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พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ผวา‘500’แผนลมกระดาน!

ไทยโพสต • พรรคเพ�อไทยยังเคืองหาร 500
รางกฎหมายเลือกตั้งผานวาระ 3 เม�อไหรเจอ
กันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อางตรรกะ ส.ส.บัญชี
รายช�อมีแค 100 คน ทําไมตองเอา 500 หาร
ขณะที่เ ลขาธิก ารพรรคกาวไกลกัด ฟนพูด
อยากได ส.ส.เขตมากกวา ผวาเปนการวาง
กับดัก ทําใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง
การเลือกตั้งลาชาหรือไม หรือเดินไปสูอยาง
อ�นเชนลมกระดาน

เม�อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา
เลขาธิการพรรคเพ�อไทย (พท.) ใหสัมภาษณ
กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ระบุการใชสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อโดย
ใช 500 หารนั้นทําไดงายกวาการใช 100 หาร
วา ไมไดเกี่ยวกับเร�องยากหรือเร�องงาย สิ่ง
ที่ ต อ งพิ จ ารณาคื อ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม

เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดไวชัดเจนวาให
มีบัตรสองใบและใหมีการคํานวณ ส.ส.ใน
แตละแบบแยกจากกัน
ฉะนั้น เม�อรัฐธรรมนูญเขียนไวเชนนี้
ปรากฏวามีการแปรญัตติไปให 500 เปนการ
คิ ด ส.ส.พึ ง มี ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ไม ไ ด ใ ห คิ ด
ส.ส.พึงมีแลว และไมจําเปนตองยึดโยงกัน
แลว แตคิดบัตรใครบัตรมัน เม�อประชาชน
ไปเลือก ส.ส.เขตเลือกตั้ง เขตไหนไดคะแนน

สูงก็ได ไป สวนบัญชีรายช�อคะแนนไดเทาไร
ก็มาคิดบัญชีรายช�อ ไมตองไปยึดโยงจํานวน
ส.ส.พึงมีที่ขัดเจตนารมณรัฐธรรมนูญที่มีการ
แก ไข
เม�อถามวา แลวพรรค พท.จะลุยแก
เกมอยางไรตอ หรือรอวาระ 3 กอน นาย
ประเสริฐกลาววา ทันทีที่รัฐธรรมนูญผาน
ความเห็นชอบในวาระ 3 ของรัฐสภา เราจะ
ทําคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญและองคกร

อิสระที่เกี่ยวของคือ คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) เพื่อบันทึกและนําเสนอความ
เห็นประกอบไปดวยวา สิ่งที่รัฐสภาโหวตไป
แลวเปนการกระทําการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม เพ�อที่จะไดหายจากการเปนที่กังขา
ของสั ง คมและประชาชนที่ ส งสั ย เพราะ
ส.ส.บัญชีรายช�อมีแค 100 คน ทําไมตอง
เอา 500 หาร
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ปลดล็อก7ชาติ
พนดง‘โควิด19’
กรุงเทพฯ • รองอธิบดีกรมการแพทยยอมรับ
หลังจากนี้ผูติดเชื้อโควิดจะทยอยเพิ่มขึ้น 23 หม�นคนตอวัน ไทยปลดล็อก อิตาลี อิหราน
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และ
เมียนมาจากเขตระบาดโควิดแลว
เม�อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นพ.ณัฐ
พงศ วงศวิวัฒน รองอธิบดีกรมการแพทย
เผยวา ยอดผูติดเชื้อหลังจากนี้จะทยอยเพิ่ม
ขึ้น โดยอาจจะถึง 20,000-30,000 คนตอวัน
โดยนับรวมทั้งการตรวจ RT-PCR และ ATK
แตยอดผูปวยหนักตอนนี้อยูที่รวมประมาณ
1,000 คน โดยถือวาคงที่แตไตขึ้นเล็กนอย
ดังนั้นจึงกลาวไดวาแมยอดติดเชื้อจะเพิ่ม
แตก็อาการไมหนัก และมีแคสวนนอยที่ตอง
รักษาในโรงพยาบาล
สวนการพบสายพันธุ BA.4 และ BA.5
ตอนนี้อยูที่ราวรอยละ 50 จากผูปวยทั้งหมด
ในประเทศไทย สวนใหญอยู ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ซึ่งคาดวาจะมีสัดสวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์ถึง
1 เดือน สายพันธุดังกลาวถึงอาจจะเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 90
นพ.ณัฐพงศกลาววา สําหรับชวงหยุด
ยาวสัปดาหหนานี้ ไดย้ําถึงมาตรการสวน
บุคคล สวมหนากากอนามัยในที่ชุมชนเม�อ
ออกจากบานทุกครั้ง และย้ําเร�องการรับ
วัคซีนเข็มกระตุนวามีความสําคัญมาก
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ใตระเบิดยังถี่ยิบ!
ตอบโตจนท.รัฐ
แคนโดนวิสามัญ
ยะลา • บึ้มตลาดที่ยะลากลางดึก เจา
หนาที่ชุดเก็บกูวัตถุระเบิดตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุ เผยเปนจุดยอดนิยมวาง
ระเบิดมาหลายครั้งแลว เช�อเปนฝมือ
กลุมแนวรวมกอเหตุความไมสงบ ลาง
แคนหลังพวกโดนวิสามัญ ขณะที่พี่
นองมุสลิมปตตานีหลายพันคนทยอย
ขึ้นรถไฟกลับภูมิลําเนาฉลองวันฮารี
รายา อีดิ้ลอัฎฮา
เม�อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565
เจาหนาที่ตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง
ใน อ.รามัน จ.ยะลา สนธิกําลังปดกั้น
ถนนภายในเขตเทศบาลตํ า บลกายู
บอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
หลังคืนวันที่ 8 ก.ค. เวลาประมาณ
5 ทุมกวา ไดเกิดเหตุระเบิดเสียงดัง
สนั่นบริเวณตลาดสด (อิสรอฟ) รามัน
ซึ่งอยูริมทางรถไฟใน ต.กายูบอเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา
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‘อสม.’ราก‘ระบบสาธารณสุข’

นครราชสีมา • “อนุทิน” ลงพื้นที่ โคราช
ใหกําลังใจ อสม. ชมเปนรากฐานระบบ
สุขภาพที่แข็งแกรงของไทย เผยวงประชุม
นานาชาติยกใหเปนกุญแจสําคัญ พาไทย
บินสูงเร�องระบบสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่
โรงแรมสบายโฮเทล อําเภอเมืองนครราช
สีมา จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข พร อ มด ว ย
คณะผูบริหารกระทรวง และหัวหนาสวน
ราชการในพื้นที่ ไดรวมพิธีเปดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.)
4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร มี
นายอนุทินเปนประธาน พรอมกลาววา การ
พัฒนาศักยภาพ อสม.เปนภารกิจที่สําคัญของ
กระทรวงสาธารณสุข เพราะ อสม.คือหนึ่งใน

พื้นฐานสําคัญระบบสุขภาพของประเทศ เม�อ
อสม.มีพรอมทั้งความรู ความสามารถ ระบบ
สุขภาพของไทยก็ยิ่งเจริญรุดหนา ปจจุบันเรา
มีความเช�อมั่นในผลลัพธการปฏิบัติงานของ
อสม.และยกใหเปนหมอคนแรก จากนี้ อสม.
จะตองรูถึงการใชเทคโนโลยีการส�อสารอยาง
เหมาะสม เพ�อประสานงานกับแพทย ในการ
ดูแลผูปวยในพื้นที่

อานตอหนา 14

0

2 ในประเทศ
1

2

ภารกิจสุดท้ายในวัยสนธยา
(1)
าว่ากันตาม อารมณ์-ความรู้สึก ของผู้ที่อยู่
ในวัยสนธยา หรือผู้ที่ ไม้ ใกล้ฝั่งยิ่งเข้าไป
ทุกที...โลกยุคนี้ เป็นโลกที่ ไม่ได้น่าอยู่มากมาย
ซักเท่าไหร่ ยิ่งไม่มีหนังดีๆ ให้ดู ไม่มีเพลงที่พอจะเป็น
เพลงให้ฟัง ไม่มีวรรณกรรม เรื่องสั้น บทกวีใดๆ โผล่
ขึ้นมาให้เห็นอย่างเป็นจริง-เป็นจัง ฯลฯ การ อยู่ๆ กัน
ไป เพื่อรอวันสิ้นสุด รอวาระสุดท้าย ก็เหลืออยู่เพียง
แค่แรงจูงใจในการยังประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่น ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ก่อนที่จะเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ
เท่งทึง ไปตามสภาพ...
(2)
แต่ก็นั่นแหละ...สำ�หรับโลกยุคนี้ หรือยุคใหม่ๆ
ที่ย่อมต้องกลายเป็น โลกของพวกเด็กๆ อย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ โอกาสที่จะทำ�ให้พวกเด็กๆ
คิด และ เข้าใจ ในสิ่งที่คนเฒ่า คนแก่ เคยเห็นว่าเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สวยสด งดงาม หรือน่าจะนำ�
มาใช้เป็น มาตรฐาน ในการดำ�เนินชีวิตนั้น ออกจะ
เป็นอะไรที่ยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ ยิ่งกว่าเข็นภูเขาขึ้นครก
หรือยิ่งกว่าจูงอูฐรอดรูเข็ม ฯลฯ เป็นไหนๆ ด้วยเหตุ
เพราะ ภววิสัย หรือสภาพแวดล้อมระหว่างช่วงการ
เจริญ เติบโต ของคนแก่ คนเฒ่า กับของพวกเด็กๆ
ยุคใหม่ๆ มันต่างกันแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน แบบ
หน้าตีนกับหลังตีน เอาเลยก็ว่าได้...
(3)
ด้วยเหตุนี้...โอกาสที่พวกเด็กๆ เขาอาจต้องเจอ
กับอะไรต่อมิอะไรที่ โหดร้ายยิ่งขึ้น หยาบยิ่งขึ้น ถ่อย
ยิ่งขึ้น ฯลฯ โดยเฉพาะใน มาตรฐาน หรือในสายตา
ของคนแก่ คนชรา จึงมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ
แต่ในเมื่อโลก ณ อนาคตเบื้องหน้า ล้วนเป็นโลกของ
พวกเขา โลกที่อยู่ในอุ้งมือของเขาๆ และเธอๆ ทั้ง
หลาย การมี อิสระ ในการตัดสินใจ ว่าจะอยู่อย่างไร
ดำ�เนินชีวิตไปใน มาตรฐาน แบบไหน ต่อแบบไหน
จึงถือเป็น สิทธิอันชอบธรรม ของพวกเด็กๆ เขานั่น
แหละ ไม่ใช่เรื่องที่บรรดาคนแก่ คนชรา จะไป ส.ใส่
เกือก กันในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ กรณี จนอาจก่อให้เกิด
ความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน เกิดความคิดที่จะต่อต้าน
และปฏิเสธ ต่อ ความปรารถนาดี ใดๆ ก็ตาม...
(4)
และก็ด้วยความโหดร้ายยิ่งขึ้น หยาบยิ่งขึ้น และ
ถ่อยยิ่งขึ้น ฯลฯ ของโลกทั้งโลกที่มีแนวโน้มจะเป็นไป
ในแนวนั้น ไม่แน่นักว่า อิสระ ในการตัดสินใจของ
พวกเด็กๆ ในยุคนี้ สมัยนี้ มันอาจต้องแปรเปลี่ยนไป
เมื่อเขาต้องเติบโตขึ้นเป็น ผู้หลัก-ผู้ ใหญ่ อย่างมิอาจ
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้อีกด้วยเช่นกัน ไม่ต่างไปจาก
ความหมุนเวียน เปลี่ยนผัน ของทุกๆ สรรพสิ่งในโลก
ใบนี้ ที่ล้วนแล้วแต่ต้องเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป ตาม
กฎเหล็กแห่งธรรมชาติ ที่ใครก็ไม่รู้??? ได้ก�ำ หนดเอา
ไว้นับตั้งแต่ยังไม่มี โลก ไม่มีจักรวาล เอาเลยก็ว่าได้...
(5)
ภายใต้ อารมณ์-ความรู้สึก ถึงความเหงา ความ
เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย ความโดดเดี่ยว อันเนื่องมา
จาก สายใย ต่างๆ ที่เคยมีอยู่ภายในสังคมดั้งเดิม มัน
ถูกตัดขาด ถูกสะบั้น จนแทบไม่เหลือเยื่อใยใดๆ ที่จะ
ผูกโยงปัจเจกบุคคล หรือหน่วยต่างๆ ภายในสังคม ให้
เกิดความสอดคล้อง ต้องกัน เกิดสันติภาพและสันติ
ธรรม ในการ อยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่ว่าจะเป็นความ
อดทน อดกลั้น ความกตัญญูรู้คุณ ความเอื้ออนาทร
ความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น ฯลฯ หรืออะไรที่เป็น
ประเภท ธรรมๆ ทั้งหลาย อันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไป
จากสิ่งที่เป็นแค่ เครื่องมือ ในการบริหาร-จัดการบ้าน
เมือง อย่างประเภท ประชาธิปไตย-ไม่ประชาธิปไตย
หรือ เผด็จการ-ไม่เผด็จการ อะไรทำ�นองนั้น...
(6)
ไม่แน่นักว่า...อิสระในการตัดสินใจของพวก
เด็กๆ ในวันนี้ ที่กำ�ลังต้องเติบโตเป็นผู้หลัก-ผู้ ใหญ่
ในวันหน้า มันอาจเกิดการหมุนเวียน-เปลี่ยนแปลง
กลับไปหา มาตรฐานเดิมๆ ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้!!!
โดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่ความโหด ความหยาบ ความ
ถ่อย มันพุ่งไปถึงจุดสูงสุด จนต้องเกิดอาการ เข็ด
ฟัน กับสิ่งที่เคยปรารถนาและต้องการมาก่อนหน้า
นั้น ชนิดอาจมีเด็กรายใด-รายหนึ่งในวันนี้ ต้องแปร
สภาพตัวเองไปเป็น เผด็จการ ในวันหน้า เพื่อที่จะ
หาทาง เผด็จการโดยธรรม ขึ้นมาในวันใด-วันหนึ่ง
ก็ไม่แน่ ก่อนที่สังคมทั้งสังคมมันจะ ล่มสลาย เอา
ง่ายๆ ด้วยเหตุนี้...การยังประโยชน์ ให้กับผู้อื่น ด้วย
การชี้แนะ ชี้นำ� สิ่งดีๆ สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดย
ไม่ถึงกับต้องไป เสือก อะไรกันมากมาย จึงอาจถือ
เป็น ภารกิจ ครั้งสุดท้ายของบรรดาคนแก่ คนชรา
ทั้งหลาย โดยไม่จำ�เป็นต้องไปคิดถึง ผลลัพธ์ ว่าทุก
สิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามนั้น เพราะท้ายที่สุด
แล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตาม...ย่อมหนี ไม่พ้นไปจาก กฎ
เหล็กแห่งธรรมชาติ อันว่าด้วย...ด้วยเหตุเพราะสิ่ง
นี้-สิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเป็นไป...นั่นแล...
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เปิดสูตรคิด ทวงอำ�นาจ
เพื่อไทย แก้เกมหาร 500!!

ก

ารเมืองแบบไทยๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ พลันผลลงมติใน
วาระ 2 ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 23 ไฮไลต์สำ�คัญ ระบบ
การคิดคำ�นวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะออกมาในสูตรไหน
ระหว่างหารด้วย 100 หรือหารด้วย 500
แม้ก่อนหน้าในชั้นรับหลักการ และการพิจารณา
กรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณากฎหมายดังกล่าว เสียงข้างมากต่าง
เห็นพ้องไปในทางเดียวกันต้องหาร 100 เท่านั้น ที่จะไปสอดคล้อง
กับหลักการทางประชาธิปไตย และบทบัญญัติ เจตนารมณ์ ใน
รัฐธรรมนูญ แต่ผลสรุปจากการลงมติ 2 ขยัก โดยรอบแรกสมาชิก
ทั้ง 2 สภาฯ พร้อมใจกันลงมติไม่เห็นด้วยกับมาตรา 23 เรื่องการใช้
สูตร 100 หาร ในการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามเนื้อหาที่ กมธ.
เสียงข้างมากเสนอมา ด้วยคะแนน 392 ต่อ 160 งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 2   
จากนัน้ ได้ลงมติเห็นด้วยกับสูตรคำ�นวณ ส.ส.ทีห่ าร 500 ของ
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ชนะ
สูตรการหาร 100 ของพรรคก้าวไกล ผลปรากฏว่า เสียงส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับ นพ.ระวี ด้วยคะแนน 354 ไม่เห็นด้วย 162 งดออก
เสียง 37 ไม่ลงคะแนน 4 เสียง   
“.....มีข่าวมาตลอดว่ามีผู้มีอำ�นาจในรัฐบาลต้องการให้
เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งกลับไปเป็นระบบจัดสรรปันส่วน
ผสมเพื่อสืบทอดอำ�นาจของตนต่อไป โดยไม่คำ�นึงถึงกฎหมาย
และข้อบังคับของรัฐสภา คำ�นึงแต่ความอยู่รอดและผลประโยชน์
ทางการเมืองของตน วันนี้สมาชิกรัฐสภาจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน
ซีกรัฐบาลได้ ใช้เสียงข้างมากจงใจกระทำ�การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 91 โดยลงมติแก้ ไขมาตรา 128 ตามกรรมาธิการเสียง
ข้างน้อย เพื่อนำ�ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ถูกยกเลิกโดย
รัฐธรรมนูญแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กลับมาใช้ การแก้ ไขเช่นนี้
ขัดมาตรา 91 แห่งรัฐธรรมนูญที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 และข้อ
บังคับการประชุมรัฐสภาอย่างชัดเจน
พรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน
ได้ทราบถึงการใช้เสียงข้างมากกระทำ�การตามอำ�เภอใจ ฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำ�นาจ และพรรคเพื่อไทยจะดำ�เนิน
การเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นร่างมาตรา 128 ขัด
รัฐธรรมนูญต่อไป และจะดำ�เนินการทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งความ
เลวร้ายเหล่านี้”
ตอนหนึ่ง แถลงการณ์พรรคเพื่อไทยแสดงออกอย่างไม่สบ
อารมณ์นัก ขณะที่แกนนำ�พรรคเพื่อไทย ส.ส. สมาชิกพรรคเพื่อ
ไทยเรียงหน้ากันออกมาโวยวายเผด็จการรัฐสภา สภาถูกครอบงำ�แทรกแซง-ถูกรุกล้�ำ อำ�นาจอธิปไตย พุ่งเป้าไปยัง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สายตรงมายังกลุ่ม
ส.ว. พรรคร่วมรัฐบาล ให้หันหลังกลับมา สนับสนุนการคิดคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 500
แม้การพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับ การเลือกตั้ง ส.ส.และ
พรรคการเมืองจะยังไม่สะเด็ดน้�ำ ยังไม่ได้ โหวตในวาระ 3 ถ้า
ไม่มี บิ๊กเซอร์ ไพรส์ ฟ้าผ่ากลางสภาฯ เกิดพลิกตลบอีกรอบ คว่ำ�
กฎหมายขึ้นมาอีกครั้ง ที่แม้เปอร์เซ็นต์อาจจะเกิดได้น้อยนิดมาก
แต่ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้ และถึงแม้ กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับผ่านวาระ 3
ไปสเต็ปต่อไป จะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี เพราะไม่ว่าจะออก
สูตรหาร 100 หรือ 500 จะมีคนนำ�ไปยื่นให้ศาลวินิจฉัย ตีความ
อยู่ดี นาทีนั้นคงต้องไปลุ้นกันอีกเฮือกว่า สิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทำ�
มานั้น ชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่ว่าศาลจะชี้ออกมา
ในมุมไหน มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจอยู่ดี  
ไม่มีบทสรุปแห่งความพอใจของทุกฝ่ายอย่างแน่นอน  
สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ การเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องมีกฎกติกา
ออกมารองรับ ไม่ว่าพรรคในซีกประชาธิปไตย ขั้วเผด็จการ หรือ
พรรคกลางๆ จะชอบใจ ไม่ชอบใจ คงต้องไปคิดวิธีดึงคะแนนเสียง
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มาสนับสนุนพรรคของตนให้ ได้มากที่สุดอยู่ดี
เป็นโจทย์ ใหญ่ที่ทุกพรรคมองตรงกัน สานฝันเส้นทาง เป็นพรรค

โดยข้อสมมุติฐานนี้ อยากจะใช้บริการพรรค
เพื่อไทย พรรคสายเลือดมากที่สุด ดีกว่า
ไปหวังพึ่งพรรคอันดับ 2 ที่มักจะคอยแซะ
แขวะ และสุดโต่ง ทางความคิดมากเกินไป   
แกนนำ�จัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคร่วมรัฐบาล
พรรคเพื่อไทยจะโวยวาย เหน็บแนม หรือแม้แต่หาช่องทาง
อันชอบธรรมในการไปร้องเรียน ยื่นให้ศาล หน่วยงานต่างๆ ตรวจ
สอบ ตีความ ทำ�ไปตามช่องทางกฎหมายที่เอื้อให้ท�ำ ได้ แต่ว่ากันว่า
ส่วนหนึ่งในการคิดใหญ่ คิดเร็ว ผยองปนความลำ�พอง กลายเป็น
ข้อด้อย พรรคเพื่อไทย-คนแดนไกล ‘เปิดหน้า หงายไพ่ เล่นเกม
เร็วเกินไป’ ที่ประกาศทั้งยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ ช่วงชิงอำ�นาจรัฐ
กลับคืนมา   
การเดินเกม หงายหน้าไพ่ให้ อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชิน
วัตร หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็ม
ตัว เปิดหน้าเล่น ทั้งบทบาทเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ควบคู่
กับการลงพื้นที่ปราศรัย พบปะชาวบ้าน และไม่ว่าการเลือกตั้งรอบ
หน้าอุ๊งอิ๊งจะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อหรือไม่ หรือ
จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือ
ไม่ แต่อย่างน้อยเป็นการ ส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ แล้วว่า เพื่อ
ไทย-ชินวัตรยังพร้อม และสู้ต่อเพื่อช่วงชิงอำ�นาจในการเลือกตั้ง
สมัยหน้า
ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมพรรคเพื่อไทย แพทอง
ธาร หรือแม้แต่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีสายสัมพันธ์อันดีกับพรรคเพื่อ
ไทย ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สวนทางกับ กระแสความนิยมพรรคพลังประชา
รัฐ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่ตกลงอย่างน่าใจหาย เกิด
กระแสเรียกร้องอยากให้มีการเปลี่ยนผู้น�ำ ประเทศในเร็ววัน
ความไม่เป็นเอกภาพในกลุ่มพี่น้อง 3 ป. คีย์แมนหลักในการ
กุมอำ�นาจทั้งในสภาฯ นอกสภาฯ เกิดความระหองระแหงบ่อยครั้ง
ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเต็มไปด้วยก๊ก-ก๊วน รวมกัน
เฉพาะกิจอย่างหลวมๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เท่านั้นยัง
ไม่นับรวมพรรคร่วมรัฐบาล ที่ร่วมเกาะเกี่ยวในอำ�นาจ ใช่ว่าจะเป็น
เนื้อเดียว คล้อยตามพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนนำ�หลัก
ไปเสียทั้งหมดทุกเรื่อง ในการลงมติครั้งสำ�คัญๆ ในสภาฯ ได้เห็น
สมาชิกโหวตไปคนละทิศละทางหลายต่อหลายครั้ง  
อาจเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทีมยุทธศาสตร์ตึกไทยคู่ฟ้า พลิก
เกม แก้เกม หากปล่อยให้ระบบคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100
ผ่านฉลุยไปในภาวะพลังประชารัฐ กระท่อนกระแท่น ไม่ได้เหนียว
แน่น ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อน มีแต่จะเข้าทางพรรคเพื่อไทย ก๊วน
ประชาธิปไตยมากขึ้น  
เลยเกิดมหกรรมหักลำ�กลางปล้อง มีค�ำ สั่งตรงลงมาให้พลิก
กลับมาหนุนสูตรหาร 500 อีกครั้ง  
พรรคพลังประชารัฐเหมือนจะตั้งลำ� แก้เกม แก้ตัวได้ แต่
ไม่รู้ว่าจะสายเกินไปหรือไม่กับอายุรัฐบาล หากอยู่ครบวาระ มี.ค.
2566 เหลือเวลา 7-8 เดือนเท่านั้น ก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่
ในมุมตรงกันข้าม พรรคเพื่อไทยจากที่ กระหยิ่มยิ้มย่อง ลำ�พองใจ

กับสูตรหาร 100 แต่เมื่อเจอการหักดิบกันดื้อๆ จาก เผด็จการสภา
ยุคทักษิณ-เพื่อไทย เวลาโดนย้อนทิ่มแทงเข้าตัว เลยดิ้นทุรนทุราย
ไม่น้อย ทั้งที่ ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการสภาฯ ยุคทักษิณ เผด็จการสภาฯ
ยุคประยุทธ์ ก็แทบไม่ต่างกัน ต่างยึดประโยชน์ทางการเมืองอย่าง
สูงสุดของตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น   
พรรคเพื่อไทย เดิมทีพรรคเดียวหวังชูนโยบายผู้น�ำ ทั้งที่เป็น
แคนดิเดตนายกฯ ผู้นำ�เชิงสัญลักษณ์ ผู้น�ำ เชิงจิตวิญญาณ บวก
กับความย่อยยับรัฐนาวาประยุทธ์ห้วง 8 ปีที่ผ่านมา ฉายภาพ
ให้เห็นความหวังใหม่แห่งกระแสการเปลี่ยนแปลง พลังของฝ่าย
ประชาธิปไตยเพียงพอทำ�ให้กลุ่มนักรบห้องแอร์-แกนนำ�เพื่อไทยคนแดนไกล ที่จะพาเพื่อไทยไปสู่เส้นทาง แลนด์สไลด์ ได้อย่างไม่
ยากนัก
แต่เมื่อผิดแผน หาร 100 โดนดับฝัน แลนด์สไลด์พังทลาย
เลยต้องงัดสูตรใหม่เข้ามาแก้สถานการณ์ ที่ว่ากันว่าในเวลานี้คณะ
นักคิด นักยุทธศาสตร์เพื่อไทย มองทั้งในมุมอาศัยพรรคเพื่อไทย
พรรคเดียวสู้ศึกเลือกตั้ง แม้จะมีเพดาน ส.ส.เขตเป็นตัวกำ�หนด ที่
จะไม่มีทางได้ ส.ส.ถึงครึ่งหนึ่งก็ตาม แล้วค่อยไปผนึกรวมกับพรรค
ในซีกประชาธิปไตย รวมเสียงกันตั้งรัฐบาลในรอบหน้า หากรวม
เสียงข้างมากได้มากพอ  
กับอีกสูตรความคิดเกาหลีใต้ โมเดล ทีม่ วี ธิ คี ดิ คำ�นวณ ส.ส.ไม่
ต่างจากไทยแลนด์ โดยพรรคหนึง่ เน้นระบบ ส.ส.เขต ส่งครบทุก
เขต แล้วชนะให้ได้มากทีส่ ดุ จนเต็มเพดาน อีกพรรคหนึง่ ก็ลยุ หาเสียง
ทำ�ความเข้าใจ ให้คนเข้าใจว่าเป็นพรรคพี-่ พรรคน้อง หรือพรรคพ่อพรรคลูก ให้คนเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แล้วค่อยไปจับมือรวม
พรรคในขัว้ ประชาธิปไตยอีกไม่กพ่ี รรค เพื่อครองเสียงข้างมาก ในการ
ตัง้ รัฐบาลเช่นกัน โดยข้อสมมุตฐิ านนีอ้ ยากจะใช้บริการพรรคเพื่อไทย
พรรคสายเลือดมากทีส่ ดุ ดีกว่าไปหวังพึง่ พรรคอันดับ 2 ทีม่ กั จะคอย
แซะแขวะและสุดโต่งทางความคิดมากเกินไป   
“การตั้งพรรคใหม่เป็นเพียงวิธีคิด ยังมีอีกหลายวิธี เราอาจ
จะสู้ ให้ ได้เขตมากที่สุด จะลงทุนตั้งพรรคใหม่ท�ำ ไม อย่างมากสุด
ก็ได้ 40 คน หรือสู้ ในนามพรรคเพื่อไทย เอาให้ ได้ทั้งเขตและบัญชี
รายชื่อ ตั้งเป้าให้ ได้คะแนนบัญชีรายชื่อ 15 ล้านเสียงขึ้นไป ซึ่งมี
โอกาสอยู่แล้ว ส่วนการตั้งพรรคใหม่ยังตอบไม่ได้ ต้องประเมินจาก
พี่น้องประชาชน ว่าทางไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด” นพ.ชลน่าน ศรี
แก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขยายความหลังจากถูกถามถึงสูตรการ
แตกแบงก์พัน ตั้งพรรคใหม่เพื่อสู้กับระบบหาร 500  
แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่ชอบใจในระบบหาร 500 แต่ก็ต้องมูฟ
ออนกลเกมแห่งการช่วงชิงอำ�นาจผ่านการเลือกตั้งยังคงต้องดำ�เนิน
ต่อ สูตรคิดพิชิตอำ�นาจและการแก้เกมเริ่มมีการเสนอออกมาใน
หลายชุดความคิด เมื่อคิดได้ เขาก็คิด (ทำ�ลาย) ได้ เช่นกัน กลเกม
แห่งการช่วงชิงอำ�นาจรัฐยังคงต้องเฝ้าติดตามกันช็อตต่อช็อตกัน
ต่อไป.  
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ดทายสัปดาหกับขาวช็อกโลก จากการเสียชีวิตของนายชิน
โซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุน หลังถูกลอบยิง ระหวาง
หาเสียงเลือกตั้งสภาสูง โดยมือปนเปนชายวัย 41 ป มีช�อ
วา เท็ตสึยะ ยามากามิ อายุ 41 ป เขาเคยรับใชชาติเปนทหารนาวิก
โยธิน ในกองกําลังปองกันตนเองทาง
ทะเล กองทัพเรือของญี่ปุน ปจจุบันเขาจบ
ปริญญาเอก เปนรองศาสตราจารยดาน
การแพทยที่เชี่ยวชาญดานกายภาพบําบัด
สําหรับผูปวยโรคสมองเส�อม พบเหตุจูงใจ
จากความแคนตอองคกรบางแหงและ
เช�อวาอาเบะมีความเกี่ยวพันกับองคกร
ดังกลาว โดยนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิ
ดะ อธิบายวาการสังหารดังกลาวเปนการ
กระทําที่ปาเถ�อน ซึ่งยกโทษให ไมได ขณะ
ที่ผูนําหลายประเทศตางแสดงความเสียใจ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา และไวอาลัยตอเหตุการณดังกลาว ทาง
ดานประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตอบคําถามผูส�อขาวสั้นๆ เร�อง
มาตรการรักษาความปลอดภัยวา ตองเขมขนอยูแลว พรอมขอบคุณผูส�อ
ขาวที่เปนหวง •
จบลงตามโผล็อกสูตร 500 หลังที่ประชุมรัฐสภามีมติไมเห็นดวยกับ
มาตรา 23 ที่ปรากฏตามราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ กมธ.
เสียงขางมาก โดยให ใชสูตรหารดวย 100 ดวยคะแนนเสียง 392 ตอ 160
งดออกเสียง 23 ไมลงคะแนน 2 และมีมติเห็นชอบกับสูตรหารดวย 500
ตามขอเสนอของ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม และ
กมธ.เสียงขางนอย ดวยคะแนนเสียง 354 ตอ 162 งดออกเสียง 37 ไมลง
คะแนน 4 ในการลงมติผานวาระ 2 ซึ่งเปนการพิจารณารายมาตรา ตอง
อาศัยเสียงขางมากของรัฐสภาที่มีสมาชิกทั้งหมด 726 เสียง (ส.ส. 477
เสียง และ ส.ว. 249 เสียง) และวาระ 3 ซึ่งเปนการลงมติเห็นชอบราง
กฎหมายทั้งฉบับ ตองใชเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ 363 เสียงขึ้นไป โดยประเด็นสําคัญในราง
กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.เกิดขอถกเถียงเร�องสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อ
แบบหารดวย 100 ตามมติ กมธ.เสียงขางมาก หรือพลิกกลับไปใชสูตรหาร
ดวย 500 ตามที่พรรคการเมืองขนาดเล็กตองการ ขณะที่พรรคเพ�อไทยโดย
นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค ออกมาแถลงประณามวาเปนมติอัปยศ
และเตรียมย�น ป.ป.ช.กับศาลรัฐธรรมนูญตีความ •
ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ จําคุก
เทพไท เสนพงศ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และ “มาโนช เสนพงศ”
อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นองชายนายเทพไทคนละ 2 ป ตัดสิทธิ์
ทางการเมือง 10 ป โดยมีออกหมายขังสงคุกทันที ปดคดีประวัติศาสตร
ที่เริ่มมาจากการทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช เม�อป 2557 ซึ่งมีการ
แขงขันอยางเขมขนระหวางนายพิชัย
บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช กับ
นายมาโนช จนผลการเลือกตั้งนายมาโนช
ชนะการเลือกตั้ง ทําใหนายพิชัยไดเขารอง
กับ กกต.วานายมาโนชและนายเทพไท
ทําผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง โดยมีการจัดเลี้ยง
ที่รานอาหารแหงหนึ่งเม�อป 2556 กอนที่
กกต.จะมีคําสั่งให ใบแดงนายมาโนช หลัง
จากนั้น กกต.เขาแจงความดําเนินคดีกับ
พนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับนายมา
เทพไท เสนพงศ
โนชและนายเทพไท แตภายหลังคดีลาชา
ในกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวน จนถึงชั้นอัยการ นายพิชัยจึงตัดสิน
ย�นฟองคดีดวยตัวเอง ทั้งนี้นายพิชัยใหสัมภาษณหลังมีคําพิพากษาวา
ศาลฎีกาไดเขียนคําพิพากษาสอดคลองตองกันกับศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ
ภาค 8 และเหตุผลของศาลฎีกาลวนแตเปนบรรทัดฐานในการเลือกตั้ง
อ�นๆ ดวย •
ปานเทพ พัวพงษพันธ โฆษกคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช
บัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ... แถลงมติ
เร�องใบอนุญาตเชิงพาณิชยวา กําหนดให
มีอายุ 3 ปในการตอใบอนุญาตแตละครั้ง
สวนเร�องจดแจง ที่ประชุมเห็นพองตองกัน
วาจะอนุญาตใหปลูกได ไมเกิน 10 ตนตอ
ครัวเรือน ผูจดแจงตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน
ของประชาชนทั่วไปคือ อายุไมเกิน 20 ป
สวนการขออนุญาตทั้งหมดไมเกิน 90 วัน
ในทุกกรณี ซึ่งตนเองแยกชัดเจนระหวาง
การปลูกใช ในครัวเรือน หามจําหน�ายไมเกิน
ปานเทพ พัวพงษพันธ
10 ตน สวนใครอยากทําธุรกิจใหขออนุญาต
กอน ขณะที่นายยุทธชัย พงศพณิช สมาชิก
พรรคภูมิใจไทย จ.บุรีรัมย ไดรับมอบอํานาจ
จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค เขา
แจงความรองทุกข สภ.เมืองบุรีรัมย ให
ดําเนินคดีกับ ม.ล.ณัฏฐกรณ เทวกุล หรือ
หมอมปลื้ม และพวก จากการไลฟผานเพจ
เฟซบุกในเร�องปลดล็อกกัญชาออกจากยา
เสพติดเปนการมอมเมาประชาชน ขณะ
ที่ หมอมปลื้ม ไปรับทราบขอกลาวหาดวย
ม.ล.ณัฏฐกรณ เทวกุล
ตนเอง พรอมกลาววา การจัดรายการของ
ตนเพียงตองการส�อวากัญชาเปนสิ่งเสพติด
ที่เปนภัยตอสังคม ไมควรจะเปนสิ่งที่สามารถปลูกกันไดทุกบาน หรือไมควร
จะซื้อขายกันไดอยางเสรี •

3

4

5

6

7

หลักเกณฑตั้ง ตร.ปนี้

นั

บถอยหลังการแตงตั้ง นายพลสีกากี ใกลเขา
มาเร�อยๆ กระบวนการทางธุรการตางๆ เริ่ม
เปนรูปเปนราง หลังจากเม�อวันที่ 20 มิ.ย.65
ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ลง
นามบันทึกขอความ ประกาศลําดับอาวุโสขาราชการ
ตํารวจระดับ รอง ผบก. ถึง จเรตํารวจแหงชาติ และ
รอง ผบ.ตร. เพ�อเขาสูการแตงตั้งวาระประจําป 2565
อยางเปนทางการครั้งแรกไปแลว และใหตํารวจที่
เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของบัญชี
ลําดับอาวุโสภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ จาก
นั้นหน�วยงานตางๆ ก็สงขอมูลทบทวนลําดับอาวุโส
ใหถูกตองเรียบรอย กอนที่ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิ
สารรณชัย ผบช.สกพ.จะเซ็นประกาศลําดับอาวุโส
ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ถึง จเรตํารวจแหง
ชาติ และ รอง ผบ.ตร. วาระประจําป 2565 เปนครั้ง
ที่ 2 เรียบรอย แยกเปนระดับ รอง ผบ.ตร. จํานวน
3 ราย ผูชวย ผบ.ตร. 10 ราย ผบช. 31 ราย รอง ผบช.
134 ราย ผบก. 143 ราย และ รอง ผบก. 401 ราย
แจงเวียนใหทุกหน�วยทราบ ที่สําคัญการแตงตั้งครั้งนี้
รวดเร็ว เพราะชวงปลายสัปดาหที่ผานมาแตละกอง
บัญชาการ (บช.) รวมทั้งหน�วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร.ก็ได
สงบัญชีรายช�อผูที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑการแตง
ตั้งปนี้มาใหสํานักงานกําลังพลแลว •
บัญชีรายช�อผูที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ ที่
แตละกองบัญชาการและหน�วยขึ้นตรงสงให ตร.นั้นยัง
คงยึดเกณฑเดิม ยังไมมีการใชเกณฑแตงตั้งใหมตาม
พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ที่เพิ่งผานการพิจารณาของสภา
ไปเม�อไมกี่วันมานี้ เพราะมีการเวนบังคับใชหลักเกณฑ
การแตงตั้งตํารวจออกไป 180 วัน ดังนั้นจึงยังยึด
เกณฑเดิม ตามสูตรการครองตําแหน�งเพ�อเล�อนสูงขึ้น
รอง สว. เล�อนเปน สว. ตองครองตําแหน�งอยางนอย
7 ป สว. เล�อนเปน รอง ผกก. ตองครองตําแหน�ง
อยางนอย 6 ป รอง ผกก. เล�อนเปน ผกก. ตองครอง
ตําแหน�งอยางนอย 4 ป ผกก. เล�อนเปน รอง ผบก.
ตองครองตําแหน�งอยางนอย 5 ป รอง ผบก. เล�อน
เปน ผบก. ตองครองตําแหน�งอยางนอย 5 ป ผบก.
เล�อนเปน รอง ผบช. ตองครองตําแหน�งอยางนอย
2 ป รอง ผบช. เล�อนเปน ผบช. ตองครองตําแหน�ง
อยางนอย 1 ป ผบช. เล�อนเปน ผูชวย ผบ.ตร. ตอง
ครองตําแหน�งอยางนอย 1 ป ผูชวย ผบ.ตร. เล�อน
เปน รอง ผบ.ตร. ตองครองตําแหน�งอยางนอย 1 ป
รวมทั้งในการแตงตั้งครั้งนี้ยังคงยึดสัดสวน “อาวุโส”
ที่สามารถเล�อนตําแหน�งสูงขึ้นไดรอยละ 33 •
เปนการทําหนาที่ “โฆษก” ที่ถูกตอง เหมาะ
สม กรณีดาบตํารวจทองเที่ยวใชรถสายตรวจไปเรียก
รับผลประโยชนจากสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.นนทบุรี
สําหรับ พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รอง ผบช.ทท.
ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว (รอง
โฆษก บช.ทท.) ที่ยกมือไหวกลาวขอโทษประชาชนตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหบรรยากาศตางๆ ดูทุเลาลง
โดยเฉพาะคนไทยเม�อสํานึกในสิ่งที่ผิด ในสิ่งที่บกพรอง
และกลาวคํา ขอโทษ จากใจ ทุกคนสัมผัสได จากนี้ก็อยู
ที่ขั้นตอนการดําเนินการกับ “ดาบตํารวจ” ผูกอเหตุ ที่

