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ระวังโควิดขาขึ้น

ปวยหนัก-ตายพุง

ลาม‘คนแกภูเก็ต’

‘3ป.’ลับลวงพรางเปดทางรอด!

รวมมิตรจอม็อบใหญ‘บิ๊กตู8ป’
โชคดี...ที่ตายกอน!!!

2หนา...

เที่ยวปาหนาฝน 

สวรรคคนรักธรรมชาติ

นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแกว

ชบาแกวU18พายเวียดนาม0-1

เขารอบรองชนออสเตรเลีย

พท.ลุนลม‘กม.ลูก’

ฝนกลับไปหาร100

‘อนุทิน’นําทีมประกาศยึด‘พิจิตร’

อยาต� น‘ฝดาษลิง’สธ.ยืนยันไมดุ!

ทหารยี่หอ 3 ป.อยูกับการเมืองมาจนเปนนักการเมือง

รูทันนักการเมือง จนกาวไปอยูจุดที่เขี้ยว หลายเรื่อง

มีอะไรที่คาดไมถึงเสมอ เหมือนที่ระยะหลังมักมี

คนชอบพูด ‘อยาไวใจทาง อยาวางใจ 3 ป.’ 
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‘3ป.’ลับลวงพรางเปดทางรอด!

มีอะไรที่คาดไมถึงเสมอ เหมือนที่ระยะหลังมักมี

คนชอบพูด ‘อยาไวใจทาง อยาวางใจ 3 ป.’ 

‘สูตรเลือกตั้ง’

‘3ป.’ลับลวงพรางเปดทางรอด!

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ไทยโพสต • บิ๊กเพ� อไทยยืนยัน กม.ลูกเสร็จ

ทัน 180 วัน หากไมเสร็จเปนความผิดสภา

ถูกดาไป และตองกลับไปใชแบบหาร 100 

เหน็บฝายรัฐบาล คุยเลนๆ ดีแลวอยาทําจริง 

ล่ันพรอมสูทุกรูปแบบ ดาน “นิกร” เผยไม

วาสูตรหาปารตี้ลิสตไหนผานก็ตองจบที่ศาล

รัฐธรรมนูญ 

เม� อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นาย

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย 

(พท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

(วิสามัญ) พิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก

ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ.… ใหสัมภาษณกรณี

การพิจารณาราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาววา มั่นใจ

วาจะเสร็จทันภายใน 180 วัน คงไมมีอะไรมา

ดึงไว ชาสุดวันที่ 3 ส.ค.ก็คงจะเสร็จ เพราะ

เหลืออีกแค 5-6 มาตรา ซึ่งหากไมทันภายใน

กรอบเวลา ก็จะเปนความผิดของสภา แตก็ไม

เคยเกิดขึ้น ซึ่งหากไมทันสภาก็จะตองถูกดา

ไป และก็จะกลับไปรางเดิมคือหารดวย 100

กรุงเทพฯ • ยอดปวยโควิดสถาน 

การณทรงตัว แตผูปวยหนัก เสียชีวิต 

แนวโนมยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน� อง 

กทม.ยังแชมปผูปวยสูงสุด ภูเก็ตระส่ํา 

สสจ.เผยผูสูงอายุสถานสงเคราะหคน

ชราบานภูเก็ตติดโควิด 45 ราย ขาวดี

ไมมีรายงานผูปวย 29 จังหวัด 

เม� อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 

(ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-19

ประจําวันวา พบผูปวยรายใหมทั้ง 

RT-PCR และ ATK 1,962 ราย 

สาธารณสุข • “สธ.” ย้ําต� นตัวแตอยาต� น

ตระหนก เผยโรคฝดาษลิงติดจากสัมผัสใกล

ชิด สวนใหญหายไดเองใน 4 สัปดาห  อาการ

ไมรุนแรงรักษาตามอาการ แตถาอาการ

รุนแรง มีความพรอมในการรักษา 

เม� อวันที่  30 กรกฎาคม 2565 นาย

สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย 

เปดเผยวา จากการที่กรมควบคุมโรคลงพื้น

ท่ีสอบสวนผูปวยโรคฝดาษวานร ซ่ึงเปน

ผูปวยรายที่ 2 ของประเทศไทย อาศัยใน

กรุงเทพมหานคร พบวาเปนผูปวยชายไทย 

อายุ 47 ป ประวัติมีเพศสัมพันธกับชายตาง

ชาติ โดยผูปวยเริ่มมีอาการปวดเม� อยตามตัว

ประมาณ 1 สัปดาหกอน 

พิจิตร • “อนุทิน-ศักดิ์สยาม-ประดิษฐ”  

นําทัพลุยจังหวัดพิจิตร พรอมพัฒนาทุก

มิติ จากเมืองผานเปนเมืองพัก นําการทอง

เที่ยวพัฒนาทั้งภูมิภาค ขณะที่ “ประดิษฐ” 

ยัน “ภูมิใจมา ภูมิใจไทย” ออนประชาชน

เลือกยกจังหวัด เพราะเปนพรรคที่จะเปน

แกนนําหลักในรัฐบาลแน�นอน

30 ก.ค.2565 ณ สนามกีฬากลาง

จังหวัดพิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค พรอมดวยแกนนํา

พรรค ส.ส.พรรค และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

รวมเปดตัว 3 วาที่ผูสมัคร ส.ส.จังหวัดพิจิตร 

ซึ่งประกอบดวย นายภัทรพงศ ภัทรประสิทธิ์ 

ผูสมัครเขต 1, นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ 

เขต 2 และนายศิริวัฒน ขจรประศาสน เขต 

3  ซึ่งมีประชาชนเขารวมกวา 5,000 คน

สกัดคูแขง

2หนา...

ไทยโพสต • ทีมรวมมิตร “จตุพร-นกเขา-

ไพศาล” ตั้งวงถลม “ประยุทธ” ปม “8 ป” 

จอจัดม็อบใหญวัดใจกัน วารัฐบาล ศาล

รัฐธรรมนูญ ประชาชน จะเอากฎหมายหรือ

ไสยศาสตร ท่ีจะถูกสาปแชงไปถึงลูกหลาน 

ย้ําสาเหตุวิกฤตชาติเกิดจากการทุจริต ฉอฉล 

การบิดเบือนการใชอํานาจ  ไมทําตามหมวด

พระราชปรารภ 

เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2565 

นายจตุพร พรหมพันธุ ประธานแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ  

(นปช.) และนายนิติธร ล้ําเหลือ แกนนํากลุม

ประชาชนคนไทย (ปท.) หรือทนายนกเขา 

กลาวในรายการ “Exclusive Talk” ตอน 

“ศึกใน... ศึกนอก... ในวันครบรอบ 8 ป 

ประยุทธ อยูหรือไป?” ผานเพจเฟซบุก 

“ประชาชนคนไทย (ปท.)” โดยมีนายไพศาล 

พืชมงคล อดีตกรรมการผูชวยรองนายก

รัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ) รวม

อภิปรายดวย

นายจตุพรกลาววา ตนสังหรณวา

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จะ

รอดการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ปจจัย

ภายใน-ภายนอก ศึกนอก-ศึกใน 
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2 ในประเทศ

4

(1)

ลกยุคนี้...นอกจากเป็นโลกที่แทบไม่มีหนังดีๆ 

เพลงดีๆ วรรณกรรมดีๆ ฯลฯ ให้ชื่นชม สม 

อยาก กันอีกต่อไปแล้ว ยังต้องถือเป็นโลกที่นับ

วันจะ อยู่ยาก ยิ่งเข้าไปทุกที  ไม่ว่าจะในแง่เศรษฐกิจ 

การเมือง ไปจนถึงสุขภาพ แค่เฉพาะเชื้อ โควิด ที่แพร่

ระบาดมาแล้ว 2-3 ปี ก็ยังไม่คิดจะหัวตก เหี่ยวปลาย 

แม้ตราบเท่าทุกวันนี้ จู่ๆ ก็ดันมี  ฝีดาษลิง โผล่ขึ้นมา

ซะอีกต่างหาก...

(2)

เรียกว่า...อะไรมันจะ โชคดี...ที่ตายก่อน เท่า

นี้ย่อมไม่มีอีกแล้ว!!! สำาหรับเศรษฐกิจนั้น ย่อมพอ

เป็นที่รับรู้-รับทราบ ว่ามีแต่ เดี้ยง...กับ...เดี้ยง กันไป

เป็นแถบๆ ไม่ว่าอเมริกา จีน ยุโรป ไปยันญี่ปุ่น ฯลฯ 

ส่วนไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ไม่ว่าพื้นฐาน

เศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขนาดไหน ไม่ว่าจะโชคดี โชค

ช่วย มาแล้วกี่ครั้ง กี่หน ก็ตาม แต่ถึงขั้นที่ท่านนายกฯ 

บิ๊กตู่ ท่านต้องตระเตรียม  คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อบริหารวิกฤตเศรษฐกิจ เอาไว้ก่อนล่วงหน้า ก็พอ

สะท้อนให้เห็นว่า...อะไรต่อมิอะไรมันคง ไม่ง่าย ต่อไป

อีกแล้วนับจากนี้...

(3)

และสิ่งที่กำาลังตามมาเป็นลำาดับต่อไป...คงหนีไม่

พ้นไปจาก  สงคราม นั่นแหละทั่น เพราะโดยข้อเท็จ

จริงทางประวัติศาสตร์สิ่งที่ว่านี้มันมักถูกนำามาใช้เป็น

ทางออก-ทางไป ของบางกลุ่ม บางประเทศ ที่ไม่อยาก

เห็น ความล่มสลาย ของสังคมตัวเอง อันเนื่องมาจาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือทางใดๆ ก็แล้วแต่ โอกาส

ที่จะเกิดการ ลั่นไก หรือการ จุดชนวนสงคราม จาก

สมรภูมิหนึ่งไปยังอีกสมรภูมิหนึ่ง  ภูมิภาคหนึ่งไปยัง

อีกภูมิภาคหนึ่ง หรือตลอดทั่วทุกภูมิภาค จนกลายเป็น

สงครามระดับโลก หรือ สงครามโลกครั้งที่  3 นับวัน

ยิ่งทวีความเป็นไปได้ยิ่งเข้าไปทุกที...

(4)

บรรดาทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้นี่แหละ...ที่จะ

กลายเป็น เงื่อนไข และ เหตุปัจจัย หรือทำาให้ เพราะ

สิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเป็นไป ตามกฎเหล็กแห่งธรรมชาติ 

หรือ กฎอิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท อย่างมิอาจ

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ  เพียงแต่ว่า ความเป็นไป ตาม

เงื่อนไขและเหตุปัจจัยเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็น

รูป เห็นร่าง เห็นหน้าตาได้ชัดเจน  สำาหรับผู้ที่ยังอยู่ใน 

ช่วงระยะแห่งการเปลี่ยนผ่าน การหา คำาตอบ ต่อสิ่งที่

กำาลังก่อรูป ก่อร่าง กำาลังจะอุบัติขึ้นมาในอนาคตเบื้อง

หน้า มันเลยออกไปทางคลุมๆ เครือๆ หรือไม่ก็หนักไป

ทางมุ่งที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาและต้องการ 

ของฝ่ายใด-ฝ่ายหนึ่ง กลุ่มใด-กลุ่มหนึ่ง ซะเป็นหลัก...

(5)

แน่ล่ะว่า...ต่างฝ่ายต่างมักคิดว่า ฝ่ายตัวเองน่า

จะเป็น  ฝ่ายชนะ ไปด้วยกันทั้งสิ้น หรือต่างพยายาม

ดิ้นรนเพื่อไม่ให้ต้องตกเป็น ฝ่ายแพ ้ไม่ว่าภายใต้ฉาก

สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ด้วยความพยายามมุ่งเอาแพ้-

เอาชนะกันในลักษณะเช่นนี้นี่เอง ที่ทำาให้สิ่งที่จะอุบัติ

ขึ้นมาในอนาคตเบื้องหน้า  ไม่ว่าใครแพ้-ใครชนะ จึง

เป็นสิ่งที่ไม่ถึงกับน่าปลาบปลื้ม ชื่นชม ยินดี ซักเท่า

ไหร่ หรือเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวด รวดร้าว 

ความทุกข์ระทมใจ ต่อผู้ที่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้อย่าง

เป็นเรื่อง-เป็นราว ยิ่งถ้าหากเป็นการเอาแพ้-เอาชนะ

ภายในสังคมเดียวกัน ชาติเดียวกัน แผ่นดินเดียวกัน ยิ่ง

อาจก่อให้เกิด ความทุกข์ หนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นไปใหญ่ 

เหมือนอย่างที่นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ไดนิสเซียส

แห่งฮัลลิคาร์นาซซัส (Dionysius of  Halicarnassus) 

เคยเอ่ยปากเป็นวาทะไว้เมื่อพันๆ ปีที่แล้วนั่นแหละว่า... 

“There is nothing  unhappier than a civil war, 

for the  conquered are destroy by, and the  

conquerors destroy their friends. หรือ “ไม่มีสิ่งใด

ที่จะไร้ความสุขยิ่งไปกว่าสงครามกลางเมือง  ด้วยเหตุ

ที่ผู้แพ้ต้องถูกเพื่อนทำาลาย และผู้ชนะย่อมต้องทำาลาย

เพื่อนของเขาเอง...”

(6)

ด้วยเหตุนี้...ท่ามกลาง ความเป็นไป ที่กำาลังจะ

อุบัติขึ้นมาในอนาคตอันใกล้ อันเนื่องมาจาก เพราะ

สิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเป็นไป มันจึงอาจนำามาซึ่งฉาก

สถานการณ์ที่ ไม่น่าอยู ่ไม่น่าข้องแวะ ข้องเกี่ยว ไม่

น่าร่วมสังฆกรรมใดๆ ด้วยเลยก็เป็นได้ โดยเฉพาะถ้า

ชัยชนะของคนรุ่นหนึ่ง มันดันอุบัติขึ้นมาภายใต้ความ

พ่ายแพ้ของคนอีกรุ่นหนึ่ง อันเนื่องมาจากวัย สังขาร 

หรือกาลเวลา หรือด้วยเหตุปัจจัยใดๆ ก็ตามที เพราะ

ภายใต้ มาตรฐานใหม่ๆ ที่ ความดี อาจต้องกลายเป็น 

ความชั่ว ความน่าเกลียด น่ากลัว  ความหยาบ ความ

ถ่อย ความวิปริตผิดเพี้ยน กลายเป็นสิ่งที่ได้รับการ

ยอมรับ ชื่นชม เชิดชูและบูชาแทนที่จะเป็นความสวย

สด งดงาม ความสละสวย ประณีตและละเอียดอ่อน 

อย่างที่ก่อให้เกิดการ กดไลค์-ไม่ไลค์ อยู่ในทุกวันนี้...อัน

นี้...สู้ โชคดี...ที่ตายก่อน ให้หมดเรื่อง หมดราว  น่าจะ

สบายใจกว่าเป็นไหนๆ...

โชคดี...ที่ตายก่อน!!!

โ

กอภิปรายไม่ไว้วางใจจบ 11 รัฐมนตรีรอดหมด แต่

เหมือนเป็นสารตั้งต้นไปสู่ประเด็นใหม่ โดยเฉพาะ

ควันหลงคะแนนไม่ไว้วางใจของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่หลายคนมองว่า

เป็นแผน “พี่วางยาน้อง” 

6 ส.ส.สมุทรปราการ มุ้งของบ้านใหญ่ปากน้ำา “เอ๋” ชนม์

สวัสดิ์ อัศวเหม ที่เป็นตัวแปรให้ “บิ๊กป๊อก” เสียรังวัดในเวที

ซักฟอก นอกจาก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะไม่ลง

แส้ ยังตกรางวัล สัญญาต่อหน้าธารกำานัลจะปูนบำาเหน็จเก้าอี้

รัฐมนตรีให้ 

ไม่โอบอุ้ม “บิ๊กป๊อก” แต่หันไปโอ๋ “ก๊วนเด็กดื้อ” ที่เพิ่ง

ทำาผิดมติพรรค พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์สลัดข้อครหา “ให้ท้าย-หลิ่ว

ตา” ลำาบาก  

และนั่นมันยิ่งตอกย้ำากระแสข่าวที่ว่า “บิ๊กป้อม” เบื่อ

การแก้ปัญหาห้วยหนองคลองบึง อยากจะย้ายมานั่งทำางาน

แถวคลองหลอด “เพื่อวางขุมกำาลังเตรียมการเลือกตั้งในครั้ง

หน้า”

อย่างไรก็ตาม แม้การเขย่าเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

ของ “บิ๊กป๊อก” ครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรก แต่ต้องยอมรับว่า หนนี้

เป็นการเคลื่อนไหวที่แรงที่สุดนับตั้งแต่เขย่ามา 

เคลื่อนไหวชนิดที่ว่า “บิ๊กป๊อก” ยังสัมผัสถึงแรงกดดัน

อันหนักหน่วงได้ ขณะเดียวกัน กรณีนี้ยังเป็นการโยนความ

กดดันไปให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อีกทอดหนึ่งว่า จะตอบสนอง “พี่

ใหญ่” หรือจะดื้อแพ่งอุ้ม “พี่รอง” ต่อ 

ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นปลาย

เทอมของรัฐบาล เป็นโหมดจัดทัพเตรียมการเลือกตั้ง  ในขณะ

ที่กระแสพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ดีเลย 

พูดกันตามตรง หาก 3 ป.หมายจะเดินไปด้วยกันต่อ  

และยังคงใช้พรรคพลังประชารัฐเป็น “นั่งร้าน” หลัก “บิ๊ก

ป้อม” สามารถทำาหน้าที่สอดประสานกับ ส.ส.และผู้สมัคร  

ส.ส.ได้ดีกว่า “บิ๊กป๊อก”  

ที่น่าจับตาคือ การที่ “บิ๊กป้อม” กล้าให้สัญญาใจกับ   

“ก๊วนปากน้ำา” ว่าจะยกเก้าอี้รัฐมนตรีให้ 1 ตัว มันพออนุมาน

ได้ว่า น่าจะมีการพูดคุยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) กับ  

“บิ๊กตู่” ไปบ้างแล้ว   

การปรับ ครม.จึงน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และเก้าอี้ที่น่า

สนใจที่สุดคือ “มท.1” จะมีการขยับเขยื้อนเกิดขึ้นหรือไม่  

ซึ่งไม่ว่าจะเป็น รมว.มหาดไทยคนเดิม หรือ รมว.

มหาดไทยคนใหม่ สามารถทำาให้เห็นเค้าลางทิศทางการเมือง

ไทยต่อจากนี้ ได้พอสมควร  

อย่างไรก็ดี นอกจากประเด็นปรับ ครม.ครั้งสุดท้าย  

อีกปมร้อนที่น่าสนใจคือ “กติกาการเลือกตั้ง” ที่วันนี้อยู่ใน

โหมด “อลเวง” สุดๆ ผู้มีอำานาจกลับไปกลับมาจนจับจุดไม่ได้ 

ร่างดั้งเดิม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้

สูตรหาร 100 ในการคำานวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่มาใน

วาระ 2 ผู้มีอำานาจกลับเปลี่ยนใจอยากใช้สูตรหาร 500 หลัง

ประเมินแล้วว่าหาร 100 ตัวเองไม่ได้เปรียบ  

เหมือนทุกอย่างจะนิ่ง ลงตัวที่หาร 500 แต่กลับไม่ได้

เป็นอย่างนั้น นักเลือกตั้งในองคาพยพไปนั่งดีดลูกคิดคำานวณ

พบว่า สูตรนี้นอกจากไม่ได้เปรียบ แถมยังจะเสียเปรียบ ความ

คิดที่จะกลับมาหาร 100 ตามเดิมจึงเกิดขึ้น  

ว่ากันว่า ในการประชุม ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา  

ระหว่างหารือในวงเล็ก “บิ๊กป้อม” แจ้งแกนนำาพรรคร่วม

รัฐบาลเลยว่า ต้องการเอาหาร 100 กลับมาทันที แต่แกน

นำาพรรคร่วมรัฐบาลเบรกไว้ก่อน เนื่องจากตามขั้นตอนไม่

สามารถกลับไปได้เลย เพราะโหวตหาร 500 ผ่านไปแล้ว ตอน

นี้ทำาได้เพียงปล่อยตามน้ำา ให้ไหลไปที่ กกต.และกลับมารัฐสภา 

ถึงตรงนั้นค่อยว่ากัน 

ความคิดที่จะกลับไปหาร 100 ถือว่าเรื่องใหญ่แล้ว  แต่

ในวงเล็กวันนั้นไปไกลกว่านั้นคือ “บิ๊กรัฐบาล” บางคนส่ง

สัญญาณกับแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลเลยว่า ต้องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญกลับไปบัตรเลือกตั้งใบเดียว!  

สัญญาณนี้ถือว่า สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองพอ

สมควร เพราะมันไม่ต่างอะไรกับการ “เขียนด้วยมือลบด้วย

เท้า” เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง

สองใบยังไม่ได้ใช้เลยสักครั้ง 

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนเอามากๆ 

ว่า ผู้มีอำานาจต้องการทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบใน

สนามเลือกตั้ง   

สำาหรับปฏิบัติการ “คืนชีพบัตรเลือกตั้งใบเดียว” ถูกลือ

มาสักพักใหญ่ๆ แต่หลายคนไม่เชื่อว่าผู้มีอำานาจจะกล้าลงมือ 

เพราะจะให้คำาตอบสังคมไม่ได้เลย เนื่องจากเพิ่งแก้กลับไปใช้

บัตรสองใบหมาดๆ 

กระทั่งกลิ่นมันแรงขึ้นในช่วงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจ  

หลังลูกพรรคพลังประชารัฐได้รับรหัสลับ “กลับสู่จุดเริ่ม

ต้น” จากระดับหัวในพรรค  

และมันชัดแจ้งแดงแจ๋ก่อนลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ไม่กี่ชั่วโมง เมื่อ “บิ๊กป้อม” แจ้งกับ ส.ส.ว่าจะมีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญอีกครั้ง  

ที่มาของปฏิบัติการนี้ สืบเนื่องจากกูรูข้างตัว “บิ๊ก

ป้อม” ไปนั่งคำานวณสูตรทุกสูตร ไม่ว่าจะเป็นบัตรสองใบ 

หาร 100 หาร 500 ตลอดจนบัตรใบเดียว แล้วพบว่า บัตรใบ

เดียวเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด  

โดย “โจทย์” ของการค้นคว้าคือ ทำาอย่างไรไม่ให้พรรค

เพื่อไทยแลนด์สไลด์ หรือทำาอย่างไรไม่ให้พรรคเพื่อไทยกับ

พรรคก้าวไกลมีเสียงในมือเกิน 250 เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ 

เพียงแต่สูตรนี้ถูกทักท้วงกันค่อนข้างมาก ไม่เพียงพรรค

ร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนาที่ไม่

เห็นด้วย แต่ลูกพรรคพลังประชารัฐเองยังผวา 

บัตรเลือกตั้งใบเดียวอาจจะเหมาะกับการเลือกตั้งครั้ง

ก่อน แต่ไม่เหมาะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่กระแสเบื่อ “บิ๊ก

ตู่” กับไม่เอา “พลังประชารัฐ” รุนแรงมาก  

ส.ส.ภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางบางส่วน ซึ่งเป็น

พื้นที่สีแดงกังวลในเรื่องนี้กันมาก เพราะเห็นว่าการใช้บัตร

ใบเดียวทำาให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ต่อสู้กับ

ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยลำาบาก ส่วนการใช้บัตรสองใบยัง

เป็น “ทางรอด” ได้บ้าง 

ผู้สมัคร ส.ส.ที่มีความนิยมส่วนตัวยังสามารถขอ

ประชาชนให้กาเลือก “ผู้สมัคร” แม้จะไม่ชอบพรรคที่สังกัด

ก็ตาม เพราะยังมีอีกใบให้ประชาชนเลือกพรรคที่ชอบได้ 

แต่ถ้าเป็นบัตรใบเดียว กระแสของ “บิ๊กตู่” และ “พลัง

ประชารัฐ” ที่ไม่ดี จะทำาให้ตัวผู้สมัคร ส.ส.ถูกดึงร่วงไปด้วย  

และบัตรใบเดียวมันเอื้อแค่เพียงพื้นที่ภาคใต้ที่พรรคพลัง

ประชารัฐและกระแสลุงยังพอหลงเหลือเท่านั้น 

เหตุนี้จึงทำาให้เสียงโอดโอยของ ส.ส.ทั้งจากพรรคพลัง

ประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลดังระงมตั้งแต่มีข่าวคืนชีพบัตร

ใบเดียว 

แต่เสียงสะท้อนเหล่านี้คงยากจะคะคานการตัดสินใจ

ของผู้มีอำานาจได้ หากผู้มีอำานาจดีดลูกคิดแล้วทุบโต๊ะว่า “เอา” 

เพราะต้องไม่ลืมว่า แม้ปัจจุบันจะมีสถานะเป็นพรรค

ร่วมรัฐบาล แต่ในสนามเลือกตั้งทุกคนคือ “คู่แข่ง” กันหมด  

หลายพรรคสามารถย้ายขั้วเปลี่ยนข้างได้ตามแต่สถานการณ์ 

ไม่ได้มีข้อจำากัดเหมือนผู้มีอำานาจ  

ฉะนั้น ผู้มีอำานาจไม่ได้สนพรรคอื่นมากกว่าตัวเอง 

“ธง” คือ ทำาอย่างไรให้อีกฝั่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ปัญหา

ของพรรคอื่นไปแก้กันเอง 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องบัตรใบเดียวหลายคนยังแอบระแวง

อยู่เหมือนกันว่า จะเป็นแผน “ลับ ลวง พราง” ของ 3 ป.หรือ

ไม่ เพราะหลายครั้งที่มักเดินแผนเหนือเมฆ “จริงคือลวง ลวง

คือจริง” สับขาหลอกมาไม่รู้เท่าไหร่ 

บางอย่างกว่าคนอื่นจะถึง “บางอ้อ” ก็แก้เกมไม่ทันแล้ว  

ทหารยี่ห้อ 3 ป.อยู่กับการเมืองมาจนเป็นนักการเมือง  

รู้ทันนักการเมือง จนก้าวไปอยู่จุดที่เขี้ยว  

หลายเรื่องมีอะไรที่คาดไม่ถึงเสมอ เหมือนที่ระยะหลัง

มักมีคนชอบพูด “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ 3 ป.”. 

ปักธง ‘สกัดขั้วตรงข้าม’ 

พา ‘สูตรเลือกตั้ง’ อลเวง   

บัตรเลือกตั้งใบเดียวอาจจะเหมาะกับการ

เลือกตั้งครั้งก่อน แต่ไม่เหมาะกับการ

เลือกตั้งครั้งนี้ ที่กระแสเบื่อ “บิ๊กตู่” กับ

ไม่เอา “พลังประชารัฐ” รุนแรงมาก  

ศึ



 ระธานวิปรัฐบาล นิโรธ สุนทรเลขา ยืนยันเดินหนา

กฎหมายลูก หลัง กมธ.เลือกสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีราย

ช� อหารดวย 500 พรอมยืนยันการันตีความเคล� อนไหว

ทางการเมืองแบบกลับไปกลับมาชวงสัปดาหที่แลววา “ลูกพี่ปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม

เกี่ยวของ หรือมีใบสั่ง เพราะเร� องดัง

กลาวไมไดเปนหนาที่ของพรรคการเมือง

ที่จะมาชี้นํา หรือออกคําสั่ง อีกทั้งยัง

วิเคราะหเสร็จสรรพ วาขาวที่ออกมา

เปนการดอยคา พปชร.จากผูไมหวังดี 

สวนประเด็นบัตรใบเดียว  ยอมรับวา

มีการพูดคุยกันในพรรค แตเปนเพียง

การเปรียบเทียบกับการใชบัตรสองใบวา

แบบไหนดีกวากัน แตถึงที่สุดจะเห็นวา

บัตรใบเดียวดีกวา ก็ยากที่จะใชแนวทาง

นี้เพราะตองแกรัฐธรรมนูญใหม ขั้นตอนยุงยาก จึงสรุปจบทายวา 

ทุกอยางเดินหนาไปตามที่รัฐสภาเห็นชอบ จากนั้นก็จะสงใหคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพ� อสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วา

จะเห็นดวยหรือไม กอนสงกลับมา • 

แมตอนนี้สัญญาณจาก “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี จะยังไมชัดในเร� องการปรับ ครม. แตองคประกอบ

ทางการเมืองดูเหมือนจะเรงเราใหเขยาเกาอี้ รมต.กันอีกรอบกอนเขา

สูโหมดเลือกตั้ง โดยเฉพาะปรากฏการณของ “กลุมปากน้ํา” 

ที่ถูกโปรยยาหอมจาก “หัวหนาปอม” 

วาจะไดรับเกาอี้เสนาบดีในรอบที่จะถึง  

เพราะมี ส.ส.ในมือถึง 6 คน คือ 

นายอัครวัฒน อัศวเหม, นายยง

ยุทธ สุวรรณบุตร, นายฐาปกรณ กุล

เจริญ, น.ส.ภริม พูลเจริญ, นายกรุง

ศรีวิไล สุทินเผือก  และนายตอศักดิ์ 

อัศวเหม แถมพื้นที่สมุทรปราการ กลุม

สมุทรปราการกาวหนาของ “เอ ชนม

สวัสดิ์” คุมเบ็ดเสร็จ แน�นอนวาคะแนน

กอนใหญที่นี่ตองถูกเกี่ยวเอาไวไมให

หลุดมือ แตก็ตองเจอคําถามจากมุงอ� นๆ 

ในพรรคอีกมากมาย ในเร� องของความ

สมเหตุสมผล และความเปนธรรม แคโพสตเฟซบุกของ “มาดาม

เดียร” วทันยา วงษ โอภาสี  ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่เคยนําทีม ส.ส.กลุม

ดาวฤกษ โหวตสวน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการ

อภิปรายไมไววางใจครั้งกอน ออกมาชี้วาพฤติกรรมเหมือนกันแต

ปฏิบัติตางกัน อานแลวคงตีความเปนอ� นไปไมได นอกจากวาผูใหญ

ควรมีใจเปนธรรม •

เกิดอะไรขึ้นในพรรคเพ� อชาติ หลังออกแถลงการณบีบให 

ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ หัวหนาพรรค และ ส.ส.อุตรดิตถ ออกจาก

พรรค โดยแถลงการณระบุวา นายศรัณวุฒิเปนอุปสรรคตอการ

ทํางาน และจงใจสรางความเสียหาย

ตอพรรคอยางรายแรง เชน การไม

ปฏิบัติหนาที่ ไมยอมลงนามในเอกสาร

ตางๆ ที่เปนหนาที่และความรับผิดชอบ

ของหัวหนา ฯ อีกทั้งไมรวมประชุม

พรรค ยิ่งไปกวานั้นยังใหสัมภาษณส� อ

ดอยคาพรรควาถูกครอบงํา เปรียบเปรย

พรรคเพ� อชาติเปน “วัดราง” ที่เต็มไป

ดวย “สัมภเวสี” แสดงออกใหเห็นถึง

ความไมเช� อมั่นศรัทธาตอพรรค จาก

นั้นกรรมการบริหารพรรคไดแสดง

เจตนารมณลาออกจากตําแหน�ง เพ� อ

ใหมีการปรับปรุงโครงสรางของพรรค และการเปลี่ยนหัวหนาพรรค

คนใหมมาทําหนาที่แทน สวนเบื้องหนาเบื้องหลังการลาออก และ

เสนทางของ ส.ส.เครางามจะไปทางไหน อานไดในคอลัมนกรอง

สถานการณในเลมนี้ •

บุญสิงห วรินทรรักษ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ออกมา

ประกาศให ส.ส.ของพรรค จํานวน 3 ราย ไดแก นายณัฏฐพล จรัส

รพีพงษ ส.ส.สุรินทร, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน ส.ส.อุบลราชธานี และ

นายธนัสถ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก ที่ฝาฝน

มติพรรคในการลงมติไววางใจ นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 11 คน 

ชี้แจงเหตุผลภายในวันจันทรที่ 1 ส.ค.

65 หลังจากไดรับคําชี้แจงแลวจะสรุป

เสนอกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว เพ� อ

กําหนดบทลงโทษไมใหเปนเยี่ยงอยาง

ตอไป ขณะที่ “พรรครวมแผนดิน” ที่

มี “บิ๊กนอย” พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา เปนแกนนํามีกําหนดการเปด

ตัวที่ รร.รามาการเดนสวันจันทรนี้ ลา

สุดเพจเฟซบุกของ “บิ๊กนอย” ปฏิเสธ

ทาบทาม ส.ส.กลุม 16 เขารวมพรรค พรอมอวยไสแตก “อานอย” ทํา 

การเมืองสรางสรรค หลายครั้งมีผูกลาวหาใสรายก็ไมเคยใหลงแกขาวใดๆ •
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3ในประเทศ

นิโรธ สุนทรเลขา 

วทันยา วงษ โอภาสี

รองนายกรัฐมนตรี ก็จะมาจากทหาร  “บิ๊กเนม” 

เตรียมทหารรุน 20 ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งยังมี

อิทธิพลพอสมควรในการจัด ขุมกําลัง ตอเน� องมา

ในชวง 5 ปหลัง ประกอบกับ พล.อ.วรเกียรติ ปลัด

กระทรวงกลาโหม และ พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย 

ผูบัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ยังอยูในตําแหน�งในปนี้

ในการชวยผลักดัน แตทั้งคูก็จะเกษียณอายุราชการใน

เดือนกันยายนนี้ ซึ่ง ตท.20 ชุดนี้จะเปนคล� นลูกสุดทาย

ที่มีอํานาจในกองทัพ ซึ่งเปนชวงคาบเกี่ยวกับ ตท.21 

ที่ยังมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหาร

สูงสุด (ผบ.ทสส.) ซึ่งเหลืออายุราชการถึงป 2566 และ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ 

(ผบ.ทอ.) จะเกษียณในปนี้ ในการหนุนผูที่ตนเองเสนอ

ใหไปตลอดรอดฝง จึงคาดวาปลัดกระทรวงกลาโหม, 

ผบ.ทร., ผบ.ทอ.คนใหมจะเปนไปตามที่เสนอขึ้นไป ไม

น�าจะพลิก •

แตอยางวา โผทหาร เปนหนังชีวิต วันนี้ทะเล

อาจจะดูราบเรียบ ฟาไมมีเมฆหมอก แตเร� องไมคาดฝน

อาจเกิดขึ้นไดเสมอในชวงสถานการณแปรผัน สําหรับ

เวลานี้ช� อของ บิ๊กหนุม-พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม ครองอัตราพลเอกพิเศษ 

อาวุโสสูงสุดจอขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหม แมจะอาวุโส

รุนนอย แตก็อยูในทําเนียบแคนดิเดตเพียงคนเดียว

ที่จอขึ้นตําแหน�ง สวนกองทัพเรือ ช� อของ บิ๊กจอรช-

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย ผช.ผบ.ทร. ซึ่ง “บิ๊ก

เฒา” ไปดึงกลับมาจากกองทัพไทยเม� อโยกยาย

กลางป ก็คาดวาจะ ลอยลํา นั่งคุมทัพน้ําไดคอนขาง

แน�นอน  ยกเวนจะถูกนํา “จุดออน” ในเร� องของ

การไดรับสถานะหนาที่บางอยาง หรืออาจไมไดเปน

คุณสมบัติที่มีการบังคับไวในกฎระเบียบตายตัว ขณะที่ 

ทอ.แมจะมีแคนดิเดตหลายคน แต บิ๊กตน-พล.อ.อ.คง

ศักดิ์ จันทรโสภา ผูบัญชาการหน�วยบัญชาการควบคุม

ปฏิบัติการทางอากาศ (ผบ.คปอ.) ที่ถูกยกองคกรใหมี

ฐานะใหญเบิ้มเทา 5 เสืออากาศ น�าจะเปนตัวเลือก

เดียวในใจ “บิ๊กปอง” แมจะมีแคนดิเดตนอกไลน

ตําแหน�งหลักขามหัวนั่งคุมทัพฟาใหเซอรไพรส •

แตกองทัพบก (ทบ.) มีสมการทางอํานาจที่ซับ

ซอน ในรอบนี้คาดวาน�าจะมีการเปลี่ยน ผบ.หน�วย

คุมกําลัง ในกองทัพภาคที่ 1 เกือบทุกกองพล การ

ขึ้นมาแบบตีคูของ  ตท.27-28 โดยมี “แบ็กอัป” ทรง

พลังทั้งคู คงทําให บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกว

แท ผบ.ทบ.คงปวดหัวอยูไมนอย ในการเขยาโผให

ลงตัวตามความตองการของแตละคน และในรอบนี้

อาจจะเริ่มเห็นบทบาทการกาวขึ้นมาของ  

ตท.30 ในระดับผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา 

พุงเปาวางทายาท กระชับสายการบังคับบัญชาใหเขม

แข็ง-เบ็ดเสร็จ  กอนที่จะถูกรุกหนักในหมากกระดาน

ตอไป •

ว็บไซตราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เร� อง พระราชทานยศ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ความวา มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานยศ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหแกขาราชการตํารวจที่มีความ

รูความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหนาที่

ดวยความอุตสาหะตลอดมาจํานวน 19,261 ราย 

อาทิ  วาที่ ร.ต.ท.สุรฤทธิ์ พลังฤทธิ์ เปน ร.ต.ท.ตั้งแต

วันที่ 1  พ.ย.2561, วาที่ ร.ต.อ.เดช ขุนบุรุษ เปน 

ร.ต.อ.ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.2562, วาที่ ร.ต.ต.เกียรติ 

ศักดิ์โสภา เปน ร.ต.ต.ตั้งแตวันที่ 31 มี.ค.2563, วาที่ 

ร.ต.ต.เจตนิพิฐ ถนนทอง  เปน ร.ต.ต.ตั้งแตวันที่ 

10 เ.ม.ย.2563, วาที่ ร.ต.ต.ณัฐชนน บุญเจริญ เปน 

ร.ต.ต.ตั้งแตวันที่ 10 เม.ย.2563, วาที่  ร.ต.ต.พีรวัส 

สองจันทร เปน ร.ต.ต.ตั้งแตวันที่ 10 เม.ย.2563, 

วาที่ ร.ต.ต.พีรสรณ สะเริญรัมย เปน ร.ต.ต.ตั้งแต

วันที่ 10 เม.ย.2563, วาที่ ร.ต.ต.สุรยุทธ หลวงพิทักษ 

เปน ร.ต.ต.ตั้งแตวันที่ 10 เม.ย.2563, วาที่ ร.ต.ต.หญิง  

ปาลินรดา รอดบางยาง เปน ร.ต.ต.หญิง ตั้งแตวัน

ที่ 16 เม.ย.2563 และวาที่ ร.ต.ต.ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ 

เปน ร.ต.ต. เปนตน ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี •

ตองเรียกวา สูสี ดูดี๊ แบบที่ยังไมมีใครกลา

ฟนธงวาสุดทายแลว ศึกชิงเกาอี้ ผูนําสีกาก ีแทน 

ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.)  ใครจะเขาวินระหวาง 

บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. 

