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ไทยโพสต์ • ฝ่ายค้านเอาแน่ ยื่นตีความ
นายกฯ 8 ปี วันที่ 17 สิงหา. พร้อมบรรจุ
ความเห็น “มีชัย-สุพจน์” ล้ม “บิ๊กตู่” ให้ ได้
ขณะที่อดีตตุลาการศาล รธน.เผยแนวทาง
วินิจฉัย นายกฯ อาจอยู่ได้ยาวถึงปี 2570 อีก

แนวทาง อุปมาตามบทเฉพาะกาล เหมือน
ค้างคาวไม่ใช่นก ครบ 8 ปีในปี 2568
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายณัฐ
วุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรอง
หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์

ถึงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี
ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17
ส.ค.ว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงหารือ
เพื่อรวบรวมความเห็น และเขียนคำ�ร้อง โดย

ยังคาดว่าจะเสร็จทัน 17 ส.ค.นี้ เพื่อยื่นก่อนที่ ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะดำ�รงตำ�แหน่ง งบประมาณต่างๆ
ครบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ เพื่อขอให้ศาล
เมื่อถามว่า คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ
รัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะเรา ใช้เวลาวินิจฉัยเท่าใด
ไม่ต้องการให้เกิดเงื่อนไขจนส่งผลกระทบ
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ปชป.ซัดภท.‘ราชสีห์ ไม่น่าเห่า’

กระบี่ • “เสี่ยหนู” ขนลูกพรรคลงใต้ ปะทะ
ประชาธิปัตย์ ชูนโยบาย “ภูมิใจไทย พูดแล้ว
ทำ�” มักน้อยไม่ต้องเอาเป็นภาค เอาเป็น
จังหวัด ขณะที่ “นาที” แม่ทัพภาคใต้ขอ 20 บวก
จาก 58 เขต “ราเมศ” โวย เด็กภูมิใจไทยพาด

พิง “จุรินทร์” กรีด! ราชสีห์ ไม่น่าจะเห่าเป็น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 สิงหา
คม 2565 ที่บริเวณลานพระอาทิตย์ อบจ.
กระบี่ พรรคภูมิใจไทย นำ�โดยนายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

จับตา15สิงหาสภาล่ม!
‘บิ๊กป้อม’สั่งส.ส.ประชุม

ไทยโพสต์ • ประธานวิปรัฐบาลยืนยัน เข้า ไกล” ยันอยู่เป็นองค์ประชุมแน่
ร่วมประชุมสภา 15 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่าง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นาย
กฎหมายเลือกตั้งแน่นอน เพราะ “บิ๊กป้อม” นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง
สั่ง “สาทิตย์” เชื่อเป็นเกมซ้อนเกมในพลัง ประชารัฐ (พปชร.)
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ประชารัฐบีบ “บิ๊กตู่” ปรับ ครม. ขณะที่ “ก้าว

สาธารณสุ ข ในฐานะหั ว หน้ า พรรคภู มิ ใ จ
ไทย พร้ อ มด้ ว ยนายศั ก ดิ์ ส ยาม ชิ ด ชอบ
รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิ ก ารพรรค
ภูมิใจไทย, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.
เกษตรและสหกรณ์, นางนาที รัชกิจประการ

‘ประยุทธ์’เป็นห่วง
‘ATKปลอม’เกลื่อน
จี้ตร.เร่งกวาดล้าง

แกนนำ�พรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ และ ส.ส.ภาค
ใต้ของพรรค ได้มาร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ทำ�เนียบรัฐบาล • ATK ปลอมเกลื่อน นายกฯ
ส.ส.กระบี่ ประกอบด้วย นายกิตติ กิตติธร แนะประชาชน ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และ
เน้นป้องกันตนเองรอบด้าน สั่งตำ�รวจเร่ง
กุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ เขต 1,
อ่านต่อหน้า 14 กวาดล้างขยายผลดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเด็ดขาด ขณะที่ยอดติดเชื้อรายวัน ยอด
เสียชีวิตทรงตัว
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายธนกร
วั ง บุ ญ คงชนะ โฆษกประจำ � สำ � นั ก นายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ฝากเตือนประชาชนให้
ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง
มือแพทย์ โดยเฉพาะชุดตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) จากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ ได้
สินค้าที่มีคุณภาพและผลการตรวจที่ถูกต้อง

‘มีชัย’จิกซอวสําคัญ
ตออายุเกาอี้นายกฯบิ๊กตู
9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด
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แด่...เพื่อนพ้อง-น้องพี่!!!

อ

(1)
ย่างทีอ่ ดีตพระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อชา สุภทั โท
ท่านได้เอ่ยปากถามบรรดาพวกโยมๆ ทั้งหลายเอา
ไว้นั่นแหละว่า โยม...ไม้ท่อนนี้สั้น-หรือยาว ก่อนที่
จะเฉลยปริศนาธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง
ประมาณว่า... “ถ้าหากโยมปรารถนาและต้องการท่อนไม้ที่
ยาวกว่านี้...ไม้ท่อนนี้ก็ย่อมสั้น” และ “ถ้าหากโยมปรารถนา
และต้ อ งการท่ อ นไม้ ที่ สั้ น กว่ า นี้ . ..ไม้ ท่ อ นนี้ ก็ ย่ อ มยาวว์ ว์ ว์ ”
อะไรทำ�นองนั้น...
(2)
เรื่อง การอยู่-การไป ของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ก็น่าจะ
ประมาณนั้น!!! คือถ้าหากไปถามบรรดาพวกสามนิ้ว สามกีบ
พวกเผาไทย พวกอดีตกองหนุน ที่กลายสภาพเป็นกองเกิน
และกองหลอนมานานแล้ว หรือแม้แต่ไปถามผู้ที่ใครก็ไม่รู้ ให้
ชื่อ ฉายา เอาไว้ถึงขั้น กุนซือสมองเพชร อย่าง เสธ.ไพศาล
ของหมู่เฮาก็ตาม ฯลฯ รับรองว่าต้องออกมาทาง สั้น อยู่
แล้วแน่ๆ แต่ถ้าหากลองไปถามพวกไอโอ พวกติ่งบิ๊กตู่ พวก
องครักษ์เสื้อแพรทั้งหลาย หรือแม้กระทั่ง ป๋าเปลว สีเงิน ของ
หมู่เฮาก็ตาม ย่อมต้องออกมาในแนว ยาว อีเหลนเป๋น หรือ
ยาวว์ว์ว์...ไปเลย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้...
(3)
ความปรารถนาและต้องการที่จะให้แต่ละสิ่ง แต่ละ
อย่าง หรือกระทั่งทุกสิ่ง-ทุกอย่าง เป็นไปตามที่ตัวเองพึงใจ
ถูกใจ และชอบใจ อันเป็นไปตาม โลกธรรมชนิดหนึ่ง ที่มัน
อาจผิดแผก แตกต่าง ออกไปจากผู้ที่มี โลกธรรมอีกชนิดหนึ่ง
อันนี้นี่แหละ...ที่อาจถือเป็นพื้นฐาน เป็นต้นเหตุ แห่งบรรดา
ความขัดแย้ง ในแทบทุกชนิดเท่าที่เคยมีมาและยังคงปรากฏ
อยู่บนโลกใบนี้ แม้แต่จีน-รัสเซียกับมหาอำ�นาจสูงสุดอย่าง
คุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ที่กำ�ลังฮึ่มๆ ฮั่มๆ ใส่
กันและกันในทุกวันนี้ ก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับ ท่อนไม้
ในมือของ หลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านนั่นแหละ ไม่ว่าจะมีการ
ให้คำ�นิยามความผิดแผก แตกต่าง ระหว่างกันและกัน ว่าเป็น
เรื่องของ ฝ่ายประชาธิปไตย กับ ฝ่ายอำ�นาจนิยม ระหว่าง
ฝ่ายโลกขั้วอำ�นาจเดียว กับ ฝ่ายโลกหลายขั้วอำ�นาจ หรือ
ด้วยเหตุผล ข้ออ้าง ในแบบไหนๆ ก็ตามที...
(4)
ด้วยเหตุนี้นี่เอง...สิ่งที่เรียกว่า ขันติธรรม ที่สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ปัจจุบันของบ้านเรา
ท่านออกมาพูด ออกมาย้ำ� ออกมาตรัสถึงความสำ�คัญเอาไว้
ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ออกมา ประทานพร ให้ ใครต่อใครเร่งหัน
มายึดถือ ยึดมั่นเอาไว้ ให้จงหนัก จึงเป็นอะไรที่สอดคล้อง ต้อง
กัน เอามากๆ ไม่ว่าต่อฉากสถานการณ์ ในบ้านเรา นอกบ้าน
หรือแม้แต่กับโลกทั้งโลกนั่นแล คือความเพียรพยายามที่จะ
อดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่ผิดแผก แตกต่าง ไปจาก โลกธรรม ที่
ตัวตนของตนปรารถนาและต้องการ ส่วนจะกลั้นได้มาก กลั้น
ได้น้อย ขนาดไหน กลั้นได้ถึงขั้น... “ถ้าผู้ ใดตบแก้มขวาของ
ท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย” อย่างที่ พระเยซูคริสต์
ท่านชี้แนะ ชี้นำ� เอาไว้กับบรรดาอัครสาวก หรือไม่? เพียง
ใด? อันนี้...ก็คงขึ้นอยู่กับ อัตตา หรือตัวตนของตน ว่าจะเข้ม
แข็ง แข็งแกร่ง หรือจะ เอาชนะตัวตนของตน ได้มาก-น้อย
เพียงใด?...
(5)
การ เอาชนะตัวตนของตน เพื่อให้เกิด ขันติธรรม
โผล่ๆ ผลุดๆ ขึ้นมาในแต่ละครั้ง แต่ละครา แต่ละห้วง แต่ละ
ระยะ ว่าไปแล้ว น่าจะเป็นอะไรที่เก๋ ที่เท่ กว่าการ เอาชนะ
ผู้อื่น ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เพราะอย่างที่ท่านปรมาจารย์ เหลา
จื๊อ ท่านผูกเป็นภาษิต เป็นวาทะ เอาไว้เมื่อพันๆ ปีที่แล้ว
นั่นแหละว่า... “He who conquers others is strong; he
who conquers himself is mighty.” หรือ “ผู้พิชิตผู้อื่นคือผู้
เก่งกล้า...ผู้พิชิตตัวเองคือผู้เกรียงไกร” ด้วยเหตุเพราะไม่ว่า
โลกธรรม ของฝ่ายหนึ่ง-ฝ่ายใด จะถูกหรือผิด จะเหมาะสมไม่เหมาะสม สอดคล้อง-ไม่สอดคล้อง กับห้วงระยะเวลาใน
ช่วงระยะนั้นหรือไม่? เพียงใด? แต่การ เอาชนะตัวเอง หรือ
การ พิชิตตัวเอง เพื่อให้ ขันติธรรม มันมี โอกาสผลุดๆ โผล่ๆ
ขึ้นมาได้มั่ง ย่อมต้องมีส่วนส่งผลให้สิ่งที่เรียกว่า อัตตา ทั้ง
หลาย ละลาย คลายจาง ลงไปได้บ้างไม่มาก-ก็น้อย...
(6)
อันนี้นี่เอง...คือรากฐาน ที่มา แห่ง ความเกรียงไกร
ตามที่ท่านปรมาจารย์ เหลาจื๊อ ท่านว่าไว้ ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไร
ไปจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของหมู่เฮา หรือของบรรดา
พระศาสดา องค์ต่างๆ รวมถึงพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่าน
เพียรพยายามชี้แนะ ชี้นำ� เอาไว้แล้วนั่นเอง เพราะถ้าหาก
อัตตา ทั้งหลาย มันเกิดละลาย คลายจาง ไปถึงขั้นไม่หลง
เหลือ ตัวตนของตน เอาไว้อีกเลย อันนั้น...เท่ากับถือเป็นการ
บรรลุนิพพาน ชนิดไม่ต้องเกิด-ไม่ต้องตาย ไม่ต้องว่ายวน
เวียนอยู่ภายในวัฏสงสาร สะอาด-สว่าง-สงบเย็นไปตลอดชั่ว
นิจนิรันดร์กาล ไปอยู่รวมกับพระเจ้า กับปรมาตมัน ไม่ต้อง
เสียเวลาหงุดหงิด งุ่นง่าน กับความเป็น เสธ.ไพศาล หรือ
แม้แต่ความเป็น ป๋าเปลว สีเงิน ให้ต้องเหนื่อยยาก ลำ�บาก
กายอีกต่อไป...
(7)
ดังนั้น...สรุปเอาเป็นว่า ด้วยเหตุเพราะเคยรู้จัก มัก
คุ้น กับบรรดาผู้ที่เห็นต่าง ผู้ที่มี โลกธรรมผิดแผก แตกต่าง
ระหว่างกันและกัน ไม่รู้จักกี่รายต่อกี่ราย กี่กลุ่มต่อกี่กลุ่ม
จนก่อ ให้เ กิดความเป็น เพื่ อ นรั ก-เพื่อ นใคร่ หรือ เพื่อ นร่วม
วัฏสงสารมาโดยตลอด เลยคงต้องขออนุญาตอาราธนาคำ�
ชี้แนะ ชี้นำ� ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มาไว้ ณ ที่นี้อีกซักครั้ง อย่างน้อย...ก็อาจพอช่วยให้เกิดแรง
กระตุ้น แรงจูงใจ ในการจำ�เริญ ขันติธรรม ภายในตัวตนของ
ตน ก่อนที่ต่างฝ่ายต่างต้อง เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง
กันไปตามสภาพ เพราะไม่ว่าท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ท่านคิดจะอยู่
สั้น-อยู่ยาวหรือไม่? เพียงใด? ก็แล้วแต่ ท่านก็คงไม่ต่างอะไร
ไปจาก ท่อนไม้ ในมือ หลวงพ่อชา สุภัทโท นั่นแล...
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‘มีชัย’จิกซอว์สำ�คัญ
ต่ออายุเก้าอี้นายกฯบิ๊กตู่
9ตุลาการศาลรธน.รอชี้ขาด

าดหมายกันว่าในสัปดาห์หน้านี้ หรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์
ถัดไป คือไม่เกินศุกร์ที่ 26 สิงหาคม สององค์กรอิสระคือ ผู้
ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีมติ
หรือท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ว่าจะส่งคำ�ร้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องวาระการดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องพ้นจากตำ�แหน่งภายในไม่เกิน 23
สิงหาคมนี้หรือไม่?
หลังทั้งนักการเมือง นักวิชาการ นักกฎหมาย ออกมาชี้ว่า พล
เอกประยุทธ์ที่เข้ามาเป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ดังนั้นจึง
ถือว่าครบ 8 ปีในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา
158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า
“นายกรัฐมนตรีจะดำ�รงตำ�แหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่
ว่าจะเป็นการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันหรือไม่”
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ว่ า ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะมีท่าทีอย่างไร แต่ ส.ส.ฝ่ายค้านประกาศแล้วว่า 17
สิงหาคมนี้จะยื่นคำ�ร้องต่อประธานสภาฯ เพื่อให้ประธานสภาฯ ส่ง
เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ปมปั ญ หาข้ อ กฎหมายดั ง กล่ า ว ที่
ประธานสภาฯ ส่งแน่นอนและคาดว่าจะส่งโดยเร็วด้วย
คำ�ร้องเรื่องนี้ สุดท้ายเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน และ
เมื่อคำ�ร้องส่งไปแล้ว จากนั้นกระบวนการวินิจฉัยคำ�ร้องก็จะเดินหน้า
ไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ2561 ที่พบว่าในมาตรา 7 ที่เป็นเรื่องของการให้ศาล
มีหน้าที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ก็พบว่ามีการเขียนไว้ ใน (9) ว่า
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจวินิจฉัยคดี
เกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี
ดั ง นั้ น ไม่ มี ท างเป็ น อย่ า งอื่ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ คำ � ร้ อ งไว้
วินิจฉัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อศาลรับคำ�ร้องไว้แล้ว ประเด็นต่อไปก็
ต้องติดตามว่าศาลจะมีการออกคำ�สั่งให้ ผู้ถูกร้อง คือพลเอกประยุทธ์
ต้อง หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ซึ่ ง ก็ มี ทั้ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ ศ าลอาจสั่ ง หรื อ ไม่ สั่ ง ให้ พ ลเอก
ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผลของการที่ศาลจะสั่งหรือไม่สั่งดังกล่าว
จะถูก ถอดรหัส-แปลความหมาย ทางการเมืองตามมาทันทีแบบไม่
ต้องสงสัย
และหลังจากศาลรับคำ�ร้องและมีคำ�สั่งว่าจะให้พลเอกประยุทธ์
หยุดหรือไม่หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จากนั้นก็จะเดินหน้าไปตาม
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็น ระบบไต่สวน ซึ่ง
กฎหมายเปิดช่องให้ศาลมีอํานาจค้นหาความจริงได้เอง
ซึ่ ง หลั ก ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป เวลาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย คำ � ร้ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการตีความตามรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรับไว้พิจารณาแล้ว
ทางสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญจะทำ�หนังสือไปถึงสำ�นักงานเลขาธิการ
รั ฐ สภา เพื่ อ ขอให้ ส่ ง เอกสารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ของคณะ
กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับในช่วงที่มีการ
วินิจฉัยคำ�ร้อง
อย่ า งกรณี คำ �ร้ อ งของพลเอกประยุ ท ธ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากนี้
ทางศาลก็จะทำ�หนังสือขอบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุด มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เพื่อขอเอกสาร
บันทึกการประชุมของ กรธ.ในช่วงการพิจารณามาตราที่เกี่ยวข้อง
ตามคำ�ร้องในเรื่องการดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์
เช่น ในช่วง กรธ.ทำ�การยกร่างมาตรา 158 รวมถึงบทเฉพาะกาลที่
ถูกมองว่าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เช่น มาตรา 264 มาให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณา รวมถึงจะมีการขอให้ส่งหนังสือบันทึกเจตนารมณ์ ในการยก
ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับของ กรธ.มาพิจารณาด้วย เพื่อที่จะได้ทำ�ให้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจถึง
ที่มาที่ ไป-เจตนารมณ์-วัตถุประสงค์
ในการเขียนรัฐธรรมนูญมาตราที่ต้องใช้ ในการตีความการดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ ทุกมาตราให้ละเอียดว่า แต่ละ

ต้องไม่ลืมว่า มีชัยคืออดีตบอร์ด คสช.-อดีตประธาน กรธ.ที่พล
เอกประยุทธ์ตั้งมากับมือ ทั้งพลเอกประยุทธ์และมีชัยจึงมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำ�ให้น่าจะต่อสายหากันได้ อีกทั้งรู้กันดีว่า วิษณุ
เครืองาม รองนายกฯ มือกฎหมายรัฐบาล ก็คือศิษย์เอก-น้องรัก
ของมีชัย ที่ต่อสายคุยกันตลอดเวลา ..ดังนั้น มีหรือที่ป่านนี้พลเอก
ประยุทธ์และวิษณุจะไม่รู้ว่ามาตรา 158 เรื่องวาระ 8 ปีนายกฯ
กรธ.มีเจตนาให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
มาตรา กรธ.ทั้ง 21 คนเขียนขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์อย่างไร โดย
เฉพาะการเขียนมาตรา 158 ที่ให้เป็นนายกฯ ไม่เกิน 8 ปี กรธ.ต้องการ
ให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ และบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องมีข้อยกเว้นใน
เรื่องการไม่ให้นับรวมช่วงเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ ก่อนประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หรือไม่
โดยเอกสารทั้ ง สองชุ ด คื อ เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย คดี
ของศาลรัฐธรรมนูญตลอดมา ที่ ในความเป็นจริงศาลรัฐธรรมนูญ
ทุกยุคก็ใช้วิธีการนี้มาตลอดในการวินิจฉัยปมปัญหาข้อกฎหมายของ
รัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา
เพราะอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะชุดปัจจุบัน
ทั้ง 9 คน ไม่ใช่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ จึงย่อมไม่เข้าใจเจตนารมณ์-ความ
มุ่งหมายของ กรธ.ว่าเขียนรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราโดยมีเจตนารมณ์
อย่างไร
ดั ง นั้ น การอ่ า นบั น ทึ ก การประชุ ม ของ กรธ.และการอ่ า น
หนังสือบันทึกเจตนารมณ์ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. จึงเป็น
เครื่องมือที่สำ�คัญในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตลอดมา ตาม
หลักที่ว่า
“ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ ใช่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ จึงย่อมไม่
สามารถไปตีความเกินเจตนารมณ์ของผู้เขียนรัฐธรรมนูญได้”
ดังนั้น หากเอกสารทั้งสองอย่างมีความชัดเจนทุกถ้อยคำ� ยิ่ง
หากมีมติอย่างเป็นทางการหรือเป็นข้อสรุป ข้อถกเถียงที่ตกผลึกแล้ว
ของ กรธ.ในการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา แบบนี้ก็ยิ่งทำ�ให้การ
วินิจฉัยคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยิ่งง่ายเข้าไปอีก
อย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์กันว่า หากสุดท้ายตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เห็นว่าอ่านบันทึกการประชุม กรธ.ตอนยกร่าง
รัฐธรรมนูญเรื่องวาระ 8 ปีนายกฯ แล้ว โดยเฉพาะที่มีการวิพากษ์
วิจารณ์กันตอนนี้ ที่มีการเผยแพร่บันทึกการประชุมที่มีข้อความความ
เห็นของ มีชัย ฤชุพันธุ์ กับสุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตรองประธาน กรธ. ที่มี
การบันทึกทำ�นองว่า ให้นับระยะเวลาการเป็นนายกฯ ของบุคคลที่เป็น
นายกฯ ในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ด้วย ซึ่งหาก
นับแบบนี้ก็จะทำ�ให้พลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกฯ รอบแรกปี 2557 ก็
จะอยู่เป็นนายกฯ ไม่ได้หลัง 23 สิงหาคมนี้!
สิ่งที่ต้องติดตามคือ หากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมองว่าบันทึก
การประชุมดังกล่าว รวมถึงในมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านแล้ว
ยังไม่เคลียร์ ยังมีปัญหาข้อสงสัย
อยากรู้ว่า กรธ.มีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร รวมถึงเสียงส่วน
ใหญ่ของ กรธ.มีความเห็นอย่างไร ทางศาล รธน.อาจใช้วิธีการแบบที่
เคยทำ�ตอนวินิจฉัยคำ�ร้องเรื่องการแก้ ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 256
ที่ฝ่ายค้านยื่นแก้ ไข รธน.เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ตอนนั้นศาลได้ทำ�หนังสือสอบถามความเห็น
อดีต กรธ.สองคนคือ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. และอุดม รัฐอมฤต
อดีตเลขานุการ กรธ. ที่พบว่าความเห็นของทั้งสองคนที่ยกร่าง รธน.
มากับมือทุกมาตรา ได้กลายมาเป็นความเห็นที่มีน้ำ�หนักอย่างมาก จน
ทำ�ให้ศาล รธน.มีคำ�วินิจฉัยสั่งเบรกการแก้ ไข รธน.ดังกล่าวของฝ่าย
ค้านว่าไม่สามารถทำ�ได้ หากจะแก้ต้องจัดทำ�ประชามติก่อน
มาในรอบนี้กับการวินิจฉัยคดี 8 ปี พลเอกประยุทธ์ จึงไม่
แน่ ศาล รธน.อาจทำ�แบบเดียวกัน คือทำ�หนังสือสอบถามความเห็น
ไปยัง มีชัย-อดีตประธาน กรธ. รวมถึงอาจสอบถามสุพจน์ ไข่มุกด์
และ ดร.อุ ด ม อดี ต เลขานุ ก าร กรธ.ด้ ว ยรวมสามคน เพื่ อ ให้ ทำ �
หนังสือตอบกลับมายังศาลรัฐธรรมนูญให้สิ้นกระแสความว่า การยก
ร่างรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องกับวาระ 8 ปีนายกฯ ทาง กรธ.มี
เจตนารมณ์อย่างไร โดยเฉพาะต้องการให้มีผลย้อนหลังไปถึงก่อน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญด้วยใช่หรือไม่
ซึ่งหากอดีต กรธ.ทำ�หนังสือตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า
8 ปีการเป็นนายกฯ ต้องนับรวมย้อนหลังก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ด้วย แบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็มีสิทธิ์ลงจากหลังเสือ พ้นจากตำ�แหน่ง
นายกฯ ค่อนข้างสูง แต่หาก กรธ.บอกว่าการนับเวลาการเป็นนายกฯ
ไม่ ให้นับย้อนหลัง แต่ต้องนับหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อ 6
เมษายน 2560 หรือบอกว่าให้นับจากหลังการเลือกตั้งครั้งแรก หลัง
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพบว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกฯ
รอบสองเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
หากอดีต กรธ.มีความเห็นแบบนี้ ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดย
เฉพาะหากเป็นความเห็นของ มีชัย-อดีตประธาน กรธ. ที่ถือว่ามีน้ำ�
หนักสูง ซึ่งหากมีชัยให้ความเห็นไปในทางดังกล่าว
พลเอกประยุทธ์ก็ได้ ไปต่อ ยังรักษาเก้าอี้นายกฯ ไว้ ได้
ด้วยเหตุนี้ หากกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเดิน
มาแนวนี้ “มีชัย” คือ บุคคลสำ�คัญที่จะทำ�ให้พลเอกประยุทธ์จะได้เป็น
นายกฯ หรือไม่ได้เป็นนายกฯ ต่อไป
โดยต้องไม่ลืมว่ามีชัยคืออดีตบอร์ด คสช.-อดีตประธาน กรธ.
ที่พลเอกประยุทธ์ตั้งมากับมือ ทั้งพลเอกประยุทธ์และมีชัยจึงมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำ�ให้น่าจะต่อสายหากันได้ อีกทั้งรู้กันดีว่า วิษณุ
เครืองาม รองนายกฯ มือกฎหมายรัฐบาล ก็คือศิษย์เอก-น้องรักของมี
ชัย ที่ต่อสายคุยกันตลอดเวลา
ดั ง นั้ น มี ห รื อ ที่ ป่ า นนี้ พลเอกประยุ ท ธ์ แ ละวิ ษ ณุ จ ะไม่ รู้ ว่ า
มาตรา 158 เรื่องวาระ 8 ปีนายกฯ ดังกล่าว กรธ.มีเจตนาให้มีผล
ย้อนหลังหรือไม่ และน่าจะพอรู้ ได้ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญถามความ
เห็นมาที่มีชัยแล้ว ตัวมีชัยจะตอบศาลรัฐธรรมนูญในทางที่ทำ�ให้พล
เอกประยุทธ์ ได้เป็นนายกฯ ต่อหรือต้องหลุดจากเก้าอี้.
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วามสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ MountainB
บริเวณปากซอยเขาหมอน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดช่วงกลางดึกวัน
ที่ 12 ส.ค. มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย คือ น.ส.ศิริวรรณ วงศ์
สุข หรือน้องมาย อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ภายในร้าน
ขณะที่ทางด้านคดีความเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าต่อไป หลังจาก
นายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ หรือ “เสี่ย
บี” เจ้าของผับ พร้อมภรรยา ได้แถลง
ข่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
มอบเงินค่าทำ�ศพเบื้องต้นให้ผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ยืนยันว่าเป็นเจ้าของผับ
แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ของคนมีสีตาม
ที่มีกระแสข่าว อย่างไรก็ตาม จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิด
ชอบมีการย้ายข้าราชการออกจาก
ตำ�แหน่ง เพื่อลดกระแสโจมตีเรื่อง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ความบกพร่องในการควบคุมดูแล
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีผับจำ�นวนมาก นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งให้ผู้อ�ำ นวยการเขตตรวจ
สอบเรื่องความปลอดภัยและใบอนุญาตแบบปูพรม เตรียมทบทวน
โซนนิงใหม่ เนื่องจากกลุ่มที่ลงทุนธุรกิจด้านนี้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใน
การเปิดสถานบริการใหม่ ทำ�ให้ โซนนิง 3-4 แห่งที่ประกาศไปก่อน
หน้านี้มีผับเหลือไม่มากนัก •
กลางสัปดาห์ ที่ประชุมร่วม
รัฐสภาประชุมพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. วาระสองและวาระสาม
ปรากฏว่าสภาล่มตามคาด ในช่วงของ
การโหวตมาตรา 24/1 ซึ่งเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับการคำ�นวณ ส.ส.ระบบ
บัญชีรายชื่อหารด้วย 500 ปรากฏ
ว่า ส.ส.ต่างล่องหนหายตัว ทำ�ให้
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
ชวน หลีกภัย
ในที่ประชุมต้องสั่งปิดประชุมทันที
ท่ามกลางข่าวลือเรื่องพี่ใหญ่ 3 ป.ยก
หูสายตรงเรียก ส.ส.ออกจากห้องประชุม
ขณะที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ผู้เสนอ
สูตรหาร 500 ขอดิ้นอีกเฮือก เสนอให้
เปิดประชุมในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ แต่
เนื่องจากพรรคการเมืองติดภารกิจลงพื้น
ที่ ทำ�ให้ นายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภา เชิญวิปทั้ง 3 ฝ่ายคือ วิป
รัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา
ระวี มาศฉมาดล
มาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ง
วันที่ 15 ส.ค.จะครบกรอบระยะเวลา
180 วันที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย
จึงมีมติให้ประชุมในวันที่ 15 ส.ค. เวลาตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
ท่ามกลางท่าทีของกลุ่มที่ผลักดันให้กลับไปใช้สูตรหาร 100 อาจ
เล่นเกมเพื่อให้สภาล่มซ้ำ�ซาก •
แม้จะมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกการประชุมของคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) ว่อนสื่อ ในเรื่องของความ
เห็นต่อวาระการดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีที่เหมือนชี้ว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าข่ายอยู่ในตำ�แหน่ง
ครบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดแล้วในวันที่ 24 ส.ค.นี้ แต่ฝ่าย
ที่ตีความตามบทบัญญัติแล้วเห็นว่าต้องอยู่ถึงปี 68 หรือปี 70 ใน
เรื่องนี้ นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ความ
เห็นไว้อย่างน่าสนใจ เมื่อเกิดปัญหา
ตีความรัฐธรรมนูญมักต้องขอทั้งบันทึก
เจตนารมณ์และรายงานการประชุม
ของสภา, วุฒิสภา, คณะ กมธ.วิสามัญ
พิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ในฉบับนั้นที่
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำ�ร้องไว้วินิจฉัย
เพื่อดูว่าตัวบทที่เขียนไม่ชัดเจนดังกล่าว
แนวทางควรเป็นไปในทิศทางใด ที่น่า
จรัญ ภักดีธนากุล
สนใจคือ ในกรณีที่อดีต กรธ.ไม่ได้มีมติ
ออกมาอย่างเป็นทางการ ถ้าทำ�ความ
เห็นไปถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และมี
การตอบกลับความเห็นมา ก็ถือว่ามีน�้ำ หนักพอสมควร แต่ไม่ได้
หมายความว่าน้ำ�หนักมากกว่าประเด็นอื่นๆ ส่วนเรื่องระยะเวลา
ในการวินิจฉัยนั้น อดีตตุลาการศาล รธน.ผู้นี้คาดว่าเร็ว เว้นแต่
ศาลอยากจะฟังรายงานการประชุมที่รัฐสภาส่งมา รวมถึงบันทึก
เจตนารมณ์ประกอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้การตัดสินไม่ขาด
ข้อมูล •
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อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบความบกพร่อง เหตุใด
ถึงเข้าระงับเหตุล่าช้าจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จำ�นวนมาก เช่นเดียวกับ 5 เสือโรงพักพลูตาหลวง
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ สมใจ ผกก., พ.ต.ท.สมศักดิ์
รู้ยิ่ง รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ต่อวงศ์ ศักดิ์กุลวงศ์
รอง ผกก.สส., พ.ต.ต.สมญา ชูสุขพลเยี่ยม สวป. และ
พ.ต.ต.ยุทธนา สงกระสันต์ สว.สส. ที่ พล.ต.ต.อรรถ
สิทธิ์ กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี มีคำ�สั่งให้ ไปปฏิบัติ
ราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดชลบุรี
ขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆ สำ�หรับการแต่งตั้ง
ภายใน “กรมปทุมวัน” ที่ปีนี้มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิง MountainB
“ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ” หรือ “ผบ.ตร.” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำ�นวนมาก
แม่ทัพสีกากี ลงไปยันระดับ ผู้บังคับการ (ผบก.) หลัง เลยทำ�ให้ถูกจับตาในการแต่งตั้งวาระประจำ�ปี 2565
ระดับ นายพัน ช่วงเดือน พ.ย. ทั้งหมดน่าจะต้อง
จาก ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
เหนื่อยเป็นพิเศษ หากอยากจะรักษาเก้าอี้เดิม
เรียกประชุมบอร์ดกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย รอง
เอาไว้ •
ผบ.ตร.และจเรตำ�รวจแห่งชาติ ประชุมรับฟังข้อมูล
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องปรบมือให้ “ตำ�รวจ”
จาก “ผู้บัญชาการ” หน่วยต่างๆ ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.
ในการช่วยเหลือ ครูแดน-ระม้าย โมริพันธ์ หรือ
ตร.เพื่อนำ�มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง
ครูแดน อายุ 40 ปี ครูสอนศิลปะการต่อสู้ ให้กลับ
ข้าราชการ ตำ�รวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำ�
ปี 2565 ไปเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เหมือนเป็นการ มายังประเทศไทยอย่างปลอดภัย หลังถูกกองกำ�ลัง
ว้าแดงคุมขังกว่า 200 วัน พร้อมเรียกค่าไถ่แลกกับ
ตีตราประทับตามกฎ ตามระเบียบ ก.ตร.เพื่อเลื่อน
ตำ�แหน่งสูงขึ้น ซึ่งจากนี้ ไปก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ “ผบ.ตร.” การปล่อยตัว โดย “ผบ.ปั๊ด” ให้ บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุร
ผู้มีอ�ำ นาจในการทำ�บัญชีแต่งตั้ง นายพล จะหยิบราย เชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประสานความร่วมมือ
ชื่อจากตะกร้าผู้มีคุณสมบัติครบ ลงตำ�แหน่งต่างๆ ที่ ผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายตำ�รวจ ประจำ�ประเทศเมียนมา
ร่วมกับทางการทหารของไทยและเมียนมา ตรวจสอบ
ว่าง ก่อนที่จะเสนอบัญชีรายชื่อให้วงประชุมคณะ
จนทราบว่านายระม้ายถูกควบคุมตัวโดยกองกำ�ลัง
กรรมการข้าราชการตำ�รวจ (ก.ตร.) ที่มี นายกฯ ตู่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. ว้าแดงอยู่จริง และให้เร่งให้ความช่วยเหลือนายระม้าย
กลาโหม พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยปีนี้ระดับ
รอง ผบ.ตร. ถึง ผบก. วาระประจำ�ปี 2565 มี
ตำ�แหน่งรอง ผบ.ตร.ว่าง 4 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ว่าง 6 ตำ�แหน่ง ผบช.ว่าง 13 ตำ�แหน่ง รอง ผบช.
ว่าง 36 ตำ�แหน่ง และ ผบก.ว่าง 77 ตำ�แหน่ง รวม
ตำ�แหน่งว่างทั้งสิ้น 136 ตำ�แหน่ง •
แม้การแต่งตั้ง “นายพล” วาระประจำ�
ปี 2565 จะพร้อมเคาะรายชื่อแล้ว แต่ก่อนจะถึงคิว
นั้น ก็ต้องเป็นคิวนี้ก่อน การคัดเลือก “ผบ.ตร.” คน
ที่ 13 ที่จะมาแตะมือต่อไม้ “ผบ.ปั๊ด” ซึ่งจะเกษียณ
อายุราชการวันที่ 30 ก.ย.65 ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้น
ดำ�รงตำ�แหน่ง “ผบ.ตร.” มีอยู่ 3 ราย เรียงตามลำ�ดับ
พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์
อาวุโส บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กิตติประภัสร์
หักพาล
จเรตำ�รวจแห่งชาติ เกษียณปี 2566 บิ๊กเด่นพล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (นรต.38) ให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดย
เร็วที่สุด เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ
เกษียณปี 2566 และ บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย
อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (นรต.40) เกษียณปี 2567 ชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ได้รับ
โดย “ผบ.ปั๊ด” จะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะ ตัวครูแดนจากกองกำ�ลังทหารประเทศเมียนมา และ
กรรมการนโยบายตำ�รวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มีนายกฯ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ภ.จว.เชียงราย เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความปลอดภัย •
ประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะพิจารณา ดูน�้ำ หนัก ณ เวลานี้
ต่อลมหายใจให้เรือดำ�น้ำ� S26T ที่ ไทยสั่งต่อ
บิ๊กเด่น ดูจะโดดเด่นสมชื่อ นอกจากทำ�งานเข้าตา
บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม แล้ว ยังได้รับแรงหนุนจาก “ผบ.ปั๊ด” จากประเทศจีนไปอีกถึงวันที่ 15 ก.ย.นี้ หลังจาก
รวมทั้งเหล่า ตท.22 ที่จะยกแผงดูแลงานความมั่นคง กองทัพเรือรับข้อเสนอของบริษัท CSOC ในการ
เพิ่มเติมสเปกเครื่องยนต์ CHD 620 ที่จีนผลิตขึ้นให้
ทุกอย่างประจวบเหมาะ หากชื่อ พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์
กิตติประภัสร์ ไม่ถูกตีตราประทับจากวงประชุม ก.ต.ช. กองทัพเรือไทยพิจารณา จากการแถลงของ โฆษก
คลื่น พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพ
ก็ต้องบอกว่า กฐินคว่�ำ เซียนสีกากีก็คงต้องหา
เรือ ที่แจงความคืบหน้าล่าสุด พร้อมเปิดเผยสเปก
ปี๊บคลุม •
เครื่องยนต์ MTU 396 ของเยอรมนี ที่เราต้องการเพื่อ
ในช่วงฤดูแต่งตั้งโยกย้ายมาโดน “ผู้บังคับ
ไว้ ใช้เทียบเคียงว่า “เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสำ�หรับขับ
บัญชา” สั่งเด้งเข้ากรุก็เลยถูกจับตาเป็นพิเศษ
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ทำ�หน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำ�
สำ�หรับ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.
ไปประจุไว้ ในแบตเตอรี่ โดยเครื่องยนต์ดีเซลดังกล่าว
อุบลราชธานี ที่ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
จะเดินเครื่องในขณะที่เรือดำ�น้�ำ อยู่ในความลึกกล้อง
ผบช.ภ.3 เซ็นหนังสือด่วนย้ายไปปฏิบัติราชการที่
ตาเรือ หรือในขณะที่เรือดำ�น้ำ�อยู่บนผิวน้ำ�เท่านั้น
สำ�นักงานผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 3 โดยขาด
โดยจะไม่มีการเดินเครื่องยนต์ดีเซลในขณะที่เรือดำ�น้ำ�
จากการปฏิบัติหน้าที่ต�ำ แหน่งเดิม จากเหตุการณ์
อุกอาจยิงกันเกิน 70 นัดในลานจอดรถตลาดนิกรธานี กำ�ลังดำ�อยู่ใต้น�้ำ ที่ความลึกแต่อย่างใด กระแสไฟฟ้า
บริเวณลานร้านบันเทิง ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง ที่ผลิตและเก็บไว้ ในแบตเตอรี่นั้น จะนำ�ไปใช้สำ�หรับ

