรรคประชาธิปตยอาจออกมาแบบครึ่ง-ครึ่ง 

ขณะที่ในสวนของพรรคภูมิใจไทยที่เคยโหวตสนับสนุนสูตรหารดวย 

100 มาถึงวันนี้พรรคภูมิใจไทยอาจจะหันมาโหวตหารดวย 500 

แลวพรรคพลังประชารัฐหลังการเลือกตั้ง กทม.อาจเกิดการตัดสิน

ใจใหม บิ๊กปอมอาจจะตองฟงบิ๊กตูหรือไม ถาฟงบิ๊กตู พรรคพลัง

ประชารัฐก็จะโหวตหาร 500 อยางนี้ชนะ ก็ตองรอดู โดยถาวาระ 

2 ฝายไหนชนะ วาระ 3 ก็น�าจะรับไปตามนั้น

ชําแหละยุทธการ ‘กินทีละคํา’

แผนลมประยุทธ

-วิเคราะหการอภิปรายไมไววางใจที่จะมีขึ้นจะเปนอยางไร?

 การอภิปรายไมไววางใจแบบลงมติที่จะเกิดขึ้นรอบนี้ น�า

จะเปนครั้งสุดทาย มองวาถากฎหมายลูกผาน ฝายคานก็ตัดสินใจ

จะย� นญัตติ คราวนี้พลเอกประยุทธตองตัดสินใจวา ความสามัคคี 

ความเปนเอกภาพของพรรครวมรัฐบาลอยูระดับไหน ถาอยูใน

ระดับไมเสี่ยง ชัวร ก็ใหฝายคานย� น 

ผมคาดวาเนื้อหาที่จะอภิปรายไมไววางใจเปนการอภิปรายที่

ไมไววางใจแบบตัดแปะ เอาขาวหนังสือพิมพมาตัดแปะเหมือนกับที่

ผานมา ไมมีไมเด็ดที่จะคว่ํารัฐบาล 

ขอที่สองตองย้ําวา รัฐบาลของพลเอกประยุทธ ตัวนายก

รัฐมนตรีรักษาเร� องของการไมใหเกิดทุจริตคอรรัปชัน แตรัฐมนตรี

หลายคนอาจจะตามน้ํา อาจจะมีการรับเงินทอน แตจะเห็นวา

ไมมีโครงการใหญๆ เหมือนโครงการจํานําขาว โครงการปลูก

ยาง โครงการอะไรเหมือนกับสมัยรัฐบาลในอดีตที่เห็นเลยวาทุจริต

คอรรัปชัน ในรัฐบาลนี้ ไมมี 

ดังนั้นผมมองไมเห็นวาประเด็นใดจะมาคว่ํารัฐบาลได  ใน

สวนตัวโดยเฉพาะตัวนายกฯ แตจะคว่ําไดถามันเปนเร� องอ� น เชน

ตองอยูในยุทธศาสตรกินทีละคํา ตองเอาพลเอกประยุทธออกใหได 

ถานายกฯ ประยุทธออกได คนอ� นก็มาเปนนายกฯ ตอในชวงที่เหลือ 

ก็ทําใหไมมีคูแขง ใครจะไปแขงกับแพทองธาร ชินวัตร แตถานา

ยกฯ ประยุทธยังอยูตอไปจะเปนกางขวางคอการแลนดสไลด 

สําหรับบทบาทการเมืองที่ผานมาของ พรรคเล็ก มัก

ถูกมองและมีเสียงปรามาสทางการเมืองมาตลอดในชวงสภา

ชุดปจจุบัน วาเปนพวกชอบกินกลวย-ชอบปวน-สรางราคา

การเมืองใหตัวเอง-ทําใหรัฐบาลมีปญหาเร� องเสถียรภาพ 

 เม� อเราถาม นพ.ระวี หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม วา

บทบาทพรรคเล็กคนมักมองในทางไมคอยดี มองในทางลบวา

ชอบเรียกรองอะไรตางๆ โดยเฉพาะชวงศึกอภิปรายไมไววางใจ

คงถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ง นพ.ระวีตอบกลับเรามาวา 

รัฐธรรมนูญมีความประสงคใหคนกลุมเล็กกลุมนอย ใหชาวนา 

กรรมการเอ็นจีโอ เขาไปสะทอนปญหาเขาในสภา ดังนั้นการที่

จะมีพรรคเล็กอยูควรตองมองในแงดี เพราะเขาตองการเขามา

สะทอนปญหาตางๆ เหมือนอยางพลังธรรมใหม เขามาปกหลัก

สูเร� องคาโงตางๆ  สูเร� องทุจริตคอรรัปชันตางๆ ของประเทศ 

หากไมมีพรรคเล็กมาสูแบบนี้ คิดวาพรรคใหญจะมาทําหรือ 

เคยมี ส.ส.พรรคใหญคนหนึ่งคิดวาจะเขามาสู แตถูกหัวหนา

พรรคเรียกมาตบกระบาลบอกใหเงียบๆ อยามีปญหา บางเร� อง

อยางเชน การไมใหมีธุรกิจผูกขาดของกลุมทุนบางแหง ถามวา 

ส.ส.พรรคใหญกลาออกมาสูเต็มที่หรือ เพราะสังคมธนาธิปไตย 

เงินพรรคการเมืองมาจากเงินทอนกับมาจากที่ไหน ใครรู ผมวา

คนไทยทุกคนรูหมด มันมาจากใคร เอื้อกับนายทุนใหญๆ หรือ

ไม หากไมมีพรรคเล็ก ไมมีใครมาสูใหประชาชน 

นอกจากนี้ เสถียรภาพรัฐบาลที่สําคัญไมไดอยูที่พรรค

ขนาดเล็ก พรรคเล็ก 14-15 เสียง ถามวาทําอะไรได แตที่มี

ปญหาคือพรรคใหญ รัฐบาลจะคว่ําหรือไมคว่ําอยูที่พรรครวม

รัฐบาลขนาดใหญ  

“เร� องกลวย ถามวาพรรคเล็กกับพรรคใหญใครกินกลวย

จุกกวากัน ถามวากลวยคืออะไร กลวยมาจากไหน  กลวยก็มา

จากการงาบงบประมาณแผนดิน ก็คือเงินทอน 3  เปอรเซ็นต 7 

เปอรเซ็นต 10 เปอรเซ็นต พรรคเล็กจะไปงาบจากท่ีไหน เพราะ

