
กลุ่ม16ชู‘บิ๊กตู่’ยาว

หลัง12ส.ค.โควิดพุ่งแน่

นายกฯแนะรักษาให้เร็ว

หาร500บานรอจบที่ศาลรธน.

หลังโควิด-19 กลับมาระบาดอีกคร้ัง คาดการณ์ว่าติดเช้ืิอวันละหลายหมื่นคน ทำาให้ประชาชนจำานวนมากเข้ารับการฉีดวัคซีนท่ีศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
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ทำาเนียบรัฐบาล • นายกฯ แนะ สธ.ปรับ

รูปแบบการรักษาให้เร็วขึ้น เพื่อลดจำานวน

ผู้ป่วยหนัก พร้อมเร่งฉีดวัคซีน หลังคาดผู้                                                           

ติดเช้ือโควิด-19 จะเพ่ิมข้ึนหลัง 12 ส.ค.น้ี  รัฐ 

บาลยืนยันแม้จะปรับเป็นโรคประจำาถ่ินแล้ว 

แต่การดูแลผู้ป่วยยังคงเป็นไปตามสิทธิการ

รักษาเหมือนเดิม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายธนกร                                                        

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ                                                         

มนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                                                     

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                 

กลาโหม แนะกระทรวงสาธารณสุข ปรับ

รูปแบบการรักษาให้เร็วขึ้น เพื่อลดจำานวน

ผู้ป่วยหนักให้น้อยลง รวมถึงเร่งฉีดวัคซีน

ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หากถึง                                                          

กำาหนดฉีดเข็มกระตุ้นต้องไปฉีด เพื่อกระตุ้น                                                         

ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและป้องกันเชื้อได้ 

โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์

การระบาดโควิด-19 ในประเทศรอบนี้อาจ

จะขึ้นสูงสุดช่วงหลังวันที่ 12 สิงหาคมนี้  

แต่เชื่อว่าระดับความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ 2 

เป็นสีเขียว เนื่องจากคนไทยมีความคุ้นเคย

เข้าใจวิธีการป้องกันดูแลตนเองหลังจากมี

ประสบการณ์เผชิญกับโควิด-19 ตลอดกว่า 2                                                           

ปีท่ีผ่านมา ท้ังการสวมหน้ากากอนามัยอย่าง

ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูกและคลุมใต้คาง แนบ

กระชับกับใบหน้า เว้นระยะห่าง หม่ันล้างมือ

ไทยโพสต์ • “นิกร” ฟันธงสูตรหาร 500 

มีปัญหา แฮงก์อัป หากมีทุจริตโดนใบแดง 

เลือกตั้งใหม่จะทำาให้ ส.ส.พึงได้สะเทือน

ทั้งหมด ขณะนี้ยังมองไม่เห็นทางออก จ่อ

ร่วมลงชื่อกับร่วมสมาชิกรัฐสภา ยื่นศาล 

รธน.ตีความ 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นาย

นิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย                                                            

พัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….. รัฐสภา 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข้อกังวลปัญหาเรื่อง

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) 

ด้วยการหาร 500 ว่า ตอนนี้ที่มีปัญหาลึก

ซึ้งคือเมื่อแก้มาตรา 128 ไปแล้วส่งผลต่อ

ระบบการเลือกตั้งในมาตราที่เหลืออยู่บาง

มาตราในการกำาหนดคำานวณคะแนน และ

ทางรัฐสภายังไม่ได้ดำาเนินการใดๆ  ต่อไป                                                    

อันที่จริงแล้วควรจะมีการชี้มาเลยว่าจะ

กระทบต่อมาตราใด อย่างใด และต้องแก้ไข

เป็นอย่างไร 

ซึ่งล่าสุด กมธ.เสียงข้างน้อยให้ความ

เห็นมาเป็นการภายในว่าอยากจะขอให้มี

การประชุมกรรมาธิการฯ ขึ้น เพื่อปรับปรุง

แก้ไขในกฎหมายลูกมาตราอื่นๆ ที่จะมีผล 

กระทบ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็น

ของ กมธ.หลายคนยังเห็นว่าไม่มีอำานาจ ต้อง

ให้ทางรัฐสภาสั่งการดำาเนินการแก้ไข กมธ.

ไม่มีอำานาจใดตามข้อบังคับ เพราะถือว่าได้

ทำาหน้าที่ส่วนแรกเสร็จสิ้นแล้ว

“ผมเคยให้ความเห็นไปแล้วว่าการ

คำานวณด้วยการหาร 500 ไม่สามารถนำามา

ใช้คำานวณปาร์ต้ีลิสต์ได้ เนื่องจากเกิดปัญหา

แฮงก์ โอเวอร์ แบบเยอรมัน และจะมีปัญหา

ว่าด้วย ‘ชัยชนะ’ และ                                         

‘ความพ่ายแพ้’ ของทุกๆ ฝ่าย

ระเบิดศึกซักฟอก 19-22 ก.ค. 

ล็อกเป้าถล่ม ‘บิ๊กตู่+10 รมต.’

ฝ่ายค้านหวังผล ตาย 3 ระดับ!

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอาทิตย์ที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  4  ค่ำา  เดือน  8  ปีขาล

อ่านต่อหน้า 14

ปีที่ 26 ฉบับที่ 9377

อิสรภาพแห่งความคิด

พระราชทาน

ขวัญกำาลังใจ

‘มทภ.4’ฮ.ตก

เพื่อไทยยืมจมูก‘ธรรมนัส’หายใจอ้างประชาชนเจ็บแค้น!
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ผลกระทบ ‘แม่แรงงานย้ายถิ่น’ 

ปัญหาที่รอแก้!

อ่านต่อหน้า 14

สงขลา • แม่ทัพภาค 4 และทหารที่บาด

เจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินที่  

อ.เทพา อาการดีขึ้นและปลอดภัยทุกนาย   

เตรียมเคลื่อนย้ายซาก ฮ. ไปเก็บที่กองพัน

ซ่อมบำารุงทหารบกค่ายลพบุรีราเมศวร์ ใน

อีก 1-2 วันนี้ และเร่งสำารวจให้ความช่วย

เหลือเจ้าของสวนยางที่ ได้รับความเสียหาย 

ได้ต้นละ 2 พัน

ความคืบหน้าเหตุการณ์เฮลิคอป    

เตอร์แบล็กฮอว์กของ พล.ท.เกรียงไกร ศรี

รักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงจอดฉุกเฉินกลาง

สวนยางพาราพื้นที่หมู่ 1 บ้านคลองยอ 

ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2565 ขณะออกเดินทางจากค่าย

เสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไปยังค่าย

สิรินธร จ.ปัตตานี และเครื่องเกิดขัดข้อง

ต้องลงจอดฉุกเฉิน และทำาให้ทั้งแม่ทัพภาค

ที่ 4 ทหารติดตามนักบินและช่างเครื่องบาด

เจ็บรวม 7 นาย ส่วนเฮลิคอปเตอร์ฟาดกับ

ต้นยางพลิกตะแคงข้างเสียหายหนัก 

ล่าสุด วันที่ 16 ก.ค. บริเวณจุดที่      

เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลงฉุกเฉินนั้น ทาง

เจ้าหน้าที่นิรภัยการบินของกองทัพบกได้

ลงพื้นที่มาตรวจสอบทางด้านเทคนิคของ  

เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลำานี้แล้ว เพื่อสอบ                                                     

สวนวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีต้องลงฉุกเฉิน นอก                                                 

จากนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 

เข้าร่วมตรวจสอบเก็บหลักฐานบริเวณจุด

กรุงเทพฯ • เพื่อไทยจ่อยืมจมูก “ธรรมนัส” 

หายใจ เปิดทางส่งประเด็นซักฟอก  ถ้าไม่                                  

ซ้ำากันมีเฮ! ออกทีเซอร์ประโคม เอาทุกความ                                                        

เจ็บแค้นและเสียงประชาชนเข้าสภา 19-22                                                     

กรกฎาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ยุทธการ

เด็ดหัว สอยนั่งร้าน 3 ป. และอีก 8 รัฐมน 

ตรี อาจมีคนต้องไปให้การในชั้นศาล ขณะที่

ก้าวไกลไม่ปลื้ม “ธรรมนัส” ขอเอี่ยว พรรค

เล็กกลับลำาให้ “บิ๊กตู่” อยู่ยาว ก่อนพบ “บิ๊ก

ป้อม” 18 ก.ค.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา   

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์

กรณีการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจว่า ขณะน้ีท้ังเน้ือหาและผู้อภิปราย

มีความพร้อมหมดแล้ว โดยผู้อภิปรายใน

ส่วนของพรรค พท.มี 26 คน ซึ่งพรรค พท. 

มีความพร้อม 100% เหลือแค่ลงสนามอย่าง 

เดียว ซึ่งขณะนี้ทั้ง 26 ขุนพลได้ซ้อมแล้ว 

โค้ช เทรนเนอร์วางแผนหมดแล้ว เราพร้อม

ลงสนาม ส่วนจะสอยรัฐมนตรีคนไหนร่วง

ได้บ้างนั้น ขอให้ฟังการอภิปราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า คาดว่าจะมีรัฐมนตรี

ร่วงประมาณกี่คน หัวหน้าทีมจะร่วงเลย

หรือไม่ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยตอบว่า  หัว                                                                 

หน้าทีมคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา                                                                      

โหม มีกลุ่ม 3 ป. และมีนั่งร้านอีก 8 รัฐ 

มนตรี ฉะนั้นในส่วนหัวตามยุทธการเด็ด

หัว เรามีความมั่นใจมาก จากข้อมูลที่ได้มา                                         

อภิปรายนั้นจะชี้ ให้เห็นเหตุและผลที่ ไม่

สามารถอยู่ต่อได้แล้ว

นายประเสริฐเผยว่า กรณีของ ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา หัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย ยังไม่ได้ประสานมา   ขอ                                                                       

ให้มีประเด็น หากมีการประสานมาจะมีการ    

นำาเข้ากรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน  และ

จะดูว่าจะมีประเด็นที่จะอภิปรายร่วมกัน 

เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ ไม่เป็นประเด็นที่ซ้ำากับที่เราเตรียม

ไว้ ซึ่งเราจะช่วยกันทำางานให้ ซึ่งถามว่า

ทันหรือไม่ สำาหรับคนที่จะอภิปรายเขาก็คง

เตรียมพร้อมมาแล้ว เหลือแต่มาดูเรื่องราย

ละเอียดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ ไม่ 

มีการประสานมา 

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราช 

ธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า การอภิปราย

อ่านต่อหน้า 14
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ประเด็นสำ�คัญ ร.อ.ธรรมนัส จะไปยืนอยู่ตรง

ข้�มและเป็นศัตรูกับ ‘บิ๊กป้อม’ ได้จริงหรือ

ไม่ เพร�ะบัดนี้ ยุทธศ�สตร์ต่�งๆ ชัดเจนว่� 

สนับสนุนให้พี่น้อง 3 ป.ครองอำ�น�จต่อไปหลัง

เลือกตั้ง โดยยังมี ส.ว.จำ�นวน 250 คน และ

องค�พยพแห่งอำ�น�จทั้งปวงสนับสนุน
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2 ในประเทศ
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(1)

น ประวัติศาสตร์ น้ัน...ไม่มีคำาว่า ชนะ ไม่มีคำา

ว่า แพ ้แบบชนิดเบ็ดเสร็จ-เด็ดขาด เพราะผู้

ที่ ชนะ ในวันใด-วันหนึ่ง สุดท้ายก็มักต้อง แพ ้

ในอีกวันใด-วันหนึ่งเข้าจนได้ ไม่ว่าจะเป็นวันๆ เดือนๆ 

ปีๆ หรือหลายสิบ-หลายร้อยปีก็ตาม ใครที่ดันเผลอตัว

ไปอุทานว่า เราชนะแล้ว...แม่จ๋า ไปๆ-มาๆ อาจต้อง

โหยหวน ครวญครางว่า เราแพ้แล้ว...พ่อจ๋า ในวันหน้า 

หรือวันไหนๆ ได้เสมอๆ...

(2)

แม้แต่ ชัยชนะ ในการโค่นล้ม ทำาลาย กษัตริย์

องค์เก่า ชนิดแทบไม่เหลือเศษ เหลือซาก ซึ่งเลี่ยงไม่

พ้นต้องอาศัยบทบาท อำานาจ บารมี ของ กษัตริย์องค์

ใหม่ ที่อาจน่าตกตะลึง พรึงเพริด น่าหวาดหวั่น ขวัญ

สยองกว่าองค์เก่าๆ ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เช่นการโค่นล้ม 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เพื่อให้ได้มาซึ่ง เสรีภาพ-เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ ในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ที่ต้อง

หันไปอาศัยบทบาท อำานาจ ของ 3 กษัตริย ์อย่าง โร

แบส ปิแอร์, มาราต์, ดังตอง ผู้ที่พร้อมจับใครต่อ

ใครไปตัดหัวคั่วแห้งจนเลือดนองท้องช้างไปทั่วทั้ง

ฝรั่งเศส แต่สุดท้าย...กษัตริย์องค์ใหม่ก็ต้องถูกโค่น ถูก

ทำาลาย ไม่ต่างไปจากกษัตริย์องค์เก่านั่นเอง ก่อนที่จะ

แพ้มั่ง-ชนะมั่ง สลับไป-สลับมา จนแม้แต่จะสถาปนา 

ประชาธิปไตยฝรั่งเศส ให้ยืนยาวมาจนถึงบัดนี้ แต่

ท่ามกลาง ความเสื่อม ของ ประชาธิปไตยแบบตะวัน

ตก หรือ ประชาธิปไตยแห่งทุนนิยม ทั้งหลายในทุกวัน

นี้ สิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ ที่เคย

ท่องๆ บ่นๆ แบบนกแก้ว-นกขุนทองมาโดยตลอด ก็ยัง

คงเป็นเพียงสิ่งที่เพ้อๆ ฝันๆ กันไปตามเรื่อง-ตามราว...

(3)

ไม่ต่างไปจากการโค่นล้ม พระเจ้าซาร์นิโคลัส

ที่ 2 แห่งประเทศรัสเซียนั่นแหละ ที่ยังไงๆ ก็หนีไม่พ้น

ต้องอาศัยบทบาท อำานาจ บารมี ของ ซาร์องค์ใหม่ 

อย่าง พระเจ้าเลนิน, พระเจ้าทรอตสกี ไปจน พระเจ้า

สตาลิน ฯลฯ โน่นเลย ผู้ทรงพระเหี้ยยย...มม์ม์ม์ ชนิด 

ม.ม้า แทบวิ่งตามไม่ทันไม่น้อยไปกว่ากัน เล่นเอาเลือด

นองท้องช้างไปทั่วแผ่นดินรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นเลือดฝ่าย

ตรงข้าม หรือเลือดคอมมิวนิสต์ฝ่ายเดียวกันเอง และ

แม้พระเจ้าซาร์องค์ใหม่ หรือกษัตริย์แห่งสังคมนิยม 

จะสามารถสืบทอด สันตติวงศ์ ต่อมาได้อีกหลายสิบปี 

สุดท้าย...ก็มีอันต้อง แพ้ ไปอีกเช่นกัน ต้องล่มสลายไป

ทั้งระบบ และทั้งระบอบ กันอีกจนได้ บรรดาอนุสาวรีย์ 

สิ่งระลึกความทรงจำาต่างๆ ต่างถูกรื้อ ถูกฉุดกระชาก

ลากถู ลงมาล้มคว่ำาคะมำาหงาย ชนิดน่าสลด หดหู่ เป็น

อย่างยิ่ง...

(4)

ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ข้อชี้แนะ ชี้นำา ในทาง ศาสนา 

จึงออกจะเป็นอะไรที่ เข้าท่า กว่าเป็นไหนๆ นั่นก็คือ

ให้ลองหันมาปรับเปลี่ยน อุปนิสัย วาสนาและสันดาน 

ภายในตัวตนของตน เพื่อให้มีโอกาส เอาชนะตัวเอง 

ไม่วันใดก็วันหนึ่งให้จงได้ เพราะ ชัยชนะ ที่ว่านี้ อาจมี

สิทธิ์ยั่งยืน คงทน ถาวร ชนิดแทบไม่ต้องวนไป-วนมา

อยู่กับความพ่ายแพ้ใดๆ เอาเลยก็ว่าได้ ชัยชนะที่อาจนำา

ไปสู่การบรรลุถึงซึ่งความเป็นอมตะนิรันดร์กาล ไม่ต้อง

เกิด-ไม่ต้องตาย ไม่ต้องแหวกว่ายวนเวียนอยู่ภายใต้ 

วัฏสงสาร อันเป็นอะไรที่น่าเบื่อ น่าหน่าย ซ้ำาๆ ซากๆ 

เป็นอย่างยิ่ง...

(5)

หรือถึงแม้จะไม่ ชนะ แบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ยัง

ไม่สามารถบรรลุถึงซึ่ง นิพพาน ยังไม่ถึงกับ ว่าง แบบ

ไม่มี อัตตา หรือ ตัวตน ใดๆ เหลืออยู่อีกเลย ยังคง

ติ่งๆ อยู่กับอารมณ์-ความรู้สึกบางอย่าง บางประการ 

แต่ความพยายามเอาชนะตัวตนของตน ในแต่ละเรื่อง 

แต่ละด้าน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โอกาสที่จะหวน

กลับไปสู่ความพ่ายแพ้ ไม่ว่าในลักษณะหนึ่ง ลักษณะ

ใด มันย่อมลดความเป็นไปได้ หรือแทบเป็นไปไม่ได้ 

ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น เหมือนอย่างที่ปรมาจารย์ผู้ที่ฐานะ

ใกล้เคียงกับ พระศาสดา รายหนึ่ง เช่นท่าน เหลาจื๊อ 

ท่านเคยเอ่ยเป็นวาทะเอาไว้นั่นแหละว่า...ผู้พิชิตคน

อื่นคือผู้เก่งกล้า แต่ผู้พิชิตตนเองคือผู้เกรียงไกร (He 

who conquers others is strong; he who conquers 

himself is mighty.)...

(6)

ยิ่งชีวิตหนึ่งในชาตินี้ หรือแต่ละชาติ มันออกจะ

เป็นอะไรที่สั้นจุ๊ดจู๋ เพียงแค่ไม่กี่หมื่นวันก็ต้องเด๊ดสะ

มอเร่ย์ อิน เดอะเท่งทึงกันไปเป็นรายๆ ไม่ว่าจะคนรุ่น

เก่า รุ่นใหม่ หรือรุ่นไหนๆ ก็เถอะ!!! การหมกมุ่น มัวเมา 

อยู่กับการคิดเอาชนะ คิดโค่นล้มผู้อื่น จึงเป็นอะไรที่

ออกจะเสียเรื่อง เสียเวลา โดยใช่เหตุ สู้หันมาปรับทิศ 

ปรับทาง ปรับสภาพ ปรับทัศนคติของตัวเอง ให้หันมา

มองถึง ศัตรูที่แท้จริง ของมวลมนุษยชาติในแต่ละรูป 

แต่ละนาม แต่ละชาติ แต่ละเผ่าพันธุ์-ภาษา นั่นก็คือ 

กิเลส หรือ อวิชชา ภายในตัวตนของตนนั่นแหละเป็น

หลัก แล้วหันมาเอาชนะ หันมาคิดโค่นล้ม ทำาลาย สิ่ง

ทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านี้ น่าจะ เข้าท่า กว่าเป็นไหนๆ...

ว่าด้วย ‘ชัยชนะ’ และ 

‘ความพ่ายแพ้’ ของทุกๆ ฝ่าย

ใ

ลพวงของการประกาศแยกตัวจากรัฐบาลของพรรค

เศรษฐกิจไทย ภายใต้การนำาของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า”  ส.ส.พะเยา และในฐานะหัวหน้าพรรค ภาย

หลังการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำาปาง ต้องพ่ายแพ้ให้

พรรคการเมืองซีกฝ่ายค้าน 

ถูกจับโยงว่าจะกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กับ  10 

รัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 

สอดรับกับที่ประธานวิปรัฐบาลระบุว่า อาจจะกระทบต่อ

เสียงของรัฐบาล เนื่องจากพรรคเศรษฐกิจไทยมีจำานวน  16 

เสียง บวกกับกลุ่มพรรคเล็ก 16 เสียง รวมถึงที่อ้างว่าฝากเลี้ยง

ไว้ที่พรรคร่วมรัฐบาลอีกเกือบ 10 เสียง รวมประมาณกว่า 40 

เสียง  

ดังนั้น หากเป็นไปตามสมมุติฐานนี้ “รัฐบาลล้มแน่นอน” 

แต่ความเป็นจริงเรื่องดังกล่าวยากจะเกิดขึ้นได้ เพราะยืน

อยู่ในขั้วฝ่ายรัฐบาลอยู่ดีๆ แล้วทำาไมถึงอยากไปตกระกำาลำาบาก 

อดอยากปากแห้งอยู่ฝ่ายค้าน  

โดยเฉพาะกว่า 40 เสียงเหล่านี้ถามว่าจะเดินตาม  

ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ และจะกล้าลงมติไม่ไว้วางใจ “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ  (พปชร.) หรือไม่ 

 นอกจากนี้ “บิ๊กป้อม” ยังเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล ที่มีอำานาจ

เหลือล้นทั้งบนดินและใต้ดิน และมีบุญคุณช่วยให้  ร.อ.ธรรม

นัสได้เป็นรัฐมนตรี และบริวารพวกพ้องได้เป็น  ส.ส. มีตำาแหน่ง 

เอางบประมาณลงพื้นที่ได้ หรือธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ก็ยังรอดพ้น

จากกฎหมายบ้านเมือง ไม่ถูกกวาดล้างจนเหี้ยน ก็เพราะช่วย

ประนีประนอมเอาไว้ให้   

ฉะนั้น ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม หรือวันลงมติซักฟอก  ถาม

ว่าจะมีใครกล้าทรยศ “พล.อ.ประวิตร” หรือไม่  

รวมไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รัฐมนตรีคนที่เหลือ ส.ส.ในกลุ่มก๊วนนี้จะเดินตามสัญญาณ  

ร.อ.ธรรมนัสทั้งหมดหรือไม่ 

หรือดีไม่ดี ส.ส.ในพรรคเศรษฐกิจไทยอาจเดินตาม “ผู้

กอง” ไม่ถึง 10 คน จากจำานวนทั้งหมด 16 คน โดยมีกระแส

ข่าวแว่วมาว่า มีราว 3-4 คนไปปรากฏตัวอยู่กับพรรคภูมิใจไทย

เรียบร้อยแล้ว 

ไม่เพียงเท่านั้น บางคนที่ตามมาพรรคเศรษฐกิจไทย

ก็เพราะ “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีต

หัวหน้าพรรค แต่วันนี้ พล.อ.วิชญ์แตกหักกับ ร.อ.ธรรมนัสไป

แล้ว ส.ส.บางคนย่อมไม่ทำาตาม “ผู้กองยอดรัก” อย่างแน่นอน    

ขณะที่พรรคเล็กกลุ่ม 16  ที่ก่อนหน้าอ้างว่าพร้อมฟัง “ผู้

กองธรรมนัส” เพราะเคยเป็นคนเลี้ยงลิงมาก่อน ล่าสุดก็ส่ง

สัญญาณไม่ถอนตัวจากรัฐบาล 

โดยนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ  

หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ยอมรับท่าทีของกลุ่ม 16 ส.ส.และ

พรรคเล็กว่า 

“ยืนยันเราไม่ได้ไปตาม ร.อ.ธรรมนัสทุกเรื่อง พรรคของ 

ร.อ.ธรรมนัสก็เป็นพรรคของเขา เราก็ยังคงอยู่ร่วมรัฐบาล” 

ตัวแทนพรรคเล็กกลุ่ม 16 กล่าว

กลับมาที่ตัวเลข ส.ส.ทั้งหมดในสภา จำานวน 477  เสียง 

แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 269 เสียง และฝ่ายค้าน 208 เสียง  

เมื่อประเมินจากผลการลงมติรับหลักการร่างงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

ปรากฏว่าเสียงรับหลักการ 278 เสียง  ไม่รับหลักการ 194 เสียง 

โดยฝ่ายรัฐบาลคะแนนทิ้งห่าง ฝ่ายค้านถึง 84 เสียง หลังมี 7 

ส.ส.เพื่อไทย และ 4 ส.ส.ก้าวไกล ย้ายไปทำาการเมืองให้พรรค

ภูมิใจไทย เติมแต้มให้ฝ่ายรัฐบาล เมื่อเป็นเช่นนั้นสถานภาพของ

ฝ่ายค้านที่เดิมมี  208 เสียง ก็ลดลงเหลือไม่ถึง 200 เสียง แม้

จะได้เสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยก็คงไม่ทำาให้มีคะแนนไม่ไว้

วางใจเกินกึ่งหนึ่งของสภา

อีกทั้งก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาลแทบไม่ได้นับ

พรรคหอกข้างแคร่อยู่ในฝ่ายเดียวกับตัวเองอยู่แล้ว  

ยิ่งกลุ่มพรรคเล็ก 16 เสียงไม่ต้องพูดถึง ออกมาเคลื่อนไหว

แต่ละครั้งก็เพื่อขอต่อรองเพราะ “หิวกล้วย”  จากรัฐมนตรีเพื่อ

ไม่ให้ได้คะแนนรั้งท้าย 

หรือล่าสุด เพิ่มความกดดันไปที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามสัญญาณของ 

ร.อ.ธรรมนัส หวังให้มีการปรับ ครม.หลังศึกซักฟอก เพื่อผลักดัน

ให้ “บิ๊ก ป.” คนหนึ่งไปนั่งแทนในกระทรวงคลองหลอด คุมกลไก

ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้า 

แต่ก็คงเป็นแค่สีสัน แผลงฤทธิ์ออกเดชอะไรมากไม่ได้ 

เพราะต้องไม่ลืมว่ากฎหมายลูกประเด็นสูตรคำานวณ  ส.ส.บัญชี

รายชื่อหาร 500 ยังไม่มีผลบังคับใช้ อภินิหารทางกฎหมาย

สามารถลงโทษพรรคเล็กได้เสมอ 

ขณะที่บทบาทฝ่ายค้านก็ไม่มีน้ำายา นอกจากใช้เวทีนี้โจมตี

รัฐบาลก็เท่านั้น โดยไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือดไหลอีกเท่าไหร่ เพราะ

มี ส.ส.ดาวฤกษ์ไม่สนใจกระแสแลนด์สไลด์ทิพย์ของนายใหญ่ 

ฟันธงได้ว่าการซักฟอกครั้งนี้ “รัฐบาล” คงจะผ่านฉลุย 

คอนเฟิร์มโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน/ผู้อำานวยการพรรคพลังประชารัฐ/ผู้ประสาน

งานพรรคเล็ก ที่ออกมาแสดงความมั่นใจถึงเสียงสนับสนุน

ของพรรคร่วมรัฐบาล พรรคเล็ก และกลุ่ม 16  โดยอ้างอิงถึง

ความสัมพันธ์ที่มีมาด้วยกัน และเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะได้รับ

คะแนนเสียงไว้วางใจผ่านทั้ง 11  คน 

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ กระแสอาจตีกลับมาที่   

“ร.อ.ธรรมนัส” และพรรคเศรษฐกิจไทย ทำาให้เหลือเส้นทางเดิน

ทางการเมืองน้อยลงทุกที  

แม้จะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายโดยอ้างว่าจะไปอยู่ฝ่ายค้าน แต่คำา

พูดไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ แม้ก่อนหน้านี้สั่งให้นายไผ่  ลิกค์ 

ส.ส.กำาแพงเพชร เลขาธิการพรรค และนายบุญสิงห์  วรินทร์

รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค ลาออกจากวิปรัฐ

บาลก็ยังถูกมองว่าเป็นเพียงละคร 

ดังที่ ส.ส.ก้าวไกลออกมาตั้งคำาถาม โดยนายธีรัจชัย  พันธุ

มาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แสดงความเห็นว่า ความสัมพันธ์ของ 

ร.อ.ธรรมนัสกับ พล.อ.ประวิตรยังไม่ถึงขั้นขาดกันจริงๆ และ 

พล.อ.ประวิตรเชื่อมโยงกับ พล.อ.ประยุทธ์อย่างแนบแน่นอีก 

ในส่วนนี้จะบอกว่าขาดจริงๆ  มันต้องพิสูจน์ว่าขาดได้จริงหรือ

ไม่ เช่นการลงมติยืนข้างฝ่ายค้าน หรือการอภิปรายอย่างเด็ด

ขาด โดยต้องแสดงให้เห็น แค่ท่าทีคงไม่เพียงพอว่ามาอยู่ฝ่าย

ค้านแล้ว

ฉะนั้น ตราบใดที่ยังให้ความเคารพ นอบน้อมกับนัดไป

กราบลา ก็ไม่แคล้วถูกมองว่า “บิ๊กป้อม” ยังสามารถคอนโทรลได้

แม้จะอ้างว่าได้ลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ และ 

รัฐมนตรีในปีกพรรคพลังประชารัฐ น้ำาหนักก็ไม่เพียงพอ แต่

กลับถูกมองว่าเป็นความแค้นส่วนตัว หลังจากถูกปลดจาก

รัฐมนตรี และถูกรัฐมนตรีสายตึกไทยคู่ฟ้าขจัดออกจากพรรค

พลังประชารัฐ 

ขณะเดียวกันหาก “ผู้กองเมืองพะเยา” กล้าตัดขาดกับ 

พล.อ.ประวิตรแบบชัดเจน พร้อมอ้างเสียงของชาวบ้านเพื่อกลับ

ไปซบบ้านเก่าพรรคเพื่อไทย โอกาสจะได้เป็น  ส.ส.ก็ยังพอมี

แต่บทบาทการเมืองอาจลดระดับไปเป็น “คนไร้ตัวตนใน

ระบอบทักษิณ” เพราะต้องไม่ลืมว่าพรรคแห่งนี้มีเจ้าของพรรค 

มีเจ้าที่ ไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูล และพี่น้องชินวัตร  นักรบห้อง

แอร์ คนเด่นคนดัง และแกนนำาเสื้อแดง คนเหล่านี้คงไม่เปิดทาง

ให้ผู้กองมีอำานาจได้ง่ายๆ อีกทั้งในพื้นที่ภาคเหนือก็มีกระแส ไม่

จำาเป็นต้องใช้บริการ ร.อ.ธรรมนัส  

อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงหากโชคร้ายถูกคลื่นใต้น้ำาต่อต้านอย่าง

หนัก เช่นกรณี “บุญจง วงศ์ไตรรัตน์” อดีต รมช.มหาดไทย ยุค

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ต้องกระเด็นออกจากพรรคไปใน

ที่สุด และไร้ที่ยืนทางการเมือง  

นอกจากนี้ ประเด็นสำาคัญ “ร.อ.ธรรมนัส” จะไปยืนอยู่

ตรงข้าม และเป็นศัตรูกับ “บิ๊กป้อม” ได้จริงหรือไม่ เพราะบัดนี้

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ชัดเจนว่า สนับสนุนให้พี่น้อง 3 ป. ครอง

อำานาจต่อไปหลังเลือกตั้ง โดยยังมี ส.ว.จำานวน 250 คน และ

องคาพยพแห่งอำานาจทั้งปวงสนับสนุน

ฉะนั้น เส้นทางการเมืองของ “ร.อ.ธรรมนัส” จึงแคบลง

ทุกที อยู่ขั้วรัฐบาลก็กลืนน้ำาลายตัวเอง หันไปซบนายใหญ่ก็อาจ

ใช้ชีวิตลำาบาก.

‘รัฐบาล’ 3 ป.ฉลุย

‘ธรรมนัส’ ทางแคบ
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ในประเทศ

2566 หลังจากที่มีขาววา “บิ๊กบี้” ตั้งใจดึง

ขึ้นมาเขา 5 เสือ ทบ.นั่งเกาอี้เสนาธิการ

ทหารบกเลยทีเดียว เพราะในฝายอํานวย

การที่มีอยูในตัวเลือกทั้งเพ� อนรวมรุน 

และรุนนอง ยังไมใชคนที่คลิก แตหากใน

ที่สุด “บิ๊กเกรียง” ตองเขามานั่ง 5 เสือ 

ทบ. ที่ไมใชเกาอี้ เสธ.ทบ. ก็เช� อวาใน

การสงไมตอใหแมทัพภาคที่ 4 คนตอไป

คงไรรอยตอ แมตอนนี้ 3 แคนดิเดตรอง

แมทัพยังคูคี่สูสีกันมาก ทั้ง พล.ต.อุทิศ 

อนันตนานนท, พล.ต.ไพศาล หนูสังข, 

พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค แตรอบนี้คาดวา 

“บิ๊กบี้”  คงตองฟงเสียง “บิ๊กเกรียง” ใน

การเลือกใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมา และที่

น�าจะมาแรงสุดคงเปน พล.ต.ไพศาล หนู

สังข ที่ทํางานไลหลังมาดวยกันกับ “บิ๊ก

เกรียง” ในฐานะลูกหมอ ร.25 คายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎรธานี 

•

บิ๊กแกว-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหาร

สูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหวางวันที่ 11-13 ก.ค.ที่ผานมา เพ� อกระชับความสัมพันธ

และความรวมมือระหวางทั้งสองกองทัพ โดยผูบัญชาการทหาร

สูงสุดเดินทางไปวางพวงมาลา  ณ อนุสาวรียนักรบนิรนาม 

ซึ่งสรางขึ้นเพ� ออุทิศแดเหลาทหารกลาที่สละชีวิตเพ� อปกปอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นไดเขาหา

รือขอราชการกับ พล.ต.คําเลียง อุทะไกสอน รองรัฐมนตรี

กระทรวงปองกันประเทศ/หัวหนากรมใหญเสนาธิการ กองทัพ

ประชาชนลาว พรอมเขาเยี่ยมคํานับ พล.อ.จันสะหมอน จัน

ยะลาด รัฐมนตรีกระทรวงปองกัน

ประเทศ/รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งสอง

ฝายไดพูดคุยถึงการลักลอบขนสงยาเสพ

ติดตามแนวชายแดน ที่ทั้งสองกองทัพ

ไดดําเนินการรวมกันอยางตอเน� อง และ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพ� อ

นําไปสูความมั่นคงในภูมิภาคตอไป •

เปนอีกภารกิจหนึ่งของ กอง

บิน 7 และศูนยสนับสนุนทางอากาศ

โดยตรงที่ 4 หลังจากไดรับการประสาน

ขอความอนุเคราะหดวนจากโรง

พยาบาลสุราษฎรธานี เพ� อขอสนับสนุน

อากาศยานสําหรับเคล� อนยายผูปวย

หญิงชาวเมียนมา อายุ 29 ป ซึ่งมี

อาการชักเกร็ง กระตุก แขนขาดาน

ซายออนแรง มีความจําเปนตองนําตัวผูปวยเขารับการรักษา

อยางเรงดวน ดวยวิธีการใสสายสวนเพ� อขยายหลอดเลือด 

โดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลตรัง พล.อ.อ.นภา

เดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดสั่งการใหศูนย

ยุทธการทางอากาศ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

สนับสนุนเฮลิคอปเตอรแบบที่ 11 (EC-725) เพ� อปฏิบัติภารกิจ

ดังกลาว และมอบหมายให ผูการเงาะ-น.อ.พุทธพงศ ผล

ชีวิน ผูบังคับการกองบิน 7  เปนผูอํานวยการปฏิบัติ โดย

เฮลิคอปเตอร EC-725  สังกัดหน�วยบิน 2037 พรอมดวยเจา

หนาที่ของกองบิน 7  ไดปฏิบัติงานรวมกับทีมแพทย พยาบาล 

ของโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ในการลําเลียงผูปวยทางอากาศ 

สําหรับการเคล� อนยายผูปวยเสนทางบิน กองบิน 7 ไปยังสนาม

บินตรัง  เพ� อสงตัวเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตรัง เม� อ

วันที่ 13  ก.ค.ที่ผานมา.

องบอกชั่วโมงนี้ใน กรมปทุมวัน มีนายพลตํารวจ  

เขิน หนึ่งอัตรา หลังจากชวงกลางสัปดาหที่ผานมา 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ได

มาเปนประธานรับมอบและรวมปลูกตนไม จากกลุมบริษัท

สยามพิวรรธน โดยมี พรพรหม วิกิตเศรษฐ ที่ปรึกษาผูวาฯ 

กรุงเทพมหานคร รวมปลูกตนไมบริเวณเกาะกลาง และ

รอบๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เม� อ บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ 

ปราสาททองโอสถ จเรตํารวจแหงชาติ ทราบเร� องก็ลงมา

จากสํานักงาน พรอมนําน้ําด� มมาชวย

แจกจายใหผูที่มารวมกิจกรรม จาก

นั้น บิ๊กหิน ก็ไดพบกับ ผูวาฯ ชัชชาติ 

พรอมกลาวขอบคุณที่มาปลูกตนไมรอบ

บริเวณสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่ง ผู

วาฯ ชัชชาติ ไดกลาวทักทายตอบแบบ

ที่คนฟงตองอมยิ้ม “สวัสดีครับ ทาน

วาที่ ผบ.ตร.”  เลนเอาบรรยากาศ

ช� นม� นทันที รวมทั้งเชิญชวนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติรวมโครงการปลูกตนไม 

กอนที่ บิ๊กหิน จะเชิญ ผูวาฯ ชัชชาต ิ

ไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยง และพูด

คุยถึงโครงการดังกลาวกันอยางสดช� น...

แหม ก็เรียก วาที่  ผบ.ตร.ซะขนาด

นั้น บิ๊กหิน ไมเขินก็แปลกแลวละ เอะ!  

หรือ ตาอยู จะมีจริง •

เลนมาอางช� อ บิ๊กโจก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผู

ชวย ผบ.ตร. นองเลิฟสงโควตาน้ํามันเรือมาขายใหเรือ

ประมง มีหรือรุนพี่อยาง บิ๊กโอ-พล.ต.ต.พนัญชัย ช� นใจ

ธรรม รอง ผบช.ภ.1 จะนั่งอยูแตในหองแอร ไมสนใจไยดี  

เลยตองเดินทางมาที่ สภ.รัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี เกาะติด

คดีที่มีผูเสียหายเขาแจงความ กรณีมีชายคนหนึ่งเสนอขาย

น้ํามันที่ใชในเรือประมง โดยอางวาได โควตาน้ํามันมาจาก  

พล.ต.ท.สุรเชษฐ กระทั่งเจาหนาที่ตํารวจจับกุมคนรายมา

ได คือนายปริพัฒน ทําให บิ๊กโอ ตองมาสอบปากคําดวยตัว

เอง พรอมแถลงขาว ผูกอเหตุอางวาขายน้ํามันราคาถูก หาก

มีผูหลงเช� อก็จะหลอกให โอนเงินมัดจํามากอน จากนั้นก็ปด

ชองทางการติดตอแลวหลบหนี ซึ่งขณะ

นี้อยูระหวางการขยายผลวามีผูรวม

ขบวนการหรือไม ผูตองหารับสารภาพ

ตลอดขอกลาวหาวา ไมมีน้ํามันเขียว

สําหรับไวขาย ที่แอบอางช� อ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ ก็เพ� อใหผูอ� นหลงเช� อ...นี่ใหรูซะ

บาง อางช� อใครไมรูสี่รูแปด ก็ตองเจอ

รวบอยางรวดเร็วแบบนี้ •

ตองเรียกวาเปน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ สาขา 2 สําหรับ สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือ  ป.ป.ง. หน�วยงานขึ้นตรงตอนายก

รัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการวาง

หลักเกณฑ และดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งเปน

หน�วยงานตรวจสอบวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของ

กับการฟอกเงิน เพราะตรวจแถว เลขาฯ ป.ป.ง. ลวนเปน 

ตํารวจ แทบทั้งสิ้น เริ่มจาก พล.ต.ท.วาสนา เพิ่มลาภ มา

เปน พล.ต.ต.พีรพันธุ เปรมภูติ ตอดวย พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิส

สะมาน แลวมา พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน 

จากนั้นก็ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธกุล ตาม

ดวย พล.ต.ต.รมยสิทธิ์ วีริยาสรร และปจจุบัน

คือ ดอกเตอรปง-พล.ต.ต.ปยะพันธ ปงเมือง  ซึ่ง

จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้ ลาสุด ครม.

