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รัฐบาลสอบผานซักฟอก‘นั่งราน’อยูกันครบ‘3ป.’ไปตอ

รัฐสภา • เด็ดหัว สอยนั่งราน เหลว! ผลโหวต
ศึกซักฟอกรัฐบาลสอบผาน “บิ๊กปอม” เขา
วินไดคะแนนไววางใจมากสุด สวน “จุรินทร”
รั้งทาย ฮือฮา “บิ๊กปอก” มีเสียงไมไววางใจ
มากที่สุด “แกงปากน้ําพปชร.” ไขว “มท.1-เฮง
จับกัง” ขณะที่ “2 รมต.ภูมิใจไทย” งูเหา
ทํางานโหวตไววางใจ ดานนายกฯ พรรค
รวม-กลุม 16 เทเสียงครบ หนุน “จุติ-สันติ”
แบบไรที่ติ
เม�อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กรกฎา
คม 2565 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร มี
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร
เปนประธานการประชุม พิจารณาวาระสําคัญ
เปนการลงมติอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
จํานวน 11 คน ซึ่งผลการลงมติเปนดังนี้

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
กลาโหม ไววางใจ 256 เสียง ไมไววางใจ
206 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง ไมออก
เสียง 0 เสียง
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไววางใจ 241 เสียง ไมไววางใจ 207 เสียง
งดออกเสียง 23 เสียง ไมออกเสียง 0 เสียง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไว
วางใจ 264 เสียง ไมไววางใจ 205 เสียง งดออก
เสียง 3 เสียง ไมออกเสียง 0 เสียง
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ไววางใจ 268 เสียง ไมไววางใจ

193 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไมออก
เสียง 0 เสียง
พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย ไววางใจ 245 เสียง
ไมไววางใจ 212 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง
ไมออกเสียง 0 เสียง
นายศั ก ดิ์ ส ยาม ชิ ด ชอบ รั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงคมนาคม ไววางใจ 262 เสียง
ไมไววางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
ไมออกเสียง 0 เสียง
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและสังคม
ไววางใจ 249 เสียง ไมไววางใจ 205 เสียง งด
ออกเสียง 18 เสียง ไมออกเสียง 0 เสียง
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เบอง ลังความสาเรจ...
คออาชญากรรม

ผลการลงมติอภิปรายไม ไววางใจ
วันที่ 23 ก.ค. 2565
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา

471

256 206 9



จุรินทร ลักษณวิศิษฎ

471

241 207 23



อนุทิน ชาญวีรกูล

472

264 205 3



พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

472

268 193 11



พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา

470

245 212 13



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

472

262 205 5



ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ

472

249 205 18



จุติ ไกรฤกษ

470

244 209 17



สันติ พรอมพัฒน

471

249 204 18



นิพนธ บุญญามณี

472

246 206 20



สุชาติ ชมกลิ่น

471

243 208 20



นายกรัฐมนตรี/รมว.กลาโหม

รองนายกรัฐมนตรี/รมว.พาณิชย
รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข
รองนายกรัฐมนตรี

หนา...

เปดเสนทางคนพบครังสาคัญ

มวงราชสิริน อน กว

หนา...

2

พลัง‘กลวย’อุมรัฐบาลไดไปตอ

‘บิ๊กตู’ลุนดานสุดทาย-ศาลรธน.ชี้ขาดวาระ8ป

‘ตนไทร’ลมในสภาฯ
‘บิ๊กปอม’สั่งปดฉาก
กลุม16ขอสลายตัว

หนา...
พรรคเศรษ กิจไทย
ทางเลอกที่ องประชาชน

หนา...
เพชรบุรี ประจวบคีรี ันธ
เสนทางทองเที่ยว กลกรุง
สนุก เรียนรู คูอนุรักษ

หนา...

รัฐสภา • ตนไทรโบราณในสภาลมวันโหวต
ซักฟอก “บิ๊กปอม” ไมรู ปรับ ครม.แลวแต
นายกฯ สั่งกลุม 16 สลายตัว “พิเชษฐ” ยัน
ถอนตัวจากหัวหนากลุม ควรจบเสียที ปฏิเสธ
ลั่นทําเพ�อเงิน ไลนแจกกลวยถึงหู กกต.แลว
เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2565 วั น
โหวตเสียงในญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร
กลาวถึงกรณีที่ตนไทรโบราณของสภาลมวา
บริเวณนี้เปนไม ไทรเดิมและไม ไทรใหญดั้งเดิม
แตตนในฐานะที่เปนนักปลูกตนไม ไดดูแลวพบ
วารากมันเป�อย ทําใหเห็นถึงความเกาแก ซึ่ง
ตนไทรยังไมตาย เพราะกิ่งที่หอยลงมาก็จะ
แตกตอได แตตนที่ลมดูจากรากแลวเปนตน
เกาแก ซึ่งเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญจากกรมปาไม
จะมาดูอีกทีหนึ่งวาจะสามารถฟนไดอยางไร
ผูส�อขาวถามวา เหตุตนไมลมจะเปน
ลางบอกเหตุเภทภัยอะไรไดหรือไม นายชวน
ตอบวา เปนธรรมชาติของตนไม ธรรมชาติไม
ยั่งยืนตลอดไป อายุของมันก็เปลี่ยนแปลงไป
เมื่ อ ถามถึ ง ประเด็ น ที่ มี ก ารปลู ก ต้ น
กัญชาในสภา ตองมีการดําเนินการตรวจ
สอบอยางไร นายชวนกลาววา กําลังสอบ
ถามอยูวามีใครเอามา แตตอนนี้ยังไมทราบ
วาใครเอามา และไดมีการรื้อนําไปทิ้งแลว
ไมรู ใครปลูกไวแลวเหลือ
วั น เดี ย วกั น นี้ พล.อ.ประวิ ต ร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา
พรรคพลังประชารัฐ
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‘จุรินทร’มาที่ โหล
‘พรรคลูกเติ้ง’กัด!
ปชป.จอยกเคร�อง

รัฐสภา • แกนนําประชาธิปตยกลอม
ลูกพรรคอยาแหกโผ “เทอดพงษ” แนะ
กก.บห.แกปญหาภายในใหจบกอนศึก
เลือกตั้งใหญ สุดทายเจาเกาแหกมติ
แถมเจอพรรครวมรัฐบาลเลนงานจน
“จุรินทร” จมบวย “ราเมศ” ยืนยัน
พรรคไมพอใจ “วราวุธ” แจงถือเปน
เอกสิทธิ์ในการลงคะแนนของ ส.ส.
เมื่อวันเสาร์ เวลา 08.30 น.
ที่รัฐสภา กอนที่จะมีการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติในญัตติขอ
เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปน
รายบุคคลทั้ง 11 คน ไดมีการประชุม
ส.ส.พรรคประชาธิ ป ต ย โดยมี น าย
องอาจ คลามไพบูลย รองหัวหนาพรรค
และประธาน ส.ส. ทําหนาที่ประธาน
การประชุม มี ส.ส.รวมถึงรัฐมนตรีและ
แกนนํารวมประชุมอยางพรอมเพรียง
นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ อ น รมว.
เกษตรและสหกรณ ในฐานะเลขาธิ
การพรรค ไดย้ํากับ ส.ส.พรรควา
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งด ผลการ
องค ไววางใจ ไมไว ออกเสี
ยง/ ลงมติ
วางใจ ไมลงคะแนน
ประชุม

รมว.มหาดไทย
รมว.คมนาคม

รมว.ดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย

รมช.คลัง

รมช.มหาดไทย
รมว.แรงงาน

แพ!ฝายแคนผิดหวัง
ขูฟ อ เปดศึกโรยเกลือ
รัฐสภา • ฝายคานผิดหวังเสียงโหวต “ชล
น�าน” ครวญหลักฐานชัดแตแพ ขอแสดง
ความเสียใจตอประชาชน ลั่นจะตามไปเด็ด
หัว สอยนั่งราน ในสนามเลือกตั้งตอ สวน
กาวไกลเตรียมลุยยุทธการโรยเกลือครั้งที่ 3
ตรวจสอบการทุจริตตอ
เม�อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ส.ส.พรรค
เพ�อไทย (พท.) นําโดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว
ส.ส.น� า น และหั ว หน า พรรค, นายสุ ทิ น
คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธาน
วิปฝายคาน และนายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค

แถลงภายหลังการลงมติอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีทั้ง 11 คน
นพ.ชลน�านกลาววา คะแนนไมไววาง
ใจไมถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของที่มีอยู
คือ 239 คะแนน โดยเห็นไดชัดเจนวาสภา
มีมติใหรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทุกคน ใหทํา
หนาที่ตอ เบื้องตนตนยอมรับมติในครั้งนี้ที่
เปนไปตามกลไกระบบรัฐสภาที่ยึดเสียงขาง
มากเปนหลัก ประกอบกับปจจัยในรัฐสภาที่มี
ความแปรปรวนเขามาเกี่ยวของในการลงมติ
ฉะนั้นผลการลงมติแมเราจะคาดหวังวาสิ่งที่
เราทําหนาที่ ไปนั้น ทั้งขอกลาวหาและหลัก

ฐานขอเท็จจริงที่นํามาแสดงจะชัดเจนแค
ไหน แตผลลงมติก็เห็นอยู ซึ่งก็แสดงความ
ยินดีกับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่ ไดทํา
หนาที่ตอดวยระบบกลไกของสภา
“อยางไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจ
กับประชาชน ที่ผลการลงมติทางตรงของ
ประชาชนที่ ไม ไววางใจให พล.อ.ประยุทธ
รวมถึงรัฐมนตรีอีก 10 คนที่ถูกอภิปราย ซึ่ง
มีการไมไววางใจถึงรอยละ 98.3 ของกลุม
ราษฎรและประชาชนที่ลงมติทางตรงผาน
ส�อชองตางๆ
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2 ในประเทศ

พลัง‘กล้วย’อุ้มรัฐบาลได้ไปต่อ

เบื้องหลังความสำ�เร็จ...
คืออาชญากรรม!!!

‘บิ๊กตู่’ลุ้นด่านสุดท้าย-ศาลรธน.ชี้ขาดวาระ8ปี

2

3

ต

(1)
ามประสาของผู้ที่จำ�ต้อง เสพข่าว บริโภค
ข่าวสาร-บ้านเมืองมาโดยตลอด 40 กว่าปี...
แม้จะยังพะงาบๆ ยังสะง็อกสะแง็ก อยู่กับ
ความป่วยไข้ ที่ยังไม่รู้จะต่อเนื่อง ยาวนาน ไปอีกถึงขั้น
ไหน? แต่ก็อดมิได้ที่ต้องคอยเงี่ยหูฟัง มหกรรมการรื้อ
นั่งร้าน-การเด็ดหัว ใครต่อใคร หรือ การอภิปรายไม่ไว้
วางใจรัฐบาลครั้งสุดท้าย ของบรรดาพลพรรคฝ่ายค้าน
เขาอยู่อีกนั่นแหละ...
(2)
แต่ไม่ว่าครั้งไหนต่อครั้งไหน...สุดท้ายมันก็คง
เหมียนเดิมม์ม์ม์ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ คือ
ใครที่มี มือ มากกว่าย่อมต้องเป็นฝ่ายมีชัย ฤชุพันธุ์ ไป
ตามสภาพ ตามครรลองของ การเมือง อันเป็นอะไรที่
น่าเบื่อ น่าเวทนาเอามากๆ โดยเฉพาะสำ�หรับผู้ที่มีหน้า
ที่ต้อง เจาะ-เกาะ-ติด ต่อบรรดาความเคลื่อนไหว
ทำ�นองนี้ มาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วเห็นจะได้ แต่ก็อย่าง
ว่า...ด้วยเหตุที่กิจกรรม ธุรกรรม ทำ�นองนี้ มันอาจถือ
เป็น ศูนย์รวม แห่ง กิเลส และ อวิชชา ของใครต่อใคร
มาโดยตลอด มันเลยออกจะเป็นตัวสร้างแรงดึงดูดให้
ผู้คนตั้งแต่ระดับฐานไปจนถึงยอด ต้องหมกมุ่น มัวเมา
อยู่กับเรื่องราวดังกล่าว ชนิดถอนตัวไม่ขึ้นมาแทบทุก
ยุค-ทุกสมัย...
(3)
การเอาแพ้-เอาชนะระหว่าง ฝ่ายมึง-ฝ่ายกู ไป
ตาม จุดยืน-ทัศนคติ และวิธีการ ของแต่ละฝ่าย ใน
แต่ละช่วง แต่ละระยะ เอาไป-เอามาแล้ว...จึงแทบไม่
ได้มีอะไรใหม่!!! สู้หันไปหาเช่าวิดี โอหนังเก่าแก่ยุคโบ
ร่ำ�-โบราณ อย่าง The Godfather ที่อภิมหานักวิจารณ์
หนังและนักให้กล้วย อย่าง เสือเตี้ย-สนานจิตต์ บาง
สพาน ออกจะหลงใหล คลั่งไคล้ อย่างเป็นพิเศษ มา
ดูซักชั่วโมง-สองชั่วโมง น่าจะเข้าท่ากว่าเป็นไหนๆ
เพราะอย่างน้อย...ก็น่าจะมีอะไรที่ คลาสสิก กว่าการ
เสียเวลานั่งดูการอภิปราย หรือการลุกขึ้นมาประท้วง ที่
ออกจะ จืดสนิทติดทนนาน หนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...
(4)
โดยเฉพาะเมื่อบทสรุปสุดท้ายของสิ่งที่เรียก
ว่า การเมือง ...มันอาจคล้ายๆ บทสรุปของนักเขียน
นิยายเรื่อง God Father อย่าง Mario Puzo ท่าน
เคยสรุปไว้ว่า เบื้องหลังความสำ�เร็จทุกชนิดก็คือ...
อาชญากรรม!!! อะไรประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับความ
หยาบ ความละเอียด ความถ่อย ความประณีต ว่าอะไร
ต่อมิอะไรจะมาก-จะน้อยไปกว่ากัน เหมือนอย่างที่ โจร
สลัดรายหนึ่ง เอ่ยปากกับจอมจักรพรรดิ อเล็กซาน
เดอร์มหาราช เอาไว้นั่นแหละว่า... “เมื่อข้าพเจ้ายึดเรือ
ลำ�หนึ่งได้สำ�เร็จ ข้าพเจ้าถูกเรียกว่าโจรสลัด แต่สำ�หรับ
พระองค์ที่เข้ายึดครองอาณาจักร แว่นแคว้น ดินแดน
ต่างๆ ในลักษณะไม่ต่างไปจากกัน แต่พวกเขาต่างกลับ
ขนานนามพระองค์ว่ามหาราช” ...ว่าซั่น!!!
(5)
ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่า ชัยชนะ หรือ ความพ่ายแพ้
ทางการเมืองของฝ่ายหนึ่ง-ฝ่ายใด ณ ยุคใด-สมัยใด ก็
แล้วแต่ สุดท้ายแล้วมันก็ออกไปทาง...งั้นๆ!!! นั่นแหละ
เป็นหลัก ไม่ได้มีอะไรที่สูงส่ง วิเศษวิเสโส ไปกว่ากัน
และกันซักกี่มาก-น้อย เพราะชัยชนะในวันนี้ ย่อมมี
สิทธิ์พลิกผันไปเป็นความพ่ายแพ้ ในวันหน้า หรือวัน
ใด-วันหนึ่งได้เสมอๆ ไม่ต่างไปจากชะตากรรมของ
พวก มาเฟีย ในนิยายของ Mario Puzo ยังไง-ยัง
งั้น แต่แม้กระนั้น...มันยังกลับก่อให้เกิดแรงดึงดูด ต่อ
บรรดาคนหนุ่ม คนสาว คนแก่ คนชรา หรือคนแทบ
ทุกเพศ ทุกวัย ให้ยังต้องหมกมุ่น มัวเมา อยู่กับแวดวง
อาชญากรรม แต่ละรูป แต่ละแบบ ชนิดถอนตัวแทบ
ไม่ขึ้น ไม่ต่างไปจากแวดวง การเมือง ทั้งหลายนั่นเอง...
(6)
ทั้งๆ ที่แต่ละคน แต่ละราย สุดท้ายต้อง เด๊ด
สะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไม่ต่างไปจากกันด้วยกัน
ทั้งสิ้น ดังนั้น...แทนที่จะเอาแต่หมกมุ่น มัวเมา อยู่
กับ ชัยชนะ และ ความพ่ายแพ้ ในลักษณะดังกล่าว
สู้หันมา เอาชนะตัวเอง เอาชนะความโกรธ เกลียด
เคียดแค้น อาฆาต พยาบาทและชิงชัง ฯลฯ อันเนื่อง
มาจากความผิดแผก แตกต่าง ทางทัศนคติ จุดยืน
และมุมมอง หรือบรรดา ความเป็นฝ่าย ความเป็นตัว
ตนของตน ทั้งหลาย ดังที่บรรดาพวกพระๆ ใน ศาสนา
ต่างๆ ท่านพยายามชี้แนะ ชี้นำ� มาโดยตลอด ย่อม
เป็นอะไรที่น่าจะเข้าท่ากว่าเป็นไหนๆ ยิ่งโดยเฉพาะผู้
ที่ ไม่ได้มีบทบาท บารมี พอเทียบชั้นได้กับตัวละครเอก
อย่าง ดอน คาร์เลโอเน หรือ ไมเคิล คาร์เลโอเน ใน
นิยายเรื่อง Godfather อย่างมาก...ก็เป็นได้แค่ตัวละคร
ตัวเล็ก-ตัวน้อย ที่หนักไปทาง แล้วก็โดนเขี่ย...แบบลิ่ว
ล้อในหนังจีน อย่างที่คุณน้า หงา-สุรชัย จันทิมาธร
ท่านว่าไว้ ในบทเพลง ฉันคือ...ประชาชน อะไรทำ�นอง
นั้น ยิ่งควรหันมาให้ความสนใจเรื่อง ธรรมะ-ธัมโม ให้
มากๆ เข้าไว้ น่าจะเหมาะกว่าการเอาแต่สนุกสนาน
เมามันซ์ซ์ซ์ อยู่กับเรื่อง การมง-การเมือง ไม่รู้กี่เท่าต่อ
กี่เท่า...
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านพ้นไปแล้วสำ�หรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ
พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 11 คน ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านรวม
4 วัน และลงมติช่วงวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. ผลการโหวตลงคะแนน ดังนี้
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม ไว้วางใจ 256 เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 9
เสียง
2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
พาณิชย์ ไว้วางใจ 241 เสียง ไม่ไว้วางใจ 207 เสียง งดออกเสียง 23
เสียง
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
สาธารณสุข ไว้วางใจ 264 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง
3 เสียง
4.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไว้วางใจ
268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 193 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง
5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไว้วางใจ 245 ไม่ไว้
วางใจ 212 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง
6.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ไว้วางใจ 262 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
7.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ไว้วางใจ 249 เสียง ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง งดออกเสียง 18
เสียง
8.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ไว้วางใจ 244 เสียง ไม่ไว้วางใจ 209 เสียง งดออกเสียง 17
เสียง
9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ไว้วางใจ 249 เสียง ไม่ไว้
วางใจ 204 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง
10.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ไว้วางใจ 246 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง
11.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ไว้วางใจ 243 เสียง ไม่ไว้
วางใจ 208 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง
ทั้งนี้ถือว่ารัฐมนตรีทั้ง 11 คนยังคงได้รับความไว้วางใจจากสภา
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป
การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ฝ่ายค้านนำ�โดย นพ.ชลน่าน ศรี
แก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำ�ฝ่ายค้าน โหมโรงอย่างน่า
ตื่นเต้นอย่างกับหนังสงคราม ใช้ชื่อยุทธการ เด็ดหัว สอยนั่งร้าน ส่วน
พรรคก้าวไกล ปล่อยทีเซอร์ซักฟอกแนวงานศพ ตอกตะปูปิดตาย
ทลายระบอบประยุทธ์
สำ�หรับการอภิปรายตลอด 4 วันจะเห็นได้ว่า ส.ส.ของพรรค
เพื่อไทยใช้ประเด็นเก่าๆ ที่เคยอภิปรายและเป็นข่าวตามสื่อมวลชน
มาอภิปรายซ้ำ� โดยเน้นโวหารวาทกรรมพูดจาเสียดสี โจมตีรัฐบาล
มากกว่าใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐมนตรีมา
อภิปราย ขณะที่ ส.ส.พรรคก้าวไกลยังเปิดประเด็นใหม่ๆ มีข้อมูลหลัก
ฐานว่ารัฐมนตรีบางคนมีประพฤติมิชอบ ส่อทุจริตคอร์รัปชัน
ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาแทบทุกประเด็น
และมักย้อนกลับผู้อภิปรายอย่างเจ็บแสบ เนื่องจากฝ่ายผู้อภิปราย
และเครือข่ายพวกพ้องก็มีแผลเก่าที่เคยมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบไว้
มากมาย
จุดแข็งของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มีบริษัทกิจการของตัวเองที่
จะกำ�หนดนโยบายเอื้อประโยชน์ ให้บริษัทตัวเอง แตกต่างจาก อดีต
นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และบริวาร ซึ่งโดนข้อหาทุจริตโกงชาติจน
หนีไปอยู่ต่างประเทศ บางคนยังติดคุกในประเทศไทย
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรอบข้างนายกฯ บางคนมีพฤติกรรม
แอบอ้างใช้อำ�นาจหน้าที่ ไปแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง รวมทั้ง
รัฐมนตรีร่วมคณะบางคนที่มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ ซึ่งฝ่ายค้าน
ก็อภิปรายเปิดโปงได้พอสมควร
การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่แค่การตรวจสอบรัฐบาล แต่คือ
การขับไล่รัฐบาล ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้ผู้อภิปรายต้องมีหลักฐานชี้
ชัดว่ารัฐมนตรีคนใดมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบ ทุจริตคอร์รัปชันทำ�ให้
ประเทศชาติเสียหาย แล้วนำ�หลักฐานไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

9

ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนการเมือง
ไทยที่อยู่ในวังวนแห่งผลประโยชน์ มีการเจรจาต่อ
รองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเรื่องอุดมการณ์
ทางการเมือง เมื่อสมประโยชน์กันแล้วก็สามารถพลิก
จุดยืนหน้ามือเป็นหลังมือได้
เพื่อดำ�เนินคดีเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป
ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านจะสามารถยื่นเอาผิดรัฐมนตรีคนใด และ
นำ�มาลงโทษเหมือนยุคก่อนๆ ได้หรือไม่
สำ�หรับการลงมติก็เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ฝ่ายรัฐบาลก็
สอบผ่านเสมอ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวสรุป
ว่า อย่างน้อยก็จะยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ เช่นเดียวกับ
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำ�ฝ่ายค้าน บอกว่า ฝ่ายค้านไม่ได้แพ้ จะ เด็ด
หัว สอยนั่งร้าน ในสนามการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าจับตามากกว่าเนื้อหาในการอภิปรายคือ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเจรจาต่อรองเพื่อให้นายกฯ และ
รมต.รวม 11 คน ที่ถูกซักฟอกได้รับคะแนนไว้วางใจ
โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเป็น
ตัวแปรสำ�คัญในการลงคะแนนโหวต ประกอบด้วย พรรคพลังท้อง
ถิ่นไท 5 คน พรรคชาติพัฒนา 4 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
2 คน พรรคพลังชาติไทย 1 คน พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน พรรค
เพื่อชาติไทย 1 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน พรรค
พลเมืองไทย 1 คน พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน พรรคพลังธรรม
ใหม่ 1 คน และพรรคไทรักธรรม 1 คน นำ�โดย นายพิเชษฐ สถิร
ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม
16 และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า
พรรคไทรักธรรม
มีการออกข่าวว่าจะโหวตคว่ำ�รัฐมนตรี 2 คน คือ นายจุติ ไกร
ฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ นาย
สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รวมทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย
แต่ภายหลังจากได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ
ใน ร.1 ทม.รอ. ก็ยอมรับว่า พล.อ.ประวิตรสั่งโหวตให้ 11 รัฐมนตรี
ทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน
ทำ�ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรค
เศรษฐกิจไทย ซึ่งได้ประกาศจุดยืนตรงข้ามรัฐบาลอย่างชัดเจนแล้ว
ออกมาแฉว่าพรรคเล็กรับเงินเดือนจากใครให้จำ�ไว้ ตนมีลายเซ็นทุก
อย่าง รับเกิน 3,000 บาท ให้ระวังไว้ พร้อมกับฟาดกลับว่าไม่ชอบ
โสเภณีการเมือง
สำ�หรับ ร.อ.ธรรมนัสยังมีความแค้นกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ปลด
พ้นตำ�แหน่ง รมช.เกษตรฯ และเป็นผู้ดูแลพรรคเล็กมาตลอด เมื่อ
พรรคเล็กกลับไปยืนฝั่งตรงข้ามจึงเกิดความคับแค้น
หลังจากนั้นก็มีการเปิดหลักฐานไลน์หลุดเป็นสลิปการจ่ายเงิน
ให้ ส.ส.พรรคเล็ก 9 พรรคการเมือง เดือนละ 100,000 บาท อย่าง
ต่อเนื่องมา 3 ปี และจะมีการยื่นหลักฐานให้ ป.ป.ช.เอาผิดข้อหารับ
ทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทด้วย
ก่อนหน้านั้น ร.อ.ธรรมนัสก็เคยพูดเองว่า พรรคเล็กชอบกิน
กล้วย หรือเงินที่ใช้ตอบแทนกันทางการเมือง คราวนี้ถึงกับเปิดหลัก
ฐานลากไส้กันเลยทีเดียว
ทั้งนี้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐได้ ไม่เกินสามพันบาท และ
ตามมาตรา 28 และ 29 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองที่ห้ามพรรคการเมืองถูกครอบงำ�ชี้นำ�โดยคนนอกและ
ห้ามคนนอกครอบงำ�ชี้นำ�พรรคด้วย
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้ากลุ่ม 16 ยอมรับว่า “เรื่อง
ทั้งหมดเกิดที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ขอให้ ไปถาม พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ในขณะนั้น
มอบให้ ร.อ.ธรรมนัสเป็นผู้ดูแลพรรคเล็กที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง การลงพื้นที่พบประชาชน เมื่อเกิดปัญหา ร.อ.ธรรมนัสออกมาทำ�
เช่นนี้ ต้องถามว่า พล.อ.ประวิตรจะทำ�อย่างไร”
เมื่อมีการยอมรับสารภาพอย่างชัดเจนและมีใบเสร็จแล้ว ต้อง
จับตาการดำ�เนินการต่อไปจากนี้ เมื่อยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.จะเอาผิดได้
หรือไม่ หรือจะเป็นมวยล้มต้มคนดู เหมือนกรณี นาฬิกาเพื่อน หรือไม่
รวมทั้งยื่น กกต.จะเอาผิดได้แค่ไหน
ทางด้าน พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ
กรณีรองหัวหน้าพรรคล็อบบี้ ส.ส.ไม่ โหวตให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ นั้น ก็
เนื่องมาจากเรื่องเงินทองที่ค้างจ่ายกันเป็นการส่วนตัว และตนเองไม่
ได้ตำ�แหน่งที่เหมาะสมกับที่รับปากกันไว้ ทำ�ให้ ส.ส.ปีกกลุ่ม กปปส.
ผนึกกำ�ลังสู้กลับ รวบรวม ส.ส.ได้ 12 เสียง พร้อมขู่กลับต่อผู้บริหาร
พรรคว่าให้เร่งจัดการปัญหานี้ และหากคะแนนไว้วางใจนายจุติน้อย
หรือขาดไป กลุ่ม ส.ส.ปีก กปปส.ก็จะโหวตงดออกเสียงให้กับ
นายจุรินทร์และนายนิพนธ์เช่นกัน
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนการเมืองไทยที่อยู่
ในวังวนแห่งผลประโยชน์ มีการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตัวมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง เมื่อสมประโยชน์กันแล้วก็
สามารถพลิกจุดยืนหน้ามือเป็นหลังมือได้ แต่หากไม่สมประโยชน์ก็หัก
หลัง ลากไส้ แทงกันเลือดสาดได้เช่นกัน
ส่วนกระแสข่าว 3 ป. ขัดคอกันนั้น ศึกซักฟอกครั้งนี้ก็พิสูจน์
ชัดว่า 3 ป.ยังกอดคอกันไปต่อ บิ๊กป้อม ยังอุ้ม น้องตู่ ให้อยู่ใน
ตำ�แหน่ง และอาจต้องมีการปรับ ครม.ครั้งใหญ่เร็วๆ นี้
ที่น่าจับตาต่อไปคือ ปมปัญหาวาระการดำ�รงตำ�แหน่งนายก
รัฐมนตรีครบ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158
วรรค 4 ที่ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน
แปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่
มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจาก
ตำ�แหน่ง”
โดย พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ 24
ส.ค.2557 หลังการรัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
และครั้งที่ 2 คือ 9 มิ.ย.2562 ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560
ซึ่งว่ากันว่า พล.อ.ประวิตร คาดการณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะ
ไม่รอด โดยจะถูกศาล รธน.วินิจฉัยให้พ้นตำ�แหน่ง หรือกรณีรับเรื่อง
ไว้วินิจฉัยอาจสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ก่อนก็ได้
นั่นหมายความว่า พล.อ.ประวิตร ในฐานะรองนายกฯ ลำ�ดับที่
1 จะขึ้นมาทำ�หน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ จะนับ
วาระดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีตาม ม.158 ตั้งแต่วันใด ซึ่งเป็น
ปราการด่านสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงปลายเทอมของ
รัฐบาล และจะส่งผลต่อทิศทางการเมืองทั้งกระดาน.
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ดฉากอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
รวม 4 วันไปแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม คนเดียวถูกอภิปรายไป
30 ชั่วโมง รวม 2 วันเต็มๆ ตามที่วิปทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแบ่งสันกัน
ไว้ก่อนหน้าและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง
การพูดเกินเวลาเหมือนครั้งก่อน เมื่อดู
ที่เนื้อหาการอภิปรายมีทั้งประเด็นใหม่
และเก่าผสมกัน มีทั้งหลักฐานเด็ดและ
ข้อมูลตีขลุม ในส่วนของการอภิปราย
นายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ฝ่ายค้านต่างคน
ต่างหยิบยกประเด็นที่เห็นว่าเป็นความ
ผิดพลาดบกพร่องในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามที่ระบุไว้ ในญัตติ ทำาให้
เนื้อหากระจัดกระจาย ไม่เห็นหมัด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น็อกที่ทำาให้นายกฯ เซได้ ต่างจาก
10 รัฐมนตรีที่ โดนอภิปรายพุ่งตรงเพียง
1-2 ประเด็น ทำาให้น้ำาหนักในการออกหมัดของฝ่ายค้านสร้างแรงสั่น
สะเทือนได้ ไม่น้อย ประกอบกับมีแผลเดิมจากความแตกแยกภายใน
ของพรรคร่วมรัฐบาลเองด้วย ที่ช่วยเขย่าให้ขาเก้าอี้รัฐมนตรีหลาย
คนเริ่มเอียง •
ที่ดูฝุ่นตลบก่อนวันลงมติคือการเมืองหลังม่านของกลุ่ม 16 ที่ตก
เป็นเป้าสายตาของสื่อ และนักสังเกตการณ์ทางการเมือง เนื่องจาก
ถูกยกฐานะให้เป็นตัวแปรสำาคัญในเสียงที่ก้ำากึ่งระหว่างฝ่ายค้านกับ
รัฐบาล หลังจากพรรคเศรษฐกิจไทยย้ายมาอยู่ฝั่งฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ
รายงานข่าวเรื่องนายกฯ เรียกไปเป่า
กระหม่อมก่อนการอภิปรายวันสุดท้าย
ถูกตีความไปหลายทิศทาง โดยเชื่อกันว่า
ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนในวงสนทนาเรื่อง
การยกมือในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จน พิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้ากลุ่ม 16
ต้องออกมาแจงยิบถึงหัวข้อสนทนาว่า มี
แต่เรื่องกฎหมายเงินบำานาญผู้สูงอายุที่
อยากให้รัฐบาลผลักดันเข้าสภา เพื่อออก
เป็นกฎหมายให้ทันก่อนเลือกตั้งเพื่อที่
จะนำาไปหาเสียงเท่านั้น ไม่มีเรื่องการ
พิเชษฐ สถิรชวาล
ฝากฝังให้ญาติขยับขึ้นนายพลในโผโยก
ย้ายนายทหารเดือนตุลาคม อีกทั้งไม่มีเรื่องการขอให้ลงมติไว้วางใจ
ให้รัฐมนตรีทุกคนเท่าๆ กัน เพราะได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ไปก่อนหน้า
นี้แล้ว •
ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะ
เสียอาการ โดยออกมาจัดหนัก ส.ส.รับกล้วย แลกเปลี่ยนเรื่องยศถา
บรรดาศักดิ์กับการยกมือในสภา ถึงกับหลุดคำา “โสเภณีการเมือง”
ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใน
การอภิปรายวันสุดท้าย เดินหน้าเปิด
ยุทธการ “เอาคืน” โชว์หลักฐานไลน์
หลุดการจ่ายเงินให้ ส.ส.พรรคเล็ก เดือน
ละ 100,000 บาท และเตรียมยื่นหลัก
ฐานให้ ป.ป.ช.เอาผิดข้อหารับทรัพย์สิน
เกิน 3,000 บาท ทำาให้หัวหน้ากลุ่ม 16
ต้องโยนให้สื่อไปถาม “บิ๊กป้อม” ที่เคย
มอบให้ ร.อ.ธรรมนัสเป็นผู้ดูแลพรรค
เล็ก ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า การลงพื้นที่พบประชาชน ก่อนที่จะออก
อาการผิดหวังในการกระทำาของ
ร.อ.ธรรมนัส พร้อมฝากเตือน ร.อ.ธรรมนัสที่อายุยังน้อย มีอนาคต
ทางการเมือง หากใครไม่เห็นด้วยหรือไม่ทำาตามที่ตัวเองต้องการ
แล้วใช้วิธีการเช่นนี้ ใครจะมาร่วมงานด้วยในอนาคต •
การเมืองเรื่องของกติกาแข่งขันในสนามเลือกตั้ง ดูเหมือนจะ
มูฟออนไปก่อนที่จะลงมติในสภาไปแล้ว เมื่ออยู่ดีๆ สมศักดิ์ เทพสุทิน
แกนนำากลุ่มสามมิตร ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เอาด้วยกับสูตร
หาร 500 “น่าจะอยู่ไม่ได้ และจะมี
ปัญหาตามมาทีหลัง เพราะย้อนแย้ง
กัน ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ และสมาชิกพรรคก้าวไกล
บางคน ซึ่งแต่ละคนเริ่มเห็นคล้อยตาม
กับที่ผมคิดไว้” พร้อมยกตัวอย่างกรณี
พรรคภูมิใจไทย ที่หากได้ ส.ส.เขต
50 คน แต่บัญชีรายชื่อได้ 5 ล้าน
เท่ากับว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่ได้เลย
และถ้าได้ ส.ส.เขต 60 คน ก็คงไม่พอใจ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
เช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐก็คงคิด
เช่นกัน ส่วนท่าทีของ “เสี่ยหนู” อนุทิน
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แม้จะรับได้หมดกับทุกสูตร แต่
ก็เห็นประเด็นปัญหาเรื่องสูตรหาร 500 ที่กระทบตนเองอยู่เหมือน
กัน “ลองหารเล่นๆ ผมอาจจะไม่ได้เป็น ส.ส. เพราะจะไม่เหลือ
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลย แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าผู้แทนที่ ได้รับการเลือก
ตั้งโดยตรงมาจากพื้นที่ จะสามารถทำางานให้กับพื้นที่ ได้”.
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พ.ศ.2565 ในส่วนของโรงพักศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
มีตำารวจกว่า 10 นาย สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย ตามด้วย รอง สว.(ป.)
สภ.ศรีสัชนาลัย 5 นาย รอง สว.สส.สภ.ศรีสัชนาลัย
1 นาย รอง สว.ธร.สภ.ศรีสัชนาลัย 1 นาย ผบ.หมู่ (สส.)
สภ.ศรีสัชนาลัย 1 นาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสัชนาลัย
1 นาย ดังนั้นเมื่อเพื่อนๆ ตำารวจหลายคนเป็นห่วง
หลายคนอยากรู้เหตุผล โรงพักเดียวสมัครใจเกือบ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ 1 โหล อย่างไรเสียคงต้องฝาก พล.ต.ต.อมรศักดิ์
เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ออกมาเล่าแจ้งแถลงไข
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการ หน่อย ก็น่าจะดี •
ทำาความเข้าใจกันก่อนที่จะเริ่มใช้บังคับอย่าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญตะกร้าสิ่งของ
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ จริงจัง การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ตัดแต้มจราจร ซึ่งจะใช้บังคับใน
ของ ส.ต.ต.ธนกฤต ฤกษ์ดี ผู้บังคับหมู่ (หน่วยปฏิบัติ วันที่ 9 ม.ค.66 บิ๊กเด่น ควงคู่ พล.ต.ต.เอกราช ลิ้ม
การพิเศษ) สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเสียชีวิต สังกาศ ผู้บังคับการตำารวจทางหลวง แจ้งระบบตัด
จากเหตุถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิง ขณะ คะแนนความประพฤติในการขับรถ กำาหนดให้ผู้ ได้
รับใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนคนละ 12 คะแนน หาก
ปฏิบัติหน้าที่ประจำาจุดตรวจด่านน้ำาตก เหตุเกิด
ทำาผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามจำานวนที่กำาหนด
บริเวณถนนทรายทอง 5 ตำาบลสุไหงโก-ลก อำาเภอ
โดยข้อหาความผิดมีตั้งแต่ 1 จนถึง 4 คะแนน
สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ก.ค.65 ที่
บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำาบลนาเหรง อำาเภอนบพิตำา ข้อหาที่ตัดครั้งละ 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็ว ฝ่าฝืน
จังหวัดนครศรีธรรมราช การได้รับพระราชทานพระ เครื่องหมายทางม้าลาย ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัด
มหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำานึก เข็มขัดนิรภัย ใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ติดแผ่นป้าย
ในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ ส.ต.ต.ธนกฤต ทะเบียน ข้อหาที่ตัด ครั้งละ 2 คะแนน เช่น ฝ่าไฟ
แดง ย้อนศร ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด
อย่างหาที่สุดมิได้ •
ในแวดวง สีกากี มีหลายคนบอกว่า ช่วงการ
แต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละครั้ง แต่ละวาระ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับ นายพล ระดับ นายพัน หากอยากจะรู้ ใครมี
โอกาสได้รับตำาแหน่งสูงขึ้น หรือได้ ไปนั่งเก้าอี้ เกรด
เอ เบื้องต้นให้ดูความเคลื่อนไหว ดูผลงานตามหน้า
สื่อต่างๆ ว่ามีใครออกสื่อ มีใครมีผลงานโดดเด่นเป็น
พิเศษ หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับ
ผิดชอบคดีใหญ่ๆ รับผิดชอบงานนโยบายสำาคัญ ที่
สามารถสร้างผลงานโชว์เข้าหู เข้าตา ผู้มีอำานาจ
และ ประชาชน เพื่อปูรากฐานให้แน่นปึ้ก เมื่อได้รับ
การ แต่งตั้ง ผู้ที่แต่งตั้งจะได้ตอบ สังคม ตอบ ก.ตร.
หรือ ก.ต.ช. ได้ว่า เหตุใดถึงได้เลือก คนนี้ ขึ้นดำารง
พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์
พล.ต.อ.รอย
ตำาแหน่ง เหมือนอย่างการชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. ปีนี้
กิ
ต
ติ
ป
ระภั
ส
ร์
อิงคไพโรจน์
แทน ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.65 เท่าที่ตรวจ
หรือถูกสั่งพักใช้ ข้อหาที่ตัด ครั้งละ 3 คะแนน เช่น
หน้าข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ ทีวี หรือสื่อออนไลน์ ดู
แข่งรถในทาง ข้อหาที่ตัด ครั้งละ 4 คะแนน เช่น ขับ
เหมือนแคนดิเดต พิทักษ์ 1 ที่ยังมีบทบาทเด่นชัด
จะเหลือเพียง บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ รถในขณะเมาสุรา หากคะแนนถูกตัดจนเหลือศูนย์
ภัสร์ รอง ผบ.ตร. (นรต.38) กับ บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลา
90 วัน สำาหรับคะแนนที่ถูกตัด จะมีการคืนคะแนน
อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (นรต.40) ที่ยังมีข่าว มี
คราว โดดเด่นเป็นรายวัน มิหนำาซ้ำาทั้งคู่ยังตรงตาม เมื่อครบกำาหนด 1 ปี สำาหรับการทำาผิดครั้งนั้นๆ หรือ
ประวัติศาสตร์ข้อมูลเก่าๆ ภายใน กรมปทุมวัน นรต. กรณีที่มีคะแนนเหลือน้อย อาจขอเข้ารับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร จากกรม
เลขคู่ ส่วนใหญ่มักได้เป็น ผบ.ตร. ดังนั้นคงต้องรอ
การขนส่งทางบก เพื่อรับคืนคะแนนตามที่หลักสูตร
ติดตาม...ว่ากันว่าต้นเดือน ส.ค.น่าจะมีอะไรชัดเจน
กำาหนดก็ได้ •
ก่อนที่ประมาณปลายๆ เดือนจะถึงเวลาของจริง •
สัปดาที่ผ่านมา พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข
ใครว่า ตำารวจ มีแต่ความเข้มแข็ง มีแต่ความ
ผู
บ
้
ญ
ั
ชาการกองเรื
อยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นตัวแทน
เด็ดเดี่ยว มุม หวั่นไหว ก็มีให้เห็นบ่อยครั้ง ขนาด
ของกองทัพเรือไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม
การเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำาลังพลประจำาปี
หรือ เออร์ลีรี ไทร์ ก่อนเกษียณอายุราชการ แค่เห็น RIMPAC 2022 ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ซึ่งกองทัพ
เรือไทยได้ส่งกำาลังพลเข้าร่วมการฝึก โดยปฏิบัติ
รายชื่อมี ตำารวจ บางโรงพัก บางพื้นที่ สมัครใจลา
ออกหลายคน ก็เกิดข้อสงสัย ก็เกิดความเป็นห่วงว่า หน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการรบใน CCTF (Commander,
Combined Task Force) และ CFMCC (Combined
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ มีอะไรในกอไผ่มากกว่าการลา
ออกก่อนเกษียณ ไปพักใจ ไปพักกายหรือเปล่า โดย Force Maritime Component Command) ทั้งนี้ การ
ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในไลน์ตำารวจมีการส่งต่อ ฝึกผสม RIMPAC เป็นการฝึกผสมพหุภาคีทางเรือ
ที่มีความสำาคัญ และมีกองทัพเรือประเทศในเขต
บัญชีแสดงข้อมูลข้าราชการตำารวจในสังกัดที่สนใจ
มหาสมุทรแปซิฟิกจัดกำาลังเข้าร่วมการฝึกมากที่สุด
เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำาลังพลปีงบประมาณ

ส.ค.รู้แน่ ‘ผบ.ตร.’ ใหม่

พ

โดยมี ทร.สหรัฐฯ เป็นประเทศเจ้าภาพ จัดการฝึกครั้ง
แรกตั้งแต่ปี 2010 และได้มีการฝึกร่วมกันเรื่อยมา
จนในปี 2022 มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกรวม
26 ประเทศ โดยในการไปครั้งนี้ ผบ.กร.ได้เข้าเยี่ยม
คำานับ พล.ร.อ.John C. Aquilino ผู้บัญชาการกอง
กำาลังภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และเข้าเยี่ยมศูนย์ Daniel
K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies
(DKI APCSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯ ด้วย •
เปิดกองบัญชาการกองทัพบก ราชดำาเนิน
ต้อนรับ พล.อ.ตัน สรี ดะโต๊ะ เซอรี ซัมโรส บิน
โมฮัมหมัด ไซน์ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ใน
โอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงวัน
ที่ 20-22 ก.ค.65 ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบกของไทย ได้จัดให้มีแถวทหารกอง
เกียรติยศต้อนรับ พร้อมนำาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพ
บกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน
แนวคิดการบริหารงานและความร่วมมือด้านความ
มั่นคง โดยผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ได้มอบ
เครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ของกองทัพบกมาเลเซีย
ให้แก่นายทหารระดับสูงของกองทัพบก ที่มีบทบาทส่ง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้หารือความ
ร่วมมือของกองทัพบกทั้งสองประเทศ จากผลการ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย
ครั้งที่ 111, การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองของ

8

9

10

11

12

13

14

15

พล.ร.อ.สุวิน
แจ้งยอดสุข

พล.อ.ณรงค์พันธ์
จิตต์แก้วแท้

หน่วยข่าว ซึ่งทำาให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในเรื่องการ
ตั้งจุดตรวจร่วมและหมู่บ้านคู่ขนานเข้มแข็งตามแนว
ชายแดนของทั้งสองฝ่าย ล่าสุดกองทัพบกจะส่งกำาลัง
พลเข้าร่วมการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ 25 ที่
มาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย โดยการเดินทางมา
ครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ได้เข้าพบและ
หารือกับ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม และ
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่
กองบัญชากองทัพไทย แจ้งวัฒนะ ด้วย •
พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ และคณะเดินทางมาถึงกองทัพบก เพื่อ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นจากวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ (วทอ.) แด่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2564
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้จบการศึกษาหลักสูตรการ
ทัพอากาศ รุ่นที่ 43 ประจำาปีการศึกษา 2552 ซึ่งการ
มอบโล่ให้ครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ในความรู้ความ
สามารถ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะและ
ดำารงไว้ซึ่งความมีคุณธรรม ของผู้บัญชาการทหารบก
ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณามอบให้ •
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รือโดยสาร GM OLIVEIRA II ออกจาก Tabatinga ท่า
ต้นทางช้าไปครึ่งชั่วโมง แต่พอถึงเย็นวันที่ 2 ของการเดิน
ทาง เมื่อเรือจอดท่าที่ 7 ท่า Santo Antônio do Içá เรือ
กลับทำ�เวลาได้เร็วกว่ากำ�หนดอยู่ 1 ชั่วโมงครึ่ง
เนื่องจากว่า “รอน” ซึ่งก็คือเหล้ารัมที่ผมพกมาจากโคลอมเบีย
นั้นหมดลงอย่างรวดเร็วเพราะเหลืออยู่น้อยนิด และยังได้แบ่งปันให้
กับเอดัวร์ โด นักมวยไทยชาวเวเนซุเอลาที่ก�ำ ลังกลับบ้านหลังจากไป
เรียนมวยไทยในเปรู ตอนเรือจอดท่าที่ 8 คือท่า Fonte Boa ช่วงใกล้ๆ
เที่ยงคืน ผมเข้านอนเสียก่อนแล้ว เพราะเมื่อรัมหมดก็ไม่อยากกลับไป
ดื่มเบียร์อีก อันอาจจะทำ�ให้เกิดอาการแฮงโอเวอร์ ในเช้าวันต่อมาได้
ท่าถัดไปที่เรือโดยสารจะเทียบจอดคือท่า Manaus (อ่านว่า มา
เนาส์) ท่าเรือใหญ่สุดและสำ�คัญที่สุดของแม่น้ำ�แอมะซอน ซึ่งเป็นท่า
สุดท้ายสำ�หรับการนั่งเรือโดยสารครั้งนี้ และอยู่ในวันที่ 4 ของการ
เดินทาง เท่ากับว่าวันนี้วันที่ 3 เรือจะไม่จอดที่ ไหนเลย
เป็นที่น่าสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาการเดินเรือจากท่าแรกTabatinga ถึงท่าที่ 8-Fonte Boa กินเวลาและระยะทางน้อยกว่าจาก
ท่าที่ 8 ถึงท่าที่ 9 คือ Fonte Boa ถึง Manaus คงเป็นเพราะว่ายิ่งใกล้
เมืองมาเนาส์เท่าไหร่ การเดินทางไปมาเนาส์ก็จะมีเรืออื่นๆ ให้เลือก
มากขึ้น และอาจจะเกี่ยวข้องกับสัมปทานการแบ่งพื้นที่เดินเรือด้วย
ความจริงที่ว่าวันนี้เรือจะไม่จอดที่ท่าไหนเลยนั้น ทำ�ให้ผม
ต้องอุทานออกมาเบาๆ ว่า “ซวยแล้ว” เพราะจะไม่มีอย่างอื่นให้
ดื่มนอกจากเบียร์ แต่ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาดื่มก็ยังไม่คิดถึงมัน ตอนนี้
สบายใจขึ้นมากเรื่องข้อมูลต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการล่องเรือ เพราะ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในเมืองมาเนาส์ 4 คนที่ขึ้นเรือมาตั้งแต่ท่า
Santo Antônio do Içá (อ่านว่า ซานตวนโตนิโอ ดุยซา) สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ พวกเขาอายุ 18 และ 19 เพิ่งเรียนปี 1
คืนที่ผ่านมา “ราฟาเอลญา” สตรีหนึ่งเดียวในกลุ่มใช้ภูมิปัญญา
ส่วนตัวเปิดขวดไวน์ ให้ผม แม้ว่าไวน์นั้นผมจะดื่มไม่ลง เพราะเป็น
ไวน์หวานเจี๊ยบ เธอเรียนเศรษฐศาสตร์ ที่เหลืออีก 3 คน ชื่อ วิกเตอร์
เรียนเภสัชศาสตร์, ลูเซียโน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ และดุกลาส ผม
จำ�ไม่ได้ว่าเรียนอะไร คนนี้ชอบแหย่ชอบแซวผม ถึงขั้นแจกถุงยาง
อนามัยให้ผม 3 ชิ้น บอกว่าถึงมาเนาส์แล้วอาจจำ�เป็น ผมก็แซวเขาว่า
หน้าตาเหมือนจอร์จ ไมเคิล นักร้องดังซึ่งเป็นเกย์ (ผู้ล่วงลับ) ทำ�ให้เขา
เพลาๆ เรื่องโชว์เปลื้องผ้าและการค้าประเวณีในมาเนาส์ลงได้บ้าง
เวลาประมาณ 10 โมงเช้า เรือแล่นผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อยู่
ริมน้ำ�ฝั่งขวามือ ข้างหลังแถวแนวของบ้านเรือนก็คือป่า ไม่น่าจะมี
ถนนหนทางที่เชื่อมกับหมู่บ้านอื่นนอกจากการสัญจรทางแม่น้ำ�แอ
มะซอนและการเดินป่าแอมะซอน มีเรือพายพุ่งออกมาจากริมตลิ่ง
จำ�นวนหลายลำ� ในเรือพายล้วนเป็นเยาวชน ลำ�ละ 2 คน 3 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง เรือพายมุ่งหน้ามายังเรือ 3 ชั้น ความจุผู้ โดยสาร
มากกว่า 500 คนของเรา
พวกเธอไม่กลัวอันตราย พายเข้ามาจนเกือบถึงเรือ ตอนแรก
ผมนึกว่ามีของมาขาย แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะส่งของขึ้นมาได้อย่างไร
ระดับความสูงห่างกันมากกว่า 10 เมตร ปรากฏว่ามีคนโยนสิ่งของลง
ไปในน้ำ�แล้วพวกเธอก็พายเรือไปเก็บ ซึ่งจำ�เป็นอยู่ทีเดียวที่ของที่ โยน
ลงไปต้องลอยน้ำ�ได้
ลูเซียโนอธิบายให้ผมฟังว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 5 หรือ 7 ปีก่อนเท่านั้น และไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เดี๋ยวนี้ผู้ โดยสารเริ่มรู้ๆ กันแล้วว่าควรจะหาสิ่งของติดไม้ติดมือมา
ก่อนจะขึ้นเรือเพื่อมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้ คล้ายเป็นของฝากของขวัญ
แม้ว่าจะรู้ดีว่าเสี่ยงอันตรายอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะถ้าสิ่งของเหล่า
นั้นลอยใกล้ๆ เรือโดยสารแล้วพวกเด็กๆ พายเข้ามาเก็บ หรือโยนของ
มีน้ำ�หนักลงไปโดนเด็กหรือเรือพาย
นักศึกษาหนุ่มบอกอีกว่าชาวริมน้�ำ แอมะซอนแถบนี้ ไม่สามารถ

ล่องไปในแอมะซอน (3)

ตั้
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เยาวชนริมแม่น�้ำ แอมะซอนพายเข้าหาเรือโดยสารด้วยความหวังว่าจะได้รับสิ่งของบริจาค

เข้าถึงระบบการศึกษาและบริการสาธารณะต่างๆ แต่พวกเขาก็ยังไม่
อพยพย้ายถิ่นไปไหน และพวกเขาเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าเพราะเหตุใด
ในบรรดากลุ่มคนที่ขึ้นเรือมาจากท่า Santo Antônio do Içá
เมื่อวานนี้ มีเด็กน้อย 2 คน พี่ชาย-น้องสาว อายุคงสัก 5 ขวบ และ
3 ขวบ หน้าตาจิ้มลิ้ม น่ารัก ขี้เล่น สร้างสีสันให้กับพวกเราชาวไทย
9 คน พ่อแม่ของหนูน้อยทั้งสองอัธยาศัยดี พ่อมีอาชีพเป็นหมอ พวก
เขาผูกเปลอยู่ใกล้ๆ กับคณะพระธุดงค์ เด็กหญิงคนน้องนั้นชอบเล่น
ลิปสติกของแม่ เอามาเขียนหน้าเขียนตา ผมยกให้เธอเป็นเทพธิดา
ประจำ�เรือ ส่วนพี่ชายสนใจคณะสงฆ์เป็นพิเศษ ถึงขั้นขอวิชานั่งสมาธิ
จากท่านมหาดำ�รงค์ นริสสโร พระเดินธุดงค์รอบโลกร่วมคณะของ
พระสุธรรม ฐิตธัมโม
ในเรือลำ�นี้มีสตรีช่างทำ�เล็บโดยสารมาด้วย เธอน่าจะขึ้นเรือมา
เพราะมีการงานรออยู่ที่เมืองมาเนาส์ และได้ ใช้เวลาที่ว่างถึง 4 วัน 3
คืนรับจ๊อบในเรือ เพราะมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมอยู่ในตะกร้าหูหิ้วใบ
ใหญ่ บรรดาคุณป้าซึ่งเป็นโยมติดตามพระธุดงค์เห็นเธอให้บริการอยู่ใน
เปลของผู้ โดยสารลูกค้า ได้จังหวะก็กวักมือมาใช้บริการบ้าง แถมยังให้
เธอช่วยดูสุขภาพเล็บให้กับพระสงฆ์ด้วย เนื่องจากว่าพระสงฆ์ ในคณะ
นั้นล้วนเป็นนักเดินเท้ากันทั้งสิ้น เดินมากๆ เล็บก็มีปัญหา แต่ไม่เคยใส่ใจ
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น
ผมขึ้นไปดื่มเบียร์กระป๋องแรกบน
ดาดฟ้าตอนบ่ายต้นๆ หนุ่มคนหนึ่งนั่งดื่มไฮเน
เกนอยู่อีกโต๊ะ ชวนให้ผมดื่มด้วยกัน ผมบอก
เขาว่าอีกประมาณ 10 หรือ 15 นาทีจะมาดื่ม
ด้วย ขอกลับลงไปทำ�ธุระที่ชั้น 2 แต่ผมกลับ
ลืมเสียสนิท จนผ่านไปราว 2 ชั่วโมงถึงนึกขึ้น
ได้ จึงปล่อยเลยตามเลย
อย่างที่ผมได้บอกไปว่าตามตารางเวลา
วันนี้ เรือจะไม่จอดที่ท่าใดๆ แต่เรือเข้าเทียบ
ที่ท่าแห่งหนึ่งในเมือง Coari ตอนเวลา 6 โมง
เย็นเพื่อเติมน้ำ�มัน บริเวณนี้มีปั๊มน้�ำ มันลอย
ริมฝั่งเมืองโคอาริ รัฐอามะโซนัส ประเทศบราซิล
น้�ำ อยู่หลายปั๊ม ไม่อนุญาตให้ผู้ โดยสารขึ้น
หรือลง แต่สามารถซื้อของจากคนขายข้างล่าง
ได้ โดยมีวิธีการส่งขึ้นมาตามแต่จะสร้างสรรค์
ขึ้น ผมมองๆ ดูไม่มีสิ่งที่ต้องการอยู่ในสินค้า
เหล่านั้น
กลุ่มวัยรุ่น 4 คนที่ผมกล่าวถึงก่อน
หน้านี้ซื้อน้�ำ สีม่วงเข้มๆ คล้ายไวน์ แต่อยู่
ในถุงพลาสติกใบใหญ่รัดหนังยาง พวกเขา
ซื้อมา 3 หรือ 4 ถุง ราฟาเอลญาทำ�ตกแตก
ละเลงพื้นเรือไป 1 ถุง พวกผู้ชายบอกผมว่านี่
คือไวน์ เรียกว่า Vinho de Açaí หรือ “ไวน์
อะไซ” ซึ่งอะไซเป็นหมากหรือปาล์มชนิด
เรือโดยสารขนาดเล็กลำ�หนึ่งและปั๊มน้�ำ มันลอยน้ำ�จำ�นวนมากบริเวณท่าโคอาริ หนึ่ง มีลักษณะเป็นลูกเล็กๆ ขึ้นเรียงอยู่ใน
งแต่เด็กจนโต พวกเราคงได้ยินคำ�ถามนี้ “ถ้าต้นไม้ลง
กลางป่า และไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อฟัง หรือเห็น มันเกิด
ขึ้นจริงหรือไม่?”
ในยุคนี้ต้องแก้ ให้เป็น “ถ้าต้นไม้ลงกลางป่า และ
ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อถ่ายรูป โพสต์ลงโซเชียล มันเกิดขึ้น
จริงหรือไม่?”
ไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่ ความหมายของคำ�ถามนี้จะคงเดิม
ตลอดไป ความหมายก็คือ ถ้าเราทำ�อะไรไป หรือพูดอะไรออกไป
และไม่มีใครเห็นหรือรับรู้ ในสิ่งที่เราทำ� คนจะรู้ ไหม? ถึงแม้เป็น
คำ�ถามที่ออกกวนๆ หน่อย แต่มันคือความจริงที่เราต้องยอมรับ
ในกรณีของประธานาธิบดี Joe Biden กับรอง
ประธานาธิบดี Kamala Harris ผมพูดกับแฟนผม พูดกับทีมงาน
และพูดกับลูกน้องอยู่เสมอว่า Biden กับ Harris จะชนะการเลือก
ตั้ง (ตอนนั้น) ได้ง่ายดาย เพราะความสามารถส่วนหนึ่ง เพราะชื่อ
เสียงส่วนหนึ่ง แต่หลักๆ เพราะแข่งกับอดีตประธานาธิบดี Donald
Trump
เนื่องจากผมพักการเขียนคอลัมน์นี้เป็นเวลา 6 ปีเต็ม คือ
ก่อนที่ผมจะไปประจำ�อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 จนกลับ
มาเขียนช่วงเมษายนปีนี้ ผมไม่มี โอกาสกระจายความคิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและหลายๆ เรื่องสู่สาธารณะ ได้แต่พูดให้คนใกล้ชิด
ฟัง เลยทำ�ให้ผมสงสารเขาพอสมควร อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดครับ
ผมไม่ได้เอามุก ส.ส.ในสภามาใช้เพื่อให้ตัวเองดูดี (นึกออกไหม
ครับ? เวลา ส.ส.อภิปรายในสภา และไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นความ
คิดของตน เขามักจะอ้างว่า “ชาวบ้านรายงานให้ฟัง” หรือ “ชาว
บ้านเพิ่งโทร.มาเล่าให้ฟัง”) แต่สิ่งที่ผมเขียนในวันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคย
พูดมาก่อน แต่ต่อเมื่อไม่ได้สู่สาธารณะที่ ไหน นอกจากคนใกล้ชิด
เหมือนไม่เคยพูดมาก่อน
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เรือโดยสารแอมะซอนอีกลำ�ขณะจอดเติมน้�ำ มันที่เมืองโคอาริ
ก้าน ซึ่งรวมกันเป็นพวงหรือทะลายใหญ่ ลูกอะไซมีขนาดใกล้เคียงกับ
บลูเบอร์รี นอกจากนำ�มาทำ�ไวน์แล้วก็สามารถทำ�อาหารได้หลากหลาย
ผมหาข้อมูลภายหลังพบว่าอะไซมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เป็น
พืชประจำ�ถิ่นในแถบแอมะซอน ขึ้นอยู่ตามหนองตามบึงและที่ราบน้�ำ
ท่วมถึง คนท้องถิ่นบริโภคกันมาหลายร้อยปีแล้ว แต่นักวิชาการเพิ่ง
จะศึกษาวิจัยเรื่องคุณค่าทางโภชนาการอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่สิบปีมา
นี้ และมีชื่อออกสู่เมืองใหญ่ของบราซิล รวมถึงระดับนานาชาติเพียง
ประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมา และเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่สำ�หรับคนภายนอก
จึงมีการโฆษณาขายในโลกออนไลน์กันอย่างเอิกเกริก ส่วนใหญ่ออกไป
ทางอวดอ้างสรรพคุณ ทั้งบอกว่ารักษาโรคได้ต่างๆ นานา หรือแม้แต่
สามารถเพิ่มขนาดไอ้นั่นของท่านชาย และส่งเสริมความแกร่งในเรื่อง
บนเตียง ทว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าต้มตุ๋นหลอกลวงทั้งเพ
วิกเตอร์รินใส่แก้วยื่นให้ผม บอกว่ามีสรรพคุณทางยา กินแล้ว
กระปรี้กระเปร่า มีกำ�ลังวังชา และวกเข้าเรื่องยาโป๊ ผมชิมแล้วก็
พอจะบอกได้ว่ารสสัมผัสเหมือนผลไม้ปั่น คือไม่เป็นน้ำ�เหมือนไวน์
รสชาติคล้ายเบอร์รีบางชนิด แต่จืดและออกไปทางฝาดๆ มีความ
เป็นกรดเล็กน้อย ไม่รู้สึกว่ามีแอลกอฮอล์ ผมดื่มจดหมดแก้ว เขาเสนอ
ให้ดื่มอีก ผมยอมแพ้
ระหว่างที่เรือเติมน้�ำ มัน ผมเลือกที่จะไม่พยายามสมัครใช้
อินเทอร์เน็ต แต่ขอแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของลู
เซียโนเพื่อส่งคอลัมน์เข้าอีเมลของไทยโพสต์ แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
อ่อนมาก ส่งภาพประกอบไม่ไป เมื่อส่งไฟล์ ไม่สำ�เร็จ ผมเลยต้องส่ง
ข้อความไปแทน แจ้งว่าส่งไม่ได้เพื่อให้บรรณาธิการช่วยแก้ปัญหา
เป็นเหตุให้คอลัมน์หายไป 1 อาทิตย์ก่อนหน้านี้
เย็นย่ำ�มาเยือน ผมจะไม่ดื่มไวน์หวานที่ซื้อพลาดมาอย่างเด็ด
ขาด รัมโคลอมเบียก็เกลี้ยงแล้ว ร้านค้าประจำ�เรือของหนุ่มอ้วนมีแค่
เบียร์เท่านั้น แถมมี 2 ยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ข้ามชาติ เซอเวจาท้องถิ่นมี
เพียง ITAIPAVA ยี่ห้อเดียว
ผมชวนวัยรุ่นทั้งสี่ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า เดินผ่านโต๊ะหนุ่มที่ชวน
ผมดื่มเบียร์ก่อนหน้านี้ เขายังดื่มคนเดียว ผมเลือกที่จะไม่ทักทาย
เพราะเห็นขวดเปล่าสีเขียวตั้งอยู่บนโต๊ะมากกว่า 10 ขวด และเวลา
นี้เขาถอดเสื้อ เหลือนุ่งแต่กางเกงขาสั้น รองเท้าไม่ใส่ ผมรู้สึกโชคดีที่
ลืมสัญญา
เขากำ�ลังเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือเสียบกับลำ�โพงของเรือ
ที่เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ คงเพราะเปิดเสียงดังและหันลำ�โพงไปหา
ลูกค้าคนอื่นๆ หนุ่มอ้วนเจ้าของร้านประจำ�เรือจึงหยิบลำ�โพงเอาไปตั้ง
ไว้ ใกล้ๆ หมอนี่ แทนที่จะสำ�นึกกลับได้ทีลุกขึ้นเต้น แต่ด้วยสภาพที่เมา
มาก เขาเต้นได้แค่ขยับขาไปมาเท่านั้น
ผมตั้งใจจะเลี้ยงเบียร์พวกเด็กวัยรุ่น เบียร์ ITAIPAVA ราคา
แค่กระป๋องละ 5 เรียล หรือประมาณ 35 บาท ผมซื้อมา 4 กระป๋อง
เพราะราฟาเอลญาไม่ดื่ม ยังไม่ทันจะหมดกระป๋องแรก ลูเซียโนไป
ซื้อบัดไวเซอร์มา 4 ขวด เบียร์นอกสีแดงขาวนี้ขวดละ 10 เรียล รอบ

สองหนูน้อยดาราประจำ�เรือ
ที่ 3 ผมรีบชิงจังหวัดกลับมาที่ ITAIPAVA วิกเตอร์เร็วกว่าในรอบที่ 4
ซื้อบัดไวเซอร์มาอีกให้ทุกคน รอบที่ 5 เป็นคิวผม รอบต่อมาดุกลาสผู้
มีหน้าตาละม้ายจอร์จ ไมเคิล กลับไปเหมาบัดไวเซอร์มาอีก
ดื่มไปดื่มมาก็จ�ำ ไม่ได้ว่าดื่มไปเท่าไหร่ แม้ว่าผมจะเลี้ยงพวกเขา
เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กพวกนี้มองผมเป็นเพื่อนมากกว่า
จะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้า ไม่ยอมให้ผมเลี้ยงฝ่ายเดียว ผมไม่รู้ว่าพวกเขา
มีเงินกันมากน้อยเพียงใด หรือว่าเงินที่เอามาซื้อเบียร์จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุนรอนการศึกษาหรือไม่ แต่บุคลิกลักษณะของคนไม่ โกหก เด็ก
พวกนี้ ไม่ได้ยากจนอย่างแน่นอน
วิกเตอร์นั้นอายุเพิ่งจะ 18 ปี แต่มีลูกแล้ว ลูกสาวของเขาอายุ
เกือบ 1 ขวบ ส่วนเมียก็เลิกเรียนหนังสือ เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน การไป
เรียนมหาวิทยาลัยที่มาเนาส์ เมืองเอกของรัฐอามะโซนัสนั้น เขาคง
ไม่ได้กลับไปเยี่ยมลูกและเมียบ่อยนัก เพราะใช้เวลาไปกลับแต่ละครั้ง
มากกว่า 1 สัปดาห์
ดาดฟ้าท้ายเรือคืนนี้มีคนมาชุมนุมกันมากกว่า 2 คืนที่ผ่าน
มา คงเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายก่อนเรือเทียบท่าที่มาเนาส์ ในวันพรุ่ง
นี้ นอกจากวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้ว ผมก็แทบไม่ได้สนทนากับใคร มีบางคนที่
เคยยิ้มทักทายกันก็ยังยิ้มทักทายกันเหมือนเดิม เอดัวร์ โด-นักมวยไทย
จากเวเนซุเอลาเดินไปเดินมากับชายคนหนึ่งผู้มีลูกสาววัยยังไม่ถึง 18
ปีโดยสารในเรือมาด้วย
วิกเตอร์ปลีกตัวไปคุยกับกลุ่มผู้ ใหญ่แล้วเขากลับมาดึงผมไปคุย
กับชายอินเดียนแดงผู้อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอน แต่ว่าแต่งตัวเหมือน
คนในเมืองทั่วๆ ไป แกพูดเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำ�และป่าแอมะ
ซอน วิกเตอร์ท�ำ หน้าที่ล่ามซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเมื่อดื่มเข้าไปพอ
สมควร คุณน้าอินเดียนแดงอธิบายว่าถ้าจะเข้าไปยังชั้นในของแม่น�้ำ
แอมะซอนสาขาต้องทำ�หนังสือถึงเจ้าหน้าที่เสียก่อน แกยังบอกด้วยว่า
มีนักท่องเที่ยวบางคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมา ทุกประโยคเมื่อพูด
จบแกมักจะยิ้มส่งท้าย
แกดื่มเบียร์แบบกระป๋องต่อกระป๋อง พอแกเข้าห้องน้�ำ ผมก็ได้
จังหวะปลีกตัวกลับไปคุยกับแก๊งวัยรุ่นเหมือนเดิม และเนื่องจากว่าน้า
อินเดียนแดงแกดื่มเบียร์เยอะ แกก็เข้าห้องน้�ำ บ่อย แต่ละรอบที่เข้า
ห้องน้�ำ แกแวะทักผมทุกรอบและเหมือนอยากจะพูดอะไรอีก แต่วิก
เตอร์ ไม่ค่อยอยากแปลแล้ว แกก็เดินกลับไปยืนจุดเดิมของแก ยังไง
เสียก็มีคนอยากคุยกับแกทั้งคืน
เวลาประมาณเที่ยงคืน กลุ่มเด็กวัยรุ่นหยุดดื่ม และพอคน
หนึ่งไปซื้อบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปในถ้วยกระดาษตรานิชชินมากิน เพื่อน
คนอื่นก็ไปซื้อตาม ลูเซียโนยื่นให้ผมชิม ผมลังเล แต่คิดอีกทีถ้าเขา
มีเชื้อโควิดผมก็คงติดไปนานแล้ว และไม่อยากให้เขาคิดว่ารังเกียจ
ก็ชิมส้อมพลาสติกคันเดียวกับที่เขาใช้ บอกเขาว่าอร่อยมากเพื่อจะ
ได้ ไปซื้อมากินเอง ปิดท้ายค่�ำ คืนด้วยอาหารอุ่นท้องและเข้านอนไม่
ดึกนัก พวกเด็กวัยรุ่นลงไปนอนเปลชั้น 2 ผมนอนชั้น 3 ในถุงนอน
เหมือนเดิม
ตอนเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นโดยไม่มีอาการคั่งค้างใดๆ เดินลง
ไปชั้น 2 ทักทายพวกวัยรุ่นที่ผูกเปลนอนอยู่ใกล้ๆ กับคณะพระธุดงค์
และโยมติดตาม เวลานี้เด็กชายลูกคุณหมอโกนศีรษะ ทราบว่าแม่
เป็นผู้ โกนให้ ก่อนนี้เด็กชายมีผมทรงสกินเฮดอยู่แล้ว คงโกนอยู่เป็น
ประจำ�เพราะแม่พกมีดโกนมาด้วย และในเมื่อเด็กชายสนใจพระสงฆ์
เป็นพิเศษ ท่านมหาดำ�รงค์ นริสสโร พระธรรมทูตไทยจากจังหวัด
นครนายก ได้นำ�สบงสำ�รองมาห่มเป็นผ้าเหลืองให้หนูน้อย แล้วสอน
เดินจงกรมไปรอบเรือ
ผมถ่ายรูปเณรน้อยกับคณะสงฆ์แล้วเดินไปทางหลังเรือเพื่อ
แปรงฟัน เห็นหนุ่มเบียร์ขวดเขียวผู้เปิดเพลงเสียงดังสวมเสื้อเป็นปกติ
แล้ว แต่หน้าตายังฉ่�ำ แอลกอฮอล์ เดินโงนเงนถือตะกร้าทำ�เล็บ
จึงได้รู้ว่าเขาเป็นผัวของใคร.

อะไรจะเป็นความหวังให้ Joe Biden กับ Kamala Harris?
ยิ่งพอเอา Harris ชิงตำ�แหน่งรองประธานาธิบดีนั้น ยิ่งทำ�ให้
ฐานเสียง Democrat ในสหรัฐมีความหวังมากขึ้น เพราะถือว่าคู่นี้เป็น
ทุกอย่างที่ประธานาธิบดี Trump กับรองประธานาธิบดี Mike Pence
ไม่เป็น ถ้าเอาเข้าจริง 4 ปี ของยุค Trump/Pence จะทำ�ให้ ใครคนอื่น
ดูดีได้ง่าย ยิ่งถ้าเอาคนที่ดูเป็นมืออาชีพ อย่าง Biden ความต่างของผู้
สมัครทั้งสองฝ่ายจะยิ่งเห็นได้ชัด ผมจึงบอกว่า Biden ส้มหล่นอยู่ใน
มือจริงๆ เพราะถ้าโลกไม่ผ่านประธานาธิบดี Trump ทาง Biden คง
ไม่มี โอกาสชิงประธานาธิบดีกับเขาบ้าง
ในที่สุด Biden ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย และคนอเมริกัน
เสียงข้างมากดีอกดีใจที่มืออาชีพมาเป็นประธานาธิบดีของเขา และมา
การชนะของ Biden ต่อ Trump ผมถือว่าอาศัยจังหวะ และ
เป็นผู้ ใหญ่กู้ศักดิ์ศรีที่ขาดหายไปในตลอด 4 ปีของ Trump
ถ้าพูดตรงๆ ถือว่าโชคเข้าข้าง Biden พอสมควร เพราะถ้าไม่ได้แข่ง
แต่ปรากฏว่าคนที่ยืนปรบมือเชียร์ Biden กับ Harris เมื่อ
กับ Trump และไม่ได้ผ่านพ้นสี่ปีของยุค Trump ผมมองไม่ออกเลยว่า 18 เดือนที่แล้ว กำ�ลังใส่หน้าแล้วรู้สึกผิดหวังอย่างแรง เรื่องอายุ
Biden จะเป็นทางเลือกนำ�ประเทศมหาอำ�นาจได้ดี ในความคิดส่วนตัว ของ Biden เป็นเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว แต่ผมถือว่าไม่ใช่
ของผม โลกหมุนผ่าน Biden ไปนานแล้ว และผมนึกว่าชีวิตทางการ ประเด็นหลักที่ฐานเสียง Democrat จะกังวล เพราะคนเลือกรู้อยู่แล้ว
เมืองของ Biden จะจบสวยๆ เมื่อครบวาระรองประธานาธิบดี ในยุค ว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีอายุมากที่สุดตั้งแต่วันแรกเริ่มทำ�งาน และ
Barack Obama
เขายังเลือกที่จะเลือก เลยไม่เป็นประเด็นครับ
พอ Biden ประกาศชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีสู้กับ Trump ผม
ที่เป็นประเด็นน่ากังวลมากกว่าคือ ความล่าช้าในการตัดสินใจ
คิดในใจว่า Biden ส้มหล่นจริงๆ เพราะมีคนอเมริกันจำ�นวนไม่น้อย
และความล่าช้าในการเผชิญกับปัญหาเร่งด่วน เห็นได้ชัดจากเรื่องศาล
เบื่อเต็มทนกับการบริหารของ Trump ทาง Biden แทบจะไม่ต้องมี
ฎีกาคว่�ำ กฎหมาย Roe vs Wade ที่มีแนวโน้มและมีข่าวหลุดว่าศาล
อะไรเป็นพิเศษ แทบจะไม่ต้องมีนโยบายโดนใจมากมายนัก ด้วยบุคลิก กำ�ลังพิจารณาคว่ำ�กฎหมายฉบับนี้ก่อนวันตัดสินเป็นเวลาเกือบ 4-5
ด้วยประสบการณ์ และสิ่งสำ�คัญ ด้วยความเป็นผู้ ใหญ่ที่ Trump ไม่ได้ เดือนก่อน ซึ่งทำ�ให้มีเวลาเตรียม แต่พอศาลตัดสิน ทาง Biden กับ
เป็น สิ่งที่ Biden ต้องทำ�อย่างเดียวคือ Look Presidential
Harris ดูเหมือนล่าช้าในการหาทางแก้ ไข

จุดที่ท�ำ ให้ฐานเสียง Biden รู้สึกผิดหวังคือ ดูเหมือน Biden
กับ Harris จะไม่ทันแก้สถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ทุกๆ วัน ซึ่ง
ผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเรื่องยุติธรรมต่อเขาทั้งสอง แต่คนอเมริกัน
จำ�นวนไม่น้อย (ไม่ต้องพูดถึงฝ่ายตรงข้าม) ไม่ได้รู้สึกมั่นใจในตัว
ประธานาธิบดีคนนี้ที่จะพานำ�ประเทศในวันข้างหน้าได้ ซึ่งการเป็น
ผู้นำ�ที่ดีจะต้องทำ�ให้คนมั่นใจในตัวเรา ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเรา
แล้วถ้าให้พูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงต้อง Inspire Confidence
ตอนนี้ Biden กับ Harris ไม่มีสิ่งตรงนี้แล้วครับ
เลยทำ�ให้พรรค Democratic ต้องคิดหนักมาก เมื่อถึงเวลา
ที่ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นในพรรคชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีรอบ
ต่อไป หรือตามมารยาทควรรอให้ Biden ตัดสินใจเองก่อนว่าจะชิง
ตำ�แหน่งอีกรอบหนึ่งหรือไม่ เพราะถ้า Biden ชิงตำ�แหน่งอีกรอบ
หนึ่ง เรื่องอายุของเขาจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอีกสองปีข้างหน้า
Biden จะอายุ 82 ปี
ส่วนถ้าให้ Harris รับช่วงต่อและชิงตำ�แหน่งเอง เหมือนที่
วางไว้ คะแนนนิยมของตัวเขาเองก็ตกต่�ำ พอๆ กับ Biden แล้วไม่มี
อะไรโดดเด่นชูเขาได้
มีอยู่อย่างเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ กู้ชื่อเสียง และ
ฟื้นฟูคะแนนนิยมในตัว Biden กับ Harris ได้คือ ถ้าเผื่อ Trump
ประกาศว่าจะชิงตำ�แหน่งประธานาธิบดีอีกรอบ และมีแนวโน้ม
เป็นตัวแทนของพรรค Republican ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเข้าข่าย “ไม่
เลือกเรา…เขามาแน่” เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะหยิบยกพูดคุย
กันในครั้งต่อๆ ไปครับ.
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ตางประเทศ 5

ยุทธศาสตร 2 นายอําเภอประจําตะวันออกกลาง
www.chanchaivision.com

นั

บแต โบราณกาล แตละอาณาจักรมีพลังอํานาจไมเทา
กัน มีผูเหนือกวากับดอยกวา บางประเทศมีอิทธิพล
เหนือประเทศรอบขาง ในยุคปจจุบันบางประเทศเปน
อภิมหาอํานาจ มหาอํานาจระดับภูมิภาคลดหลั่นกันไป
ยุทธศาสตรสหรัฐมักเอยถึงความรวมมือจากพันธมิตรและ
หุนสวนที่มีความคิดคลายกันอยูเสมอ ไมวาจะเปนยุทธศาสตร
ปดลอม การครองระบบการเงินโลก การกํากับกติกาตางๆ จําตอง
อาศัยพันธมิตรหุนสวน สหรัฐไมอาจกระทําได โดยลําพัง
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รัฐบาลสหรัฐใชวิธีสนับสนุนบาง
ประเทศเพ�อชวยกํากับดูแลภูมิภาค อิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียคือ
2 ประเทศดังกลาว เปรียบเสมือนนายอําเภอประจําภูมิภาค เกิด
ความสัมพันธที่ซับซอนโดยมีสหรัฐเปนแกนกลาง
การปรับสัมพันธและการถวงดุล:
ประการแรก ทั้งคูตางเปนพันธมิตรสหรัฐ
ทั้งซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลตางเปนพันธมิตรสหรัฐเนิ่น
นาน 8 ทศวรรษ นับจากจาก ค.ศ.1945 เปนตนมารัฐบาลสหรัฐ
ยึดมั่นขอตกลงปกปองราชวงศซาอุฯ ภูมิภาคอาวเปอรเซีย แลกกับ
การที่สหรัฐจะไดเก็บเกี่ยวผลประโยชนน้ํามันซาอุฯ
ทุกวันนี้รัฐบาลซาอุฯ มีบทบาทสําคัญยิ่งตอภูมิภาคและโลก
มุสลิม เปนแกนนําองคกรระหวางประเทศสําคัญๆ ของโลกอาหรับ
อยางคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (GCC) สันนิบาต
อาหรับ องคการความรวมมืออิสลาม (OIC)
ความสัมพันธกับอิสราเอลยิ่งล้ําลึก อาจกลาววาเริ่มตั้งแต
สถาปนารัฐอิสราเอลสมัยใหมเม�อ ค.ศ.1948 การเผชิญสงครามกับ
รัฐอาหรับในภูมิภาคหลายครั้งลวนมีรัฐบาลสหรัฐเปนผูสนับสนุน
รายใหญ รัฐบาลสหรัฐมีสวนสําคัญทําใหนานาชาติยอมรับอิสราเอล
สามารถกินดินแดนของปาเลสไตนทามกลางเสียงประณาม เม�อ
ไมนานนี้ยอมรับเยรูซาเลมเปนเมืองหลวงประเทศอิสราเอล ซึ่งถือ
เปนชัยชนะครั้งสําคัญอีกครั้งของอิสราเอลๆ ที่คงอยูและเติบใหญ
คือความขมข�นของชาวอาหรับ
สังเกตวา ซาอุฯ กับอิสราเอลมีความขัดแยงกันอยาง
รุนแรงในอดีตถึงขั้นทําสงครามตอกันหลายรอบ ปจจุบันยังมีเร�อง
ที่เห็นตาง แตทั้งคูเปนพันธมิตรและอยูภายใตการสนับสนุนดูแล
ของสหรัฐ
ประการที่ 2 ตางซื้อใชอาวุธของสหรัฐเปนหลัก
การซื้อขายอาวุธเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ
โดยตรง แสดงถึงการเปนพันธมิตรเปนหุนสวนที่ดีตอกัน ทั้ง
อิสราเอลกับซาอุฯ ตางซื้อใชอาวุธสหรัฐเปนหลัก โดยรวมแลว
อาวุธของอิสราเอลมักเหนือกวา 1 ขั้น เชน มี F-35 เปนประเทศ
แรกในภูมิภาค สวนซาอุฯ ยังไมมี รัฐบาลอิสราเอลไมเห็นดวย