พรรคเล็กไมมีรัฐมนตรี ถามวาใครกินกลวยมากกวา แตขาวท่ีออก

บอกแตวาพรรคเล็กกินกลวย  พรรคเล็กปวน แตลองดูวาพรรค

ใหญปวนแรงกวาหรือไม  การเกิดของเศรษฐกิจไทย เปนไง รัฐ

บาลแทบคว่าํหรือไม  แตการปวนของพรรคเล็กมีแคกลุม 16 ทํา

อะไรไดสักแคไหน ผมไมไดอยูกลุม 16 แตผมตองการช้ีใหเห็น

ความเปนจริง ประชาชนจะไดเขาใจวาพรรคเล็กถูกใชเปนแพะ

รับบาป มาบอกวาพรรคใหญไมได โกง พรรคใหญไมไดมีกลวยมา

แจก มีแตพรรคเล็กเปนลิงกินกลวย แตผมคิดวาพรรคใหญไมใช

ลิงกินกลวย แตเปนฮิปโป เปนชางกินกลวย แลวไมใชกินม้ือละหวี 

แตมื้อละเครือ อยากใหประชาชนดูจากความเปนจริง”

-หากสุดทายกฎหมายลูกออกมาโดยใชสูตร  100 หาร

ปารตี้ลิสต พรรคขนาดเล็กจะปรับตัวสูอยางไร จะมีการควบ

รวมหรือยุบไปรวมกับพรรคอ� นไหม?

ถาจบลงที่ 100 หารปารตี้ลิสต ที่ตองใชฐานคะแนน

สามแสนกวาคะแนนตอ ส.ส.ปารตี้ลิสตหนึ่งคน ก็มองวาพรรค

ขนาดเล็กที่ไมใชแคพรรคที่มี ส.ส.หนึ่งคน แตพรรคที่ไดระดับ 

4-5 เสียงก็แทบไมรอดเหมือนกัน บางพรรคอาจจะสูตอ โดย

หัวหนาพรรคที่ตอนนี้เปน ส.ส.บัญชีรายช� อก็อาจหันไปลงสมัคร 

ส.ส.เขต ก็เห็นมีการเตรียมตัวกันอยู นอกจากนี้ก็อาจยายไป

อยูพรรคใหญ ที่ไพบูลย นิติตะวัน ทําตัวอยางใหดูในการไป

อยูกับพลังประชารัฐ ตอนนี้ก็พบวาพรรคใหญพอเห็นวาแนว

โนมจะใช 100 หาร ก็มีการจีบพรรคเล็กใหไปอยูดวย หลาย

พรรคก็มาชวนผมเหมือนกัน รวมถึงก็อาจเกิดกรณีการควบรวม

พรรคการเมือง ทั้งพรรคที่มี ส.ส.ในสภาและนอกสภา เพราะ

ถาใช 100 หาร พรรคที่ตั้งใหมอยาง ไทยสรางไทย-กลา-ไทย

ภักดี เผลอๆ ส.ส.อาจจะพอกับพรรคเล็ก ไดมา 2-3 คน มัน

พลิกไปเลย เพราะคนที่จะไปลงสมัคร ส.ส.เขต หากไมใชพรรค

ใหญคนก็ไมกลาไปอยูดวย แตถาเปนหาร 500 พรรคเหลานี้ก็

อาจมีคนเขามารวมเยอะขึ้น แตถาหาร 100 อาจมีการควบรวม

พรรคตางๆ เหลานี้ พรรคที่อยูนอกสภาตอนนี้ก็อาจตองยุบตัว

ไปเลย เพราะสูไมไหวหรือควบรวมกัน หรืออาจสูตอไป อยาง

พลังธรรมใหมที่ยังไมมีแนวคิดไปรวมกับพรรคการเมืองใด เราก็

ตองพยายามสรางกระแสของพรรคใหสูงที่สุด แตถาเห็นวามัน

ไปไมไดจริงๆ พลังธรรมก็อาจควบรวม แตถาจะควบรวมกับใคร

ก็ตองดูวาตองมีอุดมการณและความคิดที่คลายคลึงกัน. 

พรรคเศรษฐกิจใหมคนเดียวที่ไมไดอยูกลุม 16 แตคุณมนูญไปกิน

ขาวกับยุทธพงศ จรัสเสถียร รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย และนายพิ

เชษฐ, นายดล เหตระกูล จากชาติพัฒนากันหลายครั้ง ก็เปนเร� องที่

ประชาชนตองติดตามวามันเกิดอะไรขึ้น 

 ถัดมาที่ พรรคพลังทองถิ่นไท ของชัชวาลล คงอุดม  ที่ตอน

นี้มี ส.ส.หาเสียง พบวาแมพี่ชัช เตาปูน จะยืนยันสนับสนุนพลเอก

ประยุทธ แตพอไปดูการอภิปรายไมไววางใจเม� อกันยายนปที่แลว 

พบวาในพรรคมีพี่ชัชกับโกวิทย  พวงงาม ที่อยูดวยกันตลอด แตที่

เหลืออีกสามคนพบวาไปรวมกินขาวกับกลุม 16 สวน พรรคชาติ

พัฒนา ที่มีสี่เสียง พบวา ส.ส.คนหนึ่ง (สมัคร ปองวงษ) ไปรวมกิน

ขาวกับ ร.อ.ธรรมนัส-กลุม 16 ดวย และยังมี ส.ส.ปารตี้ลิสตอีกคน 

(ดล เหตระกูล) ก็ไปรวมกินขาวกับแกนนําเพ� อไทย ขณะที่ พรรค

รักษผืนปาฯ ของดํารงค พิเดช พบวาอยูในกลุม 16 ทั้งสองคน ซึ่ง

การอภิปรายไมไววางใจครั้งลาสุด  นายดํารงค โหวตไมไววางใจพล

เอกประยุทธ แตนายยรรยงก ถนอมพิชัยธํารง โหวตไววางใจนา

ยกฯ ก็คือการสงสัญญาณเตือน 

ถัดมาที่พรรคประชาธิปไตยใหม นายสุรทิน พิจารณ  ครั้ง

ที่แลวลงมติไมไววางใจนายกฯ และที่ผานมาก็แสดงทาทีตลอด

วาอยูฝายเดียวกับ ธรรมนัส พรหมเผา นอกจากนี้พวกพรรคที่มี 

ส.ส.หนึ่งเสียงที่ไปอยูกับกลุม 16 หลายคนเชน พรรคไทรักธรรม 

นายพีระวิทย เร� องลือดลภาค หรือ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรือง

กุล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังไทยรักไทย นายปรีดา บุญเพลิง 

ส.ส.บัญชีรายช� อ  พรรคครูไทยเพ� อประชาชน สวนที่ยืนหยัดอยู

ขางนายกฯ แน�นอนก็เชน ตัวผมหมอระวีจากพลังธรรมใหม พรรค

พลเมืองไทยของพี่สัมพันธ เลิศนุวัฒน (น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน 

ลูกสาวเปน ส.ส.) นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคพลังชาติไทย นางนันทนา สงฆประชา จากพรรคประชาภิ

วัฒน ก็จะเห็นไดวากลุมพรรคการเมืองขนาดเล็กก็มีการแตกยอย

ออกไปตามนี้ ไมไดเปนเอกภาพเหมือนแตกอน แตเราก็คุยกันหลาย

เร� องก็มานั่งหารือกัน เชนเร� องสูตรคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสตที่รัฐสภา

จะประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ในเดือนหนา แบบ

นี้พรรคเล็กก็จะมาคุยกัน แตพอถึงชวงอภิปรายไมไววางใจ  ผม

ไมมั่นใจวาจะเกิดอะไรขึ้น เพราะจากสัญญาณตางๆ  หากถึงชวง

อภิปรายไมไววางใจ ถาไมมีความเปนเอกภาพมันก็เสี่ยง  

-คิดวาชวงตอจากนี้หลังเปดสภามาแลว แกนนํารัฐบาลทั้ง

พลเอกประยุทธ พลเอกประวิตร ควรเช� อมสัมพันธกับพรรคเล็ก 

เชนนัดกินขาวกันดีหรือไม?

กอนอ� นหากดูความเปนเอกภาพของ 3 ป.ระยะหลังพบวา

เริ่มไมชัดเจน หากเรามาวิเคราะหผลการเลือกตั้ง กทม. ที่ฝาย

รัฐบาลเพลี่ยงพล้ําชัดเจน อยางเร� องความไมลงตัวระหวาง 3 ป. 

ตอนแรกพลตํารวจเอกเอกจักรทิพย  ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ก็

เตรียมตัวจะลงสมัคร มีการเตรียมตัวไวแลวพอสมควร แตจูๆ ก็

ตองประกาศถอนตัว ก็เพราะความไมลงตัวของพลังประชารัฐหรือ

ไม?

 แลวตอมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ก็ลงสมัครโดยมีกลุมผู

สมัคร ส.ก.กลุมรักษกรุงเทพลงดวย พรอมๆ กับสกลธี ภัททิยกุล ก็

ลงสมัครเชนกัน สวนพลังประชารัฐก็สงผูสมัคร ส.ก.ครบหาสิบเขต 

โดยกอนถึงวันเลือกตั้งก็มีขาววาพลเอกประวิตรใหผูสมัคร ส.ก.พลัง

ประชารัฐหนุน พล.ต.อ.อัศวิน แตปรากฏวาผูสมัคร ส.ก.จํานวน

หนึ่งไปเปดตัวหนุนสกลธี มันเกิดความสับสนไปหมด จึงไมแปลก

ใจที่ ดร.ชัชชาติชนะมาแบบเต็มสตีม สวนอีกฝงแพหมดรูป ไดมา

คนละสองแสนกวาคะแนน มันสะทอนใหเห็นถึงความไมลงตัว

ของ 3 ป. ที่เร� องความไมลงตัวของ 3 ป.ดังกลาว เคยทําใหพลเอก

ประยุทธเกือบถูกคว่ํากลางสภา ตอนอภิปรายไมไววางใจเม� อเดือน

กันยายนปที่แลว ถึงตอนนี้แลวหากพลังประชารัฐไมแกไขอะไร ถึง

ตอนเลือกตั้งครั้งหนาผมเดาวาพลังประชารัฐสูญพันธุ  

-นายกฯ จะฝาดานศึกซักฟอกไดหรือไม และจะมีการใชเงิน

ใชทองอะไรกันหรือไม การล็อบบี้ตางๆ? 