(นรต.38) เกษียณป 2566 กับ บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย 

อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. (นรต.40) เกษียณป 2567 

หรือจะมีตาอยูอยาง บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาท

ทองโอสถ จเรตํารวจแหงชาติ เกษียณป 2566  

ผบ.ตร.ในดวงใจ ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร มาปาดหนาควาพุงปลาไปกิน เพราะ

ทุกอยางเกิดขึ้นไดเสมอใน ยุทธจักรโลเงิน ตราบใดที่

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ หรือ ก.ต.ช.ยัง

ไมตีตราประทับ ลวนเกิดไดหมด แตถาวัดกระแส ณ 

ชั่วโมงนี้ ก็ตองบอก บิ๊กเดน เหล� อมกวานิดๆ มี บิ๊กรอย 

หายใจรดตนคอ สวน บิ๊กหิน น�าจะตองรอเก็บตกหาก

เกิดรายการพลาดพลั้ง ซึ่งทุกอยางจะชัดเจนหลังผาน 

15 ส.ค.ไปแลว •

ขจัดปลาเน�าออกจากของอีกล็อตใหญๆ วง

ประชุมคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ที่

มี พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งมี

คณะกรรมการ ก.ตร., ผูบังคับบัญชาระดับสูงของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ 

ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร.รองทุกข และ

คณะอนุกรรมการ  ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล

เขารวมประชุมนั้น คณะอนุกรรมการขาราชการ

ตํารวจดานวินัย อุทธรณ รองทุกข  และบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ไดรายงานขอมูลการกระทําผิด

วินัยรายแรงของขาราชการตํารวจ เดือน ก.ค.65 มี

ขาราชการตํารวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จํานวน 20 นาย 

ซึ่งเปนการไลออกจากราชการ จํานวน 19 นาย 

และปลดออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ 

ตั้งแตเดือน ม.ค.-ก.ค.65 มีขาราชการตํารวจถูก

ลงโทษทั้งสิ้น จํานวน 165 นาย เปนการไลออก

จากราชการ จํานวน 133 นาย และปลดออกจาก

ราชการ จํานวน 32 นาย •

เหน� อยใจแทน บิ๊กโจก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. บอกผานส� อกันจนปากเปยก

ปากแฉะ ก็ยังมีผูหลงตกเปนเหย� อมิจฉาชีพ ที่อางช� อ 

บิ๊กโจก ออกหากินอีก ลาสุดรายที่ 6 พื้นที่ จ.เลย 

ผูเสียหาย 2 ราย ไดนําที่ดินไปขายฝากกับขบวนการ

ปลอยเงินกูนอกระบบ จนถูกยึดทรัพยสินหรือที่ดิน

ไป จึงประสงคจะขอความชวยเหลือจาก พล.ต.ท.สุร

เชษฐ ขณะนั้นมีคนแนะนําใหทราบวา นางสุภัทรา อายุ 

40 ปี ชาว จ.เลย สามารถพาไปพบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ

ได ผูเสียหายจึงติดตอพูดคุย กอนจะถูกเรียกเงินคา

ดําเนินการหลายครั้งมูลคากวา 1 ลานบาท ซึ่งกวาจะ

รูตัววาถูกหลอกก็สูญเงินไปแลว จากนั้นมาแจงตํารวจ 

สภ.ปากชม กระทั่งจับกุมผูตองหามาได โดย บิ๊กโจก 

ยืนยันอีกครั้ง “กระผมไมมีนโยบายในการแสวงหาผล

ประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายดวยวิธี” หากมีใคร

อางช� อมาหลอกลวงก็ขอใหติดตอมาโดยตรง จะดําเนิน

การจับกุมใหหมด เพราะขนาดเพ� อนรวมรุนก็ไมละเวน

มาแลว •

ประชุมสภากลาโหม เม� อวันพุธที่ผานมา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ยังไมไดคุยเร� อง “โผทหาร” นอกรอบ 

แตกระทรวงกลาโหมไดประสานเหลาทัพกอนหนานี้ 

ในการสงบัญชีรายช� อนายทหารรอบแรกไปที่กลาโหม

ในสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม รวบรวมสําเนารอบ

แรกผาน พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท ปลัดกระทรวง

กลาโหม และ พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม 

สวนการหารือในคณะกรรมการปรับยายทหารชั้น

นายพลฯ ตามขั้นตอนกฎหมาย เบื้องตนนัดหมายวัน

ที่ 10  ส.ค.นี้ และเม� อดูภาพรวมแคนดิเดตที่เปน “ตัว

เต็ง” น�าจะไมพลาดการขึ้นสูระดับ ท็อปไฟว แตราย

ละเอียดการจัดทัพภายในน�าจะเกิดแรงกระเพ� อมอยู

ไมนอย ยิ่งบวกรวมกับการโยกยายขาราชการล็อต

ใหญทุกสีในชวงตอจากนี้ ไปถึงปลายเดือนกันยายน

ของ รัฐบาลประยุทธ กอนเขาสูการเลือกตั้งในป

หนา การเลือกใครมากุมบังเหียนหน�วยงานยอมตอง

ประณีต และเปนหลักประกันวาไววางใจได โดยเฉพาะ

ในกองทัพบางตําแหน�งบางหน�วย ที่นายกฯ และ รมว.

กลาโหม อาจจะมีการพิจารณาเปนพิเศษ และอาจตอง

มีการ “ลวง” กันบาง •

แตความหางของรุนระหวาง 3 ป. กับทหาร

รุนนองที่เปนผูบังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพ อาจ

ทําใหนายกฯ มีขอมูลไมพอในการที่จะไป “แตะ” ใคร 

หรือตําแหน�งใดไดมาก ฐานขอมูลของนายกฯ หรือ

แมกระทั่ง “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล

ศรัณยวุฒิ   ศรัณยเกตุ

บุญสิงห วรินทรรักษ

พล.ร.อ.เชิงชาย 

ชมเชิงแพทย

เ

ป

พล.อ.สนิธชนก 

สังขจันทร

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร

ไลออกตํารวจ
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4 บทความ-ต่างประเทศ

นก่อนผมนั่งอ่านข่าว แล้วเจอเรื่องหนึ่งทำาให้ผมต้องหยุด

ชะงัก ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ทำาให้ผมตกใจมากนัก หรือ

เป็นเรื่องทำาให้ โลกหยุดหมุนได้ แต่แฟนคอลัมน์เคยเป็น

เหมือนผมไหมครับ? บางครั้งมันจะมีบางเรื่องทำาให้เราต้อง

หยุดชะงัก แล้วพูดกับตัวเองว่า “เออว่ะ”

เรื่องที่ทำาให้ผมต้องหยุดชะงักมาจากการพาดหัวข่าวของ CNN 

เรื่องการผ่านรัฐธรรมนูญใหม่ในประเทศ Tunisia ช่วงกลางสัปดาห์ที่

ผ่านมาครับ CNN พาดหัวข่าว “The last ‘Arab Spring’ democracy 

is dangling by a thread”

เลยทำาให้ผมเกิดข้อสงสัยว่า คลื่นการเปลี่ยนแปลง คลื่นการ

เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศเผด็จการในซีกตะวันออกกลาง 

และแอฟริกาเหนือในหลายประเทศ ที่เรียกว่า Arab Spring เมื่อ 11 

ปีที่แล้ว ตอนนี้ถึงไหนกันบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลงจริงมากน้อย

แค่ไหน ถ้าดูจากการพาดหัวข่าวของ CNN ดูเหมือน Tunisia คงเป็น

ความหวังสุดท้าย ในบรรดาประเทศที่เจอคลื่น Arab Spring

หลังการโหวตรับรัฐธรรมนูญใหม่ กลิ่นอายของ Arab Spring 

ก็คงจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ และเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำา

เท่านั้นครับ ก็ถือว่าเป็นการจบ Arab Spring ในประเทศเริ่มต้นก็

แล้วกัน

คลื่นยักษ์ความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Arab Spring นั้น เกิด

ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 2010 ในเมือง Sidi Bouzid ซึ่งอยู่

ภาคกลางของประเทศ Tunisia การริเริ่ม Arab Spring ไม่ได้มาจาก

กลุ่มนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย หรือจากนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้าน

เผด็จการ Arab Spring ริเริ่มจากการประท้วงของนาย Mohamed 

Bouazizi

Bouazizi เป็นคนธรรมดาคนนึง ขายผักผลไม้จากแผงลอยของ

ตัวเอง ปัญหาที่เขาเจอเป็นประจำา คือการรีดไถจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ไม่ว่าจะเป็นตำารวจท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เขต เทศกิจของเขา ทุกระดับ

และทุกคน มีการรีดไถตลอดเวลา ซึ่งถ้าไม่จ่าย สินค้าเขาจะถูกยึด จึง

ต้องจ่ายตลอด จนมีอยู่วันหนึ่งเขาเบื่อเต็มทนกับการจ่ายซ้ำาซาก และ

ไม่มีวันจบ เลยตัดสินใจไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำานักงาน

เขต แต่ปรากฏว่าหน่วยงานรัฐเพิกเฉย และไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าง

เป็นทางการ มีแต่ถูกกลั่นแกล้งเพิ่มมากขึ้นจากผู้รีดไถ

Bouazizi ทั้งรู้สึกโกรธแค้นและไร้ความหวัง จนเลือกราดน้ำามัน

เผาตัวเองหน้าสำานักงานเขต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2010 และถือว่า

เป็นการจุดชนวนให้คน Tunisia ออกมาเรียกร้องความยุติธรรม เรียกร้อง

ประชาธิปไตย และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

ประธานาธิบดีในยุคนั้น ชื่อ Zine al-Abidine Ben Ali ในขณะนั้น

อยู่ในตำาแหน่งมา 24 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ว่า คงไม่ผิดถ้าเรียก

เขาว่า เผด็จการ หลังจาก Bouazizi เผาตัวเอง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้

ประชาชนออกมาประท้วงเป็นจำานวนเยอะ ทาง Ben Ali สั่งการระงับการ

ชุมนุมด้วยอาวุธและกำาลัง ทำาให้เกิดผู้เสียชีวิตฝ่ายผู้ชุมนุมเกือบ 50 ราย

สิ่งที่ผู้ชุมนุมออกมาประท้วงกัน คือความไม่พอใจเรื่องการบริหาร

ประเทศ สถานการณ์ความยากจน ปัญหาการว่างงาน และสิ่งสำาคัญสุด

คือ ความเป็นเผด็จการ (แท้จริง) ของประธานาธิบดี หลังเกิดการเสียชีวิต

ของผู้ชุมนุม สื่อโลกหันมาสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ จนในที่สุด 

Ben Ali ต้องออกมาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตของผู้ชุมนุม 

และสัญญาว่าจะสร้างงานใหม่ จะควบคุมราคาอาหารและพืชผัก และ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น 

แต่ในที่สุด วันที่ 14 มกราคม 2011 มีการยุบสภา และ Ben Ali ต้องหนี

ออกจากประเทศไปอยู่ซาอุดีอาระเบีย

การชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในประเทศ Tunisia 

มีชื่อว่า Jasmine Revolution ซึ่งทำาให้ผมสงสัยว่า ทำาไมต้องเป็น Jasmine 

Revolution?

ทฤษฎีหนึ่งคือ ปีที่ Ben Ali เองยึดอำานาจ (ปี 1987) เขาเองตั้ง

ชื่อการยึดอำานาจว่า Jasmine Revolution อีกทฤษฎีหนึ่งคือ Jasmine 

(หรือดอกมะลิ) เป็นดอกไม้ประจำาชาติ Tunisia ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งคือ 

Bouazizi ที่ในข่าวบอกว่าเป็นคนขายผักผลไม้ มีบางคนบอกว่าเขาขาย

ดอก Jasmine ด้วยครับ

หลังเหตุการณ์ในประเทศ Tunisia นำาความเปลี่ยนแปลงได้ ประ

เทศอื่นๆ ในภูมิภาคมีแรงบันดาลใจออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเช่น

เดียวกัน เริ่มจากประเทศ Egypt วันที่ 25 มกราคม (10 วันหลัง Ben Ali 

หนีไปซาอุฯ) จากการชุมนุมและประท้วง ในที่สุดประธานาธิบดี Hosni 

Mubarak ที่อยู่ในตำาแหน่งมาเป็นเวลา 30 ปี ต้องลาออกและคืนอำานาจ

ให้กับประชาชน

ประเทศถัดมาคือประเทศ Yemen ที่มีผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องการ

เปลี่ยนแปลง ประธานาธิบดี ณ ขณะนั้น Ali Abdullah Saleh ไม่ได้ถูก

ขับไล่ออกจากตำาแหน่ง แต่หลังจากมีการเจรจาระหว่างฝ่ายสนับสนุนกับ

ฝ่ายตรงข้ามประธานาธิบดี มีการตกลงให้ยกอำานาจการบริหารประเทศ

ให้กับรองประธานาธิบดี Abd Rabbuh Mansur Hadi แต่ในที่สุด รัฐบาล

ของ Hadi ไม่สามารถนำาความสงบและความมั่นคงให้กับประเทศได้ 

เพราะเกิดสงครามกลางเมืองที่ยังประสบอยู่จนถึงบัดนี้

ประเทศต่อมาคือประเทศ Bahrain คน Bahrain ที่ดูประเทศ 

Tunisia Egypt และ Yemen เป็นตัวอย่าง เหมือนมีความหวัง ว่าจะออก

มาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนประเทศอื่นๆ แต่ในที่สุด การ

ชุมนุมในประเทศ Bahrain ได้ถูกระงับจากกองกำาลัง Gulf Cooperation 

Council ที่มีทหาร 1,000 นายจากซาอุฯ และมีตำารวจอีก 500 นายจาก 

UAE เลยทำาให้การชุมนุมยุติภายในหนึ่งเดือนเต็มครับ

ประเทศถัดมาคือ Libya ที่มีผู้นำาชื่อ Muammar al-Qaddafi เมื่อ

มีผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง ทาง Qaddafi ใช้กำาลังปราบ

ปรามทันที ซึ่งเกิดกองกบฏต่อสู้เคียงข้างประชาชน ทำาให้ NATO ต้อง

เข้ามาก้าวก่ายและสู้รบกับกองกำาลังของ Qaddafi จนในที่สุด Qaddafi 

ต้องหลบหนีออกจากเมืองหลวง และถูกสังหารในเมือง Sirte เดือน

ตุลาคม ปี 2011

ประเทศสุดท้ายคือ ประเทศ Syria ที่ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้อง

ให้ประธานาธิบดี Bashar al-Assad ลาออกจากตำาแหน่ง แต่จนถึง

บัดนี้ Assad ยังอยู่ในตำาแหน่ง และประเทศ Syria ยังประสบปัญหา

สงครามกลางเมืองอยู่ครับ ในกรณีของ Syria ที่ Assad ยังอยู่ใน

ตำาแหน่งได้ไม่ใช่เพราะความเข้มแข็งของตัวเขาเองภายในประเทศ 

แต่เป็นเพราะการเมืองระดับโลกไม่ลงเอย และประเทศมหาอำานาจ

แบ่งข้าง ไม่เหมือนกรณีของ Libya

ประเทศอื่นๆ ที่รับผลกระทบจาก Arab Spring ต่อมาคือ 

Morocco, Iraq, Algeria, Lebanon, Jordan, Kuwait, Oman, Sudan, 

Djibouti, Mauritania, Palestine, Saudi Arabia และ Western Sahara

ถ้าจะถามว่า Arab Spring ได้นำาความเปล่ียนแปลงต่อประเทศ

เหล่าน้ีหรือไม่ มันพูดยากครับ ถ้าวัตถุประสงค์คือเอาเผด็จการเก่าออก

ไป ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จ แต่ในการท่ีเอาเผด็จการเก่าออกไปมันนำา

สู่ความไม่ม่ันคงของประเทศ มันนำาสู่สงครามกลางเมือง ท่ียังเป็นปัญหา

อยู่จนถึงบัดน้ี และส่ิงสำาคัญท่ีสุด มันสร้างเผด็จการใหม่ข้ึนแทน

มันคงไม่แฟร์ถ้าบอกว่า Arab Spring ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

เพราะมันสร้างความหวังให้กับคนในประเทศ ที่เหมือนไร้ความหวัง 

แต่ในขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เรียกร้องไปดูเหมือนกลับมา

เหมือนเดิม แต่ในรูปแบบใหม่

วันเวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ว่า Arab Spring ประสบความสำาเร็จ

หรือไม่ รู้อย่างเดียวว่า Tunisia ที่เป็นประเทศเริ่มต้น Arab Spring 

ดูเหมือนเป็นความหวังสุดท้ายที่ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ แต่ถ้า

รัฐธรรมนูญใหม่ของเขาผ่าน เจตนารมณ์ของ Jasmine Revolution 

กับ Arab Spring จะเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้นครับ.

ารางเวลาเดินเรือที่ติดไว้หน้าห้องพักของลูกเรือระบุว่าเรือ

โดยสาร GM II จะถึงท่าเมืองมาเนาส์ 6 โมงเย็นของวันเสาร์ 

หลายคนทราบว่าเรือทำาเวลาได้เร็วกว่ากำาหนด โดยเฉพาะ

คนท้องถิ่นที่เคยโดยสารเรือเส้นทางนี้มาแล้ว

เด็กวัยรุ่นกลุ่มที่ดื่มกับผมเมื่อคืนบอกว่าน่าจะถึงมาเนาส์ตอน

เที่ยงๆ คุณน้าบุรุษพยาบาลประจำาเรือให้ผมดูโทรศัพท์มือถือของแก

ซึ่งใช้ระบบสัญญาณผ่านดาวเทียมแจ้งพิกัดตำาแหน่งเรืออยู่ตลอดเวลา 

จึงได้รู้ว่าเหลืออีก 30 กิโลเมตรเท่านั้น

นับจาก 10 โมงตอนนี้ คำานวณแล้วเรือน่าจะเข้าเทียบจอดที่

ท่าเมืองมาเนาส์ราวๆ 11 โมงครึ่ง เป็นข่าวดีมาก 

เพราะการมาถึงเร็วจะทำาให้หาที่พักได้สะดวกขึ้น 

และสำาหรับบางท่านก็จะมีเวลาสำารวจเมืองในช่วง

บ่ายถึงเย็น ส่วนผมเองจะยกยอดไปช่วงค่ำา กะว่า

ได้ห้องพักแล้วจะนอนชดเชยให้พลังกลับมาก่อน 

เพราะที่ผ่านมา 3 คืนนอนหลับไม่สนิท ไม่เต็มตื่น 

แม้แต่คืนเดียว

หากมาคำานวณความเร็วในการเดินเรือเที่ยว

นี้ จากระยะทางประมาณ 1,600 กิโลเมตร เรือ

ใช้เวลาเดินทาง 71 ชั่วโมง เฉลี่ยแล้วเรือวิ่ง 22.5 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 12 นอต ถือว่า

เร็วพอสมควร สาเหตุหนึ่งก็เพราะเรือแล่นตาม

กระแสน้ำา และแล่นกลางแม่น้ำาซึ่งเป็นจุดที่น้ำาไหล

แรงที่สุด ช่วยส่งให้เรือแล่นเร็วและช่วยประหยัด

เชื้อเพลิง

นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าเรือที่แล่นสวนมา

นั้นจะแล่นริมแม่น้ำา เพราะต้องการหลีกกระแส

เชี่ยวตรงกลางของลำาน้ำาแอมะซอน ผมเคยอ่านพบ

ว่านักท่องธรรมชาติตัวจริงนิยมโดยสารเรือขาขึ้น

มากกว่า เพราะจะรู้สึกใกล้ชิดกับป่า รวมถึงได้เห็น

สิงสาราสัตว์หลากหลายกว่าเรือเที่ยวล่องอยู่มาก

พอแจ้งเวลาเรือเทียบท่าให้ทางคณะรับทราบ ผมก็ได้รับมอบ

หมายให้จองที่พัก แต่ในเรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จะมีก็ต่อเมื่อ

เรือใกล้จอดที่ท่ามาเนาส์ และต้องเป็นการแชร์สัญญาณจากเครื่องคน

อื่นเพราะซิมการ์ดบราซิลของผมยังใช้การไม่ได้

ระหว่างนี้ผมก็ขอถ่ายรูปบุคคลที่น่าประทับใจในการเดินทาง

ครั้งนี้หลายคน อาทิ บุรุษพยาบาล กัปตันเรือ ผู้ช่วยกัปตัน หนุ่มอ้วน

เจ้าของร้านค้าประจำาเรือ เอดัวร์ โด-นักมวยไทย กลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาปี 

1 ในมาเนาส์ และที่จะลืมไม่ได้คือเจ๊แม่ครัวผู้ทำางานหนัก ทั้งทำาอาหาร 

ตักอาหารแจกผู้ โดยสาร ล้างจานชามและอุปกรณ์ทั้งหมด แถมยัง

ต้องต้มน้ำาร้อนให้พวกเรายามต้องการน้ำาร้อนไปชงกาแฟ วันสองวัน

หลังผมรู้สึกเกรงใจเจ๊และเริ่มสนิทกับหนุ่มอ้วนในฐานะลูกค้ารายใหญ่ 

และเขาก็มีน้ำาใจเอาน้ำาใส่แก้วแล้วเข้าไมโครเวฟให้

สำาหรับอาหารมื้อเที่ยงบนเรือวันนี้เป็นอันรู้กันว่าไม่มี หรือจะ

เป็นไปได้ ไหมที่เรือทำาเวลาให้เร็วกว่าปกติเพื่อให้บริษัทประหยัดค่า

อาหารไปได้ 1 มื้อ

แม่น้ำาแอมะซอนส่วนที่เราล่องมานี้ คนนอกบราซิลเรียกว่า 

“แอมะซอนตอนบน” หรือ Upper Amazon แต่ในบราซิลเขาเรียก

แม่น้ำาโซลิโมยส์ (Rio Solimões) โดยนับตั้งแต่ต้นทางในเปรูจนถึงเมือง

มาเนาส์ของบราซิล โซลิโมยส์มีทิศทางการไหลโดยรวมจากทิศตะวัน

ตกไปตะวันออก พอถึงมาเนาส์ก็เลี้ยวโค้งขึ้นเหนือนิดหนึ่งเพื่อรวม

กับสาขาอีกสายของแอมะซอน ชื่อว่าแม่น้ำาเนโกร (Rio Negro) หรือ

แม่น้ำาดำา ทำาให้เกิดแม่น้ำา 2 สี คือสีดำาของแม่น้ำาเนโกรและสีน้ำาตาล

ของแม่น้ำาโซลิโมยส์ และจากจุดนี้ลงไป ชาวบราซิลจึงเรียกว่าแม่น้ำา 

“แอมะซอน” จนกว่าจะไหลไปลงมหาสมุทรแอตแลนติกที่รัฐปารา

และรัฐอามาปา

แม่น้ำาเนโกรนี้มีต้นกำาเนิดอยู่ในประเทศโคลอมเบียทางตะวัน

ออก ไหลผ่านตอนใต้ของเวเนซุเอลา แล้วจึงเข้ารัฐอามะโซนัสของ

บราซิล ถือเป็นสาขาทางฝั่งซ้ายที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำาแอมะซอน มี

ปริมาณน้ำามากถึง 14 เปอร์เซ็นต์ที่ประกอบกันเป็นแอมะซอน มีอัตรา

การไหลเฉลี่ย 26,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มากเป็นอันดับ 6 ของ

โลก ความยาวก็ใช่ย่อย ตั้งประมาณ 2,250 กิโลเมตร นอกจากนี้ยัง

เป็นแม่น้ำาสีดำาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยสีดำาของน้ำาไม่ได้เป็นน้ำา

เสียน้ำาเน่า แต่มาจากกรดฮิวมิกที่ผสมอยู่ โดยกรดฮิวมิกนี้เกิดจากการ

ย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบฟีนอลในพืชที่แม่น้ำาไหลผ่าน

สำาหรับเมืองมาเนาส์ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแอมะซอนนั้น แม่น้ำา

ที่ ไหลผ่านเป็นหลักคือแม่น้ำาเนโกร จุดบรรจบที่โซลิโมยส์เชื่อมกับเน

โกรนั้นเกือบจะเลยตัวเมืองมาเนาส์ ไปแล้ว และแม่น้ำาทั้ง 2 สี

นี้ ไหลขนานกันไปถึง 9 กิโลเมตรโดยไม่รวมเป็นสีเดียวหรือเนื้อ

เดียวกัน เมืองมาเนาส์จึงเป็นเมืองน้ำาดำา หรือจะให้ชื่อแบบไทยๆ ว่า 

“กาฬสินธุ์” ก็ย่อมได้

เรือโดยสารของเราไม่ได้แล่นไปยังจุดบรรจบตามธรรมชาติ

ของสองแม่น้ำา หากแต่แล่นเลี้ยวซ้ายเข้าคลองเชื่อมซึ่งอยู่ใกล้กว่า

ประมาณ 15 กิโลเมตร คลองนี้ยาวประมาณ 

3 กิโลเมตร หลุดออกมาจากคลองก็พบกับน้ำา

ดำา เด็กวัยรุ่นบอกผมล่วงหน้าแล้วว่าให้เตรียม

ถ่ายรูปแม่น้ำา 2 สี แต่เอาเข้าจริงก็ถ่ายยาก 

เพราะเราไม่ได้อยู่ในองศาที่มองเห็นได้ชัดเจน

นัก วันต่อมาเราถึงมีโอกาสได้นั่งเรือไปถ่าย

ได้อย่างถนัดถนี่บริเวณจุดบรรจบแท้จริงของ

สองแม่น้ำา

ผมขอให้พวกเขาแนะนำาที่พักในเมือง

มาเนาส์ที่ ไม่ห่างจากท่าเรือ พอตอนเรือ

แล่นเข้าใกล้ชายฝั่งและกำาลังจะเทียบท่าใน

อีกราวๆ 10 นาที พวกเขามาพร้อมชื่อ 3 

โรงแรม ด้านบุรุษพยาบาลแนะนำาโรงแรม

ชื่อ Lider Hotel อยู่ห่างจากท่าเรือไม่ถึง 1 

กิโลเมตร แต่ถ้านั่งรถยนต์ระยะทางจะเพิ่ม

เป็น 2 กิโลเมตร ผมแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต

จากลูเซียโน หนึ่งในกลุ่มเด็กวัยรุ่น หาที่พักใน

ระยะกระชั้นชิดซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะได้

ตามกรอบวงเงิน ไม่ห่างจากท่าเรือ และต้อง

จองหลายห้อง บางห้องต้องระบุว่าพัก 2 คน บางห้องพัก 3 คน

บุรุษพยาบาลมีอัธยาศัยดีและใส่ใจในความกังวลของผมมาก

แม้ว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องเลย พวกเด็กวัยรุ่นบอกว่าแกมีรถยนต์จอดอยู่

บนฝั่ง จะขับไปส่งที่โรงแรม ผมกล่าว  Obrigado ขอบพระคุณ และ

บอกว่าไม่เป็นไรเพราะพวกเรามีกันหลายคน กระเป๋าอีกหลายใบ แกก็

ยังให้เบอร์ โทรศัพท์ไว้ กำาชับผ่านเด็กวัยรุ่นว่าหากมีปัญหาอะไรในมา

เนาส์ให้ โทร.หาแกได้ตลอดเวลา

แกกดเบอร์ในมือถือของผมและพิมพ์ชื่อ Estanislau Oliveria 

da Silva จะโทร.คุยอย่างไร เพราะคุยกันคนละภาษา ผมยกมือไหว้

ท่วมหัว แกยิ้มตอบ

ตอนเรือเทียบท่ามาเนาส์ ผมยังไม่ได้กดจองที่พักเพราะยัง

ติดประเด็นเรื่องราคา มีกลุ่มคนอาชีพขนของลงจากเรือเข้ามา

กลุ้มรุม ไม่มีใครต่อรองราคาให้รู้เรื่องก่อนแต่อนุญาตให้ชาย 2 คน

ขนสัมภาระลงไป บางคนถือของตัวเองเท่าที่ถือได้ ช่วงนี้ชุลมุน

วุ่นวายมาก

ท่าเทียบเรือมีลักษณะคล้ายลานจอดรถ คนในคณะของเราที่

ลงไปก่อนเจรจาได้รถตู้เก่าคันหนึ่งซึ่งเป็นแท็กซี่ดัดแปลงไว้ใส่กระเป๋า

สัมภาระในช่วงกลางรถได้หลายใบ รถสีส้ม คนขับก็ใส่เสื้อสีส้ม

ระยะทางการขนสัมภาระจากเรือไปสู่รถตู้ส้มที่จอดรออยู่ห่าง

ไปประมาณ 50 เมตรเท่านั้น การนำาของลงจากเรือก็ไม่ได้ใช้แรงยก

ทั้งหมดเพราะมีบันไดทางลาดพาดไปเทียบถึงชั้น 2 ของเรือ

คนขนของคิดค่าขนเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ตั้งคนละ 20 

ดอลลาร์ รวม 40 ดอลลาร์ เรื่องการจ่ายเงินให้แรงงานท้องถิ่นแบบ

นี้ต้องให้คนที่รู้อัตราแลกเปลี่ยนและคำานวณในหัวได้อย่างรวดเร็วเป็น

คนจัดการ แต่มันก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่ดี

ผมเข้าไปบอกกับชายทั้งคู่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งพวกเขาพอฟัง

เข้าใจว่าเราจะไม่จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ คิดมาใหม่ว่ากี่เรียล ฝ่ายคน

อายุมากคิด 100 เรียลต่อคน รวมแล้วตก 1,400 บาท สำาหรับค่าขน

กระเป๋า 50 เมตร ผมบอกว่าจะจ่ายคนละ 10 เรียล พวกเขาไม่ยอม 

เพิ่มให้คนละ 20 เรียล ก็ยังไม่พอใจ เลยเอาเงินใส่มือ คนอายุมาก

เอามือหลบไปไพล่ไว้ข้างหลังและส่ายหน้า ผมก็ยัดใส่มือคนอายุน้อย 

หมอนี่รับไว้ ผมบอกคนอายุมากว่าไม่รับก็เรื่องของคุณนะ เราจะไป

แล้ว เขาเห็นว่าในมือผมยังมีใบละ 2 เรียลและ 5 เรียลก็ขออีก ผม

รำาคาญก็ให้ไป

พวกนี้ทำางานง่ายๆ แค่ไม่กี่นาทีได้เงินไปคนละประมาณ 200 

บาท ถ้าอากาศเมืองมาเนาส์ไม่ร้อนพอๆ กับเมืองไทยและไม่กำาลังยืน

ท้าแดดตอนเที่ยงอยู่ผมคงจะรับมือพวกเขาได้ดีกว่านี้ ยังรู้สึกว่าเสียที

และพ่ายแพ้ให้แก่การเล่นจิตวิทยาของนักขนกระเป๋า การเดินทาง

นานๆ ไปในหลายๆ เมืองนั้น การตัดรำาคาญด้วยการจ่ายๆ ไปให้จบๆ 

โดยไม่คิดคำานวณให้ดีถือว่าไม่ฉลาดอย่างยิ่ง ยกเว้นว่าเงินท่านหนัก

กระเป๋าจนเกินไป จนอยากจะทำาให้ตัวเบาลง

โชเฟอร์แท็กซี่รถตู้แนะนำาโรงแรม Lider Hotel เช่นกัน และ

ทางคณะก็ตกลงเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะไปไหน มีคุณป้า-โยมติดตาม

พระ 2 คนเดินไปหาร้านอาหารสำาหรับถวายเพลให้ทันก่อนเที่ยง และ

ทั้งคู่ยังไม่มีเบอร์ โทร.ติดต่อ

แท็กซี่ขับผ่านศูนย์อาหารใกล้ท่าเรือ เป็นไปได้สูงที่คุณป้าทั้ง

สองจะอยู่ในนั้น ผมลงไปตามหาและเจออยู่ในนั้นจริงๆ กำาลังหาที่

นั่งให้กับคณะ เป็นฟู้ดคอร์ตที่มองแล้วคงสั่งมารับประทานยากอยู่สัก

หน่อย ผมขอให้ท่านทั้งสองขึ้นรถไปหาร้านใกล้ๆ โรงแรม

พอเช็กอินเสร็จก็เดินไปหาร้านอาหาร ได้ร้านใกล้ โรงแรมห่าง

ไปไม่ถึง 1 นาทีเดิน เป็นบุฟเฟต์แบบตักไปชั่งกิโล ทางร้านคิดเงินตาม

น้ำาหนัก ไม่ว่าอาหารจะเป็นข้าวผัด สลัด เนื้อย่าง ก็คิดราคาเดียวกัน 

วันหลังผมจะเล่ากติกาบุฟเฟต์แบบชั่งกิโลอีกครั้ง

มาเนาส์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอามะโซนัส และยังเป็น

ศูนย์กลางของป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเหมือนหัวใจของแอ

มะซอน ในอดีตเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยอุตสาหกรรมยางพารา ส่งผล

ให้เป็นเมืองที่ร่ำารวยที่สุดในอเมริกาใต้ยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ดึงดูดให้เศรษฐีจากยุโรปย้ายเข้ามาตั้งรกรากพร้อมนำาศิลปวิทยาการ

เข้ามาด้วย ในตอนหน้าผมจะกลับมาขยาย โดยเฉพาะเรื่องยางพารา

บราซิลมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ 3 ของโลก ช่วง

ปลายเมษายน ต้นพฤษภาคมที่ผ่านมา มีจำานวนผู้ป่วยลดลงมา ทั้ง

ประเทศเหลือวันละประมาณ 15,000 คน และที่เมืองมาเนาส์มี

ข่าวรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ทำาให้ในเมืองนี้ ไม่มีใครสวม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

เรื่องโควิดเป็นศูนย์นี้อาจจะจริงแค่ในทางตัวเลข ผมไม่ค่อยเชื่อ

ว่าจะปราศจากผู้ติดเชื้อในความเป็นจริง เพราะมาเนาส์มีสนามบิน 

นักท่องเที่ยวต่างเมืองต่างชาติบินเข้า-ออกทุกวัน มีกระทั่งเที่ยว

บินตรงจากสหรัฐ และบราซิลไม่ดูผลตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ 

นอกจากสนามบินแล้วก็ยังมีถนนที่เชื่อมกับเมืองอื่น รวมถึงออกไปสู่

นอกรัฐอามะโซนัส

ระหว่างอยู่ในเมืองมาเนาส์ผมได้เดินทางไปยังหลายสถานที่ นั่ง

เรือ เข้าร้านอาหาร นั่งดื่มในบาร์ ด้วยเพราะไม่อยากแปลกแยกจึงใส่

หน้ากากอนามัยเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำาเท่านั้น

ผลออกมาว่าทั้ง 4 วันในเรือโดยสาร และอีก 4 วันในเมืองมา

เนาส์ ผมยังปลอดโควิดครับ.