มีมติอนุมัติตามที่  วิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรีเสนอ รับโอน พล.ต.ต.เอกรักษ ลิ้ม

สังกาศ รอง ผบช.ภ.6 ไปดํารงตําแหน�ง รอง

เลขาฯ ป.ป.ง. ทามกลางเสียงหนาหูน�าจะโยกมา

จอคิวขึ้น เลขาฯ ป.ป.ง. ตอจาก ดอกเตอรปง 

แบบนี้ ไมเรียกสํานักงานตํารวจแหงชาติ สาขา 2 

แลวจะเรียกวากระไร •

งามไส! น�าจะเปนคําที่

เหมาะสมจริงๆ กับเหตุการณ

ที่  ดาบตํารวจธวัชชัย เบิก

ปนออกมาใชปฏิบัติหนาที่ใน 3  

จังหวัดชายแดนภาคใต แลวนําอาวุธปนนั้นไป

จํานําเพ� อนําเงินมาใชจาย จนปนถูกขายตอเปน

ทอดๆ กระทั่งมาพบเม� อตํารวจจับกุมคนราย

คดีคนรายใชอาวุธปนสงคราม M-16 ยิงบานคู

กรณี สาเหตุจากการขับรถเฉี่ยวชนกันในพื้นที่ 

อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง และพบวาปนที่ใชกอเหตุ

เปนปนของทางราชการ ซึ่งไมรูวา “ปนหลวง” 

ที่หลุดรอดออกมาอยูในตลาดมืด อยูในมือ

คนราย มีเพียงกระบอกนี้หรือไมเทานั้น คงตอง

ฝาก บิ๊กโจก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล  ผูชวย 

ผบ.ตร. สานตอเปนนโยบายตรวจเช็กอาวุธปน

หลวงที่ ตํารวจ เบิกไปใชนั้น ปจจุบันยังอยูกับ ตํารวจ ที่เบิก  

หรือเอาไปจํานําขายทอดตลาดกันไปกี่กระบอก

แลว บอกตรงๆ งามไสดั่งวาจริงๆ  

 ตองพักรักษาตัวอีกระยะ สําหรับ บิ๊ก

เกรียง-พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาค

ที่ 4 ในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 หลังจากประสบเหตุเฮลิคอปเตอร 

แบล็กฮอวก รวงกลางสวนยางพารา อ.เทพา 

จ.สงขลา เม� อวันศุกรที่ผานมา เหลาบรรดา แฟน

คลับ ดินแดนดามขวานตางสงกําลังใจใหอยาง

ตอเน� อง พรอมใหกําลังใจทหาร กอ.รมน.ภาค 4 

สน.อีก 6 นายที่ไดรับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุครั้งนี้หายเปนปกติ

เร็ววัน โดยเฉพาะเจาหนาที่

การบิน พ.ต.ประสาร ดวง

ชาญ (นักบิน),  ร.ท.ณัฐ โล

หากาศ, จ.ส.อ.พิษณุุ พัน

เต, จ.ส.อ.ธีรพงษ  คูหาแกว ที่ตองขอปรบ

มือใหในการตัดสินใจบังคับเคร� องลงไดใน

สถานการณวิกฤต แตที่แน�ๆ หลังจากนี้ “บิ๊ก

เกรียง” คงไดฉายาเพิ่มจาก “นักรบฟนเฉาะ

เปลือกมะพราว” “แมทัพรอยหมาย” เปน 

“เกรียงกระดูกเหล็ก” อีกหนึ่งฉายา โดยมี 

เพ� อนบี้-พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท  ผู

บัญชาการทหารบก สงกําลังใจและสั่งการ 

กองทัพภาคที่ 4 ดูแลผูบาดเจ็บทุกคนใหดีที่สุด 

และใหคณะกรรมการนิรภัยการบิน ทบ.ลงพื้นที่

หาสาเหตุของการตกตอไป

นึกถึง “โผทหาร” ที่กําลังเขยากันกอนรอบรองสุดทาย  

แวววา “บิ๊กเกรียง” อาจไดลุนนั่งยาวในตําแหน�งแมทัพภาคที่ 

4 เพ� อทํางานในพื้นที่ที่ตนเองถนัดไปถึงเกษียณอายุราชการในป 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล

พล.ต.ไพศาล หนูสังข 

สูตร “หาร 500” เขากระแสไดพอควรแลว 

สมการในกระบวนทัพของพรรคการเมืองขนาดเล็ก

เริ่มเคล� อนไหวออกมาเปนระลอก เริ่มจาก “วิทยา 

แกวภราดัย” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัย ยอมรับ

การรื้อฟนดีลพูดคุยรวมงานทางการเมืองกับ “ตุย” พีระ

พันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ในการเดิน

หนาทําพรรครวมไทยสราง

ชาติ แมจะยังไมมีการเปด

ตัวอยางเปนทางการวาจะมี

แนวทางอยางไร แตก็เห็น

ไดชัดวาเปนการรวมตัวของ

เหลาบรรดาอดีตแกนนํา  

กปปส. หลายคนที่คัมแบ็ก 

กลับสูสนามเลือกตั้ง อยาง

นอยก็มี “เอกนัฏ พรอม

พันธุ” อดีต ส.ส.กทม.พรรค

ประชาธิปตย และอดีตโฆษก 

กปปส.ที่ประกาศลมหัวจมทายกับ “พีระพันธุ”  ตั้งแตอดีต

ถึงปจจุบัน ยังไมนับการเปดรับผูมีอุดมการณเดียวกันเขามา

รวมงานกันแบบโอเพน สงสัญญาณเรียกสมาชิกของเหลา

บรรดา “สายสีเหลือง” ใหกลับมาผนึกกําลัง โดยคาดวาจะ

มีการเปดตัวแกนนําพรรคในการประชุมใหญวิสามัญพรรค

วันที่ 3 ส.ค.นี้ ประทับตราหัวหนาพรรคที่ช� อ “พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค” ปดจอบสถาปนาพรรคอะไหลใน “คายลุง”  

เขาสูสนามเลือกตั้งครั้งตอไป 

  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

หัวหนาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย  คงไดเขากราบลา “พี่

ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ หัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ กอนที่จะออกไปรวม

งานกับฝายคานตามที่ไดตั้งใจ

ปรารถนา จากนั้นก็เปนคิวของ

พรรคเล็กที่ถูกเรียกมา “เช็ก

เสียง” เร� องการลงมติอภิปราย

ไมไววางใจ  เน� องจากปจจุบัน

พรรคเล็กถือเปนตัวแปร

สําคัญในการลงมติ หลังพรรค

เศรษฐกิจไทยถอนตัวจากรัฐบาลไปแลวตามที่ “พิเชษฐ 

สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ เลาให

ผูส� อขาวฟง อยางไรก็ตาม น�าจับตามองชวงตนสัปดาหวา 

เหลาบรรดาพรรคเล็กจะเคล� อนไหวอยางไร เพราะ “พีระ

วิทย  เร� องลือดลภาค” ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรค

ไทรักธรรม ออกมาบอกวาในวันที่ 18 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส

นัดหารือกับกลุม 16 ถึงแนวทางการอภิปรายไมไววางใจ

รัฐมนตรีในสัปดาหหนา และอาจมีการพูดถึงแนวทางการ

ทํางานของพรรคเล็ก วาจะ

ถอนตัวจากการรวมรัฐบาล

หรือไม ฟงดูทวงทํานองของ

นักการเมืองชวงนี้ ไมตองคาด

หวังอะไรมาก ฟงไดจากทุก

ประโยคคําพูดลวนมีมูลคาทุก

ตัวอักษร แครอดูปฏิบัติการ

จริงจะแค “เลนใหญ” รัชดา

ลัยเธียเตอรพอเปนพิธี หรือจะ

ยกมือโหวตคว่ํา “ลุง” ให โหด

สมจริงสมจังนั้น คงตองรอชม

  เปนเร� องออนไหว

และสังคมใหความสนใจ ใน

ประเด็นที่มีนักการเมืองแสดงพฤติกรรมคุกคาม ลวง

ละเมิดทางเพศในทุกกรณี แตเม� อเกิดขึ้นกับบุคลากรของ

พรรคกาวไกล ที่มีจุดยืนเร� องนี้อยางเขมขน ยิ่งทําใหพรรค

กาวไกลตองออกมาแสดงทาทีเอาจริงเอาจังในการเขาสู

กระบวนการทางกฎหมาย และการพิจารณาโทษทางวินัย

ของพรรค ในกรณีของ ส.ก.อานุภาพ ธารทอง ส.ก.เขต

สาทร ที่ขณะนี้ถูกแจงความดําเนินคดีขอหา อนาจารและ

คุกคามทางเพศวัยรุนหญิง  4 

ราย งานนี้เจาตัวปฏิเสธขอ

กลาวหาและขอตอสูทางคดี  

พรอมโพสตเฟซบุกวา “เรียน

ทุกทาน เพ� อไมใหกระทบตอ

ภาพลักษณและช� อเสียงของ

พรรคกาวไกล จึงขอลาออก

จากพรรคกาวไกลและการเปน

สมาชิกพรรคกาวไกล ตั้งแต

วันที่  15 ก.ค.65 เปนตนไป 

หลังจากนี้การดําเนินการทาง

กฎหมายใดๆ กับผูที่ใหขอมูล

เท็จจะกระทําในนามบุคคล

ของตนเอง” ในขณะที่นายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. ขอใหสภา กทม.พิจารณาเร� อง

นี้ โดยไมขอกาวลวง แตยืนยันวาจะไมอดทนกับการลวง

ละเมิดทางเพศ ไมวาจะเร� องเล็กหรือเร� องใหญ และจะตอง

ไปเนนย้ําเพิ่มเติมอีกครั้งจากเหตุการณที่เกิดขึ้น.

ต

ตี

พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

อานุภาพ 

ธารทอง

พีระวิทย 

เร� องลือดลภาค

ผบ.ตร.ในใจ ‘ชัชชาติ’



ล่องไปในแอมะซอน (2)
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4 บทความ-ต่างประเทศ

ามกลางการหยุดยาว 5 วัน ช่วงการระบาดของโควิดท่ีกลับ

มาอีกรอบหนึ่ง ผมหวังว่าแฟนคอลัมน์ทุกท่าน ได้พักผ่อน

เต็มที่ และปลอดภัยเต็มที่เช่นเดียวกันครับ

ผมเข้าใจว่า ใจหนึ่งคนเรากลัวโรคโควิด แต่อีกใจ

หนึ่งก็อยากใช้ชีวิตปกติ ถ้าผมแบ่งโลกนี้แบบซื่อๆ ผมจะแบ่งออกมา

เป็นสองกลุ่มชัดๆ กลุ่มหนึ่งคือ คนที่ติดโควิดไปแล้ว และอีกกลุ่มหนึ่ง

คือคนที่ยังไม่ติด

สำาหรับผู้ที่ยังไม่ติด น่าจะระวังและระแวง พยายามทำาทุกวิถี

ทางไม่ให้ติดให้ได้

ส่วนผู้ที่ติดไปแล้ว ก็เดินหน้าใช้ชีวิตปกติ โดยไม่ประมาทและ

ไม่เดือดร้อนคนอื่น เพราะมันติดไปแล้ว และหายไปแล้ว สำาหรับ

ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้คงมีประสบการณ์ ไม่แตกต่างไปกว่าช่วงที่ผมและ

ครอบครัวผมติดในต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ โรคโควิดระบาดตั้งแต่ปลายปี 2019 นั้น 

โลกของเราหมุนรอบโรคนี้ ในแต่ละวันจะมีแต่รายงานผู้ติดโรคกี่

ราย ผู้หายกี่ราย ผู้เสียชีวิตกี่ราย ส่วนข่าวสำาคัญที่ทุกคนให้ความ

สนใจคือ ความพร้อมของระบบสาธารณสุขที่จะรับมือกับโรคนี้มีมาก

เพียงใด และสำาคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อเราติดขึ้นมาระบบพร้อมรักษา

เราหรือไม่

ในแต่ละวันก็จะมีข่าวคราวให้ข้อมูลว่าเราต้องทำาอย่างไรถ้า

เราเป็นโควิด ซึ่งในแต่ละวัน และแต่ละครั้งจะมีข้อมูลที่ละเอียดมาก

และครบถ้วน คือพูดง่ายๆ ครับ คนเราจะต่อว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้

ในเรื่องการให้ข้อมูลกับโรคโควิด….ส่วนเรื่องวัคซีน เรื่องการบริหาร

จัดการ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง….แต่เรื่องข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปเกี่ยวกับ

การรักษานั้นครบถ้วนทีเดียวครับ

แต่ให้ตายเถอะ ผมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือไม่ ถึงแม้ข้อ 

มูลเกี่ยวกับการรักษาและขั้นตอนการรักษาท่วมหัวพวกเราก็ตาม เมื่อ

ค้นพบว่าเราติดโควิดปุ๊บ เกิดอาการงงทันทีว่าเราจะต้องทำาอย่างไร

ต่อไป คงไม่แตกต่างไปกว่าเมื่อยามปกติตอนยังไม่รู้ว่าเป็นโควิดนั้น เมื่อ

เราสัมผัสคนที่พบว่าติดโควิด ทุกอาการที่เราเป็นนั้น ไม่ว่าจะเจ็บคอเล็ก

น้อย ปวดหัว หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำาให้เรากังวลว่าเราติดโควิดกับเขา

ด้วยหรือเปล่า

เมื่อตรวจ ATK พบสองขีดปุ๊บ ความงงเกิดขึ้นมาทันทีปั๊บ และ

ข้อมูลที่อยู่ในหัวเรามาตลอดเกือบสองปีเต็มนั้นสูญหายไปทันที ยิ่งพอมี

ลูกเล็กยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ผมโชคดีที่มีหมอผู้ ใหญ่ที่สนิทสนมกัน สามารถ

ให้คำาปรึกษาแบบตรงไปตรงมาได้ และผมโชคดีที่คุณหมอไม่ได้เป็น

คน Panicky ไม่เว่อร์ ให้คำาแนะนำาที่อยู่ในโลกแห่งความจริง และมี

ประสิทธิภาพที่สุดครับ

ผมไม่อยากให้ใครต้องเผชิญกับโรคนี้หรอกครับ แต่ถ้าเราต้องอยู่

ในโลกที่ “อยู่กับมันให้ได้” พวกเราต้องทำาใจ และต้องเตรียมใจ เผื่อสัก

วันหนึ่งเราจะเจอสองขีดกับเขาบ้าง เพราะผมบอกเลยว่า คุณคิดว่าคุณ

พร้อมแค่ไหน และแน่แค่ไหนก็ตาม เมื่อเจอสองขีดปุ๊บ โลกเปลี่ยนทันที

ในช่วงหยุดยาวนี้ หวังว่าทุกคนได้พักผ่อนเต็มที่ และหวังว่าเมื่อ

กลับมาเริ่มใช้ชีวิตปกติจะมีพลังต่อสู้กับชีวิตประจำาวันครับ แต่มีกลุ่มคนที่

กำาลังเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำาลังเจอโลกใหม่ด้วยซ้ำา

ในช่วงที่พวกเราหยุดยาวไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือเที่ยวต่าง

ประเทศ บรรดาพระภิกษุใหม่ที่บวชเข้าพรรษา (เทศกาลที่เปิดโอกาสให้

พวกเราหยุดยาวนั่นแหละ) กำาลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้วผมบอกเลยว่าใน

สัปดาห์แรก ทุกองค์ยังมึนๆ งงๆ อยู่ครับ

ในชีวิตนี้ ผมพูดด้วยความภาคภูมิใจ เราจะเรียกว่าประกาศด้วย

ความภาคภูมิใจก็ว่าได้ คือการตัดสินใจ (ด้วยความเต็มใจ) บวชให้คุณ

พ่อคุณแม่เข้าพรรษาในปี 2535 ที่วัดบวรฯ ตอนผมอายุ 22 เพิ่งจบมหา

วิทยาลัยใหม่ๆ เมื่อนึกถึงรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคุณพ่อและ

คุณแม่ในวันบวชนั้น ผมมีความสุขครับ แต่สำาหรับกรณีผม รอยยิ้มและ

ความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ตอนโกนผมก่อนเริ่มพิธี (ก่อนเข้าโบสถ์ 

ต่อหน้าพระพักตร์ของพระสังฆราช ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในฐานะที่

พระองค์ท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดบวรฯ ด้วย) คงปิดบังความเครียดว่า 

ผมจะไม่ผ่านพิธี เพราะตอนนั้นผมนั่งคุกเข่าและนั่งพับเพียบไม่ถนัดครับ 

และแถมอีกด้วยว่า ผมยังสวดบทคาถาการบวชไม่ค่อยได้ด้วย

แต่โชคดีมากที่ผมไม่ต้องเข้าพิธีคนเดียว เนื่องจากเป็นช่วงเข้า

พรรษา พวกเราเข้าเป็นกลุ่มเป็นรอบ ซึ่งผมจำาได้ว่ารอบผมนั้นมีประมาณ 

9-10 คน ช่วงไหนที่พวกเราต้องสวดเป็นหมู่ ผมก็อาศัยความเสียงดังเป็น

อาวุธลับ คือท่อนไหน หรือช่วงไหนที่ผมสวดได้คล่องผมจะเปล่งเสียงเต็ม

ที่ แต่ช่วงไหนที่ไม่คล่องผมจะทำาเสียงไปทางเดียวกับคนอื่นในกลุ่ม เพื่อ

ไม่ให้ขาดช่วง และไม่ให้คนรู้ว่าเราสวดช่วงนั้นไม่ได้ แต่สิ่งสำาคัญที่สุด 

ช่วงไหนที่ต้องมีการสวดเดี่ยวช่วงนั้นต้องเป๊ะสุด และเป็นช่วงที่ผม

ท่องให้แม่นที่สุด เพราะเป็นช่วงโซโล่ครับ

กลับกลายเป็นว่า ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทำาแบบนี้ คนซ้ายมือผมก็

ทำา และบางท่อนคนขวามือผมก็ทำา ซึ่งเขาคงหวังว่าเขาจะพึ่งพาผมได้

เหมือนที่ผมหวังว่าผมจะพึ่งพาก็ได้ ผมไม่แน่ใจว่าพระอุปัชฌาย์พวก

เราได้สังเกตมีเสียง “ถั่วงาถั่วงาถั่วงา” บ้างหรือไม่ ก็ถือว่าพวกเรา

ผ่านพ้นได้ดีครับ ทั้งๆ ที่ตอนที่ผมต้องนั่งคุกเข่าและนั่งพับเพียบผมจะ

เหงื่อตกตลอด และต้องขยับจนจีวรเกือบหลุดหลายรอบ

เมื่อเสร็จพิธี และเป็นพระใหม่เต็มรูปแบบ ผมรู้สึกโล่ง แต่คน

ที่รู้สึกโล่งกว่าคือคนที่ลุ้นหนักสุด คือคุณพ่อคุณแม่ครับ ซึ่งถือว่าเป็น

ความทรงจำาที่ขำาจนถึงบัดนี้ เพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะเล่าให้ฟัง

ว่า ตลอดช่วงพิธีบวชนั้น เขาลุ้นว่าผมจะสวดได้หรือไม่ และผมจะนั่ง

ได้หรือไม่

สำาหรับพระใหม่ทุกองค์ที่บวชเข้าพรรษา เมื่อเสร็จพิธีและถือ

เป็นพระใหม่เต็มตัว ความมึนงงยังไม่จบ มันเพิ่งเริ่มครับ เพราะเจอ

โลกใหม่และเจอวิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกไปบิณฑบาต 

ครั้งแรกที่เจอวันพระใหญ่และเป็นวันปาติโมกข์ หรือแม้แต่ครั้งแรก

เดินเท้าเปล่าแล้วเจอพื้นถนนที่ร้อนระอุ (บวกกับการเหยียบขี้หมา) 

มีเรื่องสารพัดเรื่องที่ผมยังจำาได้จนถึงบัดนี้ และเป็นประสบการณ์

ที่ผมไม่มีวันลืม เอาเป็นว่าช่วงตลอดเข้าพรรษานี้ผมขอหยิบยก

ประสบการณ์พระใหม่บวชเข้าพรรษาเป็นครั้งเป็นคราวครับ แต่ถ้าให้

สารภาพจริงๆ ขอหยิบยกขึ้นมาในวันไหนที่ผมมีอาการ Writers Block 

และไม่รู้จะเขียนอะไร (เหมือนคอลัมน์วันนี้ครับ).

รือโดยสารของเราล่องไปด้วยความเร็วเฉล่ียประมาณ 15 นอต 

หรือราวๆ 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นานๆ ทีจะมีเรือขนาดใกล้

เคียงกันสวนมาสักลำา และเนื่องจากว่าแม่น้ำานั้นกว้างขวาง 

ตลอดการเดินทางไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่รู้สึกว่าเรือโคลงเคลงจน

น่าตกใจ

ภายในเรือ นอกจากบางคนในหมู่พวกเราทั้งหมด 9 คนแล้ว ไม่มี

ใครสวมหน้ากากกันโควิด ผมเองสวมเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำาในช่วงแรกๆ 

แต่ไม่ทันข้ามวันก็ตัดสินใจบอกลาหน้ากากอนามัย ไม่เพียงดูแปลกแยก 

ถึงใส่ก็คงไร้ความหมาย เพราะในห้องอาหารเป็นกระจกปิดรอบด้าน เปล

นอนซึ่งเป็นเสมือนเคบินส่วนตัวของแต่ละคนผูกอยู่ติดๆ กัน ห้องน้ำาที่เข้า

วันละหลายครั้ง เช่นเดียวกับอ่างล้างหน้าแปรงฟันที่ในชั่วโมงเร่งด่วนจะ

ไม่มีที่ว่าง มีการเดินสวนกับคนอื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะใกล้ๆ กราบเรือ 

และยามดื่มบนดาดฟ้าเรือที่จะต้องมีการสนทนากัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เราอยู่ในเรือบนสมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้

โดยสารคนใดเป็นโควิด ซึ่งหากมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีเชื้อ คนที่ลงเรือ

ไปแล้วไม่ติดโควิดต้องถือว่า “ดวงล้วนๆ”

ผมดื่มเบียร์ ITAIPAVA (อิไตปาวา) ไปหลายกระป๋องที่โต๊ะหน้า

เคาน์เตอร์ร้านค้าประจำาเรือ ราคากระป๋องละ 5 เรียล หรือประมาณ 35 

บาท คนบราซิลนั่งดูหนังจากจอทีวีที่แขวนผนังอยู่ตรงข้ามกับร้านค้า ผม

ถามหนุ่มอ้วนเจ้าของร้านว่ามี “วิโน ตินโต” หรือไวน์แดงมั้ย เขาแก้เป็น

ภาษาโปรตุเกสให้ว่า “ฟิงโย ชิงตู” แล้วตอบเป็นภาษาสเปน “โน เตงโก” 

(No tengo) แปลว่าไม่มี ผมเลยลงไปหยิบไวน์ชิลีมาจากกระเป๋าสัมภาระ

ซึ่งเหลืออยู่ค่อนขวดจากเมื่อคืนก่อนที่เลติเซีย

เรือโดยสารล่องแอมะซอนยามนี้ ไม่เหมือนช่วงก่อนการระบาด

ของโควิด ไม่มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรืออเมริกา ไม่มีเอเชียอื่นนอกจาก

พวกเรา ผู้ โดยสารที่เหลือทั้งหมดคือคนท้องถิ่นชาวบราซิลและชาวต่าง

ชาติในแถบนี้ที่โดยสารเพราะมีกิจธุระ

มีคนทักทายพูดคุยบ้าง ผมได้แต่ “โอลา” กลับไป เรียกได้ว่าพูดกับ

ใครก็ไม่รู้เรื่อง วันแรกและคืนแรกบนเรือผมไม่เจอใครที่พูดภาษาอังกฤษ

ได้เลย แต่ถ้าจับความว่าบางคำาถามน่าจะหมายถึง “คุณมาจากประเทศ

อะไร” ผมตอบกลับไปว่า “Yo soy de Tailandia” ภาษาสเปนง่ายๆ ที่

คนใช้ภาษาโปรตุเกสต่างเข้าใจ

ผมไม่ได้ดาวน์ โหลดแอปแปลภาษาโปรตุเกสมา และในเรือไม่มี

สัญญาณไวไฟ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จะมีก็ต่อเมื่อเรือจอดตามท่า เพื่อ

ส่งคนเก่าลงไปและรับคนใหม่ขึ้นมา ช่วงเวลานี้ใครอยากสื่อสารหรือ

ส่งข่าวไปที่ ไหนก็ต้องรีบ โดยมีข้อแม้ว่าต้องมีซิมการ์ดบราซิลและเปิด

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว บางคนมีซิมการ์ดแต่ไม่สามารถใช้

อินเทอร์เน็ตได้

เนื่องจากว่าผมไม่ได้กินอาหารเย็นของเรือ ตกดึกก็หิวขึ้นมา ยิ่ง

เมื่อแผ่นเนื้อบดนาบกระทะส่งกลิ่นหอมๆ มาจากร้านค้าประจำาเรือ ผม

เดินเข้าไปชี้ บอกหนุ่มอ้วนเจ้าของร้านว่า “อูนา อัมบูร์เกซา” ขอด้วย 1 

ชิ้น แฮมเบอร์เกอร์ ราคาชิ้นละ 10 เรียล หรือประมาณ 70 บาท รสชาติ

ใช้ได้ จึงขอเป็นมิตรกับหนุ่มอ้วนไว้เพราะคาดการณ์ได้ว่าอาจต้องฝาก

ท้องกับเขาอีกหลายมื้อ

เวลากลางคืนเรือแล่นลดความเร็วลง ช่วงนี้เป็นคืนข้างแรม 

รอบข้างดำามืด มีเพียงไฟที่หัวเรือที่ส่องสว่างนำาทาง ด้านข้างนั้นจะมี                      

สปอตไลต์ส่องแสงกลมๆ ไปยังริมฝั่งเป็นจังหวะ ส่องแล้วดับ จุดละไม่กี่

วินาที ฝั่งละหลายๆ จุด ส่องทางซ้ายแล้วก็ย้ายไปส่องทางขวา

ไวน์หมดผมก็เข้าไปถามหนุ่มอ้วน “วิสกี้?” เขาตอบ “โน เตงโก” 

ถาม “วอดกา?, เตกิลา?” เขาตอบ “โน เตงโก” ผมเลยตัดสินใจไปนอน 

และเนื่องจากว่าผมไม่ได้นอนเปล แต่เอาถุงนอนมาจับจองพื้นที่ไว้บนชั้น 

3 พอสอดตัวเข้าถุงนอนล้มตัวลง รู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลัง ทนอยู่ได้ไม่ถึง

นาทีก็รู้ว่านอนไม่ได้แน่ พื้นเหล็กเก็บความเย็นไว้นานหลายชั่วโมง ตอน

นี้ผมเข้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่าเหตุใดทุกคนถึงนอนเปล ผมต้อง

เดินลงชั้น 2 ไปคว้าเสื้อกั๊กจากกระเป๋ามาใส่เพิ่ม และเสื้อหนาวรองในถุง

นอนอีกชั้น ไม่งั้นคงหลับไม่ลง

ผมตื่นไม่ทันม้ือเช้า สอบถามจากคณะก็ทราบว่าเจ๊แม่ครัวแจกขนม 

ปัง กาแฟกดเอาจากถังใบใหญ่หน้าห้องอาหาร เธอชงพร้อมดื่มไว้แล้ว 

มื้อเช้าทั้ง 3 วันเป็นเมนูเดียวกัน เช่นเดียวกับมื้อเย็นที่เป็นซุปเนื้อทุกวัน 

ผมลงไปทันกาแฟช่วงก้นถัง กดมาชิมนิดเดียว หวานเหลือประมาณ ต้อง

ไปคว้าเอากาแฟพร้อมชงยี่ห้อ Juan Valdez ที่เอามาจากโคลอมเบีย 2 

กระปุก แล้วไปขอน้ำาร้อนจากเจ๊แม่ครัว บอกเธอเป็นภาษาสเปนว่า Agua 

caliente เธอต้มน้ำาอยู่พอดี พอน้ำาเดือดก็เทจากหม้อใส่แก้วเก็บอุณหภูมิ

ให้ผม เป็นแก้วที่ผมยืมคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นโยมติดตามพระธุดงค์ ตอน

หลังเป็นอันรู้กัน ใครอยากชงกาแฟมาขอเจ๊ได้หากว่าเจ๊อยู่ในครัว และดู

ไปก็คล้ายเพิ่มภาระให้เธอ

เมื่อวานนี้ เรือออกจากต้นทางที่ตาบาติงกาเวลาเที่ยงครึ่ง แวะ

จอด 2 ท่า ได้แก่ Benjamin Constant ตอนบ่าย 3 โมง และท่า Sao 

Paulo de Olivenca ราว 5 ทุ่ม เช้าวันนี้จอดก่อนฟ้าสว่างไป 1 ท่าชื่อ 

Amatura และประมาณ 8 โมงครึ่งจอดที่ท่า Santo Antonio do Ica บาง

คนเห็นโลมาน้ำาจืดกระโดดขึ้นมาทักทายแถวๆ ท่าน้ำา แม่ค้าพ่อค้าถือ

สินค้า บ้างทูนบนศีรษะอยู่ริมตลิ่ง นอกจากมีผู้ โดยสารลงที่ท่าและขึ้นมา

ใหม่แล้ว บางคนก็ลงไปซื้อข้าวของเหล่านั้น ส่วนมากเป็นของกิน

หลังเรือออกจากท่านี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอย่างแปลกๆ วิ่งขึ้น

ไปดูจุดวางถุงนอนบนชั้น 3 เสื้อกั๊กกันหนาวที่ผมถอดยัดไว้ ในถุงนอน

หายไป ปกติผมระวังเรื่องนี้เสมอ ระหว่างนั่งรถไฟ รถบัส เรือ หรือ

แม้แต่เครื่องบิน ของจะไม่หายตอนยานยนต์กำาลังแล่นไป จะหายก็ตอน

ขึ้น-ลงที่สถานี ผมมัวแต่ไปมองหาโลมา เพราะไม่คิดว่าใครจะขโมยเสื้อ

กั๊ก สงสัยว่าคนขโมยน่าจะเป็นพวกที่ผูกเปลนอนอยู่ใกล้ๆ และลงจาก

เรือไปแล้ว

ระหว่างนี้ผมได้รู้จักกับหนุ่มอายุประมาณยี่สิบกลางๆ ถึงยี่สิบ

ปลายๆ ชื่อ “เอดัวร์ โด” เขาเป็นชาวเวเนซุเอลา ไปเรียนมวยไทยที่เปรู

กับครูมวยที่เป็นคนไทย เวลานี้ครูมวยกลับเมืองไทยไปแล้ว เขาก็เดินทาง

กลับเวเนซุเอลา ถึงมาเนาส์แล้วเขาจะนั่งรถบัสไปยังชายแดนบราซิล-

เวเนซุเอลา แล้วเดินทางต่อไปยังภูมิลำาเนา

เอดัวร์ โดขึ้นเรือมาตั้งแต่ตาบาติงกาแล้ว เขาพูดภาษาอังกฤษได้

นิดหน่อย ผมอยากมีซิมการ์ดบราซิลไว้ใช้เพราะยังไม่ได้ส่งคอลัมน์ และ

เดดไลน์ก็ใกล้เข้ามาแล้ว พอถึงท่า Tonantins ตอนเวลาประมาณ 11 โมง 

เอดัวร์ โดวิ่งนำา ผมวิ่งตามลงจากเรือ ขึ้นฝั่งไปหาซื้อซิมการ์ด และได้มา

อย่างง่ายดาย ถ้าจำาไม่ผิดราคา 10 เรียล หรือประมาณ 70 บาท ผมมั่นใจ

ว่ามีแค่เบอร์ นอกจากไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้ว เผลอๆ ยังโทร.ไม่ได้ บอกเจ้า

นักมวยไทยว่าจะเติมอินเทอร์เน็ต เขาว่าเดี๋ยวไปเติมในเรือ

ขากลับขึ้นเรือเราเดินอย่างสบายใจเพราะยังไม่มีเสียงหวูดเรียก

จากเรือ พอถึงเรือหวูดก็ดังขึ้น เรือออกจากฝั่ง เอดัวร์ โดใส่ซิมให้ผม 

พยายามจะจัดการเรื่องอินเทอร์เน็ตแต่ไม่สำาเร็จ เขาว่าต้องรอให้เรือจอด

ท่าถัดไปช่วงเย็นๆ แล้วจะลองอีกครั้ง

เจ๊แม่ครัวประกาศเสียงตามสาย เรียกกินมื้อเที่ยง ผมรอให้แถวที่

ยาวเฟื้อยสั้นลงเหลือประมาณ 10 คนแล้วจึงไปเข้าคิว ปรากฏว่าสตูเนื้อ

หมดไปแล้ว เส้นสปาเกตตีไม่เหลือ เหลือข้าวสวยและถั่วเหลืองในซอส

รสหวานๆ เค็มๆ แล้วเดินไปให้เจ๊แม่ครัวตักเนื้อสับผัดถั่วลันเตาราดลงไป

เพิ่ม นั่งกินท้าโควิดในห้องอาหารกับคุณป้าโยมติดตามพระ 2 คนที่นั่งอยู่

ก่อน สารภาพว่าผมยังเกรงโควิดอยู่ตลอดเวลา อยู่ในห้องปิดอย่างนี้ผม

หายใจเพียงเบาๆ เท่านั้น

เป็นที่สังเกตว่ามันสำาปะหลังสีเหลืองๆ ที่บดจนเกือบเป็นผง ภาษา

โปรตุเกสเรียกว่า “ฟาริงญา จิ มันจอกา” (Farinha de mandioca) เป็น

เครื่องเคียงที่มีอยู่บนโต๊ะ ไว้สำาหรับโรยใส่อาหารแทบทุกเมนู รวมถึงโรย

บนข้าวสวย คงเปรียบได้กับน้ำาปลาพริกบ้านเรา รสชาติกรอบๆ เค็มๆ แต่

ไม่เค็มมาก ผมเองก็มักจะโรยลงบนข้าว เพราะกินทีหลังเหลือกับข้าวน้อย 

ส่วนผลไม้นั้นหมดก่อนทุกที

บ่ายวันนี้ฟ้าครึ้มๆ ทำาให้แดดไม่ร้อน ผมเลยข้ามขั้นจากกาแฟขึ้น

ไปสั่ง ITAIPAVA จากร้านหนุ่มอ้วนแล้วนั่งดื่มบนโต๊ะที่โล่งกลางดาดฟ้า 

แกล้มหมูแผ่นที่ซื้อไปจากเมืองไทย

เพื่อนชาวสก็อตของผมคนหนึ่งที่ช่วงเวลาเดียวกันท่องเที่ยวอยู่                                                                                             

ในลาตินอเมริกาพูดถึงการโดยสารเรือเฟอร์รีในแม่น้ำาแอมะซอนระหว่าง

ตาบาติงกา-มาเนาส์ว่าเป็น “ปาร์ตี้เคลื่อนที่แบบนอน-สต็อป 4 วัน” 

ซึ่งเขาได้ยินมาจากเพื่อนอีกคน แต่ที่ผมประสบไม่เป็นเช่นนั้น คง

เพราะว่าไม่มีกลุ่มคนหนุ่มที่มาด้วยกันในจำานวนที่มากพอ ที่เพื่อนของ

เขาพูดถึงคงหมายถึงก่อนการระบาดของโควิด-19 การท่องเที่ยวยัง

คึกคัก และจะว่าไปการมองเป็นงานรื่นเริงเคลื่อนที่คงผิดวัตถุประสงค์

การเดินเรือโดยสารไปหน่อย ทว่าหากใครจะใช้เป็นปาร์ตี้สถานก็ทำาได้

ไม่ยาก โซนหลังเรือชั้น 3 หรือที่ผมเรียกดาดฟ้านี้มีแต่คนหนุ่มสาว 

ที่มานั่งมายืน แยกส่วนออกไปจากโซนพักผ่อนหรือโซนผูกเปลอย่าง

ชัดเจน

มีลำาโพงสามารถยกเคลื่อนที่อยู่ตัวหนึ่ง คุณภาพเสียงพอใช้

ได้ มีสายเสียบเปิดเพลงจากโทรศัพท์ ได้เลย แต่ไม่ว่าใครหรือกลุ่มไหน

ใช้ลำาโพงตัวนี้จะต้องเปิดเพลงอยู่เพลงหนึ่งทุกครั้ง นั่นคือเพลง Tá 
Rocheda ของศิลปิน Os Barões da Pisadinha เป็นเพลงป๊อปของ

บราซิล ดนตรีได้ยินแต่เสียงโมโนของคีย์บอร์ด อาจจะมีแอคคอเดียน

แซมด้วย ออกมาคล้ายระบบเสียงคาราโอเกะยุคเก่าที่เสียงโดดออกมา

เหมือนกดโน้ตคีย์บอร์ดทีละตัว

ฟังครั้งสองครั้งก็พอฟังได้ แต่บนดาดฟ้าแห่งนี้ผมฟังไม่ต่ำากว่าวัน

ละ 10 รอบจนรู้สึกรำาคาญ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเพลงฮิตในบราซิลเกือบ 3 

ปีแล้ว มียอดวิวในยูทูบมากกว่า 300 ล้านวิว และใช่ว่าจะได้รับความ

นิยมเฉพาะในบราซิล ตอนผมไปถึงอาร์เจนตินาก็ยังมีคนเปิดเพลงนี้ให้

ฟัง จึงเข้าใจว่าคงฮิตไปทั่วแดนลาตินอเมริกา เพลงอื่นๆ ของศิลปินกลุ่ม

เดียวกันนี้ก็จะมีลักษณะเด่นเหมือนกัน ขึ้นมาด้วยเสียงตุ๊งๆๆๆๆ ของ

คีย์บอร์ด

ผมทนฟังเสียงตุ๊งๆๆๆ อยู่จนเกือบ 5 โมงเย็น เรือของเราเข้าเทียบ

จอดที่ท่าชื่อ Jutai ตรวจสอบแล้วท่านี้แวะนานหน่อยเพราะจะมีการขน

น้ำาเปล่าขึ้นเรือหลายสิบถัง ผมจึงเดินลงไปหาเครื่องดื่มสำาหรับคืนนี้ โชค

ดีเจอซูเปอร์มาร์เก็ต รีบร้อนหยิบไวน์มา 1 ขวด เห็นสุราพื้นบ้านจำานวน

หนึ่ง ฉลากข้างขวดเขียนว่า Cachaça
ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่า “กาจาซา” นี้คืออะไรจึงไม่ได้หยิบมา

กลับขึ้นเรือได้ ไม่กี่นาทีเรือก็ออก ผมลืมเดินไปหาเอดัวร์ โด

ตอนเรือกำาลังจอดที่ท่า นึกขึ้นได้ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อให้เขาจัดการเรื่อง

อินเทอร์เน็ตให้ เอดัวร์ โดบอกว่า “พรุ่งนี้” เขาไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจ

ได้ว่าทำาไมต้องพรุ่งนี้ ผมมาทำาความเข้าใจได้เองว่าถ้าจะซื้อแพ็กเกจอิน

เทอร์เน็ตก็ต้องซื้อตอนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเอดัวร์ โดคงจะเติมให้

ได้จากเครื่องของเขา แล้วผมก็จ่ายเขาเป็นเงินสด

ปกติผมจะไม่เดือดร้อนเรื่องไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ระหว่างเดินทาง 

ซ้ำายังไม่โพสต์เรื่องการเดินทางลงในโซเชียลมีเดีย หากจะโพสต์บ้างก็

ต้องรอให้เรื่องนั้นๆ ถูกเขียนลงคอลัมน์นี้เสียก่อน แต่ที่วันสองวันนี้ร้อน

ใจอยู่พอประมาณก็เพราะว่ากลัวจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งคอลัมน์

สำาหรับอาทิตย์น้ี ตามกำาหนดการเดินทางของเรือลำาน้ีตอนถึงเมืองมาเนาส์

นั้นก็จะเลยเวลาหนังสือพิมพ์ปิดเล่มไปแล้ว

มื้อเย็นวันนี้ผมพลาดซุปเนื้อของเจ๊แม่ครัวไปอีกวัน ต้องพึ่ง

แฮมเบอร์เกอร์ของหนุ่มอ้วน เหน็บไวน์ที่เพิ่งซื้อขึ้นมาด้วย ถามหาที่เปิด

ขวดกับหนุ่มอ้วน ได้รับคำาตอบ “โน เตงโก” เหมือนเดิม

มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขึ้นเรือมาเมื่อตอนกลางวันจากท่า Santo Antonio 

do Ica พูดภาษาอังกฤษพอใช้ได้เพราะกำาลังเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก 

พวกเขามีอยู่ด้วยกัน 4 คน แบ่งเป็นชาย 3 หญิง 1 พวกผู้ชายบอกว่าผู้

หญิงชื่อ “ราฟาเอนญา” เปิดขวดไวน์ได้ด้วยมือเปล่า ผมยื่นขวดไวน์ให้

เธอ ยังคิดไม่ออกว่าเธอจะเปิดได้อย่างไร เธอเอาผ้าห่อขวดไวน์แล้วใช้

มือทุบตรงก้นขวด ทุบๆ ไปเธอกลับเขินอาย ขอแอบไปทุบในที่ลับตา ไม่

นานกลับมาจุกค็อกของไวน์หายไปแล้ว ผมชวนให้พวกเขาดื่มด้วยกัน แต่

ไม่มีใครดื่ม

นึกว่าจุกค็อกหายไปไหน ปรากฏว่าอยู่ในขวด ราฟาเอนญาคง

ทุบไม่ออก เธอก็เลยยัดมันเข้าไปในขวดแทน ผมรินไวน์ลงแก้วที่บุรุษ

พยาบาลแจกให้ตอนขึ้นเรือ ดื่มเข้าไปยังไม่ทันกลืนก็อยากจะบ้วนทิ้ง 

เพราะเป็นไวน์หวาน ผมน่าจะเอะใจ ฉลากขวดระบุไว้แค่ 10 ดีกรี ไวน์

ดีกรีต่ำาส่วนใหญ่คือไวน์หวาน และถ้าผมสังเกตอีกหน่อยว่าฉลากเขียนไว้

ด้วยว่า Vinho Doce ทราบแต่ความหมายของ Vinho แปลว่า “ไวน์” แต่ 

Doce นั้นไม่รู้ มาแน่ใจว่าแปลว่า “หวาน” ก็ตอนจิบไปแล้ว

ไวน์รสหวานเกินไปจนกลืนไม่ลง ผมนำาลงไปเก็บแล้วหยิบ Ron 

Medellin Dorado มาจากกระเป๋าสัมภาระชั้น 2 กลับขึ้นมายังหน้า

เคาน์เตอร์ของหนุ่มอ้วน ซึ่ง “รอน” ก็คือ “เหล้ารัม” ในภาษาสเปน รอน

เหลืออยู่นิดเดียว ประมาณ 1 ใน 3 ของขวดขนาด 375 มิลลิลิตร ผมเก็บ

ไว้ในยามจำาเป็น นี่คือของดีจากเมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย

เอดัวร์ โดเดินตัวเปล่าเข้ามานั่งด้วย ทำาให้ผมคิดถึงขวดไวน์หวาน

ขึ้นมาทันที หากวางไว้บนโต๊ะก็คงมีประโยชน์เหมือนกัน

เพราะพอผมถามเจ้านักมวยไทยว่า “รอนมั้ย?” เขาก็พยักหน้า.