‘บิ๊กเด่น’ โดดเด่นสมชื่อ
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เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเรือดำ�น้ำ�ในขณะปฏิบัติ
การใต้น้ำ� รวมทั้งยังจะสามารถนำ�มาใช้เป็นพลังงาน
สำ�หรับอุปกรณ์ และเครื่องจักรช่วยอื่นๆ ภายในเรือ
ได้อีกด้วย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ
เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นต้น” โดยคณะทำ�งานด้าน
เทคนิคที่มี บิ๊กบัง-พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรม
อู่ทหารเรือ เป็นประธานจะได้พิจารณาและเรียก
เครื่องยนต์ตัวจริงมาดู เพื่อตัดสินใจก่อนสิ้นปีงบแบบ
เส้นยาแดงผ่าแปด ท่ามกลางเสียงเมาธ์ดังกระหึ่มว่า
บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.เข้าพบ
บิ๊กเบอร์ ใหญ่ พ่วงออปชัน “โผทหาร” ที่แซวกันว่า
เป็นเรื่องยื่นหมูยื่นแมว •
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของกำ�ลังพล
ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ไฟไหม้สถาน
บันเทิง MoutainB ด้วย โดยเฉพาะ น.ท.ผลิตเดช
ชุ่มเงิน ผู้บังคับฝูงบิน 201 กองบิน 2 กองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ ที่เสียชีวิตหลังจากส่งมา
รักษาตัวที่ รพ.ศิริราช เนื่องจากบาดเจ็บสาหัส และ
ยังมีกำ�ลังพลที่อาการวิกฤตรักษาตัวอยู่อีก 5 ราย ยัง
ต้องเฝ้าระวังอาการยังใกล้ชิด และ ที่พ้นขีดอันตราย
อีก 4 ราย แต่ยังนอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาล กำ�ลัง
พลทั้งหมดมีตั้งแต่ยศนาวาโท จนถึงจ่า ประจำ�อยู่
ในเรือสำ�คัญๆ เช่น เรือหลวงนเรศวร, เรือหลวง
รัตนโกสินทร์, เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช, เรือหลวง
จักรีนฤเบศร, เรือหลวงสิมิลัน และสังกัดหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธินอีก 1 ราย ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้า
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พล.ร.อ.สมประสงค์
นิลสมัย

พล.อ.ณรงค์พันธ์
จิตต์แก้วแท้

รับการรักษาหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว
สัปดาห์หน้า กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับการกีฬา
แห่งประเทศไทย และ จ.สระแก้ว จัดการแข่งขันวิ่ง
ตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่ อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว โดยจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 16 ส.ค.65
เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 ตาม
กำ�หนดการมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชา
การทหารบกเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกองทัพภาคที่ 1 นำ�โดย พล.ท.สุขสรรค์
หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ที่กำ�ลังจะขยับขึ้นเป็น
5 เสือ ทบ. และ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการ
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่จะเข้ากรุงมา
นั่งเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมงานแถลงข่าวด้วย •
อีกงานสำ�หรับบรรดา “ลูกป๋า” ที่รักเคารพ
ป๋าเปรม-พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรีผู้ล่วงลับ กำ�ลังจะมีงานใหญ่ที่ชื่อว่า พาป๋า
หลบบ้าน หรือพาป๋ากลับบ้าน ในวันที่ 19 ส.ค. เวลา
11.00 น. จะมีพิธีเชิญอัฐิ ป๋าเปรม จากวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทางเครื่องบิน โดย
เวลา 15.30 น.จะถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56
จังหวัดสงขลาวันเดียวกัน โดยจังหวัดจะจัดกิจกรรม
ต่างๆ อีก 3 วันเพื่องานนี้ •
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4 บทความ-ต่างประเทศ
1

2

3

4

An Amazon Day in Pictures
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ออนุญาตตั้งชื่อเรื่องอาทิตย์นี้เป็น ภาษาอังกฤษนะครับ
ความหมายตรงตัวของมันก็คือ “แอมะซอน 1 วันด้วย
ภาพ” เป็นการเล่าเรื่องการล่องและท่องแอมะซอนฉบับมิ
นิ จากการซื้อแพ็กเกจเที่ยวแบบ One-day tour
เราเดินจากโรงแรมไปยังท่าเรือมาเนาส์ตั้งแต่เช้า เวลานัด
ขึ้นเรือคือ 8 โมง แต่ลูกทัวร์ขาดไปเกือบครึ่งของเรือนำ�เที่ยวความจุ
ประมาณ 50 คน ผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง ทางฝ่ายจัดทัวร์ก็ไปเจรจากับ
เรืออีกลำ�ที่ลูกทัวร์ขาดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเช่นกัน ครู่ต่อมาลูกเรือลำ�
โน้นถูกถ่ายมาลำ�ของเรา เวลา 9 โมงตรงเรือจึงออกจากท่า
สถานที่แรกคือแพกลางแม่น้ำ�แห่งหนึ่ง กิจกรรมที่จัดไว้คือการ
ลงไปสัมผัสโลมาแอมะซอน หรือโลมาสีชมพู นักท่องเที่ยวจะต้องจ่าย
เงินเพิ่มจากแพ็กเกจที่จ่ายไปแล้ว แบ่งเป็น
20 เรียลสำ�หรับลงน้ำ�ไปอยู่ใกล้ โลมา และ 10
เรียลสำ�หรับดูและถ่ายรูปใกล้ๆ ใครไม่จ่ายก็
ดูจากระยะห่างๆ ถ่ายรูปแบบซูมไกลๆ หรือ
อาจดูและถ่ายไม่เห็นด้วยซ้ำ� เพราะเรือนแพ
หลังที่ลงน้ำ�นี้บล็อกมุมมองหรือบังทัศนวิสัยไป
เกือบหมด ลูกทัวร์ที่เหลือยืนรอที่แพกลางซึ่ง
เป็นแพหลัก
สนนค่าทัวร์ 1 วันนี้มีผู้อุปการคุณออก
ให้ ผ ม จึ ง ไม่ รู้ ว่ า ราคาเท่ า ไหร่ แต่ ผ มตรวจ
สอบจากเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ แล้ ว ทราบว่ า ตกอยู่
ที่ประมาณ 400 เรียล คูณด้วย 7 ก็เท่ากับ
2,800 บาท
ผมจ่าย 10 เรียลเพื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็ได้
ภาพมาฝากท่านผู้อ่านอย่างที่เห็น เจ้าหน้าที่
มากประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ลอยตัวในน้ำ�
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มื่อวันจันทร์ที่ 8 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 55 ปีการก่อตั้ง
ASEAN ซึ่งที่สำ�นักงานเลขาธิการ ASEAN หรือถ้าเป็นภาษา
อังกฤษจะเรียกว่า The ASEAN Secretariat (หรือ ASEC) จะ
เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และคึกคัก ในวันดังกล่าวจะเต็มไปด้วยคณะ
ทูตประจำ�ประเทศอินโดนีเซีย และในแต่ละปีจะมีผู้ ใหญ่จากรัฐบาล
อินโดฯ มาเป็นประธานในงาน ในบางปีจะเป็นประธานาธิบดี และใน
บางปีจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ในวันครบรอบอาเซียนทุกปีถือเป็นงานใหญ่ เป็นงานสำ�คัญ
ของ ASEC และผู้เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าคนไม่เกี่ยวข้องกับ
แวดวง ASEAN ถ้าไม่เป็นคณะทูต องค์กรระหว่างประเทศ หน่วย
งานของรัฐ องค์กรที่อยู่ภายใต้ ASEAN หรือเจ้าหน้าที่ ASEC วัน
ครบรอบ หรือแม้แต่ความเป็นอยู่ของ ASEAN ไม่มีผลอะไรเลยกับ
ชีวิตประจำ�วันของคุณ
ผมเข้าใจว่ามันไม่ยากที่จะโจมตี ASEAN เพราะเป็นเป้าที่ง่าย
ถือว่าเป็นเสือกระดาษ ที่จับผลงานเป็นรูปธรรมได้ยากพอสมควรครับ
ส่วนผลงานที่เป็นนามธรรมมีเยอะแยะไปหมด
ผมไม่ โจมตี ASEAN เพื่อโจมตีเฉยๆ นะครับ ลึกๆ แล้วผมเชื่อ
ว่าภูมภิ าคเรามี ASEAN ดีกว่าไม่มี ความเป็นประชาคม ASEAN ทำ�ให้
ภูมภิ าคของเรามีอ�ำ นาจต่อรอง มีพลัง มีก�ำ ลัง และมีประโยชน์มากกว่า
พวกเรา 10 ประเทศต้องอยูแ่ บบโดดเดีย่ ว และขอความร่วมมือเป็น
บางครัง้ บางคราวจากเพื่อนบ้าน ความเป็นประชาคม ถึงแม้จะหลวม
แล้วจะเป็นในนามมากกว่ารูปธรรมนัน้ ยังเป็นประโยชน์ครับ
เวลาใครจะโจมตี ASEAN มักจะเล็งไปที่ ASEC แต่ผมบอก
เลยว่า เจ้าหน้าที่ ASEC ทำ�งานเต็มที่ และงานล้นมือจริง ดังนั้นที่
ASEAN เป็นเสือกระดาษ ที่เป็นทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะ ASEC ครับ มัน
มาจากความไม่ต่อเนื่องและความไม่ชัดเจน
ผมขออธิบายอย่างนี้ว่า เวลาใครจะวิเคราะห์ หรือบ่นเกี่ยว
กับประเทศไทย เรามักจะพูดเรื่องความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง ซึ่ง
หมายความว่า คนอยู่ในอำ�นาจอยู่เต็มที่ก็ 3 ปีครั้ง 2 ปีครั้ง (หรือใน
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คอยเรียกโลมาสีชมพูมาใกล้ๆ ล่อด้วยปลาเหยื่อตัวขนาดข้อมือ โดย
การตีปลาเหยื่อที่ผิวน้ำ� พอโลมาเข้ามาใกล้ก็ชูปลาเหยื่อขึ้นเหนือน้ำ�
โลมาก็กระโดดงับกลางอากาศ นั่นคือเสี้ยววินาทีที่คนจ่ายเพิ่ม 10
และ 20 เรียลต้องการ
เสร็จจากดูโลมาสีชมพู เรือนำ�เที่ยวพาไปยังหมู่บ้านชาวป่าแอ
มะซอน ก่อนลงจากเรือผมได้ยินไกด์ประจำ�เรือพูดเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า โปรดอย่าจ่ายเงินให้กับผู้ครอบครองสัตว์ป่าเพื่อถ่ายรูปกับสัตว์ป่า
เหล่านั้น โดยเฉพาะตัวสลอธ สัตว์จอมขี้เซาและเชื่องช้า เพราะจะ
ทำ�ให้พวกมันสูญเสียสัญชาตญาณ และเป็นการส่งเสริม
ทางอ้อมให้คนล่าสัตว์มาทำ�มาหากิน แต่พอลงจากเรือไปก็
ไม่ค่อยมีใครนำ�พา จ่ายเงินอุ้มสัตว์และถ่ายรูปลงโซเชียลมี
เดียกันสนุกสนาน
ไฮไลต์ของการเยือนหมู่บ้านชาวป่าแอมะซอนนี้คือ
การชมการแสดงระบำ�ชาวไพรในเรือนที่มีแต่หลังคา เวที
คือลานดินกว้างขวาง ผู้ชมนั่งม้านั่งล้อมรอบ
ก่อนการแสดงมีชาวแอมะซอนจำ�นวนหนึ่งในชุด
แต่ ง กายของชนพื้ น เมื อ ง นำ � สี พ ร้ อ มพู่ กั น มาเขี ย นหน้ า
เขียนตาให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
โดยศิลปินของผมเป็นเด็กชายวัยประมาณ 6-8 ขวบ พอจะ
ให้ทิป หนูน้อยก็หายตัวไปเรียบร้อย
การแสดงเริ่มด้วยหัวหน้าเผ่าออกมาป่าวประกาศ
อะไรบางอย่ า ง แล้ ว กลุ่ ม ผู้ ช ายก็ อ อกมาเล่ น ดนตรี ด้ ว ย
เครื่องเป่ายาวอันละเป็นเมตร จากนั้นเสียงกลองดังขึ้น
แล้ ว ผู้ ช ายนั ก เป่ า ทั้ ง หลายกั บ กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ในชุ ด ชาวเผ่ า
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เปลือยท่อนบนก็ออกมาระบำ�ไปรอบๆ เคียงคู่ ไปเป็นวงกลม ความ
จริงแล้วเป็นการเดินเร็วๆ มากกว่าจะเรียกว่าเต้นรำ� พวกผู้หญิงนั้น
นอกจากเดินแล้วก็ยังกระเตงลูกเล็กไว้ที่เอวอีกด้วย
หนุ่มชาวบราซิลที่มาในทริปเดียวกัน เคยบวชเป็นพระยิวใน
สหรัฐอเมริกา มากระซิบข้างหูผมว่าถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรก็ถามเขาได้
ยินดีอธิบายทุกอย่าง สนทนากันต่อมาจึงสัมผัสได้ว่าอดีตนักบวชผู้นี้มี
จิตใจงดงาม ชอบช่วยเหลือคน
ผมถามว่านักแสดงนี่เป็นชนพื้นเมืองแอมะซอนจริงไหม เขา
ตอบว่าชาวแอมะซอนจริงๆ อยู่อาศัยลึกเข้าไปในป่า ที่เห็นอยู่นี่เป็นชน
พื้นเมืองที่อยู่ข้างนอก และดำ�รงชีพอยู่ด้วยการแสดง บ้านเรือนของ
พวกเขาที่เราเห็นก็ปลูกขึ้นใหม่เพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม
การแสดงมาถึงช่วงท้าย ชนพื้นเมืองที่เดินวนเป็นวงกลมต่าง
เดินเข้าไปหาและดึงมือนักท่องเที่ยวให้ออกไปเดินด้วย โดยการคล้อง
แขนกันไปรอบๆ สำ�หรับผู้หญิงก็เป็นแขนข้างที่ ไม่ได้อุ้มลูก ผมก็เป็น
หนึ่งในผู้ที่ถูกคล้องแขน
กลับขึ้นเรืออีกครั้ง คนขับมุ่งหน้าร้านอาหารริมน้ำ� อาหารถูกจัด
ไว้แบบบุฟเฟต์ มีลูกทัวร์จากเรืออีกลำ�กำ�ลังกินมื้อเที่ยงอยู่ ปลาแอมะ
ซอนย่างและทอดกรอบได้รับความนิยมเป็นพิเศษ พวกเครื่องดื่มนั้น
ต้องซื้อต่างหาก ยกเว้นกาแฟร้อนในถังที่ชงสำ�เร็จไว้แล้ว
มือ้ อาหารจบลง ไกด์บอกให้เดินชมร้านขายของทีร่ ะลึก แต่สว่ น
มากลูกทัวร์จะเดินเลยร้านขายของที่ระลึกไปยังสะพานทางเดินยาว
ประมาณ 500 เมตร สะพานนี้ ไปสุดทีศ่ าลากลางน้�ำ สำ�หรับชมบัวแอมะ

ซอน ระหว่างทางมีสตั ว์ปา่ ให้ชมประปราย ทีเ่ ป็นพระเอกคือลิงจิว๋ ซึง่ ผม
ไม่รวู้ า่ เป็นลิงอะไร แต่ผกู มิตรอย่างว่องไวกับคนทีม่ ขี องกินอยู่ในมือ
สถานที่ต่างๆ ที่ ไกด์ทัวร์พาไปนั้นล้วนอยู่ใน “รี โอเนโกร” หนึ่ง
ในสาขาใหญ่ของแม่น้ำ�แอมะซอน และเป็นสาขาที่ ไหลผ่านเมืองมา
เนาส์ จุดหมายต่อไปคือจุดบรรจบของแม่น้ำ�เนโกรและแม่น้ำ�โซลิ
โมยส์ ซึ่งแม่น้ำ�โซลิโมยส์ก็คือแม่น้ำ�แอมะซอนส่วนบนที่ ไหลมาไกล
ตั้งแต่เปรู แต่ชาวบราซิลเรียกว่า “รี โอโซลิโมยส์” พอบรรจบกันแล้ว
ถึงเรียก “รี โออามะโซนัส”
จุดบรรจบ หรือ Encontro das Águas นี้กินระยะทางถึง
ประมาณ 9 กิโลเมตร นั่นคือไม่ไหลรวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ไหลเคียง
กันไป แม่น้ำ�เนโกรมีสีดำ�และโซลิโมยส์ ให้สีน้ำ�ตาล ไกด์อนุญาตให้ออก
ไปถ่ายรูปตรงหัวเรือได้ทีละคน แต่จากมุมมองตรงหัวเรือกลับเห็นสีตัด
กันของแม่น้ำ�ไม่ค่อยชัดเท่ากับมองจากด้านข้างของเรือ
จาก Encontro das Águas คนขับเรือพาไปที่กลุ่มของแพแห่ง
หนึ่ง มีเรือนคล้ายพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงรูปจำ�ลองปลาอะราไพมา ภาพ
และข้อมูล ในกระชังมีปลาจริงว่ายอยู่ นอกจากนี้ยังมีกระชังสำ�หรับ
ตกปลาแยกออกไป แต่คงไม่ใช่ปลาอะราไพมา เพราะปลาอะราไพมา
นี้ถูกเรียกขานว่า “ไอ้ช่อนยักษ์แห่งแอมะซอน” ที่สามารถกินลิงและ
หมาได้ มีขนาดความยาวเฉลี่ย 2-3 เมตร ที่วัดได้สูงสุดยาวถึง 4.5
เมตร
และนี่คือจุดสุดท้ายของการทัวร์แอมะซอนใกล้เขตเมืองมาเนาส์
รัฐอามะโซนัส สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล.

HAPPY BIRTHDAY, ASEAN (ปรบมือเป็นพิธี)
ภาพ

เพราะการเป็นเจ้าภาพ นั่นหมายความว่า จะมีอำ�นาจตัดสินเรื่อง
วาระการประชุม มีอำ�นาจในการวางทิศทางของกลุ่มในระดับไม่น้อย
และมีพลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN
ประเทศไหนที่ ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย และเอนไปทางประเทศ
มหาอำ�นาจมากกว่าประเทศอื่นๆ นั้น ก็จะทำ�ให้ทั้ง ASEAN เอนไปทาง
นั้น ส่วนประเทศใดที่ให้ความสำ�คัญกับภูมิภาค ASEAN จะมีนโยบายขับ
เคลื่อนเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ให้กับทุกประเทศ
ทาง ASEC ได้แต่รับคำ�สั่งจากประเทศผู้เป็นเจ้าภาพ ซึ่ง
กรณีของรัฐบาลปัจจุบัน 8 ปีครั้ง) ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง
กระทรวงหลักที่ทำ�งานคู่กับ ASEC และ ASEAN คือกระทรวงการต่าง
และความสม่ำ�เสมอ เพราะส่วนใหญ่ขั้วใครขึ้นก็จะเปลี่ยนนโยบาย และ ประเทศ
เปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศเช่น สิงคโปร์
สมมติฐานว่า บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีบอร์ด 10 คนที่มีอำ�นาจเท่า
กัมพูชา หรือประเทศอื่นๆ ที่มีผู้นำ�ยั่งยืน และมีเสถียรภาพเรื่องนโยบาย เทียมกัน และทั้ง 10 คนผลัดกันเป็น CEO คนละหนึ่งปีปฏิทิน และ
ไม่มีเรื่องการเปลี่ยนขั้ว เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเป็น CEO มีทีมงานของตัวเอง มีอำ�นาจวางทิศทาง หรือขับเคลื่อน
การบริหารประเทศ
นโยบายที่ตัวเองสนใจ ทางบริษัทนั้นๆ จะมีเสถียรภาพไหมครับ? บริษัท
ถ้าพวกเรายอมรับปัญหาตรงนี้จริงๆ และเห็นด้วยว่าการบริหาร
นั้นๆ จะมีนโยบายต่อเนื่องได้อย่างไร? นโยบายที่ CEO เมื่อสองปีที่แล้ว
จะต้องมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงถึงจะเดินหน้าได้ ความเป็น
ผลักดันจะมีใครสานต่อไหม? หรือจะปล่อยให้นโยบายนั้นลอยตามเมฆใน
ASEAN ยิ่งแย่กว่ากรณีของประเทศไทยครับ
อากาศ? ถ้าโชคดีอาจมีคนสานต่อ แต่จะสานต่อในเจตนารมณ์เดิม หรือ
สิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจคือ ASEC ไม่ได้มีอำ�นาจหรือหน้าที่ออก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความชอบของ CEO คนปัจจุบัน?
นโยบายหรือบริหารอะไรในภูมิภาค ASEAN ทาง ASEC ทำ�หน้าที่เป็น
นี่ละครับคือ ASEAN และนี่ละครับคือปัญหาของ ASEAN ที่แท้
ศูนย์กลาง ศูนย์ประสานงาน และสำ�นักเลขาธิการของสมาชิก ASEAN
จริง และทาง ASEC ต้องรับมือ เปลี่ยนทิศทางทุกปี
ทั้งหมดครับ อย่างที่พวกเราทราบกัน สมาชิก ASEAN ทุกประเทศจะ
แต่ไม่ใช่ว่า ASEC จะสามารถลอยนวลได้ ถ้า ASEC อยากผลัก
ผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกปีปฏิทิน ดังนั้น “วิญญาณ” และ “บุคลิก” ของ
ดันอะไร ก็สามารถทำ�ได้ระดับหนึ่ง แต่อย่างที่บอกครับ กระทรวงการ
ASEAN จะเป็นไปตาม “วิญญาณ” และ “บุคลิก” ของประเทศที่เป็นเจ้า ต่างประเทศของผู้เป็นเจ้าภาพต้องเห็นด้วยกับเขาก่อน มันเลยทำ�ให้

ASEC เป็นองค์กรนั่งรับคำ�สั่งจากผู้มีอำ�นาจ มากกว่าเป็นองค์กรที่มี
จุดยืนและนโยบายของตัวเอง
ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้าย ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
และไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศของสมาชิก แต่ทั้ง ASEAN
และ ASEC ทำ�ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นองค์กรและเป็น
ประชาคมที่สามารถทำ�ประโยชน์ ได้เยอะ…ถ้าจะทำ�
แต่ผมบอกเลยว่า อย่าว่าแต่พวกเราที่ ไม่ได้อยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย ที่แทบไม่รู้ว่ามีการฉลองครบรอบ ASEAN พวกเรายังอ้าง
ได้ว่าเราอยู่ห่างไกล ASEC และอยู่คนละเมืองกับ ASEC เลยไม่รู้ว่า
เขาฉลองอย่างไร แฟนคอลัมน์ทราบไหมว่า คน Jakarta เอง มีน้อย
คนจะสนใจเรื่องนี้เหมือนกัน คน Jakarta ไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจหรือ
ลึกซึ้งอะไรที่ ASEC ตั้งอยู่ในเมืองเขา ดังนั้นจะเป็นประสาอะไรที่
คนกรุงเทพฯ พนมเปญ เวียนจันทน์ สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ใน
ASEAN จะสนใจหรือใส่ใจ
ปัญหาหลักๆ ของ ASEAN คือสำ�หรับหน่วยงานรัฐ คณะทูต
และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ทำ�งานกับ ASEAN โดยตรงจะเห็น
ความสำ�คัญ แต่นอกจากแวดวงเหล่านี้ ยิ่งเฉพาะประชาชนทั่วไป มัน
ไม่มีความสัมพันธ์กัน และมีช่องว่างที่กว้าง มันเป็นปัญหางูกินหาง
ตัวเอง คือ ASEAN/ASEC ไม่พยายามสัมผัสและยื่นมือถึงประชาชน
ส่วนประชาชนเองเมินเฉยกับเรื่องของ ASEAN/ASEC
เลยเป็นการฉลองครบรอบ 55 ปีของประชาคมที่คนไม่ค่อย
สนใจ
เรื่อง ASEAN และเรื่องภายในของ ASEC เอาเป็นว่าเป็น
เรื่องที่ผมจะเล่าเป็นระยะๆ ครับ.
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ต่างประเทศ 5

เส้นประ 9 เส้น VS ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก
ก

www.chanchaivision.com

ารเยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi)
ประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่
ผ่านมานำ�สู่การซ้อมรบรอบไต้หวัน ประเด็นนโยบาย
จีนเดียว (One-China principle) เป็นที่สนใจอีกครั้ง
กระแสข่าวการระดมกำ�ลังของสหรัฐ การซ้อมรบของกองเรือ
ที่ 7 ประจำ�มหาสมุทรแปซิฟิก การประกาศซ้อมรบเพิ่มเติมของจีน
กำ�ลังย้ายกรอบจากเรื่องไต้หวันสู่ทะเลจีนใต้ การอ้างความเป็นเจ้าของ
ผ่าน “เส้นประ 9 เส้น” ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐที่ขวาง
การอ้างความเป็นเจ้าของจากจีน เป็นการเผชิญหน้าระหว่าง
2 มหาอำ�นาจโดยตรง
อะไรคือ “เส้นประ 9 เส้น”:
จุดเริ่มต้นของเส้นประ 9 เส้น (nine-dash line) เริ่มปรากฏ
บนแผนที่จีนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1922 ในสมัยนั้นเป็นเส้นทึบ ปี 1936
ปรากฏบนแผนที่ของประเทศสาธารณรัฐจีน (Republic of China ไต้หวัน) แสดงอาณาเขตทางทะเลที่สาธารณรัฐจีนอ้างความเป็น
เจ้าของ และอีกครั้งเมื่อปี 1948 ปรากฏเป็น “เส้นประ 11 เส้น” ตาม
แผนที่ของสาธารณรัฐจีน
ประเด็นสำ�คัญที่ต้องยึดให้มั่นคือ รัฐบาลพรรคชาตินิยมหรือก๊ก
มินตั๋ง (Kuomintang: KMT) ที่สหรัฐให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดทำ�แผนที่
จีนที่มีเส้นประ 9 เส้น
ดังนั้น ทุกครั้งที่พูดว่าจีนอ้างความเป็นเจ้าของต้องพูดต่อว่า
รัฐบาลจีนคณะชาติ (ไต้หวันปัจจุบัน) ประกาศความเป็นเจ้าของ
ตั้งแต่ ค.ศ.1922 แล้ว ในตอนนั้นสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่เกิด
(ประเทศจีนปัจจุบันสถาปนาเมื่อตุลาคม 1949)
รัฐบาลจีนเป็นผู้มารับช่วงต่อ
มุมมองต่อต้าน “เส้นประ 9 เส้น”
ประการแรก พื้นที่ทับซ้อนหลายประเทศ
เส้นประ 9 เส้นกินอาณาเขตราว 90% ของทะเลจีนใต้ ทับซ้อน
น่านน้ำ� เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ของ
หลายประเทศ ประเทศคู่ขัดแย้งมักไม่ยอมรับเส้นประ 9 เส้น เช่น
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ประกาศไม่ยอมรับ เกิดข้อพิพาทเรื่อยมา
จีนระวังไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายแต่ขึ้นกับว่าใครขึ้นมาเป็น
รัฐบาลด้วย เช่น สมัยรัฐบาลเบนิกโน อากี โนที่ 3 (Benigno Aquino 3)
ดำ�เนินนโยบายใกล้ชิดสหรัฐ ขัดแย้งจีนอย่างรุนแรง เปรียบรัฐบาล
จีนเป็นฮิตเลอร์ ก่อนที่สถานการณ์ดีขึ้นในรัฐบาลโรดริโก ดูเตร์เต
(Rodrigo Duterte)
ความตึงเครียดจึงพร้อมจะปะทุได้อีก ขึ้นกับว่าต้องการทำ�ให้
เป็นประเด็นหรือไม่ ต้องการทำ�ให้ร้อนแรงเพียงใด
ประการที่ 2 ภัยคุกคามจากจีน
มกราคม 2019 โอริตะ คูนิโอะ (Orita Kunio) อดีตผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศญี่ปุ่น ฝ่ายสนับสนุนทางอากาศ (Air Support Commander)
อาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นว่าจีนกำ�ลังเป็น

ภาพ: เส้นประ 9 เส้น (nine-dash-line)
เครดิตภาพ: https://twitter.com/LucasADWebber/status/1165119148634103809/photo/1

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกคือยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่รัฐบาลสหรัฐใช้ขวาง
เส้นประ 9 เส้นของจีน เป็นการเผชิญหน้าระหว่าง 2 มหาอำ�นาจโดย
ตรงและกำ�ลังทวีความรุนแรง
ภัยคุกคามร้ายแรง เพราะมียุทธศาสตร์แผ่ขยายอำ�นาจ ต้องการเป็น
เจ้าในภูมิภาคเพียงผู้เดียว คาดว่าจีนจะผนวกไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศช่วงปี 2020-2025
ปีที่แล้ว (2021) พลเรือเอกฟิล เดวิดสัน (Phil Davidson) ผู้
บัญชาการ IndoPacific Command กล่าวต่อวุฒิสภาสหรัฐว่าไม่เกิน
ปี 2027 จีนจะโจมตีไต้หวัน
คูนิโอะอธิบายว่าหลังจากยึดไต้หวัน จีนจะเข้าควบคุม
ทะเลจีนใต้ ให้ ได้ภายในปี 2040 ถ้าจีนสามารถสกัดสหรัฐออกจาก
ทะเลจีนใต้ ควบคุมเส้นทางเดินเรือ จะสามารถตัดเส้นทางลำ�เลียง
อาหาร พลังงาน ที่ญี่ปุ่นต้องการ
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นขณะนั้นกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“น้�ำ มัน ก๊าซธรรมชาติ และอาหารจากต่างชาติเป็นประโยชน์สำ�คัญยิ่ง
ของญี่ปุ่น ส่งผลต่อความปลอดภัยและการดำ�รงอยู่ของญี่ปุ่นอย่างร้าย
แรงถ้าถูกตัดขาด”

การสร้างเกาะเทียม การตั้งฐานทัพ สนามบิน ท่าเรือบนเกาะ
ต่างๆ ทำ�ให้จีนเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อเทียบกับกองเรือของสหรัฐกับพวก
แนวคิดการบุกยึดไต้หวันกับการแสดงความเป็นเจ้าของ
ทะเลจีนใต้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันโดยตรง รัฐบาลจีนชี้ว่า ‘ของจีนคือ
ของจีน’
ประการที่ 3 รัฐบาลไบเดนเดินหน้าชน
พฤษภาคม 2022 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศจัดตั้ง
กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework:
IPEF) เพื่อต้านอิทธิพลเศรษฐกิจจีนในภูมิภาคนี้ กล่าวว่า “อนาคตทาง
เศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 จะถูกเขียนโดยภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก”
และ “เรากำ�ลังเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่” ในเบื้องต้นประเทศที่เข้าร่วม
ได้แก่ สหรัฐ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ อินเดีย และ 7
ชาติอาเซียนคือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และเวียดนาม รวมทั้งหมด 13 ประเทศ

การจัดตั้ง IPEF เป็นแผนรูปธรรมว่ารัฐบาลสหรัฐกำ�ลังสร้าง
กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกที่ตนเป็นผู้นำ� เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่อิง
การเมืองระหว่างประเทศ สหรัฐจะเน้นลงทุนค้าขายกับพวกเดียวกัน
เท่านั้น (สวนทางหลักการค้าเสรี)
ในกรอบที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐกับพวกกำ�ลังพูดเป็น
นัยว่าโลกต้องตัดสินเลือกระหว่างการเป็นพันธมิตรขั้วสหรัฐหรือจีน
การต่อต้านจีนคือต่อต้านยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่หรือความ
ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) พิทักษ์เสรีภาพ
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
บรรทัดสุดท้ายจะพยายามชี้ว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างฝ่าย
ประชาธิปไตยกับอำ�นาจนิยม โลกกำ�ลังแบ่งขั้วเป็น 2 ฝ่าย
วิเคราะห์องค์รวมและสรุป:
ประการแรก จีนผิดกฎหมายแต่สหรัฐไม่ยอมรับกฎหมาย
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations
Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) ฉบับปี 1982 ให้
สิทธิ์ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลสามารถขยายเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ (EEZ)
ออกได้อีก 200 ไมล์ทะเล ประเทศส่วนใหญ่เป็นภาคีหรือลงนามรับ
กฎหมายดังกล่าว (157 ประเทศ) รวมทั้งจีน แต่ สหรัฐไม่ยอมรับ
UNCLOS เนื่องจากเห็นว่าเป็นการจำ�กัดสิทธิ์ของตนและทำ�ให้องค์กร
ระหว่างประเทศสามารถควบคุม ขัดขวางผลประโยชน์สหรัฐ
เส้นประ 9 เส้นไม่เข้ากับ UNCLOS แต่เป็นเรื่องตลกหาก
รัฐบาลสหรัฐเล่นงานจีนโดยอ้างกฎหมายนี้เพราะตัวเองไม่ยอมรับ
กฎหมายดังกล่าว รัฐบาลสหรัฐพูดเสมอว่าต้องการสร้างระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ แต่พฤติกรรมที่ผ่านมาน่า
สงสัยว่าหมายถึงอย่างไรกันแน่
ประการที่ 2 ผู้ควบคุมทะเลจีนใต้คือผู้เป็นเจ้าในภูมิภาค
เป็นที่รับรู้กันว่าผู้ควบคุมทะเลจีนใต้คือผู้เป็นเจ้าในภูมิภาค
การที่จีนอ้างความเป็นเจ้าของมีผลควบคุมทะเลจีนใต้ แม้ยังยินดี ให้
เรือกับเครื่องบินทุกประเทศแล่นผ่านตามกฎกติกาที่จีนกำ�หนด แต่
หมายความว่าจีนอาจกีดกันหรือปฏิเสธเรือบางประเทศที่เป็นปรปักษ์
อย่างญี่ปุ่น สหรัฐ ฯลฯ
ถ้าจีนทำ�เช่นนี้ ได้จริง เป็นไปได้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคจะหัน
เข้าหาจีนมากขึ้นเพราะจำ�ต้องใช้เส้นทางเหล่านั้น (เหตุผลทางเศรษฐกิจ)
และยอมรับความเป็นเจ้าของจีนในย่านนี้ (เหตุผลทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ) ในอีกด้านจะหมายถึงสหรัฐกับญี่ปุ่นสูญเสียพันธมิตรย่านนี้
หลายประเทศจะตีตัวออกห่าง นี่คือประเด็นที่ฝ่ายสหรัฐกังวล
ประการที่ 3 การประลองกำ�ลังระหว่างจีนกับขั้วสหรัฐ
ทุกวันนี้มีการหยั่งเชิง ประลองกำ�ลังระหว่างกองทัพจีนกับ
ขั้วสหรัฐอยู่แล้ว วันใดที่สหรัฐถอนตัวออกจากพื้นที่เท่ากับยอมแพ้
หรือยอมให้จีนเป็นเจ้าในภูมิภาค เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าจีนเป็น
มหาอำ�นาจเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาค และหมายความว่าสหรัฐสูญเสีย
การเป็นเจ้าผู้ครองโลก
การเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐต่อความเป็นเจ้าของ
ทะเลจีนใต้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ สามารถอธิบายว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงนี้เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากอดีต เมื่อกองทัพจีนเข้มแข็ง
ขึ้น มีความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น จึงแสดงความเป็นเจ้าของมาก
ขึ้น ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกคือยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่รัฐบาลสหรัฐใช้
เพื่อขวางจีน เส้นประ 9 เส้นที่ ไม่สอดคล้องกฎหมายระหว่างประเทศ
หลายชาติไม่ยอมรับ ทำ�ให้ปมขัดแย้งคงอยู่และน่าจะเป็นเช่นนี้อีกนาน
เป็นอีกเวทีความขัดแย้งสำ�คัญระหว่างมหาอำ�นาจที่สัมพันธ์กับประเทศ
รอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม.
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แพะช่วย • ฝูงแพะกินหญ้าแห้งบนเนินเขาเพื่อช่วยป้องกันการเกิด
ไฟป่าที่เมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อ 9 ส.ค. (Getty Images)
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คลายร้อน • เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ฉีดน้ำ�
คลายร้อนให้กับช้างเอเชียวัย 21 ปี ที่เมือง
เชสตอร์ อังกฤษ ในช่วงที่คลื่นความร้อน
ปกคลุมประเทศ เมื่อ 11 ส.ค.
(Getty Images)

รับเกียรติ • ไดแอน คีตัน นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ ได้รับเกียรติ
ประทับฝ่ามือและรอยเท้าที่หน้าโรงภาพยนตร์ทีซีแอล ไชนีส เธียเตอร์ ที่เขต
ฮอลลีวูด นครลอสแอนเจลิส เมื่อ 11 ส.ค. (Getty Images)

จ้องตา • เด็กหญิงเล่นกับสุนัขพันธุ์บีเกิลระหว่างรอพ่อแม่กรอก
เอกสารเพื่อขอรับเลี้ยงสุนัขตัวนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ ในเมืองแฟร์
แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย เมื่อ 9 ส.ค. บีเกลตัวนี้เป็น 1 ในบีเกิล 4,000
ตัวที่ช่วยจากศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขเพื่อส่งห้องทดลองที่ โดนฟ้องจน
ต้องปิดตัวลง (Getty Images)
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ดรากอนบอล •
เซเน โรบินสัน
(ซ้าย) และ
อเล็กส์ ลี นัก
พากย์แอนิเมชัน
ร่วมงานฉาย
รอบปฐมทัศน์
“Dragon Ball
Super: SUPER
HERO” ที่อคาเด
มี มิวเซียม ออฟ
โมชั่นพิกเจอร์
นครลอสแอนเจ
ลิส เมื่อ 10 ส.ค.
(Getty Images)
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ตีลังกา • ไรอัน เฮนเดอร์สัน จากไอร์แลนด์ เข้าแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์ ในรายการยูโรเปียนส์ แชมเปียนส์ชิพส์
มิวนิก 2022 ที่นครมิวนิก เยอรมนี เมื่อ 11 ส.ค. (Getty Images)

21

0

6 ไอที

1

ใ

โซนี่ ไทยเปิดตัวมีเดียรีซีฟเวอร์ 2 รุ่นใหม่ล่าสุด

บริษัท โซนี่ ไทย จำ�กัด เปิดตัวเครื่องรับสัญญาณมีเดียรีซีฟเวอร์ ในรถ
ยนต์ 2 รุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ XAV-AX6000 และ XAV-AX4000 โดยมีเดียรีซีฟ
เวอร์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมจอแสดงผลขนาด 6.95 นิ้ว ทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ
สมาร์ทโฟนแบบไร้สายที่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับการควบคุมเสียงสำ�หรับการนำ�
ทางและการเล่นเพลงบนท้องถนน รวมถึงการปรับแต่งเสียงที่ ได้รับการพัฒนา

ขึ้นมาใหม่และการออกแบบอินเตอร์เฟซที่สะอาดตา จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัย
และสามารถโฟกัสไปที่ท้องถนนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์ความ
บันเทิงและความสะดวกสบายในขณะขับขี่บนท้องถนนได้อย่างเต็มรูปแบบและ
ปลอดภัย
สำ�หรับคุณสมบัติพิเศษของ XAV-AX6000 และ XAV-AX4000 เช่น การ
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
จากสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ พร้อมด้วยเสาอากาศ GPS ที่ให้มา จะช่วยให้ผู้ขับขี่
สามารถใช้การควบคุมด้วยเสียงเพื่อนำ�ทางหรือสื่อสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
สามารถเล่นเพลงบนท้องถนนได้แม้ว่าอุปกรณ์จะอยู่ในกระเป๋าเสื้อก็ตาม
ทั้งนี้ สำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ทุกรุ่น พร้อมวางจำ�หน่าย
ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดย XAV-AX6000 ราคา 22,990
บาท และ XAV-AX4000 ราคา 19,990 บาท

ซัมซุงเผยโฉมสมาร์ทโฟนจอพับได้สุดล้ำ�

ซัมซุง เปิดตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้สุดล้ำ� Galaxy Z Flip4 และ
Galaxy Z Fold4 มาในรูปลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามชอบ รวมถึงมอบ
ประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ตามความต้องการของผู้ ใช้ ได้ พร้อมกับยกระดับ
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น Galaxy Z ในเจเนอเรชั่นที่ 4 จะเดินหน้าฉีกกฎเกณฑ์
เดิมๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้สมาร์ทโฟนแบบใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

และทำ�ให้ผู้ ใช้ ใช้ชีวิตในทุกๆ วันได้สนุกยิ่งขึ้น
Galaxy Z Flip4 Fashion Smartphone สุดชิก พกพาสะดวก ที่สุดของ
ไอเทมเพื่อการบ่งบอกตัวตน มาพร้อม Flex Camera โดย Galaxy Z Flip4
เป็นที่สุดของไอเทมเพื่อการบ่งบอกตัวตน ดีไซน์ฝาพับแบบ Clamshell เล็ก
กะทัดรัด ให้ประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวในแบบที่หาไม่ได้จากสมาร์ทโฟน
อื่นๆ ให้ผู้ ใช้บันทึกวิดี โอหรือถ่ายภาพเซลฟีกลุ่มได้ ในหลากหลายมุมมองโดยไม่
ต้องถือเครื่อง เพียงพับตัวเครื่องให้เป็นมุมเพื่อเปิดการใช้งาน FlexCam โดย
ซัมซุงได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Meta ทำ�ให้ FlexCam ได้รับการปรับตั้งให้ ใช้
งานได้อย่างดีเยี่ยมกับแพลตฟอร์มโซเชียลยอดฮิต Galaxy Z Flip4, Z Fold4
และ Buds2 Pro เริ่มเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน
65 และจะวางจำ�หน่ายตั้งแต่ 2 กันยายน 65 เป็นต้นไป โดย Galaxy Z Flip4
ราคา 35,900 บาท (128 GB) และราคา 38,900 (256 GB), Galaxy Z Flip4
Bespoke Edition ราคา 39,900 (256 GB), Galaxy Z Fold4 ราคา 59,900
(256 GB) และราคา 65,900 (512 GB) และ Galaxy Buds2 Pro ในราคา
3,990 บาท.