นักมวยไทยชาวเวเนซุเอลาที่ผู้เขียนพบเจอในเรือ

โดยสารทาบาติงกา-มาเนาส์

ภาพแม่น้ำา 2 สีที่ชัดที่สุดอยู่ในห้องอาหารของ

โรงแรม Lider

บริเวณใกล้ๆ ท่าเรือเมืองมาเนาส์

ใกล้ถึงท่าเมืองมาเนาส์ มองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำาเนโกร 

ความยาว 3,595 เมตร

ใกล้เทียบท่าเมืองมาเนาส์ เมืองหลวงของรัฐอามะโซนัส

ปั๊มน้ำามันลอยน้ำาใกล้เมืองมาเนาส์

กลุ่มของเรือนแพริมน้ำา-ชายป่าแอมะซอน

Arab Spring เริ่มและจบที่ Tunisia

เทียบท่าที่มาเนาส์
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การอางความเปนเจาของทะเลจีนใต โดยใชเสนประ 9 เสน 

(nine-dash line) ไมยอมรับคําตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร 

(Permanent Court of Arbitration: PCA) สรางฐานทัพบนเกาะแกง

ในทะเลจีนใต กองทัพจีนที่แสดงตัวแถบทะเลทางตอนใตญี่ปุน เหตุ

ยกเลิกขายแรหายากแกญี่ปุนเม� อป 2010 ความกาวหนาของจีนดาน

ปญญาประดิษฐ อาวุธไฮเปอร โซนิก กองทัพจีนที่นับวันยิ่งเขมแข็ง 

เหลานี้เปนเร� องน�ากังวล

ผูกําหนดนโยบายมองวาญี่ปุนเปนแนวหนาที่ตองประจันหนา

จีน พรอมกับที่จีนพยายามเปลี่ยนบริบทแวดลอมแถบนี้ เคร� องบินรบ

ญี่ปุนเขาสกัดเคร� องบินรบจีนเปนประจํา

จีนอาจรวมไตหวันดวยการใชกําลัง โจมตีทางไซเบอร ปจจุบัน

ญี่ปุนถือวาความมั่นคงของไตหวันสัมพันธกับความมั่นคงของญี่ปุนและ

ของโลกโดยตรง ไตหวันเปนสวนหนึ่งของแนวเกาะเสนแรก (first island 

chain) ที่หางจากหมูเกาะริวกิวของญี่ปุนเพียง 110 กิโลเมตรเทานั้น

ประการที่ 2 เกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือเปนภัยคุกคามรายแรงและจวนตัวเชนกัน 

โครงการนิวเคลียรกับขีปนาวุธกาวหนาอยางรวดเร็ว ไดทดลอง

นิวเคลียรมาแลวถึง 6 ครั้ง พัฒนาการยิงนิวเคลียรที่ใชเวลาสั้น ยาก

ตอการปองกัน รัฐบาลเกาหลีเหนือเปนศัตรูของญี่ปุนมาเนิ่นนาน สง

หน�วยแทรกซึมเขามา

ประการที่ 3 ความรวมมือระหวางจีนกับรัสเซีย

ญี่ปุนพิพาทกับรัสเซียเร� องหมูเกาะคูริลมานานแลว กองทัพ

รัสเซียเปนที่น�ากังวลเสมอ ทั้งยังประจําการอาวุธรุนใหมแถบนี้ดวย การ

รบที่ยูเครนเปนหลักฐานวารัสเซียกลาใชกําลัง ความสัมพันธระหวาง

รกฎาคม 2022 Thomas Wilkins จาก Australian 

Strategic Policy Institute นําเสนอยุทธศาสตรความ

มั่นคงแหงชาติญี่ปุน โดยผสมมุมมองจากออสเตรเลีย มี

สาระสําคัญดังนี้

การพัฒนากองทัพญี่ปุนหลังสหรัฐถอนตัว:

ป 1952 กองทัพสหรัฐสวนใหญถอนตัวออกจากการยึดครอง

ญี่ปุน รัฐบาลใหมมุงเนนฟนฟูประเทศหลังสงคราม เริ่มตนปกครอง

ประเทศดวยรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่สหรัฐเปนผูราง อยูภายใตการ

คุมครองของสหรัฐตามหลักนิยม “Yoshida Doctrine”

1954 เกิดกองกําลังปองกันประเทศญี่ปุน (JSDF) กองทัพ

สหรัฐสวนหนึ่งยังประจําการที่นี่และกลายเปนที่ตั้งฐานทัพอเมริกัน

ประจํายานนี้ มีบทบาทสําคัญตอสงครามเกาหลีกับสงครามเวียดนาม

และเร� อยมา

ตลอดชวงสงครามเย็น กองทัพญี่ปุนไมโดดเดนเทาอดีต 

รัฐบาลเนนพัฒนาเศรษฐกิจ จํากัดงบกลาโหมไมเกิน 1% ของจีดีพี 

อยางไรก็ตามนับจากป 1976 เปนตนมากองทัพพัฒนาตามลําดับ 

นายกฯ ยาสุฮิโระ นากาโซเนะ (Yasuhiro Nakasone, 1982-87) ให

ความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองดานการทหาร พัฒนากองทัพตามภัย

คุกคามจากโซเวียตรัสเซีย และเม� อเศรษฐกิจญี่ปุนเฟ� องฟูในทศวรรษ 

1980 เริ่มเกิดความคิดวาญี่ปุนจะพัฒนากองทัพใหเปนดังกองทัพ

ประเทศทั่วไป (ไมจํากัดตัวเองเปนกองทัพปองกันประเทศเทานั้น ไมมี

ขีดความสามารถดานการโจมตี)

ญี่ปุนใหความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเต็มตัวเม� อสิ้น

สงครามเย็นและเกิดสงครามอาวเปอรเซีย ปรับแนวคิดความมั่นคง 

สนใจโลกภายนอกมากขึ้น นายกฯ จุนอิชิโร โคอิซูมิ (Junichiro 

Koizumi, 2001-06) ปรับแนวคิดวา กองทัพญี่ปุนตองมีสวนสนับสนุน

ความมั่นคงโลก ความมั่นคงภูมิภาค ขยายกระทรวงกลาโหมให

รองรับภารกิจที่กวางขวาง ป 2007 กระชับความสัมพันธทางทหาร

กับออสเตรเลีย

ป 2010 เกิดขอพิพาทกับจีนจากเหตุหมูเกาะเซนกากุ เร� องกําลัง

รบทวีความสําคัญ ญี่ปุนปรับกองทัพครั้งใหญตามหลักการรบสมัยใหม

ป 2012 นายกฯ ชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe, 2006-07, 

2012-20) เห็นควรปรับรัฐธรรมนูญที่จํากัดกองทัพ หวังใหกองทัพ

กลับมายิ่งใหญอีกครั้ง พยายามผลักดันเร� องนี้ (แตประชาชนสวน

ใหญยังไมเห็นดวย) เปนยุทธศาสตรแมบท (grand strategy) ฉบับ

ใหม แมกองทัพญี่ปุนยังไมเทียบเทาสหรัฐกับจีนแตเปนกองทัพทรง

อานุภาพของภูมิภาคประเทศหนึ่ง

ภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรง:

ประการแรก ภัยคุกคามจากจีน

จีนจะเปนภัยคุกคามหลักอีกนาน ผลจากเศรษฐกิจที่เติบใหญ

และตองการแสดงบทบาทมากขึ้น การแขงขันทวีความเขมขน ตาง

หวังกําหนดระเบียบโลกที่เปนประโยชนตอตนมากที่สุด

มุมมองยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติญี่ปุน 2022

www.chanchaivision.com

จีนกับรัสเซียแนบแน�นขึ้นทุกที ซอมรบรวมทั้งทางนาวีกับทางอากาศ 

ทําการลาดตระเวนรวม ซึ่งญี่ปุนตีความวาเปนการรวมกันกดดันญี่ปุน 

การพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงรวมเปนอีกประเด็นที่ญี่ปุนกังวล

ประการที่ 4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของปรปกษเปนอีกประเด็นที่ญี่ปุน

ใหความสําคัญ เชน เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตรทางทหาร ดานอวกาศ 

สเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic spectrum) ดานไซเบอร 

การผสมผสานเทคโนโลยีที่พลเรือนใชรวมกับทางทหาร เชน AI กับ 

quantum computing อาวุธไฮเปอร โซนิก อาวุธพลังงานสูง (เลเซอร 

ไมโครเวฟ) เทคโนโลยีใหมพวกนี้อาจทําใหดุลอํานาจเปลี่ยนไป

หวงอวกาศกําลังสัมพันธกับการรบภาคอ� นๆ ดาวเทียมมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการสํารวจตรวจสอบพื้นที่ กําหนดเปาหมาย จีน

สรางระบบเครือขายดาวเทียม รัสเซียกําลังทําเชนกัน ทําสงครามอิเล็ก 

ทรอนิกสดวยสเปกตรัมของคล� นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic 

Spectrum) ทําสงครามพันทาง (hybrid warfare) สงครามไซเบอร

ประการที่ 5 ภัยคุกคามรูปแบบใหม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนเร� องที่ญี่ปุนจับตา เกรง

วาจะกอปญหาแกคนทองถิ่น การอพยพยายถิ่นจากคนตางชาติ แต

ไหนแตไรญี่ปุนมักเผชิญภัยธรรมชาติอยูเสมอ การกูภัยจึงเปนภารกิจ

หนึ่งของกองทัพ

พันธมิตรเพ� ออินโด-แปซิฟกที่เปดกวางและเสรี:

ป 2020 กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนประกาศวิสัยทัศน

อินโด-แปซิฟกที่เปดกวางและเสรี (a free and open Indo-Pacific 

หรือ FOIP) ในปตอมากลายเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรความมั่นคง

แหงชาติ ญี่ปุนจะเขาไปรวมกําหนดโครงสรางภูมิภาคโดยตรง แทน

การทําหนาที่สนับสนุนสหรัฐ แมวาแนวทางของสหรัฐกับญี่ปุนจะ

คลายกันก็ตามแตญี่ปุนจะทําสิ่งที่กอประโยชนตอตนเปนหลัก โดยจะ

ใหความสําคัญกับการพูดคุยหารือมากกวามุงใชกําลัง สงเสริมการคา 

เปนทางเลือกใหกับประเทศอ� นๆ เปนสมาชิก RCEP

ในอดีตญี่ปุนอาจรวมมือกับสหรัฐเปนหลัก แตนโยบายใหม

ไมเปนเชนนั้นอีกแลว จะใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองและจับมือ

กับหลายประเทศพรอมๆ กัน ทั้งสหรัฐ ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดาและนิวซีแลนด บนรากฐานความคิดที่

วาการเขาไปพัวพันจะสงเสริมเสถียรภาพ ความรวมมือระหวางกัน

ความเปนพันธมิตรกับสหรัฐจะชวยปกปองดินแดนรวมทั้งกรณี

ใชอาวุธนิวเคลียร เช� อมนโยบายความมั่นคงเขาดวยกัน สองรัฐบาล

ทํางานรวมกันอยางใกลชิดและใหความเปนพันธมิตรนี้มีผลในระดับ

โลก (ไมใชเฉพาะขอบเขตญี่ปุนหรือยานนี้เทานั้น)

มีกลุมความรวมมือหลายกลุมที่สัมพันธกับสหรัฐ เชน Trilateral 

Strategic Dialogue (TSD) ระหวางญี่ปุน สหรัฐและออสเตรเลีย 

Quadrilateral Strategic Dialogue (Quad) ที่รวมอินเดียเขามาอีก

ประเทศ ทั้งหมดมีเปาหมายรวมคืออินโด-แปซิฟกที่เปดกวางและเสรี

เวียดนาม ฟลิปปนสและสิงคโปรคือ 3 ชาติสมาชิกอาเซียนที่มี

สัมพันธใกลชิดกับญี่ปุน 

ญี่ปุนกับออสเตรเลียปจจุบันมีสถานะเปน Special Strategic 

Partnership บูรณาการยุทธศาสตรความมั่นคง 2 ประเทศเขาดวย

กัน เกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจน แสวงหาปฏิบัติการรวม ประสานพลัง

อํานาจเขาดวยกัน เพิ่มความรวมมือดานการขาว ญี่ปุนหวังเขาถึง

การขาวจากระบบ Five Eyes ลาดตระเวนทางทะเลรวม ความใกล

ชิดระหวาง 2 ประเทศเอื้อความรวมมือในกรอบที่ใหญขึ้น เชน TSD 

คาดวาความสัมพันธจะแนบแน�นขึ้นอีกในอนาคต.

ก

คนดีแตก • ไบร 

อัน แครนสตัน 

(ซาย) และแอ

รอน พอล โพสต

ภาพที่ถายกับ

ประติมากรรมผล

งานของเทรเวอร 

โกรฟ ซึ่งทําเปน

ตัวละครที่พวกเขา

แสดงในซีรีสเร� อง 

“Breaking Bad” 

(ดับเคร� องชน คน

ดีแตก) ตั้งโชวที่

อัลบูเคอรรี คอน

เวนชั่นเซ็นเตอร 

เมืองอัลบูเคอรรี 

รัฐนิวเม็กซิโก เม� อ 

29 ก.ค. (Getty 

Images)

สะพานหมาก

รุก • บรรดา

เด็กชายยืนอยู

บนสวนโคง

ของสะพาน

เนเปยรใน

เมืองเจนไน

ที่ทาสีเปน

ตารางหมาก

รุก เมือง

เจนไนเปน

เจาภาพจัด

แขงขันหมาก

รุกโอลิม

ปก 2022 

ระหวางวัน

ที่ 28 ก.ค.-

10 ส.ค. 

(AFP)

จองหนา • เด็กชายจองมองหุน “อุลตราแมนซีโร” ในสวนสนุก

อุลตราแมนที่เซี่ยงไฮ ไหชาง โอเชียนปารก ในนครเซี่ยงไฮ ระหวาง

ทดลองเปดเม� อ 25 ก.ค. โดยเปดจริงในวันอาทิตยนี้ (Getty Images)
13 ชีวิต • เวียร-ศุกลวัฒน คณารศ รวมงานฉายรอบปฐมทัศนหนัง 

“Thirteen Lives” ที่เวสตวูดวิลเลจ เธียเตอร นครลอสแอนเจลิส เม� อ 

28 ก.ค. หนังจะเขาฉายทางแอมะซอน ไพรมวิดีโอ (Getty Images)

ประดับดาว • ลอรา ลินนีย ดาราสหรัฐ โพสตภาพในพิธีประดับดาว

ของเธอที่ฮอลลีวูด วอลกออฟเฟม ในนครลอสแอนเจลิส เม� อ 25 ก.ค. 

(Getty Images) 

เดินตาม • ลูกเปดเดินตามแมเปดที่สระน้ําลินคอลน เมโมเรียล รี

เฟล็กติง ในอุทยานเนชั่นแนล มอลล กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เม� อ 25 ก.ค. 

(Getty Images)

ภาพ: มุมมองยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติญี่ปุน 2022

เครดิตภาพ: https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2022-07/SR186%20Japans%20security%20strategy.pdf?

VersionId=DpkmKOvNKVqOEwvUtGfsY56HbSBgOMUY

จีนที่กาวขึ้นมาทําใหสหรัฐกับญี่ปุนอยูเฉยไมได มองวาจีน

กําลังเปลี่ยนแปลงอินโด-แปซิฟกเพ� อตนเอง ญี่ปุนที่มีพลัง

อํานาจเปนรอง จําตองแสวงหาพันธมิตรและเขาพัวพันเขม

ขนกวาเดิม
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‘การ์มิน’ อัปเกรดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุด

การ์มิน ผู้ส่งมอบที่สุดของความหลากหลายทางเทคโนโลยี GPS 

ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ การเดินทะเล ฟิตเนส และกิจกรรม

กลางแจ้ง อัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดสำาหรับสมาร์ทวอตช์การ์มิน 

ครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มขีดความสามารถของการติดตามสุขภาพกับการ

แสดงผลข้อมูลที่ละเอียดขึ้น อาทิ เพิ่มสเตจของการนอน และการแสดงผล

ในรูปแบบกราฟ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย และการเพิ่มโปรไฟล์กิจกรรมที่

หลากหลายครอบคลุม

ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน

มากยิ่งขึ้น รวมถึงยก

ระดับประสบการณ์

ของผู้ใช้งาน (UX) ให้

สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลด้าน

สุขภาพของการ์มิน

ควบรวมการเกบ็ขอ้มลู

จากระบบ Firstbeat 

Analytics บนสมาร์ท                   

วอตช์ เข้ากับการ

วิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อติดตามสุขภาพ และขีดความสามารถของร่างกาย โดย

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพต่างๆ จากบนข้อมือได้สะดวก ง่ายดาย 

ผ่านข้อมูลที่ครบครันเพียงปลายนิ้วสัมผัส และเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ผู้

ใช้จึงสามารถรับรู้แนวโน้มด้านสุขภาพของตัวเอง ปรับปรุงการฝึกซ้อม และ

ที่สำาคัญที่สุดคือ ยังทำาให้เข้าใจร่างกายและสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งโปรโมชั่นดับเบิลโบนัส (Double Bonus) คุ้มสองเด้ง 

ได้ทั้งสมาร์ทวอตช์พร้อมซอฟต์แวร์ใหม่ และส่วนลดสูงสุดถึง 20% ตั้งแต่

วันนี้–11 ส.ค.2565 นี้เท่านั้น

เปิดจอง! HUAWEI FreeBuds Pro 2

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เรียกกระแส

ตอบรับอย่างล้นหลามให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายได้อีกครั้ง จากการ

เปิดตัวหูฟังไร้สายระดับเรือธงรุ่นล่าสุด HUAWEI FreeBuds Pro 2 ในงาน 

HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 ตอกย้ำาศักยภาพและความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเสียงของหัวเว่ยที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หูฟังไร้

สายออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเป็นครั้งแรกของหัวเว่ย 

กับการใช้ลำาโพงคู่ Dual-Speaker True Sound ที่พัฒนาร่วมกับ Devialet 

มอบประสบการณ์เสียงระดับ Hi-Res ผนึกเทคโนโลยี Intelligent Dynamic 

ANC 2.0 ที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุด 47 เดซิเบล

สำาหรับ HUAWEI FreeBuds Pro 2 มีให้เลือก 3 สี 3 สไตล์ คือสีฟ้า 

Silver Blue, สีเงิน Silver Frost และสีขาว Ceramic White สามารถจับจอง

เป็นเจ้าของก่อนใครได้แล้ววันนี้ที่ราคาเพียง 6,499 บาท พร้อมโปรโมชั่น

สุดคุ้มเฉพาะในช่วงพรีออเดอร์ ตั้งแต่วันนี้-5 สิงหาคม 2565 โดยหน้าร้าน 

HUAWEI Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ รับฟรี HUAWEI 

Band 6 มูลค่า 1,899 บาท และ HUAWEI Music Premium ฟรี 3 เดือน 

มูลค่า 387 บาท ขณะที่ช่องทางออนไลน์ HUAWEI Store และร้านค้าอย่าง

เป็นทางการของหัวเว่ยบน Shopee และ Lazada และรับฟรี HUAWEI 

Mini Speaker มูลค่า 2,180 บาท และ HUAWEI Music Premium ฟรี 3 

เดือน มูลค่า 387 บาท.

นขณะที่นักเทคโนโลยีและนัก

กลยุทธ์ให้ความสำาคัญกับการ

ขยายกรอบการใช้งานจากเมตา

เวิร์สให้กว้างขวางขึ้น บทบาท

ของบอร์ดคือการดึงให้เกิดบทสนทนา

ที่พูดถึงยุทธศาสตร์และความเสี่ยง 

แนวคิดที่ครั้งหนึ่งเคยพบเฉพาะใน

นิยายวิทยาศาสตร์และวิดีโอเกมกำาลัง

เข้าสู่โลกแห่งความจริงในวันนี้ โดยมี

ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆ 

ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่วน

บุคคล

นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

ประธานกรรมการ บริการสอบบัญชี ดี

ลอยท์ ประเทศไทย ระบุว่า เมตาเวิร์สคืออินเทอร์เน็ตยุค

ถัดไป โดยมีเนื้อหาที่ล้ำาหน้าจากข้อความเป็นกราฟิกไป

จนถึงวิดีโอที่มีการสอดผสานการตอบสนองทางดิจิทัลที่

สมจริง เป็นการเชื่อมโยงโลกเสมือนเข้ากับประสบการณ์

ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างแนบเนียน โดยสิ่งที่

ขับเคลื่อนเมตาเวิร์ส 2 ปัจจัยหลักคือ ความล้ำาหน้าทาง

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อและประสบการณ์สมจริง

ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่

ใช้เวลาในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบดิจิทัล

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของโรค

ติดต่อ สำาหรับภาคธุรกิจที่เตรียมพร้อมสำาหรับการใช้เมตา

เวิร์สจะต้องปรับตัวให้มีความสามารถในการประมวลผล

แบบ edge computing การเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น เซิร์ฟเวอร์ 

เครือข่ายฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่างๆ ชุดหูฟัง ถุงมือ กล้องที่

รองรับได้ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพื่อรองรับ

ระบบนิเวศนี้

เมตาเวิร์สมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูป

แบบธุรกิจได้หลายวิธี ซึ่งมีการใช้งานที่เป็นไปได้

ดังนี้ คือ 1.การทำางานร่วมกัน การทำางานแบบไฮ

บริด เช่น การประชุมเสมือนจริงผ่านอวตาร และมี

ส่วนร่วมในการสนทนาแบบดิจิทัลที่สมจริงมากขึ้น 

2.การผลิตและการขนส่ง บริษัทต่างๆ สามารถใช้ digital 

twins เพื่อจำาลองกระบวนการผลิต และการขนส่งภายใน

เมตาเวิร์ส ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนด้วยการวางแผนและ

บำารุงรักษาล่วงหน้า

ส่วน 3.การศึกษา และการฝึกอบรม การใช้

อวตารมาผสมผสานกับประสบการณ์ออนไลน์สามารถ

ขยายขอบเขตการเรียนรู้และการทำางานร่วมกันได้ อวตาร

ตัวเดียวสามารถเคลื่อนที่ไปมาในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย ตั้งแต่ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ไปจนถึงห้องผ่าตัด ซึ่งนักศึกษาแพทย์อาจได้ โอกาสฝึก

ทักษะผ่านอวตารก่อนใช้ทักษะกับผู้ป่วยจริง 4.ผู้บริโภค 

ธุรกิจและผู้บริโภคสามารถดำาเนินการในพื้นที่ที่ผู้คนอยู่

อาศัย ทำางาน และซื้อของในโลกเสมือนจริง ซึ่งสามารถ

ขยายขอบเขตของการโต้ตอบและการทำาธุรกรรมได้

ขณะที่ 5.ภาครัฐ เมตาเวิร์สสามารถถูกใช้เป็น

พื้นที่ให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทางการเมือง รวมถึง

ภาครัฐเองก็สามารถใช้

เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สนับสนุน

ได้สะดวกมากขึ้น รวมถึง

ยกเอากิจกรรมทางการ

เมืองสำาคัญต่างๆ ไปไว้

ในโลกเสมือนได้ด้วย ซึ่ง

จะช่วยให้เกิดการใช้

จ่ายงบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชน และ 6.สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี 

Telehealth ในปัจจุบันสามารถพัฒนาไปสู่การดูแลเสมือน

จริงเพื่อสร้างประสบการณ์แบบตัวต่อตัว เมตาเวิร์ส

สามารถปลดล็อกนวัตกรรมการดูแลสุขภาพตั้งแต่สุขภาพ

จิตและการจัดการความเจ็บปวดไปจนถึงการผ่าตัด 

ฟิตเนส กายภาพบำาบัด และการดูแลผู้ป่วย โรงยิมในบ้าน

สามารถได้รับการอัปเกรดที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง

บทบาทของบอร์ดในการพิจารณาเมตาเวิร์ส

การท่ีบอร์ดคุ้นเคยต่อนวัตกรรมน้ีจะเป็นประโยชน์

กับองค์กรในภาพรวม เช่น กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมบอร์ด

แต่ละคนสามารถสวมแว่นตาท่ีสามารถซ้อนทับข้อมูลดิจิทัล

บนสภาพแวดล้อมท่ีเป็นทางกายภาพ โดยสามารถแสดง

เมตาเวิร์สและมุมมองสู่บอร์ดบริหาร

เมตาเวิร์สและมุมมอง

Meta เตรียมปรับระบบแนะนำาเนื้อหาแข่งกับ tiktok

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta เปิดเผยในงานแถลงผลประกอบการ

ไตรมาสล่าสุด โดยระบุว่า จะมีการปรับระบบแนะนำาเนื้อหาของ facebook และ    

อินสตาแกรมอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จะแสดงโพสต์ของคนที่ผู้ใช้งานไม่ได้ติดตามมากขึ้น

ซัคเคอร์เบิร์กระบุว่า ปัจจุบันอัตราการแสดงผลโพสต์ประเภทแนะนำา 

(Recommendations) สำาหรับผู้ใช้งานแต่ละคน อยู่ที่ประมาณ 15% บน Facebook 

และมากกว่านี้เล็กน้อยใน Instagram และจากนี้ โดยตัวเลขจะเพิ่มเป็นเท่าตัว (คือ

ประมาณ 30%) ภายในสิ้นปีหน้า เครื่องมือสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังระบบนี้เรียกว่า 

วาระการประชุมท่ีเสมือนกับฉายข้ึนผนัง รวมถึงเอกสาร

ต่างๆ ท่ีให้ข้อมูลเสริมหรือข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบ

ได้ หรือแม้แต่การประชุมผู้ถือหุ้น ระบบสามารถแสดง

ประวัติของบุคคลท่ีกำาลังจะพูดใส่ไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ

โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลาแนะนำาตนเองได้อีกด้วย เป็นต้น

แม้ว่าแนวคิดน้ีอาจยังไม่เกิดข้ึนเร็ววัน แต่แนวคิด

ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้แล้วในปัจจุบ้น ซ่ึงบอร์ดควร

พิจารณาถึงความไม่แน่นอน ความเส่ียง และโอกาสต่างๆ 

เพื่อทำาความเข้าใจ และสำารวจความเป็นไปได้ เช่น โมเดล

ธุรกิจ วิธีการทำางานแบบใหม่ อาจนำาไปสู่โมเดลธุรกิจและ

โอกาสใหม่ๆ รวมถึงส่ิงท่ียังไม่ค้นพบ, การจัดการระบบ

นิเวศ การเลือกแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีในเมตาเวิร์ส 

อาจเป็นแบบฝึกหัดท่ีซับซ้อนสำาหรับหลายๆ บริษัท โดย

เฉพาะบริษัทท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น, การมีส่วนร่วม และนโยบายต่อ

สังคม การให้ประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมและการจัดการ

พฤติกรรมของประชาชนอาจเป็นส่ิงท่ีท้าทายในสภาพ

แวดล้อมเสมือนได้เหมือนกับท่ีจะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพจริง และความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

เมตาเวิร์สยังมีแนวโน้มท่ีจะช้ีช่องโหว่ทางไซเบอร์ใหม่และ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลประจำาตัวและการฉ้อโกงทาง

ดิจิทัล ธุรกิจต่างๆ และรัฐบาลอาจให้ความสำาคัญกับการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังระบุและจัดการกับความ

เส่ียงทางไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในขณะเดียวกัน

คำาถามที่บอร์ดอาจพิจารณาต่อเมตาเวิร์ส

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทมีการพิจารณาที่จะใช้เม

ตาเวิร์สอย่างไร และเมตาเวิร์สจะนำาไปสู่โอกาสในการ

เติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และการพัฒนาความรู้ของ

พนักงานอย่างไร, บริษัทควรพัฒนาเมตาเวิร์สด้วยตนเอง 

หรือควรมีพันธมิตร หุ้นส่วน สมาคมอุตสาหกรรม หรือ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เมื่อเห็นถึงโอกาสหรือไม่, 

บริษัทมีการควบคุมหรือกระบวนการใดในการสำารวจ

โอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส, บริษัท

ควรตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาโอกาสและ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพของบริษัทหรือไม่, 

บริษัทมีนโยบายหรือ

กระบวนการใดบ้าง

ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

ดิจิทัลและสกุลเงิน

ดิจิทัล ถ้ามีแล้วต้องมี

การพิจารณาปรับปรุง

ใหม่หรือไม่, ความ

เสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้น

จากกรณีต่างๆ ของ

เมตาเวิร์ส รวมทั้งผล 

กระทบด้านจริยธรรม

ของเทคโนโลยีและประสบการณ์ดิจิทัลมีหรือไม่ และ

ความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ใช้งานตั้งแต่แรก

เริ่ม หรือการเป็นผู้ตาม เป็นต้น

เมตาเวิร์สอาจแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่ง

ใหญ่และสดใส และเปิดช่องทางใหม่ในการโต้ตอบและ

จำาลองเหตุการณ์ด้วยข้อจำากัดที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม 

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อื่นๆ ผลประโยชน์มัก

มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องสำารวจในแต่ละกรณี

การใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่บอร์ดบริหารจะต้อง

รับผิดชอบในการช่วยให้บริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับให้

บรรลุตามกลยุทธ์และภารกิจของบริษัทได้ และร่วมมือกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไป.

  

• ออราเคิล ประกาศเปิดตัว Oracle 

Fusion Sales แอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติเพื่อ

การขายรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มโอกาสการขายที่เป็นไป

ได้มากขึ้น และมอบคำาแนะนำาให้ผู้ขายสามารถปิด

ดีลได้เร็วขึ้น โดย Oracle Fusion Sales เป็นแอป

พลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 

(Customer Relationship Management: CRM) 

ขั้นสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion 

Cloud Customer Experience (CX) ขับเคลื่อน

การทำางานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยจะ

มอบคำาเชิญชวน การเสนอขาย และคำาแนะนำา

ขั้นตอนการทำางานแก่ผู้ขายแบบอัตโนมัติ เพื่อ

ให้ผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขาย ยกระดับขีดความ

สามารถ ช่วยปิดดีลการขาย และเพิ่มความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

• เอสเอพี ประเทศไทย ระบุว่า พีซีเอส 

ประเทศไทย ผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคาร

ครบวงจรชั้นนำาของประเทศ ได้ลงทุนในโซลูชัน 

SAP SuccessFactors รวมถึงบริการ Social 

Media Integration (SMI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการการทำางานของพนักงาน 30,000 

คน ทั่วประเทศ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปจนถึง

พนักงานหน้างาน (Front-Line Workers) ด้วยการ

ใช้บริการ HR บนคลาวด์อัจฉริยะออนไลน์และ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งจะทำาให้การดูแลระบบ

ทั้งหมดง่ายขึ้นผ่านกระบวนการอัตโนมัติ ทำาให้

พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการและ

สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

• สกาย ไอซีที จับมือ “AppMan” ยก

ระดับ e-KYC อัปเกรดเทคโนโลยีสุดล้ำา Liveness 

Detection ตรวจจับใบหน้าจริง รองรับพิสูจน์อัต

ลักษณ์บุคคล ยืนยันตัวตนก่อนทำาธุรกรรมออนไลน์ 

ผสานเทคโนโลยี OCR อ่านอักขระภาษาไทย

แม่นยำาสูงถึง 97.8% พร้อมคุ้มครองความปลอดภัย

ของข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งเสริมแกร่งภาคธุรกิจ

ขยายโอกาสสู่โลกดิจิทัล รับกระแส FinTech โต

ก้าวกระโดด เตรียมเดินหน้าดูแลผู้ใช้งาน “Bitkub 

NEXT” กว่า 1 ล้านราย

• เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบัน ADTE by ETDA 

(เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) หรือ Academy of Digital 

Transformation by ETDA ภายใต้สำานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 

ETDA (Electronic Transactions  Development 

Agency) เห็นโอกาสสำาคัญหลังเปิดอบรมหลักสูตร 

“Digital Intelligence” ช่วยให้คนไทยได้รู้เท่าทันการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างฉลาด พบว่าคนมาเรียน

จำานวนมาก สำาหรับผู้ที่สนใจและไม่อยากพลาด

ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับหลักสูตรภายใต้สถาบัน ADTE 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก 

ADTE by ETDA https://www.facebook.com/

ADTEbyETDA

Discovery Engine ที่ Meta จะใช้ข้อมูลความสนใจโพสต์ และความสัมพันธ์ต่างๆ 

(social graph) มาประมวลผลว่าควรแสดงโพสต์แนะนำาอันไหนบ้าง ระบบการคัด

เลือกเนื้อหาที่ไม่ได้ติดตามมาแสดงผลนั้น ถือเป็นอาวุธสำาคัญที่ TikTok พัฒนาอย่าง

มาก จนทำาให้เป็นแอปที่คนใช้งานเติบโตมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Qualcomm เปิดรายได้พุ่ง

Qualcomm รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2022 

สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2022 มีรายได้รวม 10,936 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% เทียบ

กับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3,730 ล้านดอลลาร์

คริสเตีนโน อามอน ซีอีโอ Qualcomm กล่าวว่า ผลการดำาเนินงานท่ีออกมายัง

แข็งแกร่ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน นอกจากน้ีบริษัทยังบรรลุข้อตกลงขยาย

เวลาข้อตกลงการใช้ไลเซนส์สิทธิบัตรกับซัมซุงต่อออกไปด้วยจนถึงปี 2030 โดยธุรกิจชิป 

QCT มีรายได้เพ่ิมข้ึน 45% เป็น 9,378 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตสูงจากโทรศัพท์มือ

ถือและ IoT ส่วนธุรกิจขายไลเซนส์ QTL รายได้เพ่ิมข้ึน 2% เป็น 1,519 ล้านดอลลาร์

ซัมซุงรายงานผลประกอบการไตรมาส 2

ซัมซุงรายงานผลประกอบการประจำาไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยพบว่ายอดขาย

รวมเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 77.20 ล้านล้านวอน นับว่าสูงที่สุด

สำาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี มีกำาไรจากการดำาเนินงาน 14.10 ล้านล้านวอน กำาไรสุทธิ 

11.10 ล้านล้านวอน รายได้ที่เติบโตสูงของซัมซุง มาจากกลุ่มธุรกิจ Device Solutions 

ซึ่งรายได้ทำานิวไฮติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง จากความต้องการหน่วยความจำาของ

ลูกค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดียวกับธุรกิจชิ้นส่วนหน้าจอที่เติบโตสูงจากลูกค้ากลุ่ม  

สมาร์ทโฟน ธุรกิจสมาร์ทโฟนที่เรียกรวมว่ากลุ่ม Mobile eXperience รายได้เติบโต

จากยอดขายรุ่นบน แต่มีต้นทุนมากจากชิ้นส่วนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น

ไอที6

ใ

ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 



ยกระดับสินค้าตอบโจทย์เทรนด์ โลก GDH การลงทุนทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมใหม่

ที่เสริมสร้าง R&D ให้กับสินค้าไทย เช่น อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 

BCG Economy) และ S-Curve โดยเอ็กซิมแบงก์พร้อมสนับสนุน

ธุรกิจทุกขนาดตลอดทั้ง Supply Chain การส่งออกของไทย เชื่อมโยง

กับ Supply Chain ของโลก

รักษ์ เล่าอีกว่า เอ็กซิมแบงก์ยังมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ

การอีกด้วย อาทิ บริการประกันการส่งออก คุ้มครองความเสี่ยงจาก

การไม่ได้รับชำาระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ บริการประกัน

ความเสี่ยงการลงทุน และบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า รวมถึงยังมีบริการ EXIM Thailand Pavilion ช่องทางการค้า

ออนไลน์บน E-Commerce ชั้นนำาของโลกอีกด้วย!!

เอ็กซิมแบงก์ได้สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกและ

นักลงทุนไทยผ่านบริการประกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มี

ปริมาณธุรกิจด้านการ

รับประกันการส่งออก

และการลงทุนเท่ากับ 

100,554 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 4.07% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 

ขณะเดียวกันเอ็กซิม

แบงก์เองก็ยังให้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร คำา

ปรึกษา คำาแนะนำา และ

อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของผู้ประกอบ

การไทยอย่างต่อเนื่องด้วย โดย ณ สิ้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา เอ็กซิม

แบงก์ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการ

แล้วกว่า 17,200 ราย คิดเป็นวงเงินรวมประมาณ 85,600 ล้านบาท

การช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคการส่งออกให้ยังสามารถ

อยู่รอด และสยายปีกในการทำาธุรกิจต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจ

ต้องเจอแรงกดดันอย่างรอบด้านนั้น เป็นภารกิจสำาคัญของเอ็กซิม

แบงก์ และยังนับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ของการดำาเนินบทบาทธนาคาร

เพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond 

Banking) พัฒนานวัตกรรมด้านการให้บริการทั้งการเงินและไม่ใช่การ

เงิน เพื่อช่วยให้คนไทยมีความกล้าและพร้อมที่จะบุกตลาดโลกอย่าง

รู้เท่าทันโอกาสและความเสี่ยง โดยมีเอ็กซิมแบงก์ขับเคลื่อนการเดิน

ทางข้ามพรมแดนของทุนไทย และการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาค

ส่วนในโลกยุค Next Normal.

ารส่งออก’ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำาคัญสำาหรับ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 แม้ว่าจะต้องเผชิญ

ความท้าทายและแรงกดดันจากทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-

19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ส่ง

ผลกระทบทำาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกทะยานขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ต่างๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน ความผันผวนของนโยบายการ

เงินโดยเฉพาะในประเทศหลัก รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่หลายฝ่ายกำาลัง

จับตาอย่าง ‘การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก’ ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อ

ความต้องการในการบริโภคสินค้าของหลายประเทศทั่วโลกให้ถูกจำากัด

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายๆ ปัจจัยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในภาคการ

ส่งออกต้องจับตาและเฝ้าระวัง!!

โดย ‘รักษ์ วรกิจโภคาทร’ กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

(ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ ได้ประเมินว่า ภาพรวมการ

ส่งออกของไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้

ราว 6-7% ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ทำาให้สินค้า

แพง ต้นทุนธุรกิจและค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกไทย

ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับมือ

กับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า 

จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำาคัญของเอ็กซิมแบงก์ 

และได้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำา ‘EXIM Index’ 

ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านงานวิจัยธุรกิจที่แสดง

ผลเป็นดัชนีชี้วัดสภาวะส่งออกล่วงหน้า โดยใช้

ข้อมูล 25 ตัวชี้วัดใน 5 มิติ ประกอบด้วย อุปสงค์ 

(Demand) ทิศทางเศรษฐกิจในตลาดหลักและตลาดใหม่ การ

ส่งออกของประเทศคู่ค้า อุปทาน (Supply) ดัชนีแรงกดดัน

ด้านห่วงโซ่อุปทานโลก การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม ราคา (Prices) ราคาน้ำามันดิบในตลาด

โลก ราคาอาหารและสินค้าเกษตรโลก บรรยากาศตลาด 

(Sentiment) ดัชนีตลาดหุ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน

ประเทศคู่ค้า และธุรกรรมของเอ็กซิมแบงก์ ผลลัพธ์เป็น 

‘ดัชนีชี้นำาการส่งออกของไทย’

รักษ์ ระบุว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 ดัชนีชี้นำาการ

ส่งออกของไทยอยู่ที่ระดับ 100.63 ลดลงจาก 100.90 ใน

ไตรมาสแรกที่ผ่านมา สะท้อนว่าในระยะข้างหน้าการส่งออก

ของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอ

ตัวลง อาทิ สหรัฐและยุโรป ผู้บริโภคและนักลงทุนมีความกังวลเรื่อง

เศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อ ปัญหา Global Supply Chain ยัง

มีอยู่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ส่งออก 

และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่เริ่ม

ชะลอลง แม้จะยังขยายตัวได้ก็ตาม

ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ผู้ประกอบ

การไทยต้องเร่งปรับตัวใน 2 มิติ ประการ

แรก ปรับตัวสู้ต้นทุนแพง ยก

ระดับสินค้าและกระบวนการ

ผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดที่แข่งขัน

ด้วยสินค้าที่มีนวัตกรรม 

ตอบโจทย์เทรนด์ โลกและ

ผู้บริโภคยุคใหม่ ได้แก่ 

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม ดิจิทัล และ

ดูแลสุขภาพ (Green, 

Digital, Health: GDH) 

รวมถึงการปรับปรุง

แนวทางการตลาดด้วย

การโชว์เอกลักษณ์ของ

สินค้า ขายแบบซอฟต์

เพาเวอร์ สร้างและ

สื่อสารแบรนด์อย่าง

น่าสนใจ

และประการ

ที่สอง บริหารความ

เสี่ยง กระจายตลาด หรือบุก

ตลาดใหม่ อาทิ ความตกลงหุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็น

เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากร

กว่า 2,300 ล้านคน มีสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีให้แก่ผู้ส่งออกไทย รวมทั้งเข้าสู่ตลาด

การค้าออนไลน์มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า

มูลค่า E-Commerce โลกจะเติบโตต่อเนื่อง 

จาก 4.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 

เป็น 7.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 

เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 3.4 และ 4.2 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 และปี 

2563 ตามลำาดับ รวมไปถึงการปิดความเสี่ยง

รอบด้านให้มากที่สุด

“ท่ามกลางสถานการณ์เปราะบางในปี 

2565 ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วย

ความไม่แน่นอนนั้น เอ็กซิมแบงก์ได้เดินหน้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

การไทยสามารถปรับตัวได้ เริ่มต้นและขยายธุรกิจส่งออก รวมถึง

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น” รักษ์ ระบุ

ทั้งนี้ เอ็กซิมแบงก์พร้อมช่วยผู้ประกอบการไทยสู้ต้นทุนแพง 

และบริหารความเสี่ยงด้วย ‘Hybrid Model : ฟื้นส่งออกสู้ต้นทุน รุก

ลงทุนสร้างอุตสาหกรรมใหม่’ ด้วยนโยบายตรึงดอกเบี้ย Prime Rate 

ที่ 5.75% ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนของผู้ประกอบการไทย 

อีกทั้งยังมีบริการใหม่อย่าง ‘EXIM Export Ready Credit’ วงเงิน

สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำาสุด 4.5% ต่อปีใน 6 เดือนแรก ผ่อน

ชำาระคืนภายใน 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำาไปใช้เสริม

สภาพคล่องของกิจการส่งออกและที่เกี่ยวเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนการกระจายตลาด การ
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7เศรษฐกิจ

ารอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใน

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เกิดขึ้นทุกครั้งที่

กฎหมายเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้าน ที่มีพฤติกรรมเป็นฝ่าย

แค้นเสียมากกว่า สำาหรับในครั้งที่ผ่านมาอาจจะเรียกได้ว่า

เป็นการทวงแค้นครั้งสุดท้าย มีการโฆษณาเชิญชวนประชาชน

ติดตามด้วยโปสเตอร์ที่น่าสนใจเหมือนหนังนักสืบของเกาหลี 

และใช้ถ้อยคำาที่ฟังดูดุเดือดมาก นั่นคือ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” 

แต่คำาว่า “นั่งร้าน” ที่พวกเขาหมายถึงรัฐมนตรีจากพรรคร่วม

รัฐบาล โดยเฉพาะคนท่ีเป็นหัวหน้าพรรค แต่คำาน้ีกลับเตือนใจ

ผู้คนให้คิดถึงน่ังร้านหลังกระสอบข้าวในโกดังเก็บข้าวท่ีชาวนา

เอามาจำานอง เป็นการช้ีให้เห็นว่ามีการทุจริตจำานวนข้าวท่ีปรากฏ

ในบัญชีการจำานองของชาวนา ดังน้ันคำาดังกล่าวน้ีกลายเป็นศรท่ี

ย้อนกลับไปยิงหัวของฝ่ายท่ีอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ี

ถูกมองว่าเป็นน่ังร้านเสียมากกว่า และหัวท่ีถูกเด็ดน้ัน ไม่ใช่นายก

รัฐมนตรี แต่กลายเป็นหัวของใครบางคนท่ีอยู่แดนไกล

ในท่ีสุดการอภิปรายท่ีเป็นการทวงแค้นคร้ังสุดท้าย ก็จบลง

โดยท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายผ่านการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจได้กันทุกคน แม้ว่าจะได้คะแนนไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่มีใคร

ท่ีมีคะแนนเฉียดฉิว แม้คนท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดก็ไม่ได้เฉียดฉิวแต่

อย่างใด นอกจากจะสามารถผ่านการซักฟอกได้แล้ว ฝ่ายรัฐบาล

ยังได้โอกาสในการแถลงผลงานอีกด้วย ท้ังน้ีเพราะข้อกล่าวหา

ท่ีฝ่ายค้านนำามาอภิปรายน้ัน หลายเรื่องเป็นเพียงวาทกรรมท่ี

หาความจริงเชิงประจักษ์มาสนับสนุนไม่ได้ หลายเรื่องก็เป็นข้อมูล

ท่ีผิดพลาด ไม่รู้ว่าไม่หาข้อมูลให้ดีพอ หรือจงใจท่ีจะบิดเบือน ไม่

ว่าข้อมูลท่ีผิดพลาดจะมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ประชาชนก็มองว่าฝ่าย