ท่

ชั้น 3 ของเรือโดยสารล่องแอมะซอนช่วงที่เพิ่งออกจากท่าตาบาติงกา พื้นที่ผูกเปลยังว่างหลายอัตรา ท้ายเรือชั้น 3 หรืออาจเรียกว่า “ดาดฟ้า” ที่เป็นมากกว่าจุดชมวิว

ท่าเรือ Benjamin Constant ขณะเรือโดยสาร 

GM OLIVEIRA II เข้าเทียบจอด

สภาพบ้านเรือนริมน้ำาแอมะซอน

 มีทั้งเรือนแพและเรือนยกใต้ถุนสูง

ย่านชุมชนใกล้ๆ ท่าเรือ Jutai บริเวณท่าเรือ Santo Antonio do Ica

เ

อาการ Writers Block จะพาเราไปไหนเนี่ย?
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5ต่างประเทศ

หลักศาสนาอย่างถูกต้องไม่บิดเบือน กำาลังพัฒนาให้ทันสมัยและมี

บทบาทในโลกมุสลิมต่อไป

ประเด็นจากจุดยืนที่แตกต่างของผู้นำา 2 โลก:

ประการแรก จะยอมให้อิสลามอยู่ใต้อำานาจรัฐบาลสหรัฐได้

อย่างไร

ด้วยเหตุผลความเป็นผู้นำาโลกมุสลิม ถ้าวิเคราะห์ในเชิงหลัก

การรัฐบาลซาอุฯ ไม่อาจประกาศว่าตน “อยู่ใต้อำานาจ” รัฐบาล

สหรัฐ ได้แค่ร่วมมือกันในบางข้อที่ไม่ขัดคำาสอนศาสนา

ประการที่ 2 ละเมิดสิทธิมนุษยชนคือละเมิดอิสลามหรือไม่

ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าซาอุฯ ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่

น่าจะเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับคำาสอนศาสนา เพราะรัฐบาลซาอุฯ                                                                          

เป็นตัวแทนผู้ยึดมั่นอิสลามอยู่แล้ว (ไม่นับกรณีการทำาผิดส่วน

บุคคล)

แต่มีข้อที่ชาติตะวันตกตีความว่าสังคมซาอุฯ ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และเป็นข้อกล่าวหาที่แท้จริงแล้วเป็นการปฏิบัติตามคำา

สอนศาสนา รัฐบาลซาอุฯ ในฐานะผู้พิทักษ์อิสลามย่อมต้องต่อต้าน

นโยบายสิทธิมนุษยชนของชาติตะวันตก จึงเป็นความขัดแย้งของ

ผู้นำา 2 โลกที่ยากจะบรรจบกัน

ธันวาคม 2021 ในงานประชุมสุดยอดประชาธิปไตยครั้งแรก 

(Summit for Democracy) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศชัดว่า

จะสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลก สนับสนุนนักปฏิรูปประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชนสากล ตั้งงบประมาณช่วยเหลือนักปฏิรูปในประเทศ

ต่างๆ คำาถามคือรัฐบาลไบเดนจะอ้างเหตุผลใดก็ได้ การส่งเสริม

กลุ่มเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆ (ในกรณีนี้คือซาอุฯ) เท่ากับกำาลัง

บ่อนทำาลายอิสลามหรือไม่ นี่คือคำาถามใหญ่ที่จะไม่มีวันหายไป ไม่

ว่ารัฐบาลสหรัฐจะพูดถึงอย่างเจาะจงหรือไม่ก็ตาม

มุมความร่วมมือ:

แม้มีความขัดแย้งแต่มีความร่วมมือที่ชัดเจน ที่สำาคัญคือ

ประการแรก ต่อต้านอิหร่าน

การที่รัฐบาลซาอุฯ ถืออิหร่านเป็นภัยคุกคามสำาคัญเช่นเดียว

กับที่รัฐบาลสหรัฐยึดถือ เป็นเหตุผลสำาคัญที่ผู้นำา 2 โลกร่วมมือ

กัน ซาอุฯ หวังพึ่งพลังอำานาจทางทหาร พลังการคว่ำาบาตรของ

สหรัฐ เช่นเดียวกับที่สหรัฐหวังความร่วมมือจากบรรดาประเทศใน

ตะวันออกกลาง

ประการที่ 2 ความมั่นคงกับกองทัพ

มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน กล่าวในวาระไบเดน

วามสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐมี

เอกลักษณ์เฉพาะถ้ามองจากมุมความเป็นผู้นำาในโลก

ของตนเอง

นโยบายความเป็นเจ้า:

เป้าหมายสำาคัญที่รัฐบาลสหรัฐยึดถือตั้งแต่หลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 คือ สหรัฐครองความเป็นเจ้า (U.S. hegemony) อาจใช้คำา

อื่นๆ เช่น ผู้รักษาระเบียบโลก โดยรวมคือสหรัฐมีอิทธิพลเหนือชาติ

อื่นๆ และไม่ปรารถนาเห็นประเทศอื่นๆ ขึ้นมาแข่งบารมี

บางครั้งพูดชัดเจน เช่น ค.ศ.1991 เมื่อสิ้นสหภาพโซเวียต 

ประธานาธิบดี George H. W. Bush ประกาศว่าความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศก้าวเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ (new world order) 

หลักยึดใหม่ของกระทรวงกลาโหมที่ว่า ประเทศ/ตัวแสดงใดที่มี

ศักยภาพเป็นภัยคุกคามถือว่าเป็นปรปักษ์

ภายใต้นิยามดังกล่าวสามารถระบุปรปักษ์ของรัฐบาลสหรัฐ

ได้ทันที

มิถุนายน 2022 วลาดีมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) ผู้นำารัสเซีย

กล่าวว่า นับจากสิ้นสงครามเย็น สหรัฐกลายเป็นอภิมหาอำานาจ

เพียงหนึ่งเดียว พวกชนชั้นนำาตะวันตกคิดว่าพวกเขาควบคุมได้ 

คิดว่าระบบโลกที่ตะวันตกเป็นผู้ควบคุมจะคงอยู่ต่อไป พยายาม

ควบคุมประเทศอื่นๆ แต่ถูกท้าทายเมื่อบางประเทศพัฒนาเติบใหญ่

ขึ้นมา

ด้านมุมมองของคนอเมริกัน ผลสำารวจของ YouGov เมื่อต้น

ปี 2021 ระบุว่าคนอเมริกันที่ภาคภูมิใจในประเทศมักให้เหตุผลว่า

เป็นเพราะสหรัฐเป็นประเทศที่มีเสรีภาพ ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นผู้นำาใน

เวทีโลก

แนวคิดสหรัฐเป็นผู้นำาโลกหรือเป็นผู้นำาโลกเสรีเป็นที่รับรู้กัน

ทั่วไปไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม

ผู้นำาโลกมุสลิม:

นานมาแล้วที่ทางการซาอุฯ ประกาศว่าตนเป็นผู้นำากลุ่ม

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของ

โลกอาหรับ

นับจากปี 1986 เป็นต้นมา กษัตริย์ซาอุฯ จะเรียกตนว่า “ผู้

พิทักษ์แห่งสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two Holy 

Mosques) ระบุบทบาทของพระองค์ในฐานะผู้นำามุสลิมและไม่ใช่

ผู้นำามุสลิมซาอุฯ เท่านั้นแต่เป็นผู้นำามุสลิมโลก

มีนาคม 2022 คำาพูดของมกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน 

(Mohammed bin Salman) สรุปได้ความว่า ซาอุฯ จะปกครอง

ด้วยระบอบกษัตริย์ตามแนวทางอิสลาม คงอยู่คู่อิสลาม ยึดมั่น

ซาอุฯ กับสหรัฐผู้นำา 2 โลกในโลกใบเดียวกัน

www.chanchaivision.com

เยือนซาอุฯ เมื่อไม่กี่วันก่อนว่า สหรัฐยึดมั่นข้อตกลงความมั่นคง

ของอ่าวเปอร์เซียกับซาอุดีอาระเบีย (เป็นข้อตกลงตั้งแต่สมัย

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) 

เมื่อกุมภาพันธ์ 1945 สองฝ่ายตกลงกันว่าสหรัฐจะได้เก็บเกี่ยวผล

ประโยชน์น้ำามันซาอุฯ แลกกับการที่สหรัฐจะปกป้องราชวงศ์ซาอุฯ 

จากภัยคุกคาม)

เรื่องอาวุธเป็นตัวอย่างรูปธรรม ทุกปีซาอุฯ ซื้ออาวุธสหรัฐ

ด้วยเงินมหาศาล ข้อมูลจาก SIPRI ระบุว่าช่วงปี 2016-2020 

สหรัฐส่งออกมาอาวุธมากที่สุดในโลก มีซาอุฯ เป็นลูกค้ารายใหญ่

อันดับแรก ประเทศนี้ประเทศเดียวนำาเข้า 24% ของอาวุธที่สหรัฐ

ส่งออกทั้งหมด 

ทั้งข้อตกลงความมั่นคงกับความร่วมมือทางทหารเป็นหลัก

ฐานชัดเจนว่าซาอุฯ พึ่งพาความมั่นคงจากสหรัฐ การนี้ยังไม่รวม

กองทัพสหรัฐที่ประจำาการในภูมิภาค กองเรือที่ 5 ที่อยู่ในย่านนี้ คง

ไม่เกินไปถ้าจะสรุปว่าถ้าพูดถึงความมั่นคงทางทหาร รัฐบาลซาอุฯ                                                                  

อิงแอบอยู่กับสหรัฐมากและเป็นเช่นนี้มานาน 8 ทศวรรษแล้ว 

รัฐบาลซาอุฯ มีแนวคิดปรับสมดุลนำาเข้าอาวุธจากหลายประเทศ

รวมทั้งจีน แต่การปรับสมดุลไม่ง่ายและต้องใช้เวลาอีกนาน เรื่องนี้

เป็นคำาถามและคำาตอบในตัวเอง

ประการที่ 3 ความร่วมมือด้านพลังงาน

อาจกล่าวว่า ผลประโยชน์พลังงานฟอสซิสคือรากฐานความ

ร่วมมือของ 2 ประเทศ และช่วงนี้กำาลังเป็นประเด็นสำาคัญอีกรอบ 

ประธานาธิบดีไบเดนให้สัมภาษณ์ในขณะเยือนว่าตนได้ขอให้ซาอุฯ 

ผลิตน้ำามันป้อนตลาดมากขึ้น

เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ารัฐบาลสหรัฐแทรกแซงภูมิภาค

ตะวันออกกลางเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ปกป้องอิสราเอล 

แม้ว่าปัจจุบันยึดนโยบายผลิตพลังงานใช้เอง (และส่งออกด้วย) 

แต่ราคาน้ำามันก๊าซธรรมชาติเป็นราคาตลาดโลก ความเป็นไป

ของตะวันออกกลางจึงมีบทบาทต่อราคาที่ส่งผลดีหรือร้ายต่อทุก

ประเทศทั่วโลก สามารถใช้น้ำามันเพื่อควบคุมเศรษฐกิจสังคม

ประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นยุทธศาสตร์ใช้น้ำามันควบคุมโลกของ

สหรัฐ ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐบาลซาอุฯ จะให้ความร่วมมือหรือไม่ ด้วย

เหตุผลใด เป็นความเห็นร่วมหรือจากแรงกดดันของสหรัฐ ซาอุฯ 

จำาต้องยินยอมตามความต้องการของผู้นำาโลกของอีกโลกหรือไม่

ซาอุฯ กับสหรัฐผู้นำา 2 โลกในโลกใบเดียวกัน:

ทั้งรัฐบาลซาอุฯ กับสหรัฐมีเป้าหมายของตนเอง ขัดแย้งกัน

ในอุดมการณ์หรือหลักยึด ยิ่งสหรัฐต้องการขยายอำานาจอิทธิพล

ครอบงำา ฝ่ายซาอุฯ ย่อมต้องตอบโต้ตามหลักคำาสอนอิสลาม

ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นอีกกรณีตัวอย่างที่โดดเด่น เป็น

ความขัดแย้งของ 2 โลกระหว่างศาสนากับค่านิยมสากล (หลักสิทธิ

มนุษยชนสากลไม่อิงศาสนา)

แต่ในความขัดแย้งกลับมีความร่วมมือแนบแน่นยาวนาน 

มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน กล่าวในโอกาสไบเดนเยือนซาอุฯ                                                              

ว่า เป็นธรรมดาที่ประเทศต่างๆ จะยึดถือคุณค่าต่างกันและควร

เคารพความแตกต่างของอีกฝ่าย ถ้ารัฐบาลสหรัฐต้องการติดต่อ

กับประเทศที่คิดเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือแค่นาโต

เท่านั้น ซาอุฯ กับสหรัฐจะอยู่ร่วมกันทั้งๆ ที่ทั้งคู่แตกต่างกัน.

ค

ปั่นขึ้นเขา • 

ผู้เข้าแข่งขัน

จักรยาน

รายการ “ตูร์                

เดอฟรองซ์”                

กำาลังปั่นขึ้น

เทือกเขา

แอลป์ใน

ฝรั่งเศส ระ

หว่างสเตจ 

12 ระยะ

ทาง 165.1 

กิโลเมตร เมื่อ 

14 ก.ค. (AFP)

ล่องคลอง • ดารา

หนังเรื่อง Book 

Club ภาค 2 จาก

ซ้ายไดแอน คีตัน, 

เจน ฟอนดา, แคน

ดิซ เบอร์เกน และ

แมรี สตีนเบอร์เกน 

โดยสารเรือแท็กซี่

บนคลองเวนิส 

อิตาลี ระหว่างถ่าย

ทำาหนังเรื่องนี้ เมื่อ 

11 ก.ค. (Getty 

Images)

คาเฟ่กระต่าย • นาตาเลีย ออร์ลินสกา เจ้าของคาเฟ่กระต่ายใน

เมืองคราคูฟ โปแลนด์ กำาลังให้อาหารกระต่าย เมื่อ 14 ก.ค. ร้านนี้

เป็นคาเฟ่กระต่ายแห่งแรกในยุโรป มีกระต่าย 12 ตัว เพื่อช่วยพวก

มันจากอันตรายบนถนน (Getty Images) 

เขาวงกต • ภาพถ่ายทางอากาศไร่ข้าวโพดของทอม เพอร์คี ที่สร้างสรรค์

เป็นเขาวงกตเลโก้ยักษ์ที่เมืองยอร์ก อังกฤษ เพื่อฉลองแบรนด์เลโก้ครบ 90 ปี 

เมื่อ 15 ก.ค. (Getty Images)

ต้านหนังหมี • สมาชิกองค์กรพิทักษ์สัตว์พี

ตาราดเลือดปลอมบนตัวที่สะพานเวสต์มิน

เตอร์ กรุงลอนดอน ก่อนรัฐสภาอังกฤษจะ

อภิปรายเรื่องนำาหนังเทียมมาใช้แทนหนัง

หมีสำาหรับหมวกทหารอารักขาควีน เมื่อ 11 

ก.ค. (Getty Images)

โชว์ โดรน • โดรน 400 ตัวบินโชว์ในวันแรกของเทศกาลดนตรี            

วิเยเลส์ชารูส์ที่ชุมชนกาเลซ์-พูแกร์ ทางตะวันตกของฝรั่งเศส เมื่อ 

14 ก.ค. (AFP).

ภาพ: ผู้นำาซาอุฯ กับผู้นำาสหรัฐ

เครดิตภาพ: https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/07/15/Saudi-Arabia-s-King-Salman-meets-US-President-Biden-in-Jeddah

รฐับาลซาอุฯ กับสหรฐัมีเป้าหมายของตนเอง ขัดแย้งกันใน

อุดมการณ์หรือหลักยึด ยิ่งสหรัฐต้องการขยายอำานาจอิทธิพล

ครอบงำา ฝ่ายซาอุฯ ย่อมต้องตอบโต้ตามหลักคำาสอนอิสลาม
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vivo พร้อมส่งมอบเทคโนโลยี NRCA

vivo ตอกย้ำ�คว�มมุ่งมั่นและคว�มเป็นผู้นำ�ด้�นก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น

เทคโนโลยีก�รเชื่อมต่อ 5G พร้อมส่งมอบประสบก�รณ์ก�รเชื่อมต่อที่เร็ว

และแรงไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี NRCA หรือ 5G CA ผ่�นก�รทดสอบโดยผู้

ให้บริก�รเครือข่�ยชั้นนำ�ในประเทศเป็นที่เรียบร้อย พร้อมให้ vivo fans เต็ม

ที่กับโลกออนไลน์แบบไม่สะดุดบนอุปกรณ์ของ vivo ได้แล้ววันนี้

โดยเทคโนโลยี NRCA หรือ 5G CA (New radio Carrier 

Aggregation) เป็นม�ตรฐ�นก�รเชื่อมต่อระดับโลกที่ทำ�ให้เทคโนโลยี 5G 

ส�ม�รถตอบโจทย์ก�รใช้ง�นแก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น มีจุดเด่นที่ส�ม�รถทำ�ให้

คลื่นคว�มถี่ทั้ง 2 ย่�น คือ คว�มถี่กล�งอย่�ง 2600MHz และย่�นคว�มถี่

ต่ำ� 700MHz ผสมผส�นและส่งเสริมกันได้อย่�งลงตัว ขย�ยคว�มส�ม�รถ

ในก�รรับส่งข้อมูลได้ด้วยคว�มเร็ว 900Mbps จนถึงคว�มเร็วสูงสุด 1.5 

Gbps (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) ช่วยให้ก�รใช้ง�น 5G มีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น และ

ส�ม�รถครอบคลุมพื้นที่ก�รใช้ง�นได้ม�กขึ้นอีกด้วย

เตรียมพบกับไลน์อัป สม�ร์ทโฟน vivo ซีรีส์ต่�งๆ ที่จะทยอยเปิดตัว

ออกม�ให้ vivo fans สัมผัสคว�มเร็วและแรงผ่�นเทคโนโลยี NRCA กัน

เร็วๆ นี้ โดยส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://

www.vivo.com/th และเฟซบุ๊ก vivo Thailand

‘แคนนอน’ เปิดตัวเลนส์ 2 รุ่นใหม่

แคนนอน ประก�ศเปิดตัวเลนส์ RF24mm f/1.8 MACRO IS STM 

และ RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM เลนส์สองรุ่นใหม่สำ�หรับผู้ชื่นชอบ

ก�รถ่�ยภ�พที่ใช้กล้องมิเรอร์เลสในระบบ EOS R โดดเด่นด้�นก�รใช้ง�น

อเนกประสงค์ น้ำ�หนักเบ� และร�ค�ที่เป็นมิตร ซึ่งเลนส์สองรุ่นใหม่นี้เข้�

ม�เสริมไลน์อัปเลนส์ RF ทำ�ให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ม�กถึง 30 รุ่นให้เลือก               

ใช้ง�น

สำ�หรับ 

RF24mm f/1.8 

MACRO IS 

STM เข้�ม�

เสริมทัพกลุ่ม

เลนส์ไพร์ม RF 

ในร�ค�เอื้อม

ถึง ทำ�ให้ตอนนี้

มีเลนส์ไพร์มให้

เลือกหล�ยระยะ 

ไม่ว่�จะเป็น

ระยะ 16 มม., 24 มม., 35 มม., 50 มม. และ 85 มม. ส่วนเลนส์อัลตร�

ไวด์ซูม RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM  ก็เข้�ม�เติมเต็มไลน์อัปเลนส์ ร�ค�

ประหยัด ที่มีระยะท�งย�วโฟกัสครอบคลุมตั้งแต่ 15 มม. ถึง 400 มม.

เลนส์ทั้ง 2 รุ่น เข้�ม�ต่อยอดจุดแข็งของกล้องระบบ EOS R ที่มีเส้น

ผ่�นศูนย์กล�งขน�ดใหญ่และชิ้นเลนส์ส�ม�รถเข้�ใกล้เซ็นเซอร์ได้ม�กขึ้น 

ทำ�ให้ก�รออกแบบระบบออปติคอลมีคว�มกะทัดรัดและได้คุณภ�พคว�มคม

ชัดตลอดทั้งภ�พ ส�ม�รถรังสรรค์ภ�พถ่�ยคุณภ�พสูงที่สวยง�มในทุกมุม

มอง.

ลังเดินหน้าเปิดประเทศมา

แล้วระยะหนึ่ง หล�ยธุรกิจ

ต่�งเร่งฟื้นกิจก�รเพื่อฉกฉวย

โอก�สเร่งสปีดธุรกิจให้ส�ม�รถเติบโต 

และเร่งสร้�งคว�มได้เปรียบด้�นก�ร

แข่งขัน แต่หล�ยธุรกิจกำ�ลังเผชิญหน้�

กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไป เนื่องจ�กช่วงวิกฤตโรคระบ�ดที่

ผ่�นม�ทุกคนต้องปรับตัวเข้�สู่โลก

ดิจิทัลในทุกมิติ ทำ�ให้คุ้นกับก�รใช้

ชีวิตบนโลกออนไลน์และจะกล�ยเป็น

ไลฟ์สไตล์ปกติ ผู้บริโภคมีคว�มจงรัก

ภักดีต่อแบรนด์น้อยลง แต่พร้อมจะ

ซื้อสินค้�และบริก�รที่ส�ม�รถตอบโจทย์

คว�มต้องก�รเฉพ�ะบุคคลและส�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รอย่�งรวดเร็วหลักน�ที และมีคว�มอดทนรอคอย

น้อยลง ช่�งเลือกม�กขึ้น กล�ยเป็นโจทย์ใหญ่ขององค์กร

ธุรกิจที่ต้องเร่งห�กลยุทธ์ม�สร้�งแต้มต่อท�งธุรกิจ หนึ่ง

ในนั้นคือก�รนำ�เอ�เครื่องมือที่มีอยู่ม�ช่วยเพิ่มมูลค่�ต่อ 

ยอดธุรกิจให้ส�ม�รถเพิ่มโอก�สสร้�งยอดข�ยนำ�ม�ซึ่งผล

ประกอบก�รและม�ร์จิ้นให้เติบโตแบบก้�วกระโดดในช่วง

ที่ธุรกิจกำ�ลังฟื้นตัว

หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ด

ของเชื้อไวรัสอันดับต้นๆ คือกลุ่มธุรกิจค้�ปลีก หรือ

รีเทล เนื่องจ�กผู้คนในสังคมไม่ส�ม�รถออกม�ใช้ชีวิต

นอกบ้�นได้ต�มปกติ ส่งผลต่อยอดข�ยและจำ�นวนลูกค้�

ที่ลดลง แต่ปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้กำ�ลังมีสัญญ�ณฟื้นตัว

ภ�ยหลังจ�กมีก�รเปิดประเทศ ภ�คประช�ชนออกม�

ใช้ชีวิตได้ต�มปกติ ภ�คธุรกิจก็เดินหน้�ธุรกิจได้อย่�ง

เต็มที่ ผนวกกับม�ตรก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยวของภ�ค

รัฐ ทำ�ให้มีปริม�ณนักท่องเที่ยวเริ่มเข้�ม�ใช้จ่�ยและท่อง

เที่ยวม�กขึ้น ข้อมูลของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ที่ระบุว่�ประเทศไทยส�ม�รถเปิดก�รท่องเที่ยวท�งบก

ได้ในไตรม�ส 1/2565 เชื่อมต่อพรมแดนประเทศเพื่อน

บ้�น ได้แก่ ล�ว ม�เลเซีย เมียนม� กัมพูช� โดยค�ด

ก�รณ์ว่�จะมีนักท่องเที่ยวจ�ก 4 ประเทศดังกล่�วเข้�ม�

ในประเทศร�ว 7-8 ล้�นคน 

ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยม

ช็อปปิ้งและซื้อสินค้�ไทย 

เนื่องจ�กมั่นใจคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นสินค้�ไทย

ในขณะที่จำ�นวนนัก

ท่องเที่ยวจ�กทั่วโลกเข้�ม�ใน

ประเทศ 15 ล้�นคน รวมถึง

จะมีก�รเดินท�งท่องเที่ยวใน

ประเทศอยู่ที่ 160 ล้�นคน/ครั้ง และสร้�งร�ยได้ 1.3-1.8 

ล้�นล้�นบ�ท สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของสถ�บันวิจัย

คว�มเป็นอยู่ฮ�คูโฮโด อ�เซียน (ประเทศไทย) ที่ระบุว่� 

พลังก�รจับจ่�ยของคนไทยจะกลับม�คึกคัก หลังจ�กช่วง 

2 ปีที่ผ่�นม�ต้องอยู่กับม�ตรก�รเคอร์ฟิว ผู้บริโภคเกิด

พฤติกรรม ‘ช็อปแก้เครียด’ และ “โหยห�ประสบก�รณ์

นอกบ้�น” ปัจจัยที่กล่�วม�ล้วนเป็นปัจจัยบวกส่งผล

ต่อก�รฟื้นตัวของธุรกิจรีเทล นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ 

อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท   

บิสกิต โซลูชั่น จำากัด หรือ BIZCUIT ให้ข้อมูล

ท้ังน้ี จ�กสัญญ�ณก�รฟ้ืนตัวดังกล่�วผู้ประกอบ

ก�รรีเทลควรเร่งเตรียมคว�มพร้อมของธุรกิจให้พร้อม

เติบโตอย่�งก้�วกระโดด ด้วยคว�มพร้อมของสินค้�และ

บริก�รให้ส�ม�รถตอบโจทย์อินไซด์ผู้บริโภคหลังจ�กน้ี ด้วย

ก�รนำ� “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์” หรือ “Computer 

Vision Technology” ช่วยกล้อง CCTV ท่ีมีกระจ�ยอยู่

แทบทุกจุดกล�ยเป็นตัวช่วยอัจฉริยะให้กับธุรกิจ ด้วยก�ร

เพ่ิมประสิทธิภ�พกล้อง CCTV ด้วยกล่อง Bizcuit Vision 

Analytics ซ่ึงจะมีโซลูช่ันเพ่ิมคว�มส�ม�รถปัญญ�ประดิษฐ์

หรือ AI เข้�ไปช่วยยกระดับก�รจัดก�รภ�ยในร้�น ท่ีพร้อม

แจ้งเตือนเหตุก�รณ์ท่ีน่�สนใจแบบ Real-time ได้หล�ก

หล�ย อ�ทิ แอปพลิเคชัน ไลน์ อีเมล หรือ SMS โดยมี 

ปรับเทคโนโลยีธุรกิจติดสปีดค้าปลีกไทย

ปรับเทคโนโลยีธุรกิจ

เผยโฉม Emoji เวอร์ชั่น 15.O

Unicode Consortium ประก�ศร่�งม�ตรฐ�น Emoji 15.0 ซึ่งค�ดว่�จะเริ่มใช้

เป็นท�งก�รช่วงปล�ยปี 2022 ถึงต้น 2023 มีอีโมจิเพิ่มม�อีก 31 ร�ยก�ร ซึ่งเป็น

จำ�นวนที่น้อยเมื่อเทียบกับปี

ก่อนๆ สำ�หรับรูปแบบอีโม

จิจะแตกต่�งกันไปต�มแต่

ละแพลตฟอร์มนั้นออกแบบ 

โดย Emojipedia ได้นำ�เสนอ

แบบร่�งของอีโมจิใหม่ไว้   

ได้แก่ ใบหน้�ส่�ย, หัวใจสี

เท�, หัวใจสีฟ้�, หัวใจสีชมพู

อ่อน, ล�, แมงกะพรุน, กว�ง 

มูส, ปีก, ขิง, ดอกไฮย�ซินธ์, 

ถั่วลันเต�, พัดพับ, ม�ร�คัส, 

ฟลูต, หวีแบบแอโฟร, ขัณฑ�    

สัญลักษณ์ของศ�สน�ซิกข์, 

Microsoft Power BI Dashboard ท่ี

จะช่วยให้ผู้ประกอบก�รรับรู้ทุกคว�ม

เคลื่อนไหวของธุรกิจ โดยไม่ต้อง

เสียเวล�น่ังจ้อง CCTV ส�ม�รถเอ�

เวล�ท่ีเหลือไปปรับปรุง และพัฒน�

สินค้�และบริก�ร ให้ส�ม�รถตอบ

โจทย์อินไซด์ผู้บริโภค

ซึ่งจะเข้�ไปช่วยสร้�งยอด

ข�ยและชิงคว�มได้เปรียบท�ง

ธุรกิจเหนือคู่แข่ง เพื่อฉวยโอก�ส

เติบโตอย่�งก้�วกระโดดเมื่อสภ�วะ

เศรษฐกิจกลับม�ฟื้นตัวเต็มรูปแบบ

อีกครั้ง และยังมีโซลูชั่น BIZCUIT 

Vision Analytics ช่วยวิเคร�ะห์

ภ�พแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี Computer Vision 

ส�ม�รถช่วยแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุเพื่อศักยภ�พของธุรกิจ

สูงสุด ส�ม�รถต่อยอดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ในมิติ

ระบบบริห�รควบคุมภ�ยในและก�รให้บริก�รลูกค้� ไม่

ว่�จะเป็นเรื่องก�รพัฒน�ก�รข�ย ก�รบริก�รช่วยสร้�ง

ประสบก�รณ์และคว�มพึงพอใจลูกค้�ได้เพิ่มขึ้นเท่�ตัว

จ�กก�รปรับกลยุทธ์บริก�รที่ส�ข� ส�ม�รถทำ�ให้ธุรกิจ

ส�ม�รถตอบสนอง หรือก�รดำ�เนินก�รได้แบบเรียล

ไทม์ต�มที่แบรนด์ต้องก�รได้ และช่วยจัดก�รด้�นคว�ม

ปลอดภัยตัดกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (PDPA) เพร�ะก�รวิเคร�ะห์ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม่

ผ่�นก�รบันทึกภ�พ

สำ�หรับ BIZCUIT Vision Analytics มีจุดเด่นในก�รช่วย

องค์กรธุรกิจจัดก�รบริห�รง�นหน้�ร้�นและก�รบริก�รลูกค้�

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุดแบบเรียลไทม์ คือ วิเคร�ะห์ผล 

Real-time ผ่�น Edge Computing Box ติดต้ังได้ง่�ยแค่เพียง

ไปต่อเชื่อมกับ control switch ของกล้อง CCTV ก็เปล่ียนให้ 

IP Camera ให้กล�ยเป็น AI Camera ได้ วิเคร�ะห์ผลโดยตรง

ผ่�น Lens กล้อง ไม่มีก�รบันทึกจึงไม่ขัดต่อ PDPA

ขณะเดียวกันยังมีระบบก�รวิเคร�ะห์พร้อม 

Dashboard ท่ีถูกออกแบบจ�กทีมง�นท่ีมีประสบก�รณ์ด้�น

ก�รเป็นท่ีปรึกษ�ก�รตล�ดม�กว่� 20 ปี ช่วยองค์กรในก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อให้

ทร�บถึงปัจจัยสำ�คัญท่ีส่ง

ผลต่อยอดข�ย อ�ทิ โล

เกช่ันของร้�นเหม�ะสม

หรือไม่ จำ�นวนของลูกค้�

ท่ีผ่�นหน้�ร้�น วิเคร�ะห์

กลุ่มเป้�หม�ยท่ีผ่�นหน้�

ร้�น คว�มสนใจของ

ลูกค้�ท่ีมีต่อป้�ยโปรโม

ช่ันและช้ันว�งสินค้� เป็นต้น โดยส�ม�รถนำ�ข้อมูลเหล่�น้ีไป

ช่วยสร้�งโอก�สในก�รพัฒน�ธุรกิจท่ีเจ�ะลึกได้หล�ยแง่มุม 

ในรูปแบบหน้�จอแสดงผลแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time 

web report ติดต�มผลได้ตลอดเวล� ผ่�นอุปกรณ์ใดก็ได้

นอกจ�กน้ี กล้องทุกตัวส�ม�รถทำ�ง�นแยกกัน แล้ว

รวมข้อมูลท้ังหมดภ�ยในแดชบอร์ดเดียว พร้อมรับข้อมูลจ�ก

แหล่งอื่น เช่น ยอดข�ย หรือพย�กรณ์อ�ก�ศม�แสดงผล

ร่วมกันได้ มี AI วิเคร�ะห์พฤติกรรมท้ังคนและย�นพ�หนะ 

พร้อมใช้กว่�  40 รูปแบบ ท้ังในแง่ Retail, Security, Traffic 

management หรือ Operation Compliance ต้ังก�ร Alert 

ในส่ิงท่ีสนใจได้และส�ม�รถแจ้งเตือนได้เรียลไทม์ พร้อม

ตรวจจับบันทึกภ�พเป็นหลักฐ�น และเป็นระบบแบบให้

บริก�รร�ยเดือนไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์หรือกังวลเรื่องก�รดูแล

รักษ� มีให้บริก�รท้ังในรูปแบบ Full Function หรือ Express 

Version เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีซับซ้อน หรือต้องก�ร

ใช้บริก�รท่ีไม่ซับซ้อน เน้นร�ค�ประหยัด

BIZCUIT Vision Analytics เป็นโซลูชั่นที่ถูก

พัฒน�ขึ้นเพื่อช่วยธุรกิจ SME ไปถึงองค์กรขน�ดใหญ่ 

ส�ม�รถเลือกใช้ต�มคุณสมบัติในก�รทำ�ง�นที่จำ�เป็น

สำ�หรับธุรกิจ ส�ม�รถปรับใช้ได้หล�กหล�ยประเภทของ

ธุรกิจรีเทล อ�ทิ ร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยสินค้� โรงแรม

และก�รท่องเที่ยว สถ�นบริก�รต่�งๆ รวมไปถึงง�น

ด้�นคว�มปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งส�ม�รถช่วยสนับสนุน

ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ก�รบริก�รลูกค้�หน้�ร้�นให้เกิด

ประสิทธิภ�พสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภ�พอื่นๆ รวมถึง

ช่วยเพิ่มโอก�สสร้�งยอดข�ยได้ม�กขึ้นเป็นเท่�ตัวจ�ก

ก�รปรับกลยุทธ์ก�รบริก�รทีมข�ยที่ส�ข� ด้วยก�รนำ� 

CCTV ที่มีอยู่แล้วม�เพิ่มประสิทธิภ�พสร้�งมูลค่�ด้วย

เทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภ�พธุรกิตให้เติบโตไปได้

อย่�งยั่งยืน.

  

• เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย จับ

มือ 4 พันธมิตรท�งธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย 

ได้แก่ ช้อปปี้ (Shopee) และ ลาซาด้า (Lazada) 

ผู้นำ�แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และ ออล ออนไลน์ (ALL Online) 

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในเครือบริษัท ซีพีออลล์ จำ�กัด 

(มห�ชน) รวมถึงเซ็นทรัล ออนไลน์ (Central Online) 

ส่งซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมที่ครองใจแฟนคลับช�ว

ไทยและทั่วโลกอย่�งล้นหล�มอย่�งสไปเดอร์แมน                                  

ให้กลับม�โลดแล่นอีกครั้งกับแคมเปญ “Spider-Man 

Beyond Amazing” ยกขบวนสินค้�ลิขสิทธิ์สไปเดอร์

แมน และม�ร์เวล จ�กหล�กหล�ยแบรนด์พันธมิตร

ชั้นนำ� ให้นักช็อปและส�วกดิสนีย์ช�วไทยได้สัมผัส

กับประสบก�รณ์ก�รช็อปปิ้งออนไลน์ที่น่�ตื่นต�ตื่น

ใจไปกับสินค้�ม�กกว่� 200 ร�ยก�ร อีกทั้งแฟนๆ                      

ยังส�ม�รถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลู

ซีฟอีกม�กม�ยที่พร้อมเสิร์ฟให้กับส�วกคนรักสไป

เดอร์แมน ตลอดเดือนกรกฎ�คม ถึงเดือนสิงห�คม                                                            

2565

• บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำากัด ผู้

พัฒน�และให้บริก�รแพลตฟอร์ม “โรบินฮู้ด” ร่วม

กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงน�ม

บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) เพื่อ

ร่วมกันพัฒน�ทักษะและเพิ่มศักยภ�พให้กับนิสิตของ

มห�วิทย�ลัย ได้มีองค์คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ ผ่�นก�ร

เรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติ ปูท�งและเตรียม

คว�มพร้อมก่อนก้�วสู่โลกแห่งก�รทำ�ง�นจริง มุ่ง

สร้�งบุคล�กรที่มีคุณภ�พให้เป็นที่ต้องก�รของภ�ค

อุตส�หกรรมตลอดจนภ�คธุรกิจ เพื่อเติบโตเป็นกำ�ลัง

หลักในก�รพัฒน�และขับเคลื่อนประเทศช�ติต่อไป

ในอน�คต

• realme ประก�ศเปิดตัวสม�ร์ทโฟนรุ่น

ใหม่ในกลุ่มม�สเตอร์ซีรีส์ครั้งแรกที่ประเทศจีน

กับ “realme GT 2 Explorer Master Edition” ชู

ดีไซน์ล้ำ�สมัยไฮแฟชั่น พร้อมประสิทธิภ�พแรงเต็ม

ขั้นเพื่อมอบประสบก�รณ์ระดับเรือธงด้วยชิปเซต 

Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform หน่วย

คว�มจำ�แบบ LPDDR5X และชิปเซตหน้�จอแยก

รุ่น X7 ที่พัฒน�ขึ้นใหม่หมด มีให้เลือก 3 สเปก                                                

คว�มจุ ได้แก่ 8+128GB, 8+256GB และ 

12+256GB เปิดร�ค�ที่ 3499, 3799 และ 3999 

หยวนต�มลำ�ดับ

• foodpanda ประเทศไทย ได้รับก�ร

รับรองให้เป็น “สถ�นที่ทำ�ง�นยอดเยี่ยม” โดย 

Great Place to Work ร�งวัลดังกล่�วสะท้อนให้

เห็นว่� foodpanda เป็นสถ�นที่ทำ�ง�นในฝันของ

คนทั้งในและนอกองค์กร ที่มอบคว�มไว้ว�งใจ

และ “ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่โดดเด่น” ให้กับ

พนักง�นขององค์กรวัฒนธรรมที่ผลักดันองค์กรสู่

คว�มสำ�เร็จ ศิริภา จึงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการของ 

foodpanda ประเทศไทย พูดถึงคว�มสำ�เร็จของ 

foodpanda ที่ม�จ�กวัฒนธรรมองค์กร โดยมีร�กฐ�น

สำ�คัญ 3 เรื่องคือ OWN IT, STAY HUMBLE และ 

WIN THROUGH DIVERSITY ว่� “foodpanda 

นำ�วัฒนธรรมเหล่�นี้ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ง�นและ

ก�รดำ�เนินธุรกิจตลอดระยะเวล� 10 ปี แม้จะมี

วัฒนธรรมหลักถึง 7 ข้อ แต่ 3 ข้อนี้เป็นร�กฐ�น

สำ�คัญสู่คว�มสำ�เร็จ”

สัญลักษณ์ Wi-Fi, มือผลักด้�นซ้�ยและขว�

Twitter ยื่นฟ้องอีลอน มัสก์ ล้มดีลซื้อกิจการ

Twitter ยื่นฟ้องอีลอน มัสก์ ต่อศ�ลช�นเซอร์รีแห่งรัฐ Delaware แล้ว หลัง

จ�กมัสก์ประก�ศล้มดีลซื้อ Twitter มูลค่� 44,000 ล้�นดอลล�ร์ โดย Twitter ระบุ

ในเอกส�รฟ้องร้องว่�เข�ตัดสินใจถอนตัว แม้ทำ�ข้อตกลงกันไว้แล้ว เนื่องจ�กมองว่�ดีล 

นี้ ไม่สร้�งผลประโยชน์ให้กับตน  ในคำ�ฟ้องร้อง Twitter ระบุว่�ต้องก�รให้มัสก์ซื้อ

กิจก�รไปที่ร�ค� 54.20 ดอลล�ร์ต่อหุ้นต�มข้อตกลงก่อนหน้�นี้ ซึ่งเป็นก�รปกป้องผล

ประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่�ย

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวช�ญท�งกฎหม�ยได้ให้คว�มเห็นว่�ท�งออกของคดีมีหล�ยท�ง 

อ�จมีทั้ง Musk ต้องทำ�ดีลซื้อกิจก�รนี้ต�มตกลง หรืออ�จจ่�ยค่�ฉีกสัญญ�สูงสุด 1 

พันล้�นดอลล�ร์ หรืออ�จมีท�งเลือกอื่นไปจนถึง Musk ไม่ต้องจ่�ยเลยก็เป็นไปได้ 

เช่นกัน

Meta เปิดตัวสารานุกรมที่ใช้ AI

Meta เปิดตัวโครงก�ร AI ใหม่แนวส�ร�นุกรมออนไลน์ชื่อ Sphere แนวท�ง

ก�รทำ�ง�นของ Sphere คือก�รให้ AI อ่�นเอกส�รคว�มรู้เชิงวิช�ก�รจำ�นวนม�ก 

134 ล้�นหน้�บนอินเทอร์เน็ต นำ�ม�ย่อยเป็นข้อคว�ม 906 ล้�นย่อหน้� (เรียกว่� 

knowledge-intensive natural language processing หรือ KI-NLP) เพื่อให้ AI ทำ�ตัว

เป็น “ปร�ชญ์” ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มแนวคว�มรู้ เช่น “ใครเป็นคนที่ได้ร�งวัลโนเบล

ส�ข�ฟิสิกส์คนแรกของโลก” ได้อย่�งแม่นยำ� Meta คุยว่�แนวท�งของ Sphere จะ

เข้�ถึงข้อมูลส�ธ�รณะได้ดีกว่� และเมื่อนำ� Sphere ไปรันทดสอบกับเบนช์ม�ร์ค KILT 

(Knowledge Intensive Language Tasks) ที่ Meta พัฒน�ขึ้นในปี 2020 ก็ได้ผลลัพธ์

ออกม�ดีกว่�โมเดลแบบเดิมๆ

ไอที6
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สุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา



ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ เพ� อขึ้นเรือชมเกาะ พื้นที่วัฒนธรรม

ลุมน้ําสงขลา ไมวาจะเปน เกาะคําเหลียง แหลงทองเที่ยวใหม

เชิงธรรมชาติ, หมูเกาะสี่เกาะหา (เขตพัทลุง) หรือเรียกวา เกาะ

รังนก แหลงรังนกคุณภาพที่ไดรับการกลาวขานในระดับโลก, เกาะ

กระ พื้นที่อุดมสมบูรณทางวัฒนธรรม ปจจุบันมีบริษัทเอกชนเขา

มาลงทุนสรางพระพุทธรูป หลวงปูทวด เจาแมกวนอิม สระน้ํา

กระจก สะพาน 12 นักษัตร ฯลฯ และเที่ยวชุมชน “ชมดาว ลาน

ยอ” ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เหมาะกับผู

ช� นชอบธรรมชาติและสายแคมปง และเปนแหลงธนาคารสัตวน้ํา

และเม� อมาสงขลาตองไมพลาดกับ ตามรอยหลวงปูทวด 

เกจิอาจารยช� อดังแดนใต ชมตนเลียบที่มีอายุกวา 400 ป วัด

ขนาดเสนรอบวงได 19.5 เมตร และมีความสูง 

28.50 เมตร แผกิ่งกานสาขาใหรมเงาและความ

รมร� นอยูภายในวัดตนเลียบ ควบคูไปกับเจดีย

ที่ฝงรกของหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

จึงถือกันวาเปนตนไมที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เปนอยางยิ่ง ชาวบานจึงเช� อวามีเทวดา

คุมครองดูแล นับเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวบานมาชานาน

นอกจากนี้ยังเปนแหลงเรียนรู

และแหลงทองเที่ยวตามรอยหลวง

ปูทวดอีกดวย ภายในวัดมีการ

สรางรูปเหมือนองคหลวงปูทวด

ดวยขี้ผึ้ง เพ� อใหนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาในองคหลวง

ปูทวดไดมาบูชากราบไหวขอพร และ

ไดจัดแสดงประวัติความเปนมาขององค

หลวงปูทวด อีกทั้งบริเวณใกลเคียงยัง

มีวิหารเรือนไทย ทวดหู ทวดจันทร โยม

พอ โยมแมของหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเล

จืด นอกจากนั้นยังมีวิหารประดิษฐานพระพุทธ

ชินราชอีกดวย วัดตนเลียบเปดใหผูมีจิตศรัทธาและนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทย ชาวตางชาติที่เล� อมใสในองคหลวงปูทวดไดมากราบไหว

บูชาทุกวัน

จากนั้นก็ กราบสักการะรูปปนหลวงปูทวดอันศักดิ์สิทธิ์ที่

วัดพะโคะ หรือวัดราช ตั้งอยูบนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค หมู

ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนวัดจําพรรษา

ของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เปนวัดที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร 

โบราณคดี ศาสนา เปนที่

ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย ซึ่ง

เปนศิลปะสถาปตยกรรมทางใต

สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอยาง

ศิลปะลังกา และเกี่ยวของกับ

ตํานานหลวงพอทวดเหยียบน้ํา

ทะเลจืด มีตํานานเกี่ยวกับหลวง

พอทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเลา

กันวา วันหนึ่งมีโจรสลัดแลน

เรือเลียบมาตามฝง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู มีลักษณะแปลกกวา

คนทั้งหลายจึงใครจะลองดี โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะ

ไป เม� อเรือแลนมาไดสักครูเกิดเหตุเรือแลนตอไปไมได ตองจอดอยู

หลายวัน จนในที่สุดน้ําจืดหมดลงโจรสลัดเดือดรอน สมเด็จพะโคะ

สงสารจึงเอาเทาซายแชลงไปในน้ําทะเลเกิดเปนประกายโชติชวง 

น้ําทะเลกลายเปนน้ําจืด โจรสลัดเกิดความเล� อมใสศรัทธากราบไหว

ขอขมา และพาสมเด็จพะโคะขึ้นฝง ตั้งแตนั้นมาประชาชนจึงพา

กันไปกราบไหวบูชากันเปนจํานวนมาก.