‘ตลาดไท’ เปิดโซลูชันการค้าใหม่
รุกแพลตฟอร์มออนไลน์

นช่วงทีผ่ า่ นมา “ตลาดไท” ผูน้ �ำ ตลาดค้าส่งสินค้า
เกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้ท�ำ การ
เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Talaadthai Online (ตลาด
ไทออนไลน์)” ชู 3 กลยุทธ์เด่น สดกว่า ครบ
กว่า คุ้มกว่า มุ่งยกระดับคู่ค้าสู่ช่องทางการจำ�หน่ายบน
แพลตฟอร์ม e-commerce เปิดตลาดออนไลน์เพิ่มฐาน
ลูกค้า B2B แบบ semi wholesale และขยายไปยังกลุ่ม
B2C โดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแบบกลุ่ม (Group
buying) ซื้อยกลัง ซื้อในปริมาณมาก และมองหาความ
คุ้มค่า ตลาดไทออนไลน์จึงอยากจะชูศักยภาพของคู่ค้า
ที่มากประสบการณ์ที่ท�ำ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความรู้จริง
เรื่องสินค้า ความสดใหม่ และราคาที่ ได้เปรียบ โดยยัง
จะมี โปรโมชั่นหนุนการตลาด ตั้งเป้าโกยยอดขายรับช่วง
เทศกาลสารทจีน คาดการณ์ว่ายอดขายสิ้นปี 66 พุ่ง
ทะยาน 180 ล้านบาท
นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการตลาดไท
เปิดเผยถึงที่มาของแอปพลิเคชัน “Talaadthai Online
(ตลาดไทออนไลน์)” ว่า “จากการที่ตลาดไทเป็นตลาด
กลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ทั้งในกลุ่มผักสด ผลไม้ ไทยและต่างประเทศ เนื้อสัตว์
ฯลฯ และมีผู้ค้าที่มากด้วยประสบการณ์ ในการคัดสรร
สินค้าดีมีคุณภาพ ประกอบกับการมองเห็นโอกาส
ทางการตลาดของกลุ่มผู้ซื้อ segment ใหม่ ที่เป็น group
buying + smart choice รวมถึงกลุ่มค้าส่งเจ้าของธุรกิจ
ร้านอาหารขนาดเล็ก และแม่บ้านกลุ่มลูกค้าปลีก ที่
มองหาสินค้า
คุณภาพ ใน
ราคาคุ้มค่า
จึงมานำ�สู่
การพัฒนา
แอปพลิเคชัน
“Talaadthai
Online (ตลาด
ไทออนไลน์)”
โซลูชันการค้า
ออนไลน์ที่ตอบ
โจทย์ความ
ต้องการของผู้
บริโภค และ
ช่วยเหลือคู่
ค้า ในการช่วย
กระจายสินค้าสู่ช่องทางการใหม่ๆ
ตลาดไทได้เปิดประตูค้าส่งสู่ค้าปลีกออนไลน์ โดย
ขจัดความกังวลของผู้ค้า โดยอำ�นวยความสะดวกให้กับ
ผู้ค้า ทางผู้ค้าเพียงแพ็กสินค้าตามคำ�สั่งซื้อเท่านั้น เรามี
ทีมคอยสนับสนุนการทำ�งานหน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายภาพสินค้า การจัดการหน้าร้านบนแอปพลิเคชัน รับ
ของจากร้านค้า และจัดส่งถึงลูกค้า ในขณะเดียวกันเรา
ยังช่วยทำ�การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบครบวงจร อาทิ
Facebook, Tiktok, Instagram, LINE Official Account
เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีการจัดโปร
โมชั่นสุดพิเศษ
ฉลองการเปิด
ตัวด้วยของขวัญ
สมนาคุณต่างๆ
อีกมากมายที่
เตรียมไว้ต้อนรับ
ผู้ ใช้บริการ
ในด้าน
customer insight
พบว่ากลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มครอบครัว
ใหญ่ และกลุ่ม
พนักงานออฟฟิศ
ที่ชอบช็อปปิ้ง
อยากได้ของดีราคาคุ้มค่า “smart buy” ซื้อแล้วนำ�ไป
แบ่งกัน ซึ่งเป็นการค้าขายแบบ B2C (Business-toConsumer) ที่ตลาดไทยังไม่เคยเข้าถึงมาก่อน แต่ด้วย
สถานที่ตั้งของตลาดอาจไกลจากที่อยู่อาศัย หรือสถาน
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โชคชัย คลศรีชัย
ประกอบการของผู้ซื้อ แอปพลิเคชัน “Talaadthai Online
(ตลาดไทออนไลน์)” จึงเข้ามามีบทบาทในการขยับขยาย
ธุรกิจสู่กลุ่มผู้ซื้อส่วนนี้ให้เข้ามาเป็นลูกค้าประจำ�ของ
ตลาดไทได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการคาดการณ์
ถึงยอดการดาวน์ โหลดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
ที่ 50,000 ยูสเซอร์
และตั้งเป้ารายได้อยู่
ที่ประมาณ 180 ล้าน
บาท ภายใน 1 ปี
สำ�หรับจุดแข็ง
ของแอปพลิเคชัน
“Talaadthai Online
(ตลาดไทออนไลน์)”
คือ ความเป็นตลาด
ค้าส่ง ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่ง
คุ้มค่า จึงมีความได้
เปรียบด้านราคา รวม
ถึงยังเป็นจุดศูนย์
รวมวัตถุดิบคุณภาพ
ที่ดีที่สุดในกลุ่มผัก
และผลไม้สด ที่
ส่งตรงจากหน้าร้านของคู่ค้า เพราะเรามีกระบวนการ
จัดการ และการจัดเก็บสินค้า (ระบบ supply chain) ที่
สั้นกว่าผู้ ให้บริการรายอื่น และเราบริการการจัดส่งแบบ
next day delivery ทำ�ให้ผัก ผลไม้ที่ลูกค้าได้รับนั้นสด
ใหม่อย่างแน่นอน นอกจากนั้นผู้ซื้อผู้ขายสามารถสนทนา
โต้ตอบข้อซักถามผ่านฟังก์ชัน “Chat” และในอนาคตเรา
มีแผนการพัฒนาฟีเจอร์ ใหม่ๆ อีกมากมาย อาทิ การขาย
แบบไลฟ์สตรีมผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ซื้อและผู้
ขายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มอบประสบการณ์การซื้อ
ขายออนไลน์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนซื้อของคุณภาพจาก
ตลาดสดจริงอย่าง
แน่นอน
สามารถ
ดาวน์ โหลด
แอปพลิเคชัน
“Talaadthai
Online (ตลาด
ไทออนไลน์)”
ได้ตั้งแต่วัน
ที่ 8 สิงหาคม
2656 นี้เป็นต้น
ไป ผ่าน 2 ระบบ
ปฏิบัติการ ได้แก่
ระบบ Android
ดาวน์ โหลดได้ที่
Play Store และ
ระบบ IOS ดาวน์ โหลดได้ที่ App Store และติดตาม
ข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : ตลาดไทออนไลน์
- TalaadThai Online (https://www.facebook.com/
TalaadThaiOnline) หรือ Add line: @talaadthai-online

เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัว Tencent Cloud EdgeOne

• เอ็นที เปิดตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรก
หลังควบรวมกว่าปีครึ่ง เตรียมปรับทัพระยะเปลี่ยนผ่าน
ภายในสิงหาคมนี้ พร้อมปักหมุดเป็นองค์กรหลักหนุน
หน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลครบวงจร โดย
พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอ็นที แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโอกาสรับตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกของเอ็นทีว่ามีความ
ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้สามารถนำ�ศักยภาพและความพร้อมของโครง
ข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมและหลากหลาย
รวมทั้งบุคลากรขององค์กรที่มีอยู่ทั่วประเทศมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์และพร้อมรองรับการดำ�เนินงานของเอ็น
ทีที่จะมุ่งเป้าเป็นกำ�ลังหลักให้กับหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม
• บิสกิต โซลูชั่น หรือ BIZCUIT หนึ่งใน
ผู้นำ�ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI โซลูชัน เปิดตัว
BIZCUIT Solution Express ติดปีกวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อย และขนาดเล็ก หรือ MSME ไทย ทรานส์
ฟอร์มกิจการด้วย AI โซลูชันครบวงจร มุ่งบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการกิจการหน้าร้าน เพิ่มยอดขายเท่าตัว ในราคาที่
จับต้องได้ ติดตั้งและใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับ
ซ้อน มุ่งยกระดับขีดความสามารถ MSME คว้าโอกาส
เติบโตตาม GDP MSME ปี 65 คาดเติบโต 3.2–5.4%
มีมูลค่าราว 5.669-5.789 ล้านล้านบาท ในขณะที่
ไตรมาสที่ 1 เข้าเป้าขยายตัว 3.8% มูลค่า 1.519 พัน
ล้านบาท คิดเป็น 35.3% ของ GDP เผย MSME คือ
เส้นเลือดสำ�คัญ หนุนเศรษฐกิจไทยเติบมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน
• แกร็บ ประเทศไทย ขานรับนโยบายกระทรวง
การคลัง ร่วมขบวนเสริมทัพโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส
5 ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี หวังลดค่าครองชีพ-กระตุ้น
การใช้จ่ายใน
ยุคเศรษฐกิจ
ฝืดเคือง หนุน
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเข้า
ร่วมโครงการ
หั่นค่าคอมมิช
ชันเหลือเพียง
9% ตลอด
สองเดือน
พร้อมอัดสิทธิ
ประโยชน์
คับคั่ง ทั้งสิน
เชื่อรายวันวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ส่วนลดค่าส่ง
และจัดเต็มสื่อโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน
• เอมิตี้ (Amity) เป็นคู่ค้าด้านเทคโนโลยี
ของอเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส อีกทั้งยังเป็นบริษัท
สตาร์ทอัปที่ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ บูรณาการ
โซเชียลฟีเจอร์เข้ากับแอปพลิเคชันของตนเองได้อย่าง
ง่ายดาย ในวันนี้ Amity ประกาศว่า Amity เป็นบริษัท
ผู้พัฒนาและจัดจำ�หน่ายซอฟต์แวร์อิสระรายแรกของ
ประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AWS Marketplace แค็ตตา
ล็อกดิจิทัลที่มีรายการซอฟต์แวร์กว่าพันรายการจาก
ISV ปัจจุบัน หลายบริษัทสามารถซื้อโซลูชัน Amity
Social Cloud (ASC) ได้ทั่วโลกเพื่อสร้างฟีเจอร์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นแชต หรือวิดี โอสตรีมมิงผ่านทาง AWS
Marketplace โดย AWS Marketplace นั้น เป็นแค็ตตา
ล็อกดิจิทัลที่ ได้รับการดูแลจัดการซึ่งทำ�ให้องค์กรต่างๆ
สามารถค้นหา จัดซื้อ ให้สิทธิ์ จัดเตรียม และควบคุม
ซอฟต์แวร์ third-party เพื่อใช้จริงได้อย่างง่ายดาย.

Yi He) ผูร้ ว่ มก่อตัง้ เป็นผูด้ แู ลหน่วยงานด้านธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) และศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ
คริปโตหรือบล็อกเชน (Incubator) อย่างไบแนนซ์ แล็บส์ ทัง้ นี้ เธอจะเข้ามาเป็นผูน้ าํ กลยุทธ์
ระดับโลกและดูแลฝ่ายปฏิบตั กิ ารของไบแนนซ์ แล็บส์ โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารสนับสนุนโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานและการปรับปรุงอรรถประโยชน์ ในโครงการนวัตกรรมคริปโตและบล็อกเชน
โดยยังมีวสิ ยั ทัศน์ ในการผลักดันการนำ� Web3 และเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ในอนาคตด้วยการ
สร้างมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชน ตลอดจนให้ความสําคัญกับการลงทุนในผูก้ อ่ ตัง้ ทีม่ ี
ความสามารถและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการกําหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอีกด้วย

ในขณะที่องค์กรต่างๆ เริ่มปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัล เอนเตอร์ ไพรส์ กันมากขึ้น
การนำ�เทคโนโลยี Edge computing หรือการประมวลผลปลายทาง ก็ได้เริ่มถูกนำ�มา
ใช้ และได้รับความนิยมในหลากหลายอุตสาหกรรม ล่าสุด เทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงได้น�ำ
ประสบการณ์ด้านโซลูชันเทคโนโลยีกว่า 2 ทศวรรษเปิดตัว “เทนเซ็นต์ คลาวด์ เอดจ์
วัน” (Tencent Cloud EdgeOne) แพลตฟอร์มครบวงจรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ประสบการณ์ ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของเทนเซ็นต์
ผสานเข้ากับการทำ�งานที่มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพขั้นสูงสำ�หรับองค์กรทั่วโลก
ทั้งนี้ จากจำ�นวน Acceleration Node กว่า 2,800 โหนด ที่กระจายอยู่ในกว่า 70
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก Tencent Cloud EdgeOne จะช่วยให้ผู้ ใช้งานได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยที่ยังได้รับ
การรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และยังมีจุดเด่นอีกมากมายอีกด้วย

ไบแนนซ์ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

2

ไบแนนซ์ (Binance) ผูน้ �ำ บล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ระดับโลกทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังแพลตฟอร์มแลกเปลีย่ นสกุลเงินดิจทิ ลั ที่ใหญ่ทส่ี ดุ ประกาศแต่งตัง้ นางสาวหยี่ เหอ (Ms.

ไซโบสุจ่ายเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าครั้งเดียวแก่พนักงาน

ไซโบสุ บริษทั ญีป่ นุ่ ผู้ให้บริการโซลูชนั กรุป๊ แวร์ส�ำ หรับธุรกิจ จ่ายเงินช่วยเหลือแบบให้
เปล่าครัง้ เดียวแก่พนักงานเพื่อชดเชยผลกระทบจากเงินเฟ้อทัว่ โลก โดยจ่ายให้กบั พนักงาน
ทุกประเภทของไซโบสุทว่ั โลก ทัง้ ในญีป่ นุ่ , ไทย, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา, จีนแผ่นดินใหญ่,
ไต้หวัน และออสเตรเลีย นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2565 เป็นต้นมา โลกต้องเผชิญกับภาวะราคาสินค้า
โภคภัณฑ์พน้ื ฐานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยโยชิฮสิ ะ อาโอโนะ ซีอีโอของไซโบสุ ระบุวา่ ปกติ
การพิจารณาเงินเดือนประจำ�ปีของเราจะมีขน้ึ ในเดือนมกราคม แต่ตระหนักดีวา่ ปัญหาเรื่อง
เงินเฟ้อต้องได้รบั การแก้ไขโดยด่วน จึงเลือกทีจ่ ะให้เงินช่วยเหลือพิเศษนีเ้ พื่อให้พนักงานไซ
โบสุทว่ั โลก สามารถดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่องค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้

‘ตลาดไท’ เปิดโซลูชัน
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เส้นทางสู่ Landslide...แต่ ????

เ

กรมรางชู ‘สถานีดีพร้อม’

มื่อพูดถึงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง แน่นอนว่านอกจาก
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายทั่วไทยแล้ว ต้องครอบคลุม
ถึงการให้บริการด้วย ดังนั้น กรมการขนส่งทางราง ที่มี
ภารกิจหน้าที่กำ�กับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถ
แข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้
อาทิตย์เอกเขนก ได้มี โอกาสพูดคุยกับ พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ที่จะมาพูดถึงกิจกรรมประกวด
“สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด “กรมรางสร้างสุขด้วยคุณภาพดีพร้อม
“DRT creates happiness of stations” จำ�นวนทั้งสิ้น 43 สถานี แบ่ง
เป็นกลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ จำ�นวน 15 สถานี และกลุ่มสถานีใน
เมืองและชานเมือง จำ�นวน 28 สถานี
พิเชฐเล่าว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมนำ�ร่องเพื่อ
ประเมินคุณภาพสถานีรถไฟ ภายใต้ โครงการศึกษาจัดทำ�ระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสาย
ทางของประเทศที่ ขร.ดำ�เนินการอยู่ ณ ขณะนี้ และจาก 43 สถานีที่ แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เข้าร่วม ขร.ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสถานีที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการบริการระบบขนส่งทางรางต่อไปในอนาคต
โดยกิจกรรม “สถานีดีพร้อม” เป็นการลงพื้นที่ตรวจประเมิน
แล้ว จำ�นวน 18 สถานี แบ่งเป็น
คุณภาพสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อม
1.กลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ จำ�นวน 8 สถานี ได้แก่ สถานี
ของสถานีตามมาตรฐานสากล 8 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
ศรีสะเกษ สถานีบุรีรัมย์ สถานีนครราชสีมา สถานีเชียงใหม่
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเชื่อมต่อ ด้านข้อมูลการเดิน
สถานีนครลำ�ปาง สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชุมทาง
ทางและประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย ด้านความ
หาดใหญ่ และสถานีหัวหิน 2.กลุ่มสถานีรถไฟฟ้าใน
พร้อมของสิ่งอำ�นวยความสะดวก ด้านการออกแบบตาม
เมืองและชานเมือง จำ�นวน 11 สถานี ได้แก่ สถานี
หลัก Universal Design ด้านการให้บริการ และด้าน
กลางบางซื่อ (RN01/RW01) สถานีดอนเมือง (RN08)
สุนทรียภาพ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้มี
สถานีพญาไท (A8) สถานีคลองบางไผ่ (PP01)
ประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
สถานีหมอชิต (N8) สถานีแยก คปอ. (N23) สถานี
“สถานีรถไฟ” ที่ ได้รางวัลจะมีการจัดระบบ
คูคต (N24) สถานีลาดพร้าว (BL15) สถานีเพชรบุรี
อำ�นวยความสะดวก การเชื่อมต่อการเดินทาง หรือ
(BL21) สถานีสุขุมวิท (BL22) และสถานีหลักสอง
ฟีดเดอร์ที่ดี เช่น สถานีเชียงใหม่ และหาดใหญ่ ซึ่ง
(BL38)
แน่นอนว่าการมีระบบเชื่อมต่อที่ดีถือเป็นส่วน
สำ�หรับสถานีรถไฟทั่ว
หนึ่งของการดึงดูดให้
ประเทศ 8 อันดับแรก ได้แก่
คนมาใช้บริการมาก
1.สถานีเชียงใหม่ ได้ 111.4 คะแนน
ขึ้น ขณะเดียวกันต้อง
2.สถานีชุมทางหาดใหญ่ ได้ 110.2
มีความร่วมมือกับ
คะแนน 3.สถานีนครราชสีมา ได้
ท้องถิ่น และตั้งแต่
107.4 คะแนน 4.สถานีบุรีรัมย์ ได้
ปี 2566 กรมรางจะ
107.0 คะแนน 5.สถานีศรีสะเกษ
เข้าตรวจคุณภาพใน
ได้ 105.0 คะแนน
ทุกสถานี ทั้งนี้เพื่อ
6.สถานีหัวหิน ได้ 104.0
หาข้อบกพร่อง
คะแนน 7.สถานีนครลำ�ปาง
และแจ้งให้มีการ
ได้ 101.4 คะแนน และ
ปรับปรุงให้ดี
8.สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ได้
ขึ้น ถือเป็นการ
94.0 คะแนน
ดำ�เนินการเพื่อ
ขณะที่สถานีรถไฟฟ้า
พัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้
ในเมืองและชานเมือง 11 อันดับ
ประชาชนในการใช้บริการ
แรก ได้แก่ 1.สถานีเพชรบุรี ได้ 135.6
ขณะเดียวกัน กรมรางไม่ได้มแี ค่
คะแนน 2.สถานีหมอชิต ได้ 133.6
กิจกรรมสถานีดพี ร้อม นอกจากนีแ้ ล้วยัง
คะแนน 3.สถานีสุขุมวิท ได้ 132.6
มี โครงการศึกษาและจัดทำ�ระบบประเมิน
คะแนน 4.สถานีลาดพร้าว ได้ 130.6
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานการขนส่งทาง
คะแนน 5.สถานีแยก คปอ. ได้ 123.6
รางในแต่ละสายทางของประเทศ เพื่อกำ�กับ
คะแนน 6.สถานีหลักสอง ได้ 122.4
ดูแลระบบรางทัง้ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟ
คะแนน 7.สถานีคูคต ได้ 121.6 คะแนน
ในเมือง รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูงที่
8.สถานีกลางบางซื่อ ได้ 119.0 คะแนน
จะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ จะมีการกำ�หนดตัว
9.สถานีคลองบางไผ่ ได้ 117.6 คะแนน
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ชีว้ ดั ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลเพื่อกำ�กับดูแล
10.สถานีดอนเมือง ได้ 116.0 คะแนน และ
คุณภาพการให้บริการ โดยได้ด�ำ เนินโครงการ
11.สถานีพญาไท ได้ 113.0 คะแนน
พิเชฐ ให้รายละเอียดต่อว่า เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน ศึกษา รวบรวม ประมวลมาตรฐานสากลและกรณีศกึ ษาด้านการขนส่ง
ทางรางจากประเทศต่างๆ
การบริการและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง รวมถึงสร้าง
เช่น Comet and Nova, EN 13816, International Transport
ความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสถานี และสร้างขวัญกำ�ลังใจให้

ยกระดับให้บริการสถานีรถไฟทั่วไทย

Forum (ITF), Platform of Railway Infrastructure Managers in
Europe (PRIME), Rail Net Europe (RNE), กรณีศึกษาจากประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับบริบทประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาเสนอตัวชี้วัดในการ
กำ�กับประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง รวม 7 ด้าน
ประกอบด้วย 1.ประสิทธิภาพด้านระบบ 2.ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ 3.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรบุคคล
4.ประสิทธิภาพด้านดำ�เนินงาน 5.ประสิทธิภาพด้านการเงิน 6.ประสิทธิภาพ
ด้านการบริการ และ 7.ประสิทธิภาพการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนตัว
ชี้วัดกำ�หนด
ในระดับ
กำ�กับ หรือ
Regulatory
Indicator (RI)
มีจำ�นวน 19
ตัวชี้วัด ซึ่ง
จะเกี่ยวกับ
การให้บริการ
ประชาชนทั้ง
สิ้น ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา การเข้าถึงบริการง่ายทุกกลุ่ม ทั้งผู้
สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ซึ่งกรมรางจะให้ผู้ ให้บริการระบบรางทุกรายส่ง
ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเช็กตัวชี้วัดทั้งหมดว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไม่ หากไม่ตรงมาตรฐานกรมรางจะมีการเตือนไปยังผู้ประกอบ
การให้เร่งแก้ ไข
พิเชฐกล่าวว่า ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้ ในต้นปี 2566 ซึ่งจะมีการออกกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูก
เรื่อง ระบบประเมินตัวชี้วัด ซึ่งจะทำ�ให้กรมรางมีอ�ำ นาจในการให้ผู้
ประกอบการทุกรายส่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการเพื่อตรวจ
สอบมาตรฐาน โดยข้อมูลจะมีการเปิดเผยด้วยความชัดเจน โปร่งใส
บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าไปดูได้ว่า
รถไฟฟ้าดีเลย์กี่นาที กี่ครั้ง มีอุบัติเหตุ มีร้องเรียนอย่างไร เป็นต้น
แน่นอนว่า หลังกฎหมายขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบ
การจะต้องส่งข้อมูล ไม่ส่งไม่ได้ จะมีความผิดทางปกครอง คือถูก
ปรับ และหากกรณีนั้นทำ�ให้เกิดเหตุและทำ�ให้มีผู้ ใช้บริการเกิดบาด
เจ็บเสียชีวิตจะมี โทษทางอาญาอีกด้วย ที่ผ่านมาข้อมูลเรื่องการเดินรถ
อุบัติเหตุ กรมรางได้รับ แต่อาจจะมีบางเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ส่ง
เช่น ลิฟต์เสีย บันไดเลื่อนเสีย ตู้ขายตั๋วเสีย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการให้
บริการประชาชนทั้งสิ้น รวมถึงที่มีผู้ โดยสารร้องเรียนเรื่องอะไร หลัง
จากนี้ต้องส่งหมด
พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมขนส่งทางรางได้เน้นย้�ำ ว่า ผลลัพธ์
ในโครงการศึกษาและจัดทำ�ระบบประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนิน
งานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ จะเป็นเครื่องมือ
ในการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรอยยิ้ม
และความสุขให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง.

ยกระดับสุขภาพชุมชน

นที่ภาคตะวันออก ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ�คัญใน
ด้านการลงทุนของประเทศ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำ�คัญ
กับคุณภาพชีวิตของประชาชน ล่าสุด “สมาคมเพื่อน
ชุมชน” ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เดินสายให้บริการ
สุขภาพชุมชนรอบนิคมฯ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ทั้งนี้ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน
เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีเป้าหมายในการยกระดับด้าน
สุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีจะดำ�เนินการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ ไปยังชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด
คอมเพล็กซ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจ
จากชุมชนในการเข้ารับบริการเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อติดตามการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มี โรคประจำ�ตัว และการตรวจสุขภาพทั่วไป
เป็นการป้องกันและนำ�ไปสู่การรักษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับสถานพยาบาลในดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ได้กำ�หนดแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในปี
2565 ไปยังชุมชนต่างๆ จำ�นวน 13 ครั้ง โดยการออก “หน่วย

พื้

แพทย์เพื่อนชุมชน” มีการให้บริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจฟันและถอนฟัน คัด
กรองความดัน เบาหวาน คัดกรองสายตา ตรวจ
สมรรถภาพร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูก การ
นวดรักษา ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว และยังมี
กิจกรรมเสริมอื่นๆ อีก อาทิ บริการนวดผ่อน
คลาย บริการตัดผม และกิจกรรมระบายสี รวม
ถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer
vaccine) เด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี (ฝาส้ม) และ
บุคคลทั่วไป ที่เข้าเกณฑ์และผ่านระบบคัดกรอง
โดยโรงพยาบาล สามารถ Walk in ได้ตั้งแต่
08.30-11.00 น.
สำ�หรับ ประชาชนในพื้นที่ระยองที่สนใจ
เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน สามารถเข้ารับบริการ
ตามจุดต่างๆ ได้ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 บริเวณวัด
มาบชลูด, วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม บริเวณเทศบาลตำ�บลมาบข่า
พัฒนา, วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 บริเวณโรงเรียนวัดบ้านฉาง,
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 บริเวณวัดทับมา, วันอาทิตย์ที่ 25
กันยายน 2565 บริเวณวัดประชุมมิตรบำ�รุง, วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม
2565 บริเวณวัดกรอกยายชา, วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 บริเวณ

มัสยิดนูรุ้ล ฮิดายะห์, วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 บริเวณ
วัดพลา, วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 บริเวณวัดซอบ
คีรี, วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 บริเวณที่ทำ�การชุมชน
ตากวน-อ่าวประดู่ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ
ตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนตามสถานที่
ดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/
puenchumchon โทร. 0-3868-5666.

ดู

เหมือนว่าความพยายามที่จะให้ ได้จำ�นวน ส.ส. มาก
ในระดับ Landslide หรือชนะแบบถล่มทลายนั้นกำ�
ลังจะสัมฤทธิผลจนสลิ่มทั้งหลายหดหู่ท้อแท้ เพราะ
กลัวจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงอีกคน ไม่ได้ดูถูกหรอกนะ แต่ดู
ประสบการณ์แล้ว ที่ผ่านมาพี่คิด น้องทำ� เราเจอกับอะไร มา
คราวนี้พ่อคิด ลูกทำ� จะนำ�พาประเทศชาติไปในทางไหน ด้วย
เหตุนี้สลิ่มทั้งหลายเลยไม่สบายใจกับการย่างก้าวสู่ชัยชนะแบบ
Landslide ตามเป้าหมายของนายใหญ่ผู้เป็นเจ้าของคอก
บันไดขั้นที่ 1 มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่เปิด
สมัยประชุม แต่ก็ไม่สามารถเด็ดหัวนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้ เพราะไม่มีเรื่องทุจริตเชิงประจักษ์
มากล่าวหานายกรัฐมนตรี และในทุกข้อกล่าวหาของพวกเขา
นั้น กลับกลายเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในลักษณะ
แถลงผลงานให้ประชาชนได้รับรู้ว่าได้ท�ำ งานอะไรไปบ้าง และ
หลายเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาของพวกเขา ก็เป็นการขว้างงูไม่
พ้นคอ เพราะคำ�กล่าวหาหลายเรื่องมันโดนนายใหญ่เจ้าของ
พรรคของพวกเขาเอง
บันไดขั้นที่ 2 พวกเขาต้องการให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
แยกระหว่าง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะว่า
ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยบัตรใบเดียวแล้วคำ�นวณหา
จำ�นวน ส.ส.พึงมีนั้น พวกเขาไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่
คนเดียว แกนนำ�คนสำ�คัญของพรรคที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่ได้
เข้าสภาแม้แต่คนเดียว จึงทำ�ให้เขาพยายามที่จะให้มีการแก้
รัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ เพราะเขาเคยชนะ
แบบถล่มทลายมาแล้วด้วยการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ตาม
แนวทางที่เขาว่า The winner takes all. คือ ผู้ชนะกวาดเรียบ
ทั้ง ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำ�ให้สามารถตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวได้เลย โดยไม่จำ�เป็นต้องอาศัยคะแนนจากพรรค
อื่น การเอาพรรคอื่นเข้ามาเสริมก็เป็นเพียงสร้างความมั่นคง
ให้กับรัฐบาลเท่านั้น และสิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือ “เผด็จการ
รัฐสภา” เพราะว่านายทุนเจ้าของพรรคสั่งได้ทุกอย่าง ส.ส.ไม่มี
เอกสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
บันไดขั้นที่ 3 เขามั่นใจมากว่าเมื่อมีการเลือกตั้งด้วย
บัตร 2 ใบ พวกเขาจะได้คะแนนมามาก และเขาต้องการ
ให้ ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อจำ�นวนมาก โดยกันไม่ให้พรรคเล็ก
ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จึงต้องการให้ ใช้สูตรจำ�นวนผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งหาร 100 ที่จะทำ�ให้การจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
1 คน จะต้องได้คะแนนเสียงประมาณ 300,000 ถึง 400,000
คะแนน แต่ถ้าหากใช้สูตรหาร 500 การจะได้ ส.ส.บัญชี
รายชื่อจะต้องใช้คะแนนเพียง 70,000 กว่าๆ เท่านั้น ถ้าจะ
ต้องให้ ได้คะแนนมากกว่า 300,000 จึงจะได้ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ 1 คน พรรคเล็กทั้งหลายน่าจะหายไปจากการเมืองของ
ประเทศไทย เพราะที่ผ่านมานั้นพรรคเล็กที่ ได้ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อนั้น บางพรรคได้คะแนนไม่ถึง 70,000 ด้วยซ้ำ� ที่เราเรียก
ขานกันทุกวันนี้ว่า “ส.ส.ปัดเศษ” ตอนนี้สลิ่มบางคนเมื่อรู้ว่า
พวกเขาจะใช้สูตรหาร 500 กันก็ปลอบใจตนเองว่าก็ดีเหมือน
กัน ส.ส.ปัดเศษบางคนจะได้ ไม่มี โอกาสเข้าสภา เพราะที่ ได้
เข้ามาแล้วในตอนนี้ก็มีพฤติกรรมที่ประชาชนไม่ปรารถนาและ
เอือมระอาอยู่เหมือนกัน
บันไดขั้นที่ 4 ที่กำ�ลังพยายามอยู่ในตอนนี้ก็คือ ต้องการ
ให้นายกรัฐมนตรีครบการดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปีในวันที่ 24
สิงหาคม 2565 นี้ ทั้งๆ ที่เวลานี้นักกฎหมายหลายคนก็ตีความ
ต่างกัน บางคนก็นับตั้งแต่ปี 2557 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งของ คสช. ถ้านับแบบ
นี้ พลเอกประยุทธ์ก็จะต้องพ้นตำ�แหน่งปีนี้ บางคนก็บอกว่า
เวลานั้นยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จึงจะนับตอนนั้นไม่
ได้ ต้องนับตั้งแต่ปี 2560 ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ถ้า
หากนับแบบนี้ พลเอกประยุทธ์ถ้าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อก็จะพ้นตำ�แหน่งในปี 2568 เป็นการอยู่ไม่ครบวาระ บาง
คนก็บอกว่าต้องนับตั้งแต่ปี 2562 ที่พลเอกประยุทธ์ ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีจากการลงคะแนนเสียงของสภา ประธานรัฐสภา
ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี และ
เมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี ก็มปี ระธาน
รัฐสภาเป็นผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ เมื่อมีการตีความต่าง
กันเช่นนี้ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ
แต่ก็มีคนที่น่าจะกลัวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความให้
พลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงปี 2568 หรือ
2570 จึงพยายามกดดันให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตนเอง ไม่
ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ต้องรู้ด้วยตนเอง แล้ว “เสีย
สละ” ลาออกไปเอง เมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านจะรอให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็มีความพยายามที่จะกดดันศาล
รัฐธรรมนูญด้วยการเอารายงานประชุมที่มีการออกความคิด
เห็นกันไปต่างๆ นานาในการตีความเรื่อง 8 ปี ไปเอาการ
เสนอความคิดเห็นที่ ไม่ใช่มติของที่ประชุมมาบอกว่าจากความ
เห็นดังกล่าวนั้น เป็นการผูกมัดว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องพ้น
ตำ�แหน่งปี 2565 นี้ จนเจ้าตัวที่ถูกอ้างถึงได้ออกมาอธิบายว่า
ในการประชุมมีการพูดกันหลายคน และเป็นเพียงความคิด
เห็น ไม่ได้เป็นมติ และไม่มีการเขียนไว้ ในรัฐธรรมนูญ และยัง
พูดอีกว่า อย่าดูเฉพาะมาตรา 158 ที่ก�ำ หนดเอาไว้ว่าจะเป็น
นายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง
ก็ตาม ต้องดูมาตราอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบด้วย
สำ�หรับเรื่องนี้ นอกจากจะเอารายงานการประชุม
มาเผยแพร่กันให้ว่อนใน Social Media แล้ว เหล่าบรรดา
สื่อมวลชนที่เลือกข้างสนับสนุนพรรคใหญ่ที่ต้องการ Landslide
ก็เอาไปขยี้ละเลงกันใหญ่ ทั้งๆ ที่เจ้าตัวที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็น
ผู้แสดงความคิดเห็นได้ออกมาอธิบายแล้ว แต่ก็ไม่นำ�พา ก็
ยังพยายามที่จะกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเอง หรือใช้
รายงานการประชุมมีบันทึกความคิดเห็นที่ ไม่ใช่มติมากดดัน
ศาลรัฐธรรมนูญ พวกเขาคิดแต่เรื่องการจะเปลี่ยนขั้วอำ�นาจ
เอานายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ออก
ไป เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามาแทน ด้วยการกล่าวหาว่าพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่มา 8 ปีไม่มีผลงาน ไม่รู้ว่าพวกเขา
มองไม่เห็นจริงๆ หรือว่าเขาเห็น แต่ก็จงใจบิดเบือนความจริง
ดังนั้นเรื่อง Landslide ยังคงมีเครื่องหมาย ???? นี้อยู่นะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
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สร้างโอกาสในชีวิต‘ลูกนักโทษ’
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3