ค้านทำางานไม่ดีพอ ข้อมูลไม่แน่น ไม่สามารถหาความจริงเชิง

ประจักษ์มาเล่นงานรัฐบาลได้ และข้อกล่าวหาน้ันก็กลายเป็นการ

หยิบยกประเด็นออกมาให้ฝ่ายรัฐบาลได้โอกาสในการแถลงผล

งาน แม้ว่าจะมีรัฐมนตรีบางคนตอบได้ไม่กระจ่างนัก แต่ก็ไม่ได้

เลวร้ายขนาดจะเด็ดหัวหรือสอยน่ังร้านได้อย่างท่ีคุยเอาไว้

แม้ว่าดาวสภาฝ่ายค้าน จะใช้ลีลาและวาทกรรมอย่างดุ

เดือดเพียงใด ก็ไม่สามารถเด็ดหัว สอยน่ังร้านได้สำาเร็จ สำาหรับ

แฟนคลับของฝ่ายค้าน พวกเขาจะมองว่าบรรดา ส.ส.ท่ียกมือให้

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนผ่านน้ันไม่ฟังเสียงประชาชน 

ก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงประชาชนกลุ่มไหนท่ีพวกเขาต้องการให้ 

ส.ส.ท้ังหลายฟังและยกมือให้ถูกใจประชาชน แล้วแฟนคลับของ

รัฐบาลท่ีมองว่าฝ่ายค้านยังทำางานไม่ดีพอ และฝ่ายรัฐบาลช้ีแจง

ได้ดีเพียงพอท่ีจะผ่านน้ันเล่า พวกเขาไม่ใช่ประชาชนหรือไร ถ้า

หาก ส.ส.เขาจะฟังประชาชนกลุ่มน้ีจะได้ไหม เขาผิดไหม ถ้าหาก

เขาจะฟังประชาชนกลุ่มน้ี หรือจะต้องฟังเฉพาะประชาชนท่ีเป็น

แฟนคลับของฝ่ายค้านเท่าน้ัน เพราะพวกเขาเป็น “ประชาชน” 

แบบน้ีแล้วยังจะเรียกตัวเองว่าเป็น “ฝ่ายประชาธิปไตย” อีกหรือ

คำาว่า “นั่งร้าน” และข้อกล่าวหาว่า “พลเอกประยุทธ์

อยู่ 8 ปีไม่มีผลงาน” ตลอดจนข้อกล่าวหาว่า “มีการทุจริต” นั้น 

นอกจากจะไม่ระคายผิวนายกรัฐมนตรีแล้ว วาทกรรมและข้อ

กล่าวหาที่สาดออกไปนั้นกลับไปโดนคนหนีคุกไปอยู่แดนไกล

อย่างจัง เพราะ “นั่งร้าน” คือส่วนหนึ่งของการทุจริตของคน

แดนไกล มีคนเอาผลงาน 8 ปีของลุงตู่กับผลงานมากกว่า 10 ปี

ของรัฐบาลก่อนหน้านี้ว่าใครสร้างผลงานมากกว่ากัน และยังนำา

เอาตัวเลขของความเสียหายหลายแสนล้านจากการทุจริตของ

นายกรัฐมนตรีก่อนหน้าที่ลุงตู่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทุกอย่าง

เป็นความจริงเชิงประจักษ์ ดูได้จากคำาพิพากษาของศาล ดังนั้น

หัวที่ถูกเด็ดจึงไม่ใช่หัวลุงตู่ เพราะกระสุนที่สาดมานั้น ไม่ได้

กระทบลุงตู่แต่อย่างใด แต่มันทำาให้คนแดนไกลหัวขาด

การร่ายยาวด่าลุงตู่ พร้อมกับสรรเสริญคนแดนไกลของ

ฝ่ายค้านน้ันเป็นเรื่องท่ีสวนกับความจริงเชิงประจักษ์ ถ้อยคำาท่ี

ร่ายยาวมาน้ัน มันคือการสร้างวาทกรรมด่าลุงตู่ พยายามจะด้อย

ค่าลุงตู่ว่าเป็นคนโง่ เป็นคนไม่เก่ง เป็นคนไม่มีภาวะผู้นำา เป็นคน

นำาพาประเทศชาติล้มเหลว ประชาชนเดือดร้อนจากเศรษฐกิจ 

และล้มตายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การร่ายยาว

เช่นน้ีทำาให้มีคนเอาประวัติความเก่งของลุงตู่ออกมาฉายกันเต็ม

พ้ืนท่ี Social Media ขณะเดียวกัน เรื่องใหญ่ 2 เรื่อง คือ เรื่อง

การจัดการกับโควิด และการบริหารเศรษฐกิจในยามวิกฤตท่ี

หยิบยกมาเล่นงานลุงตู่น้ัน ไม่ใช่ความฉลาดอะไรเลย เพราะ

ท้ัง 2 เรื่องท่ีว่าน้ีลุงตู่ทำาได้ดี มีตัวเลขเชิงประจักษ์ ท้ังสถิติภายใน

ประเทศ การจัดอันดับของต่างประเทศ ยกย่องประเทศไทยว่า

สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีเป็น

อันดับ 1 ของโลก และเป็นประเทศท่ีจะฟ้ืนตัวด้านเศรษฐกิจได้

อย่างรวดเร็ว จำานวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว การ

เติบโตของการส่งออก เงินทุนสำารองระหว่างประเทศ เป็นตัวเลข

ท่ีแสดงให้เห็นความสำาเร็จในการบริหารบ้านเมืองของลุงตู่

แม้จะมีปัญหาเรื่องราคาน้ำามันและราคาสินค้าที่แพง

ขึ้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการเด็ดหัวลุงตู่ได้ เพราะปัญหาดังกล่าว

นี้เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ เป็นคำาอธิบายที่สมเหตุสมผล 

เพราะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

และไทยเราก็สามารถจัดการได้ดีกว่าประเทศอื่น ราคาน้ำามัน

ก็ไม่ได้แพงไปกว่าประเทศอื่น ยังถูกกว่าอีกหลายประเทศ ที่

สำาคัญคือยังมีให้เติม ราคาสินค้าที่แพงขึ้น หากดูตัวเลขเงินเฟ้อ 

เราก็มีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำากว่าอีกหลายๆ ประเทศ ประชาชน

ฟังคำาอธิบายของรัฐบาลก็เข้าใจ พวกเขาจึงมองว่าฝ่ายค้านยัง

ทำาการบ้านมาไม่ดีพอ การอวดอ้างความฉลาดของคนแดนไกล

นั้น ลุงตู่สวนกลับได้เจ็บแสบดีว่า “ถ้านายของสูเจ้าฉลาดจริง ก็

ต้องหาทางกลับประเทศไทยได้”

นอกจากเนื้อหาแล้ว ถ้อยคำาและลีลาที่ใช้ในการอภิปราย

ของ ส.ส.บางคนก็หยาบคาย ต่ำาตม แบบที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่

เรียกตัวเองว่า “ผู้ทรงเกียรติ” จะใช้ภาษาและลีลาอย่างที่ได้

เห็นนั้น นอกจากนั้นแล้วมีการนำาสิ่งของมาเป็นองค์ประกอบ

ในการอภิปรายที่ดูเป็นเรื่อง “เล่นๆ” มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และบางอย่างก็เอามาใช้แบบ

ไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ดีพอ และที่ประชาชนรับไม่ได้เลยก็คือการ

วางดอกไม้จันทน์ที่ป้ายชื่อนายกรัฐมนตรี มันเป็นการกระทำา

ที่ไร้จริยธรรม และเป็นการกระทำาที่ไม่มีมารยาท คนที่คิดเป็น

และมีคุณสมบัติของผู้ดี เขาคงไม่ทำากันแบบนี้ ขอบคุณที่ทำาให้

พวกเราได้เห็นผลงานของรัฐบาล และคิดว่าลุงตู่คงอยู่อีกนาน 

นั่งร้านยังไม่พัง หัวยังไม่ขาดนะ...ขอบอก.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล...

หรือการแถลงผลงานของรัฐบาล

‘รักษ์ วรกิจโภคาทร’ปักธงเอ็กซิมแบงก์

พาส่งออกไทยสยายปีกไกลในเวทีโลก!

ก

‘ก

ารใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป็นหนึ่งในนโยบายลดโลกร้อนของ “กรุงศรี ออโต้”            

ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ซึ่งล่าสุดได้เดินหน้ากิจกรรม         

“ชุบชีวิต-ส่งต่อเฟอร์นิเจอร์” มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม

ค่าในกิจกรรมการตลาด พร้อมนำาอุปกรณ์ตกแต่งจากงานอีเวนต์                                                                          

มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เพื่อการใช้งานของโรงเรียนในพื้นที่ห่าง

ไกล

นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้บริหารสายงานการตลาด 

ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ด้วย

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ผ่านแนวคิด #เลิกรอ ซึ่งมุ่งจุดประกาย

ให้ทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและโลกโดยไม่

ต้องรอให้ โอกาสมาถึง กรุงศรี ออโต้ จึงให้ความสำาคัญกับการ

เริ่มต้นลงมือทำาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม โดยหนึ่ง

ในเป้าหมายคือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก

กระบวนการธุรกิจ

ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2564 ได้เริ่มปรับแนวคิดในการให้

บริการสินเชื่อในอีเวนต์ยานยนต์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการตลาด

หลักของกรุงศรี ออโต้ และจัดขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ครั้งในแต่ละ

ปี โดยได้ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด ‘Sustainability in Everyday 

Life (คุณค่าที่สร้างสรรค์ เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน)’ ซึ่งคำานึงถึงการใช้วัสดุ

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งได้วางแผนในการ

ดัดแปลง และส่งต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถนำาไปใช้ต่อได้ในงาน

ถัดไปให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า

การใช้วัสดุทดแทนเป็นแนวทางหนึ่งที่กรุงศรี ออโต้ เลือก

ใช้ อาทิ โต๊ะที่ทำาจากวัสดุสังเคราะห์ทดแทนไม้ จากการรีไซเคิล

กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว และเก้าอี้ที่มีส่วนประกอบจากยาง

รถยนต์เก่าและสปริงโช้กเก่า ซึ่งสามารถช่วยลดการผลิตก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไม้ใหม่ รวมถึงลดปริมาณขยะ

จากยางรถและขยะโลหะ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ออกแบบเคาน์เตอร์

และตู้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดัดแปลงเป็นตู้เก็บ

ของสำาหรับใช้งานในโรงเรียนอีกด้วย

จากการริเริ่มโครงการดังกล่าว กรุงศรี ออโต้ ได้บริจาค

เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ได้แก่ โต๊ะ 26 ตัว เก้าอี้ 80 ตัว ตู้เก็บ

หนังสือ 11 ตู้ และตู้เก็บของ 4 ตู้ รวมมูลค่ากว่า 100,000 

บาท ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน ที่ได้แจ้งความ

ประสงค์ขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กเพจ “โครงการช่วยเหลือ

โรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร” ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังมน 

จังหวัดลำาพูน โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงเรียนบ้านกุดโจด จังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

(ถนอมราษฎร์บำารุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดท้าย

ทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

“กิจกรรม ‘กรุงศรี ออโต้ ชุบชีวิต-ส่งต่อเฟอร์นิเจอร์จาก

กิจกรรมการตลาดเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล’ ก่อ

ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นก็ตาม 

แต่เราเชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กละน้อย ผลที่เกิด

ขึ้นจะทวีคูณ และที่สำาคัญคือ ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่น

ใหม่ที่ได้มีโอกาสใช้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ ได้ซึมซับแนวคิดเรื่อง

ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และนำา

ไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต” นายพรเทพกล่าว.

ส่งต่อเฟอร์นิเจอร์งานอีเวนต์
สู่อุปกรณ์เรียนรู้เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมุ่งสู่ความยั่งยืน

ก

รักษ์ วรกิจโภคาทร



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 Life and City

มชนขนาดใหญ่มีคนอยู่อาศัยหลักพัน ต้องเผชิญปัญหาขยะ

ล้น แต่ ชุมชนดอนเมืองวิลล่า ซอยสรงประภา 16 เขต

ดอนเมือง กรุงเทพฯ คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันลด

ปริมาณขยะมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างวินัยในการจัดการขยะ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ การนำากลับมาใช้ซ้ำา การ

หมุนเวียนกลับมาใข้ใหม่ ส่วนขยะมีพิษควรหลีกเลี่ยง   

ปัญหาขยะเรื้อรังชุมชนแก้ โดยเริ่มต้นจัดการขยะที่บ้าน ก่อน

จะรวบรวมขยะส่งไปกำาจัดอย่างถูกต้อง ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก

สำานักงานเขตดอนเมืองและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งนำานวัตกรรมใหม่ๆ 

มาใช้จนประสบผลสำาเร็จได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะ 

(Zero Waste) ระดับประเทศ

ชุมชนดอนเมืองวิลล่าที่จัดการขยะอย่างครบวงจร เป็นชุมชน

ประเภทบ้านจัดสรร ลักษณะเป็นตึกแถวและบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น 

จัดตั้งเป็นหมู่บ้านมากว่า 40 ปี บนพื้นที่ 30 ไร่ และจัดตั้งชุมชนตาม

ระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 จำานวนบ้าน 

500 หลังคาเรือน มีประชากร 1,200 คน เป็นชุมชนที่ประสบปัญหา

ขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และพาหะนำาโรคต่างๆ ยิ่งช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 คนในชุมชนทำางานที่บ้าน ทำาให้เกิดปริมาณ

ขยะพุ่งทั้งขยะหีบห่อ บรรจุภัณฑ์พลาสติกจำานวนมาก ผลพวงจากการ

สั่งอาหารเดลิเวอรี 

จำานวนขยะของชุมชนดอนเมืองวิลล่าซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาใหญ่ที่ชุมชนดอนเมืองวิลล่าให้ความสำาคัญ 

คณะกรรมการชุมชนดอนเมืองวิลล่ามีมติร่วมกันลดปริมาณขยะ 

พร้อมจัดตั้งคณะทำางานโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 

2564-2565 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและ

นอกชุมชน ทำาให้เกิด “ศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

ดอนเมืองวิลล่า” ประกอบด้วย ธนาคารจุลินทรีย์ การจัดการขยะ

แบบครบวงจร เตาเผาขยะไร้ควัน บ่อหมักขยะ ถังหมักขยะ บ่อบำาบัด

น้ำาเสีย แปลงขยะไปใช้ประโยชน์สารพัด เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ให้

กับหน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่เขตดอนเมือง 

ภายในเวลา 1 ปี ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนดอนเมืองวิลล่า

ลดลงและนำากลับมาใช้ประโยชน์อย่างน่าสนใจ ปริมาณขยะทั้งหมด

ก่อนดำาเนินการประมาณ 1,320 กก.ต่อวัน 1 คนสร้างขยะเฉลี่ยวันละ 

1.1 กก. (ข้อมูลปี 2563) ปริมาณขยะทั้งหมดหลังดำาเนินการ 1,080 

กก.ต่อวัน 1 คนสร้างขยะเฉลี่ย 0.9 กก. (ข้อมูลปี 2564) 

ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง 240 กก.ต่อวัน ส่วนปริมาณขยะ

มูลฝอยที่นำากลับมาใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์ 27 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ย

ต่อคน 0.023 กก.ต่อวัน ขยะรีไซเคิล 162 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ยต่อ

คน 0.135 กก.ต่อวัน และขยะทั่วไป 0.167 กก.ต่อวัน เฉลี่ยต่อคน 

0.0001 กก.ต่อวัน รวมปริมาณที่นำากลับมาใช้ประโยชน์เกือบ 190 

ขยะ โดยนำาร่องที่ ตลาดวัฒนานันท์ ถนนสรงประภา ตลาดแห่งนี้

เป็นตลาดเช้า เปิดบริการตั้งแต่ 04.00 น. ตลาดจะวายประมาณเวลา                 

15.00 น.ของทุกวัน 

ผู้ค้าหนาแน่น มีแผงค้าประมาณ 500 แผง ส่วนใหญ่

ประกอบการค้าผัก ผลไม้สด อาหารทั่วไป สำานักงานเขตดอนเมือง

เข้าดำาเนินการจัดเก็บมูลฝอยในตลาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของตลาด

เป็นผู้รวบรวมขยะจากผู้ค้าในตลาดและนำามาทิ้งในสถานที่ที่ตลาดได้

จัดเตรียมไว้ 

แนวทางลดปริมาณขยะ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยก

ขยะ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ พร้อมทั้ง

รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมในพื้นที่ตลาด กิจกรรมจัดเก็บและ

รวบรวมเศษผัก เศษผลไม้ โดยขอความร่วมมือกับทางตลาดให้ช่วย

ประชาสัมพันธ์กับผู้ค้าในตลาดให้แยกเศษผัก เศษผลไม้ 

ปัจจุบันฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตอยู่ระหว่างจัดทำา

แผนการจัดเก็บและรวบรวมเศษผัก เศษผลไม้ เพื่อนำามาใช้ประโยชน์

ในพื้นที่เขต โดยได้ประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของตลาดแล้ว 

นอกจากนี้มีกิจกรรมจัดเก็บและรวบรวมเศษอาหารจะมีเกษตรกร

มารับเศษอาหารจากในตลาดทุกวัน เพื่อนำาไปทำาปุ๋ยหมักหรือเลี้ยง

สัตว์ นอกจากนี้ ได้ตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายบริเวณตลาด 1 จุด เพื่อเก็บ

รวบรวมก่อนนำาไปกำาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ลดการปนเปื้อนสู่สิ่ง

แวดล้อม ทำาลายสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจ

ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างชัดเจน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ลงพื้นที่สร้างต้นแบบชุมชนและตลาดปลอดขยะในเขตดอนเมือง 

กล่าวว่า ประชาชนมีส่วนสำาคัญช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย เริ่มจาก

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในส่วนของกลางทางที่จัดเก็บรวบรวม ส่งต่อไปยังปลายทางนำาไป

กำาจัดตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงนำากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชน

และเมืองให้ดีขึ้น

การที่ชุมชนดอนเมืองวิลล่ายกระดับสู่ชุมชนปลอดขยะระดับ

ประเทศไทย คงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผลงานของชุมชนแต่เพียง

ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ต้องถือเป็นผลงานความร่วมมือของทุกฝ่ายขับ

เคลื่อนให้เกิดความสำาเร็จ เพราะปัญหาขยะทุกคนต้องมีส่วนร่วมกัน

รับผิดชอบ ถ้าคนกรุงเทพฯ ลดปริมาณขยะได้ ยังช่วยลดขยะที่ถูกส่ง

ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ด้วย.

ขยายเวลาเปิด-ปิดบริการ 3 สวนสาธารณะยอดนิยม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื่องเปลี่ยนแปลงกำาหนดเวลาเปิด-ปิดบริการสวนสาธารณะ โดย

ประกาศดังกล่าวระบุว่า เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำานวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน ผู้

ใช้บริการสวนสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้า

ถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ จึง

เปลี่ยนแปลงกำาหนดเวลาเปิด

และปิดบริการสวนสาธารณะใน

สังกัดสำานักสิ่งแวดล้อม 3 แห่ง 

ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร 

และอุทยานเบญจสิริ โดยให้เปิด

บริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่

เวลา 04.30-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เหตุที่เริ่มจาก 3 สวน

ดังกล่าว เพราะบางแห่งยังไม่พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต ่04.30 น. เนื่องจากเรื่องความ

ปลอดภัย และปริมาณความต้องการใช้บริการของประชาชน 

เปิด 16 แผนปฏิบัติการสู้ฝุ่น กทม.

กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตั้ง

คณะทำางานร่วมกันเปิด 16 แผนปฏิบัติการสู้ฝุ่น (Action Plan) ประกอบด้วย จัดทำา

โครงการนักสืบฝุ่น, การแจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นแก่กลุ่มเปราะบาง, การตรวจโรงงานและ

การก่อสร้างแหล่งที่มาฝุ่น, การใช้ CCTV ตรวจจับรถปล่อยควันดำา, การพัฒนาโครงการ

และผู้ประกอบการ โดยในเดือนตุลาคมจะมีการออกประกาศหรือเงื่อนไขแนบท้ายใบ

อนุญาตการก่อสร้าง ต้องไม่ใช้รถที่ปล่อยมลพิษทางอากาศให้เป็นมาตรการเข้มข้น, มีการ

แจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5, Traffy Fondue แจ้งเหตุ, เฝ้าระวังกิจกรรมที่สำานักงานเขตดำาเนิน

การ เช่น กิจกรรมที่ทำาให้เกิดฝุ่น การเผาศพ เรื่องการจุดธูป และมี Open Data ข้อมูลฝุ่นให้

ประชาชนเห็นได้ชัดเจน มีการตรวจวัดรถควันดำาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำาหนดพื้นที่ 

BKK Clean Air Area คือพื้นที่ที่มีความหนาแน่น พยายามจะลดฝุ่นลง จำากัดเรื่องการเข้าพื้นที่ 

หาแรงจูงใจในการลดการเข้าพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 มาก ฯลฯ

ช่วยผู้พิการยากไร้กลับมาใช้

ชีวิตใหม่

ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ร่วมกับโรงเรียนกาย                                

อุปกรณ์ฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการที่ยากไร้

และด้อยโอกาสจำานวนมาก โดยผ่าน

กองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ใน

ศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่า

หลายล้านบาท ช่วยให้ผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ได้เข้าถึงการรักษา ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่าน

มา เกิดวิกฤตโควิด-19 สร้างความเสียหายแก่ทุกพื้นที่ ทำาให้เงินในกองทุนลดลงต่อเนื่อง 

แม้จะมีผู้บริจาคเข้ามา แต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่รอความหวังในการ

รักษาได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง เชิญชวนคนไทยบริจาคเข้ากองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้

พิการ” บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 

016-3-00049-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ 

“กองทุน D3366”)

‘รักษ์ดำาเนิน’ ลดขยะเมืองราชบุรี

ททท.สำานักงานราชบุรี และกอง

บริหารความยั่งยืน จัดกิจกรรม “รักษ์ดำาเนิน” 

โครงการราชบุรี...เมืองนี้ ไม่เหมือนใคร ภาย

ใต้แคมเปญ “ลดโลกเลอะ” โดยคนในพื้นที่ 

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ 

ร่วมกันเก็บขยะบริเวณคลองดำาเนินสะดวก 

และตลาดน้ำาเหล่าตั๊กลัก อ.ดำาเนินสะดวก 

จ.ราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ภายในงาน

มีกิจกรรม “ลดโลกเลอะ x Greenery” กับ

ภารกิจ “น้ำาดื่มอนาคตเพื่อโลกใหม่แห่งความ

ยั่งยืน” มีการให้บริการน้ำาดื่ม Greenery รูป

แบบกระป๋องอะลูมิเนียม ชูจุดเด่นด้านความยั่งยืนของรูปแบบภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้ 

100% ลดคาร์บอนฟุตปรินต์ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมากถึง 3.71 กิโลกรัม และประหยัด

พลังงานในการนำามาผลิตใหม่ถึง 95% สร้างกระแสการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและให้คนใน

พื้นที่ถึงความสำาคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร.

ชุ
‘ดอนเมืองวิลล่า’ชุมชนต้นแบบไม่มีขยะ

กก.ต่อวัน เฉลี่ยต่อคน 0.158 กก.ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 17 จากขยะ

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชน เป็นแบบอย่างสำาคัญในการขยายผลการ

จัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนอื่นๆ 

ชุมชนไม่ได้ปราบขยะเพียงลำาพัง ยังมีในส่วนของสำานัก

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสิ่ง

แวดล้อมอย่างจริงจังเข้ามาหนุนเสริม ขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า

สามารถจัดการได้ตามหลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce  Reuse 

และ Recycle เพื่อสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำา นี่คือหลักใช้ส่งเสริม

สนับสนุนชุมชนปลอดขยะ หรือการจัดการขยะโดยชุมชน ก่อนหน้า

นี้สำานักงานเขตดอนเมืองจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี 2564 มี

กรอบดำาเนินงานภายใต้แผนการปฏิบัติการฯ 3 ระยะ ดังนี้ ต้นทางคือ 

การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลาง

ทางคือ การจัดทำาระบบเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ปลายทางคือ 

ขยะมูลฝอยได้รับการกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำาหรับโครงการชุมชนปลอดขยะส่งเสริมให้ชุมชนดำาเนิน

กิจกรรม การลด คัดแยก และนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เน้นการ

จัดการมูลฝอยที่ต้นทางคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน ลดปริมาณขยะ

มูลฝอยในชุมชน ก่อนที่จะรวบรวมขยะส่งไปกำาจัดอย่างถูกต้อง โดย

ชุมชนต้นแบบแห่งนี้ร่วมกับสำานักงานเขตดอนเมืองบริหารจัดการ

มูลฝอยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำานึกการ

จัดการมูลฝอยที่ต้นทาง ด้วยความร่วมมือกันลดปริมาณขยะในชุมชน 

โดยใช้หลัก 3Rs พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวันอย่างพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง 

และขยายผลต่อเนื่องจนกลายเป็นสังคมปลอดขยะ

ในเขตดอนเมืองนอกจากมีชุมชนใหญ่น้อยแล้ว ยังมีตลาดที่

ถือเป็นแหล่งกำาเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ขยะอินทรีย์ยังก่อปัญหา

กลิ่นเหม็นรบกวน สำานักงานเขตดอนเมืองขับเคลื่อนตลาดปลอด

การจัดการขยะพลาสติกนำากลับมาใช้ประโยชน์ จักกพันธุ์ ผิวงาม ลงพื้นที่ตลาดวัฒนานันท์สร้างต้นแบบปลอดขยะ

บ่อหมักเศษอาหารจากครัวเรือน ลดขยะศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดอนเมืองวิลล่า ขยายผลสู่ชุมชนอื่นใน กทม.

แปรรูปขยะสู่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ แปลงผักปลอดสารในศูนย์เรียนรู้ฯ
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9กีฬา

อินโดนีเซีย • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

2565 เวลา 15.30 น. ณ สนามเกโรลา จา

กา บาริง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุ

ไม่เกิน 18 ปี ลงสนามเกมสุดท้ายของรอบ

แบ่งกลุ่ม ในศึกชิงแชมป์อาเซียน พบกับ

เวียดนาม

ทั้งสองทีมต่างชนะมา 3 เกมรวด 

และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้ว 

โดยเกมนี้ ไทยต้องชนะสถานเดียวหาก

ต้องการเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม

เกมนี้ มิโยะ โอกาโมโตะ เปลี่ยนนัก

เตะหลายคนอีกครั้ง และมีตัวหลักอย่าง จี

น่า ทองพันธ์, ธวันรัตน์ พรมทองมี และ

นวลอนงค์ หมื่นศรี

ครึ่งแรกทั้งสองฝ่ายยังเจาะกันไม่เข้า 

ทำาให้ 45 นาทีแรก สกอร์ยังคงอยู่ที่ 0-0

เริ่มครึ่งหลังมาแค่ 4 นาที เวียดนาม

มาได้ประตูออกนำาก่อน 1-0 จากการยิงของ

เหงียน ธิ ฮู คุย์น

หลังจากนั้น ไทยพยายามบุกหนักแต่

เจาะไม่เข้า จบเกม เวียดนามเอาชนะไทย

ไป 1-0 เข้าป้ายเป็นแชมป์กลุ่ม ส่วนไทย

เป็นรองแชมป์กลุ่ม

สำาหรับ โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะลง

สนามในรอบรองชนะเลิศ ในศึกชิงแชมป์

อาเซียน พบกับออสเตรเลีย ที่สนามเกโล

รา จากา บาริง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

เวลา 20.00 น.

รายชื่อ 11 ตัวจริง

พฤกษา มะลิวัลย์ (GK), ธัญชนก ชื่น

อารมณ์, ศรัญญา ลามี, จีน่า ทองพันธ์, 

ธวันรัตน์ พรมทองมี (C), กันติศา อิน

ชำานาญ, นวลอนงค์ หมื่นศรี, สกุลการต์            

ชุมภูแสง, ณัฐธิชา สาระกาล, ศศิธร   

ดีมา, แพรวา นุดนาบี.

ชบาแก้วU18แพ้สาวเวียดนาม0-1

เข้ารอบรองฯดวล‘ออสเตรเลีย’

อินโดนีเซีย • สหพันธ์กีฬาคนพิการอา 

เซียน (APSF) ชู 11 ชาติร่วมผลักดันกีฬา

อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองสุ

ราการ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย ให้

ประสบความสำาเร็จ พร้อมแสดงศักยภาพ

อาเซียนด้วยพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 30 

กรกฎาคม ช่อง T Sports 7 เพิ่มการ

บรรยายภาษามือในการถ่ายทอดสดอาเซียน

พาราเกมส์บางชนิดกีฬาด้วย

การแข่งขันมหกรรรมกีฬาคนพิการ 

อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองสุรา

การ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง

วันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565 การ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุน

ทัพนักกีฬาคนพิการไทยและเจ้าหน้าที่ รวม

ทั้งสิ้น 479 คนร่วมชิงชัย โดยจะมีการ

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่อง

เที่ยวและกีฬา ช่อง T Sports 7 ตลอด

การแข่งขัน โดยทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการ

แข่งขันครบทั้ง 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, 

ว่ายน้ำา, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, ยกน้ำา

หนัก, วอลเลย์บอลนั่ง, วีลแชร์บาสเกตบอล, 

โกลบอล, บอคเซีย, ยิงธนู, วีลแชร์เทนนิส, 

หมากรุก, ฟุตบอล และยูโด

อินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพกีฬา

อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ด้วยความ

มุ่งมั่นในโอกาสที่เท่าเทียมกัน สุขภาพ และ

ความสำาเร็จ สื่อสารผ่านการแข่งขันโดย

เริ่มต้นจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่สนาม

มานาฮาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

โดย พล.ต.โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์

กีฬาคนพิการอาเซียน (APSF) เปิดเผยว่า 

มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ต้องยกเลิก

การแข่งขันครั้งที่ 10 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อปี 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 จากนั้น เวียดนามก็ไม่สามารถ

จัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ได้หลัง

การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ทำาให้

สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนต้องมอบ

หมายให้อินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพในครั้ง

ที่ 11 นี้ แม้ว่าจะต้องประสบปัญหาหลาย

ด้านเนื่องจากระยะเวลาเตรียมงานค่อน

ข้างน้อย แต่เชื่อว่าชาติสมาชิกทั้ง 11 ชาติ 

ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ลาว, เวียดนาม, 

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนมา, บรูไน, 

สิงคโปร์, กัมพูชา และติมอร์เลสเต จะร่วม

มือกันเพื่อให้การแข่งขันลุล่วงไปด้วยดี 

และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาเซียนสู่

สายตาชาวโลก 

สำาหรับความเคลื่อนไหว นักกีฬาไทย

ได้เริ่มต้นแข่งขันบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่ 

30 กรกฎาคม ก่อนจะเริ่มชิงชัยเหรียญทอง

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป ภายใต้

การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พล.อ.สมควร 

ทองนาค ในฐานะหัวหน้าสำานักงาน

ประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) เดินทางเข้าเยี่ยม

ชมและให้กำาลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ของศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทย 

ที่โรงแรมเดอะสุนัน โฮเทล โซโล เมือง

โซโล ประเทศอินโดนีเซีย 

พล.อ.สมควร ทองนาค เปิดเผย

ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการคณะ

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด 

กกท.) ให้มาเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจที่ศูนย์

อำานวยการคณะนักกีฬาไทย ที่สนับสนุน

การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง

ที่ 11 ซึ่งศูนย์อำานวยการแห่งนี้มีเครื่อง

มือที่ทันสมัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความ

เชี่ยวชาญในการให้บริการและเสริม

สมรรถภาพนักกีฬา โดย พล.อ.ประวิตรได้

เน้นย้ำาในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาในการ

สร้างนักกีฬาเป็นเลิศ โดยยุคนี้ถือเป็นยุค

ทองของวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับงบ

ประมาณในการสนับสนุนมากที่สุด ทั้งใน

ส่วนกลาง และกำาลังขยายไปในส่วนภูมิภาค 

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยัง

ได้ส่งกำาลังใจถึงทัพนักกีฬาอาเซียนพารา

เกมส์ทีมชาติไทย ขอให้ทุกคนทำาหน้าที่

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ หากมีปัญหา

อะไรก็ให้ปรึกษา กกท.ที่จะช่วยแก้ไขดูแล

นักกีฬา ซึ่งความสำาเร็จของนักกีฬาก็คือ

ความสุขของคนไทยทั้งชาติ

ในขณะท่ี พันโทรุจ แสงอุดม ผู้

อำานวยการสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่อง

เท่ียวและกีฬา ช่อง T Sports 7 เปิดเผย

ว่า ช่อง T Sports 7 จะทำาการถ่ายทอด

สดกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ คร้ังท่ี 11 ทุก

แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดิจิทัล หรือ

โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก และยูทูบ ต้ังแต่พิธี

เปิดการแข่งขัน วันท่ี 30 กรกฎาคม ตาม

ด้วยการถ่ายทอดสดชนิดกีฬาท่ีนักกีฬาไทยลง

สนามแข่งขัน, การสรุปผลการแข่งขันไฮไลต์

ประจำาวัน ไปจนถึงพิธีปิดการแข่งขัน วัน

ท่ี 6 สิงหาคม โดยช่อง T Sports 7 จะเร่ิม

ต้นถ่ายทอดสดโดยมีการบรรยายการแข่งขัน

ด้วยภาษามือ แม้ว่าอาจจะไม่สามารถทำาได้

ทุกชนิดกีฬา แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายสำาคัญใน

การถ่ายทอดสดกีฬาของเมืองไทย.

11ชาติร่วมหนุนอาเซียนพาราเกมส์

กรุงเทพฯ • สองพี่น้องนักกีฬาขี่ม้าดาว

รุ่ง ตระกูล “วรรธนะดิษฐ์” สร้างผลงาน

ยอดเยี่ยมเป็นนักกีฬาขี่ม้าไทยคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ ประเภทศิลปะการบังคับ

ม้า “แพม” สุภกมล วรรธนะดิษฐ์ ได้ลง

แข่งในคลาส “กรังด์ปรีซ์” ระดับสูงสุดของ

การแข่งขันขี่ม้านานาชาติ และ “แพตตี้”                                              

สุภจิต วรรธนะดิษฐ์ สร้างความประทับ

ใจในสนามระดับโลก ด้วยการประยุกต์

ทำานองเพลงไทยที่ได้แรงบันดาลใจจาก

ละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ใช้ลงแข่งเวที

ระดับนานาชาติ จนชนะใจคณะกรรม 

การ คว้าอันดับ 3 มาครอง ในศึกซีดีไอ 

2 สตาร์ ที่ประเทศโปแลนด์ ตั้งเป้าคว้า

โควตาลงแข่งเอเชียนเกมส์ 2022 และ

โอลิมปิกเกมส์ 2024 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้

กับประเทศไทยต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 

“แพม” สุภกมล วรรธนะดิษฐ์ พร้อมด้วย 

“แพตตี้” สุภจิต วรรธนะดิษฐ์ สองพี่น้อง

นักกีฬาขี่ม้าดาวรุ่งมาแรงของไทย ได้

ร่วมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์พิเศษกับ

สื่อมวลชน เล่าประสบการณ์การแข่งขัน

บนสนามระดับโลก หลังจากทั้งสองคนได้

ออกไปแสดงฝีมือ โชว์ศักยภาพการขี่ม้า

ในประเภทศิลปะการบังคับม้า (Dressage) 

จนได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงการกีฬา

ขี่ม้านานาชาติมากมาย โดยมี อิมเก เชลเล

เกนส์-บาร์เทล อดีตนักกีฬาขี่ม้าหญิงของ

เนเธอร์แลนด์ ดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก ปี 

2008 ที่กรุงปักกิ่ง และเหรียญทองแชมป์

โลก ปี 2010 ที่เคนทักกี ประเภทศิลปะ

การบังคับม้า เป็นผู้ฝึกสอนแบบติวเข้มให้

ทั้งคู่ ตั้งเป้าคว้าโควตาลงแข่งเอเชียนเกมส์ 

2022 และโอลิมปิกเกมส์ 2024

“แพม” สุภกมล วรรธนะดิษฐ์ วัย 

24 ปี เจ้าของอันดับ 366 ของโลก ตาม

แรงกิ้งของสมาคมกีฬาขี่ม้านานาชาติ 

“แพม” สุภกมล เริ่มต้นเล่าว่า “สำา 

หรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในยุโรปที่ผ่านมา 

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เราได้เรียน

รู้สิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งการทำางานร่วมกับ

โค้ช การดูแลม้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ตื่นเช้ามา

ให้อาหาร สำารวจร่างกาย พาไปออกแปลง

ตัวเอง รวมถึงการซ้อมต่างๆ แต่สิ่งสำาคัญ

ที่สุดที่แพมได้เรียนรู้จากการขี่ม้าก็คือ คน

กับม้าต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เราต้องรัก 

ดูแลและเข้าใจเขา อย่าคิดว่าม้าเป็นเพียง

แค่สัตว์ที่เราหวังแค่ใช้งานแล้วจบไป ต้อง

มองเขาให้เป็นเหมือนเพื่อน เป็นสิ่งสำาคัญ

ในชีวิตของเรา”

จบลงด้วยผลงานที่ไม่ดีนัก แต่ก็เป็นบท

เรียนที่ทำาให้เราได้กลับมาศึกษาและแก้ไข

ปรับปรุงตัวเองและม้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

สำาหรับเป้าหมายหลังจากนี้ ทั้ง 

“แพม” สุภกมล และ “แพตตี้” สุภจิต มี

การวางแผนของตัวเองที่ต่างกันออกไป 

โดยรายของ “แพม” สุภกมล บอกว่าตน

ได้วางแผนที่จะลงแข่งขันระดับอินเตอร์

อีก 2-3 รายการที่ยุโรป เช่น ฝรั่งเศส หรือ

เยอรมนี ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 

2022 เพื่อฝึกซ้อมฝีมือตัวเองและม้าเพิ่ม

เติม ก่อนที่ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 

2023 จะลุยแข่งรายการระดับกรังด์ปรีซ์

ของ FEI เพื่อเก็บคะแนนสะสมให้ได้มาก

ที่สุด สำาหรับการลุ้นโควตาลงแข่งโอลิมปิก

เกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ในประเภทศิลปะบังคับม้า

ส่วนของ “แพตตี้” สุภจิต ก็เตรียม

ตัวสำาหรับการลงแข่งขันควอลิฟายระดับ

ประเทศไทย ในรุ่น Prix St.George เพื่อ

ลุ้นโควตาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภท

ศิลปะการบังคับม้าในศึกเอเชียนเกมส์ 

2022 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ที่ถูก

เลื่อนไปเป็นเดือนกันยายน ปี 2023 ใน

(FEI) ได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงการ

กีฬาขี่ม้าของฝั่งยุโรป หลังแสดงฝีมือลง

แข่งขันรายการต่างๆ เก็บคะแนนพัฒนา

ตัวเองจนสามารถยกระดับเข้าแข่งรายการ

ระดับ “กรังด์ปรีซ์” ได้สำาเร็จ ซึ่งเป็นการ

แข่งขันระดับสูงสุดที่รับรองโดย FEI และ

เป็นนักกีฬาขี่ม้าคนแรกในประวัติศาสตร์

ของไทยที่ได้ลงแข่งขัน ซึ่งผลงานโดดเด่น

ด้วยการคว้าอันดับ 5 รายการซีดีไอ ทรี

สตาร์ บิ๊กทัวร์ กรังด์ปรีซ์ (CDI 3* Bigtour 

GrandPrix) ที่ประเทศโปแลนด์ ในคลาส 

กรังด์ปรีซ์สเปเชียล เมื่อเดือนเมษายน 

2565 และอันดับ 2 ในรายการ CDI 3 

Star U25 GrandPrix ที่ฝรั่งเศส เมื่อเดือน

ตุลาคม ปี 2564

ขณะที่ “แพตตี้” สุภจิต วรรธนะ

ดิษฐ์ วัย 21 ปี น้องสาว กำาลังเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ในวงการกีฬาขี่ม้าตามรอยพี่

สาว โดยล่าสุดในรายการ CDI 2 Star Prix 

St-Georges ที่โปแลนด์ เดือนเมษายน

ที่ผ่านมา “แพตตี้” สุภจิต ได้สร้างความ

ประทับใจในสนามแข่งระดับโลก ด้วย   

การประยุกต์ทำานองเพลงไทยที่ได้แรง

บันดาลใจจากละครดัง “บุพเพสันนิวาส” 

ใช้ลงแข่งเวทีระดับนานาชาติ สามารถ   

ทำาผลงานยอดเยี่ยม ชนะใจกรรมการ   

คว้าอันดับ 3 มาครองในประเภทศิลปะ 

การบังคับม้า เรียกความมั่นใจสำาหรับการ

ลงแข่งขันควอลิฟายเพื่อคว้าตั๋วไปแข่งเอ

เชียนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว ประเทศ

จีน ที่ถูกเลื่อนไปเป็นเดือนกันยายน ปี 

2023

ด้านของ “แพตตี้” สุภจิต เล่าเสริม

ว่า “นอกจากเรื่องการดูแลม้า ทุกครั้งที่

พวกเราลงแข่งขันก็จะได้รับประสบการณ์

ดีๆ มากมาย ซึ่งเวลาลงแข่งต่อให้เราซ้อม

มาดีแค่ไหนกับสนามที่บ้านตัวเอง พอมา

ลงแข่งสนามจริงมันก็มีอุปสรรคต่างๆ ที่

เราคาดไม่ถึงให้ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เสมอ รวมถึงเรื่องความกังวลของเราด้วย 

เพราะมีบางครั้งที่เราเองก็ไม่มั่นใจว่าจะ

ทำาได้ดีไหม จะโชว์ฟอร์มได้เหมือนตอนที่

ซ้อมหรือเปล่า แต่พอได้ลงสนามมากขึ้น

เราก็ไม่กังวลแล้ว มีแต่ความมุ่งมั่นที่อยาก

จะทำาให้ดีที่สุด แม้สุดท้ายในวันนั้นเราจะ

ฐานะตวัแทนของ

ทีมชาติไทย แล้ว

เมื่อจบการควอ

ลิฟายตนก็จะหา

โอกาสยกระดับ

ไปฝึกซ้อมในรุ่น 

Intermediate ซึ่ง

เป็นรุ่นที่ใหญ่

ขึ้น เพื่อเตรียม

ตัวสำาหรับการ

ยกระดับไปลง

แข่งในรุ่นที่สูงขึ้น

ต่อไป

ทั้งนี้ “สุภ

กิจ วรรธนะดิษฐ์” คุณพ่อ ได้กล่าวถึง

ความคาดหวังในตัวของลูกสาวทั้งสองคน

ว่า “ลูกๆ มีความตั้งใจ อดทน ขยันฝึก

ซ้อมอย่างเต็มที่ตลอด 6 ปีที่ยุโรป สำาหรับ

ผมเชื่อว่าลูกทั้งสองคนจะแสดงฝีมือ

อย่างสุดความสามารถแน่นอน ผมและ

ครอบครัวเชื่อมั่นในตัวลูกๆ เสมอ ซึ่งที่

ผ่านมาในฐานะพ่อ รวมถึงคุณชื่นหทัย 

(คุณแม่) ก็ให้การสนับสนุนพวกเขาเต็ม

ที่เสมอมาในทุกด้าน แล้วเราก็เห็นลูกทั้ง

สองคนพัฒนาฝีมือในฐานะนักกีฬาขี่ม้า

ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ใดๆ น่าดีใจที่เห็นเด็กไทยเราเป็นที่ยอมรับ

จากนักกีฬาระดับโลกและกรรมการระดับ

นานาชาติ ดังนั้นผมจะคอยให้คำาแนะนำา

และสนับสนุนให้ลูกทั้งสองคนประสบความ

สำาเร็จในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันครับ เท่าที่กำาลังเรา

จะทำาได้ครับ”

ด้าน คุณแม่ชื่นหทัย วรรธนะดิษฐ์ 

กล่าวว่า ดีใจที่เห็นลูกๆ ประสบความ

สำาเร็จทั้งด้านการเรียนและการแข่งขันกีฬา 

โชคดีได้มีโอกาสมาทำางานและได้อยู่กับ

ลูกๆ ที่ยุโรปตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ช่วยดูแล

ลูกอย่างใกล้ชิด.