ภาพ: แผนที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง

เปนธรรมดาที่จะมีผูแข็งแรงกับออนแอกวา รัฐบาลสหรัฐ
อาศัยอิสราเอลกับซาอุฯ ที่แข็งแรงและเปนพันธมิตรของ
ตน ชวยควบคุมกํากับภูมิภาคตะวันออกกลาง

หลายปแลวที่ GCC ตองการสรางระบบปองกันขีปนาวุธของ
ตน (The GCC’s anti-missile shield) มีขอมูลวารัฐบาลสหรัฐเปน
ผูเสนอแนวคิดนี้ตั้งแตป 1990 เม�ออิรักรุกรานคูเวต
ป 2012 แนวคิดนี้เปนจริงเปนจังอีกครั้งเม�อโครงการพัฒนา
นิวเคลียรอิหรานคืบหนา กระแสหวาดกลัวนิวเคลียรอิหรานแผขยาย
แผนคือใหเช�อมโยงกับระบบปองกันขีปนาวุธของสหรัฐ
ลาสุดการเยือนซาอุฯ ของประธานาธิบดีไบเดนเม�อสัปดาห
กอนมีการเอยถึงเร�องนี้อีกครั้ง
ระบบปองกันขีปนาวุธดังกลาวมีขอวิพากษวิจารณหลาย
แบบ บางวาใชปองกันขีปนาวุธอิหราน บางวาเพ�อปองกันอาหรับ
จากขีปนาวุธอิสราเอล บางวาระบบดังกลาวจะอยูภายใตการกํากับ
ของกองทัพสหรัฐและจะทําหนาที่ปองกันอิสราเอลไปในตัว คงเปน
เร�องที่วิพากษ ไดอีกนาน
ดานอิสราเอลใชระบบปองกันภัยทางอากาศของสหรัฐมา
นานแลว ตอมาทั้งคูรวมกันพัฒนาระบบปองกันขีปนาวุธและ

อิสราเอลพัฒนาระบบของตนเองจนสําเร็จ มีประสิทธิภาพสูงเปน
ที่ยอมรับ
เร�องอาวุธยุทโธปกรณมีประเด็นที่ควรตระหนักวาอาวุธสมัย
นี้เปนเคร�องจักรไฮเทคขนาดใหญ ยกตัวอยางเคร�องบินรบ F-35A
มีความยาว 15.7 เมตร กวาง 11 เมตร สูง 4.4 เมตร น้ําหนัก
สูงสุด 31 ตัน ประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชั้นสูงมากมาย
หลายสวนเปนความลับทางทหาร ไมสามารถซื้อหาตามทองตลาด
หากซอมบํารุงไมไดเทากับเปนแคเศษเหล็ก
ญี่ปุนพยายามแกปญหานี้ดวยการเจรจาไดสิทธิสรางทั้ง
ลําหรือสรางชิ้นสวนอะไหลบางสวน ทั้งนี้ความกาวหนาทาง
อุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีชั้นสูงเปนปจจัยสําคัญชวยใหญี่ปุนทํา
เชนนั้นได
ดังนั้น การใชอาวุธประเทศใดคือการที่ประเทศนั้นถูก
ควบคุมดวยอาวุธจากประเทศเจาของผูผลิต ไมแปลกใจที่ประเทศ
มหาอํานาจทั้งหลายจะพยายามสงออกอาวุธใหมากที่สุด ทั้งเพ�อ

ผลกําไร การเมืองระหวางประเทศและอ�นๆ
ยุทธศาสตร 2 นายอําเภอ:
ยุทธศาสตรสหรัฐตอภูมิภาคตะวันออกกลางใช 2 ประเทศที่
เปนพันธมิตรของตนคอยกํากับดูแลภูมิภาค รวมถึงการที่อิสราเอล
กับซาอุฯ ถวงดุลกันและกัน ปจจุบันมีอิหรานเปนความทาทาย
สําคัญ
ยอนหลังพิจารณาผลจากอาหรับสปริง (เริ่มเม�อป 2011)
คือการจากไปของผูนําหลายประเทศที่มีปากมีเสียง โดยเฉพาะ
ฮอสนี มูบารัค แหงอียิปต กัดดาฟแหงลิเบีย ซัดดัม ฮุสเซน แหง
อิรัก (อาจไมเกี่ยวกับอาหรับสปริง) ตระกูลอัสซาดแหงซีเรียยัง
ตองลุนตอไป จะเห็นวาผูนําคนสําคัญเหลานี้จากไปพรอมกับที่
ลิเบียกับอิรักกลายเปนรัฐลมเหลวแตกแยกไมสิ้นสุด ซีเรียยังไมจบ
แตกลายเปนซากปรักหักพัง ผูคนลมตายกวา 200,000 คน อียิปต
ในวันนี้อยูไดเพราะพึ่งเงินชวยเหลือจาก GCC กับองคกรระหวาง
ประเทศ
รวมความแลว GCC รอดพนจากอาหรับสปริง สมดุลอํานาจ
ตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลง (ในที่นี้รวมอียิปต ลิเบีย) ประเทศที่ยัง
อยูดีเปนปกติสุขคือผู ไดประโยชน บัดนี้เหลือเพียงอิหรานประเทศ
เดียวที่ตองจัดการ (อาจรวมตุรเคียหรือตุรกีเดิม)
นาโตแหงตะวันออกกลาง?:
ชวงนี้มีการเอยถึงพันธมิตรทางทหารในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง “Middle East NATO” “Arab NATO” ที่รวม
อิสราเอลดวย สัปดาหกอนกษัตริยอับดุลเลาะหที่ 2 (King
Abdullah II) แหงจอรแดนกลาววาตนจะเปนคนแรกที่ขอเขารวม
ถามองในกรอบสมาชิก ผูเปนสมาชิกมั่นใจมากขึ้นวาจะไมถูก
เพ�อนบานชาติสมาชิกดวยกันรุกราน (จอรแดนเปนตัวอยาง) เปน
ขอตกลงสันติภาพที่ยกระดับอีกขั้นระหวางหมูชาติอาหรับดวยกัน
และกับอิสราเอล พัฒนาจาก Abraham Accords ที่ลงนามเม�อ
ป 2020
และหมายถึงรัฐบาลสหรัฐยกระดับกระชับอํานาจภูมิภาค
โดยมีอิสราเอลกับซาอุฯ เปนผูชวย คําถามน�าคิดคืออิหรานจะคิด
เห็นอยางไร จะตอบโตอยางไร จะยิ่งนําสูการเผชิญหนามากขึ้น
หรือไม สมาชิก GCC บางประเทศอาจยังไมเห็นดวยกับแนวทางนี้
ประชาชนแตละประเทศคิดเห็นอยางไร
วิเคราะหองครวมและสรุป:
จะเห็นวาภูมิภาคตะวันออกกลางในยามนี้เหลือตัวแสดง
สําคัญคือ อิสราเอล ซาอุดีอาระเบียและอิหราน ในภาพที่ใหญ
ขึ้นสหรัฐ จีนและรัสเซียยังคงใหความสําคัญและมีบทบาทมาก
ขึ้น สามารถวิเคราะห โดยแยกภูมิภาคนี้เปน 2 ขั้ว คือ ฝายสหรัฐ
กับอิหราน (ที่รัสเซียสนับสนุน) ยังเปนภูมิภาคการแขงขันของ
มหาอํานาจดังเชนอดีต และอาจเผชิญหนารุนแรงทั้งจากประเด็น
ซีเรีย โครงการนิวเคลียรอิหราน
ไมวาจะเกิดนาโตตะวันออกกลางหรือไม แนวโนมความ
สัมพันธระหวางอิสราเอลกับอาหรับดีขึ้นตามลําดับ ทั้งคูเหลือ
ปรปกษสําคัญคืออิหราน แตการจัดการอิหรานไมใชเร�องงายเพราะ
มีมหาอํานาจหนุนหลัง เปนการแขงขันระหวางชาติมหาอํานาจโลก
ในภูมิภาคนี้ที่ดําเนินตอเน�องเนิ่นนานตราบเทาที่พลังงานฟอสซิล
ยังเปนที่ตองการของโลก.
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เหรียญรําลึก • เหรียญ 2 ยูโร ทําเปนใบหนาของผูพิพากษา
โจวานนี ฟลโคเน และเปาโล บอรเซลลิโน ที่ถูกมาเฟยลอบสังหาร
ในป 2535 นํามาแสดงที่เมืองลิวอร โน อิตาลี เม�อ 19 ก.ค. เปน
เหรียญจัดทําขึ้นเพ�อรําลึกการเสียชีวิตของผูพิพากษาทั้งสองทาน
ครบ 30 ป (Getty Images)
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เคกวันเกิด • “เหมยเซียง”
แพนดาเพศเมียกินเคกไอศกรีม
ฉลองวันเกิดอายุครบ 24 ป ที่
สวนสัตวแหงชาติสมิธโซเนียน หมวกไฮเทค • นักบินลองสวมหมวก “บีเออี ซิสเต็มส สไตรเกอร II”
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เม�อ 22 ก.ค. ที่นํามาแสดงในงาน “ฟารนโบโรห อินเตอรเนชั่นแนล แอร โชว 2022”
(Getty Images)
ที่อังกฤษ เม�อ 19 ก.ค. (Getty Images)

เก็บตัว • เทรนต อเล็กซานเดอร-อาร โนลด นักฟุตบอลลิเวอรพูล ปน
จักรยานขณะอยูในแคมปเก็บตัวที่ออสเตรีย เม�อ 22 ก.ค. (Getty Images)
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ถายซีรีส •
อะแมนดา
ไซเฟร็ด ดารา
สหรัฐ ถาย
รูปกับสุนัขใน
กองถายซีรีส
เร�อง “The
Crowded
Room” ที่
นครนิวยอรก
เม�อ 19 ก.ค.
(Getty
Images)

แขงเตน •
ผูเขาแขงขัน
เตนรําไฮ
แลนดระหวาง
“อินวาเรรี ไฮ
แลนด เกมส”
ที่ปราสาท
อินวาเรรี
สกอตแลนด
เม�อ 19 ก.ค.
(Getty
Images)
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เปิดเทรนด์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชัดทุกมิติ
ใ

หัวเว่ยเตรียมเปิดตัวหูฟังไร้สายเรือธงในไทย

หลังได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์หูฟัง
ไร้สายที่ทยอยนำ�เข้ามาวางจำ�หน่ายเพื่อให้สอดรับความต้องการของผู้ ใช้ทุก
ระดับตลอดหลายปีที่ผ่านมา หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย)
เตรียมยกระดับประสบการณ์เสียงชัดใสและทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย ด้วย

ผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายระดับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด HUAWEI FreeBuds Pro 2
ซึ่งสร้างเสียงฮือฮานับตั้งแต่เปิดตัวในระดับโลกเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
2565 ชูจุดเด่นด้านการเข้าถึงคุณภาพเสียงทรงพลังผ่านลำ�โพงคู่ที่พัฒนาร่วม
กับ Devialet และระบบลดเสียงรบกวนรอบข้างสูงสุด 47 เดซิเบล โดยปัก
กำ�หนดเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศราคาในวันที่ 27
กรกฎาคม 2565
รอติดตามคุณสมบัติและความอัจฉริยะอีกสารพัดที่ใส่มาแบบจัดเต็มใน
หูฟังไร้สายมาตรฐานเรือธงรุ่นล่าสุด HUAWEI FreeBuds Pro 2 เตรียมเปิด
ตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศราคาภายในงาน HUAWEI
APAC Smart Office Launch 2022 ซึ่งกำ�ลังจะจัดขึ้นวันพุธที่ 27 กรกฎาคม
2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ EH98 ศูนย์นิทรรศการและการประ
ชุมไบเทค–BITEC บางนา หรือรับชมย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ HUAWEI
Mobile TH เวลา 18.00 น. รอเป็นเจ้าของกันได้เลย!

‘เฮเฟเล่’ ยกระดับโซลูชันความปลอดภัยประตูบานเลื่อน

ยกระดับความปลอดภัยให้ประตูบานสไลด์ ด้วย ER5200 Digital
Sliding Rim Lock โซลูชันชุดล็อกเสริมประตูบานเลื่อนระบบดิจิทัลจากเฮ
เฟเล่ ตอบโจทย์การดูแลทุกการเข้า-ออก ทั้งกับบ้าน อาคาร และคอนโดฯ
ออกแบบด้วยมาตรฐานการใช้งานระดับสูง สามารถติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและ
ขวา รองรับกรอบบานประตู 5 ซม.ขึ้นไป และความหนาตั้งแต่ 30-50 มม.
พร้อมให้การปลดล็อกที่สะดวกสบายกว่า 4 วิธี ไม่ว่าจะเป็น รหัสผ่าน สร้างได้
โดยไม่ต้อง
อยู่ใกล้ตัว
ล็อก บันทึก
ได้สูงสุด 100
ชุด (ตัวเลข
6-9 หลัก),
คีย์การ์ดที่
บันทึกได้
สูงสุด 100
ใบ รองรับ
บัตร Mifare
และบัตร
Rabbit,
ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ
สูงสุด 100
ลายนิ้วมือ
รวมถึงระบบปลดล็อกได้ด้วยบลูทูธคีย์ ที่ง่ายต่อการควบคุมและตั้ง
ค่าผ่านแอปพลิเคชัน Hafele Access สอดแทรกด้วยประสิทธิภาพที่เหนือ
ระดับ ด้วยฟังก์ชันอันครอบคลุม ทั้งฟังก์ชันใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม แจ้งเตือนเมื่อ
แบตเตอรี่มีก�ำ ลังไฟอ่อน และระบบป้องกันเมื่อมีการยืนยันตัวตนผิดเกินกำ�หนด
ช่วยคงความโดดเด่นของประตูบานเลื่อน ให้ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ เชิญชม
และทดลองใช้งานได้แล้วทีเ่ ฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดโิ อ ทุกสาขา, ช็อปกับเฮเฟเล่ออน
ไลน์ ที่ www.hafelehome.co.th

นช่วงที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทีที เดต้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด ภายใต้เครือบริษัท
เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำ�กัด ได้มีการเปิด
เทรนด์ Digital Transformation หลังวิกฤตโควิด-19
คลี่คลาย โดยองค์กรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีกรอบ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทุกมิติ และมุ่งขยาย ecosystem ร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เอื้อต่อการสร้าง
นวัตกรรม และมุ่งลงทุนเพื่อพัฒนามากกว่าลดค่าใช้
จ่าย ส่งผลมีความต้องการบริษัทที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์
อย่างมีประสิทธิภาพเดินไปถูกทาง รวมถึงยังได้มีการแชร์
แนวโน้มข้อมูลจาก Statista พบทั่วโลกมุ่งลงทุน Digital
Transformation ที่เห็นได้ว่าเพิ่มกำ�ลังขึ้นเท่าตัวในปี
2568
จากสถิติของ Statista คาดการณ์ว่า องค์กรทั่วโลก
จะมีการลงทุนด้าน Digital Transformation เพิ่มขึ้นเท่า
ตัว โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการลงทุน 1.8 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับการคาดการณ์การ
เติบโตของ Digital Transformation ในภูมิภาค APAC
จากรายงาน “Asia Pacific Digital Transformation
Market to 2025” ที่พบว่าตลาด Digital Transformation
ในภูมิภาค APAC มีมูลค่า 138.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 825.11 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568
โดยจากรายงาน The Big Pivot ทีจ่ ดั ทำ�โดย เอ็นทีที
เดต้า ที่ส�ำ รวจผู้บริหาร 500 คน จากกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน, ประกันภัย, การผลิต รวมถึงในอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้สะท้อนให้เห็นเทรนด์ของการก้าวสู่
Digital Transformation
สำ�หรับองค์กร ดังนี้
52% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามบอก
ว่าผลักดัน Digital
Transformation เพื่อ
เน้นการเพิ่มยอดขาย
ให้กับองค์กร 35%
ของกลุ่มการเงินและ
ประกันภัยบอกว่า ราย
ได้ขององค์กรเพิ่ม
ขึ้นตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 48% ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต บอกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
การทำ�งาน ทำ�ให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด ให้ข้อมูลว่า เดิมการผลักดันองค์กร
ไปสู่ Digital Transformation เน้นการนำ�เทคโนโลยีเข้า
มาใช้ เพื่อปรับองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาด และ
พาองค์กรให้สามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง ขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว องค์กรต้องเร่งสปีดตัวเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
กระบวนการทำ�งาน
มีความซับซ้อนเพิ่ม
ขึ้น บุคลากรเหนื่อย
ล้าจากความผันผวน
ทำ�ให้เกิดความผิด
พลาดได้ง่ายขึ้น
เอ็นทีที เดต้า เล็ง
เห็นว่ากุญแจสำ�คัญ
ของการทำ� Digital
Transformation ต่อ
จากนี้ ไป องค์กร
ต่างๆ ทั่วโลกรวม
ถึงประเทศไทยจะ
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ขึ้นในการเลือกสรรเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ
และระบบนิเวศ (ecosystem) ขององค์กร ตลอดจนการ
ขยาย Ecosystem เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งสร้าง
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
โดยนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิด

ฮิโรนาริ โทมิโอกะ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านดิจิทัลไป
พร้อมกับวางแผนภาพรวมของการทำ�งาน และการเลือก
ใช้เทคโนโลยีในระยะยาวได้เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง และทัน
กับสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
นี้ องค์กรจึงควรมีที่ปรึกษาที่มีความชำ�นาญการและ
เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ Digital Transformation
ด้วยเล็งเห็นการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นหนทางนำ�องค์กร
ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนในทุกวิกฤต และ
ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นโอกาสได้เสมอ
เอ็นทีที เดต้า มองเห็นและให้ความสำ�คัญกับการ
นำ�องค์กรธุรกิจ ทำ�ดิจิทัลทรานส์เมชัน ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่แท้จริงกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึง
ได้ออกแบบ 4 บริการสำ�หรับสนับสนุนผลักดันองค์กร
สู่ Digital Transformation ให้กับหลากหลายธุรกิจ ได้แก่
การเงินการธนาคาร
อุตสาหกรรมรถยนต์
และการผลิต ประกัน
ภัย และธุรกิจค้าปลีก
เพื่อให้องค์กรสร้าง
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ
ขยาย Ecosystem
ในการเพิ่มพันธมิตร
ทางธุรกิจ ได้แก่
1.Digital Strategy
& Transformation
Roadmap ช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยการวางแผน กลยุทธ์
และสร้าง Roadmap 2.Business Transformation ช่วย
ออกแบบ Business Model เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ทั้งหมดจะไม่จ�ำ กัดศักยภาพการทำ�งานของทรัพยากรและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ
ส่วน 3.Operation Transformation เป็นการเตรียม
ระบบ Ecosystem เพื่อรองรับระบบอัตโนมัติสำ�หรับ
ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบ
การติดตั้ง ทดสอบระบบ สร้างมาตรฐานในการทำ�งาน
ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความผิดพลาดในการ
ดำ�เนินงาน เพิ่มผลกำ�ไร สร้างความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ และ
4.Digital Operation Support บริการให้ค�ำ ปรึกษาและ
การสนับสนุน
ช่วยให้ลูกค้ามี
ความคล่องตัว
สร้างมาตรฐาน
ในกระบวนการ
ทำ�งาน เข้า
ถึงข้อมูลเชิง
ลึก และเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ
ทรัพยากรที่มี
อยู่ ทั้งยังหมด
ห่วงกับความ
เสี่ยงและความ
ผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น
แน่นอนว่าหลายองค์กรตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการทำ�ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันนั้นมีความสำ�คัญ
และจำ�เป็นต่อการสร้างศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจ แต่
หลายองค์กรยังขบไม่แตกว่าจะลงมือทำ�อย่างไร จึงจะ
นำ�ความสำ�เร็จที่แท้จริงมาสู่องค์กร.

• Spotify Thailand เปิดช่องทาง Instagram
ตอบโจทย์ทุกความต้องการวงการเพลงไทยและ
เคป๊อป เร็วๆ นี้ Spotify Thailand ได้เปิดบัญชี
Instagram ใหม่ รวมเอาคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟของ
Spotify ที่เป็นการสนับสนุนศิลปินและกระแสที่มา
แรงในประเทศไว้ โดยเฉพาะ แฟนเพลงสามารถ
เข้าไปชมโพสต์และวิดี โอสนุกๆ มากมาย รวมถึงอัป
เดตเพลงใหม่มาแรง และเพลย์ลิสต์ยอดนิยมได้ก่อน
ใครได้บนช่องทาง Instagram นี้ ส่วนบรรดาแฟนๆ
สามารถติดตามข่าวสารของศิลปินคนโปรด รวมถึง
บทสัมภาษณ์กับวงเคป๊อปสุดไอคอนิกอย่าง BTS
และ ITZY ข้อความสุดพิเศษจาก Whal & Dolph
และ HYBS คลิปวิดี โอสนุกๆ จาก Morvasu และ
อื่นๆ อีกมากมาย กดติดตาม Spotify Thailand ได้
แล้ววันนี้ที่ Instagram: @spotifyth

• LINE MAN ผนึกกำ�ลัง โคคา-โคล่า เปิด
ตัวแคมเปญสุดคูล “อร่อยซ่า ทุกคืนพิเศษ” ตอกย้�ำ
การเป็นตัวจริงแห่งวงการอาหารที่สร้างมิติใหม่
ให้กับผู้บริโภคคนไทย พร้อมดึงการตลาดแบบ
Gamification สร้างประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์ม
ฟู้ดเดลิเวอรี ให้มีความหลากหลายและสนุกสนาน
มากขึ้น สะท้อนความตั้งใจในการจุดประกายความ
สุขและสร้างความสนุกให้กับผู้ ใช้ ในทุกมื้ออาหารและ
ทุกช่วงเวลา ผู้ใช้สามารถร่วมสนุกให้กบั ทุกมือ้ อาหาร
กันได้ตง้ั แต่วนั นี-้ 30 กันยายน 2565 บนแอปพลิเคชัน
LINE MAN
• พลเอกสุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
NT เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างเพื่อ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ พ.อ.สรรพ
ชัยย์ หุวะนันทน์ โดยมีวาระการทำ�งานเป็นเวลา
4 ปี นับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านแรกของ
NT ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ
โดย NT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 จากการ
ควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ที โอที จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TOT ทำ�ให้วันนี้ NT เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
และดิจิทัลที่มี โครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมาก
ที่สุด พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารให้
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศให้
เติบโตอย่างยั่งยืน
• แกร็บ ประเทศไทย พลิกเกมสู้ศึก
เศรษฐกิจ-เงินเฟ้อ เปิดตัว “GrabUnlimited” (แกร็บ
อันลิมิเต็ด) แพ็กเกจสมาชิกรายเดือนสุดคุ้มเริ่ม
ต้นเพียง 1 บาท มอบส่วนลดครอบคลุมทุกบริการ
บนแอปพลิเคชันแกร็บ พิเศษด้วยโค้ดส่วนลดเพิ่ม
“GUBONUS” ที่ใช้ ได้กับทุกบริการและทุกร้าน
อาหารบนแกร็บ พร้อมคว้า พีพี-กฤษฏ์ ส่งแคมเปญ
“ทางหนีทีลด” ตอกย้ำ� 3 ไฮไลต์ “คุ้มค่า-ครบครันครอบคลุม” หวังสร้างทางเลือกใหม่-ช่วยผู้ ใช้บริการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมรับความคุ้มค่าโดยไม่ต้อง
ลุ้น.

อินเดียบี้มือถือจีนเลี่ยงภาษี

สำ�นักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลมอสโกสั่งปรับกูเกิลอีกครั้งหลังบริการ
Google Search และ YouTube ไม่ยอมลบข้อมูลตามคำ�ขอของรัฐบาลรัสเซียหลาย
ครั้ง โดยปรับในระดับสูงสุด 10% ของรายได้ต่อปี ทำ�ให้ค่าปรับสูงถึง 21 พันล้าน
รูเบิล หรือประมาณ 13,000 ล้านบาท ก่อนหน้านี้รัสเซียเคยสั่งปรับทั้งกูเกิลและเม
ต้าพร้อมกันเป็นเงินก้อนใหญ่มาแล้ว โดยเนื้อหาที่ Roskomnadzor หน่วยงานกำ�กับ
ดูแลอินเทอร์เน็ตของรัสเซียระบุว่ากูเกิลมีส่วนเผยแพร่เป็นเนื้อหาความรุนแรง การ
ก่อการร้าย เช่นเดิม แต่ที่เพิ่มมาในรอบนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามในยูเครนที่มีเนื้อ

5

6

7

8

9

หาดิสเครดิตทหารรัสเซีย อย่างไรก็ดีไม่แน่ชัดว่าคำ�สั่งรอบนี้จะมีผลอะไร เพราะตัว
บริษัทกูเกิลในรัสเซียก็ยื่นล้มละลายไปก่อนหน้านี้แล้ว และกูเกิลก็โยกย้ายพนักงาน
ออกจากรัสเซียจนหมด

ศาลมอสโกสั่งปรับกูเกิลกว่าหมื่นล้าน
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Netflix เสริมทัพผลิตแอนิเมชัน

Netflix ประกาศเข้าซื้อสตูดิโอแอนิเมชัน Animal Logic เพื่อเสริมศักยภาพใน
งานด้านแอนิเมชันของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในปีนี้ สำ�หรับ
Animal Logic เป็นสตูดิโอด้านแอนิเมชันจากออสเตรเลีย ผลงานเด่นๆ คือ Happy
Feet, The Lego Movie
และ Peter Rabbit ซึ่งตอน
นี้ทางสตูดิโอก็มีงานร่วม
กับ Netflix บ้าง เช่น The
Magician’s Elephant ที่จะ
ปล่อยในปี 2023 และ The
Shrinking of Treehorn
การเข้าซื้อ Animal Logic
จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในด้านภาพยนตร์ครอบครัวให้กับแพลตฟอร์ม Netflix โดยเป้าหมายของ
Netflix คือต้องการให้บริษัทมีความสามารถในการผลิตงานแอนิเมชัน เพื่อสู้กับคู่แข่ง
อย่าง Disney+ ได้ดีขึ้น

2

รัฐบาลอินเดียเริ่มไล่บี้บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนในอินเดีย ทั้ง
Oppo (รวม Realme), Vivo และ Xiaomi เริ่มโดนสอบสวนเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีใน
อินเดีย เป้าหมายของอินเดียคือต้องการสร้างอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ ลดการ
พึ่งพาต่างชาติโดยเฉพาะจีน ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียเคยสั่งแบนแอปจากจีนไปแล้ว
หลายชุด และล่าสุดเริ่มขยายผลมายังตลาดฮาร์ดแวร์แล้ว โดยหน่วยงานด้านภาษี
ของอินเดียเริ่มแจ้งข้อหาว่า Oppo และ Vivo เลี่ยงการจ่ายภาษีนำ�เข้าสินค้ามูลค่า
ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท, สำ�นักงานของ Vivo ถูกตรวจค้นและยึดทรัพย์สิน ส่วน
Xiaomi ที่เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอินเดียตอนนี้ก็โดนเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศผิด
กฎหมาย ปัจจุบันสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ 60% ของ
อินเดีย โดยมีซัมซุงเป็นมือถือแบรนด์ต่างชาติอื่นที่ ไม่ใช่จีนอยู่ใน Top 5 ของแบรนด์
ยอดนิยม

NTT DATA เปิดเทรนด์
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นช่วงนี้ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องการมุ่งสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอนอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าใครก็ออกมาเดิน
หน้าเรื่องนี้ จะพูดว่ากลายเป็นเทรนด์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศไปแล้ว เนื่องจากมีหลาย
ภาคส่วนเริ่มคำ�นึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับ
จากกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกออกมา จนทำ�ให้มีผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อมบนโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและเข้าใจง่ายที่สุดคือ “โลกร้อนขึ้น”
ภาวะโลกร้อนจึงเป็นประเด็นสำ�คัญที่ถูกนำ�มาถกเถียงกันบน
เวที โลก จนหลายฝ่ายออกมาประกาศแผนการดำ�เนินงานเพื่อลด
โลกร้อนอย่างชัดเจน โดยแผนนั้นถูกเรียกว่า “การมุ่งสู่ความเป็น
กลางทางคาร์บอน” แต่แน่นอนว่าทุกอุตสาหกรรมล้วนจะเพิ่มการ
ปล่อยคาร์บอนให้ โลกนี้อยู่แล้ว มนุษย์จึงจำ�เป็นที่จะต้องบาลานซ์
กันให้ ได้ระหว่างการดำ�เนินการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และการ
ดูแลเรื่องคาร์บอนไปด้วย
“อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้จึงจะพาไปเที่ยวเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่... ยังคงคอนเซ็ปต์ ใน
การที่จะดูแลการปล่อยคาร์บอนได้อย่างดีเยี่ยม หลายคนรู้ดีว่าการ
ไปเที่ยวหนึ่งครั้ง ในมุมของการดูแลสิ่งแวดล้อมอาจจะถูกละเลย
ไป เพราะทุกคนต้องการการดูแลที่ดี ต้องการพักผ่อน และความ
พร้อมในด้านการบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสู่อากาศจากกิจกรรมที่พ่วงไปด้วย ทั้งการ
พักในโรงแรมที่ต้องใช้พลังงาน การทานอาหารที่อาจจะทำ�ให้เกิด
ขยะ หรือแม้กระทั่งการเดินทาง
และจะมีสักกี่ที่ที่สามารถท่องเที่ยวไปด้วยพร้อมกับการลด
คาร์บอนไปด้วย...
“เกาะหมาก” อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก นอกจากจะเป็น
สถานที่ในฝันของใครหลายๆ คน เพราะทรัพยากรธรรมชาติที่ยัง
สวยงาม และมีความเงียบสงบ ประชากรไม่พลุกพล่าน แถมยังมี
แนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของคนบน
เกาะเองก็ยังไม่ได้เปิดรับการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะมาเปลี่ยนแปลง
ความเป็นธรรมชาติเยอะเกินไป จึงยังทำ�ให้เกาะหมากสามารถดูแล
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม
ขณะที่ตัวพื้นที่เองก็ได้มี “ธรรมนูญเกาะหมาก” ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงร่วมกันทั้งฝ่ายชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
ที่จะร่วมกันปฏิบัติ แบ่งเป็น 8 ข้อ ได้แก่ 1.ไม่สนับสนุนให้เรือ
เฟอร์รี่นำ�ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวข้ามมายังเกาะหมาก
2.รถจักรยานยนต์ ให้เช่าต้องไม่เกิน 70% ของจำ�นวนห้องพักบน
เกาะหมาก 3.ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุจากโฟมหรือวัสดุที่ก่อให้เกิด
มลพิษเพื่อใส่อาหาร 4.ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทาน
ลงในที่สาธารณะและแหล่งน้ำ�โดยเด็ดขาด 5.ไม่สนับสนุนให้ ใช้สาร
เคมีที่มีสารตกค้างสูง
6.ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำ�การรบกวน หรือเป็นการเดือด
ร้อน ในเวลา 22.00-07.00 น. 7.ไม่สนับสนุนกีฬาทางบกและทาง
ทะเลที่ใช้เครื่องยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน 8.ห้ามนำ�
ห้ามเสพ ห้ามจำ�หน่ายสารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดบนเกาะ จึง
ทำ�ให้ธรรมชาติของเกาะหมากเองยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่จนถึงทุก
วันนี้
ขณะที่ ในแง่
มุมของการ
ดูแล

ใ

จัดทริป ‘เกาะหมาก’
ท่องเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอน

คาร์บอนบนเกาะ ล่าสุดก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ที่ ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่
Low Carbon Destination หมู่เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ร่วม
กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลเกาะหมาก,
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสาน
บ้านอ่าวนิด
โดยได้มี
การสนับสนุน
คณะประมง
ม.เกษตรศาสตร์
ในการศึกษาระบบ
นิเวศทางทะเล
(Blue Carbon)
จากการกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์
ของแหล่งหญ้าทะเลในแนวปะการังภาคตะวันออกเป็นครัง้ แรก
ของประเทศไทย ซึง่ การดูดซับคาร์บอนด้วยวิถธี รรมชาติจากหญ้า

เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชน

ทะเลนีก้ �ำ ลังได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากทัว่ โลก ผลการสำ�รวจพบ
ว่า แหล่งหญ้าทะเลมีความซับซ้อนมาก คาดว่ามีการสะสมคาร์บอน
ได้เป็นอย่างดี แต่จ�ำ เป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ในรายละเอียด
และยังพบว่า แหล่งหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์ของสัตว์น�ำ้ สูงมาก
ทัง้ ปูมา้ หอยจอบ ปลาชนิดต่างๆ ไม่ต�ำ่ กว่า 20 ชนิด ทีช่ ว่ ยสนับสนุน
อาชีพประมงพืน้ บ้านและการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ขณะทีก่ ารดำ�เนินงาน
ขัน้ ต่อไปจะวิเคราะห์ขอ้ มูลดูดซับ/กักเก็บคาร์บอน และทำ�การสำ�รวจ
เพิม่ เติม ตลอดจนวางแผนในการปลูกหญ้าทะเลโดยใช้เทคนิควิธกี าร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและรบกวนธรรมชาตินอ้ ยทีส่ ดุ
นอกจากนี้ กลุ่มบางจากฯ ยังมีภารกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ� อาทิ การนำ�มอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้า
Winnonie ไปให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ทดลองใช้เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสม ผ่าน อบต.เกาะหมาก รวมถึงสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ถุงมือและเสื้อที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล
มอบให้ทีมอาสาสมัคร Trash Heroes Koh Mak สำ�หรับเก็บขยะ
ชายหาด และทีมงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิด
ใช้สำ�หรับกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล รวมถึงมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของความร่วมมืออื่นๆ อีกด้วย
“เกาะหมาก” จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เมื่อไปเยือน นอกจากจะ
ได้พักผ่อนและดื่มด่ำ�กับธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้ว ยัง
ไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างผลกระทบให้กับโลกมากเกินไปในแง่ของ
การทำ�ให้เกิดคาร์บอนในปริมาณมากด้วย.

สามารถในการรองรับ จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable
Tourism Criterial หรือ GSTC ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวที่จะช่วยลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มผลกระทบ
ทางบวก ให้พื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยว เข้าใจ และรับรู้ขีดความ
สามารถของตัวเองว่าด้วยการรองรับนักท่องเที่ยวในจำ�นวนที่
พอดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำ�ให้สิ้น
เปลืองงบประมาณในการดูแล
โดย อพท.จะดำ�เนินงานในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ฐบาลเห็นความสำ�คัญของการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วย
บริการ ชุมชน และผู้มาเยือน
พัฒนาประเทศ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ล่าสุดได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน “ประเมินขีดความสามารถ ในพื้นที่ที่ อพท.ดูแลรับผิดชอบ โดยปีนี้มีเป้าหมาย 2 แหล่ง
แห่งชาติฉบับที่ 13 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงได้
ในการรองรับนักท่องเที่ยว” นำ�ร่องพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผนึกภาคีทำ� ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3
บรรจุเรื่องการท่องเที่ยวเป็นประเด็นหนึ่งของการพัฒนา โดย
แผน เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไทย-เทศ ก่อนปูทาง
เกาะหมาก อำ�เภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยการศึกษา อพท.
ต้องการนำ�เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้ามาส่ง
ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานสากลใกล้กรุงเทพฯ จากรางวัลกรีน
จะร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล เป้า
เสริมและยกระดับให้แก่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อต่อยอด เดสติเนชั่น TOP 100
จากศักยภาพความเข้มแข็งของประเทศไทยในด้านความหลาก
นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ พพท. กล่าวในโอกาส หมายเพื่อมุ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย
หลายทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม เน้นการท่อง
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยที่..พอดี มีสุข”
ทั้งนี้ อพท.จะนำ�ผลจากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ไป
เที่ยวเชิงสุขภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ดี มีสุข มีเป้าหมายส่งเสริมผู้ ว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงแหล่ง
กำ�หนดเป็นแนวทางวางศักยภาพในขีดความสามารถรองรับนัก
ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งมีความหลากหลาย และ อพท.
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ได้เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถในการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. จึงได้นำ�นโยบายตามแผน
รองรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ นั้นๆ สามารถลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มผลกระทบทางบวก
ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำ�หนดตาม
พัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบายเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้กับ
ตลาดนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยและพื้นที่
หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ที่ อพท.ใช้
การทำ�งาน ด้วยการเตรียมความพร้อมให้แก่พื้นที่พิเศษที่อยู่ใน แห่งนี้ เนื่องจากคุ้งบางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดด
เป็นหลักในการพัฒนาให้กับพื้นที่พิเศษ ปัจจุบัน อพท.อยู่ระหว่าง
ความดูแลรับผิดชอบของ อพท. มีเป้าหมายคือ การพัฒนาเพื่อ เด่นทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ มีที่ตั้งใกล้
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล ซึ่งการศึกษาขีดความสามารถ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่ง การผลักดันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ หรือ Carrying Capacity
เป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษในเร็วๆ นี้
และเป้าหมายต่อไปคือผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน
เพื่อหาความพอดีในขีดจำ�กัดของแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นพื้น
นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำ�นวยการ อพท. กล่าว
สากล ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ
ฐานสำ�คัญของการพัฒนาที่จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความสมดุล ว่า การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของ
ของการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ที่จะนำ�มาซึ่งความสุขทั้งผู้ ให้
พื้นที่ หรือ Carrying Capacity เป็นการศึกษาและประเมินขีดความ กรีนเดสติเนชั่น TOP 100 ตอกย้ำ�การพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป.