ตนสังกัดตองยึดไมบรรทัด ลงโทษไปตามกฎ ตามเกณฑ
ตามขอกฎหมาย เพราะถือเปนการทําลายภาพลักษณ
ตํารวจ อยางรายแรง โดยเฉพาะบทลงโทษทางวินัย
ตองเรงดําเนินการเรียกสอบผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ดาบตํารวจรายนี้ ตั้งแตระดับ รอง สว.และ สว. มาสอบ
ถามการดูแลผู ใตบังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบการเบิก
รถไปปฏิบัติหนาที่ เพราะในมุมบกพรองในการดูแลผู ใต
บังคับบัญชาตองมีผูรับผิดชอบ •
สงทายแวดวงสีกากี ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน
แจงยอดสุข ผบ.ตร. สงหนังสือกําชับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตํารวจ และสถาน
ที่ทําการของหน�วยงานในสังกัด ตร. กําหนดใหสถานี
ตํารวจ และสถานที่ทําการของหน�วยงานในสังกัด
ตร.เปนพื้นที่ “หามสูบกัญชาหรือกัญชง” พรอมทั้ง
ใหหัวหนาสถานีตํารวจ และหัวหนาหน�วยงานใน
สังกัด ตร.ควบคุมไมใหมีการใชกัญชาหรือกัญชง เพ�อ
สันทนาการในสถานที่ราชการของ ตร. รวมทั้งสอด
สองดูแลผู ใตบังคับบัญชาไมใหมีการใชกัญชาหรือ
กัญชง อันเปนการฝาฝนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจ
สงผลกระทบตอภาพลักษณของขาราชการตํารวจ สวน
ประชาชนที่มาติดตอราชการ หามสูบ ทําใหเกิดควัน หรือ
กลิ่น หากฝาฝนใหดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข •
ชวงสุดสัปดาหที่ผานมา กองทัพบก “เปดคายรับ
ญาติทหารใหม” หรือ Open House ทั่วประเทศ ตาม
นโยบายของ พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชา

เตรียมความพรอมของทุกภาคสวน ในภาวะวิกฤต
ตามแผนการปฏิบัติของหน�วย ในการสนับสนุนความ
ตองการทางทหาร ตามแผนผนึกกําลังและทรัพยากร
เพ�อการปองกันประเทศ โดยมี พล.ท.เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม ในฐานะผูอํานวยการ
การฝกการระดมสรรพกําลังเพ�อการทหาร ประจําป 2565
ตอนรับ ที่กรมการสรรพกําลังกลาโหม อาคารสํานัก
งานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) สําหรับกรม
การสรรพกําลังกลาโหม มีหนาที่ดําเนินการตาม แผน
เตรียมพรอมแหงชาติ โดยรับผิดชอบแผนผนึกกําลัง
และทรัพยากร รวมทั้งจัดการฝกการระดมสรรพกําลัง
เพ�อการทหาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกการบริหาร
วิกฤตการณระดับชาติ ของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) โดยใชกรอบสถานการณการฝกรวม
กองทัพไทย ตามแผนปองกันประเทศ มุงเนนการฝก
เพ�อสนับสนุนทรัพยากรภายใตแผนผนึกกําลังและ
ทรัพยากรเพ�อการปองกันประเทศ •
คงเปนเร�องยากที่กองทัพเรือจะได เรือดําน้ํา
S26T เขาประจําการ หลังจาก CSOC บริษัทคูสัญญา
หาเคร�องยนต MTU เยอรมนีมาใสไมได และคงไมมี
ปาฏิหาริยที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ส.ค.65 กําหนดเวลาที่
CSOC จะเสนอทางออกให ไทย แตถึงอยางไร การ
เตรียมพรอมในการรอรับเรือดําน้ํานั้นไดเดินหนามาพอ
สมควรแลวก็ตองเดินหนาตอ ทําให ในการฝกประจําป
ก็จะมี โปรแกรมเร�องเรือดําน้ําควบคูไปดวย ลาสุด
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พล.ต.ท.อิทธิพล
อิทธิสารรณชัย

พล.ต.ต.อภิชาติ
สุริบุญญา

การทหารบก เพ�อใหครอบครัวทหารใหมเขามาเยี่ยม
ชม รูจักหน�วยทหาร ไดทราบถึงภารกิจและลักษณะการ
ปฏิบัติหนาที่ของหน�วยทหาร ที่สําคัญครอบครัวจะไดเห็น
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่มาเปน
ทหาร ทั้งดานรางกาย บุคลิกทาทาง รวมถึงความผูกพัน
ของผูบังคับบัญชาและเพ�อนทหาร โดยมีกิจกรรมใหญาติ
ไดสัมผัส เชน การแสดงความสามารถของทหารใหม
การพาไปเยี่ยมชมโครงการตางๆ ในคาย โดยเม�อวันที่
8 ก.ค.ที่ผานมา ที่คายสุรสีห จ.กาญจนบุรี พล.อ.สันติ
พงศ ธรรมปยะ เสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก
ไดนําคณะส�อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Open
House ของกองพลทหารราบที่ 9 และมณฑลทหารบก
ที่ 17 ทั้ง 3 โซน ไดแก โซนที่ 1 ปฏิบัติการทางทหาร
สาธิตหนาที่และปฏิบัติการทางทหารในดานตางๆ จัด
แสดงยุทโธปกรณของหน�วย ใหความรูเร�องการปองกัน
ประเทศและประวัติศาสตร, โซนที่ 2 จิตอาสาและ
บรรเทาสาธารณภัย และโซนที่ 3 โครงการทหาร
พันธุดี •
พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท ปลัดกระทรวง
กลาโหม ตรวจเยี่ยมการฝกปญหาที่บังคับการ (CPX)
การฝกการระดมสรรพกําลังเพ�อการทหาร 2565

พล.อ.ณรงคพันธ
จิตตแกวแท

พล.ร.อ.สมประสงค
นิลสมัย

บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝกปญหาที่บังคับการ (CPX)
ในการฝกกองทัพเรือ ประจําป 2565 ณ ศูนยปฏิบัติ
การกองทัพเรือ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม เปาหมายการฝกเพ�อการจัดทําคําสั่ง
ยุทธการเพ�อนําไปใช ในการอํานวยการยุทธ โดยมี
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ อาทิ การปองกันฐานทัพ
เรือและการควบคุมเรือ การปฏิบัติการขาวสาร การ
สงกําลังบํารุง การปฏิบัติการสงครามไซเบอร และการ
บังคับใชกฎหมายในทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝก
การปฏิบัติการของ ศรชล.เพ�อสรางแนวทางที่ชัดเจน
ดานการสนธิกําลัง ในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล เชน แนวความคิดในการควบคุมเสนทาง
เรือพาณิชย รวมทั้งมีการฝกหัวขอการปฏิบัติการเรือดําน้ํา
สําหรับเตรียมการรองรับเรือดําน้ําที่จะเขาประจําการ •
กําหนดการพิธีรดน้ําศพและพระราชทานน้ํา
หลวงอาบศพ พล.อ.ฉัตรชัย ถาวรบุตร ณ ศาลา 9
วัดโสมนัสราชวรวิหาร สวดพระอภิธรรม 8-12 ก.ค.65
เวลา 18.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 17 ก.ค.65
เวลา 14.00 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
“ถาวรบุตร” มา ณ ที่นี้ดวย •
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รือของบริษทั Oliveira Navegacoes ออกเดินทางจากท่าเรือ
ตาบาติงกาทุกวันพุธ เวลา 12.00 น. และมีกำ�หนดถึงท่าเรือ
เมืองมาเนาส์ เวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ เรือที่เราจะฝากชีวิต
ไว้ ในอีก 78 ชั่วโมงข้างหน้ามีชื่อว่า “GM OLIVEIRA II”
ราคาในตั๋วระบุไว้ 240 เรียล แต่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าใจว่าเป็น
เพราะคณะของเราซื้อหลายใบจึงได้ราคา 220 เรียล หรือประมาณ
1,550 บาท ถือว่าถูกมากเพราะอยู่ในเรือตั้ง 4 วัน 3 คืน ถูกมากเพราะ
มีอาหารเลี้ยงวันละ 3 มื้อ และถูกมากเพราะเป็นการเดินทาง 1,628
กิโลเมตรไปบนแม่น้ำ�สายยิ่งใหญ่ของโลก
เจ้าของแม่น้ำ�เรียก “อามาโซนัส” (Rio Amazonas ทั้งในภาษา
สเปนและโปรตุเกส) ภาษาอังกฤษออกเสียง “แอมะซอน” และสำ�นัก
ราชบัณฑิตยสภาของไทยก็ให้ ใช้ “แอมะซอน” ผมจึงขออนุญาตเขียน
“แอมะซอน” นะครับ
เมื่อปี ค.ศ. 1541 นักสำ�รวจและผู้พิชิตดินแดนชาวสเปน ชื่อ
“ฟรานซิสโก เด โอเรยานา” เผชิญหน้าและถูกทำ�ร้ายโดยกลุ่มสตรีชน
พื้นเมือง ทำ�ให้เขานึกถึง “อามะโซเนส” นักรบหญิงในเทพนิยายกรีก
ว่ากันว่านี่้คือที่มาของชื่อแม่น้ำ� แต่ก็มีนักวิชาการจำ�นวนไม่น้อยเชื่อว่า
น่าจะมาจากคำ�หนึ่งในภาษาถิ่นดั้งเดิม นั่นคือ “อามาสโซนา” แปลว่า
“สิ่งที่ทำ�ลายเรือ”
จุดกำ�เนิดของแอมะซอนมาจากต้นน้ำ�นับพันแห่ง แต่ต้นทางที่วัด
ได้ ไกลที่สุดคือตาน้ำ�บนภูเขารูมิครูซ (Cordillera Rumi Cruz) ของแม่น้ำ�
มันทาโร ในประเทศเปรู
การพิสูจน์นี้เป็นที่ยอมรับเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ทำ�ให้
แม่น้ำ�แอมะซอนยาวขึ้นกว่าเดิม และทำ�ให้ยาวกว่าแม่น้ำ�ไนล์ ในทวีป
แอฟริกา โดยแม่น้ำ�ไนล์ยาว 6,650 กิโลเมตร ขณะที่แอมะซอนยาว
6,762 กิโลเมตร
แอมะซอนมีแม่น้ำ�สาขาราว 1,100 สาย แอ่งหรือพื้นที่ลุ่มน้ำ�
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
ประเทศเปรู เอกวาดอร์ โคลอมเบีย โบลิเวีย เวเนซุเอลา และบราซิล
แผ่ความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรของป่าดิบชื้นแอ
มะซอน ซึ่งป่าดิบชื้นแอมะซอนมีพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของป่าดิบชื้นที่เหลือ
อยู่ในโลก และผลิตออกซิเจนออกมาเลี้ยงโลกประมาณ 1 ใน 5 ของ
ทั้งหมด
Discharge หรืออัตราการไหลเฉลี่ยของแม่น้ำ�แอมะซอนเท่ากับ
209,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่
รัฐปารา ประเทศบราซิล คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�ที่ ไหลลงทะเลใน
โลกนี้ ทิ้งห่างอันดับ 2 คือแม่น้ำ�คองโกที่มีอัตราการไหล 41,200
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพก็มีมากที่สุดในโลก นิตยสาร
Nature ให้ข้อมูลว่ามีสัตว์น้ำ�มากกว่า 4 พันสปีชีส์ คิดเป็น 15
เปอร์เซ็นต์ของพันธุ์ปลาน้ำ�จืดในโลก
เรือโดยสารของเราออกจากท่า Terminal de Embarque FluvialPorto Tabatinga เวลา 12.30 น. ช้ากว่ากำ�หนดครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่
ในยูนิฟอร์มอายุประมาณ 50 กลางๆ ถึงปลายๆ นำ�แก้วน้ำ�มาแจกคนละ
ใบ เป็นแก้วพลาสติกหนาสีขาว มีลวดลายสัญลักษณ์ของบริษัท แก้วนี้
สำ�คัญมากสำ�หรับคนที่ ไม่มีแก้วขึ้นเรือมาอย่างผม เพราะใช้เป็นที่รอง
น้ำ�ดื่ม กดกาแฟ แปรงฟัน รวมทั้งใส่เบียร์ ใส่ไวน์ และสุดท้ายเปรียบ
เสมือนของที่ระลึก คุณจะไม่มีแก้วแบบนี้ถ้าไม่ได้เดินทางล่องแอมะซอน
เจ้าหน้าที่ท่านเดียวกันนี้ยังนำ�แท็กสำ�หรับผูกข้อมือ ยืนยันความ
เป็นผู้ โดยสารมาให้ทุกคน แกยิ้มแย้มเป็นกันเองกว่าใคร หลายคนคิด
ว่าแกเป็นกัปตัน แต่ตำ�แหน่งคือ Auxiliar de saúde หรือบุรุษพยาบาล
ประจำ�เรือ
เรือ GM OLIVEIRA II ที่เราโดยสารนี้เป็นเรือ 3 ชั้น ระบุตัวเลข
ความจุผู้ โดยสารไว้ว่าชั้นแรกรับได้ 215 คน ชั้น 2 รับได้ 200 คน และ
ชั้น 3 รับได้ 115 คน แต่ชั้น 1 ดูเหมือนจะไม่มีผู้ โดยสาร หากแต่เน้น
บรรทุกยานพาหนะและพัสดุ ส่วนใหญ่ผู้ โดยสารจะอยู่กันบนชั้น 2 ซึ่ง

ล่องไปในแอมะซอน (1)
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เคบินส่วนตัวของผู้ โดยสารแต่ละคนในเรือล่องแอมะซอน

เป็นพื้นที่หลัก ส่วนชั้น 3 นั้นมีพื้นที่นอนราวครึ่งหนึ่งของชั้น 2 มี โซน
ดาดฟ้าอยู่ทา้ ยเรือ และร้านค้าประจำ�เรือ 1 ร้าน
สำ�หรับร้านค้าประจำ�เรือนี้ผมอาจจะพูดถึงบ่อยครั้งหลังจากนี้
ไป มีลักษณะเป็นเคาน์เตอร์ที่พ่อค้าอยู่ด้านใน ขายตั้งแต่ลูกกวาดยัน
แฮมเบอร์เกอร์ และเป็นเสมือนบาร์อีกด้วย หลังคาเรือปิดปกคลุมส่วน
ที่นอนและโซนร้านค้า เว้นส่วนท้ายเรือไว้ ใครจะขึ้นไปบนหลังคาเรือ
ก็ได้ เป็นที่เก็บเรือบดหรือเรือชูชีพ นั่งเล่นได้แต่ไม่สะดวกสบาย
การเดินทางในแอมะซอนจากตาบาติงกาไปยังมาเนาส์ยังมีเรือ
เร็วกว่านี้ ใช้เวลาประมาณ 33 ชั่วโมง เรือขนาดใกล้เคียงเรือด่วน
เจ้าพระยา มีที่นั่งเป็นแถวเป็นตอนเหมือนรถบัส ถ้าใครรีบกว่านี้ก็ต้อง
ขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง และยังมีเรือที่ช้ากว่า 4 วัน
3 คืนอีก คือประมาณ 1 สัปดาห์
ท่าเรือที่ GM OLIVEIRA II ของเราจะจอด จากตาบาติงกาถึงมา
เนาส์นั้นมีอยู่ด้วยกัน 8 ท่า 8 เมือง ท่าเรือเล็กๆ เรือโดยสารของเราจะ
ไม่จอด เรือจะรับคนขึ้นมาใหม่และส่งคนจากท่าก่อนๆ ลงไป หลายเมือง
ในรัฐอามะโซนัสของบราซิลไม่มีถนนเชื่อมต่อกัน วิธีไปมาหาสู่ รวมถึง
เดินทางทำ�มาหากินจำ�เป็นต้องพึ่งพาเรือ
ตอนที่เรือออกจากตาบาติงกาซึ่งเป็นท่าเรือแรกหรือท่าบนสุดของ
แอมะซอนในบราซิล มีผู้ โดยสารอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุ และ
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบเต็มพิกัดเมื่อผ่าน
วันที่ 2 ไปครึ่งวัน
เพื่อไม่ให้ โดนลมเย็นยามดึก คณะของ
เราขึ้นจับจองพื้นที่ชั้น 2 ของเรือส่วนหน้าสุด
สำ�หรับผู้ โดยสาร โดยอยู่ถัดจากกลุ่มห้องพักของ
ลูกเรือและห้องพยาบาล ซึ่งอยู่หลัง Bridge
หรือห้องควบคุมเรือที่เป็นส่วนหน้าสุดของเรือ
พื้นที่ของผู้ โดยสารนั้นจะเป็นพื้นโล่งยาว
ไปจนติดห้องอาหารที่อยู่ด้านท้ายเรือ เพดาน
ของห้องผู้ โดยสารสูงประมาณ 2.5 เมตร และ
ตรงขื่อคานเหล็กที่เรียงกันอยู่ตามแนวยาวลำ�
เรือมีตะขอไว้พร้อมสำ�หรับให้ผู้ โดยสารผูกเปล
ตามแนวขวางลำ�เรือ 2 แถวซ้าย-ขวา นี่คือ
โซนหัวเรือชั้น 2 กับป้าย “ห้ามเข้า” (ที่ ไร้ความหมาย)
เคบินส่วนตัวของแต่ละคน ที่วางสัมภาระของ
แต่ละคนก็คือใต้เปล
ทุกคนเตรียมเปลขึ้นมาเพื่อผูกนอน
ยกเว้นโยมติดตามพระธุดงค์ 2 คน ผมซื้อเปล
มาจากเมืองไทย 3 ปาก เลือกแบบที่สามารถ
ปรับให้มีมุ้งในตัว โดย 2 ปากถวายแด่พระสุ
ธรรม ฐิตธัมโม และพระศุภชัย สุภาจาโร อีก
ปากไว้ ใช้เอง แต่ผมพิจารณาดูแล้วว่าคงจะนอน
ในเปลไม่ได้ตลอดคืนด้วยสภาพโค้งๆ ของเปล
จะทำ�ให้ปวดหลัง มี โทรทัศน์จอแบนแขวนอยู่
เชื่อว่าจะต้องมีคนเปิดดูขา่ ว ดูหนังในยามค่ำ�คืน
และเหตุผลสำ�คัญคือจะต้องมีคนกรน ผมรู้วา่
บุรุษพยาบาลให้ชิม “อิงกา” (ingá) รสชาติออกมันๆ จืดๆ เม็ดกินไม่ได้ถ้าไม่ทำ�ให้สุก มีอย่างน้อย 1 คนในคณะที่มีเสียงกรนดังสนั่น
านนี้แฟนคอลัมน์ทุกท่านคงทราบเรื่องการลาออกจาก
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ของนาย
Boris Johnson เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผา่ นมา และแฟน
คอลัมน์หลายท่านคงรู้ดีกว่าผม เรื่องขั้นตอนและระบบ
การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในระบบอังกฤษ แต่ถือว่าวันนี้
เป็นการเสริมความเข้าใจให้กับตัวผมเอง และเป็นการเสริมความรู้
รอบตัวให้กับคนทั่วไปกันและกันครับ
คำ�ถามแรกที่แวบเข้ามาในหัวหลายคนคือ เมื่อนายกฯ อังกฤษ
ลาออกปุ๊บ นั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งทันทีใช่ไหมครับ?
คำ�ตอบคือไม่ การเลือกตั้งครั้งต่อไปในอังกฤษ คือเดือน
ธันวาคม ปี 2024 แต่ถ้านายกรัฐมนตรีคนใหม่เลือกให้มีการเลือกตั้ง
เร็ว หรือเลือกตั้งทันที ก็สามารถทำ�ได้ แต่ไม่ได้ถูกบังคับครับ
ดังนั้นคำ�ถามต่อไปคือ การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องทำ�
อย่างไรบ้าง?
เนื่องจากสภาชุดนี้พรรค Conservative มีเสียงข้างมาก พวก
เขาจะมีอำ�นาจในการเลือก หรือล้ม นายกรัฐมนตรีได้ เพราะอย่า
ลืมว่า ที่ Boris ต้องลาออก เป็นเพราะถูกบีบบังคับภายในพรรคให้
ออก ไม่ได้มาจากการพ่ายแพ้ โหวต อภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้าน แต่
มาจากการลาออกของคณะรัฐมนตรี และการแสดงความไม่พอใจ
ภายในสมาชิกพรรคตัวเอง
ดังนัน้ เมื่อ Boris เป็นหัวหน้าพรรค Conservative ทีส่ มาชิก
พรรคบีบให้ออกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เขาไม่มหี นทางเลือกนอกจาก
ลาออก เพราะในการเลือกตัง้ ประชาชนไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรี
โดยตรง แต่เลือก ส.ส.และพรรคทีต่ นชอบ สำ�หรับพรรคใดทีม่ ี ส.ส.มาก
ทีส่ ดุ พรรคนัน้ มีสทิ ธิต์ ง้ั รัฐบาลได้กอ่ น แต่ถา้ พรรคนัน้ ๆ ไม่สามารถตัง้
รัฐบาลได้ ถือว่าพรรคอื่นมีสทิ ธิต์ ง้ั รัฐบาล (เหมือนบ้านเราครับ)
ถ้างั้นแล้วผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะเป็น
ว่าที่หัวหน้าพรรค Conservative ในตัว และพรรค Conservative มี
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ไม่ ใช่ระเบิดปรมาณู จานบินมนุษย์ต่างดาว หรือเห็ดยักษ์
หวั่นไหว คล้ายการประสานเสียงระหว่างเสือโคร่งและเรือกลไฟ เปล
ของผมเลยมอบให้คุณป้าติดตามพระท่านหนึ่ง
ผู้ช่วยกัปตันเรือ ในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า Imediato เห็นว่าคุณ
ป้าอีกท่านไม่มีเปล แกก็ไปเปิดห้องพักนำ�เปลออกมาให้ยืม ทุกอย่างลงตัว
ทุกคนมีเปลนอน ผมจึงขึ้นไปหาทำ�เลบนชั้น 3 โดยส่วนหน้าของเรือชั้น
3 มีห้องพักลูกเรืออีกจำ�นวนหนึ่งและอาจจะมีห้องเก็บของด้วย จำ�นวน
ห้องชั้น 3 นี้มีมากกว่าชั้น 2 เสียอีก
เปลผูกอยู่แล้วจำ�นวนหนึ่ง แต่พื้นที่ว่างมีมาก ถือว่าชั้น 3 ค่อน
ข้างโล่ง และบนพื้นเรือด้านหน้าที่ผมเลือกวางถุงนอนนี้ป้องกันลมหรือ
เรียกได้ว่าอับลม ส่วนเรื่องยุงก็จะไม่เป็นปัญหา ตอนนี้ทราบแล้วว่าไม่มี
ยุง (เพราะว่ามีลม) กระเป๋าสัมภาระของผมยังคงวางรวมอยู่กับของ
คณะบนชั้น 2 นอกจากถุงนอนแล้วผมนำ�ขึ้นมาแค่ผ้าขนหนูเพื่อเตรียม
ม้วนทำ�หมอนหนุน
ห้องน้ำ�ในเรือมีอยู่ทั้งชั้น 2 และชั้น 3 แต่ชั้น 2 มีมากกว่า รวม
แล้วประมาณ 20 ห้อง แยกชาย-หญิง ชั้น 1 ก็น่าจะมีแต่ผมไม่ได้เดินลง
ไปสำ�รวจ ห้องอาบน้ำ�อยู่รวมกับส้วม ถังพักน้ำ�ของโถชักโครกอยู่สูงเกือบ
ถึงเพดาน เสร็จธุระก็ดึงเชือกที่ถังพักน้ำ� ฝักบัวอาบน้ำ�ติดตั้งปล่อยน้ำ�ลง
มาจากเพดานห้อง ตอนจะอาบน้ำ�ต้องนำ�กระดาษชำ�ระไปวางบนฝาถัง
พักน้ำ� ไม่เช่นนั้นจะเปียกยุ่ย ราวหรือตะขอแขวนผ้าเช็ดตัวนั้นไม่มี แต่
พอหาที่เกี่ยวได้ สบู่ ยาสระผมต้องวางกับพื้น หรือบนฝาโถส้วม น้ำ�ที่ใช้
อาบและใช้กดชักโครกมาจากแหล่งเดียวกัน คือแม่น้ำ�แอมะซอน
อ่างล้างหน้า-แปรงฟันแยกส่วนออกมาจากห้องน้ำ� มีทั้งบนชั้น 2
และชั้น 3 แต่ชั้น 2 มีจำ�นวนก๊อกมากกว่า ตั้งอยู่ท้ายเรือ ด้านหลังห้อง
ครัว น้ำ�ที่ ไหลจากก๊อกคือน้ำ�ที่สูบขึ้นมาจากแอมะซอนเช่นกัน
ส่วนน้ำ�ดื่มถ้าไม่อยากซื้อจากร้านค้าประจำ�เรือก็มีให้กดดื่มจาก
เครื่องกรอง ติดตั้งอยู่หน้าห้องครัว น้ำ�ดื่มนี้เป็นน้ำ�สะอาดที่เตรียมมาจาก
บนฝั่ง และทุกครั้งที่ผมแปรงฟันผมจะใช้แก้วที่บุรุษพยาบาลให้มา รอง
น้ำ�สะอาดจากก๊อกน้ำ�ดื่มไปใช้
พระท่านหนึ่งเรียกหาน้ำ�ร้อนเพื่อชงกาแฟ ผมอาสาไปซื้อกาแฟ
มาถวาย และอยากดื่มเองสักถ้วย ถามหนุ่มอ้วนเจ้าของร้านประจำ�เรือ
เป็นภาษาสเปน เขาก็ตอบสเปนกลับมาว่า No tengo แปลว่า “ไม่มี” ซึ่ง
กาแฟในภาษาสเปนออกเสียง “กาเฟ” และโปรตุเกสออกเสียง “กาแฟ”
ยิ่งคล้ายภาษาไทย
ลงไปถามเจ๊แม่ครัวก็ตอบว่าไม่มี ผมขอน้ำ�ร้อนเป็นภาษาสเปน
เธอพูดภาษาโปรตุเกสกลับมาเป็นชุด ผมเดาใจความจากอวัจนภาษาได้
ว่า 5 โมงเย็นจะมีกาแฟ หรือไม่ก็น้ำ�ร้อน ระหว่างนี้หลวงพี่จึงต้องทัศนา
วิวแอมะซอนไปพลางๆ ก่อน
บนเรือทั้ง 3 ชั้นมีพื้นที่ทางเดินข้างตัวเรือกว้างพอสมควร มีกราบ
เรือรอบทิศสูงประมาณเอว บางคนลากเก้าอี้พลาสติกจากโซนดาดฟ้า
มานั่งรับลมและชมวิวชิดกราบเรือ ทางเดินริมเรือชั้น 2 ที่จะเชื่อมไปยัง
ส่วนของห้องพักลูกเรือ ห้องควบคุมเรือ และด้านหน้าของเรือมีประตูเล็ก
กั้นอยู่ เขียนว่า Acesso Restrito หมายถึงห้ามเข้า แต่ผมเห็นพระบาง
รูปยืนอยู่ตรงหัวเรือเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่เรือเกรงใจ
พระ แต่ความจริงใครๆ ก็เข้าไปได้

BORIS BECKER?
กระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างไร?
ไม่วา่ นายกรัฐมนตรี (ในยุคที่พรรค Conservative เป็นรัฐบาล)
ลาออกจากตำ�แหน่งเพราะลาออก หรือพ่ายแพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
กระบวนการคัดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่ตา่ งเท่าไรนัก คือผู้สมัคร
หัวหน้าพรรคทุกคนต้องมีผู้รับรองที่เป็น ส.ส.อย่างต่ำ� 8 คน ในกรณีที่มีผู้
สมัครเกิน 2 คน ส.ส.ในพรรคต้องค่อยๆ ลงคะแนนในหลายๆ รอบ เพื่อ
ให้เหลือผู้สมัคร 2 คนครับ เมื่อเหลือผู้สมัคร 2 คน สมาชิกของพรรคทั่ว
ประเทศจะลงคะแนนทางไปรษณีย์ ผู้ที่ ได้คะแนนมากสุดจะเป็นหัวหน้า
พรรค และเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนพรรค Labour เลือกหัวหน้าพรรคแตกต่างกัน ตั้งแต่ปี 2015
พรรคนี้ใช้ระบบ one man one vote แต่เวลาลงคะแนน จะไม่ได้เพียง
แค่กา หรือติ๊ก ผู้ที่เราชอบเท่านั้น จะเป็นการจัดลำ�ดับความชอบของ
เราในบรรดาผู้สมัครทั้งหลายมากกว่า ซึ่งหมายความว่า คนที่เราชอบ
มากสุด เรากาเบอร์ 1 คนที่เราชอบรองลงมา เรากาเบอร์ 2 และเรา

ก็จัดลำ�ดับไปเรื่อยๆ จนครบผู้สมัครทุกราย สำ�หรับผู้สมัครคนไหนที่รับ
คะแนนเกิน 50% คนนั้นชนะโดยปริยาย แต่ถ้าในกรณีที่ ไม่มีใครถึงหรือ
เกิน 50% ชื่อของผู้สมัครที่ ได้คะแนนต่ำ�สุดจะถูกลบออก และคะแนน
ของคนคนนั้นจะไปทางเลือกคนที่ 2 ที่เราเลือก จนกว่าจะมีผู้สมัครได้
รับคะแนนเกิน 50% ส่วนถ้าพรรค Labour เป็นรัฐบาล และนายกฯ ลา
ออก ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองหัวหน้าพรรคจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี
จนกว่าพรรคมีหัวหน้าพรรคใหม่ครับ
ตามกฎหมายของอังกฤษ เขาระบุชัดเจนว่า ต้องมีนายกรัฐมนตรี
ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ Boris ลาออกในครั้งนี้ เขาจะ
เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี จนกว่าพรรค Conservative จะมีหัวหน้า
พรรคใหม่ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า สมาชิกพรรค Conservative หลายราย เริ่ม
ออกมาคัดค้านการที่ให้ Boris เป็นรักษาการนายกฯ เพราะบอกว่าเขา
ล้มเหลวในการบริหาร ดังนั้นเขาไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นรักษาการ
นายกฯ
ซึ่งจะเป็นดรามาพอสมควร เพราะถ้าไม่ยอมให้ Boris เป็นรักษา
การ จะหาใครเป็นรักษาการแทนล่ะ?
ในกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่มันใช้เวลาพอสมควร
ครับ ในอดีตถ้าเร็วสุด ใช้เวลาเพียง 3 สัปดาห์ บางกรณีใช้เวลา 3-4
เดือนด้วยซ้ำ� แต่นั่นคือกรณีที่ยินยอมให้ผู้ที่ลาออกจากตำ�แหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็นรักษาการได้ ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ พวกเราต้องจับตามอง
กันว่า ภายในพรรค Conservative เอง จะยอมให้ Boris เป็นรักษาการ
หรือจะหาใครคนอื่น เป็นรักษาการแทน ซึ่งในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีมา
ก่อนครับ หรือไม่ค่อยมี แต่วิธีการบีบ Boris ให้พ้นจากตำ�แหน่งไม่เคยมี

ชุมชนริมน้ำ�แห่งหนึ่ง ช่วงต้นของแอมะซอนในบราซิล
ผมเดินเข้าไปบ้างทางฝั่งขวามือ กัปตันเรือซึ่งในภาษาโปรตุเกส
เรียกว่า Comandante บังคับเรืออยู่มองออกมาทางประตูห้องควบคุม
เรือ ผมโค้งทักทาย แกทำ�ท่าตะเบ๊ะ ผมทำ�ท่ายกกล้องขึ้นแล้วชี้ ไปที่ตัว
แก เป็นคำ�ถามว่าถ่ายได้ ไหม แกหันฝ่ามือให้ แล้วอีกสองสามวินาทีแก
ก็ชี้ ไปที่พังงาหรือพวงมาลัยเรือ ผมไม่เข้าใจ พอไปอยู่ตรงด้านหน้าห้อง
กัปตันซึ่งเป็นทางเดินและระเบียงหัวเรือ มีม้านั่งวางอยู่เหมือนเชื้อเชิญ
ให้นั่ง ผมขอถ่ายจากมือถือแบบเซลฟี เห็นกัปตันอยู่ด้านหลัง แกยกหัว
แม่มือให้กล้อง
เป็นเวลาชั่วอึดใจที่หลายครั้งเราไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่เห็น
และมาเข้าใจหลังจากนั้น บางทีแค่ชั่วอึดใจต่อมา บางทีอีกนานหลาย
วัน หรือต้องมีเหตุการณ์อื่นมากระตุ้น แล้วเราจะนึกย้อนไปยังเหตุการณ์
ข้างต้น ในภาษาภาพยนตร์เรียกว่า “แฟลชแบ็ก” ทีนี้ก็เข้าใจ ปะติดปะ
ต่อเรื่องราว
กรณีของผม กัปตันเชิญให้เข้าห้องควบคุมเรือไปถือพังงา ผม
มั่นใจว่าแกหมายความอย่างนั้น แต่ผมช้าไป และพลาดแล้วพลาดเลย
จังหวะแบบนี้มีแค่ครั้งเดียว จะให้กลับไปถามว่า “กัปตันครับเมื่อกี๊ชวน
ให้ผมถือพังงาขับเรือในแม่น้ำ�แอมะซอนใช่มั้ยครับ ประมาณว่าให้ผมขับ
เรือถือพังงานิ่งๆ ไม่กี่วินาทีแล้วกัปตันจะถ่ายรูปให้ ใช่มั้ยครับ”
ใครกันจะกล้าพูดอย่างนั้นกับกัปตันเรือ และเป็นกัปตันเรือแห่ง
แม่น้ำ�ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถึงจะกล้า ผมก็พูดภาษาโปรตุเกสไม่เป็น คิด
ได้ดังนี้ก็ถ่ายรูปน้ำ� ท้องฟ้า และก้อนเมฆไปดีกว่า
แม่น้ำ�ช่วงแรกผ่านเกาะขนาดใหญ่ทางขวามือ อีกฝั่งของเกาะนี้
คือแอมะซอนสาขาที่ ไหลมาจากพรมแดนเปรู-บราซิล ชื่อแม่น้ำ� Javary
ผ่านเกาะนี้ ไปสักพักก็มีเกาะใหม่ และเกาะใหม่ แม่น้ำ�บางช่วงจึงแคบ
บางช่วงกว้าง แต่ที่ว่าแคบนี้ก็กว้างกว่าแม่น้ำ�สายใหญ่อื่นๆ ทั่วไป เฉลี่ย
ช่วงที่แคบสุดของแอมะซอนคือ 1 กิโลเมตร และช่วงที่กว้าง เฉลี่ยกว้าง
ตั้ง 10 กิโลเมตร
เวลา 5 โมงเย็น เจ๊แม่ครัวมาขอพูดจากไมโครโฟนในห้องกัปตัน
ส่งเสียงผ่านลำ�โพงที่ติดอยู่ทั่วตัวเรือ ผมมาทราบทีหลังว่าเธอประกาศให้
ผู้ โดยสารไปรับอาหารเย็น วันนี้คือซุปเนื้อ เช่นเดียวกับทุกวันต่อมา ผม
ไม่เคยได้กินมื้อเย็นแม้แต่ครั้งเดียว เพราะมักจะอยู่แถวร้านหนุ่มอ้วน
ตอนเวลาอาหารเย็น เช่นเดียวกับมื้อเช้าที่ตื่นไม่ทัน ซึ่งทุกวันคือขนมปัง
ส่วนกาแฟนั้นมีให้บริการในตอนเช้าพร้อมขนมปัง และตอนบ่าย 2 โมง
หลังจากมื้อเที่ยง เป็นกาแฟร้อนชงสำ�เร็จในถังใบใหญ่สำ�หรับกดดื่ม
รสชาติหวานเจี๊ยบ
ทุกมื้อหลังเจ๊แกทำ�อาหารเสร็จก็จะเดินไปที่ห้องควบคุมเรือ ขอ
ไมโครโฟนจากกัปตัน แล้วประกาศว่าอาหารพร้อมแล้ว จากนั้นก็เดิน
กลับไปยังห้องครัวเพื่อตักอาหารให้ผู้ โดยสารที่เข้าแถว ช่วงต้นมื้อแถว
จะยาวออกไปจากห้องอาหาร ยาวไปจนเกือบกลางลำ�เรือ ส่วนมากผู้
โดยสารจะนำ�ภาชนะของตัวเองมารับอาหารแล้วกลับไปนั่งกินในเปลใคร
เปลมัน หรือบนพื้นข้างๆ เปล ส่วนน้อยที่กินในห้องอาหาร ซึ่งนั่งได้คราว
ละประมาณ 30 คน คนหนุ่มที่ขี้เกียจล้างจานคือขาประจำ� เพราะจาน
ช้อนมีให้พร้อม กินเสร็จก็นำ�ไปส่งให้เจ๊แม่ครัว ไม่ต้องล้างเอง
ท้องฟ้าปลายเมษายนมีสฟี า้ สดใส หมูเ่ มฆสีขาวลอยต่�ำ เห็นเป็นรูป
ทรงต่างๆ แล้วแต่จนิ ตนาการ เมฆบางก้อนกลัน่ น้�ำ ฝนลงมามองเห็นแต่ไกล
เวลา 5 โมงกว่าๆ ทีห่ วั เรือหน้าห้องกัปตันลมพัดปะทะใบหน้าเย็นสบาย แต่
พอเวลายิง่ ผ่านไปลมก็ยง่ิ เย็นจนต้องหนีกลับเข้าไปในตัวเรือ
เรื่องกาแฟผมเลิกสนใจไปนานแล้ว เดินขึ้นชั้น 3 ไปถามซื้อเบียร์
จากหนุ่มอ้วน ภาษาโปรตุเกสต้องเรียกว่า “เซอเวจา” เขามีให้เลือก 3
ยี่ห้อ ได้แก่ บัดไวเซอร์, ไฮเนเกน และ ITAIPAVA
ผมถามเขาว่า “อิไตปาวาเป็นเซอเวจาของบราซิล?” เขาตอบว่า
ใช่ ผมเลยซื้อมาลอง เบียร์กระป๋องเล็กจิ๋ว ขนาดแค่ 269 มิลลิลิตร คง
เหมาะเป็นพิเศษในวันอากาศร้อน เบียร์ ไม่ทันหายเย็นก็ดื่มหมดกระป๋อง
พอดี
เจ๊แม่ครัวเดินผ่านมา แกชี้ ไปที่กระป๋องเบียร์แล้วพูดยิ้มๆ ว่า
“กาแฟ?”.
หรือไม่ค่อยมีเหมือนกันครับ
ผมมีข้อสงสัยกับตัวเองนิดนึง ปกติเวลาใครจะเขียนถึงผู้นำ�
ระดับโลก เวลาเอ่ยถึงเขา มักจะเรียกนามสกุลเขาใช่ไหมครับ? เช่น
Boris Johnson มักจะเขียน Johnson แต่ผมไม่รู้ทำ�ไม เวลาพูดถึง
Boris Johnson ผมจะเอ่ยชื่อ Boris มากกว่า ไม่ใช่เพราะเขาเป็น
เพื่อนผม หรือผมรู้จักเป็นส่วนตัว มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าเรียก
Boris มันถนัดกว่า ถึงแม้อาจไม่เหมาะสมก็ตาม แต่ผมมีเรื่องเล่า
ตอนที่ผมสัมผัส Boris ครั้งหนึ่ง ตอนที่ Boris เป็นนายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอน
ตอนนั้นผมเป็นเลขาฯ ผู้นำ�ฝ่ายค้าน ที่คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เป็นผู้นำ�ฝ่ายค้านอยู่ครับ พวกเรามี โอกาสไปประเทศอังกฤษ ในงาน
อะไรสักอย่างนึงผมจำ�ไม่ได้ และในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์กับ Boris เป็น
เพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ พวกเราได้เข้าไปพูดคุยกันที่ออฟฟิศ
ของ Boris
เขาเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง ทำ�ให้ผมขำ�จนถึงบัดนี้ เขาเล่าว่า ตอน
เขาไปเยือนประเทศอินเดีย มีผู้คนออกมาต้อนรับมากมาย ซึ่งเขา
เล่าขำ�ๆ ว่า มาแบบธรรมชาติ หรือถูกเกณฑ์มาก็ไม่รู้ ท่ามกลางคน
ที่ปรบมือและเชียร์ ชื่อเขา “BO-RIS!! BO-RIS!!!” มีคนนึงชูป้ายว่า
“WELCOME BORIS BECKER”
ถ้าคนชูป้ายตั้งใจแกล้ง ผมนับถือความ Creative ของเขา แต่
ถ้าคนคนนั้นบกพร่องโดยสุจริตก็ถือว่าน่ารักดีครับ และทำ�ให้ผมเห็น
หน้า Boris Johnson ทุกที เวลาเห็นรูป Boris Becker
ปิดท้ายวันนี้ ระหว่างที่ผมกำ�ลังเขียนคอลัมน์นี้อยู่ เพิ่งเกิด
ข่าวน่าตกใจอย่างยิ่ง คืออดีตนายกรัฐมนตรี ของประเทศญี่ปุ่น นาย
Shinzo Abe ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ดำ�รงตำ�แหน่งยาวนานที่สุด
ถูกยิงระหว่างปราศรัยหาเสียง วันที่แฟนคอลัมน์ อ่านบทความนี้อยู่
ข่าวคราวคงชัดเจน มากกว่าตอนที่ผมเขียน แล้วผมภาวนาว่า ข่าวไม่
ได้ออกมาในทางรำ�ลึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับ.
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ตางประเทศ 5