ผมก็มองวาโอกาสที่จะผานศึกอภิปรายไมไววางใจมีโอกาส

ผาน 80 เปอรเซ็นต การจะคว่ํานายกฯ ที่ตองใชเสียงในสภา 238 

เสียง ไมใชทําไดงายๆ ถาจะทําได ตองเต็มที่เลยคือตองลงทุน

เปนพันลานบาท ดังนั้นผมมองวาโอกาสนายกฯ จะผานมี 80 

เปอรเซ็นต แตก็มีโอกาสพลิกในระดับ 20 เปอรเซ็นต ซึ่งการที่จะ

ทําใหผานไปไดแบบ 80 เปอรเซ็นตตองมีวิธีการหลายวิธี เชนอาจ

มีการสรางความสัมพันธ มีการนัดกินขาวกัน แลวพรรคเล็กก็เสนอ

เร� องดีๆ นโยบายดีๆ โดยทางนายกฯ ก็ดูวาเร� องใดที่ทําแลวจะเกิด

ประโยชนกับประเทศก็ดูแล ซึ่งการดูแลในที่นี้หมายถึงนโยบาย 

อยางพรรคพลังธรรมใหมตอสูเร� องทุจริตคอรรัปชัน และการรักษา

ผลประโยชนของประเทศชาติ แตหลายเร� องไมถูกตอบสนอง อยาง

ผมตอสูเร� องทุจริตไปรษณีย สุดทายผมถูกไปรษณียไทยฟองทั้งคดี

แพงและอาญา แตก็มีหลายเร� องเหมือนกันที่รัฐบาลก็อาจมีตอบ

สนองแตก็ชา อยางเร� องการสูเร� องคาโงโฮปเวลล คาโงทางดวน 

รัฐบาลตอบสนองชามาก หรือเร� องดาวเทียมก็แทบไมตอบสนอง

เลย  

“ผมยังประเมินวาพลเอกประยุทธน�าจะผานศึกซักฟอกไป

ได ภายใต โอกาสที่จะผานมี 80 เปอรเซ็นต แตอีก 20 เปอรเซ็นต

ก็ตองระวัง เชน เร� องการล็อบบี้ การสรางความขัดแยง การ

ซื้อตัว พูดงายๆ ไมใชแคแจกกลวยเปนหวี แตอาจมีการแจก

กันเปนเครือ ก็ตองดูวาจะสกัดยังไงในการแจกกันเปนเครือ ก็มี

ขาวออกมาคนละ 30 ลาน ผมก็เคยพูดตามขาว ซึ่ง ดร.ไตรรงค 

สุวรรณคีรี บอกวาถาเปนเร� องจริงบานเมืองฉิบหายวายวอด ผมก็

อยากบอก ดร.ไตรรงความันฉิบหายมานานแลวครับ มันเปนสังคม

คณาธิปไตย”

“การเมืองหลังเปดสภามาไดหนึ่งสัปดาห ขอใหประชาชน

อยากะพริบตา ถาทานหลับตานานเกินไป  ลืมตาขึ้นมา อาวยุบ

สภาเสียแลว เพราะมีระเบิดเวลาการเมืองเยอะมาก”

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ดังนั้น ยุทธการกินทีละคํา ตองจัดการพลเอกประยุทธ  ไม

วาจะในการอภิปรายราง พ.ร.บ.งบประมาณ หรือเร� องของวาระ

การเปนนายกฯ ครบ 8 ป หรือการอภิปรายไมไววางใจ 

ขอตอมาเม� อนายกฯ ประเมินแลววามันเสี่ยง ถาลงสนาม

อาจจะถูกคว่ํา อาจเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ถูก

คว่ํากลางสภาในการเปดอภิปรายไมไววางใจ ซึ่งไมเคยมี ถาหาก

เกิดแบบนี้นายกรัฐมนตรีไมไดลงจากหลังเสือ แตตกจากหลังเสือ

เลย หลนมาจากตึกสิบชั้นเลย ทางนายกรัฐมนตรีก็ตองประเมิน 

หากเห็นวาเสี่ยง ก็ตอง ยุบสภา เพ� อใหมีการเลือกตั้งใหม แตหาก

นายกฯ  ประเมินแลววารอด ก็เขาสูโหมดการอภิปรายไมไววางใจ  

ซึ่งเม� อเขาสูชวงการอภิปรายไมไววางใจ สิ่งที่น�าหวงก็คือ เงินมัน

ซื้อได ซึ่งเงินซื้อไดหลายคน แตสําหรับพลังธรรมใหมยืนยันวา

เงินซื้อไมไดแน�นอน ส.ส.จํานวนมากเงินซื้อไมไดแน�นอน แตจะมี 

ส.ส.สวนหนึ่งที่เงินซื้อไดตองยอมรับความเปนจริง 

เร� องกลวย ถามวาพรรคเล็กกับพรรคใหญใครกินกลวยจุกกวากัน 

กลวยมาจากไหน ก็มาจากการงาบงบประมาณแผนดิน เงินทอน 7 

เปอรเซ็นต 10 เปอรเซ็นต  พรรคเล็กจะไปงาบจากที่ไหน เพราะพรรค

เล็กไมมีรัฐมนตรี ถามวาใครกินกลวยมากกวา..พรรคใหญไมใชลิงกิน

กลวย  แตเปนชางกินกลวย แลวไมใชกินมื้อละหวี แตมื้อละเครือ 

จากใจ ‘พรรคเล็ก’

เราเปน ‘แพะรับบาป’ 

พรรคใหญกินกลวยมากกวา 

...สมมุติผมมีเงินหม� นลาน แลวผมตองการแลนดสไดล ผม

ตองกินทีละคํา ผมยอมที่จะเสียเงินหนึ่งพันลานบาท โดยตอนนี้ 

ส.ส.ฝายคานมี 208 เสียง แตก็มีบางสวนเปนงูเหา ดูแลวเสียงฝาย

คานอาจหายไปประมาณ 10 เสียง การจะคว่ํานายกฯ กลางสภาได

ตองมี 238  เสียง 208 บอกกับ 30 ถึงจะเทากับ 238 เสียง ก็ยัง

ไมพอ ตองหามาอีกประมาณ 40 เสียง ถาหากเปนแบบนี้ ผมทุม

สักพันลาน ผมก็จายหัวละ 25 ลานบาท ถือวาคุมสุดๆ เพราะหาก

ผมคว่ําพลเอกประยุทธไดกลางสภา ผมหมดไปพันลานบาท แต

เลือกตั้งครั้งหนาการที่จะชนะการเลือกตั้ง ผมอาจใชเงินนอยลงไป

รวม 2,000-3,000 ลานบาท เพราะไมมีกวางขวางคออยางพลเอก

ประยุทธแลว 

หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม ที่เปนพรรคการเมืองขนาด

เล็กในสภา กลาวตอไปวา การอภิปรายไมไววางใจที่จะมีขึ้นก็มีคน

ถามผมหลายคนวา รัฐบาลจะผานศึกนี้ ไปไดหรือไม ผมก็บอกวามี

โอกาสผาน 80 เปอรเซ็นต แตอีก  20 เปอรเซ็นตยังมีโอกาสถูก

คว่ําได ผมวาคนก็รูวา 40  เสียง ฝายคานจะไปเอามาจากไหน ก็

มีหลักๆ คือ หนึ่ง-เสียงจาก “พรรคการเมืองขนาดเล็ก” ที่ตอนนี้

มีบางสวนไปเคล� อนไหวตั้งกลุม 16 โดยสมมุติวากลุมนี้รวมกันได

จริง  16 เสียง ถัดไปก็คือ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยที่ไมถูกกับนายก