งขลา” เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงทางภาคใต ท่ี

ยังมีกลิ่นอายความรุงเรืองในอดีตของการเปนเมือง

ทาสําคัญบนแหลมมลายู หรือคาบสมุทรสทิงพระ ที่

มีความหลากหลายของวัฒนธรรมผสมผสานกันอยาง

ลงตัว ทําให “สงขลา” เปนเมืองที่มีเสน�หมากอีกเมืองหนึ่ง และได

รับคัดเลือกใหเปนพื้นที่พิเศษเพ� อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน องคการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ� อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะที่กํากับดูแล จึงไดมุงพัฒนา

และยกระดับคุณภาพชีวิตสรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน

โดย นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผูอํานวยการ อพท. ระบุ

วา พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีการดําเนินการทองเที่ยวอยู

แลว แตขาดการจัดการในการเช� อมโยงแหลงทองเที่ยว อพท.ได

เขามาพัฒนาดวยวิธีบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ� อดึง “ลุม

น้ําทะเลสาบสงขลา” เปนแกนหลักในการพัฒนาพื้นที่นับตั้งแต

ทะเลสาบตอนบนซึ่งเปนจุดกําเนิด

แหลงน้ําจืดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ไหลมารวมกันเปนทะเลนอย ตอน

บนของจังหวัดพัทลุง ทําใหเปนแหลง 

3 น้ําในทะเลสาบตอนใน มีพื้นที่ราบ

เหมาะตอการทําการเกษตร และไหล

มาบรรจบกันที่ทะเลสาบสงขลาตอน

ลาง จังหวัดสงขลา จึงเปนทะเลสาบ

แบบลากูนขนาดใหญที่สุดของไทย 

ประกอบกับความโดดเดนดานฐานทุน

วัฒนธรรมจากการเคล� อนยายของคน

หลายสัญชาติ จึงนํามาสูการพัฒนา

ภายใตธีม “โหนด-นา-เล”

สําหรับ แนวคิดโหนด-นา-เลนั้น 

มีความหมายคือ “โหนด” มาจากคําวา 

ตาลโตนด ที่เปนสัญลักษณแทนความ

หลากหลายดานทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธุพืช พันธุสัตว ที่เปนฐานเศรษฐกิจ

สําคัญ “นา” คือ ฐานสําคัญทางความ

มั่นคงดานอาหาร ดวยเปนพื้นที่ลุมจึง

มีการทํานา และมีขาวพันธุดีคือขาว

สังขหยดที่มีช� อเสียง โดยขาวสังขหยด

ซึ่งไดถูกพัฒนาขึ้นจากขาวพื้นเมืองที่

มีมากกวา 100 สายพันธุ สวน “เล” 

แหลงทรัพยากรทางน้ํา อาหาร เสน

ทางการคาที่ทําใหผูคนมั่งคั่งและมีชีวิตชีวา ถือเปนเสนเลือดใหญ

ของความอุดมสมบูรณที่ขับเคล� อน 15 อําเภอใน 3 จังหวัด สงขลา 

พัทลุง นครศรีธรรมราช ใหมีความเจริญมาอยางยาวนาน โหนด-

นา-เล-จึงสะทอนวิถีดั้งเดิมที่ยังคงรากวัฒนธรรมเดิมๆ

นาวาอากาศเอกอธิคุณ กลาววา เสน

ทางการทองเที่ยวพื้นที่พิเศษลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา ตนแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรมอยางยั่งยืนนั้น ไดแบงออกเปน 5 

เสนทาง ไดแก เสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา, เสนทางทองเที่ยววิถี

โหนด-นา-เล, เสนทางทองเที่ยววิถีชีวิตทะเลสาบ

สงขลา, เสนทางทองเที่ยวตามรอยหลวงปูทวด 

และเสนทางทองเที่ยวโนรา มรดกภูมิปญญาไทย 

มรดกวัฒนธรรมโลก

โดยเริ่มตั้งแตเดินชมเมืองเกาสงขลา 

ศูนยกลางของการกําหนดเสนทางการทอง

เที่ยวเพ� อเช� อมโยงไปยังพื้นที่เปาหมายและ

ชุมชนอ� นๆ ตามแผนยุทธศาสตร จุดแรกเริ่ม

กันที่ ศาลหลักเมืองสงขลา ศูนยรวมใจของ

ชาวสงขลาที่มีอายุกวา 200 ป จากนั้นก็สัมผัส       

สตรีทอารต ซึมซับบรรยากาศความเปนเมืองเกา 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชนผานภาพวาด

ที่ปรากฏอยูตามอาคารตางๆ บนถนน 3 สาย คือ ถนนนครนอก 

ถนนนครใน และถนนนางงาม

และที่พลาดไมไดคือ บานนครใน บานโบราณอายุกวา 100 

ป ที่สรางโดยสถาปตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม 

และอาคารสีขาวสรางใหมสไตลยูโรเปยน 

ที่ถูกแปลงสภาพเปนพิพิธภัณฑวัฒนธรรม

ทองถิ่น ซึ่งบอกเลาเร� องราวความเจริญ

รุงเรืองในอดีต โรงสีแดง (หับ โห หิ้น) โรง

สีขาวเกาแกที่มีอายุรวม 100 ป และปอม

หมายเลข 9 หรือปอมโบราณ เมืองสิงขระ              

โบราณสถานสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

เปน 1 ใน 13 ปอมที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร

สําคัญกระจายไปทั่วเมืองสงขลา

จากนั้นเดินทางไปองคการบริหารสวน
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7เศรษฐกิจ

การเปรียบเทียบการประชาสัมพันธของรัฐบาลและหน�วย

งานราชการ กับฝายตรงกันขามกับรัฐบาลและผูบริหาร

ระดับทองถ่ินวา การประชาสัมพันธของรัฐบาลและหน�วย

งานราชการตางๆ น้ันสูฝายตรงกันขามกับรัฐบาลและผูบริหาร

ทองถ่ินไมไดเลย ถาหากจะวัดกันท่ีปริมาณของขาว ความถ่ีของ

การไดพบเห็น การยึดครองพ้ืนท่ีส� อท้ัง online และ offline แลว 

ก็คงตองยอมรับวาทางซีกรัฐบาลและหน�วยงานราชการสูไมได

จริงๆ คือมี share of voice นอยกวา สมมุติวาผูคนไดเห็นขาว

ของฝายตรงกันขามรัฐบาลและผูบริหารทองถ่ิน 100 คร้ัง ก็อาจ

จะไดเห็นขาวของรัฐบาลและหน�วยงานราชการไมถึง 20 คร้ัง ถา

หากตราบใด เราวัดกันท่ีความถ่ีของการไดรับรูขาว โดยไมสนใจ

วาเปนขาวอะไร เก่ียวกับการทํางานหรือไม เปนเร� องจริงหรือเปน

เร� องเท็จ การประชาสัมพันธของรัฐบาลก็จะตองแพแน�ๆ  เพราะ

วามีการส� อสารนอยกวา มีแตขาวท่ีเปนเร� องงานจริงๆ เทาน้ัน 

ไมมีขาวมโนสาเร เพราะเปนหน�วยงานราชการจะส� อสารเร� อง

มโนสาเรเพ� อเพ่ิมความถ่ีหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีขาวคงไมได และขาวท่ีนํา

เสนอน้ันตองกรองแลววาเปนเร� องจริง จะลงขาวเร� องเท็จคงไม

ได

ในความพายแพน้ัน อยากใหคนท่ีเปรียบเทียบและ

ประณามการทํางานประชาสัมพันธของรัฐบาลใหลองคิดดูสัก

นิด การประณามวาทํางานไดไมดี ไมมีประสิทธิภาพ อาจจะเปน

เร� องท่ีทําได เพราะพิจารณาแลวก็ถือวายังทํางานไดไมดีพอ ไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ แตหากนําไปเปรียบเทียบ

กับฝายตรงกันขาม แลวบอกวาแยกวาน้ัน ดูจะไมคอยเปนธรรม

นัก เพราะฝายตรงกันขามกับรัฐบาลกับฝายรัฐบาลและหน�วย

งานราชการน้ัน มีบริบทท่ีตางกันหลายมิติ โดยรวมแลว บริบท

ของฝายรัฐบาลและหน�วยงานราชการจะมีขอจํากัดมากกวาฝาย

ตรงกันขามกับรัฐบาลอยางมาก

คนทํา คนทําหนาท่ีประชาสัมพันธของรัฐบาลและหน�วย

งานราชการก็จะเปนขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 

ท่ีโดยเฉล่ียแลวมีความสามารถนอยกวาคนทําหนาท่ีของฝาย

ตรงกันขามกับรัฐบาล ท่ีสามารถจางมืออาชีพท่ีมีความสามารถ 

“มากกวาหลายขุม” มาเปนผูทํางานให ฝายรัฐบาลและหน�วย

งานราชการจะจางมืออาชีพมาทํา ก็ไมแน�จะทําได เพราะมีเจา

หนาท่ีของฝายตางๆ ท่ีมีตําแหน�งอยูแลว แมฝายรัฐบาลจะมี

ท่ีปรึกษา ก็มักจะเปนเพียง “คณะกรรมการ” ท่ีไมไดทําหนาท่ี

โดยตรง อาจจะมีการประชุมกับเจาหนาท่ีเปนคร้ังคราว รัฐบาล

ต้ังไวใหเปนท่ีปรึกษา แตคนทําเขาไมมาปรึกษา แลวท่ีปรึกษาจะ

ทําอะไรได หรือบางคร้ังใหคําปรึกษาไป ก็ไมไดหมายความวาคน

ท่ีจะตองมีหนาท่ีเอาไปทํา จะสามารถทําไดตามคําปรึกษาท่ีใหไป

แนวรวม รัฐบาลและหน�วยงานราชการทํางานอยางโดด

เด่ียว มีแนวรวมนอยมาก ไมวาจะเปนส� อมวลชน หรือปจเจก

ชนท่ีส� อสารบนพ้ืนท่ี Social media และแนวรวมเหลาน้ีก็มักจะ

โดนดาวาเปน IO ของรัฐบาล เปนคนนิยมเผด็จการ แนวรวม

เหลาน้ีทําดวยใจ เปนแนวรวมแบบ organic ท่ีไมตองวาจาง แต

อีกฝายน้ันมีแนวรวมมากมาย มีท้ังส� อมวลชน มีท้ังอวตาร มีท้ัง 

account หลุม ท้ังหมดน้ีมีลักษณะเปนแนวรวมแบบ strategic 

คือเปนการวางแผนอยางเปนยุทธศาสตร ไมไดเปนการทําดวยใจ

ท้ังหมด แนวรวมของรัฐบาล พูดความจริง เม� อมีทัวรมาลงก็ถอด

ใจแลวถอนตัวไป แนวรวมฝายตรงกันขามกับรัฐบาล รวมดวย

เพราะอุดมการณตรงกันบาง ไดรับผลประโยชนบาง ทําหนาท่ี

อยางเหนียวแน�น พูดไดท้ังเร� องจริง เร� องเท็จ ไมกลัวทัวรลง หาก

จะมีทัวรลง ก็ไมสนใจ ยังคงทําตามยุทธศาสตรตอไป

เน้ือหา ฝายรัฐบาลและหน�วยงานราชการ จะตองม่ันใจ

วาเน้ือหาท่ีจะนํามาเผยแพรน้ันจะตองเปนเร� องงานท่ีสาธารณชน

ควรรับรู และเปนผลประโยชนสําหรับประชาชนท่ีไดรับรู แต

ฝายตรงกันขามกับรัฐบาลและผูบริหารทองถ่ินน้ัน เน้ือหามีท้ัง

จริง และ (บางคร้ัง) ก็เปนเร� องไมจริง และหลายคร้ังเปนเร� องท่ี

ไมไดเก่ียวของกับงานเลย ไมเปนประโยชนอะไรเลย แตก็ยังต้ัง

หนาต้ังตานําเสนอ เพ� อเพ่ิมพ้ืนท่ีขาว สราง Share of voice ให

คนท่ีใหความสําคัญกับ “ปริมาณ” นําไปเปรียบเทียบกับการทํา

ประชาสัมพันธของรัฐบาลวาไมสามารถแยงพ้ืนท่ีขาวได และ

เน้ือหาท้ังหลายท้ังจริงและเท็จ ท้ังเปนเร� องงานและไมใชเร� อง

งานก็ถูกขยายดวยการ share ของแนวรวม และการนํามาทํา

เปนขาวของส� อสารมวลชน ขาวโทรทัศนเอามานําเสนอ ขาววิทยุ

เอามาเลา ขาวหนังสือพิมพเอามาข้ึนหนาหน่ึง ประชาชนก็จะ

รูสึกวาเขาทําประชาสัมพันธไดดี เพราะมีพ้ืนท่ีขาวเยอะ

งบประมาณ ฝายรัฐบาลและราชการน้ัน มีงบประมาณ

ท่ีจํากัด และการใชงบประมาณจะตองมีโครงการท่ีชัดเจน การ

จัดทําโครงการจะตองมี “หลักการและเหตุผล” โดยสรุปแลว

สามารถพูดไดวามีงบประมาณนอยและมีขอจํากัดในการใช บาง

คนเปรียบเทียบงบประมาณของรัฐวาสูง (เพราะใชส� อสารแบบ 

offline) สวนงบประมาณของฝายตรงกันขามน้ันตํ่า เพราะใชการ

ส� อสาร online เปนหลัก แตมองขามงบประมาณดานอ� นท่ีไมใช

การซ้ือส� อหรือเปลา การจางคนท่ีเปน master mind ในการวาง

ยุทธศาสตร คนทําหนาท่ีในการ Post ในการ Share และการ

ใหการสนับสนุน “ส� อมวลชนท่ีเปนแนวรวม” การประชาสัมพันธ

ภาครัฐสูงก็เพราะเปนงบประมาณของหลายหน�วยงาน ในขณะ

ท่ีฝายตรงกันขามกับรัฐบาลเหมือนมีหน�วยงานเดียว คือ “หน�วย

งานดาและดอยคารัฐบาล” สวนทางดานผูบริหารทองถ่ินก็มี

หน�วยงานเดียวคือ “ตามไปทํา Live streaming” คนคนเดียว ทุก

เร� อง ท้ังเร� องงานและเร� องท่ีไมเก่ียวกับงาน งบประมาณของ 

200 หน�วยงานท่ีใช offline communication จะนํามาเปรียบ

เทียบกับหน�วยงานเด่ียวท่ี focus ไปท่ีเร� องเดียวคงไมได

วัฒนธรรมองคกร ตองยอมรับวาวัฒนธรรมของหน�วย

งานเปนอุปสรรคของการทํางานการส� อสารในยุคดิจิทัลท่ีตอง

ส� อสารแบบ Real time เพราะการรายงาน การนําเสนอ การได

รับอนุมัติไมสอดคลองกับวัฒนธรรม Real time แตการทํางาน

ของฝายตรงกันขามกับรัฐบาลและผูบริหารทองถ่ินท่ีทําทุกอยาง

ไดแบบ Real time น้ัน ทํายังไงก็สามารถชนะการทํางานของ

ภาคราชการอยางแน�นอน ทางแกก็คือตองปรับคานิยมและ

แนวทางการทํางานท่ีเปนวัฒนธรรมองคกร ตองกลาจางคน

ทํางานท้ังคนท่ีเปน Master mind ในการวางยุทธศาสตร และ

คนท่ีจะเปนแนวรวมในการชวยกัน Post ชวยกัน Share และ

ส� อมวลชนท่ีจะเปนแนวรวม ก็ไดแตคิด ไมรูจะทําไดแคไหน 

วัฒนธรรมองคกรของหน�วยงานราชการมันแกยากคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

มันสูกันไมไดจริงๆ

ลองใตแลอารยธรรม 3 จังหวัด

ชมแหลงทองเที่ยววิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา

มี

“ส

056789 303189 515956 586271 607476

056712 075824 170171 250025 261874 281032 313054 567109 627854 988478

008252 058946 244457 324725 390886 470952 512280 572405 617448 875007
016074 060264 247675 345779 394170 477243 528492 580041 687242 875507
029830 093016 265815 357785 395828 497791 539103 581419 757410 887660
045286 100579 272588 362527 439836 503329 540981 587399 765593 901089
046831 160655 314470 366277 453182 504781 549126 608529 860215 944484

016572 085221 150457 296131 419681 501643 634770 746693 846098 906732
018146 099028 189596 315493 421047 523657 674568 750081 848068 906873
019627 110315 189780 323161 421210 529579 674948 778808 863487 922481
039719 117125 226658 351356 421721 530582 694772 807141 867774 926074
047765 124128 234905 362267 437056 533396 705180 808930 869671 945782
052999 128865 237827 362296 446952 553416 705753 810102 875688 946408
054629 131914 238633 363331 447113 559402 709209 824142 877696 966507
059501 132335 242139 380639 465036 573262 724818 827372 879805 977959
067000 136511 248447 392720 465769 580027 729920 831016 886700 979341
079043 137500 264670 412912 479584 601367 739497 839721 893943 994517
● ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล ถนนนนทบุรี 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผูที่สนใจสามารถรับชมการถายทอดสดไดทางสถานีโทรทัศนอมรินทรทีวี เอชดี ชอง 34 ตั้งแตเวลา 13.50 น. สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 
ตั้งแตเวลา 14.00 น. เว็บไซตสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล "GLO Lottery Official" และ LINE TODAY
รวมทั้งรับฟงการถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ ในระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ  ตั้งแตเวลา 14.30 น. เปนตนไป

ตรวจผลรางวัลทาง Internet ไดท่ีเว็บไซต  www.glo.or.th และ Application "GLO Lottery Official" ในระบบ Android และระบบ iOS

รางวัลละ  2,000 บาท

620405  159  834 
รางวัลละ  4,000 บาท รางวัลละ  4,000 บาท   รางวัลละ  6,000,000 บาท

 061  279 53
6 2 0 4 0 66 2 0 4 0 4

รางวัลละ  80,000 บาท

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล   ชวยราษฎร   เสริมรัฐ   ยืนหยัดยุติธรรม

ผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล

รางวัลท่ี 1 เลขทาย 2 ตัว

 งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 

เลขทาย 3 ตัวเลขหนา 3 ตัว

 ตรวจผลรางวัลทันใจ  หรือตรวจผลรางวัลยอนหลังไดที่  โทร. 0 2528 8899 และ 1900 1900 10 

รางวัลละ  40,000 บาท

รางวัลละ  20,000 บาท

รางวัลขางเคยีงรางวัลท่ี 1 รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่  3

รางวัลที่  2 รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่  5

รางวัลที่  4

● สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลขอเตือนประชาชนอยาหลงเชื่อมิจฉาชีพที่สงจดหมายหลอกลวงหรือแอบอางผานแพลตฟอรมออนไลนวาสามารถใหตัวเลขที่ถูกรางวัลได
ที่ผานมาศาลอาญาไดมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดจําคุก 20 ปโดยไมรอการลงโทษ หากมีขอสงสัยสอบถามไดที่ Call Center โทร. 0 2528 9999

● เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก ผูถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลไดที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปจจุบนัไดทุกรางวัลยกเวนรางวัลที่ 1 โดยมีคาธรรมเนียมการใหบริการจากผูขอรับเงินรางวัล ในอตัรารอยละ 1 สอบถาม              
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  Call Center โทร. 0 2528 9999

● สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล จะเปดใหผูที่ลงทะเบยีนแลวทํารายการสลากซื้องวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และสลากจองลวงหนางวด
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยแบงเปน 2 รอบ รอบแรก ตั้งแตเวลา 07.30–12.00 น. หากจําหนายไมหมดจะเปดใหทํารายการจอง รอบท่ีสอง
ในเวลา 15.00–16.00 น. ผานชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย

         วิสัยทัศน "องคกรสลากมุงเนนนวัตกรรม สงเสริมเศรษฐกิจ สังคม เปนท่ียอมรับของประชาชน"
          สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ประชาชนเกิดความมั่นใจ ยอมรับ และเชื่อถือ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

● สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลขอแจงใหทราบวา สามารถซื้อสลากในราคา 80 บาท จากจุดจําหนายที่เขารวมโครงการสลาก 80 จํานวน 754 แหง ทั่วประเทศไดแลว
โดยจายผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ดูที่ตั้งจุดจําหนาย ไดที่ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน "GLO Lottery Official" และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
Call Center โทร. 0 2528 9999 

   ● เพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอรณรงคใหผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลทุกทานไมจําหนายสลาก
   แกบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท

   ● สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล เตือนการนําสิทธิสลากดิจิทัลมาขายตอ หรือเกินราคา 80 บาท  มีความผิดถูกดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ ขอเตือนประชาชนอยาซื้อ
   สลากดิจิทัลตอจากผูอื่นอาจเกิดปญหาตอนขึ้นรางวัล ขอใหซื้อสลากดิจิทัลโดยตรงผานแอปเปาตังเทานั้น ซึ่งระบบมีความปลอดภัย และสามารถขึ้นเงินรางวัลไดอยางแนนอน

ขนาดเสนรอบวงได 19.5 เมตร และมีความสูง 

28.50 เมตร แผกิ่งกานสาขาใหรมเงาและความ

รมร� นอยูภายในวัดตนเลียบ ควบคูไปกับเจดีย

ที่ฝงรกของหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

จึงถือกันวาเปนตนไมที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เปนอยางยิ่ง ชาวบานจึงเช� อวามีเทวดา

คุมครองดูแล นับเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวบานมาชานาน

ปูทวดอีกดวย ภายในวัดมีการ

ประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาในองคหลวง

ปูทวดไดมาบูชากราบไหวขอพร และ

ไดจัดแสดงประวัติความเปนมาขององค
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8 Life and City

ารพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก ทำาให้เกิดความต้องการ

แรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศจำานวนมาก ใน

ประเทศไทยมีทั้งอพยพจากชนบทเพื่อเข้ามาเป็นแรงงานใน

เมืองใหญ่  และเดินทางจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ซึ่งให้ค่า

ตอบแทนที่สูงกว่า เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ

สัญญาจ้างงาน ยังมีข้อจำากัดหลายประการ แรงงานย้ายถิ่นเหล่านี้จะ

ต้องอยู่ห่างไกลกับครอบครัวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเราจะเห็นผลกระ

ทบของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กจากการที่ตัวพ่อแม่แรงงานสูญ

เสียการดูแล และภาระดูแลตกอยู่กับคนสูงวัย ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งๆ ที่

ต้นตอของเรื่องควรกลับมาย้อนดูนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการจ้าง

งานและมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ย้ายถิ่นว่า จะมีการเฝ้าระวังเด็ก

และครอบครัวอย่างไร ในสถานการณ์ที่มีแรงงานย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในอีกด้านหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำาเสนอการศึกษาวิจัย

เรื่อง “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทย

ต่อสุขภาพจิตของครอบครัวในประเทศต้นทาง : สถานการณ์การ

สูญเสียการดูแลและการส่งต่อภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการ

ย้ายถิ่นในประเทศไทย” โดย ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ซึ่งมี รศ.ดร.

อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR) 

ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยชี้ให้เห็นความเสี่ยงเด็กที่

มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมเกเร เนื่องจากพ่อแม่ไปทำางาน

ต่างแดน โดยคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำาปี 2564 รางวัล

วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาสังคมวิทยา 

ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ดุษฎีบัณฑิตของ IPSR ใช้ข้อมูลที่มี

กลุ่มตัวอย่าง 1,000 ครัวเรือน เมื่อศึกษาลงลึกไปพบกรณีที่แม่ไม่

อยู่กับครอบครัว ส่งผลกระทบมากกว่าพ่อไม่อยู่  พร้อมลุยลงพื้นที่

สัมภาษณ์พูดคุยเก็บข้อมูล “แม่แรงงานย้ายถิ่น” ในต่างแดนด้วย

ตัวเอง ทำาให้ได้เห็นมุมมองของแม่แรงงานย้ายถิ่น ซึ่งมีหลาย

ประเด็นน่าห่วง

 นักวิจัยบอกว่า ทุกวันนี้ยังคงมีแรงงานไทยไป

ต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งมีกระแสคนรุ่นใหม่

แสวงหาแนวทางไปทำางานต่างประเทศมากขึ้น โดย

หญิงไทยส่วนใหญ่ไปทำางานที่ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี 

และตะวันออกกลาง เป็นแม่บ้านและลูกจ้างทำาความ

สะอาด บางครั้งอาจจะทำาหน้าที่ที่มากกว่าทำางาน

บ้าน เป็นยิ่งกว่าคนรับใช้ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก 

จนถึงสัตว์เลี้ยงของนายจ้าง แต่กลับไม่ได้ดูแล

ครอบครัวตัวเองเลย 

“ได้เก็บข้อมูลกับแม่ย้ายถิ่น

ฮ่องกง ซึ่งทำางานเกิน 5 ปี 10 ปี 

ตั้งแต่ลูกยังเล็กจนโตเป็นวัยรุ่น พบ

ว่าแม่ย้ายถิ่นไม่ได้มองว่าการไป

ทำางานต่างแดนของตนเป็นการ

สูญเสียการดูแล   แต่กลับ

เป็นการดูแลลูกและครอบครัว

อีกวิธี มีการส่งเงินกลับ เพื่อ

ให้ลูกได้รับการศึกษาและ

ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

แม่พยายามรักษาความใกล้

ชิดด้วยการใช้เทคโนโลยี

สื่อสาร วิดีโอคอล รวมถึงพึ่ง

เครือญาติมาช่วยดูแลเด็กที่

แม่ไปทำางานต่างประเทศ” ดร.เบญจมาศ

กล่าว

เมื่อศึกษาพบว่า ภาวะที่พ่อหรือ

แลกกับค่าใช้จ่ายเดินทางกลับบ้านเกิดที่เสียไป เก็บ

เงินไว้ให้ลูกเรียนหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

ยามเจ็บป่วยดีกว่า นอกจากนี้ ช่วงการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการประกาศล็อกดาวน์ 

ทำาให้แรงงานย้ายถิ่นไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ

ได้” ดร.เบญจมาศกล่าว 

แนวทางที่จะลดปัญหาและสร้างครอบครัวให้

สุขสันต์เมื่อพ่อแม่เป็นแรงงานย้ายถิ่น ดร.เบญจมาศ

เสนอว่า แต่ละครอบครัวมีความจำาเป็นและมีสภาพ

เศรษฐกิจในครัวเรือนแตกต่างกัน บางครอบครัว

เลือกไม่ได้ พ่อแม่ต้องไปทำางานต่างประเทศ ก็ต้องใช้

เทคโนโลยีเชื่อมสัมพันธ์เพิ่มความใกล้ชิด 

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาระดับนโยบาย เธอ

เสนอว่า รัฐบาล กระทรวงต่างๆ ต้องสร้างนโยบาย

ที่เป็นธรรม เท่าเทียม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานย้ายถิ่น และครอบครัวแรงงานย้ายถิ่น ลด

ข้อจำากัดในการเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัว ปรับ

สัญญาจ้างงานและสวัสดิการแรงงาน ทำาให้แรงงาน

กลับประเทศได้บ่อยขึ้น โดยรักษาสถานภาพการจ้าง

งาน สิ่งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เหล่าแรงงานย้ายถิ่น

ระหว่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านประเทศต้นทาง  

นอกจากนี้ เสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาระบบติดตาม เฝ้า

ระวังครอบครัวแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศ เพิ่ม

นักพัฒนาสังคมระดับจังหวัด นักสังคมสงเคราะห์

เยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ ช่วยเหลือให้ครัวเรือนที่

พ่อแม่ย้ายถิ่นมีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบสุขภาพ

จิตใจของเด็กและผู้ดูแลด้วย ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่า จะเพิ่ม

โอกาสการดูแล ลดผลกระทบและปัญหาสังคมมิติ

อื่นๆ ที่จะตามมา 

อย่างไรก็ดี ดร.เบญจมาศเผยว่า ไทยยังคง

มีประเด็นแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน

จำานวนมากเข้ามาทำางาน และมีเด็กติดตามมาด้วย 

ลูกของบรรดาแรงงานข้ามชาติขาดโอกาส ไม่มี

สิทธิ์ ไม่มีเสียง เข้าไม่ถึงการคุ้มครองทางสุขภาพ 

ขณะที่สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว อัตรา

การเกิดของเด็กไทยลดลง และคาดว่าจะลดลงไป

เรื่อยๆ ไทยจะขาดแคลนแรงงาน ทำาให้สนใจจะ

ทำาวิจัยแนวทางพัฒนาศักยภาพเด็กแรงงานข้าม

ชาติไปสู่แรงงานคุณภาพ

ให้เกิดประโยชน์ต่อภาค

แรงงานไทยในระยะ

ยาว.

อุโมงค์แยกไฟฉายเปิดให้บริการ 1 ส.ค.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้าง

ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก (อุโมงค์แยกไฟฉาย) ซึ่งมีสัญญาการก่อสร้าง

ตั้งแต่ปี 2552 แต่ติดปัญหาการ

ขยายเส้นทาง และการประสาน

การทำางานกับการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟฟ้า

สายสีน้ำาเงิน ซึ่งโครงสร้างและ

เสาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินตั้ง

อยู่บนกำาแพงอุโมงค์ ก่อสร้าง

ยาก ทำาให้ล่าช้าไป 13 ปี กทม.

เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางลอด 

คาดว่าจะเปิดให้บริการวันที่ 1 ส.ค.65 ช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ทั้งนี้ กทม.จะคืนพื้นผิว

การจราจรให้กับประชาชนในโครงการอื่น เช่น อุโมงค์ราชพฤกษ์ จะเปิดให้บริการ 1 ก.ย.65  

บางกอกกำาลังดี...ที่ฝั่งธน

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม บางกอกกำาลังดี...ที่ฝั่งธน ณ สวนบางกอกใหญ่ 

ใจกลางฝั่งธน วันที่ 17 ก.ค.นี้ เวลา 16.00-20.30 น. เปลี่ยนสวนสาธารณะเป็นพื้นที่การ

เรียนรู้ จัดแสดงวงดนตรีคลองเตยดีจัง, วงเบิร์ดกะฮาร์ท, วง Happy Unlimit และศิลปิน

บิว จรูญวิทย์ รวมถึงการแสดงมายากลหน้าขาว ฟ้อนแพน รำากระบี่กระบอง ไลน์แดนซ์                                                       

เต้นลีลาส และฟ้อนรำาจาก รร.วัดนาคกลาง ชวนคนเมืองร่วมกิจกรรมมุมเล่นอิสระ ไอ

ติมดอกไม้กินได้ ปลูกผักสนุกจัง ตลาดนัดชวนอ่าน หนังสือเล่มละบาท ชมนิทรรศการ

การอ่าน หุ่นมือจากผ้า ทำาว่าว ทำาโรตี เอร็ดอร่อยกับอาหารในชุมชน เหมาะกับการพา

ครอบครัวมาเที่ยว มาใช้เวลาวันหยุดที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน  

ตรวจแผงลอยย่านดุสิต แชร์ทางเท้าผู้ค้า-คนเดิน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจจุดทำาการค้าในพื้นที่เขตดุสิต 

จำานวน 8 จุด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) แล้ว 

จำานวน 5 จุด มีผู้ค้าประมาณ 486 ราย ซึ่งจะต้องปฏิบัติไปตามระเบียบตั้งอยู่ในแนว

เส้นสีขาว ไม่ยื่นล้ำาออกมา ซึ่งสำานักงานเขต

ขีดสีตีเส้นไว้ ถ้าทำาการค้าไม่เรียบร้อย อาจ

จะให้หยุด 1 เดือน และมีสิทธิที่จะยกเลิกจุด

ทำาการค้านั้นได้ ขณะนี้ 5 จุด ผู้ค้าปฏิบัติภาย

ใต้กฎระเบียบได้ดี อีกทั้งบริเวณตลาดศรีย่าน

ในอดีตถือเป็นจุดทำาการค้าตัวอย่างเขตดุสิต 

ซึ่งการจะต่อใบอนุญาต กทม.จะเสนอไปยัง 

บช.น. เพื่อพิจารณาปีต่อปี ส่วนที่เหลืออีก 3 

จุด มีเรื่องทางเท้าแคบ ยังไม่มีการอนุญาต แต่ตอนนี้ผู้ค้ายังค้าขาย ซึ่งเขตจะเสนอทบทวน

เข้าไปใหม่ โดยเฉพาะบริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ค้าจะตั้งวางของขายอยู่ 2 แนว มี

ผู้ค้าอยู่ประมาณ 172 ราย หนาแน่น เดินสวนกันลำาบาก อยู่ระหว่างแก้ปัญหาและรูปแบบ

ร่วมกัน  

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ราชกิจจาฯ ประกาศใช้แล้ว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า เนื่องจากมีการใช้ค่า

มาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพย์ 

ให้นโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ตามที่ ครม.เห็นชอบ กระทรวงทรัพย์ โดย คพ.ได้

ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไป เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (กก.วล.) ให้ความเห็น

ชอบและออกเป็นประกาศ ยก

ระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ให้เข้มงวดขึ้น เทียบเท่าอยู่ใน

กลุ่มเดียวกับสหรัฐ สหภาพยุโรป 

เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่ม

อาเซียน วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำาหนดมาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(มคก./ลบ.ม.) โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2566 และตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2566 เป็นต้น            

ไป ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. และกำาหนดค่าเฉลี่ยใน

เวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจาฯ  

ห่วงเด็กสูบบุหรี่ ไฟฟ้าทำาลายสมอง 3 เท่า

รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าว่า 

ขณะนี้สังคมไทยตื่นตระหนกกับปัญหากัญชาจะ

ทำาลายสมองเด็กและเยาวชน ขณะที่สถิติการ

สูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กไทยเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ มี

ผลงานวิจัยพบว่า ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่

ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพการทำางาน

ของสมองลดลง เช่น ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถ

จดจ่อกับการเรียนหรือการทำางาน ความจำาหรือ

การตัดสินใจแย่ลงกว่าคนที่ไม่สูบ สมองเด็ก

มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น หาก

เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนอายุ 14 ปี เด็กที่เคยสูบ

บุหรี่ไฟฟ้าพบว่ามีแนวโน้มที่ประสิทธิภาพการ

ทำางานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบ

ถึง 3-4 เท่า.

ก

‘ห้องเช่าคนละครึ่ง’ช่วยตั้งหลักคนไร้บ้าน

ก็ปรับตัวอย่างมาก เรียกคนดูแลว่า “แม่” เวลาแม่ตัวจริงกลับมาเยี่ยม 

ได้อยู่ใกล้ชิดกัน เมื่อถึงเวลาต้องกลับไปทำางานต่างประเทศ ลูกร้องไห้

แทบขาดใจ ผู้ดูแลก็สะเทือนใจเหมือนต้องพรากลูก

ออกจากอกแม่ด้วยความจำาเป็น อย่างไรก็ตาม 

ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่โชคดีแบบนี้ 

การจ้างคนดูแลเด็ก เสี่ยงเผชิญปัญหา

ความรุนแรง การล่วงละเมิด ท้ายสุดไม่มี

ใครดูแลและรับผิดชอบลูกได้ดีที่สุดเท่า

ที่พ่อแม่ดูแลลูกด้วยตนเอง   

“ส่วนมากแรงงานจะ

ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัว

ทุกๆ 2 ปี เป็นข้อตกลง

จากสัญญาจ้างงาน ซึ่ง

ที่พูดคุยแม่อยากกลับ

ถ้าไม่สูญเสียรายได้  

พวกเขามองว่าถ้า

ต้อง

ผลกระทบ‘แม่แรงงานย้ายถิ่น’ปัญหาที่รอแก้! 

แม่ไปทำางานต่างแดน เด็กผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

จิตและพฤติกรรมมากกว่าเด็กผู้หญิง เช่น ภาวะสมาธิสั้นและเกเร 

เพราะขาดพ่อแม่ต้นแบบในการดำาเนินชีวิต เด็กชายส่วนมากเกรงใจ

พ่อและเรียนรู้สิ่งที่ดีจากพ่อ เจาะลงลึกไปพบกรณีที่แม่ไม่อยู่กับ

ครอบครัว ส่งผลกระทบมากกว่าพ่อไม่อยู่ด้วย    

ดร.เบญจมาศบอกว่า แม่ไม่อยู่กับครอบครัว เมื่อเด็กเติบโต

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งในบ้านมีแต่ปู่ย่าตายายอยู่ด้วย 

ประสบปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เด็กปรับตัวไม่ได้ เกิด

ผลกระทบทางจิตใจ มีความสับสน วิตกกังวล บางคน

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โกหกหรือลักขโมย แม่แรง

งานย้ายถิ่นหลายคนเห็นปัญหามากขึ้น และคิดว่าถ้า

อยู่ตรงนั้นก็จะสามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น

ครอบครัวต้องเฝ้าระวังและสังเกตเป็นพิเศษถ้าพ่อ

แม่เป็นแรงงานย้ายถิ่น 

ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างแม่แรงงานย้ายถิ่นที่มี

ลูกสาวกำาลังสับสนทางเพศ ลูกเป็นเพศที่สามหรือ

เปล่า ตายายที่มีบทบาทดูแลไม่เข้าใจ ในตัวเด็ก

ก็มีภาวะเครียด ทำาให้เขาอึดอัด เกิดผลเสีย

ต่อจิตใจเด็ก แม่รู้ลูกมีปัญหา ด้วยการ

ทำางานที่อยู่ต่างประเทศ ไม่อยาก

ห่างเหิน ก็ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

กับลูกมากขึ้น แบ่งปันมุมมอง

ประสบการณ์ สุดท้ายลูกก็ปรับ

พฤติกรรมตรงตามเพศ ถ้าพ่อแม่

ดูแลลูก ลูกจะเข้าใจ มีที่

ปรึกษา

อีกเคสพ่อแม่

ทำางานไกลบ้าน จ้างคน

ไม่รู้จักดูแลเด็ก เพราะ

เครือญาติไม่สะดวกใน

การรับภาระดูแล ซึ่งรูปแบบนี้

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อาศัยคนข้าง

บ้าน คนไม่รู้จักเลี้ยงลูก รายนี้โชคดีที่

คนเลี้ยงรักและดูแลเหมือนลูกหลาน เด็ก

ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ

ดุษฎีบัณฑิตของ IPSR 

เจ้าของวิทยานิพนธ์
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9กีฬา

ญี่ปุ่น • “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ นัก

เตะทีมชาติไทย ที่ไปค้าแข้งในเจลีก ญี่ปุ่น 

ปัจจุบันอยู่กับสโมสรคาวาซากิ ฟรอนตาเล 

ให้กำาลังใจทีมชาติไทย U19 หลังจากทำาได้

เพียงจบอันดับ 4 ของศึกชิงแชมป์อาเซียน 

2022 ที่อินโดนีเซีย  โดยแข้งช้างศึกพ่าย

ต่อ  สปป.ลาว ในรอบรองชนะเลิศ และ

เวียดนาม ในการดวลจุดโทษนัดชิงอันดับ 3 

ทำาให้ทีมชาติไทยจบอันดับ 4 นั้น

“ในวันที่ผมแพ้ทีมชาติลาว แน่นอน

ว่ามันก็คงเกิดจากความผิดพลาด  การเป็น

นักฟุตบอลมันก็มีวันที่พวกเราเล่นดี เรา 

เล่นไม่ดี วันนั้นอาจจะเป็นเราเล่นไม่ดี และ

อาจจะมีจิตใจประมาทส่วนหนึ่ง” ชนาธิป 

กล่าว

“แต่สุดท้ายฟุตบอล ไม่ว่าเราจะเจอ

ใครก็แล้วแต่ มันเกิดขึ้นได้ มีความพ่าย

แพ้ มีชัยชนะ แต่วันที่เราลงไปเล่น และ

เราแพ้วันนั้น เราต้องแก้ไข  พัฒนาตัวเอง

อย่างไร”

“ผมคิดว่าความพ่ายแพ้จะสอนให้

เราโตขึ้น แล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องกลับ

มา  เ ราเล่นทีมชาติเราแพ้ไม่ได้ ถ้าเราแพ้

แน่นอนว่าคนไทยก็เสียใจ เราก็เสียใจ โค้ช

ก็เสียใจ แต่สุดท้ายไม่เป็นไร ฟุตบอลมัน

แพ้กันได้”

“ก็ขอให้น้องๆ  สู้กันต่อไป พัฒนา

กันต่อไป สุดท้ายแล้วเราไม่ได้จบกันแค่

รายการนี้ มันยังมีรายการอื่น เราก็เอาข้อ

บกพร่องมาแก้ไข และสู้ให้เต็มที่”

“อยากบอกน้องๆ ไม่เป็นไร หลาย

คน คนไทยทุกคนน่าจะเป็นกำาลังใจให้ พี่

เองก็เป็นกำาลังใจให้ในทุกชุด เมื่อพ่ายแพ้

มา ความพ่ายแพ้ก็ส่วนหนึ่งก็มีความเสียใจ

อยู่แล้ว แต่ว่าอยากให้พัฒนาตัวเองให้

มากกว่านี้ กลับไปดูว่าเราควรแก้ไขว่าทำาไม

เราถึงแพ้มากกว่า แต่สุดท้าย

แล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้ 

พรุงนี้เราต้องดีกว่าเดิม”

สำาหรับ  ทีม

ชาติไทยรุ่นอายุ

ไม่เกิน 19 ปี จะ

เดินทางกลับ

ประเทศไทยใน

วันที่ 17 กรกฎาคม 

2565 โดยจะถึงท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา 

16.30 น.โดยประมาณ

ซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไป ทีมชาติไทย 

U19 จะต้องทำาศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่น

อายุไม่เกิน 20 ปี รอบคัดเลือก โดยอยู่

กลุ่มจี ร่วมกับโอมาน ฟิลิปปินส์ และ

อัฟกานิสถาน และจะแข่งขันกันระหว่างวัน

ที่ 14-18 กันยายน 2565.