ความภาคภูมใิ จของคนอเมริกนั ตอประเทศตัวเอง
ป

www.chanchaivision.com

ลายเดือนมิถุนายน Gallup เผยผลสํารวจความภาค
ภูมิใจของคนอเมริกัน พบวา 38% มีความภาคภูมิใจตอ
การเปนคนอเมริกันสุดหัวใจ (extremely proud) ตัวเลข
นี้เปนสถิติต่ําสุดนับจากเริ่มสํารวจเม�อป 2001 รองลงมา 27%
ภูมิใจมาก (very proud) ถารวม 2 กลุมนี้เทากับ 65% หรือราว
2 ใน 3 ภาคภูมิใจมากตอการเปนคนอเมริกันและตอประเทศ
ตนเอง
ตัวเลข 38 กับ 27% มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมภาคภูมิใจ
สุดหัวใจซึ่งอยูที่ 55% คาเฉลี่ยภูมิใจมาก 80% ที่คํานวณตั้งแตป 2001
22% ภูมิใจบาง (moderately proud) 9% ภูมิใจนิดเดียว
(only a little) 4% ไมภูมิใจเลย (not at all)
โดยรวมแลวภาคภูมิใจลดนอยลงตามลําดับและปนี้ต่ําสุด (2022)
ในยามนี้เปนชวงที่ประเทศเพิ่งผานพนจากวิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 กําลังเผชิญปญหาเงินเฟอสูงสุดในรอบ 40 ป (แมผานจุด
วิกฤตโควิด-19 แตผลกระทบกําลังสําแดงฤทธิ์ IMF ประเมินวาบาง
คนอาจไดรับผลกระทบยาวถึง 10 ป) ปญหาสังคมดูเหมือนมากขึ้น
รุนแรงขึ้น เหลานี้น�าจะมีผลตอทัศนคติผูตอบแบบสอบถาม เชน
สวนใหญสนับสนุนรางกฎหมายควบคุมอาวุธปนหลังเหตุการณ
คนรายกราดยิงที่เกิดขึ้นถี่ในชวงนี้
Gallup อธิบายวา กอนป 2015 คาความภาคภูมิใจสุดหัวใจ
(extremely proud) ไมเคยต่ํากวา 55% (ดูกราฟประกอบ) คานี้
สูงสุดหลังเหตุวินาศกรรมผูกอการรายโจมตีสหรัฐ หรือที่เรียกวา
9/11 เม�อวันที่ 11 กันยายน 2001 รัฐบาลจอรจ ดับเบิลยู. บุช
(George W. Bush) ประกาศทําสงครามตอตานการกอการรายทั่ว
โลก นําสูสงครามอัฟกานิสถานกับการโคนลมระบอบซัดดัม ฮุสเซน
แหงอิรัก เปนประวัติศาสตรที่สหรัฐทําสงครามใหญกับ 2 ประเทศ
ในเวลาไลเลี่ยกัน สังคมอยู ในบรรยากาศรักชาติเขมขน
ปฏิบัติการสงครามอัฟกานิสถานเริ่มตนเม�อวันที่ 7 ตุลาคม 2001
ตอมามีนาคม 2003 กองทัพอเมริกันกับพันธมิตรเริ่มโจมตีอิรัก
พฤษภาคม 2003 ประธานาธิบดีบุชประกาศชัยชนะ ซัดดัม ฮุสเซน
ผูนําอิรักถูกจับในเวลาตอมา
คะแนนความภาคภูมิใจสัมพันธกับคะแนนความนิยมตอตัว
ประธานาธิบดี ชวยใหบุชไดรับเลือกอีกสมัย แตคะแนนนิยมลด
ลงอยางรวดเร็วเม�อสังคมอเมริกันเริ่มสงสัยมูลเหตุจูงใจการทํา
สงคราม ตัวเลขทหารอเมริกันบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มทุกวัน นับจาก
ป 2004 ที่คะแนนสูงสุด เห็นชัดวาความภาคภูมิใจตอการเปนคน
อเมริกันลดลงตอเน�องอยางชัดเจน
ถาพิจารณาตามสังกัดพรรคการเมือง พวกที่สนับสนุนพรรค
รีพับลิกันมีคะแนนสูงกวาพวกที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตกับพวก
อิสระอยางชัดเจน ในชวงที่ประธานาธิบดีมาจากพรรครีพับลิกัน

ภาพ: สถิติความภาคภูมิใจ กราฟเสนบนเปน extremely proud รวมกับ very proud กราฟเสนลางเปน extremely proud
เครดิตภาพ: https://news.gallup.com/poll/394202/record-low-extremely-proud-american.aspx

สถิติความภาคภูมิใจของสหรัฐอาจไมดีที่สุดและแยลงทุกที
แตดีกวาหลายประเทศ ชวยชี้วัดความพอใจของประชาชน
และชี้วัดความเขาใจตอการเมืองและสังคมดวย

คะแนนความภาคภูมิใจของพวกสนับสนุนรีพับลิกันจะขึ้นสูง ใน
ทางกลับกันจะลดลงเม�อประธานาธิบดีมาจากพรรคเดโมแครต ใน
ภาพรวมคะแนนความภาคภูมิใจของทั้ง 3 กลุมมีแนวโนมลดลง
เหมือนกัน
กลุมชายสูงวัยผูมีการศึกษาต่ํากวาระดับวิทยาลัยเปนกลุมที่มี
ความภาคภูมิใจสูงกวากลุมอ�นๆ
Gallup อธิบายวา ความรักชาติกับความภาคภูมิใจจะไปดวย
กัน แตนิยามความรักชาติแตละชวงอาจไมเหมือนกันและขึ้นกับ
ปจจัยอ�นๆ เชน ใครเปนผูนําประเทศ สภาพสังคมเศรษฐกิจ ไมกี่ป
มานี้ความแตกแยกทางการเมืองอยางรุนแรงระหวาง 2 พรรคใหญ
เปนอีกสาเหตุหลัก และลาสุดคือผลกระทบจากโควิด-19 ปญหา
เงินเฟอ
ผลสํารวจเม�อมกราคม 2021 ของ YouGov ในหัวขอ
เดียวกันใหขอสรุปคลายกับ Gallup 70% ตอบแงบวก เพียง 24%
เทานั้นที่ตอบวาภูมิใจนิดเดียวหรือไมภูมิใจเลยที่เปนคนอเมริกัน
ตัวอยางเหตุผลความภาคภูมิใจ:
พวกที่ตอบวาภาคภูมิใจมากมักใหเหตุผลวาเพราะประเทศ
มีเสรีภาพ เปนประเทศแหงโอกาส เปนชาติที่ยิ่งใหญสุดของโลก
ผูคนทั่วโลกพยายามหลั่งไหลเขาสหรัฐ
คําวาเสรีภาพคือเสรีภาพในทุกดาน เชน เสรีภาพในการทํา

สิ่งตางๆ เชน ในการนับถือศาสนา ความเช�อ เสรีภาพที่จะเรียก
รองตอตานความฉอฉล สามารถพูดโดยไมตองกลัวอะไร เปน
ประเทศที่มีเสรีภาพสูงสุด
ในแง โอกาส มีรัฐธรรมนูญที่ปกปองสิทธิสวนบุคคล เปน
สังคมที่เปดกวางให โอกาสเต็มที่ ทุกคนมีสิทธิเทากันที่จะประสบ
ความสําเร็จและมีความสุข สามารถเปลี่ยนฝนใหเปนความจริง
เปนประเทศที่ยืดหยุนพรอมกับยึดมั่นหลักการ เปนพหุสังคม
คนอเมริกันอยูรวมกันและชวยเหลือกันและกัน คนตางดาวที่ยาย
เขามาเขาไดกับวัฒนธรรมทองถิ่น มีอาหารที่ดี มีอุตสาหกรรม
บันเทิงที่ใหญที่สุด
สหรัฐเปนประเทศที่ยิ่งใหญที่สุด เปนผูนําในเวที โลก
รวมความแลวเปนประเทศที่มีจิตวิญญาณอเมริกัน
(“American spirit”) น�าจะเปนแบบอยางแก โลก
ตัวอยางเหตุผลความไมภาคภูมิใจ:
ประเด็นสําคัญๆ ไดแก การเคล�อนไหวของพวกขวาจัด
(far-right movements) การเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติ (racism)
การแบงแยก (discrimination) การขับคนที่ ไมชอบออกจากสังคม
(cancel culture) เกลียดชังพวกรักรวมเพศ ลัทธิทุนนิยมที่ ไรการ
ควบคุม (unfettered capitalism) โครงขายการคุมครองทางสังคม
(Social Safety Nets) ที่ยังนอยเกินไป คนเห็นแกตัว ไมสนใจสังคม

ความไมน�าเช�อถือของสถาบันตางๆ โกงเลือกตั้ง สถาบัน
การเมืองคือจุดออนสําคัญ ผลสํารวจของ Pew Research Center
ที่รายงานเม�อกรกฎาคม 2022 พบวา ความน�าเช�อถือตอสถาบัน
การเมืองต่ําสุดในรอบเกือบ 20 ป คนอเมริกันเพียง 21% ที่บอก
วาตนเช�อถือรัฐบาลกลาง คิดวารัฐบาลทําสิ่งที่ถูกตองอยูเสมอ
24% คิดวาโดยรวมแลวรัฐบาลยังน�าเช�อถืออยู (รวม 2 กลุมจะ
เทากับ 45%) จุดสําคัญที่ตองปรับปรุงคือ นักการเมืองตองฟงเสียง
ประชาชนอยางจริงจัง ถายอนหลังไปป 1958 ตอนนั้นคนอเมริกัน
ถึง 75% ที่เช�อถือรัฐบาล ตัวเลขความน�าเช�อถือนี้ลดลงเร�อยๆ
การเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติ (racism) เปนประเด็นที่ให
ความสําคัญ ชี้วาประเทศละเลยมานับรอยป ไมเคารพความสิทธิ
ความเสมอภาคของทุกคน ในขณะที่บางคนพูดถึงประเทศที่มี
สิทธิเสรีภาพ ทุกคนมี โอกาสที่จะประสบความสําเร็จและเปนสุข
อเมริกามีกลุมเคล�อนไหวตอตานเสรีภาพความเสมอภาคอยูดวย
ประเด็นหนึ่งที่เอยถึงกันมากคือ White Supremacy ที่คนอเมริกัน
ผิวขาวสวนหนึ่งมีรากความคิดวาพวกตนเปนเชื้อชาติที่เหนือกวา
เชื้อชาติอ�นๆ สมควรอยูอยางหรูหรามีความสุขเหนือชนชาติอ�นๆ
เปนทัศนคติของกลุมที่ถายทอดจากรุนสูรุน
คนที่ยึดถือ White Supremacy จะมีทัศนคติดูถูกเหยียด
หยามคนสีผิวอ�น เชื้อสายอ�น รวมทั้งพลเมืองอเมริกันที่เปนคนผิวสี
แมกระทั่งคนเชื้อสายเอเชีย (พวกหนาตาคลายจีน) ทั้งๆ ที่พวกเขา
เปนพลเมืองอเมริกัน บางคนอยูในอเมริกาหลายรุนแลว
พฤษภาคม 2022 แอนโทนี บลิงเคน (Antony Blinken)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กลาววา รัฐบาลยัง
ตอนรับนักศึกษาจีน ปการศึกษาลาสุดนักศึกษาจีนกวาแสนคน
ทะเบียนเรียน ราว 80% เรียนทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ตองยอมรับวาพวกเขาเปนประโยชนแกสหรัฐดวย การเหยียด
ผิวเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังไมชวยสรางชาติ ตลอด
ประวัติศาสตรคนตางดาวชวยสรางชาติ คนอเมริกันเชื้อสายจีน
ทําคุณประโยชนตอประเทศ หากใครปฏิบัติตอคนจีนไมถูกไมควร
เทากับทําลายจุดยืนของประเทศ คนอเมริกันเคารพนับถือคนจีนแต
กับพรรคคอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลจีนนั้นเปนคนละเร�อง
ผลสํารวจลาสุดของ Gallup ชี้วาคนอเมริกัน 65% หรือราว
2 ใน 3 ภาคภูมิใจมาก (extremely proud รวมกับ very proud) ตอ
การเปนคนอเมริกันหรือตอประเทศตนเอง นับเปนตัวเลขที่สูงแต
ลดลงอยางตอเน�อง สะทอนการเมืองการปกครอง ชี้วาคนอเมริกัน
ไมพอใจบางสิ่งบางอยาง ไมพอใจสภาพโดยรวมของประเทศ
มากขึ้น
ถามองภาพรวมระดับโลก สถิติความภาคภูมิใจของสหรัฐ
อาจไมดีที่สุดแตดีกวาหลายประเทศ ดีกวาประเทศที่จมอยูใน
สงครามกลางเมือง ดีกวาหลายประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ําจนพัง
ทลายไปแลว สถิติความภาคภูมิใจชี้วัดความพอใจของประชาชน
และชี้วัดความเขาใจตอการเมืองและสังคมดวย
เปนความจริงที่วาไมมีประเทศใดสมบูรณ สําคัญที่ผูนํา
ประเทศ บรรดานักการเมือง เหลาผูมีบทบาทสําคัญและพลเมือง
จะตองสามารถแยกแยะและคัดเลือกทัศนคติที่สงผลดีตอตนเอง
และสังคม ถาเลือกถูกสังคมจะเจริญรุงเรือง ถาเลือกผิดผูคนจะ
ตกต่ํา เปนสังคมที่ทําลายตนเอง.
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เชียลมีเดียของปากีสถาน (AFP)
ธอรภาค
ใหม •
นาตา
ลี พอรต
แมน ดารา
ผูรับบท
เจน ฟอส
เตอร ใน
หนังเร�อง
“Thor:
Love and
Thunder”
รวมงาน
ฉายรอบ
ปฐมทัศน
หนังเร�อง
นี้ที่กรุง
ลอนดอน
เม�อ 5 ก.ค.
(Getty
Images)

แน�นถนน •
ฝูงชนเชียรนัก
แขงจักรยานใน
รายการ “ตูร
เดอฟรองซ”
ขณะปนผาน
กลางเมือง
ไวเล ของ
เดนมารก ใน
สเตจ 3 ระยะ
ทาง 182 กม.
จากเมืองไวเล
ถึงเมืองซอน
เดอรบอรก
เม�อ 3 ก.ค.
(Getty
Images)
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6 ไอที

1

แนะผู้ปกครองยุคใหม่
นั

เสียวหมี่วางจำ�หน่ายสอง AIoT รุ่นใหม่

เสียวหมี่ประกาศวางจำ�หน่ายสองผลิตภัณฑ์ AIoT รุ่นใหม่ Xiaomi
Smart Band 7 ที่ช่วยยกระดับการออกกำ�ลังกายของคุณให้ดียิ่งขึ้น ใน
ราคา 1,390 บาท
และ ทีวี Xiaomi
TV P1E 65
นิ้ว ที่จะมาเปิด
ประสบการณ์การ
รับชมภาพยนตร์ที่
เหนือชั้นพร้อมการ
เชื่อมต่ออัจฉริยะ
บนจอยักษ์ ในราคา
17,990 บาท บาท
พร้อมจัดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษให้แก่
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Xiaomi Store
และร้านตัวแทนจำ�หน่ายที่ร่วมรายการ
สำ�หรับ Xiaomi Smart Band 7 ถูกออกแบบมาสำ�หรับผู้รักสุขภาพ
มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ความละเอียดสูง ขนาด 1.62 นิ้ว ที่ ได้รับการ
ออกแบบหน้าจอให้กว้างขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
พื้นที่ในการดูข้อมูล เพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพสำ�หรับผู้ ใช้งาน
นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมาพร้อมโหมดออกกำ�ลังกายมากกว่า 110 โหมด ผู้
ใช้จะได้รับแรงผลักดันในการกำ�หนดเป้าหมายการออกกำ�ลังกายที่เหมาะ
กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยสาม
โหมดที่เพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโหมดรูปแบบการออกกำ�ลังกาย (Training
load) โหมดระยะเวลาพัก (Recovery duration) และโหมดผลการฝึก
(Training effect) ผู้ ใช้สามารถประเมินและปรับตารางการออกกำ�ลังกายเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด
Xiaomi Smart Band 7 สีดำ� จะวางจำ�หน่ายในราคา 1,390 บาท
พิเศษ! สำ�หรับลูกค้าที่ซื้อในระหว่างวันนี้-31 กรกฎาคม 2565 สามารถหา
ซื้อได้ ในราคาเพียง 1,290 บาท ที่ Xiaomi Store และร้านตัวแทนจำ�หน่ายที่
ร่วมรายการทั่วประเทศ
ส่วนทางด้าน ทีวี Xiaomi TV P1E 65 นิว้ นำ�เสนอภาพผ่านจอแสดง
ผล 4K ที่ความละเอียด 3840x2160 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี 60Hz MEMC
เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่มีความละเอียดสูงและไหลลื่น โดดเด่น
ด้วยช่วงสี DCI-P3 78% และประทับใจไปกับ 1.07 พันล้านสี พร้อมด้วย
ช่วงไดนามิกสูงที่เปิดใช้งานโดยรองรับ HDR10, HLG และ Dolby Vision
ให้ผู้ ใช้เพลิดเพลินกับภาพที่สมจริงบนหน้าจอขนาดใหญ่ นอกจากนี้อุปกรณ์
ยังรองรับระบบเสียง Dolby Audio และ DTS-HD ที่จะมอบประสบการณ์
เสียงที่สมจริงแก่ผู้
ใช้อีกด้วย นอกจาก
นี้อุปกรณ์ยังมี
Chromecast ในตัว
เพื่อให้ผู้ ใช้ ได้สัมผัส
ประสบการณ์ภาพ
ที่สมบูรณ์ด้วยการ
สตรีมโดยตรงจาก
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
หรือแล็ปท็อป
Xiaomi TV
P1E 65 นิ้ว จะวาง
จำ�หน่ายในราคา
17,990 บาท พิเศษ!
สำ�หรับลูกค้าที่ซื้อในระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2565 สามารถหาซื้อได้
ในราคาพิเศษเพียง 16,990 บาท พร้อมรับฟรี Mi Home Security Camera
360 องศา 1080p มูลค่า 990 บาท ที่ Xiaomi Store และร้านตัวแทน
จำ�หน่ายที่ร่วมรายการ.

ปกป้องลูกน้อยจากโลกออนไลน์

บเป็นเรื่องที่ดีที่ ใน
ปัจจุบัน เด็กๆ รุ่น
ใหม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนการ
สอน หรือแหล่งความรู้ ในโลก
อินเทอร์เน็ตด้วยความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น เพราะนั่นคือ
การส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียน
รู้ เลือกหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเอง
สนใจ เติมแต่งจินตนาการ หรือ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ได้
ด้วยตนเองอย่างไร้ขีดจำ�กัด
แต่อย่างไรก็ตาม ภาย
ใต้ความสะดวกสบายของการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แน่นอนว่าเด็กๆ ย่อมเสี่ยงต่อ
ภัยคุกคามที่มาในรูปแบบออนไลน์ ได้เช่นเดียวกัน คุณ
พ่อคุณแม่ในยุคดิจิทัลจึงควรรู้เท่าทันกับภัยร้ายบน
โลกออนไลน์ที่ ไม่ควรมองข้าม และอะไรคือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์กับลูกน้อยมาก
ที่สุด
การที่เด็กๆ มี โอกาสในการใช้สื่อออนไลน์ตั้งแต่
อายุยังน้อย โดยปราศจากการดูแลชี้แนะจากคุณ
พ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง อาจทำ�ให้เกิดผลเสีย เช่น
เด็กต่ำ�กว่า 2 ขวบ ซน สมาธิสั้น ก้าวร้าว นอนไม่
หลับ พัฒนาการล่าช้า เด็กอายุยังไม่ถึง 13 ขวบยัง
ขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูล การ
เลือกคบเพื่อนออนไลน์ อาจเชื่อข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ
ถูกล่อลวง หรือการที่เด็กๆ ให้ความสนใจไปกับเกม
ออนไลน์ อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและส่งผลต่อการใส่ใจ
ในเนื้อหาบทเรียนด้วยเช่นกัน
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแล
ใส่ใจในการใช้สื่อออนไลน์ของลูกน้อยอย่างเหมาะสม
การแบ่งเวลา
ในการเรียน
และกิจกรรม
สันทนาการ
เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะทางการ
ใช้จินตนาการ
รวมถึงการ
เลือกสื่อการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพที่
ช่วยให้เด็กๆ ได้
ฝึกฝนทักษะทาง
วิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ยกตัวอย่างเช่น 2 แอปพลิเคชันที่กำ�ลังได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับหนึ่งจากผู้ ใช้งานมากกว่า 10 ล้าน
คน แอปพลิเคชัน “Monkey Junior” และ “Monkey
Stories” คือแอปพลิเคชันที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ ทั่ว
โลกต่างเชื่อมั่นในหลักสูตรที่ ได้รับการออกแบบและ
พัฒนาในการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
เด็กๆ การันตีจากยอดการดาวน์ โหลดสูงสุดเป็นอันดับ
1 ของ App Store และ Google Play ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สำ�หรับ “Monkey Junior คำ�ศัพท์สำ�หรับเด็ก
สู่การต่อยอด” คือแอปพลิเคชันที่เหมาะสำ�หรับเด็กที่
เพิ่งเริ่มต้นและต้องการปรับพื้นฐานในการเรียนภาษา
อังกฤษ เด็กๆ ในช่วงวัย 0-10 ปีที่ยังไม่เคยมีพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษมาก่อน สามารถเริ่มต้นง่ายๆ กับแอป
พลิเคชัน Monkey Junior ด้วยหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ให้
ตัวผู้เรียนได้มี โอกาสโต้ตอบกับเนื้อหาของหลักสูตร โดย
ใช้ทักษะการฟัง การดู การอ่าน การสัมผัส และการ
พูด ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถ
จดจำ�เนื้อหาจากบทเรียนได้ ไปในตัว แอปพลิเคชัน
Monkey Junior มีส่วนช่วยให้เด็กๆ สะสมคลังคำ�ศัพท์

การแข่งขันเขียนโปรแกรม Codegoda กลับมาอีกครั้ง

Codegoda การแข่งขันเขียนโปรแกรมงานใหญ่ประจำ�ปีกลับมาแล้ว! งานนี้
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ได้มากกว่า 1,000 คำ�ในเวลาอันสั้น ผ่านนิทานเรื่อง
เล่า การเล่นเกมเชิงโต้ตอบ การจดจำ�คำ�ศัพท์บนการ์ด
รูปภาพควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียงคำ�ศัพท์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยในแอป
พลิเคชัน Monkey Junior จะมีระบบ AI ประเมินความ
สามารถในการออกเสียงของเด็กๆ ได้อย่างแม่นยำ�
ทำ�ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถไว้วางใจถึงคุณภาพของบท
เรียนที่มีการตรวจสอบความถูกต้องและสามารถใช้งาน
ได้ดีกับเด็กๆ ทั่วโลก
ส่วน “Monkey Stories เรื่องราวและเกมการ
เรียนรู้ โต้ตอบสำ�หรับเด็ก” แอปพลิเคชันการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กๆ ในช่วงวัย 2-10 ปี
ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้เด็กๆ ที่พอมีพื้นฐานทางภาษา
อังกฤษอยู่แล้วให้แข็งแรงและต่อยอดพัฒนาการมากยิ่ง
ขึ้น แอปพลิเคชัน Monkey Stories จะเน้นให้เด็กๆ ได้
ฝึกทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ด้วยความสนุกสนานของ
เนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือเสียงที่มีมากกว่า 300
เล่ม เกม
เพลง และ
นิทานเชิง
โต้ตอบภาย
ในแอปพลิเค
ชัน จะช่วย
ให้เด็กๆ ได้
พัฒนาทักษะ
การฟัง การ
อ่าน พร้อมๆ
กับการฝึก
ออกเสียง
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน
อเมริกัน
ซึ่งในแอปพลิเคชัน Monkey Stories จะมี โปรแกรม
Monkey Phonics โปรแกรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์
หนึ่งเดียวในประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยให้เด็กๆ
สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ Monkey Phonics ยังช่วยให้เด็กๆ
ได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างคล่องแคล่ว เขียนได้ถูกต้อง
เพิ่มพูนคำ�ศัพท์ และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า
แอปพลิเคชัน Monkey Stories ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่และตัวผู้เรียนที่ก้าวทัน
เทคโนโลยีอย่างแท้จริง
รู้แบบนี้แล้ว การเลือกใช้สื่อออนไลน์ ให้เป็น
ประโยชน์กับลูกน้อยนั้นคงไม่ ใช่เรื่องยากอีกต่อ
ไป เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ต้องให้ความใส่ ใจ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้สื่อออนไลน์
ได้อย่างปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แอปพลิเคชัน “Monkey Junior”
และ “Monkey Stories” จะคอยสร้างสรรค์คอน
เทนต์ดีๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
ตลอดไป.

Meta เปิดตัว Meta Account

Mark Zuckerberg ซีอี โอ Meta ประกาศว่า ตั้งแต่สิงหาคม 2022 เป็นต้นไปจะ
มีระบบบัญชีใหม่เรียกว่า Meta account เพื่อให้ผู้ ใช้งานเฮดเซต VR และผลิตภัณฑ์
metaverse อื่นของ Meta เพื่อใช้ล็อกอิน จากเดิมต้องใช้บัญชี Facebook หรือบัญชี
Oculus เท่านั้น
โดยสิ่งที่ซีอี โอของ Meta ย้�ำ คือการแยกบัญชีช่วยให้ผู้ ใช้งาน มีประวัติและ
ข้อมูลที่แยกจากกันกับ Facebook และบัญชี Meta ใหม่นี้ ไม่ใช่บัญชีส�ำ หรับโซเชียล
แต่จะใช้สำ�หรับจัดการรายการอุปกรณ์และการจ่ายเงิน ขณะที่ข้อมูลด้านโซเชียลจะ
แยกเป็น Meta Horizon profile ต่างหาก รวมทั้งระบบรายชื่อเพื่อน การตั้งค่าต่างๆ
จึงช่วยให้ผู้ ใช้งานที่ ไม่ต้องการนำ�บัญชี Facebook มาใช้งานสบายใจขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งาน Meta VR ทีเ่ คยรวมบัญชี Oculus กับบัญชี Facebook จะต้อง
สร้างบัญชี Meta และ Horizon Profile ขึน้ มาใหม่ ส่วนคนที่ใช้บญ
ั ชี Oculus มาตลอด สามารถ
ใช้งานต่อได้ถงึ 1 มกราคม 2023 และหลังจากนัน้ ต้องสร้างบัญชี Meta ขึน้ มาเช่นเดียวกัน

2

2C2P แพลตฟอร์มการชำ�ระเงินระดับโลก ควง
Atome Thailand (อาโตมี่) ผู้นำ�ในการให้บริการ “ช็อป
ก่อนจ่ายทีหลัง” หรือ Buy Now Pay Later (BNPL)
ต่อยอดโมเดลความสำ�เร็จจากสิงคโปร์และมาเลเซียสู่
ไทย ร่วมเดินหน้าขยายการบริการ BNPL กับกลุ่มร้าน
ค้าบนเครือข่าย 2C2P เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระ
เงินของลูกค้าทั่วประเทศ โดยลูกค้า Atome สามารถ
แบ่งจ่าย 3 ครั้ง โดยชำ�ระเงินภายในสามเดือน ไม่มี
ดอกเบี้ย ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง เพียง
ดาวน์ โหลด Atome แอปพลิเคชันบนมือถือและลง
ทะเบียนเปิดบัญชีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตใดก็ได้
ภายในสองนาที ก็สามารถพบประสบการณ์การช็อปปิ้ง
สุดพิเศษได้อย่างง่ายดาย
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โรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติ
ไทย และบริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์แบบ
ครบวงจร (all-in-one travel service) ประกาศจับ
มือ “Accenture” (NYSE: ACN) ปูทางสู่การเป็น
“Super App สัญชาติไทย” ร่วมกันขับเคลื่อนความคิด
สร้างสรรค์ ในการโฆษณา และยกระดับประสบการณ์
ให้กับแบรนด์ผู้ โฆษณา ด้วยการเปิดธุรกิจโฆษณาดิจิทัล
บนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด (Robinhood Advertising) โดย
มี Accenture Song (ชื่อเดิมคือ Accenture Interactive)
ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยพัฒนา
แพลตฟอร์มในหลากหลายแง่มุม โดยมีหัวใจสำ�คัญอยู่
ที่การนำ�ข้อมูลเชิงลึก และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มา
ช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ� Digital
Marketing บนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ดให้กับแบรนด์
ต่างๆ ที่สนใจทำ�โฆษณา พร้อมแต่งตั้ง 3 มีเดียเอเยน
ซีชั้นนำ�ของเมืองไทย GroupM (Thailand), dentsu
international Thailand, Entravision MediaDonuts
Thailand เป็นตัวแทนจำ�หน่ายโฆษณาอย่างเป็นทางการ
ของ Robinhood Advertising
ทรูมันนี่ ผู้นำ�ด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์
และผู้ ให้บริการทางการเงินชั้นนำ�ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครบรอบ 9 ปี เปิดตัว “TrueMoney
Rewards” รวมทุกรีวอร์ด ฟินทุกไลฟ์สไตล์ ฟีเจอร์ ใหม่
ล่าสุดที่รวมเอาสิทธิประโยชน์ทุกอย่างในแอปทรูมัน
นี่ วอลเล็ต มาไว้ ในที่เดียว ทั้งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ดีล
เด็ด และสิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลจากแบรนด์ชั้นนำ�
ที่ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารและ
เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาม ท่องเที่ยว และบริการ
ด้านความบันเทิง เพื่อตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ของ
ทุกคนในยุคดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้รวมถึงแคมเปญใหม่
ล่าสุด “ทรูมันนี่ เบิร์ธเดย์” ที่มอบสิทธิพิเศษมากมาย
มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญแทนคำ�
ขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมา
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรือ ETDA (Electronic Transactions Development
Agency) กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน Digital
Transformation เร่งสร้างกำ�ลังคนด้านดิจทิ ลั พร้อมจัดงาน
“Digital Transformation เปลีย่ นอย่างเหนือ โลกดิจทิ ลั
จะเปลีย่ นทัง้ ที ไปให้เหนือชัน้ ” ยกขบวนทัพผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านดิจทิ ลั เร่งถ่ายทอดความรู้ ติดอาวุธผูป้ ระกอบการนักศึกษาในพืน้ ทีภ่ าคเหนือให้พร้อมสู่โลกดิจทิ ลั .
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จะสิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดในเวลา 19.30 น.

เผยโฉม Surface Laptop Go 2

จัดโดย Agoda บริษัทเทคโนโลยี เจ้าของแพลตฟอร์มจองการท่องเที่ยวยักษ์ ใหญ่
ในภูมิภาค มีรางวัลเงินสดและอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท พร้อมโอกาสใน
การร่วมงานกับอโกด้า โดยการแข่งขันของปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดย
Codegoda ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่อโกด้าจัดแข่งขันเขียนโค้ด โดยใช้ โจทย์เชิง
algorithm ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่ไปจนถึงระดับมืออาชีพมีสิทธิ์แก้
โจทย์ ได้ โดยใช้ภาษาที่ตัวเองถนัดและสามารถเข้าร่วมแข่งจากที่ ไหนก็ได้
ทั้งนี้ การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยจะเริ่ม
จับเวลาสำ�หรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเมื่อเข้าสู่ระบบ จำ�กัดเวลาคนละ 3 ชั่วโมง และ

ไมโครซอฟท์ประกาศวางจำ�หน่าย Surface Laptop Go 2 รุ่นใหม่ใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางตัวแทนจำ�หน่ายสำ�หรับลูกค้า
ทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, Power Buy และ Shopee Microsoft
Authorized Store และลูกค้าภาคธุรกิจที่ Cipher Med และ ADD In Business
Surface Laptop Go 2 ใหม่น�ำ เสนอฟีเจอร์และสมรรถนะทีอ่ ปั เดตกว่าทีเ่ คย
พร้อมจุดประกายประสบการณ์
ในการใช้งานทีห่ ลากหลายร่วมกับ
คุณสมบัตมิ ากมายของ Windows
11 ได้อย่างโดดเด่น ในราคาเริม่ ต้น
ที่ 26,900 บาท โดยผูท้ ซ่ี อ้ื ผลิตภัณฑ์
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รับ
ฟรี Microsoft Surface Arc Mouse
มูลค่า 2,750 บาทอีกด้วย.

แนะผู้ปกครองยุคใหม่
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เศรษฐกิจ 7
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มีของขาย...ต้องขายให้เป็น

‘‘ค

ริส” หรือ กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ อดีตอยู่ ใน
Investment Banker ที่คร่ำ�หวอดในธุรกิจ
ระหว่างประเทศมากว่าสิบปี เรียกได้ว่าเป็นผู้
อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของหลายโครงการที่
ผ่านมือเขา ไม่วา่ จะเป็นดีลเข้าซื้อ Asset บริษัทน้ำ�มันยักษ์ ใหญ่
ในยุโรปและออสเตรเลีย อีกทั้งยังนำ�บริษัทน้ำ�มันเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ออสโล (OSE) ซึ่งเป็นบริษัทรายแรกๆ ของ
เอเชียได้สำ�เร็จ
นอกจากนี้ยังได้ผา่ นงานที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยการทำ�
ดีลควบรวมกิจการให้กับบริษัทชั้นนำ�ของประเทศอย่างบางจากฯ
และ ปตท. และเมื่อ “คริส” ได้มี โอกาสได้เข้าไปศึกษาธุรกิจ
ใหม่อย่างกัญชง-กัญชา ที่ขณะนั้นถูกกฎหมายและประสบความ
สำ�เร็จเป็นอย่างมากทั้งในด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำ�อาง
ฯลฯ ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และสเปน
นั่นทำ�ให้มองเห็นโอกาสสร้างธุรกิจไปพร้อมกับการร่วมสร้าง
โอกาส “พืชกัญชง-กัญชา” ได้กลายเป็น “พืชเศรษฐกิจใหม่” ที่
สร้างเม็ดเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไป
พร้อมกัน เหมือนอย่างเช่นในสมัยกัญชง-กัญชายังไม่ถูกสั่งให้เป็น
สารเสพติด ตอนนั้นประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านสายพันธุ์กัญชาที่
ดีที่สุดของโลก
เป็นเพราะความได้เปรียบของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ที่เหมาะต่อการเพาะปลูกมากกว่าประเทศใน
แถบยุโรป ประกอบกับประเทศไทยมีต้นทุนการปลูกที่ต่ำ�กว่า
ประเทศเหล่านั้นหลายเท่าตัว ด้วยค่าแรงและค่าก่อสร้างที่ถูก
กว่า นั่นเป็นโอกาส “ทอง” ของประเทศและเป็นโอกาส “ทอง”
ของการก่อร่างสร้างกิจการเช่นกัน จึงได้เริ่มต้นกับพาร์ตเนอร์
อีก 2 คน คือ คุณนิสิต สิทธิอาษา และโรเบิร์ต สโตน ก่อตั้ง
บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำ�กัด หรือ Golden Triangle
Group Co., Ltd. (“GTG”) ด้วยเป้าหมายการขึ้นเป็น “ไบโอเทค
ยูนิคอร์น กัญชง-กัญชา” เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่
คงที่ของสารสกัด เพราะนั่นคือ “หัวใจ” สำ�คัญของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกัญชง-กัญชา ประกอบกับเชื่อในความเป็นสาร
ออกฤทธิ์ทางการแพทย์ (medical-active compound) ของกัญ
ชง-กัญชาที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากได้รับการรับรองทางการ
แพทย์ และมีการใช้สารสกัดจากกัญชง-กัญชามาทำ�ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ที่สุดเพื่อรักษาอาการป่วยต่างๆ มาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นตลาด
ที่มีมูลค่าสูง
จากนั้นศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องกัญชง-กัญชาอย่างเต็ม
รูปแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) จนได้มา

ค

‘กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์’

ภารกิจนำ�กัญชงไทยตีตลาดโลก
ซึ่งสายพันธุ์ “รักษา หรือ RAKSA” สายพันธุ์
กัญชงที่ให้สาร CBD สูงเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก เพาะเลี้ยงในระบบปิดเพื่อควบคุม
คุณภาพ จนได้สารสกัด RAKSA CBD
Full-Spectrum และมี THC น้อยกว่า
0.2% ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถ
ตอบโจทย์ตลาดกัญชงทางการแพทย์
เครื่องสำ�อาง อาหาร
เครื่องดื่มและ
อาหารเสริม
ที่มีมูลค่า
เติบโต
มหา
ศาล
ทั่วโลก
เพราะเชื่อ
ว่าจะทำ�อะไร
ต้องทำ�ให้ดี
ที่สุด
กฤษณ์
บอกว่า การ
ส่งเสริมพืช
กัญชง-กัญชา
จะต้องทำ�ควบคู่
กันไปทั้งในและ
ต่างประเทศ กับสารสกัดที่
ถูกกฎหมาย เพราะช่วยให้
คนไทยเข้าถึงสรรพคุณที่
เป็นประโยชน์ด้านการดูแล
สุขภาพ แต่เป้าหมายใหญ่
ของเขาคือ การเอากัญชงกัญชาไทยออกไปตลาดต่าง
ประเทศ เพราะ “โอกาส”
ทางการตลาดจำ�นวน
มหาศาลรออยู่ที่นั่น ไม่ใช่
แค่ โอกาสของ GTG แต่คือ
โอกาสของประเทศไทย ด้วย
การนำ�เอาประสบการณ์การ

หมู่เกาะหมาก ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่�ำ

เ

กาะหมากเป็นสถานที่ ในฝันของนักท่องเที่ยว แต่ส�ำ หรับ
บางจากฯ ในฐานะผู้นำ�การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่ง
มั่นร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�แล้ว เกาะ
หมากมีความสำ�คัญมากกว่านั้น บริเวณหมู่เกาะหมากถือเป็น
พื้นที่ต้นแบบของประเทศในการร่วมบรรเทาภาวะวิกฤตของ
โลกด้านสภาพภูมิอากาศ เพราะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลใน
แนวปะการังผืนใหญ่ของภาคตะวันออก ซึ่งเดิมเคยมีหญ้าทะเล
จำ�นวนมาก แต่ได้รับผลกระทบสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนทำ�ให้
หญ้าทะเลในพื้นที่เสื่อมโทรมลดน้อยลง การฟื้นฟูตามธรรมชาติ
ให้กลับมาอีกครั้งอาจใช้เวลานาน แต่การเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู
จะช่วยให้แหล่งหญ้าทะเลในแนวปะการังกลับมาสมบูรณ์เร็ว
ขึ้นได้ นอกจากนี้เกาะหมากยังเป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งแรกใน
โครงการแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ�ของประเทศไทย ที่องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน
กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ได้สนับสนุน
และร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ศึกษา Blue Carbon จากการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของ
แหล่งหญ้าทะเลในแนวปะการังภาคตะวันออกเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติจากหญ้า
ทะเลนี้กำ�ลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั่วโลก โดยข้อมูล
ของ IUCN (International Union for Conservation of Nature)
เมื่อปีที่แล้วรายงานว่า หญ้าทะเลเป็นพืชกลุ่มเดียวที่อยู่ในทะเล
เต็มตัว จึงมีความสามารถเฉพาะตัวในการดูดซับและกักเก็บ

ทำ�งานดีลระดับประเทศมาต่อ
จิ๊กซอว์ เตรียมออกไปบุกตลาด
ยุโรป ยึดเอาประเทศเยอรมนี
เป็นฐานในการบุกประเทศอื่นๆ
แถบยุโรป เพื่อให้ ได้ออเดอร์
จำ�นวนมาก และหลังจากนั้น
จะกลับมาช่วยเกษตรกรไทย
เปิดรับลูกฟาร์มกัญชงกัญชา เพื่อสร้างรากฐาน
เศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน
สู่การสร้างอาชีพอู่ข้าว
อู่น้ำ�ของไทยให้เป็น
“เกษตรมูลค่าสูง”
นิยามความสำ�เร็จ
ของธุรกิจไม่ได้วดั แค่มลู ค่า
ทางการเงินและผลตอบแทน
การหันมาร่วมสร้างมูลค่าเพิม่
เชิงมหภาคให้เกิดขึน้ จากจุดแข็ง
ทีม่ ี เพื่อปูรากฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มคี วามแข็งแกร่ง
เติบโตไปได้บนความยัง่ ยืนแม้จะผ่าน
ไปกีว่ กิ ฤต คือรากเหง้าทีส่ �ำ คัญ เพราะ
ถ้าประเทศอยู่ได้ ประชาชนอยู่ได้ ธุรกิจ
ก็จะสามารถเติบโตได้ ในประเทศและออก
ไป “แตกกิง่ ก้านสาขา” ขยายการเติบโตใน
ต่างแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ�แห่งแรกของไทย
นางกลอยตากล่าวว่า บางจากฯ พร้อมนำ�เอาศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมสนับสนุนเป้าหมาย
คาร์บอนได้มากกว่าป่าบนบกถึง 7-10 เท่า
การพัฒนาเกาะหมากบนแนวทางความยั่งยืน อาทิ การนำ�
“การมาที่เกาะหมากในครั้งนี้ของบางจากฯ ไม่เพียงเพื่อ
มอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้า Winnonie ไปให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ศึกษาแนวทางการปลูกหญ้าทะเล หรือ Blue Carbon ซึ่งนับเป็น
ในพื้นที่ ได้ทดลองใช้ เพื่อศึกษาความเหมาะสมผ่านทาง อบต.
เครื่องมือสำ�คัญในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนตามวิถีธรรมชาติ เกาะหมาก ซึ่งในเบื้องต้นมีการขยายระยะเวลาให้ทดลองใช้
หนึ่งในพันธกิจสำ�คัญตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ต่อเนื่องจากเดิม 2 เดือน เป็น 3 เดือน รวมถึงสนับสนุนวัสดุ
เป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 โดยไม่เพียงมีเป้าหมายแรกอย่าง อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถุงมือ และเสื้อที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 ของ มอบให้ทีมอาสาสมัคร Trash Heroes Koh Mak สำ�หรับเก็บ
กลุ่มบางจากฯ แต่ยังครอบคลุมโอกาสเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่เกาะ
ขยะชายหาด และทีมงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้าน
หมากสู่เป้าหมายการเป็น Low Carbon Destination ในฐานะพื้นที่ อ่าวนิด ใช้สำ�หรับกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล รวมถึง
ต้นแบบของสังคมคาร์บอนต่ำ�ในเมืองไทย ที่ครอบคลุมทั้งความ
มีการศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมืออื่นๆ เช่น โรงเรียน
สวยงามทางธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอก
Net Zero จากการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นต้น ใน
น้อย วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะ การใส่ใจดูแลธรรมชาติและสิ่ง
ขณะเดียวกันก็จะเชิญชวนให้ โรงเรียนบ้านเกาะหมากเข้าร่วม
แวดล้อมอย่างจริงจังจากชุมชนท้องถิ่น และต่างยึดถือในข้อตกลง โครงการของมูลนิธิใบไม้ปันสุข ได้แก่ อ่านเขียนเรียนสนุก และ
ธรรมนูญเกาะหมากร่วมกัน เพื่อเน้นย้ำ�ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ โซลาร์ปันสุข เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน คือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ งดส่งเสียงดังหรือกระทำ�การรบกวน ด้านการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน
ในเวลา 22.00-07.00 น. ไม่สนับสนุนใช้วัสดุจากโฟม หรือวัสดุที่
“สำ�หรับการลงพื้นที่ศึกษาบลูคาร์บอนในพื้นที่เกาะหมาก
เกิดมลพิษเพื่อบรรจุอาหาร จักรยานยนต์ ให้เช่าต้องไม่เกินร้อยละ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสุดสะท้อน
70 ของจำ�นวนห้องพัก เป็นต้น”
ให้เห็นว่าแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหมู่เกาะหมากมีความเสถียรสูง
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบางจากฯ จึงได้จัดให้มีการลงนามความ
มาก ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยจากมนุษย์ แสดงถึงการดูแลรักษา
ร่วมมือพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่ Low Carbon
ทะเลในพื้นที่ของประชาชนเกาะหมากที่ทำ�อย่างจริงจังและ
Destination หมู่เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ระหว่าง 6 หน่วย
ต่อเนื่อง สภาพความสมบูรณ์เช่นนี้มีประโยชน์ ในด้านการกัก
งาน ประกอบด้วย บริษัท บางจากฯ, องค์การบริหารการพัฒนา
เก็บคาร์บอนในระยะยาว อันจะมีส่วนสำ�คัญต่อแผนเศรษฐกิจ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), องค์การ คาร์บอนต่ำ�ของประเทศไทย ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), คณะประมง
วิเคราะห์ข้อมูลดูดซับ/กักเก็บคาร์บอน สำ�รวจเพิ่มเติม ตลอดจน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, องค์การบริหารส่วนตำ�บลเกาะหมาก
วางแผนในการปลูกหญ้าทะเลโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้
และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิด เพื่อร่วมผลักดัน
เกิดประโยชน์สูงสุดและรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด”.