รัฐมนตรี ก็มีอีก 16 เสียง สองกลุมนี้บวกกันก็ประมาณ 32 เสียง

หรือ 30 เสียง ที่ผานมาก็มีการพยายามโยนบาปใหกับพรรคเล็กวา 

พรรคการเมืองขนาดเล็กทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ เปนพวกชอบ

ขอ กินกลวย เปนพวกตัวปวน 

“ผมขอใหแยก เพราะความเปนจริงแลว พรรคใหญกินกลวย

มากกวา เพราะพรรคเล็กไมมีรัฐมนตรีแลวกลวยมาจากไหน ก็

มาจากเงินทอนที่เปนภาษีของประชาชน จึงมีแตพรรคใหญที่จะมี

กลวยที่เอาไปเลี้ยง ส.ส.”

...สมมุติวาเปนไปตามขางตนคือ ไปไดเสียงจากพรรคเล็ก

และเศรษฐกิจไทยประมาณสัก 30 เสียง หากยังขาดอีกสิบเสียง 

ถาจะหาก็ตองไปหาจากพรรคใหญจึงจะไดประมาณ 40 เสียง ดัง

นั้นจะเห็นไดวา เกมนี้พลเอกประยุทธยังอันตรายอยู ยังอาจจะถูก

คว่ําได แตถาสถานการณตอจากนี้โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งผู

วาฯ กทม. ฝายรัฐบาลเห็นอะไรบางอยางแลวมาสามัคคีปรองดอง 

แลวกลุม 3 ป.ผนึกกําลังกันจริงๆ อยาใหเหมือนตามขาวอยาง

ที่เราไดรับทราบ คือ ป.หนึ่งก็ไปทางหนึ่ง แลวอีก ป.หนึ่งก็ไปอีก

ทาง ซึ่งจะพิสูจนไดจากการโหวตกฎหมายลูกในวาระสอง โดย

ถาสูตรคํานวณปารตี้ลิสตพลิกกลับมาเปน 500 หาร พลิกกลับมา

ชนะ แสดงถึงสัญลักษณ 3 ป.เริ่มกลับมาเปนหนึ่งเดียว ที่จะเปน

สัญญาณไดวาการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลจะผานไปได  แตหาก

ออกมาใหใชสูตร 100 หาร ก็ยังลูกผีลูกคนกับการอภิปรายไมไว

วางใจ ซึ่งทุกอยางที่ออกมามีผลในทางสัมพันธกันกับผลการเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม. ที่จะมีผลตอการแกไขกฎหมายลูก โดยหากออกมา

ในสูตรใหใช 500 หาร  พรรคขนาดเล็กก็แฮปป ไมใชทําลายพรรค

เขาจนสูญพันธุหมด 

‘พรรคเล็ก’ แนวรวม 

หนุนหรือลม ‘ประยุทธ’?

-บทบาทพรรคขนาดเล็กไมเกินหาเสียงสวนใหญอยูฝงไหน 

ฝายหนุนพลเอกประยุทธหรือฝายตรงขาม? 

ตอนนี้พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มี ส.ส.ในพรรคประมาณ 

1-6 เสียง ทั้งหมดมีประมาณ 25 เสียง โดยมีหนึ่งพรรคที่ไปอยูฝาย

คานตั้งแตแรก (นิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังปวงชน

ไทย) ที่เหลือทั้งหมดอยูฝายรัฐบาล

 ซึ่งระยะเวลาสามปที่ผานมาของสภา จิตใจและการกระ

ทําก็เริ่มแตกตาง มีการแยกกันออกมา เชนอยาง พรรค รวมพลัง

ประชาชาติไทย ของสุเทพ เทือกสุบรรณ อันนี้แน�นอนยืนหยัดอยู

ขางพลเอกประยุทธไมมีแตกแถว สวน พรรคเศรษฐกิจใหม ของ

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณเดิม ที่มี ส.ส. 6 เสียง พบวาหนึ่งเสียงชัดเจน

แลววาไปอยูกับพรรคเพ� อไทย เหลือหาเสียงอยูกับรัฐบาล แตพบ

วามีสี่คนไปอยูกับกลุม 16 เหลือนายมนูญ สิวาภิรมยรัตน หัวหนา



16 สัมภาษณพิเศษ

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

รบ.เดินเขาสู Killing Zone 

การเมืองรอนหลังเปดสภา 

พรรคเล็ก ‘หนุน-ลม’ ประยุทธ?

ปดประชุมสภาผูแทนราษฎรมาไดแคสัปดาหเดียว  

การเมืองในสภาก็รอนฉา สัญญาณการเมืองหลายอยาง

ทําใหเห็นชัดวา มีแนวโนมการเมืองจะเขาสูภาวะ แตกหัก-

พังกันไปขาง ในสมัยประชุมนี้ ที่กวาจะปดสภาอีกทีก็ 18  ก.ย.65 

โดยบางฝายก็ประเมินวาสภาชุดนี้อาจอยูไมถึงตอนนั้นก็ได เพราะ

อาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดวยการ “ยุบ

สภา” หรือการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในชวงสมัยประชุม

สภารอบนี้ 

 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรค

พลังธรรมใหม พรรคการเมืองขนาดเล็กหนึ่งเสียง แตมีบทบาท

ไมนอยในการแสดงจุดยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และปจจุบันก็เปนหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งสองฉบับที่มีการ

แกไข คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

เพ� อรองรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่แกไขใหใชบัตรเลือกตั้ง

สองใบ โดยจากสถานการณการเมืองขณะนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ธรรมนัส พรหมเผา จะขึ้น