‘เจ-ชนาธิป’ให้กำาลังใจช้างศึกU19

แก้ ไขข้อบกพร่องสู้เพื่อทีมชาติไทย

อเมริกา • “แอม” กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน                            

คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ยูยิตสู ประ 

เภทต่อสู้ เป็นเหรียญทองแรกของทัพ

นักกีฬาไทยในศึก “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่

เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และยังพ่วงอีก 1 เหรียญเงิน 

ประเภทเนวาซา ส่วนมวยไทยได้ผ่านเข้า

รอบตัดเชือก 4 รุ่น

ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองแรก

ได้สำาเร็จในการแข่งขันมหกรรมกีฬา “เวิลด์

เกมส์ 2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐ

แอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การ

สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของ

นักกีฬา และสนับสนุนการถ่ายทอดสด การ

ทำาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแส ผ่าน

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วม

แข่งขันใน “เวิลด์เกมส์ 2022” จำานวน 9 

ชนิดกีฬา สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

และกีฬาช่อง T Sports 7 ถ่ายทอดสด

ตลอดการแข่งขัน

การแข่งขันยูยิตสู แข่งขันที่ บิล แบต

เทิล โคลีเซียม รุ่น 48 กก.หญิง ประเภท

ต่อสู้ (Fighting) “แอม” กัญจุฑา ภัทรบุญ

ซ่อน วัย 26 ปี ดีกรีแชมป์โลก 2019 ลง

แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ ชนะแคท

เทอรีน กุซมัน ซานเชซ (โคลอมเบีย) 14-0, 

ชนะอธานาเซีย ซาริโอปิ (กรีซ) 14-0 ผ่าน

เข้ารอบรองชนะเลิศ ไปชนะซองดรา เบดี 

(ฝรั่งเศส) 11-7 เข้าชิงชนะเลิศกับอธานา

เซีย ซาริโอปิ จากกรีซอีกครั้ง ซึ่งสาวไทยก็

เหนือชั้นกว่ามาก เอาชนะได้อีก 14-0 คว้า

เหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยใน “เวิลด์

เกมส์ 2022” ได้สำาเร็จ โดย ดร.ก้องศักด 

ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล

ให้นักกีฬาด้วย

ในขณะที่ รุ่น 48 กก.หญิง ประเภท

เนวาซา (Newaza) ซึ่งเป็นท่ากดนอน เน้น

การจับ-ล็อก โดยกัญจุฑาซึ่งเป็นแชมป์

เอเชีย 2021 ในประเภทนี้ก็ลงชิงชัยด้วย

เช่นกัน ในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบี เอาชนะ

โอเล็คซานดรา รูเซตสกา (ยูเครน) 14-0, 

ชนะบาลกีส์ อับดุลคารีม อับโดห์ อับดุลลา 

(ยูเออี) 14-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไป

ชนะอิลินา บรอดสกี (เยอรมนี) 4-0 เข้าชิง

ชนะเลิศกับวิคกี ฮอง จากแคนาดา ก่อนที่

สาวไทยจะหมดแรงแพ้ไป 3-13 ได้เหรียญ

เงินเพิ่มอีก 1 เหรียญ

รุ่น 63 กก.หญิง ประเภทต่อสู้ 

(Fighting) อรภา เสนาธรรม ลงแข่งขันใน

รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ แพ้ลิเลียน ไวเคน 

(เยอรมนี) 5-14, ชนะลิซา เฟอห์มานน์ 

(ออสเตรีย) ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไป

ชนะแอนน์ ฟาน เดอ บรูก (เนเธอร์แลนด์) 

12-7 แต่ในรอบชิงชนะเลิศสาวไทยแพ้จู

เลียนา แฟร์ไรรา จากฝรั่งเศส 3-18 ได้

เหรียญเงินมาครอง ส่วนรุ่น 63 กก.หญิง 

ประเภทเนวาซา (Newaza) อรภา เสนา

ธรรม แพ้ในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ทั้ง 2 นัด 

โดยแพ้แชมมา อัลคาบานี (ยูเออี) 0-6, แพ้

โรนี นิซิเมียน (อิสราเอล) 0-14

รุ่น 57 กก.หญิง ประเภทต่อสู้ 

(Fighting) นุชนาฎ สิงห์ฉลาด แข่งขันใน

รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี แพ้เจเนวีฟ โบเกอร์ส 

(เนเธอร์แลนด์) 2-11, แพ้รีเบ็กกา ซิสกา 

ดาห์ล (เดนมาร์ก) 0-14

ความสำาเร็จของนักกีฬายูยิตสูในการ

แข่งขันวันแรก 3 รุ่น ทำาได้ 1 เหรียญทอง 

(กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน) และ 2 เหรียญเงิน 

(กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน, อรภา เสนาธรรม) 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะมอบเงิน

รางวัลตามเกณฑ์เหรียญทอง 1,000,000 

บาท, เหรียญเงิน 500,000 บาท เหรียญ

ทองแดง 200,000 บาท ทำาให้กัญจุฑารับ

ไปคนเดียว 1,500,000 บาท, อรภา เสนา

ธรรม 500,000 บาท

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายก

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า นักกีฬาไทยมีความสามารถมาก จะ

เห็นได้จากการควอลิฟายคนเดียวแข่งขัน 2 

ประเภทในวันเดียวกัน ซ่ึงไม่มีนักกีฬาชาติไหน

ทำาได้ นับเป็นความสำาเร็จต่อเนื่องของยูยิตสู

ไทย จากระดับแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก จน

มาคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาใหญ่ได้

มวยไทย มีนักชกไทย 5 รุ่น ในรอบ

ควอเตอร์ไฟนอล ได้ผ่านเข้ารอบตัดเชือก 

4 รุ่น ได้แก่ รุ่น 63.5 กก.ชาย วีระศักดิ์ ทา

ระขจัด หรือ ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 เอา

ชนะลูคัส มานดิเนช (สโลวาเกีย) 30-26 

คะแนน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปเจอ 

กับนูเรดีน ซามีร์ (ยูเออี), รุ่น 67 กก.ชาย 

อนึ่ง คัฒมารศรี หรือ กัปปิตัน เพชรยินดี

อคาเดมี่ ชนะดิมอส อซิมาโคปูลอส (กรีซ) 

30-27 เข้ารอบรองชนะเลิศ ไปเจอกับ

นอร์เบิร์ต สเปธ (ฮังการี), รุ่น 71 กก.ชาย 

ธเนศ นิตุธร หรือ ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง 

ชนะอิทาย เกรชอน (อิสราเอล) 30-27 เข้า

รอบรองชนะเลิศ ไปเจอกับอับเดลลาลี ซาฮิ

ดี (โมร็อกโก), รุ่น 63.5 กก. เจนจิรา หว้าน 

เครือ หรือ ฟ้าสีทอง ศิษย์ซ้ออึ่ง ชนะลีอา

นา คริสติลล์ เบด (ฟิลิปปินส์) 29-28 เข้า

รอบรองชนะเลิศ ไปเจอกับนอรา คอร์นอล                                             

(ฝรั่งเศส) และรุ่น 51 กก.หญิง วรรณสว่าง 

ศรีละออ หรือ น้องแพร มรภ.สุรินทร์ แพ้

เมเรียม อัล มูบาริก (โมร็อกโก) 28-29 

คะแนน

สำาหรับกติกาของกีฬามวยไทยใน 

“เวิลด์เกมส์ 2022” การแข่งขันรอบรอง

ชนะเลิศ วันที่ 16 กรกฎาคม (ตามเวลา

ท้องถิ่น) ผู้ชนะจะการันตีเหรียญเงินทันที 

แต่ถ้าแพ้ต้องไปชิงเหรียญทองแดง.

‘กัญจุฑา’คว้าเหรียญทองยูยิตสู‘เวิลด์เกมส์ 2022’

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระ

ศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เปิดเผยว่า จากผลงานของ “ทีเจ”   

จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นประเภทลู่

ทีมชาติไทย ในการคว้ารองแชมป์คีริน

ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ “ทิส

ซอต ยูซีไอ แทร็ก เนชั่นส์คัพ 2022” 

สนามที่ 3 ที่เมืองคาลี ประเทศ

โคลอมเบีย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา ส่งผลให้จายมีคะแนน

สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,927 คะแนน 

ขยับขึ้นถึง 17 อันดับ ขึ้นมาอยู่

ในอันดับ 11 ของคะแนนสะสม

บุคคลประเภทคีรินของสหพันธ์

จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) นอกจาก

นี้จายยังเป็นนักปั่นที่มีคะแนนสะสม

เป็นอับดับ 2 ของเอเชีย รองจากเซอร์

เกย์ โพโนมาร์รอฟ จากคาซัคสถาน ที่

มี 1,973 คะแนน

พล

เอกเดชา

กล่าวว่า 

ส่วนในประ

เภทสปรินต์ “ที

เจ” จาย จบ

การแข่งขันที่

กรุงคาลี ใน

อันดับที่ 17 

และทำาสถิติ

เป็นนักกีฬา

ไทยคนแรกที่

ทำาเวลาในรอบ

ไทม์ไทรอัล 

200 เมตรได้

ต่ำากว่า 10 

วินาที ซึ่งทำา

ให้จายขยับอันดับขึ้น 5 อันดับ มาอยู่

ในอันดับ 18 มีคะแนนสะสม 1,520 

คะแนน การรักษาอันดับสูงในคะแนน

สะสมชิงแชมป์โลกประเภทลู่ของกีฬา

จักรยานมีความสำาคัญมาก เนื่องจาก

จะทำาให้ได้สิทธิ์ในการลงแข่งขัน

รายการใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่ง

ขันเนชั่นส์คัพ, แทร็ก แชมเปียนส์ลีก 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขัน

จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก “ยูซี

ไอ แทร็ก เวิลด์ แชมเปียนส์ลีก” ที่ใน

ปีนี้จะจัดขึ้นที่เซนต์เควนติน ประเทศ

ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 

และรายการต่างๆ เหล่านั้นก็จะเป็น

รายการที่นำาเอาคะแนนสะสมไปคัด

เลือกโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตามระบบที่ยูซี

ไอวางเอาไว้อีกด้วย

นายกสองล้อไทยเจ้าของฉายา 

“หมึกต้นแบบ” กล่าวอีกว่า นอกเหนือ

จากการทำาคะแนนสะสมให้สูงพอที่จะ

ควอลิฟายเข้าชิงชัยในการแข่งขันชิง

แชมป์โลกแล้ว ในประเภทลู่ การจะ

ได้สิทธิ์แข่งขันยังมีเงื่อนไขอีกหลาย

ประการ อาทิ จะต้องส่งนักกีฬาเข้าแข่ง

ขันเนชั่นส์คัพอย่างน้อย 1 สนามนอก

ทวีปของตัวเอง, จะต้องส่งนักกีฬาอย่าง

น้อย 1 คนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก, จะต้อง

จัดการแข่งขันระดับนานาชาติอย่าง

น้อย 1 รายการในฤดูกาลนั้นๆ ขณะที่

นักกีฬาจักรยานที่ส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน

ชิงแชมป์โลกก็จะต้องมีคะแนนสะสมยู

ซีไอไม่น้อยกว่า 200 คะแนน

พลเอกเดชากล่าวต่อว่า เงื่อนไข

ต่างๆ เหล่านั้น ทางสมาคมกีฬาจักร

ยานฯ ได้ดำาเนินการครบแล้ว ทั้งการ 

เตรียมจัดการแข่งขัน “แทร็ก เอเชีย 

คัพ 2022” ระหว่างวันที่ 26-30 

สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่ง

ที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

อีกทั้งการส่งจายไปแข่งขันเนชั่นส์คัพ 

2022 จำานวน 2 สนาม ที่เมืองกลาส

โกว์ ประเทศสกอตแลนด์ และที่กรุง

คาลี ประเทศโคลอมเบีย รวมถึงการ

ส่ง 2 นักปั่นดาวรุ่งอย่าง นายกฤตณัฐ 

แก้วน้อย กับนายธนวัฒน์ แสนตา ไป

แข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก 

“ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก เวิลด์ แชมเปียน

ชิพส์” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 

ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ใน

ขณะเดียวกัน จายก็ต้องรักษาอันดับ

โลกให้อยู่ในอันดับสูงเพียงพอที่จะ

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน

จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก 2022 

ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม.

‘จาย’อันดับคีรินพุ่งพรวดรั้งที่11โลก

หลังคว้ารองแชมป์‘แทร็ก เนชั่นส์คัพ’

“แอม” กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน สร้างประวัติศาสตร์กีฬายูยิตสู คว้า 1 เหรียญทอง และ 

1 เหรียญเงิน ในศึก “เวิลด์เกมส์ 2022”

‘บาส-ปอป้อ’เข้าชิงสิงคโปร์ โอเพ่น2022ดวลกับจีน
สิงคโปร์ • การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์

ทัวร์ซูเปอร์ 500 รายการ “สิงคโปร์ 

โอเพ่น” ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันเสาร์

ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นรอบรองชนะ  

เลิศ

โดยประเภทคู่ผสม เต็ง 1 ของราย 

การ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์- 

“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย พบ

กับ   โก๊ะ ซุน ฮวด-ไล ชีวอน เจมี มือ 15                                                

ของโลก และมือวางอันดับ 7 จากมาเล 

เซีย

สถิติที่พบกันมา 15 ครั้ง ปรากฏ

ว่าเป็นไปอย่างสูสี บาส-ปอป้อชนะ 8 แพ้ 

7 โดยครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อกลางเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา ในรายการ “อินโดนีเซีย 

โอเพ่น” คู่ของมาเลเซียเอาชนะไป 2-1 

เกม 21-18, 7-21, 22-20

ปรากฏว่า การเจอกันครั้งที่ 16 นี้ คู่

ความหวังของไทย “บาส-ปอป้อ” เป็นฝ่าย

เอาชนะได้  2-1 เซต 22-20, 16-21 และ 

21-17 ทำาให้ “บาส-ปอป้อ” เข้าไปชิงชนะ

เลิศคู่ผสมแบดมินตันสิงคโปร์ โอเพ่น 2022 

ได้สำาเร็จ โดยในรอบชิงชนะเลิศ “บาส” 

เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“ปอป้อ” ทรัพย์

สิรี แต้รัตนชัย จะเข้าไปลุ้นแชมป์ที่ 14 ให้

ตัวเองกับ หวัง ยี่ลู่  และหวง ตงปิง คู่มือ 

4 ของโลกจากประเทศจีนต่อไป ในวัน

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมนี้

ส่วนประเภทหญิงคู่ของไทยสุดร้อน

แรง “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล จับคู่กับ 

“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน หญิงคู่มือ 

131 ของโลก ลงตัดเชือกกับ อพริยานี รา

ฮายู-สิติ ฟาเดีย ซิลวา รามาจันติ มือ 62 

ของโลกจากอินโดนีเซีย

ผลการแข่งขัน คู่สาวไทยพ่ายไป

แบบสนุกสูสี 1-2 เซต 21-19, 13-21 และ 

19-21 ทำาให้ “เอิร์ธ” พุธิตา และ “เฟม”    

ศุภิสรา พลาดเข้าไปชิงชนะเลิศ.
Credit Badminton Photo

“ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทย
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10 บันเทิง

นตรี ไตเติลประกอบภาพยนตร์ซึ่งรู้จักเป็นที่แพร่หลาย 

ฟังปั๊บรู้ปุ๊บ คงไม่มีเพลงไหนเหนือทำ�นองเพลง ‘James 

Bond’ Theme ที่แต่งโดย มอนตี นอร์แมน (Monty 

Norman) เพียงเพลงเดียวทำ�ให้เข�มีชีวิตอยู่อย่�งสบ�ยจ�กเงิน

ลิขสิทธิ์เพลงนี้ ครั้งแรก ‘James Bond’ Theme ใช้ประกอบใน

หนังเจมส์ บอนด์ ตอน Dr. No (1962) ใช้เรื่อยม�จนถึงเจมส์ 

บอนด์ ตอน No Time to die (2021) นอกจ�กนั้น มอนตี นอร์

แมน ยังเขียนดนตรีประกอบละครเวที ภ�พยนตร์ โทรทัศน์อีก

หล�ยเรื่อง 

มอนตี นอร์แมน มีชื่อเดิมว่� Monty Noserovitch เข�

เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษ�ยน 1928 ที่ย่�นอีสต์เอนด์ นครลอนดอน 

ครอบครัวเชื้อส�ยยิว พ่อเป็นช่�งทำ�เฟอร์นิเจอร์ แม่เป็นช่�งเย็บผ้� 

ครอบครัวฐ�นะป�นกล�ง พ่อแม่มักส่งเสริมให้ลูกรับก�รศึกษ�ที่ดี                                                      

รวมทั้งง�นอดิเรกที่คิดว่�จะนำ�ไปสู่ก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต 

พ่อรู้ว่�ลูกชอบดนตรี พอมอนตีอ�ยุ 16 ปี พ่อซื้อกีต�ร์กิบสันให้ 

เข�ไปเรียนเล่นกีต�ร์กับเบิร์ต วีดอน (Bert Weedon) เมื่อเบิร์ต

ได้ยินเสียงร้องของเข� ซึ่งเสียงเข�เป็นเสียงเทเนอร์ ฟังจับใจ เบิร์ต

แนะว่�ควรไปทำ�ง�นเป็นนักร้องม�กกว่�นักดนตรี เข�มีเพื่อนๆ ที่

ชอบร้องเพลงป๊อป สแตนด�ร์ดหล�ยคน มอนตีจึงถูกชักจูงให้ไป

ร้องเพลงท�งแนวนั้น 

วงดนตรีวงแรกที่มอนตี นอร์แมน ไปร้องเพลงด้วยคือวง

ของ Cyril Stapleton วงแดนซ์แบนด์ เข�เคยมีเพลงฮิตอย่�งเพลง 

The Children’s Marching Song ที่ใช้ประกอบในหนัง The Inn of 

the sixth happiness ที่แสดงนำ�โดยอินกริด เบิร์กแมน มอนตี นอร์

แมน ทำ�ง�นอยู่ปีเศษก็ย้�ยม�อยู่กับวงของ Stanley Black ไม่น�น

ย้�ยม�อยู่กับวงของ Ted Heath ซึ่งมักเปิดก�รแสดงที่โรงละคร

ลอนดอนพัลล�เดียม อยู่กับ Ted Heath ปีเศษ จ�กนั้นในช่วง

ปล�ยทศวรรษ 1950s มอนตีจึงออกม�เป็นนักร้องเดี่ยวร้องเพลง

ต�มร�ยก�รว�ไรตี้โชว์ รวมทั้งร้องเปิดร�ยก�รให้กับด�วตลกชื่อ

ดังอย่�ง เบนนี ฮิลล์ นักร้องเสียงเทเนอร์อย่�ง แฮร์รี ซีคอมบ์  มอนตี  

นอร์แมน เป็นนักร้องเดี่ยวอยู่หล�ยปี เข�เริ่มเบื่อ จึงหันม�เขียน

เพลง ซึ่งเข�เป็นคนถนัดเขียนทำ�นองเพลง บ�งครั้งจะเขียนคำ�ร้อง

ด้วย

เพลงหนึ่งที่เข�เขียนนำ�ม�ขับร้องได้แก่เพลง False hearted 

lover ปร�กฏว่�ได้รับก�รกล่�วขวัญพอสมควร เข�เริ่มมีคว�มมั่นใจ 

เริ่มม�เขียนเพลงให้กับนักร้องป๊อปอย่�ง คลิฟ ริช�ร์ด, ทอมมี สตีล          

ระหว่�งปี 1957-1958 มอนตี นอร์แมน เขียนเพลงให้กับละคร

เวที โดยที่เข�จะเขียนทำ�นอง อย่�งเช่นละครเพลงเรื่อง Irma La 

Douce ซึ่งดั้งเดิมม�จ�กละครเวทีในฝรั่งเศส เรื่องร�วโสเภณีพบ

รักกับตำ�รวจส�ยตรวจ ดั้งเดิม Marguerite  Monnot เป็นคนเขียน

ทำ�นอง เธอนี่แหละเขียนเพลงให้อิดิธ เพียฟ อย่�งเช่นเพลง If you 

really love me, really love me  มอนตี นอร์แมน ม�เขียนเนื้อร้อง

อังกฤษ เพลงโดดเด่นอย่�งเช่น Language of love ภ�ยหลังถูกนำ�

ม�สร้�งเป็นหนังชื่อเดียวกัน โดยเชอร์ลี แมคเลน เป็นด�ร�นำ� กับ

แจ็ก เลมมอน Espresso Bongo เรื่องร�วของนักร้องด�วรุ่ง นักตี

กลองบองโก ซึ่งภ�ยหลังสร้�งเป็นภ�พยนตร์มอบให้คลิฟ  ริช�ร์ด 

แสดงนำ� กับลอเรนซ์ ฮ�ร์วีย์ แสดงเป็นผู้จัดก�ร ดนตรีในหนังยัง

คงเขียนโดยมอนตี นอร์แมน แต่ในหนังมีเพลงฮิตอยู่เพลงหน่ึงชื่อ 

A Voice in the wilderness เขียนโดยน�ยวงดนตรี นอร์รี ป�ร�มอร์ 

ปี 1959 มอนตี นอร์แมน เขียนเพลงให้กับละครเวทีเรื่อง Make 

me an offer เรื่องร�วในตล�ดข�ยของเก่�ย่�นพอร์ โตเบลโล ใน

ม�พบ

มอนตีเล่�ว่� วันหนึ่งในปี 1962 เข�ได้

รับโทรศัพท์จ�กแฮร์รี ซอลท์สแมน พ�ร์ตเนอร์

ผู้อำ�นวยก�รสร้�งของคับบี บร็อกโกลี ขอให้

ม�พบที่ออฟฟิศย่�นเมย์แฟร์ มีเรื่องง�นจะคุย

ด้วย วันรุ่งขึ้น มอนตี นอร์แมน ไปต�มนัด พบ

ทั้งแฮร์รี ซอลท์สแมน และคับบี บร็อกโกลี ที่

ออฟฟิศ คับบีบอกกับมอนตีว่�เข�ได้ซื้อลิขสิทธิ์

หนังสือเจมส์ บอนด์ ทุกตอนที่แต่งโดยเอียน 

เฟลมมิง และกำ�ลังจะทำ�ออกเป็นหนัง เริ่ม

จ�กทำ� Dr.No เป็นตอนแรก เข�อย�กให้มอนตี      

นอร์แมน เป็นคนเขียนดนตรีประกอบ มอน

ตีเมื่อได้ยินไม่รับป�ก เพร�ะเข�กำ�ลังเขียน

ดนตรีประกอบละครเวทีอยู่ 2 เรื่อง แต่เมื่อ

คับบียื่นข้อเสนอกับมอนตีว่�เข�กำ�ลังจะเริ่ม

ถ่�ยทำ� Dr.No ที่จ�เมก� เข�อย�กเชิญมอนตี

กับภรรย�ซึ่งเป็นนักร้องไปร่วมด้วยโดยไม่มีข้อ

ผูกมัด  เมื่อได้ยินดังนั้นมอนตีไม่อ�จปฏิเสธ 

เข�คิดว่�เป็นก�รดี ได้ไปพักผ่อนต�กอ�ก�ศ 

สัมผัสแสงแดดและบรรย�ก�ศห�ดทร�ยริม

ทะเล เข�ตอบตกลง ก่อนออกจ�กห้องผู้ช่วย

คับบีบอกกับมอนตีว่�แล้วอย่�ลืมคิดสร้�งสรรค์

ดนตรีประกอบหนังด้วยนะ อีกสัปด�ห์ต่อม� ในวันที่ 14 มกร�คม 

1962 คับบี บร็อกโกลี เหม�เครื่องบินทั้งลำ�ออกจ�กสน�มบิน

ลอนดอน จุดหม�ยอยู่ที่เก�ะจ�เมก� ภ�ยในเครื่อง นอกจ�กคับบี 

แฮร์รี พร้อมภรรย� มอนตีกับภรรย� ช่�งเทคนิค บุคล�กรอื่น ยัง

มีฌอน คอนเนอร์รี ด�ร�นำ�แสดงที่แสดงเป็นเจมส์ บอนด์ ส�ยลับ 

007 อยู่ด้วย ช่วงอยู่บนเครื่องทุกคนได้ทำ�คว�มรู้จักซึ่งกันและกัน 

เมื่อถึงจ�เมก� ด�ร�ส�วเออร์ซูล� แอนเดรส น�งเอกร่�งเซ็กซี่

รออยู่ที่นั่นแล้ว พร้อมกับด�ร�ประกอบอย่�งเช่น แจ็ก ลอร์ด ซึ่ง

ภ�ยหลังแสดงเป็นตำ�รวจในหนังทีวี Hawaii Five-O รวมทั้งผู้กำ�กับ   

เทอร์เรนซ์ ยัง

มอนตี นอร์แมน เมื่อได้สัมผัสทีมง�น และกรรมวิธีถ่�ยทำ� 

เข�จึงรับป�กกับคับบี บร็อกโกลี ว่�จะเขียนดนตรีประกอบให้ ฉ�กเด่น

ที่เข�เขียนดนตรีประกอบ อ�ทิ ฉ�กเออร์ซูล� แอนเดรส โผล่จ�ก

ทะเลขึ้นช�ยห�ดม�เจอเจมส์ บอนด์ บนห�ด มอนตีตั้งชื่อเพลงนั้น

ว่� Underneath 

the mango tree 

เพลงเบ�ๆ ขับ

ร้องโดย ไดน�

คูปแลนด์ ภรรย�

มอนตี เพลงอื่น

ล้วนผสมกลิ่นอ�ย

ดนตรีค�ลิปโซ 

อย่�งเช่น Jump 

up, Kingston 

Calypso, 

Jamaican Rock 

มอนตี นอร์แมน 

รู้จักคนกว้�งขว�ง

ในวงก�รเพลงที่

ลอนดอน ละครประสบคว�มสำ�เร็จพอสมควร 

มอนตี นอร์แมน เป็นคนมีพรสวรรค์ ใช้เวล�ส่วนใหญ่ห�โปร

เจ็กต์ละครเพลงทำ� บ�งครั้งเขียนทิ้งไว้ แต่ห�น�ยทุนไม่ได้ จึงต้อง

หยุดชั่วคร�ว อย่�งเช่นมีละครเรื่องหนึ่งเข�พัฒน�จ�ก A House 

for Mr. Biswa นิย�ยที่เขียนโดย V.S. Naipaul นักเขียนตรินิแดด

เช้ือส�ยอินเดียน ซ่ึงภ�ยหลังได้รับร�งวัลโนเบล เข�เคยม�ง�นซีไรต์

ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล นิย�ยเรื่องนี้เกี่ยวกับสังคมช�วอินเดียบน

เก�ะตรินิแดด ดนตรีประกอบบทหนึ่งชื่อ Bad Sign Good Sign 

ผสมผส�นดนตรีตะวันออกกับดนตรีแจ๊สสมัยใหม่ มอนตีกะใช้

ประกอบในช่วงสำ�คัญของเรื่อง สุดท้�ยห�ทุนทำ�ละครได้ แต่ห�

คนแสดงไม่ได้ เลยต้องพับโปรเจ็กต์ไป มอนตี นอร์แมน เดินหน้�

ต่อ เขียนบทเพลงให้กับละครเรื่อง Belle นิย�ยฆ�ตกรรมใจกล�ง

ลอนดอน ละครแสดงแค่ 6 เดือน จำ�ต้องปิดตัวลงเพร�ะผู้ชมน้อย

เกินค�ด แต่น�ยทุนคนหนึ่งที่ให้ทุนทำ�ละครเรื่องนี้คือ คับบี บร็อก

โกลี ผู้อำ�นวยก�รสร้�งภ�พยนตร์ซึ่งติดใจดนตรีประกอบที่แต่งโดย

มอนตี นอร์แมน เมื่อถึงเวล�เหม�ะเจ�ะจึงติดต่อให้มอนตี นอร์แมน 

จ�เมก� ส่วน ‘James Bond’ Theme มอนตีดัดแปลงจ�กทำ�นอง

ดนตรีเพลง Bad Sign Good Sign ท่ีเขียนไว้ก่อน คับบี บร็อกโกลี                 

ฟังแล้วชอบ แต่คิดว่�ควรนำ�ม�เรียบเรียงเสียงดนตรีใหม่ เข�จึง

จ้�งจอห์น แบร์รี ซึ่งเป็นนักกีต�ร์วง John Barry 7 มีคว�มรู้ด้�น

แต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงดนตรี เมื่อจอห์นได้ฟัง เข�เรียบเรียง

ใหม่ ใส่เสียงดนตรีเครื่องเป่�ทองเหลืองผสมเสียงอิเล็กทริกกีต�ร์ กล�ย

ม�เป็น  ‘James Bond’ Theme อย่�งที่เร�ได้ยินทุกครั้ง หล�ย

ครั้งที่มีนักวิจ�รณ์ โมเมว่� James Bond Theme เขียนโดยจอห์น  

แบร์รี จนมอนตี นอร์แมน ต้องยื่นฟ้องศ�ล เข�ชนะทุกครั้ง 

Dr. No เมื่อออกฉ�ยทั่วโลกในปี 1962 ประสบคว�มสำ�เร็จ

เกินค�ด บ้�นเร�ฉ�ยที่โรงภ�พยนตร์แกรนด์ ย่�นวังบูรพ� ลอง

คิดดูใช้ทุนสร้�งแค่ 1.1 ล้�นเหรียญฯ แต่ทำ�ร�ยได้ถึง 59.5 ล้�น

เหรียญฯ มอนตี นอร์แมน ถูกต�มตัวให้ม�เขียนดนตรีประกอบ

เจมส์ บอนด์ ตอน 2 ตอน From Russia with love มอนตีขอขึ้น

ค่�ตัว แต่ถูกคับบี บร็อกโกลี ปฏิเสธ จ�กนั้นเจมส์ บอนด์ ตอนต่อ

ไปดนตรีประกอบจึงเขียนโดย จอห์น แบร์รี

มอนตี นอร์แมน ยังคงทำ�ง�นเขียนดนตรีประกอบภ�พยนตร์

และละครเวที ภ�พยนตร์อย่�งเช่น Call me Bwana, Espresso 

Bongo, The Day the Earth caught fire, The Two faces of Dr. 

Jeckyll ซึ่งเป็นหนังของแฮมเมอร์ฟิล์ม ละครเวทีอย่�งเช่น Quick 

quick slow, Stand and deliver, Songbook,Poppy  ชีวิตส่วนตัว 

มอนตี นอร์แมน แต่งง�นคร้ังแรกกับด�ร�นักร้องชื่อ ไดน� คูปแลนด์ 

ในปี 1956 มีลูกส�วด้วยกันหนึ่งคน จ�กนั้นแยกท�งกันในปี 1975 

มอนตีแต่งง�นคร้ังท่ีสองในปี 2000 กับรีน� ซีซ�ร์ อยู่ด้วยกันจน

กระท่ังมอนตี นอร์แมน เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนและวัยชร� ท่ีโรง

พย�บ�ลแห่งหน่ึงในเมืองสโลก์ (Slough) อังกฤษ ขณะมีอ�ยุ 94 ปี.

ความไม่ปลื้มจากนักวิจารณ์

เป็นอันดับ 4 (เหนือกว่� The 

Incredible Hulk, Thor: The Dark 

World และ Eternals) ร�ยได้ในสัปด�ห์

เปิดตัว 143 ล้�นเหรียญฯ ต่ำ�กว่�ที่ค�ด

ไป 7 ล้�น แต่ไม่ขี้เหร่ ด้วยตำ�แหน่ง

อันดับ 1 หนังทำ�เงิน เร�กำ�ลังพูดถึง 

Thor: Love and Thunder หนังลำ�ดับที่ 29 ในจักรว�ลม�ร์เวล 

ที่เป็นก�รกลับม�อย่�งเป็นเรื่องเป็นร�วหนที่ 4 ของพี่เทพธอร์ 

บทหนังที่ผู้กำ�กับไทก� ไวทีที เขียนร่วมกับ เจนนิเฟอร์ 

เคย์ติน โรบินสัน เริ่มเรื่องด้วยก�รเปิดตัวผู้ร้�ยของภ�คนี้ กอร์ 

มือสั่งห�รเทพ (ปร�กฏตัวครั้งแรกใน Thor: God of Thunder) 

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนจ�กผู้ศรัทธ�เทพอย่�งยิ่งยวด สู่ก�รเป็นมือ

สังห�รเทพ ได้ครอบครอง (ถูกเลือก) ด�บเนโครซอร์ ที่ส�ม�รถ

สังห�รเทพ และสร้�งกองทัพปีศ�จเง�ได้ 

ตัดไปที่พี่เทพธอร์ หลังศึกธ�นอส พี่เทพกับซี้ตนใหม่ 

คอร์ก มนุษย์หินจ�ก Ragnarok กล�ยเป็นสม�ชิกทีมพิทักษ์

จักรว�ล แต่ด้วยสำ�นักรักบ้�นเกิด ต้องโบกมือล� กลับไป

ปกป้องแอสก�ร์ดที่ทร�บจ�กเลดีซิฟว่�เป็นเป้�

หม�ยต่อไปของกอร์ มือสังห�รเทพ ก�รกลับบ้�น

เกิดพ�ไปพบอดีตรัก พูดง่�ยๆ แฟนเก่� เจน ฟอส

เตอร์ ที่เปลี่ยนเป็น ไมตี ธอร์ ด้วยพลังจ�กค้อนโย

เนียร์ของคุณพี่เทพ 

เพื่อปลดปล่อยลูกหล�นแอสก�ร์ดจ�กกอร์ 

มือสังห�รเทพ ทั้งคู่ คอร์กและร�ช�วัลคิรี จึงเดิน

ท�งไปขอคว�มช่วยเหลือจ�กทวยเทพ เทพไม่ช่วย 

สี่สห�ยจึงต้องชิงส�ยฟ้�ของซูสม�เป็นอ�วุธ ไม่

เพียงช่วยลูกหล�นของตัวเอง แต่ยังปกป้องเหล่�

เทพจ�กแผนฆ่�ล้�งบ�งของกอร์ 

ไม่เข้�พวกอยู่คนเดียวคือ พี่คริสเตียน 

เบล ในบทกอร์ มือสังห�รเทพ โดดด้วยรูปร่�ง                               

หน้�ต�ที่ได้แรงบันด�ลใจม�จ�กนอสเฟอร�ตู                               

แต่เด็กรุ่นใหม่น่�จะคิดถึงคนที่คุณรู้ว่�ใคร จ�กแฮร์

รี พอตเตอร์ คุณพี่ม�ในโหมดทริลเลอร์ ด้วยลีล�

ชวนหลอนแบบปีศ�จใจร้�ย เป็นคนเดียวที่ไม่มีช่วง

ปล่อยมุก แต่มีเวล�โชว์ฝีมือในบทดร�ม�ที่เข้มข้น  

ในคว�มตลกมีส�ระ มีประเด็นท�งสังคม ตัว

พี่เทพธอร์ ที่เปลี่ยนจ�กเทพม�ดเข้ม ม�เป็นเทพ

ตลก วิเคร�ะห์กันว่�เป็นกระบวนก�รรับมือกับ

คว�มเปลี่ยนแปลง คว�มสูญเสีย เสียพ่อ เสียน้อง 

เสียอ�ณ�จักร คุณพี่เทพของเร�เรียนรู้ที่จะปรับตัว

เพื่อดำ�เนินชีวิตต่อไป 

โดดเด่น เป็นประเด็นโดนใจคือ เรื่องของ   

พี่กอร์ มือสังห�รเทพ นักวิจ�รณ์ส�ยจริงจังบอกว่�

พฤติกรรมที่ทำ�ให้พี่กอร์ รวมถึงพี่เทพธอร์ สิ้น-หมด

ศรัทธ�ต่อทวยเทพ ชัดเจนจ�กฉ�กเปิด ด้วยอ�ก�ร

ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้ศรัทธ�ของเทพ ฉ�กเมือง

เทพ ออมนิโพเทนท์ซิตี สะท้อนชีวิตเหนือระดับ

สมมติเทพ ลูกท่�นหล�นเธอ ก�รไม่สนใจ ไม่ช่วย

เหลือลูกหล�นแอสก�ร์ดของทวยเทพ เสียดสีคว�ม

ไม่สนใจของชนชั้นปกครอง เมื่อพึ่งพ�เทพไม่ได้

เหล่�ผู้ทุกข์ทนต้องพึ่งตัวเอง นำ�ไปสู่ก�รก่อคว�ม

รุนแรงในที่สุด 

แล้วบทสรุปของเรื่องม�บรรจบกับเรื่องรัก 

เป็นไปต�มสูตรทำ�ให้เร�เห็นว่� ชีวิตมีคว�มสุขกว่�

ห�กให้รักนำ�ท�ง 

แต่ส�สน์ ส�ระของ Thor: Love and 

Thunder ถูกกลบโดยมุกตลก เรื่องรัก แอกชัน ที่ไปไม่สุดท�ง.  