นที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะ
เป็นติ่งลุงตู่หรือไม่เป็นติ่งลุงตู่ หากไม่มีอคติใดๆ ก็จะ
เห็นว่าตลอด 8 ปีที่ผา่ นมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย มีผลงาน
ต่างๆ มากมาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้ ทั้งนี้เพราะการ
รายงานผลงานของรัฐบาลมักจะออกมาในรูปแบบของข่าว
ที่นำ�เสนอโดยสื่อสารมวลชนเท่านั้น ไม่ได้ออกมาในรูปแบบ
ของยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นคนที่สนใจ
ข่าว ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเท่านั้นที่จะรู้วา่ รัฐบาลทำ�งาน
อะไรไปบ้าง คนที่เรียนสื่อสารมวลชนมา เรียนการทำ�ข่าวมา
เรียนการประชาสัมพันธ์มา จะรู้วา่ การทำ�ข่าวกับการทำ�งาน
ประชาสัมพันธ์นั้นต่างกัน แม้วา่ ทั้งข่าวและการสื่อสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการ
รับรู้เหมือนกัน แต่ในด้านยุทธศาสตร์นั้น การทำ�ข่าวและการ
ทำ�ประชาสัมพันธ์นั้นจะไม่เหมือนกันเลย
การทำ�ข่าวนั้นจะเน้นความ “สด” ดังนั้นข่าวจะเกิด
ขึ้นฉับพลันทันทีที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ควรค่าแก่การเป็น
ข่าวเกิดขึ้น และจะออกมาในรูปแบบของการรายงานข่าว
เป็น “ข่าวอ่าน” โดยผู้ประกาศข่าวบ้าง หรือเป็น “การเชิญ
ผู้ที่เป็นข่าวเข้าสายโทรศัพท์คุย” บ้าง ถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่
จริงๆ ก็อาจจะเชิญคนที่เป็นข่าว “เข้ามาพูดคุยในรายการ”
และเมื่อนำ�เสนอไปแล้ว หากประเด็นข่าวไม่มีพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง การรายงานข่าวก็จะมีเพียงครั้งเดียว ถ้าหาก
จะมีการนำ�เสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวที่
เป็นข่าวนั้นมีพลวัต (มีการเปลี่ยนแปลง) จึงต้องมีการนำ�เสนอ
ข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้า
ของสถานการณ์ หากเป็นเรื่องที่จะต้องรายงานให้ประชาชนรู้
และเรื่องนั้นเมื่อรายงานแล้วทุกอย่างจบในตัว (เช่น เรื่องสถิติ
เรื่องการจัดอันดับด้านต่างๆ เรื่องการได้รับรางวัล ฯลฯ) เมื่อ
สำ�นักข่าวรายงานแล้วก็จะไม่มีการพูดถึงอีก เพราะเรื่องราวที่
รายงานนั้นจบในตัว ไม่มีความคืบหน้าให้ต้องนำ�เสนอต่อ
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
นั้นไม่ได้มาในรูปแบบของข่าวอย่างเดียว เพราะวิธีการ
ประชาสัมพันธ์นั้นมีหลากหลาย เป็นข่าวก็ได้ เป็นบทความ
ก็ได้ เป็นการให้สัมภาษณ์ก็ได้ เป็นการทำ�สารคดีก็ได้ เป็นการ
นำ�เสนอแบบถาม-ตอบ (Q and A) ก็ได้ จัดให้มีการอภิปราย
ก็ได้ จัดงานนิทรรศการก็ได้ แสดงปาฐกถาก็ได้ และเนื้อหา
ของข่าวสามารถนำ�เสนอได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
มิติ และมีช่องทางในการสื่อสารมากกว่าการนำ�เสนอเป็นข่าว
ในสื่อสารมวลชนอย่างโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ที่เป็น
Offline แต่สำ�หรับคนที่วางแผนการประชาสัมพันธ์เป็นนั้น จะ
ต้องสื่อสารแบบบูรณาการแบบองค์รวม หมายความว่า เนื้อ
ข่าวเรื่องหนึ่งสามารถนำ�เสนอแยกออกได้หลากหลายมิติ เพื่อ
นำ�เสนอได้หลายๆ ครั้งโดยไม่ดูเป็นเรื่องซ้ำ�ซาก เพราะการนำ�
เสนอแต่ละครั้งมีมิติที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ในการนำ�เสนอเนื้อหาเดียวกันหลากหลายวิธีอย่าง
น่าสนใจ ต้องให้ความสำ�คัญกับ “ความถี่” ของการนำ�เสนอ
เพื่อให้ความสำ�คัญกับเหตุการณ์ที่เป็นเนื้อข่าว รู้จักเลือกใช้
ผู้นำ�เสนอได้อย่างน่าสนใจ ผู้บริหารบ้าง คนทำ�งานโดยตรง
บ้าง ผู้นำ�ทางความคิดบ้าง นักวิชาการที่สนับสนุนบ้าง ผู้ที่ ได้
รับผลประโยชน์บา้ ง ต้องใช้ช่องทางหลากหลายช่องทาง เพื่อ
ให้ถึง (Reach) คนได้จำ�นวนมาก ตามพฤติกรรมการใช้สื่อของ
สาธารณชนกลุ่มต่างๆ และยังสร้างความถี่ ได้ด้วย มีผู้ที่รับ
ผิดชอบในการทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์หลากหลายหน่วยงานที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ ในเนื้อข่าว (ที่จะ
ต้องมีความตั้งใจที่จะทำ�และมีความสามารถในการทำ�)
ต้องยอมรับว่า เวลานี้คนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง
และรู้ว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้าง มักจะรับรู้จาก “ข่าว” ที่
นำ�เสนอโดยสื่อสารมวลชน และมักจะเป็นเพียง “ครั้งเดียว”
ไม่ใช่เป็นผลงานของการทำ�ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มี
ความรับผิดชอบ ทั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ กองโฆษกรัฐบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ การเข้าถึงประชาชนจึงมีน้อย ความถี่ในการ
รับรู้ก็มีไม่มากพอ เป็นเหตุให้ฝา่ ยค้านนำ�มาโจมตีรัฐบาลว่าอยู่
มาหลายปี ไม่มีผลงานอะไร เหมือนที่มีคนเขาบอกว่า “รัฐบาล
นี้มีของขายมากมาย แต่ขายไม่เป็น” ดังนั้น อยากขอให้ทำ�
หน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ขยับทำ�งาน
การประชาสัมพันธ์ ให้เป็น “ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์”
ที่เหนือกว่าการนำ�เสนอผลงานเป็นเพียง “ข่าว” ที่เข้าถึงคน
ได้ ไม่มาก และขาดความถี่ ช่องทางการสื่อสารควรจะมีทั้ง
on print, on air, on ground, on site และ online ให้เหมาะ
สมกับเนื้อหา มีวิธีการนำ�เสนออย่างสร้างสรรค์ ให้น่าสนใจ
และชวนติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องสร้างวัฒนธรรม
“Digital” ให้เกิดขึ้นในการทำ�งานประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ ต้อง
ใช้การสื่อสาร online ให้ ได้มากกว่า 50% ของช่องทางการ
สื่อสารทั้งหมดที่ใช้
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กอง
โฆษกรัฐบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ต้องทำ�งาน
ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็น “ยุทธศาสตร์” ไม่ใช่ทำ�เพียง
การสื่อสารสาธารณะที่เป็นลักษณะของ “ข่าว” ที่ปราศจาก
ความถี่ และปรากฏในสื่อสารมวลชนเท่านั้น การทำ�การ
สื่อสารแบบ Online จำ�เป็นต้องออกจาก “วัฒนธรรมการ
ทำ�งานแบบข้าราชการ (Bureaucratic Culture) ที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบและอนุมัติหลายขั้นตอนที่ทำ�ให้เกิดความล่าช้า การ
สื่อสาร online ต้องการความรวดเร็ว (Speed) ความคล่อง
ตัว (Agility) แบบทันทีทันใด (Real Time) ถ้าหากทำ�ไม่ได้ การ
ประชาสัมพันธ์ก็ยากที่จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ใน
ที่สุดก็สู้ขา่ วสารของฝ่ายตรงกันข้ามที่สร้างวาทกรรมกล่าวหา
รัฐบาลไม่ได้ เวลาคนเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
อ่อน ต้องฟังพวกเขาบ้างนะ แล้วก็อย่าฟังเฉยๆ ฟังแล้วต้อง
เก็บเอาไปคิด แล้วหาทางแก้ ไขปรับปรุงด้วยนะ อีกไม่นานก็
จะมีการเลือกตั้งแล้ว อย่าช้ากว่านี้เลย ปรับปรุงทันทีนับตั้งแต่
วันนี้เลยนะ ช้าไม่ได้แล้วแม้แต่วันเดียว ยุคนี้เราไม่ได้แพ้ชนะ
กันที่ขนาดขององค์กร หรืองบประมาณ แต่เราแพ้ชนะกันที่
ยุทธศาสตร์และความเร็ว.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
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8 Life and City

จับตาแก้ปัญหา‘รถเมล์ ไทย’ทุกข์คนกรุง

ทุ

กวันนี้ประชาชนเดือดร้อนจากการใช้บริการรถเมล์ ไทย
ป้ายรถประจำ�ทางตามจุดศูนย์กลางการเดินทางและ
ป้ายรถเมล์ย่านสำ�คัญ มีคนมายืนออเป็นกลุ่ม ใช้เวลารอ
รถเมล์นานเป็นชั่วโมง เพราะรถขาดระยะจากการจราจรที่ติดขัด
และรถเมล์หลายสายลดจำ�นวนเที่ยววิ่งลง เหตุไม่สามารถแบก
ต้นทุนค่าน้�ำ มันและค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้น
เมื่อรถเมล์ที่รอมาถึง บางคันรถแน่น แต่หลายคนจำ�ใจยอม
เบียดเสียดขึ้นไปในรถโดยสารสาธารณะที่รอมานาน เพื่อจะให้ทัน
ไปทำ�งานหรือกลับบ้านหลังเลิกงาน
ปัญหารถเมล์ ไม่ได้รับการแก้ ไข คนใช้ชีวิตยากลำ�บาก
เกิดการร้องเรียนและโพสต์ ในโซเชียลกลายเป็นประเด็นร้อน
รถเมล์น้อยและรอนาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม สั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ตรวจสอบและแก้ ไข เบื้องต้นพบหลายปัญหาที่เป็น
สาเหตุ ทั้งรถโดยสารไม่เพียงพอ พนักงานขับรถและพนักงาน
เก็บค่าโดยสารไม่พอเพียง หรือแผนการบริหารจัดการเดินรถไม่มี
ความเหมาะสมกับการปล่อยรถในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น
สอดรับกับกรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจ
ความเห็นประชาชนเรื่อง “ความเดือดร้อนของประชาชนต่อการ
ใช้บริการรถเมล์ ไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลที่ใช้บริการรถเมล์ จํานวน 1,151 คน เมื่อวันที่
17-21 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดจากการ
ใช้บริการรถเมล์ ในปัจจุบัน อันดับ 1 รถขาดระยะ ต้องรอรถนาน
ร้อยละ 89 อันดับ 2 รถแน่น/ขึ้นไม่ทัน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่ง
ด่วน ร้อยละ 44 อันดับ 3 รถเก่า/ชํารุด/รถสกปรก ร้อยละ 35
อันดับ 4 ช่วงเช้ามืด ตอนคํ่าไม่มีรถเมล์วิ่ง/มีรถน้อย ร้อยละ 30
นอกจากนี้มีปัญหาสายรถเมล์ที่ใช้ประจํายกเลิกบริการ และค่า

โดยสารแพงขึ้น ปล่อยควันดํา เครื่องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใช้ ไม่ค่อยได้ ฯลฯ
ผลกระทบจากรถเมล์ขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิก
สายรถเมล์บางเส้นทาง อันดับ 1 ไปเรียน ไปทํางานสาย อันดับ
2 ต้องใช้บริการขนส่งทางอื่น เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย อันดับ 3 ต้อง
ต่อรถเมล์หลายสาย จากเดิมที่นั่งสายเดียวถึง อีกทั้งต้องมาสูด
ดมมลภาวะริมถนนนานขึ้น เสี่ยงอันตรายเพราะกลับบ้านดึกขึ้น
และไม่รู้ว่าสายไหนยกเลิกบ้าง ฯลฯ
ขณะที่นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก.
ออกมาให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันรถโดยสารประจำ�ทางขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมีทั้งหมด 2,885 คัน อายุการใช้งานตั้งแต่
5-25 ปีขึ้นไป ส่งผลให้มีสภาพชำ�รุดทรุดโทรม อย่างไรก็ตาม จัด
ซ่อมบำ�รุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ
กับประชาชน ปัจจุบันสถานการณ์ โควิดคลี่คลาย ประกอบกับ
นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้ ขสมก.มีผู้ โดยสาร
ประมาณ 7 แสนคนต่อวัน ในเที่ยววิ่งประมาณ 19,000 เที่ยว
ต่อวัน น้อยกว่าก่อนโควิดประมาณ 16% และมากกว่าช่วง
สถานการณ์ โควิดประมาณ 40% ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการ
แก้ ไข ทั้งการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด การวิเคราะห์อัตรา
กำ�ลังที่เหมาะสมกับจำ�นวนรถโดยสารประจำ�ทางที่มีอยู่ รวมถึง
เริ่มปรับปรุงแผนการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา
ผอ.ขสมก.ระบุด้วยว่า จากการจัดลำ�ดับเส้นทางที่มีเรื่อง
ร้องเรียนเป็นเส้นทางวิกฤตเป็นอันดับต้น พบมี 27 เส้นทาง จาก
107 เส้นทาง ต้องแก้ ไขเร่งด่วน โดยเริ่มจากเกลี่ยรถเมล์ ในช่วง
ที่มีผู้ โดยสารน้อยในเส้นทางนั้นๆ ในช่วงสาย-ช่วงบ่าย และ
นำ�รถเมล์ ไปเพิ่มในช่วงเย็นและช่วงค่ำ�เพื่อให้การหมุนเวียนรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับจำ�นวนผู้
ใช้บริการ เส้นทางใดที่มีระยะทางยาวหรือใช้ระยะเวลานานใน
การหมุนเวียนรถเมล์เพื่อเข้าประจำ�การรองรับประชาชน จะต้อง
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พิจารณาตัดเสริมหรือตัดช่วงเส้นทางให้รถเมล์สามารถหมุนเวียน
กลับประจำ�การ เพื่อรับ-ส่งประชาชนให้เร็วที่สุด ลดปัญหารถเมล์
ขาดระยะได้
ส่วนแนวทางการจัดหารถใหม่ของ ขสมก. ผู้บริหารคน
เดิมยันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับปัจจุบัน ขสมก.
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฟื้นฟูตามความเห็นของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการ
ขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการ
เดินทางของผู้ ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบล้อ ราง เรือ
สอบถามความคืบหน้าล่าสุดการแก้ปัญหารถเมล์ขาดระยะ
นายศักดิ์สยาม รมว.คมนาคม กล่าวว่า หลังมอบนโยบายไป

สำ�รวจเส้นทางอาหารปลอดภัย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จำ�กัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “#กินอะไรดี” (What the Food) ใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริง หรือ AR มาสื่อสารในรูป
แบบ Trail Exhibition ทันสมัย
เข้าใจง่าย ผ่านการจัดแสดง
โต๊ะอาหารในรูปแบบศิลปะจัด
วาง 15 เส้นทาง 3 แนวคิด
1.#มีอะไรในอาหาร ขยายมุม
มองของอาหารให้กว้างขึ้นกว่า
ความอร่อยที่อาจแฝงอันตราย
2.#สารตกค้างมาจากไหน
สำ�รวจเส้นทางแหล่งที่มาก่อน
มาเป็นอาหารจานโปรด 3.#ฉลาดเลือกฉลาดซื้อ พร้อมเคล็ดลับการเตรียมและเก็บอาหาร
ให้ปลอดภัย เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ค.65 ที่ชั้น 6 โซน Central Court เซ็นทรัลเวิลด์
และภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะขยายผลการจัดนิทรรศการไปสู่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค
ทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ

อวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง

1

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “อวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง” เปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ผ่าน www.50ปีกทม.com โดยส่งภาพความ
ประทับใจคูคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาคลองในมิติต่างๆ อวดความสวยงาม
สะอาดตา ร่มรื่น น้ำ�ใสสะอาด วิถีชีวิตชาวคลองที่น่าอิจฉา อวดแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า
ร้านกาแฟ และเศรษฐกิจชุมชนสองฝั่งคลอง เป็นต้น กระตุ้นจิตสำ�นึกการอนุรักษ์คูคลอง

ขสมก.ได้รายงานว่า ขณะนี้ปัญหาคลี่คลายในทางที่ดี ภาพรวมดี
ขึ้น แต่บางวันที่ฝนตก จราจรติดขัด ทำ�ให้ผู้ ใช้บริการรอรถเมล์
นาน ขณะเดียวกัน ขสมก.นำ�รถเมล์ช่วงสาย ช่วงบ่าย ไปวิ่งเพิ่ม
ในช่วงเย็นและช่วงค่�ำ ที่มีผู้ โดยสารมาก เพื่อให้การหมุนเวียนรถ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับจำ�นวนผู้ ใช้บริการ พบ
การร้องเรียนลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้
เสียงสะท้อนจากผู้ ใช้รถเมล์ ไทย นางสาววัชราภรณ์ สาย
เป็ง พนักงานบริษัทเอกชน กล่าวว่า ไม่มั่นใจว่า ขสมก.จะแก้
ปัญหาได้ภายใน 15 วัน เพราะเป็นปัญหาเรื้อรัง ปกติใช้บริการ
รถเมล์สาย 515 เส้นทางจากเซ็นทรัล ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยฯ
เป็นรถยูโรสีส้ม ปรับอากาศ สะดวกสบาย แต่สภาพรถบางคันเก่า
และสกปรก อยากให้ปรับปรุง รวมถึงไม่ควรลดเที่ยวเดินรถใน
ชั่วโมงเร่งด่วนทั้งตอนเช้าและตอนเย็นหลังเลิกงาน เพราะมีคนใช้
บริการรถสาธารณะเป็นจำ�นวนมากและค่อนข้างแออัดทุกวัน
“ถ้ามีนโยบายจะปรับขึ้นราคา อยากให้เห็นใจคนหาเช้ากิน
ค่�ำ และยังต้องใช้บริการรถสาธารณะ บางคนไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรง
หรือเงินเดือนตาม จะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน สิ่งที่
อยากฝากคือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สะดวกสบาย มี
การเชื่อมต่อการเดินทางในเส้นทางต่างๆ ตลอดจนบริการที่ทัน
สมัย ควรปรับให้บริการรถประจำ�ทางปรับอากาศทั้งหมด ไม่
ควรมีรถเมล์ร้อนแล้ว เพราะสภาพอากาศไทยร้อนมาก บวกกับ
มลพิษทางอากาศ ถ้าทำ�ได้จะกระตุ้นให้คนหันมาใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ ลดจำ�นวนรถยนต์บนถนน หวังให้เสียงเล็กๆ นี้เป็น
ส่วนหนึ่งพัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่” นางสาววัชราภรณ์ฝาก
ส่วนผู้ ใช้บริการรถเมล์ย่านวิภาวดีฯ กล่าวว่า ปกติใช้
รถเมล์ ไปทำ�งานและกลับบ้าน ตอนนี้รถเมล์วิ่งห่างมาก แต่ละวัน
ใช้เวลารอรถเมล์ ไม่น้อยกว่า 2 ชม. จากปกติรอแค่ 10-15 นาที
รถก็มา ยิ่งช่วงเร่งด่วน นอกจากรถน้อย รถก็แน่น ทำ�ให้บางครั้ง
ต้องเปลี่ยนไปใช้บริการรถแท็กซี่ ไม่อยากไปทำ�งานสายแล้วก็กลัว
โควิดถ้าเบียดๆ กัน ก็เสียค่ารถเพิ่มขึ้น ตอนนี้ ได้รับผลกระทบ
มาก รถเมล์ ให้บริการน้อย
ด้านสาวออฟฟิศย่านพระราม 9 บอกว่า พบปัญหารถเมล์
ไม่พอในช่วงเร่งด่วน อยากเพิ่มเที่ยวรถรอบเช้า (ทางด่วน) ของ
สาย 515 เพราะช่วงเร่งรีบรถแน่นคนเต็ม กระเป๋ารถเมล์จะให้
รอขึ้นคันถัดไป คนก็รอ คันถัดไปก็แน่นอีก จะรอได้สักกี่คัน ไป
ทำ�งานหรือไปตามนัดหมายไม่ทัน ส่วนช่วงเย็นใช้เวลารอรถเมล์
นานขึ้นจากเดิมเป็นชั่วโมง ไม่เห็นด้วยเรื่องปรับลดเที่ยววิ่ง จะ
ปรับลดเส้นทางไหนควรศึกษาปริมาณการใช้งาน ว่าแต่ละช่วง
เวลามากแค่ไหน รวมถึงต้องดูร่วมกับรถร่วมเอกชนว่าเส้นทางนี้มี
รถเพียงพอหรือเปล่า ส่วนการขึ้นค่าโดยสารส่วนตัวไม่กระทบ คิด
ว่าทุกอย่างมีต้นทุน น้�ำ มันแพง แต่ปรับให้เหมาะสมไม่ควรเกิน 5
บาท นอกจากแก้ปัญหารถเมล์ ไม่พอ อยากให้ปรับปรุงเรื่องรถเก่า
รถรั่วเวลาฝนตกด้วย
ความเดือดร้อนของประชาชนต่อการใช้บริการรถเมล์ ไทย
เป็นปัญหาซ้�ำ ซาก ต้องติดตามว่าจะสามารถแก้ ไขปัญหาหรือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สำ�เร็จหรือไม่.

น้อย ย่านเก่าริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา เป็นตลาดที่ชาวจีนเรียกกันว่า “ตะลัคเกียะ” หรือ “ตลาด
น้อย” บรรยากาศสตรีทอาร์ตในตลาดน้อย ประกอบด้วยภาพน้องสุขใจและน้องปันสุข ที่
แวะเที่ยวถ่ายรูปกับรถสีส้มสุดเก๋า เจ้าถิ่นที่จอดประจำ�อยู่ริมกำ�แพงอิฐ แวะสักการะ
ศาลเจ้าโรงเกือก สัมผัสกลิ่นอายเทศกาลกินเจ ชิมขนมเต่าที่แสนอร่อย นอกเหนือจาก
สตรีทอาร์ตแล้ว พื้นที่ตลาดน้อยได้รับความร่วมมือจาก นร. 7 โรงเรียนสร้างสตรีทอาร์ต
หัวข้อ “คิดถึงตลาดน้อย คิดถึงอะไร” ด้วย

15 หน่วยงานถกร่างป้องกันอุบัติภัยชาติ
ของคน กทม. สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.65 ทั้งนี้ที่ผ่านมา กทม.ดูแล รักษา
และพัฒนาคูคลองมาตลอด ด้วยการขุดลอกคูคลอง เก็บขยะและผักตบชวาเปิดทางน้�ำ ไหล
เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้�ำ บำ�บัดน้ำ�เสีย พัฒนาทางเดินเลียบคลอง ปรับปรุงเพิ่มความแข็ง
แรงของคันกั้นน้�ำ รวมถึงส่งเสริมคลองที่มีศักยภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ปลุกเที่ยวตลาดน้อยผ่านสตรีทอาร์ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ
พันธมิตร เปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจ
ไปกับปันสุข” ปลุกกระแสการท่องเที่ยวผ่าน
สตรีทอาร์ตกับ 5 สถานที่สุดชิก ได้แก่ ตลาด
น้อย กรุงเทพมหานคร, ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
จ.อ่างทอง, เกาะญวน จ.นครสวรรค์, หนอง
ประจักษ์ จ.อุดรธานี และหาดใหญ่ จ.สงขลา
ตลอดเดือน ก.ค.นี้ คนกรุงไปเช็กอินตลาด

15 หน่วยงานร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ครั้งที่
1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา (ร่าง) นโยบายการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2566-2570 ภายใต้ 4 นโยบาย
หลัก ได้แก่ นโยบายที่ 1 มุ่งเน้น
การจัดการความเสี่ยงจากอุบัติภัย
ครอบคลุมในทุกมิติ สร้างความ
ตระหนักรู้และเข้าใจความเสี่ยง
จากอุบัติภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
นโยบายที่ 2 ยกระดับการบริหาร
จัดการอุบัติภัยให้ ได้มาตรฐาน โดย
การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายที่ 3 มุ่ง
เน้นการสร้างและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุด นโยบายที่ 4 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุบัติภัยของ
ประเทศให้เป็นเอกภาพ เน้นการมีส่วนร่วม ดำ�เนินงานป้องกันอุบัติภัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความสูญเสียจากอุบัติภัย.
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กีฬา 9

ปีศาจแดงถึงไทยไม่มี โรนัลโดตามคาด
‘สมเกียรติ’ พร้อมลุยโฮมเรซ โมโตทู
ตั้งเป้าสร้างผลงานหน้าแฟนในบ้าน

กรุงเทพฯ • ทัพนักเตะ “ผีแดง” แมนฯ ยูไน
เต็ด เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เพื่อทำ�ศึก “แดงเดือด The Match” กับ
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ที่
ราชมังคลากีฬาสถาน การมาของ “ผีแดง”
วันนี้ นำ�ทัพโดย “เทน ฮาก” กุนซือคนใหม่
แต่ไม่มีแม้แต่เงาของ “คริสเตียโน โรนัลโด”
ซูเปอร์สตาร์ของทีมทีม่ ขี า่ วจะย้าย ท่ามกลาง
แฟนบอลแห่ ต้ อ นรั บ เนื อ งแน่ น สนามบิ น
ดอนเมือง ขณะที่การเลือกชุดแข่งนั้น “ผี
แดง” จะได้ ใส่ชุดเหย้าสีแดง ส่วนลิเวอร์พูล
ใส่ชุดเยือน
ความเคลื่อนไหวศึก
“แดงเดือด
- THE MATCH Bangkok Century Cup
2022” ในวันอังคารที่ 12 ก.ค.2565 เวลา
20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ระหว่าง “ผีแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด พบกับ
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูลนั้น
เมื่อช่วง 11.00 น.ของวันที่ 9 ก.ค.ที่
ผ่านมา ที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ทัพนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมใน
ศึกพรีเมียร์ลีก เดินทางถึงประเทศไทยโดย
สายการบินแอตลาส แอร์ ซึ่งบรรยากาศ
ในสนามบินเต็มไปด้วยแฟน “ปีศาจแดง”
ที่มารอต้อนรับ รวมถึงทัพสื่อมวลชนที่มา
รอทำ�ข่าว ท่ามกลางมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเข้มข้น การเดินทางครัง้ นีท้ มี แมนฯ
ยูฯ นำ�ทัพโดย เอริก เทน ฮาก กุนซือคนใหม่
พร้อมด้วยนักเตะ 31 คน อาทิ ดาบิด เด เค
อา, แฮร์รี แม็กไกวร์, เฟร็ด, บรูโน เฟอร์
นานเดส และมาร์คัส แรชฟอร์ด นอกจาก
นี้ยังมี ไทเรลล์ มาลาเซีย แข้งใหม่ที่เพิ่งคว้า
มาจากเฟเยนูร์ดเดินทางมาด้วยเช่นกัน
แต่ที่ทำ�ให้แฟนผีแดงในประเทศไทย
ผิดหวังคงเป็นเพราะไม่มแี ม้แต่เงาของ “คริส
เตียโน โรนัลโด” ที่ ไม่ได้ร่วมเดินทางมา
ด้วย หลังจากที่เจ้าตัวมีข่าวจะย้ายออกจาก
ทีม โดยนักเตะแมนฯ ยูฯ ออกจากสนามบิน
ดอนเมือ งเดินทางไปพักที่ โรงแรมพลาซา
แอทธินี และลงซ้อมในช่วงเย็นแบบปิด
สำ�หรับโปรแกรม แมนเชสเตอร์ ยู
ไนเต็ด จะเปิดให้ชมการฝึกทางการในวัน
จันทร์ที่ 11 ก.ค. เวลา 17.00-18.30 น. ที่
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ขณะที่ ลิเวอร์พูลจะเดินทางถึงประ
เทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. เวลาประ
มาณ 12.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ
ลอนดอน • โนวัก ยอโควิช ยอดนักเทน
นิสจากเซอร์เบียทุบสถิติแกรนด์สแลม หลัง
เอาชนะคาเมรอน นอร์รี จากสหราชอา
ณาจักร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว
วิมเบิลดันเป็นสมัยที่ 8 โดยจะเข้าไปเจอกับ
นิก คียจ์ อิ อส ทีอ่ อลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
แมตช์รอบรองชนะเลิศ โนวัก ยอโค
วิช มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากเซอร์
เบีย ออกสตาร์ทฝืดในเซตแรกอย่างไม่เคย
เป็นมา ก่อนแซงกลับมาชนะ คาเมรอน นอร์
รี นักเทนนิสเจ้าถิ่น 2-6, 6-3, 6-2, 6-4
นั่นหมายถึงการเข้าชิงแกรนด์สแลม
เป็นครั้งที่ 32 ของยอโควิชเจ้าของแชมป์
ชายเดี่ยววิมเบิลดัน 6 สมัย นับเป็นการเข้า
ชิงรายการใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์
แซงหน้า โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ 1 ครั้ง และ
มากกว่า ราฟาเอล นาดาล 2 ครั้ง
ยอโควิชรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้าไปเล่น
ในแมตช์ชิงชนะเลิศกัน นิก คีย์จิออส จาก
ออสเตรเลีย ที่ผ่านเข้ารอบไปหลังจากราฟา
เอล นาดาล มือวางอันดับสองของรายการ
จากสเปนถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจาก
อาการบาดเจ็บที่ท้อง
สถิติการเจอกันของคู่นี้เป็นยอโควิช
นักเทนนิสจากเซอร์เบียทีเ่ ป็นรอง เพราะเจอ
กัน 2 ครัง้ คียจ์ อิ อสชนะทัง้ 2 ครัง้ แต่ยอโควิช
บอกเป้าหมายของเขาคือแชมป์แกรนด์สแลม
รายการที่ 21 ที่จะทำ�ให้เขาหนีห่างเฟเดอ
เรอร์ 1 รายการ และจะตามหลังนาดาลเพียง
1 รายการในบรรดาผู้ชนะแกรนด์สแลมมาก
สุดในประวัติศาสตร์
“งานผมยังไม่จบ” ยอโควิช หนุ่มวัย

เตรียมฝึกซ้อมทันที
น อ ก จ า ก นี้
ศึ ก แดงเดื อ ดในไทย
“THE
MATCH
Bangkok Century
Cup 2022” ทั้ง 2
ที ม เลื อ กสี ชุ ด ที่ จ ะ
ใช้ลงทำ�การแข่งขัน
เป็นที่เรียบร้อย โดย
นายวินิจ เลิศรัตน
ชัย ผู้บริหารบริษัท
เฟรชแอร์ เฟสติวัล
จำ�กัด ในฐานะผู้จัด
การแข่งขัน “THE
MATCH Bangkok Century Cup 2022”
เปิดเผยถึงการใส่เสื้อลงทำ �การแข่งขันว่า
“สำ�หรับชุดที่จะสวมลงแข่งขันนั้น ก่อนหน้า
นี้ทั้งสองทีมได้มีการตกลงเรื่องเสื้อที่จะใช้
แข่งขันแล้ว โดยแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะ
ขอเป็นทีมเหย้า (สีแดง) ส่วนลิเวอร์พูลจะ
ใส่เสื้อทีมเยือน โดยลิเวอร์พลู จะมีการเปิด
ตัวเสื้อเยือนใหม่อย่างเป็นทางการด้วยเช่น
กัน”
ขณะเดียวกัน รัฐบาล โดยนายก
รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้
ออกมาชื่นชมผู้จัด THE MATCH Bangkok
Century Cup 2022 “แมนฯ ยูฯ-ลิเวอร์พูล”
สร้างความสุขให้คนไทย สอดคล้องกับนโย
บายไทยเป็นแลนด์มาร์คจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ-ผลักดัน Soft Power ด้านกีฬา
ของไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประ
เทศ
โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอ
ชื่นชมบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำ�กัด โดย
นายวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้จัด THE MATCH
Bangkok Century Cup 2022 แมตช์พิเศษ
ระหว่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และ
“ลิเวอร์พูล” พร้อมการแสดง แสง สี เสียง
ของแจ็กสัน หวัง ศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้
ในวันที่ 12 ก.ค.2565 ที่สนามราชมังคลา
กีฬาสถาน หัวหมาก และภาคเอกชนที่สนับ
สนุน
ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและ
ในทวีปเอเชีย ที่สโมสรใหญ่ๆ ระดับโลก
จะมาแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลให้ ค นไทยได้ ดู อ ย่ า ง
ใกล้ชิด สร้างความสุขให้คนไทย พร้อมขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีกล่าว
เพิ่มเติมว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแลนด์

มาร์ ค จั ด กิ จ กรรมอี เ วนต์ สำ � คั ญ ระดั บ โลก
โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาในระดับนานา
ชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความ
พร้อมของประเทศ รวมทั้งผลักดัน Soft
Power ด้านกีฬาของไทย เช่น มวยไทยซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นสินค้าส่งออก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ อันจะช่วยสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดกระแสเงิน
หมุนเวียน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวอีกด้วย แม้ ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี
จะไม่ได้ ไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
เนื่องจากติดประชุม และเตรียมพร้อมรับอภิ
ปรายไม่ไว้วางใจ แต่กจ็ ะขอติดตามการแข่ง
ขันฟุตบอลนัดสำ�คัญครั้งนี้ ที่จะมีการถ่าย
ทอดสดไปทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ไป
พร้อมๆ กับแฟนคลับคนไทยที่เฝ้ารอดูฟุต
บอลนัดประวัติศาสตร์ รวมทั้งผู้ชมในสนาม
ที่จะได้เห็นทีมโปรดลงแข่งขันอย่างใกล้ชิด
ด้วย
“ผมขอชื่นชมผูจ้ ดั การแข่งขันทีส่ ามารถ
นำ � ที ม ดั ง ระดั บ โลกมาแข่ ง ขั น ในประเทศ
ไทยได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม
ของประเทศไทย ทำ�ให้สโมสรดังระดับโลก
ตัดสินใจเดินทางมาแข่งขัน สร้างความสุข
ให้แก่แฟนบอลชาวไทย อย่างไรก็ตาม นา
ยกรัฐมนตรียังฝากย้ำ�เตือนให้ทุกคนระมัด
ระวังดูแลตัวเองตามมาตรการสาธารณสุข
เนื่องจากการรวมกลุ่มของคนหมู่มากเป็น
ปัจจัยสำ�คัญของการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้
เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง ถ้าเป็นไปได้อย่าใกล้
ชิดกับคนในบ้านช่วงหลังจากดูฟุตบอล โดย
เฉพาะเด็กและผู้ป่วย จนกว่าจะมั่นใจว่าตัว
เองไม่มีเชื้อโควิด-19” นายธนกรกล่าว.