‘สุภกมล-สุภจิต วรรธนะดิษฐ์’2พี่น้องนักขี่ม้า

ตั้งเป้าลุ้นตั๋ว‘เอเชียนเกมส์ 2022-โอลิมปิก 2024’

2 นักขี่ม้าตระกูล “วรรธนะดิษฐ์” พร้อมคุณพ่อสุภกิจและคุณแม่ชื่นหทัย

พล.อ.สมควร ทองนาค หัวหน้าสำานักงานประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำาลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของ

ศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ อาเซียนพารา

เกมส์ ครั้งที่ 11 ที่ โรงแรมเดอะสุนัน โฮเทล โซโล เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวัน

ที่ 30 กรกฎาคม.
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10 บันเทิง

วงอาทิตย์ที่ผ่านมา วงการบันเทิงได้สูญเสียดารา      

ผู้กำ�กับหล�ยคนที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิตนักชมภ�พยนตร์

หล�ยท่�นในช่วง 60 ปีท่ีผ่�นม� คนแรกคือ พอล ซอร์วิโน 

(Paul Sorvino) ด�ร�ประกอบเจ�้บทบ�ท ถนัดทั้งบทในละครเวที 

ภ�พยนตร์ ทีวี ตีบทแตกทั้งหนังดร�ม� แอกชัน คอมิดี จำ�นวน 

174 เรื่อง จำ�นวนบทผู้ร้�ยกับบทตำ�รวจ นักสืบนั้นพอๆ กัน บทที่

อยู่ในคว�มทรงจำ� อ�ทิบท พอล ซิเซโร หัวหน�้ม�เฟียเลือดเย็น 

ใน The Goodfellas (1980) บทจ่�สิบเอกฟิล เซอเรตต� ตำ�รวจ

ส�ยสืบในนครนิวยอร์ก ในหนังทีวีซีรีส์ Law and Order (1991-

1992) รวมทั้งบทเฮนรี คิสซิงเกอร์ ในหนังเรื่อง Nixon (1995) 

ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของโอลิเวอร์ สโตน พอล ซอร์วิโน มีลูกส�วสวย

คนหนึ่งชื่อ มิร� ซอร์วิโน เธอเคยได้รับร�งวัลออสก�ร์ส�ข�ด�ร�

ประกอบหญิงยอดเยี่ยม จ�กหนังของวู้ดดี อัลเลน เรื่อง Mighty 

Aphrodite (1995) ผู้เขียนเคยพบเธอครั้งหนึ่งที่สโมสรผู้สื่อข่�วต่�ง

ประเทศแห่งประเทศไทย เมื่อเธอเดินท�งม�ประเทศไทย ทำ�ง�น

ให้กับองค์ก�รสหประช�ช�ติในเรื่องต่อต้�นปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ 

ส่วนอีกคนหน่ึงคือ โทนี เดา (Tony Dow) ด�ร�วัยรุ่น รับบท วัลลี 

คลีฟเวอร์ พี่ช�ยบีเวอร์ คลีฟเวอร์ ในหนังทีวีซีรีส์ครอบครัวเรื่อง 

หนูน้อยบีเวอร์ (Leave it to Beaver)(1957-1963) บ้�นเร�ฉ�ยท�ง

ทีวีช่อง 7 สน�มเป้� จัดเป็นหนังทีวีซีรีส์ยอดฮิตสำ�หรับคนที่เกิด

ทันในยุคนั้น ซึ่งปัจจุบันอ�ยุคงต้องมีอย�่งน้อยเลขหกปล�ยๆ จำ�

ได้ว่�บ้�นเร�ฉ�ยทุกคืนวันพฤหัสบดี ผู้ชมท�งบ้�นติดกันงอมแงม  

ปัจจุบันในอเมริก�ยังคงนำ�ม�รีรันฉ�ยท�งช่องเคเบิลอิสระ วันนี้เร�

จะม�รำ�ลึกถึงด�ร�ทั้งสองซึ่งผ่�นเข้�ม�ในชีวิตของเร�ๆ ท่�นๆ ที่

สังคมในยุคนั้นยังไม่วุ่นว�ยเฉกเช่นในปัจจุบัน

พอล ซอร์วิโน เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 1939 ที่นคร

นิวยอร์ก ม�โตที่ย�่นบรูกลิน ครอบครัวเชื้อส�ยอิต�เลียน พ่อเป็น

หัวหน้�คนง�นเฝ้�โรงง�นทำ�เสื้อคลุม ส่วนแม่เป็นแม่บ�้น และ

ยังเป็นครูสอนเปียโน พอลฝันเสมอว่�โตข้ึนอย�กเป็นนักร้องเทเนอร์           

อย่�งม�ริโอ แลนซ� พอพอลอ�ยุ 8 ขวบ แม่จ�้งครูม�สอนร้อง

เพลงให้ พอล ซอร์วิโน เรียนจบชั้นมัธยมปล�ยที่ Lafayette High 

School ช่วงปล�ยทศวรรษ 1950s หลังจบไฮสกูล เข�ทำ�ง�นร้อง

เพลงต�มรีสอร์ตและง�นก�รกุศล ปี 1963 พอล ซอร์วิโน ได้ใบ

ประกอบอ�ชีพนักร้องนักแสดง ง�นเริ่มเข�้ม� ได้ง�นนักร้องคอรัส

ในละครเพลง South Pacific, The Student Prince ขณะเดียวกัน

เข�เริ่มสนใจอ�ชีพนักแสดง พอลตัดสินใจเรียนวิช�ก�รแสดงที่

วิทย�ลัยก�รแสดงในนิวยอร์ก หลังจบหลักสูตร พอลได้ง�นแสดง

ในละครเพลงบนเวทีบรอดเวย์เรื่อง Bajour (1964) ก�รแสดง

ดำ�เนินต่อเนื่องถึง 7 เดือน จ�กนั้นเปลี่ยนม�แสดงละครแนวคอ                                                            

มิดีเรื่อง Mating Dance (1965) แสดงเพียงรอบเดียวเกิดปัญห� 

จึงจำ�ต้องปิดตัวลง ซึ่งเป็นช่วงเวล�เดียวกันที่เข�พบรักและ

แต่งง�นกับ Lorraine Davies เข�แต่งง�นกับเธอในปี 1966 แยก

ท�งกันในปี 1988 ระหว่�งว่�งง�น ภรรย�กำ�ลังจะคลอดลูกคน

Found 

ปี 1980 พอล ซอร์วิโน รับบทตำ�รวจส�ยสืบที่ฝังตัวอยู่ใน

บ�ร์เกย์ หนังชื่อ Cruising กำ�กับโดยวิลเลียม ฟริดกิน ด�ร�นำ�ได้

แก่อัล ป�ชิโน จ�กนั้นม�รับบท หลุยส์ ซี เฟรน� ช�วอเมริกันคน

แรกที่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 1919 ในหนังเรื่อง Reds จ�ก

ก�รกำ�กับของวอร์เรน บีตตี (Warren Beatty) คว�มสนิทสนมระ

หว่�งพอล ซอร์วิโน กับวอร์เรน บีตตี ทำ�ให้พอล ซอร์วิโน กลับ

ม�แสดงหนังให้กับวอร์เรน บีตตี อีกหล�ยเรื่อง อ�ทิ Dick Tracy 

(1990) ปี 1982 มีก�รนำ�บท

ละครเรื่อง That Championship 

season ซึ่งพอล ซอร์วิโน เคย

แสดงบนเวทีบรอดเวย์ม�สร้�ง

เป็นภ�พยนตร์ และให้พอล ซอร์

วิโน แสดงอีกครั้งร่วมกับโรเบิร์ต 

มิตชัม หนังเล�่เรื่องร�ววันคืนสู่

เหย้� 25 ปีหลังจ�กทีมบ�สเกต

บอลฟิลมอร์ไฮสกูลได้แชมป์

ประจำ�รัฐเพนซิลเวเนีย ต่�งคน

ต่�งม�เจอกัน เล�่ถึงคว�มหลัง 

ครั้งก่อน หนังได้รับก�รวิจ�รณ์ใน

แง่บวกจ�กสื่อเกือบทุกฉบับ ทำ�ให้

พอล ซอร์วิโน ได้รับก�รคัดเลือก

ไปแสดงเป็นเจ�้พ่อม�เฟียในหนัง

เรื่อง The Goodfellas (1990)

จ�กนั้นต�มม�กับภ�พยนตร์จำ�นวนม�กม�ยในบทด�ร�

ประกอบส่วนใหญ่ อ�ทิ The Rocketeer (1991) Romeo + 

Juliette ในบทของพ่อจูเลียต, บทเฮนรี คิสซิงเจอร์ ใน Nixon 

(1995) และกลับม�แสดงหนังกับวอร์เรน บีตตี ในเรื่อง Bullworth 

(1998) หนังเรื่องสุดท�้ยที่แสดง ได้แก่ Godfather of Harlem 

(2019-2021) ห�กเว้นว่�งจ�กง�นภ�พยนตร์หรือโทรทัศน์ พอล 

ซอร์วิโน มักทำ�ง�นแสดงละครเวที หรือคอนเสิร์ตเพลงโอเปร�ที่

แรกคือมิร� พอล 

ซอร์วิโน ต้องทำ�ง�น

ทุกอย่�งที่สุจริตเท่�

ที่จะห�ได้เพื่อเลี้ยง

ครอบครัว อ�ทิ ขับ

แท็กซี่ พนักง�น

เสิร์ฟ บ�ร์เทนเดอร์ 

ถ่�ยแบบ และรับบท

นักแสดงถ�่ยหนัง

โฆษณ�

โชคเริ่มเข้�

ข้�งพอล ซอร์วิโน 

ในปี 1970 เมื่อแมว

มองฮอลีวูดต�มตัวไป

เป็นด�ร�ประกอบใน

หนังเรื่อง Where’s 

Poppa? พอลรับบท

เจ้�ของบ้�นพักคนชร� ด�ร�ร่วมแสดง อ�ทิ 

จอร์จ ซีกัล และรูธ กอร์ดอน จ�กนั้นเข�

มีง�นแสดงต่อเนื่องในฐ�นะด�ร�ประกอบ 

แต่ทุกบทบ�ทดูเข้มข้น ปี 1971 พอล ซอร์

วิโน รับบทฮอตช์ ตำ�รวจส�ยสืบจับย�เสพ

ติดในเรื่อง The Panic in Needle park 

(1971) ด�ร�นำ�แสดงได้แก่ อัล ป�ชิโน ใน

ปีเดียวกันที่พอล ซอร์วิโน เริ่มได้บทเด่นรับ

บทเป็นพ่อของ โจเซฟ โบโลญญ� ในหนัง

จ�กบทละครเรื่อง Made for each other 

(1971) ปี 1973 รับบทเพื่อนผู้อำ�นวยก�ร

สร�้งภ�พยนตร์ จอร์จ ซีกัล เรื่อง A Touch 

of Class (1973) ซึ่งเกรนด� แจ็กสัน ด�ร�หญิงจ�กเรื่องนี้ ได้รับ

ร�งวัลตุ๊กต�ทองด�ร�หญิงยอดเยี่ยม ปี 1973 พอล ซอร์วิโน ม�

รับบทส�ยลับตำ�รวจในหนังของผู้กำ�กับไมค์ นิโคลส์ เรื่อง The Day 

of the dolphin (1973) ปี 1974 รับบทเจ้�มือรับแทงพนันในหนัง

เรื่อง The Gambler ลูกค�้คนหนึ่งเป็นอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย แสดง

โดยเจมส์ ค�นส์ ปี 1975 พอล ซอร์วิโน เปลี่ยนม�แสดงหนังคอ

มิดีดร�ม� รับบทลูู ทน�ยคว�มซึ่งหลงรักภรรย�ลูกค้�ซึ่งมีปัญห�

กำ�ลังจะหย�่ร้�ง ลูหลงรักเธออย�่งเงียบๆ ด�ร�แสดงร่วม ได้แก่ 

ไดแอน คีตัน จ�กนั้นต�มด้วยบทส�ธุคุณ วิลลี วิลเลียมส์ ในหนัง

คอมิดีเรื่อง Oh, God เข�กลับม�แสดงหนังดร�ม� ชีวิตช่วงเติบโต

ระหว่�งส�มพี่น้อง เรื่อง Blood Brothers (1978) ด�ร�อีกคนที่

ร่วมแสดงคือ ริช�ร์ด เกียร์ ปีเดียวกันนี้พอล ซอร์วิโน มีหนังดร�

ม�อีกเรื่องออกฉ�ยได้แก่ Slow dancing in the big city เข�รับ

บทด�ร�นำ�ในเรื่อง แสดงเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลิ

นิวส์ ตกหลุมรักด�ร�บัลเลต์ ปี 1979 พอลกลับม�แสดงหนังคอมิดี

กับจอร์จ ซีกัล และเกลนด� แจ็กสัน อีกครั้งในหนังเรื่อง Lost and 

เข�ชื่นชอบ เข�มีง�นอดิเรกอย่�งหนึ่งที่หล�ยคนอิจฉ� และทำ�

ไม่ได้ คือประติม�กรรมรูปปั้นบรอนซ์ที่เข�ทำ�ขึ้น พอล ซอร์วิโน 

แต่งง�นครั้งที่ 2 กับว�เนสซ� อ�ริโก ในปี 1991 แยกท�งกันใน

ปี 1996 และแต่งง�นครั้งที่ 3 กับดีดี เบนกี ในปี 2014 เธอทำ�ง�น

ห�เสียงให้กับพรรคก�รเมืองพรรครีพับลิกัน บั้นปล�ยชีวิต พอล 

ซอร์วิโน ย้�ยไปอยู่บ�้นพักในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริด� เข�เสีย

ชีวิตที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองแจ็กสันวิลล์ เนื่องจ�กสภ�พอวัยวะ

หล�ยส่วนในร�่งก�ยล้มเหลวไม่ทำ�ง�น พอล ซอร์วิโน จ�กไปเมื่อ

วันที่ 25 กรกฎ�คม 2022 ขณะมีอ�ยุ 83 ปี 

สังคมอเมริกันในยุคกล�งทศวรรษ 1950s ออกจะสงบ ร�บ

เรียบ สวยง�ม คว�มตึงเครียดที่เรียกว่�สงคร�มเย็นระหว่�งอเม 

ริก�กับโซเวียตมีบ�้ง ทุกคนต�่งโหยห�คว�มสุนทรีย์และสันติภ�พ 

หลังสงคร�มโลกเพิ่งยุติลงได้ 10 ปี เหตุก�รณ์ยุ่งเหยิง วุ่นว�ย 

เคลื่อนไหวท�งก�รเมืองมีน้อย เท่�ที่สังเกตมักม�จ�กคนผิวดำ�

ซึ่งยังไม่ได้รับคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมคนผิวข�ว บรรย�ก�ศใน

อเมริก�และสังคมในช่วงนั้นคล�้ยกับเรื่องร�วชีวิตที่จำ�ลองออกม�

ในหนังทีวีซีรีส์ครอบครัวหล�ยเรื่องท่ีสร้�งออกม�ระหว่�งปี 1954-1965 

ส่วนใหญ่หนังมักจะเล�่ถึงชีวิตสังคมและครอบครัวในเมืองเล็กแถบ

ภ�คกล�งแถว Midwest อย่�งเช่นเมืองเล็กๆ ในรัฐโอไฮโอ อินดีแอน�            

หรืออิลลินอยส์ อย�่งที่เห็นในเรื่อง Peyton Place (เวทีชีวิต), 

Father knows Best (คุณพ่อรู้ดี) และ Leave it to Beaver (หนู

น้อยบีเวอร์) ซึ่งแพร่ภ�พในอเมริก�ตั้งแต่ปี 1957-1963  

หนูน้อยบีเวอร์ หนังคอมิดีโฟกัสถึงครอบครัวคลีฟเวอร์ 

ครอบครัวคนชั้นกล�ง ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆ ชื่อ เมย์ฟิลด์ 

วอร์ด พ่อ หัวหน�้ครอบครัว แสดงโดยฮิวห์ โบว์มอนต์ ทำ�ง�น

เป็นสมุห์บัญชี จูน แม่ แสดงโดยบ�ร์บ�ร� บิลลิงส์เลย์ เป็นแม่

บ้�นดูแลลูกสองคน ลูกคนโตชื่อ วัลลี แสดงโดยโทนี เด� ลูกคน

เล็กบีเวอร์ แสดงโดยเจอร์รี ม�เธอร์ส เหตุก�รณ์ในตอนแรกลำ�ดับ

คว�มตอนที่วัลลีอ�ยุ 12 ปี และบีเวอร์อ�ยุ 7 ขวบ หนังจะโฟกัส

ถึงพฤติกรรม อุปนิสัย คว�มนึกคิดของบีเวอร์ คว�มสัมพันธ์ที่เข�มี

กับพ่อแม่และพี่ช�ย บีเวอร์มีเพื่อนที่คบกันสนิทชื่อเอ็ดดี แฮสเคล 

ซึ่งเป็นเด็กกะล่อน ชอบม�หลอกบีเวอร์ หล�ยครั้งที่เข�ไหวทัน บี

เวอร์จะนำ�เรื่องไปปรึกษ�วัลลี พี่ช�ยเสมอ ทั้งสองรักกันม�ก ไว้ใจ

ซึ่งกันและกัน หนังสร�้งม�ถึงตอนสุดท�้ยในปี 1963 ตอนที่วัลลี

กำ�ลังจะเข้�เรียนที่มห�วิทย�ลัย ส่วนบีเวอร์ โตเป็นหนุ่มน้อย กำ�ลัง

จะเรียนไฮสกูล ปัจจุบันผู้แสดงเป็นสม�ชิกครอบครัวเสียชีวิตไป

เกือบหมด ยกเว้นเจอร์รี ม�เธอร์ส ซึ่งแสดงเป็นบีเวอร์ ปัจจุบัน

อ�ยุ 74 ปี ส่วนโทนี เด� เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 กรกฎ�คม 

2022 ที่บ้�นพักในเมืองโตปังก� (Topanga) รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะ

มีอ�ยุ 77 ปี เข�ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและโรคปอดบวม ม�หล�ยปี

พื้นเพโทนี เด� เกิดที่ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 13 

เมษ�ยน 1945 เข�เป็นนักกีฬ�ว่�ยน้ำ�ของโรงเรียน และแชมป์

ดำ�น้ำ�จูเนียร์ โอลิมปิก วันหนึ่งมีประก�ศคัดเลือกนักแสดงหนังทีวี

เรื่อง หนูน้อยบีเวอร์ โค้ชว�่ยน้ำ�ไปสมัครเทสต์หน�้กล้อง เลยชวน

โทนี เด� ไปด้วย เข�เกิดติดโผทั้งๆ ที่ไม่มีประสบก�รณ์ก�รแสดง

ม�ก่อน และนั่นคือจุดเริ่มชีวิตก�รแสดงของเข� หลังซีรีส์หนูน้อยบี

เวอร์จบลง โทนี เด� เป็นด�ร�รับเชิญในหนังทีวีซีรีส์เรื่องอื่น อย�่ง

เช่น My Three sons, Dr. Kildare ระหว่�งปี 1965-1968 ถึงเวล�

รับใช้ช�ติ โทนี เด� เลือกประจำ�ก�รอยู่กับกองกำ�ลังรักษ�ช�ติ 

(National Guard) หลังปลดประจำ�ก�ร โทนี เด� เข้�เรียนต่อด�้น

ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ รับง�นแสดงเป็นคร้ังคร�ว ระหว่�งปี 1983-1989 

มีก�รนำ�เรื่องร�วของหนูน้อยบีเวอร์ม�สร้�งใหม่ แต่เป็นชีวิตตอน

โตชื่อ The New Leave it to Beaver ซีรีส์ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

เท่�ที่ควร ปี 1989 โทนี เด� หันม�ทำ�ง�นเป็นผู้กำ�กับหนังทีวีซีรีส์ 

อ�ทิ Babylon 5, Harry and the Hendersons นอกจ�กนั้นเข�ยัง

ร่วมเป็นผู้อำ�นวยก�รสร้�งหนังแนวไซไฟ อย�่งเช่น It came from 

the outer space II (1996)

นอกจ�กง�นด�้นภ�พยนตร์ โทนี เด� ยังมีง�นอดิเรกอื่น

อีก เข�ยังเป็นนักประติม�กรรมบรอนซ์ ง�นชิ้นหนึ่งของเข�ได้รับ

เกียรติจัดแสดงที่ศูนย์ก�รค้�มีชื่อแห่งหนึ่งใจกล�งป�รีส 

โทนี เด� แต่งง�นม�แล้วทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกกับ Carol 

Marlow ในปี 1969 แยกท�งกันในปี 1978 เธอให้กำ�เนิดลูกช�ย

คนหนึ่งกับเข�ชื่อ คริสโตเฟอร์ ครั้งที่ 2 กับ Lauren Shulkind ในปี 

1980 อยู่ด้วยกันจนว�ระสุดท้�ย.

นักฆ่ารับจ้าง ไร้หน้า   

เร้นร่�ง ไร้ร่องรอย ร�วล่องหน 

บุกเดี่ยวเข้�แดนโจร ทล�ยกลุ่ม

ผู้ค้�มนุษย์ ผู้ค้�ย�เสพติด อ�วุธ

เถื่อน แก๊งม�เฟียที่ทรงอิทธิพล 

ปกป้องผู้อ่อนแอ ทำ�โลกให้น�่อยู่

ด้วยป�กกระบอกปืน

นิย�มคว�มเป็น The Gray Man จ�รชนคนอันตร�ยร�ย

ล่�สุดในโลกภ�พยนตร์ของเน็ตฟลิกซ์ 

ดัดแปลงจ�กนิย�ยชุดชื่อเดียวกันของ ม�ร์ค เกรียนีย์                                                                

แม้สิบเล่มที่ออกม�จะติดอันดับข�ยดี แต่ชื่อเสียงในระดับ 

(น�น�) ช�ติของพี่ม�จ�กนิย�ยชุด แจ็ก ไรอัน ที่เขียนร่วมกับ

ทอม แคลนซี  

บทหนังท่ีใช้เวล�เขียนน�นเก้�ปีของผู้กำ�กับพ่ีน้องรุสโซ 

แอนโธนี-โจ เขียนร่วมกับคริสโตเฟอร์ ม�ร์คัส และสตีเฟน 

แม็กฟีลีย์ (ใช้เวล�น�นเพร�ะพี่น้องรุสโซวุ่นกับกัปตันอเมริก� 

Winter Soldier- Civil War และอเวนเจอร์ส Infinity War-

Endgame) ว่�ด้วยกำ�เนิดเกรย์แมน หรือคอร์ท เจนทรี จ�ก

นักโทษคดีฆ�ตกรรมกล�ยเป็น เซียร� ซิกซ์ เรียกอย�่งย่อว่� 

ซิกซ์ มือสังห�รลำ�ดับที่หกของเซียร� หน่วยพิเศษซีไอเอ และ

คุณพี่กล�ยเป็นเป�้ที่ต้องกำ�จัด เพร�ะได้ชิปที่เผยว่� ค�ร์ไมเคิล 

บ็อบ ธอร์นตัน-โดนัลด์ น�ยเก�่, อัลเฟร วูด�ร์ด-มอริส เคฮิลด์ 

ที่ปรึกษ�ด้�นจิตวิญญ�ณ, เรเน-ฌอน เพจ-ค�ร์ไมเคิล และ

เจสสิก� เฮนวิค-ซูซ�น เห็นหน�้ก็รู้ว�่ใครดีใครร�้ย และพอจะ

เด�ได้ว�่ร�ยไหนจะได้ไปต่อ ห�กมีภ�คสอง 

ทำ�ให้หนังมีคว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ และเอ�ใจผู้

ชมเอเชียโดยเฉพ�ะอินเดีย คือ ด�นุช นักร้องนักแสดงคนดัง

ของบอลลีวูด ที่ม�รับบทมือสังห�ร  

The Gray Man ต�มสูตรต�มม�ตรฐ�น หนังจ�รชนคน

อันตร�ย ที่ดูเพื่อคว�มบันเทิงค่ะคุณที่รัก. 

หัวหน้�หน่วยคนใหม่ รับง�น

นอกจนทำ�ให้หน่วยเซียร�กล�ย

เป็นซุ้มมือปืน 

นำ�ทีม

ล่�พี่ซิกซ์ โดย 

ลอยด์ แฮน

เซน อดีตมือ

สังห�รซีไอ

เอที่ผันตัวม�

ตั้งบริษัทรับจ�้งฆ�่ โดยมี                     

ซูซ�น  ผู้ช่วยของค�ร์ไมเคิล 

ม�คุมง�น เข�้ม�มีเอี่ยวร่วม

ทีมพี่ซิกซ์เพื่อช่วยโดนัลด์ น�ยเก�่ของพี่และ

หล�นส�วที่ลอยด์จับม�เป็นเหยื่อล่อพี่ซิกซ์                                         

คือ ด�นี ซีไอเอที่ถูกกล�่วห�รู้เห็น

เป็นใจกับพี่ซิกซ์ 

แนวเดียวกับจ�รชนคนอันตร�ย

ก่อนหน้� อย�่งสองบอนด์ เจมส์ และ 

เจสัน แนวแอกชัน เวอร์วังอลังก�ร

สำ�หรับฉ�กแอกชันที่เน็ตฟลิกซ์ทุ่มทุน 200 

ล้�นเหรียญฯ เริ่มจ�กฉ�กเปิดตัวคอร์ท รหัสส�ยลับ 

เซียร� ซิกซ์ เจ้�ของฉ�ย�เกรย์แมน ปฏิบัติก�รลอบสังห�ร ณ 

ภัตต�ค�รหรูในกรุงเทพฯ ในวันปีใหม่ ต่อด้วยก�รปะทะเดือดบน

เครื่องบิน ต่อเนื่องด้วยก�รไล่ล�่ข้�มประเทศ โมน�โค-ลอนดอน-

เบอร์ลิน-เวียนน� โดยมี                            

ไฮไลต์ที่กรุงปร�ก ก�ร

ปะทะกล�งกรุง จ�กล�น

น้ำ�พุเล�ะแนวรถไฟฟ�้ 

คว�มวิน�ศอยู่ในระดับ

เดียวกับสี่เรื่องในจักรว�ล 

ม�ร์เวลของพี่น้องรุสโซ 

และปฏิบัติก�รระเบิดภูเข�

เผ�กระท่อมของทั้งคู่ออก

ม�ในอ�รมณ์ค�รวะลุง

ไมเคิล เบย์ 

ห�กมองกันในแง่ของ

ก�รค�รวะ ก�รปะทะกันของด�ร� สองพระเอก

แถวหน�้อย�่ง ไรอัน กอสลิง และพี่คริส  

อีแวนส์ เป็นก�รค�รวะกลยุทธ์ก�รตล�ด

ข�ยด�ร� และรวมด�ว 

ในส่วนของด�ร� พี่ซิกซ์ หรือพี่

คอร์ท ที่แต่เดิมหม�ยเป็นพี่แบรด พิตต์ 

แต่ม�ลงเอยที่ไรอัน กอสลิง ไม่มีปัญห�

สำ�หรับฝีมือก�รแสดง คุณพี่สอบผ�่น ส่วนที่

ทำ�ให้หงุดหงิดอยู่ที่บท อย�่งเกรย์แมน ที่แปลเป็นไทย

ต�มชื่อนิย�ยแปลว�่ มือนักฆ�่ล่องหน น่�จะไม่ทำ�ตัวให้สะดุด

ต� แต่เปิดตัวคุณพี่ในสูทแดง ต่อด้วยก�รขับตุ๊กๆ จ�กกรุงเทพฯ 

ไปขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่ ปฏิบัติก�รที่เอะอะ โฉ่งฉ่�ง ไปที่ไหน

วิน�ศที่นั่น ไม่เข้�กับสมญ�ล่องหนเอ�เสียเลย แต่คิดอีกทีอ�จ

จะเป็นเจตน� เป็นมุกตลก ล้อเลียนหนังแนวจ�รชนคนอันตร�ย

ก็ได้ 

ส่วนพี่คริส อีแวนส์ บทลอยด์ อดีตมือสังห�รซีไอเอ คุณพี่

น�่จะสนุกกับก�รเปลี่ยนลุคส์จ�กกัปตันอเมริก� ฮีโร่แสนดี ม�เป็น

ผู้ร้�ย และมีคนตั้งข้อสังเกตว�่คว�มเป็นลอยด์ของพี่ม�แบบค�รวะ 

คุณลุงแกรี โอลด์แมน จ�ก Léon: The Professional และแววว่�

พี่ลอยด์อ�จจะกลับม�ในภ�คแยก เพื่อบอกเล�่ที่ม�ที่ไปของตัวเอง

อน� เดอ อ�ร์ม�ส จ�ก No Time To Die เป็นด�นี สร้�ง

สีสันในฐ�นะผู้ช่วยพระเอกฉ�กแอกชัน ทำ�ให้พี่ซิกซ์ คนอึดที่หลุด

คว�มเป็นจ�รชนคนอันตร�ยกล�ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ รุ่นใหญ่ บิลลี รัชชพร เหล่าวานิช

ช่

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

The Gray Man

จาก‘พอล ซอร์วิโน’ถึง‘โทนี เดา’
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11ดวง/อาหาร

าดหน้า” เป็นก๋วยเต๋ียว

ที่หากินได้ทั่วไป และ

มีวิธีการทำาที่ไม่ค่อยยุ่ง

ยากมากนัก เพราะใช้น้ำาซุปต้มกระดูก

ผสมกับแป้งมัน ต้มให้เดือดจนน้ำา

เหนียวข้นพร้อมเติมซอสปรุงรส จาก

นั้นนำาเนื้อหมูหมักและยอดผักคะน้า

ใส่ลงไป ต้มจนสุก ก็ตักขึ้นมาราดหน้า

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดกับซีอิ๊วดำาไว้แล้ว ก็

เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยสูตรการหมักหมูและทำาน้ำา

ราดหน้าที่มีส่วนผสมแตกต่างกันนั้น 

จึงทำาให้ราดหน้าแต่ละร้านอร่อยไม่

เหมือนกัน แถมทุกวันนี้ยังมีร้านราด

หน้าที่ใส่เครื่องเคียงหรือวัตถุดิบต่างๆ 

เพิ่มเติมลงไป เช่น ใส่กุ้งและปลาหมึก 

เป็นราดหน้าทะเล บางเจ้าก็มีผักหลาย

ชนิด รวมทั้งใส่เห็ดเข้าไปด้วย เพื่อ

เน้นสีสันและเพิ่มรสชาติมากยิ่งขึ้น

แต่ผมกลับชอบราดหน้าแบบ

รสชาติดั้งเดิมมากกว่า คือใส่เฉพาะ

หมูหมักกับยอดผักคะน้าเท่านั้น ล่าสุด

ผมได้ไปชิมร้าน “หนึ่ง” ราดหน้ายอด

ผัก ซึ่งเป็นร้านรถเข็นแบบติดดินจริงๆ 

ตั้งโต๊ะ-เก้าอี้ขายอยู่ริมถนน บริเวณ

ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1 ตรงข้าม

วัดท่าพระ ซึ่งผมเคยกินหลายครั้งแล้ว

รู้สึกอร่อยทุกครั้งที่กิน รสชาตินั้นไม่

เคยเปลี่ยนแปลง จนผมแน่ใจที่จะนำา

เรื่องราวความอร่อยของร้านนี้มาแนะนำา

เจ้าของร้าน “หนึ่ง” ราดหน้ายอด

ผัก คือ คุณสมชาย รัตนกาญจนวงษ์ และ

ภรรยาคู่ชีวิต ขายราดหน้าเป็นเวลา 14 

ปีแล้ว แม้จะเป็นร้านที่ขายริมถนนและ

มีร่มคันใหญ่เอาไว้บังแดด แต่มีลูกค้า

ประจำาทั้งในย่านท่าพระ และลูกค้าจากที่

อื่นก็ยังตั้งใจมากินราดหน้าเจ้านี้ เพราะ

ความอร่อยไม่ได้มีเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวราด

หน้าเท่านั้น แต่ยังมี “ผัดซีอิ๊ว” ที่มีความ

หอมอร่อยเป็นจุดเด่นของร้านนี้อีกด้วย       

เช่นกัน

ร้านนี้หากมองแบบ

ผิวเผินหรือยังไม่ได้ลองกิน 

อาจจะไม่รู้ว่าทำาราดหน้ากับ

ผัดซีอิ๊วได้อร่อยเลิศรส จุด

เด่นราดหน้าร้านนี้ที่ทำาให้

ผมติดใจคือ “หมูหมัก” ซึ่ง

ใช้เนื้อส่วนสะโพก หั่นให้ได้

ขนาดพอดีคำา ชิ้นไม่เล็กไม่

ใหญ่เกินไป แล้วหมักด้วย

ซีอิ๊วขาวง่วนเชียงสูตร 1 ใส่

น้ำามันงา น้ำามันหอย น้ำามัน

หมูและพริกไทย ใช้เวลา

หมักนาน 1 วันเต็มๆ ก็ได้

หมูหมักนุ่มอร่อย มีรสหวาน

ติดปลายลิ้น

อีกหนึ่งทีเด็ดคือ “ยอดผักคะน้า” 

ซึ่งกรอบมาก เคี้ยวยังไงก็ไม่เจอเสี้ยน 

เพราะร้านนี้ปอกเปลือกก้านคะน้า      

ทิ้งไปเยอะมาก เหลือแต่ส่วน “ข้อ

คะน้า” อ่อนๆ และส่วนใบที่สวยสดและ                                                 

กรอบ

ผมสังเกตเห็นว่าผักคะน้าจะกรอบ

ได้นั้นไม่จำาเป็นต้องนำาไปแช่ตู้เย็นหรือ

แช่น้ำาแข็งเสมอไป โดยหลังจากที่ล้างผัก

คะน้าจนไม่เหลือสารเคมีต่างๆ แล้ว ก็

จะนำาผักคะน้าที่ปอกเปลือกแล้วนำาไปต้ม

ในกระทะที่มีน้ำาซุป

กระดูกหมูโดยที่ยัง

ไม่ต้องหั่นเป็นชิ้น 

จากนั้นก็นำาขึ้นมา

ผึ่งกับพัดลมเพื่อไล่

ความร้อนออกไปให้

หมด โดยไม่ต้องแช่

น้ำาแข็งก็ทำาให้ผักกรอบได้ แถมผักยังไม่

เปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำาหรือสีดำาอีกด้วย

สำาหรับน้ำาราดหน้าก็เริ่มจากเตรียม

ทำาน้ำาซุปที่ต้มด้วยกระดูกหมูส่วนสันหลัง

ที่เรียกว่าเล้ง ซึ่งทำาให้น้ำาซุปมีรสหวาน

โดยไม่ต้องพึ่งน้ำาตาล จากนั้นใส่น้ำามันใน

กระทะ เจียวกระเทียมและใส่เต้าเจี้ยว 

เทน้ำาซุปลงไป รอจนน้ำาเดือดแล้วใส่ผัก

คะน้าทั้งต้น ลวกพอสุกแล้วนำาขึ้นมาผึ่ง

ลมและหั่นอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้น

จากนั้นใส่หมูหมักลงในกระทะ 

เติมแป้งมันที่ผสมกับซอสปรุงรสสูตร

เฉพาะตัว รอจนน้ำาเหนียวข้นก็นำาไปราด

ก๋วยเตี๋ยว จุดเด่นคือ น้ำาราดหน้าจะไม่

คืนตัวเป็นน้ำาเหลวๆ ใสๆ หากยังคง

ความเหนียวหนืดได้นานหลายชั่วโมง

จะว่าไปแล้ว ก๋วยเตี๋ยวราด

หน้าก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่

ต้องดีเหมือนกัน ทั้งหมูหมัก น้ำาราด

หน้า ผักคะน้า แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็

คือเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งร้านนี้นำาเส้นใหญ่

และเส้นหมี่ไปคั่วกับน้ำามันหมูจนเส้น

สีเหลืองหอมน่ากินก่อนที่จะนำาไปทำา

ราดหน้าและผัดซีอิ๊ว

ร้านนี้คัดเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มี

คุณภาพ คือเน้นความเหนียวและนุ่ม 

โดนความร้อนจัดๆ แล้วเส้นไม่ยุ่ยเละ 

ถ้าหากใครที่ชอบกินผัดซีอิ๊ว ผมรับรอง

ว่าไม่ผิดหวัง เพราะคุณสมชายผัดเส้น

ใหญ่และเส้นหมี่ได้แห้งมากๆ เส้นไม่

ติดกันเป็นก้อนหรือแฉะเหมือนร้าน 

อื่นๆ โดยเฉพาะยังได้กลิ่นหอมกรุ่นติด

กลิ่นกระทะนิดๆ มาด้วย

สนนราคาถูกและคุ้มค่าเพียง 

40 บาท เปิดขายตั้งแต่เวลา 08.30-

14.30 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ก่อนจะ

ไปกินให้ โทร.ถามหรือสั่งทำาใส่ถุงล่วง

หน้าได้ที่เบอร์ 08-4160-8530.