ลูกของนักโทษมีพัฒนาการสมวัย

ปั

ญหาเด็กถูกทอดทิ้งเพราะพ่อแม่ถูกจำ�คุกไม่ลดน้อยลง
ซ้ำ�ร้ายยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ไทยมีนักโทษหญิงสูง ใน
จำ�นวนนั้นผู้หญิงจำ�นวนมากที่เป็นแม่คนต้องทอดทิ้งลูก
ของตัวเองไว้ขา้ งนอก และบางรายถูกจับขณะตั้งครรภ์จนจำ�เป็น
ต้องคลอดลูกในเรือนจำ�
แม้นักโทษแม่ลูกอ่อนจะสามารถเลี้ยงลูกในเรือนจำ�ได้ แต่
ตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ เด็กติดผู้ต้องขังจะอาศัยอยู่กับแม่
ได้จนกระทั่งอายุ 2 ขวบเท่านั้น เนื่องจากเกรงว่าเด็กจะเติบโตมา
ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะกับวัยและมีผลต่อพัฒนาการ ซึ่ง
การสร้างโอกาสของลูกแม่นักโทษนั้นเป็นสิ่ง
กิจกรรม “ดีต่อใจ By Millennium Auto” สร้าง
ที่จำ�เป็นและทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ลูกของผู้ต้องขังที่บ้านพระพรใจกลางกรุง
โอกาสชีวิตลูกนักโทษ
ต้องช่วยกัน
ปัจจุบันมีมูลนิธิอย่าง
กับผู้มาเยือน
ชีวิตที่ดี อนาคตของเด็กมีความสำ�คัญ ถ้าเราให้การศึกษา ให้อาชีพ เติมเต็มอนาคต เพราะตนเคยเป็นนักโทษ เมื่อพ้นโทษได้ โอกาสมา
“บ้านพระพร” ที่รับเลี้ยง
สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ประธาน เขาและเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม” ประธานมูลนิธิบ้าน
อยู่กับลูกที่บา้ นพระพร จนปัจจุบันลูกอายุ 12 ปีแล้ว” อัมพรกล่าว
ดูเด็กจนกว่าแม่จะพ้น
มูลนิธิบ้านพระพร กล่าวว่า เด็กทั้งหมด พระพรกล่าว
อัมพร อดีตนักโทษ บอกว่า เด็กๆ รู้วา่ พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ�
โทษ เนื่องในโอกาสวัน
ที่อยู่ในการดูแลของบ้านพระพรมีเกือบ
เด็กในบ้านพระพร หลังพ้นโทษจากเรือนจำ�แล้ว ผู้เป็นแม่จะ ก่อนโควิดพาเด็กไปเยี่ยมทุกเดือน เราสอนพวกเขาด้วยความจริงว่า
แม่แห่งชาติมี โอกาสไป
100 คน มีทั้งเด็กที่คลอดในเรือนจำ�และ
ต้องมารับลูกกลับไป แต่สุนทรบอกว่า ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจที่ยัง ผู้ ใหญ่ทำ�ผิดโดนจับ เด็กทำ�ผิดก็โดนลงโทษ เด็กๆ ในบ้านพระพร
มูลนิธิบา้ นพระพร ซึ่งตั้ง
เด็กที่ผู้ปกครองกำ�ลังถูกจำ�คุก โดยเฉพาะ
ตกงานหรือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ทำ�ให้ผู้เป็นแม่ส่วนหนึ่งยัง กว่า 80% แม่พ้นโทษมาแล้ว แต่ฝากเอาไว้ เพราะพ่อแม่ยังเริ่มต้น
อยู่ใจกลางชุมชนพระราม 9
ช่วง 2 ปีที่ ไทยเผชิญโควิดระบาดรุนแรง
ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูลูก
ชีวิตใหม่ไม่ได้ บางรายมารับลูกกลับไปแล้ว นำ�กลับมาให้เราดูแลต่อ
ตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายช่วย
บ้านพระพรรับเด็กอ่อนมาดูแล เดิมดูแล
“บางรายเราจะรับแม่มาอยู่ด้วย ดูแลไปพร้อมกัน จนสามารถ เพราะอยากให้ลูกมีอนาคต
เหลือผู้พ้นโทษ เยาวชนต้องคดี
เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป แต่ โควิดเข้าใน
กลับคืนสู่สังคมได้ แล้วยังมีกรณีแม่ตั้งครรภ์ โดนคดียาเสพติด เรา
ขณะเดียวกันในช่วงเวลาแห่งความรักอย่างวันแม่ อัมพร
และลูกผู้ต้องขังโดยเฉพาะ โดย
เรือนจำ� แม่นักโทษออกมาคลอดลูก
ฝากคนที่เป็นแม่ ขอให้เป็นแม่
ไปพร้อมกับมิลเลนเนียม ออโต้
ข้างนอกแล้ว ไม่สามารถอยู่กับลูกอ่อน
ที่ดี ดูแลลูก เลี้ยงดูลูกให้เป็น
กรุ๊ป ซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ได้ ทารกจะแยกไปไว้นอกเรือนจำ� เด็ก
คนดีของสังคม ส่วนลูกที่อยู่กับ
“ดีต่อใจ By Millennium
ส่วนหนึ่งส่งมาที่บ้านพระพร เด็กๆ
แม่ ขอให้ดูแลแม่ในตอนที่ยัง
Auto” ครั้งที่ 3 ภายใต้
ในความดูแลของมูลนิธิจะได้รับ
มี โอกาส
แนวคิด Millennium
การสนับสนุนด้านการศึกษา
ในการสนับสนุนบ้าน
Auto Big Love ความ
จนถึงชั้น ม.6 หลังจากนั้นจะ
พระพรอุปการะลูกผู้ต้องขัง
รักที่ยิ่งใหญ่จากมิลเลน
สนับสนุนให้ศึกษาต่อตาม
นั้น สามารถสนับสนุนเครื่อง
เนียม ออโต้ จัดคาราวาน
ความสมัครใจ รวมถึงมี
ใช้ ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า
บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และ
โครงการฝึกวิชาชีพ
เครื่องกรองน้ำ� พัดลม เตารีด
มอเตอร์ ไซค์ บีเอ็มดับเบิล
“เด็กเหล่านี้
ตู้เย็น กระติกน้ำ�ร้อน หม้อหุง
ยู มอเตอร์ราด นำ�สิ่งของ
แทบไม่เคยเห็น
ข้าว คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ไปบริจาค เลี้ยงอาหารกลาง
หน้าแม่ พวก
ของใช้จำ�เป็นทุกอย่าง ไม่วา่ จะ
วัน และสนับสนุนให้ลูกผู้ต้อง
เขาต้องการการ
แพมเพิร์ส นมผง ครีมอาบน้ำ�
ขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่นั่น
สนั
บ
สนุ
น
และ
เด็ก น้ำ�เกลือ อุปกรณ์ทำ�แผล
กลุ่มเด็กน้อยอยู่ในชุดไปรเวต
อัมพร เย็นชื่น
ต้
อ
งการกำ
�
ลั
ง
ใจ
เสื้อผ้าทารกและเด็กเล็ก รวม
สีสดใส มองดูแล้วไม่ต่างจาก
รับบทแม่คนที่สองของลูกนักโทษ
บ้
า
นพระพรโอบอุ
ม
้
ลู
ก
ผู
ต
้
อ
้
งขั
ง
เกื
อ
บร้
อ
ยชี
ว
ต
ิ
ต้องการบ้านที่จะ
ถึงเครื่องปรุงประกอบอาหาร
เด็กทั่วไป เขาและเธอมีรอยยิ้ม
ดูแลเพื่อให้เติบโต มี
น้ำ�ตาล น้ำ�ปลา น้ำ�มัน อาหาร
ต้อนรับ กระตือรือร้นที่จะพูดคุย
ได้รับการประสานให้ ไปรับทารกวัย 3 เดือนจากเรือนจำ�สตูล แม่
สดต่างๆ นอกจากนี้สามารถสมทบทุนการศึกษา-ค่ารักษาพยาบาล
เซ็นมอบสิทธิในตัวบุตรให้มูลนิธิอย่างเด็ดขาด ไม่เอาลูกตัวเอง แล้ว อีกทั้งเปิดรับอาสาสมัครสอนดนตรี กีฬา ภาษา ให้ลูกผู้ต้องขัง สิ่ง
ยังมีแม่ที่หายไปเลย เด็กหลายคนที่อยู่บา้ นพระพรกลายเป็นกำ�พร้า” เหล่านี้เป็นการแบ่งปันรอยยิ้มสู่เด็กที่ขาดพ่อแม่ ทั้งนี้ บ้านพระพร
สุนทรบอก
เตรียมก่อสร้างอาคารหอพักหลังใหม่เพื่อเยาวชนและผู้พ้นโทษ
ขณะที่จำ�นวนเด็กที่บา้ นพระพรต้องเลี้ยงดูมีมากขึ้นทุกวัน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกผู้ต้องขังต้องขับเคลื่อนจากทุกภาค
จำ�นวนเด็กที่ ได้รับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ต้องเข้าคุกก็เพิ่มขึ้น
ส่วน สำ�หรับภาคเอกชน ศรัณย์ อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้อำ�นวยการฝ่าย
เช่นกัน แต่พี่เลี้ยงเด็กที่ทำ�หน้าที่เป็นแม่ของเด็กๆ อีกนับร้อยชีวิต
ขาย บ.มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำ�กัด ได้เน้นย้ำ�ความตั้งใจหลังทำ�
คอยโอบอุ้มลูกแทนแม่นักโทษมีจำ�นวนแค่สิบกว่าคน
กิจกรรมและเยี่ยมชมบ้านพระพรว่า โครงการ “ดีต่อใจ” ซึ่งมุ่งส่ง
อัมพร เย็นชื่น อดีตผู้ต้องขังหญิง หัวหน้าทีมงานบ้านแม่
เสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสจะจัดต่อเนื่อง ตลอดปี 62 ก่อน
และเด็กบ้านพระพร กล่าวว่า เด็กๆ ที่ดูแลส่วนใหญ่เป็นลูกผู้ต้องขัง หน้านี้จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาศักยภาพให้
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 12 ปี เด็กทารกถึงหนึ่งปี เราจะส่งเสริม
กับเด็กออทิสติกโดยใช้ศิลปะ นำ�ผลงานศิลปะจัดประมูล รายได้
พัฒนาการตามวัยและฉีดวัคซีน เมื่ออายุ 2 ขวบเข้าสู่การเรียนการ สนับสนุนมูลนิธิเดียวกัน
สอนสำ�หรับอนุบาล มีครูพี่เลี้ยงสอน เด็กครบ 4 ขวบ มูลนิธิจะส่ง
“เดือนสิงหาคมนี้ บริษัทจัดกิจกรรมที่บ้านพระพรซึ่งอุปการะ
เข้าระบบการศึกษาจนจบ ม.6 เพื่อให้เด็กไม่เสียอนาคต บางราย
ลูกผู้ต้องขัง จะช่วยเพิ่มโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
สนับสนุนจนสำ�เร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เด็กที่เลี้ยงที่สถาน ของเด็กๆ ให้ดีขึ้น เด็กเหล่านี้พ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะดูแล
พยาบาลในเรือนจำ� เมื่อมาอยู่บ้านพระพรที่ดูแลแบบครอบครัวบน นอกจากนี้ตลอดเดือนสิงหาคม เราเชิญชวนลูกค้าร่วมสนับสนุน
กฎกติกาของบ้าน เด็กๆ มีความสุขมากขึ้น
บ้านพระพร โดยทุกการส่งมอบรถบีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และ
“พี่เลี้ยงเด็กบ้านพระพรต้องดูแลเด็ก 24 ชั่วโมง เด็กเหล่านี้ มอเตอร์ ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ในเดือนนี้เราจะบริจาค
ไม่มีใคร เราไม่ได้เป็นแม่ผู้ ให้กำ�เนิด แต่ทำ�หน้าที่เป็นแม่ของพวก
เงินให้กับมูลนิธิบ้านพระพรจำ�นวน 500 บาทต่อคัน โดยหวังว่าจะ
เขา ป้อนนม ป้อนข้าว อาบน้ำ� เข้านอน เด็กเติบโต พูดได้ พอเรียก เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้เด็กไทย ถ้าทุกๆ ภาคส่วนเห็นความสำ�คัญ
เราว่า “แม่” มันสุดยอดแล้ว เราทำ�เต็มที่เพื่อให้ความรัก ผลักดัน
ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ จะมีพลัง
เลี้ยงอาหารกลางวันให้ลูกผู้ต้องขัง
และสร้างโอกาสให้เด็กๆ ไม่เพียงการศึกษา ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี พอเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น” ศรัณย์กล่าวทิ้งท้าย.
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ครมี โอกาสเดินเท้าเที่ยวเยาวราช-เจริญกรุง ย่านเก่าแก่
ที่อยู่คู่กรุงเทพฯ จะสะดุดตากับฝาท่อสีสันสดใสสวยงาม
ที่แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะ
จากโครงการ “การออกแบบศิลปะบนฝาท่อเพื่อเผยแพร่แผนที่ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน” ภายใต้งานวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและ
วัฒนธรรมย่านเยาวราช” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ล่าสุดงานวิจัย
ที่ผลักดันวัฒนธรรมอันโดดเด่นนี้ กรุงเทพมหานครร่วมต่อยอดเพื่อ
พัฒนาเมืองและสร้างทัศนียภาพชวนมอง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุม
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการ
ขยายผลงานวิจัย โดยนำ�เทคโนโลยีและศิลปะมาพัฒนาเมืองผ่าน
ประติมากรรม ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาคือ เยาวราช-เจริญกรุง และ
สำ�เพ็ง โดยใช้แผนที่ทางวัฒนธรรม
รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์จากคณะจิตรกรรม ประติมา
กรรมฯ ม.ศิลปากร หนึ่งในทีมวิจัยผู้มีส่วนสำ�คัญสร้างสรรค์ศิลปะบน
พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ บอกว่า แผนงานวิจัยนี้ดึงนักวิจัยจากหลาย
สาขาชั้นนำ�จากรั้วศิลปากรร่วมดำ�เนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม จนได้
ข้อมูลที่ กทม.สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อมูลของยูเนส
โกเกี่ยวกับอาคารเก่าทรงคุณค่าและโบราณสถาน การเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัตถุดิบอาหาร และ
เทศกาลต่างๆ
สำ�หรับอัตลักษณ์ของย่านเยาวราช-เจริญกรุง ที่จะนำ�มาใช้เพื่อ
สื่อสารผ่านศิลปะมี 4 ประเภท คือ 1.สถานที่สำ�คัญของย่านในอดีต
เช่น น้ำ�พุวงเวียนโอเดียน ประตูสามยอด ห้างขายยา เป็นต้น
2.สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ลวดลายจีน อักษรที่เป็นมงคล
หน้ากากงิ้ว เป็นต้น 3.กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมในชีวิต
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ประติมากรรมศิลปะฝาท่อ หนุนเรียนรู้วัฒนธรรมย่านเก่า

ศิลปะฝาท่อลวดลายอักษรมงคล

ฝาท่อลวดลายมังกร เอกลักษณ์เยาวราช

18

‘ศิลปะฝาท่อ’หมุดหมายวัฒนธรรมย่าน‘เยาวราช-เจริญกรุง’

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ต่อยอดงานวิจัย

ประจำ�วัน เช่น รถเข็นจีน รถราง เป็นต้น 4.อาชีพและสินค้าที่เป็นที่
นิยมและสร้างสรรค์ ในย่าน เช่น ผลไม้จีน เครื่องยาจีน โคมไฟจีน
ย่านทำ�ตะเกียง อัญมณี เป็นต้น
ประติมากรรมศิลปะฝาท่อดังกล่าวจะต้องรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของเยาวราชควบคู่กับการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน พร้อมกับข้อมูลใน
รูปแบบคิวอาร์ โค้ด ซึ่งสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ
และจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลผ่านคิวอาร์ โค้ดบน
ฝาท่อ นอกจากนี้ยังจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาให้คนทั่วไปสามารถ
เข้าไปใช้งานในเว็บไซต์และแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Map) ได้
ทั้งนี้ รศ.จักรพันธ์เสนอด้วยว่า ระยะต่อไปเทคโนโลยีที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าจะมีมากกว่าสตรีทอาร์ต ตลอด
จนการเข้าไปสำ�รวจพื้นที่เพื่อประเมินคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม วิทยาการและการศึกษา ซึ่ง
คณะวิจัยพร้อมที่จะมอบข้อมูลในคิวอาร์ โค้ดและเว็บไซต์ ให้ กทม.เป็น
ผู้ดูแลต่อไป
ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เสนอแนะว่า สิ่ง
สำ�คัญคือการสร้างมูลค่าให้กับประติมากรรมดังกล่าว ทำ�อย่างไรให้นัก
ท่องเที่ยวเข้าใจลึกซึ้งถึงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ โดยนำ�เทคโนโลยี
มาใช้เพื่อให้มีความน่าสนใจและเสพข้อมูลได้ง่าย เช่น ทำ�ข้อมูลติดไว้
ในบริเวณพื้นที่ติดตั้งฝาท่อ หรือทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ เพื่อให้นักท่อง
เที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่เยาวราช-เจริญกรุง
ทั้งนี้ กทม.และนักวิจัยศิลปากรจะร่วมกันสำ�รวจความคิดเห็น
ของประชาชนในย่านเยาวราช-เจริญกรุง เพื่อร่วมจัดทำ�ออกแบบฝา
ท่อและจุดพื้นที่วางประติมากรรมดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไป.
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กีฬา 9

เทนนิสสาวไทยรวมพลังชนะฮ่องกง2-0
คว้าแชมป์-ซิวตั๋วขึ้นกลุ่ม1‘บิลลี จีน คิง’
มาเลเซีย • การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์
โลก ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี จีน
คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” หรือ “บี
เจเค คัพ” ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย
กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่เนชั่นแนล เทนนิส
เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2565 เป็นการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย
(อันดับ 1 สายบี) พบกับ ทีมฮ่องกง
(อันดับ 1 สายเอ) โดยทั้งสองทีมมีสถิติ

ไร้พ่ายในรอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดของ
แต่ละสาย และทีมที่เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ
รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้
นอกจากได้ครองตำ�แหน่งแชมป์แล้ว ยัง
ได้รับโควตาไปแข่งขันโซนเอเชีย/โอเชีย
เนีย กลุ่ม 1 อีกด้วย
เปิดฉากด้วยประเภทเดี่ยวมือสอง
“ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาว
ประจวบคีรีขันธ์ วัย 19 ปี มือ 698 ของ
โลก พบกับ อู๋ โฮชิง นักหวดวัย 30 ปีของ
ฮ่องกง มือ 598 ของโลก ผลปรากฏว่า
อัญชิสาโชว์ฟอร์ม
การเล่นได้ตาม
มาตรฐานของ
ตัวเอง แม้เจอ
ความกดดันจากคู่
แข่งขันที่มีอันดับ
โลกดีกว่า แต่ก็
สามารถเอาชนะ
ได้ 2-0 เซต 6-4,
6-1 ประเดิมชัย
ให้ทีมไทยออกนำ�
1-0 คู่
ต่อด้วย
ประเภทเดี่ยวมือ
หนึ่ง “อีฟ” พัช
รินทร์ ชีพชาญ
เดช นักหวดสาว
ขอนแก่น วัย 27
ปี มือ 712 ของ
โลก พบกับ ชอง
อูดิซ นักหวด
ประเดิมสวย • “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสไทยวัย 19 ฮ่องกง วัย 26 ปี
มือ 297 ของโลก
ปี โชว์ฟอร์มหรู หวดเอาชนะอู๋ โฮชิง ของฮ่องกง 2-0 เซต 6-4,
6-1 ในประเภทเดี่ยวมือสอง ประเดิมชัยให้ทีมไทยออกนำ� 1-0 ศึก ปรากฏว่า พัช
เทนนิสชิงแชมป์ โลก ประเภททีมหญิง “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บี รินทร์ที่แม้เป็น
รองด้วยอันดับ
เอ็นพี พาริบาส์ 2022”

โลกแต่ก็หวดด้วยความมั่นใจ เอาชนะได้
2 เซตรวด 6-3, 6-2 พาทีมไทยนำ� 2-0 คู่
ซึ่งเป็นสกอร์ที่ชนะแน่นอนแล้ว จึงไม่มี
การแข่งขันในประเภทคู่ตามโปรแกรม ส่ง
ผลให้ทีมไทยได้ครองตำ�แหน่งชนะเลิศ
และได้ โควตาเลื่อนชั้นสู่กลุ่ม 1 ของโซน
เอเชีย/โอเชียเนีย ตามเป้าหมายที่ทีมไทย
ตั้งไว้
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายก
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขอ
ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะเทน
นิสทีมชาติไทยที่ทำ�ผลงานได้ดี นับตั้งแต่
ได้อันดับ 1 ของสาย จนผ่านเข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศและสามารถคว้าแชมป์มาครอง
ได้ ทำ�ให้มีสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยในการ
แข่งขันครั้งนี้ แต่ที่สำ�คัญกว่านั้นคือ ทีม
เทนนิสหญิงไทยได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่
กลุ่ม 1 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนีย นับเป็น
ผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก
“นับเป็นข่าวดีมากของวงการ
เทนนิสไทย ผมได้รับรายงานผลการ
แข่งขันทุกวัน ทุกคนทำ�หน้าที่ ได้ดีมาก
และตามที่ผมได้ประกาศไปก่อนหน้านี้
ผมได้เตรียมรางวัลตอบแทนความสำ�เร็จ
มอบให้ทุกคนด้วย ในฐานะที่ช่วยกันสร้าง
ความสุขให้กับแฟนเทนนิสชาวไทยและ
สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย” นายสุชัย
กล่าว
ส่วน ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้จัดการ
ทีมไทย กล่าวว่า ถือว่าผลงานดีเกินเป้า
เนื่องจากก่อนมาได้ศึกษาทีมคู่แข่งขันพบ
ว่าฮ่องกงมีนักกีฬามือดีที่สุด สูงสุดอยู่
ที่ 200 กว่าๆ ดังนั้นการเอาชนะได้ถือว่า
พลิกความคาดหมาย ต้องชมน้องๆ ทุก
คนที่สู้ ได้อย่างเต็มที่ นักกีฬาชุดนี้เป็น
ส่วนผสมของนักกีฬารุ่นพี่และเลือดใหม่

เตียโน โรนัลโด ซุป’ตาร์ชาวโปรตุเกส
เจ้าของตำ�แหน่ง 5 สมัย ที่แย่งแชมป์กัน
มาตลอดในรอบหลายปี ยังอยู่ในโผ 30
คนสุดท้าย
รายชื่อ 30 ผู้เล่นลุ้นชิงรางวัลบัล
ลงดอร์
ธิโบต์ กูร์ตัวส์ (เรอัล มาดริด), โม
ฮาเหม็ด ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล), ราฟาเอล
เลเอา (เอซี มิลาน), คริสโตเฟอร์ เอ็น
คุนคู (แอร์เบ ไลป์ซิก), โยชัว คิมมิช (บา
เยิร์น มิวนิก), เทรนต์ อเล็กซานเดอร์อาร์ โนลด์ (ลิเวอร์พูล), วินิซิอุส จูเนียร์
(เรอัล มาดริด), แบร์นาร์ โด ซิลวา (แมนฯ
ซิตี), หลุยส์ ดิอาซ (ลิเวอร์พูล), โรเบิร์ต
เลวานดอฟสกี (บาร์เซโลนา)
ริยาด มาห์เรซ (แมนฯ ซิตี), คา

คาริม เบนเซมา
ส่วนอีกรายเป็นของเควิน เดอ
บรอยน์ เพลย์เมกเกอร์ชาวเบลเยียม
ของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี ที่ถือเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพาต้นสังกัด “เรือใบสีฟ้า”
มีผลงานที่คงเส้นคงวาตลอดทั้งฤดูกาล
คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ มาครอง
ทางฝั่งกุนซือก็เป็นไปตามคาด เมื่อ
คาร์ โล อันเชล็อตติ นายใหญ่ของทีม
“ราชันชุดขาว” ติดโผในครั้งนี้จากการพา

ธิโบต์ กูร์ตัวส์
ทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ ทั้งลาลีกา สเปน,
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และซูเปอร์ โคปา
เดอ เอสปันญา ในซีซั่นที่ผ่านมา
ส่วนอีก 2 คนได้แก่ 2 กุนซือจาก
เวทีพรีเมียร์ลีก อย่างเป๊ป กวาร์ดิโอลา
ของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี และเจอร์เกน
คล็อปป์ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ที่พาทีม
ทำ�ผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งซีซั่น
โดย “เรือใบสีฟ้า” คว้าแชมป์พรีเมียร์
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รวมพลัง • โฉมหน้า 5 นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย จากซ้าย พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต, พัณณิน โควาพิทักษ์
เทศ, ลัลนา ธาราฤดี และอัญชิสา ฉันทะ ชุดคว้าแชมป์ศึกเทนนิสทีมหญิงชิงแชมป์ โลก “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์
2022”
ที่ลงตัว เชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใส และ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญให้กับเทนนิสไทยอย่าง
แน่นอน
“โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำ�สมาน
กัปตันทีมไทย กล่าวว่า ต้องชื่นชมการ
เล่นของนักกีฬาทุกคนที่เล่นได้อย่างสุด
ยอด ทั้งเดี่ยวมือหนึ่งและเดี่ยวมือสอง
อดทนวิ่งสู้ทุกแต้มทุกลูก กระทั่งเอาชนะ
ฮ่องกงได้ส�ำ เร็จ ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งาน
ง่าย เนื่องจากฮ่องกงมีวิธีการเล่นที่ดุดัน
น่ากลัว นอกจากนี้ต้องชื่นชมน้องๆ ทุกคน
แม้ ไม่ได้ลงสนาม แต่ก็พยายามส่งกำ�ลัง

เซมิโร (เรอัล มาดริด), ซน เฮือง มิน
(สเปอร์ส), ฟาบินโญ (ลิเวอร์พูล), คา
ริม เบนเซมา (เรอัล มาดริด), ไมค์
เมญอง (เอซี มิลาน), แฮร์รี เคน
(สเปอร์ส), ดาร์วิน นูเญซ (ลิเวอร์พูล),
ฟิล โฟเดน (แมนฯ ซิตี), ซาดิโอ มาเน
(บาเยิร์น มิวนิก)
เซบาสเตียน ฮัลแลร์ (ดอร์ตมุนด์),
ลูกา โมดริช (เรอัล มาดริด), อันโต
นิโอ รูดิเกอร์ (เรอัล มาดริด), คริสเตีย
โน โรนัลโด (แมนฯ ยูไนเต็ด), เควิน เดอ
บรอยน์ (แมนฯ ซิตี), ดูซาน วลาโฮวิช (ยู
เวนตุส), เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค (ลิเวอร์พูล),
เจา กานเซโล (แมนฯ ซิตี), เออร์ลิง
ฮาแลนด์ (ดอร์ตมุนด์) และคีเลียน
เอ็มบัปเป (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง).

‘ยูฟ่า’แบโผ3นักเตะ-กุนซือลุ้นรางวัลยอดเยี่ยม
อังกฤษ • สหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรป
หรือยูฟ่า เปิดโผนักเตะลุ้นรางวัลแข้ง
ยอดเยี่ยมแห่งปี รวมถึงโค้ชยอดเยี่ยม
แห่งปีออกมาเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏ
ว่า คาริม เบนเซมา, ธิโบต์ กูร์ตัวส์
และเควิน เดอ บรอยน์ เป็น 3 แคน
ดิเดต
ฤดูกาลที่ผ่านมา “ราชันชุด
ขาว” เรอัล มาดริด ทำ�ผลงานได้
อย่างยอดเยี่ยม เถลิงแชมป์ยูฟ่า แชม
เปียนส์ลีก สมัยที่ 14 มาครองได้
สำ�เร็จ โดยนักเตะที่ โดดเด่นหนีไม่พ้น
คาริม เบนเซมา ดาวยิงของทีมที่ยิง
ในเวทียุโรปซีซั่นก่อนไปถึง 15 ประตู
และติด 1 ใน 3 ที่มีลุ้นนักเตะยอด
เยี่ยมของยูฟ่า
ขณะเดียวกัน ธิโบต์ กูร์ตัวส์
นายทวารทีมชาติเบลเยียมของทีมชุด
ขาวก็ติดโผในครั้งนี้เช่นกัน จากผล
งานที่ โดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาล รวม
ไปถึงการโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งใน
รอบชิงชนะเลิศที่เอาชนะลิเวอร์พูล
1-0 จนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะ
แมตช์ ไปครอง
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ใจให้เพื่อนที่ลงสนาม สุดท้ายต้องขอบคุณ
ปตท. ที่ให้การสนับสนุน, ขอบคุณนาย
สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬา
ลอนเทนนิสฯ, นายไทยทนุ วรรณสุข
เลขาธิการสมาคมฯ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้
จัดการทีม และคณะกรรมการอำ�นวยการ
สมาคมฯ ทุกคน รวมทั้งแฟนเทนนิสชาว
ไทยทุกคนที่ช่วยกันส่งกำ�ลังใจเชียร์น้องๆ
นักเทนนิสทีมชาติไทย
อนึ่ง คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้
ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้จัดการ
ทีม, นายพชรพล คำ�สมาน กัปตันทีม,

นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์
การกีฬา, น.ส.แพรวพรรณ แซ่ลี้ นัก
กายภาพ และนักกีฬา “แน็ต” พัณณิน โค
วาพิทักษ์เทศ, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ,
“อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, “รวงข้าว”
ลัลนา ธาราฤดี และ “พราว” ชมภู่ทิพย์
จันดาเขต โดยคณะจะเดินทางกลับจาก
มาเลเซียวันที่ 14 ส.ค.2565 ด้วยสาย
การบินไทย เที่ยวบิน TG 416 เวลา
13.20 น.ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย
1 ชั่วโมง) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ประเทศไทย เวลา 14.30 น.

เควิน เดอ บรอยน์
ลีก อังกฤษ ส่วน “หงส์แดง” คว้า
ดับเบิลแชมป์ทั้งเอฟเอ คัพ และอีเอฟ
แอล คัพ
ทัง้ นี้ สหพันธ์ฟตุ บอลแห่งยุโรป
หรือยูฟา่ จะประกาศรายชื่อผูท้ ่ีได้
รางวัลทัง้ นักฟุตบอลและโค้ชยอดเยีย่ ม
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึง่ เป็นวัน
เดียวกับการจับสลากยูฟา่ แชมเปียนส์
ลีก ฤดูกาล 2022/23 รอบแบ่งกลุม่ .
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‘เมสซี’ไม่มีชื่อชิง‘บัลลงดอร์’ครั้งแรกในรอบ17ปี
ฝรั่งเศส • ลิโอเนล เมสซี ดาวเตะซูเปอร์
สตาร์ของทีมปารีส แซงต์ แชร์กแมง ยักษ์
ใหญ่จากลีกเอิง ฝรั่งเศส และทีมชาติ
อาร์เจนตินา หลุดโผลุ้นรางวัลบัลลงดอร์
สมัยที่ 8 ของตัวเอง โดยไม่อยู่ในรายชื่อ
1 ใน 30 นักเตะที่ผ่านเข้าชิงฯ ในปีนี้
สำ�หรับ “บังลงดอร์” จัดขึ้นโดย
นิตยสารฟรองซ์ ฟุตบอล ของฝรั่งเศส ที่
จะมอบรางวัลให้แก่นักเตะที่ โดดเด่นใน
ทวีปยุโรปของแต่ละปี ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่
12 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการแบโผรายชื่อ
30 แข้งออกมาอย่างเป็นทางการ
โดย ลิโอเนล เมสซี ยอดนักเตะทีม
ชาติอาร์เจนตินาที่เคยได้รางวัลนี้มาแล้ว
7 ครั้ง หลุดโผเข้าชิงเป็นครั้งแรกในรอบ
17 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2005 ขณะที่ คริส
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‘ธีรศักดิ์’กองหน้าดาวรุ่งยืนยัน
‘ท่าเรือ’พร้อมเต็มที่ดวลลำ�พูน
คลองเตย • ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กอง
หน้าดาวรุ่งวัย 19 ปีของสโมสร “สิงห์
เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ยืนยันทีม
พร้อมเต็มที่ ก่อนประเดิมเปิดบ้านพบ
กับน้องใหม่ ลำ�พูน วอริเออร์ ในศึกรี
โว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23
ขุนพลสิงห์เจ้าท่ามีการเตรียม
ทีมในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างดี ทั้งเดิน
ทางไปลุยศึกอุ่นเครื่อง ล่องใต้ คัพ
2022 ที่ จ.สงขลา และเก็บตัวฝึกซ้อม
ที่หัวหิน พร้อมสถิติชนะรวดทั้ง 6 นัด
ก่อนเปิดไทยลีก
“ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดี
ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ โค้ช
(สก็อตต์ คูเปอร์) เตรียมไว้ และเรา
มี โอกาสทดลองในเกมอุ่นเครื่องทั้ง 6
นัดในช่วงที่ผ่านมาครับ” กองหน้าวัย
19 ปีเริ่มกล่าว
“ตอนนี้เราพร้อมเกือบ 100%
แล้วครับ เหลือแค่บางจุดที่ต้องปรับ
ปรุงให้ดีที่สุดก่อนเจอลำ�พูน แต่ โดย
รวมเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ
และเมื่อถึงวันอาทิตย์ผมคิดว่าเราจะ
พร้อมเต็มที่ครับ
ในแง่การปรับตัว ระหว่างผู้เล่น
เก่าและใหม่ไม่มีปัญหาเลยครับ เรา

ซ้อมอยู่ด้วยกันเกือบ 1 เดือนเต็มๆ มี
โอกาสไปใช้ชีวิตร่วมกันทั้งที่สงขลา
และหัวหิน ทำ�ให้การปรับตัวทุกอย่าง
รวดเร็วมากครับ”
นอกจากนี้ ธีรศักดิ์ยังกล่าวถึง
ผลงาน 6 ประตู จาก 6 นัดในช่วงอุ่น
เครื่องที่ผ่านมา ในฐานะผู้ท�ำ ประตู
สูงสุดของทีม ว่า
“พอใจครับ อย่างน้อยทำ�ให้
ผมมั่นใจมากขึ้น ก่อนเปิดลีก ถ้ามี
โอกาสก็จะทำ�ให้ดีที่สุด ทำ�ให้เต็มที่
เหมือนวันแรกที่เข้ามาที่นี่ แต่ในฐานะ
ดาวรุ่งคนหนึ่ง ผมก็ยังต้องมีอะไรที่
ต้องพัฒนาเพื่อตามรุ่นพี่ให้ทันอีกเยอะ
ครับ
ฝากแฟนบอลเข้ามาให้ก�ำ ลัง
ใจเรากันเยอะๆ ครับ เราจะพยายาม
ทำ�ให้ดีที่สุด และเก็บ 3 แต้มแรกให้ ได้
ครับ” กองหน้าดีกรีทีมชาติไทย U23
ปิดท้าย
สำ�หรับ นักเตะการท่าเรือ
เอฟซี เตรียมประเดิมเปิดบ้านพบ
กับลำ�พูน วอริเออร์ น้องใหม่ในศึกรี
โว่ ไทยลีก 2022-23 วันอาทิตย์ที่ 14
สิงหาคมนี้ เวลา 19.00 น. ที่แพท
สเตเดียม.
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10 บันเทิง

อาลัย‘จูดิธ เดอแรม’

1

นักร้องนำ�วง The Seekers
จู

ดิธ เดอแรม (Judith Durham) นักร้องนำ�สาวเสียงใสชาว
ออสเตรเลียนของวงโฟล์ก The Seekers ออกจะมีอิทธิพล
ต่อนักฟังเพลงทั่วโลกตลอดเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียน
รู้จักเธอครั้งแรกจากที่ ได้ฟังเพลงโฟล์กป๊อปของ The Seekers สมัย
เรียนอยู่ชั้นมัธยม ดีเจสุกรี จรกรรณ มักนำ�เพลงของพวกเขามา
เปิดผ่านทางสถานีวิทยุ ททท. FM 95.0 MHz เสียงร้องกระชาก
อารมณ์ที่ ไม่มีใครเหมือนในเพลงฮิตอย่าง I’ll never find another
you, A World of our own, The Carnival is over แฝงความรู้สึก
บ่งบอกถึงสัจธรรมชีวิต สิ่งที่คนเราต่างแสวงหามีส่วนน้อยที่ ได้มา
และมักไม่จีรังยั่งยืน เมื่อเธอออกมาเป็นนักร้องเดี่ยว ความสำ�เร็จ
ในชีวิตอาจสู้ช่วงที่อยู่กับ The Seekers ไม่ได้ เธอกลับมารวมตัวกับ
The Seekers หลายครั้ง จูดิธ เดอแรม เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 5
สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะมีอายุ 79 ปี
จูดิธ เดอแรม มีชื่อเดิมว่า Judith Mavis Cock เธอมาเปลี่ยน
นามสกุลเป็น เดอแรม ตามนามสกุลเดิมของแม่ในช่วงที่เธอเข้าสู่
วงการบันเทิง จูดิธ เดอแรม เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 1943 ที่
ตำ�บลเอสเซนดอน (Essendon) ชานเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย พ่อ
เป็นนักเดินเรือ แม่เป็นแม่บ้าน ดูแลลูกๆ จูดิธเป็นเด็กร่าเริง ชอบ
ร้องเพลงกับพี่สาวตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ปี 1949 พ่อได้งานใหม่ย้ายไป
อยู่ที่เมืองโฮบาท แทสมาเนีย จนกระทั่งปี 1956 จึงย้ายกลับมาอยู่
เมลเบิร์น เธอตั้งใจว่าอนาคตอยากจะยึดอาชีพนักเปียโน หลังจบชั้น
มัธยมปลาย ในวัย 18 ปีเธอเข้าเรียนภาควิชาเปียโนคลาสสิกที่มหา
วิทยาลัยเมลเบิร์น รวมทั้งเรียนเทคนิคขับร้องเพลงแจ๊ส บลูส์ กอส
เปล ในช่วงนั้นที่เธอค้นพบว่าเสียงร้องของเธอเป็นเอกลักษณ์ ไม่มี
ใครเหมือน บรรดาอาจารย์และผู้พบเห็นต่างสนับสนุนและผลักดัน
ให้เธอยึดอาชีพนักร้องจะ
รุ่งกว่า เธอถามอาจารย์
คนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าวง
Melbourne University
Jazz Band ซึ่งมี โปร
แกรมเล่นเป็นประจำ�
ตอนกลางคืนที่ Memphis
Jazz Club ชานเมืองเมล
เบิร์น ว่า จะสมัครขอร้อง
เพลงในวงจะได้ ไหม เขา
ตกลงรับเธอเป็นนักร้อง
จูดิธเปลี่ยนนามสกุลมา
เป็นเดอแรม แล้วออก
จากมหาวิทยาลัยก่อน
จบการศึกษา ปี 1963
ช่วงกลางวันเธอทำ�งาน
เป็นเลขานุการที่เอเยนซี
โฆษณาชื่อดัง J Walter
Thompson และที่นั่นที่
เธอได้พบกับ อาธอล กาย (Athol Guy) เพื่อนร่วมงาน นักดับเบิล
เบสวงโฟล์ก The Seekers ที่เขากับเพื่อนนักดนตรีอีกสองคน ได้แก่
บรูซ วูดเลย์ (Bruce Woodley) นักกีตาร์ และนักแต่งเพลง กับ
คีธ โพลเกอร์ (Keith Polger) นักร้อง นักกีตาร์ นักแต่งเพลง ฟอร์ม
วงขึ้นในปี 1962 เป็นวงแนวโฟล์กป๊อปชื่อ The Seekers อาธอล
กาย ซึ่งรู้จักกับพี่สาวจูดิธ รู้ระแคะระคายถึงความสามารถของ
จูดิธ จึงทาบทามชวนเธอไปลองร้องกับวงที่เปิดการแสดงในช่วง
ค่ำ�คืนที่คลับแห่งหนึ่งชานเมืองเมลเบิร์น เธอตกลง หลังจากที่ โชว์
ความสามารถในเสียงร้อง เธอถูกทาบทามให้เป็นนักร้องนำ�ประจำ�
วงทันที ในช่วงเวลานั้นวงโฟล์กอเมริกัน The Weavers ก็มีนักร้อง
หญิง รอนนี กิลเบิร์ก เป็นนักร้องนำ� สร้างสีสันให้กับวงพอสมควร