สถิติเฮดทูเฮด‘คีย์จิออส’ข่มยอโควิช2-0

นิก คีย์จิออส
35 ปีจากเซอร์เบียว่า “สิ่งหนึ่งที่แน่นอน
ที่สุดคือ จะมีการรีดฟอร์มที่สุดยอดออกมา
จากทั้งสองฝั่ง”
“เขาเล่นได้อย่างอิสระมาก” ยอโควิช
กล่าวเสริมถึงคู่แข่งอย่างคีย์จิออส “เขาเป็น
หนึ่งในผู้เล่นที่มีเกมเสิร์ฟที่ดีและหนักที่สุด
คนหนึ่ง แต่เราก็ไม่ได้เล่นด้วยกันมาสักระ
ยะหนึ่งแล้ว”
“ผมยังไม่เคยชนะเขาแม้แต่เซตเดียว
หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะได้ผลที่แตกต่าง
จากที่ผ่านมา มันจะเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศ

โนวัก ยอโควิช
อีกครั้งของผมในการแข่งขันวิมเบิลดัน และ
หวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผม”
แมตช์ ในรอบรองชนะเลิศ ในช่วงเซต
แรกนั้นยอโควิชโดนนอร์รี มือวางอันดับเก้า
ของรายการเบรกเกมเสิร์ฟไปได้ถึง 3 ครั้ง
ซึ่งสร้างความยินดีกับบรรดาแฟนในสนาม
เป็นอย่างยิ่ง แต่จากนั้นสถานการณ์ก็พลิก
ผัน
ตอนเริม่ ต้นของเซตทีส่ องนัน้ ยอโควิช
มือวางอันดับหนึ่งของรายการเริ่มกลับมา

เล่นได้นิ่งขึ้น เริ่มค้นหาจังหวะของตัวเอง
เจอ และที่ส�ำ คัญคือเริ่มลดการเล่นผิดพลาด
ของตนเองลงไป
การเบรกเกมเสิรฟ์ เพียงครัง้ เดียวในเกม
ที่ 8 นั้นเปลี่ยนโฉมของการแข่งขันที่ส่งให้
ยอโควิชขยับนำ� 5-3 เกม
นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรัน 8
จาก 9 เกมที่ท�ำ ให้ยอโควิชได้เซตที่สองไป
ตามด้วยชัยชนะในเซตที่สามที่ชนะไปแบบ
ขาดลอยถึง 5-1 เกม ส่งให้นอร์รอี ยูใ่ นสถาน
การณ์ที่ล�ำ บาก

ไทยโพสต์ • “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา
ยอดนักบิดไทยวัย 23 ปี จากโครงการ
“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เผยแฮปปี้
ผลงานครึง่ ฤดูกาลแรกในศึกโมโตทูชงิ แชมป์
โลก หลังรั้งท็อปเท็นบนตารางคะแนน
สะสม พร้อมขอบคุณแฟนชาวไทยทีส่ นับ
สนุนอย่างเต็มที่ เชื่อสร้างผลงานที่ดีใน
“โฮมเรซ” หวังคว้าโพเดียมที่บ้านเกิดใน
“โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์” ที่สนาม
ช้างฯ ต้นเดือนตุลาคมนี้
เจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 จาก
อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย สร้างประ
วัติศาสตร์เป็นนักบิดไทยคนแรกที่คว้า
ชัยชนะในศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ พร้อมเดิน
หน้าขึ้นโพเดียมได้อีก 2 ครั้ง ในอันดับ 2
และ 3 รั้งอันดับ 10 บนตารางคะแนน
สะสมเมื่อผ่าน 11 สนามแรก โดยได้
เดิ น ทางกลั บ เมื อ ง
ไทยในช่ ว งพั ก ครึ่ง
ฤดูกาล และเข้าร่วม
งานแถลงข่ า วของ
ศึกโมโตจีพี รายการ
“โออาร์ ไทยแลนด์
กรังด์ปรีซ์ 2022” ที่
จะมี ขึ้น ระหว่า งวัน
ที่ 30 กันยายน-2
ตุลาคมนี้ ซึ่งได้จัด
ให้ มี ส แตนด์ เ ชี ย ร์
“สมเกียรติ จันทรา
สแตนด์” ถือเป็น
เกียรติสูงสุดของอา
ชีพนักบิด
“เป็ น ความภาคภู มิ ใ จสู ง สุ ด สำ �
หรับนักกีฬาคนหนึ่ง ผมต้องขอบคุณ
ฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น ที่ จั ด สแตนด์ เ ชี ย ร์
สมเกียรติ จันทรา ขึ้นมา มันทำ�ให้ผมมี
แรงกระตุ้นอย่างมากที่จะสร้างผลงาน
ให้ดีที่สุดต่อหน้าแฟนชาวไทยครับ” สม
เกียรติเผย
“ผมคว้าอันดับ 9 มาครองได้ทั้ง
2 ครั้งในโฮมเรซ (ไวลด์การ์ด โมโตทรี
2018 และโมโตทู 2019) ปีนี้ตั้งเป้าที่
จะขยับผลงานให้ขึ้นมาถึงท็อปไฟว์ ให้ ได้
แต่ถ้าเรามีสุดสัปดาห์ที่ดีก็หวังจะได้ขึ้น

โพเดียมในบ้านเกิดเพื่อเป็นของขวัญให้
คนไทยครับ”
นักบิดไทยกล่าวถึงผลงานในช่วง
ครึ่งฤดูกาลแรกว่า “ปีนี้มีปัจจัยหลาย
อย่างที่ทำ�ให้ผลงานดีขึ้นมาครับ ผมผ่าน
การแข่งขันมา 3 ปี ได้เรียนรู้หลายอย่าง
และทีมงานก็มีการปรับวิธีการซ้อม การ
ทำ�งานในแต่ละสุดสัปดาห์ที่เข้มข้นมาก
ขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณไทยฮอนด้าที่สนับ
สนุนผมอย่างเต็มที่”
“การคว้าชัยชนะและโพเดียมในปี
นี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอย่างมาก
แต่เรายังมีจุดที่ต้องแก้ ไข คือการควบ
คุมเรซเพซในการแข่งขัน บางครั้งผมยัง
ขี่เกินขีดจำ�กัด ดังนั้นเราได้เรียนรู้ ในจุด
นี้ และแก้ ไขมาทีละขั้นในสนามที่ยากๆ
มั่นใจว่าจะกลับมาอยู่กลุ่มหน้าได้อีกครั้ง
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ในครึ่งฤดูกาลหลัง ซึ่งจะเริ่มต้นที่บริติช
กรังด์ปรีซ์” สมเกียรติกล่าว
สำ�หรับ สมเกียรติ รั้งอันดับ 10
บนตารางคะแนนสะสมโมโตทู มีทั้งสิ้น
69 คะแนน ก่อนจะกลับไปแข่งขันสนาม
ต่อไปที่ซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต, สหราช
อาณาจักร ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม
นี้ แฟนความเร็วชาวไทยสามารถติดตาม
ข่าวสารของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา
พร้อมส่งกำ�ลังใจเชียร์ยอดนักบิดไทยใน
ศึกโมโตจีพี รุ่นโมโตทู ตลอดทั้งฤดูกาล
2022.
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ยอโควิชเบรกเกมเสิร์ฟของคู่ต่อสู้ ได้
อีกครั้งในช่วงต้นเซตที่สี่ พร้อมพาเหรดสู่
ชัยชนะ โดยการเล่นใน 3 เซตหลังนั้น นัก
เทนนิสจากเซอร์เบียไม่มี โอกาสได้เจอสถาน
การณ์เบรกพอยต์แม้แต่ครั้งเดียว
ตอนนี้มือวางอันดับหนึ่งจากเซอร์เบีย
ชนะที่วิมเบิลดันติดต่อกันมา 27 แมตช์
และกำ�ลังลุ้นที่จะทาบสถิติ พีต แซมพราส
ด้วยการคว้าแชมป์สมัยที่เจ็ดที่ออลอิงแลนด์
คลับ และจะตามหลังสถิติตลอดกาลของเฟ
เดอเรอร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
นอร์ รี ซึ่ ง เป็ น หมายเลขหนึ่ ง ของสห
ราชอาณาจักร กล่าวถึงการเล่นกับอดีตนัก
เทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกว่าเป็นเกมที่
หนัก แต่บอกว่าภูมิใจที่ตนเองผ่านเข้ามา
ไกลถึงรอบรองชนะเลิศ
“ผมคิดว่ามีหลายเรื่องมากที่น่าภูมิใจ”
นอร์รีกล่าว “การเข้าร่วมการแข่งขันราย
การนี้ ในฐานะมือวางของสหราชอาณาจักร
ที่ดีที่สุด มีความคาดหวังมากมายจากคนทั้ง
ประเทศและโดยเฉพาะตัวของผมเองด้วย”
“การเข้ามาร่วมการแข่งขันและผ่าน
แต่ละคนมาในสายที่ผมต้องเจอ การจัดการ
ของสภาพจิตใจและอารมณ์ ในการเล่นบน
เซ็นเตอร์คอร์ตหรือคอร์ตหนึ่ง และการเล่น
กับผู้เล่นที่เป็นตัวเต็งที่จะชนะการแข่งขัน
แบบนั้น”
ทางด้านคีย์จิออสนั้น ไม่ได้มี โอกาส
ได้เล่นในรอบรองชนะเลิศเพื่อจะทำ�ผลงาน
เหมือนอย่างปี 2014 ที่เขาสามารถเอาชนะ
ราฟาเอล นาดาล ในวิมเบิลดันได้ ก่อนที่อีก
3 ปีถัดจากนั้นนักหวดจากสเปนก็สามารถ
ล้างแค้นสำ�เร็จ

คียจ์ อิ อส นักเทนนิสจอมเกรียนจาก
ออสเตรเลียที่กำ�ลังจะได้เล่นแมตช์ชิงชนะ
เลิศแกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิต ยอม
รับว่าเขาผิดหวังที่ ไม่มี โอกาสได้ลงหวดกับ
นาดาล โดยประกาศว่า “ใครๆ ก็อยากเห็น
เราลงไปต่อสู้กันบนสนาม”
“แน่ น อนที่ สุ ด ว่ า คุ ณ ไม่ อ ยากไปเจอ
ใครบางคนที่เล่นได้สุดยอดระดับนั้นหรอก
มันเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับวงการกีฬามาก
การต้องออกจากทัวร์นาเมนต์เนื่องจากอา
การบาดเจ็บแบบนั้น” คีย์จิออสกล่าว “ผม
แน่ใจว่าจะมี โอกาสได้เล่นกับเขาในรายการ
ใหญ่อีกครั้ง”
ทัวร์นาเมนต์น้ีของคีย์จิออสเป็นส่วน
ผสมของการสร้างช็อตมหัศจรรย์
และ
การโวยวายอันน่าทึ่ง ซึ่งรวมถึงการเล่นใน
รอบสามที่เขาเรียกร้องให้ผู้ตัดสินไล่คู่แข่ง
อย่างสเตฟานอส ซิสซิปาส ออกจากการ
แข่งขันเนื่องจากตีลูกบอลขึ้นไปหาผู้ชมบน
อัฒจันทร์
เฉพาะวิ ม เบิ ล ดั น ปี นี้ คี ย์ จิ อ อสโดน
ปรับไปแล้ว 14,000 เหรียญสหรัฐ หรือประ
มาณ 500,000 บาท เนื่องจากพฤติกรรมไม่
ดีที่รวมถึงการถ่มน้�ำ ลายใส่แฟนเทนนิส และ
ตอนนีย้ งั มีเรื่องทีต่ อ้ งไปขึน้ ศาลทีอ่ อสเตรเลีย
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ร้ายร่างกายอีก
“พูดตรงๆ เลย ผมไม่เคยคิดว่าจะมา
ถึงตรงนี้เลย” คีย์จิออส นักหวดวัย 27 ปี มือ
อันดับ 40 ของโลก กล่าว
“แต่ตอนนี้ผมภูมิใจมากๆ และพร้อม
แล้วสำ�หรับแมตช์ชิงชนะเลิศ ผมจะทุ่มสุด
ตัว แล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น” คีย์จิ
ออสกล่าวในที่สุด.
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าวดาราภาพยนตร์ เจมส์ คานน์ (James Caan) เสียชีวิต
ด้วยสาเหตุที่ ไม่เปิดเผยเมื่อคืนวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022
ที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิสขณะมีอายุ 82 ปี ออกจะ
ช็อกวงการบันเทิง โดยเฉพาะแฟนหนังยุคทศวรรษ 1970s ยุคที่
เขารุ่งเรืองสุดๆ สำ�หรับผู้เขียน สิ่งแรกเมื่อเอ่ยถึงเจมส์ คานน์ ผู้
เขียนมักนึกไปถึงหนังเรื่อง Brian’s Song (1971) ซึ่งสร้างจากเรื่อง
จริงที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น จริงใจระหว่างไบรอัน ปิค
โคโล แสดงโดยเจมส์ คานน์ นักฟุตบอลผิวขาวทีม Chicago Bears
ตำ�แหน่ง halfback ซึง่ ป่วยเป็นโรคมะเร็งขัน้ สุดท้าย กับเกล เซเยอร์ส
นักฟุตบอลผิวดำ�ทีมเดียวกัน ตำ�แหน่ง halfback แสดงโดยบิลลี
ดี วิลเลียมส์ ในอเมริกา Brian’s Song แพร่ภาพทางทีวี แต่ใน
หลายประเทศฉายตามโรงภาพยนตร์ เพลงประกอบในเรื่องแต่ง
โดย มิเชล เลอกรังด์ ภายหลังอลันกับมาริลิน เบิร์กแมน เขียน
เนื้อร้อง ตั้งชื่อว่า The Hand of Time มอบให้เปอร์รี โคโม ไปขับ
ร้อง หลายตอนในเนื้อร้องสะท้อนถึงมิตรภาพกับกาลเวลา เพียง
แต่ความตายที่สามารถมาพรากได้ ‘If the hand of time / Were
hand that I could hold / I’ll keep them warm’. ‘Hand in hand
/ We’d choose. และท่อนสุดท้าย ‘All the happy days / We’ve
never learned to fly / Until the hands of time / Would choose
the wave goodbye’.
ใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้จะเข้าใจคำ�พูดเหล่านี้ ผู้เขียนจำ�ได้
เสมอถึงบทเพลงบทนี้ มิเชล เลอกรังด์ คนแต่งบอกกับผู้เขียน
ว่าเป็นเพลงที่เขารักที่สุด ย้อนกลับมาถึงเจมส์ คานน์ เขามีงาน
แสดงกว่า 170 เรื่อง ในเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ทั้งทีวีและภาพยนตร์
หลายเรื่องอยู่ในความทรงจำ� หลายเรื่องถูกลืม เจมส์ คานน์ เป็น
คนใจนักเลงเต็มตัว รักเพื่อน ตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง บทที่แสดง
ถนัดสุดมักเป็นบทชายชาตรี แข็งแกร่ง นักเลง ถึงแม้ชีวิตมีปัญหา
เขาก็พยายามแก้ ไข ผู้เขียนเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งในงานแถลงข่าว
ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2013 เขายิ้มแย้มแจ่มใส ตอบ
คำ�ถาม หยอกล้อกับนักข่าว คุยแบบตรงไปตรงมา ก่อนออกจาก
ห้องเขาแจกลายเซ็นให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาขอ
เจมส์ คานน์ เป็นคนอเมริกัน เชื้อสายยิวเยอรมัน
บรรพบุรุษอพยพมาจากที่นั่น เขาเกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 1940
ที่ย่านบรองซ์ นิวยอร์ก แต่ไปโตที่ย่านควีนส์ พ่อเป็นพ่อค้าขายส่ง
เนื้อวัวบริโภค ส่วนแม่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว เขามาใช้ชีวิต
ตอนโตที่ย่านควีนส์ หลังจบชั้นมัธยมปลาย เจมส์ คานน์ ได้ทุน
นักฟุตบอลไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท แต่สอบไม่ผ่านปี
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Beauty

ประวัติชีวิตนักร้องมีมาให้ดูกันทุกปี เพิ่งผ่านตาไป
หมาดๆ คือ Elvis ของลุงบาซ เลอห์มานน์ คิวต่อไปเป็นของ
วิทนีย์ ฮูสตัน กับ I Wanna Dance with Somebody
เช่นเดียวกับเหล่าตำ�นาน ยังขึ้นจอในรูปสารคดี
(Whitney: Can I Be Me, Whitney และ Whitney Houston
In Focus) และมาในรูปของเรื่องจริงอิงนิยาย หยิบมาเป็นแรง
บันดาลใจ ในกรณีนี้คือ Beauty หนังเน็ตฟลิกซ์ของผู้ก�ำ กับ
แอนดรูว์ โดซุนมู ที่ว่าด้วยก้าวแรกในวงการเพลงของ
นักร้องสาวผิวดำ�
บทหนังของ ลีนา
เวธ มาแบบหนังชีว
ประวัติในช่อง History
นำ�เราย้อนไปปลาย 70
ต้น 80 เริ่มต้นจากการ
แนะนำ�ตัวบิวตี สาวสวยผิว
ดำ�ใช้วันสบายๆ ง่ายๆ นอน
สูบบุหรี่กับ จัสมิน เพื่อนสาว
คนสนิท และพี่ชาย เอเบิล
จากนั้นนำ�เราไปรู้จักสมาชิก
ในครอบครัว เคน พี่ชายต่างแม่ ที่ ไม่ปลื้มน้องสาว ตามมาด้วย
พ่อ ที่ตั้งตัวเป็นผู้จัดการ พยายามผลักดันให้เป็นนักร้อง แม่ นัก
ร้องแบ็กอัพที่ผันตัวมาเป็นนักร้องประจำ�โบสถ์ ผู้เป็นครูเพลงให้
ลูกสาวผู้มีเสียงสวรรค์ ภาษากาย-แววตา- บทสนทนา รู้สึกได้

อาลัย‘เจมส์ คานน์’

แรก เลยย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮอฟสตรา (Hofstra University)
นิวยอร์ก เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเขาคือ ฟรานซิส ฟอร์ด คอป
โปลา ซึ่งต่อมาเป็นผู้กำ�กับชื่อดัง ขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
เจมส์ คานน์ เริ่มสนใจเรื่องการแสดง หลังเรียนจบเขาเดินทางมา
นิวยอร์ก เข้าเรียนหลักสูตรการแสดง 5 ปีจากวิทยาลัย Playhouse
School of theater in Manhattan หลังเรียนจบเขาได้งานแสดง
ละครนอกเวทีบรอดเวย์อยูเ่ รื่องหนึง่ จากนัน้ ได้แสดงละครบรอดเวย์
อยู่ 2 เรื่อง จนกระทั่งแมวมองรายการโทรทัศน์มาพบเข้า ชวน
ไปเข้าฉากแสดงหนังทีวีซีรีส์ เรื่องแรกที่แสดงได้แก่ Naked City
(1961) เมืองไทยตั้งชื่อว่า พิชิต
ทรชน จากปี 1961-1965 แสดง
หนังทีวีซีรีส์หลายเรื่อง อย่างเช่น
The Untouchables (สันติบาล
เหล็ก), Ben Casey, Dr. Kildare,
Wagon Train (นายกองเกวียน)
หนังเหล่านี้ฉายผ่านทางทีวีบ้าน
เราทั้งนั้น ปี 1965 เป็นครั้งแรกที่
ผู้เขียนได้ยินชื่อ เจมส์ คานน์ เขา
แสดงเป็นดารานำ�ในหนังแข่งรถ
เรื่อง Red Line 7000 เป็นหนัง
ของพาราเมาท์ เลยฉายที่ โรงหนัง
พาราเมาท์ย่านประตูน�้ำ หนัง
กำ�กับโดย Howard Hawks ผู้
กำ�กับระดับตำ�นานที่เคยกำ�กับหนัง
ดังอย่าง Rio Bravo, Hatari แต่
อยู่ในช่วงขาลง เขาเลยมากำ�กับ
หนังเรื่องนี้ จากนั้นในปี 1966 มา
แสดงหนังคาวบอยกับจอห์น เวย์น
และโรเบิร์ต มิตชัม ในเรื่อง El
ว่าเข้มงวดกับลูก โดยเฉพาะบิวตี ที่หมายจะ
ให้เป็นนักร้องคนดัง
โอกาสมาถึงค่ายเพลงสนใจ พ่อผู้
เป็นผู้จัดการคำ�นวณค่าตอบแทนแล้วน่าจะ
คุ้มกับทุนที่ลงไปกับลูกสาว หว่านล้อมให้
เซ็นสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเธอ
จัสมินแนะนำ�ให้ปรึกษาทนายเรื่องสัญญา
แต่สุดท้ายก็ยอมเซ็นสัญญาตามคำ�สั่งพ่อ
ข้อดีจากสัญญา พ้นจากพ่อ-แม่ที่เข้ม
งวด ไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรูกับจัสมิน เพื่อน
สนิทที่ติดสอยห้อยตามมาเป็นผู้ช่วย แต่ไม่
ได้เป็นอิสระอย่างที่คิด เพราะต้องอยู่ใน
กรอบของค่ายเพลง ซึ่งครึ่งหลังของเรื่องว่า
ด้วยการบริหารจัดการชีวิตของเธอ ที่ค่ายเพลงหมายจะปั้นให้เป็น
ดีวา
ไม่ได้บอก ไม่ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการ แต่ชัดว่าชีวิตบิวตีที่เราเห็น
ถอดแบบมาจากวิทนีย์ เด็กสาวผิวดำ�ผู้
มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง ฝึกฝน
ให้เป็นนักร้องโดยผู้เป็นแม่ ซิสซี อดีต
นักร้องแบ็กอัพ โชว์ความสามารถ
จากการร้องเพลงในโบสถ์ โดยมีพ่อ
เป็นผู้ผลักดันให้เข้าวงการ
เหมือนหนังชีวประวัติ มีการ
เปลี่ยนชื่อตัวละคร เปลี่ยนเพศ ใน
กรณีของ ไคล์ฟ เดวิด ผู้จัดการ
ค่ายเพลง เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิง รับบทนี้ โดย ชารอน
สโตน สำ�หรับชื่อ ชื่อพี่ชายต่างแม่ เคน และเอเบิล ชัดเจนว่ามา
จากพระคัมภีร์ ซึ่งพฤติกรรมของทั้งคู่เล่นกับปมพ่อ ความปรารถนา
จะเป็นลูกรัก การชิงความรักจากพ่อ และใส่เข้ามาเพื่อเน้นภาพ
พ่อในฐานะผู้ร้าย เป็นพ่อบ้าอำ�นาจ เห็นลูกเป็นสินทรัพย์ ร้ายสุด
หลอกใช้ลูกชายให้ทำ�เรื่องชั่วแทนตัวเอง รับบทเป็นพ่อได้น่าชัง น่า

Dorad ในบทดาราประกอบ หนังของโรงถ่ายพาราเมาท์เช่นกัน
ระหว่างปี 1967-1968 เจมส์ คานน์ มาอยู่ โรงถ่ายยูนิเวอร์
แซล เรามักจะเห็นหนังที่เขาแสดงเข้าฉายที่ โรงภาพยนตร์แกรนด์
ย่านวังบูรพา อย่างเช่นเรื่อง Games (1967), Submarine X-1
(1968), Journey to
Shiloh (1968) ปี
1969 เจมส์ คานน์
ย้ายมาอยู่ โรงถ่าย
วอร์เนอร์ ซึ่งเวลา
นั้นใช้ชื่อ Warner
Seven Arts บ้าน
เรามีสัญญาฉายที่
โรงหนังฮอลลีวู้ด
ย่านราชเทวี เจมส์
คานน์ แสดงเป็น
หนุ่มที่มีภูมิหลังเคย
ฆ่าคนตายมาก่อน
โบกรถเชอร์ลี ไนท์
ซึ่งกำ�ลังตั้งท้อง ขอ
โดยสารไปด้วย
ฟรานซิส ฟอร์ด
คอปโปลา เพื่อน
สมัยมหาวิทยาลัย
ชวนเจมส์ คานน์ มาแสดงเป็นหนุ่มคนดังกล่าว หนังชื่อ The Rain
People
หลังจากได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลเอมมีในหนังทีวีเรื่อง
Brian’s Song ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา ชวนเจมส์ คานน์ มา
แสดงหนังฟอร์มใหญ่เรื่อง The Godfather (1972) โดยรับบท
ซอนนี คอร์เลโอเน ลูกชายคนโตของดอน คอร์เลโอเน ซึ่งถูกแก๊ง

คู่อริสาดกระสุนใส่เสียชีวิต เจมส์ คานน์ มา
ปรากฏตัวอีกครั้ง flashback เหตุการณ์ ใน The
Godfather Part 2 ช่วงทศวรรษ 1970s เป็นช่วง
ทองแห่งชีวิตการแสดงของเจมส์ คานน์ หนังทุก
เรื่องที่เขาแสดงล้วนแล้วแต่เป็นดารานำ� ทำ�งาน
กับผู้ก�ำ กับชื่อดัง หนังอย่างเช่น Cinderella
Liberty (1973) บททหารเรือไปหลงรักสาว
โสเภณี แสดงโดยมาชา เมสัน, Slither (1973)
แสดงกับแซลลี เคลเลอร์แมน, The Gambler
(1974) บทอาจารย์มหาวิทยาลัยติดการพนัน,
Funny Lady (19974) หนังประวัตินักร้องชื่อ
แฟนนี ไบรซ์ แสดงโดยบาร์บรา สตรัยแซนด์,
Rollerball (1975) หนังเกมประลองฝีมือบนลาน
สเกต เอาชีวติ เป็นเดิมพัน ปี 1980 เจมส์ คานน์ ผัน
ตัวมาเป็นผู้กำ�กับครั้งแรกในหนังชีวิตเรื่อง Hide
in Plain Sight แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ขาดทุน
ย่อยยับ เป็นหนี้อยู่พักหนึ่ง
เจมส์ คานน์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่คล็อด เลอลูช
ผู้ก�ำ กับ A Man and a woman หมายตาไว้หาก
มี โอกาสจะเลือกมาแสดง เจมส์ คานน์ แสดง
อยู่ 2 เรื่องคือ Another man, Another Chance
(1977) แสดงกับดาราแคนาเดียน เจนีเวีย บูโจลด์
และ Les Uns et les Autres (1981) หนังฟอร์ม
ใหญ่ล�ำ ดับเรื่องราวตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
จนสงครามยุติ ช่วงทศวรรษ 1980s เจมส์ คานน์
มีงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ Thief (1981) กำ�กับโดย
ไมเคิล มานน์, Garden of Stone (1987) กำ�กับ
โดยฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา
ย่างเข้าช่วงทศวรรษ 1990s เจมส์ คานน์ งานเริ่มลดลง
ภาพยนตร์ที่ โดดเด่น อาทิ Misery (1990) หนังทริลเลอร์จากงาน
เขียนของสตีเฟน คิง For the Boys (1991) เขาแสดงเป็นนาย
ทหารเดินทางไปกล่อมขวัญเหล่าทหารในสมรภูมิแปซิฟิกและ
แอฟริกาเหนือ โดยมีเบ็ตต์ มิดเลอร์ แสดงเป็น
นักร้องหัวหน้าทีม จากนั้นหนังที่เจมส์ คานน์
แสดงไม่ โดดเด่นเท่าไรนัก เขาว่างงานอยู่หลาย
ปี ระยะหลังมักได้รับบทดาราประกอบเพราะอายุ
มาก ปี 2002 เจมส์ คานน์ เดินทางมาถ่ายทำ�
ภาพยนตร์เรื่อง City of Ghosts ที่กัมพูชา ภาย
ใต้การกำ�กับของแมต ดิลลอน และเป็นดารานำ�
ของเรื่อง หนังไม่ประสบความสำ�เร็จ เจมส์ คานน์
ยังแสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะย่างเข้า
วัยเลข 8 ก็ตาม
ชีวิตส่วนตัว เขาแต่งงานมาแล้วทั้งหมด
4 ครัง้ แยกทางกับภรรยาทุกคน สก็อตต์ คานน์
ลูกชายคนหนึ่งเป็นดาราภาพยนตร์ ส่วนตัว
เจมส์ คานน์ เป็นคนดื่มจัด บางครั้งเสพโคเคน
ด้วย เขาเคยเข้ารักษาในคลินิกสถานบำ�บัดหลาย
ครั้ง หลายคนอาจไม่รู้ว่าเขาฝึกศิลปะป้องกันตัว
คาราเต้ ได้เข็มขัดสายดำ�ดีกรี 6 ถึงแม้เขาจะมี
ปัญหาชีวิตส่วนตัว แต่เขาเป็นคนเก็บความรู้สึก
ยิ้มแย้ม ต้อนรับแฟนๆ ที่เข้าหาพูดคุยกับเขา
เสมอ เสียดายที่เขาเสียชีวิตเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาด้วยวัย 82 ปี
รูปถ่าย โปสเตอร์หนังที่เซ็นให้ผู้เขียนที่คานส์ ยังคงเก็บรักษาอยู่จน
ปัจจุบันนี้.
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ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
Email : dumrasfilm@Yahoo.com
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รังเกียจโดย จีอันคาโล เอสโปซิโต ส่วนแม่รับบทโดย
นีซี แนช สอบผ่านกับบทแม่ที่ใช้ลูกสานฝันที่จะเป็น
นักร้องเดี่ยวของตัวเอง
เพื่อนสาวคนสนิท จัสมิน รับบทโดย อเลย์ส
แชนนอน จำ�ลองมาจากเพื่อนสนิท ที่ว่ากันว่าเป็น
คนรักของวิทนีย์ โรบิน ครอว์ฟอร์ด ไม่มีฉากรัก แต่
ภาษากาย แววตา บทสนทนา ชัดเจนว่าเป็นคน
รัก เล่นกับเพศสภาพ การไม่ยอมรับเลสเบียนในยุค
70/80 ต้องปกปิดจากพ่อแม่และสังคม ที่น่าสนใจคือ
พฤติกรรมของบิวตี แผนปกปิดรสนิยมทางเพศของ
เธอ เพื่อภาพลักษณ์ของตัวเอง
บิวตี นางเอกของเรื่อง รับบทโดย เกรซี มารี
แบรดลีย์ ไม่ได้สวยจัด แต่ขึ้นกล้อง ซึ่งภาพจากฝีมือ
เบอนัว เดลโฮมเม ไม่เพียงจับภาพใบหน้าสวยของ
เธอ แต่ยังทำ�ให้เห็นพัฒนาการจากเด็กสาวหัวอ่อน
อยู่ในโอวาทพ่อ-แม่ เป็นนักร้องสาวที่มาดมั่น ที่
หมายจะไปให้ถึงฝันเป็นนักร้องคนดัง
บทหนังคงเหตุการณ์ส�ำ คัญในชีวิตวิทนีย์ ในที่นี้คือ บิวตี
อาทิ ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิท
การฟ้องของพ่อ
แต่ทน่ี า่ สนใจคือ ประเด็นทีว่ า่ ด้วย
กระบวนการปัน้ นักร้องของค่ายเพลง
แผนการปัน้ บิวตี/วิทนีย์ ทำ�ให้เรารูก้ ลยุทธ์การ
ปัน้ นักร้องผิวดำ� จากการปรับลุคส์ เสือ้ ผ้าหน้าผม เป็นไปตามการศึกษาเพื่อให้ถกู ใจกลุม่
เป้าหมายทัง้ ผิวดำ�-ผิวขาว ปรับสำ�เนียงการ
พูดให้เป็นคนมีการศึกษา สอนการรับมือกับนัก
ข่าว โดยเฉพาะเรื่องการตอบคำ�ถาม
ขาดไม่ได้ส�ำ หรับหนังที่ว่าด้วยนักร้อง
คือเพลง Gospel - Soul - R&B - Pop จาก
ยุค 70-80 หยิบต้นฉบับมาใช้ ด้วยลูกเล่น
มาแต่เสียงผ่านแผ่นเสียง มาทั้งภาพและ
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เสียงในรูปของการแสดงในรายการโทรทัศน์ มาแบบศึกษาผล
งานของดีวา เพื่อนำ�ปรับใช้สร้างสไตล์ของตัวเอง
แปลก บางคนบอกว่าเก๋กว่าหนังนักร้องเรื่องอื่นๆ คือ
การหลอกล่อให้เราอยากได้ยินเสียงร้องเพลงของบิวตี ทั้งที่มี
ฉากร้องเพลงในโบสถ์ ในห้องอัด แต่เราไม่ได้ยินเสียงของเธอ
ในโบสถ์ ใช้ช่วงประสานเสียง ได้ยินแต่เสียงนักร้องประสาน
เสียง ในห้องอัด เห็นภาพเห็นลีลาการร้องในการบันทึกเสียง
แต่ไม่ได้ยนิ เสียง เสียงที่ใช้ประกอบภาพคือการสนทนา จริงๆ
แล้วคือการอวย เสียงและการร้องเพลงทีถ่ งึ อารมณ์ความรูส้ กึ ของ
เธอ จากผูจ้ ดั การ โปรดิวเซอร์ ทีด่ ผู า่ นกระจกห้องบันทึกเสียง
การเข้าค่ายเพลงกระทบความสัมพันธ์ของเธอกับจัสมิน
คนรักอย่างไร และเสียงของเธอจะเป็นดังที่อวยกันไหม เป็น
ปริศนาที่คุณๆ ต้องไปหาคำ�ตอบ
แต่ภาพรวม Beauty ตอกย้ำ�ความจริงที่ว่า เส้นทางสู่
ดวงดาว มิได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ.

รัชชพร เหล่าวานิช
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ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนู

จะได้ต้องผ่านเรื่องร้าย
ก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ
ดีแล้วร้าย
มฤตยู เป็นเจ้าของ
ภัยอาเพศ เพราะ คาด
หมายผลได้ยาก ที่เกิดผิด
ปกติ ตามคำ�กล่าวที่ว่า
ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู
มฤตยู เป็นเจ้าของ
การปฏิวัติและนักปฏิวัติ
เพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆ
แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้าง
สิ่งใหม่เสมอ
มฤตยู เป็นเจ้าของ
สายฟ้า แบบสว่างวาบ
เข้ามาในสมอง คล้ายๆ
เซอร์ ไอแซก นิวตัน เห็น
แอบเปิลหล่นจากต้น
แล้วตั้งคำ�ถามว่าทำ�ไม
แอบเปิลไม่ลอยขึ้น แล้ว
พบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่ง
สายฟ้าสร้างความพินาศ
ได้ แต่หลังจากนั้นจะ
ทำ�ให้เกิดวิวัฒนาการสิ่ง
ใหม่มาแทน
มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ
ภาพลัคนาสถิตราศีธนูและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต
มฤตยูจร (0) เดินอยู่ ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหา
ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำ�เลิศ ล้ำ�สมัย เก่งในการ
2565-18 กรกฎาคม 2572
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้
สรุป-เจ็ดปีต่อไปนี้พวกท่านมักจะสุขภาพทรุดโทรมเป็น
ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำ�ไป
ระยะ หรือลูกน้อง-คนใช้-ผู้ ใต้บังคับบัญชา-บริวารทั้งหลาย
2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจาก
เหล่านั้นก่อกวนหรือสร้างปัญหาให้เป็นระยะๆ ที่สามารถจะ
เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ของเหล่าบริวารลูกน้อง-คนใช้ หรือมีหนี้ มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก
เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น
แปลกๆ เกินคาดคิดที่จะเป็นได้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมี โอกาส
1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ
0 เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว
ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี
จัด อยู่ ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ
3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนา
ที่ ให้ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่า

แมสมัหคมอ
รเลน
ฟองสนาน จามรจันทร

สถิตราศีธนูเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ
ตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 มาแล้ว พวกเจอการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กๆ ในดูแล หรือไม่ก็
เปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องความรัก-คนรัก หรือการแสวงหา-ทำ�
กิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากที่คุ้นเคย หรือ
ลงทุนเสี่ยงโชคได้มากหรือเสียมาก
แล้วปรากฏการณ์นี้จะจบลงตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565
เป็นต้นไป ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องเหล่านี้อีก ขนาดจะ
ย่อมลงมา
4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านทีล่ คั นาสถิต
ราศีธนูระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572
ในบรรดาเรื่องร้าย-ดีที่จะเกิดได้ตลอดนั้น ตลอดระยะ
เวลาเจ็ดปีนี้ ปรากฏการณ์ที่จะโดดเด่นมากแบบแปลกประหลาด
อาเพศ หรือเกิดเองแบบไม่คาดฝัน คือ พวกท่านมักจะสุขภาพ
ทรุดโทรมเป็นระยะ หรือลูกน้อง-คนใช้-ผู้ ใต้บังคับบัญชาบริวารทั้งหลายเหล่านั้นก่อกวนหรือสร้างปัญหาให้เป็นระยะๆ
ที่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ของเหล่าบริวาร หรือมีหนี้
แปลกๆ เกินคาดคิดที่จะเป็นได้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้
5.ตัวอย่างที่พอจะใช้เป็นแนวทางได้ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพ เช่น โรคทยอยมา เริ่มจะต้องกินยาไขมัน ความดัน หรือ
เริ่มป่วยเกี่ยวกับเส้นประสาท หรือสุขภาพจิตทรุดโทรม เพราะ
เครียดกระทบถึงสุขภาพกายหรือผ่าตัดใหญ่ในชีวิต แต่ใช้สิทธิ
บัตรทองจ่ายน้อยเหลือเชื่อ หรือมีวาสนาได้ร่วมปฏิวัติระบบ
รักษาพยาบาลของสังคม หรือเริ่มกระบวนการรักษาและสู้กับ
มะเร็ง ที่ผลตามมาคือสุขภาพทรุดโทรม หรือโรคเก่าที่เคยเป็นมา
นานกลับมาแบบไม่รู้ตัว เพราะลืมไปแล้วว่าเคยป่วยด้วยโรคนี้ ที่
แปลกมากคือนกจิกตา ฯลฯ
ญาติเอาที่มรดกค้ำ�ประกันหนี้ ต้องไปไถ่ออกมา หรือเป็น
หนี้เก็งกำ�ไรคอนโดฯ จนสภาพคล่องมีปัญหา หรือได้ค้ำ�ประกัน

หนี้ให้ลูกหลานก้อนมหึมา ชนิดเกินคาดฝันว่าจะเป็นหนี้ ได้ เช่น
หนี้ กยศ.-ทุนซึ่งเป็นหนี้ดี หรือใช้หนี้พนันให้ลูก หรือได้หนี้บัตร
เครดิตมหึมาจากคู่ครองที่จากไป หรือได้รีไฟแนนซ์หรือปรับ
โครงสร้างหนี้ผ่อนน้อยลง หรือแก้หนี้ให้ครอบครัว หรือขาย
สมบัติเคลียร์หนี้หลังเกษียณ หรือส่งประกันชีวิตในชื่อคนอื่น
ถูกยึดไปหมด หรือได้เป็นเจ้าหนี้ทั้งๆ ที่ ไม่อยากเป็น หรือเป็น
ระยะหนี้กำ�ลังจะหมด ขณะที่บางคนเริ่มก่อหนี้ หรือบางคนหมด
หนี้บา้ น กระโดดไปซื้อรถเป็นหนี้ต่อ หรือให้คนยืมเงินไม่ได้คืน
กลายเป็นเจ้าหนี้จำ�เป็น หรือเป็นหนี้เพราะซื้อบ้านด้วยแยกกับ
กับคู่ครอง เป็นต้น
รักษาหมา (บริวารทั้งตัวใหญ่-เล็ก) หมดไปหลายแสน
หรือญาติที่เป็นบริวารหรือคนรอบข้างป่วยต้องเสียเงินรักษาสูง
มาก หรือต้องดูแลลูกน้องจนเจ้าชะตาเดือดร้อนเอง หรือลูกน้อง
ป่วยลาออก หรือเปลี่ยนลูกน้องบ่อยมาก หรือเหนื่อยมากกับลูก
น้องที่พูดกันไม่รู้เรื่อง หรือมีเหตุให้ลูกน้องที่เคยมีหายไปหมด
หรือไม่เคยมีลูกน้อง ก็มีจังหวะที่มีมาให้บริหารลูกน้องมากมาย
หลายคน หรือรับภาระคนป่วยมาดูแล หรือเปลี่ยนยุคใหม่ของแม่
บ้าน จากเดิมหาเองเปลี่ยนมาเป็นหาจากศูนย์บริการแทน
6.วิธีการรับมือกับมฤตยู ต้องกล้าปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลง
ใหญ่ และใช้วิธีการเด็ดขาด-ล้ำ�เลิศ-คิดไม่ถึง
หากเป็นเรื่องสุขภาพก็ไม่ควรเลี้ยงไข้ แต่ควรใช้วิธีการเด็ด
ขาดรับมือ เพราะในที่สุดมฤตยูจะบีบให้ต้องลงมือทำ�อยู่ดี เช่น
ตัวอย่างที่เลี้ยงริดสีดวงทวารมาตลอดชีวิต คิดว่าไม่เป็นอะไร
มาก แต่พอมฤตยูมาเยือน (เข้าภพที่หาก-อริ) เกิดเลือดออกเจ็บ
ปวดมาก ต้องผ่าตัด ก่อนผ่าก็เจ็บปวดทรมาน ผ่าเสร็จก็ทรมาน
อยู่เกือบครึ่งเดือน หลังจากนั้นคุณภาพของชีวิตดีขึ้นกว่าตอน
เลี้ยงไข้มากมาย
เรื่องหนี้สินมีหนึ่งรายเป็นทุกข์ เพราะติดหนี้การพนันมาก
โข แต่พอมฤตยูมาเยือนเกิดสว่างวาบว่าอยากตั้งตัวได้ตอนอายุ
สี่สิบแปด และหยุดทำ�งาน ให้เงินทำ�งานแทนเหมือนโรเบิร์ต คิ
โยซากิ คนเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก ตัดสินใจแก้หนี้แบบเด็ด
ขาด ไปคุยกับสถาบันการเงินว่ามีเงินก้อนให้ ถ้าไม่รับและยอม
ถูกฟ้องและล้มละลาย ผลคือสถาบันการเงินยอมรับเงินก้อนไป
เลิกหนี้ต่อไป
ส่วนบริวารหรือลูกน้อง หรือคนใช้นั้น ขอให้ถือว่าจะเป็น
หน้าใหม่ของชีวิตในเรื่องเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิด
เป็นระยะๆ อย่างคาดไม่ถึง
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อถึงกรกฎาคม 2572 พวกท่าน
ยืนอยู่หน้าบ้านจะถามตัวเองว่าสุขภาพอนามัย-หนี้สิน-ลูกน้อง
หรือคนใช้ หรือบริวารของพวกท่านมาถึงจุดนั้นได้อย่างไร.
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ปดาห์นจ้ี ะพาไปชิมกันทีร่ า้ น
“ครัวรินคำ�” ตั้งอยู่ในซอย
รามอินทรา 14 หรือซอย
มัยลาภ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ฟังชื่อร้านเหมือนขายอาหาร
ทางภาคเหนือ แต่รา้ นครัวรินคำ�มี
อาหารหลากหลายสไตล์ ให้ลม้ิ ลอง โดย
มีคณ
ุ บุญชัย ลิม้ ศรีอนันต์ เป็นเจ้าของ
ร้าน เปิดขายมานาน 15 ปี คุณบุญชัยมี
ประสบการณ์และเชีย่ วชาญด้านอาหาร
โดยตรง ก่อนจะเปิดร้านก็รบั เหมา
ทำ�ครัวตามสถานบันเทิงมากว่า 10 ปี
และจะคิดค้นเมนูใหม่ๆ เข้ามาอยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะอาหารเหนือจะประยุกต์ ให้มี
รสชาติทค่ี นทุกภาคกินได้
ขอแนะนำ�เมนู “ขนมจีนน้ำ�

เงี้ยว” จุดเด่นความอร่อยคือ มีรสชาติเข้ม
ข้นจัดจ้านมากกว่าน้ำ�เงี้ยวทางเหนือที่ยัง
ไม่ค่อยเผ็ดมากนัก แต่ของร้านนี้ต้องบอก
ว่าเผ็ดอร่อย กินแล้วเหงื่อซึมนิดๆ น้ำ�

เงี้ยวคือน้ำ�แกงรสชาติเค็มเผ็ด มีรสเปรี้ยว เป็นงิ้วชนิดดอกแดงตากแห้งใส่ลงไป
จากมะเขือเทศ สำ�หรับใส่ขนมจีนหรือเส้น
นอกจากนี้ ครัวรินคำ�ยังมีเมนู
ก๋วยเตี๋ยว เช่นเดียวกับขนมจีนน้ำ�ยา ส่วน อร่อยๆ อีกมากมาย เช่น ไก่ทอดตะไคร้
การปรุงน้ำ�เงี้ยวนั้นใช้เกสรดอกงิ้วป่า ซึ่ง กรอบ ปลากะพงทอดน้ำ�ปลาเสิร์ฟพร้อม

น้ำ�ยำ�รสแซ่บ และแกงป่าไก่บา้ น เป็นต้น
ครัวรินคำ�เป็นร้านอาหาร เปิดให้ลูกค้า
ได้มาร้องเพลงเก่า เต้นลีลาศ มี โซนห้อง
แอร์และด้านนอก ลูกค้ากลุ่มผู้ ใหญ่ชอบ

มานั่งฟังเพลงและรับประทานอาหาร
ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไป สอบถาม
รายละเอียดและสถานที่ตั้งเพิ่มเติม
โทร.06-4492-4266.
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กลยุทธ์ 3 แกนไม้เด็ดฟื้นประเทศ
ธนาคารโอนเงินผิดพลาดเงินไปเข้าบัญชีผู้อื่น

เจ้าของบัญชีมีความผิดหรือไม่

อั

นดับแรกจะผิดหรือถูกเราจะต้องมาศึกษาหลัก
กฎหมายกันก่อนนะครับ ว่ามีหลักกฎหมาย
ใดบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องของเรา
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ ยักยอกทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒ บัญญัติ
ว่า
“ผู้ ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือผู้
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของ
ตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำ�ความผิด
ฐานยักยอกต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (วรรคแรก) คือ
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกอยู่ ในความครอบครองของ
ผู้กระทำ�ความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้ โดยสำ�คัญผิด
ไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำ�
ความผิดเก็บได้ ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่ง
หนึ่ง” (วรรคสอง) คือ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดย
สำ�คัญผิด”
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้น สำ�คัญอยู่ที่คำ�
ว่า ครอบครองทรัพย์ จะผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่
ดูว่า มีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นด้วยการเบียดบัง
เพื่อเอาทรัพย์นั้นหรือเปล่า ถ้ามีลักษณะพฤติการณ์
อย่างนี้ถือว่าเข้าความหมายของคำ�ว่าครอบครอง
ทรัพย์แล้ว คือพูดง่ายๆ เลยว่าทรัพย์นั้นอยู่ในความ
ครอบครองของผู้กระทำ�ผิดแล้วหรือไม่ ถ้าอยู่ในความ
ครอบครองแล้วก็ผิด หลักประการต่อมาเมื่อทรัพย์
อยู่ในความครอบครองแล้วและเบียดบังไปโดยทุจริต
ครบองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์เลยครับ
เช่น นายวิโรจน์เป็นหนี้นายภูมิพัฒน์มอบเงินจำ�นวน
๑๐,๐๐๐ บาท จะมีลักษณะคล้ายกับความผิดฐาน
ลักทรัพย์
แต่แม้ ในปัจจุบันนี้จะอยู่ ในยุคเทคโนโลยีทันสมัย
ถึงอย่างไรความผิดพลาดก็ย่อมต้องเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น
บนโลกใบกลมๆ ใบนี้ จึงทำ�ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก
แล้ว เรื่องมีอยู่ว่า มีพนักงานธนาคารของธนาคารแห่ง
หนึ่งได้ทำ�หน้าที่ ไปตามที่ที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด วัน
หนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้ เมื่อขณะที่ตนทำ�งานอยู่ได้
ทำ�หน้าที่รับฝากเงินจากสาขาของบริษัท ร่ำ�รวย จำ�กัด
เพื่อทำ�การโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์
ของบริษัท ร่ำ�รวย จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ แต่เรื่องผิด
พลาดก็เกิดขึ้น เมื่อพนักงานของธนาคารได้ทำ�การป้อน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในการรับฝากเงินเข้าไปในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ของนายส้มหล่นผิดพลาด ทำ�ให้
ยอดเงินของนายส้มหล่นมีมากขึ้น ซึ่งนายส้มหล่นเองก็
ทราบว่า ความจริงแล้วตนเองมียอดเงินคงเหลือในบัญชี
ที่เป็นจริงจำ�นวนเท่าใด นายส้มหล่นเองก็ทราบว่าเงิน
ที่เพิ่มขึ้นนั้นคงอาจเกิดจากการผิดพลาดอย่างใดอย่าง

จากแถลงการณ์ กลยุทธ์ 3 แกน สร้างอนาคต อีกไม้เด็ดของ
รัฐบาล บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะเป็นกลยุทธ์ภาพใหญ่ เพื่อใช้เป็นกลไก
สำ�คัญในการพาประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปากท้อง และ
ปัญหาความยากจน ที่เกิดขึ้นภายหลังเจอผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิษจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
โดยเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์กเ็ พื่อต้องการเดินหน้าประเทศ
ที่ในช่วงนี้กำ�ลังจะกลับเข้าสู่ภาวะการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับปกติ ให้
ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปาก หลุดพ้นจากปัญหาปากท้องทีส่ ะสมมานาน
กว่า 2 ปีจากหลายวิกฤต ด้วยการวางกลยุทธ์ 3 แกน ซึง่ ประกอบด้วย
แกนที่ 1 ขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญของ
ประเทศครั้งใหญ่อย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้แก่ โครงการสร้าง
ทางรถไฟ ถนน สนามบิน และท่าเรือ โครงการที่ต้องใช้เวลาก่อสร้าง
ยาวนานหลายปี และตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเป็นเหมือน
การต่อจิกซอว์ภาพใหญ่ เมื่อโครงการต่างๆ เหล่านั้นเชื่อมต่อกันจะเป็น
เหมือนสะพานเชื่อม เป็นเครื่องมือให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสที่จะสร้างความ
มั่งคั่งให้ตัวเอง
แกนที่ 2 ผลักดันภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน

พล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชา
ยนต์ ไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่หลุดออกจาก
เมืองไทยไปอยู่ในประเทศอื่น ต้องทำ�ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งหนึ่งของโลกให้ ได้ เพราะจะช่วยดึงเงินมหาศาล
ให้ ไหลเข้าประเทศ ทั้งนี้จะต้องล็อกผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกให้อยู่ใน
ประเทศไทย และต้องช่วยให้เรื่องต่างๆ ง่ายขึ้นในการที่จะลงทุนเพิ่ม
และขยายธุรกิจ หากทำ�สำ�เร็จเส้นทางนี้จะเป็นรากฐานสำ�คัญที่เกื้อหนุน
หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมต่างๆ และประเทศไทยให้มั่งคั่งต่อไปได้อีกเป็น
20-30 ปีข้างหน้า โดยในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้ จะต้องเดินหน้าเพื่อ
ให้ ได้ข้อสรุปกับผู้ผลิตยานยนต์อีกหลายบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์จะตั้ง
โรงงานผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทย
และ แกนที่ 3 พลิกโฉมภาคการธนาคาร ให้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือ
ประชาชนที่มากขึ้น ด้วยการนำ�เทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยมาใช้ ในการทำ�งาน
ของธนาคาร เพื่อช่วยทุกคนให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองได้
อย่างยั่งยืน ช่วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ฉลาดและมีหัวการค้า คนที่พร้อมที่
จะสร้างธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจดีๆ แห่งอนาคต ส่งเสริมและทำ�ให้สามารถเข้า
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ถึงเงินกู้ ได้ง่ายขึ้น
ซึ่งจาก 3 แกนข้างต้น เป็นการเดินงานต่อเนื่องจากที่รัฐบาลได้ทำ�
ไว้ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบางอย่างสำ�เร็จแล้ว และบางอย่างใกล้จะสำ�เร็จ
เต็มที่ เช่น แกนที่ 1 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ผ่านมารัฐบาล
เดินหน้าในหลายโครงการ ทั้งการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รถไฟทาง
คู่ รถไฟความเร็วสูง การเปิดประมูลและให้บริการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ
ที่คนไทยใช้ ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงข่ายถนน การสร้างมอเตอร์เวย์
การพัฒนาท่าเรือ รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การรองรับผู้ โดยสารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการขับ
เคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก เป็นต้น
ส่วนแกนที่ 2 ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้านัน้ เป็น
นโยบายทีร่ ฐั บาลเดินมาแล้วเช่นกัน คือตัง้ เป้าการผลิต “ZEV” หรือรถยนต์
ทีป่ ล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) ให้ได้อย่างน้อย 30%
ของการผลิตยานยนต์ทง้ั หมดใน พ.ศ.2573 เพื่อก้าวเข้าสูส่ งั คมคาร์บอน
ต่�ำ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า รวมทัง้ ชิน้
ส่วนต่างๆ (EV Hub) ทีส่ �ำ คัญแห่งหนึง่ ของภูมภิ าคและของโลก พร้อมจัด
ตัง้ “คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งชาติ” และได้บรรจุแผนการ
พัฒนา EV ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 และในระหว่างนีย้ งั ได้เร่งรัดให้มมี าตรการสนับสนุนทีจ่ ะมีผล
บังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้น
และสำ�หรับผลลัพธ์ของกลยุทธ์ 3 แกนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ระบุ
ว่า “จะสามารถสร้างความมั่งคั่งและรุ่งเรืองได้ ในแบบที่กระจายไปที
เดียวทั่วไปทั้งหมด และคือหนทางเดียวที่สามารถเอาชนะปัญหาปาก
ท้องได้ ถ้าทุกอย่างเหล่านี้เชื่อมถึงกัน ความมั่งคั่งรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้น ทั้ง
อุตสาหกรรมใหญ่ต่างๆ เกื้อหนุนไปสู่ผู้ประกอบการเล็กๆ ถ้าธนาคาร
ต่างๆ ช่วยเป็นพลังให้คนทั่วไป ทั้งในระดับรากหญ้าและผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ๆ นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
และจากนี้ ไปก็เป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องเดินกลยุทธ์ 3 แกน
นี้ ที่เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วให้สำ�เร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวผล
ประโยชน์ที่จะได้รับไปสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ก่อนจะถึงวันครบวาระ
การทำ�งานของรัฐบาล.

เจาะเหตุผลซื้อ LAAB
กว่า 3 ปีที่ ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายไปทั่ว
โลก ปัจจุบันแม้ว่าความรุนแรงและการแพร่ระบาดจะลดน้อยลง แต่
วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงพัฒนาตัวยารักษาและป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความรุนแรงจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ
โดยเฉพาะ BA.4 และ BA.5 ที่ทางการแพทย์กำ�ลังเฝ้าระวังอย่างใกล้
ชิด อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลง
นามสัญญาจัดหาแอนติบอดีสำ�เร็จรูป (LAAB) กับแอสตร้าเซนเนก้า
จำ�นวน 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 ล้านบาท ทำ�ให้หลาย
คนสงสัยว่า LAAB คืออะไร มีไว้ทำ�อะไร เหมาะกับใคร ใช้งานอย่างไร
รวมไปถึงมีความสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ และออก
ฤทธิ์ยาวนานแค่ไหน
LAAB ย่อมาจาก Long-acting Antibody หรือ ยาแอนติบอดี

3

4

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
ออกฤทธิ์ยาวแบบผสม เป็นแอนติบอดีสำ�เร็จรูปที่สามารถจัดการกับเชื้อ
โรคได้ทันที ต่างจากวัคซีนที่ต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี ที่
ต้องใช้หลายขัน้ ตอนในการป้องกันโรค โดย LAAB ใช้เพื่อการป้องกันก่อน
การสัมผัสเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ซึง่ สามารถลบล้างฤทธิเ์ ชือ้ ไวรัสสาย
พันธุย์ อ่ ยโอมิครอน BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4 และ BA.5 ได้ รวม
ไปถึงยังสามารถลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ โควิด-19 แบบมีอาการได้
สำ�หรับการใช้งาน LAAB เป็นยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพก
ทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 150 มิลลิกรัม โดยมีผลวิจัยสนับสนุนว่าการฉีดยา
ครั้งเดียวสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้อย่าง
น้อย 6 เดือน ทัังนี้สามารถใช้ ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (น้ำ�หนักตัว
มากกว่า 40 กิโลกรัม) โดยกลุ่มที่เหมาะสำ�หรับฉีดตัวยาดังกล่าว คือ 1.
กลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2.กลุ่มที่ ไม่สามารถรับวัคซีนได้ 3.กลุ่มที่ตอบ
สนองต่อวัคซีนต่ำ� เช่น กลุ่มมะเร็ง ไตวาย ไตเสื่อมต้องฟอกเลือด และ
ผู้ป่วยที่ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 4.กลุ่มที่ ได้รับยากดภูมิ สรุปแล้ว
สามารถใช้ ได้ ในกลุ่มที่มีปัญหา หรือมีข้อจำ�กัดในการรับวัคซีน
สำ�หรับผลข้างเคียงหลังจากได้รบั ยา ส่วนใหญ่จะมีอาการปวด
บวมแดงร้อนในบริเวณทีฉ่ ดี ซึง่ เป็นผลข้างเคียงที่ไม่คอ่ ยรุนแรง ส่วนมาก
มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและสามารถหายได้เอง โดยตัวยาดังกล่าว
ไม่มกี ารระบุถงึ ปัญหาด้านความปลอดภัยในปัจจุบนั LAAB ได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนในหลายประเทศทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร รวมถึงสหภาพยุโรป และอีกกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก
สำ�หรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด-19
สำ�หรับการกระจายยา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค ได้ระบุถึงเรื่องนี้ ไว้ว่า จะเชิญโรงเรียนแพทย์มาหารือว่าจะ
ใช้ ในกลุ่มไหน ซึ่งเดิมในการศึกษาใช้ ในกลุ่มที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอก
ไตว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่ทางผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนแพทย์
มาหารือก็อยากเพิ่มกลุ่มปลูกถ่ายอวัยวะ หลังจากกำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย
แล้วก็เชิญสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาหารือว่า
แต่ละจังหวัดมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเท่าไหร่ ซึ่ง สปสช.มีข้อมูลอยู่แล้วก็
จะกระจายตามสัดส่วนลงไป ส่วนผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่เพิ่มเข้ามาจะขอข้อมูล
เพิ่มเติมด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาล
ใหญ่ๆ ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ก็จะเหมือนวัคซีนโควิด
ที่ส่งไปที่จังหวัด เพื่อให้ ไปกระจายต่อตามจำ�นวนผู้ป่วยที่มีในข้อมูลของ
สปสช. ส่วนโรงเรียนแพทย์จะเน้นการศึกษาวิจัยมากกว่า จะได้ดูกลุ่มเป้า
หมายที่ชัดเจนขึ้นและได้ประโยชน์ด้วย ซึ่งยานี้ยังใหม่ ความรู้การนำ�มา
ใช้ ในประเทศยังมีน้อย
แต่ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับเพราะ อย.ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่
จะใช้ ในกลุ่มเป้าหมายไหนให้เหมาะสมยังต้องศึกษากันต่อไป.

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาวัย ๘๔ ‘ใบมีดโกนอาบน้ำ�ผึ้ง’

เจาะกลางใจ ‘๙๐ ปีรัฐสภา การเดินทางและความหวัง’
ถ้

หนึ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะตนเองไม่ได้ ให้ผู้ ใดโอน
เงินเข้ามาในบัญชีของตนเลย และเงินดังกล่าวตนก็ไม่
ได้ทำ�มาหาได้ขึ้นมาแต่อย่างใด แล้วเงินมันงอกเงยขึ้น
มาได้อย่างไร อย่างนี้ส้มหล่นสมชื่อไหมครับ เมื่อสงสัย
แต่กลับเพิกเฉยหรือเพราะถือว่าส้มหล่นจริงก็ไม่ทราบ
แทนที่จะสอบถามธนาคารดังกล่าว แต่เปล่าเลยกลับ
ถอนเงินจำ�นวนที่ โอนเข้าผิดพลาดนั้นไปใช้จ่ายอย่าง
สบายใจ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สุจริตเพราะว่าตนเองรู้อยู่
เต็มอก รู้อยู่เต็มใจว่าเงินจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นมาดังกล่าวนั้น
ไม่ใช่เงินของตนเอง เมื่อนายส้มหล่นถอนเงินจำ�นวนดัง
กล่าวออกไปใช้แล้ว กฎหมายเขาถือว่าพฤติการณ์ดัง
กล่าวเห็นได้ว่าธนาคารได้มอบเงินจำ�นวนดังกล่าวให้แก่
นายส้มหล่นแล้ว ถือได้ว่าเงินจำ�นวนนั้นได้ตกมาอยู่ใน
ความครอบครองของนายส้มหล่น เพราะว่าธนาคาร
สำ�คัญผิดได้ส่งมอบเงินให้แก่นายส้มหล่นไป กรณีเช่น
นี้ กฎหมายเขาก็วางหลักไว้ว่า ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมา
อยู่ ในความครอบครองของผู้กระทำ�ผิดเพราะผู้อื่นส่ง
มอบให้ โดยสำ�คัญผิดไปด้วยประการใด เขาบอกว่า
กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์เช่นกัน ดัง
นั้น นายส้มหล่นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานยักยอกทรัพย์ ส้มเลยหล่นมาลูกใหญ่เลยนะ
ครับ
ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ควรที่จะ
ตรวจสอบนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเรา อะไรมัน
ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำ�.

าคนไทยไม่ได้มี โอกาสฟังชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปาฐกถา “๙๐ ปี
รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ที่ล้ำ�ลึกและชาญฉลาด
อย่างมีชั้นเชิง ทุกถ้อยคำ�สะกดผู้ฟังสะท้อนบทเรียนประวัติศาสตร์
ทางการเมือง ด้วยมุมมองนักการเมืองน้ำ�ดีที่มีประสบการณ์บนเวที
การเมืองมาแล้ว ๕๓ ปี คงต้องขวนขวายไปหาฟังกันหรืออ่านจาก
นสพ.ไทยโพสต์ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ ของ
เมืองไทย (๒ สมัย) วัย ๘๔ กะรัต สื่อมวลชนตั้งฉายานาม ใบมีดโกน
อาบน้ำ�ผึ้ง ด้วยเหตุผลที่ว่ากล้าวิจารณ์ตรงไปตรงมา กล้าพูดในสิ่ง
ที่คนอื่นไม่กล้าพูดด้วยถ้อยคำ�ที่สุภาพ ท่านเกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๔๘๑ (ปีขาล) ที่จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำ�นวน ๙ คนของ
พ่อนิยมกับแม่ถ้วน หลีกภัย มีชื่อเล่นว่า เอียด สมรสกับ ภักดิพร
สุจริตกุล มีบุตรชาย ๑ คน สุรบถ (ปลื้ม) หลีกภัย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “๙๐ ปี
รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ที่บริเวณรอบสระน้ำ�โซนกลาง
ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา พร้อมกับการบรรยายพิเศษเรื่อง ๙๐ ปีรัฐสภา
การเดินทางและความหวัง โดยมีพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับ และมีคณะทูตานุทูตจากประเทศ
ต่างๆ ตัวแทน ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ และสมาชิกวุฒิสภา ผู้
บริหารตลอดจนบุคลากรของรัฐสภาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มีการออกร้าน
จำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้าจากเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่
อาคารรัฐสภาถึงวันที่ ๘ ก.ค.
จุดเริม่ ต้นของรัฐสภาไทยทีพ่ ระทีน่ ง่ั อนันตสมาคม “ผมเป็น
ส.ส.คนเดียวทีเ่ หลืออยูท่ เ่ี คยทำ�งานในพระทีน่ ง่ั อนันตสมาคม จากนัน้
ย้ายมาทีอ่ าคารรัฐสภาบริเวณถนนอูท่ องใน มาถึงอาคารรัฐสภาหลัง
ใหม่มลู ค่าก่อสร้างหลายหมื่นล้านบาท ย่านสีแ่ ยกเกียกกาย ทีน่ จ่ี ะเป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของคนทัว่ โลกเข้ามาดูความสวยงามเป็นทีป่ ระจักษ์
ว่ารัฐสภาของเมืองไทยแตกต่างจากรัฐสภาซึง่ ไม่เหมือนทีอ่ นื่ ใดในโลก
เป็นสัปปายะสภาสถาน มีการประกาศประกวดราคาแข่งขันกันใน
สมัยทีศ่ าสตราจารย์พเิ ศษ ประสพสุข บุญเดช เป็นประธานวุฒสิ ภา
บริษทั แปลน อาร์คเี ต็กของธีรพล นิยม ได้รบั การคัดเลือกเมื่อวัน

ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ต่อมาพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑๐
ขณะทรงดำ�รงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ แทน
พระองค์รชั กาลที่ ๙ มาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อ
ก่อสร้าง บริษทั ซิโน-ไทยฯ คอนสตรัคชัน่ เป็นผูก้ อ่ สร้างอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่ยา่ นเกียกกาย ขณะนีม้ กี ารตัง้ คณะทำ�งานเพื่อรองรับสถานการณ์นกั
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาเยีย่ มชมอาคารรัฐสภากันเป็นจำ�นวนมาก
ปี ๒๕๒๙ เมื่อ ๓๒ ปีกอ่ น ผมเป็นประธานสภา ผมไปดูงานกับรอง
นายกฯ คุณบูญชู โรจนเสถียร ในกลุม่ ประเทศยุโรป สมัยนัน้ บ้านเรายังไม่มี
ผูช้ ว่ ย ส.ส. แต่ ส.ส.ยุโรปมีผชู้ ว่ ย ส.ส. ๑ คนดูแล ส.ส. ๒ คน จากนัน้ เราก็
นำ�ระบบสหรัฐฯ มาใช้ มีผชู้ ว่ ย ส.ส. ผูช้ �ำ นาญการ มีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ชัดเจนเรื่องสิทธิของ ส.ส. มีขอ้ ครหาทีต่ ง้ั ญาติพน่ี อ้ งของ ส.ส., ส.ว. สิง่ ที่
เพิม่ ขึน้ ก็ดงึ เงินช่วยอดีตนักการเมือง ส.ส., สว. เมื่อมีการยึดอำ�นาจ ลดเงิน
ช่วยเหลืออดีต ส.ส.มีเรื่องร้องเรียนกันอยู่ เราไม่มกี ารเลือกตัง้ เป็นเวลา ๕
ปี ต่อมา ส.ส.ขอขึน้ เงินเดือนตัวเอง เป็นเรื่องทีค่ นทัว่ ไปรับไม่ได้ ขอให้มกี าร
แก้ไขในสมัยหน้า เหมือนกับกรณีท่ี ส.ส.ได้รบั เงินบำ�นาญ
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เกี่ยวกับตำ�แหน่ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ด้วย กม.รัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๓๔ แต่เดิมนั้นศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตประธานวุฒิสภา แต่ในงาน ๑๐๐ ปีความ
สัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น เขาเชิญผมเข้าร่วมงานเพราะผมเป็น ส.ส.ที่มาจาก
การเลือกตั้ง ด้วยระบบการเลือกตั้งของไทยแต่เดิมนั้นไม่มี ๒ สภา ตั้งแต่
ปี ๒๔๗๕ เริ่มใช้ กม.รัฐธรรมนูญ มีสภาเดียวแต่มีสมาชิก ๒ ประเภท
กำ�นัน ผู้ ใหญ่บ้านเลือกผู้แทน อีกประเภทหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่ง
ตั้งจนกว่าคนไทยจะมีการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงประธานสภาเป็น
ประธานรัฐสภา ลงเอยไม่น่าจะมีประเด็นใดที่จะเป็นข้อโต้เถียงกันอีก
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส.
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๑๗ มีการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตทางการเมือง
จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มีการเลือกตั้งในปี ๒๕๓๕ ถึง ๒ ครั้ง เกิด
ความไม่เรียบร้อย นายกฯ ต้องเป็น ส.ส.และมาจากการเลือกตั้ง เป็นข้อ
ผูกพันที่นักการเมืองโยงใยกับชาวบ้าน ๙๐ ปีเป็นประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับ
การเมือง เกิดความไม่แน่นอนในหลายเรื่อง รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ก่อให้
เกิดองค์กรอิสระ เป็นกระบวนการให้สิทธิควบอำ�นาจบริหารจัดการ คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปลี่ยนจากหน่วยงานการเลือกตั้ง กระทรวง
มหาดไทย มาเป็นหน่วยงาน กกต. เพราะถ้า รมต.มหาดไทยเป็นคนของ
พรรคการเมืองหนึ่ง มี โอกาสที่จะไปล้ำ�เส้นอีกพรรคการเมืองหนึ่งได้
ป.ป.ช.เป็นองค์กรใหญ่ เกิดขึ้นเพราะ กม.รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐
แนวโน้มควรจะไปได้ดี แต่มีปัญหาการเมืองเข้าไปแทรกแซง บางเรื่อง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย รองประธานร่างรัฐธรรมนูญเคยเชิญ
ผมเข้าพบเป็นการส่วนตัว ถามถึงเรื่องข้อคิด อย่ามองข้อบกพร่อง
ของ กม.รัฐธรรมนูญไปทั้งหมด แต่ขอให้มองถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้
กม.รัฐธรรมนูญ ผมทำ�งานกับท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธาน

รัฐสภาเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผมให้ความเคารพท่าน
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ออกมามีผลบังคับใช้เรื่องที่
สำ�คัญในชีวติ จริง งานการเมืองถ้าเรามองอย่างตรงไปตรงมา หลายครัง้
เกิดวิกฤตนัน้ มาจากพฤติกรรมของตัวบุคคลเป็นข้อสรุป กม.ทีด่ จี �ำ เป็นต้อง
กำ�หนดโครงสร้างบ้านเมือง ต้องประกอบด้วยการปกครองทีด่ ี ปกครอง
โดยราชาแห่งปราชญ์ นักปราชญ์ โบราณบอกว่า การปกครองทีด่ ดี ว้ ยการ
ยึดหลักกฎหมาย จึงเป็นทีม่ าของหลักกฎหมาย Rule of Law ในชีวติ จริง
ของเรา เมื่อเราทำ�งานด้วยตัวเอง ไม่ใช่คดิ เพียงว่า กม.ดีพอแล้ว
กม.รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ใครคิดอย่างไรตราบใดที่ผู้บริหารใช้
วิธีการบริหารเลือกการปฏิบัติ จนกลายเป็นปัญหาวิกฤตจนถึงปัจจุบัน
นี้ ปัญหาของภาคใต้มีปัญหาการฆ่ากันทุกสัปดาห์ จนกระทั่งถึงวัน
นี้องคมนตรีไปเยี่ยมผู้ประสบปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
การนำ�สิ่งของไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่ โรงพยาบาล ที่บ้านพัก เราในฐานะ
นักการเมืองก็เข้าไปร่วมพิธีในงานศพ มีการทราบข่าวว่าผู้พิพากษา
ย้ายจากภาคเหนือภาคอีสานเข้าไปทำ�งานใน ๔ จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตหลายท่าน
ทั้งหมดนี้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบุคคล ไม่ได้
เป็นการใช้หลักประชาธิปไตย หรือใช้หลักนิติธรรมของข้อ กม. แต่
ไปใช้นอก กม.นอกนโยบายในทางปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดวิกฤตในภาค
ใต้ คนที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างก็ล้มหายตายจากไปแล้ว ผมถือว่าเรื่องนี้
วิกฤตในรอบ ๙๐ ปี เราต้องสูญเสียคน ๕-๖,๐๐๐ คน ทั้งๆ ที่ปัญหา
ในพื้นที่จะต้องได้รับการเยียวยาแก้ ไขเพื่อให้ภาคใต้มีความสงบ เมือง
ไทยต้องสูญเสียเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ รัฐบาลต้องสูญเสียเงิน
เป็นแสนแสนล้านบาทเพื่อตามแก้ ไขปัญหา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไป
ในงานพระราชทานเพลิงศพ มีการสร้างอนุสาวรีย์ ให้วีรชนทหาร
กล้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
อีกวิกฤตหนึ่งคือเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นเหตุการณ์
ที่จอมพลถนอม กิตติขจร เดินทางกลับจากต่างประเทศ มีการชุมนุม
ของนักศึกษารวมตัวกันขับไล่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเข่น
ฆ่านักศึกษากันอย่างทารุณโหดเหี้ยมถึงกับเสียชีวิตกันเป็นจำ�นวนมาก
“ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช บรรดา ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ถูกหมายหัว คุณสุรินทร์ มาศดิตถ์ คุณพ่อคุณหญิง
สุพัตรา มาศดิตถ์, คุณดำ�รง ลัทธพิพัฒน์ ผมเองก็ถูกหมายหัว ด้วย
การปลุกระดมว่าจังหวัดตรังไม่มีลูกเสือชาวบ้าน เพราะมีผู้แทนเป็น
คอมมิวนิสต์ ทั้งๆ ที่ทุกครั้งมีการอบรมลูกเสือชาวบ้าน ผมออกค่า
ข้าวสาร แต่วิทยุยานเกราะปลุกระดมชาวบ้านจะเอา ๓ คนไปแขวน
คอ วิกฤตครั้งนั้นทำ�ให้นักศึกษาหลบหนีเข้าป่าไปถึง ๒,๐๐๐ คน ผม
เขียนหนังสือ เย็นลมป่า ๒ เล่ม เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ ๖ ต.ค.๑๙
ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่สุด ต่อมา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เข้ามาแก้ ไขวิกฤตด้วยการรับนักศึกษาที่
ออกจากป่ากลับคืน ทำ�ให้ความรุนแรงค่อยๆ หมดไป”.
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สิ่งแวดล้อม 13

1 ปี ‘หมิงตี้’ ปมสารเคมีตกค้าง-ฝ่าฝืนกม.!

นั

บเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันสำ�หรับกรณี ไฟไหม้
โรงงานหมิงตี้เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ช่วงเช้ามืดวันที่ 5 กรกฎาคม
2564 ทำ�ให้มีคนตายและบาดเจ็บจำ�นวนมาก แรงระเบิดภายใน
โรงงานส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายวงกว้าง ถือเป็น
เหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีครั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเรา
ถึงตอนนี้ผ่านมา 1 ปีเต็ม ในวันที่ โรงงานผลิตและแปรรูป
พลาสติกยังถูกปิด ชาวบ้านกลับมาอยู่อาศัยได้เหมือนเคย แต่หลาย
คนยังไม่ลืมเลือนความน่าสะพรึงกลัวของเหตุการณ์ครั้งนั้น จนถึง
ปัจจุบันยังคงเหลือสารเคมีตกค้างในพื้นที่ คดีความยังไม่จบ มี
การเรียกร้องความรับผิดชอบและเงินเยียวยาจากผู้เกี่ยวข้องตาม
ความจริง และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งโจทย์ ในกรณีนี้ก็คือ บริษัท
หมิงตี้ พร้อมเกิดคำ�ถามถึงประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันมลพิษ
อุตสาหกรรม เกรงว่าจะเกิดซ้�ำ อีก อย่างที่ ไทยต้องเผชิญมาเป็นระยะ
เพราะหากย้อนสถิติอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล เหตุระเบิด
เพลิงไหม้จากสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งเก็บรวบรวมโดยกรม
ควบคุมมลพิษ (คพ.) ตั้งแต่ปี 2560-2565 เกิดเหตุมากถึง 203 ครั้ง
ส่วนใหญ่เป็นเพลิงไหม้ โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
พลาสติก โกดังเก็บสารเคมี โรงงานรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่าไม่ต่ำ�
กว่า 100 ครั้ง
บทเรียนหมิงตี้ต้องจดจำ�และปิดจุดอ่อนในการจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรม เหตุนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ศูนย์
วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ ไขปัญหามลพิษอากาศ
(ศวอ.) มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมนักผังเมืองไทย เปิดเวที
เสวนา “ครบรอบ 1 ปี หมิงตี้เคมีคอล : หลังเพลิงสงบ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาทางป้องกันวิกฤต
สารเคมีรั่วไหล
ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า
สืบเนื่องจาก กสม.ได้ลงพื้นที่กรณี โรงงานหมิงตี้ระเบิดและเพลิงไหม้
ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน นำ�มาสู่การ
ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ผ่านมา 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย.65 ยังคง
เหลือสารเคมีตกค้างอยู่ในพื้นที่ใต้ซากอาคาร และถังเก็บสารเคมีบาง
ส่วนยังอยู่ระหว่างการจัดทำ�แผนการรื้อถอน เคลื่อนย้าย เพื่อป้องกัน
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลระหว่างดำ�เนินการ และการจัดหาบริษัทมา
กำ�จัดสารเคมี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสิทธิ
ชุมชน ได้รับรองสิทธิในการดำ�รงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภาคเอกชนต้องทำ�ตามแนวทางธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
“จากการตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน พบว่า หมิงตี้ ได้ขยายโรงงานครั้งที่ 1 ปี 2544 ครั้งที่ 2
ปี 2562 โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เคร่งครัด เพิ่มกำ�ลังแรงม้าเครื่องจักร เพิ่มกำ�ลังผลิตรวมเป็น
36,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกถึง 15 เท่า เพิ่มวัตถุดิบ ขยาย
พื้นที่สร้างอาคารจัดเก็บสารเคมีอันตรายและติดไฟ เพิ่มอันตรายจาก
การทำ�โรงงาน เมื่อเกิดเหตุระเบิดจึงสร้างความเสียหายและกระทบ
สุขภาพเป็นวงกว้าง กสม.เห็นว่า กรณีนี้ฝ่าฝืนกฎหมายผังเมืองที่
มีเจตนารมณ์คุ้มครองสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรมโยธาและกรมโรงงานต้องตรวจ
สอบ” ศยามล กล่าว
ประเด็นการช่วยเหลือและเยียวยาจากเหตุการณ์หมิงตี้ ศยามล
กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุ ปภ.จัดทำ�แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คพ.ทำ�แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อสนับสนุน แต่ตรวจสอบพบว่ามี

เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานหมิงตี้เคมีคอล อุบัติภัยสารเคมีครั้งใหญ่

ศยามล ไกยูรวงศ์

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

การจัดทำ�ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บสารเคมี และฐานข้อมูลตาม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย แต่ อปท.และสาธารณชนไม่รับทราบ ทำ�ให้การ
ทำ�งานบรรเทาสาธารณภัยขาดข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ส่งผลระงับ
เหตุล่าช้า
การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น วันที่ 6 ก.ค.64 คพ.พบฟอร์
มัลดีไฮด์สูงกว่าค่าปลอดภัยในพื้นที่ โรงงาน วันที่ 7-8 ก.ค.64 พบ
สไตรีนโมโนเมอร์เกินค่าความปลอดภัย มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
และประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ส่วนหน่วยงานสาธารณสุขเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามสุขภาพในระยะ 1 เดือน 6

เดือน และ 1 ปี หลังเกิดเหตุ
“แม้ โรงงานหมิงตี้จะได้ ใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนจะมีกฎกระทรวง
ให้ ใช้บังคับผังเมือง แต่ข้อเท็จจริงผังเมืองและการควบคุมอาคารใน
พื้นที่ยังไม่ได้พิจารณามาตรการป้องกันผลกระทบจากโรงงานเท่า
ที่ควร ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ มี โรงงานที่เสี่ยงอันตรายจากการ
ประกอบกิจการโรงงานหรือครอบครองวัตถุอันตรายถึง 203 แห่ง
หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นขาดข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ และคนในการตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินจากอุบัติภัยสารเคมี
นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 2537
แต่แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมกำ�จัดมลพิษสารเคมี

หรือวัตถุอันตราย” ศยามลกล่าว
เวทีนี้ กสม.เสนอมาตรการที่เหมาะสมป้องกันละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ให้จังหวัดสมุทรปราการติดตามผลการชดเชยและเยียวยา
ผู้ที่ ได้รับความเสียหายให้ครบถ้วนครอบคลุม ทั้งความเสียหายต่อ
ชีวิตและร่างกาย ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย ให้กรมโรงงานตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกค่าใช้จ่ายที่รัฐเข้าช่วยเหลือ
เคลื่อนย้าย บำ�บัด หรือขจัดความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย ให้ คพ.เรียกค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพื้นที่
โรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป
ส่วนข้อเสนอในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ ทบทวน
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ หากพบว่าโรงงานใดใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภท อาจกระทบต่อสุขลักษณะประชาชน สวัสดิภาพ
สังคม ให้พิจารณาระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกำ�หนดมาตรการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเข้มงวด
รวมถึงให้ตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศที่ ได้ขยายโรงงาน
ในที่ดิน ซึ่งใช้ประโยชน์ก่อนมีการบังคับใช้ กม.ผังเมืองรวม เพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดอุบัติภัย หากเสี่ยงน้อยให้ก�ำ หนดมาตรการ
ความปลอดภัยหรือแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม หากมี
การใช้ที่ดินผิดไปจาก กม.ผังเมือง ให้น�ำ มาตรการตาม กม.ผังเมือง
มาปรับใช้ตามหลักเกณฑ์ รวมถึงปรับปรุงระเบียบกฎหมายการ
ขยายโรงงาน และให้มีการจัดตั้งกองทุนโดยให้ผู้ประกอบการนำ�ส่ง
เงินในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งเสนอให้ปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละท้องที่ เพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากการประกอบกิจการ ส่วนกระทรวงทรัพย์ผลักดันให้มี
กฎหมายเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยสารเคมี
ครบ 1 ปี หมิงตี้ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำ�นวยการมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ กล่าวว่า บทเรียนจากหมิงตี้ โมเดลต้องทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แต่ผ่านมา 1 ปี เรายังไม่เห็นการจัดทำ�
ผังเมืองและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองที่คุ้มครองสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม ยังไม่เห็นมาตรการรับมือภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมสาร
เคมี เราไม่เห็นการติดตามเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย
เฉพาะพิษภัยแฝงเร้นและภัยเรื้อรัง กรณีหมิงตี้พบฟอร์มัลดีไฮด์ฟุ้ง
กระจาย ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
“การชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย ประเทศไทยควรมีกฎหมาย
ชัดเจน ถ้าต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อไป รวมถึงออกกฎหมาย
PRTR ว่าด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลปล่อยมลพิษและการ
เคลื่อนย้ายสารอันตราย เพราะจากการสำ�รวจประเภทโรงงานที่ใช้
สารเคมีใกล้เคียงกับโรงงานหมิงตี้กระจายตัวใน กทม. มากถึง 969
โรง นครปฐมมี 389 โรง นนทบุรี 104 โรง ปทุมธานี 268 โรง
สมุทรสาคร 1,000 กว่าโรง เรามีระเบิดเวลาใกล้ตัวตลอดเวลา” เพ็ญ
โฉมย้�ำ ต้องเร่งป้องกัน
ด้าน ธีรพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
คพ. เสนอแนะผ่านเวทีนี้ว่า การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยสารเคมีซ้ำ�
อีก ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการโรงงาน
กำ�หนดวิธีปฏิบัติงานสำ�หรับกิจกรรมและพื้นที่ใช้สารเคมี แจ้งรายชื่อ
สารเคมี ปริมาณ แผนผังแสดงจุดเก็บ ครอบครอง และผลิต แจ้งราย
ชื่อสารเคมี ปริมาณและแผนผังจุดเก็บ หน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแล
ให้ตรวจสอบโรงงานสม่�ำ เสมอ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด สร้างความ
ตระหนักรู้ชุมชนรอบโรงงานเรื่องอันตรายจากสารเคมีในโรงงาน
หน่วยงานสนับสนุนจัดทำ�แผนปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉินมลพิษสารเคมี
ที่ส�ำ คัญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงานร่วมกับหน่วย
งานรัฐ.