มาเปนหัวหนาพรรคเต็มตัว ทาง “นพ.ระวี” วิเคราะหการเมืองไว

อยางรอนแรงวา การเมืองในการเปดสมัยประชุมสภารอบนี้ เม� อ

เทียบกับ 3 ปที่ผานมา ครั้งนี้เปนปที่ 4 ในสมัยแรก น�าจะเปนสมัย

ประชุมที่รอนแรงที่สุด เพราะเม� อเริ่มเปดสภามาไดสัปดาหเดียว 

สัปดาหถัดไปคือชวง 31 พ.ค. และ 1-2 มิ.ย. สภาจะมีการประชุม

เพ� อพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2566 ซึ่ง

หลายคนคิดวาผานแน� เพราะหากไมผาน “พลเอกประยุทธ” นายก

รัฐมนตรีตองแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออก ตามมาดวยยุบ

สภา ซึ่งนี่ก็คือดานแรก เสร็จจากนี้ ไปก็จะเปนเร� องของการประชุม

รวมรัฐสภาเพ� อพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

คือ ราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.บ. พรรคการเมือง ที่

เปนการพิจารณาในวาระสองและตอดวยวาระสาม ที่ตองรอดูวา

ประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระใหพิจารณาในชวงใด 

เร� องสําคัญที่ตามมาติดๆ ในลําดับถัดไปก็คือ การย� นญัตติ

เพ� อขอเปดอภิปรายไมไววางใจ ซึ่งเม� อฝายคานย� นญัตติแลว นายก

รัฐมนตรีไมมีสิทธิ์ยุบสภาไดแลว และหากพลเอกประยุทธถูกโหวต

คว่ํากลางสภา ก็ตองเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมโดยที่ประชุมรวม

รัฐสภา เร� องนี้คือความรอนแรงในเร� องที่ 3 

สวนความรอนแรงในเร� องที่ 4 เม� อถึงวันที่ 23  สิงหาคม

ที่จะถึงนี้ ที่จะครบ 8 ปที่พลเอกประยุทธเปนนายกฯ โดยนับจาก

ชวงเปนนายกฯ ครั้งแรกตอนป  2557 ก็จะมีคนไปรองใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

แลวอาจจะมีประเด็นที่ 5 เพราะตอนนี้เงินรัฐบาลก็ใกลหมด 

เพราะใชในการฟนฟูประเทศหลังโควิด ใชงบไปกับการตอสูกับโรค

ระบาดโควิดเยอะ ซึ่งถารัฐบาลจะกูเพิ่มอีกประมาณ 1 ลานลาน

บาท ก็ตองเสนอเปน พ.ร.บ.เขาสภา อันนี้ก็เปนกฎหมายการเงิน 

ซึ่งหากเกิดถูกคว่ํากลางสภา นายกฯ ก็ตองไปเหมือนกัน 

 ทั้ง 5 เร� องเปนตัวที่กําหนดวาการเปดสภาครั้งนี้จะรอนแรง

ที่สุด ซึ่งไมรูวารัฐบาลจะอยูหรือจะไป 

...หลังเกิดกรณีทางการเมืองกับพรรคเศรษฐกิจไทยเม� อตน

สัปดาหที่ผานมา ทําใหผมเห็นวาฝายคานกําลังเริ่มจะคิดเร� องการ

ลมพลเอกประยุทธ จากเดิมจะลมชวงศึกซักฟอก ก็จะมาเริ่มกอน

การโหวตราง พ.ร.บ.งบป 2566 ในสัปดาหหนา ผมอานเกมวาฝาย

คานไมสนใจเร� องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแลว โดยอาจจะ

ขยับมาดูวาจะคว่ํานายกฯ ในชวง พ.ร.บ.งบฯ เพราะหากคว่ําไดพล

เอกประยุทธก็ตองยุบสภา ถาเลือกตั้งตอนนี้ฝายคานเขามีสิทธิ์ชนะ

แบบนอนมา เพราะถึงกฎหมายลูกหากมีการทําออกมาภายหลังให

ใชสูตรหาร 500 ฝายคานเขาก็ไมกังวล  เพราะวาสถานการณตอน

นี้พรรครวมรัฐบาลมีแคภูมิใจไทยที่พรอมเลือกตั้ง สวนพลังประชา

รัฐกับประชาธิปตยก็ยังไมรูจะเปนอยางไร ทําใหฝายคานอาจได 

ส.ส.แบบแลนดสไลด งายกวาจะดึงใหไปถึงเลือกตั้งปลายป เพราะ

หากไปถึงตอนนั้นรัฐบาลจะทําใหเศรษฐกิจเริ่มฟนแลว ดังนั้นหาก

ใหดีที่สุดก็ตองคว่ําตอนนี้เลย

หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม กลาวตอไปวา หากฝายคาน

ประสบความสําเร็จจนคว่ํารัฐบาลไดในการโหวตราง พ.ร.บ.งบฯ 

แลวมีการยุบสภา ก็จะตองไปเลือกตั้งใหมภายใน 45-60 วัน แต

หากฝายคานทําไมสําเร็จ ฝายคานก็จะใชวิธีเรงย� นญัตติเปด

อภิปรายไมไววางใจตอเลย  เพราะพอฝายคานย� นญัตติแลว พล

เอกประยุทธหมดสิทธิ์ยุบสภาเลย ดังนั้นพอฝายคานกําหนดเวลา

แลววาจะย� นญัตติ พลเอกประยุทธตองรีบตัดสินใจเลยวาจะยุบสภา

กอนฝายคานย� นญัตติหรือไม เพราะหากยังเคลียรการเมืองในฝาย

รัฐบาลไมลงตัว ก็อาจเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงจะถูกคว่ํากลางสภาได และ