“ร

ผลของมฤตยูจรในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน

ภาพลัคนาสถิตราศีมีนและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภ ระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572

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

สรุป-เจ็ดปีต่อไปนี้พวกท่านจะเกิดความคิดใหม่ๆ สนใจ

วิทยาศาสตร์ เรื่องล้ำา-ล้าสมัย หรือวิชาลึกลับ หรือกล้าหาญ

ที่ต้องไม่ระห่ำา หรือเดินทางบ่อยมากผิดสังเกตทั้งทางบก-น้ำา-

อากาศ หรือปฏิวัติความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน

ใกล้เรือนเคียง หรือเกี่ยวข้องผิดปกติเรื่องเอกสารหรือหนังสือ 

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้

ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจาก 

มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก 

เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น

สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้นตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาส

เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว 

ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเจ็ดปีเต็มมาแล้วพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน 

เจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถเกิดในชีวิต ประมาณเจ็ด

ปีมาแล้วคือ ตั้งแต่ต้นมีนาคม 2559 พวกท่านได้รับอิทธิพล

จากมฤตยูจรในเรื่องที่ โดดเด่น คือเกิดการปฏิวัติทางการเงิน 

เศรษฐกิจ การทำามาหาได้ ค้าขาย การได้หรือเสียของมีค่า

ขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวในชีวิต ต่อไปถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเงินหรือเศรษฐกิจอีก ขนาดจะย่อมกว่านี้ 

ปรากฏการณ์นี้จะจบลงประมาณกรกฎาคม 2565 แต่หาก

จะทบทวนเรื่องเศรษฐกิจหรือการเงินอีกควรจะเป็นช่วงประมาณ

ธันวาคม 2565-มีนาคม 2566

4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรก 

ฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 ต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน

เจ็ดปีต่อไปนี้พวกท่านจะเกิดความคิดใหม่ๆ สนใจ

วิทยาศาสตร์ เรื่องล้ำา-ล้าสมัย หรือวิชาลึกลับ หรือกล้าหาญ

ที่ต้องไม่ระห่ำา หรือเดินทางบ่อยมากผิดสังเกตทั้งทางบก-น้ำา-

อากาศ หรือปฏิวัติความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน

หรือนายหน้าติดต่อ

สื่อสาร

1.รู้จักมฤตยู ทาง

โหราศาสตร์สัญลักษณ์

ของมฤตยูคือ 0 เป็น

อากาศธาตุ เดินทวน

เข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มี

เดินผิดปกติ) จัด อยู่ใน

กลุ่มดาวร้าย คือ บาป

เคราะห์ แต่ก็เหมือนดาว 

อื่นๆ ที่ ให้ผลต่อทุกดวง

ชะตาได้ทั้งดีและร้าย  

เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่า

จะได้ต้องผ่านเรื่องร้าย

ก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ 

ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของ

ภัยอาเพศ เพราะ คาด

หมายผลได้ยาก ที่เกิดผิด

ปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดู

ภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของ

การปฏิวัติและนักปฏิวัติ 

เพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆ 

แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้างสิ่งใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็นแอปเปิลหล่นจากต้น แล้ว

ตั้งคำาถามว่า ทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น แล้วพบทฤษฎีแรงโน้ม

ถ่วง ซึ่งสายฟ้าสร้างความพินาศได้ แต่หลังจากนั้นจะทำาให้เกิด

วิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ใกล้เรือนเคียง หรือเกี่ยวข้องผิดปกติเรื่องเอกสารหรือหนังสือ

หรือนายหน้าติดต่อสื่อสาร

5.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้

ไม่เคยสนใจก็มาสนใจโหราศาสตร์หรือศึกษายูเอฟโอ หรือ

ศึกษาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเป็นเอาตาย หรือบางคนสนใจจะทำา

เครื่องลางของขลังในรูปเครื่องประดับ

หรือวุ่นวายกับพี่น้องด้วยเรื่องมรดกที่ต้องเข้าไปจัดการให้

เรียบร้อยแบบไม่คาดคิด หรือเลิกคบกับญาติพี่น้องด้วยเหตุไม่

คาดฝัน หรือบางคนเคยแยกกับพี่น้องก็กลับมาอยู่ใกล้กัน หรือพี่

น้องแยกกันออกไปทำากิจการเอง หรือแตกแยกในหมู่พี่น้องแบบ

ไม่คาดคิด หรือถูกเพื่อนที่รักเหมือนญาติหักหลัง หรือบางท่าน

มีเรื่องกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องขายบ้านหนีความวุ่นวาย 

หรือบางท่านโชคดีไปเจอเพื่อนบ้านดีทั้งซอย

หรือทำางานบริษัทโลจิสติกส์ หรือธุรกิจติดต่อสื่อสาร หรือ

เริ่มทำาอาชีพตัวแทน หรือนายหน้า หรือเดินทางบ่อยมากทั้งใกล้

และไกล หรือขับรถไป-กลับบ้านที่ทำางานเป็นร้อยกิโลเมตรทุกวัน 

หรือบางคนทำางานในหน้าที่สองอำาเภอต้องเดินทางตลอด หรือ

บางคนร่อนเร่ไปเรื่อยๆ เพราะหาที่อากาศดีๆ ไม่ถูกใจ

หรือเดือดร้อนเอกสาร เช่นขายสลากอยู่ดีๆ ถูกยึดโควตา

คืน หรือเดือดร้อนลายเซ็น เช่น เซ็นค้ำาประกันกู้เงินเป็นวงแล้ว

มีคนเบี้ยว หรือถูกล่อด้วยเงินให้ใช้อำานาจเซ็นเอกสาร หรือถูกใส่

ร้ายป้ายสีด้วยเอกสาร หรือเจอบัตรสนเท่ห์ หรือพบสถานการณ์

ทัวร์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย หรือบางคนไปร่วมลงทัวร์กับชาว

บ้านแบบไร้สติ หรือใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจนเดือดร้อนเกิดคดี

ความถูกฟ้องร้องเสียเวลา-เงิน-ทอง

กล้าหรือกลัวเกินไปในการลงทุนทำาให้พลาดหรือเสียโอกาส 

หรือมีญาณแปลกๆ คาดคะเนเรื่องต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำา 

หรือเกิดความคิดใหม่ๆ ในการทำากิจการปะทุขึ้นเป็นระยะๆ

6.ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ สำาคัญคือฝีมือของพวก

ท่านแต่ละคน

แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดในช่วงนี้ทั้งดี-ร้าย เชื่อว่ามฤตยูจรจะ

ทำาให้พวกท่านคล้ายจะมีญาณทัศนะในใจเป็นพิเศษได้รู้ลางล่วง

หน้า คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดได้ค่อนข้างแม่นยำา จึงสามารถใช้

ความกล้าหาญและความเป็นอัจฉริยะที่จะเกิดในช่วงนี้รับมือได้.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

ผัดซีอิ๊ว ราดหน้ายอดผัก ซ.จรัญฯ 1/1

สูตรเด็ดหมูหมักนุ่มรสกลมกล่อม



ท้ังน้ี ชื่อของ “พีระพันธ์ุ” ติดโผหัวหน้าพรรครวมไทยสร้าง

ชาติมาตลอด ต้ังแต่สมัยท่ี “แรมโบ้อีสาน” เสกสกล อัตถาวงศ์ 

อดีตผู้ร่วมก่อต้ังพรรค ยังปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในทำาเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ที่น่าจับตาคือ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ ์อดีต  

ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตโฆษกคณะ

กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้

เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข หรือ กปปส. มานั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรค ซึ่งเจ้าตัวยืน

ยันชัดเจนจะร่วมงานกับนายพีระพันธุ์ หากนายพีระพันธุ์ ไป

ไหนก็พร้อมจะไปด้วยอย่างแน่นอน 

“หากเขาไปที่ ไหน พวกผมก็จะไปอยู่กับพี่พีระพันธุ์ที่

นั่น เขาไปไหน ผมก็ไปที่นั่น ก็อยู่ที่เขาตัดสินใจ ส่วนแนวทาง

พรรคตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้ ต้องรอให้มีความชัดเจนในการ

ประชุมวันที่ 3 สิงหาคมนี้”

อย่างไรก็ตาม นายเอกนัฏยังให้พรรครวมไทยสร้างชาติ

เป็นพรรคการเมืองตัวเลือกอันดับ 1 ที่จะสังกัด ทั้งนี้ หากเจ้า

ตัวเข้าร่วมสมาชิกพรรคแล้ว ก็พร้อมจะเปิดตัวแนวร่วมที่จะ

มาอยู่ด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ ได้มีการพูดคุยกันไว้แล้วจำานวนหนึ่ง 

ที่เป็นคนในแวดวงทางการเมืองและคนที่อยู่ภายนอกด้วย

ขณะเดียวกันยังมีชื่อผู้ท่ีจะมาเป็นแกนนำา เช่น นายวิทยา                      

แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และอดีต รมว.

สาธารณสุข และนายวีระชัย วีระเมธีกุล อดีต รมว.วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ท่ีลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ นายดวงฤทธ์ิ 

เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติ

ไทย เจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นต้น

ส่วนชื่อของ 3 อดีต กปปส.อย่าง นายสกลธี ภัททิยกุล, 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จะมา

ร่วมก่อร่างสร้างพรรคด้วยหรือไม่น้ันยังไม่ชัดเจน แต่เบ้ืองต้นนาย

เอกนัฏยอมรับว่าได้พูดคุยกันหมด แต่ใครจะมาร่วมงานกับพรรค

หรือไม่น้ัน สุดท้ายเป็นสิทธ์ิของแต่ละคนในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ คงต้องจับตาการเปิดตัวทีมกุนซือของ “พรรครวม

ไทยสร้างชาติ” อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 สิงหาคมนี้อีกครั้ง 

รวมถึงทิศทางการทำางานเพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามการเลือกตั้ง

ใหญ่ที่จะมาถึงอีกด้วย.

กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ นัดประชุมวาระพิเศษ 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ก่อนจะมีมติออกแถลงการณ์ ตัดสินใจแยก

ทางการทำางานกับ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อ

ชาติ พร้อมกับข้อความเชิงตำาหนิ ชี้แจงสาเหตุที่ไม่อาจร่วม

งานการเมืองด้วยกันได้

พรรคเพื่อชาติ ที่ในวันนี้ยังเป็นพรรคการเมืองในค่าย

ประชาธิปไตย เดินทางมาถึงทางแยกสำาคัญอีกครั้ง หากยังพอ

จำากันได้ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 แกนนำาคนสำาคัญของ

พรรคที่มีบทบาททางการเมืองสูงอย่าง ยงยุทธ ติยะไพรัช จับ

มือร่วมกันทำางานกับ จตุพร พรหมพันธุ์ ลงพื้นที่ปราศรัยหา

เสียง เน้นเจาะกลุ่มฐานเสียงคนเสื้อแดง แต่หลังจบศึกเลือก

ตั้งไม่นาน มีอันต้องแยกทาง แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง

เช่นเดียวกับ ส.ส.ในพรรคเพื่อชาติ ที่ทำางานในสภาก็มี

ความหลากหลาย ที่หลายต่อหลายครั้งไม่อาจคุมเสียงโหวต 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พรรคเพื่อชาติยังคงเผชิญปัญหา

ภายในอย่างต่อเนื่อง

 และถึงแม้จะมีการปลี่ยนหัวหน้าพรรค มีผู้คนสลับสับ

เปลี่ยนหมุนเวียนมาทำาหน้าที่หลายคน จนมาถึงยุค “ศรัณย์

วุฒิ” และเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกันภายใน อย่างที่

ปรากฏเป็นข่าว ศรัณย์วุฒิก็ยังคงนิ่ง ไม่ออกมาตอบโต้ ชี้แจง 

ว่ามีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหาที่พรรคเพื่อชาติได้แถลงการณ์

เอาไว้หรือไม่

พรรคเพื่อชาติกำาลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จัดกระบวน

ทัพ กรองตะแกรงให้เหลือแต่ เลือดแท้ ในขั้วความคิดเดียว  

ปักหมุดไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า 

หลังจากเคลียร์ศึกภายในลงตัว ก็จะเปิดหัวใหม่ทันที  

โดยบทบาท ผู้นำาคนใหม ่แว่วเสียงกำาลังทาบทามบุคคลสำาคัญ

ที่มีชื่อเสียงหลายคน ติดต่อให้มาร่วมงานทางการเมือง

เฟ้นหาหัว คนนำาพรรค ที่ต้องมีคุณสมบัติครบ นอกจาก

มีความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องมีหลักคิด ยืนหยัด บน

แนวทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจน และเมื่อมองถึงวันข้าง

หน้าที่มีปัญหาต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือปัญหาเศรษฐกิจ ที่

สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน อีกหนึ่งสเปกที่เพื่อ

ชาติกำาลังอยากได้ นอกจากคนที่มีจุดยืนประชาธิปไตยชัด ยัง

ต้องเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

 บางคนเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงประชาธิปไตย แวดวง

การเมือง แวดวงธุรกิจ อยู่ในข่ายถูกทาบทามหลายคน รอ

เพียงการตอบรับ ขณะเดียวกันในพรรคได้เซตระบบ จัดสรร

ทีมงาน การทำางานภายในพรรคกันใหม่ไปในคราวเดียวกัน
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12 ในประเทศ

อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า บุตรนอกสมรสนั้น คือ 

บุตรที่เกิดจากหญิงมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียน

สมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายกับชายบิดา 

จึงทำาให้บุตรที่เกิดมาดังกล่าวเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายของชายบิดา แต่บุตรที่เกิดมาดังกล่าวถือว่า

เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ เมื่อ

เป็นเช่นนี้เราจะทำาอย่างไรที่จะทำาให้บุตรนอกสมรสเป็น

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาผู้ให้กำาเนิดได้ ตาม

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว เขา

วางหลักเอาไว้ว่า บุตรนอกสมรสจะมาเป็นบุตรโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบิดาผู้ให้กำาเนิด ก็สามารถทำาได้อยู่ ๓ 

วิธี คือ

๑.บิดาผู้ให้กำาเนิดบุตรได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา

ของบุตร กรณีดังกล่าวน้ีถ้าบิดาผู้ให้กำาเนิดบุตรนอกสมรส

และได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตรในภายหลัง  

โดยจดทะเบียนกันเมื่อใด บุตรนอกสมรสดังกล่าวจะถือว่า

เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานับต้ังแต่วันจด

ทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตรต้ังแต่เมื่อน้ัน

๒.บิดาผู้ให้กำาเนิดบุตรได้จดทะเบียนรับเป็นบุตร 

โดยหลักแล้วการที่บิดาจะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของ

เด็กด้วย  การจดทะเบียนบุตรจึงจะสมบูรณ์ หากเด็ก

หรือมารดาเด็กไม่ยินยอม การจดทะเบียนรับบุตรก็ไม่

สามารถทำาได้ บิดาก็มีสิทธิ์แต่เพียงไปฟ้องคดีเพื่อให้ศาล

พิพากษาให้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้

๓.บุตรฟ้องบิดาผู้ให้กำาเนิดให้รับตนเป็นบุตร ก็จะ

ต้องประกอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งของการฟ้องขอให้รับ

เป็นบุตรดังต่อไปนี้

๓.๑ มีการข่มขืนกระทำาชำาเรา ฉุดคร่าหรือหน่วง

เหนี่ยวกักขังหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดานั้น

อาจตั้งครรภ์ได้

๓.๒ มีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาใน

ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

๓.๓ ปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร 

โดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด หรือรู้เห็น

ยินยอมในการแจ้ง

๓.๔ บิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยใน

ระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

๓.๕ เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาใน

ระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น

๓.๖ มีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตร 

จากกรณีพฤติการณ์ดังกล่าวดูได้จากกรณีชายให้การ

ศึกษาอุปการะเลี้ยงดูและยินยอมให้เด็กใช้นามสกุล.

บุตรนอกสมรสจะเป็นบุตรโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบิดาผู้ ให้กำาเนิด 

จะทำาได้อย่างไรบ้าง

‘เพื่อชาติ’ หาหัวใหม่

หลังจบศึกภายใน พรรคเพื่อชาติเตรียมนัดประชุมเพื่อ

เลือก หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ช่วงต้น

เดือนกันยายน 

ใครจะมาเป็นหัวหน้า ถือธงนำา ที่จะมาในรูปแบบ หัว

ชั่วคราว หรือหัวถาวร ปักธงยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า 

และเมื่อเปิดชื่อออกมาจะเรียกเสียงฮือฮาได้มากน้อยแค่ไหน 

ยังคงต้องติดตามกันต่อไป. 

หลังพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่ถูกมองว่าเป็น

พรรคสำารองของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมนัด

แรกไปเมื่อเดือนมีนาคม 2565 พร้อมประกาศจะเปิดตัว

บิ๊กเซอร์ไพรส์ หลังผ่านศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ล่าสุด

มีกำาหนดการชัดเจนแล้วในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้ง

ที่  1/2565 ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา 08.30 น. ที่สโมสร

ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

โดยพรรคได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารพรรค  

(ชุดรักษาการแทน) หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำา

จังหวัด และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่ง

มีวาระพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค การ

เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ รวมถึงคำาบรรยายและความหมายของ

ตราสัญลักษณ์ 

การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำานักงานใหญ่พรรครวมไทยสร้าง

ชาติ ที่จะย้ายจากซอยเพชรเกษม 18 แขวงวัดท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มาอาคารเลขที่ 35 อารีย์ ซอย 5  

พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

และวาระที่ต้องจับตาคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะ

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ที่ปัจจุบันมีนาย

ธนดี หงษ์รัตนอุทัย เลขาธิการพรรค ทำาหน้าที่รักษาการ

แทนหัวหน้าพรรค มีนายปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายก

รัฐมนตรี และนายปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี ที่ขณะ

นี้รักษาการกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ต้องจับตาการเปิด                                                                        

ตัวแกนนำาพรรคคนสำาคัญ ที่เป็นกุนซือข้างกายของ พล.อ. 

ประยุทธ์ อย่าง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ที่ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ไปก่อนหน้านี้ จะมาดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรครวม

ไทยสร้างชาติ ซึ่งนายพีระพันธุ์เคยระบุไว้ว่า พรรคการเมือง

ที่ตนเองจะไปสังกัดนั้นจะต้องมีจุดยืนเดียวกัน คือยึด 3  

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

องทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สืบสาน

เจตนารมณ์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้

ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง “มหาวิทยาลัยอุปมาประดุจบ่อน้ำา บำาบัดความ

กระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิ

และโอกาสที่เขาควรได้ ตามหลักเสรีภาพในการศึกษา” 

และศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ศิษย์เก่า มธก.

และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  “ถ้าเรา

ไม่สามารถเจียดเงินมาเพื่อการศึกษา ก็ไม่น่าจะสามารถ

เจียดเงินไปสำาหรับเรื่องอื่น เพราะปัญหาอื่นๆ เช่น ภัย

คอมมิวนิสต์ อันธพาล อาชญากรรมวัยรุ่น  การปกครอง

ประชาธิปไตย หรือแม้แต่ปัญหาการเศรษฐกิจและการ

ผลิตต่ำา ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมลงทุน

สิ่งที่ประเสริฐสุด คือ คน” กับกองทุนทำาบุญวันเกิดกับ

ธรรมศาสตร์ “อีกช่องทางในการทำาความดีในวันเกิดของ

คุณหรือวันที่คุณรู้สึกดี” 

องค์การ UNESCO ยกย่องทั้งสองบูรพาจารย์และ

บุคคลสำาคัญของโลก ต่างเห็นความสำาคัญของการศึกษา

เป็นลำาดับแรก อันจะนำาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา

อื่นๆ ของประเทศ 

การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์คือบุญอันย่ิงใหญ่ ในทุกวันคล้ายวันเกิดทุกคนจะฉลอง

วันเกิดด้วยการทำาบุญใส่บาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ประกอบ

พิธีทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน ฉลองวันเกิดกับครอบครัวและ

เพื่อนฝูง หรือทำาทานหลากหลายวิธี เพื่อเป็นสิริมงคลในการเร่ิม

ต้นชีวิตใหม่สำาหรับปีต่อไป กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 

เป็นอีกหนทางหน่ึงในการทำาบุญตามศรัทธา โดยดอกผลของกอง

ทุนจะใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ไม่ขาดแคลนความสามารถในการเรียน 

“เชิญให้ทุน หนุนนำาธรรมศาสตร์ การศึกษา เด็กของ

ชาติผงาดไข เพื่อทำาบุญ ล้ำาคุณค่ายาตราไทย ในวันเกิด เลิศ

น้ำาใจยิ่งใหญ่” ครับ ผศ.โอฬาร รัตนภักดี (ร้อยกรอง) วิทยาลัย

สหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำาปาง 

กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยอาจารย์

เกษมสันต์ วีระกุล ในปลายปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อเชิญชวนศิษย์

เก่าและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ในวาระวันคล้าย

วันเกิดของตนหรือวันที่ตนรู้สึกดีๆ และอยากทำาความดีเพื่อ

มอบให้เป็นทุนการศึกษา

ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 

(พ.ศ.๒๕๖๔-ปัจจุบัน) คณะท่ีปรึกษา รศ.ยุพา  กาญจนดุล, 

รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์, นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์, รศ.ดร.

นริศ ชัยสูตร, นายสมศักด์ิ จิตติพลังศรี,  นางเกศรา มัญชุศรี 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นายเกษมสันต์ วีระกุล  

ประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  รอง

ประธานกรรมการ โดยมีกรรมการดังน้ี ผศ.สิริณภรณ์  เชฏฐากุล,                                                                        

น.ส.ชินภัทร พุทธชาด, น.ส.ฐิติมน เลิศศิริสาคร,  นายสุพจน์ 

ธีระวัฒนชัย, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายไพรัตน์ อารีย์

สว่างกิจ, น.ส.จิรา เพ็ชรรัตน์, ผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ, 

ดร.การดี เลียวไพโรจน์, ดร.ธันยพร สุนทรธรรม, นายสุรนาม                                                                              

พานิชการ ผู้อำานวยการสำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เป็นกองทุนท่ีสนับ  

สนุนทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา

จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ปัจจุบันมียอดบริจาค ณ วันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำานวน ๑๓๒,๙๗๑,๙๘๒.๓๑ บาท กองทุนทำาบุญ

วันเกิดฯ เร่ิมจัดสรรทุนการศึกษาคร้ังแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มี

นักศึกษาได้รับทุน ๑๓ รุ่น รวมจำานวน ๑๒๐ คน เป็นนักศึกษาท่ี

สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว ๙ รุ่น จำานวน ๕๔ คน เป็นบัณฑิตท่ีสำาเร็จ

การศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ จำานวน ๘ คน เกียรตินิยม

อันดับ ๒ จำานวน ๙ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ทุน

นักศึกษาจำานวน ๑๖ ทุน จากผู้ต้องการขอรับทุนเกือบ ๑๐๐ คน 

น.ส.ชารดา จิตต์งาม จบคณะวารสารศาสตร์ฯ (เข้าศึกษา

ปี ๒๕๕๓) ภูมิลำาเนาจังหวัดพิษณุโลก นายวีรวัฒน์  แข่งขัน จบ

คณะศิลปศาสตร์ (เข้าศึกษาปี ๒๕๕๔) ภูมิลำาเนาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.ปานตะวัน บัวบาน จบคณะสังคมสงเคราะห์ฯ (เข้าศึกษาปี 

๒๕๕๕) ภูมิลำาเนาจังหวัดสระแก้ว น.ส.กิมิทา ปุยสำาลี จบคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ (เข้าศึกษาปี ๒๕๕๖) ภูมิลำาเนาจังหวัดชัยภูมิ 

น.ส.ปรียาภรณ์  ทิพย์พิทักษ์ จบคณะนิติศาสตร์ (เข้าศึกษาปี 

๒๕๕๘) ภูมิลำาเนาจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.วิลาสินี วงศ์กำาภู จบ

คณะศิลปศาสตร์ (เข้าศึกษาปี ๒๕๕๘) ภูมิลำาเนาจังหวัดลพบุรี  

นักศึกษาเหล่าน้ีอาจหมดโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัย หากไม่

ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ 

นักศึกษาบางคนประสบปัญหาระหว่างการศึกษา ผู้ปกครอง

ถึงแก่กรรม ผู้ปกครองป่วยไข้หนักต้องเข้าบำาบัดรักษาคร้ังใหญ่ 

กองทุนทำาบุญวันเกิดยังทำาหน้าที่บ่มเพาะจิตวิญญาณ

ความเป็นธรรมศาสตร์ แก่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่

สอนให้คนธรรมศาสตร์รักประชาชน คิดถึงส่วนรวม รู้จักการ

เสียสละ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความมีน้ำาใจ ความมีจิตอาสา 

ความรักประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๑.กิจกรรมนักศึกษาทำาร่วมกับนักศึกษาเป็นการบ่ม

เพาะและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศ (first  meet) 

กิจกรรมคัดเลือก กิจกรรมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ 

๒.กิจกรรมเพื่อระดมทุนการศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ

ระดมทุนการศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนฯ 

กับผู้บริจาคที่เป็นศิษย์เก่าและผู้บริจาคทั่วไป เช่น กิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมทำาบุญเดือนเกิด กิจกรรมขอบคุณผู้

ให้ กิจกรรมวันกองทุนฯ  กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน กิจกรรม

กองทุนทำ�บุญวันเกิดกับธรรมศ�สตร์

อีกช่องทางหนึ่งในการทำาความดีเพื่อให้ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก

ก่

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ก

เปิดตัวกุนซือรวมไทยสร้างชาติ

ธรรมศาสตร์พบประชาชน (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)

วิธีการบริจาค ๑.e-Donation ๒.เงินสด ๓.เช็ค

ขีดคร่อม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำาบุญ

วันเกิด)” ๔.ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน ระบุชื่อ  

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำาบุญวันเกิด” ๕.โอน

เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(กองทุนทำาบุญวันเกิด)” เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน

ภาษี ๒ เท่า กรุณาแจ้งข้อมูลและส่งหลักฐานการบริจาค

เงินมาที่สำานักงานฯ ภายในวันสุดท้ายของเดือนที่โอน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำาพู เลขที่บัญชี ๖๔๕-

๒-๐๕๗๙๐-๓

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 

๙๐๕-๐-๐๖๒๐๐-๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 

๙๘๑-๔-๙๕๙๙๙-๕

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา มธ.ท่าพระจันทร์  

เลขที่ ๑๕๕-๒-๑๑๒๔๕-๘

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ ๑๑๔-

๒-๑๙๒๖๒-๐

หลังการบริจาค กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมแจ้ง

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำาตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล วันเดือนปีเกิดส่งมาที่อีเมล:  

tu-relations@tu.ac.th หรือ bdfund4tu@tu.ac.th หรือ ID 

Line: @bdfundfortu หรือ Fax: ๐-๒๖๑๓-๒๐๔๓ หรือส่ง

ไปรษณีย์มาที่ สำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ เขต

พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลด

หย่อนภาษี ๒ เท่า กรุณาส่งข้อมูลให้สำานักงานภายในวัน

สุดท้ายของเดือนที่ท่านโอนเงินบริจาค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แปรเปลี่ยนจากบ่อน้ำาเล็กๆ 

บำาบัดความกระหายไปสู่สายธาราแห่งปัญญาอันยั่งยืน

ตลอดกาลนาน.....ด้วยน้ำาจิตน้ำาใจของชาวเลือดเหลืองแดง.
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13สิ่งแวดล้อม

4

เชิงคุณภาพ จัดทำาฐานข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปกป้องเสือได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความร่วมมือเครือข่ายรอบนอก ชุมชน

เป็นพันธมิตร ปีนี้พบเสือโคร่ง 25 ตัว เป็นตัวเต็มวัยเพศผู้ 12 ตัว 

เพศเมีย 8 ตัว ลูก 5 ตัว เราพบแม่เสือกับลูกเดินจากป่าห้วยขา

แข้งมาตั้งหลักแหล่งหากินที่แม่วงก์ แล้วยังมีวัวแดงห้วยขาแข้งมา

อยู่ที่นี่ ซึ่งเคยสูญหายจากป่าแม่วงก์กว่า 40 ปี ปัจจุบันเสือโคร่ง

เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 11 ตัวที่แม่วงก์ นี่คือความหวังของผืนป่าตะวัน

ตกตอนบน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ร่วมจัดทำาแผนอนุรักษ์เสือโคร่ง 

5 ปี ระหว่างปี 66-70 ช่วยฟื้นฟูป่าและแหล่งอาหารของเหยื่อเสือ

ด้วย” นักชีววิทยาสัตว์ป่าเผย 

ป่าห้วยขาแข้งบ้านหลังใหญ่ของเสือโคร่ง ดร.พรกมล จรบุ

รมย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนจะ

ได้เสือโคร่ง 100 ตัวในวันนี้ มีการวางระบบป้องกันบ้านของเสือ

อย่างเข้มแข็ง ซึ่ง อช.ขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพนำามา

สู่ข้อมูลวางแผนจัดการพื้นที่อาศัยและพื้นที่เสี่ยงล่าเสือโคร่ง ลด

ปัจจัยเสี่ยง จัดทำาระบบตรวจติดตามประชากรเหยื่อที่เข้มแข็ง ห้วย

ขาแข้งเหยื่อที่เสือโคร่งชอบที่สุดคือ วัวแดง การอนุรักษ์เสือวัยรุ่น

จะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้สึก 

“เรามุ่งหวังฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง แม่เสือโคร่งอยู่รอด 

เลี้ยงดูลูกได้ ไม่สูญเสียเสือวัยรุ่น WCS สนับสนุนการเฝ้าระวัง

พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ล่อแหลม รวมถึงฟื้นฟูประชากรกวางป่า วัว

แดง ฟื้นฟูพื้นที่ริมลำาน้ำา ทุ่งหญ้าที่วัวแดงชอบ ซึ่งต้องได้รับความ

ร่วมมือจากภาครัฐ และภาคประชาชน เราไม่อยากเห็นการลักลอบ

ล่าเสือ การค้าข้ามชาติ ไม่อยากเห็นซากเสือ โครงกระดูกเสือหลุด

ออกมาจากพื้นที่ ทุกภาคส่วนต้องหยุดเครือข่ายค้าข้ามชาติที่ยัง

ต้องการบริโภคเสือโคร่ง” ดร.พรกมลย้ำาแนวทางอนุรักษ์ 

ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

ว่า เราอยากให้เสือโคร่งในไทยเหลือสถานภาพในกรงเลี้ยงหรือแค่

สัตว์สตัฟฟ์หรือไม่ ขณะที่ป่าของไทยมีโอกาสในการฟื้นฟูประชากร

เสือโคร่ง โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็น

พื้นที่พ่อแม่พันธุ์ที่ดี ขยายพันธุกรรม สร้างเสือโคร่งกระจายสู่พื้นที่

โดยรอบ ปัจจัยสำาคัญทำางานอนุรักษ์เสือโคร่งคือ การอนุรักษ์สัตว์

ป่าชนิดอื่นๆ และลำาพังกรมอุทยานฯ ทำาไม่สำาเร็จ ต้องหนุนเสริม 

พัฒนาศักยภาพ ใช้วิชาการนำาการจัดการ และสร้างแนวร่วม สร้าง

การมีส่วนร่วมรัฐ เอกชน ประชาชน เฝ้าระวังการล่าค้าสัตว์ป่า 

“ชุมชนร่วมได้เดินลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้าง

การรับรู้สถานการณ์ การตั้งจุดสกัดลักลอบล่าสัตว์ เราศึกษา

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ มีการประเมิน ถ้าเกิดผลกระ

ทบจะลดผลกระทบอย่างไร ทำาต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ในพื้นที่

ทุ่งใหญ่ตะวันตก–ตะวันออก” ภาณุเดชย้ำา

เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ ย้ำาในวันเสือโคร่งโลกด้วยว่า ป่าตะวัน

ตกคือหัวใจสำาคัญของงานอนุรักษ์เสือโคร่ง เสือโคร่งต้องการพื้นที่

อนุรักษ์ขนาดใหญ่และต่อเนื่องกัน ต้องสร้างแนวเชื่อมต่อป่าในผืน

ป่าตะวันตก เช่น จากเขื่อนศรีนครินทร์ไปสลักพระ จากไทรโยคไป

เอราวัณ เป็นภารกิจที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรสนับสนุนงาน

วิจัยด้านเสือโคร่งระยะยาว พัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

ทั้งเชิงพื้นที่และกลุ่มป่า สร้างมาตรฐานทั้งกลุ่มป่า ส่งเสริมให้สถานี

เพาะเลี้ยง สถานีพัฒนางานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าหนุนงานอนุรักษ์

เสือโคร่งอย่างมียุทธศาสตร์. 

ภาพเพจ:Thailand Tiger Project DNP

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสือโคร่งอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก 148 

ตัว พม่ามีกว่า 20 ตัว ส่วนเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ไม่พบเสือ

โคร่งแล้ว ไทยจึงมีบทบาทสำาคัญมาก 2 พื้นที่สำาคัญ ได้แก่ กลุ่มป่า

ตะวันตกตอนบน ประกอบด้วย อุทยานฯ แม่วงก์, อช.คลองลาน,  

อช.คลองวังเจ้า และเขตรักษาพันธุ์ฯ อุ้มผาง ซึ่งเสือเดินข้ามไปข้าม

มา พื้นที่นี้ติดต่อกับห้วยขาแข้ง ซึ่ง WWF ประเทศไทย ทำางานร่วม

กับรัฐ ท้องถิ่น 

“เราสำารวจวิจัยและติดตามประชากรเสือโคร่งด้วยกล้อง

ดักถ่ายภาพ สำารวจปัญหา พบกวางเหยื่อเสือมีน้อยจึงฟื้นฟู

ประชากรเก้งกวาง ทำาโป่งเทียม ควบคู่สนับสนุนการลาดตระเวน

กปน.ผนึกธุรกิจอสังหาฯ ขับเคลื่อน ‘บ้านประหยัดน้ำา’

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

(กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย มีภารกิจในการผลิตน้ำาประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตาม

มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้บริการประชาชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมมือ

กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าโครงการ “บ้าน

ประหยัดน้ำา” โดยนำาอุปกรณ์ประหยัดน้ำา หรืออุปกรณ์ที่ได้รับ

การรับรองฉลากประหยัดน้ำาจาก กปน. ไปใช้ในโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรกว่า 2,800 หลังคาเรือน ใน 10 โครงการ ได้แก่ บริษัท 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 3 โครงการ และ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) จำานวน 7 โครงการ 

และจะขยายผลไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นๆ และผู้ประกอบ

การด้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อีก เช่น การเคหะแห่งชาติ ซึ่งอยู่

ระหว่างการหารือลงนามความร่วมมือ (MOU).  