นำ�ร่องพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามุ่งสู่ BCG โมเดล

รั

ลุงตู่อยู่ต่อได้...เพราะ

นขณะที่เขียนบทความนี้เป็นเช้าของวันศุกร์ที่ 22
กรกฎาคม 2565 ในเวลานี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ยังไม่จบสิ้น และยังไม่มีการลงคะแนนนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย จึงไม่อาจพูดแบบฟันธง
ว่าใครจะผ่านหรือไม่ผา่ น แต่อย่างไรก็ตาม ใครที่ ได้ฟังการ
อภิปรายอย่างใกล้ชิดหรือบางช่วงบางตอน ก็อาจจะอนุมาน
ได้ว่าทุกคนน่าจะผ่าน แม้วา่ จะมีรัฐมนตรีบางคนอาจจะได้
คะแนนหวุดหวิดเพราะว่าการชี้แจงอาจจะไม่ชัดเจนมากพอ
หรือบางคนที่ ไม่ชี้แจงทันที ขอเวลาไปตั้งหลักและกลับมา
ตอบในวันรุ่งขึ้น ก็อาจจะทำ�ให้ทั้งฝ่ายค้านและประชาชนที่
ติดตามการอภิปรายมีความแคลงใจอยู่บ้าง แต่ โดยรวมแล้ว
ก็น่าจะผ่านได้
สำ�หรับคนที่อนุมานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง
หลายจะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น คงประเมินจากการ
อภิปรายของฝ่ายค้าน และการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีทั้งหลาย ถ้าหากจะสรุปสั้นๆ โดยไม่ลงรายละเอียด
ก็สามารถพูดได้วา่ เป็นการอภิปรายที่ ไม่มีคุณภาพ ไม่อาจจะ
เด็ดหัว (นายกรัฐมนตรี) หรือสอยนั่งร้าน (พรรคร่วมรัฐบาล)
ได้ตามที่คุยเอาไว้ รายละเอียดของการอภิปรายที่คนจำ�นวน
มากผิดหวัง เพราะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ และที่สำ�คัญก็
คือไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ที่จะเล่นงานรัฐบาลได้ เมื่อ
เป็นเช่นนี้ ก็คงต้องสรุปว่า “ลุงตู่อยู่ต่อ เพราะฝ่ายค้านไม่มี
คุณภาพที่จะเล่นงานลุงตู่ได้ ถ้าหากจะมีการเล่นงานได้ก็อาจ
จะเป็นรัฐมนตรีบางคนที่ชี้แจงได้ ไม่ชัดเจน แต่นั่นก็คงไม่ใช่
สาเหตุที่จะต้องทำ�ให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือยุบสภา
อย่างมากก็แค่ปรับคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเอง และก็ต้องหวัง
ว่าหัวหน้าพรรคของคนที่ถูกปรับออกและเจ้าตัวจะเข้าใจว่า
ทำ�ไมนายกรัฐมนตรีต้องปรับออก ไม่ออกมาฟาดหัวฟาดหาง
เล่นงานนายกรัฐมนตรีอย่างคนบางคนที่เราได้เห็นในช่วงที่
ผ่านมา
หากจะลงรายละเอียดของการอภิปรายที่หลายคน
สรุปว่าเป็นการอภิปรายที่ ไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถเด็ด
หัวนายกรัฐมนตรีได้นั้น แทบจะพูดได้วา่ การอภิปรายของ
สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในยุคนี้เต็มไปด้วยความ
มหัศจรรย์ ในเชิงลบ ที่ ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่อภิปรายนั้นคือ
ผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ทรงเกียรติ เป็นตัวแทน
ของประชาชน ความมหัศจรรย์ที่ว่านั้น มีดังนี้
• มีแต่คำ�กล่าวหาที่เป็นวาทกรรมที่ปราศจากความ
จริงเชิงประจักษ์มาสนับสนุน
• หลายคนพูดจาโกหกอย่างหน้าตาเฉย ไม่มีความ
ละอายที่จะพูด ไม่รู้วา่ โกหกด้วยความจงใจ หรือตัวเองมี
ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง
• หลายเรื่องเป็นเรื่องเก่าที่เอามาพูดใหม่ ทั้งๆ ที่มี
การสะสางไปแล้วก็ยังเอามาพูดอีก
• หลายเรื่องไม่เกี่ยวกับการทำ�งานของรัฐมนตรีเลย
แม้แต่น้อย ก็เอามาพูด
• หลายเรื่องอยูน่ อกอำ�นาจของนายกรัฐมนตรี เช่น
เรื่องการใช้กฎหมายในการจัดการกับผูท้ �ำ ผิดกฎหมายทีเ่ ป็นเรื่อง
ของตุลาการ ก็เอามาเล่นงานนายกรัฐมนตรีทง้ั ๆ ที่ไม่เกีย่ ว
• การพูดจาหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าคนพูดไม่มี
ความรู้ ในเรื่องที่พูด ทำ�การบ้านมาไม่ดีพอ
• มีการเอาเรื่องส่วนตัวที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินมาอภิปราย โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบกับคน
อื่นที่ ไม่ได้อยู่ในสภา
• มีการใช้ภาษาที่หยาบคาย ต่ำ�ตม รวมทั้งมีกิริยา
มารยาทที่แย่มากๆ ไม่มีคุณสมบัติผู้ดีเลย
• มีการพูดจาดูถูกคนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม 608
หรือคนบางอาชีพโดยไม่ระมัดระวัง
• หลายเรื่องที่พูดนั้นเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอ เพราะ
สุดท้ายแล้ว เรื่องที่กล่าวหาทั้งหมดนั้นมันย้อนกลับไปที่เจ้า
นายของคนพูดที่เป็นเจ้าของคอกตัวจริง
• เรื่องที่นำ�มากล่าวหารัฐบาลเป็นเรื่องที่สวนทางกับ
ความจริงเชิงประจักษ์ เช่น เรื่องการจัดการการแพร่ระบาด
โควิด-19 ที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าจัดการดีเป็นที่ 1
ของโลก
• การกล่าวหาเรื่องเศรษฐกิจก็แย้งกับตัวเลขเชิง
ประจักษ์ที่ตา่ งชาติมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง
และมี โอกาสฟื้นตัวได้เร็วด้วยการให้ความสำ�คัญกับการท่อง
เที่ยว
• เรื่องน้ำ�มันแพง สินค้าแพงก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้
และเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ไทยเราดีกว่าอีกหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
• การกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่มีผลงาน ก็มีการเปรียบ
เทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 8 ปีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพล
เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา มีอะไรบ้าง ดีกว่าช่วงปี 2544
จนถึง 2557 อย่างไร
ถ้าหากฝ่ายค้านอภิปรายได้แค่นี้ ก็อย่าหวังว่าจะเด็ด
หัวและสอยนั่งร้านได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนายของพวกเขา
นั่นแหละที่จะไม่มีหัว และนั่งร้านที่ว่านั้น คนส่วนใหญ่ไม่ได้
คิดถึงพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไปคิดถึงนั่งร้านที่ซ่อนอยู่หลังกอง
ข้าวที่ทำ�ให้เห็นว่ามีการทุจริตเรื่องจำ�นำ�ข้าว คนที่คิดประโยค
ที่ใช้ ในการชวนประชาชนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่า
จะโดนเจ้านายเด็ดหัวนะ
ถ้าฟังคำ�กล่าวหาและฟังการชีแ้ จงแล้ว นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทง้ั หลายน่าจะผ่าน แต่ถา้ ไม่ผา่ นก็อาจจะเป็นเพราะ
ความมหัศจรรย์สดุ ท้ายของสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งประเทศไทย
ทีอ่ าจจะมีงพู นั ธุพ์ เิ ศษ นัน่ คืองูทก่ี นิ กล้วย ตอนนีเ้ ราไม่รวู้ า่ จะมี
กล้วยมาให้งกู นิ หรือเปล่า จะเป็นกล้วยสวนไหน และจะมีงพู นั ธุ์
พิเศษทีก่ นิ กล้วยนีอ้ ยูฝ่ ง่ั ไหนเป็นจำ�นวนกีค่ น ถ้าหากมีกล้วยมา
จากหลายสวน ก็คงต้องติดตามดูวา่ กล้วยสวนไหนมันลูกใหญ่กว่า
กัน ถึงวันนัน้ การอนุมานทัง้ หลายทีป่ ระเมินจากการกล่าวหาและ
การชีแ้ จงอาจจะไม่มคี วามหมายอะไรเลย เพราะอิทธิพลของ
กล้วยมันมีพลังทีเ่ หนือกว่า.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
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8 Life and City

วาดอนาคต‘ถนนสายไม้บางโพ’ช่วยชุมชนอยู่รอด
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ถ

นนสายไม้บางโพเป็นถนนสายเดียวในกรุงเทพฯ ที่ตลอด
ระยะทาง 1 กิโลเมตรในซอยประชานฤมิตรมีชุมชนประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับงานไม้ครบวงจร ทั้งไม้แปรรูปสำ�หรับก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ ไม้ตกแต่งบ้าน และบรรดาช่างแกะสลักไม้มากฝีมือ ร้าน
รวงสองข้างทางเกือบ 150 ร้าน มีงานไม้คุณภาพดีให้เลือกซื้อและ
ราคาประหยัดด้วย เป็นอัตลักษณ์ที่ชุมชนอื่นไม่มี
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมือง
ชุมชน “ประชานฤมิตร” ชุมชนเก่าแก่ย่านบางโพ เผชิญปัญหา
เศรษฐกิจชุมชนซบเซา ขายสินค้าได้ลดลง ซ้ำ�เติมให้แย่ลงเมื่อเจอโค
วิดระบาดหนักช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชุมชนเริ่มเสื่อมโทรม มีแต่ผู้สูงอายุ
คนรุ่นใหม่ย้ายออกจากพื้นที่
ปัญหาที่รุมเร้าในชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นให้คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำ�งานร่วมกับชุมชนประชานฤมิตร
หาทางออกในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึง
จุดแข็งของชุมชน เอาชุมชนเป็นตัวตั้ง มีการลงนาม MOU ร่วมกับ
ชุมชนเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2563-2565)
ชุมชนได้เปิดพื้นที่ตามร้านค้า โรงไม้ ร้านแกะสลัก ช่างฝีมือ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ ให้คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาฯ จากภาควิชาต่างๆ ศึกษาเรียนรู้จากหน้างานจริงๆ แบบที่ ไม่
สามารถหาได้ ในหนังสือหรือห้องเรียน ก่อนร่วมกันออกแบบปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ร่วมกับชาวชุมชนช่างไม้ รวมถึงจัดทำ�
ข้อเสนอพัฒนาชุมชนและเชิญชาวบ้านมาให้ข้อคิดเห็น เช่น การ
ปรับปรุงคลองให้สัญจรได้ช่วยเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มใหม่ๆ ที่เดินทางจาก
รถไฟฟ้าเข้าถึงกลางชุมชนได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงถนนให้เข้ามายังชุมชน
ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันไม่สามารถจอดรถข้างทางได้ ทำ�โกดังกลาง
แจ้งที่ลูกค้าสามารถดูสินค้าและสั่งซื้อทางออนไลน์ ได้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
นิสิตจุฬาฯ ทำ�งานร่วมกับชุมชนแข็งขันจนเป็นนิทรรศการ
“บางโพซิเบิล” หรือ “BANG PO (SSIBLE)” เสนอทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งจัดแสดงพื้นที่ชั้นล่างของร้านสมเกียรติการช่างใน
ซอยประชานฤมิตร ที่ปรับเป็นศูนย์เรียนรู้นิทรรศการถนนสายไม้
บางโพ เปิดแสดงถึงวันที่ 30 ก.ค.2565 เท่านั้น
ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณี โชติชยั รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาฯ บอกที่มาว่า เมื่อปี 2562 คณะสถาปัตยกรรมฯ ได้
เสนอการพัฒนารอบสถานีไฟฟ้าให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่
ชุมชนประชานฤมิตร เพราะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี
เตาปูนและสถานีบางโพ รวมทั้งไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีกลาง
บางซื่อ เป็นชุมชนมีศักยภาพสูงและมีทางเลือกในการเดินทางมา
ชุมชนถนนสายไม้ ได้สะดวกเพิ่มขึ้น การพัฒนาต้องเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ชุมชนเดิม ไม่ใช่มองไปเห็นแต่คอนโดฯ ในเมือง
“ชุมชนนี้มีของ มีการรวมตัวทำ�งานเกี่ยวกับไม้สารพัด มีช่าง
ฝีมือจำ�นวนมากในชุมชน ซึ่งเป็นลูกหลานซอยไม้หลังวัดสระเกศฯ
หรือภูเขาทองนั่นเอง ย้ายมาตั้งถิ่นฐานกันที่บางโพกว่า 60 ปีแล้ว
ทำ�ให้ชุมชนประชานฤมิตรเป็นแหล่งขายไม้ ใหญ่ในกรุงเทพฯ ถ้าได้
รับการส่งเสริมการออกแบบที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์งานไม้ และ
ผลักดันสู่แหล่งเรียนรู้งานไม้ที่มีชีวิตในกรุงเทพฯ จะสร้างรายได้ ให้กับ
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ชุมชนประชานฤมิตรย่านบางโพ แหล่งรวมผู้ประกอบการงานไม้กว่า 60 ปี
ชุมชนมากขึ้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชนติดต่อมาที่คณะ เพราะต้องการ
ฟื้นฟูธุรกิจงานไม้ชุมชน” ผศ.ดร.ปริญญ์กล่าว
สำ�หรับปัญหาหลัก รองคณบดีคณะสถาปัตย์บอกว่า จากการ
รับฟังชุมชน พบขายสินค้าได้น้อยลง แม้กระทั่งไม้ที่แกะสลักลวดลาย
สวยงาม ส่วนมากเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆ ผลจากเทรนด์การออกแบบ
และความชอบของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนชะลอ
ตัว รวมถึงมีเศษวัสดุงานไม้เหลือทิ้งกลายเป็นขยะปริมาณมาก ทั้งยัง
ไร้คนรุ่นใหม่สืบทอดวิชาช่างฝีมืองานไม้ ในชุมชน
ทั้งนี้จาก MOU ร่วมกัน สองปีแรกได้น�ำ เรื่องพัฒนาชุมชน
ประชานฤมิตรเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนิสิตผ่านวิชาฟื้นฟู
เมืองและการลงพื้นที่ส�ำ รวจชุมชน 1 ครั้ง แต่เมื่อสถานการณ์ โควิด
คลี่คลายได้จัดโครงการ “ค่ายสถาปัตย์ Arch CU summer ปฏิบัติ
การออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อนเพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน
2565” เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยนิสิตจากหลายหลักสูตรทั้งภูมิ
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบ
อุตสาหกรรม 40 คน เข้ามาแก้ปัญหาชุมชนเมืองกับชุมชนถนนสาย
ไม้บางโพ ใช้เวลา 1 เดือนเต็มๆ ช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์
ผศ.ดร.ปริญญ์บอกว่า นิสิตได้เรียนรู้ข้ามศาสตร์ตามความสนใจ
ชุมชนสนับสนุนพื้นที่ท�ำ งาน ที่พัก ช่วยผลิตหุ่นจำ�ลองและต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำ�เสนอในนิทรรศการ “บางโพซิเบิล” เดิมชุมชนทำ�
บานประตูไม้ลวดลายไทย นิสิตได้สร้างสรรค์บานประตูรูปแบบใหม่ที่
มีฟังก์ชันหมุนด้านบนแล้วทำ�ให้ถาดเครื่องปรุงออกมาอยู่ด้านนอกได้
แล้วยังมีบานประตูมีที่ใช้เท้าเหยียบแล้วมีที่ยื่นออกมาเป็นที่วางจาน
ส่งอาหารได้ ซึ่งชุมชนร่วมคิดค้นกลไกให้ มีการนำ�เศษงานไม้มาทำ�
หิ้งพระบูชารูปแบบใหม่ที่ติดตั้งอยู่มุมห้อง ช่วยประหยัดพื้นที่ เหมาะ
สำ�หรับชาวคอนโดฯ หรือคนรักตกแต่งบ้าน เป็นสินค้าทันสมัย

บรรยากาศถนนสายไม้บางโพในซอยประชานฤมิตร
จ้างงานแก้ปัญหาคนจน-ไร้บ้าน
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ช่างไม้ช่วยผลิตหิ้งพระแบบใหม่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ นิสิตได้ออกแบบโลโก้ชุมชนประชานฤมิตร จำ�นวน
6 แบบ ให้คนในชุมชนเลือก รวมทั้งจัดทำ�มาสคอตเป็นที่แขวนม่าน

นิสิตคณะสถาปัตย์เรียนรู้กระบวนการแปรรูปไม้ที่บางโพ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือร่วมกับนายสมบัติ บุญ
งามอนงค์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา เกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้าน คนจนเมือง การจัดการขยะ
การจ้างงานผู้สูงอายุ ผู้ว่าฯ กทม. ระบุการจ้างงานเป็นเรื่องสำ�คัญ ไม่เฉพาะเงิน แต่สร้าง
ความภูมิใจการใช้ชีวิตและสังคม
ร่วมกับผู้อื่น ขณะนี้อาสาสมัคร
คนรุ่นใหม่ท�ำ งานร่วมกับผู้สูง
อายุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน มูลนิธิมีการบริหารจัดการที่
ดี เช่น การแยกขยะ นำ�ไปขาย
เกิดรายได้ สำ�หรับ กทม. ขยะ
คือรายจ่าย อาจต้องเรียนรู้จาก เป็นภูเขาขยะใหญ่ 48 ไร่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถถมดิน ปรับหน้าดิน และปลูกต้นไม้ ได้
เลย ซึ่งทาง GC ยินดีจะร่วมปลูกต้นไม้ จะมีการประสานงานต่อไป
มูลนิธิ ซึ่งเมืองใหญ่หลายแห่ง
ในโลกจะมีมูลนิธิแบบนี้เป็นตัว
บังคับใช้ กม.ลดสูญเสียบน
ช่วยบริหารจัดการสร้างงานและจัดการขยะให้กับเมือง นอกจากนี้ กทม.มีอัตราการจ้างงาน
ทางม้าลาย
หลายภาคส่วน อาจจะพิจารณาจ้างคนไร้บ้านเข้ามาเสริมเรื่องการแยกขยะ เป็นการช่วย
สำ�นักงานกองทุน
เหลือทั้งที่พักและการจ้างงาน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจ
ปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียว
แห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัด
กรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด
กิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ
(มหาชน) หรือ GC เรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความ
และปลูกต้นไม้ล้านต้น ในที่ประชุม ผู้บริหาร GC ได้เสนอโครงการจัดการขยะที่เคยร่วม
ดีที่คุณทำ�ได้ ครั้งที่ 6 “ก้าว
มือกับ กทม. เช่น โครงการแยกขวด ช่วยหมอ ก่อนต่อยอดสู่ โครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ
เดินอย่างปลอดภัยบน
ภารกิจแยกเพื่อให้...พี่ ไม้กวาด นำ�ขยะแปรรูปเป็นชุดพนักงานรักษาความสะอาด ในส่วน
ทางม้าลาย ตำ�รวจจราจร
ความร่วมมือการปลูกต้นไม้ล้านต้น ปัจจุบัน กทม.มีภูเขาขยะที่อ่อนนุชรวม 103 ไร่ โดย

ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลักลวดลายสวยงามฝีมือช่าง
ในชุมชน
และราวลูกกรงไม้ ซึ่งเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และน่าสนใจ
“จากต้นแบบผลิตภัณฑ์มีผู้ประกอบการในชุมชนให้ความสนใจ
จะนำ�ไปผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น เกิด
ประโยชน์กับช่างไม้ ในชุมชนได้ท�ำ งานรูปแบบใหม่ๆ ร้านมีสินค้าที่น่า
สนใจมากขึ้น ชวนให้คนมาดูสินค้าในย่านนี้ ถ้ามีการปรับปรุงคลอง
และถนนควบคู่จะยิ่งเพิ่มการเข้าถึงชุมชน” รองคณบดีกล่าว ชุมชน
ต้องปรับตัว
จากจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูชุมชนของภาควิชาการและภาค
ประชาชน ผศ.ดร.ปริญญ์บอกว่า ขณะนี้ ได้รับการประสานจาก
สำ�นักงานเขตบางซื่อ ส.ส. ส.ก. มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอการอนุรักษ์
และพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้น เล็งเห็นศักยภาพชุมชนประชานฤมิตร รวม
ถึงหากจะจัดงาน “ถนนสายไม้” อีกครั้ง ควรปรับเป็นเทศกาลสอด
แทรกเรื่องวิถีชีวิต ย่านการค้าไม้ การออกแบบชุมชน ทำ�ให้คนใน
ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนเห็นถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ส่วนคณะสถาปัตย์มีแนวโน้มจะขยายความร่วมมือกับชุมชนต่อไป
ชวนไปเดินเล่นถนนสายไม้ ในกรุงเทพฯ ชมนิทรรศการ “บาง
โพซิเบิล” แสดงวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. สามารถ
เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า 2 สาย สถานีบางโพ สถานีเตาปูน รวมทั้ง
รถโดยสาร หลังจบนิทรรศการในพื้นที่จริงจะนำ�มาจัดแสดงที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต่อไป.

ไทยร่วมดูแล” พร้อมมอบสื่อให้กับ สตช.นำ�ไปใช้รณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน
และบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนทางม้าลาย ด้วยการลด
ความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม ซึ่งจากข้อมูลคดีอุบัติเหตุคนเดิน
เท้าเฉลี่ย 2,500 รายต่อปี รัฐบาลตั้งเป้าลดการตายจากอุบัติเหตุถนนลงให้ ไม่เกิน 12 คน
ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570 เน้นบังคับใช้กฎหมายและสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัย กำ�หนดสปีดโซน
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เชิดชูภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใน 50 สำ�นักงานเขตของ กทม. มี โอกาสเผยแพร่และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของตนเอง
สู่สังคม ตลอดจนเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการ
ประสานเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงาน
และภูมิปัญญาผู้สูง
อายุกรุงเทพฯ โดยมี
เจ้าของภูมิปัญญาผู้
สูงอายุกรุงเทพฯ ร่วม
พิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ 50 คน ซึ่ง
ผ่านการคัดเลือกจาก สนง.เขตละ 1 ภูมิปัญญา จาก 6 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม,
คหกรรม, ศิลปกรรม, สาธารณสุข, ภาษาและวรรณกรรม และอื่นๆ มีบูธโชว์ผลงาน
ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรีไทย “อังกะลุง” จากเจ้าของ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สนง.เขตยานนาวา.
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กีฬา 9

‘คิง เพาเวอร์’สานฝันเยาวชนไทย
มอบสนามฟุตบอลแห่งแรกที่แพร่

แพร่ • ความฝันของเยาวชนไทยสู่การเป็น
นักเตะมืออาชีพใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้น!
เมื่อ ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคน
ไทย’ ยืนหยัดเจตนารมณ์ ในการสนับสนุน
นักกีฬาไทยไปสู่เวที โลก พร้อมส่งเสริม
ศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้าน
กีฬาฟุตบอลทุกมิติตั้งแต่ต้นน้�ำ ถึงปลายน้ำ�
โดยเล็งเห็นว่าสนามฟุตบอลที่ ได้มาตรฐาน
สากลจะเป็นตัวช่วยสำ�คัญที่ทำ�ให้เด็กๆ ได้
มี โอกาสสัมผัสกับประสบการณ์การเล่น
ฟุตบอลในสนามที่ใช้แข่งขันจริงในระดับ
โลก ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคน
ไทย’ ภายใต้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จึง
เดินหน้ามอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด
7 คน พื้นที่ 33 x 53 เมตร ในโครงการ
100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย
ให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยในครั้งนี้ปักหมุดที่ โรงเรียนท่าข้าม
วิทยาคม จังหวัดแพร่ นับเป็นการส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อ
เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่สร้างประโยชน์ ให้กับ
ชุมชนโดยรอบ
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอัยย
วัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ และ
ประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี, นายวาทิต
ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่, นางวิลาวัณย์
ไชยธรรม รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่, นาง
ณปภา สินมณี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนท่า

ข้ามวิทยาคม และนายอนันต์ สีแดง ผู้
อำ�นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานแพร่ มาร่วมงาน ไฮไลต์พิเศษ!
พบกับ ‘ตูน’ อาทิวราห์ คงมาลัย และทีม
ก้าวคนละก้าว ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน และ
แข่งขันในฟุตบอลแมตช์พิเศษกระชับมิตร
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางกีฬาให้กับ
เยาวชนไทย
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง
เพาเวอร์ฯ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท คิง เพา
เวอร์ มีเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมเยาวชนไทยทางด้านกีฬาอย่าง
เต็มที่ เพราะเชื่อว่าเด็กไทยที่มีใจรักกีฬา
ฟุตบอลนั้นมีจำ�นวนมาก โดยเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลด้วย
การส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับ
มาตรฐานสากลของโครงการ 100 สนาม
ฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ให้เป็น
พื้นที่ในการออกกำ�ลังกายและเป็นสถานที่
ฝึกซ้อม เพื่อช่วยพัฒนาฝีเท้าแบบนักกีฬา
อาชีพ และกลายเป็นศูนย์รวมการแข่งขัน
ฟุตบอลในอนาคต ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักกีฬาฟุตบอลทุกคนในพื้นที่
เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และ
ก้าวไกลสู่ระดับสากลต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้เดินหน้าลงพื้นที่
ดำ�เนินการก่อสร้างและมอบสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมมาตรฐานสากลไปแล้ว 77
สนามทั่วประเทศ แบ่งเป็น สนามฟุตบอล
หญ้าเทียม
ในภาคเหนือ
จำ�นวนทั้ง
สิ้น 11 สนาม
และในภูมิ
ภาคอื่นๆ อีก
จำ�นวน 66
สนาม”
“ตูน
บอดี้สแลม”
นายอาทิวราห์

เศรษฐีรั้งฝูงออลไทยแลนด์
พัทยาโอเพ่นในแหลมฉบังฯ

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โชว์
ลีลาในสนาม
คงมาลัย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่าน
มานั้นได้เห็น คิง เพาเวอร์ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความสุข และพัฒนาศักยภาพ
ทางกีฬาให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ให้กับเยาวชนและ
ชุมชนทั่วประเทศ
ผ่านโครงการ 100
สนามฟุตบอล สร้าง
พลังเยาวชนไทย
โดยทีมก้าวคนละ
ก้าวได้มี โอกาสไป
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทุก
ครั้งที่ ได้เจอคนในพื้นที่นั้นพวกเขาดีใจมาก
โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนไทยที่จะได้มีสนาม
ฟุตบอลดีๆ ระดับมาตรฐานสากลไว้ ใช้เตะ
ฟุตบอล ถือเป็นความสุขง่ายๆ แต่ยิ่งใหญ่
มากครับ”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม
ไฮไลต์สุดพิเศษ คือ การแข่งขันฟุตบอล
แมตช์พิเศษระหว่าง ‘ตูน’ อาทิวราห์ คง
มาลัย พร้อมด้วยทีมก้าวคนละก้าว คณะ

สื่อมวลชน และทีมนักฟุตบอลเยาวชนจาก
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่ ที่จะ
มาดวลแข้ง สร้างความสุขและรอยยิ้มกัน
อย่างสนุกสนานให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่
สำ�หรับโครงการ 100 สนามฟุตบอล
สร้างพลังเยาวชน
ไทย ยังคงดำ�เนิน
ต่อไปเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้าง
แรงบันดาลใจ และ
ฝึกฝนทักษะด้าน
กีฬาฟุตบอลให้
แก่เยาวชนไทย
ทั่วประเทศ ของ
กิจกรรมเพื่อสังคม โครงการคิง เพาเวอร์
ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ภายใต้กลุ่ม
บริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่
เวที โลกอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซ
บุ๊ก: King Power Thai Power พลังคน
ไทย #KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower #เชื่อในพลังคน
ไทย #SportPower.

มาดามแป้งยันท่าเรือคว้า‘กุสตาฟ’จากลีกสวีเดน

กับทีมช้าที่สุดแล้ว ยังต้องเจอกับสภาพ
แวดล้อมใหม่ๆ ทั้งโค้ชใหม่ และเพื่อนร่วม
ทีมใหม่ด้วย ยังไงฝากแฟนบอลการท่าเรือ
เป็นกำ�ลังใจให้ด้วย เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ”
มาดามแป้งกล่าว
สำ�หรับ กุสตาฟ ซาห์ลิน เติบโตที่
ประเทศสวีเดน มีคุณพ่อเป็นคนสวีเดนและ
แม่เป็นคนไทยที่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็น
ผู้เล่นสารพัดประโยชน์ ในแนวรุก ที่เล่นได้
ทั้งปีกขวา, มิดฟิลด์ตัวรุกและกองหน้า ที่
สำ�คัญยังผ่านประสบการณ์ค้าแข้งทั้งในลีก
ระดับ 3 ของสวีเดน กับอัสซิริสกา ทูรับดิน
ไอเค ฝากผลงานยิงไปถึง 7 ประตู จาก 24
นัด ก่อนถูกสค็อปดี เอไอเค ทีมในลีกรอง
ดึงตัวมาร่วมทัพในปี 2022.

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ
ล่ำ�ซำ� ประธานสโมสร “สิงห์เจ้าท่า”
การท่าเรือ เอฟซี ยืนยันคว้า กุสตาฟ
ซาห์ลิน แนวรุกลูกครึ่งไทย-สวีเดนมา
ร่วมทัพสู้ศึกในฤดูกาล 2022-23 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในฐานะนักเตะใหม่ราย
สุดท้ายของทีม
ดาวรุ่งวัย 22 ปี เพิ่งลงเล่นให้
สค็อปดี เอไอเค ต้นสังกัดในลีกรอง สวีเดน
ในเกมที่พบกับดาลเคิร์ด เมื่อช่วงเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนตัดสินใจย้ายมา
หาความท้าทายใหม่กับสิงห์เจ้าท่าในฤดูกาล

ที่จะถึงนี้ และเดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกับทีม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่�ำ ซำ�
ประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่า กล่าวว่า “แป้ง
คิดว่า กุสตาฟเป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจ มีทั้ง
ประสบการณ์และอายุยังน้อย ที่สำ�คัญ เล่น
ได้หลากหลายตำ�แหน่งในแนวรุก รวมถึงมี
สไตล์การเล่นที่ต่างจากผู้เล่นในทีมที่เรามี
ดังนั้น แป้งเชื่อว่าจะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่
เรายังขาดได้”
“กุสตาฟเพิ่งมาซ้อมกับทีมได้ ไม่
นาน เท่าที่แป้งคุยกับทีมงานโค้ชสก็อตต์ คู

เพชรบุรี • ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร พ่อ
เมืองเพชรบุรี สุดปลื้มมีนักปั่นกว่าพันคน
แห่มาแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ
(ใจเกินร้อย) และ “ปั่นเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All” สนามที่ 2 ที่เขื่อน
แก่งกระจาน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้มีความคึกคัก และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในจังหวัดเพชรบุรีให้ฟื้นตัวหลังเจอพิษ
“โควิด-19” นานกว่า 2 ปี
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และการแข่งขัน
จักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism
Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำ�ปี 2565 สนามที่ 2 ที่อ�ำ เภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยพิธีเปิด
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ
(ใจเกินร้อย) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่
เขื่อนแก่งกระจาน ได้รับเกียรติจากนายณัฐ
วุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม
กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอด
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association
ปรากฏว่ามียอดผู้ชมรวมกันกว่า 20,000
วิว พร้อมทั้งผู้ชมต่างชาติจากฟิลิปปินส์,
ลาว, กัมพูชาและเมียนมาร่วมรับชมด้วย
นอกจากนี้ยังมีนักปั่นจักรยานจากชมรม

พ่อเมืองเพชรบุรีปลื้มนักปั่นนับพันคน
แห่ชิงชัยเสือภูเขา(ใจเกินร้อย)สนาม2

เปอร์ ถือว่าปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ต้อง
ให้เวลาอีกสักระยะ เพราะนอกจากมาซ้อม

เกินร้อย) มีจำ�นวนรวมกันมากกว่า 1,000
คน
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ขอ
ขอบคุณ
ท่านพล
เอกเดชา
เหมกระศรี
นายกสมา
คมกีฬาจักร
ยานฯ ที่
ได้เลือก
จังหวัด
เพชรบุรี
ให้เป็นเจ้า
ภาพจัดการ
แข่งขัน
จักรยาน
เสือภูเขา
ทางเรียบ
พลอยปภัส ศรี ใสไพ (R7) นักปั่นทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ปั่น (ใจเกิน
กระชากขึ้นเขา ก่อนเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเสือภูเขาทาง ร้อย) และ
“ปั่นเพื่อ
เรียบ (ใจเกินร้อย) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำ�ปี 2565 สนามที่ 2 ณ
ชีวิต Sport
เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี.

จักรยานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีร่วมปั่นใน
กิจกรรม “ชมรมชาวเพชรโชว์ปั่นสันเขื่อน”
รอบเขื่อนแก่งกระจาน รวมกับนักปั่นที่ร่วม
แข่งขันในรายการเสือภูเขาทางเรียบ (ใจ

Tourism Bike 4 All” สนามที่ 2 ซึ่งมีนัก
ปั่นและผู้ติดตามมาเยือนจังหวัดเพชรบุรี
มากกว่า 1,000 คน จังหวัดของเรามีความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้งเส้นทางแข่งขันและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม นอกจากนี้
นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อ�ำ นวยการโครงการ
ส่งน้�ำ และบำ�รุงรักษาแก่งกระจาน ได้จัด
เตรียมอาหารเช้า เช่น น้�ำ เต้าหู้ ปาท่องโก๋
ข้าวต้ม ให้แก่นักปั่นที่ร่วมกิจกรรมในช่วง
เช้าและนักปั่นที่ลงแข่งขันด้วย ส่วนสภาพ
ภูมิประเทศในเขื่อนแก่งกระจานช่วงนี้มี
ความสวยงามมาก ต้นไม้เขียวขจี มีไม้ดอก
นานาพรรณ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติมาก
พ่อเมืองเพชรบุรีกล่าวอีกว่า ขณะ
เดียวกันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งได้
รับการยกให้เป็นมรดกโลก เพราะมีผืนป่า
ที่อุดมสมบูรณ์ ทางจังหวัดก็พัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ วในรูปแบบการเล่นกีฬาผจญ
ภัย ส่วนผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และ
หน่วยงานราชการก็ดูแลนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี ด้านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
เพชรบุรีเริ่มนำ�ผลไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียน
เงาะ ลองกองมาปลูกในพื้นที่ทดแทน

ชลบุรี • เศรษฐี ประคองเวช แชมป์
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 3 รายการ
วัย 28 ปีจากชลบุรี เร่งเครื่องรอบ
สามด้วยการหวด 6 อันเดอร์พาร์ 64
รวมสามวันแซงรั้งฝูงด้วยสกอร์รวม
16 อันเดอร์พาร์ 194 นำ�หน้าอิทธิ
พัทธ์ บูรณธัญรัตน์ อยู่ 1 สโตรก ใน
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์
กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ พัทยา โอเพ่น
2022 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่
สนามแหลมฉบังฯ ระยะ 6,927 หลา
พาร์ 70 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่
ผ่านมา
การแข่งขันรอบสามเมื่อวัน
ที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เศรษฐี ประคอง
เวช นักกอล์ฟวัย 28 ปีจากชลบุรี ซึ่ง
เริ่มวันด้วยการตามหลังกลุ่มผู้น�ำ ร่วม 2
สโตรก เปิดฉากอย่างร้อนแรงด้วยการ
ทำ� 7 อันเดอร์ ในการเล่นเจ็ดหลุมแรก
จาก 1 อีเกิล 5 เบอร์ดี้ กระทั่งไปสะดุด
ออกโบกี้ที่หลุม 10
พาร์ 4 ระยะ 381
หลา ทว่าจากนั้น
ก็เซฟพาร์ตลอด
ก่อนจบรอบสาม
เข้ามา 6 อันเดอร์
พาร์ 64 รวมสาม
วันแซงขึ้นนำ�ด้วย
สกอร์รวม 16
อันเดอร์พาร์ 194
เศรษฐีซึ่ง
เมื่อปลายเดือน
ม.ค.ที่ผ่านมาเพิ่ง
จะคว้าแชมป์ออล
ไทยแลนด์รายการ
ที่สามในชีวิต ในศึกบุญชู เรืองกิจ ที่
แรนโช ชาญวีร์ฯ เปิดเผยว่า “วันนี้ช่วง
รอบแรกตีดีมากเลยครับ แต่พอเข้ารอบ
หลังจะตื้อๆ หน่อย เก้าหลุมแรกคือลม
ไม่ค่อยมีแล้วกรีนตกหยุด พัตต์ดี อ่าน
ไลน์ดี ปล่อยสโตรกได้อย่างที่คิดเลย
ครับ พัตต์เบอร์ดี้ลงเยอะเลย แล้วก็มี
พัตต์อีเกิลไกลลงหลุมนึง รอบสุดท้าย
คงพยายามเสิร์ฟให้อยู่ในแฟร์เวย์
เพราะรัฟเริ่มยาวขึ้นจะตียากหน่อย
ให้ ได้ลุ้นขึ้นไปพัตต์เบอร์ดี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ หากลมแรงก็จะยาก
นิดนึง สำ�หรับผมอยากตีอันเดอร์ ให้
ลึกส่วนอันดับเท่าไหร่ไว้ค่อยมาดูอีกที

สับปะรด จนได้ผลไม้ที่มีรสชาติดีและ
มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะทุเรียน
ก็มีผลผลิตออกมาเกือบ 200 ตัน อีกประ
การหนึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจังหวัด
เพชรบุรีได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้มีเส้น
ทางปั่นจักรยาน ในเขตอำ�เภอแก่งกระจาน
อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง และอำ�เภอ
ชะอำ� เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาออกกำ�ลัง
กายในจังหวัดเพชรบุรีได้ ต้องขอขอบคุณ
ท่านพลเอกเดชา นายกสมาคมกีฬาจักร
ยานฯ อีกครั้งที่น�ำ สิ่งดีๆ มาสู่จังหวัดเพชร
บุรี
ด้าน “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหม
กระศรี กล่าวว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้
มาจัดการแข่งขันที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นปี
ที่ 2 ติดต่อกัน ต้องขอขอบคุณท่านณัฐวุฒิ

เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยว่าจะ
ตีดีหรือไม่ดี”
ส่วน อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์
แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2
รายการวัย 29 ปีจากนนทบุรี ที่ออก
สตาร์ทในฐานะผู้น�ำ ร่วม เปิดฉากเซฟ
พาร์มาตลอดเก้าหลุมแรก ก่อนไปเก็บ
สามเบอร์ดี้ติดต่อกันเริ่มตั้งแต่หลุม 10
แล้วไปเก็บเบอร์ดี้ที่สี่ของวันที่หลุม 17
แต่การเสียโบกี้ที่หลุม 18 ทำ�ให้อิทธิ
พัทธ์จบรอบสามเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์
67 รวมสามวันอยู่อันดับสองด้วยสกอร์
15 อันเดอร์พาร์ 195 ตามหลังผู้นำ�
เพียงสโตรกเดียว
ด้าน ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต
นักกอล์ฟวัย 32 ปีจากขอนแก่น อดีต
แชมป์ที่แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล
คันทรี คลับ เมื่อปี 2017 เป็น 1 ใน
3 ผู้นำ�หลังจบรอบสอง เข้ารอบสาม
เก็บเพิ่มมาอีก 3 เบอร์ดี้ก่อนจบวัน 2
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อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันหล่นมา
อยู่อันดับสามร่วมด้วยสกอร์รวม 14
อันเดอร์พาร์ 196 เท่ากับธัญพิสิษฐ์
ออมสิน นักกอล์ฟวัย 26 ปีจากอยุธยา
ที่หวดเพิ่มมาอีก 6 อันเดอร์พาร์ 64
สำ�หรับ ฤตชยพล สินไชย นัก
กอล์ฟวัย 22 ปีจากกรุงเทพฯ ผู้น�ำ
ร่วมหลังผ่าน 36 หลุมอีกคน เข้ารอบ
สามเก็บเพิ่มได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์
69 หล่นมาอยู่อันดับห้าที่สกอร์รวม
13 อันเดอร์พาร์ 197 เท่ากับ กิตติ
ธีร์ ป้อมบุญมี (64), ฉ่างไท้ สุดโสม
(66) และเจิน กูซิน (66) นักกอล์ฟจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน.
เพ็ชรพรหมศร
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี
ที่อำ�นวยความ
สะดวกในการ
จัดการแข่งขัน
ทำ�ให้มีนักปั่น
เข้าร่วมแข่งขัน
เกือบ 500 คัน
ยังไม่รวมกับผู้
ติดตามอีกกว่า
1,000 คน ส่งผล
ให้เศรษฐกิจใน
จังหวัดเพชรบุรี
ดีขึ้นหลังจาก
โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดมานานกว่า 2
ปี โดยมีกีฬาจักรยานเป็นสื่อกลาง รวม
ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัด นักปั่นจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงาม
ของเขื่อนแก่งกระจาน เส้นทางแข่งขันที่
สวยงาม และจะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้อง
ชาวจังหวัดเพชรบุรี ส่วนบรรดานักแข่ง
ก็มาจากทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะพี่น้อง
นักปั่นทางภาคใต้ที่มากันเป็นจำ�นวนมาก
ทำ�ให้ ได้นักปั่นฝีมือดีหลายคนก้าวขึ้นไปสู่
นักปั่นทีมชาติไทย นอกจากนั้นก็จะได้เรื่อง
ของความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ทหาร ตำ�รวจ การกีฬาฯ การท่องเที่ยวฯ
และผู้นำ�ท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี เป็นการหลอมรวมใจชาวจังหวัดเพชรบุรี
ให้เป็นหนึ่งเดียว.
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อร์จ เปปปาร์ด (George Peppard) ดาราหนุม่ หล่อ
ผมสีเงิน จัดเป็นดารายอดนิยมคนหนึ่งของนักชม
ภาพยนตร์ ในยุคทศวรรษ 1960s มาดเท่ ทระนง บุคลิก
แลดูเป็นคนใจเย็นในภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องที่เขาแสดง ทำ�ให้เขา
เป็นดาราทำ�เงินคนหนึ่งในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกนักเขียน
ในหนังโรแมนติกอย่าง Breakfast at Tiffany’s (นงเยาว์นิวยอร์ก)
(1961) ที่แสดงคู่กับออเดรย์ เฮปเบิร์น, บทมหาเศรษฐีหยิ่งยโสใน
หนังอิงชีวประวัติโฮวาร์ด ฮิวส์ เรื่อง The Carpetbaggers (จอม
ทระนง) (1964) หรือบทเสืออากาศนักบินเยอรมันเรื่อง The Blue Max
(1966) ที่แสดงกับเออร์ซูลา แอนเดรส หนังเหล่านั้นยังคงความ
ประทับใจนักชมภาพยนตร์มาจนถึงทุกวันนี้
จอร์จ เปปปาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1928 ที่นคร
ดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน พ่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แม่เป็นนักร้องโอ
เปรา เมื่ออเมริกาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ�ในช่วงทศวรรษ 1930s
พ่อประสบปัญหาธุรกิจ หนี้สินล้นตัวจนต้องประกาศภาวะล้ม
ละลาย ต้องไปหางานทำ�ที่เมืองอื่น ปล่อยให้ภรรยาเป็นคนคอยดูแล
ลูก จอร์จจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายที่ Dearborn High School
ในปี 1946 จากนั้นถูกเกณฑ์ทหาร เลือกเหล่านาวิกโยธิน ปลด
ประจำ�การเดือนมกราคม 1948 ติดยศสิบโท จอร์จ เปปปาร์ด
เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง เขาเลือกไปเรียนภาควิศวกรรมโยธาที่
มหาวิทยาลัยเปอร์ดู (Purdue University) รัฐอินดีแอนา ขณะอยู่ที่
นั่น จอร์จเข้าชมรมการละครของมหาวิทยาลัย มี โอกาสแสดงละคร
ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว เขาหลงใหลการแสดงตั้งแต่นั้นมา
พอย่างเข้าปีสาม จอร์จ เปปปาร์ด ย้ายไปเรียนภาควิศวกรรมโยธา
ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเทค (Carnegie Institute of Technology)
ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก จนจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาในปี
1955 ส่วนความฝังใจในด้านอาชีพนักแสดงยังมีอยู่ เขาตัดสินใจ
ไปนิวยอร์ก เพื่อเรียนวิชาการแสดงเพิ่มเติม จอร์จทำ�งานหลาย
ประเภทเพื่อให้อยู่รอด ทั้งขับแท็กซี่ ยกป้ายบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เปิดเพลงให้กับสถานีวิทยุ สอนฟันดาบ ซ่อมรถ
มอเตอร์ ไซค์ เงินที่ ได้ส่วนหนึ่งใช้เป็นค่าเล่าเรียนการแสดงเพิ่มเติม
ที่ โรงเรียน Actors Studio เปิดสอนโดยลี สตราสเบิร์ก หลังเรียน
จบ จอร์จ เปปปาร์ด ได้งานแสดงละครกับคณะละครคณะหนึ่งใน
เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน เปิดแสดงในภาคฤดูร้อนอยู่ 2 ปี จน
กระทั่งแมวมองหาดารามาพบเข้า ชอบบุคลิก สไตล์การแสดง จึง
ชวนให้มาลองเป็นดาราประกอบในหนังทีวีในบทต่างๆ ในปี 1956
และในปี 1957 ที่จอร์จ เปปปาร์ด ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่อง
แรกคู่กับเบน แกซซารา เรื่อง The Strange One (1957) เรื่องราว
ชีวติ ในโรงเรียนฝึกนายทหาร นักวิจารณ์ภาพยนตร์พดู ถึงจอร์จ เปปปาร์ด
ว่าเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตไกล จากนั้นงานเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องทั้ง
หนังทีวี ละครเวทีบรอดเวย์
ปี 1960 จอร์จ เปปปาร์ด เซ็นสัญญากับโรงถ่ายเมโทร
โกลวินเมเจอร์ ได้บทดาราประกอบในหนังชีวิตเรื่อง Home from
the hill (1960) แสดงคู่กับโรเบิร์ต มิตชัม ตามด้วยหนังแนวคอมิดี
ดรามาเรื่อง The Subterraneans (1960) คราวนี้จอร์จ เปปปาร์ด
เป็นดารานำ�ในบทนักเขียนหนุ่มเกิดหลงรักสาวฝรั่งเศส แสดงโดย
เลสลี คารอน แต่ถูกแม่ห้ามไว้ ไม่ให้ยุ่งกับเธอ บทบาทการแสดงได้

โรงถ่ายฟ็อกซ์ประสบความสำ�เร็จ ทางโรง
ถ่ายโคลัมเบีย โดยผู้อ�ำ นวยการสร้าง คาร์ล
โฟลแมน จึงทำ�หนังสงครามขึ้นมาอีกเรื่อง
หนึ่งชื่อ The Victors (1963) ชื่อไทยว่า วัน
พิชติ ศึก บ้านเราฉายที่โรงภาพยนตร์ควีนส์
ย่านวังบูรพา เนื้อหาเล่าถึงเหตุการณ์สู้รบใน
สมรภูมิยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
ทหารราบอเมริกันกองหนึ่งเคลื่อนพลจาก
ชายหาดนอร์มังดี สมทบกับทหารราบอีกกอง
หนึ่งจากหาดแอนซิโอ อิตาลี เพื่อเข้าตีกรุง
เบอร์ลิน เยอรมนี ดาราที่แสดงเป็นทหาร
ด้วนกัน อาทิ อัลเบิรต์ ฟินเนย์, วินซ์ เอ็ดเวิรด์ ส์
และจอร์จ แฮมิลตัน รวมทั้งดาราสาวยุโรป
หลายคนที่แสดงเป็นสาวท้องถิ่น อย่างเช่น
ฌอง โมโรว์, รอสซานา เชียฟฟิโน, เอลเก
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คิดถึง‘จอร์จ เปปปาร์ด’

รับคำ�ชมเชยจากนักวิจารณ์ ทำ�ให้ ในปี 1961 ผู้ก�ำ กับ เบล็ก เอ็ด
เวิร์ดส์ เลือกจอร์จ เปปปาร์ด มารับบทนักเขียนที่ตะเกียกตะกาย
หาความสำ�เร็จ พบรักสาวบ้านนอกที่กำ�ลังแสวงหารักแท้และ
ความร่ำ�รวยในชีวิต สาวผู้นั้นแสดงโดยออเดรย์ เฮปเบิร์น หนัง
ชื่อ Breakfast at
Tiffany’s บ้านเราตั้ง
ชื่อหนังว่า นงเยาว์
นิวยอร์ก ฉายที่ โรง
ภาพยนตร์พาราเมาท์
ย่านประตูน�้ำ ในเรื่อง
เฮนรี แมนซินี ทำ�
ดนตรีประกอบ ออ
เดรย์ขับร้องเพลง
Moon River ในฉาก
หนึ่งของเรื่อง ทุกคน
เมื่อดูหนังจบ ต่าง
เห็นพ้องกันว่าทั้ง
สองดาราแลดูเป็น
ธรรมชาติ เข้ากันดี
จนไม่สามารถจับผิด
ตอนใดตอนหนึ่งได้ Breakfast at Tiffany’s กลายเป็นหนังคลาสสิก
ตลอดกาลเรื่องหนึ่ง และทำ�ให้จอร์จ เปปปาร์ด แจ้งเกิดจากเรื่องนี้
จากนั้น จอร์จ เปปปาร์ด มีงานหนังใหญ่อีก 2 เรื่อง บท
คาวบอยเรื่องราวการพัฒนาบุกเบิกดินแดนตะวันตกของอเมริกาใน
หนังทุนสูง How the West was won (พิชิตตะวันตก) (1962) ปี
1963 เมื่อหนังสงครามเรื่อง The Longest Day (วันเผด็จศึก) ของ

ซอมเมอร์ และโรมี ชไนเดอร์ หนังประสบ
ความสำ�เร็จในระดับหนึ่ง แต่สู้เรื่องวันเผด็จ
ศึกไม่ได้
พอมาถึงช่วงนี้ จอร์จ เปปปาร์ด จัดว่า
เป็นดาราคนหนึ่งที่มีรายได้ดี แต่ชีวิตส่วนตัว
เขาไม่เคยโอ้อวด ไม่ชอบปรากฏตัวในงาน
ปาร์ตี้หรือรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ นอกจาก
จะถูกขอร้อง จอร์จเป็นคนเก็บตัว เงิน
จากค่าตัวการแสดงเขานำ�ไปซื้อไร่ปศุสัตว์
ที่ Chula Vista ชนบทเมืองซานดิเอโก ขับ
รถครึ่งชั่วโมงก็ถึงทะเล จอร์จมีเรือใบลำ�
ใหญ่ล�ำ หนึ่งจอดอยู่ที่นั่น ยามว่างเขาจะล่องเรือไปตามชายฝั่งและ
ทะเล งานอดิเรกอีกงานหนึ่งคือเขาชอบกีฬายิงปืน กับล่าสัตว์ หลัง
จากถ่ายทำ�ภาพยนตร์เสร็จเขามักจะกลับมาที่นี่ ถึงแม้กระนั้น ชีวิต
ครอบครัวก็ยังแตกร้าว เขาแยกทางกับเฮเลน เดวีส์ ภรรยาคนแรก
ที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 1954 สิบปีให้หลัง ในปี 1964 ทั้งสองก็
แยกทางกัน ช่วงนั้นที่เขารับงานแสดงมากอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่
ต่�ำ กว่า 2 เรื่อง จอร์จตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ฮอลลีวูด ซื้อบ้านหลัง
ใหญ่ในเบเวอร์ลีฮิลส์ เป็นบ้านสองชั้นทรงนอร์มังดี ภายในมี 21
ห้อง
ปี 1964 โรงถ่ายพาราเมาท์น�ำ นิยายเรื่อง The
Carpetbaggers ของฮาโรลด์ ร็อบบินส์ มาสร้างเป็นภาพยนตร์
เนื้อหาอิงชีวิตจริงของมหาเศรษฐี โฮวาร์ด ฮิวส์ เจ้าของโรงงาน
ผลิตเครื่องบิน จอร์จ เปปปาร์ด ต้องมาประชันบทกับดาราเจ้า
บทบาทหลายคน อย่างเช่น อลัน แลดด์ ขณะถ่ายทำ�เขาเกิดไปมี
ความสัมพันธ์กบั ดาราสาวทีร่ ว่ มแสดงคือ เอลิซาเบธ แอชลีย์ เขา
แต่งงานกับเธอในปี 1966 แยกทางกันในปี 1972 จากบทชาย
ชาตรี หยิ่งยโส มาดเข้ม ผู้ชมมักจดจำ�จอร์จ เปปปาร์ด ในบท
นี้ ทำ�ให้หนังลำ�ดับต่อไปที่จอร์จแสดงเป็นหนังแอกชันร้อนแรง
อย่างเช่น Operation Crossbow (1965) หนังปฏิบัติการทำ�ลาย
โรงงานสร้างขีปนาวุธจรวดไกลของเยอรมนีในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จอร์จ เปปปาร์ด แสดงกับโซเฟีย ลอเรน จากนั้น
มาแสดงหนังสงครามเรื่อง The Blue Max รับบทเสืออากาศ
นักบินเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 สามารถยิงเครื่อง
บินข้าศึกตก 20 ลำ� รับเหรียญสดุดี Blue Max จากแม่ทัพ
บ้านเรา The Blue Max ฉายที่ โรงภาพยนตร์กรุงเกษม ทำ�ราย
ได้มหาศาลในยุคนั้น ระหว่างนี้เขายังมีสัญญาติดค้างกับโรง
ถ่ายวอร์เนอร์อยู่ 1 เรื่อง ทางวอร์เนอร์เลยจับคู่ให้เขาแสดงกับ
เอลิซาเบธ แอชลีย์ ในหนังดรามาฆาตกรรมเรื่อง The Third
Day (1965) ในปี 1967 จอร์จ เปปปาร์ด กลับมาแสดงหนัง
สงครามให้ โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลเรื่อง Tobruk หรือชื่อไทย ศึก
โทบรูค แสดงเป็นนายทหารคู่กับร็อก ฮัดสัน ช่วงเดียวกันเขา
มาแสดงหนังคาวบอยเรื่อง Rough night in Jericho (1967)
กับดีน มาร์ติน
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ระหว่างปี 1968-1970 จอร์จ เปปปาร์ด เน้นแสดงหนัง
ประเภทนักสืบ ตำ�รวจ สายลับ อย่างเช่น P.J., House of Cards,
Pendulum, The Executioner เขากลับมาแสดงหนังคาวบอยตะวัน
ตกในปี 1970-1971 เรื่อง Cannon for Cordoba กับ One more
train to rob เข้าสู่ช่วงทศวรรษ 1970s งานแสดงเริ่มน้อยลง เขา
จำ�ต้องหันหน้าพึ่งงานแสดงหนังทีวี รับบทนักสืบ บานาเชก ในหนัง
ทีวีซีรีส์ Banacek (1972-1974) ทำ�เรตติ้งสูงพอควร ทำ�ให้เขากลับ
เข้ามาในแวดวงภาพยนตร์อีกครั้ง มีหนังให้แสดงต่อเนื่อง อาจไม่
โดดเด่น แต่ก็ยังมีแฟนๆ คอยติดตาม อย่างเช่น Newman’s Law
(1974) และ Damnation Alley (1977) หนังเกี่ยวกับหนีภัยวันโลก
แตก แสดงกับ แจน ไมเคิล วินเซนต์ รวมทั้งหนังดรามาอย่าง Five
days from home (1978) ปี 1979 จอร์จ เปปปาร์ด กลับไปยุโรป
อีกครั้งเพื่อแสดงหนังสงคราม ทุนร่วมสร้างอิตาลี ฝรั่งเศส เรื่อง
From Hell to Victory
ปี 1983 นับเป็นปีทองปีฟื้นตัวของจอร์จ เปปปาร์ด ก็ว่าได้
เมื่อเขารับบทผู้การฮันนิบาล ทหารรับจ้าง กับผองเพื่อน นำ�โดย
Mr. T ชายผิวดำ�ไว้ผมทรงโมฮอว์ก พวกเขารับงานช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน ถูกรังแกจากผู้มีอิทธิพล หนังถูกใจคนดูทาง
บ้าน แต่ไม่ถูกใจนักวิจารณ์ อ้างว่าฉากทำ�ลายล้างรุนแรงเกินไป
ซีรีส์ฉายอยู่จนกระทั่งปี 1987 จึงสิ้นสุดลง จอร์จ เปปปาร์ด เคย
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า บทผู้การฮันนิบาลเป็นบทที่ถูกใจเขามาก
ที่สุด
ระยะหลัง จอร์จ เปปปาร์ด หันมาแสดงหนังทีวีเสียส่วนใหญ่
เขาเป็นคนดื่มจัด สูบบุหรี่จัด ปี 1992 หมอพบว่าเขามีก้อนเนื้อร้าย
ที่ปอดข้างหนึ่งต้องผ่าตัดเอาออก หลังผ่าตัดเขายังทำ�งานแสดงหนัง
ทีวีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 1994 หมอพบว่ามะเร็งปอดกลับมา
เล่นงานเขาอีกครั้ง จอร์จ เปปปาร์ด เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 1994 ที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิส
ขณะมีอายุ 65 ปี ท่ามกลางการดูใจเป็นครั้งสุดท้ายจากลอรา เทย์
เลอร์ ภรรยาคนที่ 5 ซึ่งแต่งงานด้วยในปี 1992.

ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
Email : dumrasfilm@Yahoo.com

Hurts Like Hell

ตีแผ่วงการมวยไทย น่าจะเป็นนิยามที่ตรงที่สุดของ เจ็บ
เจียนตาย หรือ Hurts Like Hell ลิมิเต็ดซีรีส์สัญชาติไทยของ
เน็ตฟลิกซ์ ที่ตีแผ่ให้เห็นว่ากีฬาที่ยกให้เป็นกีฬาประจำ�ชาติ เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม อยู่ได้เพราะการพนัน
งานกำ�กับของกิตติชัย วรรณ์ประเสริฐ จากบทของศิวัช
เดชารัตน์ ที่ใช้เวลาศึกษาเรื่องมวยไทยนานเป็นปี นำ�ผู้ชมคลุก
วงในมวยไทยในรูปซีรีส์กึ่งสารคดี หรือพูดให้ง่าย เรื่องจริงผ่าน
จอ สองตอนแรกว่าด้วยการพนัน ที่ว่ากันว่าเป็นหัวใจหลักหล่อ
เลี้ยงวงการมวยไทย บอกเล่าผ่านสองเซียนมวย การปีนเกลียว
การวัดรอยเท้า การรักษาตำ�แหน่ง ของเซียน(รุ่น)เล็กพัดและ
เซียน(รุ่น)ใหญ่คม เล่นแรงกันแรงระดับถึงตาย
สองตอนหลังว่าด้วยมวยเด็ก เรื่องราวของวิเชียร ทำ�ให้

เราเห็นว่ามวยเป็นช่องทางยก
ระดับฐานะให้พ้นจากความยากจน
เล่าเรื่องในรูปของเรื่องสั้น
ในธีมมวยไทย ที่ ได้แรงบันดาลใจ
จากจอ
จากเรื่องจริง หยิบมาจากข่าวฉาว
ในวงการมวย การล้มมวย การ
วางยานักมวย ชีวิต ความฝัน ความ
ตายของนักมวยเด็ก นำ�มาผูกเป็นเรื่องเป็นราว
ในแบบหลายชีวิตในโลกคนมวย ที่ผู้คนใน
โลกเล็กๆ ใบนี้ เชื่อมโยง เกี่ยวข้อง มีความ
สัมพันธ์แบบคนในแวดวงเดียวกัน มีทั้งคน
คุ้นเคย คนกันเอง จนถึงคนรู้จัก
เช่นเดียวกับซีรีส์หรือหนังกึ่งสารคดี
เดินคู่กันไปคือ บทสัมภาษณ์คนในวงการ
มวยตัวจริง จากเสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี, เขา
ทราย แกแล็กซี่, สมจิตร จงจอหอ หรือ
สมิงขาว นักพากย์ นักวิจารณ์มวย วันชัย
ผ่องศรี อดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติ ผู้ซึ่ง
ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกรรมการห้ามบนเวที
และเซียนมวยตัวจริง ไม่เพียงช่วยให้เรื่องแต่งน่า
เชื่อถือ ยังอธิบายความเป็นมาเป็นไป จากภาษามือ
ของเหล่าเซียนมวย ศัพท์แสงในวงการมวย มวยหู-ล้อม
กิน-ขายเบอร์-ไหล ให้ข้อเท็จจริงในวงการมวยไทย จากวิถีชีวิต
ไปจนถึงกลโกง แถมยังช่วยเสริมอารมณ์ดรามาให้เรื่องแต่ง
ในส่วนของเรื่องแต่ง
พล็อตชีวิตคนมวยมาแบบ
ละครหลังข่าว ด้วยเงื่อนไข
เรื่องเวลา ตอนละห้าสิบ
นาทีและจำ�กัดจำ�นวนตอนสี่
ตอนจบ ปูมหลังความเป็นมา
เป็นไปของตัวละครบอกเล่า
อย่างรวบรัด ผ่านบทสนทนา
สั้นๆ ที่ขยายความด้วยบท
สัมภาษณ์ เดินเรื่องอย่างไว
ผู้ชมต้องปะติดปะต่อเรื่องราว

จากพฤติกรรมของตัวละครเอาเอง
มีช่วงให้งงอยู่บ้างกับลีลาการเล่าเรื่องใน
แบบซ้อนทับ ทับซ้อน เดินหน้าถอยหลังของช่วง
เวลา อย่างตอนแรกเปิดเรื่อง เปิดตัวพัดเซียนเล็ก
ด้วยการชกของวิเชียร แล้วทิ้งวิเชียรมาสู่เรื่องสอง
เซียนที่ว่าด้วยการปีนเกลียว การวัดรอยเท้าของ
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ตอนสองย้อนกลับไปเผยเบื้องหลัง
เบื้องลึกของการชก กลโกง ล้มมวย-วางยา และ
ขบวนการโกง ที่กรรมการเป็นหนึ่งในตัวแปร
ตอนสามกลับมาหาวิเชียร เผยเส้นทางชีวิต
นักมวยเด็ก ลูกกตัญญูที่การชกมวยหนทางยกระดับ
ปรับฐานะ ช่วยให้ตนเองและแม่พ้นจากความ
ยากจน พ้นจากพ่อขี้เมา ซ้อนแบบคู่ขนาน
คือชีวิตในค่ายมวย และพฤติกรรมของ
ครูมวย
ในส่วนของนักแสดง มืออาชีพอย่าง
ณัฏฐ์ กิจจริต-เซียนเล็กพัด ธเนศ วรากุลนุ
เคราะห์-เซียนใหญ่คม วิทยา ปานศรีงาม-วิ
รัตน์ กรรมการมวย นพชัย ชัยนาม-ครูมวย
ต้อย เล่นใหญ่เกินเบอร์แต่ไม่มากจนน่าเกลียด
เป็นธรรมชาติ ทำ�ให้อินในระดับถึงทุกมิติของ
นักมวยเด็ก คือ ภูริภัทร พูลสุข นักมวยตัวจริงที่
รับบทเป็นวิเชียร
ฉากหลัง งานด้านภาพ ไปจนถึงเพลงประกอบ
แม้นักวิจารณ์แถวหน้าบางท่านจะบอกว่าฉากการชกบน
สังเวียนไม่เข้มข้น แต่การประดิษฐ์ จัดท่า จัดแสดงการชกบน
สังเวียน ให้ภาพพฤติกรรมนักแสดง นักมวย-กรรมการ-พี่เลี้ยง

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ทำ�ให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึก และที่สำ�คัญกระบวนการโกงครบ
ทุกมิติ
Hurts Like Hell ตีแผ่ด้านมืดที่คนในวงการมวยรู้กันอยู่ให้
คนนอกได้รู้อย่างที่ตั้งใจ
แทรกไว้เป็นเชิงอรรถ สันนิษฐานกันว่าการพนันมวยไทย
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ
สมเด็จพระเจ้าเสือ ที่ทรงพระปรีชา
ด้านมวยไทย ใช้มวยไทยปกป้องชาติ
จากการเป็นเมืองขึ้น และคิดท่าแม่ไม้
เป็นตำ�รับแม่ไม้มวยไทยพระเจ้าเสือ
ทำ�ให้กระทรวงวัฒนธรรมใช้วันเสด็จ
ขึ้นครองราชย์ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวัน
มวยไทย ส่วนวันนักมวยไทย เป็นวัน
ที่ 17 มีนาคม วันที่นายขนมต้ม บิดา
มวยไทย ชกชนะนักมวยพม่าหน้า
พระที่นั่งพระเจ้ามังระ.

รัชชพร เหล่าวานิช
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ดวง/อาหาร 11

ผลของมฤตยูจรในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมภ์
อยู่ ในกลุ่มดาวร้าย คือ
บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือน
ดาวอื่นๆ ที่ ให้ผลต่อทุก
ดวงชะตาได้ทั้งดีและ
ร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้น
กว่าจะได้ต้องผ่านเรื่อง
ร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี
หรือ ดีแล้วร้าย
มฤตยู เป็นเจ้าของ
ภัยอาเพศ เพราะ คาด
หมายผลได้ยาก ที่เกิดผิด
ปกติ ตามคำ�กล่าวที่ว่า
ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู
มฤตยู เป็นเจ้าของ
การปฏิวัติและนักปฏิวัติ
เพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆ
แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้าง
สิ่งใหม่เสมอ
มฤตยู เป็นเจ้าของ
สายฟ้า แบบสว่างวาบ
เข้ามาในสมอง คล้ายๆ
เซอร์ ไอแซก นิวตัน เห็น
แอปเปิลหล่นจากต้น
แล้วตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไม
ภาพลัคนาสถิตราศีกุมภ์และเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต
แอปเปิลไม่ลอยขึน้ แล้วพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึง่ สายฟ้าสร้างความ
มฤตยูจร (0) เดินอยู่ ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม พินาศได้ แต่หลังจากนัน้ จะทำ�ให้เกิดวิวฒ
ั นาการสิง่ ใหม่มาแทน
2565-18 กรกฎาคม 2572
มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ
----------------------------------------------รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหา
สรุป-เจ็ดปีต่อไปนี้พวกท่านจะปฏิวัติสู่หน้าใหม่พื้นฐาน
ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำ�เลิศ ล้ำ�สมัย เก่งในการ
ของชีวิต-บ้าน-ที่ดิน-ยานพาหนะ-พ่อหรือแม่ หรือกิจการของ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้
ครอบครัว หรือการเรียนครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิต
ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำ�ไป
1.รูจ้ กั มฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคอื 0
2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจาก
เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก

ลงมือ ส่วนคนอื่น-สิ่งอื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น
5.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้-ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอ
แตกต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมเช่น
ย้ายภูมิลำ�เนาไปอยู่ต่างประเทศ หรือย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
หรือย้ายเมืองบ่อยมาก หรือย้ายไปอยู่วัดอยากกลับมาบ้าน พอ
กลับมาบ้านอยากไปอยู่วัดอีก หรือย้ายบ้านหนีปัญหาเพื่อนบ้าน
หรือได้มรดกพวกอสังหาฯ จากญาติผู้ ใหญ่ หรือถูกไล่ที่ หรือ
ยกมรดกให้ทายาท พวกเขาจะเอาอีก หรือเปลี่ยนรถ หรือเริ่ม
สร้าง-ขายบ้าน หรือซื้อ-ขายรถหรือซื้อ-ขายที่ดิน หรือเรียนจบ
ฟองสนาน จามรจันทร
เริ่มทำ�งาน เริ่มมองหาคอนโดฯ หรือย้ายออกจากบ้านกงสีมาอยู่
คนเดียว หรือซื้อบ้านให้ลูก หรือเริ่มทำ�บ้านเช่า หรือทะเลาะกับ
ญาติเรื่องมรดก หรือหมดสัญญาเช่าอสังหาฯ ถูกนายทุนยึดคืน
เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น
สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมี โอกาส หรือซ่อมบ้าน-โรงงานใหญ่ โต หรือขายโรงงานที่ทำ�มานาน หรือ
เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว พยายามขยายโรงงาน หรือเตรียมบ้านเพื่อรองรับคนป่วย ฯลฯ
หรือพ่อหรือแม่ป่วยหรือจากไปถือเป็นหน้าใหม่ของพื้นฐาน
ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี
ชี
ว
ต
ิ
จากเคยมี
พ่อแม่เป็นไม่มี หรือครอบครัวหยุดทำ�ธุรกิจกงสี
3.ย้อนอดีตเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนาสถิตราศี
หรือทำ�งานอยู่ดีๆ ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วย ฯลฯ
กุมภ์เจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ
เริ่มเรียนต่อระดับสูง หรือเรียนอยู่ดีๆ กลับหยุดเรียน หรือ
ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้พร้อมประ
เปลี
ย
่
นสาขาที
่เรียนหรือย้ายคณะเรียน หรือย้ายประเทศเรียน
มาณเจ็ดปีมาแล้วคือ ตั้งแต่ต้นมีนาคม 2559 พวกท่านได้รับ
อิทธิพลจากมฤตยูจรในเรื่องที่ โดดเด่น คือเกิดความนึกคิดใหม่ หรือเรียนจบเฉพาะทางที่จะเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการทำ�งานต่อ
ระดับมีญาณทัศนะที่ดี สามารถคาดการณ์อะไรล่วงหน้าได้ค่อน ไป หรือได้ร้านอาหารซึ่งเป็นที่ท�ำ กิน หรือขายแหล่งทำ�กินเก่า
หรือเบื่ออยู่บ้านเฉยๆ ลุกขึ้นมาหางานทำ� หรือเริ่มใช้บ้านเป็นที่
ข้างตรง หรือสนใจวิทยาศาสตร์ ปรัชญา วิชาลึกลับทั้งล้�ำ และ
ทำ�งาน ฯลฯ
ล้าสมัย หรือเดินทางบ่อย ส่วนใหญ่จะใกล้ๆ หรือปฏิวัติความ
ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย
สัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน
คาดหมายยากมากสำ�หรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว
ปรากฏการณ์นี้จะจบลงประมาณกรกฎาคม 2565 แต่หาก
จะทบทวนเรื่องต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ หรือบางส่วนควรจะเป็น อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ สำ�คัญคือฝีมือของพวก
ท่านแต่ละคนด้วย
ช่วงประมาณธันวาคม 2565-มีนาคม 2566
คำ�แนะนำ�คือ วาระเจ็ดปีนี้ต้องใช้ฝีมือในการปฏิวัติใหม่
4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภระหว่าง 8
กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศี พื้นฐาน-รากแก้วของชีวิต เพราะ ผลการกระทำ�จะสะท้อนว่า
กุมภ์ คือจะมีการปฏิวัติพื้นฐานของชีวิต-บ้าน-ที่ดิน-รถเก๋ง-พ่อ บั้นปลายชีวิตของพวกท่านจะลำ�บากหรือสบาย
หากระยะนี้พวกท่านปูพื้นฐานชีวิตได้มั่นคงก็จะเหมือน
หรือแม่ หรือกงสี หรือกิจการของครอบครัว หรือการเรียนครั้ง
สร้างวางรากฐาน-สร้างอาคารไว้มั่นคงแล้ว ต่อไปไม่ว่าจะพบกับ
ใหญ่ครั้งเดียวในชีวิต
การปฏิวัตินี้จะสั่นสะเทือนฐานของชีวิตพวกท่าน และจะ พายุ-ลม-ภัยพิบัติแค่ไหนก็ยังจะพอยืนหยัดอยู่ได้
หากทำ�ได้ ไม่ดีเมื่อมฤตยูจรจากไปแล้วพื้นฐานชีวิตพวก
เป็นเครื่องวัดการกระทำ�ว่าบั้นปลายชีวิตของพวกท่านจะมั่นคง
ท่านอาจจะง่อนแง่น และอาจจะส่งผลให้ล�ำ บากบั้นปลายของ
หรือล้มลุกคลุกคลาน จึงขอให้พวกท่านบริหารจัดการให้ดี
ชีวิตได้.
เพราะ ต้นตอของการปฏิวัติใหญ่จะมาจากตัวท่านเองที่ต้อง

แมสมัหคมอ
รเลน

ครัวไทยบางมะกอก

อาหารไทยรสเด็ด ซอยอารีย์สัมพันธ์10
เอกโอชา

ไ

ด้ยินชื่อเสียง “ครัวไทย
บางมะกอก” มานาน
ว่า ถ้าอยากชิมอาหาร
จานเดียว จานด่วนแบบ
ไทยๆ หรืออาหารประกอบเป็นอย่างๆ
อาทิ ต้ม ผัด แกง ทอด แบบไทยๆ
นั้น ต้องมาที่นี่ เป็นที่ถูกปากของ
นักชิม และข้าราชการ คนทำ�งาน
บริษัทต่างๆ ย่านคลองประปา และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในแถบซอย
อารีย์สัมพันธ์ แน่นอนว่าการพามาชิม
ครั้งนี้ต้องไม่ทำ�ให้แฟนๆ ผิดหวัง รับ
ประกันความอร่อยเป็นอาหารตาในวัน
หยุด ก่อนหาวันว่างแวะเวียนกันไปชิม
อาหารไทยจะว่าไปแล้ว บางคน
บอกว่าทำ�ยาก บางคนบอกว่าทำ�ง่าย
ซึ่งแล้วแต่ว่าจะลงมือปรุงรสกันแบบ
ไหน ที่ “ครัวไทยบางมะกอก” เน้น
ครัวไทยอาหารไทย โดยผู้ลงมือปรุง
รสหน้าเตาทุกจานชามคือ คุณพัฒนา
ครูวรรธนะ (แหวว) และคุณทัศนีย์
เนื่องจากจันทร์ (หนุ่ย) สองศรีพี่น้องที่
เปิดร้าน “ครัวไทยบางมะกอก” บอก
เล่าถึงความเป็นมาว่า
“เมื่อก่อนเปิดขายที่ย่านบางลำ�พู
ก่อนที่จะย้ายมาเปิดร้านในซอยอารีย์
สัมพันธ์ 10 นี้เมื่อราว 20 กว่าปีที่ผ่าน
มา เพราะรักในอาชีพทำ�อาหาร จาก
การที่เห็นคุณแม่ลงมือทำ�อาหารให้
ครอบครัวที่จังหวัดนครนายก ทำ�เลี้ยง
ลูกๆ ทุกวัน และเป็นลูกมือช่วยตลอด

ชอบส่วนตัวคือ ช่อมะกอก สมัยก่อนมัก
จะมอบช่อมะกอกให้แก่แชมป์หรือผู้ชนะ
เลิศได้รับชัยชนะในด้านความเก่งสุดยอด
ต่างๆ มารวมกับคำ�ว่า บางกอก (หมายถึง
กรุงเทพฯ) เลยมารวมเป็น ครัวไทยบาง
มะกอก ไปในที่สุด”
หลังจากที่คุยถึง
ความเป็นมาร้าน เพื่อ
เป็นการไม่เสียเวลาการ
ชิม ขอจัดฝีมือแม่ครัวพี่
แหวว เริ่มจานแรกเรียก
น้�ำ ย่อยและเป็นจานเด็ด
คุณแม่สอนทุกอย่างทั้งการผัด การตำ�น้ำ� คือ เส้นจันท์ผัดไทยกุ้ง
พริกเฉพาะอาหารแต่ละอย่าง รสชาติจะ สด เส้นเหนียวนุ่ม ไม่
แตกต่างๆ กันไป เส้นทางหน้าเตากว่าจะ กระด้าง กลมกล่อมกับ
รสชาติน้ำ�ซอสมะขาม
มาถึงวันนี้ ได้นั้น เหนื่อยพอสมควร
แต่เห็นรอยยิ้มของคนที่ชิมจนหมด เปียก ผัดออกมาหน้าตา
น่าทาน เคียงกับกุ้ง
ก็หายเหนื่อย เพราะอาหารไทยที่จะมา
ปรุงรสนั้น วัตถุดิบสำ�คัญที่สุดคือต้องสด สดตัวโตๆ เนื้อหนึบ
นุ่ม อร่อยแบบไม่ต้องปรุงรส เพราะ
ใหม่และมีคุณภาพ ทั้งผัก ปลา กุ้ง เนื้อ
ต่างๆ ร้านเราจะเน้นมากจึงต้องลงมือจ่าย กลมกล่อมเข้ากันอย่างดี เส้นจันท์ผัดไทย
ตลาดด้วยตัวเองทุกเช้า ทุกจานที่ออกไป ของครัวไทยบางมะกอก ผมยกนิ้วให้เลย
ให้กับลูกค้า จึงมั่นใจตลอดว่าต้องอร่อยให้ ว่าไม่แพ้เจ้าดังที่ ไหนเลย แถมราคาถูก
มากๆ อีกด้วย
เขาคุ้มค่า”
ด้านอาหารจานเดียว ซึ่งอร่อยทุก
“ส่วนชื่อร้านนั้นได้ตั้งมาจากความ

มัน และทานกับเครื่อง
เคียง เข้ากันกลมกล่อมละมุนลิ้นยิ่งนัก
ข้าวผัดพริกขิง กุ้งสดไข่เค็ม
หอมครื่องเทศของน้ำ�พริก
ที่ผัดคลุกเคล้ากับข้าว
สวย แซมด้วยถั่วฝักยาว
มะเขือพวง กุ้งสดตัวโตๆ
และไข่เค็ม ที่เอาเฉพาะ
ไข่แดงมาโปะ อร่อยแบบ
ต้องลืมอิ่มไปอีกจานหนึ่ง
เลยครับ
อีกเมนูคือ แกง
เขียวหวานลูกชิ้นปลา
กราย ซึ่งพี่แหววบอกว่า
ต้องไปซื้อปลากรายมา
ขูดเอาเนื้อปลาสดๆ มา
นวดอีกครั้ง จนเนื้อปลา
อย่างจะหาว่าโม้เกินไป เลยจัดมา ข้าวผัด เหนียวได้ที่ถึงใช้ ได้ ไม่มีการผสมแป้งเพิ่ม
น้ำ�พริกลงเรือ พี่แหววบรรจงลงข้าวสวย ปริมาณ แต่ทำ�เพื่อเอาคุณภาพให้กับคน
ผัดกับน้ำ�พริกลงเรือที่ต�ำ มากับมือ ผัดคลุก ชิมล้วนๆ ว่าเหนียวปลากรายที่แท้จริงคือ
เคล้าได้ที่ จัดเรียงกับไข่เค็ม หมูแดดเดียว แบบนี้ ใส่กับเครื่องแกงเขียวหวาน ที่ตำ�
พริกแกงเองกับมือ ในรสชาติที่ออกมาไม่
และไข่เจียวชะอมทอดคำ�ใหญ่ รสชาติ
ของข้าวผัด ลงตัวกันมากๆ ทั้งเผ็ด หอม เผ็ดจัดจ้าน แต่เหมาะกำ�ลังดี ใส่มะเขือ

พวงและมะเขือเปราะ ทานกับข้าว
สวยร้อนๆ หรือขนมจีนเส้นสด ก็ไม่
ผิดกติกา
ตามด้วยเมนูป้องกันไข้อย่างแกง
เลียงกุ้งสด ซดร้อนๆ คล่องคอ เรียก
เหงื่อภายในได้ดีนัก และใครจะรู้ว่า
สมัยโบราณแกงเลียงนี้เป็นสูตรเรียก
น้ำ�นมได้สำ�หรับคุณแม่ลูกอ่อน ที่ครัว
ไทยบางมะกอกแกงเลียงจะออกบ่อย
มาก พริกเครื่องแกงเลียงตำ�เอง
อีกแล้ว เป็นเมนูง่ายๆ แต่หาทาน
อร่อยกันยาก ขอบอก
ปิดท้ายด้วยของหวานที่หลาย
คนมาต้องสั่งห่อกลับเป็นของฝาก
ทำ�วันหนึ่งไม่เยอะ อย่าพลาด ขนม
บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน ที่หอม
หวาน มัน เข้มข้น ไม่หวานมาก
บัวลอยหอมเผือก กรอบละมุนลิ้น ใส่
มะพร้าวอ่อน อีกถ้วยที่อร่อยไม่แพ้
กันคือ แกงบวดสามสหาย มีฟักทอง,
เผือกหอมและมันเทศ ต้มแบบ
แกงบวดรวมกัน สุกได้ที่ราดด้วยน้ำ�
กะทิ สามสหายเมื่อตักใส่ปากรวมกัน
ช่างเข้ากัน รสชาติออกมาหอมหวาน
แบบแปลกๆ แต่อร่อยดี
ลายแทงเดินทางหาของอร่อย
ไปที่ร้านครัวไทยบางมะกอกนี้ ไม่ยาก
ตั้งอยู่ในซอยอารีย์สัมพันธ์ 10 เดิน
เข้าไปนิดเดียวจะเห็นร้านทางขวามือ
สังเกตปากซอยอยู่ตรงข้ามสำ�นักงาน
งบประมาณกระทรวงการคลัง จอด
รถหน้าปากซอยได้ ครัวเปิด 10.0015.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวัน
อาทิตย์ สั่งอาหารล่วงหน้าความอร่อย
ได้ที่ 0-2619-6484.
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12 ในประเทศ

จุดกำ�เนิด ‘กล้วย’
ขับรถไปจอดซื้อของในห้างสรรพสินค้า
แล้วรถหาย ใครรับผิดชอบ

จ

ากหัวเรื่องมีข้อเท็จจริงอยู่ว่า มีลูกค้าของ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเข้าไปใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้น โดยเข้าไปจอดรถ
ในสถานที่ที่ห้างสรรพสินค้าจัดสถานที่จอดรถให้ ต่อ
มามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ รถของลูกค้าได้สูญหายไป
ในระหว่างที่เข้าไปจอดรถและเข้าไปใช้บริการในห้าง
สรรพสินค้าดังกล่าว ปัญหาก็คือว่า รถของลูกค้าที่
สูญหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบหรือไม่ ก่อน
จะเข้าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ แน่นอนครับเราต้องมา
ศึกษากฎหมายและความหมายของคำ�สำ�คัญคำ�หนึ่ง
ที่ศาลหยิบยกหลักกฎหมายมาวินิจฉัยในเรื่องนี้ คือคำ�
ว่า ละเมิด ความหมายของคำ�ว่าละเมิด มีบัญญัติไว้ ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีหลักว่า
มาตรา ๔๒๐ ผู้ ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำ�
ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็
ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือ
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำ�ละเมิดจำ�
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
จากบทบัญญัติในเรื่องละเมิดดังกล่าว มี
เจตนารมณ์และมีองค์ประกอบที่จะชี้ชัดว่าลักษณะการ
กระทำ�ใดจะถือว่าเป็นการละเมิด ต้องประกอบด้วย ๑.ผู้
ใดทำ�ต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ๒.กระทำ�โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อทำ�ให้เกิดความเสียหาย ๓.ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใด เมื่อครบองค์ประกอบดังกล่าวผู้กระทำ�ขึ้นชื่อได้
ว่าเป็นผู้ทำ�ละเมิด ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
การก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ
เมื่อเราศึกษาความหมายของคำ�ว่าละเมิดแล้ว
จากข้อเท็จจริงที่ว่ามีลูกค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแห่งนั้น โดยเข้าไป
จอดรถในสถานที่ที่ห้างสรรพสินค้าจัดสถานที่จอดรถ
ให้ ต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ รถของลูกค้าได้สูญหาย
ไปในระหว่างที่เข้าไปจอดรถและเข้าไปใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้าดังกล่าว ปัญหาก็คือว่ารถของลูกค้าที่
สูญหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบหรือไม่ เรื่อง
นี้ขึ้นสู่ศาลฎีกาเลยครับ และศาลฎีกาพิพากษาว่าห้าง
สรรพสินค้ากระทำ�ละเมิดต่อโจทก์ผู้เสียหาย ตามคำ�
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๗๑/๒๕๕๖ สรุปใจความได้ว่า
จากแนวคำ�พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น เรา
เป็นลูกค้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าย่อมเกิดความอุน่ ใจ
ได้เลยครับว่าต่อไปนี้ ห้างสรรพสินค้าต้องมีหน้าทีอ่ �ำ นวย
ความสะดวกและความปลอดภัยทัง้ ชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สนิ ของเรา และเป็นสิง่ สำ�คัญทีท่ างห้างสรรพสินค้า
เองต้องตระหนัก โดยให้ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวให้
มากทีส่ ดุ เพื่อเกิดความไว้วางใจจากลูกค้าของห้างสรรพ
สินค้า เพราะเป็นชื่อเสียงของทางห้างสรรพสินค้า จะได้มี
ผูม้ าใช้บริการห้างสรรพสินค้าเยอะๆ นะครับ.