หากพลเอกประยุทธตัดสินใจยุบสภา มันก็ยังเขาทางฝายคานอยูดี 

ดังนั้นหากตัดสินใจยุบสภากอนศึกซักฟอก กรอบเวลาหลังจากนั้นก็

ยืดออกไปอีกไมเกินสามเดือน เลือกตั้งเม� อไหร ฝายคานก็ชนะแบบ

นอนมาอยูดี ถาจะคว่ํานายกฯ คว่ําตอนเผลออยางตอนพิจารณา

ราง พ.ร.บ.งบรายจายจะงายที่สุด ถาไปสูตอนอภิปรายไมไววางใจ 

ตางฝายตางเตรียมการกัน 

“แตหากพลเอกประยุทธจะยอมเสี่ยง ไมยุบสภา แลวใหฝาย

คานย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจ รัฐบาลก็เดินเขาสูโหมดคิลลิง

โซน ก็คือไปลุนสูกันตอนอภิปรายไมไววางใจ  ซึ่งเกมของฝายคาน 

พอย� นแลวเขาก็จะไมเรงวันใหอภิปรายไมไววางใจ แตจะรอให

รัฐสภาพิจารณารางแกไขกฎหมายลูกสองฉบับกอน ที่ก็คือจะใหไป

อภิปรายไมไววางใจกันชวงเดือนกรกฎาคม เกมนี้ฝายคานมีแตได

กับเสมอตัว ที่ไดก็คือก็ไดเลือกตั้งเร็วขึ้น แตถาเขาแพในการโหวต

ราง พ.ร.บ.งบฯ ก็คือการซอมใหญผานเวทีอภิปรายงบ เชนเขาจะ

เห็นเลยวา การโหวตของ ส.ส.รัฐบาลกับฝายคานเสียงการโหวต

ออกมาอยางไร จะไดเห็นตัวงูเหามีกี่ตัว อยูตรงไหน เวลาอภิปราย

ไมไววางใจเดือนกรกฎาคม ฝายคานก็จะไดไปบล็อกแกเกมไวได 

ทั้งหมด ฝายคานมีแตไดกับเสมอตัว” 

...อยางไรก็ตาม หากสมมติวาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ถูก

คว่ํา รัฐบาลรักษาการก็สามารถจะใชงบประมาณได แตมันมีขอ

จํากัดวาตองใชไดแคไหน อันนี้คือความรอนแรงที่ 1 ซึ่งอาจจะจบ

รัฐบาล จบสภาชุดนี้ ไดเหมือนกัน ไมใชจะไมมีโอกาส

ถกกฎหมายลูก 2 ฉบับ

รอเปดฉากซัดกันนัว สูตรปารตี้ลิสต

สวนการพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่มีการ

แกไขคือราง พ.ร.บ.พรรคการเมืองและราง พ.ร.บ.การเลือก

ตั้ง ส.ส. ที่รัฐสภาจะมีการพิจารณาหลังจากนี้ ที่ถือเปนระเบิด

การเมืองสําคัญที่รออยูในสมัยประชุมสภารอบปจจุบัน นพ.ระ

วี-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองฉบับ กลาวลงรายละเอียดวา สิ่งที่กรรมาธิการมีการยกราง

แกไขราง พ.ร.บ.พรรคการเมือง สาระสําคัญก็เชน ทําใหการตั้ง

พรรคการเมืองควรจะทําใหงายขึ้น, คาสมาชิกพรรคที่สมาชิกจาย

ใหพรรคการเมืองก็มีการปรับลดลง ซึ่งเปนทิศทางเพ� อใหประชาชน

แตละกลุมที่ตั้งพรรคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะดํารงอยูไดในการเมือง ให

พรรคการเมืองสามารถที่จะมี ส.ส.เขาไปเปนผูแทนราษฎร ไมใช

ทิศทางวาพรรคการเมืองตองมีแตพรรคขนาดใหญ จึงมีการแกไข

เชน คาสมัครสมาชิกก็แกใหเหลือ 20 บาท แตปรากฏวาในการ

พิจารณาแกไขปรับปรุงราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. เสียงสวนใหญ

ในกรรมาธิการกลับเห็นชอบเร� อง สูตรคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชี

รายช� อ โดยใหใชสูตร 100 หารคะแนนปารตี้ลิสตทั่วประเทศ ซึ่ง

การหารดวย 100 ทําใหพรรคการเมืองที่จะได ส.ส.บัญชีรายช� อ

หนึ่งคน ตองมีฐานคะแนนประมาณ  370,000 คะแนน เพราะวา

เลือกตั้งครั้งที่แลวบัตรดีมี 35  ลานใบเศษ เลือกตั้งครั้งหนาหาง

จากป 2562 ประมาณ 4 ป คนออกมาเลือกตั้งอาจจะมากขึ้น 

พอคนออกมาใชสิทธิ์มากขึ้น อาจจะทําใหมีบัตรดีประมาณ 

37 ลานใบ หารดวย 100 ก็จะเปน 370,000 คะแนน  ทั้งๆ ที่

ส.ส.แบบแบงเขตที่เล็กลง จากเดิมมี  350 เขต แตเลือกตั้งรอบ

หนามี 400 เขต เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหนา ส.ส.บางคนอาจ

จะไดคะแนนในระบบเขตแค 25,000 เสียงก็ไดเปน ส.ส.แลว แต

สําหรับพรรคเล็ก จะได ส.ส.แบบบัญชีรายช� อหนึ่งคนตอง 370,000 

เสียง  เห็นไหมครับวามันสวนทางกัน พ.ร.ป.พรรคการเมืองแกไข 

ใหตั้งพรรคการเมืองงายขึ้น ทําใหกลุมเล็กกลุมนอยก็สามารถจะตั้ง

พรรคการเมืองได แต พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. วางมาตรการ ใชยาแรง 

พรรคเล็กก็สูญพันธุ เพราะวาการเลือกตั้งในประเทศไทยมันกลาย

เปนสังคมคณาธิปไตย ใชเงินกันมหาศาล มีการพูดวา ส.ส. เขตถา

ไมใชเงิน 20-30  ลานบาทไมมีทาง แลวพอไปถึงการเลือกตั้งยุค

หนาอาจจะเปน 40-50 ลานบาท พรรคเล็กไมมีเงิน ซึ่งถาพรรค

เล็กมีเงินก็ไมใชพรรคเล็ก ถาผมมีหม� นลานบาท พรรคพลังธรรม

ใหมไมใชพรรคเล็กแน�นอน พรรคพลังธรรมใหมก็ขยับขึ้นเปนพรรค

ขนาดกลาง ผมครองเสียงขางมาก 

ถาผมมีเงินเปนหม� นลาน 

ดังนั้นพรรคเล็กก็ไมมีโอกาส

ได ส.ส.เขต เขาก็ตองหวังจาก 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ซึ่งตองหาคะแนน