หลักสูตร‘ชลกร’ห้องเรียนปั้นนักบริหารจัดการน้�ำ ชุมชน
นํ้

าเป็นปัจจัยหลักในการทำ�การเกษตร แต่ช่วงเวลาหลาย
สิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเกี่ยวกับน้ำ�
ซ้ำ�ซากทุกปี และปัญหาสำ�คัญก็คือ ในช่วงหน้าแล้ง บาง
พื้นที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ� ซึ่งตามสถิติประเทศไทยมีน้ำ�
ฝนพอเพียงกับการทำ�เกษตร แต่กลับไม่สามารถกักเก็บน้�ำ ฝนไว้ ใช้ ใน
ช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างง่ายๆ ประเทศไทยมีฝนตก
100 หยด แต่เราเก็บได้เพียง 5.5 หยด ส่วนในภาคอีสานเก็บได้เพียง
3.5 หยด ซึ่งถือว่าเป็นการทิ้งน้�ำ ไปโดยเปล่าประโยชน์
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนการบริหารจัดการน้�ำ โดย
ชุมชนตามแนวพระราชดำ�ริ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเสมือน
แผนที่ ไขทางออกอุดรอยรั่วของปัญหาเรื่องน้�ำ โดยเฉพาะในพื้นที่
ชุมชนที่มีการทำ�เกษตร ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาอาจจะต้องเริ่มต้นจาก
การมีองค์ความรู้ บ่มเพาะตั้งแต่ในโรงเรียน หรือวิทยาลัย โดยใช้
กลไกของอาชีวะเกษตรในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ผ่านวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตร ภายใต้หลักสูตร “ชลกร” เพื่อปั้นนัก
บริหารจัดการน้ำ�ในชุมชน โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญคือ
การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน�้ำ กิน น้ำ�ใช้ แก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน
โดยหลักสูตรชลกรมีการเปิดสอนเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ใน 5 วิทยาลัยเกษตรภาคอีสาน
นำ�ร่อง ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ,
อุบลราชธานี และยโสธร ในระดับประกาศนียบัตร
ขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางาน การ
บริหารจัดการน้ำ�เพื่อการเกษตร (ชลกร) แบ่งย่อยเป็น
6 วิชา ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้�ำ ได้แก่ วิชา
อุตุนิยมวิทยา วิชาการจัดการน้�ำ ผิวดิน วิชาธนาคาร
น้ำ�ใต้ดิน วิชาการจัดการน้�ำ เสียชุมชน วิชาการจัดการ
ดินและน้ำ� และวิชาศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ ในปีการ
ศึกษา 2565 อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครหลักสูตร
ชลกร รุ่นที่ 2 โดยจะขยายไปสู่อีก 7 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี จากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ นครราชสีมา,
บุรีรัมย์, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชัยภูมิ, สระแก้ว และ
สุโขทัย รวมทั้งสิ้น 12 วิทยาลัย
ภาพรวมสถานการณ์น�้ำ ประเทศไทยในมุมของ ดร.รอยล จิตร
ดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้ข้อมูลว่า น้ำ�ฝนที่ตกลงมาในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ปริมาณ 1,500
มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งไทยมีพื้นที่กว่า 5 แสนตารางกิโลเมตร แปลค่า
เป็นมวลน้ำ�เฉลี่ย 7.5 แสนล้านลูกบาศก์เมตร จากการประเมิน
พบว่าฝนจะกลายเป็นน้�ำ หลากไม่ไหลลงดินประมาณ 2.6 แสน
ล้านลูกบาศก์เมตร และไหลลงอ่างเก็บน้�ำ ประมาณ 4.2 หมื่นล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยความต้องการใช้น�้ำ มีถึง 1.5 แสนล้านลูกบาศก์
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เผยแพร่วิธีการบริหารจัดการน้�ำ สู่ชุมชน

ธเนศ นะธิศรี

สถิติปริมาณน้ำ�ฝนในประเทศไทย
เมตร แม้ว่าจะมีอ่างเก็บ
น้ำ�ทั้งขนาดใหญ่และ
กลางที่จุน้ำ�ได้ 7.6 หมื่น
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถจุน�้ำ ได้เต็มที่เพียง 5.2 หมื่นล้านลูกบาศก์
เมตร จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีการจัดการน้ำ�ที่ ไม่ถูกกักเก็บ คือการจัดการ
น้ำ�ชุมชน เช่น วิธีการใช้น�้ำ ซ้ำ� อย่างภาคเกษตรที่ใช้น�้ำ เฉลี่ยกว่า 1 แสน
ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีการใช้น�้ำ ซ้ำ� 2 ครั้ง ก็เท่ากับจะเหลือน้ำ�ใช้
อีกกว่า 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร อาจจะเริ่มจากชุมชนบริเวณรอบ
ป่า พื้นที่ชุมชนเกษตร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เมือง และพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล โดยไม่รอเพียงรัฐบาล ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น
เอกชน และประชาชน
ถอดบทเรียนการจัดการน้ำ�ชุมชนสู่หลักสูตรชลกร ศุภวิทย์ ภาษิต

ดร.รอยล จิตรดอน

นิรันดร์ คณะกรรมการและผู้จัดการโครงการบริหารจัดการน้ำ�โดย
ชุมชน ตามแนวพระราชดำ�ริ กล่าวว่า เพราะต้นทุนน้ำ�ในประเทศไทย
มาจากน้ำ�ฝนที่มีปริมาณไม่จำ�กัด ทำ�ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ�ฝน
ที่อาจจะยังครอบคลุม หลักสูตรชลกร ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อให้คนไทยได้มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ�นอกเขตชลประทาน ซึ่งการ
รวบรวมองค์ความรู้เพื่อประกอบเป็นหลักสูตร ทั้งชุมชนต้นแบบ ที่มี
การจัดการน้ำ�ตามแนวทางศาสตร์พระราชามากว่า 10 ปี คือ หมู่บ้าน
ลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันองค์กรน้ำ�ใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution :
AGS) และศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้น
ฐานที่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติได้จริง มีหลักพื้นฐานตามแนวพระราชดำ�ริ

ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ 1.หาที่ให้น้ำ�อยู่ (บ่อ, สระพวง, แก้ม
ลิง) 2.หาที่ให้น้ำ�ไหลไปรวมกัน (เส้นทางให้น้ำ�ไหล) 3.เก็บน้ำ�ไว้ ใต้ดิน
สามารถทำ�ตามได้ง่าย เพื่อให้น้ำ�คงอยู่ตลอดทั้งปี องค์ความรู้เหล่านี้
จะรวมอยู่ใน 6 วิชาย่อยภายในหลักสูตรชลกร ในอนาคตคาดว่าจะมี
การขยายไปสู่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ด้าน ธเนศ นะธิศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ�ใต้ดิน
สถาบันองค์กรน้ำ�ใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution
: AGS) เล่าถึงแนวทางการบูรณาการหลักสูตรชลกรว่า บริบทในการ
บริหารจัดการน้�ำ ของสหรัฐอเมริกา มีการสร้างจิตใจสำ�นึกและปลูก
ฝังการจัดการน้�ำ ให้แก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กระดับโรงเรียนไป
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการน้�ำ ส่งผลให้
ประชาชนมีพื้นฐานและเข้าใจหากเกิดปัญหาเรื่องน้�ำ ส่วนประเทศไทย
อาจจะยังไม่มีการปลูกฝังเกี่ยวการจัดการน้�ำ แม้ว่าชาวบ้านจะมีความ
รู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ� แต่ยังไม่เป็นระบบ หากเกิดปัญหาก็ต้องรอรัฐ
หรือท้องถิ่นเข้ามาช่วย ซึ่งไทยมีผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการน้ำ�มานาน เพียงแต่ยังไม่ถูกบูรณาการร่วมกัน
“ดังนั้นการจัดทำ�หลักสูตรชลกรถือเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน อย่าง
ในวิชาธนาคารน้ำ�ใต้ดิน เช่น ในภาคอีสานเป็นที่ราบสูง ไม่สามารถ
สร้างเขื่อนได้ ทำ�ให้เกิดปัญหาแล้งหนักกว่าภาคอื่น และมีเกษตรเยอะ
การนำ�องค์ความรู้และเทคโนโลยีจึงสำ�คัญด้วยการทำ�แหล่งกักเก็บน้ำ�
ใต้ดิน เพื่อให้ธรรมชาติมีส่วนช่วยเหลือ โดยจะมีการเปิดหน้าดินไป
จนถึงชั้นหินอุ้มน้ำ� เพื่อให้หน้าแล้งมีน้ำ�ใช้ เมื่อฝนตกก็สามารถเก็บน้ำ�
ไว้ ในดินได้ ซึ่งการเรียนรู้จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะพื้นฐาน
การบริหารจัดการน้ำ�และต่อยอดไปถึงคนในชุมชนได้” ธเนศกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรชลกรแล้วสามารถศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร,
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรอัตโนมัติ และสามารถสมัครเข้าทำ�งานในหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนได้ ถือเป็นการพลิกโฉมการศึกษาอาชีวะเกษตรของไทย.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ผวา ‘500’
ถามว่ า กรณี ก ารจะตั้ ง พรรคครอบ
ครั ว เพื่ อ ไทยจะนำ � หารื อ ที่ ป ระชุ ม พรรค
เลยหรื อ ไม่ นายประเสริ ฐ ตอบว่ า ไม่ ไ ด้
เข้า เพราะเรื่องนี้เป็นการพูดคุยกันเล่นๆ
ระหว่างกลุ่ม ส.ส.
นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค
ก้ า วไกล (ก.ก.) ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า เป็ น ที่
ทราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เหตุ ผ ลที่ แ ท้ จ ริ ง ที่
พล.อ.ประยุทธ์ต้องการเปลี่ยนระบบเลือก
ตั้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองในการ
สืบทอดอำ�นาจต่อไป การเปลี่ยนจากระบบคู่
ขนานที่หาร 100 มาเป็นระบบสัดส่วนผสม
ที่หาร 500 จะมีปัญหาในการคำ�นวณอย่าง
แน่นอน เพราะเป็นการหาร 500 แบบครึ่ง
บกครึ่งน้ำ� ดังนั้นจึงชัดเจนว่าเป็นการทำ�ทุก
วิถีทางให้ตัวเองได้เป็นนายกฯ ต่อ นอกจาก
นี้ ก ารหาร 500 น่ า จะขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
และเป็นการวางกับดักทางเมืองไว้หรือไม่
ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านกังวล
ถามถึงข้อสังเกตว่า การหาร 500 จะ
ทำ�ให้พรรค ก.ก.ได้เปรียบ เลขาธิการพรรค
ก้าวไกลตอบว่า ตอนนี้หลายฝ่ายชอบอ้างว่า
พรรคก้าวไกลได้ประโยชน์จากระบบเลือก
ตั้งนี้ เพราะเราเคยเสนอระบบการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วนผสม แต่น่าจะต้องเลิกพูดได้
แล้ว เพราะสิ่งที่เราเสนอแพ้ ไปแล้ว เราจึง
เสนอกฎหมายลูกล้อไปกับรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ ไข และยึดที่รัฐธรรมนูญเป็นหลัก ไม่ใช่
การยึดผลประโยชน์ของใครเป็นตัวตั้ง
“สุดท้ายระบบการเลือกตั้งนี้จะกลาย
เป็นลูกผสมที่ ไม่ดีกับใครเลย สำ�หรับทิศทาง
และเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งหน้าและต่อๆ
ไปของพรรคก้าวไกล คือการขยาย ส.ส.เขต
ให้มากที่สุด และให้มากกว่า ส.ส.บัญชีราย
ชื่ อ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ใ ช่ ผ ลประโยชน์ ข องเรา
เพราะเราต้ อ งการเป็ น พรรคหลั ก ที่ จั ด ตั้ ง
รัฐบาลในอนาคต เราจึงมองไปที่ ส.ส.เขต
และพรรคก้าวไกลไม่ ได้มีเป้าหมายเพื่อจะ
เป็นพรรคบัญชีรายชื่อ ส่วนการสร้างระบบ
การเลือกตั้งที่ดี คือการตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ”

ผวาล้มกระดาน

เมื่อถามว่า แล้วพรรคก้าวไกลมองว่า
ระบบเลือกตั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือ
ไม่ นายชัยธวัชกล่าวว่า เรื่องระบบเลือกตั้ง
ต้องมีหลักคิดว่า ระบบเลือกตั้งแบบใดจะดี
และสอดคล้องกับการเมืองของแต่ละที่ แต่
ระบบที่ครึ่งๆ กลางๆ นี้ หากนำ�มาใช้แล้วมี
ปัญหาจะไม่เป็นประโยชน์กับใครเลย ยังไม่
นับว่าระหว่างทางชะตากรรมของร่างพระ
ราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. … ฉบับนี้จะ

เป็นอย่างไร จะทำ�ให้เกิดสุญญากาศทางการ
เมือง หรือทำ�ให้การเลือกตั้งล่าช้าหรือไม่ ทั้ง
ยังทำ�ให้การยุบสภามีปัญหา
“เราจึ ง กั ง วลว่ า การถกเถี ย งเรื่ อ ง
ระบบเลือกตั้ง สุดท้ายจะเป็นหมากให้เดิน
ไปสู่ อ ย่ า งอื่ น หรื อ ไม่ เช่ น การล้ ม กระดาน
เพราะเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน และมี
เจตนาที่จะยืดเยื้อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ออกไปหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยการใช้
ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างนี้มากำ�หนด
เกมกันใหม่ว่าจะเดินกันอย่างไรในฝ่ายของ
รัฐบาล” นายชัยธวัชกล่าว
ซักว่า ฝ่ายใดได้ประโยชน์จากสถาน
การณ์ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง
นายชั ย ธวั ช ตอบว่ า แน่ น อนว่ า ฝ่ า ยที่ ไ ด้
ประโยชน์ คื อ คสช. หรื อ กลุ่ ม แกนนำ � ที่
สืบทอดอำ�นาจจากการรัฐประหาร ดังนั้น
ฝ่ายประชาธิปไตยต้องตั้งหลัก ว่าจะรวม
พลังอย่างไรให้ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาล
ให้ ได้ ในอนาคต ส่วนร่าง พ.ร.บ.นี้ก็ยังไม่
จบ และยังไม่ถึงบทสรุปของมัน เป็นแค่ด่าน
แรกเท่านั้น
ด้ า นนายชนะศั ก ดิ์ อั ต ถาวงศ์ ที่
ปรึกษารัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยควรยอมรับในกติกา
ของสภา เสียงข้างมาก และต้องให้เกียรติ
เสียงของ ส.ส.ที่ โหวตเห็นชอบสูตรคำ�นวณ
ส.ส.แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ด้ ว ยการหาร 500
เช่นเดียวกัน พร้อมยืนยันว่า ไม่มีผู้มีอ�ำ นาจ
ที่ ไหนมองรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วย
การเลื อ กตั้ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ เอาเปรี ย บใคร
ซึ่ ง การจั ด ทำ � กฎหมายต่ า งๆ เป็ น ไปตาม
กระบวนการ ทั้งนี้ยืนยันนายกรัฐมนตรี ไม่
ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องของสภา
ในการพิจารณา
“ไม่ มี ใ ครกลั ว การประกาศแลนด์
สไลด์ของพรรคเพื่อไทย เพราะการเลือกตั้ง
ทุกพรรคการเมืองก็สู้กันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ ผ มมองว่ า การที่ ส มาชิ ก พรรคเพื่ อ ไทย
ออกมาดิ้นรนเรื่องนี้ นำ�มากล่าวหาโจมตี
คนอื่นอย่างต่อเนื่อง เพราะกลัวว่าจะไม่ได้
เข้ามาเป็นรัฐบาล และไม่สามารถหาทาง
ช่วยเหลือทักษิณและยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้
กลับมายังเมืองไทยได้ แต่หากคิดว่าพรรค
เพื่อไทยเป็นที่นิยม มีคะแนนเสียงที่ดีมาเป็น
อันดับหนึ่ง ก็ขออย่าได้กลัวการเลือกตั้งที่
จะถึงไม่ว่ากติกาจะเป็นอย่างไร ไม่ทราบว่า
พวกสมุนลิ่วล้อในคอกจะทำ�เป็นตกอกตกใจ
ไปทำ�ไม ในเมื่อเจ้าของคอกยังออกมาพูดว่า
ไม่ว่าออกมาสูตรไหน 500 หรือ 100 หาร
ก็ไม่กลัวและมั่นใจว่าฝ่ายพวกเขาจะกลับมา
ชนะแน่นอน ในเมื่อหัวหน้าคอกยังเฉยๆ ไม่
ทุกข์ ไม่ร้อนใจอะไร แล้วทำ�ไมพวกสมุนจึง
ทำ�ตัวเหมือนกระต่ายตื่นตูม ทำ�ตัวเป็นวัว
สันหลังหวะมากกว่านายใหญ่เจ้าของคอก

ทบ.แจงดรามา รด.ติดโควิดหลังฝึก

กองทัพบก • ทบ.ยันปรับหลักสูตรฝึก รด.เป็นกิจกรรมภาคสนาม เช้าไปเย็นกลับ สอด
รับสถานการณ์ โควิด แจงดรามาโซเชียลติดเชื้อหลังฝึก รด. ขอตรวจสอบก่อน ย้ำ�ทุก
องค์กรปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อยู่แล้ว
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงกรณีมีการวิพากษ์
วิจารณ์ ในสังคมออนไลน์ ถึงความเป็นห่วงต่อการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารหรือ รด.ใน
ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมติด “#ยกเลิกเขาชนไก่” ว่า การฝึกภาคสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ กองทัพบกได้ปรับห้วงเวลาและลักษณะการฝึก ซึ่งเราจัด
เป็นลักษณะกิจกรรมภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และสามารถเลือกเวลา
ที่จะเข้ารับการฝึกได้ ซึ่งเป็นการลดจำ�นวนวันลง และเป็นการฝึกแบบไปกลับด้วย โดย
ย้�ำ ว่าช่วงนี้ ได้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ยังกล่าวถึงการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ว่า
ได้จัดระบบต่างๆ ไว้อย่างเรียบร้อย ขอให้มั่นใจว่ากองทัพบกให้ความสำ�คัญกับน้อง
นักศึกษาวิชาทหาร เราดูแลทุกอย่าง ทั้งสถานที่ ทั้งหลักสูตรที่มีการปรับลด ปรับ
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมย้ำ�ว่าการฝึกภาคสนามได้ปรับเป็น
ลักษณะรูปแบบกิจกรรม ส่วนเนื้อหาความรู้มีลักษณะคล้ายเดิม แต่การปฏิบัติก็จะให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่ ในโซเชียลระบุว่า มีการติดโควิด-19 จากการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร จะตรวจสอบหรือปรับมาตรการอย่างไรนั้น รองโฆษกกองทัพบก
กล่าวว่า อันดับแรกต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ ข้อสองการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการที่ให้ทุกองค์กรและ
บุคคลปฏิบัติอยู่แล้ว.

‘บิ๊กตู่’ เปล่าปรับลุกส์ ใหม่เตรียมเลือกตั้ง

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์คลิปวิดี โอแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยปรับภาพ
ลักษณ์ ใหม่ ในมุมสบายๆ ถือว่ามีนัยทางการเมือง หรือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการ
เลือกตั้งในอนาคตหรือไม่ว่า ไม่มีนัยทางการเมืองอะไร ตนคิดว่าเป็นการนำ�เสนอในรูป
แบบที่แตกต่างจากที่เคยเห็น นายกฯ มีบุคลิกจริงจังเวลาทำ�งาน แต่เมื่ออยู่ในช่วงปกติ
ก็เป็นคนสนุกสนาน เป็นคนอารมณ์ดีและตลก
“สังเกตว่าช่วงที่นายกฯ ลงพื้นที่พบประชาชน จะเป็นกันเองและคุยสนุกสนาน
ทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงตัวนายกฯ ได้ ใครขอถ่ายรูปก็ได้ถ่ายทุกคน ขนาดอยู่บนรถยังสั่ง
ให้หยุดเพื่อลงไปพบปะและทักทายประชาชน ทั้งที่ ไม่ได้มีการนัดหมายกันไว้ ตนอยาก
ให้ดูในสาระสำ�คัญที่สื่อผ่านคลิปมากกว่ารูปแบบภาพลักษณ์ของนายกฯ ว่าเป็นอย่างไร”
เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคการเมือง
ใดและเมื่อไหร่ นายธนกรกล่าวว่า ตนไม่ทราบและไม่สามารถก้าวล่วงหรือตอบแทน
นายกฯ ได้ แต่สิ่งที่นายกฯ อยากเร่งดำ�เนินการในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 8-9 เดือน คือ
การทำ�งานให้ประชาชน เพราะประเทศประสบวิกฤตหลายอย่าง ทั้งปัญหาพลังงานและ
ปัญหาด้านอาหารที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยนายกฯ วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ตนคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพื่อเตรียมการไปสู่การเลือกตั้ง แต่นายกฯ มองแค่ว่าจะทำ�
อย่างไรให้ประชาชนไม่ล�ำ บากและให้อยู่ดีกินดี.

ไปได้ ล้ำ�เส้นออฟไซด์เจ้านายมากเกินไป
หรือเปล่า” นายชนะศักดิ์กล่าว

ย้ายไปพรรค ‘ธรรมนัส’

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.
บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ให้
สัมภาษณ์ว่า การใช้สูตร 500 หารนั้นไม่
ง่าย และอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ ซึ่งหากเป็น
ใบเดียวก็โอเคเพราะคำ�นวณได้ง่าย แต่นี่
เป็นบัตรสองใบ และรัฐธรรมนูญก็เขียนเอา
ไว้แล้วว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง ซึ่งก็ชัดเจนว่า
เลือก ส.ส.สองประเภท ก็สิทธิ์ละหนึ่งเสียง
บัญชีรายชื่อหนึ่งเสียง เขตก็อีกหนึ่งเสียง
โดยเขตเมื่อได้คะแนนสูงก็ชนะเลย แต่บัญชี
รายชื่อมี 100 คน ไม่ได้มี 500 ตนจึงเลือก
ที่จะโหวตหารด้วย 100 ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่จะสมมติไม่ได้ ต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกัน
เมื่อถามว่า มองว่าสูตรการคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้ 500 หาร พรรคเล็ก
จะมีหวังจริงหรือไม่ เพราะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
มีแค่ 100 ที่นั่งเท่านั้น นายพีระวิทย์กล่าว
ว่า “มันก็ยาก ไม่ว่าจะ 100 หรือ 500 พรรค
เล็กก็ยังมีความหวังน้อยและมี โอกาสน้อย
ที่จะได้ ส.ส.พรรคละหนึ่งคน สู้เอาเวลาไป
ขยัน หรืออย่างผมก็ปลีกตัวมาลง ส.ส.เขต
เลย 30,000-40,000 คะแนนได้ แบบนี้ชัวร์
กว่า”
ถามต่อว่า หมายความว่าเลือกตั้งครั้ง
หน้าเลือกที่จะลง ส.ส.เขตแต่อยู่พรรคเดิมใช่
หรือไม่ นายพีระวิทย์กล่าวว่า ย้ายพรรค แต่
ยังไม่ทราบว่าจะไปพรรคไหน แต่คาดว่าน่า
จะไปกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา
หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค
ชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่า ขณะนี้ก็มีข้อคิดเห็นที่เห็นแตกต่างกันว่า
อะไรดีกว่าอะไร 100 หารดีกว่า หรือ 500
หารดีกว่า แต่ที่สุดแล้วในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายก็ ค งต้ อ งยึ ด
หลักของความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลัก
ฉะนั้นตนคิดว่าคำ�ชี้ขาดหรือคำ�วินิจฉัยหรือ
การพิจารณาต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ ก็
คงจะมี บ รรทั ด ฐานที่ เ หมาะสมที่ จ ะทำ � ให้
ทุ ก ฝ่ า ยยอมรั บ กั น ว่ า ควรที่ จ ะเป็ น อย่ า งไร
หรือมติของรัฐสภานั้นได้รับการยอมรับว่า
มีความถูกต้องประการใด ฉะนั้นเพื่อความ
ชัดเจนต่างๆ ถึงแม้ว่าบางคนมองว่าควรจะ
หาร 100 บางคนอาจจะมองว่าควรจะหาร
500 แต่ว่าเมื่อเป็นมติไปแล้วตอนนี้ตนคิดว่า
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือฟังศาล
“ผมว่ า เหมื อ นนั ก กี ฬ า เมื่ อ กติ ก า
เปลี่ยนเราพร้อมจะเล่นหรือเปล่า การเมือง
เป็ น งานอาสา ถ้ า เราพร้ อ มจะเล่ น เรา
อยากได้ชัยชนะ เราก็ต้องวางแผนการเล่น
ก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎกติกา แต่สำ�คัญที่สุดกฎกติกาก็ต้องเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึก
ว่าอยากเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้ว เมื่อตัดสิน
แล้วแพ้ชนะ พี่น้องประชาชนตัดสินมาแล้ว
ทุกคนยอมรับ เพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพ
ไม่ เ กิ ด เดดล็ อ กทางการเมื อ ง นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
สำ�คัญที่สุด ฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการรักษา
บรรยากาศดีๆ ความร่วมมือทางการเมือง
ความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรรม แล้วเข้าสู่
สนามเลือกตั้งด้วยกัน ด้วยความรู้สึกอยาก
เข้าไปแก้ ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน แล้ว
เลือกตั้งมาแล้วยอมรับผล แล้วมีความร่วม
มือกัน สภาและรัฐบาลทำ�งานได้ ฝ่ายค้าน
ตรวจสอบได้ สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้ว
พี่น้องประชาชนจะสบายใจว่าการเมืองจะ
เป็นที่หวัง ที่พึ่ง และเป็นทางออกให้ประเทศ
ได้” นายสุวัจน์กล่าว

พรรคกล้าชอบหาร 500

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิ
การพรรคกล้า กล่าวว่า ขอบคุณ ส.ส.และ
ส.ว.ที่ โ หวตเห็ น ชอบให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารคำ � นวณ
จำ�นวน ส.ส.ด้วยวิธีการหารด้วย 500 ซึ่ง
พรรคกล้านั้นจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับ
การหารด้วย 500 ตั้งแต่ต้น เนื่องจาก
มองว่าการหารด้วย 500 จะทำ �ให้คนรุ่น
ใหม่ ท างการเมื อ งมี โ อกาสเข้ า สู่ ก ารเมื อ ง
ได้ ทำ�ให้มีพรรคเฉพาะกิจเฉพาะด้านเกิด
ขึ้น ทั้งพรรคด้านเศรษฐกิจ ด้านกีฬา ด้าน
สิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าในอนาคตจะเป็น
รัฐบาลผสมที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจ เพราะเมื่อเข้าไปทำ�การเมืองจริง
จะทำ � ให้ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละฝ่ า ยบริ ห ารมี
การตรวจสอบกันได้จริง ประชาธิปไตยจะมี
การพัฒนา แต่หากกลับไปใช้สูตรเดิมที่ผ่าน
มาก็ทราบดีว่ามีบทเรียนอะไรเกิดขึ้น ก็จะ
กลายเป็น ส.ส.ทำ�การเมืองคล้ายกับนักการ
เมืองท้องถิ่น ยืนยันว่าพรรคกล้าพร้อมกับ
กติกาที่จะออกมา และคิดว่าแนวทางนี้น่า
จะไปได้ดี ทำ�ให้พรรคสามารถจะเป็นเวที
ให้ ค นรุ่ น ใหม่ ไ ด้ ซึ่ ง ภายหลั ง จากที่ มี ก าร
ประกาศสู ต รหาร 500 ก็ มี ค นสมั ค รเข้ า
พรรคเพื่อแสดงเจตจำ�นงลงสมัคร ส.ส.ใน
เขตพื้นที่ต่างๆ จำ�นวนมาก
“สูตรหาร 100 เคยเกิดขึ้นแล้ว กลาย
เป็ น ส.ส.ต้ อ งลงไปทำ � การเมื อ งคล้ า ยกั บ
นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ ใช่การเมืองที่สู้ ใน
ระดับชาติ ที่มากกว่านั้นคิดว่าสูตรหาร 500
ไปได้ มันทำ�ให้การเมืองเปลี่ยน เราเคยลอง
มาแล้วทั้งสูตรหาร 100 ทั้งบัตรเลือกตั้ง
ใบเดียวแบบหาร 500 แต่ครั้งนี้เป็นบัตร
สองใบหาร 500 ผมว่ามันคือวิวัฒนาการ

กกต.เชื่อเลือกตั้งซ่อมลำ�ปางใช้สิทธิ์70%
กกต. • ประธาน กกต.ยืนยันความพร้อม
เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำ�ปาง วอนประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เบื้องต้นยังไม่มีเรื่อง
การทำ�ผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เดิ น ทางไปสั ง เกตการณ์ ก ารรั บ มอบบั ต ร
เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำ�หน่วยเลือก
ตั้ง ส.ส.ลำ�ปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่จะมี
ขึ้นในวันที่ 10 ก.ค. แทนตำ�แหน่งที่ว่าง
ที่ศาลาประชาคมอำ�เภอเกาะคา พร้อม
ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการ
เลื อ กตั้ ง ซ่ อ มว่ า ขณะนี้ มี ก ารเตรี ย มการ
เรี ย บร้ อ ย พร้ อ มให้ ป ระชาชนออกมาใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการพบกับกรรมการ

ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง พบว่าส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 เคยทำ�หน้าที่กรรมการประจำ�หน่วย
เลือกตั้งมาแล้วจากการเลือกตั้งเมื่อเดือน
มิ.ย.63 และการเลือกตั้งท้องถิ่น
นายอิทธิพรยังกล่าวว่า สำ�หรับการ
เลื อ กตั้ ง ซ่ อ มเขต 4 ลำ � ปาง ขณะนี้ ยั ง
ไม่ มี คำ � ร้ อ งเรื่ อ งการทำ � ผิ ด กฎหมายเลื อ ก
ตั้ ง มี เ พี ย งการให้ ข่ า วและเบาะแสที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง และชุ ด
เคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ในการ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่
แล้วมีเรื่องร้องเรียน 12 คำ�ร้อง
ประธาน กกต.เผยว่า เมื่อครั้งเดือน
มีนาคม 2562 มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 77
การเลือกตั้งซ่อมเมื่อเดือนมิถุนายน 2563
มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 67 และในการเลือกตั้ง
ซ่อมครั้งนี้ กกต.คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อย

ละ 70 จึงขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ในเขต 4 ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยตรวจ
สอบหน่วยเลือกตั้งก่อนเพื่อง่ายต่อการไปใช้
สิทธิ์และประหยัดเวลา โดยสามารถตรวจ
สอบได้จากจดหมายแจ้งชาวบ้านและแอป
พลิเคชันสมาร์ทโหวต ที่สำ�คัญอย่าลืมสวม
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้ อ โควิ ด -19 เพราะที่ ห น่ ว ยเลื อ ก
ตั้ ง ยั ง คงยึ ด ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นประธาน
กกต.และคณะ ได้ ไปสังเกตการณ์การรับ
มอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำ �
หน่วยเลือกตั้ง ส.ส.ลำ�ปาง เขตเลือกตั้งที่ 4
แทนตำ�แหน่งที่ว่างที่ว่าการอำ�เภอสบปราบ
และสังเกตการณ์การจัดหน่วยเลือกตั้ง ณ
วัดหลวงสบปราบ.

ทางการเมือง”
ส่ ว นกรณี ที่ ห ลายคนกั ง วลเรื่ อ งจะ
ทำ� ให้เ กิดพรรคเล็กจำ � นวนมากแบบที่เ คย
เกิดขึ้นหรือไม่นั้น นายอรรถวิชช์ เชื่อว่า
ไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากใน พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้งกำ�หนดไว้ชัดเจนถึงวิธีของการ
คำ�นวณ อ่านและเข้าใจกติกาง่ายกว่า จะไม่
เกิดการเขย่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะ
มี แ นวโน้ ม ว่ า เมื่ อ คำ � นวณคะแนนเสี ย ง
แล้ว จำ�นวน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะเกินกว่าที่
กำ�หนด ดังนั้นจำ�นวนคะแนนเสียงต่อ ส.ส.
1 คน อาจต้องใช้มากกว่า 7 หมื่นหรือ 8
หมื่นเสียง ไม่เหมือนอย่างที่หลายฝ่ายคาด
การณ์ ไว้
นายอรรถวิ ช ช์ ยั ง กล่ า วถึ ง กรณี จ ะ
มี ก ารแตกแบงก์ พั น ของพรรคการเมื อ ง
บางพรรคว่ า เรื่ อ งนี้ จ ะต้ อ งทำ � ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง เพราะหากเป็นกรรมการบริหาร
อยู่พรรคหนึ่ง แล้วไปจัดตั้งพรรคการเมือง
อีกพรรค จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้
ความจริ ง ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งไปแตกแบงก์ พั น
เป็นพรรคแบบไหนก็ต่อสู้แบบนั้น มี โอกาส
ชนะได้ ไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้เทคนิค แต่ขอ
ว่าสู้กับอะไรก็ขอให้มีความชัดเจนของเป้า
หมาย ว่าต้องการต่อสู้กับใคร
เลขาธิการพรรคกล้าย้ำ�ว่า แม้จะมี
การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่ไม่ว่าท้าย
ที่สุดจะออกมาเป็นสูตรหารด้วย 100 หรือ
500 พรรคกล้ า ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะสู้ เ สมอ และ
ย้ำ�ว่าพรรคกล้าและพรรคการเมืองที่จัดตั้ง
ขึ้นมาใหม่ ล้วนตั้งขึ้นมาด้วยสูตรการหาร
500 และเชื่อว่าจะไม่ทำ�ให้เกิดสุญญากาศ
ทางการเมือง เนื่องจากตนและทีมกฎหมาย
ของพรรคอ่ า นกฎหมายทุ ก มาตรา และ
มั่นใจว่าแม้จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ผลการ
วินิจฉัยก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ.

29,950,045 ราย
ทั้ ง นี้ เว็ บ ไซต์ ร าชกิ จ จานุ เ บกษาได้
เผยแพร่ ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อ ง ยกเลิ ก ท้ อ งที่ น อกราชอาณาจั ก รที่
เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีร
กูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า “ด้วย
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่
ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่
ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน
ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 ของประชาชนในราชอาณา
จักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วน
ใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ของประเทศไทยในการเปิ ด รั บ ผู้ เ ดิ น ทาง
จากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในราช
อาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการด้านวิชา
การ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิก
สาธารณรั ฐ อิ ต าลี (Italian Republic)
สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น (Islamic
Republic of Iran) มาเลเซีย (Malaysia) ราช
อาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (Lao People’s Democratic Republic)
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย (Republic of
Indonesia) และสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
พม่า (Republic of the Union of Myanmar)
จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”.

ชาวมุสลิมปัตตานีเริ่มทยอยกลับบ้านตาม
ภูมิลำ�เนาตนเองตั้งแต่เช้า โดยเลือกที่จะ
เดิ น ทางด้ ว ยรถไฟ ซึ่ ง วั น นี้ มี ป ระชาชน
กว่า 1,000 รายที่เลือกเดินทางด้วยรถไฟ
เหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องมาจากน้ำ�มันที่แพงขึ้น
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนที่ท�ำ งานในปัตตานี
อี ก บางส่ ว น โดยประชาชนชาวมุ ส ลิ ม ทั้ ง
หมดตั้งใจที่จะกลับภูมิล�ำ เนาเพื่อฉลองวันฮา
รีรายา อีดิ้ลอัฎฮากับครอบครัว
ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัย
นั้น เจ้าหน้าที่ต�ำ รวจได้อ�ำ นวยความสะดวก
สำ�หรับพี่น้องชาวมุสลิมที่มาใช้บริการ เช่น
เดี ย วกั บ ฝ่ า ยปกครองที่ ไ ด้ มี ก ารตรวจเข้ ม
บริเวณโดยรอบ หลังจากในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ วันฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮาถือเป็น
วั น สำ � คั ญ ที่ จ ะมี ก ารเฉลิ ม ฉลองด้ ว ยการ
เชือดสัตว์เพื่อพลีทานของพี่น้องมุสลิม โดย
ในวันดังกล่าวชาวมุสลิมจะทำ�การละหมาด
และฟังคำ�สอนที่มัสยิด จากนั้นจะไปเยี่ยม
ญาติ ๆ และขออภั ย สิ่ ง ที่ ล่ ว งเกิ น จั ด งาน
เลี้ ย งในครอบครั ว และผู้ ที่ พ อจะมี กำ � ลั ง
ทรั พ ย์ ส ามารถทำ � การเชื อ ดสั ต ว์ พ ลี ท าน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเชือดวัวและแบ่ง
เป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งให้คนจน และคนที่
ต้องการ อีกส่วนเก็บไว้ที่บ้าน
นอกจากนี้ ในช่วงฮารีรายา อีดิ้ลอัฎ
ฮา ชาวมุ ส ลิ ม ทั่ ว โลกจะเดิ น ทางไปนคร
เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อประ
กอบพิ ธี ฮั จ ญ์ โดยปี นี้ จุ ฬ าราชมนตรี อ อก
ประกาศวั น อี ฎิ้ ล อั ด ฮา ฮิ จ เราะห์ ศั ก ราช
1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม
2565
นางไวยะ หมาดตาหลา ชาวหาดใหญ่
ให้สัมภาษณ์ว่า ตนกำ�ลังเดินทางไปอำ�เภอ
หาดใหญ่ โดยมาทำ� งานที่ ปั ต ตานี แ ละจะ
กลับทุกปี สังเกตว่าปีนี้ผู้คนเดินทางกันเยอะ
มาก ดี ใจมากที่จะได้กลับไปฉลองในวันฮา
รีรายา อีดิ้ลอัฎฮา ซึ่ง 1 ปีมีครั้งเดียว โดย
เลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟเพราะสะดวก
กว่าและประหยัดค่าเดินทางด้วย แต่ยังไม่
ทราบว่าราคาตั๋วจะขึ้นหรือไม่เพราะยังไม่ได้
ซื้อ แต่ ในส่วนของเด็กเล็กเมื่อก่อนยังไม่มี
การเก็บค่าตั๋ว แต่ปัจจุบันมีการคิดค่าตั๋วเด็ก
แล้วจึงทำ�ให้ล�ำ บากขึ้น.