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 ที่ศูนย์การเคลื่อนย้าย
กองทัพบก (ศคย.ทบ.) ดอนเมือง หรือที่ผู้สื่อข่าวมักจะเรียกว่า ขส.ทบ.
และมักจะไปรอแหล่งข่าวที่จะไปขึ้นเครื่องบินโดยสารของ ทบ.หรือ
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
บังเอิญว่าในวันนั้น บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำ�กับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปพร้อมกับ
ลูกท็อป-นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
และมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะแกนนำ�พรรคพลังประชารัฐ ปรากฏกายที่นั่นด้วย
สถานการณ์การเมืองช่วงนั้นเริ่มมีแรงกระเพื่อม โดยเฉพาะ
นักการเมืองรุ่นเก๋า เจ้าของพรรคขนาดจิ๋วออกอาการกระจองอแง
โดยเฉพาะ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ขณะนั้นดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ประกาศแยกตัวจากพรรค
ร่วมรัฐบาล ภายหลังไม่พอใจที่ ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาในคณะ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
ในช่วงนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะผู้ประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาลกำ�ลัง “ขึ้นหม้อ” เป็นมือขวาที่ “บิ๊กป้อม” ให้ความ
ไว้วางใจ ในการมอบหมายจัดระเบียบเสียงของ ส.ส.ที่กระจัดกระจาย
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ในวันนัน้ ผูส้ อื่ ข่าวยังรายงานบรรยากาศว่า หลังจากให้สมั ภาษณ์
แล้ว ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ตอ่ สายตรงไปหานายพิเชษฐทันที เมื่อวางสาย
แล้ว ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ออกมาบอกกับผูส้ อื่ ข่าวว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี โดย
ทีน่ ายพิเชษฐยืนยันว่าไม่ได้ออกไปจากพรรคร่วมรัฐบาล
กลายเป็น โคว้ดคำ�พูดฮือฮา ในสื่อสังคมออนไลน์ และพาด
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการให้สัมภาษณ์เปิดเผย มี
การอัดเสียงกันต่อหน้า โดยที่เจ้าตัวก็รู้ดี
จากนั้นคำ�ว่า กล้วย จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการดูแลปูเสื่อ
ส.ส.ในกลุ่ม เลยไปถึงคำ�ศัพท์ ในแวดวงที่นักการเมืองรู้ดี เช่นหน่วย
ของเงิน ล้านบาท จะแทนด้วยคำ�ว่า กิโล เป็นต้น
พร้อมกับการค้นหาที่มาของนิยามคำ�ว่า “กล้วย” จากเพลง
แจกกล้วย ในอัลบั้มลำ�ดับที่ 15 ของวงคาราบาว ที่ออกวางจำ�หน่าย
ในปี พ.ศ.2538 ในรูปแบบซีดีและเทปคาสเซต ผลิตในนามบริษัท
วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำ�กัด เพลงที่ ได้รับความนิยมใน
อัลบั้ม ได้แก่ “กำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน” ที่มีเนื้อหาเสียดสีการเมือง สังคม.

3

4

อิทธิพร บุญประคอง

เฮียเล้า ผู้สมัคร ส.ก.จากพรรคก้าวไกล ให้เป็นผู้สมัคร ส.ก. และคำ�
สั่งของ กกต.ที่รับรองมติของผู้อ�ำ นวยการการเลือกตั้งประจำ�ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้คำ�สั่งทั้ง
2 คำ�สั่งไม่มีผลจากกรณี กกต.ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและ ส.ก. โดยผู้สมัคร ส.ก.หนึ่งในนั้นคือนายพีร
พล โดย กกต.อ้างพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50(3)
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
เรียกได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถิ่น พ.ศ.2562 เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อ
มวลชนใดๆ
โดนปีชงเข้าเล่นงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบว่า
คำ�ถามคือ กกต.จะทำ�อย่างไรต่อไปกับทัง้ 2 คดี แน่นอนว่าคงจะ
องค์กรรัฐองค์กรไหนที่มักจะเกิดกระแสสังคมอยู่บ่อยครั้ง คงหนีไม่พ้น
กกต.อยู่ดี ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม โดยเฉพาะปีนี้ที่ กกต.โดยการนำ� ต้องสู้ในกระบวนการในชัน้ ศาล จนกว่าจะจบในชัน้ สูงสุดนัน้ คือชัน้ ฎีกา
เพราะตัวเลขในการชดเชยค่าเสียหายผูส้ มัครไม่ใช่นอ้ ยๆ ซึง่ ทางฝัง่
ทัพของ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.จะต้องปวดหัวกับ
กกต.ได้วางแนวทางการสูค้ ดีในเบือ้ งต้นแล้ว โดยงัดอำ�นาจหน้าทีท่ ย่ี ดึ
คดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง
ตามข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ กกต.
ถ้าย้อนกลับไปในอดีต กกต.ท็อปฟอร์มสุดๆ จากการงัดหลัก
มัน่ ใจก็ยงั แพ้หลักฐานของฝัง่ ตรงข้ามทีง่ ดั ออกมา ทำ�ไมถึงเกิดเหตุการณ์
ฐานที่สามารถทำ�ให้พรรคอนาคตใหม่ และไทยรักษาชาติถูกยุบ
เช่นนี้ ในเมื่อศาลมองว่าหลักฐานที่ กกต.งัดมามีมลู เพียงพอ จึงต้อง
อย่างไรก็ตามไม่มีใครชนะตลอดกาล ถ้าให้ยกคดีที่ กกต.แพ้ ในปี
ย้อนไปถึงกระบวนการหาหลักฐาน ว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงมีความ
นี้ ล้วนแล้วเป็นเคสที่เคยจัดการแล้วทั้งสิ้น
รอบคอบเพียงพอทีจ่ ะเอาผิดฝัง่ ตรงข้ามหรือไม่
เริ่มจากคดีแรกเป็นคดีที่ศาลจังหวัดฮอดพิพากษาให้ กกต.
หรืออีกกรณีปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจาก กกต. แต่ กกต.กลาย
ชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยากว่า 64 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
เป็นตำ�บลกระสุนตก เพราะต้นเหตุคือรัฐธรรมนูญ 2560 และ
รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท แก่นายสุรพล เกียรติไชยากร ว่าที่ผู้
พ.ร.ป.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยกระดับ กกต.ให้เป็นองค์กรที่มีความ
สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 8 สมัย ที่
ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีที่ กกต.ยื่นฟ้องนายสุรพล คดี กล้าหาญ กล้าตัดสินข้อโต้แย้งทางการเมือง เพราะ พ.ร.ป.ว่าด้วย
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
บูชาเทียนเพื่อทำ�บุญวันเกิด 2,000 บาท ตั้งแต่เมื่อปี 2563 โดยระบุ กกต. มาตรา 22(3) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อ
กำ�หนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ อีกทั้งการควบคุม
ให้มาผนึกรวมหนุนรัฐบาล 3 ป. เพราะรัฐบาลเองก็เสียงปริ่มน้�ำ น่า
ว่าไม่ใช่เป็นการซื้อเสียง หรือทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562
กํากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
หวาดเสียวหากต้องมีการโหวตในสภา
ต้นตอของเรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งปี 2562 กกต.
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
จึงไม่แปลกที่ผู้สื่อข่าว 2 คนที่เห็นหน้า “ผู้กองธรรมนัส” แล้ว ได้รับคำ�ร้องร้องเรียนกล่าวหาว่านายสุรพล ใส่ซองทำ�บุญถวายพระ
ที่จะต้องดําเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวน เพื่อป้องกัน ขจัด
จะปรี่เข้าไปสัมภาษณ์ เพื่อขอความเห็นกรณีของ นายพิเชษฐ และ
สงฆ์ 2,000 บาท เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
ปรากฏว่าคำ�ตอบที่ ได้ก็สร้างความฮือฮา
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (2) ฐานให้ การกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริต
“ปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ต้องเคลียร์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจจะ
เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ หรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่าง
เข้าใจผิด เพราะทางฝั่งนายพิเชษฐได้พูดคุยกับผมแล้ว โดยที่ระบุว่า
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบัน ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น
ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งให้คําสั่งของ กกต.เป็นที่สุด
ไม่ได้สัมภาษณ์ว่าจะแยกออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไปเป็นฝ่ายค้าน อื่นใดในช่วงที่มีการเลือกตั้ง
เมื่ออำ�นาจมากขึ้นจึงเป็นดาบสองคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้า
เพียงมองว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพรรคเล็กไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อมา กกต.วินิจฉัยว่านายสุรพล มีความผิดตามที่กล่าวหา จึง
พิจารณาเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุทุจริตหรือ
เลยจะขอแยกออกมาทำ�งาน โดยยืนยันว่ายังช่วยงานให้กับทางรัฐบาล มีมติให้ ใบส้มคือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 1 ปี
อยู่ แล้วก็เชื่อมั่นว่าเสียงของรัฐบาลยังดีอยู่ ไม่ได้อยู่ในสภาวะเสียง
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.62 และให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เชียงใหม่ อาจทำ�ความเสียหายในการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องขุดหลักฐาน
ปริ่มน้�ำ ตามที่หลายฝ่ายกังวล ยอมรับว่าผมได้รับหน้าที่ให้ ไปเจรจากับ เขต 8 จนท้ายที่สุดนางศรีนวล บุญลือ ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ ให้ละเอียดชัดเจนครบทุกทิศทุกทางเพื่อไม่ ให้คดีย้อนกลับมาทิ่มแทง
ตัวเองเหมือนในอดีต
พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ ได้ข้อยุติหากเกิดปัญหา อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า (ในขณะนั้น) ปาดหน้าเข้าเส้นชัยไป
แต่ถา้ มีเหตุสงสัยอาจจะเกิดการทุจริตแล้ว กกต.ไม่ท�ำ อะไรสัก
รัฐบาลนี้อยู่ยาว ไม่ต้องเป็นห่วง”
คดีล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางมีค�ำ
อย่างก็จะโดนมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ จึงมีค�ำ พูดกัน
พร้อมกล่าวติดตลกว่า “ผมเป็นคนเลีย้ งลิง เลยต้องเอากล้วยให้ลงิ กิน พิพากษาว่า คำ�สั่งของผู้อ�ำ นวยการการเลือกตั้งประจำ�ท้องถิ่น
ว่าอำ�นาจทีม่ ากขึน้ มาพร้อมกับความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ ด้วย.
ตลอดเวลา ซึง่ ขณะนีเ้ ชื่อว่ากินจนอิม่ แล้ว น่าจะพอได้แล้ว” พร้อมหัวเราะ
กรุงเทพมหานคร ที่ ไม่ประกาศรับสมัครนายพีรพล กนกวลัย หรือ

ปีชงของ กกต.หลังแพ้คดี 2 ครั้งติด

ส่องกล้องประมวล กม.ฉบับแรกของไทย:กม.ลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗
นายยอร์ช ปาดูซ์ ที่ปรึกษาการร่าง กม.ของรัฐบาล
สยาม นัก กม.ชาวฝรั่งเศสคนแรก ขณะอายุ ๓๗ ปีเข้ามารับ
ตำ�แหน่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
พระราชประสงค์จะปฏิรูประบบกฎหมายและระบบการศาล
ทั้งยังเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยมีผลงานในการจัดทำ�
ประมวล กม. (codification) ฉบับแรกของไทย คือ กม.ลักษณะ
อาญา ร.ศ.๑๒๗ เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการแปล กม.เป็นภาษา
ฝรั่งเศส นอกเหนือจากร่างต้นฉบับที่จัดทำ�เป็นภาษาอังกฤษ
และแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
าสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ บันทึก บริสุทธิ์
เหตุผลที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเนื่องจากว่าภาษาฝรั่งเศสเป็น
ยุติธรรม ให้ส�ำ นักพิมพ์วิญญูชน ปีที่ ๓๔ ให้นัก
กฎหมายพึงรำ�ลึกถึง “บริสุทธิ์ ยุติธรรมจะได้มาก็ ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในวงการ กม.ของโลก และ
ด้วยการทำ�งานด้วยความสงบ รอบคอบ และสุจริต ไม่ยอม เพื่อให้ชาวต่างประเทศสามารถเข้าใจ กม.ได้ นอกเหนือจาก
เป็นเครื่องมือทำ�สิ่งที่ ไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ ใด นัก กม.ต้องนำ� การประกาศถึงความสำ�เร็จในการปรับปรุงระบบ กม.สยามให้
ทันสมัย
ผู้อื่นด้วยศรัทธา เพื่อบรรลุอุดมคติดังกล่าวนั้น”
เมื่อเข้ารับราชการในประเทศสยาม นายยอร์ช ปาดูซ์
หนังสือประมวล กม.ของต่างประเทศ กฎหมาย
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับพระยาสุริยานุวัตร อัครราชทูต
ลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ แห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับ
ไทย ณ กรุงปารีสในนามผู้แทนรัฐบาลสยาม “จะต้องเป็นคน
ภาษาฝรั่งเศส พร้อมกับคำ�นำ� และหมายเหตุ โดยนาย
ยุติธรรม ไม่ลำ�เอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ตระหนักอยู่เสมอว่า
ยอร์ช ปาดูซ์ กงสุลใหญ่ฝรั่งเศส ที่ปรึกษาการนิติบัญญัติ
แห่งรัฐบาลสยาม ๑๙๐๙ จัดทำ�คำ�แปลโดย ศาสตราจารย์ รัฐบาลไทยจ้างมาเพื่อเป็นข้าราชการของรัฐ ไม่ใช่เป็นตัวแทน
ของรัฐบาลฝรั่งเศสที่จะคอยสอดแนม หรือค้นหาความใดๆ
ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
นอกจากนั้นควรจะมีความรู้ภาษาอังกฤษดี”
สาขานิติศาสตร์ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และกีรติยาจารย์แห่ง
สาระสำ�คัญของ กม.ลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ เป็น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำ�ปี
เงื่
อ
นไขประการสำ
�คัญในการที่ประเทศไทยจะขอยกเลิก
๒๕๖๔ จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่ายโดยสำ�นักพิมพ์วิญญูชน
สิทธิภายนอกอาณาเขตที่จ�ำ ต้องยอมตกลงให้แก่ประเทศ
๐-๒๙๙๖-๙๔๗๓
มหาอำ�นาจยุโรปในสมัยนั้น และเป็นที่ทราบกันดีว่าในการ
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้แปล เป็น
จัดทำ�ประมวล กม.นั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดังที่กรมหลวง
ศาสตราจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมได้กราบบังคม
ธรรมศาสตร์ สอนระดับปริญญาตรี โท เอก และวิจัย
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการจัดทำ�
ในสาขาวิชา กม.อาญา กม.วิธีพิจารณาความอาญา
ประมวล กม.(Code) ว่า “ด้วยเรื่องทำ�โค้ดสำ�หรับเมืองไทย
กม.อาญาเปรียบเทียบ และการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม ผู้บรรยายประจำ�ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย นั้นได้พูดกันระหว่างแนะนำ� กม.หลายคนกับข้าพระพุทธเจ้า
เป็นเรื่องยืดยาวมานานแล้ว ความเห็นของมิสเตอร์แบล็ก
ธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บรรยายพิเศษที่คณะนิติศาสตร์
เป็นความเห็นอย่างอังกฤษ เห็นว่าไม่ควรมี โค้ด ความเห็น
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประธาน ของข้าพเจ้าออกจะรักโค้ด แต่ก็ทราบอยู่ว่าในสมัยนี้ โค้ดเป็น
อันสำ�เร็จไปไม่ได้ ประการหนึ่งที่จะทำ�โค้ดนั้นยากกว่าทำ�
คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการกฤษฎีกาคณะ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา รถไฟสายเมืองเพชรบุรี ฤๅบ่อน้ำ�สำ�หรับกรุงเทพฯ โค้ดเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยอรมันกินเวลา ๒๐ ปี โค้ดญี่ปุ่น ๑๕ โค้ดอินเดียยังไม่แล้ว

ศ

ครบ ประการที่สองกินเงินมากที่ในเวลานี้คลังไม่ยอมเป็น
แน่....”
เมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สยามยังคงเป็นหนึ่งใน
หลายประเทศในเอเชียที่ยังอยู่ห่างไกลจากอิทธิพลของยุโรป
ครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ และเสด็จประพาสอินเดีย ชวา
ยุโรป รัฐบาลสยามได้ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการปฏิรูปอย่าง
แท้จริงโดยรับเอาอิทธิพลทางความคิดตะวันตกในด้านต่างๆ
การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในปี ค.ศ.๑๘๙๒ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการปฏิรูปที่สมบูรณ์แบบ ยกเว้นบางศาลสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและได้รับการจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกภาพ ที่
ปรึกษาชาวอังกฤษ เบลเยียม ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสได้ร่วมมือกันทำ�
ผลงานนี้ ปัจจุบันนี้ศาลในประเทศสยามโดยเฉพาะที่อยู่ในเขต
ใกล้เคียงกับพระนคร ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และดำ�เนิน
งานไปอย่างมีระเบียบยิ่ง
ประเทศสยามเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ชาวต่างประเทศแทนที่จะต้องอยู่
ภายใต้ กม.และขึ้นแก่ศาลของท้องถิ่น กลับไปขึ้นศาลกงสุล
แห่งประเทศของตน หากจำ�เลยหรือผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ศาล
ของประเทศสยาม หากจำ�เลยหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นชาวสยาม
ก็ต้องขึ้นกับศาลสยาม ศาลกงสุล ในทางตรงกันข้าม หาก
จำ�เลยหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นชาวต่างประเทศที่ ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการศาลในประเทศสยาม
ปัญหาที่จะก่ออุปสรรคร้ายแรง ชาวยุโรปมีผลประโยชน์
ทางด้านการค้าที่ส�ำ คัญๆ ในประเทศสยาม แต่ก็มีชาวยุโรป
จำ�นวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนอกจากนี้ก็ไม่เป็นการยากที่
จะแยกแยะว่าใครเป็นชาวยุโรปบ้าง และสามารถทราบได้ โดย
ง่าย แต่สิทธิพิเศษทางการศาลได้ขยายออกไป ช่วงศตวรรษที่
๑๙ เพื่อคุ้มครองคนในบังคับและคนในคุ้มครองของประเทศ
มหาอำ�นาจยุโรปด้วย สิทธิอันนี้คุ้มครองไปถึงชาวฮินดู ชาว
พม่า ชาวฉาน และชาวมลายู ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองของประเทศ
ในความครอบครองของอังกฤษ และยังคุ้มครองถึงชาวเขมร
ชาวญวน ชาวลาวที่มาจากอินโดจีนของฝรั่งเศส ตลอดทั้งชาว
จีนโปรตุเกสที่มาจากมาเก๊า ชาวมลายู และชาวชวา ภายใต้
การปกครองของเนเธอร์แลนด์
ยิ่งกว่านั้นความไม่แน่นอนของระบบทะเบียนราษฎร

ทำ�ให้เกิดมีการแอบอ้างว่าเป็นบุคคลในคุ้มครองของ
ประเทศมหาอำ�นาจต่างชาติ เพื่อเรียกร้องสิทธิอันนี้ด้วย
ดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของสยามปฏิบัติการตาม
หน้าที่ใดๆ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะไม่ได้รับความมั่นใจเลยว่าจะ
ถูกยับยั้งขัดขวางในขณะกระทำ�การตามหน้าที่ดังกล่าว
หรือไม่ เพราะบุคคลเหล่านี้ โดยอ้างเอกสารความคุ้มครอง
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำ�สั่งแม้คำ�สั่งนั้นจะชอบด้วย
กม.ก็ตาม ประเทศสยามได้พยายามมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี
แล้ว เพื่อแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องเหล่านี้ ประเทศมหาอำ�นาจ
เหล่านี้อ้างว่าจะไม่ยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
จนกว่าประเทศสยามจะสามารถให้หลักประกันทางความ
ยุติธรรมแก่คนในบังคับของตนที่ปกติและเป็นกลาง ได้
อย่างพอเพียงเช่นเดียวกับที่คนในบังคับได้รับจากศาลกงสุล
ของตน ประเทศมหาอำ�นาจเหล่านี้จึงไม่อาจจะปฏิเสธหรือ
ละเลยไม่คุ้มครองคนในบังคับของตน ตราบใดที่ศาลไทยยัง
ไม่มีการจัดระบบที่ดีกว่านี้ และ กม.ไทยยังอยู่ในสภาพที่ล้า
หลังและไม่เป็นระเบียบเช่นนี้
นับตั้งแต่สนธิสัญญาปี ค.ศ.๑๙๐๗ เป็นต้นมา การจัด
ทำ�ประมวล กม.สำ�หรับประเทศสยามแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียง
ความก้าวหน้าในประเทศที่ปรากฏชัดเท่านั้น หากยังเป็น
หนทางที่จะสะสางปัญหาเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ด้วย เพราะเมื่อการจัดทำ�ประมวล กม.ต่างๆ ได้ส�ำ เร็จเสร็จ
สิ้นลงแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดของสิทธิพิเศษทางการศาลที่
ชาวญี่ปุ่นและชาวเอเชียในคุ้มครองของฝรั่งเศสมีอยู่ โดย
เป็นที่หวังว่าประเทศมหาอำ�นาจอื่นๆ ก็คงจะตกลงที่จะ
แก้ ไขปัญหาทำ�นองเดียวกับที่ประเทศฝรั่งเศสได้ยินยอม
แล้วเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเร่งรัดด้วยมาตรการพิเศษ
ให้จัดทำ�ประมวล กม.อาญาจนสำ�เร็จลงตั้งแต่เดือน ม.ค.
๑๙๐๗
โดยที่พิจารณาเห็นว่า ชาวสยามเองมิได้เข้ามีส่วนใน
การจัดทำ�ร่างฉบับแรกเท่าที่ควร ที่ปรึกษาการร่าง กม.ขอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย ที่
ปรึกษาร่าง กม.เองเป็นประธาน นายติลเลกี ทนายความ
ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นอธิบดีกรมอัยการ พระอรรถการประสิทธิ์
ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ และหลวงสกล สัตยาทร ผู้
พิพากษาศาลแพ่ง.
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สิ่งแวดล้อม 13

เปิดเส้นทางค้นพบครั้งสำ�คัญ ‘ม่วงราชสิริน-ซ่อนแก้ว’

เ

ป็นการค้นพบครั้งใหญ่ของไทยในปีนี้ ทีมนักพฤกษศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ถั่วของไทยตีพิมพ์ผลการค้น
พบ “ม่วงราชสิริน” (Millettiasirindhorniana Mattapha,
Thanant., Kaewmuan&Suddee) และ “ซ่อนแก้ว” (Millettiato
mentosa Mattapha&Tetsana) ในวารสารนานาชาติ Thai Forest
Bulletin (Botany) เล่มที่ 50 พ.ศ.2565 โดยระบุว่าเป็นพืชชนิด
ใหม่ของโลก ซึ่งทั้ง 2 ชนิดอยู่ในสกุลเดียวกัน คือ สกุลกระพี้จั่น
(Millettia) จากประเทศไทย
ในประเทศไทยมีการค้นพบสปีชีส์ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่หา
ยาก เสี่ยงสูญพันธุ์ ตอกย้�ำ ความสำ�คัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำ�หรับ
“ม่วงราชสิริน” ค้นพบครั้งแรกระหว่างการสำ�รวจความหลากหลายของ
พรรณพืชบริเวณพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราช
ดำ�ริฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำ�โดยนายสมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านอนุกรมวิธานพืช นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง และนางสาวอนุสรา
แก้วเหมือน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการหน่วยงานกลุ่มงานพฤกษศาสตร์
ป่าไม้ สำ�นักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขณะที่ “ซ่อนแก้ว” ค้นพบซ่อนตัวอยู่บริเวณวัดผาซ่อนแก้ว
จ.เพชรบูรณ์ และบริเวณน้ำ�ตกขุนกรณ์และอุทยานแห่งชาติขุนน้ำ�นาง
นอน จ.เชียงราย ทีมผู้วิจัยยืนยันว่า 2 ชนิดเป็นสปีชีส์ ใหม่ หลังเปรียบ
เทียบตรวจสอบชนิดที่มีการรายงานในภูมิภาคเอเชียและตัวอย่างพรรณ
ไม้อ้างอิงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการให้ชื่อพฤกษศาสตร์
นอกจากนี้ ทีมผู้วิจัยยังเก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ ได้ โดยเฉพาะ “ซ่อนแก้ว”
ใช้เวลาติดตามวงจรชีวิตของพวกมันเป็นเวลานานถึง 8 ปี   
นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นักพฤกษศาสตร์ป่าไม้ บอกว่า ม่วง
ราชสิริน พืชชนิดใหม่นี้ถูกค้นพบบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริฯ จ.ราชบุรี ซึ่งได้พบไม้เถาเนื้อแข็งไม่ทราบชนิด
มีเฉพาะผล จึงได้ติดตามเก็บตัวอย่างและปีต่อมาได้ตัวอย่างดอก ได้
ตรวจสอบตัวอย่าง พบเพิ่มเติมบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จากการศึกษาอย่างละเอียดพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลกระพี้
จั่น วงศ์ถั่ว (Fabaceae) จึงได้ร่วมเขียนตีพิมพ์ พืชชนิดใหม่นี้มีชื่อไทย
ซึ่งเป็นนามพระราชทานว่า “ม่วงราชสิริน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
นายธีรวัฒน์เล่าว่า ทรงติดตามการดำ�เนินงานของโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ สวนผึ้ง ต้นปี 2562 และได้มีพระกระแสรับสั่ง
ต่อนายสมราน สุดดี ให้ด�ำ เนินการสำ�รวจชนิดพรรณไม้ ในโครงการเพิ่ม
เติมอีก 3 ลุ่มน้ำ� จากเดิมที่ส�ำ รวจไปแล้ว 1 ลุ่มน้� 
ำ นำ�มาสู่การศึกษา
พรรณไม้ที่กระจายในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย
ก่อนหน้านี้ มีการสำ�รวจลุ่มน้�ำ แรก “ห้วยน้ำ�ใส” หรือเขากระโจม
ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานฯ สำ�รวจพบ
พืชชนิดใหม่ของโลกในอุทยานดังกล่าว ภายหลังชื่อว่า “ชมพูราชสิริน”
ตามลักษณะสีของดอก
“การสำ�รวจยังมีต่อเนื่อง ปี 64 โฟกัสพื้นที่ลุ่มน้ำ�ห้วยคอกหมู
เช้าวันหนึ่งค้นพบดอกของพืชที่ติดตามมากว่า 1 ปี จึงเก็บตัวอย่าง
ต้นแบบไปตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมทั้งส่งภาพดอกไปให้ ผศ.ดร.
สไว มัฐผา ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปรียบ
เทียบตรวจสอบ ผลปรากฏว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ช่วงบ่ายฝน
ตกหนักช่อดอกร่วงหมด โชคดีได้เก็บตัวอย่างไปแล้ว ไม่อย่างนั้นต้องหา
ประชากรใหม่ ส่วนนามพระราชทาน “ม่วงราชสิริน” ล้อตามลุ่มน้�ำ แรก
ที่พบ “ชมพูราชสิริน”” นักพฤกศาสตร์เผยถึงความสำ�เร็จ
การสำ�รวจพรรณไม้ ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตามพระ
ราชปณิธานของกรมสมเด็จพระเทพฯ ยังเดินหน้าต่อไป นายธีรวัฒน์อธิ
บายอีกว่า 2 ลุ่มน้ำ� ประกอบด้วยลุ่มน้�ำ ห้วยผากบริเวณน้�ำ ตกเก้าโจน
และลุ่มน้�ำ ตะโกปิดทอง ซึ่งปี 2565 นี้ จะเร่งสำ�รวจลุ่มน้�ำ ตะโกปิดทอง
ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของอุทยานธรรมชาติฯ แต่ละพื้นที่มีความพิเศษ
เฉพาะตัว ต้องเดินสำ�รวจและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งลุ่มน้�ำ
อื่นๆ จะสำ�รวจพื้นที่ตกหล่นด้วย ซึ่งผลการสำ�รวจทุกลุ่มน้ำ�จะรวบรวม
จัดทำ�หนังสือบัญชีรายพืชพันธุ์ต่อไป ขณะนี้นอกจากสปีชีส์ ใหม่ พบ
พรรณไม้กว่า 700 ชนิดในพื้นที่นี้
“เป้าหมายทีมทำ�งานสำ�รวจความหลากหลายของพันธุ์พืชใน
ระบบนิเวศของพื้นที่ พืชมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ นำ�ชนิดที่ค้นพบมาสื่อ
ความหมายให้คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์อย่างไร ข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพนี้สามารถนำ�มาต่อยอดเพื่อวางแผนอนุรักษ์พันธุกรรม หรือนำ�
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ทีมนักพฤกษศาสตร์ป่าไม้ อช. สำ�รวจอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เก็บตัวอย่างดอก ‘ม่วงราชสิริน’ ที่สมบูรณ์
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บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพันธุ์ลงมาปลูกด้านล่างเพื่อรักษาพันธุ์พืชไม่ให้เสี่ยงสูญพันธุ์ ตลอด
จนต่อยอดส่งเสริมเป็นไม้ประดับเศรษฐกิจ สำ�หรับ “ม่วงราชสิริน” ใน
พื้นที่อุทยานธรรมชาติฯ ซึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถใช้สปีชีส์
ใหม่ที่ค้นพบเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้พรรณไม้มีคุณค่า สร้างความ
หวงแหนนำ�มาสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์ต่อไป” นายธีรวัฒน์กล่าว
พรรณไม้ชนิดใหม่ โลกขึ้นตามธรรมชาติ มีปัจจัยเสี่ยง นัก
พฤกษศาสตร์กล่าวด้วยว่า สวนผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรี
มีทั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เดินป่า ปีนเขา แคมปิ้ง จนกระทั่งออฟ
โรด ทรัพยากรในพื้นที่น�ำ มาใช้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย อยากให้ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวตระหนัก
ถึงการมีอยู่และดำ�รงอยู่ของพืชหนึ่งเดียวในโลก พืชหายาก เพราะม่วง
ราชสิรินเป็นพันธุ์ ไม้อัตลักษณ์ของภาคตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนข้อเสีย
กลุ่มผู้ ไม่หวังดีอาจลักลอบค้าพืชป่า ดอกไม้ป่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง
ทำ�งานเฝ้าระวังป้องกันเข้มข้นขึ้น น่าเป็นห่วงเพราะอุทยานธรรมชาติฯ
ไม่ใช่เขตอนุรักษ์ แต่เป็นพื้นที่ราชพัสดุ
ส่วน “ซ่อนแก้ว” พืชชนิดใหม่ที่ค้นพบเป็นครั้งแรกในวงการ
พรรณไม้ โลก ผศ.ดร.สไว มัฐผา อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
มรภ.อุดรธานี ซึ่งร่วมตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ โลกทั้งม่วงราชสิรินและซ่อน
แก้ว บอกว่า พบพืชชนิดนี้ครั้งแรกเป็นตัวอย่างเพียงแค่ฝัก ต่อมาได้
ตามเก็บตัวอย่างดอกเพื่อยืนยันชนิดที่ถูกต้องโดยใช้เวลา 8 ปี ในที่สุด
ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ ทั้งใบ ฝัก ดอก ผล และเมล็ด นำ�มาซึ่งการตรวจ
สอบ ยืนยันให้ถูกต้อง และตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย “ซ่อนแก้ว” ตั้ง
ตามชื่อแหล่งเก็บตัวอย่างต้นแบบที่วัดผาซ่อนแก้ว
“ตามดอกซ่อนแก้วมา 8 ปี บางปีออกดอก บางปีไม่ออก หรือ
ออกดอกแต่ตัวอย่างไม่สมบูรณ์พอ กลับไปดูน้ำ�ตกขุนกรณ์หลายครั้ง
ก็ไม่ได้ดอก มาพบดอกโดยบังเอิญบริเวณวัดผาซ่อนแก้ว ด้วยเป็นพืช
สกุลกระพี้จั่นมีความซ้ำ�ซ้อนก้�ำ กึ่งกับพืชสกุลอื่นๆ จึงมีความยากในการ

9

‘ซ่อนแก้ว’ พืชชนิดใหม่ โลก

ค้นพบ ‘ม่วงราชสิริน’ สปีชีส์ ใหม่

ศึกษา ต้องใช้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ถึงจะยืนยันสปีชีส์ ใหม่ได้ ประเทศไทย
นับว่าพืชสกุลกระพี้จั่นมีความหลากหลายชนิดมากที่สุดในโลก ปัจจุบัน
ไทยมี 32 ชนิด และค้นพบจำ�นวนชนิดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” ผศ.ดร.สไว
เล่าให้ฟัง
หลังจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้เตรียมศึกษาต่อยอดจัดจำ�แนก
พืชสกุลนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางด้านชีวโมโลกุลระดับ
ดีเอ็นเอ มาจัดทำ�องค์ความรู้พรรณไม้ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
นักพฤกษศาสตร์เคมีสามารถศึกษาต่อยอดจากสิ่งที่ค้นพบ นอกจากนี้
สามารถต่อยอดเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ผ่านการประสานสวนพฤกษศาสตร์ที่กระจายในพื้นที่ต่างๆ นำ�ไปเลี้ยง
อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ รวมถึงการต่อยอดส่งเสริม
ให้เป็นไม้ประดับ เพราะพืชกระพี้จั่นปลูกให้ร่มเงาได้ เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ
การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกจำ�เป็นต้องสร้างนักพฤกษศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ ให้เพิ่มขึ้นในประเทศ ผศ.ดร.สไวบอกว่า

ปัจจุบันต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนผู้สมัครเข้าเรียนด้านพฤกษศาสตร์
รวมถึงสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา
เอกด้านนี้ เป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะไทยมีความโดดเด่นด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพราะเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช
ดำ�รัส “การรักธรรมชาติ คือ การรักชาติรักแผ่นดิน” ล่าสุดทรงเสด็จฯ
เปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ทรงเน้นการรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน
พืชในการใช้บริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายพืชของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างยั่งยืนและวางแผนอนุรักษ์ ให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบัน
การศึกษาต่างๆ รวมถึงประชาชนต้องร่วมกันรักษาพันธุกรรมของพืช
ตลอดจนไม่ท�ำ ลายทรัพยากรให้ลดลง ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หยุด
ลักลอบตัดไม้ท�ำ ลายป่า ที่ส่งผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ ได้ ในอนาคต.