จากทั่วประเทศ มันยากกวาหรือ

ไม เพราะระบบเขตหาคะแนนใน

พื้นที่ อําเภอหรือสองอําเภอ แตอัน

นี้ตองหา 370,000  คะแนนจากทั่ว

ประเทศ คาใชจายมหาศาลแคไหน

เพียงเพ� อได ส.ส.หนึ่งคน จึงเห็น

ไดวาการแกไข พ.ร.บ.วาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ที่ใหใชสูตรหารดวย 

100  มันขัดกับแนวทางการแกไข 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

...สําหรับการประชุม

รวมรัฐสภาเพ� อพิจารณาราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสอง

ฉบับ วาระ 2 ที่การพิจารณาตอง

โหวตทีละมาตรา ดังนั้นการสูที่สําคัญ

ที่สุดตอนพิจารณารางกฎหมายลูกทั้ง

สองฉบับ ประเด็นที่หนักและรุนแรง

ที่สุดคือ เร� องสูตรคํานวณปารตี้ลิสต

วาจะเอาสูตรแบบไหน จะเอาหาร 

100 หรือหาร 500 จะสูกันรุนแรง

ที่สุด จะอภิปรายกันยาว แลวพอจบ

วาระสองก็จะไปโหวตในวาระสามตอ

ไป ที่เปนการโหวตวาจะเห็นชอบหรือ

ไมเห็นชอบราง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ 

ถาเห็นชอบก็รับทั้งราง ถาไมเห็นชอบ

ก็คือรางก็ตกไปเลย 

...การสูกันในวาระสองของ

ฝายที่สนับสนุนเร� อง  100 หารกับ 

500 หาร หากมาประเมินดูจะพบ

วาตอนโหวตวาระแรกขั้นรับหลักการ ภูมิใจไทย, ประชาธิปตย, 

พรรคกาวไกล โหวตเห็นดวยกับหาร 100 แตทวาในการพิจารณา

วาระที่ 2 หลังจากนี้ มันเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น การเลือกตั้งผูวา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกลาวอาจจะสงผลใหพรรค

ใหญคิดใหม เชน พรรคพลังประชารัฐจะเปลี่ยนเร� องนี้หรือไม 

สวนประชาธิปตยจะปลอยใหฟรีโหวตตอนลงมติวาระสองหรือไม 

เพราะประชาธิปตยเองคนที่เปนกรรมาธิการก็ยังมีความเห็นแตก

ตางกันอยู และเทาที่ผมทราบฝายบริหารพรรคประชาธิปตยบางคน

สนับสนุนสูตรเอา 500 หาร เพราะฉะนั้นมันอาจจะพลิกในวาระที่ 

2 ซึ่งเร� องหาร 500 หรือการหาร 100 สงครามยังไมจบอยาเพิ่งนับ

ศพทหาร ผมเองกับกลุมพรรคเล็กเราสูสุดชีวิต บางพรรคคิดวาเพ� อ

ใหพรรคเขารอดเคาก็ตองสูใหหาร 500 แตสําหรับพรรคพลังธรรม

ใหมไมใชแบบนั้น เราคิดถึงยุทธศาสตรประเทศเปนหลัก ที่เราจะสู

หาร 500 เพราะเราเห็นดวยกับประชามติรัฐธรรมนูญฉบับป 2560  

ที่รัฐธรรมนูญใหเกิดระบบจัดสรรปนสวนผสม เพราะตองการใหคน

กลุมเล็กกลุมนอยสามารถที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา แลวถา

หาเสียงไดประมาณ 7-8 หม� นเสียง เขาก็มีสิทธิ์ได ส.ส.หนึ่งคนเขา

มาในสภา เพ� อสะทอนปญหาของคนกลุมนั้น มันจะเปนความหลาก

หลายที่สวยสดงดงามของระบอบประชาธิปไตย ไมใชมีแตพรรค

ใหญแค 2-3 พรรค เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันผานประชามติ

มาแลววาเห็นดวยกับระบบจัดสรรปนสวนผสม

นพ.ระวี-กมธ.ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ 

วิเคราะหการเมืองไววา ผมคาดวาการตอสูในวาระที่ 2 ของการ

พิจารณาราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะเกิดขึ้นหลังมีการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.เสร็จสิ้นไปแลว ผมวา 60% พลิก ผมเช� อวาครั้งนี้กลุม

พรรคเล็กอาจจะประสบชัยชนะในการหารดวย 500

สวนที่มีกรรมาธิการบางคน เชน ไพบูลย นิติตะวัน, นิกร 

จํานง และอีกหลายคนพูดวาหาร 500 ผิดรัฐธรรมนูญ เร� องนี้

ผมขอชี้แจงในรายละเอียดวาหารดวย 100 ถูกตามรัฐธรรมนูญ 

ยุทธการกินทีละคํา ตองจัดการพลเอกประยุทธ ไมวาจะในการอภิปราย

ราง พ.ร.บ.งบประมาณ หรือเร� องของวาระการเปนนายกฯ ครบ 8 ป หรือ

การอภิปรายไมไววางใจ ...หากพลเอกประยุทธยอมเส่ียง ไมยุบสภา 

แลวฝายคานย� นอภิปราย รัฐบาลก็เดินเขาสูคิลลิงโซน...เม� อเขาสูชวงการ

อภิปรายไมไววางใจ ส่ิงท่ีน�าหวงก็คือ “เงินมันซ้ือได”...ส.ส.จํานวนมาก

เงินซ้ือไมได แตจะมี ส.ส.สวนหน่ึงท่ีเงินซ้ือได

เ
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