 

คงเพร�ะคว�ม

สำ�เร็จจ�ก Ragnarok ที่

ยกให้เป็นภ�คที่ดีที่สุด

ของพี่เทพธอร์ คุณพี่

ไทก�ก็เลยกลับม�รับ

ตำ�แหน่งผู้กำ�กับอีกครั้ง ม�คร�นี้เต็มที่กับก�รเปลี่ยนแนวม�เป็น

หนังส�ยตลก จัดเต็มสำ�หรับมุก ที่มีทั้งคำ�พูด สถ�นก�รณ์ สังข�ร 

ล้อเลียน เสียดสี ไปจนถึงตลกหน้�ต�ย และจัดมุกตลกให้อย่�ง

เสมอหน้� ท้ังคนเหล่�นักแสดง สัตว์ของแพะจอมหวีด ส่ิงของ 

ขว�นและค้อนของพ่ีเทพธอร์ ได้กันไปคนละมุกสองมุก แป้ก-ฝืด 

อยู่ท่ีเส้นของผู้ชมว่�ต้ืน-ลึกแค่ไหน  

เสื้อผ้� หน้�ผม เทคนิคพิเศษ ลีล�บู๊ในฉ�กแอกชัน อยู่ใน

ม�ตรฐ�นอภิมห�ตำ�น�นเทพ ส่วนก�รดำ�เนินเรื่อง หรือก�รเล่�

เรื่อง ม�แบบเล่�นิท�น เข้�กันได้กับเรื่องร�วของพี่เทพธอร์ที่

เปลี่ยนม�เป็นส�ยตลก 

ในส่วนของนักแสดง พี่คริส เฮมส์เวิร์ธ กลับม�รับบท    

พี่เทพธอร์เป็นครั้งที่สี่   และคร�นี้เต็มที่กับลีล�ตลก ทั้งเล่นเอง  

ส่ง- ตบมุก ส่วนนักแสดงตัวหลักจ�ก น�ต�ลี พอร์ตแมน ฟิตหุ่น

จนกล�ยม�เป็นไมตี ธอร์ เทสซ� ธอมป์สัน กลับม�เป็นวัลคิรี และ

ตัวผู้กำ�กับไทก� ให้เสียงตัวต�มพระ มนุษย์หินคอร์ก สอบผ่�นทั้ง

ตลก-ดร�ม�-บู๊ เสริมคว�มตลกด้วยนักแสดงรับเชิญ เป็นหมู่เป็น

คณะคือทีมผู้พิทักษ์จักรว�ล ไปจนถึงพี่แมต เดมอน และเมลิสซ� 

แมคค�ร์ธี แต่ที่เป็นตัวขโมยซีนคือ พี่รัสเซล โครว์ ในบทมห�เทพ

ซูส ที่ทิ้งเชื้อว่�จะโผล่ม�อย่�งเป็นเรื่องเป็นร�วในภ�คต่อไป รัชชพร เหล่าวานิช

ด

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Thor: Love and Thunder

มอนตี นอร์แมน

ผู้แต่งทำ�นองเพลง‘James Bond’Theme
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11ดวง/อาหาร

ปดาห์นี้จะพาผู้อ่านไปชิม

ของกินอร่อยๆ บริเวณ

สี่แยกวัดดวงแข ซึ่งมี

ร้านขายเป็ดย่างเจ้าเก่าแก่ชื่อ “สิทธิ์

โภชนา” ตั้งอยู่ริมถนนจารุเมือง ติด

กับธนาคารกรุงศรี ลักษณะร้านเป็น

ตึกแถวขนาด 1 คูหา ที่จัดตกแต่ง

เรียบง่ายดูสะอาดตา หน้าร้านมีตู้

กระจก 2 ตู้ แบ่งแยกรายการอาหาร

ชัดเจนคือ ตู้หนึ่งแขวนเป็ดย่าง ขาย

ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง หมูกรอบ 

บะหมี่หมูแดง บะหมี่เป็ดย่าง และ

บะหมี่เกี๊ยว ส่วนอีกตู้หนึ่งแขวนเป็ด

พะโล้ ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดทั้งแบบแห้ง 

น้ำาและเกาเหลา

ผมเลือกสั่งข้าวหน้าเป็ดย่างมา

ชิมก่อนเป็นจานแรก จุดเด่นเป็ดย่าง

ร้านนี้คือ เนื้อนุ่ม หนังกรอบและมีชั้นไข

มันน้อยจึงกินได้ไม่เลี่ยน ส่วนหมูกรอบที่

หนังกรอบมากๆ เคี้ยวแล้วไม่รู้สึกเหนียว

เพราะชั้นไขมันบางและย่างจนแทบไร้มัน 

แต่ถ้าคอแห้งก็ต้องสั่งเกาเหลาเป็ดพะโล้

มาสมทบ เพราะตัวน้ำาซุปรสชาติหอม

หวานกลมกล่อมกิน

ง่าย ปิดท้ายด้วยบะหมี่เป็ดย่างใส่เกี๊ยวกุ้ง

ผสมกับหมูสับ

สำาหรับเจ้าของร้านคือ คุณพิสิษฐ์ 

จารุศรีพัฒน์ หรือเฮียเท้า อายุ 73 ปี ซึ่ง

เมื่อก่อนเคยใช้ชื่อจริงว่า “ประสิทธิ์” จึง

ตั้งชื่อร้านว่า “สิทธิ์โภชนา” เปิดขายเป็ด

ย่างมาแล้ว 36 ปี ส่วนเป็ดพะโล้นั้นเฮีย

เท้าคลุกคลีตั้งแต่เด็กๆ เพราะเตี่ยทำา

เป็ดพะโล้แล้วหาบขายบริเวณวัดดวงแข 

หัวลำาโพง จึงได้เห็นซึมซับการทำาเป็ด

พะโล้ทุกขั้นตอน

แม้ว่าจะชำานาญเรื่องการทำาเป็ด

พะโล้ แต่เฮียเท้าเป็นคนชอบชิมและเสาะ

แสวงหาของอร่อยๆ จนกระทั่งลองทำา

เป็ดย่างด้วยตัวเองและพัฒนาสูตรจน

ลงตัว เป็ดย่างที่ร้านนี้ ไม่เพียงขายดี

เฉพาะสับขายเป็นจานๆ ให้ลูกค้าที่มา

กินเท่านั้น แต่ยังขายเป็นตัวทั้งปลีก

และส่งให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้าน 

และทั้งที่ซื้อเพื่อเอาไปขายต่อเป็นข้าว

หน้าเป็ดและบะหมี่เป็ดบนห้างสรรพ

สินค้า

คุณพิสิษฐ์บอกว่า เป็ดย่างที่

ร้านย่างสดใหม่ทุกวัน ไม่มีการย่าง

แล้ว เก็บแช่ในตู้เย็น โดยใช้เป็ดเชอรี่

จากฟาร์มขนาดมาตรฐานคือ น้ำาหนัก                                            

เฉลี่ยตัวละ 2.8 กิโลกรัม เครื่องเทศ

ที่คิดค้นสูตรขึ้นเองนั้นนำาเข้าไปใน

ท้องเป็ด ราดน้ำาซอสแล้วผึ่งลมให้

แห้ง ใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง

เพื่อให้หนังแห้ง เมื่อนำาไปย่างในเตา

ประมาณ 45 นาที จนกระทั่งน้ำามัน

โดนรีดออกจนหมดก็จะได้เป็ดย่างหนัง

กรอบอร่อย

ในช่วงย่างเป็ดก็จะเปิดเพลง

ลูกกรุงฟังตลอดเพราะเป็นแฟนเพลง

ครูสุเทพ วงศ์กำาแหง ศิลปินแห่งชาติ 

ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ร้านนี้เปิด

ขายทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-15.30 น. 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2216-1279.

สั

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร

ภาพลัคนาสถิตราศีมังกรและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภ ระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572

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

สรุป-เจ็ดปีต่อไปนี้พวกท่านจะมีการปฏิวัติใหญ่เกี่ยวกับ

ลูกหลานที่สืบสายเลือด-เด็กๆ ในความดูแลของพวกท่าน หรือ

การลงทุนเสี่ยงโชคได้มาก-เสียมาก หรือวุ่นวายเรื่องความรัก

หรือความสัมพันธ์ที่ ไม่ถึงขั้นแต่งงาน หรือเปลี่ยนแปลงเรื่อง

ความบันเทิงเริมรมณ์ในชีวิต หรือความสุข หรือการใช้ความ

คิดทุกอย่างของพวกท่าน

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร-์สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 

สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาส

เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว 

ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนา

สถิตราศีมังกรเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 เป็นต้นมา ในบรรดาเรื่อง

ดี-ร้ายทั้งหลายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลา เพราะยังมีดาวอีก

หลายดวงที่จะร่วมมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของพวกท่านนั้น ด้วย

อิทธิพลของมฤตยูจรในราศีเมษ พวกท่านได้ผ่านการปฏิวัติใหญ่

เกี่ยวกับภูมิลำาเนา หรือความเป็นอยู่ในครัวเรือน-บ้าน-ที่ดิน-รถ

เก๋ง-กงสี-การเรียน และยุ่งยากเรื่องพ่อแม่ และปรากฏการณ์

นี้สิ้นสุดลงประมาณกรกฎาคม 2565 ต่อไปหากจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้อีกขนาดจะย่อมกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามระหว่างประมาณธันวาคม 

2565-ประมาณมีนาคม 2566 พวกท่านอาจจะต้องทบทวน-ปรับ

แผนความเป็นไปในเรื่องเหล่านี้อีกครั้ง (มฤตยูจรเดินผิดปกติจาก

ราศีพฤษภเข้าเมษอีกครั้ง)

4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิ

ตราศีมังกรระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572

ในบรรดาเรื่องร้าย-ดีที่จะเกิดได้ตลอดนั้น ปรากฏการณ์

ที่จะโดดเด่นมากแบบแปลกประหลาดอาเพศหรือเกิดเองแบบ

ไม่คาดฝันคือ ลูกหลานที่สืบสายเลือด-เด็กๆ ในความดูแล

ของพวกท่าน หรือการลงทุนเสี่ยงโชคได้มาก-เสียมาก หรือ

วุ่นวายเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ที่ ไม่ถึงขั้นแต่งงาน 

หรือเปลี่ยนแปลงเรื่องความบันเทิงเริมรมณ์ในชีวิต หรือการ

หาความสุข หรือการใช้ความคิดทุกอย่างของพวกท่าน

5.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้

ที่พบมากที่ยังไม่มีก็จะมีแฟนหรือเลิกกับแฟนทั้งเลิกเอง

0 เป็นอากาศธาตุ เดิน

ทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก    

(มีเดินผิดปกติ) จัด อยู่ใน

กลุ่มดาวร้าย คือ บาป

เคราะห์ แต่ก็เหมือนดาว 

อื่นๆ ที่ ให้ผลต่อทุกดวง

ชะตาได้ทั้งดีและร้าย 

เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่า

จะได้ต้องผ่านเรื่องร้าย

ก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ 

ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของ

ภัยอาเพศ เพราะ คาด

หมายผลได้ยาก ที่เกิดผิด

ปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า  

ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของ

การปฏิวัติและนักปฏิวัติ

เพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆ 

แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้าง

สิ่งใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของ

สายฟ้า แบบสว่างวาบ

เข้ามาในสมอง คล้ายๆ 

เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้งคำาถามว่า ทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น 

แล้วพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งสายฟ้าสร้างความพินาศได้ แต่

หลังจากนั้นจะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้

ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจาก 

มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก 

เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น

และถูกบอกเลิกแล้วใหม่-เปลี่ยนแฟนหลายรอบมากหรือมี

กิ๊ก แต่สุดท้ายถูกทิ้งเศร้าโศกมากหรือมีแฟนพร้อมกันหลายคน 

เลือกไม่ถูกทุกข์ใจเองหรือมีรักสามเส้า หรือแฟนสร้างปัญหาให้ 

หรือมีแฟนที่เปิดเผยไม่ได้ 

หรือลูกไปเรียนต่อต่างประเทศจะแต่งงานไม่กลับบ้าน 

หรือลูกเปลี่ยนโรงเรียน หรือลูกทำาให้ไม่สบายใจ หรือลูกเปลี่ยน

สถานะเช่นแต่งงานหรือมีหลานให้ หรือลูกบางคนล้มละลาย หรือ

เคยดูแลลูกมาตลอดจบภารกิจทำาให้พวกท่านเคว้งคว้าง-เบาใจข้ึน 

หรือพวกท่านใช้วิธีก้าวหน้าเพื่อต้ังท้องเก็บไข่ใช้ฮอร์โมน หรือได้

ลูกไม่คาดฝันทำาให้ต้องแต่งงาน หรือเด็กในดูแลถูกบูลล่ีต้องลุกข้ึน

มาปกป้องสุดชีวิต หรือเด็กๆ ในดูแลลุกข้ึนเรียกร้องสิทธ์ิแต่ไม่ทำา

เรื่องท่ีควรรับผิดชอบ หรือเอาลูกหลานมาอยู่ด้วยขัดแย้งกันอยู่ไม่

ได้ หรือแย่งลูกกับคู่ครอง หรือมีความหวังว่าลูกๆ ทุกคนจะเรียน

จบได้เปล่ียนสถานภาพเป็นคนทำางานก่อนท่ีพวกท่านจะเกษียณ 

หรือเด็กในดูแลกลับมาอยู่ด้วยสร้างปัญหาให้ตลอด หรือเด็กใน

ดูแลท่ีอยู่บ้านไม่ยอมทำาอะไรกลับลุกข้ึนมาหางานทำา

พวกท่านเริ่มกิจการใหม่ตามที่เคยหวังและเตรียมตัวไว้ 

หรือเก็งกำาไรหุ้นอย่างฮึกเหิมได้มาก-เสียมาก หรือปรับจากเล่น

หุ้นเก็งกำาไรอย่างเดียวเกิดสว่างวาบในหัวว่าไม่คุ้มพลิกเป็นแบ่ง

ลงทุนระยะยาว หรือศึกษาศาสตร์ใหม่ๆ หรือเริ่มธุรกิจบันเทิง 

หรือเอามรดกของบ้านมาปัดฝุ่นให้ทันสมัยเพื่อขาย หรือได้

โรงงานใหม่แบบไม่น่าทำาได้ทำาให้มีความหวังในชีวิต หรือลูกทัวร์

กลับมาให้หาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือได้เป็นเอเยนต์สินค้าใหม่เพิ่ม

ขึ้น หรือดูหนังซีรีส์อย่างหนักได้คิดว่าต้องลดลงบ้าง หรือบางคน

อ่านนิยายเป็นเล่มพลิกมาอ่านจากสมาร์ทโฟน หรือบางคนกลับ

ไปหาความบันเทิงดูหนังฟังเพลงย้อนยุค ฯลฯ

6.ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา-วาสนา และ สำาคัญคือฝีมือ

ของพวกท่านแต่ละคน

แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรเรื่อง ความรัก หรือ คนรัก หรือ ลูก

หลาน หรือการ ทำาอะไรใหม่ๆ ก็ขอให้มีความหวังว่า แม้จะยุ่ง

ยากก่อน แต่พวกท่านสามารถรับมือได้ เพราะคุณสมบัติที่โดด

เด่นสุดของพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรคือเป็นนักบริหารจัด

การชั่นเยี่ยม

ขอเพียงแต่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่-ไม่ดื้อรั้น-เข้าใจ

ความแตกต่างของทางชีวิตคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่ต้อง

ดำาเนินไปในทางชีวิตของพวกเขาเอง ไม่ใช่มีชีวิตดั่งที่พวกท่าน

ต้องการ ผลก็น่าจะออกมาดีในที่สุด.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

บะหมี่เป็ดย่าง ‘สิทธิ์โภชนา’

ร้านอร่อย ใกล้แยกวัดดวงแข



พร้อมกับการออกมาบอกในทำานองว่า “พี่ป้อม” ไม่มีอะไรที่มัว

หมอง 

ส่อเค้าไม่แตะให้ระคายผิวพี่ใหญ่ในศึกซักฟอก กลาย

เป็นภาพ “ตัดบัวแต่เหลือใย” จนถูกเด็กพรรคส้มแซะกลับ

เรื่องตรรกะทางการเมือง และท้าเรื่องข้อมูลอินไซด์ในความ

ผิดพลาดของรัฐบาลที่เคยร่วมงานมาก่อน

ดูทรงแล้ว การที่พรรคเศรษฐกิจไทยจะย้ายไปเป็นฝ่าย

ค้านแบบเนื้อเดียวกันคงไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะพรรคคงต้อง

พิสูจน์ให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่า การกระทำาสำาคัญกว่าคำา

พูด

 โดยในวันที่ 19-22 ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันชี้ชะตาของ

รัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 151 ทั้ง 11 คน จะเป็นวันพิสูจน์ว่า พรรคเศรษฐกิจ

ไทยทำาได้ตามอย่างที่พูดไว้หรือไม่ 

แต่คาดการณ์ว่าจากการออกตัวของ ร.อ.ธรรมนัสมา

ขนาดนี้แล้ว ย่อมมีแรงหนุนจากพรรคฝ่ายค้านใหญ่อย่างเพื่อ

ไทยอยู่แล้ว และตัวชี้วัดที่จะตอกย้ำาความเป็นพวกเดียวกันคือ 

คนของพรรคได้ขึ้นบัญชีผู้อภิปรายในวันซักฟอก ซึ่งน่าจะเคาะ

ในการประชุมฝ่ายค้านที่กำาลังจะมาถึง

 ซึ่งคงต้อง “โฟกัส” ว่าจะเป็นการอภิปรายแบบ “เอา

คืน” กลุ่มที่เป็นฝ่ายแค้นในรัฐบาลด้วยกันมา หรือ “เล่นใหญ่” 

จัดหนัก “3 ป.” เป็นการการันตีความเป็นพวกเดียวกันให้หาย

คาใจ

แต่ถึงอย่างไร สิ่งที่สะท้อนจากลำาปางโมเดล ทำาให้เห็น

ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรค ในช่วงสมัยสุดท้ายก่อนการ

เลือกตั้งในครั้งหน้า คงดิ้นกันไม่หยุดและต้องหาเซฟโซนให้ตัว

เอง 

โดยดูต้นทุนของพรรคและฐานที่มั่นในการเลือกตั้ง ว่า

อยู่ข้างไหนแล้วจะมีแต้มต่อ พร้อมออกตัวให้ชัดก่อนตกขบวน 

และต้องไปรอลุ้นเอาวันข้างหน้า

แต่การขยับตัวที่เกิดขึ้นยังเป็นแค่ยกแรกทางการ

เมือง อาจยังต้องรอดูว่าแต่ละฝ่ายจะมียุทธวิธีในการ       

ต่อสู้กันอย่างไร เพราะการเมืองช่วงท้ายรัฐบาลเป็นเรื่อง

ที่ต้องดูกันวันต่อวัน และจับตาแบบห้ามกะพริบกันเลย               

ทีเดียว. 

สภาผู้แทนราษฎร กำาลังจะรูดม่านเปิดเวทีให้

ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ “3 ป. 8 รมต.” ภายใต้

ยุทธการ  “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” ระหว่างวันที่ 19-

22 ก.ค. และนัดลงมติวันที่ 23 ก.ค.  โดยครั้งนี้ถือเป็น

การทำาศึกซักฟอกครั้งสุดท้ายในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

โดยวางขุนพลไว้ทั้งหมด 26 คน และแน่นอน

นำาโดย  “หมอชลน่าน ศรีแก้ว” ส.ส.น่าน และหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย  ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภา ซึ่งคง                                                                   

ต้องจับตา “ประเสริฐ  จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราช 

สีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เพราะต้องบอก

ว่าการอภิปรายแต่ละครั้งที่ผ่านมา เขาคนนี้มีหมัด  

เด็ด!!

แต่ไม่ว่าเนื้อหาอภิปรายจะดีเพียงใด มีใบเสร็จ

มัดตัวรัฐมนตรีแน่นหนาหรือไม่ ปลายทางของเรื่องขึ้น

อยู่กับเสียงในสภา พูดกันง่ายๆ พวกใครก็พวกมัน พวก

ไหนเยอะกว่า พวกนั้นชนะ จึงมีการมองข้ามช็อตไปยัง

เสถียรภาพรัฐบาลในสภาแล้วว่า ตอนนี้มีจำานวนมืออยู่

เท่าไหร่

ตามกติกาเกณฑ์รัฐมนตรีจะรอดได้ต้องอาศัย

เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันยอด

รวม ส.ส. คือ 477 คน ดังนั้น หากรัฐมนตรีคนใดได้

เสียงไม่ถึง 239 เสียง จะต้องพ้นจากบัลลังก์ตั่งทอง

ทันที

ทว่า ฝ่ายค้านมีเสียงทั้งสิ้น 208 เสียง ยังไม่หัก

พวกงูเห่าของเพื่อไทยและก้าวไกลหน้าเดิมๆ และงวด

นี้จะมี “พรรคเศรษฐกิจใหม่” ของ “ธรรมนัส พรหม

เผ่า” อีก 16 เสียง เท่ากับมีเสียงยอดรวมเพียงแค่  

224 เท่านั้น และต่อให้บวกกับพวกสวิงโหวตกเฬวราก

อีก 10 เสียง ก็ยังได้แค่ 234 เสียง ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ

ทำาให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหลุดจากตำาแหน่ง

ที่สำ�คัญ แว่วว่�จะมีงูเห่�ตัวใหม่โผล่แสดงตนใน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
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12 ในประเทศ

มื่อชายและหญิงได้ยินยอมพร้อมใจที่จะร่วมชีวิตกัน            

ต่อมาชายและหญิงได้ทำาการสมรส โดยจดทะเบียนสมรสถือได้ว่า

เป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมต้องก่อให้เกิดสิทธิ

หน้าที่ต่อกัน และสิทธิประการหนึ่งก็คือ สิทธิในทรัพย์สินระหว่างที่เป็น

สามีภรรยากัน ซึ่งตามกฎหมายก็ได้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเป็น 

2 ประเภท คือ

1.สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่ชายหรือหญิงต่างฝ่ายต่างมีกรรมสิทธิ์

โดยเฉพาะของฝ่ายนั้น ดังนั้น สินส่วนตัว ตามกฎหมายจึงแบ่งได้ 4 

ประการ คือ

1.1 ทรัพย์สินท่ีชายหรือหญิงมีอยู่ก่อนท่ีสมรสกัน  เช่น ก่อนทำาการ

สมรสชายมีเงินฝาก 1 ล้านบาท หรือบิดามารดาของหญิงได้โอนท่ีดินแปลงหน่ึง

ให้แก่หญิงก่อนท่ีจะทำาการสมรสกัน ดังน้ันเงินฝาก 1 ล้านบาทของชาย และ

ท่ีดินของหญิงถือได้ว่าเป็น สินส่วนตัวของฝ่ายน้ัน

1.2 ทรัพย์สินท่ีเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

กายตามควรแก่ฐานะ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจำาเป็นในการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพของชายหรือหญิง เช่น ชายหรือหญิงมีเส้ือผ้าหรือแหวนเพชรของ

แต่ละคน แม้แต่ชายซ้ือแหวนเพชรให้แก่หญิงในระหว่างสมรสก็ตาม ก็ถือว่า

เป็นเครื่องประดับกายของหญิง ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของหญิง แต่ต้องตามควร

แก่ฐานะนะครับ หากเกินควรแก่ฐานะ ทรัพย์สินเหล่าน้ันจะไม่เป็นสินส่วนตัว 

แต่จะเป็นสินสมรส หรือถ้าสามีเป็นหมอไปซ้ือเครื่องมือแพทย์มาในระหว่าง

สมรส แม้นำาเงินท่ีเป็นสินสมรสไปซ้ือก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับ อย่างง...

1.3 ทรัพย์สินที่ชายหรือหญิงได้รับมรดกหรือการให้ โดยเสน่หา

ในระหว่างสมรส เช่น มารดาของหญิงให้แหวนเพชรแก่หญิงในระหว่าง

สมรส หรือชายรับโอนมรดกที่ดินมาในระหว่างสมรส ถือว่าทรัพย์สินที่ได้

มานั้นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นๆ

1.4 ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น เช่น ถ้าชายได้ทำาการหมั้นกับหญิง

และได้สวมแหวนหมั้นให้แก่หญิง แหวนหมั้นวงนั้นก็ถือว่าเป็นสินส่วน

ตัวของหญิง

2.สินสมรส คือ ทรัพย์สินท่ีชายหรือหญิงต่างทำามาหาได้ร่วมกันใน

ระหว่างเป็นสามีภรรยากัน ตามกฎหมายจึงแบ่งได้ 3 ประการ คือ

2.1 ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส คือ ไม่ว่าจะเป็น

แก้ว แหวน เงิน ทอง ที่ดิน แม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้หามาหรือทำามา

หาได้มา ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นสินสมรสทั้งสิ้น

2.2 ทรัพย์สินท่ีคู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส โดยพินัยกรรมหรือ

หนังสือระบุว่ายกให้ เช่น ในระหว่างสมรสถ้ามารดาของภรรยาถึงแก่ความ

ตาย และได้ทำาพินัยกรรมยกท่ีดินแปลงหน่ึงให้ภรรยาโดยระบุว่า ให้เป็นสิน

สมรส ท่ีดินแปลงดังกล่าวก็เป็นสินสมรส แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรส ก็

ถือว่าท่ีดินแปลงน้ันเป็นสินส่วนตัวของภรรยา

2.3 ทรัพย์สินท่ีเป็นดอกผลของสินส่วนตัว ก็คือ  มีดอกผลธรรมดา 

กับดอกผลนิตินัย ดอกผลธรรมดา คือ  ดอกผลท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ เป็นทรัพย์ท่ีงอกเงยข้ึนตามธรรมดาจากตัวทรัพย์ เช่น ก่อน

สมรสกันภรรยามีสวนส้ม ปลูกต้นส้มอยู่หลายไร่ ต้นส้มตกผลมา และเด็ด

ผลส้มมาจากต้นแล้ว ผลส้มท่ีเด็ดมาถือว่าเป็นสินสมรส แต่ต้นส้มท่ีปลูกอยู่

ก็ยังเป็นสินส่วนตัวของภรรยา

ดอกผลนิตินัย คือ ต้องเป็นทรัพย์หรือประโยชน์ เช่น  ก่อนสมรส

สามีมีเงินฝากท่ีธนาคาร 1 ล้านบาท พอหลังสมรสธนาคารให้ดอกเบ้ีย 

40,000 บาท ดอกเบ้ียท่ีธนาคารให้มาน้ันถือว่าเป็นดอกผลนิตินัย จึงตกเป็น

สินสมรส แต่เงินต้น 1 ล้านบาทน้ันเป็นสินส่วนตัวของสามีอยู่เหมือนเดิม

ยังไม่จบเรื่องสินสมรส ถ้าหากเป็นกรณีสงสัยว่าทรัพย์สินใดจะ

เป็นสินสมรสหรือไม่ กฎหมายยังให้ข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

ทั้งสิ้น ก็คือว่า หากสามีภรรยาคู่ใดเป็นอันต้องหย่าขาดจากกัน นอกจาก

กฎหมายได้แบ่งสินส่วนตัวสินสมรสให้แล้ว หากเป็นที่สงสัยหรือมีข้อโต้

แย้งกันว่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว

กันแน่ กฎหมายเขาก็ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส ฉะนั้นจึง

ไม่ต้องกังวลว่าเวลาหย่าขาดจากกันจะแบ่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัว  เพราะ

กฎหมายเขาระบุไว้ชัดแจ้งแล้ว แต่ทางที่ดีอย่าเลิกกันดีกว่า เพราะ

เสียดายเวลาที่อยู่ร่วมกัน.

ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

‘เด็ดหัว สอยนั่งร้าน’

ก�รลงมติครั้งนี้ด้วย ต้องรอดูกันต่อไป

เมื่อเกมในสภาล้มเหลว ฝ่ายค้านก็ต้องงัดคอนเซปต์

เก่าออกมาใช้ คือหวังจุดกระแสภายนอก ดึงมวลชนเป็นพวก 

แต่ที่ผ่านๆ มาก็ไม่ประสบความสำาเร็จ ส่วนผลครั้งนี้ก็น่าจะ

เหมือนเดิม เพราะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีหัวเรือคอยนำาเคลื่อนไหว 

ก็จะกลายเป็นเพียงกระแสวูบวาบ แป๊บเดียวก็จางหาย รัฐบาล

ได้อยู่ต่อไป

แต่ก็อย่าได้ประมาท แม้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ล้มรัฐบาล

ไม่ได้ แต่อาจสามารถทำาให้ประชาชนรับรู้รับทราบถึงความ

ไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลในการบริหารประเทศได้เช่น

กัน และต้องยอมรับจุดแข็งของฝ่ายค้าน ในเรื่องการสื่อสาร

ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความไวดุจดังปีศาจ เหมือนไฟ     

ลามทุ่ง

เพียงแค่ตัดคลิปสั้นๆ ย่อยข้อมูลให้ดีว่าฝ่ายค้านพูด

อย่างไร รัฐมนตรีตอบกลับอย่างไร ปล่อยลงเฟซบุ๊ก  ทวิต

เตอร์ เพียงไม่กี่นาทีเรื่องก็จะถึงหูชาวบ้าน จึงไม่แปลกที่ “เพื่อ

ไทย” จะทำาโปสเตอร์ราวกับเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์ โหนกระ

แสหนังกลางแปลงที่กำาลังโด่งดังในตอนนี้ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ เพื่อให้คนหนุ่มสาววัยทำางาน เยาวชน นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ได้สนใจการเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบ

สุดท้ายนี้

ล่าสุด ยังเห็นปล่อย “ทีเซอร์” สุดเร้าใจ พร้อมกับใช้

คำาบรรยายสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมผู้ฟังไม่หยุด ทั้ง “ยากจน,  

ปล้นภาษีไปบำาเรอตัวเอง, เผด็จการ 8 ปี, สูบเลือดประชาชน” 

บลาๆๆๆๆ      

ถือเป็นยุทธวิธีเรียกร้องความสนใจได้ดีทีเดียว เพราะจะ

ทำาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ได้มีข้อมูลเพื่อใช้สำาหรับ

ตัดสินใจว่าจะไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ และพรรคร่วมรัฐบาล ให้

ได้บริหารประเทศในคราวถัดไปหรือไม่.

  

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) เร่ิมขยับปรับบทบาททางการ

เมืองในหลายๆ ส่วน หลังพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อมเขต 4  จังหวัด

ลำาปางที่ผ่านมา โดยการแสดงท่าทีล่าสุดของ 2  ส.ส.พรรค

เศรษฐกิจไทย คือ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร ที่ได้ลาออกจากคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เป็นจุด

แรกที่ส่งสัญญาณว่า พรรคเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการปรับท่าที

แล้ว ไม่ได้อยู่แบบครึ่งๆ กลางๆ หรือแบบไม่ชัดเจนอีกแล้ว  

ตอกย้ำาด้วยการที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ออกมาประกาศว่า จะขอไป

กราบลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประวิตร  วงษ์

สุวรรณ เพราะถือว่า พล.อ.ประวิตรเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ 

วน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวต่อว่า ปัญหาจาก

วิกฤตความไม่สงบในกลุ่มประเทศอินโดจีนนั้น สหรัฐฯ 

เคยประเมินว่าเมืองไทยจะล้มตามทฤษฎีโดมิโน เพื่อน

ผมก็เชื่อทฤษฎีนี้ว่าไทยต้องล้มเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เมื่อดูผล

การเลือกตั้งพรรคสังคมนิยมได้คะแนนต่ำา ผมได้รับเชิญจาก 

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ จัดรายการให้ผมไปพูดที่

วัดไทยในสหรัฐฯ ทำาไมเมืองไทยไม่ล้มตามทฤษฎีโดมิโน เพราะ

เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยรับไม่ได้ถ้าจะ

ให้มีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำาให้

ไทยอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ วันนี้เรายังเผชิญกับวิกฤต มีการ

พัฒนาบ้านเมืองด้วยระบบเสรี ทำาให้มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง 

เกิดความเหลื่อมล้ำาในสังคมอย่างชัดเจน เราเหนือกว่าเขามาก 

สิ่งเหล่านี้เราประมาทไม่ได้ คิดแต่ว่าเพื่อนไล่ตามไม่ทันแล้ว 

เศรษฐกิจเติบโต ประชากรเพิ่มจำานวนมากขึ้น 

 “ถ้าย้อนเวลากลับไปสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่

นั้น ประชากรไทย พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์มีจำานวนใกล้เคียง

กัน หน้าตาคนไทยก็ใกล้เคียงกับคนฟิลิปปินส์ แต่วันนี้คนไทย

หน้าตาไปทางฮ่องกง จีน ไต้หวัน เหตุการณ์ในวันนี้เปลี่ยน ปี

ที่ผ่านมาอัตราการเกิดน้อยกว่าคนที่เสียชีวิต ดังนั้นต้องเปลี่ยน

นโยบาย ผมมีโอกาสได้เล่าเรียนเพราะพ่อผมเป็นครู ผมเกิด

ปี ๒๔๘๑ ตอนนั้นใช้ชื่อประเทศสยาม เกิดได้ปีเดียวก็เปลี่ยน

ชื่อสยามเป็นประเทศไทย ผมเข้ามาเรียนกรุงเทพฯ มาอยู่ที่วัด

เพราะรายจ่ายไม่พอ พ่อแม่มีลูก ๙ คน ทุกคนเรียนหนังสือ

หมด น้องผมสอบได้เป็นที่ ๑ ของจังหวัด ผมนั่งเรือข้ามฟาก

มาเรียนหนังสือ ๕๐ สตางค์ น้องผมเรียนจุฬาฯ นั่งรถเมล์สาย

จุฬาฯ-สำาเหร่ไปเรียนหนังสือวันละบาท น้องผู้หญิง ๓ คนอยู่

วัดไม่ได้ก็ต้องใช้จ่ายอย่างอดออม ผมต้องทำางานเลี้ยงตัวเอง 

ผมพอมีฝีมือวาดรูป รับจ้างเขียนป้ายเล็กๆ ห้ามเข้า โอกาสอย่าง

น้ีมองจากความเป็นจริง สมัยก่อนมหาวิทยาลัยมีไม่ก่ีแห่ง จุฬาลง

กรณ์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนท่ีอยู่ต่างจังหวัดอย่าง

ภาคใต้บางคร้ังเรียนแค่ ม.๗ ม.๘ เพราะถ้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็

ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือไปเรียนท่ีสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ การได้เรียนหนังสือจึงเป็นการสร้างโอกาสท่ีดี

นโยบายปฏิรูปการศึกษาปี ๒๕๔๒ มีผลจนถึงทุกวันนี้ การที่

เราให้เด็กได้มีโอกาสกู้ยืมเงิน กยศ.เพื่อใช้เรียนจนจบการศึกษา เรา

มีคุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รมต.คลัง ไม่หวงเงินที่จะนำามาใช้

กู้ยืม ทำาให้นโยบาย กยศ.เกิดขึ้นในปี ๒๕๓๘ เด็กได้เรียนหนังสือ

เกือบแสนคนจากการกู้เงินมาเรียน สมัยนายกรัฐมนตรีบรรหาร 

ศิลปอาชา ลดจำานวนเด็กเหลือ ๓,๐๐๐ คน มีเงินหมุนเวียน กยศ.

จำานวน ๖ ล้านล้านบาท เป็นการกระจายโอกาสให้เด็กได้เรียน

หนังสือ ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เด็กที่มีพ่อแม่ยากจนก็เรียนหนังสือไม่ได้ 

เป็นการลดช่องว่างทางด้านการศึกษา การสร้างคุณภาพการศึกษา

เป็นเรื่องสำาคัญมาก พ่อแม่บางคนให้ลูกออกจาก รร.สาธิตเพื่อส่ง

เรียน รร.นานาชาติ เพื่อคุณภาพทางการศึกษา ถ้าเป็นลูกชาวบ้าน

ใครจะทำาอย่างนี้ ได้ การลดช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กนั้น  

ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลทางด้านการ

ศึกษา ท่านอยากทำาให้เด็กในหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทได้เข้าเรียน 

รร.อนุบาล มีการถกเถียงกันใน ครม.ว่าคุณภาพไม่เหมือนกัน ผมได้

หยิบหนังสือ กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว มาตั้งไว้บนโต๊ะ ตอน

นั้น พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่านี่คือสิ่งที่

รัฐบาลอยากเห็น สมัยก่อนนั้น รร.อนุบาลจะมีแต่ลูกข้าราชการ ลูก

นักธุรกิจที่มีโอกาสได้เรียน แต่ลูกชาวบ้านไม่มีโอกาส

เมื่อเปรียบเทียบเด็กที่เข้าเรียน ป.๑ ผ่านการเรียนอนุบาลมา

แล้วจะอ่านภาษาอังกฤษได้ดี ในขณะที่เด็กในหมู่บ้านอ่านไม่ออก

เขียนหนังสือไม่ได้ มีการแก้ไขในเรื่องความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา 

ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้น นักการเมืองก็ต้องยอมรับด้วยว่าการศึกษาของไทยมีปัญหา เรา

แพ้ชาติอื่นทั้งมาเลเซีย เวียดนาม เรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่อง

ที่เราต้องแก้ไข ก้าวให้ทันโลกและมองโลกอย่างเป็นจริง สายวิชา

แพทย์ นายแพทย์ไทยเก่งที่สุด เภสัชกรผลิตวัคซีนรู้เท่าทันโรคอุบัติ

ใหม่ที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้ผู้ผลิตวัคซีนมาขายเราเป็นมหาเศรษฐี เรา

ต้องคิดเรื่องนี้ด้วย การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำาคัญ 

สมัยที่ผมเป็น รมต. เด็กชั้นประถม ๑-๔ ได้ดื่มนมฟรี  กว่า

จะผลักดันเรื่องนี้ ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องโภชนาการเป็นสิ่งสำาคัญ

มาก เด็กบ้านนอกไม่ได้รับโอกาส หมดโอกาสที่จะได้ดื่มนม เมื่อ

หมดนมแม่แล้วผมก็หมด ไม่ได้ดื่มนมอีก  การที่นักกีฬาหญิง

วอลเลย์บอลไทยสู้กับประเทศบราซิล  สหรัฐฯ ได้นั้น คุณหญิง 

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  กล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายให้

นักเรียนดื่มนมโรงเรียน ในช่วงที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายก

รัฐมนตรี มีนโยบายให้เด็กได้ดื่มนมโรงเรียนฟรี ๙ ปี หลังจากนั้น

เปลี่ยนรัฐบาลก็ให้หานมกิมเอง เรื่องนมเปลี่ยน สรีระของเด็กก็

เปลี่ยนแปลง สมัยที่ให้เด็กดื่มนมฟรี กระโปรงเด็กที่คุรุสภาผลิต

จำาหน่ายเบอร์ ๑ ขายไม่ออก เพราะเด็กรูปร่างใหญ่ขึ้น 

ประชาธิปไตยในรอบ ๙๐ ปีมีการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก

หลายเรื่อง แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าวิกฤตความม่ันคงของประเทศมี

ปัญหา ผมเป็น รมต.กลาโหมเป็นเวลา ๓ ปี  ขณะน้ันเกิดสงคราม

ในประเทศติมอร์ตะวันออก ก็ได้ปฏิบัติตามคำาขอร้องของเลขาธิการ

สหประชาชาติ ก็ต้องขอชื่นชม ในรอบ ๙๐ ปีน้ันเราเป็นประเทศท่ี

เปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พ่อแม่เป็นอินเดียมีลูกชาย

เป็นประธานศาลฎีกา มีลูกเป็นองคมนตรี พ่อแม่มาจากเมืองจีน 

ลูกชายเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทยให้โอกาส

ขณะเดียวกันบ้านเมืองเราเปิดกว้างอย่างเสรี อย่างที่เรียก

ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา คิดว่ารวยแค่ไหนทำาหลุมศพ ๒๐๐ ไร่ 

๓๐๐ ไร่ ขอให้ระมัดระวังด้วย ถ้าอยู่อย่างประมาณตน ไม่ให้เกิด

ความเหลื่อมล้ำาในสังคมก็อยู่กันได้  แต่ถ้าทำามากจนเกินไปอย่าง

ที่เรียกว่าตำาตาคน จนรับกันไม่ได้ เป็นโจทย์ที่เราต้องควบคุมอย่า

ปล่อยให้มีการฉวยโอกาสมากจนเกินไป รวมถึงการคิดคำานวณภาษี

ดูจะไม่ง่ายนักก็ต้องคำานึงถึงความเป็นธรรม

ถ้ามองประชาธิปไตยเมืองไทยมีท้ังมุมบวกและมุมลบ  การ

เปล่ียนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ มีการเลือกต้ังในคร้ังแรก

จนถึงการเลือกต้ังชุดปัจจุบันมีสภาชุดท่ี ๒๕  จริงๆ แล้วมีการเลือก

ต้ังมากกว่าน้ี มีคณะปฏิวัติ ช่วงแรกท่ีผมเข้าสภาเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน 

มี ดร.เพียง ๒ คนจาก ส.ส.ในสภา ๒๑๙ คน ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว 

ณ ลำาพูน อดีต ส.ส.ลำาปาง ๓ สมัย, ดร.เสก วงศ์ทองเหลือง พรรค

ประชาธิปัตย์ ส.ส.ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นครู ทนายความ วิศวกร ผม

สมัครเป็นผู้แทนสมัยแรก ในขณะท่ีเพื่อนๆ เป็นผู้พิพากษา  อัยการ ครู

เจาะกลางใจ ‘๙๐ ปีรัฐสภา การเดินทางและความหวัง’

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาวัย ๘๔ ‘ใบมีดโกนอาบน้ำาผึ้ง’

เ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ช

ลำาปางโมเดล

ท่ีสอนหนังสือผมยังพูดเลยว่าชวนคิดส้ัน เพราะไม่มีอนาคต สมัยน้ัน

เป็นช่วงจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ หลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ 

บุณยัษฐิติ) ผมให้อาจารย์เขียนรับรองว่าผมสนใจการเมือง

การเริ่มต้นทางการเมืองมีกระบวนการวิธีการ เรื่องเลว

ร้ายสุดในสมัยนั้นคือการเลี้ยงเหล้าวงการนักเลง มีการปราศรัย

หาเสียงกันช่วงกลางคืน มีการท้ากันให้ปาหัวนายชวน แต่

บังเอิญไปถูกหัวนายเชยที่เป็นญาติกัน ในยุคแรกๆ ไม่มีการซื้อ

เสียง อย่างมากก็แค่การเลี้ยงเหล้า มีการท้าทายว่ามึงไปขอนาย

ชวนสิ ผมไม่ให้ ผมเสียคะแนนจากคนกินเหล้า แต่ภรรยาคน

กินเหล้าเลือกผมทุกคน แต่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องธุรกิจการเมือง

พัฒนาจนน่าเป็นห่วง เช่นนี้ การทุจริตโกงกินตามมาอย่างไร

ในระบบรัฐสภา สภาจะต้องทำาบ้านเมืองให้สุจริต ประเทศชาติ

จะได้เจริญรุ่งเรือง  เพื่อบ้านเมืองสุจริต การของบประมาณ 

๒๐ ล้านบาทรณรงค์ให้มา ๑๐ ล้านบาท ขอย้ำาว่าเรื่องสุจริต

ให้เด็กฟัง  ผมก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน ครูสอนเป็นประจำาว่า

อย่าดูดาย ฝนตกสนามเปียกรถจักรยานเปียก ครูพูดว่าพวกเธอ

ดูดาย อะไรทำาได้ก็ควรจะทำา ถ้าเป็นเรื่องคนไม่สุจริตต้องใช้

ความมีวินัย ถ้า ๙๐ ปีแล้วยังไม่มีวินัยก็จะเกิดเป็นปัญหาร้อย

แปด ประเทศไทยเคยทำาสถิติเป็นอุบัติเหตุสูงที่สุดติดอันดับโลก 

บางปีเป็นที่ ๒ รองจากประเทศนามิเบีย (อยู่ในแอฟริกาใต้) 

ในช่วง ๙๐ ปีที่ผ่านมา ผมมองว่ามียุคที่เป็นวิกฤตของ

นักการเมือง มีรัฐมนตรีติดคุกมากตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา 

เพราะเป็นช่วงที่มีความเชื่อเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่

เชื่อหลักนิติธรรม รวมทั้งไม่เชื่อในเรื่องการปกครองด้วยหลัก

คุณธรรม ดังนั้นผมมองว่าในอีก ๑๐ ปีที่รัฐสภาไทยจะมีอายุครบ 

๑๐๐ ปี ไม่อยากให้สถิติรัฐมนตรีนักการเมืองติดคุกถูกทุบสถิติ 

เพราะที่ผ่านมามีรัฐมนตรีติดคุก ๔๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง เป็นไปได้

อย่างไร แต่ก็เป็นไปแล้ว สำาหรับวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ซื่อสัตย์สุจริต สภาไม่อยากดูดาย เราต้อง

ช่วยกันสร้างคนดีแม้เพียง ๕ คนก็ยังดี เพราะวันหนึ่งข้างหน้า

เขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน, กำานัน, อบต., นายก อบจ., ส.ส., รมต.,  

นายกรัฐมนตรี มีอำานาจ มีบทบาทหน้าที่” 

ประธานรัฐสภากล่าวถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม 

วัฒนชัย องคมนตรี หยิบยกพระราชดำารัสของพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี ๙ ทรงย้ำาเสมอในการสร้างเด็กดี ปัญหาเกิดจากคน เมื่อ

คร้ังพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เนติบัณฑิตรุ่นท่ี ๑ เมื่อ 

กม.ของเราดีอยู่แล้ว ก็ต้องพ่ึงพาต้องการนัก กม.ดีแท้คือดีกว่า 

เรื่องคุณภาพคนจึงเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง วินัยจะลด

อุบัติเหตุ ขณะเดียวกันเหตุแห่งความช่ัวร้ายของบ้านเมือง เราทุก

คนต้องมีส่วนร่วมในการทำาโครงการบ้านเมืองสุจริตท่ีสภาทำาอยู่

น้ัน เพราะไม่อยากดูดาย น่าจะมีผลได้บ้าง. 
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13สิ่งแวดล้อม

4

สิ่งแวดล้อมสู่สังคม ให้ประชาชนมีสิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลอย่าง

สะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งกำาหนด

ให้ อปท.มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

การออกใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอนในอนุญาตประกอบกิจการตาม

กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข 

เลขาธิการ EnLaw บอกว่ากฎหมาย PRTR คือการใช้สิทธิ์

ประชาธิปไตยทางตรงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และ

การเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลมลพิษเพื่อมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง

สิทธิ์ สุขภาพ ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง”

ด้าน ธารา บัวคำาศรี กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า ทั้ง 3 

องค์กรทำางานเก็บข้อมูลมลพิษอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนมา

ถึงการผลักด้านร่างกฎหมาย PRTR ตั้งแต่กว่า 30 ปีที่แล้วไทยใช้

ทรัพยากรมากเกินกว่าศักยภาพที่พื้นที่ประเทศไทยรองรับได้ สะท้อน

ความไม่ยั่งยืนของระบบการผลิตและการบริโภคของสังคมไทย ส่ง

ผลให้มลพิษลุกลามมากขึ้น ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ผู้ใช้หนี้นิเวศคือ

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษอุตสาหกรรม  

อีกประการสำาคัญไทยไม่มีการควบคุมสารเคมีก่อมะเร็งและใช้

อย่างต่อเนื่องทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม การนำาเข้าสารเคมีสารก่อ

มะเร็งมากกว่า 10 ล้านตันต่อปี กฎหมาย PRTR ตอบโจทย์ปัญหา 

“ตอนนี้ ไทยกำาลังกลายเป็นอาณานิคมขยะโลกจากกระบวนการ

รีไซเคิลมีความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจากมลพิษกว่า 9% 

ซึ่งยังไม่รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม PRTR จะเป็นฐานข้อมูลที่ทำาให้มีพลัง

จัดให้มีการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะช่วย

ลดหายนภัยจากการรั่วไหลของสารพิษร้ายแรงของโรงงานที่จะเกิด

ขึ้น” ธารากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันกว่า 50 ประเทศทั่วโลกออก

กฎหมายและนำาเอา PRTR ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ของ PRTR เป็น

ที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานรัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ใน

การเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำาหนด

แนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ติดตามตรวจสอบการ

บังคับใช้กฎหมาย การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน การลดใช้สารเคมีเป็น

พิษในกระบวนการผลิตและการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงาน 

หากร่าง กม.ฉบับนี้ ได้รับการรับรองจากรัฐสภา ขั้นตอนต่อไป

จะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการสนับสนุบร่าง พ.ร.บ.ปล่อยสารพิษฯ 

ที่จะเป็นทางออกลดความเสี่ยงความรุนแรงอุบัติภัย ลดปัญหาการปน

เปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมต่อไป.