Darlings
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อันดับ 1 ในอังกฤษ
และออสเตรเลีย ปี
1966 The Seekers
มีเพลงฮิตติดชาร์ต
ออสเตรเลีย 2 เพลง
ได้แก่ Some Day,
One Day (#11) เขียน
โดย พอล ไซมอน
กับ Morningtown
Ride (#10) เขียนโดย
Mulvina Reynolds
เนื้อเพลงพูดถึงเด็กเล็กกลุ่มหนึ่งโดยสารรถไฟในยามค่�ำ คืน ถึงที่
หมายในตอนเช้า มาถึงปี 1966 ทอม สปริงฟิลด์ กับจิม เดล ถูก
ตามตัวมาเขียนเพลงไตเติลภาพยนตร์เรื่อง Georgy Girl ในอังกฤษ
และอเมริกาขึน้ ถึงอันดับ 2 แถมได้รบั การเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์
เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Seekers ได้รับเชิญไปร้อง
เพลง Georgy Girl ในงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง แต่เผอิญผู้
จัดการวงจัดกำ�หนดการผิด ติดงานอื่น ต้องไปงานอื่นแทน ในงาน
ประกวดรางวัลตุ๊กตาทอง Mitzi Gaynor นางเอกละคร และหนัง
South Pacific เป็นคนร้อง The Seekers พลาดโอกาสไปอย่างน่า
เสียดาย เช่นเดียวกับในช่วงนั้นที่ The Seekers ใช้เอเยนซีด้อย
ฝีมือ โปรแกรมทัวร์ ในอเมริกามีแต่ร้องเพลงตามมหาวิทยาลัย และ
ออกรายการทีวีได้อยู่รายการเดียว คือรายการ The Joey Bishop
Show ผิดกับคอนเสิร์ตในปี 1967 ที่ซิดนีย์ ไมเออร์มิวสิกโบว์ล ที่มี
คนดูถึง 2 แสนคน ในปี 1967 The Seekers ได้รับรางวัลเกียรติคุณ
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Love รวมทั้งออกรายการทีวี An Evening with Judith Durham ไม่
นานหลังจากนั้น จูดิธ เดอแรม พบรักกับนักเปียโน นักแต่งเพลง
หนุ่มชาวอังกฤษ ชื่อ รอน เอดจ์เวิร์ธ (Ron Edgeworth) ทั้งสองใช้
ชีวิตร่วมกันที่เมลเบิร์น บางช่วงที่ลอนดอน และสวิตเซอร์แลนด์
บ่อยครั้งที่เธอจะมาเปิดคอนเสิร์ต มีเพียงเธอกับสามีเดี่ยวเปียโน
อาธอล กาย อยากจะเลียนแบบบ้าง หลังจากเธอตอบรับ ไม่นาน
ประกอบ เธอออกอัลบั้มตามมาอีกหลายชุด อาทิ ชุด Gift of song
The Seekers เปิดแสดงตามคลับในเมลเบิร์น รวมทั้งออกอัลบั้มชุด
ซิงเกิล The Olive Tree ซึ่งติดอันดับ 33 ในออสเตรเลีย รวมทั้ง
แรก Introducing The Seekers วางจำ�หน่ายในพื้นที่จำ�กัด เป็นการ
อั
ลบั้มชุด Climb every mountain ที่ออกจำ�หน่ายในปี 1971 ปี
แนะนำ�ความสามารถในตัว ไม่นานนักบรรดาสมาชิกเมื่อได้ยินข่าว
1990 บนทางหลวงนอกเมืองเมลเบิร์น รถยนต์ที่จูดิธ เดอแรม นั่ง
เทศกาลดนตรี โฟล์กที่เมืองแบล็กพูล (Blackpool) อังกฤษ กำ�ลังจะมี
มากับสามีและผู้จัดการเกิดประสบอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นอย่างจัง
ขึ้น ทั้งสี่ตัดสินใจขึ้นเรือโดยสารมหาสมุทรเดินทางไปที่นั่น ระหว่าง
ผู้หญิงคนขับฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต ผู้จัดการกับสามี รอน เอดจ์เวิร์ธ
การเดินทาง The Seekers ร้องเพลงให้ความบันเทิงแก่ผู้ โดยสาร
บาดเจ็บสาหัส ตัวจูดิธ เดอแรม กระดูกที่ข้อมือและขาหัก เธอได้
ตลอดทาง พอถึงอังกฤษตั้งใจจะอยู่แค่ 10 อาทิตย์ แต่เมื่อได้รับข่าว
รับผลกระทบทางประสาท และสมองรับความรู้สึกช้าลง แต่ความ
จากเอเยนต์หางานให้ ได้แสดงตามที่ต่างๆ เวลา 10 อาทิตย์ที่จะอยู่
จำ�ยังดี ส่วนสามีต้องหยุดทำ�งานและพักฟื้นยาว จนกระทั่งปี 1994
ในอังกฤษนั้นเป็นไปไม่ได้ จำ�ต้องอยู่ต่อ
เขาเสียชีวิตด้วยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neuron
Disease) ขณะมีอายุแค่ 56 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปและ
ตั้งความหวังไว้ว่าวันหนึ่งเราทั้งสองจะได้พบกันอีก เธอเขียนเพลง
Far Shore ไว้เป็นอนุสรณ์ และนำ�ไปบันทึกเสียง
ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน ปี 1993 The Seekers
ออกอัลบั้มการแสดงสดคอนเสิร์ตอำ�ลา ที่จัดขึ้นที่เมลเบิร์นคอน
เสิร์ตฮอลล์ ในเดือนพฤศจิกายน 1968 กลายเป็นอัลบั้มขายดีติด
อันดับ 9 ออสเตรเลียนชาร์ต เป็นผลผลักดันให้จูดิธ เดอแรม กลับ
มารวมตัวกับสมาชิกต้นฉบับ The Seekers อีกครั้ง เปิดแสดงตาม
เมืองต่างๆ ในอังกฤษ ในปี 1994, 1995 ครั้งสุดท้ายที่รวมตัวกันเกิด
ขึ้นในปี 2019 กับคอนเสิร์ตอำ�ลา ฉลอง 50 ปี The Seekers แทบ
ทุกครั้ง The Seekers จะนำ�เพลง I am Australian ที่แต่งโดย บรูซ
วูดเลย์ สมาชิกในวง ร่วมกับโดบ นิวตัน มาขับร้อง เผยถึงความ
ภูมิใจที่ ได้เกิดเป็นคนออสเตรเลียน
สุขภาพของจูดิธ เดอแรม หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เมื่อปี 1990 ไม่ปกติเหมือนก่อน แต่เธอเป็นคนจิตใจงาม ชอบช่วย
งานการกุศล เธอดูแลสุขภาพและหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ� จน
กระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอเข้าตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในเมืองเมลเบิร์น พบว่าปัญหาโรคปอดที่เธอเผชิญมาตั้งแต่เด็กได้ทวี
และที่อังกฤษ บรรดาสมาชิก The Seekers ได้พบกับทอม
Australians of the Year รวมทั้งมีเพลงฮิตติดชาร์ตออสเตรเลียอยู่ 2 ความรุนแรงขึ้น ยากที่จะรักษา เธอเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
แจ้งให้บรรดาสมาชิกครอบครัว ญาติสนิท รวมทั้งสามสมาชิก The
สปริงฟิลด์ แกนนำ�วงโฟล์กชื่อ เดอะสปริงฟิลด์ส (The Springfields) เพลง ได้แก่ When will the good apple fall (#11) และ Emerald
พวกเขามีงานฮิตติดชาร์ตอย่างเพลง Island of Dreams ดัสตี
City (#50) ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตตามเมืองต่างๆ ในนิวซีแลนด์ ใน Seekers เข้ามาดูใจเธอเป็นครั้งสุดท้าย จูดิธ เดอแรม เสียชีวิตด้วย
สปริงฟิลด์ น้องสาวทอมทำ�งานเป็นนักร้องนำ�วง The Springfields เดือนกุมภาพันธ์ 1968 จูดิธ เดอแรม บอกกับบรรดาสมาชิกในวงว่า โรคหลอดลมโป่งพองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2022 ขณะมีอายุ 79
เพิ่งลาออกไปเป็นนักร้องเดี่ยว ทำ�ให้ทอมต้องยุบวง เมื่อทอมได้พบ เธอจะออกไปเป็นนักร้องเดี่ยว อีก 5 เดือนต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปี หนังสือชีวประวัติและผลงานของเธอ ชื่อ The Judith Durham
Story: Colors of my life และ The Seekers: The 50 Years
กับสมาชิก The Seekers ต่างเข้ากันได้ดี ทอมชื่นชมเสียงร้องของ
1968 จูดิธ เดอแรม ประกาศอำ�ลาจากการเป็นนักร้องนำ� The
จูดิธ เดอแรม เขาเริ่มเขียนเพลงให้กับ The Seekers เพลงแรกที่
Seekers ผันตัวออกไปเป็นนักร้องเดี่ยว ส่วน The Seekers เปลี่ยน Recorded History of Australia’s First Supergroup ทั้งสองเล่ม
เขียนในปี 1964 แล้วติดชาร์ตอันดับ 1 ในออสเตรเลียและอังกฤษ ตัวนักร้องนำ�หญิงอยู่หลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าช่วงที่ เขียนโดย Graham Simpson มีวางจำ�หน่ายสำ�หรับผู้ที่สนใจ.
ได้แก่ เพลง I’ll never find another you ส่วนในอเมริกาขึ้นถึงอันดับ จูดิธ เดอแรม เป็นนักร้องนำ�
4 จากนั้นตามด้วยเพลง A World of our own ติดอันดับ 3 ใน
หลังจากคอนเสิร์ตที่นิวซีแลนด์ จูดิธ เดอแรม กลับไปเมล
ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
ออสเตรเลีย อังกฤษ อันดับ 19 ในอเมริกา The Carnival is over
เบิร์น บันทึกอัลบั้มคริสต์มาสอยู่ชุดหนึ่ง ชื่อชุด For Christmas with
Email : dumrasfilm@Yahoo.com

เป็นเอกฉันท์จากเหล่านักวิจารณ์ เป็นงานโชว์
ฝีมือ (อีกชิ้น) เพราะถ่ายทอดภาพผู้หญิงที่เป็น
เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวออกมาได้อย่าง
เดาจากโปสเตอร์ Darlings หนังเรื่องใหม่ของอาเลีย
มีมิติ ดีไม่แพ้กัน คือ เซฟาลี ชานห์ นักแสดง
บาตต์ ที่เน็ตฟลิกซ์แปลชื่อแบบตรงตัวว่า ที่รัก เป็นตลกรักที่ว่า รุ่นใหญ่ที่รับบทเป็นแม่ศัมศู ไม่เพียงมีเคมีที่เข้า
ด้วยปฏิบัติการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรมคุณสาของภรรยา...
กันได้อย่างลงตัว แต่ยังเล่นเข้าขากันได้อย่าง
เดาไม่ผิด
เป็นธรรมชาติ เป็นแม่ลูกสนิทสนมสื่อสารกัน
บทหนังที่ จัสมีต เค รีน ผู้กำ�
ได้ ในแบบ อ่านใจกันได้จาก
กับ เขียนร่วมกับ ปารวีซ เชคห์ มี
สายตา และภาษากาย
ศูนย์กลางอยู่ที่ พธู นำ�เรื่องด้วยการ
วิชัย วรรมา รับบท
แนะนำ�ตัวเธอ ทำ�ให้เราเห็นความ
เป็นคุณฮัมซา คุณพี่ทำ�ให้
สัมพันธ์กับที่รักของเธอ ฮัมซา ในช่วง
เราชังกับพฤติกรรมคุณสา
จากจอ
ก่อนแต่งงาน ตัดข้ามไปสามปี เปลี่ยน
ตัวร้ายจนเอาใจช่วยให้แผน
ฐานะจากคู่รักเป็นสามีภรรยา และ
จัดการกับเขาของพธูและ
เปลี่ยนจากแฟนสาวที่ ได้รับการเอาใจ มาเป็นภรรยาที่ต้องเอาใจ แม่ศัมศูบรรลุเป้าหมาย ที่เป็นตัวขโมยซีนคือ
ฮัมซา สามี พนักงานการรถไฟขี้เหล้าที่เพื่อนบ้านต่างรู้ว่าลงไม้
โรซานน์ แมทธิว ผู้รับบทซุลฟี ตัวตามนางที่
ลงมือกับเธอในยามเมา และหนึ่งในเพื่อนบ้านคือ ศัมศู แม่ที่พัก เป็นตัวแปร ทำ�ให้ความอดทนต่อฮัมซาของพธู
อยู่ห้องตรงข้าม เพราะรัก พธูไม่ยอมเลิกกับฮัมซาตามคำ�แนะนำ� ถึงขีดจำ�กัด
ของแม่ แต่รักและความอดทนก็หมดอายุ เมื่อคุณสาทำ�ร้ายจน
โปรดักชั่นไม่อลังการ แต่ก็สมจริงกับ
แท้ง
ฉากห้องพักครอบครัวชั้นกลาง ในแบบแฟลต
จากนั้นก็เข้าสู่ โหมดเอาคืนของพธู ที่มีคุณแม่ศัมศูเป็นผู้
ดินแดงบ้านเรา ขาดไม่ได้เลยคือ เพลง แต่มา
สมรู้ร่วมคิด โดยมีซุลฟี พ่อค้าของมือสองมดแดงแฝงพวงมะม่วง แบบหนังอินเดียสมัยใหม่ ไม่มีลุกขึ้นมาร้องมา
ที่แวะเวียนมาหาสองแม่ลูกเป็นประจำ� เป็นผู้ช่วยจำ�เป็น
เต้น แต่มาในสไตล์เพลงประกอบ เป็นฉากแบบ
สอบทรายของสามี เป็นหนังเป็นละครมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันเรื่อง
ที่เป็นจุดขายคือนักแสดง คุณน้องอาเลีย บาตต์ (อาลิยา
มิวสิกวิดี โอ
ภัฏฏ์) สลัดภาพแม่เล้ากล้าแกร่ง แม่พระของคุณโสจากคังคุไบ
มาที่เนื้อหา....ไม่ใหม่สำ�หรับพล็อตที่ว่าด้วยวิบากกรรม ภรรยา แต่แทนที่จะนำ�ทำ�เป็นดรามากลับทำ�เป็นตลก ด้วยมุกตลกร้าย ที่
เรียกให้เก๋ว่า Dark comedy ซึ่งมุกมาครบ คำ�พูด ท่าทาง และส่วน
มาเป็นภรรยาสาวหัวอ่อนที่ตกอยู่ใต้อ�ำ นาจสามี และมติอย่าง
ผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่หาทางหนีจากการเป็นกระ

ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนมาก คือ ตลกสถานการณ์ ผิดแผนนำ�ไปสู่การ
แก้เกม แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประสาสายดาร์กที่ชอบมาก
คืออารมณ์สยองในสไตล์หนังทริลเลอร์ พฤติกรรมแบบฆาตกร
โรคจิตของฮัมซาที่ใส่เข้ามาเพื่อให้เราเห็นความร้ายกาจ และ
ทำ�ให้ภาพผู้ชายแบบแมงป่องนิทานของแม่ชัดเจนขึ้น
นักวิจารณ์สายจริงจัง สายวิชาการ ไม่ปลื้มบทที่ท�ำ เรื่อง
เครียดอย่างความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องตลก แต่หากดู
กันให้ดีๆ บทหนังถ่ายทอดความรุนแรงในครอบครัวที่ผู้หญิง
เป็นเหยื่อได้ครบทุกมิติ พฤติกรรมของฝ่ายชาย จากทะนุถนอม
เอาใจ เปลี่ยนมาเป็นลงไม้ลงมือหลังจากแต่งงาน เป็นผลมา
จากค่านิยมชายเป็นใหญ่ ไปจนถึงความกดดันจากที่ท�ำ งาน
ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เป็นลูกไล่ในที่ท�ำ งาน (ต้องล้างส้วมให้เจ้า
นาย) ปลดปล่อยด้วยการทำ�ใหญ่ เป็นนายเหนือภรรยา
ทำ�ให้เราเห็นวัฏจักรของความรุนแรง ตบตี ง้อขอคืนดีใน
ตอนเช้า ซึ่งภรรยาให้อภัย ช่วยกลบเกลื่อนความร้ายกาจของ
สามีด้วยการแต่งหน้ากลบร่องรอยถูกซ้อม เหตุผลที่อยู่กับสามีต่อ
ไป ความเชื่อที่ว่าที่สามีซ้อมเป็นเพราะปีศาจสุราเข้าสิง ไม่เมาไม่
ซ้อม ความหวังของเธออยู่ที่การเลิกเหล้าของสามี เลิกหรือหยุด
เหล้าได้เพราะหมอบอกว่าไม่เลิกจะตายเพราะตับแข็ง แต่ไม่หยุด
ไม่เลิกซ้อม เพราะเป็นนิสัยถาวรไปแล้ว
การทำ�ร้าย ทุบตีภรรยา ในอินเดียในเกือบทุกสังคม รวม
ถึงสังคมไทยเป็นเรื่องปกติ สืบทอดต่อกันมาในระบบชายเป็น
ใหญ่ เป็นการสั่งสอน ลงโทษ และที่ชอบมากคือประเด็นที่ว่า
ด้วยพฤติกรรมของเพื่อนบ้าน รู้กันทั้งบางว่าคุณสาซ้อม การช่วย
เหลือออกมาในรูปของการช่วยกลบรอยถูกซ้อม แนะนำ�เครื่อง
สำ�อาง แนะนำ�ยาแก้ปวด ไม่มีใครเข้าขัดขวาง ห้ามปรามคุณสา
และเมื่อมีคนช่วย แจ้งตำ�รวจ ก็ทำ�ให้เราเห็นว่าตัวเหยื่อ แต่ด้วย
รักคุณภรรยาไม่เอาเรื่อง ไม่อยากให้สามีติดคุก ทำ�ให้ตำ�รวจไม่
อยากรับแจ้งความ และทำ�ให้เป็นเพื่อนบ้านที่เดือดร้อน เพราะ
หวังร้ายทำ�ลายครอบครัว
บทหนังให้รายละเอียดครบ ไม่ทำ�ให้รู้สึกว่ายัดเยียดเพราะ
ร้อยเรียงได้อย่างกลมกลืนกับปฏิบัติการปรับพฤติกรรม ที่เปลี่ยน
มาเป็นการแก้แค้นเอาคืนคุณสาของพธูและคุณแม่ศัมศู
แม้จะทำ�เป็นตลก แต่บอกเล่าเรื่องราวความรุนแรงใน
ครอบครัวได้อย่างรอบด้าน
Darlings เป็นอีกหนึ่งหนังดีที่คุณไม่ควรพลาด.

รัชชพร เหล่าวานิช
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ดวง/อาหาร 11

ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวจรที่ทำ�มุมกับเมือง
พระเสาร์จร (7) เดินอยู่ในราศีมังกรระหว่าง 1 มีนาคม
2563-1 มีนาคม 2566
และเป็นกาลกิณีจรระหว่าง 21 เมษายน 2565-21
เมษายน 2566
พฤหัสบดีจร (5) เดินอยู่ในราศีมีนระหว่าง 8 เมษายน
2565-19 เมษายน 2566
พระอังคารจร (3) เดินอยู่ในราศีเมษระหว่าง 26
มิถุนายน-9 สิงหาคม 2565
เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 9 สิงหาคม-3 ตุลาคม
2565-และเดินผิดปกติระหว่างมิถุนกับพฤษภ-สิ้นปี 2565
ดังที่บอกไว้ ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่แล้วคือตอนที่ 439

อุบัติเหตุ-ไฟใหญ่ยังรอเกิด

1

แมสมัหคมอ
รเลน

2

ด้วยหลักดังกล่าวขอรวบรวมสิ่งที่เกิดจริงให้เห็นตั้งแต่
ประมาณหลังวันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นมาคือ
- 7 มิถุนายน 2565 ไฟไหม้ตึกหกชั้น สีลมซอย 2
- 21 มิถุนายน 2565 ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่
ชื่อตอน น้ำ�ใหญ่ก�ำ ลังจะมา ว่า
- 26 มิถุนายน 2565 ไฟไหม้ส�ำ เพ็งวอดสี่คูหาตาย 2 เจ็บ
ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์
14 คน
ที่ลัคนาสถิตราศีเมษนั้น ด้าน
- 4 สิงหาคม 2565 ไฟไหม้เมาน์เทนบี พลูตาหลวง สัตหีบ
ร้าย (ด้านดีก็มี) เริ่มมาตั้งแต่
ชลบุรี ตาย16 เจ็บอื้อ ภาพหวาดเสียวปรากฏให้เห็นกันจะจะ
ประมาณ 1 มีนาคม 2563
- 7 สิงหาคม 2565 ไฟไหม้ตึกกระทรวงพลังงาน
แล้วที่ เมือง-ประชาชนเริ่ม
ฟองสนาน
จามรจั
น
ทร
- 8 สิงหาคม 2565 ไฟไหม้ทส่ี ถาบันจัสแมกไทย ถนนสาทร
เข้าเคราะห์เดือดร้อนทั้งด้าน
สามเหตุการณ์หลังที่เกิดซ้อนๆ กัน หลายคนออกอุทาน
เศรษฐกิจ-ภัยพิบัติ-โรคระบาดสูญเสียใหญ่
1.2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เกิด มหาอัคคีภัย-สาร ว่า-เกิดอะไรขึ้น-แต่สำ�หรับผู้เขียนอาจจะเหมือนคนตายด้าน ทำ�
หน้าที่เพียงบันทึกเป็นปูมโหรเพราะพอจะทราบเลาๆ ด้วยเกณฑ์
ถ้าเป็นสมัยก่อนเรียก
พิษ-กระทบสิ่งแวดล้อม-คุณภาพชีวิต จากโรงงาน หมิงตี้เคมี
สภาวะนี้ว่า ข้าวยากหมากแพง คอล ในซอยกิ่งแก้ว 21 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ดวงชะตาเมืองเข้าเคราะห์ครบสูตร เหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ตอน
ถ้าเป็นคนผู้เขียนจะสะกิดและ ไหม้ข้ามคืนต้องใช้ โฟมและเฮลิคอปเตอร์ทัพบกช่วยดับ กระทบ ที่แล้วว่า ทั้ง ดิน-น้ำ�-ลมหรืออากาศ-ไฟ-ควัน-ระเบิด-โรค
ระบาด-การทำ�มาหากิน
บอกว่า ดวงกำ�ลังตกที่สุดใน
243 ชุมชน โรงงานย่านเดียวกัน 301 แห่ง และมีค�ำ ถามว่า
โดยเคราะห์ ใหญ่นี้จะเคลื่อนจากเมืองไปราววันเกิดเมือง
รอบสามสิบปี
โรงงานสารเคมีอยู่ ใกล้ชุมชน หรือ ชุมชนเข้าล้อมโรงงานสาร
ที่ 21 เมษายน 2566 แต่ระหว่างนี้ ไฟใหญ่และอุบัติเหตุเกี่ยว
มาตอนนี้จะได้ท�ำ นาย
เคมี
เนื่องจึงยังรอเกิดอยู่ต่อไป
เกณฑ์ทางโหรที่เป็นลางบอก
1.3 เมื่อ 3 เมษายน 2565 ไฟไหม้บ้านเดี่ยวขนาดสอง
อธิบายด้วย เกณฑ์ทางโหรในเมืองที่จะอุบัติซ�้ำ จากเกณฑ์
เหตุด้านร้ายเกี่ยวกับ ไฟใหญ่
ร้อยตารางวา หมู่บ้านกฤษดานคร 31 พุทธมณฑลสาย 3 แขวง
ร้ายทั้งข้อหนึ่งและสองที่รออยู่ว่ามีเกณฑ์ร้ายจะซ้ำ�เข้ามาคือ
และอุบัติเหตุที่เกิดไปแล้วแต่ยัง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ตาย 5 คน ในจำ�นวนนี้ เป็น
ก.อังคารจร (3) ทับอังคารดวงเดิม (๓) ที่สถิตในราศี
รอเกิดในเมือง คือ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 3 คน สลดใจกันทั้งเมือง
1.ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
2.ลางเกณฑ์ร้ายในดวงเมืองเพิ่มขึ้นอันจะทำ�ให้ ไฟ-ควัน- พฤษภโฉลกบอก…ภุมโมภุมมะทับกันนั้นจะ เกิดการกลีกลำ�
มาแล้ว พระเสาร์จร (7) ตัว
ก๊าซ-อากาศ-ระเบิดและอุบัติเหตุรุนแรงมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ ภัย อันตรายราวี ห่อนมีสุขใจ เรือนโรงร้านไฟ และ ไฟจะฟอน
อาตมา..
โทษ-ทุกข์-เทพเจ้าแห่งความระทม เริ่มเข้าไปเดินในราศีมังกร
เท่าตัว คือ
ข.บางจังหวะก็มีอีกเกณฑ์ซ้อนเข้ามาคือ พระอังคารจร (3)
ภพที่สิบของดวงเมือง ตำ�ราบอกชัดว่า ..ให้เกรงไฟ… ตั้งท่าเป็น
2.1 ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ยาวไปถึง
ถึงพระเสาร์ดวงเดิม (๗) ที่สถิตในราศีธนูโฉลกบอก ..ภุมโมโสระ
สื่อล่อรอเกิดอยู่ และ ต้องเป็นไฟสำ�คัญๆ หรือ ไฟใหญ่ชวนอึ้ง 19 เมษายน 2566 พฤหัสบดีจร (5) หัวหน้าเทวดาประจำ�
อุปัทวะ แลโรคจะรุมอาตมา…
และด้วย (ส่วนขนาดย่อมลงก็จะเกิดถี่จัด) แล้วรอเกณฑ์ดาวร้าย เมืองเข้าไปเดินใน ราศีมีน ภพวินาสน์ดวงเมือง อันเป็น มุม
อย่างไรก็ตาม แม้น้ำ�ใหญ่-ไฟและอุบัติเหตุใหญ่ยังรอเกิด
อื่นมาร่วมผสมโรงให้เกิดเหตุการณ์
อับ คุ้มครองดวงชะตาเมืองได้น้อย และยังสามารถนำ�เรื่อง
ไปถึงวันเกิดเมืองปีหน้า แต่หากพอได้รู้เลาๆ บ้างจะได้ ไม่แปลก
และแล้วปูมโหรก็บันทึกไว้ว่าเหตุการณ์จากเกณฑ์นี้ที่เกิด ไม่คาดฝันด้านร้ายถึงประชาชนได้ (พฤหัสบดีจร 5 ที่ราศี
ใจ
มาเป็นระยะๆ คือ
มีน ถึงพระจันทร์ดวงเดิม ๒ ตัวแทนประชาชนที่สถิตราศี
สำ�คัญที่สุดคือ ไม่ประมาท และมีสติ
1.1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 12.56 น. กรกฎ)
ส่วนผู้เขียนเองก็ท่องคาถาแคล้วคลาดหลวงปู่มั่น ภูริทัต
ท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เกิดระเบิดไม่คาดฝันที่ฝั่งตรงข้าม
2.2 ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
วัดเปร็งราษฎร์บ�ำ รุง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ สิ่งปลูก
เป็นเวลา 1 ปี คือถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 พระเสาร์จร (7) โต ไว้ คือ.. นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา..ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของคาถานกยูงทอง หรือ โมรปริตร เชื่อว่าถ้ากรรมไม่หนักนักก็
สร้างพัง คนตาย 3 คน และสร้างความหวั่นวิตกไปสู่คนที่อยู่ใกล้ ที่เดินอยู่ ในราศีมังกรพลิกเป็นกาลกิณีจร ส่งผลเพียง-ให้เกรง
คงแคล้วคลาด.
แนวท่อให้อกสั่นขวัญแขวน
ไฟ-พลิกเป็น-ให้เกรงไฟเพิ่มเป็นสองเท่า

ผัดไทยนานา ถ.สามเสน
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สืบทอดตะหลิวสั้นเจ้าเก่า 70 ปี
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ใ

เอกโอชา

นย่านบางลำ�พูมีร้านผัดไทย
เก่าแก่ที่มีฝีมือเลื่องลือเรื่อง
ความอร่อยมายาวนาน ต้อง
ยกให้ผัดไทยนานาที่เปิดขายมานาน
กว่า 70 ปีแล้ว โดยส่งต่อมาถึงทายาท
รุ่นสาม ปักหลักผัดอยู่ริมถนนสามเสน
ชื่อร้านก็มาจากร้านเดิมที่ขายอยู่ใน
ตลาดนานา อยู่ริมคลองโอ่งอ่างย่าน
บางลำ�พู ก่อนย้ายร้านผัดไทยออก
มาขายอยู่ในตึกแถวริมถนนสามเสน
แต่ยังใช้ชื่อเดิมที่ลูกค้าจำ�ได้ดี ขณะ
เดียวกันก็ใช้ตะหลิวด้ามสั้นเป็นอาวุธคู่
กาย เอกลักษณ์แบบนี้ก็ถือเป็นชื่อร้าน
ที่คนรุ่นเก่าขาประจำ�มักเรียกว่า “ผัด
ไทยตะหลิวสั้น”
ผัดไทยเจ้านี้ติดป้ายว่า “ผัด
ไทยกุ้งสด เจ้าเก่าตลาดนานา” เปิด
ร้านเป็นตึกแถวห้องเดียวอยู่ระหว่าง
ถนนสามเสน ซอย 6 กับซอย 8 ถ้า
มาจากทางเทเวศร์ ผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก็จะถึงสี่แยกบางขุนพรหม
ผ่านวัดเอี่ยมวรนุช เจอปั๊มน้ำ�มัน
ปตท. ปากซอยสามเสน 8 เลยมานิด
เดียวก็จะเจอร้านผัดไทยอยู่ซ้ายมือ ริม
ถนนตรงป้ายรถเมล์
ผัดไทยร้านนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของ
ครอบครัวที่ขายต่อกันมาจนมาถึงรุ่น
หลานซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ขายกันมาตั้งแต่
ผัดไทยราคาจานละ 3 สตางค์ สมัย
ที่บางลำ�พูยังมีตลาดเก่าแก่ชื่อตลาด
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เจ้านี้ ไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรให้ โดดเด่น
เป็นแบบร้านห้องแถวห้องเดียวที่ ไม่ได้
กว้างขวางอะไร ข้างในมี โต๊ะนั่งอยู่ 5-6
โต๊ะ เรียกว่าเน้นขายฝีมือในเรื่องของผัด
ไทยเป็นหลัก ทำ�ขายกันแบบช่วยงานกัน
ในครอบครัว ไม่มีลูกจ้าง คนอยากกิน
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ทุเรียนและตลาดนานา อยู่ตรงเชิงสะพาน
นรรัตน์สถาน
ตลาดนานาในอดีตมีของกินอร่อยๆ
อยู่มากมายหลายเจ้า เป็นที่ฝากท้องของ
คนที่ ไม่มีครัวจะให้ท�ำ หรือไม่ชอบที่จะทำ�
ภายหลังเมื่อตลาดนานาถูกรื้อ เจ้าของก็

ย้ายเข้าไปขายอยู่ที่บ้านลึกเข้าไปในซอย
สามเสน 2 ก่อนจะย้ายอีกครั้งมาอยู่ริม
ถนนสามเสนที่ขายอยู่ทุกวันนี้ มือผัดมีอยู่
คนเดียวคือ คุณจันทร์เพ็ญ ที่ยืนผัดกัน
ตั้งแต่เปิดจนปิดร้าน
บรรยากาศภายในของร้านผัดไทย

หลายคนก็เลยชอบที่จะสั่งใส่ห่อ ถ้าไม่
อยากจะมารอก็โทรศัพท์มาสั่งไว้ก่อน
คุณจันทร์เพ็ญจะผัดในกระทะใบ
ใหญ่ด้วยตะหลิวสั้นที่จับกระชับมือ ซึ่งใช้
มาตั้งแต่รุ่นย่า จึงเป็นที่มาของชื่อร้านผัด
ไทยตะหลิวสั้นที่ลูกค้ามักจะเรียกกัน ร้าน
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นี้ ไม่ได้ผัดทีละจานเหมือนร้านอื่นๆ แต่
ผัดทีละเยอะๆ แบ่งได้หลายจาน เน้น
ความพิถีพิถัน ต้องแบ่งเอาเส้นในกระทะ
ใหม่บางส่วนออกมาพักไว้ แล้วเอาของ
ที่พักจากกระทะเก่ามาผสม เขาเรียกว่า
เป็นสูตรการพักเส้นเพื่อให้เครื่องปรุงซึม
ลึกเข้าไปข้างใน ผมเห็นทำ�สลับกันไปมา
อยู่อย่างนั้น พอทำ�เสร็จออกมาไม่น่าเชื่อ
ว่าจะได้หน้าตาและรสมือออกมาดี
ส่วนผสมทีเ่ อามาใช้กต็ อ้ งสัง่ มาจาก
ร้านเจ้าประจำ�ถึงจะได้หน้าตาและรสชาติ
เป็นมาตรฐาน อย่างไชโป๊ ใช้ของซุปเปอร์ดาว
จากตลาดเจ็ดเสมียนเมืองราชบุรี ส่วนเส้น
ผัดไทยก็สง่ั จากโรงงานบ้านโป่งให้มาส่งถึงที่
จุดเด่นผัดไทยเจ้านี้คือ ผัดได้แห้ง
ไม่แฉะ ไม่มีน้ำ�มันเยิ้มติดจาน แม้คน

ขายจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน แต่ก็
ทำ�หน้าตาออกมาดูเป็นผัดไทยแบบ
ไทยๆ ส่วนประกอบไม่มีอะไรมากมาย
ใช้แค่ กุ้งแห้ง ไชโป๊ฝอย เต้าหู้ซอย
ถั่วลิสงป่น พริกป่น ใบกุยช่ายและ
ถั่วงอก ส่วนเครื่องปรุงหลักๆ ก็มีพริก
ป่น น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลทราย น้ำ�ส้มสายชู
หมัก และน้ำ�ตาลปี๊บละลายน้�ำ ส่วน
น้ำ�มันมีสีส้มเพราะใช้น�้ำ มันพืชทอดกุ้ง
ก้ามกราม เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความ
หอมน่ากินให้แก่ผัดไทย
เปิดขายทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 12.00-15.00 น. หยุดพักหนึ่ง
ชัว่ โมงแล้วขายต่อเวลา 16.00-20.00 น.
หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ สอบถามเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร.06-4720-2502.
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12 ในประเทศ

การเมืองเรื่อง ‘ม้าแข่ง’?
ซื้อสินค้าแต่เอาป้ายราคา
สินค้าอื่นที่มีราคาน้อยกว่ามา
ติดแทนมีความผิดหรือไม่

บ

รรดานักช็อปปิง้ ทัง้ หลายต้องหันมาสนใจ
เรื่องที่กระผมจะนำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านทั้ง
หลายได้รับทราบว่า ได้มีอุทาหรณ์เรื่อง
หนึ่งว่า มีนักช็อปปิ้งควงคู่กันไปจับจ่ายซื้อของที่
ห้างสรรพสินค้า ในระหว่างเดินชมสินค้าอยู่นั้น
บังเอิญไปพบพัดลมไฟฟ้าติดเพดาน เป็นที่ถูกอก
ถูกใจนักช็อปปิ้งทั้งสองเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจ
อยากได้พัดลมโคมไฟฟ้าติดเพดาน แต่พอเจ้าตัว
มองไปเห็นป้ายราคาซึ่งติดราคาเป็นจำ�นวนเงิน
4,500 บาท ก็เป็นที่ตกอกตกใจของนักช็อปปิ้งทั้ง
สอง แต่เพราะความอยากได้ โคมไฟฟ้าดังกล่าว
จะทำ�อย่างไรดีล่ะครับ บังเอิญเหลือบสายตาไป
เห็นป้ายราคาพัดลมโคมไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่แขวน
โชว์ ใกล้กัน แต่ติดราคาไว้เพียงแค่ 2,500 บาท
เพราะความอยากได้แต่ใจไม่ถึงล่ะครับ จึงเกิด
ความคิดอันลึกซึ้งขึ้นมา โดยนักช็อปปิ้งคนหนึ่งก็
นำ�เอาป้ายราคาจำ�นวน 2,500 บาท ไปติดแทน
ป้ายราคาโคมไฟฟ้าติดเพดานอันที่อยากจะได้
จากนั้นนักช็อปปิ้งก็น�ำ เอาป้ายราคาจำ�นวน 2,500
บาท ไปชำ�ระเงินต่อพนักงานเก็บเงินของห้าง
สรรพสินค้าดังกล่าว ส่วนพนักงานขายก็จัดแจงนำ�
พัดลมโคมไฟฟ้าติดเพดานใส่กล่องอย่างดีเลย และ
มอบให้นักช็อปปิ้งทั้งสองคน
จากกรณีการกระทำ�ของนักช็อปปิ้งทั้งสอง
คนดังกล่าว กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำ�ที่
หลอกลวงพนักงานเก็บเงินของห้างสรรพสินค้า
โดยทุจริต โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า
ราคาโคมไฟฟ้าห้างสรรพสินค้านั้นมีราคาเพียง
2,500 บาท จนเป็นเหตุให้พนักงานเก็บเงินของ
ห้างสรรพสินค้าหลงเชื่อยินยอมมอบโคมไฟฟ้า
ติดเพดานโดยรับเงินไว้เพียง 2,500 บาท การ
กระทำ�ของนักช็อปปิ้งทั้งสองจึงเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง
เห็นไหมล่ะครับ ไม่คุ้มกันเลยถ้าอยากได้
ก็ต้องลงทุน ฉะนั้นการตัดสินใจหรือการจะ
กระทำ�สิ่งใดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับ คน
เราปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าว ทำ�อะไรก็ได้อย่างนั้น
ล่ะครับ.