‘แม็คโคร’ รุกสตรีทฟู้ด กทม.ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร

ย่อยสลายได้

แม็คโครปลุกกระแสรักษ์ โลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย

ได้ ในงาน “ถนนคนเดินแปลงนาม : ถนนสายอาหารและวัฒนธรรม

จีนเก่าแก่” เขตสัมพันธวงศ์ ตั้งเป้าลดปริมาณ มุ่งสู่การเป็นองค์กร

คาร์บอนสมดุลภายใน 2030  ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพฯ ได้รับการจัด

อันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ให้เป็นหนึ่งในเมืองสตรีทฟู้ด

ที่ดีที่สุดในโลก World top 10 cities for street food แม็คโครและ

5 กลุ่มป่าความหวังฟื้นฟู ‘เสือโคร่ง’
กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันเสือโคร่งโลก” จาก

บัญชีแดงไอยูซีเอ็นล่าสุดเดือน ก.ค.2565 มีประชากร

เสือโคร่งทั่วโลก 4,500 ตัว เพิ่มจากปี 2558 มีเสือ

โคร่ง 3,200 ตัว สำาหรับไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีถิ่นอาศัย

เสือโคร่ง ปัจจุบันมีเสือโคร่งเกือบ 150 ตัว แม้แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่

สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เสี่ยงจำานวนลดลงจากการสูญเสียป่าถิ่น

อาศัย อาหารที่น้อยลง และการถูกล่า ยังจัดเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

ปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายผู้นำาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าจัดทำา “แผนปฏิบัติ

การแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง 2565-2577” เป้าหมายปลาย

ทางของแผน เพื่อเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้มากขึ้นและมีการกระจาย

ไปยังกลุ่มป่าเป้าหมายอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มป่าตะวันตก

ในแผนระบุถึงแนวทางหรือมาตรการสำาคัญที่ควรมีการ

ดำาเนินการเพื่อให้ประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น ทั้งการลาดตระเวน

ดูแลพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน การศึกษาวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุน

การอนุรักษ์เสือโคร่งไทย รวมถึงเร่งฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

และเหยื่อในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 

ขณะที่องค์กรเอกชนที่ทำางานอนุรักษ์เป็นหน่วยสนับสนุนเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้งานบรรลุผลสำาเร็จจนถึงเป้าหมายตามกำาหนด 

ตลอดจนภาคประชาชนมีบทบาทสำาคัญช่วยให้เสือโคร่งอยู่รอดทั้ง

ปกป้องและไม่ทำาลาย 

ส่วนงานวันเสือโคร่งโลก กรมอุทยานฯ และองค์กรภาครัฐ

และเอกชนจัดงานภายใต้แนวคิด “TIGERS NEXT GEN เสือ

โคร่งต้องไปต่อ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นอกจาก

มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่อนุรักษ์เสือโคร่งใน

ประเทศไทยได้เปิดวงเสวนาถ่ายทอดสถานการณ์เสือโคร่ง ความ

จำาเป็นในการอนุรักษ์เสือวัยรุ่น ซึ่งมีความสำาคัญต่อการเพิ่มขึ้น

ของเสือโคร่งไทย บอกเล่าถึงแผนฯ เสือ และเป้าหมายอนาคตการ

อนุรักษ์เสือโคร่ง หวังให้คนไทยตื่นตัวรับรู้ความจำาเป็นของเสือโคร่ง

ต่อระบบนิเวศป่า

ดร.รุ่งนภา พัฒนาวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า 

ผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งพื้นที่กว่า 4 ล้านไร่ ครอบคลุม 

3 จังหวัด มีการติดตามเสือโคร่งด้วยกล้องดักถ่ายภาพร่วมกันเมื่อปี 

48 ช่วงปี 50-51 ถ่ายภาพได้ 46 ตัว นำามาสู่การจัดทำาแผนฯ เสือ

ปี 53 ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ่านมา 12 ปี ปัจจุบันพบเสือโคร่ง 100 

ตัว มีการกระจายตัวของเสือโคร่งในกลุ่มป่าตะวันตก และข้าม

พรมแดนไปเมียนมา ถิ่นอาศัยเชื่อมต่อกัน เกิดประโยชน์ความร่วม

มืออนุรักษ์เสือโคร่งระหว่างประเทศต่อไป

“แผนฯ เสือ 12 ปี ต่อไป จะเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้อยู่

ในขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ มีอาหารและผู้ล่าสมดุล โดย

เฉพาะพื้นที่ไข่แดง ลดความสูญเสียเสือ ทำางานในพื้นที่กันชน 

พื้นที่ราษฎรอยู่อาศัยลดใช้ประโยชน์จากเสือโคร่ง มีความเข้มข้น

ทางกฎหมาย และใช้วิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ได้ว่าประชากรเสือ

เพิ่มจริง มีการฟื้นฟูแนวเชื่อมต่อ รัฐร่วมกับประชาชนสอดส่อง

ดูแลและลดความต้องการล่าเสือโคร่งในพื้นที่ ป้องกันบุกรุกป่า 

ตามแผนพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ประกอบด้วย กลุ่ม

ป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน

มรดกโลก กลุ่มป่าภูเขียว–น้ำาหนาว กลุ่มป่าคลองแสงเขาสก” 

ดร.รุ่งนภาเผยเป้าหมาย

โรเบิร์ต สไตน์เมทช์ นักชีววิทยาด้านสัตว์ป่า กองทุนสัตว์

ป่าโลกสากล สำานักงานประเทศไทย (WWF) กล่าวว่า ในภูมิภาค

29

กรุงเทพมหานครจึงมีเป้าหมายตรงกันในการยกระดับสตรีทฟู้ด

ของไทยให้เป็นอาหารปลอดภัยต่อการบริโภค และลดปัญหาสิ่ง

แวดล้อม การรณรงค์ให้ร้านอาหารสตรีทฟู้ดหันมาใช้บรรจุภัณฑ์

ย่อยสลายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดของไทย

ให้เป็นที่ยอมรับ ที่สำาคัญช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ลด

การสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเมือง 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย

งานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า จากโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ที่

แม็คโครประสบความสำาเร็จในการหยุดขายโฟมบรรจุอาหารใน

ทุกสาขาทั่วประเทศ จนช่วยลดปริมาณขยะโฟมบรรจุอาหารแบบ

ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ถึง 107 ล้านชิ้น เทียบเท่าช่วยรักษาต้นไม้ไว้

ได้จำานวน 233,791 ต้น และการรวมพลังลดปัญหาขยะในครั้ง

นี้ ยังได้ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

ย่อยสลายได้ เข้าร่วมรณรงค์ด้วย จำานวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท 

ทานตะวันอุตสาหกรรม (SUNBIO) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่ง

แวดล้อม (GRACZ) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (Fest) บริษัท 

ดนุเดช อุตสาหกรรม (CHAMPION) และบริษัท คิงส์แพ็ค (HERO) 

ปัจจุบันแม็คโครมีผลิตภัณฑ์รักษ์ โลกประเภทต่างๆ มากกว่า 530 

รายการ ถือเป็นศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่สำาคัญแห่งหนึ่ง

ของประเทศ ซึ่งปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ใน

แม็คโครมียอดขายเติบโตขึ้นถึง 23%.



เกือบทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งอยู่

ในแอฟริกาทั้งหมด ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากไข้

ทรพิษพบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย  

ด้าน พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ เปิด

เผยว่า การติดต่อและการแพร่กระจายของ

โรค พบว่าส่วนมากติดต่อจากการสัมผัสสาร

คัดหลั่งจากตุ่มหนอง สะเก็ดแผล (Contact) 

ของผู้ป่วย ถ้าอยู่ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะ

ประชิด เช่น กินข้าวหรืออยู่ห้องเดียวกัน 

หรืออาศัยนอนด้วยกัน การแพร่กระจายอาจ

ติดต่อทางฝอยละออง (Droplet) ได้ ไวรัส

ฝีดาษลิง มีเปลือกหุ้ม ธรรมชาติเป็นไวรัสที่

ไม่แข็งแรง โดนสบู่ล้างก็ตาย แต่เชื้อจะอยู่

ในสิ่งแวดล้อมนานหรือไม่ ยังมีข้อมูลไม่เพียง

พอ จริงๆ ไวรัสตัวนี้ ไม่ได้ติดง่าย แต่ก็ไม่ยาก 

หากใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก็มีโอกาส  แต่ถ้าล้าง

มือบ่อยๆ ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก จะลด

โอกาสการสัมผัสเชื้อ  ระยะฟักตัวของโรค

ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน โดยทั่วไปที่

ระยะฟักตัวอยู่ ระหว่าง 7-21 วัน แต่บางราย

ก็มีระยะฟักตัวนานกว่านั้น

อาการที่ พบในผู้ ป่ วยฝีดาษวานร 

นอกจากมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ต่อม

น้ำาเหลืองโตแล้ว มีรายงานการศึกษาใน 

วารสารทางการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยจะมีผื่น

หรือแผลตามผิวหนองหรือเยื่อบุในอวัยวะ

ต่างๆ ผื่น ตุ่ม หรือแผลนั้นเกิดที่อวัยวะเพศ 

56.3%, บริเวณทวารหนัก 41.6% ผู้ป่วยส่วน

ใหญ่ (86%) จะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น 

ไข้ ต่อมน้ำาเหลืองโต หรือปวดกล้ามเนื้อ โดย

อาการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนมีผื่นหรือหลังผื่นขึ้น

ก็ได้ มีผู้ป่วยบางส่วนที่มีผื่นโดยไม่มีอาการ

ร่วมอื่นๆ เลย 

อาการผิดปกติอื่นที่พบคือ ปวดทวาร

หนัก เจ็บคอ แผลในช่องปาก และองคชาต

บวม มีผู้ป่วยถึงหนึ่งในสามที่ติดเชื้อเอชไอวี

ร่วมด้วย อาการหายได้เองภายในระยะ 2-4 

สัปดาห์ การรักษาเน้นการรักษาแบบประคับ

ประคอง เป็นการรักษาตามอาการ เช่น มี

ไข้ ให้ยาลดไข้ ส่วนยารักษาเฉพาะ ยังไม่มี

ยารักษาเฉพาะ มียาที่ใช้รักษาผู้ป่วยไข้ทรพิษ 

ในต่างประเทศนำามาศึกษาวิจัยในการดูแลผู้

ป่วยฝีดาษวานรที่มีอาการรุนแรง  

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ได้ร่วมกับอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมโรคผิวหนัง  สมาคม

โรคติดเชื้อในเด็กและผู้ ใหญ่ ราชวิทยาลัย 

กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หารือถึงแนวทางการรักษาพยาบาลโรคฝีดาษ

ลิง เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ขณะนี้ ได้ข้อสรุป

แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำาข้อมูลเพื่อ

เสนอในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

หรืออี โอซี (EOC) ระดับกระทรวง เพื่อ

พิจารณาอนุมัติในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.นี้ ดังนั้น

ฝีดาษวานรไม่ติดต่อง่าย  ต้องสัมผัสใกล้ชิด 

ส่วนใหญ่หายได้เอง รักษาตามอาการของโรค 

อย่าตื่นตระหนก.

‘อนุทิน’

โดยนายอนุทินกล่าวขณะขึ้นปราศรัย

ว่า เห็นชื่อว่าที่ผู้สมัครทั้ง 3 เขตแล้วคง

ไม่ต้องบอกคุณสมบัติ นี่คือบุคคลที่ดีที่สุด

สำาหรับชาวพิจิตร และประเทศไทย แม้ว่า

จังหวัดพิจิตรจะเปลี่ยนแปลงมาเยอะ แต่ถ้า

พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส. 3 คน ให้ได้รับใช้พี่

น้องชาวพิจิตร จ.พิจิตรจะเจริญกว่านี้อีก 10 

เท่า จะไม่ใช่แค่เมืองทางผ่าน แต่จะเป็นเมือง

ท่องเที่ยว เพราะ จ.พิจิตรมีศักยภาพมาก

ในการเจริญเติบโต ซึ่งมีความพร้อมในการ

พัฒนาเรื่องการเดินทางที่สะดวก ทั้งนี้ ถ้า

พรรคได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวพิจิตร 

จะต้องจัดงบส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ จังหวัดละ 500 ล้านบาท ภายใน 

1 ปี เราจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง 77 

จังหวัด รวม 5 ล้านล้านบาท เราจะใช้บุรีรัมย์

โมเดลพัฒนาการท่องเที่ยว เอาจังหวัดรอง

มาพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจ เสริมสร้าง

การเกษตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพ 

เสริมสร้างการเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก 

ทำาทุกอย่าง เพื่อให้ชาวพิจิตรมีโอกาสทำามา

หากินเพิ่มขึ้น พรรคภูมิใจไทยพูดอะไรแล้วทำา

หมด ทำาสำาเร็จด้วย เพราะเรากล้าทำา 

“เราคัดเลือกผู้สมัคร คนที่คุ้นเคยกับ

ชาวพิจิตรทั้งหมด พรรคขอฝากตัวกับพี่น้อง

ชาวพิจิตร บางพรรคยังเหนื่อยกับการรักษา

พรรคไม่ให้แตกแยก บางพรรคเป็นปัจจัย

ความขัดแย้ง บางพรรคอยู่มานานแต่ไม่ทำา

อะไร ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดแย้ง ทำางาน

ไม่แตกความสามัคคี พี่น้องชาวพิจิตรจะได้

พรรคภูมิใจไทยมาทำางานด้วยความมั่นใจ เรา

ไม่เสนอนโยบายเพ้อฝัน เราเสนอสิ่งที่ทำาได้ 

และทำาเร็ว เราขอโอกาสให้เราได้ทำาให้ชาว

พิจิตรเจริญรุ่งเรืองทุกมิติ วันนี้เป็นครั้งแรก

ที่ผมได้มา จ.พิจิตร ได้มาตีไข่แตกแล้ว ขอ

โอกาสให้เราได้มาบ่อยๆ เพื่อทำางานกับสอง

ตระกูลคือภัทรประสิทธิ์และขจรประศาสน์ 

เพื่อทำาให้พิจิตรรุ่งเรือง” นายอนุทินกล่าว 

ด้านนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ 

ส.ส.พิจิตร 4 สมัย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยแนะนำา 

3 ผู้สมัครอีกครั้ง โดยเฉพาะนายศิริวัฒน์ 

บุตรชาย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ซึ่งถ้า

ไม่มี พล.ต.สนั่น ตนจะไม่ได้ยืนตรงนี้ และ

ไม่มีวันนี้ ขอให้พี่น้องชาวพิจิตรช่วยให้เรา

ได้ ส.ส.ยกจังหวัด แล้วประชาชนจะได้ตนอีก 

1 คน วันนี้เป็นวันดีที่พรรคภูมิใจไทยได้มาที่

นี่ พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคใหญ่ พรรคเล็ก

พรรคน้อยแตกกระเซ็นกระซ่าน แต่พรรค

ภูมิใจไทยจะมาเป็นพรรคหนึ่งในแกนนำาหลัก

ของรัฐบาลหน้าแน่นอน และพรรคพูดแล้ว

ทำา  ทำาแล้วได้ ทำาได้ดีด้วย พร้อมย้ำาว่า ตน 

“ภูมิใจมา และก็มาภูมิใจไทย”

หลังจากนั้น นายอนุทิน, นายศักดิ์

สยาม และนายประดิษฐ์ พร้อมคณะว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขต และ ส.ส. ได้เดินบน

เวทีแคตวอล์กเพื่อพบปะทักทายประชาชน

กว่า 5,000 คน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการ

เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร ของ พรรค

ภูมิใจไทย ที่สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

เลขาธิการพรรค  และแกนนำาพรรค รวมถึง 

ส.ส.พรรค  สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ปรากฏ

ว่า นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรค

เพื่อไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ส.ส.ที่โหวตสวนมติ

พรรคเพื่อไทย ทั้งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 และการโหวตลงมติอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 23 

ก.ค.65 ได้มาร่วมสังเกตการณ์ในการเปิดตัว 

3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตรด้วย

ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรครวม

ไทยสร้างชาติ ที่นัดประชุมใหญ่วิสามัญ 

ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ที่สโมสร

ราชพฤกษ์ โดยวาระสำาคัญคือการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ การแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ตราสัญลักษณ์ ที่

ตั้งสำานักงานใหญ่ของพรรค และการเลือกตั้ง

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทางพรรค

รวมไทยสร้างชาติมีการขึ้นป้ายบิลบอร์ด

และปล่อยทีเซอร์เพื่อโปรโมตพรรคเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหามุ่งเน้นเรื่องการ

สร้างสังคมเท่าเทียม แก้ปัญหาความเดือด

ร้อนประชาชนที่ ไม่มีที่พึ่ งให้ ได้รับความ

ยุติธรรม ทั้งนี้ บางช่วงของทีเซอร์ระบุว่า 

“ความเป็นธรรม ขอจากพระภูมิไม่ได้ ความ

เหลื่อมล้ำา บนศาลไหนก็ไม่ลด  ประชาชนพึง

ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง  เหมาะสม และ

เป็นธรรม” โดยช่วงหนึ่งมีการทิ้งท้ายว่า 3 

สิงหาคม ไม่ต้องขอก็พึ่งได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

การประชุมใหญ่ของพรรคในวันดังกล่าว.

ระวังโควิด

สะสม 4,588,512 ราย หายป่วย 2,157 ราย 

สะสม 4,532,830 ราย

เสียชีวิต 32 ราย สะสม 31,359 

ราย อยู่ระหว่างการรักษา 24,323 ราย อยู่ 

รพ.สนามและอื่นๆ 12,104 ราย และอยู่ใน 

รพ. 12,219 ราย จำานวนนี้มีผู้ป่วยอาการ

หนัก 920 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 456 ราย 

อัตราครองเตียงระดับ 2-3 หรือสีเหลืองสี

แดง 17.2% ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในเรือนจำา

และผู้ติดเชื้อเดินทางจากต่างประเทศ  ภาพ

รวมกราฟผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 

ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตยังเป็นขาขึ้น

ต่อเนื่อง

สำาหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 

29 ก.ค.2565 ฉีดได้ 30,427 โดส สะสม 

141,538 ,384 โดส แบ่ง เป็นเข็มแรก 

57,131,384 โดส คิดเป็น 82.1%, เข็มสอง 

53,490,325 โดส คิดเป็น 76.9% และเข็ม

สามขึ้นไป 25,145 โดส สะสม 30,916,062 

โดส คิดเป็น 44.4% ขณะที่การฉีดเข็มกระตุ้น

ในกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดได้ 6,235,356 

โดส คิดเป็น 49.1% และการฉีดวัคซีนในกลุ่ม

อายุ 5-11 ปี เข็มแรกฉีดได้ 3,245,675 โดส 

คิดเป็น 63% และเข็มสอง 2,274,500 โดส 

คิดเป็น 44.2%

ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานจำานวน

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่รายจังหวัด พบว่า 

10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 

1.กทม. 1,290 ราย 2.สมุทรปราการ 126 ราย 

3.ชลบุรี 110 ราย 4.ตรัง 41 ราย 5.ชุมพร 27 

ราย 6.ขอนแก่น 25 ราย 7.ปทุมธานี 24 ราย 

8.เชียงใหม่ 23 ราย 9.นนทบุรี 19 ราย และ 

10.บุรีรัมย์ 18 ราย ภาพรวมมีรายงานผู้ป่วย 

48 จังหวัด

ไม่มีรายงานผู้ป่วย 29 จังหวัด ได้แก่ 

กาญจนบุรี กำาแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก 

นครปฐม นครพนม นราธิวาส น่าน บึงกาฬ 

ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา 

พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร แพร่ มุกดาหาร 

ลพบุรี ลำาปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล 

สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และหนองบัวลำาภู 

นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการ

ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต 

ของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอถลาง และ 

รพ.สต.ป่าคลอก หลังได้รับการแจ้งจากสถาน

สงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 ว่ามีผู้สูง

อายุที่พักอาศัยอยู่ติดเชื้อโควิด-19 โดยสถาน

สงเคราะห์ฯ มีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 

74 คน และเจ้าหน้าที่ 29 คน รวมทั้งสิ้น 103 

คน ผลการตรวจ ATK พบผู้สูงอายุติดเชื้อโค

วิด-19 จำานวน 30 คน จึงได้ทำาการแยกผู้สูง

อายุที่เหลือไปพักอยู่อีกตึกหนึ่ง 

ต่อมาวันที่ 28 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ ได้

ทำาการตรวจ ATK ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ซ้ำาอีกครั้ง พบติดเชื้อเพิ่ม 15 คน รวมเป็น 

45 คน (ผู้สูงอายุ 42 คน ผู้ดูแล 3 คน) มีผู้

ป่วย 1 คน ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ.ถลาง 

เนื่องจากมีโรคแทรกซ้อน พร้อมทั้งแนะนำา

ให้แยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มคือ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง 

(สัมผัสผู้ป่วย) และกลุ่มทั่วไป (ไม่สัมผัสผู้

ป่วย) โดยกลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ซ้ำาทุก 3-5 วัน 

และกลุ่มปกติ  ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เจ้า

หน้าที่ รพ.สต.ป่าคลอกได้ลงพื้นที่สอบสวน

โรคเพิ่มเติมยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ทั้งนี้  ข้อมูลสถานการณ์ โควิด-19 

จังหวัดภูเก็ต ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม 

2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำานวน 12 ราย เสีย

ชีวิต 1 ราย

ด้านนางสาวผ้ึงพันธ์ เผ่าจินดา ผู้อำา 

นวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้

สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้สูงอายุแต่ละ

รายมีโรคประจำาตัว จึงต้องดูแลโดยการส่ง

ไปรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ จึงอาจเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ผู้สูงอายุได้รับเช้ือโควิด-19 

จากภายนอก เม่ือมีการตรวจพบเช้ือโควิด-

19 ได้แยกผู้ป่วยออกจากผู้สูงอายุท่ีมีในการ

ดูแล โดยมีเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ป่าคลอกและโรง

พยาบาลถลางดูแลอาการ ผู้สูงอายุท่ีติดเช้ือ

ทุกราย เจ้าหน้าท่ีได้เอกซเรย์ปอดเพื่อป้องกัน

ความรุนแรงของโรค ยืนยันว่าขณะน้ียังไม่มีผู้

สูงอายุท่ีอยู่ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

ภูเก็ตเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด

สำาหรับผู้สูงอายุที่ ไปโรงพยาบาล จะ

มีการสุ่มตรวจประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 

ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องไปรับการรักษาประจำา 

เช่น รายที่ป่วยเป็นโรคไต จะมีการแยกผู้

ป่วยกลุ่มนี้จากผู้สูงอายุรายอื่นๆ ส่วนบุคคล

ภายนอกทางสถานสงเคราะห์ฯ ไม่อนุญาต

ให้เข้าไปภายในบริเวณสถานสงเคราะห์ฯ 

รวมถึงผู้สูงอายุจะได้รับอนุญาตให้ออกนอก

สถานสงเคราะห์ฯ ได้ ในกรณีที่ต้องไปพบ

แพทย์เท่านั้น ส่วนมาตรการป้องกัน ในระยะ

นี้ทีมเจ้าหน้าที่ทำาการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้า-

ออกภายในสถานสงเคราะห์ฯ ส่วนเจ้าหน้าที่

ภายในที่เป็นแม่ครัว พนักงานขับรถและพี่

เลี้ยงต้องมีการตรวจโควิดทุกสัปดาห์. 
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รวมมิตร

จนกระทั่งเรื่อง 8 ปี เรื่องนี้ถือเป็นการวัดใจ

ว่าจะเลือกทางไหน ผู้มีอำานาจถึงที่สุดแล้ว 

จะเลือกทางไหน ประเมินกันว่าถ้ากล้าสวน

กับประชาชน แต่ก็ต้องถามประชาชนเหมือน

กันว่า ท้ายที่สุดแล้วประชาชนทนได้หรือไม่

ด้านนายนิติธรบอกว่า หลักการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี รัฐบาลเป็นผู้มีอำานาจรัฐจะต้อง

คำานึงถึง 3 ประการ แต่ขณะนี้สิ่งที่กำาลัง

เป็นปัญหาคือ เราหารัฐบาลไม่เจอ ทั้งนี้ที่มี

การพูดถึงวันครบ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ตนเก็บจากร่องรอยข่าว ขณะนี้ก็เกิดความ

พิสดารทางกฎหมาย เรื่องการเลือกตั้ง ตอน

นี้รัฐธรรมนูญชัดเจนแล้วว่าบัตร 2 ใบ วาระ

หนึ่ง 100 วาระสอง 500   ส่วนวาระ 3 ก็

เถียงกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไร

แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทยกล่าว

ว่า  ระยะเวลาไปจบวันที่ 15 ส.ค. เหลือ

อีกไม่กี่วัน ซึ่งก็จะไปครบก่อนวัน 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ คือ 23 ส.ค. แต่ปัญหาก็คือว่า

กฎหมายนี้จะได้ออกหรือไม่ หรือตกไปก่อน 

และถ้าตกก็แสดงว่าไม่มีเลือกตั้ง  เลือกตั้ง

ไม่ได้ ปัญหาภายในประเทศในขณะนี้ สภาพ

ของรัฐธรรมนูญเป็นสภาพที่ใกล้เคียงกับหา

ทางออกไม่ได้ หมายความว่ารัฐธรรมนูญมี

ทางออก แต่ไม่นำาพากฎหมาย คือไม่ยอมรับ 

และการฉ้อฉล, ทุจริต, บิดเบือนต่างๆ ก็ยัง

เกิดขึ้นอยู่ แล้วก็มองไม่เห็นความเป็นรัฐบาล 

หรือการใช้อำานาจแห่งรัฐแสดงออก นี่คือ

ปัญหาภายในทั้งนั้น ความทุกข์ยากต่างๆ ทั้ง

แผ่นดิน จะเกิดกรณีการขายแผ่นดินออกไป 

เกิดหนี้สินท่วมตัว 

ส่วนปัญหาภายนอกในขณะนี้ โดย

เฉพาะกรณีที่อเมริกาจะไม่ยอมรับความเป็น

จริงของโลก และต้องการกดขี่ต่อ ในขณะ

ที่กลุ่มจีน, รัสเซีย และประเทศต่างๆ หลาย

ประเทศเขารวมกัน เพื่อที่จะแสดงออกว่า

ให้อเมริกาเลิกกดขี่ และยอมรับความเป็น

มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน แต่ประเทศไทยก็ถูก

อเมริกากดทับ บนพื้นฐานที่เหมือนกับอำานาจ

รัฐยอมรับด้วย  ตรงนี้ถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต 

ในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น และจะทำาอย่างไร 

“คำาพระราชปรารภ หรือบางคนเรียก

ว่าอารัมภบท ในฐานะนักกฎหมายต้องถือว่า

อันนั้นเป็นกฎหมาย เสมือนหนึ่งพระราชดำาริ 

แต่ถ้ามองในทางกฎหมาย เป็นพระบรม

ราชโองการ เพราะฉะนั้นบรรดาผู้มีอำานาจ

รัฐต่างๆ ที่ ไม่ทำาแล้วยังไปอ้าง ความจงรัก

ภักดี หรือประชาชนทั้งหลายที่ไปเชียร์ ว่าถ้า

ไม่เอาตรงนี้ ไว้ สถาบันจะสั่นคลอน นี่คือตัวที่

ทำาให้สถาบันสั่นคลอนอย่างแท้จริง เพราะไม่

ยอมรับตรงนี้ เพราะถ้ายอมรับตรงนี้ ปัญหา

วันนี้ ไม่เกิด”

ม็อบใหญ่วัดใจ 8 ปี

นายนิติธรระบุว่า ประชาชนควรจะให้

ความสำาคัญกับเรื่อง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้ ตนคิดว่าวันที่ 23 

ส.ค. ต้องจัดเวทีใหญ่หรือไม่ เพื่อวัดใจกันว่า 

รัฐบาล, ศาลรัฐธรรมนูญ, ประชาชน คนหนึ่ง

จะเอากฎหมาย คนหนึ่งจะเอาไสยศาสตร์

หรือไม่ วันนี้สิ่งที่จะต้องจับตาดูคือความสม

เหตุสมผลของกฎหมาย

ขณะที่นายไพศาลเผยว่า รัฐบาล

จะบริหารประเทศครบ 8 ปี ตนได้ถามนัก

กฎหมาย บอกว่าครบ 8 ปีก็ต้องจบ ทั้งนี้ตน

เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมาก่อน และเป็นนัก

กฎหมายด้วย เรื่องไหนสนับสนุนก็สนับสนุน 

เรื่องไหนค้านก็ต้องค้าน รัฐธรรมนูญปี 2557 

ระบุว่านายกรัฐมนตรี จะดำารงตำาแหน่ง 8 ปี

ติดต่อกันไม่ได้ หรือ 2 สมัยติดต่อกันไม่ได้ 

เมื่อก่อนถ้าดำารงตำาแหน่งไม่ติดต่อกัน ก็ยัง

เป็นได้อีก 1 สมัย

ฉะนั้นเมื่อเขาต้องการพัฒนากฎหมาย 

และต้องการพัฒนาระบบการปกครองของ

ประเทศ โดยอ้างว่าใครก็ตามอยู่ในอำานาจ

นายกฯ นานเกินไป เป็นต้นเหตุวิกฤตของ

ประเทศ ขนาด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นคนดี

ศรีแผ่นดิน เป็นขุนนางตงฉิน และมีความ

ตั้งใจทำางาน ส่งเสริมแต่คนดีให้มีอำานาจ อยู่ 

8 ปีคนก็เบื่อ ไล่ท่าน แต่ท่านไม่รอให้คนมา

ไล่ ท่านไปเองเลย เพราะฉะนั้นเขาต้องการ

พัฒนากฎหมาย เลยยกตรงนี้ขึ้นมา 

นายไพศาลบอกว่า เคยให้ความเห็นไว้

ว่า ไปเขียนล็อกตัวไว้ทำาไม ถ้าสมมุติว่าบ้าน

เมืองเกิดวิกฤตขึ้นมา แล้วจำาเป็นต้องมีนายก

รัฐมนตรี อยู่ไป 10 ปีหรือ 15 ปี จะทำาอย่างไร 

เช่น ปัจจุบันนี้ก็เกิดกรณีของรัสเซีย ประเทศ

รัสเซียเมื่อก่อนห้ามเป็นผู้นำา 2 สมัย ทำาให้

รัสเซียต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในยามนี้เห็นว่า

ถ้าไม่มีเสถียรภาพ เขาก็แก้ไข ตนเคยพูดเอา

ไว้แต่มีคนมารุมด่าและไปรวมกันขอให้ปลด

ตนออกจากตำาแหน่ง เพราะฉะนั้นตนถึงรู้ดี

ว่า 8 ปีมาอย่างไร ก็เลยค้าน 

ต่อมามีการเขียนไว้ ในมาตรา 158 

เป็นมาตราหลัก ว่านายกรัฐมนตรีจะดำารง

ตำาแหน่งเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่ก็ตาม แล้วก็กลัวว่าจะมีการตีความ 

เลยไปเขียนในมาตรา 264 ในบทเฉพาะกาล

ว่า นายกรัฐมนตรีที่ดำารงตำาแหน่งก่อน

รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับให้เป็นคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ก็หมายความว่าตีความอย่างอื่นไม่ได้

“เขามักจะอ้างว่าให้ไปถามคนร่าง ผม                                                            

ก็ทนไม่ไหวบอกว่าคนร่างรัฐธรรมนูญ เป็น                                                           

เจ้ าของกฎหมายหรืออย่ าง ไร เพราะ

เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องดูที่กฎหมาย 

ไม่ใช่ไปถามคนร่าง คนร่างลิ้นมีกระดูกเสีย

เมื่อไหร่ ก็พลิกลิ้นไปเรื่อย เขาก็อายเลยให้

มีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในทางกฎหมาย จึงได้

ทำาบันทึกเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ แล้วไป

เขียนล็อกนายไพศาลไว้ เผื่อว่าจะมาเถียงใน

วันข้างหน้า โดยไปเขียนว่า เหตุที่ต้องกำาหนด

วาระ 8 ปี เพราะดำารงตำาแหน่งนานเกิน 8 

ปี เป็นต้นเหตุของวิกฤตทางการเมืองของ

ประเทศ” 

จะรอด 8 ปีหรือไม่ 

นายไพศาลกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะ

บริหารประเทศครบ 8 ปีในวันที่ 23 ส.ค.นี้ 

ตอนแรกพวกนักไสยศาสตร์บอกว่า ต้องหา

ทางตีความ เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่า เสียงที่

เคยบอกว่าเป็น 2 ปีก็พอ อีกไม่นานเราจะทำา

ตามสัญญา มันไม่ใช่แล้ว นักไสยศาสตร์ก็เลย

คิดแผนตีความว่า เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้

บังคับ และมีการเลือกตั้งในปี 2562 ก็ถือว่า 8 

ปีนับจากการเลือกตั้งปี 2562 แต่ถ้านับจากปี 

2562 พล.อ.ประยุทธ์ก็อยู่ได้ถึงปี 2570

“ก็เลยตีความผ่านรัฐธรรมนูญ โดย

อ้างเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ เมื่อ

ปี 2560 ต้องบังคับใช้ไปข้างหน้า ไม่ใช่บังคับ

ใช้มาข้างหลัง ดังนั้นการดำารงตำาแหน่งปี 

2557 มาจนถึงปี 2560 ที่เราบัญญัติธรรมนูญ

ใช้บังคับก็ไม่นับ ให้นับตั้งแต่ปี 2560 ที่

รัฐธรรมนูญบังคับใช้คือ ไปถึงปี 2568 เขา

จะปลุกเสกตรงนี้ ถ้าตีความตรงนี้ก็ถือว่าไม่

นับทั้งสิ้น”

เขาชี้ว่า ท้ายที่สุดแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ 

จะรอด 8 ปีหรือไม่ อยู่ที่ว่ากันตามกฎหมาย 

แต่ถ้าว่ากันไปตามไสยศาสตร์ ก็ไม่ต้องคำานึง

ถึงว่าอะไรจะเกิด ชื่อเสียงที่ตัวเองสั่งสมมา

ก่อน จะสาปแช่งไปถึงลูกหลาน ก็ไม่แคร์ก็

ทำาได้ แต่ประชาชนจะยอมรับหรือไม่ เพราะ

ฉะนั้นถ้าไม่ยอมรับ และจะทำากันโดยใช้

ไสยศาสตร์ มาปกครองบ้านเมือง ประชาชน

ก็มีความชอบธรรมที่จะปฏิเสธอำานาจรัฐ 

เรื่องนี้จะดูแคลนไม่ได้

“ผมเป็นนักกฎหมาย ถ้าไม่เชื่อกฎ 

หมายแล้วจะเชื่ออะไร ที่พูดอยู่วันนี้ก็เพราะ

อาศัยกฎหมายเป็นพื้นฐาน ผมยังเชื่อว่า 8 ปี

จบ วันนี้เสียงอวยเป็นเสียง ของประชาชน

หรือเป็นเสียงที่ปลุกเสกขึ้นมา เรื่องวัน

นี้ถ้าเราพึ่งพาได้ ต้องตรวจสอบการใช้งบ

ประมาณแผ่นดิน ว่าไปใช้ในกิจการไอโอมาก

น้อยแค่ ไหน บ้านเมืองมีขื่อมีแป คือหลัก

กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา หลังคาถ้า

ไม่มีขื่อแปค้ำายันแล้วจะอยู่ได้หรือ ก็พังครืน

ลงมา ทั้งนี้รัฐธรรมนูญใช้บังคับมาแล้ว 5 

ปี ถามว่าเหตุแห่งทุกข์ของแผ่นดินนี้ ที่ทรง

แสดงไว้ ในบทพระราชปรารภ ได้รับการ

แก้ไขให้บรรเทาเบาบางลง ฟื้นคืนดีขึ้นหรือ

ว่าหนักกว่าเดิม” 

นายไพศาลยังอ้างว่า สาเหตุวิกฤต

ของประเทศเกิดจากการทุจริต ฉ้อฉล การ

บิดเบือนการใช้อำานาจ และการไม่นำาพา ต่อ

ความเดือดร้อนของประชาชน ไปดูได้ ใน

หมวดพระราชปรารภ ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน

ก็คือ สาเหตุทุกข์ยากและวิกฤตของแผ่น

ดินเกิดจาก 4 ประการ คือ การทุจริต, การ

ฉ้อฉล โดยการบิดเบือนการใช้อำานาจ และ

การไม่นำาพาต่อความเดือดร้อนของราษฎร 

วันนี้น้ำามันแพง มีใครนำาพาหรือไม่ ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย

ใช้ไสยศาสตร์กับกฎหมาย 

อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ กล่าว

ว่า เป็นครั้งแรกที่บทพระราชปรารภระบุ

ชัดมากอย่างนี้ในรัฐธรรมนูญ และเขียน 2 

ตอน นั่นหมายความว่าการที่ปรากฏพระ

ราชปรารภขึ้นในรัฐธรรมนูญ 60 ก็ทรงเห็น

วิกฤตของบ้านเมืองว่าเกิดจากอะไร และการ

จะดับทุกข์ของแผ่นดินได้ ต้องดับที่ต้นเหตุ

ตรงนี้ และนับจากวันนั้นถึงวันนี้ ดีขึ้นหรือ

หนักกว่าเดิม ถ้าหนักกว่าเดิม ก็แสดงว่าไม่

นำาพาต่อพระราชปรารภใช่หรือไม่ 

“พวกใช้ไสยศาสตร์กับกฎหมาย มัน

สร้างเวรกรรมกับประเทศมาก พวกนี้ถ้า

ต้นน้ำาใสสะอาดบริสุทธิ์ กลางน้ำาและปลาย

น้ำาก็สะอาดหมดจด ถามว่าต้นน้ำามาจาก

ไหน ก็มาจากรัฐธรรมนูญจุดหนึ่ง มี ส.ว. 

ซึ่ง ส.ว.ก็เป็นกลไกของนิติบัญญัติ มีหน้าที่

กำากับควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบริหารใช่หรือ

ไม่ และคานอำานาจกับสภาผู้แทนราษฎร 

แต่อยู่ๆ ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง พอแต่งตั้ง

มา บทบาทหน้าที่ในการกำากับ ควบคุมการ

บริหารก็เปลี่ยนไป ใช้วิธีไสยศาสตร์เสกไป

เลย มีอำานาจเลือกนายกฯ และให้ ส.ว.มี

อำานาจ 5 ปี จากเดิม 4 ปี ใครก็ตามที่คิดจะใช้

ไสยศาสตร์ ในเรื่องนี้ให้คิดต่อไปด้วยว่า ถ้า

เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น แล้วข้าราชการกับ

ประชาชนบอกว่าไม่ยอมรับอำานาจ คุณจะทำา

อย่างไรต่อไป คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก”

อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ บอก

ว่า ส.ว.ตั้งรัฐบาล เมื่อตั้งแล้วก็ต้องอุ้มใช่หรือ

ไม่ และยังให้มีอำานาจในการให้ความเห็น

ชอบ กรรมการองค์กรอิสระ ฉะนั้นหน่วยงาน

ที่ตรวจสอบทั้งหลาย ต้องให้ ส.ว.เห็นชอบ 

แต่เขาจะเห็นชอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มี

เงื่อนไขก็ได้ หากมีเงื่อนไขขึ้นมา องค์กรอิสระ

ทั้งหลายจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้หรือไม่ 

แล้ววันนี้องค์กรอิสระเป็นของราษฎรหรือไม่

นายไพศาลกล่าวว่า โดยหลักการ อำา 

นาจรัฐต้องดู 3 อย่างคือ รัฐบาลเป็นผู้ที่

ถืออำานาจรัฐ ใช้อำานาจรัฐ รักษาอำานาจ

รัฐ และถ้าเป็นรัฐบาลให้ดู 3 อย่างคือ 

1.มีจุดยืนในการทำางาน เพื่อประโยชน์ของ

ชาติและประชาชน 2.ต้องเป็นปากเป็นเสียง 

แทนชาติและประชาชนในการรักษาผลประ 

โยชน์ของตน 3.ต้องต่อสู้และดำาเนินการทุก

อย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชา 

ชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีภายนอกหรือภายใน

ประเทศ. 

พท.ลุ้น

เมื่อถามถึงกระแสเรื่องบัตรเลือกตั้ง

ใบเดียว ซึ่งฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเป็นการแค่พูด

คุยกัน ไม่ได้คิดแก้ไขอย่างจริงจัง แต่หาก

สุดท้ายถ้ามีการกลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ

ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวจริงๆ พรรค พท.จะ

มีแนวทางสู้อย่างไร นายสมคิด กล่าวว่า คุย

กันเล่นๆ ดีแล้ว อย่าทำาจริงเลย ซึ่งการเตรียม

การเช่นนี้หากเราไม่ออกมาโวยวาย เขาก็จะ

ทำาฉะนั้น ต้องยึดถือกติกาหน่อย อย่าคิดว่า

อยากทำา อยากได้อะไรก็จะได้ดั่งใจ ฝากไปยัง

ฝ่ายผู้มีอำานาจ ว่าการจะย้อนกลับไปจุดเดิม

เป็นการย้อนกลับที่แย่มาก เพราะถือว่าการ

ดำาเนินการเสร็จไปแล้ว หากเสร็จแล้วจะย้อน

กลับมาก็คงย้อนยาก เรามาไกลแล้ว อย่างไร

ก็ตาม พรรค พท.ก็พร้อมที่จะสู้ทุกรูปแบบ

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการ 

กมธ. ให้สัมภาษณ์ว่า เชื่อว่าร่างกฎหมายจะ

ผ่านการเห็นชอบ แต่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

ของสองสภา หลังจากนั้นก็จะต้องใช้มาตรา 

132 ของรัฐธรรมนูญ คือทางรัฐสภาจะส่ง

ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร

อิสระที่เกี่ยวข้อง คือคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) โดย กกต.จะต้องให้ความเห็น

กลับมา

เขากล่าวว่า ในการพิจารณาส่วนนี้

มีประเด็นคือ ตัวแทน กกต.ที่เป็น กมธ.ที่

กมธ.เสียงข้างน้อยซึ่งเห็นด้วยกับสูตรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 เขาขอให้ช่วย

ดู แต่ใน กมธ.เห็นว่าไม่ควรใช้ในนาม กกต. 