ปลดล็อก
สองเข็มยังไม่พอ ไม่สามารถกันโอมิครอนได้
ส่วนการพบเด็กนักเรียนติดเชื้อนั้น ยืนยันว่า
มีมาตรการรองรับแล้ว โรงเรียนสั่งปิดเรียน
ในชั้นเรียนก็สามารถทำ�ได้
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ
จำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยครู
นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษา หลัง
พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายโรงเรียน
โดยขอความร่วมมือสถานศึกษา โรงเรียน
ให้ ล ดหรื อ งดการจั ด กิ จ กรรมที่ มี ก ารรวม
ตั ว ของนั ก เรี ย นจำ � นวนมากออกไปก่ อ น
พร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุ ข ประสานการทำ � งานร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ให้คำ �
แนะนำ�ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงการ
แพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 ในโรงเรี ย น ด้ ว ย
มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโค
วิด-19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7
เข้ม) กำ�หนดแผนเผชิญเหตุที่เป็นลำ�ดับขั้น
ตอน รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองนำ�เด็กนักเรียน
ที่มีอายุตั้งแต่ 5-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ตามเกณท์ ด้วยความยินยอมและ
สมัครใจ เพื่อให้นักเรียนยังสามารถมาเรียน
Onsite ได้อย่างปลอดภัย
สำ�หรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 วันที่ 9 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อโค
วิด-19 รายใหม่ จำ�นวน 2,084 ราย จำ�แนก
เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,083 ราย และผู้ป่วย
มาจากต่างประเทศ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม
2,319,604 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 2,417 ราย รวม
หายป่วยสะสม 2,318,998 ราย (ตั้งแต่
1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำ�ลังรักษา
24,734 ราย
เสี ย ชี วิ ต 15 ราย เสี ย ชี วิ ต สะสม
9,115 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ทั้งนี้
จำ�นวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรง
พยาบาล 754 ราย ภาพรวมการฉีดวัคซีน
โควิด-19 สะสม (ตั้งแต่ 28 ก.พ.64 - 7 ก.ค.
65) รวม 140,221,958 โดส ใน 77 จังหวัด ผู้
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 57,019,249 ราย
ผู้ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 53,252,664
ราย ผู้ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไป สะสม

ใต้ระเบิด
โดยเบือ้ งต้นพบว่า จุดทีเ่ กิดเหตุระเบิด
อยู่ บ ริ เ วณเสาไฟฟ้ า ริ ม ทางเท้ า ใกล้ กั บ
ตลาดสด มีเศษชิ้นส่วนขยะและพลาสติก
กระจายเกลื่อนพื้นที่
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (อี โอ
ดี) กองบังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดยะลา
ได้เข้าทำ�การตรวจสอบเพื่อเคลียร์พื้นที่ ให้
ปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลัก
ฐานเข้าดำ�เนินการตรวจหาหลักฐานในจุด
เกิดเหตุเพิ่มเติม
ในเบื้ อ งต้ น เจ้ า หน้ า ที่ สั น นิ ษ ฐานว่ า
คนร้ายต้องการสังหารเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับรถ ประกอบ
กับที่ผ่านมาคนร้ายเคยลอบวางระเบิดเจ้า
หน้าที่ชุดสายตรวจ สภ.รามันมาแล้ว แต่
ครั้งนี้ยังไม่ทราบชนิดระเบิด ซึ่งต้องรอให้
เจ้าหน้าที่เก็บหาหลักฐานอย่างละเอียดอีก
ครั้ง
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าเหตุ
ระเบิดดังกล่าว อาจเป็นการกระทำ�ของกลุ่ม
แนวร่วมก่อเหตุความไม่สงบ เนื่องจากใน
วันที่ 8 ก.ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้
ปิดล้อมและวิสามัญกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต 2
ราย ในพื้นที่ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
ซึ่งอาจทำ�ให้กลุ่มแนวร่วมก่อเหตุความไม่
สงบ เคลื่อนไหวก่อเหตุสร้างสถานการณ์
เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถวิสามัญ
คนร้ายได้
ขณะเดี ย วกั น ฝ่ า ยความมั่ น คงใน
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ คำ � สั่ ง ให้ เ พิ่ ม มาตรการเข้ ม ข้ น
ในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
อย่างเข้มงวด เพื่อกดดันและป้องกันไม่ ให้
กลุ่มขบวนการก่อเหตุ
ที่สถานีรถไฟโคกโพธิ์ ตำ�บลโคกโพธิ์
อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประชาชน

‘อสม.’
จากข้อมูล อสม.มีการใช้แอปพลิเค
ชัน “Smart อสม.” แล้วประมาณ 60%
จาก อสม.ทั้งหมด 1.05 ล้านคน ในการรับ
ข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ การคัดกรองติดตาม
อาการของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เก็บข้อมูล
การสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลาย รวมถึงรายงานผล
การปฏิบัติงาน นี่คือ ศักยภาพด้านการปรับ
ตัวของเหล่า อสม.ให้ทันกับยุคสมัย เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์กับการให้บริการประชาชน
ขณะเดียวกัน จะไม่หยุดยั้งที่จะทำ�ให้
อสม.เก่งขึ้นไปอีก ด้วยการคัดเลือก อสม.เข้า
ฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยพยาบาล โดยความร่วม
มือของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ และสถาบั น พระบรมราช
ชนก เพื่อที่จะนำ�ความรู้ที่ ได้รับไปใช้ดูแล
สุขภาพอนามัยคนในชุมชน รวมถึงเป็นครู
ต้นแบบ ครู ก และครู ข ถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ
ที่ดี
ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะไปประชุ ม ที่ ป ระเทศ
ไหน หากเป็นเรื่องของระบบสุขภาพต้องมี
คำ�ชื่นชมจากต่างชาติถึง อสม.ไทยกลับมา
ทุกครั้ง เพราะต่างทราบดีว่านี่คือกลุ่มมด
งานที่คอยประคับประคองระบบสาธารณสุข
ไทย ไปจนถึงขั้นผลักดัน ให้ระบบสุขภาพ
ของเรายอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพในระดับ
โลก แน่นอนว่า อสม.ทำ�งานหนัก ทำ�งาน
ดี ภาครัฐไม่นิ่งนอนใจ ในช่วงโควิด-19 ได้
ให้ค่าตอบแทนพิเศษตลอดช่วงการระบาด
และกำ � ลั ง ผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น ผลตอบแทนให้
อย่างถาวร เพื่อตอบแทนผลงานของ อสม.
ต้ อ งขอบคุ ณ ท่ า นนายกรั ฐ มนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของ อสม.มาโดยตลอด.
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ฉากหลังการเมือง
สูตร 500 หาร ปารตี้ลิสต
สงครามยังไมจบ อยาเพิ่งนับศพทหาร

หาวันคือ 25-30 สิงหาคม ถาไมมีฝายใดไปย�นตอศาลรัฐธรรมนูญ
นายกฯ ก็นํารางขึ้นทูลเกลาฯ ถวายไดเลย
“ดังนั้นผมถึงบอกวา สงครามยังไมจบอยาเพิ่งนับศพทหาร
จะนับไดตองหลัง 30 สิงหาคม ถาทุกอยางผานฉลุยหมด ไมเกิด
อุปสรรค ถึงตอนนั้นก็นับศพทหารได ไปเปดดูไดที่นอนอยู ในโลง
ที่เขาบอกวาสูตร 500 ถูกตอกฝาโลงไว ถึงตอนนั้นไปเปดโลงดูได
เปนทหารจากฝายไหน”

ฉากหลังการเมือง กอนชนะโหวต

-มั่นใจมากนอยแคไหนวาสูตร 500 หาร จะฝาดานศาล
รัฐธรรมนูญได?
เม�อประธานรัฐสภาสงราง พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ไป
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลก็อาจตองการไดขอมูลจากทั้งสอง
ฝาย (กรรมาธิการเสียงขางมากกับกรรมาธิการเสียงขางนอย) ซึ่ง
เร�องนี้ก็มีเอกสารคําอภิปรายของกรรมาธิการในที่ประชุมรวม
รัฐสภาเม�อ 6 ก.ค.ไวหมด แตหากศาลตองการขอมูลเพิ่มเติมก็
สามารถเรียกเราไปใหขอมูลได ผมก็พรอมเสมอ เพราะสิ่งที่เราทํา
เราไดกลั่นกรองอยางละเอียด เราถึงกลาไปพูดกลางหองประชุม
รัฐสภา โดยทุกประเด็นถูกตรวจสอบมากอนหมด เพราะประเด็น
ที่เราอภิปรายเร�อง 500 หาร หากไมเปนความจริงเราตกมาตายไป
แลว
ก็มีสมาชิกวุฒิสภา เขาไปตรวจละเอียดยิบเลย เชนมาตรา
นี้เขียนไวแบบนี้ เจตนารมณวาอยางไร ซึ่งการยกประเด็นขอ

ยั

งตองติดตามตอไปวาสุดทาย สูตรคํานวณ ส.ส.ระบบ
บัญชีรายช�อ หรือปารตี้ลิสต ในราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
ส.ส. ซึ่งที่ประชุมรวมรัฐสภาเม�อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผาน
มา ไดมีมติดวยเสียงขางมากเห็นชอบให ใชสูตรนําตัวเลข 500 ไป
หารคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อทั่วประเทศของทุก
พรรคการเมือง เพ�อนํามาหาสัดสวนจํานวน ส.ส.บัญชีรายช�อและ
จํานวน ส.ส.พึงมีของแตละพรรคการเมือง
ซึ่งในทางการเมือง หากสุดทายสูตรดังกลาวผานฉลุย
จนประกาศใชเปนกฎหมาย จะมีผลตอการเลือกตั้งและทิศทาง
การเมืองในอนาคตมากพอสมควร เชน การจัดตั้งรัฐบาลหลังการ
เลือกตั้ง จึงทําใหเร�องดังกลาวตกอยูในความสนใจของสังคมและ
แวดวงการเมืองอยางมาก
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อและหัวหนา
พรรคพลังธรรมใหม ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอยในคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ของ
รัฐสภา ที่ตอสูและเคล�อนไหวเร�องสูตร 500 หารดังกลาวมาตลอด
ในชวงหลายเดือนที่ผานมา ซึ่งเดิมทีหลายคนไมเช�อวาจะสําเร็จ
แตสุดทายก็สําเร็จจนได กับการที่สามารถพลิกกระดานลมสูตร
100 หารคะแนนบัตรปารตี้ลิสต และทําใหสูตร 500 หารชนะใน
การโหวตวาระสองไดสําเร็จ
โดย หมอระวี กลาวหลังเราถามวา หากสุดทายถาราง
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ออกมาประกาศใชเปนกฎหมายโดยใชสูตร
500 หารดังกลาว ทิศทางการเมืองไทยจะเปนอยางไร โดยคําถามนี้
นพ.ระวี หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม ใหทัศนะวา ถาสูตรหาร 500
มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย จนมีผลบังคับใชกับการเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้น ระบบการคิดคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อแบบหาร 500
จะเปนการสกัดกั้น ที่ ไมใชการสกัดกั้นแลนดสไลด แตเปนการ
สกัดกั้น เผด็จการรัฐสภา จากทุกพรรคที่จะไดเสียงขางมากใน
อนาคต เพราะถาพรรคการเมืองใดก็แลวแตไดคะแนนเสียงจาก
การได ส.ส.ระบบเขตมากเกิน ส.ส.พึงมีที่พรรคตัวเองได ก็จะไมได
รับ ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อจากการคิด ส.ส.พึงมี ที่เปนเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันป 2560 ที่ถูกบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 91 เดิมที่มีการแก ไขไปแลว รวมถึงในมาตรา 93 และ
มาตรา 94 ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ตรงนี้คือจุดที่สําคัญอันดับหนึ่ง ยกเวนถามีพรรคการเมือง
ใดมีความโดดเดนขนาดได ส.ส.ระบบเขตเยอะมาก และยังได
คะแนนพรรคในบัตรบัญชีรายช�อแบบถลมทลาย เชนผลการลง
คะแนนเสียงของประชาชนทั่วประเทศ มีคนลงคะแนนเสียงให
พรรคดังกลาวระดับรวม 60 เปอรเซ็นตของคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด
ทั่วประเทศ
พรรคการเมืองดังกลาวก็อาจจะได ส.ส.ทั้งระบบเขตและ
บัญชีรายช�อรวมกันรวม 60 เปอรเซ็นตของจํานวน ส.ส.ที่มีในสภา
500 คน ก็คือประมาณ 300 ที่นั่งในสภา
ที่ก็หมายถึงหากพรรคดังกลาวได ส.ส.เขตมาแลว 250 คน
พรรคดังกลาวก็สามารถมี ส.ส.บัญชีรายช�อถึง 50 คนจาก 100
คนได เพราะฉะนั้นสูตร 500 หาร จึงไมใชระบบที่จะไปทําให
ไมมีทางที่พรรคการเมืองใดจะได ส.ส.เกินครึ่งหนึ่งของ 500 คน
เพราะหากพรรคการเมืองใดมีความโดดเดน มีความซ�อสัตยสุจริต
ประชาชนยอมรับ พรรคการเมืองดังกลาวนั้นก็ยังมี โอกาสได
ส.ส.เกินกึ่งหนึ่ง 250 คนได
สอง ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสม ซึ่งเคยอยูใน
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็จะกลับคืนมา หลังจาก
หายไปตอนที่มีการแก ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่ ไปแก ให ใชบัตร
เลือกตั้งสองใบ แลวกรรมาธิการเสียงขางมากก็จะให ใช 100 หาร
คะแนนปารตี้ลิสต จนเจตนารมณเร�องจัดสรรปนสวนผสมถูกตัดทิ้ง
ไป แตถาสูตร 500 หารมีผลทางกฎหมาย ก็จะถูกดึงกลับมาใหม
สิ่งที่สงผลตอประชาชนก็คือ ระบบใหมดังกลาวจะเหมือนกับ
ระบบที่ใช ในการเลือกตั้งป 2562 นั่นก็คือเปดโอกาสใหประชาชน
กลุมเล็กกลุมนอย ไมวาจะเปนกลุมผู ใชแรงงาน ชาวนา เกษตรกร
และอ�นๆ ที่เขารวมตัวไดแลวตั้งพรรคการเมืองแลวสงคนลงเลือก
ตั้ง จนไดคะแนนพอสมควรตามหลักเกณฑ พรรคการเมืองดังกลาว
เหลานั้นก็จะได ส.ส.บัญชีรายช�อ แมอาจจะไดหนึ่งคนแตก็เขาไป
ทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร โดยเขาไปนั่งในสภาเพ�อทําหนาที่
สะทอนปญหาของกลุมเขาในสภา
ผมยกตัวอยางใหเห็นแบบรูปธรรม เชนในสภาตอนนี้ มี
ส.ส.ที่เปนชาวมง สังกัดพรรคกาวไกลอยูคนหนึ่ง เขาเขาไปเปน
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ของสภาผู
แทนราษฎรกับผม ซึ่งพอพูดถึงเร�องกัญชง มันเปนวิถีชีวิตของเขา
อยูแลว ที่เขาปลูกกัญชงแลวเอาเสนใยมาทอเสื้อผา เอาไมมาทํา
ประโยชน เขาก็พูดเหมือนกับตามองเห็น แลวเขาก็ใหความเช�อมั่น
ไดวา ในหมูบานของเขาที่ปลูกกัญชงไมมีใครเสพหรือติดกัญชาเลย
นพ.ระวี กลาวตอไปวา ระบบจัดสรรปนสวนผสมจะ
เกิด ปรากฏการณที่ 3 ขึ้นมา ก็คือในสภาจะประกอบดวย
พรรคการเมืองจํานวนมาก เหมือนกับการเลือกตั้งเม�อป 2562 ที่
ผานมา โดยอาจจะมี ส.ส.พรรคเล็กพรรคนอยจํานวนหนึ่งที่เราไมรู

...สงครามยังไมจบ อยาเพิง่ นับศพทหาร จะนับไดตอ งหลัง 30 สิงหาคม ถาทุกอยาง
ผานฉลุยหมด ไมเกิดอุปสรรค ถึงตอนนัน้ ก็นบั ศพทหารได ไปเปดดู ทีน่ อนอยูในโลง
ทีเ่ ขาบอกวา สูตร 500 ถูกตอกฝาโลงไวแลว ไปเปดดู เปนทหารจากฝายไหน...ทีเ่ รา
ชนะได ผมตองใชคาํ วา พระสยามเทวาธิราชมีจริง
วาคราวหนาจะไดเทาใด แตน�าจะนอยกวาหลังเลือกตั้งเม�อป 2562
เพราะจํานวน ส.ส.ระบบบัญชีรายช�อลดนอยลง จาก 150 คนเหลือ
100 คน แตสิ่งที่จะเกิดขึ้น ที่จะเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา
ก็คือ หากคนจากพรรคเล็กเหลานี้ ไดเขารวมรัฐบาล เวลามีมติของ
รัฐบาลในการลงมติออกเสียงเร�องใดก็แลวแต ซึ่งหากรัฐบาลบอก
ใหทําเร�องที่มิชอบ
ผมขอยกตัวอยางเชนเร�องการลงมติออกเสียงของ ส.ส.ตอ
รางแก ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา ที่
พรรคกาวไกลเสนอเขามาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา เพ�อ
ปองกันและแก ไขเร�องนายทุนผูกขาดการผลิตเหลาเบียร ในเมือง
ไทย ทลายกําแพงนี้ซึ่ง ส.ส.กลุมพรรคเล็กเห็นวาเปนเร�องที่เปน
ประโยชนตอประเทศชาติ หรือกรณีการเสนอแก ไขประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายสมรสเทาเทียมของกลุม
LGBT ที่เราเห็นวาควรใหสิทธิกับเขาเหมือนกับชายหญิง คนทั่วไป
ในการแตงงาน กลุมพรรคเล็กก็ไปโหวตออกเสียงสนับสนุนการ
เสนอราง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับในสภาในวาระแรก เพ�อให ไปคุยกันใน
ชั้นกรรมาธิการของสภา แทนที่จะไปลงมติตีใหตกตั้งแตวาระแรก
ที่แสดงใหเห็นวา ส.ส.พรรคเล็กที่เปนตัวแทนประชาชนสามารถ
โหวตไดตามเนื้อผา ตามสิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนกับประชาชน
...หรืออยางในการอภิปรายไมไววางใจก็เชนกัน หากสมมุติ
วาถาไมมี ส.ส.กลุมพรรคเล็ก ถาในสภามีแตพรรคใหญ พรรครวม
รัฐบาลก็จะมีแต ส.ส.ที่มีคนในกลุมหรือในพรรคเขาไปนั่งเปนคณะ
รัฐมนตรี แลวปรากฏวาสมมุติ หากมีรัฐมนตรีในพรรครวมรัฐบาล
บางคนที่ประพฤติมิชอบ ฝายคานนําขอมูลมาเปดโปงในสภา โดย
รัฐมนตรีตอบไมได แบบนี้ถามวา ส.ส.ที่อยูพรรคการเมืองเดียวกับ
รัฐมนตรีคนดังกลาว กลาโหวตไมไววางใจรัฐมนตรีพรรคการเมือง
ที่อยูพรรคเดียวกันหรือไม และ ส.ส.ที่อยูพรรคอ�นแตเปนพรรค
รวมรัฐบาลเหมือนกัน โดยรัฐมนตรีของพรรคตัวเองก็ถูกฝายคาน
ย�นอภิปรายไมไววางใจเชนกัน ส.ส.เขาจะกลาไม โหวตไววางใจให
รัฐมนตรีพรรคตัวเองและพรรครวมรัฐบาลหรือไม เพราะหากไม
โหวตไววางใจให พรรครวมรัฐบาลก็จะแตกกัน เกิดความไมพอใจ
ตอกัน
อันนี้คือตัวอยาง ซึ่งกรณีแบบนี้มีการเขียนไวเปนบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญชัดเจนที่ให ส.ส.ตองมีเอกสิทธิ์ในการลงมติ ที่อยูใน
มาตรา 114 ที่บัญญัติวา
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผู
แทนปวงชนชาวไทย ไมอยู ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย
หรือความครอบงําใดๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�อสัตย
สุจริตเพ�อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน”
แตถาไมมีกลุมพรรคเล็กเหลานี้ สิ่งเหลานี้ ไมเกิด ถาจะเกิด
ก็อาจจะเปนนาทีสุดทาย รัฐบาลกําลังจะแตก เรือแปะถูกเจาะ
พรรคนี้ก็โหวตคว่ําพรรคหนึ่ง แลวอีกพรรคหนึ่งก็มาโหวตคว่ําไมไว
วางใจรัฐมนตรีอีกพรรคหนึ่ง แตถาเปนสถานการณปกติจะไมมีทาง
เกิดขึ้นไดเลย จะไมมีทางที่จะไมกลาโหวตไววางใจใหกัน
ทั้งหมดคือสิ่งสําคัญสามอยางที่จะเกิดขึ้น หากมีการใชระบบ
สูตรหาร 500 ปารตี้ลิสต ที่ตองขอย้ําวา สิ่งที่ผมตอสู ไมใชการ
ตอสูเพ�อชวงชิงเวทีใหกับ ส.ส.ที่เปนนักการเมือง แตสิ่งที่ผมตอสู
เรียกวาทําใหรัฐธรรมนูญกินได ทําใหรัฐธรรมนูญเปนผลประโยชน
ตอประชาชนทั่วประเทศจริงๆ จากสามเหตุผลขางตน

สงครามยังไมจบ
ฝาอีก 3 ดานชี้ชะตาสูตร 500 หาร

-เห็นบอกวาเร�องสูตร 500 หาร ถึงตอนนี้ยังประกาศ
ชัยชนะไมไดเพราะสงครามยังไมนับ อยาเพิ่งนับศพทหาร ถาเชน
นั้นประเมินเสนทางการเมืองแลวสูตร 500 จะฝาดานตางๆ ได

หรือไม?
ที่ย้ําวาสงครามยังไมนับจบ อยาเพิ่งนับศพทหาร ก็เพราะ
วาบางคนอาจเขาใจวาเราชนะโหวตเร�องนี้ในวาระสองแลว ก็บอก
ใหผมประกาศชัยชนะได แตในความเปนจริงแลวผมก็อยากจะย้ํา
วา ชัยชนะนี้ ไมใชชัยชนะของหมอระวี ไมใชชัยชนะของพรรคพลัง
ธรรมใหม ชัยชนะนี้เกิดไดเปนชัยชนะของประชาชนอยางแทจริง
เพราะถาไมมี ส.ส.กลุมพรรคเล็กที่ชวยกันล็อบบี้ทั้ง ส.ส.และ
สมาชิกวุฒิสภา ถาไมมี ส.ว.ที่เขาเปนกลาง ไมมีผลประโยชนเร�อง
พรรคการเมือง แลวเขาไดเขามาเห็นไดมารับทราบวาสิ่งที่เราทํา
เปนเหตุเปนผล ไมตรงกับที่ถูกกลาวหาวาหาร 500 เปนผูราย จน
เขาเขาใจเรา
อยางไรก็ตาม กวาที่เขาจะเขาใจเช�อไหมใน ส.ว. 250 คน
ที่มีพวกเราพรรคเล็กและ ส.ว.ดวยไดเขาไปคุย รวมถึง ส.ส.ใน
สภาสี่รอยกวาคน พวกเราพรรคเล็กก็ไดมี โอกาสไปพูดคุย ไป
อธิบายซ้ําแลวซ้ําเลาหลายเดือน แลวก็มีพรรคเล็กที่อยูนอกสภา
ที่ก็เปนแนวรวมในการสนับสนุน ครั้งนี้จึงเปนชัยชนะของประชา
ชนจริงๆ
ของเราที่ชนะ เปนการสกัดพรรคใหญที่จะได ส.ส.เขตเยอะๆ
แลวไดบัญชีรายช�อนอย ผมก็ขอขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ซึ่งคนที่เปนคอการเมือง ตามขาว
การเมือง คงจะไดยินขาวมาบางวา พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทย
พัฒนา เลือกตั้งรอบหนา เขาจะมีจํานวน ส.ส.เขตเพิ่มขึ้น เพราะ
เขาไปขยายงานดานเขตเลือกตั้งไวเยอะมาก เขาพรอมมาก มี
กระแสดวย ผลก็คือถาเขาได ส.ส.เขตเยอะจริง แลวเขามารวม
เอาดวยกับระบบหาร 500 อยางที่เปนตอนนี้ พรรคพวกเขาจะได
ส.ส.บัญชีรายช�อนอย อาจจะไมไดเลย หรือไดสัก 1-2 คน ได ไม
เกินหาคน แต ส.ส.พรรครวมรัฐบาลจากภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา
ก็ยังมารวมโหวตสนับสนุนให ใชสูตร 500 ผมก็ตองเคารพจิตใจ
หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค ที่ยอมจะได ส.ส.นอยลงกวาที่ควร
จะไดบาง แตสิ่งสําคัญคือเขานึกถึงประเทศชาติ
นพ.ระวี ย้ําวา ที่บอกวาสงครามยังไมจบก็เพราะ หลังจาก
นี้ก็ตองไปรอผลการลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง พ.ร.บ.การ
เลือกตั้ง ส.ส.ในวาระสาม ชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ที่ตองใช
เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภารวมกันคือ ส.ส.และ ส.ว.ที่ตองเห็น
ชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มีอยู แตดู
จากคะแนนเสียงโหวตวาระสองเม�อ 6 ก.ค.ก็คิดวาคงจะผานวาระ
สาม
...จากนั้นมาดูดานตอไป เพราะรัฐสภาตองสงราง
พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ผานรัฐสภาวาระสามไปใหองคกร ดังนี้คือ
ศาลฎีกา, ศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระที่เกี่ยวของที่ก็น�าจะ
เหลือองคกรเดียวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยตองสงไป
ภายในไมเกินสิบหาวันหลังโหวตวาระสาม
3 องคกรดังกลาวหลังจากไดรับรางจากประธานรัฐสภา
แลว ตองตอบกลับภายในไมเกินสิบวัน ไทม ไลนตรงนี้น�าจะอยูใน
ชวงกลางเดือนสิงหาคม โดยหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาดูแลว
มาตราที่แก ไขเร�องระบบคํานวณ ส.ส.ไมมีปญหาอะไร หรือเห็น
วาบางถอยคําขัดรัฐธรรมนูญเล็กนอยแตยังใช ได และในแงปฏิบัติ
กกต.ยืนยันความเห็นมายังรัฐสภาวาไมมีปญหา หาร 500 สามารถ
คํานวณ ส.ส.ได ซึ่งเร�องนี้ขอยืนยันวา ระบบหาร 500 สามารถ
คํานวณ ส.ส.ใหอยูในเกณฑตามจํานวนที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
ไดแน�นอน เพราะมีการไปทดลองคํานวณตามสูตรที่ขอสงวนความ
เห็นไว ในรางของคณะกรรมาธิการที่เสียงสวนใหญของสมาชิก
รัฐสภาเห็นชอบ โดยหากทั้งหมดเปนไปตามนี้คือผานหมด กรอบ
เวลาตรงนี้น�าจะอยูในชวง 20-25 สิงหาคม ประธานรัฐสภาก็สง
เร�องไปใหนายกรัฐมนตรี และเม�อนายกรัฐมนตรีรับรางแลวก็รออีก

กฎหมายของฝาย 500 มาสนับสนุน อีกฝายก็ปดปากเราตั้งแตใน
ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มาบอกวา “หมอระวีไมมี
สิทธิ์ยกเร�องหาร 500 มาสู ในที่ประชุมกรรมาธิการ มาบอกวาสิ่งที่
ผมเสนอมันผิดหลักการ เพราะในราง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ที่เสนอ
ใหรัฐสภาพิจารณาที่สงมาสี่ราง ให ใช 100 หารหมด หมอระวีมา
เสนอ 500 ไดยังไง ผิดหลักการ เอามาพิจารณาในหองประชุมไม
ได”
เราก็ตองเอาเหตุผลไปโตเขา เชน ตอนเสนอแก ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา ตอนนั้นรางที่ ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมรวมรัฐสภาวาระแรก (รางของพรรคประชาธิปตย) เสนอ
ใหแก ไขรัฐธรรมนูญแคสองมาตรา แตกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาราง พ.ร.บ.เลือกตั้งที่เกินครึ่งหนึ่งเลย ตอนนั้นเปนอดีต
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางแก ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ยัง
ไปเสนอแก ไขรวม 7-8 มาตราเลย แตตอนเชากอนรางจะเขา จะ
ใหที่ประชุมโหวตกรรมาธิการถึงกับตองเรียกประชุมฉุกเฉิน เพราะ
กลัวถูกที่ประชุมตีตก เลยรีบแก ไขตัดออกเหลือใหแก ไขแค 3
มาตรา ทําไมพวกคุณยังทําไดเลย
-คิดวาอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําใหตอนพิจารณาวาระสอง
เสียงสวนใหญพลิกกลับมาหนุนสูตร 500 หารมากกวาสูตร 100
หาร?
บอกตรงๆ กลุมพรรคเล็กเราตอสูดวยความเดียวดาย
เพราะวาหลังจากสูเร�องแก ไขรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนจากบัตรเลือก
ตั้งหนึ่งใบเปนบัตรสองใบแลวเราแพ เราไมสามารถรวบรวมราย
ช�อสมาชิกรัฐสภาได 50 คนเพ�อย�นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ�อ
คว่ําการแก ไขรัฐธรรมนูญ เม�อเราแพ เราก็กลับมาคิดวา หากใช
บัตรสองใบ แตใช 500 หาร เปนระบบ MMP แบบเยอรมนี ก็เปน
ประโยชนตอประเทศชาติ และยังคงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ทั้งเร�อง ส.ส.พึงมี, จัดสรรปนสวนผสม, รัฐธรรมนูญปราบโกง อาจ
จะมีหายไปครึ่งหนึ่ง ก็คือคะแนนเสียงตกน้ํา เพราะระบบ MMP
คะแนนในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขตยังตกน้ําอยู เพราะเอาแต
คะแนนของคนที่ ไดคะแนนเสียงอันดับหนึ่งให ไดเปน ส.ส.
...ในทามกลางการตอสู เช�อไหมผมตองคุยกับสมาชิกวุฒิสภา
เปนรอยคน คุยกับ ส.ส.เปนรอยคน พวกเราพรรคเล็กแบงงานกัน
ทุกคนเหน�อย พบใครก็ตองอธิบายใหเขาเขาใจทีละคน ตองคุยออก
ส�อเชนใหสัมภาษณ ไทยโพสตกอนหนานี้ หรือไปออกทีวี จนบาง
ที่บอกวาผมพูดเร�อง 500 หารครั้งที่สามแลว ตองไปอธิบาย ใช
เวลานานมากหลายเดือนในการสูเร�องนี้ เผอิญวาราง พ.ร.บ.ตํารวจ
แหงชาติ ที่เขาพิจารณากอนหนานี้ใชเวลาไปรวม 3 สัปดาห เลย
ทําใหมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้น
“ที่เราชนะได ผมตองใชคําวา พระสยามเทวาธิราชมี
จริง คือพระสยามเทวาธิราชทําใหเกิดปรากฏการณแลนดสไลด
ในกรุงเทพมหานคร หรือทําใหเกิดปรากฏการณอุงอิ๊ง ที่เปดตัว
ได ไมกี่วัน โพลใหเปนนายกรัฐมนตรีแซงหนาพลเอกประยุทธ
และปรากฏการณอีกหลายอยาง เชน ทักษิณ ชินวัตร กับเพ�อ
ไทยพลาดทางยุทธวิธี หลังรุกแหลก พอรัฐธรรมนูญถูกแก ไข ก็
ประกาศแผนการแลนดสไลดทั้งแผนดิน
กอนหนานี้ผมไดเคยเปดเผยยุทธการทักษิณ เร�องการกินที
ละคํา สิ่งตางๆ เหลานี้มันทําใหพลเอกประวิตร, พลเอกประยุทธ
และบรรดาหัวหนาพรรครวมรัฐบาลตองคิดแลววาจะเอาอยางไร
จึงเกิดปรากฏการณที่ผมบอกชวงตน ที่พรรคการเมืองหลายพรรค
ยอมเสียสละ แมพรรคตัวเองจะได ส.ส.นอยลง ไมเปนไร แตให
ประเทศอยูได ถาไมมีปรากฏการณเหลานี้ พรรคขนาดเล็ก พรรค
พลังธรรมใหม หมอระวี แพแน�นอน”.

โดย วรพล กิตติรตั วรางกูร
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เบิกบาน...ผ่านงานบุญ

1

ท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทั่วไทย
ง

มองเมอื

ท

ทท. เชิญชวนร่วมงานบุญ
ผ่านกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา
พร้อมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม ทุกพื้นที่ทั่วไทย
ในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะมีวาระ
ครบรอบวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่าำ
เดือน 8 และสำาหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 13
กรกฎาคม 2565 โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก
ในโลก เนื่องจากเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย
ครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์
ส่วนวันที่สอง คือวันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม 1 ค่าำ เดือน 8 ในปีนต้ี รงกับ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเริ่มต้น
การจำาพรรษาของพระสงฆ์ ในบริเวณ
วัด และงดการเดินทางจาริกไปยังที่ต่างๆ
เพื่อไม่ให้เหยียบย่ำาพืชผลทางการเกษตร
ที่ชาวบ้านเพาะปลูกไว้ ในช่วงฤดูฝน
เป็นเวลา 3 เดือน
ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัด
ตักบาตรทำาบุญในตอนเช้า ส่วนตอนค่ำา
จะชวนกันไปเวียนเทียนเพื่อรำาลึก
คุณพระรัตนตรัย และวันที่พระพุทธศาสนา
ได้ถือกำาเนิดขึ้นมา นอกจากนี้ ยังมีการ
สืบสานประเพณีรว่ มกันหล่อเทียนเพื่อถวาย
ให้พระสงฆ์ ได้นำาไปใช้ ในการศึกษาธรรมะ
ระหว่างเข้าพรรษา และด้วยแรงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจะตกแต่ง
เทียนพรรษาอย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้ง
มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่
งานแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ทำากัน
มาอย่างต่อเนื่อง และถูกกำาหนดให้เป็น
วันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมี โอกาส
ร่วมงานประเพณีสำาคัญ และได้ ใช้เวลา
ทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัว
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทาง
เข้าร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่ออนุรกั ษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้ดำารงอยู่สืบไป ซึ่งมีพื้นที่การ
จัดงานที่น่าสนใจ ดังนี้
จังหวัดอุบลราชธานี ต้นตำารับ
การจัดงานแห่เทียนพรรษาที่มี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ งานจัด
ขึ้นเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 โดยใช้
ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์
ใฝ่ธรรม งามล้ำาเทียนพรรษา”
ถือเป็นการสืบสานประเพณีของ
ชาวอีสานตามฮีต 12 คอง 14
หรือประเพณีบุญเดือน 8 ด้วย
โดยขบวนแห่เทียนพรรษาจัดในวันที่
14 กรกฎาคม 2565
นอกจากขบวนแห่เทียน ยังมี
กิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม อาทิ
พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทาน,
การประกวดต้นเทียนพรรษา, กิจกรรม
เยือนชุมชน คนทำาเทียน, การแห่ขบวน
เทียนพรรษาภาคกลางคืน, กิจกรรม
เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน, กิจกรรม
เช็กอินถิ่นเทียน และการจำาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ททท.สำานักงาน
อุบลราชธานี แนะนำากิจกรรมหลัก
2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมเยือนชุมชน
คนทำาเทียน ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม

ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ยายดอกไม้ จ.สิงห์บุรี

วัดกลางธนรินทร์ อำาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ภายในงานวันที่ 13 กรกฎาคม
มีกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ด้วยการ
ทอดผ้าป่าดอกไม้, กิจกรรมคัว่ ข้าวตอก ถัว่ งา
เครื่องปรุงกระยาสารท ทำากระทง
ร้อยดอกไม้ของผู้สูงอายุ ส่วนภาคค่ำามี
ขบวนแห่เพื่อไปเวียนเทียน ที่พระบรมธาตุ
เจดีย์บ้านแป้ง ณ วัดกลางธนรินทร์
ส่วนวันที่ 14 กรกฎาคม มีการ
ทำาบุญถวายเทียนพรรษา ที่วัดจินดามณี
ภายในงานมีการแสดงและกิจกรรมทาง
ภูมปิ ญ
ั ญาให้ชมมากมาย อาทิ ชมเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ เครื่องมือทำาทอง,
เครื่องมือปั้นหม้อ, การทำาน้ำาปลาแท้,
การกวนกระยาสารท, การทำาบัวลอยญวน
ขนมเบื้องงา, ข้าวเกรียบงา ฯลฯ
ผู้สนใจรายละเอียดกิจกรรม ติดตาม
ได้ที่ Facebook : TAT Lopburi
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำา
ที่ลาดชะโด ครั้งที่ 11 จัดขึ้นในวันที่ 13
กรกฎาคม 2565 (เวลาประมาณ 09.0013.00 น.) บริเวณคลองลาดชะโด อำาเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้าำ
ที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม การ
ประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การจัดการแสดง
ภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด เส้นทาง
สายน้ำาแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนา
ที่เขียวขจี พร้อมชิมอาหาร ช็อปปิ้งสินค้า
พื้นถิ่น ณ ตลาดลาดชะโด
ชาวลาดชะโดมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ
สายน้ำา จึงนิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลอง
ลาดชะโด ในละแวกนีจ้ ะมีเรืออยู่ใต้ถนุ บ้าน
จึงเป็นทีม่ าของการแห่เทียนพรรษาทางน้าำ
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันงดงาม
นี้ ไว้
ผู้สนใจติดตามข้อมูลกิจกรรม
ผ่านทาง Facebook : Tat Ayutthaya

ชุมชนคนทำาเทียน จ.อุบลราชธานี
2565 ณ ชุมชนวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำานวน 7 วัด ได้แก่ วัดมหาวนาราม,
วัดพระธาตุหนองบัว, วัดแจ้ง, วัดบูรพา,
วัดพลแพน วัดศรีประดู่, วัดเลียบ และ
วัดผาสุการาม ที่อำาเภอวารินชำาราบ
นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมแกะสลักเทียนและ
เรียนรู้วิถีเทียนที่แต่ละคุ้มวัดและชุมชน
ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้น
กิจกรรมที่ 2 เทียนอุบล ยลได้ตลอด
เดือน ในพื้นที่ชุมชนวัดทั้ง 7 วัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนคนทำาเทียน
ช่วงระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม
2565 นักท่องเที่ยวจะได้ชมต้นเทียนของ
แต่ละคุม้ วัด ทีจ่ ะนำามาจัดแสดงหลังจากการ

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำาที่คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี ประเพณีตักบาตร
ดอกเข้าพรรษา สระบุรี ระหว่าง 12-14
กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร อำาเภอพระพุทธบาท
เวียนเทียนทางน้ำากว๊านพะเยา จ.พะเยา
จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการค้นพบรอย
พระพุทธบาทตัง้ แต่รชั สมัยพระเจ้าทรงธรรม
แห่เทียนพรรษา และกิจกรรมร่วม
จากนั้นจึงมีการจัดงาน “ตักบาตรดอก
แกะสลักเทียนในบางคุ้มวัด
เข้าพรรษา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็น
ผู้สนใจสอบถามข้อมูล
การสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
เพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำานักงาน
โดยวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้า
อุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770
พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ
Facebook: ททท.สำานักงาน
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ช่วงบ่าย
อุบลราชธานี Tat Ubonratchathani
เวลา 13.00 น. จัดขบวนแห่พยุหยาตรา
และ Facebook : เทีย่ วอีสาน .com
ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ ททท.
ขบวนอัตลักษณ์ประเพณี ขบวนชาติพันธุ์
สำานักงานสุรนิ ทร์ขอเชิญร่วมงาน
การแสดงต่างๆ และพิธีเปิดงาน
“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและ
ส่วนวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565
ตักบาตรบนหลังช้างจังหวัด
เวลา 13.30 น. มีพธิ ตี กั บาตรดอกเข้าพรรษา
สุรินทร์ ประจำาปี 2565” ในวันที่
และล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัด
12-13 กรกฎาคม 2565 บริเวณอนุสาวรีย์
พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำาเภอ
ภายในงานยังมีนิทรรศการ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นงาน
ดอกเข้าพรรษา การแสดงของดี ของเด่น
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสุรินทร์
แห่เทียนพรรษา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี ขบวน
ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงช้าง โดยภายในงาน
เทียนพรรษาพระราชทาน และขบวน
มีกิจกรรมดังนี้
เทศบาลตำาบลประโคนชัย โดยมีกิจกรรม และ 18.30-20.00 น. ส่วนวันที่ 14-15
การแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่น มีการจำาหน่าย
วันที่ 12 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา
ที่น่าสนใจ เช่น ขบวนเทียนพรรษา รูปสัตว์ กรกฎาคม มีเรือให้บริการตั้งแต่เวลา
16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำาปี และขบวนแห่เทียนจาก 6 คุ้มวัด 08.00-20.00 น. ค่าบริการท่านละ 50 บาท สินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
จาก 12 คุ้มวัดชื่อดัง อาทิ วัดบูรพารามฯ
ภายในงานมีกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป”
ในอำาเภอประโคนชัย ได้แก่ วัดกลาง
วัดศาลาลอยฯ วัดกลางสุรินทร์ มีขบวน
วัดชัยมงคล วัดจำาปา วัดโคน วัดโพธิ์ และ อาทิ ชมดนตรีเพลงเพราะยามเย็น การแสดง www.เที่ยวภาคกลาง.com
สำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
แห่ช้างที่ยิ่งใหญ่ 45 เชือก แบ่งเป็นชุดที่ 1 วัดแจ้ง งานนี้เชิญชวนให้แต่งกายด้วยผ้า
ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ชิมอาหารพื้นถิ่น
เข้าร่วมงานบุญในพื้นที่ต่างๆ อย่าลืมคำานึง
สถาบันชาติ, ชุดที่ 2 สถาบันศาสนา,
บารายพันปีสีกลีบบัว อันเป็นผ้าอัตลักษณ์ ของกินชาติพันธุ์ และช็อปปิ้ง ตลาด
ถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยการ
ชุดที่ 3 สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์
ของอำาเภอประโคนชัย
ชุดที่ 4 ขบวนช้างประดับตกแต่ง
ทางวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลเรื่องรอบเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ
ชมการแสดงสมโภชงานประเพณี
หมั่นล้างมือ รวมทั้งร่วมเดินทางท่องเที่ยว
หลากหลายสีสัน
ได้ที่ Facebook : เวียนเทียนทางน้ำา
แห่เทียนพรรษา จากวัฒนธรรมพื้นถิ่น
อย่างรับผิดชอบ ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม
พบกับไฮไลต์ของงานบุญใหญ่
กลางกว๊านพะเยา
ของชาวประโคนชัย เริ่มตั้งแต่ 18.00 น.
ซึ่งสามารถเริ่มต้นง่ายๆ โดยการลดการใช้
วันที่ 13 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ได้แก่ วงโปงลางเพชรพลาญชัย
จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมสืบสาน
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพียงพก
ร่วมทำาบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ยายดอกไม้
จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ที่ โด่งดัง,
กระบอกน้ำา หิ้วถุงผ้า ฯลฯ ก็เป็นส่วนหนึ่ง
เดียวในโลก โดยมีพระเถระชั้นผู้ ใหญ่
(ตักบาตรดอกไม้) ประจำาปี 2565
การแสดงชุดเมืองต่ำา ระบำาขอม และ
ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แล้ว.
นัง่ บนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นกั ท่องเทีย่ ว ชุดการแสดง “ประโคนชัย น้อมศรัทธา
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม
ได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่วัดจินดามณี และเจดีย์บ้านแป้ง
พุทธบูชาเทียนศิลป์” ฯลฯ สอบถามและ
สรณะ รายงาน
ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : ททท.
ได้ที่ ททท.สำานักงานสุรินทร์ โทร.
สำานักงานบุรีรัมย์
0-4451-4447 หรือติดตามผ่านช่องทาง
จังหวัดพะเยา ททท.สำานักงาน
Facebook : ททท.สำานักงานสุรินทร์
เชียงราย (รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ชียงราย พะเยา)
จังหวัดบุรรี มั ย์ พืน้ ทีอ่ าำ เภอประโคนชัย เชิญร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำากลาง
ททท.สำานักงานบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมงาน
กว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำาเภอประโคนชัย
ในวันอาสาฬหบูชาที่ 13 กรกฎาคม เวลา
ประจำาปี 2565 จัดระหว่างวันที่ 13-14
17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล
กรกฎาคม บริเวณเวทีกลาง หน้าสำานักงาน เมืองพะเยา มีรอบเรือรองรับ 08.00-16.00 น.
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บริษทั สารสูอ นาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ยิม้ ประเสริฐ บรรณาธิการผูพ มิ พผู 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 บริษทั เชอรี่ กราฟฟค 1991 จำกัด

21