ภาพ :Tadchakorn Kitchaiphon/Greenpeace

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นี้หน่วยงานรัฐทุกกระทรวงสามารถนำาไปใช้กำาหนดแนวทางวางแผน

ป้องกันบรรทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหามลพิษ ขณะที่ภาคเอกชน

จะใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและการจัดเก็บสารเคมีอย่าง

ไม่ถูกต้อง ช่วยลดต้นทุนการจัดการสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ อีกทั้งป้องกันภัยพิบัติฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ผู้อำานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศได้กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟ

ไหม้ โรงงานหมิงตี้ ถ้าไทยมีกฎหมาย PRTR ก่อนหน้านี้ จะไม่เกิด

เหตุระเบิดรุนแรงแน่นอน รวมถึงอุบัติภัยเคมีไฟไหม้ราชบุรี และอีก

หลายกรณีจะไม่รุนแรง ส่งผลกระทบวงกว้าง รวมถึงปัญหาสุขภาพ

อนามัยของคนในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง มาจากต้นเหตุ

อะไร มูลนิธิเคยสำารวจความคิดเห็นโรงงานอุตสาหกรรม 300 แห่ง

ในระยอง กว่า 80% สนับสนุนให้ไทยมีกฎหมาย PRTR และบังคับใช้ 

ไม่ใช่ระบบสมัครใจด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นใช้กฎหมาย PRTR 

ทำาให้ท้องฟ้า แม่น้ำาสะอาด ทะเลปลอดภัย แต่ประเทศไทยผลักดัน

เรื่อง PRTR มานาน ยังไม่เกิดผล รัฐบาลไม่เห็นความสำาคัญของการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่มีความหวังจากนี้ประเทศไทยจะดีขึ้น

สุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 

กฎหมาย PRTR มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นของหน่วยงาน

รัฐ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จนเกิดร่างกฎหมาย PRTR ภาคประชาชน 

กลไกของกฎหมายนี้มุ่งตรวจสอบมลพิษร้ายแรง อาทิ เป็นสารก่อ

มะเร็ง สารที่มีพิษเรื้อรัง ตะกั่ว แคดเมียม รวมถึงตรวจสอบปริมาณ

การปล่อยผ่านการออกกฎหมายลูก จะมีคณะกรรมการการปล่อย

และเคลื่อนย้ายสารมลพิษออกแบบให้มีสัดส่วนจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก

กระทรวงต่างๆ ผู้แทนกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้

แทนองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักวิชาการ ผู้

เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ภาคประชาสังคม รวม 12 คน

“สาระสำาคัญกำาหนดให้ผู้ผลิต ครอบครองสารมลพิษ จัดทำา

รายงานข้อมูลและปริมาณการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ

ต่อกรมควบคุมมลพิษ หากผู้ประกอบการเบี้ยวไม่รายงาน มีโทษทาง

ปกครอง หน่วยงานรัฐบังคับปรับ ปรับเป็นรายวัน ทวีคูณตามระยะ

เวลาที่ละเลยไม่รายงาน หรือหากรายงานข้อมูลเป็นเท็จมีโทษทาง

อาญาทั้งจำาทั้งปรับ” สุรชัยย้ำา

ร่าง กม. PRTR ยังกำาหนดให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประเมินการปล่อยสารมลพิษ ชนิดซึ่งไม่มีแหล่งกำาเนิด

แน่นอน ซึ่งไม่ใช่โรงงาน จัดส่งข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทุกปี ใน

กฎหมายกำาหนดให้กรมมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษสู่

ปตท.สผ.-ทช.จับมือเปิดศูนย์เรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำา

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง (ทช.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เปิด

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านพะเนิน 

จังหวัดเพชรบุรี และ “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำา

เศรษฐกิจ” กลุ่มบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่ง

เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำาควบคู่ไปกับการทำาประมง

เชิงอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำาบ้านปลาและแนวเขต

อนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำาตามแนวชายฝั่ง 

และร่วมกันปล่อยลูกปูม้าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับ

ท้องทะเล

ปตท.สผ.เริ่มดำาเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพาะ

ฟักสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร

ทางทะเลและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งตาม

แนวทาง “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โดยมีเป้าหมาย

จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ จำานวน 19 ศูนย์ ใน 17 จังหวัด

รอบอ่าวไทย ภายในปี 2573 ปัจจุบันสามารถจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ฯ ไปแล้ว 11 ศูนย์ รอบอ่าวไทย เช่น สงขลา ปัตตานี 

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

สมุทรสงคราม ระยอง และชุมพร สามารถเพาะฟักลูกปูและ

พันธุ์สัตว์น้ำาปล่อยคืนสู่ทะเลได้กว่า  9,600 ล้านตัว ช่วยเพิ่ม

ทรัพยากรสัตว์น้ำาและทำาให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

เฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 80,000 บาทต่อปี รวมทั้งสามารถขยาย

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้กว่า 2,400 คน

ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับการ

รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำาหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน หรือ 

Circular Mark เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ภายในงาน 

Circular Mark “Circular Economy in Action” จัดโดยคณะ

สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

และสถาบัน

สิ่งแวดล้อม

ไทย ร่วมกับ

หน่วยงานภาค

รัฐและเอกชน

ต่างๆ

Circular 

Mark คือ

ฉลากที่

ให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์

ที่ออกแบบและมีกระบวนการผลิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้ โครงการ

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่ง

แวดล้อมสำาหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน” 

โดยผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจีที่ได้

รับการรับรอง Circular Mark ได้แก่ 

สุขภัณฑ์นั่งราบครบชุดชิ้นเดียว จาก

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี 

จำากัด ไม้ฝาเอสซีจี จากบริษัท สยาม

ไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำากัด ฉนวนกัน

ความร้อนเอสซีจี สำาหรับงานเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า จากบริษัท สยามไฟเบอร์

กลาส จำากัด และกระเบื้องหลังคา                        

คอนกรีตเอสซีจี รุ่นเพรสทีจ X-Shield 

จากบริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำากัด ซึ่ง

นวัตกรรมสินค้ารักษ์ โลกดังกล่าวยังสอดคล้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจของเอสซีจีตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and 

Governance) อีกด้วย

กฟผ.ลุยปลูกป่า 1 ล้านไร่ โลว์คาร์บอน

นายณัฐพงษ์ สงวน

จิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายจิร

ศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) สำานักงานฉะเชิงเทรา 

นายทรงฤทธิ์  สินถาวร 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจีร

ทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาววสุมน เนตรกิจ

เจริญ นายกสมาคมไทยท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 

(TEATA) และนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำานวยการฝ่าย

สื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “กฟผ. ปลูกป่า ล้านไร่ ลุย

เลน สร้างบ้านปลา คอนโดปู” กับติวเตอร์–ยิม นำาผู้ โชคดี 15 

คู่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางปะกง เรียนรู้และทำากิจกรรมรักษ์

โลก ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง-บ้านปลา ธนาคารปู พร้อมร่วม

กันปลูกป่าชายเลน ณ แหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน โรงเรียน

พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

การปลูกป่าในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่า

ล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 1 

ล้านไร่ ภายใน 10 ปี และบำารุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี เพื่อ

ดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 1.2 ล้านตัน  

CO
2
 ต่อปี คาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการ จะสามารถดูด

ซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน CO
2
 

เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมาย

ของประเทศในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.

2050 ทั้งนี้ กฟผ.ได้ดำาเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 

จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 4.6 แสนไร่ ใน 51 จังหวัด ทั่ว

ประเทศ.

เปิดร่างกม.ปล่อยสารพิษร้ายแรงลดหายนะอุบัติภัย

บเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำาคัญเมื่อสามองค์กรเครือข่าย

ภาคประชาชน ประกอบด้วย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) 

มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม (EnLaw) และกรีนพีซ ประเทศไทย 

เข้ายื่นริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูล

การปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ... (PRTR) ต่อประธานสภ

าผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมดำาเนินการรวบรายชื่อ 10,000 รายชื่อ ใน

การเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของ

รัฐสภา ด้วยหมุดหมายเดียวกันว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำาคัญ

ในการแก้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม ลดความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมี

เป็นพิษจากโรงงาน และวางแผนป้องกันผลกระทบสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวว่า 

ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรมเรื้อรังมานานและส่งผลกระทบรุนแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงเวลาที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง แม้ปัจจุบัน

จะมีกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม พ.ร.บ.โรงงานฯ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.สาธารณสุข แต่

ปัญหามลพิษอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 รุนแรงส่งผลกระทบกับ

สุขภาพประชาชน แม่น้ำา 25 สายหลักคุณภาพเสื่อมโทรมเน่าเหม็น มี

การลักลอบทิ้งขยะอันตรายจำานวนมาก สะท้อนกฎหมายที่มีไปไม่ถึง

การแก้ไขปัญหาเพราะเน้นควบคุมค่ามาตรฐานในการปล่อยของเสีย 

กฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐกำากับสารเคมีอันตรายในอากาศ และ

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพคนมี 184 ชนิด ขณะที่บ้านเราไม่มี 

จำาเป็นต้องมีกฎหมาย PRTR ซึ่งจะเป็นพื้นฐานข้อมูลโรงงานที่ใช้

สารเคมีเป็นพิษตั้งอยู่ที่ไหน เปิดเผยการปล่อยมลพิษ มีสารอันตราย

เจือปนกี่ชนิด ปล่อยกี่ตันต่อปี 

 “กฎหมาย PRTR จะเป็นกฎหมายที่สำาคัญฉบับหนึ่งทำาให้

ประเทศไทยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะช่วยหน่วยงานต่างๆ แก้

ปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื้อหากฎหมายไม่ได้ควบคุม

หรือห้ามปล่อยอากาศเสียหรือน้ำาเสีย หรือห้ามใช้สารเคมีอันตราย 

จะช่วยแก้จุดบอดคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้

ปลอดภัยมากขึ้นได้ ย้อนไปที่ประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกปี 2535 

ชี้ว่า โลกต้องก้าวไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเสี่ยงภัย

มนุษย์จากสารเคมี ซึ่งที่ประชุมมีมติทั่วโลกต้องมีกฎหมาย PRTR เพื่อ

ลดการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม และผลักดันใช้สารเคมีปลอดภัย 

จากนั้นสหประชาชาติขอให้ประเทศสมาชิกเกือบ 200 ประเทศ 

พัฒนา PRTR บังคับใช้ อยากให้ภาคประชาชนออกมาแสดงพลังใน

การสนับสนุนร่างกฎหมาย PRTR ภาคประชาชนนี้” เพ็ญโฉมย้ำา

ประโยชน์ของกฎหมาย PRTR เพ็ญโฉมบอกว่า กฎหมายนี้ ไม่

ได้สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประชาชน แต่หัวใจสำาคัญฐานข้อมูลตรง

นั



กระทรวงพาณิชย์, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ และนายนิพนธ์ 

บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งเมื่อดูจากเนื้อหาในญัตติที่จะ

อภิปรายทั้ง 3 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง

ตนเชื่อว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์

ที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงแสดงเหตุผล

ให้ ส.ส.ในสภาเข้าใจได้ไม่น่ามีปัญหาอะไร 

ส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำาเรื่องเก่าที่เคยอภิปราย

ไปแล้วมาอภิปรายอีก ก็สามารถทำาได้ คง

อยู่ที่ดุลพินิจของฝ่ายค้านที่จะพิจารณา

สำาหรับเรื่องการลงมติในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ขณะที่มีการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองย้ายขั้วสลับข้างของหลาย

พรรคการเมือง จะส่งผลกระทบอะไรกับ

รัฐบาลหรือไม่นั้น นายองอาจกล่าวว่า การ

ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไม่น่า

ส่งผลกระทบอะไรต่อรัฐบาล เชื่อว่าเสียง

ของ ส.ส.ซีกรัฐบาลในสภาจะทำาให้การลง

มติในสภาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้มีการ

กำาชับอะไรกันเป็นพิเศษในการลงมติ คงจะ

มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในการ

ประชุม ส.ส.ของพรรคในวันที่ 18 ก.ค. 

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะแสดงความ

คิดเห็นอย่างไร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ที่ผ่านมา ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ส่วนมาก

ก็ลงมติไปในทิศทางเดียวกัน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า  

ได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อ

ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 

ก.ค.นี้ เนื่องจากเว็บไซต์สภาฯ ระบุว่า ญัตติ

ดังกล่าวมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

พรรคเพื่อไทย กับคณะ รวม 186 คน โดยมี

เอกสารที่ระบุว่าญัตติดังกล่าวมาจากเลขรับ

ที่ 7/2565 วันที่ 15 มิ.ย.2565

นายเรืองไกรกล่าวว่า จำานวน 186 

คนจึงสะดุดตา เพราะตามสำาเนาญัตติเดิม

ซึ่งเป็นฉบับลายมือชื่อตามเลขรับที่ 7/2565 

มี ส.ส.เข้าชื่อรวมเพียง 182 คน แต่ในฉบับ

พิมพ์กลับมีจำานวนรวม 186 คน เมื่อตรวจ

สอบเปรียบเทียบพบว่า รายชื่อที่เพิ่มมา 4 

คนเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย คือ นายศักดา 

คงเพชร, นายวันนิวัติ สมบูรณ์, นายสุรพงษ์ 

อึ้งอัมพรวิไล และนายกิตติ สมทรัพย์

นายเรืองไกรกล่าวว่า เรื่องนี้แปลก

และน่าสงสัย เพราะการยื่นญัตติมีการลง

เลขรับไปแล้วที่จำานวน 182 คน ซึ่งฝ่าย

สภา จะตรวจสอบรายชื่อต่อไปว่าครบตาม

จำานวนหรือไม่ มีซ้ำากันหรือไม่ ถ้ารายชื่อซ้ำา

ก็ตัดออก แต่กรณีนี้ทำาไมมีเพิ่ม 4 คน

“ญัตติครั้งนี้มีความไม่ชอบมาพากล

ตั้งแต่แรก จึงจำาเป็นต้องขอข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวที่เป็นฉบับลงลายมือ

ชื่อมาตรวจสอบต่อไป หากมีความไม่ชอบ ก็

จะส่งให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย” 

นายเรืองไกรกล่าว.

หาร 500

ตามมาอีกมาก เช่นที่ผมพบว่ามีปัญหาที่ไม่

เคยมีที่ไหนในโลกคือ แฮงก์อัป อีกด้วย คือ

สมมุติว่าในการเลือกตั้งเขตมีการทุจริตแล้ว

โดนใบแดงให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากไปเอา 

ส.ส.ทั้ง 100 และ 500 รวมกันหาร จะทำาให้ 

ส.ส.พึงได้สะเทือนทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ยังมอง

ไม่เห็นทางออก”

นายนิกรกล่าวว่า การพิจารณากฎ 

หมายลูกขณะนี้ขั้นตอนยังไม่จบ จำาเป็นจะ

ต้องให้จบทุกมาตราก่อน และเมื่อจบแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือต้องนำาร่างที่แก้ ไขเสร็จ

แล้วส่งไปตามมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญ 

คือส่งไปให้ กกต. เพราะเป็นหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและเป็นผู้เสนอร่าง หาร 100 

มาตลอดทาง ซึ่ง กกต.มีหน้าที่ที่จะต้องให้

ความเห็นว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ และ กกต.จะต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่

แก้ไขไปนั้นจะทำาได้หรือไม่ในเชิงปฏิบัติจริง 

ซึ่งหากเห็นว่าทำาไม่ได้ ก็อาจเสนอให้กลับ

ไปใช้หาร 100 ก็ได้ ถ้าถึงตรงนั้นก็จะกลับ

มาที่รัฐสภา และรัฐสภามีทางเลือกสองทาง

คือ ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

ที่ กกต.ชี้ หรือยืนยันตามมติเดิม

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาล

รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการแก้ ไขมาตรา 

23 ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่                                                     

นั้น ทราบว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นว่าขัด

รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันอีกคณะหนึ่งที่

เตรียมยื่นคือชุดที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

อดีตประธาน กมธ.แก้ รธน. และตน ใน

ฐานะเลขาฯ กมธ. ที่กำาลังประสานเพื่อ

รวบรวมเสียงจากสมาชิกรัฐสภาที่ เห็น

ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ เราต้องทำาให้เกิดความชัดเจน

เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตได้ ดังนั้นไม่

ว่าถึงอย่างไรก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ

แน่นอน

นายนิกรกล่าวว่า ที่บางฝ่ายเข้าใจ                                                              

ว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นศาล รธน.ตีความ

ก่อนที่จะมาแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ตนเห็นว่าไม่

สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยอัตโนมัติ 

ค งต้ อ งส่ ง ไปที่ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 

เนื่องจากเป็นการแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยว

เนื่องกับ กกต. ซึ่งในประเด็นนี้เคยให้คณะ

กรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วก็ยืนยัน

ตามนั้น และสอบถามไปที่นายอุดม รัฐ

อมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

ก็ได้ ให้ความเห็นยืนยันว่าในชั้นนี้ ไม่ได้ส่ง

ศาลรัฐธรรมนูญเลย แต่ต้องส่งไปที่ กกต.

ก่อน.

พระราชทาน

เกิดเหตุด้วย รวมทั้งมีการเตรียมแผนการกู้

เฮลิคอปเตอร์ลำานี้ออกจากจุดเกิดเหตุ 

โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งทาง

ทหาร ช.พัน 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ซึ่ง

เป็นทหารช่าง และทหารกองพันซ่อมบำารุง

ทหารบก ได้ระดมเครื่องจักรเข้ามาเคลียร์

พื้นที่เส้นทางเข้า-ออก รวมทั้งนำารถเครน 

รถบรรทุก เข้ามาเตรียมพร้อมยังจุดเกิดเหตุ

เพื่อยกและลำาเลียงเฮลิคอปเตอร์ออกจาก

พื้นที่ หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจ

สอบของฝ่ายนิรภัยการบินกองทัพบก โดย

จะใช้วิธีถอดแยกชิ้นส่วนออกและนำาไปเก็บ

ไว้ที่ศูนย์ซ่อมบำารุงที่กองพันซ่อมบำารุงทหาร

บก จ.ลพบุรี คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา

อีกราว 1-2 วันหลังจากนี้ ในการเคลื่อน

ย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ โดยระหว่างนี้ทาง

ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ได้ส่งกำาลัง

มาเสริมดูแลปลอดภัยและความเรียบร้อย

จนกว่าจะจบภารกิจ 

นอกจากนี้ ทางสำานักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 

ได้เข้าเสริมภารกิจด้วยการนำาเครื่องปั่น 

ไฟ อุปกรณ์ส่องสว่าง และเครื่องจักรเล็ก

มาร่วมด้วยจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจกู้

เฮลิคอปเตอร์ลำานี้  

ส่วนความคืบหน้าอาการของทหาร

ที่ ได้รับบาดเจ็บทั้ง 7 นาย ล่าสุดทางโรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รายงานว่า  

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ อายุ 59 ปี ผู้ป่วย

บาดเจ็บกระดูกอุ้มเชิงกรานหัก ผ่าตัดใส่

เหล็กดามที่กระดูกเชิงกรานเรียบร้อยแล้ว  

และเย็บแผลที่แขนขวาตรงบริเวณข้อมือ 

ให้ยาแก้ปวดชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำาทุก 

6 ชั่วโมง หัวใจเต้นปกติดี ใส่ท่อเครื่องช่วย

ใจ หายใจได้ดี ใส่สายสวนปัสสาวะ งดน้ำางด

อาหาร ให้น้ำาเกลือ และไม่มีไข้ 

ส่วนทหารบนเครื่องอีก 6 นาย ซึ่ง

มีนักบิน 2 นาย, ช่างเครื่อง 2 นาย, นาย

ทหารคนสนิท (ทส.) 1 นาย และช่างภาพ

อีก 1 นาย ทุกคนอาการปลอดภัยเช่น

เดียวกัน ประกอบด้วย ส.ท.พีระวิทย์ โอสถ

เจริญ อายุ 27 ปี, ร.ท.ณัช โลหากาศ อายุ 

30 ปี, พ.ต.ประสาร ด้วงชาญ อายุ 39 ปี, 

จ.ส.อ.พิษณุ พันเต อายุ 38 ปี, จ.ส.อ.ธีรพงษ์                                                            

คูหาแก้ว อายุ 32 ปี และ ร.อ.วิสารท์ ชูสัง 

กิจ อายุ 35 ปี โดยทุกนายขณะนี้รู้สึกตัวดี 

และส่วนใหญ่บาดเจ็บตามลำาตัวและแขน

ขาจากแรงกระแทก 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โปรดเกล้าฯ ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา เชิญแจกันดอกไม้

พระราชทานมามอบให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 

และทหารที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดัง

กล่าว เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ และหลังจาก

นั้น ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ยังมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา นำากระเช้าของขวัญไปเยี่ยมแม่ทัพ

ภาคที่ 4 และทหารทุกนายที่ได้รับบาดเจ็บ

ด้วย 

ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน

และชาวสวนยางในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระ

ทบจากเหตุการณ์นี้ เบื้องต้นทางหน่วย

เฉพาะกิจสงขลาได้ออกสำารวจ และพบว่า

มีผู้ ได้รับผลกระทบรวม 7 ราย และมอบ

เงินช่วยเหลือให้รายละ 5,000 บาท ส่วน

ต้นยางพาราเสียหายไปจำานวน 35 ต้น ซึ่ง

จะชดเชยให้ครบตามจำานวนต้นละ 2,000 

บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้

รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและในการ

ประกอบอาชีพกรีดยางพารา.

หลัง 12 ส.ค.

รวมทั้งการเดินทางในรอบหยุดยาวนี้ ประ 

ชาชนยังคงมาตรการป้องกันส่วนบุคคล

ค่อนข้างดี และมาตรการต่างๆ ของการ

คมนาคมขนส่งสาธารณะยังคงความเข้มข้น

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 วันที่ 16 ก.ค. ผู้ป่วยราย

ใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำานวน 2,025 ราย 

จำาแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,023 ราย ผู้

ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 

2,333,566 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 

หายป่วยกลับบ้าน 2,181 ราย หายป่วย

สะสม 2,333,662 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 23,867 ราย เสีย

ชีวิต 20 ราย จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 785 ราย

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ในขณะนี้ พบว่ามีจำานวนผู้ป่วย

เพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม

อาการสีเขียว คือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ 

อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น 

ลิ้นไม่รับรส เจ็บคอ ไอ มีน้ำามูก มีเสมหะ 

เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ทางกระทรวง

สาธารณสุขได้ออกแนวทางปฏิบัติให้รับการ

รักษาแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน 

โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ไปรักษา

ที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการตามสิทธิ

รักษาของตน รับยาแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน 

7+3 วันต่อ กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 

การรักษาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

ในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตร

ทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่

อยู่ ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด 

นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร นอกจากการรักษาตาม

แนวทางดังกล่าวแล้ว สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มการ

ให้บริการการรักษาด้วยระบบการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) เป็นความร่วมมือ

กับ 2 บริษัทผู้ ให้บริการแอปพลิเคชันด้าน

สุขภาพดิจิทัล ผ่านแอป “Good Doctor 

Technology” และแอป “MorDee (หมอดี)” 

กล่าวคือ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 (เฉพาะสิทธิ

บัตรทอง) ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

เพียงอันใดอันหนึ่ง จะได้พบแพทย์ออนไลน์ 

ซึ่งจะทำาการประเมินอาการและจัดส่งยา

ถึงบ้านตามความจำาเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

บางรายอาจได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งข้ึนอยู่

กับอาการ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 

1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ 

สปสช. ไลน์ไอดี @nhso

“แม้ โรคโควิด-19 จะถูกปรับเป็นโรค

ประจำาถิ่นแล้ว แต่การดูแลผู้ป่วยยังคงเป็น

ไปตามสิทธิการรักษาเหมือนเดิม และภาย

ใต้สถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รัฐบาล

ได้วางระบบการให้บริการสาธารณสุขเพื่อ

ให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

และทันท่วงที ป้องกันอาการที่อาจรุนแรง

ขึ้น การเพิ่มระบบการให้บริการแพทย์ทาง

ไกลนี้เป็นอีกช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ลด

การแพร่ระบาดของโรค  ทั้งยังเป็นการช่วย

แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลด้วย” น.ส.รัชดากล่าว.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กลุ่ม 16 

ไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ 

ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการลงมติ ซึ่งพรรค

ร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคได้เก็บข้อมูลทำางาน

อย่างเต็มกำาลัง เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้

ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง

อย่างเต็มที่ และการอภิปรายครั้งนี้เป็นสิ่ง

ที่รัฐบาลต้องตอบ เพราะพี่น้องประชาชน

จับตาดูอยู่

กรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีงูเห่า

เพิ่มขึ้นนั้น นายสมคิดเชื่อว่า ไม่น่ามีแล้ว 

เพราะประชาชนคงไม่ยอมแล้ว ที่ ไปแล้วก็

ไม่ว่ากัน ส่วนที่ยังอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไป ส่วน

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ตัดสินใจร่วมฝ่ายค้าน

จะเป็นพลังที่จะช่วยให้ฝ่ายค้านได้คะแนน

เพิ่มขึ้น และขอส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วม

รัฐบาล หากฟังคำาอภิปรายแล้วมีการตัดสิน

ใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

“ก็ไม่แน่ว่ารัฐบาลจะรอดหรือไม่ 

เพราะอยู่ที่การอภิปรายของฝ่ายค้าน แต่

เชื่อว่าเป็นช่วงปลายรัฐบาล พรรคร่วม

รัฐบาลก็ต้องระวังตัวเอง เพราะต้องไปตอบ

คำาถามประชาชนในสนามเลือกตั้ง ถ้ายังเข้า

ข้างรัฐบาลอย่างไม่มีเหตุผล พรรคการเมือง

นั้นก็เตรียมตัวตายในสนามเลือกตั้ง”

รองประธานวิปรัฐบาลบอกว่า การ

อภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวของ

รัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมด เพราะรับปาก

ประชาชนแล้วทำาไม่ได้ นอกจากนี้ 4 ปี

ที่ผ่านมารัฐบาลล้มเหลว ไม่สามารถแก้

ปัญหาปากท้องของประชาชนได้เลย อีกทั้ง

การบริหารประเทศมีความไม่โปร่งใส การ

ทำางานของรัฐบาลให้การช่วยเหลือพรรค

พวกมาตลอด ซึ่งอยากให้ประชาชนรอฟัง

การอภิปรายของฝ่ายค้าน

เสียงร้องไห้ปนคับแค้นใจ

นอกจากนี้  ไม่ประหลาดในการ

ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ที่ ใช้พื้นที่กองทัพเป็นสถานที่

ต่อรองทางการเมือง เพราะทำามาตลอด 

และที่มาของรัฐบาลมาจาก คสช. ดังนั้น

จึงให้ความสำาคัญกับฝ่ายทหารมากกว่า

ประชาชน เห็นได้จาก ส.ว.ส่วนใหญ่เป็น

ทหาร ตำารวจ เป็นข้าราชการเกษียณ ไม่

ต่างจากพรรคข้าราชการในสภา หากจะให้

ทหารออกจากการเมืองคงยาก 

“รัฐบาลสามารถครอบงำาเสียงในสภา

ได้ สามารถสั่งได้ตามใจ ดังนั้นหากพรรค

เพื่อไทยเป็นรัฐบาล ก็พร้อมที่จะตั้ง ส.ส.ร. 

ขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ให้

ประเทศไทยหลุดจากกับดักรัฐธรรมนูญปี 

2560 เพื่อเริ่มตั้งต้นกันใหม่ หากไม่แก้ตรงนี้ 

ประเทศเดินหน้าไม่ได้แน่” นายสมคิดกล่าว

วันเดียวกัน เพจพรรคเพื่อไทยได้

เผยแพร่คลิปในการเตรียมความพร้อมการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ทั้ง 11 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. พร้อม

กับเขียนข้อความว่า ได้ยินมั้ย...เสียงร้องไห้

ปนคับแค้นใจของประชาชน?

ใครผู้ ใดทำาประชาชนเจ็บแค้น ยาก 

จน ปล้นภาษีไปบำาเรอตัวเอง ใครผู้น้ันเตรียม

รอการเปิดเผย และครั้งนี้อาจมีคนต้องไป

ให้การในชั้นศาลต่อไป

ทีมเพื่อไทยพร้อมแล้ว กับการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย เราจะเอาทุกความ

เจ็บแค้นและเสียงประชาชนเข้าสภา 19-22 

กรกฎาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ยุทธการ

เด็ดหัว สอยนั่งร้าน 3 ป. และอีก 8 รัฐมนตรี 

เตรียมตัวดีๆ

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคจะพุ่ง

เป้าอภิปรายรัฐมนตรีจากกลุ่ม 3 ป. และ 2 

พรรคร่วมรัฐบาล โดยในวันที่ 19 ก.ค. จะ

จัดหนักพรรคภูมิใจไทย คนแรก คือนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค ภท. เกี่ยวกับเรื่องกัญชา 

และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการ

พรรค ภท. เรื่องพฤติกรรมการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ 

ลำาดับต่อไปที่ล็อกเป้าคือ นายจุติ ไกร

ฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายนิพนธ์ 

บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป.

“สำาหรับรัฐมนตรีกลุ่ม 3 ป. จะมี

ประเด็นหลายเรื่องหลากมิติ โดย พล.อ. 

ประยุทธ์จะเกี่ยวกับเรื่องภายในกองทัพ 

วงการตำารวจ ความล้มเหลวในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน และการเป็นภัยต่อความ

มั่นคงต่อประชาชน”

นายชัยธวัชกล่าวว่า นายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก.ก. จะเป็นแกน

นำาหลักในการอภิปราย ซึ่งจะอภิปราย

เป็นคนสุดท้ายของพรรค และอภิปราย

พล.อ.ประยุทธ์ รับรองว่ามีเรื่องและประเด็น

ให้น่าสนใจทุกวัน จึงอยากให้พี่น้องประชา 

ชนเฝ้าติดตาม พรรค ก.ก.จะทำางานอย่าง

เต็มที่

ก้าวไกลเตรียมไว้ 14 คน

เมื่อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ                                                         

แบ่ ง เวลาให้พรรคเศรษฐกิ จ ไทยร่ วม

อภิปรายหรือไม่ นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรค

ร่วมฝ่ายค้านไม่เคยหารือกันเรื่องนี้ และคิด

ว่าในวันที่ 18 ก.ค.นี้ จะไม่มีการพูดคุยกัน

เรื่องนี้ด้วย เพราะทุกอย่างถูกวางแผน และ

จัดคิวการอภิปรายไว้ลงตัวหมดแล้ว 

ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค

ก้าวไกล ในฐานะวิปพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า 

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้แบ่งเวลาและวางคิว

ผู้อภิปรายไว้เรียบร้อยแล้ว สำาหรับพรรค

ได้เตรียมผู้อภิปรายอย่างน้อย 14 คน รวม

ทั้งยังเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลเป็นอย่างดี 

โดยนายพิธาจะเป็นผู้นำาในครั้งนี้ และจะ

อภิปรายเป็นคนสุดท้ายของพรรค สุดท้าย

แม้มือในสภาจะไม่เพียงพอที่จะทำาให้ล้ม

รัฐบาลหรือล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ได้ แต่ก็จะ

ทำาให้สังคมได้เห็นถึงหลักฐานหลายอย่าง 

ซึ่งเราไม่สามารถบอกรายละเอียดตอนนี้

ได้ และไม่สามารถระบุว่าผู้อภิปรายจะเป็น

ใครบ้าง จึงอยากให้พี่น้องประชาชนติดตาม

การอภิปราย

เมื่ อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน

จะแบ่งเวลาให้พรรคเศรษฐกิจไทยร่วม

อภิปรายหรือไม่ นายพิจารณ์กล่าวว่า การ

ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเวลาจากรัฐบาล

นั้น เกิดจากการรวบรวมความต้องการ

ของแต่ละพรรคว่าต้องการเวลาเท่าใด 

ถ้าจะให้เวลา ก็ต้องแบ่งเวลาจากแต่ละ

พรรคการเมือง ดังนั้นจึงไม่มั่นใจว่าจะมี

เวลาให้พรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม่ 

ที่สำานักงานใหญ่พรรคเพื่อชาติไทย 

จ.อำานาจเจริญ นายคฑาเทพ เตชะเดช

เรืองกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

ไทยและเลขานุการ ส.ส.กลุ่ม 16 กล่าว

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ นัดพบ ส.ส.กลุ่ม 16 ว่า วันที่ 17 ก.ค.

65 ได้รับการประสานงานในกลุ่ม ส.ส.16 

และ พล.อ.ประวิตร มีการนัดพบกันที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ กทม. ซึ่ง ส.ส.กลุ่ม 16 จะไป

ทุกคน เพื่อไปรับฟังท่าที ทิศทางการเมือง

จะไปในทิศทางใดของ พล.อ.ประวิตร ซึ่ง 

ส.ส.กลุ่ม 16 จะไปรับฟังอย่างเดียว จะ

ไม่มีการเสนอแนะอะไรทั้งสิ้น เมื่อรับทราบ

ข้อมูลแล้ว จากนั้นจะมีการประชุมหารือ

กันใน ส.ส.กลุ่ม 16 จนตกผลึก เพื่อกำาหนด

ทิศทางการเมืองของ ส.ส.กลุ่ม 16 ต่อไป 

ส่วนที่มีข่าวว่าวันที่ 18 ก.ค. ร.อ.ธรรม 

นัสนัดพบกับ ส.ส.กลุ่ม 16 นั้น นายคฑาเทพ

เผยว่า ยังไม่ได้รับการประสานมา เห็น

แต่ในข่าวตามสื่อมวลชน และยังไม่มีมติ 

ส.ส.กลุ่ม 16 ว่าจะไปตามนัดหรือไม่ ซึ่งจะ

ต้องรอผลการนัดพบกับ พล.อ.ประวิตรใน

วันที่ 17 ก.ค. ว่าจะมีท่าทีออกมาอย่างไร 

รวมถึงรอผลสรุปจากการประชุมหารือของ 

ส.ส.กลุ่ม 16 เสียก่อน เมื่อมติออกมาแล้วก็

จะกำาหนดทิศทางของ ส.ส.กลุ่ม 16 ได้ว่าจะ

ไปร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส หรือทำางานร่วมกับ

รัฐบาลจนครบวาระ 

สำาหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นาย

คฑาเทพกล่าวว่า จะต้องติดตามข้อมูลราย

ละเอียดของฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิด จนวัน

สุดท้าย (22 ก.ค.65) จากนั้น ส.ส.กลุ่ม 16 

จะนำาข้อมูลการอภิปรายของฝ่ายค้าน ทั้ง 4 

วันมาประมวลพิจารณาจนตกผลึก เป็นมติ

ของ ส.ส.กลุ่ม 16 ซึ่งจะโหวตตามมติของ 

ส.ส.กลุ่ม 16 ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

พลิก! ให้ ‘บิ๊กตู่’ อยู่ครบวาระ

“ส.ส.กลุ่ม 16 มีเสียงอยู่ 16 บวก 2 

รวม 18 เสียง หมายความว่า ส.ส.กลุ่ม 16 

ลงมติก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม เป็นวันยกมือ

จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนผู้ถูกอภิปราย

จำานวน 11 คน ส่วนที่มีมติของแกนนำาก่อน

นั้นคือโหวตคว่ำานายกฯ เพราะแก้ปัญหา

เศรษฐกิจไม่ผ่าน คงต้องรอมติของทุกคน

ก่อน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบาง

คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย”  

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายไม่ ไว้

วางใจนายกฯ  ตนมองว่าน่าจะผ่าน เพราะ

คะแนนเสียงรัฐบาลมีมากกว่าฝ่ายค้าน 

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบางคนอาจ

โหวตไม่ผ่าน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์จะทำาหน้าที่

นายกฯ ต่อไปจนครบวาระ และมีการเลือก

ตั้งปี 2566 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์

ถึงการเคลื่อนไหวของพรรคเศรษฐกิจไทย  

และกลุ่ม 16 ขู่ โหวตล้มรัฐมนตรีบางคน 

มองว่ามีนัยทางการเมืองอะไรหรือไม่ ว่า 

ไม่ขอแสดงความเห็น และเห็นว่าไปร่วม

งานวันเกิดของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน ส.ส.ชลบุรี และผู้

อำานายการพรรค พปชร.ที่ จ.ชลบุรี เมื่อวัน

ที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา และนายสุชาติก็

บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า จะสามารถคุมเสียงใน

สภาให้ โหวตผ่านรัฐมนตรีทั้ง 11 คนหรือ

ไม่ นายนิโรธยืนยันว่า ผ่านหมด และเชื่อ

มั่นว่าเสียงโหวตจะเกินครึ่งทุกคน แต่ไม่

สามารถเปิดเผยตัวเลขว่ามีเสียงเท่าใดได้ 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีแต่ละคนคงได้คะแนนไม่

เท่ากันทุกคน เพราะคะแนนเป็นไปตาม

ธรรมชาติ

ถามถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่เปิด

โอกาสให้พรรคเศรษฐกิจไทยร่วมอภิปราย

ไม่ไว้วางใจด้วย ประธานวิปรัฐบาลชี้ว่า 

พรรคเพื่อไทยคงได้รับสัญญาณอะไรบาง

อย่าง ทั้งที่ทีแรกยังออกมาตีกันอยู่เลย ถึง                                                                

กับปรามาสว่าเป็นเห็บเป็นเหา คิดว่าดีเอ็น 

เอของพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ใช่ฝ่ายค้าน แต่

เป็นฝ่ายรัฐบาล เพราะแยกมาจากพรรค

พลังประชารัฐ เนื้อแท้เป็นรัฐบาล การจะ

ไปทำาหน้าที่ฝ่ายค้าน ดีเอ็นเอเรียงกันไม่ได้ 

ซักว่าจะพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจ

ไทย เพื่อให้ช่วยโหวตหรือไม่ นายนิโรธตอบ

ว่า ตอนที่นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค

เศรษฐกิจไทยลาออกจากวิปรัฐบาล ได้ โทร.