อาจจะเป็นเพียงข่าวเล็กๆ ในแวดวงสนามม้า หลัง
จากผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร,
นครราชสีมา และขอนแก่น ที่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง
กองทัพบก ในการขอใช้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา
แข่งม้าเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งได้มีรายได้จากการ
แข่งขันม้า
แต่หนังสือของกองทัพภาคที่ 2 ที่ตอบกลับไปอาจเรียก
ได้ว่า “ปิดประตูตาย” สำ�หรับการแข่งม้าทั่วไป และการ
พนัน
“ในเรื่องการใช้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา
เฉพาะการใช้เป็นสถานที่จัดแข่งม้ากีฬา ชิงแชมป์ประเทศไทย
และการจัดวิ่งทดสอบเวลาของลูกม้าใหม่ โดยสามารถขอ
อนุญาตใช้สนามได้เป็นกรณีๆ ไป แต่ขอยกเว้นการจัดแข่ง
ม้า ตามวงรอบปกติ ที่ ไม่สามารถสนับสนุนให้ดำ�เนินการได้
เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ไม่สนับสนุน การพนัน
และสอดคล้องกับการดำ�เนินงานของสมาคมม้าแข่ง ที่ต้องการ
ทำ�ให้กีฬาม้าแข่งเป็นเกมของกีฬา ยุติธรรม โปร่งใส และไม่มี
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ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย และ พล.อ.ณรงค์
พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ซึ่งเคยมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าว
ขึ้นมาหารือ โดยมีรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์รับปากว่าไม่มี
ปัญหา แต่เวลาผ่านไปเกือบ 2 เดือน เรื่องดังกล่าวก็เงียบ
หายไป
มีคนเริ่มจับแพะชนแกะว่า เรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่อง
“การเมือง” เพราะฐานเสียงของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเรื่องคอก
ม้า และอาชีพที่เกี่ยวกับม้ามากพอสมควร แถมกระจายตัว
อยู่ในโคราช โดยเฉพาะ อ.ปากช่อง และ จ.ขอนแก่น พื้นที่
สีแดงทางการเมืองที่ พรรคเพื่อไทย ต้องการยึดเก้าอี้คืนตาม
ยุทธศาสตร์ แลนด์สไลด์
โอกาสของพรรคพลังประชารัฐที่จะเก็บแต้มในพื้นที่อีสาน
ก็ยาก ยิ่งถ้าใช้ยี่ห้อ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นตัว
ขายยิ่งหมดโอกาส การเปิดตัวพรรคเล็กในการเจาะเป็นราย
บุคคล และเก็บแต้มแถวสอง โดยรวมโหวตเตอร์ ในองค์กรจัดตั้ง
กลุ่มสมาคมต่างๆ มาสำ�รอง
แต่ถ้าไม่ได้มองแง่การเมือง ก็ถือว่า “คอกม้า” ต่างๆ ได้
รับผลกระทบหนักอยู่ เพราะข้ออ้างเรื่องสนามม้าเอกชนใน
จ.ขอนแก่น และอุบลราชธานี น่าจะพอรองรับการแข่งขันได้อยู่
แล้ว ทำ�ไมต้องมายืนกรานจะแข่งกันที่สนามม้าภายในมณฑล
ทหารบกกันอยู่ได้
ขณะที่มุมของผู้ประกอบการมองว่า คอกม้ากว่า
70 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ โคราช การจะขนม้าไปแข่งถึงขอนแก่น
อุบลราชธานี ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินไป จึงไม่
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
แถมมีเสียงสะท้อนว่า ปัจจุบันทั้ง “มวย ไก่ชน ปลา”
ยังมีการจัดพื้นที่แข่งกันอย่างคึกคัก มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ท�ำ ไมทหารถึงตั้งแง่รังเกียจ “ม้าแข่ง” จัง หรือว่ามีเรื่องอื่น
ที่มากกว่าเรื่องม้าแข่งกันแน่.
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สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
แม่ทัพหญิงของพรรค นาที รัชกิจประการ ประกาศขอ 20 ที่
นั่ง จึงทำ�ให้เป็นที่จับตาถึงความร้อนแรงสนามเลือกตั้งในภาคใต้
ครั้งหน้า
เมื่อศุกร์-เสาร์ที่ผ่านมา (12-13 ส.ค.) ภูมิใจไทยลงพื้นที่
จังหวัดกระบี่ มีอีเวนต์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และแน่นอนย่อม
ต้องมีสัมภาษณ์ สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ หนึ่งเดียวของ
ภูมิใจไทย
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า “สฤษฏ์พงษ์” อาจจะมันปากไปนิด
เลยเถิดไปวิพากษ์การจัดการปัญหาภายในของพรรคคนอื่น รวม
ถึงการทำ�งานของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ก็ไม่รู้ว่า
ถ้ายังเป็นแบบนี้ วันหนึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ส่องเรื่องตัวบุคคลของ 2 พรรคการเมือง
ใหญ่ในกระบี่ ก็มีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่มีชื่อชั้น ได้แก่ พันธุ์วิชาติกุล,
เกี่ยวข้อง, เอ่งฉ้วน ซึ่งต่างก็รู้จักกันดี สำ�หรับครั้งที่จะถึง ภูมิใจ
ไทย วางตัวดังนี้ กิตติ กิตติธรกุล เขตเลือกตั้งที่ 1, ถิรเดช ตั้งมั่น
ก่อกิจ เขตเลือกตั้งที่ 2 และ สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 และได้ตระกูลเอ่งฉ้วนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ด้านประชาธิปัตย์ ได้แก่ ธนวัช ภูเก้าล้วน, สาคร
เกี่ยวข้อง, พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส่วนจะให้ลงเขตเลือกตั้งใด
ต้องติดตามต่อไป
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
		
สำ�หรับตระกูล เกี่ยวข้อง ที่วันนี้ สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
การพนันเกี่ยวข้อง”
สังกัดภูมิใจไทย และ สาคร เกี่ยวข้อง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
เวลานี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลยืมจมูกพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง แม้จะต่างสังกัดแต่ก็คือ ญาติ กัน
ย้อนกลับไปดู สนามแข่งม้าโคราช เป็นส่วนหนึ่งของ
ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์หายใจ เพราะลำ�พังจะให้แต่ พลัง
นโยบายในการปฏิรูปสวัสดิการกองทัพ หลังจาก พล.อ.ณรงค์
ในความเป็นเครือญาติกันนี้ก็จะเห็นว่า “สาคร” ไม่เคย
พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ต้องมารับไม้ดูแลต่อจาก ประชารัฐ พรรคแกนนำ�รัฐบาล ค้ำ�จุนรัฐบาลเพียวๆ เห็นจะไม่ ออกมาเคลื่อนไหว เพราะเกรงใจ ส่วน “สฤษฏ์พงษ์” แม้ ไม่
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกคนที่แล้ว นับแต่ ได้ เพราะเสียงในสภาไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด มิหนำ�ซ้ำ�ภายในพรรค วิจารณ์ตัวบุคคล แต่ก็พุ่งเป้าโจมตีพรรคที่ “สาคร” สังกัดอยู่
ยังแตกเป็นก๊ก เป็นฝ่ายอีก
เกิดเหตุ “จ่าคลั่ง” กราดยิงที่ โคราช จนกระแสสังคมเรียกร้อง
จากเหตุนี้ท�ำ ให้เห็นเกมเลือกตั้งครั้งที่จะถึงว่า ระหว่างสอง
ไม่เพียงเท่านี้ หากมองจากภายนอกเข้าไปดูความเป็น
ให้ปฏิรูปสวัสดิการกองทัพ ที่เป็นรายได้ ในและนอกงบประมาณ
พรรคนี้น่าจะทุบกันที่นโยบายและผลงานต่างๆ ดังจะเห็นว่า ฝั่ง
เสถียรภาพรัฐบาลก็ต้องบอกว่าย่ำ�แย่จริงๆ นอกจาก พี่ ใหญ่ คิด ภูมิใจไทยฟ้องประชาชนได้แต่ฟังนิทาน เพราะประชาธิปัตย์ ไร้
ทั้งหมด
แต่จะแทนที่น้องเล็กตลอดเวลาแล้ว ตอนนี้ พรรคร่วมรัฐบาล ผลงาน
กรณีของสนามม้าโคราช ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มี
ก็เริ่มเปิดศึกชิงความเป็นหนึ่งในภาคใต้กันแล้ว ทั้งที่การเลือกตั้ง
กระแสข่าวว่าที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีการตั้ง
ขณะที่ “ประชาธิปัตย์” โจมตีผลงานที่พรรคเสี่ยหนู ภูมิใจ
ยังมาไม่ถึง
วงพูดคุยระหว่าง บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำ�เสนอเพราะเห็นว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดง คือ นโยบายกัญชา
การเลือกตั้งเที่ยวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีความปรารถนา
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
เสรี ว่าเป็นพิษภัยต่อสังคม ลูกหลานเยาวชนอาจตกเป็นทาส
แรงกล้าจะตะลุยปักษ์ ใต้ ซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของประชาธิปัตย์
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน
งานนี้ กระบี่ลุกเป็นไฟแหงๆ.

‘กระบี่ระอุ’

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา

การถ่ายทอดสดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

ลำ�ดับต่อไปเป็นพิธีขอพรของศาสนาคริสต์ ศาสนาจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรแห่ง
ประเทศไทยกล่าวอธิษฐานภาวนา ขอพระพรจากพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
อารัมภบทสดุดีบทที่ ๑๐๓ ข้อ ๑ จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวาย
สาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการ
แด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้พวกเราร่วมใจกัน
ายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
กล่าวต่อว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสืบสาน
บาทหลวงพรชัย แก้วแหวน สภาประมุขบาทหลวง
ต่อยอดด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและ โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอเชิญเราร่วมภาวนา
อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน จึงได้พระราชทาน
บทสดุดีบทที่ ๗๒ ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๘ ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทาน
รางวัลแก่ผู้ที่ ได้รับการชนะเลิศในการทดสอบการอ่านอัลกุร วิจารณญาณของพระองค์แด่พระราชาและประทานความเข้ม
อานทุกปี ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี ส่วนศาสนสถาน
แข็งและความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชา
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงให้การสนับสนุนพระราชทาน
ด้วย ขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความ
ทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทำ�นุบำ�รุงศาสนสถานและทรง
ชอบธรรม และทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณ
เยี่ยมเยียนหลายมัสยิดในประเทศแห่งนี้ สำ�หรับศาสนบุคคล ขอให้นำ�ความรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนและดำ�เนินความชอบธรรม
ทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึง มาให้ ขอพระราชาทรงปกป้องศิษย์ของพระองค์ คนยากจนใน
ได้มีการพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำ� หมู่ประชากร ทรงช่วยเหลือลูกหลานของผู้ขัดสนให้รอดชีวิตและ
จังหวัด บรรดาครูบรรดานักเรียนที่มีการศึกษาดีพระราชทาน ทรงบดขยี้ผู้ที่เบียดเบียนเขา ขอพระราชาทรงปกครองตลอดไป
รางวัลทุกปีเช่นเดียวกัน
ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่ ขอพระองค์ทรง
สำ�หรับศาสนพิธี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จฯ ไป
เสด็จลงมาเหมือนฝนตกบนทุ่งหญ้า เหมือนสายฝนทำ�ให้แผ่น
ทรงเป็นประธานในพิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทุกปี ดินชุ่มชื้น ในรัชสมัยของพระราชาขอให้ความชอบธรรมเจริญ
เสมอมา ดังนั้นพี่น้องมุสลิมพสกนิกรของพระองค์จึงมีความ งอกงาม และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ตราบสิ้นแสงจันทร์
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ขอให้พระอาณาจักรแผ่ขยายจากทะเลจรดทะเล จากแม่น�้ำ จน
ตามพระบัญญัติที่องค์ท่านศาสดาได้กล่าวไว้ว่า บุคคลซึ่งไม่ สุดปลายแผ่นดิน
น้อมขอบคุณผู้ที่มีพระคุณก็เท่ากับว่าเขาผู้นั้นไม่ได้ขอบคุณอัล
ศาสนาจารย์คำ�สิงห์ รวมวงค์ รองประธานสหกิจ
เลาะห์เจ้า ณ ศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้ง คริสเตียนฯ ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ศาสนาจารย์สม
หลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรัก เกียรติ วรรณศรี เชิญชวนชาวคริสต์ร่วมกันร้องเพลงถวาย
ภักดี ขอเดชานุภาพแห่งอัลเลาะห์ องค์พระผู้อภิบาลแห่ง
พระพรสดุดีบทที่ ๑๒ ถึงบทที่ ๑๕ ขอพระราชาทรงปลดปล่อย
สากลจักรวาล โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์ ทรงช่วยคนยากจนที่ ไม่มีผู้ช่วย
ให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมพรรษายิ่ง
ให้รอดพ้น ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน ทรงช่วยผู้
ยืนนาน ทรงพระเกษมสำ�ราญ พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่
ขาดแคลนให้รอดจากความตาย ขอทรงกอบกู้ชีวิตของเขาให้
ไพศาลทุกทิศานุทิศสถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวไทยทั้ง
พ้นจากการกดขี่และความรุนแรง ขอให้ โลหิตของคนเหล่านี้ดี
ปวงตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
มีค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงพระเจริญ ขอ

น

พระองค์ทรงรับทองคำ�จากเชวา ขอให้มีการอธิษฐานภาวนา
อุทิศแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง ขอพระองค์ทรงได้รับการถวาย
พระพรอย่างต่อเนื่องทุกวัน ฯลฯ
ขอเชิญชาวคริสต์ร่วมอธิษฐานตามแบบที่ ได้รับตามคำ�
สอน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอ
ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์และบนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่น
ดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำ�วันนี้แก่ข้าพระองค์
ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์
เหมือนกับข้าพระองค์ ยกโทษผู้ที่ทำ�ผิดต่อข้าพระองค์นั้นและ
ขออย่านำ�ข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นซึ่งจาก
ความชั่วร้าย เหตุว่าราชอำ�นาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของ
พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิจ อาเมน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่
ท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอให้พระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของ
พระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าทรง
เงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่
ท่าน อาเมน
พิธีสวดถวายพระพรศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วัน
ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้าพระพุทธเจ้าพระมหาราชครูพิธี
ศรีวิสุทธิคุณ ในนามประธานบรมครูพราหมณ์และฮินดูแห่ง
ประเทศไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์พระพิฆเนศ
พระขันธกุมาร พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระแม่
อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่กาลี พระแม่สุรัสวดี ได้ โปรด
ประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลฯ ทรงมีพระชนมพรรษายิ่ง
ยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระราชหฤทัยเบิกบาน
ปราศจากทุกข์ภัยปราศจากโรคเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระองค์
ข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตลอดจนผู้มาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารด้วยเทอญ โอมสันติ สันติ
จากนั้นเป็นการสวดถวายพระพรศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พร้อมกัน และสวดกีรตันและอัรดาสของศาสนาซิกข์ โดยมีเครื่อง
ดนตรีประกอบ

นายปินเดอร์ปาลซิงค์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุ
สิงห์สภา เริ่มต้นบทสวดอัรดาสอันศักดิ์สิทธิ์มีความหมาย
ดังนี้ ข้าแต่พระศาสดาทั้งหลายองค์ปฐมบรมศาสดาแห่ง
ศาสนาซิกข์ และพระศาสดาทุกพระองค์รวมทั้งศาสดากุเบิล
ซิงก์ผู้สถาปนาคัมภีร์เป็นพระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนา
ซิกข์ องค์สาวกทั้งห้าผู้รับสนองพระปณิธานรวมทั้งพระบุตร
ทั้งสี่พระองค์ ตลอดจนบรรพชนทั้งหลายผู้รักษาจรรโลงไว้
ซึ่งหลักธรรมทางศาสนาซิกข์ จวบจนถึงทุกวันนี้ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕ ขอพระองค์ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ ใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำ�ราญ
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์ สถิตเป็น
มิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงพสกนิกรชาวไทย และชาวไทย
ซิกข์ทั้งหลายชั่วกาลนานเทอญ
พิธีกรหญิงชายกล่าวสรุปดังนี้ ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ทุกศาสนาก็น้อมนำ�คำ�
สอนพระราชดำ�รัสมาเป็นหลักใช้ ให้เป็นแนวทางในการ
ดำ�รงชีวิต การประกอบอาชีพ ทำ�ให้ประเทศชาติของเรา
นั้นเกิดความสันติสุขและความสงบสุขอย่างยั่งยืน พิธี
ทางศาสนามหามงคลทั้ง ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โดยมีท่าน รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ท่านอิทธิพล
คุณปลื้ม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านศศิธร
สุวรรณมณี ท่านชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรม ท่านเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรม
การศาสนา ท่านยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ท่านพนมบุตร จันทโชติ รองอธิบดี
กรมศิลปากร ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ หอภาพยนตร์ ศูนย์คุณธรรมฯ และข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเพรียงร่วม
พิธีกันในวันนี้
ขอขอบคุณ ข้อมูลการถ่ายทอดสดจาก FB Live
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ สถานี โทรทัศน์
MCOT HD.
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สิ่งแวดล้อม 13

‘พื้นที่สีเขียว’ กทม.ตามมาตรฐานโลก ทำ�ได้หรือขายฝัน
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รุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่�ำ กว่ามาตรฐานโลก เป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องแก้ ไข ขณะที่นโยบายกรุงเทพฯ
สีเขียว ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นและนโยบาย “กรุงเทพฯ 15
นาที” สร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กทั่วกรุงเทพฯ ให้ประชาชน
เดินทางถึงภายใน 15 นาที ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประกาศเดินหน้า ถือเป็นโจทย์ท้าทายว่าจะทำ�ได้
จริงหรือแค่ขายฝัน ไม่รวมแผนชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียววางเป้าให้คนกรุง
มีพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐานสากล
ข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์
ไอ ระบุอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่
7 ตารางเมตร/คน หากนับรวมประชากรแฝง คาดว่ามีประมาณ 10
ล้านคน อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 3.54 ตารางเมตร/
คนเท่านั้น ถือว่าสภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ WHO
กรุงเทพฯ เมืองใหญ่จะมีพื้นที่สีเขียวมากกว่านี้ ได้มั้ย สะท้อน
ผ่านเวทีเสวนา Urban forest กรุงเทพฯ จะเขียวกว่านี้ ได้อีกมั้ย?
เพื่อหาคำ�ตอบในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การขยายตัวของเมืองใหญ่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเมืองและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง จัดโดยมูลนิธิสืบนา
คะเสถียร เมื่อวันก่อน
สุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและ
นันทนาการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำ�นักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พื้นที่สี
เขียวเป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ถ้า
ไม่มีพืชพันธุ์เป็นองค์ประกอบหลักก็ไม่นับ อีกทั้งส่งผลประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ประชาชน และเมืองด้วย พื้นที่สีเขียวต้องมีไม้ยืนต้น
จำ�นวน 16 ต้นต่อไร่ ส่วนพืชพันธุ์ต้องมีชนิดและปริมาณที่เหมาะสม
ถึงจะเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
สผ.จัดแบ่งพื้นที่สีเขียวเป็น 6 ประเภท ตามคุณลักษณะและ

การใช้ประโยชน์ เพื่อนำ�ไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสม ประกอบ
ด้วย 1.สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สวนหย่อม ที่คนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ 2.พื้นที่สีเขียวอัตถประโยชน์ เป็นพื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล
สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ ศาสนสถาน 3.พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรู
ปสาธารณูปการ เช่น พื้นที่สีเขียวรอบระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย พื้นที่สีเขียว
ริมน้ำ� ริมถนน ลักษณะแนวยาว 4.พื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจชุมชน เช่น
พื้นที่เกษตรกรรม 5.พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ เช่น ป่า พื้นที่ชุ่มน้�ำ และ
6.พื้นที่สีเขียวที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกกันว่า “พื้นที่รกร้าง”
“พื้นที่รกร้างถือว่ามีความสำ�คัญ สามารถเปลี่ยนสภาพเป็น
พื้นที่สีเขียวประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภทที่ 4 ก็ได้ หากมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและยั่งยืนอาจจะเปลี่ยนไปสู่พื้นที่สี
เขียวธรรมชาติ ประเภทที่ 5 ก็ได้” สุรีย์พรกล่าว
สำ�หรับแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนระยะยาว 20
ปีของ สผ. จัดทำ�ขึ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำ�เนินการไปสู่เป้า
หมายซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์สากลแผนระยะ
สั้น ปี 61-65 วางเป้า 5 ปีแรก มีพื้นที่สีเขียว 5 ตร.ม.ต่อคน แต่ระยะ
20 ปี จะไปให้ถึง 15 ตร.ม.ต่อคน การขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวต้องร่วม
มือกันเป็นเครือข่าย เช่น we!park, Big Trees ส่วนระยะที่ 2 ของ
แผนเริ่มปี 2566-2570
แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผอ.คนเดิมระบุว่า สผ.ทำ�งานแบบมี
ส่วนร่วม ตั้งแต่จัดหา เสาะหาพื้นที่ออกแบบ บริหารจัดการ ปรับปรุง
และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเผยแพร่พื้นที่สีเขียวต้นแบบ อีกทั้ง
เชื่อมโยงข้อมูล BIG DATA เพื่อบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
“กรุงเทพฯ มีตัวอย่างสำ�คัญคือ สวนป่าเบญจกิติ ระยะ 2-3
ซึ่งเปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่
สวนสาธารณะ แต่เป็นพื้นที่สีเขียวรองรับเมือง รองรับประชาชน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร รองรับภัยพิบัติรับน้�ำ กรณีน�้ำ ท่วม แล้ว
ยังมีเทศบาลนครพิษณุโลกนำ�ร่องเปลี่ยนพื้นที่รกร้างริมทางเป็นพื้นที่

สีเขียวที่มีความมั่นคงทางอาหาร เทศบาลนครหาดใหญ่เปลี่ยนพื้นที่
สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม ส่วนเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ได้ร่วมออกแบบคลองเป็นพื้นที่สีเขียว ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่รับน้�ำ
หลาก นำ�มาซึ่งระบบนิเวศเมือง” สุรีย์พรกล่าว
ในทัศนะ ยศพล บุญสม ผู้บริหารบริษัท ฉมา จำ�กัด และผู้ร่วม
ก่อตั้ง we!park กล่าวว่า กทม.มีประชากร 6 ล้านคน รวมประชากร
แฝงแล้วมากกว่า 10 ล้านคน กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่ำ�กว่า
มาตรฐาน อาจจะอยู่ที่ 3 ตร.ม.ต่อคน ด้วยซ้�ำ เราพบว่าปริมาณมาก
ไม่ได้หมายถึงประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง หลายประเทศ
ไม่พูดถึงปริมาณ 2 ปีที่แล้ว สิงคโปร์พูดถึงสวนที่คนเดินถึงภายใน 10
นาที ต้องมี 80% ของเมือง ที่ผ่านมาไม่มีการประเมินผลลงทุนพื้นที่สี
เขียว ใช้เงินภาษีไปได้อะไร สุขภาพหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
ดีขึ้นมั้ย ขาดตัวชี้วัดบรรเทาโลกร้อน
นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการทางภาษี แรงจูงใจช่วยเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ที่ดินที่ควรจะนำ�มาพัฒนาพื้นที่สีเขียว มองแค่ในความรับ
ผิดชอบ กทม.อย่างเดียวไม่ทันต่อความท้าทาย ที่ดินเอกชนทำ�สวน
สาธารณะได้ต้องมีการจัดเก็บภาษีตามโซนของผังเมือง รวมถึงผลักดัน
ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนทำ�พื้นที่สีเขียวให้มากกว่านี้
“ปัจจุบันมีพื้นที่รกร้างเต็มไปหมด หลังกลับมาเก็บภาษีที่ดินเต็ม
รูปแบบ เจ้าของที่ดินแห่มาเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นสวนเกษตร ปลูก
กล้วย เป็นความย้อนแย้งจากช่องว่างทางกฎหมาย เชิงปฏิบัติผู้ว่าฯ
กทม.ประกาศสวน 15 นาที ปลูกต้นไม้ล้านต้น สิ่งที่เกิดขึ้นคนเร่งรัด
ทำ�พื้นที่สีเขียว แต่หากรับนโยบาย ทำ�โดยไม่มีแนวทางชัดเจน มอง
แต่ตัวเลข จะไม่ยั่งยืน พื้นที่สีเขียวสาธารณะที่คนใช้ประโยชน์ ได้ มี
มิติระบบนิเวศโดยรวม จัดการภัยพิบัติ ลดอุณหภูมิเมือง ฉะนั้น การ
ลงทุนพื้นที่สีเขียวหนึ่งแห่งต้องมองรอบด้าน เพื่อให้ทันสถานการณ์
และตอบโจทย์ จำ�เป็นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการพูดคุยของ
ผู้ ใช้ประโยชน์ บริบทสังคมในพื้นที่นั้นๆ บริหารจัดการและดูแลรักษา

ที่ดี” ยศพลกล่าว
ส่วนการเพิ่มพื้นสีเขียวในกรุงเทพฯ ช่วง 2 ปีมานี้ we!park
รณรงค์เปลี่ยนพื้นที่รกร้างขนาดเล็กร่วมกับเครือข่าย โดยได้ทุน
สนับสนุนจาก สสส. เพราะตอบโจทย์การกระจายตัว มีการพัฒนา
พื้นที่พร้อมระดมทรัพยากร นอกเหนือเงินทุน ไม่รอทรัพยากรจาก
ภาครัฐอย่างเดียว รวมถึงสร้างกลไกบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งชุมชน
ได้ประโยชน์จริง ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะที่ปิด 4 ทุ่ม แต่สามารถ
ออกแบบกิจกรรม เราชวนคิดไปด้วยกันให้เหมาะกับความท้าทาย
ปัจจุบัน แม้จะเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ต้องมีระบบเชื่อมโยงและดูแล
ประเด็นศักยภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถเขียวได้มากกว่า
หรือไม่ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
กล่าวว่า มหานครประชากรระดับ 10 ล้านคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หากมีแผนจัดการพื้นที่สีเขียวล่วงหน้าจะดี แต่ปัจจุบันเราแก้ปัญหาที่
ปลายทาง เพราะกรุงเทพฯ วันนี้ประชากรแออัด ถมคลองสร้างถนน
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มองต้นไม้ว่าให้ประโยชน์หรือโทษ
เราเห็นภาพตัดต้นไม้ทิ้ง คนเมืองถูกตัดขาดจากธรรมชาติ เจ้าของ
พื้นที่สีเขียวจริงๆ มีไม่มาก
“ผู้ว่าฯ ชวนปลูกต้นไม้ล้านต้น เป็นเจ้าภาพหากล้าไม้ หาพื้นที่
ปลูก แล้วให้คนลงแรง อาจเป็นบทพิสูจน์ถ้าสำ�เร็จภายใน 1 ปี พื้นที่
สีเขียวจะเพิ่มขึ้น อาจเป็นการจุดกระแสปลูกต้นไม้ นอกจากองค์กร
หมู่บ้าน คอนโดฯ อีกระดับสถาบันการศึกษาที่ตั้งกลางกรุงเทพฯ เพิ่ม
เขียวกว่านี้ หย่อมเขียวที่มากขึ้น ธรรมชาติจะฟื้นกลับมา สัตว์ป่า
เมือง ไม่ใช่แค่ตัวเงินตัวทอง กา นกพิราบ แต่มีสปีชีส์ยากๆ มาใช้
พื้นที่ ตลอดจนสวนสาธารณะต่างๆ เปิดโอกาสให้คนช่วยปลูกต้นไม้
แม้กระทั่งโรงเรียนใน 50 เขตใน กทม. เป็นแหล่งแจกกล้าไม้ เพื่อนำ�
ไปปลูกในบ้านหรือพื้นที่สาธารณะ สร้างระบบเชิญชวนคนลงแรงปลูก
ให้เกิดขึ้น จะสร้างสีเขียวมากกว่าล้านต้น มากกว่าสิบล้านต้นก็ทำ�ได้”
น.สพ.ดร.บริพัตรย้ำ�ในท้ายทุกคนมีส่วนสร้างสีเขียวทั่วกรุง.

‘ฮัทชิสัน พอร์ท’
มุ่งเป้า ‘โลจิสติกส์สีเขียว’

ท่

าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ ได้รับฉายาว่าเป็น
A World Class Port คือท่าเรือที่มีการบริการและ
โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือมีมาตรฐานระดับโลก ด้วย
ขนาดพื้นที่กว่า 6,300 ไร่ กลายเป็นประตูการค้าหลักด้านขนส่ง
ระหว่างประเทศ ที่มีส่วนสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบันท่าเรือ
แหลมฉบังมีท่าเทียบเรือ A, B, C, D ของบริษัทเอกชนและผู้
ประกอบการอื่นๆ อีกรวมกว่า 20 ท่า อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่
เป้าหมายของนโยบายในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) เพราะนอกจากจะเป็นท่าเรือแล้ว ยังเป็นเขต
พื้นที่อุตสาหกรรม การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่ง
ล่าสุด บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ที่ดูแล
และให้บริการท่าเทียบเรือ 6 ท่า ได้แก่ A2 A3 C1 C2 D1 และ
กำ�ลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาส่วนที่เหลือของท่าเทียบเรือชุด D
ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งให้บริการสถานีขนถ่ายสินค้าอำ�นวย
ความสะดวกเต็มรูปแบบ ได้ประกาศจุดยืนการดำ�เนินธุรกิจในการ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน รวมไปถึงมีการนำ�แนวคิด GREEN มาใช้ ในการพัฒนา
กิจการท่าเรือเพื่อความยั่งยืน
อาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮัทชิสัน
พอร์ท ประเทศไทย กล่าวว่า ในแผนงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท มีองค์ประกอบสำ�คัญ 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้อมของเรา
(Our Environment) บุคลากรของเรา (Our People) และธุรกิจของ
เรา (Our Business) โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการลดปริมาณขยะ ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่
1.จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Group
Sustainability Committee: GSC) ในการจัดทำ�แผนงานประจำ�ปีที่
ครอบคลุมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
2.คณะกรรมการ GSC ได้รับการสนับสนุนโดยคณะทำ�งาน
ด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน 6 ภูมิภาค
3.ตัวแทนที่ดูแลในด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่เสมือน

ตัวกลางสื่อสารโครงการด้านความยั่งยืนแก่คณะกรรมการ GSC และ
คณะทำ�งานด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีหน้าที่จัดทำ�ชุดเครื่องมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละหน่วยธุรกิจ
และยังมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในการ
ทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
ในด้านพลังงานสะอาดที่ยังคงดำ�เนินงานต่อเนื่อง อาณัติกล่าว
ว่า มีการใช้แหล่งพลังงานที่ทดแทนได้ ระบบแสงสว่างด้วย

หลอด LED กับเครื่องมือขนยกที่ท่าเทียบเรือ ลาน
ตู้สินค้า สถานีตู้สินค้าในท่าเรือ พลังงานไฟฟ้า
สำ�หรับปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าควบคุมจากระยะ
ไกล ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางควบคุม
จากระยะไกล ปั้นจั่นยกตู้สินค้าแบบล้อยางระบบ
ไฮบริด รถบรรทุกระบบอัตโนมัติและรถบรรทุก
ระบบไฟฟ้า
อาณัติยังกล่าวถึงแผนงานด้านสิ่ง
แวดล้อมในปีนี้ว่า มีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
ขนาด 900 วัตต์ เป็น 600 วัตต์ ในลานตู้
สินค้า ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 33.33%

8

9

10

11

12

13

14

15
รวมไปถึงการลงทุนซื้อปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าควบคุมจากระยะ
ไกลจำ�นวน 4 คัน ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางควบคุมจาก
ระยะไกลจำ�นวน 8 คัน รถบรรทุกระบบอัตโนมัติจ�ำ นวน 9 คัน และ
รถบรรทุกระบบไฟฟ้าจำ�นวน 9 คัน เสริมศักยภาพของระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในท่าเทียบเรือ D เปลี่ยนเป็นระบบ
ไฟฟ้าได้ 90%
ส่วนท่าเทียบเรือ A และ C ยังคงมีการใช้
น้�ำ มันในรถหัวลาก ด้วยพื้นที่ในการวางระบบ
ไฟฟ้าที่ยังไม่เอื้อ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าให้กับท่าเทียบเรือทุกแห่ง
ในท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นการจ่ายไฟฟ้าจึงมีเพียง
พอสำ�หรับการปฏิบัติงาน และคาดว่าจะมีการ
วางแผนการดำ�เนินงานสำ�หรับเรือ
สินค้าแต่ละลำ�ให้ ใช้เวลาจอด
ที่ท่าเทียบเรือไม่นานเพื่อ
ประหยัดพลังงานด้านการ
จัดการขยะ ทางท่าเทียบ
เรือมีทั้งขยะเปียก และ
ขยะแห้ง จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ�
ทะเล
“ตามนโยบาย
ของฮัทชิสัน พอร์ท
ประเทศไทย ไม่อนุญาต
ให้เรือสินค้าใดๆ ที่จุด
จอดเรือปล่อยทิ้งสิ่ง
ปฏิกูล สี หรือผลิตภัณฑ์
ซักล้าง โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย
จะจัดการน้�ำ เสียทั้งหมดที่

เกิดจากการดำ�เนินงานของบริษัท และเพื่อลดปริมาณน้ำ�เสีย ขยะ
ทั้งหมดจะถูกคัดแยกด้วยหลักการ 3R คือ ลดปริมาณ นำ�กลับมา
ใช้ ใหม่ และรีไซเคิล (Reduce, Reuse และ Recycle)” อาณัติ
กล่าว
ประธานกล่าวอีกว่า ส่วนการบำ�บัดน้ำ�มันหล่อลื่นใช้แล้ว
จะมีบริษัทในรายชื่อของกระทรวงอุตสาหกรรมนำ�ไปบำ�บัด โดย
จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและส่งไปยังกรมควบคุมมลพิษ
กรมเจ้าท่า ท่าเรือแหลมฉบังและเทศบาลนครแหลมฉบัง และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย
คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 11.86 กิโลกรัม /TEU ซึ่งขณะนี้ในภาพ
รวมของกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท ทั้งไทยและต่างประเทศลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2021 เฉลี่ย 2.88% และลดการปล่อย
ดีเซลต่อ 1 TEU เฉลี่ย 2.96% และท่าเทียบเรือชุด D มีการพัฒนา
เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวและความยั่งยืน อย่างปั้นจั่น
ยกตู้สินค้าหน้าท่าควบคุมจากระยะไกล และปั้นจั่นยกตู้สินค้าใน
ลานแบบล้อยางควบคุมจากระยะไกลขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
โดยมีอัตราเฉลี่ยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ 75% ของการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมด
“รวมไปถึงการดำ�เนินกิจกรรมใน 2 โครงการ คือ Go
Green เพื่อการส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับจากขยะสู่ทรัพยากร
โดยบริษัทได้มีการรวบรวมขยะสะอาดจากท่าเทียบเรือและ
พื้นที่ใกล้เคียงมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและบริจาคให้กับ
ประชาชนในชุมชน อาทิ กระดาษที่เหลือใช้ และโครงการ Dock
School เป็นการสนับสนุนให้ โรงเรียนริเริ่มจัดกิจกรรม โรงเรียนสี
เขียว (Green Dock School) ของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและพัฒนาศักยภาพใน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พวกเขา ด้วยการปลูกต้นไม้และจัดกิจกรรม
รีไซเคิล เป็นการให้ความรู้และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ ในระยะ
ยาว” อาณัติบอกแนวคิด 2 โครงการสีเขียว.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ประยุทธ์’
หลังได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำ�รวจ
สอบสวนกลางและคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้ตรวจพบและยึดชุดตรวจ
ATK ปลอมหลายยี่ ห้ อ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
กำ � ชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจเร่ ง ขยายผลเพื่ อ
ดำ�เนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำ �ผิดและ
ยึดทำ�ลายสินค้าชุดตรวจ ATK ปลอม ป้องกัน
ไม่ให้มีการหลอกขายประชาชน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นว่า การตรวจ
คัดกรองตนเองเป็นสิ่งสำ�คัญในการคัดแยก
ตนเองหากติดเชื้อ และยังเป็นการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดในสั ง คมและครอบครั ว อี ก
ด้วย
นายธนกรกล่าวว่า ในช่วงหยุดยาววัน
แม่แห่งชาตินี้ นายกรัฐมนตรียังฝากความ
ห่วงใยถึงประชาชน ให้ยงั คงเน้นปฏิบตั ติ นเอง
ตามมาตรการ Universal Prevention เพื่อ
ช่วยกันดูแล ป้องกันตนเองและคนรอบตัวให้
ปลอดภัยจากการแพร่/รับเชื้อโควิด-19 รวม
ไปถึงโรคทางเดินหายใจอื่นๆ
สำ � หรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่
2,140 ราย จำ�แนกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ
2,139 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ
1 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย ผู้ที่กำ�ลัง
รักษาตัว 21,791 ราย และมียอดผู้ที่หาย
ป่วยกลับบ้านแล้ว 1,898 ราย ทำ�ให้มียอด
ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65 จำ�นวน
2,395,217 ราย จำ�นวนผู้ที่หายป่วยสะสม
จำ�นวน 2,396,569 ราย จำ�นวนผู้ป่วยปอด
อักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 912 ราย.