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวพันธมิตรใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’
ขับเคลื่อนรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

คุณกฤษณ์ เกรียวสกุล, คุณปฏิญญา ศิลสุภดล, คุณสมยศ
วัฒน์พานิช พูดคุยถึงการเปิดตัวโรงงานครั้งนี้

1

ตัวอย่างอิฐ อี โค่ บล็อก ที่ ได้จากการรี ไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม

ตัวอย่างอี โค่บอร์ดที่ ได้จากการรี ไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม

เ

ต็ดตรา แพ้ค ผู้น�ำ ด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์อาหารชั้นนำ�ของโลก เปิดตัวพาร์ตเนอร์บริษัท
รีไซเคิลแห่งใหม่ ‘อี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’ ในจังหวัดราชบุรี
โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ ที่พร้อมผลักดันการนำ�กล่องเครื่องดื่ม
ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ
แปรรูปกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในท้อง
ตลาด โดยตั้งเป้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ ได้เต็มกำ�ลัง
การผลิต 500 ตันต่อเดือน ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับ
การดำ�เนินงานของบริษัทในการสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลกล่อง
เครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ช่วย
จัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบตามนโยบายของประเทศ
เครื่องรี ไซเคิลของอี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen (BCG)) ทั้งสองบริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 12, 15
และ 17 ในการทำ�ให้เกิดความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่
และกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์
หลายคนมองข้ามให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้อย่างเต็ม
อี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลกระดาษ รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาให้ระบบการรีไซเคิลเป็นแบบ

สายพานลำ�เลียงกล่องเครื่องดื่มเข้าสูก่ ระบวนการรี ไซเคิลของอี โค่
เฟรนด์ลี่ ไทย
Zero Waste ที่สามารถใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงนำ�น้ำ�ที่ใช้ ในการรีไซเคิลกลับมาหมุนเวียนใช้ ใหม่ได้ตลอดทั้ง
กระบวนการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการรีไซเคิลของอี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย

มีตั้งแต่เยื่อกระดาษสูตรเฉพาะและวัตถุดิบใหม่สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มากมาย ทั้งกระดาษหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์
ซีเมนต์ อี โค่ บล็อก พลาสติกรีไซเคิล และไม้เทียม
“การนำ�ขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่
หลายในกระบวนการรีไซเคิลกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุใหม่อีกครั้ง
เป็นแนวคิดหลักในการดำ�เนินงานของอี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ซึ่งกล่อง
เครื่องดื่มใช้แล้วมีศักยภาพสูงในการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ ได้
ทั้งหมด เพราะประกอบด้วยวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สามารถแยกส่วนนำ�ไปทำ�ผลิตภัณฑ์ ใหม่ในธุรกิจรีไซเคิลได้ เราจึง
ให้ความสำ�คัญในทุกๆ ขั้นตอน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้กับ
วัสดุด้วยการซื้อขายกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในอุตสาหกรรม เพื่อนำ�
ไปสู่การคัดแยกขยะและการจัดเก็บที่ถูกต้อง ไปจนถึงกระบวนการ
รีไซเคิลที่เราใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราเอง ทำ�ให้เราสามารถ
ใช้งานทุกส่วนของกล่องให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดและเต็ม
กำ�ลังการผลิตของโรงงาน” สมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำ�กัด กล่าว
การเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ตรงกับความมุ่งมั่นของเต็ดตรา
แพ้ค ที่ต้องการสร้างโอกาสและความร่วมมือกับทุกบริษัท องค์กร
และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อก้าวนำ�สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ในกระบวนการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ด้วย
การสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายระบบการรีไซเคิล
ในประเทศไทยและสนับสนุนให้ โรงงานรีไซเคิลมีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้วัสดุใช้
แล้วเหล่านั้นได้กลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ทำ�ให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
ปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำ�นวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท
เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวว่า เราทำ�งานร่วมกับ
พันธมิตรของเราในหลายภาคส่วน เพื่อรณรงค์ ให้เกิดการจัดเก็บ
คัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยีและวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบ
การธุรกิจรีไซเคิล เพื่อทดสอบและต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพราะถือเป็นกลไกสำ�คัญของระบบการรีไซเคิล
การร่วมมือกับอี โค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ทำ�ให้สามารถเพิ่มปริมาณการ
จัดเก็บกล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลกล่องเครื่อง
ดื่มใช้แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวและนำ�ไปสู่
เป้าหมายเดียวกันในการสร้างประสิทธิภาพให้ทั้งระบบแข็งแกร่ง
จนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่�ำ ของวัสดุรีไซเคิลใน
ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เด็ดหัว ‘บิ๊กตู่’
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ไว้วางใจ 244 เสียง ไม่ไว้วางใจ 209
เสียง งดออกเสียง 17 เสียง ไม่ออกเสียง 0 เสียง
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง ไว้วางใจ 249 เสียง
ไม่ไว้วางใจ 204 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง
ไม่ออกเสียง 0 เสียง
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจ 246
เสียง ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง งดออกเสียง 20
เสียง ไม่ออกเสียง 0 เสียง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ไว้วางใจ 243 เสียง ไม่ไว้
วางใจ 208 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ไม่
ออกเสียง 0 เสียง
ทั้งนี้ ถือว่ารัฐมนตรีทั้ง 11 คน ยังคง
ได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ต่อไป จากนั้นนายชวนได้สั่งปิดการประชุมใน
เวลา 10.40 น.
สำ�หรับรายละเอียดมติการลงคะแนน
โหวตของ 11 รัฐมนตรี มีดังนี้ 1.พล.อ.ประ
ยุทธ์ ที่ ได้คะแนนไว้วางใจ 256-206 งดออก
เสียง 9 ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากพรรค
ร่วมรัฐบาลทุกพรรค รวมถึง ส.ส.กลุ่ม 16
ทุกคนที่ลงคะแนนในการไว้วางใจ มีเพียง
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน คือนายพนิต
วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายอัน
วาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี ที่ลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกฯ ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้านทุกพรรคก็ลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกฯ ครบถ้วน ยกเว้น ส.ส.กลุ่ม
งูเห่าหน้าเดิมของพรรคเพื่อไทย 7 คน ที่ลง
มติงดออกเสียง ส.ส.งูเห่าพรรคก้าวไกล 4 คน
พรรคประชาชาติ 1 คน ที่ลงมติไว้วางใจให้
ขณะที่พรรคเศรษฐกิจไทย 16 คน เสียงแตก
มี ส.ส. 11 คน นำ�โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
หัวหน้าพรรค ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ แต่
มีลูกทีม 4 คนคือ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบล
ราชธานี, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก
และ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำ�นงค์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์

3 ส.ส.ปลาไหลงดออกเสียงให้ ‘จุรินทร์’

2.นายจุรินทร์ ได้คะแนนไว้วางใจ 241207 งดออกเสียง 23 นั้น ที่ ได้คะแนนไว้วางใจ
ต่ำ�สุดในบรรดารัฐมนตรี 11 คน เนื่องจากได้
คะแนนเสียงไว้วางใจจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่
ครบ เพราะมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วน
คือ พรรคชาติไทยพัฒนา 3 เสียงคือ นาย
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม, นายจุล
พันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายอนุรักษ์
จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด ลงมติงดออกเสียง รวม
ถึง ส.ส.กลุ่ม 16 ก็ไม่เทคะแนนสนับสนุนให้
ทุกคน อาทิ นายดำ�รงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย, นายคฑาเทพ เตชะ
เดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ลงมติ
งดออกเสียง นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ลงมติไม่ไว้วางใจ
ส่วนนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรค
ประชาธิปัตย์
ที่มีปัญหาไม่ลงรอยกับนาย
จุรินทร์มาตลอด ก็ลงมติไม่ไว้วางใจ ขณะที่
นายจุรินทร์ก็ลงมติงดออกเสียงให้ตัวเอง ส่วน
พรรคเศรษฐกิจไทย มี 3 เสียงลงมติงดออก
เสียงให้นายจุรินทร์คือ นายณัฏฐพล จรัสรพี
พงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
ส.ส.อุบลราธานี และนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
ส.ส.ตาก ส่วน ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส.ลูกพรรค
คนอื่นๆ ลงมติไม่ไว้วางใจ

งูเห่า-กลุ่ม 16 เทแต้มท่วมท้น ‘เสี่ยหนู’

3.นายอนุทิน
ได้คะแนนไว้วางใจ
264-205 งดออกเสียง 3 นั้น ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาลต่างเทเสียงสนับสนุนอย่างครบถ้วน
ไม่มีแตกแถว และยังได้คะแนนจาก ส.ส.กลุ่ม
งูเห่าพรรคเพื่อไทยอีก 7เสียง ที่จะย้ายไป
อยู่ พ รรคภู มิ ใจไทยในสมั ยหน้ า มาร่ วมลงไว้
วางใจให้ รวมถึง ส.ส.งูเห่าพรรคก้าวไกล 5
เสียง นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ ตลอดจน ส.ส.กลุ่ม 16 ทุกคน
และ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 3 คน ที่จะย้าย
ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็โหวตสนับสนุนให้ ส่วน
นายอนุทินลงมติงดออกเสียงให้ตัวเอง

ทีมผู้กองมาตามนัดโหวตไว้ ใจ ‘ลุงป้อม’

4.พล.อ.ประวิตร ได้คะแนนไว้วางใจ
268-193 เสียง งดออกเสียง 11 โดยได้
คะแนนไว้วางใจสูงสุด
และคะแนนไม่ไว้
วางใจต่ำ�สุดนั้น ก็ได้คะแนนเสียงท่วมท้น
จากพรรคร่ ว มรั ฐ บาลทุ ก พรรคลงคะแนน
ให้ ไม่แตกแถว และยังมีเสียงสนับสนุนจาก
ส.ส.กลุ่ม 16 ทุกเสียง และพรรคเศรษฐกิจไทย
15 เสียงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้า
พรรค ที่ลงคะแนนสนับสนุนให้ครบทุกคน
ตามที่ ร.อ.ธรรมนัสประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะ
สนับสนุน พล.อ.ประวิตรเพียงคนเดียว ส่วน
คะแนนงดออกเสียงของ พล.อ.ประวิตร ส่วน
ใหญ่มาจาก 7 ส.ส.งูเห่าพรรคเพื่อไทยที่จะ
ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย, นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นาย
อารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ

6 ส.ส.สายปากน้ำ� พปชร.คว่ำ� มท.1

5.พล.อ.อนุพงษ์ ได้คะแนนไว้วางใจ
245-212 เสียง งดออกเสียง 13 โดยมีคะแนน
ไม่ไว้วางใจสูงสุด 212 เสียง จากบรรดา
รัฐมนตรี 11 คนนั้น พบว่านอกจากคะแนนไม่

ไว้วางใจจากพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคแล้ว เป็น
ที่น่าประหลาดใจว่ามีเสียงจากทีม “อัศวเหม”
ที่เป็น ส.ส.สมุทรปราการ 5 คน และ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 1 คน พรรคพลังประชารัฐ ลงมติไม่
ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ด้วย คือนายกรุงศรีวิไล
สุทินเผือก, นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ, น.ส.ภริม
พูลเจริญ, นายยงยุทธ สุวรรณบุตร, นายอัคร
วัฒน์ อัศวเหม และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม
ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการ
ของบประมาณในพื้นที่ที่ ไม่เคยได้รับการสนอง
ตอบจาก พล.อ.อนุพงษ์ และเป็นกลุ่มที่เคย
เสนอชื่อ พล.อ.ประวิตรมาเป็น รมว.มหาดไทย
แทน พล.อ.อนุพงษ์ ในที่ประชุมพรรคพลัง
ประชารัฐ รวมถึง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 13
เสียงก็ลงมติคว่ำ� พล.อ.อนุพงษ์ด้วย ยกเว้น
นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ และ
นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี ที่
ลงมติงดออกเสียง

‘มาดามเดียร์’ งดออกเสียง ‘ศักดิ์สยาม’

6.นายศักดิ์สยาม ได้คะแนนไว้วางใจ
262-205 เสียง งดออกเสียง 5 พบว่า
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโหวตไว้วางใจให้ครบ
ถ้วน ยกเว้น น.ส.วทันยา บุนนาค ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายพนิต วิกิต
เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
ที่ลงมติงดออกเสียง อย่างไรก็ตาม มีเสียง
จากพรรคเศรษฐกิจไทย 3 เสียงที่จะไปอยู่
พรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้า มา
โหวตไว้วางใจช่วยนายศักดิ์สยาม ได้แก่
นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นาย
ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี, นาย
ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก รวมถึงบรรดา
ส.ส.งูเห่าจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล
พรรคประชาชาติ ที่ลงมติไว้วางใจช่วยอีกทาง

‘กานต์กนิษฐ์’ ไว้วางใจ ‘ชัยวุฒิ’

7.นายชัยวุฒิ ได้คะแนนไว้วางใจ 249205 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง โดยรับเสียง
ไว้วางใจจากพรรครัฐบาลทุกพรรค รวมถึง
น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.พรรค
พลังประชารัฐ ภริยานายชัยวุฒิ ก็ช่วยโหวต
ลงมติไว้วางใจด้วย ส่วนคะแนนงดออกเสียง
18 เสียง ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มงูเห่าหน้าเดิม
จากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ส.ส.พรรค
เศรษฐกิจไทย 3 คน รวมถึงนายศรัณย์วุฒิ
ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ลง
มติงดออกเสียงเช่นกัน

กลุ่ม 16 มาตามใบสั่งโหวตผ่าน ‘สันติ’

6 เสียงแทรกมาด้วย เป็น ส.ส.สมุทรปราการ
5 คน คือนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก, นายฐา
ปกรณ์ กุลเจริญ, น.ส.ภริม พูลเจริญ, นายยง
ยุทธ สุวรรณบุตร, นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ส่วนคะแนนงดเสียง 20 เสียง มาจากงูเห่า
จากพรรคก้าวไกล 5 คน, พรรคประชาธิปัตย์
2 คน ส่วนพรรคเพื่อชาติ มี 6 เสียง โหวตไม่
ไว้วางใจ 3 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง
ขณะที่นายสุชาติลงมติงดออกเสียงตัวเอง

5 ส.ส.ลาป่วยขาดประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงมติไม่
ไว้วางใจครั้งนี้ มี ส.ส.ที่ลาประชุมไม่ได้มา
ร่วมลงมติ 5 คน ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี พรรค
เศรษฐกิจไทย ป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ
นอนอยู่ โรงพยาบาล,
พรรคประชาธิปัตย์
น.ส.กันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา ป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาล นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์
ติดโควิด, พรรคเพื่อไทย นายนพคุณ รัฐผไท
ส.ส.เชียงใหม่ ติดโควิด, พรรคเสรีรวมไทย
นายอำ�ไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ติดโควิด

ก๊วน ‘ธรรมนัส’ โหวตให้เฉพาะ ‘บิ๊กป้อม’

ขณะที่ ก ารโหวตของพรรคเศรษฐกิ จ
ไทยที่มี 15 ส.ส. แต่วันนี้มาโหวต 14
คน เนื่องจากนายสะถิระ เผือกประพันธุ์
ส.ส.ชลบุรี ป่วยอยู่ที่ โรงพยาบาลนั้น ทิศทาง
การโหวตเป็นไปในแนวทางเดียวเฉพาะการ
โหวตไว้วางใจให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้น ส่วนการ
โหวตให้รัฐมนตรีที่เหลืออีก 10 คน มี 10
ส.ส.ของพรรคที่ โหวตไม่ไว้วางใจ ยกเว้น 3
ส.ส.เศรษฐกิจไทยคือ นายณัฏฐพล จรัสรพี
พงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
ส.ส.อุบลราชธานี, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
ส.ส.ตาก ที่มีข่าวจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจ
ไทย โหวตไว้วางใจให้นายอนุทิน ชาญวีร
กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ส่วน
รั ฐ มนตรี ที่ เ หลื อ ส่ ว นใหญ่ จ ะโหวตงดออก
เสียง ขณะที่ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำ�นงค์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตรัฐมนตรีทั้ง 11 คน
แตกต่างกันไป
ภายหลั ง โหวตญั ต ติ อ ภิ ป รายไม่ ไ ว้
วางใจ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงความพอใจใน
การโหวตลงมติ ใ นการอภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจ
ว่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ โหวตให้กับ
รัฐมนตรีและรัฐบาล ทุกคะแนนเป็นกำ�ลัง
ใจให้พวกเราพยายามทำ�งานให้ดีที่สุด และ
ต้องทำ�งานให้มากขึ้น หลายๆอย่างที่มีการ
อภิปรายก็เป็นประโยชน์กับพวกเรา แม้บาง
อย่างจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงบ้างก็ตาม แต่อะไร
ที่จะต้องปรับวิธีการทำ�งาน ที่ตนเห็นว่าบาง
อย่ า งไม่ ใ ช่ เ ราทำ � ดี ทั้ ง หมดหรื อ ไม่ ดี ทั้ ง หมด
แต่ก็ต้องรับข้อเสนอไป อะไรที่เป็นประโยชน์
ก็จะนำ�ไปปรับใช้การทำ�งานในระยะต่อไปนี้
ซึ่งอีกไม่นานนักหรอก
“ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาล ขอบคุณ
ทุกคน ทุกคะแนนเสียง นี่คือระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบการทำ�งานของสภา
และรัฐสภา ขอบคุณมากๆ” นายกฯ กล่าว.

8.นายสันติ ได้คะแนนไว้วางใจ 249204 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง ได้รับเสียง
โหวตไว้วางใจส่วนใหญ่จากพรรคฝ่ายรัฐบาล
รวมถึง ส.ส.กลุ่ม 16 ทุกคนก็ช่วยลงมติไว้
วางใจนายสันติ ตามคำ�สั่งของ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ที่ขอให้ช่วยลงมติสนับ
สนุนนายสันติ หลังจากก่อนหน้านี้นายสันติ
ถูกขึ้นบัญชีดำ�จาก ส.ส.กลุ่ม 16 จะโหวตไม่
ไว้วางใจ ส่วนคะแนนงดออกเสียง 18 เสียง
มาจากนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับบรรดา
กลุ่มงูเห่าของพรรคฝ่ายค้าน
มีเพียงนาย
เกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว
ไกล ที่เป็นงูเห่า แต่ โหวตไว้วางใจนายสันติ
และเป็นที่น่าสังเกตว่า น.ส.วรรณวรี ตะล่อม
สิน ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ที่กดคะแนน
ลงมติรัฐมนตรีเกือบทุกคน แต่ไม่ปรากฏลง ซึ่งหมายความว่าคะแนนของประชาชนแตก
คะแนนใดๆ ให้นายสันติ
ต่างจากคะแนนของ ส.ส.ผู้เป็นตัวแทนของ
‘ไชยยศ’ งดออกเสียง ‘เสี่ยไก่’
ประชาชนอย่างชัดเจน
และเป็นความไม่
9.นายจุติ ได้คะแนนไว้วางใจ 244- สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน
209 เสียง งดออกเสียง 17 เสียง ที่ก่อน อย่างไรก็ตาม เสียงในสภาเราสู้ ไม่ได้แน่นอน
หน้านี้เป็นข่าวจะถูก ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แต่ระหว่างศรัทธาประชาชน เด็ดหัว สอยนั่ง
ลงมติไม่ไว้วางใจ แต่ผลการลงมติปรากฏ ร้าน ยุทธการนี้ ไม่ได้พ่ายแพ้ เพราะสิ่งที่จะ
ว่า ส.ส.ประชาธิปัตย์ทุกคนลงมติไว้วางใจให้ ตัดสินคือจะเด็ดหัวและสอยนั่งร้านในสนาม
นายจุติทั้งหมด ยกเว้นนายไชยยศ จิรเมธา เลือกตั้ง นั่นคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรค
กร ส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวที่ลงมติงด ร่วมฝ่ายค้านตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ และตนมั่นใจ
ออกเสียง ขณะที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุก ว่ า ภาพนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
คนก็ ล งมติ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น ไว้ ว างใจนาย ครั้งต่อไป
จุติ ยกเว้น น.ส.วทันยา บุนนาค ส.ส.บัญชี
ขณะที่นายประเสริฐกล่าวว่า ผลการ
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่งดออกเสียง ลงมติ ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามที่ ห ลายฝ่ า ยคาดแต่
ขณะที่ ส.ส.กลุ่ม 16 ลงมติเสียงแตก โดยมี ก็เป็นที่น่าผิดหวัง เพราะไม่เป็นไปตามสิ่ง
3 คนคือ นายดำ�รงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ประชาชนต้องการ
คือเสียงข้างนอกไม่
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, นายพีระวิทย์ ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไป แต่เมื่อเสียง
เรืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรัก ในสภาเป็นไปตามกลไก ก็ต้องว่ากันไป ซึ่ง
ธรรม, นายคฑาเทพ เตชะเรือง ส.ส.บัญชีราย ภารกิจต่อไปของพวกเราคือ อยากให้กำ�ลัง
ชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย ลงมติไม่ไว้วางใจ แต่ ประชาชนและ ส.ส.ทุกคน ว่าสิ่งที่เรารอคือ
คนที่เหลือลงมติไว้วางใจ
การเลือกตั้งครั้งหน้า ที่ประชาชนจะได้แสดง
‘นิพนธ์’ ทำ�แต้มสูงสุดในทีม ปชป.
ประชามติเช่นนี้อีกครั้ง
10.นายนิพนธ์ ได้คะแนนไว้วางใจ
ทั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะ
246-206 งดออกเสียง 20 ถือเป็นรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยจะทำ�งานหนักต่อไป เพื่อดูแล
ที่ ได้คะแนนสูงสุดในพรรคประชาธิปัตย์ โดย ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และมี
ได้ ค ะแนนไว้ ว างใจจากพรรคร่ ว มรั ฐ บาลที่ หลายเรื่องที่เราได้อภิปรายไป อยู่ระหว่าง
ลงมติไปทางเดียวกัน ขณะที่คะแนนงดออก การรวบรวมหลักฐาน ที่ชี้ให้เห็นถึงความ
เสียง 20 เสียง ส่วนใหญ่มาจาก 7 เสียงงูเห่า ทุจริต ปล่อยปละละเลย และจะนำ�หลักฐาน
พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล 5 คน และยัง เหล่านั้นไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและ
มี ส.ส.ประชาธิปัตย์คือ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาล
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่งดออกเสียงเช่นกัน ส่วน รัฐธรรมนูญ และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่ม 16 ลงมติไปทางเดียวกัน คือโหวตไว้
ส่วนนายสุทินกล่าวว่า ไม่ผิดหวังใน
วางใจให้นายนิพนธ์ ส่วนพรรคฝ่ายค้านและ มติ เพราะเชื่อว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้ว แต่สิ่ง
ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 12 คน ลงมติไม่ไว้ ที่ เ ราหวั ง คื อ การอภิ ป รายจะเป็ น การเสริ ม
วางใจ
สร้างให้ระบบสภาเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของ
‘สุชาติ’ ก็เจอ 6 ส.ส.พปชร.โหวตสวน ประชาชนได้ ถึงแม้ ในการอภิปรายมีรัฐมนตรี
11.นายสุชาติ ที่ ได้คะแนนไว้วางใจ หลายท่านผ่าน แต่ก็มีมุมที่ต้องจับตาพิจารณา
243-208 งดออกเสียง 20 นั้น ได้รับคะแนน อยู่ เช่น การงดออกเสียงมีนัยอย่างไร แทนที่
ไว้วางใจจากพรรคร่วมรัฐบาล งูเห่าพรรค จะมีการลงมติไว้วางใจกัน ซึ่งการงดออกเสียง
ร่วมฝ่ายค้าน ส่วนคะแนนไม่ไว้วางใจ 208 ก็มีแนวโน้มที่จะมาทางไม่ไว้วางใจ
เสียง นอกจากจะมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
แล้ว ยังพบว่ามีเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส.พรรคก้าวไกล

แพ้! ฝ่ายค้าน

สอบย้อนหลังด่วน‘ต้นกล้ากัญชา’โผล่สภา
รัฐสภา • เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2565 ว่าที่เรือ
ตรียุทธนา สำ�เภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ในฐานะโฆษกประจำ� สำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายวัชระ
เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ
นายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ได้ เ ดิ น สำ � รวจต้ น ไทรใหญ่ ที่ โ ค่ น ล้ ม บริ เ วณ
สนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภา พบต้นกัญชา
บางส่วนปลูกอยู่ ในกระถางและบริเวณโคน
ต้นไม้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้
รับมอบจากผู้รับจ้างก่อสร้าง และจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีต้น

กล้ากัญชา มีข้อสังเกตว่าต้นกล้ากัญชาดัง
กล่าวน่าจะมีผู้นำ�มาปลูกภายหลังจากคืนวัน
พุธที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีฝนตกหนักและ
มีปริมาณน้ำ�ฝนเป็นจำ�นวนมาก หากมีการ
ปลูกไว้ก่อนวันดังกล่าว น้ำ�ฝนย่อมชะล้างผิว
ดินนั้นออกไป และต้นกล้ากัญชาไม่น่าจะทน
แรงลมและน้ำ�ฝนที่ตกอย่างหนักได้
โฆษกประจำ � สำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาฯ กล่าวต่อว่า แต่เมื่อสังเกตดูแล้วพบ
ว่ า ดิ น โคนต้ น ไม้ เ ป็ น ดิ น ใหม่ ที่ ยั ง มี ลั ก ษณะ
ร่วนซุย ไม่อัดแน่นอันเนื่องมาจากปริมาณ
น้ำ�ฝน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติ ประกอบ

กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ถอนต้นกล้ากัญชาได้ ให้
ข้อมูลว่าสามารถถอนออกได้ง่ายโดยไม่ต้อง
ใช้แรงดึง จึงสันนิษฐานว่า ต้นกล้ากัญชานั้น
ได้มีผู้นำ�เข้ามาปลูกใหม่ ภายหลังวันดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานจะดำ�เนินการตรวจ
สอบและสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โดยใน
เบื้องต้น สำ�นักงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจรัฐสภาตรวจสอบจากกล้อง CCTV
ย้อนหลังอย่างเร่งด่วน หากสืบสวนแล้วพบ
ว่ามีลักษณะเข้าข่ายการกระทำ�ความผิด ก็
จะดำ�เนินคดีต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
รัฐสภาได้นำ�ต้นกล้ากัญชาไปทำ�ลายแล้ว.

แถลงข่าวเช่นกัน โดยนายพิธากล่าวว่า ผิด
หวังกับผลของมติที่ออกมา แต่ก็ภูมิใจในผล
งานของพรรคก้าวไกล และมองว่าพรรคอาจ
จะทำ � งานได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ ทำ � ให้ ผ ลออกมาเป็ น
อย่างนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือว่า
พรรคทำ�งานกันหนักมาก เตรียมหาข้อมูล
การอภิปรายออกมาให้เป็นระบบ เพื่ออธิบาย
ข้อมูลในเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบาย การ
เป็นนอมินี การปั่นหุ้น เรียบเรียงให้ประชาชน
ได้เข้าใจได้ง่าย ตนในฐานะหัวหน้าพรรค
ก้าวไกลต้องขอบคุณประชาชนที่คอยติดตาม
การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรค รวมถึง
ประชาชนและข้าราชการที่หวังดี ที่คอยส่ง
ข้อมูลและคอยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชน
และขอบคุณการตื่นตัวของประชาชนในการ
อภิปรายครั้งนี้
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้า
พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ปีนี้ยังคงดำ�เนินการ
ยุทธการโรยเกลือกันต่อเป็นครั้งที่ 3 โดยจะ
ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กับองค์กรอิสระ
ที่ ทำ � หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบต่ อ ในข้ อ มู ล ที่
ส.ส.ของพรรคได้อภิปรายไป อย่างสำ�นักงาน
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจสอบ
สำ�เร็จมาแล้วแม้จะมีความล่าช้า 2 เรื่อง คือ
คดีของ GT 200 และคดีนาฬิกาเพื่อน ถึง
แม้ว่าความเชื่อมั่นใน ป.ป.ช.จะเหลือน้อย
แต่ก็ยังคงทำ�หน้าที่ของพรรคต่อ โดยการ
รวบรวมเอกสารจากทั้ง 11 กรณีที่ ได้อภิปราย
ไม่ไว้วางใจไว้ ยื่นต่อ ป.ป.ช.อีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อระบอบประยุทธ์ ได้ยุติ
ลง วัฒนธรรมลอยนวลคนผิดก็ต้องหมดไป
เช่นกัน และการเช็กบิลคนที่ทำ�ผิดก็ต้องเกิด
ขึ้น ภายใต้องค์กรที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง.

จุ ริ น ทร์ ไ ด้ ค ะแนนเสี ย งโหวตไว้ ว างใจน้ อ ย
ที่สุด ที่ถูกมองว่าอาจนำ�ไปสู่การปรับคณะ
รัฐมนตรีว่า ยังไม่ได้พูดคุยกับนายจุรินทร์
หลังการลงมติ แต่คิดว่าอยากให้ดูที่คะแนน
ไม่ไว้วางใจเป็นหลัก เห็นว่ารัฐมนตรีที่ถูก
อภิ ป รายทั้ ง หมดได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่ ไ ว้
วางใจเป็นจำ�นวนที่ ไม่ต่างกัน และเท่าที่ตรวจ
สอบคร่าวๆ เห็นว่าเสียงของ ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาลก็ไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีเพียง
ไม่กี่คนที่ต่างไป
เมื่อถามว่า กรณีที่คะแนนนายจุรินทร์
ออกมาน้อย จะถือเป็นเกมเขย่าที่นำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนหัวหน้าพรรคหรือไม่ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ปฏิเสธว่า ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะ
ถ้าเป็นเกมเขย่าพรรคก็คงต้องแตก แต่ตอน
นี้ยังเหมือนเดิม และขอให้ ไปดูคะแนนของ
ส.ส.พรรค จะเห็นได้ว่า ส.ส.ประชาธิปัตย์ ไม่
ได้ออกเสียงไปในทางที่แตกกันเลย
ซักว่า นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี
พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติไม่ไว้วางใจนาย
จุรินทร์ นายเฉลิมชัยตอบว่า กรณีนี้เป็นข้อ
ยกเว้น เว้นไว้คนหนึ่ง ต้องมีกันบ้างในกลุ่ม
คนจำ�นวนมาก
ถามต่อว่า การที่ ส.ส.พรรคอื่นที่ร่วม
รัฐบาลลงมติไม่ไว้วางใจหัวหน้าประชาธิปัตย์
เพราะต้องการเขย่าโควตารัฐมนตรี ใช่หรือ
ไม่ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า
ไม่ใช่ ขอย้ำ�ว่าให้ ไปดูที่หลายปัจจัย ยืนยันว่า
พรรคร่วมรัฐบาลเสียงไม่แตก และยังเหนียว
แน่น แต่ต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละพรรค
อีกครั้ง
นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในส่วนของผลคะแนน
นายจุรินทร์ที่ออกมา มีข้อสังเกตอันสำ�คัญ
คือ มี 3 เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลของพรรค
ชาติไทยพัฒนาที่งดออกเสียง จึงเป็นเหตุให้
คะแนนออกมาเช่นนั้น ก็ต้องยอมรับว่าพรรค
ติดใจและไม่พอใจในส่วนนี้ อะไรจะเกิดก็ต้อง
เกิดในวันข้างหน้า ส่วนของพรรคเล็กก็เป็น
เรื่องธรรมดา ไม่ทราบเหตุผล แต่เชื่อว่าทุก
คนทราบดีถึงที่มาที่ ไปของคะแนน
ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา
กล่าวถึงกรณีที่มี 3 ส.ส.ของพรรคชาติไทย
พัฒนา ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.จังหวัด
ร้อยเอ็ด, นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.จังหวัด
นครปฐม, นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ ลงมติงดออกเสียงให้นายจุรินทร์
จนทำ�ให้ ได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดว่า ตนเพิ่ง
ทราบผลคะแนนภายหลังการโหวต สอบถาม
ทราบเหตุ ผ ลว่ า เป็ น เรื่ อ งของการทำ � งานที่ มี
ความเห็นไม่ตรงกัน ถือเป็นเอกสิทธิ์ในการลง
คะแนนของ ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนาเปิด
โอกาสให้ทุกคนต่อการแสดงความคิดเห็นด้าน
ประชาธิปไตย ส่วนจะมีการดำ�เนินการอย่างไร
ต่อไป คงต้องหารือในพรรคก่อน
ทั้งนี้ นายอนุรักษ์เผยเหตุผลว่า ไม่มี
ปัญหาอะไรกัน เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยๆ
เป็นเรื่องงานนิดหน่อย ไม่ใช่ปัญหาในพื้นที่
ส่วนนายจุลพันธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เป็น
เพราะคำ�ชี้แจงของนายจุรินทร์ กรณีการจัด
ซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากตนเคย
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรองผู้อำ�นวยการ อคส.
ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยที่ ผ่ า นมานายจุ ริ น ทร์ ไ ม่ พ ยายามแก้ ไ ข
ปัญหา ส่วนที่แก้ตัวว่าเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์
และไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งบอร์ด อคส.นั้นไม่
จริง ทั้งนี้ เดิมตนจะลงมติไม่ไว้วางใจ แต่เพื่อ
รักษามารยาท จึงเลือกงดออกเสียง
“เรื่ อ งนี้ ผ มได้ แ จ้ ง ให้ ท างพรรคทราบ
แล้วถึงเหตุผลและการลงมติ อย่างไรก็ดีใน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจุรินทร์รอบที่แล้ว
ผมตั้งใจจะลงมติไม่ไว้วางใจ แต่ทางพรรคได้
ขอไว้ แต่พอถึงรอบนี้เมื่อการชี้แจงของคุณ
จุรินทร์รับฟังไม่ได้ และไม่ตรงกับข้อมูลวงใน
ที่ผมรับทราบ จึงต้องแสดงออกด้วยการงดลง
มติ ส่วนเรื่องนี้เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเป็น
พรรคร่วมรัฐบาล” นายจุลพันธ์กล่าว
เมื่อถามถึงการงดออกเสียงของ ส.ส.
พรรคชาติไทยพัฒนาอีก 2 คน นายจุลพันธ์
กล่าวว่า ส่วนของนายอนุรักษ์ทราบว่าเป็น
เรื่ อ งการนำ � เข้ า รถดั บ เพลิ ง ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น
บริจาค แต่นายจุรินทร์ ไม่อนุมัติ ขณะที่นาย
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรค
ชาติไทยพัฒนานั้นตนไม่ทราบ
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจ
ไทย (ศท.) กล่าวกรณี ส.ส.ของพรรค 4 คน
ลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ สวนทางกับ
แนวทางพรรคว่า
เรื่องดังกล่าวมีสมาชิก
สอบถามเข้ามาที่พรรคแล้ว โดยขั้นตอนจาก
นี้จะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจะเรียก
ส.ส.ทั้งหมดมาชี้แจง ก่อนพิจารณาบทลงโทษ
ต่อไป ซึ่งจะมีตั้งแต่การภาคทัณฑ์ ไปจนถึง
โทษสูงสุดคือขับออกจากพรรค แต่ทั้งหมด
ต้องพูดคุยและพิจารณาข้อมูลก่อน โดยเบื้อง
ต้นพอมีข้อมูลในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ขอให้
ความเห็นในขณะนี้ เนื่องจากจะรับฟังคำ�
ชี้แจงจากสมาชิกก่อน.

‘จุรินทร์’ มาที่ โหล่
ขอให้ ยึ ด มติ เ ดิ ม ของพรรคในการประชุ ม
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าพรรคมีมติให้
ส.ส.ของพรรคต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกับ
มติวิปรัฐบาล จึงขอความร่วมมือจาก ส.ส.ทุก
คนให้ยึดมตินี้ เพราะเอกภาพทำ�ลายง่าย
แต่มันสร้างยาก ก็ขอให้ทุกคนโหวตให้กับ
รัฐมนตรีทั้ง 11 คน
ขณะที่นายจุรินทร์กล่าวสำ�ทับว่า เรา
ต้องยึดคำ�มั่น เพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
และทำ�งานด้วยกัน
ก็ต้องยึดมติดังกล่าว
เพราะเป็นองคาพยพเดียวกัน
จากนัน้ นายองอาจได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.
ได้พูด โดยนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยกมือแสดง
ความเห็น โดยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีของ
พรรคทุกคนที่ชี้แจงข้อกล่าวหาได้ชัดเจน แต่
การลงมติในที่ประชุมสภา ถือเป็นเอกสิทธิ์
ของ ส.ส. แม้ตนจะเคารพมติพรรค แต่ก็ขอ
ใช้เอกสิทธิ์นี้ตามรัฐธรรมนูญ และต้องขอ
ขอบคุณรัฐมนตรีของพรรคบางคนที่ให้ผู้ ใหญ่
ที่ตนเคารพนับถือโทรศัพท์มาขอให้ตนลงมติ
ให้ สิ่งที่ตนทำ�ได้คือรับฟังการอภิปราย และ
ยืนยันจะขอใช้เอกสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง ทั้งนี้พร้อมจะรับผิดชอบในทุกเรื่อง
ยืนยันว่าจะทำ�ให้ดีที่สุด และจะไม่ทำ�ให้พรรค
ประชาธิปัตย์ต้องเสียหาย
ขณะที่นายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค กล่าวเสริม
ว่า ตนก็ขอให้เอกสิทธิ์การเป็น ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เพราะรัฐมนตรีบาง
คนก็บริหารจัดการไม่ได้ดีเท่าที่ควร
นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข
ในฐานะรองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า การ
อภิปรายครั้งนี้ถูกจับจ้องมองเป็นประเด็นรอง
จากนายกฯ ถ้าผลโหวตออกมาแล้วยังมีปัญหา
ก็จะกระทบถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยตรง
จากพรรค จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นตามมติพรรค
ด้านนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ กล่าวว่า จากข่าวที่ปรากฏในสื่อ
สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการ
บริหารจัดการภายในพรรค ดังนั้นกรรมการ
บริ ห ารพรรคควรจะไปทบทวนหาสาเหตุ
ปัญหาการบริหารจัดการภายในพรรคอย่าง
จริงจัง และต้องแก้ ไขโดยเร็วเพื่อจบปัญหา
นี้ ก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้น เพราะ
ช่วงการอภิปรายไม่ ไว้วางใจสื่อควรจะให้น้ำ�
หนักกับในสภา แต่ทำ�ไมถึงมีข่าวปัญหาพรรค
เราไม่แพ้กัน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้
ส.ส.ทุกคนให้เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน คิดถึง
พรรคเป็นหลัก
ต่ อ มานายเฉลิ ม ชั ย ให้ สั ม ภาษณ์ ภ าย
หลังลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงกรณี นาย

‘ต้นไทร’ ล้ม
กล่าวถึงกรณีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ออก
มาระบุสลายกลุ่ม 16 ว่า กลุ่ม 16 ไม่มีแล้ว
เมื่ อ ถามกรณี มี ก ระแสข่ า วว่ า ลู ก
พรรคพลังประชารัฐอยากให้มีการปรับคณะ
รัฐมนตรี โดยให้ พล.อ.ประวิตรไปนั่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เขาตอบว่า ไม่รู้
เลยเรื่องนี้ ต้องแล้วแต่นายกฯ
ซักว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายกฯ
หรือยัง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุย
กับนายกรัฐมนตรี
ส่วนกรณี ไลน์หลุดที่พรรคเล็กรับเงิน
เดือนนั้น รองนายกฯ ปฏิเสธว่า ไม่รู้ จะไปรู้
ได้อย่างไร ไม่เกี่ยวกัน ให้ ไปถามกันเอาเอง ที่
นายพิเชษฐออกมาระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
มูลนิธิป่ารอยต่อฯ นั้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยว
ทั้งนี้ นายพิเชษฐได้ ให้สัมภาษณ์ว่า
ก่ อ นหน้ า นี้ ห ลายคนก็ รู้ ดี ว่ า ตนมี ปั ญ หาใน
พรรคพลังประชารัฐ และเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่
ผ่านมา มีประชุมพรรค พปชร. พล.อ.ประวิตร
ได้เรียกไปพบและตักเตือนถึงการรวมตัวของ
กลุ่ม 16 อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งและยังขัด
กับนโยบายของ พล.อ.ประวิตร ที่ ไม่ต้องการ
ให้มีกลุ่มก๊วนเกิดขึ้น จึงขอร้องว่าให้เลิกกลุ่ม
และบอกว่าให้อภัยแล้วควรจะยุติกลุ่ม 16
ได้แล้ว ตนจึงรับปากไปแล้วว่าจะยุติบทบาท
หัวหน้ากลุ่ม เพราะพรรคไม่อยากให้มีกลุ่ม
ก๊วน ดังนั้นกลุ่มนี้ควรจบเสีย จะถอนตัวจาก
หัวหน้ากลุ่ม
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนหนึ่งที่ยุติเพราะ
ถูกวิจารณ์ว่ามีการไปเรียกรับเงินหรือไม่ นาย
พิเชษฐปฏิเสธว่า ไม่เกี่ยว ไม่มี ตนทำ�การ
เมืองมาตั้งแต่ปี 2539 ไม่มี
ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวกรณีไลน์หลุดและสลิปภาพ
หลั ก ฐานการโอนเงิ น หลุ ด ออกมาอย่ า งนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้อง
หยิบยกขึ้นมาเอง หรือต้องมีผู้ร้องให้ตรวจ
สอบหรือไม่ ว่าได้ทั้งสองอย่าง ซึ่งถ้า กกต.
ไม่มีช่องทางใดเลยจะหยิบขึ้นมาก็ยาก แต่ถ้า
คาหนังคาเขาก็สามารถหยิบขึ้นมาได้ เพราะ
ฉะนั้นทำ�ได้ทั้งสองอย่าง
ถามว่าหากมีความผิด จะผิดทั้งผู้ ให้
และผู้รับเลยหรือไม่ นายวิษณุชี้แจงว่า ผู้ ให้
ไม่ได้พูดถึงไว้ ยกเว้นที่จะรู้มูลเหตุจูงใจว่าให้
ทำ�ไม แต่ผู้รับนั้นเกิน 3,000 บาทก็ไม่ได้อยู่
แล้ว
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้า
พรรคเพื่อไทย และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไลน์หลุดว่า มัน
เป็นความเข้าใจที่คนกลุ่มหนึ่งยังเป็นบัวใต้น้ำ�
อยู่ ยอมเป็นอาหารของเต่าและปลา แทนที่
ตนเองจะงอกเงยขึ้นมาจากน้ำ�ให้มีชีวิตรอด
แต่สุดท้ายเขาก็กินอยู่ในวังวนเช่นนี้ ไม่รอด
แน่ในระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นจึงต้อง
เอาปรากฏการณ์นี้มาเป็นตัวตั้ง และอยาก
ให้ประชาชนเน้นทางลบไว้ก่อนเมื่อเกิดกรณี
กระแสข่าวเช่นนี้ขึ้น เพราะนั่นคือสิ่งที่เลวร้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงของ กกต. ได้ทราบเรื่องที่สื่อมวลชน
รายงานข่าวไลน์หลุดของ ส.ส.รับกล้วยราย
เดือนเเล้ว โดยเบื้องต้นจะต้อง ดูรายละเอียด
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่จะมีหรือมี
อยู่แล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทาง กกต.กำ�ลัง
จับตาอยู่หรือไม่ ขั้นตอนทางกฎหมาย กกต.
สามารถดำ � เนิ น การเองหรื อ ต้ อ งรอให้ มี ผู้
ร้องก่อน และโทษของผู้ ให้และผู้รับจะเป็น
อย่างไรหากพบว่ามีการกระทำ�ผิดจริง
ผู้
บริหารระดับสูงของ กกต. ชี้แจงว่า นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบเรื่องนี้ตามที่
ปรากฏเป็นข่าว และจะดำ�เนินการตรวจสอบ
เรื่องนี้ตามหน้าที่และอำ�นาจต่อไป.
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พรรคเศรษฐกิจไทย
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ทางเลือกที่ 3 ของประชาชน
ต