หาตน และบอกว่าจะขอออกไปทำาหน้าที่

ของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างสบายใจ เพราะ

บางครั้งต้องโหวตไปตามเสียงสนับสนุน

ของคนในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการผลิตสุรา

พื้นบ้านเยอะ โดยโหวตผ่านกฎหมายสุรา

ก้าวหน้า ตรงข้ามกับมติวิปรัฐบาล นอกจาก

นี้นายไผ่ยังบอกกับตนว่าหากมีอะไรจำาเป็น

และสำาคัญให้ โทร.ประสาน รวมถึงการ

โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ซึ่งก็คงจะทำา

เป็นครั้งๆ แต่ต้องรอดูท่าทีพรรคเศรษฐกิจ

ไทยก่อนการโหวตในวันที่ 23 กรกฎาคม ว่า

จะเป็นไปในทิศทางใด

ไม่มีอะไรน่ากังวล

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าการ

บริหารประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ของรัฐบาล มุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ 

โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโควิด-19 

ปัญหาผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

และปัญหาความขัดแย้งของคนในประเทศ

ได้เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ รวม

ถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้น ต่างเตรียม

ข้อมูลเพื่อชี้แจงและทำาความเข้าใจกับ

ประชาชนอย่างครบถ้วน ดังนั้น เชื่อว่า

ไม่มีอะไรน่ากังวล แต่ขอให้ฝ่ายค้านอย่า

อภิปรายนอกประเด็น หรืออภิปรายในเรื่อง

อดีตที่เคยได้ชี้แจงไปแล้วหลายรอบ เพื่อไม่

ให้ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย หรือนำาข้อมูลที่

ไม่ได้ผ่านการตรวจมาก่อน ได้ยินแต่เขาเล่า

ว่าแล้วก็รีบนำามาอภิปราย ซึ่งมีแต่จะทำาให้

เกิดการประท้วงวุ่นวายจนต้องเสียเวลาของ

สภาไปโดยเปล่าประโยชน์

“ขอให้ฝ่ายค้านรู้จักเคารพกติกา 

เคารพข้อบังคับของสภาด้วย ไม่ใช่จ้องแต่

จะเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อหาเรื่องตีกินไป

เรื่อยจนประชาชนสับสน ขอให้ทำาหน้าที่

ของฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ งัดหลักฐานที่

ว่าเป็นไม้เด็ดออกมาอภิปรายให้ได้เห็นว่ามี

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ไม่ใช่อภิปรายเรื่อย

เปื่อยแล้วจบแบบมวยล้มต้มคนดูเหมือนที่

ผ่านมา” นายธนกรกล่าว

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัว 

หน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย

ว่า ได้เตรียมชี้แจงในคำาถามที่คิดว่าตอบได้ 

ยกเว้นจะมีเรื่องที่ ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

พาณิชย์ ก็ไม่อยากพูดตรงนั้น แต่พร้อม

ที่จะชี้แจง ส่วนคาดการณ์ว่าฝ่ายค้านจะ

เน้นเรื่องใดหรือไม่นั้น ตนก็ดูไปตามญัตติ 

เพราะต้องดูจากญัตติเป็นหลัก ส่วนการ

อภิปรายจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องไปดูที่การ

อภิปรายจริง แต่การอภิปรายจะต้องอยู่

ในขอบเขตของญัตติ หากจะไปอภิปราย

นอกเหนือจะเป็นปัญหาเรื่องข้อบังคับการ

ประชุมได้ เพราะระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมก็เปิดโอกาสให้เขียนญัตติไว้แล้ว

ตั้งแต่ต้น

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า                                                                 

พรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่าย                                                                 

ค้านว่า ได้เรียกประชุม ส.ส. พรรคประ 

ชาธิปัตย์ ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 

13.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ที่จะมีขึ้นระหว่าง

วันที่ 19-22 ก.ค. และจะมีการลงมติในวันที่ 

23 ก.ค.นี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการ

ทำาหน้าที่ตามปกติของฝ่ายค้านในสภาผู้

แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบการทำางานของ

รัฐบาลว่ามีการกระทำาใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต 

ทำาผิดกฎหมาย และมีการบริหารราชการ

แผ่นดินที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่ อย่างไร 

ซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผล

ว่าการทำางานของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ฝ่าย

ค้านอภิปรายหรือไม่ ถือเป็นความสวยงาม

ของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

ไม่น่ามีปัญหาอะไร 

นายองอาจกล่าวอีกว่า ในส่วนของ                                                      

พรรคประชาธิปัตย์ มีรัฐมนตรีถูกอภิปราย 

3 ท่านคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

ไทยโพสต์ • เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2656 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี นายเอกนัฏ                                                                  

พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิ 

ปัตย์ (ปชป.) ออกมาระบุว่าตนเองและ

อีกหลายคนกำาลังคุยเรื่องการทำาการเมือง

และการตั้งพรรคการเมือง  ขณะนี้รอการ

ตัดสินใจจากนายพีระพันธุ์ หากไปไหนก็จะ

ไปด้วยกัน พร้อมระบุพรรครวมไทยสร้าง

ชาติ (รทสช.) เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งว่า ไม่

ทราบว่านายเอกนัฏให้สัมภาษณ์อย่างไร แต่

สำาหรับตนยังไม่สามารถพูดอะไรในขณะนี้

ได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีอะไร ยังทำาอะไรไม่ได้ 

เพราะยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคไหน

เลย รวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย จึง

ยังไม่อยากพูดอะไรไปก่อน ตอนนี้ตนยังทำา

หน้าที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ ยังไม่ได้

ไปไหน แต่ยืนยันตนไม่ทิ้งการเมือง ขอให้รอ

ดูความชัดเจนต่อไป อีกไม่นาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีระพันธ์ุ และ                                                                    

คนใกล้ชิดในกลุ่มได้มีการพูดคุยกันหลาย

ครั้งถึงการเดินหน้าทางการเมือง และมีการ

ตัดสินใจแล้วว่าจะไปทำางานการเมืองกับ

พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยนายพีระพันธุ์

จะนั่งเป็นหัวหน้าพรรค และยังมีสมาชิกที่

เป็น ส.ส.ปัจจุบันและอดีต ส.ส.อีกหลายคน

จะตามไปอยู่ด้วย แต่ยังไม่สามารถเปิดเผย

ในขณะนี้ ได้

โดยเฉพาะนายพีระพันธุ์ ที่หลังจาก

ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ก็ยังไม่ได้

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด แต่

คาดว่าปลายเดือนนี้ นายพีระพันธุ์จะไป

สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ 

และจะมีการเปิดตัวในวันที่ 3 สิงหาคม ใน

การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ที่

สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต.

‘พีระพันธุ์’ยังอุบไปรวมไทยสร้างชาติ 
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คิดวาประชาชนจะไมผิดหวัง แตหากจะหวังวาจะไดเห็นรัฐบาล

ลมกลางสภา ตองบอกวาแบบน้ีอาจจะไมงาย เพราะวาเสียงเขาเยอะ

กวา แตท่ีจับผิดรัฐบาลได ก็เพ� อใหประชาชนนําไปประกอบการตัดสิน

ใจตอนเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึน ขอมูลการอภิปรายก็มีท้ังท่ีเปนใบเสร็จและท่ี

ไมใชใบเสร็จ แตเช� อไดวาทุจริต

กซักฟอก-การเปดอภิปรายไมไววางใจ” ของพรรค

รวมฝายคานท่ีย� นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ  

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม กับ 10 รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ท่ีจะเปนการอภิปราย

ไมไววางใจคร้ังสุดทายของสภาชุดปจจุบัน จะเร่ิมข้ึนในสัปดาหน้ี

ต้ังแตวันอังคารท่ี 19 ก.ค. ถึงวันศุกรท่ี 22  ก.ค. และจะมีการลงมติ

ในเชาวันเสารท่ี 23 ก.ค. 

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม แกนนําพรรคเพ� อไทยและ

ประธานวิปฝายคาน ในฐานะคียแมนหลักของฝายคานในศึกซักฟอก

ทุกคร้ัง กลาวถึงภาพรวมการอภิปรายไมไววางใจท่ีจะมีข้ึน รวมถึงผล

ทางการเมืองท่ีจะตามมาหลังศึกซักฟอกจบลง โดยยํ้าวาพรรครวม

ฝายคานมีการเตรียมความพรอมในการอภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ีมา

นาน ถือวามีความพรอมสมบูรณ 

...สําหรับประเด็นการอภิปรายไมไววางใจจะมี 6  กรอบใหญ ท่ี

เปนสโคปท่ีพรรครวมฝายคานกําหนดไว จากน้ันแตละพรรคการเมือง

ก็เอาไปคิดแตละประเด็นท่ีพบ เชน  เร� องทุจริต เร� องความผิดพลาด

ในการทํางาน การจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน โดยประเด็น

เหลาน้ีพรรครวมฝายคานมีทิศทางท่ีชัดเจน มีการแบงงานใหแตละ

พรรคไปทํา ไปหาขอมูล และเม� อแตละพรรคไดมาแลว ก็นําขอมูล

มาวางบนโตะแลวก็จัดแบงประเด็นขอมูลรวมกัน ซ่ึงรัฐมนตรีคนใดท่ี

พรรครวมฝายคานเสนอใหอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีคนน้ัน พรรค

ดังกลาวก็จะเปนเจาภาพหลักในการอภิปราย แตก็จะมี ส.ส.ฝาย

คานจากพรรคอ� นมาชวยอภิปรายเสริมให เชนมีรัฐมนตรีบางคน

ท่ี ส.ส.จากพรรคเสรีรวมไทยเปนเจาภาพหลัก หรือบางคนพรรค

ประชาชาติเปนเจาภาพในการอภิปราย แตก็จะมี ส.ส.ฝายคานจาก

พรรคอ� นมาชวยอภิปรายรวมดวย 

ศึกนี้ฝายคานหวังผล 3 ตาย!

-การอภิปรายไมไววางใจในคร้ังน้ี จะแตกตางกับการอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลชุดน้ีในหลายคร้ังท่ีผานมาอยางไร?

การอภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ีเปนการอภิปรายคร้ังสุดทายของ

สภา และน�าจะเปนคร้ังสุดทายของรัฐบาลชุดน้ี ดังน้ันก็จะหวังผลอยู

ใน 3 ระดับ 

โดยระดับสําคัญท่ีสุดคือ ฝายคานเราจะสรุปท้ังหมดมาวา 3 ป

ท่ีรัฐบาลชุดน้ีทํางานมา มันมีอะไรเปนขอลมเหลว ผิดพลาด บกพรอง 

และมีเร� องไมชอบมาพากลอยางชัดเจนในรอบสามป ซ่ึงจะมีเน้ือหา

บางสวนท่ีอาจจะเกา แตฝายคานจะนํามาอภิปรายตอยอดใหมข้ึน 

หลังจากท่ีเราเคยบอก เราเคยเตือนเคยจับผิดแลว แตรัฐบาลก็ยัง

คงจะดึงดันท่ีจะทําตอไป 

นอกจากน้ีก็มีเร� องขอมูลใหม ประเด็นใหม และมีเร� องท่ีรัฐบาล

เคยแถลงนโยบายการบริหารประเทศตอรัฐสภาไว แตรัฐบาลไมไดทํา 

หรือทําแลวลมเหลว เพราะฉะน้ันการอภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ี ผลท่ี

เกิดคือประชาชนจะไดรูการทํางานในรอบ 4 ปของรัฐบาล

ผลท่ีเราหวังจะไดในระดับหน่ึงคือ รัฐบาลก็อาจจะตองแพ

ในสภา ภาษาท่ัวไปคือ ตายคาท่ี หากพูดใหเขาใจงายๆ คือการแพ

โหวตในสภา ซ่ึงในการอภิปรายรอบน้ี อยาคิดวาเปนไปไมได เพราะ

ในชวงปลายสมัยของสภา อยางชวงปจจุบัน ตอนน้ีพรรครวมรัฐบาล

แตละพรรคการเมืองก็คงจะตองดีดตัวเองออก เพ� อแสดงจุดยืนแลว

ก็หาเสียง ถาหากวาคุณยังไปรวมสมทบ รวมอวย ไปรวมสังฆกรรม

กัน พรรครวมรัฐบาลอาจจะคิดวาถาแบบน้ัน เขาอาจจะมีสิทธ์ิตาย

ดวยกัน เพราะฉะน้ันอาจจะมีสิทธ์ิฉีกออกมายกมือลมรัฐบาล กลุมท่ี

ประกาศตัวชัดเจนในรัฐบาลท่ีประกาศตัววาจะไมยกมือใหก็มี เพราะ

ฉะน้ันโอกาสตายคาท่ีมี ผมวามี รอบน้ีถือวามีมากกวาทุกคร้ัง ถึง

คนจะบอกวาฝายรัฐบาลมือเขาเยอะ ก็ใช แตโอกาสท่ีจะตายคาท่ีมี

มากกวาทุกคร้ัง เพราะมันเปนชวงปลายสมัยของสภา 

อันท่ีสองคือ ไปตายโรงพยาบาล ก็คือขางในอาจจะยกมือผาน 

แตวาพอผานการอภิปรายแลวเช� อวาวิกฤตศรัทธาจะเกิด แลวใน

ท่ีสุดก็อาจจะมีบางพรรคถอนตัวจากการรวมรัฐบาล หรือไมถอนตัวก็

คืออาจจะถูกสังคมบีบอยางหนัก เพราะฉะน้ันก็จะเปนเหตุใหรัฐบาล

ไปไมรอด  เพราะฉะน้ันก็อาจจะตุปดตุเป อาจจะมีการปรับคณะ

รัฐมนตรี หรือไมก็อาจจะไมปรับ คือรัฐบาลอาจจะไปเลยก็ได อันน้ีคือ

ลักษณะการมาตายโรงพยาบาล

...และตายอันท่ีสามคือ กลับไปตายท่ีบาน คือเม� อถึงเวลาเลือก

ต้ังแลวคุณตาย โดยขอมูลท่ีพรรครวมฝายคานอภิปรายรอบน้ี เรา

เช� อวาจะสงผลถึงการเลือกต้ัง คือ ประชาชนเม� อไดฟงแลว หากคุณ

ไมตายคาท่ี ไมตายโรงพยาบาล แตก็จะตายคาหน�วยเลือกต้ัง เพราะ

ประชาชนฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของพรรคฝายคานรอบ

น้ี  ประชาชนจะเกิดความเส� อมศรัทธาสุดๆ ซ่ึงแมทําอะไรพวกคุณ

ไมได แตประชาชนจะทําในหน�วยเลือกต้ัง อันน้ีก็เปนผลท่ีเราหวังไม

นอยเหมือนกัน วามันก็ใกลเลือกต้ัง เราก็คิดวาการอภิปรายในคร้ังน้ี

ฝายเขาจะแพการเลือกต้ัง 

เม� อถามถึงวา เร� องการหวังใหพรรครวมรัฐบาลหรือ 

ส.ส.รัฐบาลไมโหวตไววางใจใหรัฐมนตรีบางคน อยางท่ีเคยยกคํา

เปรียบเปรยในทางการเมืองวา “หมาตาย เห็บกระโดด” เร� องน้ี สุ

ทิน-แกนนําพรรคเพ� อไทย กลาวยํ้าอีกทีวา เปนเร� องท่ีเวลาหมา

หรือสุนัขปวย ท่ีอาการจะรอแร  พวกเห็บเหาก็ตองกระโดดหนี

เปนธรรมดา ไมมีเห็บเหาตัวไหนอยูเม� อตอนสุนัขปวย ก็เปนเร� อง

ท่ีวาหากวารัฐบาลเส� อมสุดๆ หรือแยสุดๆ คิดวาหลายพรรคคงจะ

ตองกระโดดหนี เห็นปรากฏการณแลวคือตอนท่ีประชุมสภาผูแทน

ราษฎรโหวตรับหลักการวาระแรกราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา  ท่ีจะพบ

วามี ส.ส.ฝายรัฐบาลไมนอยท่ีไปยกมือใหฝายคานในการเสนอราง

กฎหมายเขาสภา รวมถึงราง พ.ร.บ.สมรสเทาเทียมเชนกัน ซ่ึงอันน้ี

เปนสัญญาณบอกเหตุ 

สุทิน-ประธานวิปฝายคาน กลาวถึงการอภิปรายไมไววางใจใน

สวนของพลเอกประยุทธ จันทร โอชา วาพลเอกประยุทธจะโดนเยอะ 

โดนหนัก บางเร� องเขาคิดวาคนไมรู และบางเร� องแกคิดวารูแตคิดวา

ทําอะไรแกไมได เพราะมีมือเยอะในสภา เพราะฉะน้ันนายกรัฐมนตรี

จะโดนอภิปรายไมไววางใจท้ังเร� องความลมเหลว ท่ีจะมีท้ังโดยต้ังใจ

และไมต้ังใจ การทุจริต การจงใจฝาฝนกฎหมาย เปนตน  

สวนการอภิปรายไมไววางใจแกนนํารัฐบาล 3 ป. คือพลเอก

ประยุทธ-พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล

ของจํานวน ส.ส.ท่ีปฏิบัติหนาท่ี จากท่ีตอนน้ีก็มีประมาณ 477 เสียง 

ซ่ึงในเชิงคณิตศาสตรการเมือง ฝายรัฐบาลก็ยังเปนตอ เพราะยังมี

เสียงในฝายรัฐบาลมากกวาฝายคานรวม 50-60 เสียง แตในจํานวนน้ี

ก็จะเปนลักษณะไหลไปไหลมา เขา-ออก มีท้ังเขามาแลวก็ออกไป 

-เร� องการย� นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความวาระแปดป

ของพลเอกประยุทธ ฝายคานจะดําเนินการเม� อใด?

ตอนนี้ฝายคานยังไมไดคุยกัน จะรอใหผานอภิปรายไมไว

วางใจไปกอน แตความเห็นสวนตัวผมจะเสนอไมใหย� นตีความ เพ� อ

ใหพลเอกประยุทธพิจารณาเองวาชอบธรรมหรือไมชอบธรรม ให

นายกฯ ตัดสินใจเอง เพราะหากใหนายกฯ ไปโดยสปริตจะสงางาม

มากกวาที่จะใหศาลชี้ออกมา เพราะเร� องนี้ผมวาพลเอกประยุทธคิด

เองได ทานตองนับเลขถูก 1-8 และพลเอกประยุทธตองคิดเองได

วาหากจะสรางบรรทัดฐานใหการเมืองไทยตองทําอยางไร  การอยู

ในตําแหน�งแปดปควรจบที่ตรงไหน ผมวานายกฯคิดเองได 

ผมก็เลยจะเสนอฝายคานวาควรรอใหนายกฯ คิดเองกอน 

แตหากเลยเวลาแลวคือ 24 สิงหาคม ถานายกฯ ไมคิดเองได 

สปริตนายกฯ อยูตรงไหน จากนั้นเราถึงจะย� น  หากนายกฯ ไม

แสดงสปริต ซึ่งที่บอกวาใหนายกฯ คิดเองหมายถึงวาก็ไมตองย� น 

แตนายกฯ ก็ประกาศลาออก แคนี้ก็จบ ก็อยางนายกฯ ก็บอกกับ

ประชาชนวา “เน� องจากรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณที่ตองการใหการ

อยูในตําแหน�งของผูบริหารประเทศตองไมเกินแปดป กระผมเองก็

อยูมาครบแปดปแลวในตอนนี้ ดังนั้นเพ� อสนองตอบตอเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ ผมก็ขอยุติบทบาท ดวยการลาออก” ทําแคนี้ก็จบ 

ไมตองใหคนไปย� นตีความ เพราะหากคนไปย� นตีความก็หมายถึงนา

ยกฯ ไดปฏิเสธความเขาใจ และไมทําตาม คนถึงจะไปย� นใหศาล

วินิจฉัย  

สวนหากวามีการย� นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มองวาหาก

ศาลพิจารณาบนหลักนิติธรรมและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

ผมมั่นใจวาไมมีเหลือ นายกฯ ตองหยุดการทําหนาที่ แตถาศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนอกเหนือจากหลักการนี้แลว เราก็ไมมั่นใจ 

-การเมืองหลังจากเร� องศึกซักฟอก เร� องวาระแปดปของพล

เอกประยุทธ เร� องรอนๆ ก็คงหมดแคนี้ในปนี้?

ก็จะมีเร� องวิกฤตรัฐธรรมนูญ ในประเด็นเร� องสูตรคํานวณ 

ส.ส.ปารตี้ลิสต ที่เปนประเด็นที่สังคมคาใจกับเร� องสูตร 100 หาร

กับ 500 หาร ที่จะตองมีการสงใหศาลรัฐธรรมนูญ โดยหากเกิด

ออกมาวาศาลรัฐธรรมนูญชี้วา สูตร 500 หารปารตี้ลิสตไมผาน 

เปนเร� องขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะเปนวิกฤตขึ้นมา แลวหลังจากนั้นจะ

ทําอยางไรตอไป หากจะทําใหมก็ไมน�าจะทัน หากไมทันแลวจะใช

กฎหมายอะไรในชวงการเลือกตั้งใหญ และกระแสสังคมก็อาจจะ

บีบคั้นใหรัฐบาลทําอะไรสักอยางหรือไมทําอะไรสักอยาง ผมก็ยัง

ดูไมออก ก็อาจจะเปนทางตัน อยางนอยก็อาจเกิดความโกลาหล 

สวนสมาชิกรัฐสภาที่ไปรวมโหวตแบบนั้น หากวาเปนฝายเราทํา

แลวมีคนไปย� น เราตายแน� แตฝายนี้ทํา ก็ไมรูจะเปนอยางไร เราก็

จะทํา ก็จะลองดู ก็จะย� นดู เพราะเปนการจงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ 

โดยรูวาผิด แตจงใจ 

-หากมีอํานาจพิเศษมาชวย จะทําใหพลเอกประยุทธอยูครบ

ส่ีปไดไหม?

ก็ถึงไดไมยาก ถามีอํานาจพิเศษมา ก็ครบส่ีปไดไมยาก เพราะ

เขาก็มีขออางหลายอยาง เชนตองจัดประชุมเอเปก แตพอจัดประชุม

เสร็จ ก็เขาสูเดือนธันวาคมปน้ีและเขามกราคมปหนา มันก็ใกลท่ีสภา

จะครบวาระแลว อารมณคนมันก็คงไมอะไรแลว มันก็อาจมีความ

เปนไปได 

สุทิน-ประธานวิปฝายคาน กลาวปดทาย สรุปถึงการอภิปราย

ไมไววางใจรอบน้ีวา ฝายคานจะมีการรวมความในส่ิงท่ีรัฐบาลทําไว

ตลอดสามปกวาท่ีผานมา และจะช้ีใหเห็นความลมเหลวในดานตางๆ 

ตามกระทงความผิด เชนความผิดพลาดลมเหลวในการบริหาร, การ

ทุจริตเพ� อเอ้ือประโยชนตอพวกพองและตัวเอง, การจงใจไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและละเมิดจริยธรรม, การทําลายระบอบประชาธิปไตย, 

การฝาฝนกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ คือแถลงนโยบายรัฐบาลตอ

ท่ีประชุมรวมรัฐสภาแลวแตสุดทายไมทํา ท่ีคือการทรยศประชาชน 

อยากใหประชาชนรวมกันติดตามเพราะเปนประโยชน โดยตรงและ

เปนคุณคาของระบอบประชาธิปไตย 

“คิดวาประชาชนจะไมผิดหวัง แตหากจะหวังวาจะไดเห็น

รัฐบาลลมกลางสภา ตองบอกวาแบบน้ีอาจจะไมงาย เพราะวาเสียง

เขาเยอะกวา แตท่ีจับผิดรัฐบาลได ก็เพ� อใหประชาชนนําไปประกอบ

การตัดสินใจตอนเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนได ขอมูลการอภิปรายก็มีท้ังท่ีเปน

ใบเสร็จและท่ีไมใชใบเสร็จ แตเช� อไดวาทุจริต” ประธานวิปฝายคาน

ระบุท้ิงทาย.  

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

เอกอนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ก็ตองยอมรับวาเปนเร� อง

ท่ีสังคมเรียกรอง การอภิปรายไมไววางใจบางรอบ เรายกเวนไม

อภิปรายเพราะหลักฐานไมชัดเจน แตประชาชนเรียกรองอยูตลอดให

อภิปราย ฝายคานเราก็พยายามท่ีจะหาขอมูลและสนองตอบตอสังคม  

เพราะก็ตองเช� อวาการดํารงคงอยูของรัฐบาลท่ีทําใหประชาชนเดือด

รอน มันก็มาจากการเกาะเก่ียวเหน่ียวนํากันของ 3 ป. เพราะฉะน้ัน

มันมีอะไรหลายท่ีโยงกันอยู ท่ีเขาทํารวมกันแลวเปนเร� องไมถูกตอง 

โดยในสวนของการท่ีตองอภิปรายพลเอกประวิตร ท่ีเปน

รองนายกรัฐมนตรี ไมไดกํากับดูแลกระทรวงอะไรน้ัน  อันน้ีก็เปน

คําถามและเปนขออธิบายท่ีเราก็เคยอธิบายตอสังคมตอนท่ีฝายคาน

ไมไดอภิปรายพลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ก็เพราะเหตุผล

น้ี แตคราวน้ีเม� อพอเห็นอะไรหลายอยางท่ีแกไปส่ังการ ท่ีแมไมไดทํา

โดยตรงแตก็เปนการส่ังการโดยออม และความผิดเม� อกอนท่ีทําไวก็ยัง

ไมสําเร็จตอนท่ีแกยังดูแลงาน แตตอนน้ีสําเร็จแลว 

-ยุทธการท่ีบอก เด็ดหัว สอยน่ังราน แลวการอภิปราย

รัฐมนตรีคนอ� นๆ เชนรองนายกฯ ท่ีควบรัฐมนตรีวาการดวย 2 คน 

คือ อนุทิน จากภูมิใจไทย กับจุรินทร จากประชาธิปตย  จะเปน

อยางไร?

เราคิดวาการท่ีพลเอกประยุทธอยูไดก็เพราะวามีพรรครวม

รัฐบาลคอยคํ้าชู ท่ีเราเรียกวาน่ังราน ก็เปนรัฐมนตรีกระทรวงใหญๆ  

ท่ีคํ้าอยู เชน พรรคประชาธิปตย  กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ พวกน้ีก็มีเปนประเด็นทางสังคมเยอะแยะ เพราะฉะน้ัน

เราก็ปลอยไมได หรือกระทรวงคมนาคมของพรรคภูมิใจไทยก็ไมนอย 

เพราะกระทรวงคมนาคมก็มีเร� องเยอะ เร� องโครงการใหญๆ   พวก

เมกะโปรเจกต หรือแมแตโครงการเล็กๆ ท่ีคิดวารอดสายตา รวมถึง

การจัดงบประมาณรายจายตางๆ ท่ีกระจุกตัว รวมถึงการไปทําลาย

ระบอบประชาธิปไตย ทําลายระบบรัฐสภา มีการไปเอาตัวเขามา มี

การไปส่ังการขามพรรค 

ถามถึงกรณีมีรัฐมนตรีบางคนท่ีฝายคานย� นญัตติอภิปรายไมไว

วางใจ เชน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลฯ ท่ีฝายคานระบุใน

ญัตติอภิปรายไมไววางใจตอนหน่ึงวา มีความประพฤติเส� อมเสียทาง

ศีลธรรมอันดี ฝาฝนและไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรง เร� องน้ีเปนอยางไร สุทิน-ประธานวิปฝายคาน กลาวตอบวา 

เร� องศีลธรรมไมใชประเด็นหลัก แตประเด็นหลักเขามีหลายเร� อง มี

เร� องทุจริตดวย เร� องของการส� อสาร เร� องของผลประโยชนทับซอน 

และยังมีเร� องการทํางานท่ีลมเหลวหลายเร� อง อยางวันน้ีอาละวาด

อยางหนัก พวก Call Center วันน้ีไมมีใครไมโดน แลวคุณปลอยไว

ไดอยางไร 

...ขณะท่ีรัฐมนตรีคนอ� นอยาง จุติ ไกรฤกษ รมว.การพัฒนา

สังคมฯ การอภิปรายก็คงเปนเร� องความลมเหลวในการบริหารงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แตวาการอภิปรายจะเปนจาก ส.ส.พรรค

ฝายคานพรรคอ� น ไมใชจาก ส.ส.เพ� อไทย เลยไมคอยรูแน�ชัด แต

ก็ยืนยันวารัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายรอบน้ี ปมเร� องทุจริตจะมีอยูเกือบ

ทุกคน และมีหลายเคสท่ีเม� ออภิปรายจบฝายคานสามารถย� นเอาผิด

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได นอกจากน้ีก็จะมีเร� องของปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน ท่ีเปนเร� องการทํางานท่ีลมเหลวของรัฐบาล 

ปญหาเร� องเศรษฐกิจปากทอง นํ้ามันแพง 

...การอภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ีฝายคานคาดหวังไวสูงมากกวา

ทุกคร้ังท่ีผานมา ท่ีตองทําใหเขาตายในสามระดับ คือตายท่ีโรง

พยาบาล ตายท่ีบาน แตหากรัฐบาลผานรอบน้ีไปไดก็จะเกิดเปนวิกฤต 

เพราะความศรัทธาจะเกิดข้ึนแน�นอน ไมมีทางท่ีรัฐบาลจะมีศรัทธา

เพ่ิมข้ึน โดยหากรัฐบาลผานไปได ก็จะไปเจอเร� องวิกฤตวาระการเปน

นายกรัฐมนตรีครบแปดปของพลเอกประยุทธ ถึงตอนน้ันก็จะมีเสียง

เรียกรองข้ึนมา ท่ีจะออกมาสําทับกับกระแสหลังอภิปรายไมไววางใจ 

ท้ังหมดจะเติมกันเขาไป โดยเร� องแปดปพลเอกประยุทธตองวางทาที

ใหดี เพราะหากวางทาทีไมดีก็จบ 

จัดทัพ 40 ส.ส.ฝายคาน

เรียงหนา ซักฟอก-เชือด-ถลม

สุทิน-ประธานวิปฝายคาน กลาวตอไปวา สําหรับจํานวน 

ส.ส.ฝายคานท่ีจะอภิปรายรอบน้ี จนถึงขณะน้ีพบวาในสวนของเพ� อ

ไทยมี ส.ส.ท่ีจะไดอภิปรายรวมกันท้ังส้ินประมาณ 20 คน สวนพรรค

กาวไกลมี 13 คน ขณะท่ีพรรคอ� นก็ประมาณน้ัน 3-4 คน พรรคเพ� อ

ชาติประมาณ 2 คน  รวมกันแลวก็ประมาณ 40 คน 

“หลังการอภิปรายไมไววางใจ ผมเช� อวารัฐบาลก็จะ

ระสํ่าระสาย สมมุติวาไมควํ่าในสภา ก็จะระสํ่าระสาย จะมีการ

ทะเลาะเบาะแวงกันในพรรคการเมือง  ท้ังระหวางพรรครวม

รัฐบาล ก็เปนรัฐบาลท่ีขาลาก ขาเป ก็ลากกันไป สําหรับพลเอก

ประยุทธ การผานอภิปรายรอบน้ี คิดวาถาดูเร� องของมือในสภา ก็มี

โอกาสผานมากกวา แตวาศรัทธาคิดวาจะไมผาน”

สําหรับเสียงโหวตตอนลงมติในฝงของพรรคฝายคาน ท่ี

อาจจะลงมติไมไปทางเดียวกันกับพรรคฝายคาน นอกเหนือจาก 7 

ส.ส.เพ� อไทย ท่ีเคยไปลงมติกับฝายรัฐบาลตอนพิจารณาราง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจายประจําป  2566 หรือไมน้ัน คือตอนน้ีมันก็อยูในชวง

ปลายสมัยของสภา ท่ีอาจจะมีการโยกยายการสังกัดพรรคการเมือง 

มันก็มีโอกาสเกิดข้ึนได เพราะเดิมพันสูง มีปจจัยเขามาเก่ียวของ มี

กลวยมีอะไรก็มาเก่ียวของ มันก็มีโอกาสเกิด 

เช� อกอนลงมติ มีแจกกลวย

-คิดวาตอนจะลงมติ จะมีการแจกกลวยหรือไม?

ผมเช� อวามี ซ่ึงก็มีหลายรูปแบบ อยางวันน้ีก็เห็นแลววามีการ

ติดสินบนใหกับงบประมาณกัน เพราะฉะน้ันการแจกกลวยให โดย

กลวยสดหรือกลวยบม ไปบมกินเปนรูปแบบงบประมาณ 

-พรรคเล็กจะเปนตัวแปรสําคัญหรือไม?

ก็มี คือหากวาถาคุณใหกลวยกันไมพอ พวกน้ีก็พรอมท่ีจะยกมือ

ตรงขามคุณทันที แตเปนเร� องของเขากับรัฐบาล ไมใชกับเรา เพราะ

ฉะน้ันก็เปนตัวแปรได ถาเขาใหกลวยกันแบบอ่ิมหมีพีมันก็อาจจะไมมี

ปญหา  

สําหรับเสียง ส.ส.พรรคฝายคาน ตอนน้ีก็อยูท่ีประมาณ 201 

เสียง โดยหัก ส.ส.เพ� อไทย 7 คนท่ีเคยไปลงมติรับหลักการราง 

พ.ร.บ.งบฯ วาระแรกออกไปแลว ซ่ึงการท่ีจะทําใหนายกรัฐมนตรีหลุด

จากตําแหน�งกลางสภา  จะตองมีเสียงโหวตไมไววางใจเกินก่ึงหน่ึง

ระเบิดศึกซักฟอก 19-22 ก.ค. 

ล็อกเปาถลม ‘บิ๊กตู+10 รมต.’

ฝายคานหวังผล ตาย 3 ระดับ! 

“ศึ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในท้องท่ีเทศบาลตำาบลเกาะสีชัง อำาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

โดยจะปิดประกาศร่างผังเมืองรวม ประกอบด้วยข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่ แผนผัง รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สาขาศรีราชา ท่ีว่าการอำาเภอเกาะสีชัง ท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำานักงาน

เทศบาลตำาบลเกาะสีชัง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(www.dpt.go.th) เว็บเพจของสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

(https://pvnweb.dpt.go.th/chonburi) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูรายละเอียดดังกล่าวโดยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกล่าว สำาหรับ

รายละเอียดจะชี้แจงในวันรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ๑ เทศบาลตำาบล

เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

และปรึกษาหารือ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำาหนดและสามารถแสดง

ความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้ ต้ังแต่วันท่ี ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีผลเก่ียวกับ

สิทธิของตนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคำาร้องขอให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ

ยกเลิกข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในขั้นตอนการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

                               (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                           อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง



ก็มีความเขียวขจีสดชื่นแจ่มใสไปทั่วทั้ง

แผ่นดิน เหมาะแก่การท่องเที่ยวในภาค

อีสานยิ่งนัก ททท.จึงขอเชิญชวนทุกท่าน

ออกไปเที่ยวค้นหาความสุขในหน้าฝน                   

กับแคมเปญ “อีสานเขียว...เที่ยวหน้าฝน” 

และร่วมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดูแล

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยไปด้วยกัน”        

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ททท. กล่าวทิ้งท้าย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

TAT Contact Center 1672 หรือเว็บไซต์ 

www.เที่ยวอีสาน.com และ Facebook : 

เที่ยวอีสาน.com

‘อีสานเขียว’ เที่ยวหน้าฝน

เปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.)  โดยภูมิภาคภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวช่วงฤดูฝน                           

ต่อยอดแคมเปญ “อีสานเขียวเท่ียวหน้าฝน” 

พร้อมเริ่มต้นเปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย 

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำานวยการ                                    

ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

กล่าวว่า ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-

เดือนตุลาคม 2565 นี้ เป็นช่วงฤดูฝนของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน 

ซึ่งมีระยะเวลานานถึง 6 เดือน ถือเป็น

ช่วงที่แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานทั้ง 20 

จังหวัดมีความงดงามและเขียวขจีที่สุด 

ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

จึงจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเชิญชวน         

นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว      

ในพื้นที่ต่างๆ เป็นการต่อยอดแคมเปญ 

“อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” และช่วยกระตุ้น

กิจกรรมของภาครัฐในหลายโครงการ เช่น 

“เราเที่ยวด้วยกัน”, “ทัวร์เที่ยวไทย” ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสดี      

ในการเปิดประตูการเดินทางสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19                       

ที่ทำาให้การเดินทางต้องหยุดชะงักไป    

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยว

ตามเส้นทางเชื่อมโยงจากจังหวัดชายแดน

ภาคอีสานไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว)-จีน-กัมพูชา                   

และเวียดนามได้  

โดยเฉพาะเส้นทางท่ีได้รับความนิยม           

ในขณะนี้คือ การนั่งรถไฟความเร็วสูง                       

ท่องเที่ยว 3 เมืองหลักใน สปป.ลาว ได้แก่  

เมืองหลวงพระบาง, เมืองวังเวียง และ 

เมืองเวียงจันทน์ โดย ททท.สนับสนุนให้         

นักท่องเที่ยวชาวไทยพักค้างคืน 1 คืน  

ก่อนที่จะเดินทางข้ามไปยัง สปป.ลาว และ

เมื่อเดินทางกลับมายังฝั่งไทย ก็แนะนำาให้

พักค้างอีก 1 คืน ก่อนที่จะเดินทางกลับ

เช่น พักที่จังหวัดเลย 1 คืน ก่อน 

เดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว และตอนขากลับ                                         

ก็แนะนำาให้พักที่จังหวัดหนองคายอีก 1 คืน  

หรืออาจจะเลือกพักที่จังหวัดหนองคาย   

ในขาไป และจังหวัดเลยในขากลับก็ได้

เหมือนกัน 

ส่วนคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว                            

ใน สปป.ลาว และตรงไปยังประเทศ

เวียดนาม แนะนำาให้ค้างคืน 1 คืนที่จังหวัด

มุกดาหาร ซึ่งถือเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ

อินโดจีน 

อีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจคือ     

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบ                                      

และเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา    

เส้นทางนี้ แนะนำาให้พักแรมที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 1 คืนก่อนข้ามไป ส่วนขากลับ

แนะนำาให้พักค้างคืนที่จังหวัดสุรินทร์อีก 

1 คืน   

เส้นทางข้ามแดนทั้งหมดนอกจาก

เปิดให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งประเทศไทย 

ข้ามไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว 

ยังเปิดรับนักท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบ้าน                             

ผ่านจุดผ่านแดนถาวรเข้ามาท่องเที่ยว    

ในประเทศไทยด้วย เป็นการสร้างรายได้

ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคอีสาน     

ได้เป็นอย่างดี 
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มองเมืองมองเมือง

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

เส้นทางสวยงามมุ่งสู่ภาคอีสาน อาหารถิ่นดินแดนอีสาน

น้ำาตกแสงจันทร์ จ.อุบลราชธานี

ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน จ.หนองคาย

สายหมอกในทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิภาคอีสานกับความเขียวขจีในช่วงฤดูฝน หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ก

สรณะ รายงาน

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ททท. กล่าวต่อว่า ททท.ภาคอีสาน

ได้นำาเสนอบรรยากาศในการท่องเที่ยว

ผ่านจุดเด่น 3 เรื่อง คือ ธรรมชาติ ธรรมะ 

และวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวมาค้นหา

ประสบการณ์ความสุขในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็น            

ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการท่องเท่ียว เพราะ

เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย ยามฝนพรำา 

มองเห็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา 

“แม้ภาคอีสานจะไม่มีทะเลน้ำาเค็ม 

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ชุมชน   

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีวิถีชีวิตชุมชนแบบ

ดั้งเดิมและมีสวนส้มโอให้รับประทานตลอด

ทั้งปี หรือจะร่วมเรียนรู้สายพันธุ์ข้าวและ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ชุมชน

แซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดสุรินทร์ 

“การท่องเที่ยวภาคอีสานยังได้รับ

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

ไม่มีอุปสรรคของการเดินทางท่องเที่ยว   

ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากถนนหนทางที่เป็น

เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน

จัดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆ และสายฝน

เปรียบเสมือนเป็นน้ำามนต์ทำาให้ดินแดน                               

แห่งนี้เย็นสบาย ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว

แต่ก็มีทะเลหมอกขาวเสริมแต่งด้วยสาย 

รุ้งกินน้ำาอากาศเย็นสบายให้ได้สัมผัสก่อนใคร 

เช่น ทะเลหมอกภูทอก จังหวัดเลย อยู่ห่าง                                       

จากอำาเภอเชียงคานเพียง 6 กิโลเมตร  

บางช่วงยังสามารถเห็นวิวหลากหลายฝั่ง                                         

ท้ังทุ่งนา หมู่บ้าน และแม่น้ำาโขงท่ีอยู่ห่าง                                         

ออกไปไม่ไกล, จุดชมทะเลหมอกท่ีภูห้วยอีสัน 

จังหวัดหนองคาย เบ้ืองล่างมองเห็นแม่น้ำาโขง              

ตามทิวเขาเหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่ง,                                           

จุดชมทะเลหมอกหินสามวาฬ จังหวัด

บึงกาฬ สามารถมองเห็นไปได้ถึง สปป.ลาว                                                     

หรือทะเลหมอกสุดอลังการของสามประเทศ

ที่ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น

สถานที่เหมาะสำาหรับการชมพระอาทิตย์ที่

สวยงามอีกด้วย” ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ททท. กล่าว

ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่น้ำาตกในภาค

อีสานจะมีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็น

น้ำาตกเจ็ดสี น้ำาตกถ้ำาพระ จังหวัดบึงกาฬ 

น้ำาตกห้วยหลวง น้ำาตกแสงจันทร์หรือ 

น้ำาตกลงรู จังหวัดอุบลราชธานี และน้ำาตก

ตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ อีกท้ังยังเป็นช่วงท่ี

มีทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ จะเริ่ม               

เบ่งบานอวดความสวยงามยาวนานเป็น

เวลา 3-4 เดือนอีกด้วย 

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ททท. กล่าวต่อว่า นอกจากช่วง

ฤดูฝนจะเป็นช่วงท่ีสวยงามท่ีสุดแล้ว ยังเป็น

ช่วงท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบท่ีนำามา                          

ปรุงเป็นเมนูอาหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น

ส้มตำา ลาบ น้ำาตก  ซุปหน่อไม้ ปลาส้ม 

แกงอ่อม ไส้กรอกอีสาน ข้าวจี่  โดยมี

น้ำาปลาร้าเป็นส่วนผสมหลัก รับประทานคู่กับ

ผักพื้นบ้านตามช่วงฤดูกาล 

ในส่วนจุดเด่นเรื่องธรรมะ ภาคอีสาน

มีวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนจาก

ทั่วประเทศนิยมเดินทางมาทำาบุญไหว้พระ

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเกือบทุก

จังหวัด อาทิ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย, 

วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร,      

วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร ฯลฯ 

นอกจากนี้ การเดินทางไปสัมผัส

แหล่งท่องเที่ยวฤดูฝนใน 20 จังหวัดภาค

อีสาน ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และ

ร่ำารวยด้วยวัฒนธรรม มิตรภาพ อารยธรรม 

และชุมชนท่องเที่ยว ที่พร้อมต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวที่มาเยือน จะทำาให้ท่านได้สัมผัส

อัตลักษณ์ของภาคอีสาน จนเกิดความรู้สึก

หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN in LOVE 

ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ อำาเภอ