ปชป.ซัด
นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กระ
บี่ เขต 2, นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่
เขต 2 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ เขต 3 และนายกิตติชัย
เอ่งฉ้วน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า สำ�หรับบรรยากาศ
ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีชาวกระบี่
มาร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน ทั้งนี้
บรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ได้สลับกันขึ้นปราศรัย
ชูนโยบายโครงการพัฒนาในพื้นที่ พร้อมย้ำ�
“ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ�” ด้านชาวบ้านได้มีการ
ชูป้าย “พูดแล้วทำ� ยกทั้งจังหวัด”
นายอนุ ทิ น กล่ า วบนเวที ป ราศรั ย ว่ า
วันนี้ตนและทีมงานมาจาก กทม. ด้วยความ
ตื่นเต้นดีใจที่จะได้มาพบพี่น้องชาวกระบี่ ตน
มีแฟนเป็นคนใต้ที่เพิ่งคบกันมา 1 ปี เลยพูด
ใต้ยังไม่ชัด แต่ถ้าคบกันไปนานๆ แล้วคนใต้
ยังไม่เลือกพรรคภูมิใจไทย ก็คงต้องลาออก
แล้ว ทั้งนี้ขอให้เลือก ส.ส.กระบี่ของพรรค
ภูมิใจไทยทั้ง 3 คน กาทั้งสองใบ ท่านจะได้มี
ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 1 คนมารับใช้พี่น้องชาว
กระบี่ ถ้าได้ 4 คน จ.กระบี่ต้องเจริญกว่านี้สิบ
เท่าร้อยเท่า แต่ถ้ามี 4 คน ยังทำ�ประโยชน์ ไม่
ได้ จะไม่มีวันเรียกตัวเองว่าเป็นคนอีกต่อไป
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวต่อว่า ที่
ผ่านมาพรรคได้เข้าไปในสภา มี โอกาสจัดตั้ง
รัฐบาล มี รมว.สาธารณสุข, รมว.คมนาคม
และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เราตั้งใจ
ทำ�งาน 3 กระทรวงนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
การท่องเที่ยว คมนาคมที่เราได้สัญญากับพี่
น้องประชาชนไว้ ขอให้ท่านเลือกพรรคภูมิใจ
ไทยเพิ่มมากขึ้น จาก 3 กระทรวงจะได้เป็น
10 กระทรวง จะได้ทำ�งานได้ครบทุกด้านมาก
ขึ้น จ.กระบี่เป็นจังหวัดเป้าหมายของพรรค
ภูมิใจไทย กระบี่ต้องทัดเทียมภูเก็ต โดยให้
จ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา เป็น 3 จังหวัดแกน
นำ�กลุ่มอันดามัน
“วันนี้พรรคภูมิใจไทยมาเสนอตัวให้พี่
น้อง ถ้าท่านไว้วางใจ พวกเราจะได้ทำ�งาน
ได้เต็มรูปแบบเต็มที่ เราจะพลิกความขัดแย้ง
ทั้งหมดมาเป็นความสามัคคี ให้ประชาชนมี
สุขภาพดี สร้างรายได้ ให้กับตัวเองได้ จากนี้
ไปจะช้าเร็วไม่เกิน 1 ปี พี่น้องจะได้ ใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ ง ถ้ า ท่ า นเลื อ กคนเดี ย วก็ จ ะได้ แ รง
เดี ย ว ทำ � งานเต็ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ถ้ า ท่ า นเลื อ ก
3 คนบวก 1 คน เป็น 4 คน จ.กระบี่ ก็จะ
มี รั ฐ มนตรี ผมไม่ ไ ด้ โม้ เ วลาที่ พู ด ว่ า จะให้
ตำ�แหน่งรัฐมนตรี แต่ผมพูดตามข้อเท็จจริง
ถ้ า ได้ ย กจั ง หวั ด ทำ � ไมจะให้ จ.กระบี่ ไ ม่ ไ ด้
ไม่ต้องเอาเป็นภาค เอาเป็นจังหวัดไปเลย”
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุ

ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน

นายอนุทินยังกล่าวบนเวทีถึงกระแส
ข่าวที่ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเกณฑ์ อสม.มา
ร่ ว มงานในวั น นี้ ด้ ว ยว่ า “ก่อนมามีคนดูถูก
เราว่าผมมาต้องเกณฑ์ อสม.มาฟัง จะเกณฑ์
ทำ�ไม ผมต้องมาหา อสม. ไม่ใช่ อสม.มาหาผม
อสม.คือหัวใจของ รมว.สาธารณสุข ถ้าไม่มี
อสม.ก็เดินไม่ได้ ที่บอกว่าเกณฑ์มาไม่ใช่เรื่อง
จริง ท่านมาเพราะอยากเจอผมใช่หรือไม่”
นายอนุทินเผยว่า ขณะนี้ อสม.รับเงิน
ค่าตอบแทน 1,500 บาทมา 2 ปีแล้ว เรา
จะอยู่ที่เดิมทำ�ไม มันต้องเพิ่มขึ้นเอาไปเลย
2,000 บาท เพราะ อสม.เป็นหมอคนแรก
ทำ�งานให้บ้านเมืองนี้มากมาย ทำ�ให้สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น
เขายังกล่าวถึงนโยบายของพรรคใน
การเลือกตั้งครั้งหน้าว่า เราจะเสนอนโยบาย

“ภาษีบา้ นเกิดเมืองนอน” ตัวอย่างเช่น จ.กระบี่
เสียภาษีให้รัฐ 100 บาท เราจะขอ 30% นำ�
มาพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ ภ าษี ต กมาถึ ง จั ง หวั ด
เป็นการลดอำ�นาจรัฐ เพิ่มอำ�นาจประชาชน
นโยบายนี้ประชาชนสามารถสั่งให้ภาษีรัฐลง
มาพัฒนาบ้านเกิดได้
ต่ อ มานายอนุ ทิ น ให้ สั ม ภาษณ์ ก รณี
พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุอย่าด้อยค่า
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ว่า ไม่มี เราไม่เคยด้อยค่าใครอยู่
แล้ว พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ถูกกระทำ�มา
โดยตลอด เราไม่เคยไปฟ้องร้องหรือทำ�อะไร
หรือให้ร้ายกับคู่แข่งเลย มีแต่เราถูกคู่แข่งให้
ร้ายว่ากล่าว และถูกฟ้องร้องตกเป็นจำ�เลย
ด้วยซ้ำ� มาวันนี้ยังถูกกล่าวหาว่าขน อสม.มา
ทั้งที่ ไม่มีความจริงแม้แต่น้อย เรามาทำ�งาน
มาเสนอนโยบายให้กับประเทศชาติ ไม่เคยไป
ท้าตีท้าต่อยกับใครอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าฝั่ง
อั น ดามั น จะแลนด์ ส ไลด์ นายอนุ ทิ น กล่ า ว
ว่า มั่นใจ เพราะว่าเราทำ�งาน มีนโยบายที่ดี
และผู้สมัครเข้าใจนโยบายของเรา และอยู่ใน
พื้นที่ตลอดเวลา แข่งกันทำ�ความดี แล้วชาว
บ้านจะเป็นคนเลือกเอง เมื่อถามว่ารองโฆษก
พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าให้หัวหน้าพรรค
สั่งสอนลูกพรรค นายอนุทินกล่าวว่า ตนสั่ง
สอนทุกวันให้ดูแลประชาชน ให้ทำ�ความดี
ให้ทุ่มเทเสียสละ ให้ทุ่มชีวิตให้กับประชาชน
เหมือนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค
ด้านนางนาที รัชกิจประการ เหรัญญิก
พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ กล่าว
ถึ ง กระแสการแข่ ง ขั น การเมื อ งในภาคใต้
อย่างรุนแรงในพื้นที่ว่า เราทำ�การเมืองอย่าง
เสมอต้ น เสมอปลาย และสิ่ ง ที่ ตั ว เองเคย
รับปากไว้ ซึ่งเราพูดและเราทำ�วันนี้จึงมาขอ
โอกาส ซึ่งเดิมได้ ส.ส. 8 คน และบัญชีรายชื่อ
3 คน วันนี้เรามาขอเติมเต็มจากพี่น้องภาค
ใต้ ให้เราได้สร้างและพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเดิม
และเติมเต็ม เพราะที่ผ่านมาเราขาดโอกาส
มานาน โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการท่อง
เที่ยว ในฐานะที่พรรคมี รมว.การท่องเที่ยว
และกีฬา ภาคใต้ ไม่ได้แพ้ ใครในโลก แต่เรา
แค่ขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เท่านั้น

ภูมิใจไทยขอ 20 ที่นั่งภาคใต้

“เป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง และ
เป็ น เรื่ อ งปกติ ไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบอะไรกั บ
พรรคภูมิใจไทย และวันนี้ขอขอบคุณที่พรรค
การเมืองเกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นทางเลือก
ประชาชน ส่ ว นเรื่ อ งการเมื อ งไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ปัญหาอะไร แล้วแต่ ใครจะคิด แต่ ในฐานะ
ที่เป็นแม่ทัพภาคใต้ เราไม่เคยคิดว่ามีปัญหา
กับใคร เพราะเราทำ�การเมืองเพื่อปากท้อง
ประชาชน ดังนั้นในแง่ความขัดแย้งเราไม่มี”
เมื่ อ ถามว่ า พรรคภู มิ ใ จไทยตั้ ง เป้ า
ส.ส.กี่คนนั้น นางนาทีกล่าวว่า 20 บวก ถือว่า
มากหรือไม่จาก 58 เขต ซึ่งเราขอแค่ 20 บวก
ไม่ได้อะไรมากมาย และหากเราได้ 20 บวก
จะทำ�ให้ภาคใต้ โตอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
รายได้ ให้กับประเทศมหาศาล เช่น จังหวัด
พัทลุงโต 400%
ถามว่ า นายจุ ริ น ทร์ ป ระกาศว่ า จะ
เอา 40 ที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้ นางนาทีตอบ
ว่า “ดิฉันมักน้อย ขอแค่ 20 บวกพอ ทั้ง
ฝั่ ง อั น ดามั น และอ่ า วไทย ถ้ า หากพี่ น้ อ งให้
โอกาสพวกเรา จะทำ�ให้ดู และทำ�ให้ภาคใต้
มีรายได้ ให้ประชาชนอย่างมหาศาล และที่
ผ่านมาเราไม่ ได้ทำ�แบบขาดๆ หายๆ” นาง
นาทีกล่าว
นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายสฤษฏ์พงษ์
เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย พาดพิง
นายจุรินทร์ ไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องพื้นที่
จั ง หวั ด พั ง งา ซึ่ ง เป็ น จั ง หวั ด บ้ า นเกิ ด ของ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า เป็นเรื่องภาย
ในพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารในการ
ดำ� เนิน กิจ กรรมทางการเมือ ง นายจุ ริน ทร์
เป็นหัวหน้าพรรค เป็นนักการเมืองมาอย่าง
ยาวนาน มีความรับผิดชอบ ไม่ต้องมากังวล
แทนพรรค และเชื่ อ มั่ น ประชาชนจั ง หวั ด
พั ง งาจะวางใจสนั บ สนุ น ผู้ ส มั ค รจากพรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ แต่ ใ นส่ ว นพรรคไหนจะส่ ง
ใครลงเขตไหน จั ง หวั ด ใดบ้ า งนั้ น พรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ มี ห ลั ก การชั ด คื อ จะไม่ ไ ป
ก้าวก่ายใคร จะไม่ไปยุ่งเรื่องของพรรคอื่น ขอ
ให้ ไปเปิดพจนานุกรมดูว่าไม่เข้าไปยุ่งเรื่อง
ของคนอื่นมีความหมายว่าอะไร พรรคไหน
จะอ้างว่าตนเป็นราชสีห์ เป็นสัตว์ประเภทใด
ก็ว่ากันไป แต่ที่น่าแปลกใจคือความจริงแล้ว
ราชสีห์ ไม่น่าจะเห่าเป็นเท่านั้นเอง
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รอง
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายสฤษฏ์
พงษ์รู้อยู่เต็มอก เห็นอยู่เต็มตา ได้ยินอยู่เต็ม
สองหู ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานที่ทำ�
เพื่อประชาชนรวมถึงคนภาคใต้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้ ที่วันนี้ ได้
ประโยชน์กันถ้วนหน้า แต่เลือกที่จะกล่าวหา
บิดเบือนเพียงเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้พรรค
ตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่น่าตำ�หนิและเป็นนิสัย
ของคนขี้แพ้ที่กลัวตั้งแต่ยังไม่ลงแข่ง
รองโฆษกพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ก ล่ า ว
ต่อว่า ส่วนกรณีที่นายสฤษฏ์พงษ์พาดพิงนาย
จุรินทร์เรื่องการบริหารจัดการของพรรคนั้น
เป็นเรื่องไม่เหมาะสม ผิดมารยาททางการ
เมือง ถือเป็นเรื่องภายในของพรรค จึงอยาก

เสด็จฯพระราชพิธีมหามงคล

ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นผู้ ใหญ่ของพรรค
ได้ สั่ ง สอนมารยาททางการเมื อ งให้ กั บ ลู ก พระบรมมหาราชวัง • ในหลวงและพระ
พรรคบ้าง
ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีมหามงคล
พรรคการเมืองผูกขาดพื้นที่
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “พระพันปี
“พรรคยังมั่นใจว่าพรรคยังเป็นความ หลวง” ในพระบรมมหาราชวัง
หวังให้กับพี่น้องชาวใต้ และมีความมั่นคง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา
ในอุดมการณ์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี 10.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นสถานะไหน คุ ณ สฤษฏ์ พ งษ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ
ไม่ต้องเป็นห่วงพรรคประชาธิปัตย์และท่าน พระราชดำ � เนิ น ไปในการพระราชพิ ธี ม หา
จุรินทร์ เพราะท่านจุรินทร์เติบโตมากับพรรค มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา
ซึมซับอุดมการณ์ที่มั่นคง ไม่ได้ย้ายพรรคไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
เรื่อยๆ แบบคนไม่มีอุดมการณ์ ที่หวังแต่จะ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
คว้าชัยชนะ ส่วนพรรคภูมิใจไทยจะแลนด์ 2565 ณ หอพระสุราลัยพิมาน หอพระธาตุ
สไลด์หรือไม่ ท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็น มณเฑียร พระทีน่ ง่ั ไพศาลทักษิณ และพระทีน่ ง่ั
คนตัดสิน และหากมั่นใจในคะแนนนิยมจริง
อมรินทรวินจิ ฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
หวั ง ว่ า การลงพื้ น ที่ ข องพรรคภู มิ ใ จไทยจะ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนอย่าง
ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี กรม
เนืองแน่น และไม่มีการเกณฑ์ อสม.มารอ
หลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ช ร มหาวั ช รราชธิ ด า
ต้อนรับ” นางดรุณวรรณกล่าว
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ขณะที่ น ายณั ฏ ฐ์ ช นน ศรี ก่ อ เกื้ อ
นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ส.ส.สงขลา และรองโฆษกพรรคภูมิใจไทย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ตอบโต้กรณีที่นางดรุณวรรณว่าพรรคภูมิใจ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
ไทยมี วั ฒ นธรรมในความเชื่ อ มั่ น วุ ฒิ ภ าวะ
จั ก รี สิ ริ น ธร มหาวชิ ร าลงกรณวรราชภั ก ดี
ของสมาชิกทุกคน ซึ่งคำ�พูดของนายสฤษฏ์
สิ ริ กิ จ การิ ณี พี ร ยพั ฒ น รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย
พงษ์เป็นเพียงการพูดถึงรายงานผลงานของ
ชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี เฝ้ า ทู ล ละออง
พรรคในพื้นที่ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาว่ามีผลงาน
ธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทร
อะไรบ้าง ตามสโลแกน “พูดแล้วทำ �” จึง
วินิจฉัย
จำ�เป็นที่อาจจะมีบางคำ�ไปกระทบกับพรรค
เมื่ อ เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ถึ ง เสด็ จ
ประชาธิ ปั ต ย์ อ ย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น
ขึ้ น หอพระสุ ร าลั ย พิ ม าน พระบาทสมเด็ จ
เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องทำ�ใจ
พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
อี ก ทั้ ง สิ่ ง ที่ น ายสฤษฏ์ พ งษ์ วิ จ ารณ์ ก็
พระบรมราชิ นี ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ ง
เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองอื่นๆ นักวิชาการ
นมั ส การทองทิ ศ บู ช าพระพุ ท ธรู ป สำ � คั ญ
และประชาชนเคยวิจารณ์มาแล้วทั้งสิ้น ดัง
พระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ
นั้นพรรคประชาธิปัตย์ควรเปิดใจให้กว้าง รับ
จากนั้ น เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ไปยั ง
ฟังคำ�วิจารณ์ ไปปรับปรุงแก้ ไขให้ดีขึ้น หรือ
พระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ พระราชทานเงิ น
หากคำ�พูดดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก็ควรจะ
แก่ ข้ า ราชบริ พ ารผู้ ทำ � หน้ า ที่ โหรหลวง
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ แทนการออกมา
บู ช าเทวดานพเคราะห์ ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ
ตอบโต้อย่างดุเดือด ซึ่งประชาชนไม่ได้ประ
พระราชดำ � เนิ น ไปยั ง หอพระธาตุ ม ณเฑี ย ร
โยชน์ ใดๆ
“ผมอยากเห็ น ความคิ ด และคำ � พู ด
ของนักการเมืองที่ ใจกว้าง รับฟังคำ�วิจารณ์ กล่าวว่า “แหมพูดมาตัง้ 3 ปีแล้วว่าพร้อมทุก
ได้ เพราะมันจะทำ�ให้เกิดการพัฒนา การ วัน”
ขณะที่ น ายจรั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล อดี ต
แข่ ง ขั น กั น ทำ � งานมากกว่ า การแข่ ง ขั น กั น
โต้วาที เพราะปัจจุบันการเมืองเปลี่ยนแปลง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ขณะนี้มี
และมี พั ฒ นาการที่ ก้ า วไปข้ า งหน้ า จนแซง ความเห็น 3 ทาง กลุ่มแรก อ่านมาตรา 158
คำ�ว่า พรรคการเมืองผูกขาดพื้นที่ เมื่อทุก วรรค 4 ของรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่าต้องเริ่ม
อย่างเปลี่ยนไปจนมีพรรคที่สามารถทดแทน นับตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2557 ที่รับเป็นนายกฯ
พรรคผูกขาดพื้นที่ ได้ ตรงนี้เป็นเรื่องอันตราย เท่ากับดำ�รงตำ�แหน่งครบ 8 ปีแล้ว แต่ได้ฟัง
สำ � หรั บ นั ก การเมื อ งที่ ไ ม่ ย อมรั บ คำ � วิ จ ารณ์ ความเห็นตรงข้าม เห็นว่าการอ่านกฎหมาย
เพื่อแก้ ไขปรับปรุง ยืนยันว่า วันนี้พรรคภูมิใจ จะอ่านวรรคเดียวไม่ ได้ ต้องอ่านทั้งมาตรา
ไทยเล่ น เกมตามกติ ก า และเต็ ม ที่ กั บ การ และทั้งบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย หาก
แข่งขันในทุกสนาม แต่เมื่อจบเกม ทุกคนก็ อ่านทุกวรรค จะมีความเห็นตรงข้าม เพราะ
ตามวรรคสอง ของมาตรา 158 กำ�หนดให้นา
เป็นเพื่อนกัน” นายณัฏฐ์ชนนกล่าว.
ยกฯ ต้องมาจากสภาผู้แทนฯ และตามวรรค
สามนายกฯ ต้องได้รับพระบรมราชโองการ
‘บิ๊กตู่’
โปรดเกล้าฯ โดยประธานสภาฯ ลงนามรับ
นายณั ฐ วุ ฒิ ก ล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ประเด็ น สนอง หากอ่านบริบททั้งมาตรา ต้องเริ่มนับ
ทางกฎหมาย ไม่ ใช่ประเด็นทางข้อเท็จจริง ตั้งได้รับโปรดเกล้าฯ ตามมาตรา 158 วรรค
เหมือนกรณีอื่นๆ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็น สอง ประกอบวรรคสาม ซึ่งมีการโปรดเกล้าฯ
ว่าคำ�ร้องครบถ้วนและสมบูรณ์ คงจะออกคำ� ตามมาตรา 158 ในวันที่ 9 มิ.ย.2562 ซึ่งจะ
สั่งคุ้มครองชั่วคราวได้เลย ส่วนการพิจารณา ไปครบ 8 ปี ในวันที่ 8 มิ.ย.2570
อดีตตุลาการศาล รธน.เผยว่า หาก
ตามข้อกฎหมาย ที่มีรายละเอียดต่างๆ นั้น
อ่
า
นบทเฉพาะกาล
มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ให้
พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใส่บันทึกเจตนารมณ์
ของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกเปิดเผย ครม.ที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ก่อนใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาในช่วงนี้ลงไปในคำ�ร้องด้วย เช่น ความ มีฐานะเป็น ครม.ตามรัฐธรรมนูญนี้ เท่ากับ
เห็ น ของนายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ อดี ต ประธาน บอกว่ า ครม.ก่ อ นหน้ า รั ฐ ธรรมนู ญ 2560
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และนายสุ ไม่ ใ ช่ ครม.ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แต่ เ พราะ
พจน์ ไข่มุกด์ อดีตรองประธาน กรธ.คนที่ 1 บทเฉพาะกาลมายกเว้น ให้ถือว่าเป็น ครม.
เราจึงคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะใช้เวลา ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ บทเฉพาะกาลเป็ น ข้ อ
พิจารณาวินิจฉัยไม่เกิน 1 เดือน เพราะหาก ยกเว้นบทบัญญัติหลัก
“ดังนั้น ถือว่าทั้งนายกฯ และ ครม.
ใช้เวลาการพิจารณานาน จะส่งผลกระทบต่อ
เป็ น นายกฯ และ ครม. มาตั้ ง แต่ วั น ที่ 6
การบริหารราชการแผ่นดิน
“ประเด็ น การตี ค วามการสื บ ทอด เม.ย.2560 เป็นวันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
อำ�นาจอาจจะไม่ได้จบภายในเดือน ส.ค. หาก นี้ ไม่ต้องรอโปรดเกล้าฯ การรอโปรดเกล้าฯ
นายกฯ ยังอยู่ในตำ�แหน่งต่อ แต่ระเบิดเวลา เป็นไปตามบทบัญญัติหลัก มาตรา 158 แต่
อาจจะเกิดขึ้นได้หากไม่ลาออกจากตำ�แหน่ง บทเฉพาะกาลใช้ แ ล้ ว เป็ น ข้ อ ยกเว้ น ตาม
ตามเวลาที่เหมาะสม และถ้าศาลรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหลัก”
เขากล่ า วว่ า อุ ป มาเหมื อ นค้ า งคาว
พิจารณาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่เป็นหลักการโดยทั่วไป ก็อาจจะนำ� ไม่ ใ ช่ น ก บทบั ญ ญั ติ ห ลั ก บอกว่ า ให้ ใช้
ไปสู่ชนวนความขัดแย้งได้” นายณัฐวุฒิกล่าว กั บ นกเท่ า นั้ น ค้ า งคาวจึ ง ไม่ เ กี่ ย ว แต่ มี
นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายก บทเฉพาะกาล บอกว่าให้ถือว่าค้างคาวที่มี
รัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า ชีวิตอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มี
พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะ ฐานะเป็นนกตามรัฐธรมนูญนี้ด้วย ค้างคาว
ไม่ใช่เรื่องของตน และเราก็สนับสนุนนายกฯ กลุ่ ม นั้ น จึ ง กลายเป็ น นกตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล สนับสนุนทุกวิถี ตามบทเฉพาะกาล โดยไม่ต้องรอโปรดเกล้าฯ
ทางให้ท่านนำ�พาสภาไปจนครบเทอม ส่วน ตามมาตรา 156 วรรค 3 ซึ่งเท่ากับไปครบ 8
การตีความก็เป็นเรื่องของกฎหมายและศาล ปี ในปี 2568.
รัฐธรรมนูญ ขณะที่อนาคตทางการเมืองของ
จับตา 15 สิงหา
นายกฯ ถ้าจะมารณรงค์แข่งขันหาเสียงเลือก
ตั้ง ท่านสังกัดพรรคไหนก็ต้องเชียร์พรรคนั้น
และพรรคนั้นก็คือคู่แข่งขัน เราก็แข่งขันกัน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์
ตามกติกา
ส่วนกระแสข่าวจะมีการยุบสภาเร็วๆ กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัด
นี้ นายอนุทินกล่าวว่า ก็นี่ ไงเราจึงมากระบี่ ประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 15 ส.ค. เป็นครั้ง
ในวันนี้ มาเปิดตัวผู้สมัคร เดี๋ยวก็ไปพังงา ถ้า สุ ด ท้ า ย เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
เกิดยุบสภาเร็วๆ นี้ก็ต้องเดินทางเยอะแยะ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
ไปหมด เราเตรียมการไว้หมดเเล้ว ตอนนี้ ว่า พรรคเข้าประชุมอยู่แล้ว ส่วนการประชุม
ยังไม่ได้ยินกระแสข่าว แต่ก็เตรียมพร้อมอยู่ ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่เกิดปัญหา เรา
แล้ว การทำ�การเมืองปีสุดท้าย พรรคที่มีการ ก็เข้าร่วมประชุม แต่ต้องยอมรับว่ามีผู้แทนฯ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ก็ ต้ อ งเตรี ย มการเลื อ กตั้ ง บางส่วนที่ติดภารกิจวันกำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน ก็
ขอให้เข้าใจความรู้สึกของ ส.ส. ว่าไม่ใช่มีหน้า
เพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เมื่อถามย้�ำ ว่า ถ้ายุบสภาเดือนนี้ พรรค ที่ แ ค่ ใ นสภา แต่ ยั ง มี ภ ารกิ จ ลงพื้ น ที่ พ บปะ
ภูมิใจไทยพร้อมเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุทิน ประชาชน “วันดังกล่าวเปรียบไปก็เหมือนวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน
เครื่ อ งนมั ส การทองทิ ศ กราบถวายบั ง คม
พระบรมอัฐิ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ
ราช พระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ พระอัฐิพระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นจันทบุรีสุรนาถ พระอัฐิหม่อมเจ้าอัปษร
สมาน กิติยากร และอัฐิหม่อมหลวงบัว กิติยา
กร ทรงกราบ
จากนั้ น เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ไปยั ง
พระวิ ม านพระสยามเทวาธิ ร าช พระบาท
สมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จ พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
นมั ส การท้ า ยที่ นั่ ง บู ช าพระสยามเทวาธิ
ราช ทรงกราบ จากนั้ น พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรง
จุดธูปเทียนที่ โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูป
เทวดานพเคราะห์
ต่ อ จากนั้ น ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ ง
นมั ส การพานทองสองชั้ น บู ช าพระพุ ท ธ
ปฏิ ม าชั ย วั ฒ น์ รั ช กาลที่ 9 และพระพุ ท ธ
รูปประจำ�พระชนมวารของสมเด็จพระนาง
เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรม
ราชชนนี พั น ปี ห ลวง ที่ ห น้ า พระแท่ น พระ
นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ สมเด็จพระ
นางเจ้ า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการทองทิศ ทรงกราบ พระสงฆ์
ที่ เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ก ารพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษา จำ�นวน 91 รูป และพระ
สงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
จำ�นวน 5 รูป เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565
รวมจำ�นวน 96 รูป ถวายพรพระ จบแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคน
ปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆ
ปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะ นอก
นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการ
ชั้ น ผู้ ใ หญ่ ประเคนจนครบ 96 รู ป เสร็ จ
แล้ว พระมงคลสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิหาร ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือ
เทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี
เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรง
จุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระมงคลสุทธิ
วงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง
สังคหวัตถุกถา จบแล้ว
สมเด็จพระราชาคณะนำ�ถวายพระพร
คาถาพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
สิงหาคม 2565 เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรง
ประเคนจตุ ปั จ จั ย ไทยธรรมบู ช ากั ณ ฑ์ เ ทศน์
แด่พระมงคลสุทธิวงศ์ และทรงประเคนผ้า
ไตร ย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
2565 พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะ
ต่อจากนั้น ทรงประเคนผ้าไตร ย่ามที่
ระลึกฯ และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชา
คณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จน
ครบ 96 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร
ลา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ
พระราชดำ�เนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการ
หน้ า พระแท่ น พระนพปฎลมหาเศวตฉั ต ร
ทรงรั บ การถวายความเคารพของผู้ ม าเฝ้ า
ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท แล้ ว เสด็ จ ออกจาก
พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย ประทั บ รถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำ�เนินกลับ.

เกิด ที่ ไม่ได้มีบ่อยครั้ง ก็ต้องเห็นใจ ส.ส.ด้วย”
เขากล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน้ า พรรค
พปชร. สัง่ ให้สมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง
ผู้ส่ือข่าวถามว่า พรรค พปชร.ที่เป็น
แกนนำ � รั ฐ บาล ถู ก จั บ จ้ อ งว่ า จะกระทำ � ซ้ำ�
รอยเหมื อ นวั น ที่ 10 ส.ค. ได้ พูด คุ ย กำ � ชั บ
ส.ส.อย่างไรบ้าง ประธานวิปรัฐบาลตอบว่า
เรื่องการเข้าร่วมประชุม ทางวิปรัฐบาลมีมติ
แล้วว่าให้เป็นไปตามครรลองของสภา ซึ่งทุก
พรรคก็ปฏิบัติตาม แต่ยำ้�ว่าเมื่อเกิดเหตุวันที่
10 ก็ยอมรับสภาพทีจ่ ะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
เมื่อถามว่า ประเมินว่าการประชุมวัน
สุดท้าย ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทำ�ให้สามารถ
ลงมติในวาระสามได้หรือไม่ นายนิโรธกล่าว
ว่า ทุกคนรู้หน้าที่ แต่ตนไม่สามารถไปคาด
เดาการตั ด สิ น ใจของแต่ ล ะคนได้ เพราะ
เป็ น เจตจำ � นงที่ จ ะลงหรื อ ไม่ ล งมติ ขึ้ น อยู่
กับแต่ละบุคคล ส่วนพรรค พปชร.ยืนยันมา
ตลอด ไม่ว่าจะใช้สูตรคำ�นวณหาร 500 หรือ
หารด้วย 100 ก็ได้ทั้งนั้น เราไม่เกี่ยง
ถามย้ำ�ถึงข้อสังเกตว่า ในการประชุม
ครั้งสุดท้าย อาจมีความพยายามยื้อเวลา ไม่
ให้พิ จ ารณาทัน กรอบเวลา 180 วัน และ
กลับไปใช้ร่างเดิมของรัฐบาลตามที่มีบางกลุ่ม
ต้องการ นายนิโรธกล่าวว่า ไปคาดเดาไม่
ได้ สำ�หรับตนปวดหัวกับทุกร่างไม่ว่าจะเป็น
ร่ า งไหน และเรื่ อ งนี้ ห ากย้ อ นกลั บ ไป จะ
เห็นว่าปัญหาเริ่มมาตั้งแต่ต้น คือการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญ ที่มีทั้งฉบับที่สมบูรณ์มากก็มี ไม่
สมบูรณ์ก็มี ซึ่งไม่มีอะไรพอดี แต่มาถึงขณะ
นี้ ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อแก้ ไขแล้ว
ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ และทางที่ดีเห็นว่า
ควรทำ�ไปตามครรลองของระบบ แต่เราไม่
สามารถไปการันตี ได้ว่าแต่ละพรรคมีเจตนา
ในการลงมติอย่างไร
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง
พรรคประชาธิปัตย์ มองว่าเกมล้มสูตรเลือก
ตั้ ง โดยไม่ เ ข้ า เป็ น องค์ ป ระชุ ม ของกฎหมาย
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
จริงๆ แล้วเป็นเกมซ้อนเกม หมายความว่า
มีเกมใหญ่อีกเกม ซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์กัน
และวิ เ คราะห์ ต รงกั น ด้ ว ยว่ า น่ า จะเป็ น เกม
กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี โดยเป็นเกมภายในของพรรคพลัง
ประชารัฐกันเอง ที่กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ ให้
มีการปรับคณะรัฐมนตรีและมีตำ�แหน่งอย่าง
ที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้
รวมไปจนกระทั่ ง ถึ ง ว่ า การกลั บ ไปสู่
สูตรคู่ขนานหาร 100 การล้มครั้งนี้เป็นการ
จับมือระหว่างฝ่ายค้าน คือเพื่อไทยและพลัง
ประชารั ฐ ในส่ ว นพลั ง ประชารั ฐ เป็ น การ
โชว์ เ พาเวอร์ ข องแกนนำ � ว่ า ยั ง สามารถคุ ม
ได้ ทั้ ง พรรค เพราะฉะนั้ น ถ้ า ต้ อ งการให้
ปรับ ครม. เขาจะใช้พลังนี้ ไปต่อรองได้ รวม
ถึง พล.อ.ประยุทธ์เองก็มีปัญหาเรื่อง 8 ปี
ที่ ต้ อ งเข้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อยู่ ด้ ว ย เพราะ
ฉะนั้ น โอกาสที่ เ อาเกมล้ ม สภาไปกดดั น ให้
เปลี่ยนแปลงภายในพลังประชารัฐ มันก็อาจ
จะเป็นเกมซ้อนเกมอย่างหนึ่ง
“อาจจะมีนายกฯ ขึ้นมาในช่วงเวลา
ที่เหลืออยู่ก่อนยุบสภา แล้วเปิดทางคู่ขนาน

สู ต รหาร 100 ซึ่ ง พรรคเพื่ อ ไทยได้ เ ปรี ย บ
แล้วก็อาจไปจับมือกันตั้งรัฐบาลในครั้งหน้า
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็วิเคราะห์ตรงกัน แต่เกม
ซ้อนเกมแบบนี้เป็นเกมการเมืองที่ประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย” นายสาทิตย์กล่าว
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในส่วนของ
พรรคภูมิใจไทยไม่ต้องกำ�ชับ ส.ส.ให้เข้าร่วม
ประชุม เพราะเราไปกันครบอยู่แล้ว ถ้าจะ
โหวตก็โหวตตามกรรมาธิการ
เมื่อถามว่า ถ้าสภาใช้การเมืองปั่นป่วน
เหมือนช่วงที่ผ่านมา คิดว่าจะมีการโหวตทัน
หรือไม่ เพราะเป็นวันสุดท้ายเเล้ว นายอนุทิน
กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ ส.ส.และ ส.ว. ในส่วนของ
พรรคภูมิใจไทยเชื่อขนมกินได้เลยว่าเรารักษา
ระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาเราก็แสดง
จุ ด ยื น ด้ ว ยกั น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ ง และ
แสดงตนทุกครั้ง ซึ่งตนก็อยู่ในที่ประชุมด้วย
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ..... รัฐสภา กล่าว
ว่า ส.ส.และ ส.ว.พิจารณาเองว่าจะเข้าร่วม
ประชุมหรือไม่ และทำ�หน้าที่อย่างไร ทั้งนี้
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
เมื่อถามว่า มีแนวทางให้องค์ประชุม
ครบเพื่ อ เริ่ ม พิ จ ารณากฎหมายอย่ า งไร
นพ.ระวีกล่าวว่า เราทำ�ได้เพียงเรียกร้องเรื่อง
จริยธรรมของสมาชิกเท่านั้น อย่างอื่นเราทำ�
อะไรไม่ ได้ เพราะขณะนี้ก็มีข่าวออกมาว่า
พรรคนั้นพรรคนี้ยืนยันจะเอาแบบเดิม และ
ไม่มาประชุม แถมยังมีการให้ ส.ว.บางคนที่
รับใช้นายออกมาพูดว่าวิถีการให้สภาล่มเป็น
วิถีตามกฎหมายที่ทำ�ได้ ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนดู
อยู่และจะตัดสินเอง
เมื่อถามว่า หากสุดท้ายต้องกลับไปใช้
หาร 100 ตามร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พรรคเล็กจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือ
ไม่ นพ.ระวีกล่าวว่า พรรคเล็กกำ�ลังร่างคำ�ร้อง
อยู่ และรอตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ จะ
รวบรวมรายชื่อ ส.ส.ให้ครบ 50 คน และยื่น
คำ�ร้องในช่วง ร่าง พ.ร.บ.อยูใ่ นมือนายกรัฐมนตรี
ระหว่ า งที่ ร อทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ให้ ศ าล
รัฐธรรมนูญตีความว่าหาร 100 ผิดรัฐธรรมนูญ
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
และโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์
ว่า พรรคก้าวไกลยังเหมือนเดิมคือวันที่ 15
ส.ค. ก็จะเข้าประชุมร่วมรัฐสภา และจะทำ�
หน้าที่ ในการยืนยันว่าระบบที่กลับไปกลับมา
มันไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในจุดยืน
ของก้าวไกลยังคงเหมือนเดิม
เมื่ อ ถามว่ า เข้ า ประชุ ม และจะร่ ว ม
เป็ น องค์ ป ระชุ ม ด้ ว ยหรื อ ไม่ นายรั ง สิ มั น ต์
กล่าวว่า สำ�หรับพรรคก้าวไกลก็จะเข้าเป็น
องค์ประชุม เพราะเรายังมองว่าการเป็นองค์
ประชุมไม่ได้เสียหายอะไร และคิดว่าการเป็น
องค์ประชุมเราสามารถแสดงเจตจำ�นงได้ว่า
สุดท้ายเราไม่เห็นด้วยกับระบบสูตรหาร 500
อย่างไร และตนคิดว่าทางพรรคก้าวไกลก็
ชัดเจน แต่ว่ากระบวนการก็ต้องเดินหน้าต่อ
ซึ่งเราก็ทำ�หน้าที่ของเรา.
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อเสนอใหประเทศไทยควรมี กาสิโน-สถานทีเ่ ลนการพนัน ที่
เปดอยางถูกกฎหมาย เปนเร�องทีม่ กี ารพูดกันในสังคมไทยมา
หลายสิบปแลว แตดว ยความทีเ่ ปนเร�องละเอียดออน ทําให
เวลามีขอ เสนอดังกลาวออกมาจะมีคนตอตาน ไมเห็นดวยจํานวนไม
นอย อยางในสภาผูแ ทนราษฎร เร�องการศึกษาความเปนไปได ในการ
เปดกาสิโนในประเทศไทย มีนกั การเมืองหลายยุคหลายสมัยออกมา
จุดประเด็นดังกลาว ทีก่ ต็ ามมาดวยทัง้ คนเห็นดวยและไมเห็นดวย แต
สุดทายเร�องก็เงียบไป ไมมกี ารเดินหนาพิจารณาอยางจริงจัง
สําหรับสภาชุดปจจุบนั ก็เชนกัน ขณะนี้ ไดมกี ารศึกษาและ
พยายามผลักดันเร�องนี้ ทีถ่ งึ ตอนนีก้ ไ็ ดขอ เสนอออกมา ตามรายงาน
ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายไดและ
ภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการปองกันและ
แก ไขปญหาบอนการพนันผิดกฎหมาย การแพรระบาดของตูเ กม
พนันไฟฟาและการพนันออนไลน สภาผูแ ทนราษฎร ซึง่ ตัง้ โดยมติ
ทีป่ ระชุมสภาเม�อ 2 ธันวาคม 2564 ซึง่ หลังใชเวลาประชุมศึกษา
แนวทางตางๆ รวม 8 เดือน ในทีส่ ดุ คณะกรรมาธิการก็ไดทาํ รายงาน
ขอเสนอเร�องการเปดกาสิโนและเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซออก
มาอยางเปนทางการ
ภาดาท วรกานนท ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชา
รัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถาน
บันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บราย
ไดและภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมายฯ ของสภาผูแ ทนราษฎร
สรุปผลการทํางานและขอเสนอของกรรมาธิการวา การทํางานของ
กรรมาธิการเกิดขึน้ มาจากประเด็นคือ ขอเสนออยากใหมกี ารเปด
กาสิโนอยางถูกกฎหมาย ทีต่ อ มาไดมี ส.ส.หลายคนไดเขาช�อรวมกัน
ย�นญัตติขอใหสภามีการตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การเปดกาสิโนอยางถูกกฎหมาย จนสภามีมติตง้ั คณะกรรมาธิการชุด
ดังกลาว โดยกรรมาธิการไมไดศกึ ษาเฉพาะแคการเปดกาสิโนอยาง
เดียว แตศกึ ษาในสิง่ ทีเ่ ราเรียกวา สถานบันเทิงครบวงจร หรือเอน
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เปดเหตุผล กมธ.สภาฯ
กับขอเสนอไทยควรมี ‘กาสิโน’