องติดตามกันตอไปวา หลัง พรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เปนหัวหนาพรรค ไดนําพรรคถอน
ตัวจากการเปนพรรคฝายรัฐบาล มาเปนพรรคฝายคาน
ทิศทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจไทยตอจากนี้จะขับเคล�อนตอ
ไปอยางไร
วิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทยและ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร พรรคเศรษฐกิจไทย ที่อยู
ในแวดวงการเมืองมานานตั้งแตสมัยเปน ส.ส.บัญชีรายช�อ พรรค
ไทยรักไทย ตั้งแตป 2544 และ 2548 และเม�อ ร.อ.ธรรมนัสกับ
กลุมอดีต ส.ส.พลังประชารัฐ ออกมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทย ตัว
วิชิตก็ไดเขาไปรวมจัดตั้งพรรคและเปนแกนนําพรรคคนสําคัญใน
ปจจุบัน โดยเขาไดพูดถึงการขับเคล�อนพรรคเศรษฐกิจไทยตอจากนี้
ภายใตแนวทางคือ ตองการทําใหเปนพรรคการเมืองเพ�อประชาชน
และเปนพรรคการเมืองทางเลือกที่ 3 ใหประชาชน
วิชิต-รองหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย เริ่มดวยการพูดถึง
การเขามารวมงานกับ ร.อ.ธรรมนัสที่พรรคเศรษฐกิจไทยวา ที่
ออกจากพรรคเพ�อไทยมาทํางานการเมืองกับพรรคเศรษฐกิจไทย
เพราะพิจารณาจากองคประกอบคือ หัวหนาพรรค ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผา เปนบุคคลที่ ไดนั่งคุยแลวเห็นไดเลยวาเปนคนมีวิสัยทัศน
มีความมุงมั่นตั้งใจจริงอยางมากในการที่จะทํางานใหประชาชน
และเขาเปนคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มาโดยระบอบ
ประชาธิปไตย คนจังหวัดพะเยาลงคะแนนเสียงใหเขามาเปน
ส.ส.ในการเลือกตั้งเม�อป 2562 ดวยคะแนนเสียงทวมทน และ
การขับเคล�อนการทํางานการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส เชนการไม
เห็นดวยกับนายกรัฐมนตรีที่บริหารงานประเทศลมเหลว ซึ่งการ
ขับเคล�อนของ ร.อ.ธรรมนัสไมได ใชวิธีการที่นอกลูนอกทาง แต
ขับเคล�อนในระบอบประชาธิปไตย ใช ส.ส.ในสภา ใชวิธีการที่
จะทําอยางไรใหมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีดวยระบอบ
ประชาธิปไตย สิ่งที่เขาทุมเททั้งหลายคือสวนหนึ่งที่ทําใหผมตัดสิน
ใจมารวมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทย
และอีกสวนหนึ่ง การที่ผมตัดสินใจออกจากพรรคเพ�อไทย
ผมไดคุยกับคนในพรรคทั้งผู ใหญในพรรคและสมาชิกพรรคเพ�อ
ไทยบางสวนแลววา การที่ผมออกมาพรรคเพ�อไทยก็ไมไดเสียหาย
กิจกรรมของพรรคยังทํางานกันไดเหมือนเดิม ยืนยันวาที่ออกมา
จากพรรคเพ�อไทยไมไดมีปญหานอยใจอะไร แตคิดวาจะเปนโอกาส
ที่ดี หากวาจะมีพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีความมุงมั่นตั้งใจแกปญหา
ของประเทศ โดยเฉพาะปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมอิง
กับปญหาการเมืองมากนัก เพราะสถานการณตอนนี้ตองยอมรับ
วา ประชาชนเบ�อหน�ายเร�องการทะเลาะเบาะแวง ความแตกแยก
หากไปถามประชาชนเขาจะบอกวา ตอนนี้เศรษฐกิจแยอยูแลว
แลวยังจะมีพรรคการเมืองมาทะเลาะกันอีก เราก็คิดวาพรรค
เศรษฐกิจไทยจะเปนพรรคการเมืองที่ ไมไปทะเลาะกับใคร แตมุงจะ
แก ไขปญหาใหกับประชาชน
...ผมก็คิดวาดวยบุคลิกของหัวหนาพรรค และการที่เขาแยก
ตัวออกมาจากพรรคเดิมพลังประชารัฐ ภายใตแนวทางคือไมเห็น
ดวยกับการบริหารงานของพลเอกประยุทธที่เปนนายกรัฐมนตรี มัน
ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผมตัดสินใจ โดยนอกจากที่พรรคเพ�อไทยไม
เสียหายแลว การที่มาอยูกับเศรษฐกิจไทยมันก็ทําใหผมมี โอกาสที่
จะทํางานในการแกปญหาดานตางๆ ใหกับประชาชนและประเทศ
ชาติไดมากขึ้น โดยไมใชวาเพ�อไทยไมเปดกวาง แตวาพรรค
เศรษฐกิจไทยเปนพรรคการเมืองใหม ซึ่งแนวทางที่พรรคจะเดินก็
คือ สิ่งใดที่รัฐบาลทําดีก็สนับสนุน เร�องใดที่รัฐบาลทําไมดี พรรคก็
จะคัดคาน
วิชิต-รองหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย ย้ําวา พรรคการเมือง
ของไทยที่ผานมา ตั้งแตป พ.ศ.2489 เปนตนมา ที่เริ่มมี
พรรคการเมือง พบวาพรรคการเมืองมีดวยกัน 5 ประเภท
ประกอบดวย
1.พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล ที่เปนพรรคการเมืองและ
ตองการจะมีสมาชิกพรรคใหมากขึ้น
2.พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแลวมีสวนสนับสนุนรัฐบาล ที่ก็
คือพรรครวมรัฐบาล
3.พรรคการเมืองที่ ไมเห็นดวยกับรัฐบาล ก็เปน
พรรคการเมืองฝายคาน
4.พรรคการเมืองประเภทที่สี่ก็คือ ลักษณะแบบพรรค
เศรษฐกิจไทยคือ รัฐบาลทําดี ทําถูกตอง เปนประโยชนกับ
ประชาชนก็สนับสนุน แตเร�องใดไมถูกตอง เปนเร�องการทุจริต เรา
ก็จะทักทวง คัดคาน
5.พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพ�อหาประโยชนทางการเมือง
อยางเดียว
“จากประเภทของพรรคการเมืองไทยดังกลาว พรรคเศรษฐกิจ
ไทยนับเปนพรรคการเมืองทีอ่ ยูในประเภทที่ 4 ทีม่ แี นวนโยบายเพ�อ
ประชาชนทีแ่ ทจริง ซึง่ ความชัดเจนของพรรคคือ เปนพรรคการ
เมืองทีเ่ ปนอิสระ เปนอันหนึง่ อันเดียวกับประชาชน เปนพรรคการ
เมืองทีท่ าํ เพ�อประชาชนจริงๆ ไม ใชเปนพรรคฝายคานเพ�อทะเลาะกับ
รัฐบาล โดยหากรัฐบาลทําอะไรที่ ไมถกู ตอง พรรคเศรษฐกิจไทยจะ
คัดคาน สิง่ นีค้ อื จุดยืนพรรคเศรษฐกิจไทย”
-ทิศทางของพรรคเศรษฐกิจไทยหลังจบศึกอภิปรายไมไว
วางใจ 23 ก.ค. คือจะเปนฝายคาน?
จะเปนพรรคฝายประชาชน ฝายประชาธิปไตยที่ถือ

พรรคเศรษฐกิจไทยจะมุงอภิปรายนอกสภา เพ�อรวมกับประชาชน
ขับไลพลเอกประยุทธ ใหออกจากการเปนนายกรัฐมนตรีจนถึงที่สุด...
พรรคจะทําทุกอยางเพ�อใหประชาชนไดรับประโยชนและยอมรับให
พรรคเศรษฐกิจไทยเปนทางเลือกที่ 3 ของประชาชน
ประชาชนเปนหลัก จะเรียกเราวาพรรคการเมืองฝายไหนก็ไม
เปนไร แตเราเปนฝายอิสระ คือถารัฐบาลทําถูกตอง นโยบายดี
เราก็สนับสนุน แตหากรัฐบาลทําไมดี ทุจริต มีการออกนโยบายที่
ไมดี มีเร�องซอนเรน พรรคเศรษฐกิจไทยจะคัดคาน โตแยง ก็อาจ
เปนพรรคการเมืองประเภทที่ 4 ของพรรคการเมืองไทย คือเปน
พรรคฝายประชาชน รักษาผลประโยชนของประชาชน เราจะเปน
พรรคการเมืองที่ทําประโยชน ใหประชาชนโดยตรง
-ประชาชนจะงงไหม จะเปนรัฐบาลก็ไม ใช ฝายคานก็ไมเชิง?
เราก็ตองพยายามทําใหประชาชนเขาใจ เพราะบางคนหรือ
นักการเมืองบางคนก็ยังบอกวา พรรคฝายกลางไมมี แตความจริง
เปนพรรคอิสระที่อยูขางประชาชน ยืนขางประชาชน อันไหนเปน
ประโยชนเราก็สนับสนุน เร�องใดไมถูกตองพรรคก็จะออกมาคัดคาน
คือก็จะเปนการคานแบบอิสระ ไมใชวาจะคานไปทุกเร�อง แตถาม
วาพรรคอยูกับรัฐบาลหรือไม เราไมอยู เพราะคนของพรรคก็ลา
ออกจากวิปรัฐบาลหมดแลว

แมแตกรณีการแก ไขรัฐธรรมนูญป 2560 เพ�อใหมีบัตรสองใบ
ในการเลือกตั้งครั้งตอไป ก็ยังจงใจฝนเจตนารมณของบัตรสองใบ
ที่ตองการใหมี ส.ส.แบบบัญชีรายช�อ 100 คน โดยใช 100 หาร
คะแนนที่แตละพรรคไดรับคะแนนเสียงจากประชาชน โดยพลเอก
ประยุทธและคณะใชเสียงขางมากในรัฐสภาลงมติใช 500 หารเพ�อ
ประโยชนสวนตนและพวกพอง
พรรคเศรษฐกิจไทยไมอาจรับสภาพของการบริหารที่ลมเหลว
ของพลเอกประยุทธ ไดอีกตอไป จึงตองตัดสินใจถอนตัวจากวิปรัฐ
บาลเพ�อทําหนาที่เปนฝายคานอยางอิสระ เพ�อปกปองเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและแก ไขปญหาของพี่นองประชาชนอยางแทจริง
“แมวาพรรคฝายคานจะไมแบงเวลาใหกับ ส.ส.ของพรรค
เศรษฐกิจไทยไดอภิปรายไมไววางใจพลเอกประยุทธ ในสภาผูแทน
ราษฎรก็ตาม พรรคเศรษฐกิจไทยจะมุงอภิปรายนอกสภาเพ�อรวม
กับพี่นองประชาชน ขับไลพลเอกประยุทธ ใหออกจากการเปน
นายกรัฐมนตรีจนถึงที่สุด”
พรรคเศรษฐกิจไทย
วิชิต-ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร พรรคเศรษฐกิจ
ไมหนุน ไมรวมสังฆกรรม ‘ประยุทธ’
ไทย กลาวตอไปวา การขับเคล�อนของพรรคตอจากนี้คือ ทําให
-แนวทางและจุดยืนการเมืองของพรรคคือไมเอาพลเอก
พรรคเปนอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชน ใหประชาชนเขามามีสวน
ประยุทธ?
รวมกับพรรค มารวมคิดรวมทํา ก็เปนแนวทางที่เราจะเดินไปสูตรง
การไมเอาพลเอกประยุทธ เปนไปตามเจตนารมณของประชา นั้น ใหประชาชนมีความสุข เพราะวันนี้ประชาชนมีความทุกขจาก
ชนเสียงสวนมาก และจากการตอสูของหัวหนาพรรค ร.อ.ธรรมนัส ปญหาเศรษฐกิจ ก็จะเดินไปในทางนี้ดวยแนวนโยบายของพรรคที่
ตลอดมา ก็แสดงออกชัดเจนวาไมเอาพลเอกประยุทธ เพราะวาการ
จะนําเสนอออกมา ซึ่งยุทธศาสตรที่จะไปถึงจุดดังกลาวอาจตองใช
บริหารงานลมเหลว เห็นไดชดั เจน ประเทศเปนหนีส้ นิ ตางประเทศ
นโยบายเปนเคร�องมือ โดยนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทยขณะนี้ก็
และหนีส้ าธารณะจํานวนมากในชวงการเปนนายกฯ แปดป และตอน คิดกันหลายดาน
นีร้ ะบบเศรษฐกิจ ลมระเนนระนาดไปหมด การทีพ่ ลเอกประยุทธ
...อยางเร�องนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจนั้น เม�อตน
บอกวาตัวเองไมทจุ ริต แตสมมุตวิ า เขาไปเดินตลาด โดยมีพรรครวม สัปดาหที่ผานมา คณะกรรมการยุทธศาสตรพรรคไดมีการรวมพูด
รัฐบาลไปรวมเดินดวย แลวไปหยิบหมู หยิบอาหาร หยิบของในตลาด คุยกับที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจของพรรค ถึงแนวนโยบายที่จะพัฒนา
โดยกินฟรี ซึง่ พลเอกประยุทธกเ็ ห็นแตไมวา อะไร ถามวาแบบนีผ้ ดิ
และกําหนดนโยบายในเร�องของชุมชน หรือเรียกวา การฟนฟู
หรือไม ทีป่ ลอยปละละเลย ไมควบคุม เร�องแบบนีม้ นั เยอะมาก
ชนบท ในลักษณะที่จะใหมีการผันเงินลงไปในชุมชน เศรษฐกิจ
-ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ถาประชาชนถามวา
ฐานราก เพ�อกระตุนเศรษฐกิจฐานราก โดยใหอิสระเชนผาน
พรรคเศรษฐกิจไทยจะหนุนพลเอกประยุทธกลับมาหรือไม?
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ชัดเจนวาไมหนุนพลเอกประยุทธแน�นอน สวนจะจับมือ
องคการบริหารสวนตําบล โดยเรามีแนวคิดจะผันเงินลงไป แต
กับพรรคเพ�อไทย หรือจับมือกับพลังประชารัฐ หรือพรรคการเมือ
ใหประชาชน คนในพื้นที่เปนคนคิดนโยบาย การทําโครงการงบ
งอ�นๆ ก็เปนเร�องอนาคตขางหนา แตหากมีพลเอกประยุทธบริหาร ประมาณตางๆ ภายใต โครงสรางที่มีคณะกรรมการคอยพิจารณา
ก็คิดวาพรรคไมไปรวมดวยแน�นอน
ควบคุม เพ�อพิจารณาวาโครงการหรือสิ่งที่คนในชุมชนตองการผลัก
สถานการณ ในปจจุบัน รัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธเปนนา
ดันจะทําเปนเร�องที่สามารถทําไดหรือไม โดยหากพิจารณาแลว
ยกฯ บริหารประเทศมาตั้งแตยึดอํานาจป 2557 ตอเน�องกันจนถึง สามารถทําไดก็จะมีการสนับสนุนใหมีการดําเนินการออกมา
ปจจุบันมากกวา 8 ป ไมมีปจจัยดานบวกเลยแมแตนอย นับแตมี
...อยางเบื้องตน หากทําผาน อบต.ก็อาจใหปละ 30 ลาน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2560 ที่ ไมเปนประชาธิปไตย มุงสืบทอดอํานาจ บาท โดยใหประชาชนในพื้นที่ ไปคิดวาจะทําโครงการอะไรที่ทําแลว
ใหตนเองเปนนายกฯ เกิดกระบวนการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ จะเกิดประโยชน ไมใชเปนเงินที่ให ไปแลวเกิดการสูญเปลา คือ
สรางหนี้สินใหกับประเทศนับสิบลานลานบาท เศรษฐกิจดิ่งเหว
ตองมีผลกลับมา แนวทางดังกลาว สวนหากเปน อบจ.อาจเปนป
ธุรกิจหลายกลุมลมระเนนระนาด ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ทําให
ละ 100 ลานบาท รวมแลวทั้งอบจ.-อบต.ก็จะใชเงินประมาณหนึ่ง
เกษตรกรกลุมตางๆ ขายพืชผลได ไมคุมตนทุน เงินเฟอ เศรษฐกิจ
แสนหาหม�นลานบาทตอป โดยใชติดตอกันหาป ที่จะทําใหชวยฉุด
ฝดเคือง เขาสูยุคขาวยากหมากแพง น้ํามัน กาซ ไฟฟา และ
เศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาได จะทําใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ
สินคาเคร�องอุปโภคบริโภค ขึ้นราคาจนประชาชนตองเดือดรอนกัน สรางการบริหารจัดการของคนในทองถิ่นได ใหมีเงินหมุนเวียนใน
ไปทั้งประเทศ รัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธเปน พื้นที่ โดยเนนใหประชาชนในพื้นที่ ไดรวมกันคิดและรวมกันทํา
นายกฯ ก็มุงแตประโยชนสวนตน มัวแตทะเลาะเบาะแวงกับพรรค โครงการที่เขาเห็นวาในหมูบาน ชุมชน อบต.ของเขา ควรจะทํา
ฝายคาน ไมคิดจะรวมมือรวมใจกันเพ�อแก ไขเยียวยาใหกับพี่นอง อะไรที่กอใหเกิดรายไดและเกิดประโยชน ในพื้นที่
เดินหนา-ไมมีถอยหลัง
ประชาชน จนทําใหประชาชนเกิดความเบ�อหน�าย ไมมีความหวัง
ย้ําไม ใช ‘พรรคเฉพาะกิจ’
โดยเฉพาะกับรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธเปนนายกฯ
-พรรคมีการเตรียมความพรอมสําหรับเลือกตั้งแคไหน
ในการอภิปรายไมไววางใจ พลเอกประยุทธ ในฐานะนายก
เพราะคนยังมองวาจะเปนพรรคเฉพาะกิจ หรือไม ตัว ร.อ.ธรรม
รัฐมนตรี พรรคเศรษฐกิจไทยมีความมุงมั่นที่จะแก ไขปญหาปาก
นัสจะยายกลับเพ�อไทยหรือไม?
ทองและเศรษฐกิจใหกับพี่นองประชาชน ไดประจักษชัดถึงความ
พรรคเศรษฐกิจไทยมีการเตรียมความพรอมเร�องการเลือก
ลมเหลวในการบริหารประเทศและเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ
ตั้งตลอด เชนเม�อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผานมา พรรคประกาศรับสมัคร
ขางตนแลว ประกอบกับพลเอกประยุทธเปนนายกฯ จะครบ 8 ป
คนที่สนใจจะลงสมัคร ส.ส. ที่หากใครสนใจใหมาสมัครกับพรรคได
ในเดือนสิงหาคม 2565 นับแตเปนนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว ป 2557 ตอเน�องมาถึงรัฐธรรมนูญป 2560 จนถึงปจจุบัน นับจากนี้ รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผูลงสมัครรับเลือก
พลเอกประยุทธยังแสดงทาทีจะเปนนายกฯ ตอไปอีก โดยไมสนใจ ตั้ง โดยพรรคไดแบงโครงสรางในสวนนี้ออกเปน 9 ภาค เพ�อพิจาร
วาประชาชนจะเดือดรอนลําเค็ญ จากพิษเศรษฐกิจที่รัฐบาลบริหาร รณาคัดเลือกผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคทั่วประเทศ
ปจจุบัน พรรคเศรษฐกิจไทยมีความพรอมไมวาจะมีการเลือก
ลมเหลว ไมสนใจเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตนเองและคณะ
ตั้งเกิดขึ้นเม�อใด โดยจะสงผูสมัคร ส.ส.ครบ 400 เขต และปารตี้
สรางขึ้นมาเอง กําหนดใหนายกรัฐมนตรีอยูได ไมเกิน 8 ป ซึ่ง

ลิสตอีก 100 ช�อ สําหรับเปาหมายของพรรคตอจํานวน ส.ส.หลัง
เลือกตั้ง ก็ตองดูจากองคประกอบตางๆ เชน สถานการณของ
พรรคเศรษฐกิจไทย ที่เราจะนําเสนอนโยบายหรือจุดขายของ
พรรค ประชาชนจะใหความเช�อมั่นเช�อถืออยางไร ซึ่งทางพรรคจะ
พยายามทําใหพรรคเศรษฐกิจไทยและ ร.อ.ธรรมนัส หัวหนาพรรค
ไดรับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งถึงตอนนั้นคิดวาพรรคจะได
ส.ส.หลังเลือกตั้งเขามาพอสมควร
สวนที่ถามวามั่นใจหรือไมวา พรรคเศรษฐกิจไทยจะเดินหนา
ทําพรรคตอไปจนถึงตอนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ หรือจะเดินหนา
ได ไกลจนเปนพรรคที่ยั่งยืนมั่นคง ผมขอยืนยันวาพรรคมีแนวคิด
และแนวทางที่จะเดินไปขางหนา ไมใชพรรคการเมืองเฉพาะกิจ ที่
ทําแลวจูๆ ก็จะเลิก จะไปอยูพรรคเพ�อไทย เพราะก็มีขาววา ร.อ.
ธรรมนัสและตัวผมเองก็ยอมรับวามีการติดตออยู บางคนบางสวน
มาชวนไป ชวนใหกลับไปอยูพรรคเพ�อไทย แตผมก็ขอบบอกวา
ผมเดินไปขางหนา ผมเดินหนาแลว ผมถอยหลังไมเปน ก็ตองเดิน
หนากันไป ซึ่งก็เช�อวาหัวหนาพรรคตั้งใจและมุงมั่น เชนนี้
วิชติ -รองหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย ย้าํ วา พรรคมีจดุ แข็งจุดขายทางการเมือง อยางทีต่ อนผมมาอยู พรรคเศรษฐกิจไทยคอน
ขางจะเปนทีฮ่ อื ฮา เพราะหัวหนาพรรค ร.อ.ธรรมนัสก็มจี ดุ ขาย
เพราะมีบคุ ลิกแบบใจถึงพึง่ ได กลาไดกลาเสีย คือเมืองไทยเราคนเกง
เยอะทีจ่ ะมาบริหารประเทศ แตคนกลามันไมคอ ยมี ซึง่ ร.อ.ธรรมนัส
หัวหนาพรรค จากที่ไดนง่ั คุยกัน ทีเ่ ห็นไดวา เปนคนมีวชิ นั มีวสิ ยั ทัศน
แลว ยังเปนคนกลาทีจ่ ะตัดสินใจ เพราะประเทศไทยบางอยางมีความ
จําเปนตองพลิกผันใหหนามือเปนหลังมือ ในบางเร�องทีจ่ าํ เปน
ยกตัวอยางเชนเร�อง พลังงาน ทีท่ างคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรพรรคไดรว มหารือกับทีป่ รึกษาดานนโยบายพรรค โดย
หลังจากนีจ้ ะตัง้ คณะทํางานขึน้ มาสองชุดในสวนของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรพรรค โดยชุดแรกคือคณะทํางานพิจารณาเร�องนโยบาย
ในการพลิกฟน ชนบท และพลิกฟน พลังงานของชาติ โดยในสวนของ
พลังงานทีส่ าํ คัญคือ จะเสนอใหมกี ารยกเลิกโครงสรางคาการกลัน่
น้าํ มันของโรงกลัน่ เพ�อทําใหราคาน้าํ มันลดลงอยางเปนธรรมใหกบั
ประชาชน เพราะวันนีป้ ระชาชนซือ้ น้าํ มันในราคาแพง ทีม่ คี า การก
ลัน่ ทีร่ ฐั บาลหรือองคกรทีร่ บั ผิดชอบบวกเขาไปมากกวาสิบเปอรเซ็นต
อยางสมมุตคิ า การกลัน่ ราคา 1-2 บาท ตอนนีบ้ างชวงก็ขน้ึ มาเปน 8
บาท 10 บาท บางชวง 12 บาทก็มี ไปบวกเปนคากลัน่ ทีเ่ ปนคาใช
จายเทียมของคาการกลัน่ โดยสมมุตฐิ านวาโรงกลัน่ ประเทศไทยไมมี
แตไปอยูส งิ คโปร แลวคิดราคาคากลัน่ อิงราคาสิงคโปร ทัง้ ที่โรงกลัน่
อยูป ระเทศไทย แลวก็มาบวกภาษี คาใชจา ย คาน้าํ มัน คาขนสง เลย
ทําใหตน ทุนสูง หากยกเลิกตรงนี้ ไดราคาน้าํ มันจะลดได 8-10 บาท
ตอลิตร อยางมาเลเซียทีร่ าคาน้าํ มันแคลติ รละ 16 บาท ก็เพราะ
เขามีบริษทั น้าํ มันแหงชาติ บริษทั Petronas ทีเ่ ขาถือวาน้าํ มันเปน
ทรัพยากรของคนมาเลเซีย กําไรทุกบาทแทนทีจ่ ะเขากระเปาผูถ อื หุน
เหมือนคนทีด่ แู ลในเมืองไทย เขาคืนใหประชาชน

ดึงขุนพลเศรษฐกิจ เสริมแกรงพรรค

-ช�อพรรคคือ เศรษฐกิจไทย แลวทีมเศรษฐกิจของพรรค
เปดมาจะขายได ไหมในทางการเมือง?
ไดแน�นอน เพราะอยางคนที่พรรคพูดคุยดวยเชน ธีระชัย
ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ที่ผาน
ตําแหน�งสําคัญมามากมาย เชน อดีตรองผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย, อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เวลาพรรคมีประเด็นอะไร ขอคําปรึกษาไป ทางนายธีระชัยก็มา
ชวยชี้แนะ มารวมประชุมหารือกับคณะกรรมการยุทธศาสตรพรรค
โดยนายธีระชัย พรอมจะมาชวยพรรค เพราะเขาเห็นแนวทางของ
พรรคเศรษฐกิจไทย ในการทํางานแก ไขปญหาใหประชาชน รวมถึง
นโยบายการแก ไขปญหาเศรษฐกิจใหกับประชาชน นายธีระชัยเห็น
วาพรรคเรามุงมั่นที่จะทํางาน จะเปนที่พึ่งของประชาชนได
นอกจากนีก้ ย็ งั มี ม.ล.กรกสิวฒ
ั น เกษมศรี นักวิชาการอิสระ
ดานพลังงาน พรรคก็เชิญมารวมเปนทีป่ รึกษา ทีก่ ไ็ มไดปฏิเสธอะไร
ในเร�องของพลังงาน ก็คดิ วาเม�อพรรคเปดตัวทีมงานดานเศรษฐกิจจะ
ไดรบั ความสนใจจากประชาชนมาก นอกจากนี้ พรรคยังมีการติดตอ
พูดคุยกับผูเ ชีย่ วชาญดานเศรษฐกิจอีกหลายคน แตขอรอความชัดเจน
อีกระยะกอน ยืนยันวานโยบายเศรษฐกิจของพรรคเศรษฐกิจไทย มี
ความแตกตางจากพรรคการเมืองอ�นแน�นอน เช�อวาประชาชนเห็น
นโยบายแลวจะมีความมัน่ ใจกับพรรคเศรษฐกิจไทย
-มีกระแสขาวออกมาชวงหลังวา 16 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ
ไทยเวลานี้ สุดทายแลวอาจไมไดอยูกับพรรคดวยกันทั้งหมด
เพราะขาววาบางคนจะไปอยูกับพรรคภูมิใจไทย หรือไมก็อาจจะ
กลับพรรคเดิม พลังประชารัฐ?
ก็อาจมีแค 1-2 คนเทานั้นเทาที่ทราบ เพราะพบวาชวงหลัง
ไมคอยมารวมกิจกรรมกับทางพรรค นอกนั้นก็พรอมจะเดินหนาไป
ดวยกัน เม�อตนสัปดาหที่ผานมาเกือบทั้งหมดก็มารวมประชุมกัน
-จะมี ส.ส.ปจจุบันที่เปน ส.ส.จากพรรคอ�น ทั้งพรรคเล็ก
พรรครัฐบาล และฝายคาน อาจจะยายมาพรรคเศรษฐกิจไทย
หรือไม?
ก็มีบาง มีติดตอมา ก็จะนัดคุยกันอยู เพราะเขาอยากจะมา
อยูดวย นอกจากนี้ก็มีอดีตนักการเมืองทองถิ่น เชนระดับ อบจ.
ก็สนใจสมัครเขามารวมงานกับพรรคจํานวนมาก เพ�อตองการลง
สมัคร ส.ส.ระบบเขต
ในชวงตอจากนี้กอนจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น พรรคมีหลาย
เร�องตองเตรียมการเพราะเปนพรรคการเมืองจัดตั้งใหม เชนการ
สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบเขตและปารตี้ลิสต สวน
เร�องยุทธศาสตรพรรคและนโยบายพรรคโดยเฉพาะนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ก็มีการเตรียมความพรอมไวแลว ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น เชนมีการยุบสภา พรรคพรอม
สําหรับการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคจะเนนนโยบายเร�องการแก ไขปญหา
ปากทอง การแก ไขปญหาเศรษฐกิจใหประชาชน สวนการเมือง
พรรคจะไมทะเลาะกับใคร ไมเปนศัตรูกับพรรคการเมืองไหน โดย
จะทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาลอยางเขมขนและตรวจสอบอยาง
ละเอียดกับหลายโครงการของรัฐบาลที่ทําอยู ยืนยันไดวาพรรคไม
ไดเปนแบงกพันของใครทั้งสิ้น
“พรรคเศรษฐกิจไทยจะทําทุกอยางเพ�อใหประชาชนไดรับ
ประโยชนและยอมรับใหพรรคเศรษฐกิจไทยเปนทางเลือกที่ 3
ของพี่นองประชาชน” วิชิต แกนนําพรรคเศรษฐกิจไทยกลาวใน
ตอนทาย.
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มองเมอื
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ทท.แนะนำ�เส้นท�งท่องเที่ยว
ใกล้กรุง จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ไม่ใช่มีดี
แค่ทะเลสวย แต่ยังครบเครื่องด้วยอาหาร
การกิน กิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมหลากหลาย
เปิดโลกใหม่ของการเรียนรู้ ควบคู่
การอนุรักษ์ พบกับกิจกรรมดีๆ ตั้งแต่บัดนี้
ถึงสิ้นปี
นางสาวชมพู มฤศโชติ ผูอ้ าำ นวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำานักงานเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัด
เพชรบุรถี อื เป็นเมืองท่องเทีย่ วใกล้กรุงเทพฯ
ที่สามารถเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวก มีความหลากหลายให้
สัมผัส เช่น ธรรมชาติ หาดทราย ชายทะล
เมืองเก่า อาหาร โดยการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบุรี เน้นการท่องเทีย่ วเชิงเรียนรู้
เปิดประสบการณ์ ใหม่ไม่รู้ลืม ควบคู่กับ
การอนุรกั ษ์ และตัง้ แต่บดั นี้ ไปจนถึงปลายปี
2565 จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว อาทิ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565
พบกับกิจกรรม “ท่องเที่ยวเดือนมหามงคล
สนุกเต็มที่ดีต่อโลก” โดยความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเครือข่าย
พันธมิตร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทาง
กรุงเทพฯ-แก่งกระจาน กระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติทช่ี นื่ ชอบธรรมชาติและผจญภัย
เป็นทริปที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
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อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
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เส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุง สนุก-เรียนรู้-คู่อนุรักษ์

ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งปั่นจักรยาน
พายคายัค แคมปิง้ เดินป่าชมอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน การทำาอาหารจากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น
วันที่ 9-11 กันยายน 2565 จังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน
(TCEB) มูลนิธิหุ่นสายเสมา และชุมชน
ย่านเมืองเก่าเพชร จัดงานเปิดโลกมหกรรม
หุ่นเงานานาชาติ (Harmony World
Shadow Puppet Festival Phetchaburi)
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระนครคีรี จังหวัด
เพชรบุรี ภายในงานพบกับการสัมมนา
หุ่นเงาจากศิลปินทั่วโลก ผ่านระบบ Hybrid
ชมการแสดงหุ่นเงาโลก และการแสดง
หนังใหญ่ หนังตะลุง จากประเทศไทย
นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดพลับพลาชัย และชมผลงานภาพถ่าย
ศิลปะหุน่ จากเอเชียอาคเนย์ และการชุมนุม
ของศิลปะหุ่นเงา
ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2565
พบกับงานกินหอย ตกหมึก @ชะอำา
ประจำาปี 2565 ณ บริเวณจุดชมวิว
ชายหาดชะอำา จัดโดยเทศบาลเมืองชะอำา,
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด, ททท.
สำานักงานเพชรบุรี, สมาคมโรงแรมไทย
ภาคตะวันตก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงาน
เพชรบุรีกล่าวต่อว่า นอกจากเดินทาง
มาร่วมกิจกรรมแล้ว จังหวัดเพชรบุรี
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่
“หาดชะอำา” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติ
“หาดเจ้าสำาราญ” เป็นหาดเล็กๆ
เหมาะสำาหรับคนที่ชอบความเงียบ เพราะมี
ผู้คนไม่พลุกพล่าน และมีความสวยงาม
สำาหรับคนที่สนใจท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม พลาดไม่ได้
กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
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ก๋วยเตี๋ยวน้ำาแดงเมืองเพชร
ในโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
แหลมผักเบี้ย, “อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครคีรี” หรือ “เขาวัง” พระราชวัง
ฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระรามราชนิเวศน์
(พระราชวังบ้านปืน)
ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำาเพชรบุรี
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเพชรบุรี มีความโดดเด่น
ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ และสถานท่องเที่ยวมากมาย
ให้นักท่องเที่ยวสายถ่ายภาพได้บันทึกภาพ
สวยๆ
ส่วนคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ “อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน” มีพื้นที่กว้างใหญ่
ที่สุดของประเทศ และยังคงสภาพเป็น
ป่าดงดิบตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ อันเป็น
แหล่งดูนกและทะเลหมอกที่หาชมได้ยาก
ผูอ้ าำ นวยการ ททท.สำานักงานเพชรบุรี
กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมืองเพชรบุรียงั
ได้รบั การประกาศจากองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
อาหารในปี 2564 มีความโดดเด่นในฐานะ
ของ “เมืองสามรส” อันหมายถึงแหล่งผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดของวัตถุดิบสำาคัญ 3 อย่าง
ของไทย คือ “รสเค็ม” จากเกลือสมุทร
ในพื้นที่อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
“รสหวาน” ในฐานะแหล่งปลูกตาล ซึ่งใช้
ในการผลิตน้ำาตาลโตนดชั้นดี เป็นวัตถุดิบ
ที่ใช้ ในการประกอบอาหารคาวหวานสารพัด
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เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
และ “รสเปรี้ยว” ของมะนาวคุณภาพเยี่ยม
จังหวัดเพชรบุรียังอุดมไปด้วย
วัตถุดิบชั้นดีอื่นๆ อย่าง อาหารทะเล,
เนื้อวัวทุ่ง, ชมพู่, สับปะรด, กล้วย ฯลฯ
ผนวกเข้ากับชั้นเชิงในการปรุงอาหาร
อันประณีตของคนเมืองเพชรทีถ่ า่ ยทอด
ผ่านรุน่ สูร่ นุ่ ผ่านอาหาร 4 อย่าง ทีบ่ อกเล่า
เรื่องราวอัตลักษณ์อาหารเมืองเพชรได้เป็น
อย่างดี ได้แก่ 1.“แกงคั่วหัวตาล”
2.“ข้าวแช่เมืองเพชร” 3.“ขนมจีนทอดมัน”
และ 4.ก๋วยเตี๋ยวน้ำาแดงเมืองเพชร
นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดนำาวัตถุดบิ
ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารถิ่น
ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานมากมาย
อาทิ ยำาหัวโตนด ต้มสีนวล (ต้มข่าไก่)
หัวปลีทอด ปลาร้าทรงเครื่อง ขนมตาล
วุ้นตาลโตนด ขนมหม้อแกง ขนมทองม้วน
ฯลฯ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้จังหวัด
เพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ
“เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ ได้มี โอกาส
มาเยือนจังหวัดเพชรบุรี จะประทับใจไปกับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรูอ้ ย่างแน่นอน”

กิจกรรม “9,000 กล้า ที่ศูนย์สิรินาถ
ราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผูอ้ าำ นวยการ ททท.สำานักงานเพชรบุรกี ล่าว
ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ Facebook :
TAT Phetchaburi
ทางด้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผูอ้ าำ นวยการ ททท.
สำานักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพในการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
อย่างมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
ล่าสุด มีการจัดกิจกรรมทางด้าน

กิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวก จ.ประจวบคีรีขันธ์
การเรียนรูแ้ ละอนุรกั ษ์ขน้ึ เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทีส่ นใจเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรม “9,000 กล้า
น้อมรวมใจฟืน้ ฟูแม่นาำ้ ใส ถวายแม่ของแผ่นดิน”
จัดขึน้ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม 2565
ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี อำาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ภายใต้ โครงการ : Amazing
วิถีใหม่เที่ยวประจวบฯ ไม่ตกเทรนด์ และ
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม พ.ศ.2565
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทำา
กิจกรรม CSR เพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน
ที่ศูนย์สิรินาถราชินี ได้ ในทุกวันทำาการ
และร่วมนำากล้าไม้ท่ีได้จากโครงการไปปลูก
ตลอดริมฝั่งแม่น้ำาปราณบุรี เป็นการฟื้นฟู
ระบบนิเวศและรักษาแนวตลิ่งแม่น้ำา
ปราณบุรี ผูส้ นใจติดตามได้ทาง Facebook :
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี
ต่อด้วย “กิจกรรม SUP RUN YO
Fun’s Race 2022” ที่จะชวนทุกคนมา
GO FIT, GO FUN, GO GREEN ไปด้วยกัน
ประกอบด้วยกิจกรรมที่เหมาะกับทุกคนใน
ครอบครัว ได้แก่ SUP (พายซัพบอร์ด)

RUN (วิ่ง 5 กม. เพื่อไปปลูกต้นไม้ บริเวณ
วนอุทยานปราณบุรี) และ YO (โยคะ)
มาร่วมเป็นแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อกีฬา
สร้างความสนุก สร้างเพื่อน สร้างแรง
บันดาลใจดีๆ ไปด้วยกัน กิจกรรมจัดขึ้น
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ BELLA
COSTA – HUAHIN ติดตามข้อมูลได้ที่
Facebook : Sup Run Yo Fun Race
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “Wing 5
Adventure” ร่วมผจญภัยกับกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพิชิต
ยอดเขาล้อมหมวก 902 ฟุต สถานที่
ผจญภัยของนักลุยทั้งหลายที่ขึ้นชื่อในเรื่อง
ของความชัน ความยาก ความท้าทาย
ในการขึ้นเขา และความสวยงามของ
วิวสามอ่าวของเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งกำาหนดจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 วันที่ 2-4 กันยายน 2565 และ
ช่วงที่ 2 วันที่ 24-25 กันยายน 2565 ที่
บริเวณกองบิน 5 อ่าวมะนาว อำาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทัง้ นี้ ผูส้ นใจข่าวสารการท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าไปติดตาม
ความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook :
TAT PRACHUAP : ททท.สำานักงาน
ประจวบคีรีขันธ์.
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สรณะ รายงาน
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กิจกรรมครอบครัว
SUP RUN YO Fun’s Race 2022

20

ข้าวแช่เมืองเพชร

แกงหัวตาล อาหารถิ่นมีอัตลักษณ์ จ.เพชรบุรี

บริษทั สารสูอ นาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ยิม้ ประเสริฐ บรรณาธิการผูพ มิ พผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร 0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษทั เชอรี่ กราฟฟค 1991 จำกัด
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