เพราะ กกต.ยังต้องให้ความเห็นกลับมา มัน

จะเป็นการผูกพันองค์กร จึงให้เป็นความเห็น

ในนาม กมธ.และในนามบุคคลเท่านั้น ซึ่งก็

คงจะไม่มีปัญหากับ กกต. ทั้งนี้ กกต.จะต้อง

พิจารณาว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ หรือมีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่ภายใน 

10 วัน ซึ่ง กกต.ไม่น่าจะชี้ว่าขัด เพราะไม่ใช่

หน้าที่ แต่ในประเด็นว่าขัดหรือแย้งหรือไม่

นั้น กกต.จะเป็นการให้ความเห็นกลับมา แต่

ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่แก้หรือเพิ่มเป็นหลัก

“ผมเห็นว่ามีปัญหาในเชิงปฏิบัติอย่าง

แน่นอน เพราะมันเป็นคนละอย่างแล้วจับมา

รวมกัน ซึ่งจะมีปัญหาหลังการเลือกตั้งเกี่ยว

กับเรื่องใบแดงหรือการทุจริต ก็จะยุ่งวุ่นวาย

กัน โดยสภาจะไม่นิ่ง ไม่ลงตัวและมีปัญหา

ต่างๆ รวมถึงกรณีการมีที่นั่งส่วนเกิน หรือ 

Overhang ที่จะกลายเป็นว่าได้ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 200-300 ซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่” 

นายนิกรยังกล่าวว่า กกต.อาจจะแย้ง                                                      

กลับมา ซึ่งหากแย้งกลับมาว่ามีปัญหาเชิง                                                  

ปฏิบัติ สภามีทางเลือก 2 ทางคือ 1.ต้องกลับ 

ไปแก้ ให้ ไม่มีปัญหาคือ การกลับไปใช้สูตร

หารด้วย 100 และต้องกลับมาแก้มาตราที่

เคยแก้ ไว้อีกครั้ง ซึ่งหากเสร็จแล้วก็จะส่ง

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยในส่วนนี้จะมีเวลา 

5 วัน ซึ่งก็เชื่อว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับการหาร

ด้วย 500 เขาจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่ 

และ 2.หากเสียงข้างมากของรัฐสภายืนตาม

เดิมคือหารด้วย 500 ก็ต้องลงคะแนนยืนยัน 

ซึ่งหากที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบกับการหาร 

500 ก็จะเจอ 2 ด่านคือ พรรคเพื่อไทย (พท.) 

เท่าที่ทราบคือเขาจะร้องศาลรัฐธรรมนูญว่า

ขัดหรือแย้ง และอีกทีมคือคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่มีนายไพบูลย์ นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) เป็นประธาน ที่เห็นว่าขัดหรือแย้ง

กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นการยื่นแยกกับทาง

พรรค พท. 

“ไม่ว่าอย่างไรทั้งสองทางก็จะต้องถึง

ศาลรัฐธรรมนูญแน่ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญ

ชี้กลับมา โดยอาจจะบอกว่าขัดหรือไม่ขัด 

หากไม่ขัดก็สามารถนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

และบังคับใช้ ได้เลย แต่หากชี้ว่าขัด ก็จะ

ต้องตกออกทั้งฉบับหรือนำามาแก้เฉพาะช่วย

ที่มีปัญหา ซึ่งเมื่อแก้แล้วก็สามารถนำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายได้” นายนิกรกล่าว.

อย่าตื่น

พบมีตุ่มหนองที่ตามตัวและอวัยวะเพศ ผู้ป่วย

เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนผู้สัมผัส

ร่วม 10 ราย กรมควบคุมโรคได้มอบให้ทีม

สอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิด  

ทั้งนี้ โรคฝีดาษวานรหรือโรคฝีดาษ

ลิง  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (POX Virus) 

กลุ่มเดียวกับโรคไข้ทรพิษ แต่มีความรุนแรง

น้อยกว่า สถานการณ์ โรคฝีดาษวานรทั่วโลก 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค.65) ผู้ป่วยยืนยัน

ทั่วโลก 20,849 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น

เป็น 74 ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาด

ส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป ประเทศที่

มีผู้ป่วยสูง 5 ลำาดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

4,639 ราย, สเปน 4,001 ราย, เยอรมนี 

2,459 ราย, สหราชอาณาจักร 2,367 ราย 

และฝรั่งเศส 978 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ทำาเนียบรัฐบาล • นายกฯ ปลื้มรายได้คงคลัง 

9 เดือนแรกปีงบ 65 ทะลุ 1.8 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7% ขณะที่ 3 กรมภาษี จัดเก็บได้กว่า 

2 ล้านล้าน รัฐวิสาหกิจนำาส่งรายได้ 116,130 

ล้านบาท เพิ่ม 10%

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ติดตามความคืบหน้าการแก้ ไข

ปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยล่าสุดกระทรวง

การคลังได้รายงานฐานะการคลังของรัฐบาล

ตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มิ.ย.2565) 

รัฐบาลมีรายได้นำาส่งคลังทั้งสิ้น 1,878,346 

ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

130,689 ล้านบาท หรือ 7.5% ขณะที่มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,434,146 ล้าน

บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 44,979 

ล้านบาท หรือ 1.9% ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อ

ชดเชยการขาดดุล 621,075 ล้านบาท ส่ง

ผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2565 มี

จำานวนทั้งสิ้น 587,915 ล้านบาท

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวต่อ

ไปว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

2565 (ต.ค.2564-มิ.ย.2565) รัฐบาลสามารถ

จัดเก็บรายได้สุทธิจำานวน 1,857,524 ล้าน

บาท หรือ 6.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนประมาณ 6.4% โดยการจัดเก็บ

รายได้รวมของ 3 กรมภาษี (กรมสรรพากร, 

กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) ในช่วง 

9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่

ที่ 2,004,834 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 191,122 ล้านบาท หรือ 10.5% 

สำาหรับรัฐวิสาหกิจ นำาส่งรายได้ ในช่วง 9 

เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 

116,130 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 10,561 ล้านบาท หรือ 10% ส่วนหน่วย

งานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 109,710 ล้านบาท 

ต่ำากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,495 ล้าน

บาท หรือ 11.7%

“นายกรัฐมนตรีรับทราบและขอบคุณ

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้ร่วมกันฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาน้ี ตัวเลข

ดังกล่าวสะท้อนทิศทางการทำางานท่ีถูกต้อง 

และส่งผลให้มีกำาลังใจในการมุ่งม่ัน เดินหน้า 

ทำางาน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้

พ่ีน้องประชาชนต่อไป เชื่อม่ันในศักยภาพของ

ประเทศและประชาชนไทย เช่ือว่าผลความ

สำาเร็จอยู่ไม่ไกล หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจทำา

หน้าท่ีของตนอย่างดีท่ีสุด” นายธนกรกล่าว.

‘บิ๊กตู่’ปลื้มคงคลัง9เดือนทะลุ1.8ล้านล.
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นโยบายที่ใหคือ Integrity Justice and Equality ความน�าเช� อถือ ความยุติธรรม และความเทาเทียม 

องคกรตองทําใหประชาชนเช� อมั่นไดวาจะรักษาผลประโยชนใหประเทศ และบังคับใชกฎหมายใหได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเอกชนและประชาชนมั่นใจถึงนโยบาย และการพัฒนาที่จะชวยเอื้อตลาดให

เติบโต รวมถึงเพิ่มการใชประโยชนของโครงขายใหเขาถึงประชาชนชาวไทยทุกคน  

ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ที่มี  ศาสตราจารย

คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ เปนประธาน กสทช.คน

ปจจุบัน เขาปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการไปเม� อชวงเมษายน 2565  

โดย กสทช.ชุดปจจุบันเขามาปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.องคกร

จัดสรรคล� นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งจะมี

วาระการดํารงตําแหน�ง 6 ป บนการจับตามองของสังคมวา กสทช.ชุด

ปจจุบันจะทําหนาที่ไดอยางที่สังคมคาดหวังไวหรือไม ในภารกิจกํากับ

ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เพ� อใหประเทศชาติและประชาชนไดประโยชนสูงสุด ไมใช

กลุมทุนหรือผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ศาสตราจารยคลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ  ประธาน 

กสทช. คนแรกที่มาจากวงการแพทย-สาธารณสุข เพราะกอนหนา

จะมาเปนประธาน กสทช. ช� อของ นพ.สรณ เปนที่รูจักกันดีในวงการ

แพทย ในฐานะอาจารยคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทยผูเชี่ยวชาญเร� องโรคหัวใจ  

และเม� อวันนี้ลาออกจากการเปนอาจารย-แพทย มารับ

ตําแหน�งประธาน กสทช. ภารกิจตอจากนี้ในฐานะประธาน กสทช. 

นพ.สรณ บอกวาหนาที่หลักของ กสทช. คือการกํากับดูแลนโยบาย

ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  โครงขายและคล� นวิทยุ 

รวมถึงกิจการโทรคมนาคม เพ� อประโยชนสูงสุดของชาติและ

ประชาชน

 ...โดยภาระหนาที่หลักคือ การพัฒนาระบบโครงขายการ

ส� อสารเพ� อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรรมการทั้ง 7 คนไดรับการ

คัดเลือกมาตามความเหมาะสมในมิติทั้ง 7 ดาน  โดยที่เราเนน

ความสําคัญในทุกดาน โดยในฐานะประธานมีหนาที่เพิ่มเติมคือ 

พัฒนาศักยภาพองคกร หน�วยงานของสํานักงาน กสทช.เพ� อใหมี

ประสิทธิภาพ รองรับกับการใหบริการประชาชน 

เม� อถามถึงมีฉากทัศนในเร� องกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จากนี้ ไปอีก 6 ปในชวง

การทําหนาที่ประธาน กสทช.อยางไร เพ� อทําใหเปนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาประเทศไปสูสังคมดิจิทัล อีกทั้งเพ� อชวยอํานวยความสะดวก

ประชาชนในการเขาถึงโอกาสตางๆ เชน การศึกษา การสาธารณสุข 

ประธาน กสทช. กลาวตอบวา ดวยศักยภาพและความรูของ

กรรมการที่ครอบคลุมมิติทั้ง 7 ดาน ในฐานะที่ไดรับความไววางใจ

ไดรับเลือกเปนประธาน ทางคณะกรรมการเช� อวาจะพัฒนาศักยภาพ

โครงขายโทรคมนาคมและการส� อสาร และกิจการโทรทัศนและ

กระจายเสียงของประเทศ ใหไปสูยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง เพ� อขยายขีดความสามารถของ

สังคมผานการพัฒนาไปควบคูกับการแขงขันที่เทาเทียม 

...โดยยึดมั่นถึงหลัก Integrity ขององคกร สรางความเช� อ

มั่นใหประชาชนและสังคม วาเราจะดูแลผลประโยชนใหเขา และ

สามารถกํากับดูแลกิจการใหมีความยุติธรรมและเทาเทียม เปนไป

ตามกฎหมาย และตองมั่นใจวากฎหมายที่เราบังคับใชนั้นมีความเปน

ธรรม และพัฒนาควบคูไปกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพ� อ

คงความเปนผูนําอาเซียนในดานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หากเรา

สามารถขยายการครอบคลุมและทั่วถึงของโครงขาย การแกปญหาคอ

ขวดในดานตางๆ ก็จะทําไดงายขึ้น ทั้งดานการศึกษาและสาธารณสุข 

ซึ่งจะอํานวยความสะดวกรัฐบาลในการดําเนินการพัฒนาประเทศตาม

นโยบายตางๆ ไดงายขึ้น  

-จากสถานการณโรคระบาดโควิด ที่วงการแพทยก็ยังบอกวา

ในอนาคตอาจจะเกิดโรคระบาดใหมๆ อีกก็ได มองวาเร� องงานของ 

กสทช.จะสามารถทําใหประเทศไทยและวงการแพทย สาธารณสุข 

รวมถึงวงการอ� นๆ สามารถเตรียมรับมือกับวิกฤตโรคระบาดที่อาจ

ในการโจมตี การสรางความปลอดภัยและความมั่นใจในระบบจะชวย

รักษาความมั่นคงของประเทศ  สนับสนุนหนาที่ของรัฐในการพิทักษ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการลงทุนในระยะยาว 

ซึ่งเปนผลดีกับระบบเศรษฐกิจและสังคม การดูแลขอมูล ระเบียบและ

กฎหมายในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และการนําไปใชขอมูล จึงจําเปน

จะตองไดรับการพัฒนาและบังคับใช โดยเร็ว 

ในสวนของประชาชน เคร� องมือส� อสารกลายเปนปจจัยหลักใน

ชีวิต การเขาถึงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ราคาการใหบริการตองเปน

สัดสวนที่เหมาะสมกับรายได เพ� อใหมั่นใจไดวาพี่นองประชาชนจะ

สามารถเขาถึงโลกในยุคสมัยแหงดิจิทัลไดอยางเทาเทียมและทั่วถึง

อยางแทจริง  

  -ภารกิจสําคัญๆ ของ กสทช. โดยเฉพาะภารกิจเฉพาะ

หนาที่ตองดําเนินการโดยเร็ว เทาที่มองเห็นในปจจุบันมีอะไรบาง?

ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ ไดแก การรวมกิจการระหวาง

ทรูกับดีแทค, การประมูลคล� นความถี่ฯ, การประมูลสิทธิวงโคจร

ดาวเทียม, การแกปญหาแกงคอลเซ็นเตอร และสายสัญญาณที่ตองได

รับการจัดระเบียบ

สวนเร� องการควบรวมกิจการของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น  

จํากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จํากัด 

(มหาชน) หรือดีแทค ประธาน กสทช. กลาววา เร� องนี้เปนเร� องเรง

ดวนที่ตองดําเนินการอยางรอบคอบเพราะมีผลกระทบหลายดาน 

กสทช.ชุดนี้ใหความสําคัญ ไดประชุมหารือและไดกําหนดแนวทาง

ในการดําเนินการ โดยไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ� อวิเคราะห

การรวมธุรกิจ 4 ชุด (4  ดาน) 1.ดานกฎหมาย 2.ดานคุมครองผูบริโภค 

และสิทธิพลเมือง 3.ดานเทคโนโลยี 4.ดานเศรษฐศาสตร และจะจัด

ประชุม Focus Group เพ� อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 กลุม ไดแก 

1.กลุมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 2.กลุมนักวิชาการ  

3.กลุมผูบริโภคและประชาชนทั่วไป 

สําหรับภารกิจสําคัญเร� องอ� นๆ อาทิ เร� องการประมูลสิทธิใน

การเขาใชวงโคจรดาวเทียมฯ ฯลฯ ตอนนี้ กสทช.ไดมอบหมายให

สํานักงานนําเสนอแผนการบริหารสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม

แผนแมบนการบริหารคล� นความถี่ กฎหมาย และการดําเนินการตางๆ 

ที่ผานมาให กสทช.รับทราบเพ� อกําหนดทิศทางในการดําเนินการตอไป

สวนบทบาทของ กสทช.ในการเขาไปดูแลควบคุมเนื้อหาหรือ 

content ของส� อโทรทัศน ประธาน กสทช. บอกวา  กสทช.ไมมี

นโยบายในการควบคุมเนื้อหาของส� อโทรทัศน  เน� องจากกฎหมายให

ส� อมวลชนกํากับดูแลกันเอง 

“ส� อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอเนื้อหาขาวสารที่ ไม

ขัดตอกฎหมาย และศีลธรรมอันดี หากประชาชนผูรับขาวสารเห็น

วาเนื้อหาขาวสารที่ส� อมวลชนนําเสนอไมเหมาะสม รุนแรง ฯลฯ ก็

สามารถรองเรียนมาให กสทช.ตรวจสอบเนื้อหาเหลานั้นได อันนี้ถือ

เปนการกํากับดูแลของ กสทช.

-เร� องของแผนโทรคมนาคมเพ� อประโยชนสาธารณะหรือ

โทรคมนาคมโดยทั่วถึง ที่หมดอายุในเดือนพฤษภาคมป 2565 ที่ 

กสทช.ชุดใหมตองทําแผนฉบับใหมขึ้นมา ซึ่งจะตองมีการกําหนดงบ

ประมาณเพ� อไปเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ หรือ USO จากผูประกอบการ  กสทช.จะมี

หลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร?

กสทช.ไดมีการพิจารณาแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้น

ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ� อสังคม ฉบับที่ 3 (แผน USO ฉบับที่ 3) 

เพ� อนํามาใชงานเปนการชั่วคราว เน� องจากแผนฉบับที่ 2 หมดอายุใน

เดือน พ.ค.65 แต กสทช.ตระหนักถึงความสําคัญของแผนดังกลาว จึง

ไดกําหนดใหแผนดังกลาวมีอายุเพียง 1 ป เพ� อที่จะรับฟงเสียงสะทอน

จากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และผู

บริโภค เพ� อนํามาปรับปรุงแผน หลักเกณฑตางๆ กฎหมายที่จะบังคับ

ใชใหมีความเหมาะสมตอไป. 

เกิดขึ้นไดอยางไรบาง โดยเฉพาะการใชกับ  Telemedicine?

ตามสถิติการระบาดของโรครายแรงมีวงจรของมันเอง ในทุก

ระยะ 10-100 ป โรคระบาดโควิด-19 ก็ไดชวยใหเราเรียนรูความ

สําคัญของการใชระบบส� อสารและระบบดิจิทัล  รวมถึงการใชส� อสาร

มวลชนดิจิทัลในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ซึ่งเราสามารถ

นํามาพัฒนาเพ� อใชในการใหบริการสาธารณสุขได 

จากประสบการณที่เปนแพทยและอาจารยหมอมากวา  40 

ป ไดเห็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ� อใชในการรักษาชีวิตและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตคนมาโดยตลอด เม� อเขายุคสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีการ

รักษาตางๆ สามารถเขาถึงไดดวยโครงขายโทรคมนาคม การเช� อมโยง

องคความรูสามารถทําไดเร็วขึ้น การพัฒนาส� อตางๆ ก็เปนเคร� องชวย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผมจะนําเอาประสบการณตรง

นี้มาเพ� อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคน 

-หลังจากเขารับตําแหน�งประธาน กสทช. ไดวางนโยบายการ

ทํางานไวอยางไร ในชวงการทําหนาที่เปน กสทช. 6 ปนับจากนี้ ทั้ง

นโยบายเรงดวน นโยบายระยะปานกลาง และนโยบายระยะยาว?

นโยบายที่ใหคือ Integrity Justice and Equality ความน�าเช� อ

ถือ ความยุติธรรม และความเทาเทียม องคกรตองทําใหประชาชน

เช� อมั่นไดวาจะรักษาผลประโยชนใหกับประเทศ และบังคับใช

กฎหมายใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเอกชนและประชาชนมั่นใจ

ถึงนโยบาย และการพัฒนาที่จะชวยเอื้อตลาดใหเติบโต รวมถึงเพิ่ม

การใชประโยชนของโครงขายใหเขาถึงพี่นองประชาชนชาวไทยทุกคน  

โดยในระยะเรงดวนคือ การสรางความเช� อมั่นในองคกร  การ

สรางนิติธรรม และธรรมาภิบาลองคกร ปรับปรุงพัฒนาโครงสราง

องคกรใหเติบโตขึ้นตามยุคสมัยในทันที ใชงบประมาณใหคุมคาผาน 

Lean Management-Transform องคกรใหเปนองคกรตัวอยางชั้น

นํา ที่เดินหนาไปสูยุคสมัยของโลกหลังโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงนํา 

lesson learnt จากวิกฤตตางๆ มาพัฒนาเปนองคความรู

ในระยะกลางคือ การพัฒนาบุคลากรใหนําสมัย และองคกร

ใหมีเอกภาพ และพัฒนาบุคลากรรุนใหมๆ ใหเขาถึงโอกาส รวมถึง

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลใหสอดรับกับการใชงานที่เติบโตขึ้น

เร� อยๆ โดยตองทําให โครงสรางพื้นฐานสามารถขยายการเขาถึงและ

ครอบคลุมการใชงานของพี่นองประชาชนทุกคน 

นอกจากนี้ องคกรจะตองเปนสวนสําคัญในการชวยสนับสนุน

การเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาคุณภาพส� อมวลชน และ

เทคโนโลยีการกระจายภาพและเสียงใหพรอมสําหรับการแขงขันใน

ยุคดิจิทัล 

และระยะยาวคือ พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออํานวย

ตอการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มองไปยังอนาคตในยุค

อวกาศ การเตรียมการสําหรับยุค 6G internet-from-the-sky Quan-

tum Computing Machine  learning และ AI 

ถามตอไปวา ในฐานะประธาน กสทช. มีหลักการทําหนาที่

อยางไรในเร� องการบริหารคล� นความถี่ สงเสริมกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพ� อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ อีกทั้งเพ� อคุมครองประชาชน

ผูใชบริการใหไดรับความเปนธรรม ศาสตราจารยคลินิก นพ.สรณ 

ประธาน กสทช. กลาววา ยึดตามแนวนโยบายที่ใหไว คณะกรรมการ

ทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถ และยึดมั่นในคุณธรรม ทุกอยาง

ตองโปรงใสและยุติธรรม หลักการนี้จะชวยสรางความเช� อมั่นใหแก

พี่นองประชาชนได โดยที่จะนําประสบการณในการบริหารงานตางๆ 

มาบริหารองคกรเพ� อขับเคล� อนการพัฒนาการส� อสาร และการเขา

ถึงขอมูลใหประชาชนไดรับรูการพัฒนาในดานตางๆ และสรางการ

ตระหนักรูถึงสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงมีมากขึ้น   

ทั้งนี้ ศาสตราจารยคลินิก นพ.สรณ ประธาน กสทช.สมัคร

เขารับการสรรหาเปน กสทช.และไดรับเลือกเขามาเปน กสทช.ดาน

คุมครอง เราจึงถามไปวา มองวาที่ผานมาผูบริโภคไดรับการคุมครอง

ดูแลสิทธิตางๆ เชน การใชบริการกิจการโทรคมนาคมในราคาที่เปน

ธรรม และมีการปกปองสิทธิสวนบุคคลมากนอยแคไหน เพราะที่ผาน

มาก็มักจะมีเร� องรองเรียนตางๆ จากผูบริโภคอยูเสมอ โดยเฉพาะผู

ใชบริการโทรศัพทมือถือ และจะมีนโยบายในเร� องการดูแลผูบริโภค

อยางไร โดย ประธาน กสทช. ย้ําวา โลกสมัยนี้เราเรียกวายุค VUCA 

ความออนไหว (Volatility) ความไมแน�นอน (Uncertainty) ความซับ

ซอน (Complexity) และความสับสน (Ambiguity) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ถูก

ใชในการมองความสัมพันธตางๆ ในโลกนี้ 

โดยในยุคนี้ อาวุธสมัยใหมไมใชกระสุนดินปน แตเปน Digital 

Warfare ที่ใชขอมูล การเขาถึง และโครงขาย เปนอาวุธและเปาหมาย

นพ.สรณ-ปธ.คณะกรรมการ กสทช.

กับเผือกรอนที่รออยู 

ค

สําหรับการทํางานของ กสทช.ชุดปจจุบัน เร� องสําคัญท่ี

หลายฝายท้ังวงการธุรกิจ วงการโทรคมนาคม และประชาชน ผู

ใชบริการโทรศัพทมือถือ รวมถึงเครือขายอ� นๆ ของสองบริษัทยักษ

ใหญในวงการโทรคมนาคม น่ันก็คือ บริษัท  ทรู คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ

เคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC ท่ีมีแผนธุรกิจในการควบรวม

กิจการเขาดวยกัน และขณะน้ีอยูระหวางการรอพิจารณาจากคณะ

กรรมการ กสทช.ชุดปจจุบัน

โดยความคืบหนาของเร� องน้ีเร่ิมงวดเขามาเร� อยๆ และตอง

ติดตามอยางใกลชิด เพราะเม� อสัปดาหท่ีผานมาคือวันท่ี 26 ก.ค. 

คณะกรรมการ กสทช.ชุดปจจุบัน ท้ัง 5 คนมีการเปดเวทีพบปะ

ส� อมวลชน เพ� อแถลงผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา รวมถึงพูด

ถึงภาพรวมการทํางานของ กสทช.ชุดปจจุบันกับส� อมวลชนเปนคร้ัง

แรก 

ซ่ึงวันดังกลาว ศาสตราจารยคลินิก นพ.สรณ บุญใบ

ชัยพฤกษ ประธาน กสทช. ใหสัมภาษณกับส� อมวลชนถึงเร� อง 

ดีลควบรวมระหวางทรูกับดีแทคไว โดยส� อมวลชนไดนําเสนอ

บทสัมภาษณดังกลาวมีเน้ือหาโดยสรุปวา ในวันพุธท่ี 3  ส.ค. 

สํานักงาน กสทช.จะรวบรวมผลการศึกษาท้ังหมดในเร� องดังกลาว

นําเสนอใหบอรดพิจารณา โดยจะมีผลการศึกษาพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการท้ัง 4 ชุดท่ีมีการต้ังข้ึน  รวมถึงผลการจัดทํา

โฟกัสกรุป และการศึกษาของหน�วยงานภายนอก เชน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  เปนตน และหลังจากน้ีก็อยูท่ีกรรมการแตละคน

วาจะใชเวลาแคไหนในการพิจารณา และยํ้าวายืนยันไดวาการ

พิจารณาเร� องน้ีจะไมยืดเย้ือ และไมมีธงอยางแน�นอน การพิจารณา

มีกฎหมายท่ีตองเดินตาม 

ท้ังน้ี พบวากอนหนาน้ีเม� อชวง 22 ก.ค.65 มีการเสนอขาว

และรายงานขาวบางสวนระบุวา คณะอนุกรรมการ 4  คณะท่ี

แตงต้ังโดย กสทช.เพ� อศึกษากรณีการขอควบรวมกิจการระหวาง

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคช่ัน จํากัด ไดลงมติคัดคานการรวมกิจการคร้ังน้ี โดยมีมติ 3 

: 1 โดยคณะอนุกรรมการดานคุมครองผูบริโภคและสิทธิพลเมือง 

คณะอนุกรรมการดานเศรษฐศาสตร และคณะอนุกรรมการ

ดานเทคโนโลยี ไมเห็นดวยกับการควบรวมกิจการ ขณะท่ีคณะ

อนุกรรมการดานกฎหมายเห็นดวย

ทําใหตอมาสํานักงาน กสทช.ไดมีการช้ีแจงกับส� อมวลชนวา 

ขาวดังกลาวไมตรงกับขอเท็จจริง เน� องจากการสรุปผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการท้ัง 4 ชุดยังอยูระหวางการรวบรวมขอมูล

โดยสํานักงาน ซ่ึงจําเปนตองประมวลขอมูลจํานวนมากท้ังจากการ

ประชุมของคณะอนุกรรมการท้ัง 4 ชุด การจัดทําโฟกัสกรุปกับกลุม

ผูเก่ียวของตางๆ และรายงานผลการศึกษาจากท่ีปรึกษาทางวิชาการ

ท่ีสํานักงาน  กสทช.ไดมีการจัดจางไป

สํานักงาน กสทช.ยังช้ีแจงอีกวา สํานักงานไดมีการเสนอ

บอรด กสทช.เพ� อขยายเวลาออกไปอีก เน� องจากจัดทําขอมูลเปน

รายงานไมทัน ท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี 18/2565  เม� อวันท่ี 18 ก.ค.

65 จึงมีมติใหขยายระยะเวลาในการจัดทํารายงานความเห็นกรณี

การรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ของ

สํานักงาน กสทช.ออกไปจนถึงวันท่ี 3 ส.ค.65 ตามท่ีสํานักงานเสนอ

“กระแสขาวดังกลาวไมเปนความจริง ระหวางน้ี

สํานักงาน กสทช.กําลังรวบรวมขอมูลรายงานความเห็นของคณะ

อนุกรรมการท้ัง 4 คณะ ตลอดจนความเห็นของท่ีปรึกษาเพ� อจัด

ทํารายงานความเห็นของสํานักงานเสนอท่ีประชุม กสทช.ในวันท่ี 

3 ส.ค.65” ไตรรัตน วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.

กลาว

และวันเดียวกัน บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด  (มหาชน) 

(True) ไดช้ีแจง กรณีขาวลมดีลควบรวม “ทรู-ดีแทค” ซ่ึงไมมีการ

อางอิงช� อของแหลงขาว โดยบอกวาขาวดังกลาวสรางความเขาใจ

ผิดตอนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป  ทําใหเกิดความเสียหายตอ

บริษัท  บริษัทไดสงหนังสือแจงตลาดหลักทรัพยฯ ช้ีแจงวาขาว

ดังกลาวไมเปนความจริงแตอยางใด และการควบบริษัทยังอยู

ระหวางการพิจารณาของบอรด กสทช. อีกท้ังนายไตรรัตน วิริยะ

ศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (รักษาการแทน 

เลขาธิการ กสทช.) ไดออกมาใหสัมภาษณผูส� อขาวชวงบายของวัน

ท่ี 22 ก.ค.65 ยืนยันวาขาวดังกลาวไมเปนความจริง และยังไมไดรับ

รายละเอียดหรือผลจากอนุกรรมการท้ัง 4 ชุด

“บริษัทอยากใหความเช� อม่ันวา บริษัทไดดําเนินการตามข้ัน

ตอนกฎหมายอยางครบถวนแลว และหากมีความคืบหนาเพ่ิมเติม

จะแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ในลําดับถัดไป”

อยางไรก็ตาม สุดทายแลว บ๊ิกดีลควบรวมกิจการระหวาง 

ทรู-ดีแทค คณะกรรมการ กสทช.จะมีทาทีอยางไร จะไฟเขียวหรือ

ไม หรือจะติดเบรกการควบรวมกิจการดังกลาว  เปนเร� องท่ีตอง

ติดตามกันตอไป แตเร� องน้ีเห็นไดชัดวา เปนหน่ึงในเผือกรอน-งาน

สําคัญท่ีรอใหกรรมการ กสทช.ชุดปจจุบันช้ีขาดตัดสินใจ สวนผลการ

พิจารณาและลงมติของ กสทช.จะออกมาอยางไร ยังไงตองมีท้ังฝาย

ท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยตามมา ท่ีตองดูกันวา กสทช.จะมีคําตอบ

และเหตุผลในเร� องน้ีอยางไร.

กับเผือกรอนที่รออยู 

บิ๊กดีลควบรวมกิจการ ทรู-ดีแทค 

บอรดใหญ กสทช.

รอรับรายงานผลศึกษา 3 ส.ค.



มีฝูงผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 

500 ชนิด  เป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมีความ

สมบูรณ์ของป่าไม้อย่างมาก ผืนป่า

บริเวณน้ีเป็นส่วนหน่ึงของป่ามรดกโลก

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีอุทยาน

แห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติ

ตาพระยา และอุทยานแห่งชาติปางสีดา

สำาหรับไฮไลต์ที่โดดเด่นของการ

เดินทางเที่ยวป่าสระแก้ว คือการสนุก

กับบรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่มากมาย   

ขึ้นชื่อที่สุดคือการดูผีเสื้อที่อุทยาน   

แห่งชาติปางสีดา นับเป็นจุดชมผีเสื้อ   

ที่ดีที่สุดของประเทศ และในช่วงต้น  

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน

กรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีผีเสื้อ                         

มากที่สุด ทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา

จะจัดพื้นที่และศูนย์บริการไว้บริการ                     

นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมผีเสื้อ      

มีลานกางเต็นท์ บ้านพัก จุดชมวิว   

รวมทั้งจุดเล่นน้ำาตก 

อีกหนึ่งกิจกรรมคือ การแอบดู

กระทิงที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่ง

เป็นผืนป่าที่ค่อนข้างดิบ นักท่องเที่ยว

ยังมีจำานวนไม่มากนัก แม้การเดินทาง

จะยังไม่สะดวกสบาย แต่สำาหรับคนรัก                                 

ธรรมชาติหัวใจสีเขียวแล้ว ถือเป็น

โอกาสดีที่จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์

ของผืนป่าของจังหวัดสระแก้วอย่าง

แท้จริง

ในจังหวัดสระแก้วยังมีสถานที่

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้อีก เช่น การไป

ชมปราสาทขอมโบราณ อุทยานประวัติ

ศาสตร์สด๊กก๊อกธม ปัจจุบันได้รับการ

บูรณะจนสวยงาม การนั่งรถอีแต๊ก   

ชมประติมากรรมเสาหินธรรมชาติ 

หรือละลุ ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา     

อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ท่ีกัดเซาะดินจนเกิดการยุบตัว คล้ายกับ

แพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ ซึ่งนับเป็น

เรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย

ผู้อำานวยการ ททท. สำานักงาน

นครนายกกล่าวต่อว่า ททท. ยังทำาการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ ด้วยการไม่ทิ้งและไม่

สร้างขยะ ไม่ทำากิจกรรมที่ทำาลายสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง

ให้นักท่องเที่ยวดูแลสุขอนามัยด้วยการ

ให้ความสำาคัญกับการเว้นระยะห่าง                 

การหมั่นล้างมือบ่อยๆ และการสวม

หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย  

อีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

ททท.สำานักงานนครนายก โทรศัพท์ 

0-3731-2282, 0-3731-2284 หรือ

ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวของ

จังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว 

ได้ทาง Facebook : ททท.สำานักงาน

นครนายก และ TAT Contact Center 
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เที่ยวป่าหน้าฝน สวรรค์คนรักธรรมชาติ

นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว

ทท.สำานักงานนครนายก    

เชิญชวนนักผจญภัยและคนท่ีรัก

ธรรมชาติ ร่วมเดินทางท่องเท่ียว                                         

ในเส้นทางนครนายก-ปราจีนบุรี-

สระแก้ว พบกับกิจกรรมสนุก ตื่นเต้น                  

และแสนชุ่มฉ่ำา ที่มีทั้งน้ำาตก ชม

เขื่อน ล่องแก่ง และเดินป่าล่องไพร                 

ในบรรยากาศที่ถือว่าเป็นสวรรค์               

ของคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานนครนายก (รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว) 

กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนที่มาถึงนี้ เป็นที่             

รู้กันดีในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ               

การท่องเที่ยวแนวผจญภัยและคนที่รัก

ธรรมชาติว่า พื้นที่จังหวัดนครนายก 

จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

เป็นฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำาและการ

ผจญภัยกับสายน้ำา 

ผู้อำานวยการ ททท. สำานักงาน

นครนายกกล่าวต่อว่า หากกล่าวถึง  

การท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน พื้นที่ 3 จังหวัด

ดังกล่าวนับเป็นจุดหมายปลายทาง   

อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการมา

สัมผัส เนื่องจากมีบรรยากาศที่เป็น

ธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียว และมีกิจกรรม

ท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่หลากหลาย 

เริ่มต้นกันที่กิจกรรมของจังหวัด

นครนายก นครแห่งธรรมชาติริมชายป่า 

เขาใหญ่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของน้ำาตก

ที่มีชื่อเสียง เช่น น้ำาตกสาริกา น้ำาตก

นางรอง น้ำาตกวังตะไคร้ ซึ่งในช่วง                                        

ฤดูฝนแบบนี้น้ำาตกที่เคยเหือดแห้ง

จะกลับมาชุ่มฉ่ำา มีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง             

ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำาให้สะดวก     

กับการเดินทางไปชม

 ยังมีเขื่อนขุนด่านปราการชล 

เป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศ 

ด้านหลังเป็นจุดเริ่มต้นของ “แม่น้ำา

นครนายก” นอกจากมีประโยชน์ทางด้าน

การเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น กิจกรรม

ล่องเรือยางตามแม่น้ำานครนายก    

ผ่านแก่งต่างๆ อาทิ แก่งสาวน้อย    

แก่งสามชั้น และกิจกรรมล่องเรือ                             

เที่ยวชมความงามของอ่างเก็บน้ำา                                             

เขื่อนขุนด่านปราการชล ชมน้ำาตก 4 แห่ง                                          

คือน้ำาตกต้นน้ำา, น้ำาตกผางามงอน, 

น้ำาตกคลองคราม และน้ำาตกช่องลม 

โดยมีผู้ประกอบการนำาเท่ียวแนวผจญภัย

พร้อมให้บริการหลายราย 

ปิดท้ายจากตัวเมืองนครนายก  

ไปเส้นทางปราจีนบุรี มีไฮไลต์กับกิจกรรม

เดินป่าท่องไพรที่น่าสนใจบนเขตพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาทิ เส้นทาง

เดินป่าผากล้วยไม้ จุดชมวิวผาเดียวดาย 

ผาตรอมใจ ซึ่งในฤดูฝนแบบนี้ถือเป็น

เส้นทางที่สวยงามมาก

ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี  

ภาพที่หลายคนต้องการไปเยือนสักครั้ง

คือ เมืองสมุนไพรอภัยภูเบศร และใน

ช่วงฤดูฝนแบบนี้ นักท่องเที่ยวแนว 

ผจญภัย พลาดไม่ได้กับกิจกรรมล่องแก่ง

หินเพิง อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
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มองเมืองมองเมือง

น้ำ�ตกเข�อี โต้ จ.ปร�จีนบุรีกิจกรรมล่องแก่งหินเพิง จ.ปร�จีนบุรี

ปร�ส�ทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้วอุทย�นแห่งช�ติป�งสีด� จ.สระแก้ว

บรรย�ก�ศเขื่อนขุนด่�นปร�ก�รชล จ.นครน�ยก

ผีเสื้อหล�กหล�ยส�ยพันธุ์ อุทย�นแห่งช�ติป�งสีด� จ.สระแก้ว

ท

สรณะ รายงาน

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็น

สถานที่ล่องแก่งซึ่งมีความสนุก ท้าทาย 

และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในเมืองไทย

ทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนตุลาคม จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับ                                   

เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 

จัดงาน “เทศกาลล่องแก่งหินเพิง” ให้

นักท่องเที่ยวได้สนุกกับสายน้ำาชุ่มฉ่ำา 

โดยการล่องแก่งเริ่มต้นที่แก่งหินเพิง 

ผ่านแก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน 

แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร และแก่งงูเห่า 

นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสนุก

และสดชื่นของธารน้ำาใส และมีจุดหยุด                                                  

พักเหนื่อยให้เล่นน้ำากันได้หลายจุด 

อำาเภอประจันตคาม ชมน้ำาตกเขาอีโต้                        

ในวนอุทยานเขาอีโต้ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง

พุทธอุทยานแห่งใหม่ของเมืองไทย มี

พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธร

โลกนาถ พระปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถ

ไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล         

ได้อีกด้วย

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นเมือง  

การค้าชายแดนและผืนป่าตะวันออกที่

โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำาเรือดูแลความ

ปลอดภัยให้เป็นอย่างดี 

ส่วนคนที่ ไม่ถนัดกับกิจกรรม           

ล่องแก่ง  จังหวัดปราจีนบุรียังมี

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เลือก เช่น 

กิจกรรมเดินป่าระยะสั้นในเขตพื้นที่

น้ำ�ตกส�ริก� จ.นครน�ยก น้ำ�ตกวังตะไคร้ อุทย�นแห่งช�ติวังตะไคร้ จ.นครน�ยก
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