กฎหมายและการจัดเก็บภาษี ไดบอกไววา “กฎหมายเปดชองให
รัฐบาลสามารถเปดสถานกาสิโนทีถ่ กู กฎหมายได โดยสถานกาสิโนที่
ตัง้ ขึน้ ตองเปนของรัฐบาล และผูจ ดั ตัง้ จะตองเปนกระทรวงการคลัง
เทานัน้ เวนแตรฐั บาลใหสมั ปทานกับเอกชนเปนผูด าํ เนินการแทน”
ก็คอื รัฐบาลเปนเจาของแตสามารถใหสมั ปทานกับเอกชนมาทําได
เพราะการเปดสถานบันเทิงลักษณะดังกลาวประกอบไปดวยหลาย
อยางมาก จึงใชเงินลงทุนสูง หากรัฐบาลจะลงมาเรามองวาเปนการ
ใชเม็ดเงินทีเ่ ยอะมาก และรัฐบาลอาจไมไดมี know-how รวมถึง
ประสบการณ ในการทํา
การทีเ่ ราจะใหเอกชนใชประสบการณทเ่ี ขามีมาชวยก็นา� จะ
เปนประโยชนกวา แตขน้ึ อยูก บั วาจะใหสมั ปทานอยางไร และจะ
เปนสัดสวนการลงทุนเทาใด อันนีย้ งั ไมไดระบุไว อันนีค้ อื ขอเสนอ
ของกรรมาธิการ แตสดุ ทายเสนอไปแลว รัฐบาลก็ตอ งพิจารณาเคาะ
ออกมาอีกที โดยการทํานัน้ อาจจะมี sizing ที่ไมเหมือนกัน เชนบาง
จังหวัดอาจเปนขนาด SML ก็อยูท แ่ี ตละจังหวัด ทีจ่ ะมีเร�องของการ
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค จะเอือ้ มากนอยแคไหน ก็อยูท ร่ี ฐั บาล
จะพิจารณา ทีก่ อ็ าจจะทํานํารองกอน โดยการเปดแบบขนาดเล็กจุด
เดียวกอน จากนัน้ ก็ศกึ ษาความเปนไปได แลวคอยขยายไปพืน้ ทีอ่ น�
ซึง่ โดยสวนตัวเห็นวาน�าจะเปดนํารองสักหนึง่ แหงกอนเพ�อดูความเปน
ไปได แลวคอยขยาย คงไมเปดทีเดียวหลายแหง
-เร�องการเปดกาสิโนเปนเร�องละเอียดออนในสังคมไทย มักจะ
มีเสียงคัดคานตอตานไมเห็นดวย โดยยกเร�องศีลธรรม ก็อาจทําให
มีเสียงคัดคานขอเสนอของกรรมาธิการ?
ความพยายามทีจ่ ะเปดสถานบันเทิงลักษณะดังกลาว ไมไดเพิง่
มีในสภายุคปจจุบนั เปนครัง้ แรก แตทผ่ี า นมาเกือบทุกยุคของสภาก็มี

เช�อวาจะเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว สงเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ ทําใหคนใน
พื้นที่ซึ่งมีการเปดสถานบันเทิงครบวงจรจะมีรายไดเพิ่มขึ้น เกิดการจางงาน จางอาชีพ
เกิดการลงทุนในพื้นที่ สําหรับภาครัฐก็จะทําใหสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น สามารถแก ไข
ปญหาเงินที่รั่วไหลออกนอกประเทศได
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นมีรายไดมากขึ้น ซึ่ง
สิงคโปรก็ประสบความสําเร็จ สามารถจัดเก็บราย
ไดเขาประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมี เขตบริหาร
พิเศษมาเกา ที่เฟ�องฟูมากและมีการบริหารจัดการ
ไดเปนอยางดี และที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาที่คน
ทั้งโลกรูจัก ซึ่งเปนโมเดลที่น�าสนใจมาก เพราะ
รัฐเนวาดาเปนพื้นที่ทะเลทราย แหงแลงมาก ไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลเขาฉลาดมากที่เอาสถาน
บันเทิงเหลานี้เขาไปอยูในทะเลทราย ทําใหมีแหลง
ทองเที่ยวขึ้นมา อยางตัวเราเองก็เสนอในที่ประชุม
กรรมาธิการวา อยากเสนอใหทําในจังหวัดแหงแลง
กันดาร ที่ ไมคอยมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะชวยให
ประชาชนในพื้นที่มีรายไดมากขึ้น แตบางคนก็เสนอ
วาควรให ไปลงในจังหวัดที่มีความเจริญแลว รวมถึง
ประเทศแอนติ
กาฯ ที่เคยเปนหนึ่งในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ
เตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ ซึง่ คํานิยามหมายถึงอาคารขนาดใหญ
ปจจุบันเปนหนึ่งในประเทศเครือจักรภพ หลักๆ คณะกรรมาธิการก็
หรือกลุม อาคารทีป่ ระกอบดวยหอง หรือสวนตางๆ สําหรับประกอบ
กิจกรรมเพ�อความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ทีอ่ าจประกอบดวยองค พิจารณาจากตัวอยาง 4 ประเทศดังกลาว
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีการเชิญนักลงทุนมาใหขอ มูล
ประกอบอีกหลายอยาง เชน โรงแรม หางสรรพสินคา ธนาคาร โรง
กั
บ
กรรมาธิ
การวาจะทําเร�องนี้ใหสาํ เร็จไดตอ งทําอยางไร และเขา
พยาบาล สวนสนุก สนามกีฬา หอประชุมตางๆ รวมถึงกาสิโนดวย
มีกระบวนการลองผิดลองถูกอยางไร เพ�อทีจ่ ะไดเรียนรูก ารลองผิด
...การทํางานของคณะกรรมาธิการประชุมทัง้ หมด 24 ครัง้
ลองถูกจากเขา โดยมีนกั ลงทุนไทยและนักลงทุนตางประเทศ เชนนัก
โดยเริม่ ประชุมและศึกษาตัง้ แต 3 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ค.65 ไป
ลงทุนจากประเทศจีน นักลงทุนทีส่ หรัฐอเมริกาทีม่ ปี ระสบการณมา
ดูงานและสัมมนาในพืน้ ทีต่ า งๆ รวมสามครัง้ ดวยกัน คือทีต่ าก,
เลาใหกรรมาธิการฟง วากอนหนานีท้ เ่ี ขาทําเจอปญหาอะไรบาง มี
เชียงราย, สระแกว ซึง่ ตลอดการพิจารณาคณะกรรมาธิการไดเชิญ
หน�วยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชนมาใหขอ มูล เชน กระทรวง อุปสรรคอะไรบาง
เสนอสามกลุม พืน้ ทีเ่ ปดกาสิโน
การคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และภาค
เอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ
เอกชน เพ�อตองการไดขอ มูลและขอหวงใยตางๆ
-ในขอเสนอแนวทางการทําเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ
กรอบการพิจารณาของ กมธ.มีทง้ั สิน้ 4 ประเด็น คือ 1.กรอบ
กรรมาธิการไดเสนอวาควรทําในพืน้ ที่ใดหรือไม เชนพืน้ ทีเ่ ขต
ของกฎหมายและการจัดเก็บรายไดและภาษี 2. การปองกันปญหา
เศรษฐกิจพิเศษ หรือแหลงทองเทีย่ ว?
และแกไขผลกระทบ และการศึกษาพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีความเปนไปได
กรรมาธิการไดเสนอไวสามพืน้ ทีแ่ บบกวางๆ โดยจําแนกเปน
3.การลงทุนและรูปแบบของการเปดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
ประเภทของพื
น้ ที่
4.รูปแบบธุรกิจ Gambling จากแนวทางทีว่ างไว กรรมาธิการจึง
กลุม ประเภทแรกคือ อยากใหเปนพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและ
ตัง้ อนุกรรมาธิการขึน้ มาอีก 4 คณะเพ�อศึกษาใหสอดคลองไปกับ 4
เขตพั
ฒ
นาเศรษฐกิจพิเศษ หรืออีอซี ี ทีค่ รอบคลุมตอนนีม้ ที ง้ั สิน้ 17
ประเด็นทีก่ รรมาธิการตองการศึกษา
จังหวัด
...หลังจากคณะอนุกรรมาธิการทัง้ 4 ชุดศึกษาเสร็จเรียบรอย
กลุม ทีส่ องคือ พืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว เมืองหลักทีค่ รอบคลุม 22
แลว ไดนาํ เสนอรายงานผลการศึกษาตอทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการ
จังหวัด
จนออกมาเปนรางรายงานของคณะกรรมาธิการที่ไดยนให
� สภาแลว
กลุม ประเภททีส่ ามคือ พืน้ ทีช่ ายแดน มีประมาณ 22 จังหวัด
ก็อยากเรงใหมกี ารพิจารณาใหทนั ในสมัยประชุมสภาสมัยนี้ แตอยูท ่ี
คณะกรรมาธิการอยากจะเสนอรัฐบาลไวกวางๆ แบบนี้ เพ�อ
การจัดลําดับความสําคัญในการพิจารณาแตละเร�อง
ให
ร
ฐ
ั
บาลไปพิ
จารณาศึกษาตอ เราไมอยากระบุไปวาเปนจังหวัดใด
-ผลการศึกษาทีอ่ อกมา กรรมาธิการเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
จังหวัดหนึง่ ซึง่ ในทีป่ ระชุมกรรมาธิการก็มกี รรมาธิการบางคนเสนอ
กับเร�องสถานบันเทิงครบวงจร การเปดกาสิโน?
กรรมาธิการสวนใหญกม็ มี ติเห็นดวยทีจ่ ะใหรฐั บาลนํารางนี้ ไป วาใหระบุไปวาเปนจังหวัดใด แตสดุ ทายกรรมาธิการเห็นวาควรเสนอ
พิจารณาศึกษาความเปนไปไดตอ เพราะในลําดับชัน้ กรรมาธิการเรามี ใหเปนกลุม พืน้ ทีแ่ บบกวางๆ จะดีกวา ไมอยางนัน้ ก็อาจมีคนแยงวา
สิทธิแ์ คพจิ ารณาศึกษาความเปนไปได โดยขัน้ ตอนตอไปหากรัฐบาล ทําไมไมเสนอใหเปดทีจ่ งั หวัดนี้ จนอาจเกิดขอพิพาทไมจบไมสน้ิ รวม
เห็นดวย ก็คงตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาในการศึกษาประเด็นตางๆ ตอ ถึงอาจเกิดกรณีทค่ี นอาจไปคาดหวังวา ถามีการไปเปดทีจ่ งั หวัดใด
ก็อาจจะทําใหมลู คาทีด่ นิ ในจังหวัดดังกลาวสูงขึน้ มีคนไปแยงกัน
ไป ทีล่ ะเอียดกวาทีค่ ณะกรรมาธิการศึกษามา
ซือ้ ทีด่ นิ กันไวกไ็ ด กรรมาธิการก็ไมอยากใหเกิดเหตุการณแบบนัน้
โดยกรรมาธิการเห็นดวยทีอ่ ยากจะใหพจิ ารณาศึกษา โดย
เหตุผลทีเ่ ห็นดวยคือ เราเช�อวาจะเปนการดึงดูดนักทองเทีย่ ว สงเสริม กรรมาธิการจึงมีขอ เสนอออกมาเปนกลุม พืน้ ทีก่ วางๆ เพราะเม�อถึง
เวลา รัฐบาลจะเปนผูพ จิ ารณาอีกครัง้
เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ ทําใหคนในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการเปด
-ตัวแทนหน�วยงานภาครัฐทีม่ าใหความเห็นกับกรรมาธิการ มี
สถานบันเทิงครบวงจรจะมีรายไดเพิม่ ขึน้ เกิดการจางงาน จางอาชีพ
ที่ ไมเห็นดวยกับการเปดกาสิโนหรือไม และมีขอ เปนหวงเร�องใด?
เกิดการลงทุนในพืน้ ที่ สวนภาครัฐจะทําใหสามารถจัดเก็บรายไดเพิม่
สวนใหญกไ็ มไดมาแสดงความเห็นในเชิงเปนหวง แตเรา
ขึน้ เราเช�อวาจะสามารถแกไขปญหาเงินทีร่ ว่ั ไหลออกนอกประเทศ
ได รวมถึงคาดหวังวาจะชวยแกปญ
 หาการเลนการพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย จะมาถกเถียงพูดคุยกันในเชิงกฎหมาย เชนการจัดเก็บภาษี เชน
โดยนําขึน้ มาใหถกู กฎหมาย แตกต็ อ งมาคุยกันในรายละเอียดถึงหลัก กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต มาคุยกันวามีขอ หวงใยหรือมีขอ
กฎหมายอะไรบางทีเ่ ปนอุปสรรคอยู และเราตองไปดําเนินการแกไข
เกณฑและเง�อนไขของคนทีจ่ ะสามารถเขาไปเลนได จะตองมีหลัก
แต โดยหลักแลว กฎหมายของเราเปดชองใหเราสามารถทําสถาน
เกณฑและเง�อนไขอยางไรบาง
บันเทิงเหลานี้ใหถกู กฎหมายได โดยก็ไปทําตามขัน้ ตอน เชนไปแกไข
สวนการศึกษาการเปดกาสิโนในตางประเทศ กรรมาธิการ
กฎหมายบางอยาง หรือไปเพิม่ บัญชีแนบทายในพระราชบัญญัตทิ ่ี
คุยกันถึงตัวอยางในตางประเทศก็มีเชน สิงคโปร ที่เปนหนึ่งใน
เกีย่ วของเพ�อทําใหเปนสิง่ ทีถ่ กู กฎหมาย โดยการเพิม่ ประเภทของการ
ประเทศที่ทําแลวประสบความสําเร็จในการเปดแบบถูกกฎหมาย
พนันในบัญชีแนบทาย บัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตทิ ่ี
จากเดิมที่สิงคโปรเปนประเทศที่มีกฎหมายวาการเลนการพนัน
เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตสุดทายสิงคโปรก็เห็นวาสิ่งนี้จะชวยทําให สามารถทําได โดยกระทรวงมหาดไทยเปนฝายออกกฎกระทรวง ไมมี

ปญหาใดๆ แตอาจตองใชเวลา เพราะเกีย่ วของกับหลายกระทรวง
แตรฐั บาลอาจตองไปประเมินสํารวจความเห็นประชาชนวามีความ
เห็นอยางไรเพ�อนํามาประกอบการพิจารณาอีกครัง้
สําหรับการทําโพลถามความเห็นประชาชน คณะกรรมาธิการ
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาเปนคนทํา โดยเปนการสํารวจ
ความคิดเห็นประชาชนเกีย่ วกับการเปด สถานบันเทิงแบบครบวงจร
ทีป่ ระกอบไปดวยหลายอยาง ไมใชแคกาสิโนอยางเดียว ผลสํารวจก็
ออกมาวา 80.67 เปอรเซ็นตเห็นดวย แตกเ็ ปนการเห็นดวยทีม่ ขี อ
สังเกตวา อยากใหไปพิจารณาเพิม่ ในเร�องเง�อนไขของการเปด เชน
บุคคลประเภทใดทีจ่ ะเขาไปในเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ ได
เพราะคนก็มคี วามกังวลกัน เชนกลัววาเด็กและเยาวชน หรือกลัวผู
มีรายไดนอ ยเขาไปแลวจะเกิดปญหาตามมาเกีย่ วกับครอบครัวหรือ
ธุรกิจของผูเ ขาไป
ซึง่ ในผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ เราก็ไดมกี ารคุยกัน
คราวๆ บาง แตกไ็ มไดเคาะวาจะตองเอาเกณฑตามนี้ ก็มกี ารคุยกัน
วาสําหรับเกณฑของบุคคลทีจ่ ะเขาไปใชบริการอาจจะมีหลักเกณฑ
เชนสําหรับคนไทยตองมีอายุตง้ั แต 21 ปขน้ึ ไป และตองแสดงสถานะ
การเงินยอนหลังไป 6 เดือน ตองมีทนุ หมุนเวียนในบัญชีไมตาํ่ กวา 5
แสนบาท โดยคนไทยหากจะเขาไปตองมีการจายคาเขาดวย และ
ตองถูกจัดเก็บภาษีจากรายไดทเ่ี ขาไดจากการเขาไปในกาสิโน และ
ภาษีอสังหาริมทรัพยจากการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยรายปของ
พืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารเปดเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ จะตองมีการ
พิจารณากันใหม รวมถึงมีภาษีเงินไดสาํ หรับพนักงานชาวตางชาติ
ทีม่ าใหบริการหรือมาทํางานในสถานบันเทิง เพ�อปองกันหรือกระตุน
ใหผปู ระกอบการจางงานคนในประเทศมากกวา เพราะเราอยากใหมี
การจางงาน สรางอาชีพใหกบั คนในพืน้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารทําเอนเตอร
เทนเมนตคอมเพล็กซ แตเราก็คงเลีย่ งไมไดทจ่ี ะมีชาวตางชาติมา
สมัครทํางาน ซึง่ หากมาทําตองถูกเก็บภาษีดว ย
-คนตางชาติทจ่ี ะเขาไปในกาสิโน จะตองมีลกั ษณะอยางไร?
เรายังไมไดคยุ กันถึงขัน้ นัน้ แตวา จริงๆ นักทองเทีย่ วตางชาติ
ก็ควรเขาไดหากอายุเกินเกณฑทก่ี าํ หนด กรรมาธิการไมคอ ยกังวล
เร�องคนตางชาติทจ่ี ะเขาไป แตเรากังวลคนไทย เพราะเราเปนหวง
เร�องสภาวะเศรษฐกิจ หากเขามีรายไดนอ ย แลวหวังจะมาเลนทางนี้
(กาสิโน) ก็อาจจะเกิดเปนปญหากับเขาได

เกิดการจางงานขัน้ ต่าํ 3 หม�นคน
ดึงนักทองเทีย่ วได 20 ลานคนตอป

-กมธ.มีการศึกษาเร�องรายไดหากมีการเปดเอนเตอรเทนเมนต
คอมเพล็กซหรือไม วาหากมีการทําแลวประเทศจะมีรายได ในสวน
นีเ้ ทาใด จะทําใหมนี กั ทองเทีย่ วตางชาติเขามาเมืองไทยเพิม่ ขึน้ มาก
นอยแคไหน?
มีการประเมินโดยอางอิงจากของตางประเทศทีเ่ ขาทําเร�อง
นี้ โดยเราคาดวาน�าจะเกิดการจางงานอยางนอยๆ สามหม�นคน แต
เราก็ยงั ไมไดคยุ กันวาจะเปดทัง้ หมดกีแ่ หง แตแน�นอนวาจะทําใหเกิด
การจางงานจํานวนมาก
และจะทําใหเราดึงนักทองเทีย่ วเขามาได 20 ลานคนตอป ซึง่
ปกติประเทศไทยเราก็มนี กั ทองเทีย่ วเยอะขนาดนัน้ อยูแ ลว แตหากมี
การเปดเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ ก็อาจจะเปนแหลงดึงดูดนัก
ทองเทีย่ วใหเขามาไทยเพิม่ ขึน้
สําหรับเร�องการจัดเก็บภาษี เม�อเทียบกับทีส่ หรัฐอเมริกาทีเ่ ขา
จัดเก็บไดคอื 1.7-2.4 พันลานดอลลารตอ ป เราอางอิงจากเขา แต
ของไทยเราเองจะใหกาํ หนดเร�องนี้ ตอนนีเ้ รายังไมแน�ใจเลยวาจะ
ใหมกี ารทํากีแ่ หง แตเรามัน่ ใจวาหากทําจะทําใหมรี ายไดจากการเก็บ
ภาษีเพิม่ ขึน้ แน�นอน แตวา หากขอเสนอของกรรมาธิการสงไปทีร่ ฐั บาล
แลวมีการเคาะออกมาวาจะใหเปดตรงไหน จะเปดกีแ่ หง หลังจาก
นัน้ เราน�าจะสามารถสรุปไดชดั มากกวานีว้ า จะมีรายไดจากสวนนี้
ประมาณเทาใด
-กมธ.มีขอ เสนอหรือไมวา หากจะมีการลงทุนทําเอนเตอรเทน
เมนตคอมเพล็กซ ฝายไหนควรเปนคนลงทุน และหากตางชาติจะมา
ทําตองถือหุน ไมเกินเทาใด?
คณะกรรมาธิการไดเขียนไว ในรายงานในหัวขอ ประเด็นดาน

การเสนอเร�องนีเ้ กือบทุกยุค เพียงแตวา มันยังผลักดันไปไมถงึ ยังไม
สําเร็จ พวกเราก็คาดหวังวาวันนีเ้ ม�อยุคสมัยมันเปลีย่ นไป เราคิดวา
มันอาจถึงเวลาทีเ่ ราสามารถทําได โดยทําอยางมีเง�อนไข ก็คอื วาเรา
อาจจะกําหนดเกณฑของคนทีจ่ ะเขารวมถึงผูเ ลนใหเรียบรอยชัดเจน
สุดทายเช�อวาประชาชนอยางทีม่ กี ารไปทําโพลมา ทีป่ ระชาชนสวน
ใหญกเ็ ห็นดวยเพราะวาไมได ใหเปดแคกาสิโนทีเ่ ปนเร�องพนันอยาง
เดียว แตเรามีการเปดทัง้ โรงแรม สถานทีจ่ ดั นิทรรศการ คือจะมี
หลายอยางรายลอม ซึง่ ทุกคนน�าจะแฮปปท เ่ี ศรษฐกิจน�าจะดีขน้ึ คนมี
งานทํามากขึน้ มีเงินเขาในกระเปาแน�นอน เพียงแตตอ งมีขอ พึงระวัง
คือมีเง�อนไขทีช่ ดั เจนเพ�อไมใหเกิดขอครหา เชนตองไมใหเด็กเขาไป
หรือคนทีจ่ ะเขาไปไดตอ งมีปริมาณเงินหมุนเวียนของตัวเองประมาณ
เทาใด
แน�นอนวาตองมีแรงตานอยูแ ลว เพราะยังมีอกี หลายประเด็น
ทีอ่ อ นไหว เชนเร�องศาสนา ปญหาครอบครัว ซึง่ การจะใหเปดสถาน
บันเทิงแบบนีเ้ ปนความทาทายอยางหนึง่ ของรัฐบาล แตสดุ ทาย
เราก็ตอ งฟงความเห็นสวนใหญของประชาชน อยางทีส่ าํ รวจมาที่
ประชาชนรอยละ 80 เห็นดวย เราก็คดิ วาก็เปนฉันทามติของคนใน
ประเทศทีส่ มุ ตัวอยางแลวเห็นดวย แตกม็ อี กี 20 เปอรเซ็นตท่ีไมเห็น
ดวย ก็เปนเร�องปกติ
-หากประเทศไทยไมทาํ เร�องเอนเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ
มองวาจะเสียโอกาสมากนอยแคไหน?
ความเห็นสวนใหญของกรรมาธิการก็เห็นวาจะเปนเร�องการ
เสียโอกาส เพราะยุคนีถ้ า เรามีการรางกฎเกณฑและเง�อนไขตางๆ
ชัดเจน มันเปนโอกาสทีด่ ขี องประเทศในการสรางรายไดเขาประเทศ
เพราะถาเราไมทาํ ประเทศเพ�อนบานเขาทํากันหมดแลว มันก็นา�
เสียดายเงินลงทุน เม็ดเงินทีจ่ ะเขามา ไมวา จะในเชิงการทองเทีย่ ว
การจางงาน ก็จะไหลไปประเทศเพ�อนบานหมด ใกลๆ เราก็สงิ คโปร
มาเกา ก็นา� เสียดาย แตทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ เราก็เคารพเสียงสวนใหญของ
คนในประเทศ ถาสุดทายคนสวนใหญของประเทศบอกวาไมพรอม ไม
เห็นดวย เพราะประเทศเรามีเร�องของศาสนา เราเปนเมืองพุทธ หรือ
พีน่ อ งชาวมุสลิมอาจจะไมเห็นดวย เราก็ตอ งรอรับฟงความคิดเห็นอีก
ครัง้ หนึง่
เราถามปดทายวา ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ ถาประชาชน
ถามวาการจะเปดหรือไมเปดกาสิโน และเอนเตอรเทนเมนต
คอมเพล็กซ ประเทศไดอะไรหรือเสียอะไร จะตอบอยางไร ภา
ดาท โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิงแบบ
ครบวงจร ย้ําวา เรามองวาการเปดไมใชแคเปดกาสิโนอยางเดียว
แตกาสิโนเปนเหมือนหนึ่งหน�วยที่จะเปด เพราะสิ่งที่เราพิจารณา
หากจะเปดแคกาสิโนอยางเดียวเราไมเปดแน�นอน แตตองเปดเปน
สถานบันเทิงครบวงจร ที่ตองมีเชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ มี โรงแรมและอีกหลายอยาง ถาเปน
ลักษณะแบบนี้เราเห็นดวยมากๆ ที่สําคัญเราก็มองเห็นเร�องของ
เม็ดเงินที่จะไหลเขามาในประเทศ บวกกับเงินลงทุนของนักลงทุน
ที่จะเขามา ซึ่งเม�อมีการลงทุนเม�อใด บริเวณดังกลาวก็จะมีการ
จางงานสรางอาชีพ ตั้งแตเริ่มมีการกอสราง ทําใหมีการจางงาน
ทํางาน ทําใหบริเวณดังกลาวก็มีการคาขายคึกคักขึ้น และเม�อ
กอสรางสําเร็จแลวมีแหลงสถานที่ตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร
ก็จะมีการจางพนักงานตามมา
เรามองโดยสวนรวมแลวขอดีมนั มีมากพอสมควร แตเราก็
ไมไดละทิง้ ขอควรระวังทีเ่ ปนขอหวงใยของหลายฝาย เชนขอกังวล
เร�องปญหาอาชญากรรม ถาคนไมไดมฐี านะแลวมาเลน แลวตอ
มามีปญ
 หาครอบครัว เกิดปญหาอาชญากรรม ตรงนีก้ ต็ อ งมีการ
รางกฎเกณฑมาครอบเอาไว เชนคนทีจ่ ะเขามาเลนไดจะตองมีเงิน
ทุนหมุนเวียนในธนาคารขัน้ ต่าํ เทาใด หรือบางประเทศใหแตนกั ทอง
เทีย่ วตางชาติ คนตางชาติเขาไปเลน แตคนในประเทศไมใหเขา เรา
ก็เคยคุยกันวาหรือควรไปเปดทีเ่ กาะดี เพ�อจะไดจาํ กัดการเขาของคน
ไดงา ยขึน้ ชองทางการเขาไปอาจจะใหเฉพาะนักทองเทีย่ วตางชาติ
เขาไป แตใหจา งคนไทยทํางาน ก็เปนไปได ก็มหี ลายโมเดลพึงระวัง
เพ�อไมใหเกิดปญหาทีค่ นหวงใย.

โดย วรพล กิตติรตั วรางกูร
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ททท. จัด ‘Chiangmai Booster Shot’

ง

มองเมอื

ท

ทท. จับมือแอปพลิเคชัน
Robinhood จัดกิจกรรม
“Good Deals” ภายใต โครงการ
กระตุน ตลาดทองเทีย่ ว Chiangmai Booster
Shot ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565 รวมกับผูป ระกอบการ
ในพืน้ ที่ มอบสวนลดสุดพิเศษทัง้ คาโรงแรม
ที่พัก คาอาหาร และฟรีคาจัดสง
หวังกระตุนการเดินทางทองเที่ยวและ
อัตราการเขาพักชวงปลายป 2565
สรางเงินหมุนเวียนในพื้นที่กวา 40
ลานบาท
นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย
รองผูวาการดานตลาดในประเทศ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
กลาววา ททท. ไดรวมกับบริษัท เพอรเพิล
เวนเจอรส จํากัด ผูพัฒนาและใหบริการ
แอปพลิเคชัน Robinhood จัดทํากิจกรรม
“Good Deals” ผานสวนของ Robinhood
Travel ภายใต โครงการกระตุนตลาด
ทองเทีย่ ว Chiangmai Booster Shot ระหวาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 15 กันยายน
2565 โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
รวมกับผูประกอบการในพื้นที่ มอบสวนลด
สุดพิเศษทั้งคาโรงแรมที่พัก คาอาหาร
และฟรีคาจัดสงตามเง�อนไขโครงการ
เพ�อเปนการกระตุนการเดินทางทองเที่ยว
และสรางเงินหมุนเวียนในพื้นที่
รองผูวาการดานตลาดในประเทศ
กลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการ Chiangmai
Booster Shot วา จากสถานการณ
การแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเน�อง และภาครัฐ
ผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาด
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2565 เปนตนมา
เพ�อใหประชาชนสามารถใชชวี ติ ไดใกลเคียง
กับสภาวะปกติยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลดีตอการ
สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวภายใน
ประเทศไทยเปนอยางมาก
ททท. มองเห็นโอกาสในการเดินหนา
เรงกระตุนการทองเที่ยว วางกลยุทธ
เรงฟนฟูตลาดทองเที่ยวในป 2565 ใหมี
จํานวนและรายไดกลับมาไมต่ํากวารอยละ
50 ของป 2562 ซึ่งเปนชวงกอนการแพร
ระบาดของโควิด-19 และตัง้ เปาหมาย
เพิ่มอัตราการเขาพักแรมป 2565 ให ได
ไมนอยกวารอยละ 55 เพ�อใหเกิดการ
กระจายตัวของนักทองเที่ยวคุณภาพ
ในพื้นที่มากขึ้น จึงกําหนดจัดกิจกรรม
ตอยอดกระตุน ตลาดในระยะสัน้ ชวงเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 สอดรับ
มาตรการ “Booster Shot” ที่ ททท.
ตองการมุงทํากิจกรรมการตลาดรูปแบบ
Joint Promotion รวมกับกลุม ผูป ระกอบการ
เพ�อชวยเหลือผูป ระกอบการธุรกิจทองเทีย่ ว
ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 โดยเรงดวน และ
เพ�อรวมผลักดันใหจํานวนนักทองเที่ยว
ตลาดในประเทศป 2565 ไปถึงเปาหมาย
160 ลานคน-ครั้ง สรางรายได 656,000
ลานบาท
นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ
ผูอํานวยการภูมิภาคภาคเหนือ ใหขอมูล

4

วัดศรีเกิด

กระตุนทองเที่ยวฟนฟูเศรษฐกิจไทย

เพิ่มเติมวา โครงการ Chiangmai Booster
Shot เปนโครงการกระตุน ตลาดทองเทีย่ ว
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดหลัก
ทางการทองเทีย่ วภาคเหนือ และมีนยั สําคัญ
ตอภาพรวมการทองเที่ยวไทย โดยครั้งนี้
ททท. รวมกับพันธมิตรผู ใหบริการ
แอปพลิเคชัน Robinhood สมาคมโรงแรม
ไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสมาคม
รานอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม
จัดกิจกรรมภายใตช�อ “Good Deals” เพ�อ
เปนการกระตุน ใหเกิดการเดินทางทองเทีย่ ว
จังหวัดเชียงใหม
พรอมมอบประสบการณทองเที่ยว
ที่มีคุณคา ความหมายเหนือมูลคา ใหการ
เดินทางทองเที่ยวมีแตความประทับใจ
ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในการกระตุนตลาด
กระจายรายไดสูฐานรากเพ�อฟนฟู

เศรษฐกิจไทยใหกลับมาอยางแข็งแรงและ
ยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ททท. คาดวากิจกรรมนี้ จะชวย
สรางรายไดหมุนเวียนในพื้นที่รวมกวา 40
ลานบาท
ขณะที่นายสีหนาท ล่ําซํา ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั เพอรเพิล เวนเจอรส
จํากัด ผูพัฒนาและใหบริการแพลตฟอรม
Robinhood กลาววา เพ�อเปนการตอกย้ํา
พันธกิจในการสรางโมเดลธุรกิจเพ�อสังคม
และสานตอความมุงมั่นในการชวยเหลือ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวไทย
Robinhood จึงไดรวมมือกับ ททท. สง
แคมเปญ “Good Deals” ชวนคนไทย
และลูกคาบนแพลตฟอรม Robinhood
กวา 3 ลานคน เที่ยวเชียงใหม สัมผัส
ประสบการณ “เร�องกิน เร�องเที่ยว
เร�องเดียวกัน” แบบสุดคุม โดยจะนํารอง

ทีจ่ งั หวัดเชียงใหมเปนทีแ่ รก กอนตอยอด
ขยายสูจังหวัดทองเที่ยวอ�นๆ ตอไปใน
อนาคต
รองผูวาการดานตลาดในประเทศ
ททท. กลาวตอวา นอกจากโปรโมชั่นดีๆ
แลว จังหวัดเชียงใหมยังมีแหลงทองเที่ยว
ที่น�าสนใจมากมาย เชน การเที่ยวชม
สถาปตยกรรมโบราณ ชมความสวยงาม
ของวัด บริเวณถนนคนเดินทาแพ ที่มีการ
ติดตั้ง LED Light up จํานวน 7 วัด ไดแก
วัดหม�นลาน, วัดพันอน, วัดสําเภา, วัดพันเตา,
วัดชัยเฉลิมพระเกียรติ, วัดทุงยู และวัด
ศรีเกิด โดยจะเปดไฟในทุกวันอาทิตยและ
วันสําคัญทางพุทธศาสนา
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวสามารถ
นั่งรถเขียวชมความงามของเมือง พรอม
ฟงเร�องราวประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม
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วัดสําเภา
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เช็กอินรานกาแฟเกๆ
นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานตลาดในประเทศ ททท. รวมกับแอปพลิเคชัน Robinhood
เปดตัวกิจกรรม “Good Deals” ภายใต โครงการกระตุนตลาดทองเที่ยว Chiangmai Booster Shot

แคมเปญ ‘Good Deals’

จริงใจมารเก็ต
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จองที่พักในจังหวัดเชียงใหมกับ Robinhood Travel
1.โคดสวนลดโรงแรมสูงถึง 1,000 บาท เพียงกรอกโคด “BOOSTERCNX”
เม�อจองที่พักขั้นต่ํา 2 คืนขึ้นไป และมีมูลคารายการจองโรงแรมตั้งแต 1,600
บาทขึ้นไปตอการทํารายการจอง 1 ครั้ง (ระยะเวลาจอง 1-31 สิงหาคม 2565
เขาพักไดตั้งแต 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2565)
2.สวนลดโรงแรมชั้นนําระดับ 5 ดาว สูงสุดถึง 70% (ระยะเวลาจอง
1-31 สิงหาคม 2565 เขาพักไดตั้งแต 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2565)
ทั้งนี้ รับสิทธิ์โคดสวนลดคาสงอาหารฟรีสูงสุด 20 ครั้ง ในระยะทางไมเกิน
30 กิโลเมตร และรับโคดสวนลดคาอาหารฟรี 100 บาท! จํานวน 3 ครั้ง เม�อสั่ง
อาหารขั้นต่ํา 200 บาท จากรานคาที่รวมรายการ ในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น

เช็กอินรานกาแฟเกๆ ชิมอาหารพื้นเมือง
และเลือกซื้อผลิตภัณฑงานฝมือของชาว
ชุมชนจากกาดทองถิ่นไดอีกดวย
รองผูวาการดานตลาดในประเทศ
ททท. กลาวเพิม่ เติมวา ตัง้ แตเดือนตุลาคม
2565 เปนตนไป ททท. มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว โดยสงมอบ
ประสบการณทองเที่ยวอยางมีความหมาย
(Meaningful Travel) ภายใต โครงการหลัก
2 โครงการ ไดแก โครงการเปด
ประสบการณ ใหมเที่ยวเมืองรองไมรูลืม :
เนนการมอบประสบการณเดินทางใน
ลักษณะ Story Telling + Meaningful
Travel อาทิ การจัดงานมหกรรมทองเที่ยว
เมืองรอง 5 ภาค ในลักษณะ Consumer
Fair การมอบสิทธิพเิ ศษตางๆ ในการทองเทีย่ ว
เมืองรอง
โครงการ 365 วัน มหัศจรรย
เมืองไทยเที่ยวไดทุกวัน : เปนการกําหนด
Theme ในการทองเที่ยวแตละวัน สําหรับ
กลุมเปาหมายที่ช�นชอบกิจกรรมในแตละ
ประเภท เชน #สายมู มูวันนี้ดีที่สุด
#สายกิน เมนูพิเศษวันนี้วันเดียว
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อาหารพื้นเมืองเชียงใหม

#สายชอป ราคาดีซื้อวันนี้เทานั้น
พรอมทั้งกําหนด Theme เที่ยวไทยทั้ง
5 ภาค โดยการนําเสนอสิ่งที่น�าสนใจ
ในภาคนัน้ ๆ ซึง่ หวังวาจะทําใหนกั ทองเทีย่ ว
ไดรับความประทับใจจากการเดินทาง
กลับไป
ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ ททท. สํานักงานเชียงใหม
โทร. 0-5324-8604, Facebook:
TAT Chiang Mai และ TAT Contact
Center 1672
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สรณะ รายงาน
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