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เพื่อไทยทุบโต๊ะหาร100เท่านั้น
ไทยโพสต์ • เพื่อไทยประกาศลั่น จะต่อสู้
ทุกทางให้กฎหมายลูกกลับมาหารด้วย 100
เท่านั้น ส่วนก้าวไกลกั๊ก หันด่าสภาล่มแทน
เล่นบทพระเอกต่อสู้แบบประชาธิปไตยควร
ต่ อ สู้ กั น ซึ่ ง ๆ หน้ า “พี ร ะพั น ธุ์ ” เผยรวม
ไทยสร้างชาติเนื้อหอม สมัครสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ “บิ๊กป้อม” นำ�ทัพใหญ่หาเสียงที่

หนองคาย ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่แล้งมา 3 ปีแล้ว ยัง
ไม่พอใจอีกหรือ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสมคิด
เชื้อ คง ส.ส.อุ บลราชธานี พรรคเพื่อ ไทย
กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะต่อสู้ยับยั้ง
กฎหมายลูกที่รัฐสภาจะพิจารณาในสัปดาห์
หน้า ให้มีการแก้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อหารด้วย 500 ด้วยการทำ�ให้กฎหมาย
พิจารณาไม่ทันกรอบเวลา 180 วัน เพื่อ
กลั บ ไปใช้ ร่ า งที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอเข้ า สู่
การพิจารณาของรัฐสภา ที่มีเนื้อหาสำ�คัญ
คือคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร
100 ว่ า ร่ า งที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอไม่ ไ ด้
ถือว่าดีกว่าที่มีการปรับปรุงในรัฐสภา แต่

สาระสำ�คัญคือหารด้วย 100 ถามว่าร่างที่
พิจารณาในรัฐสภาดีกว่าหรือไม่ บางจุดมี
การแก้ ไขให้การทำ�งานของ กกต.สะดวกขึ้น
แต่หลักใหญ่อยู่ที่การคำ�นวณ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ พอร่างที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ
แต่มีการแก้ ไขในรัฐสภาให้หารด้วย 500
กรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยมองว่าขัดต่อ

หลักการที่รัฐสภามอบให้พิจารณา
“เราชี้แจงไปแล้วว่าไม่เคยมีกฎหมาย
ฉบับไหนทำ�กันแบบนี้ กรรมาธิการเสียงข้าง
น้อยเขามี โอกาสชนะได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
หลักการที่รับหลักการมา ไม่ใช่หลุดหลักการ
ออกไปเช่นนี้
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ระทึก!นายกฯ8ปี
กกต.-ผู้ตรวจการ
จ่อถกก่อนส่งศาล

กรุ ง เทพฯ • กกต.-ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ประสานเสียง จ่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ปม “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ครบ 8 ปี ฝ่ายค้านตี
ปี๊บ ยื่นคำ�ร้อง 17 ส.ค.นี้ พร้อมให้ “ประยุทธ์”
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย ก้าวไกลดักคอศาล
มาจากรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย ยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย สถานะการดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกรั ฐ
มนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ว่าโดยหลักการเมื่อสำ�นักงาน กกต.
ได้รับเรื่องแล้ว จะมีการประมวลความเห็น
เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กกต. ว่ากรณีนั้นมี
เหตุสิ้นสุดลงของความเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือไม่ หากที่ประชุมเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว
จะจัดทำ�คำ�ร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 170 ต่ อ ไป อย่ า งไร
ก็ตาม ทราบจากข่าวว่าทาง ส.ส.จะมีการ
เข้าชื่อร่วมกันเพื่อยื่นคำ�ร้องประเด็นนี้ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน
ขณะที่ พ.ต.ท.กี ร ป กฤตธี ร านนท์
เลขาธิการสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า
ตามกระบวนการเมื่อมีผู้มายื่นคำ�ร้อง
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เปิดประเทศ7เดือน
นทท.ทะลัก3ล.คน
โกย1.57แสนล้าน
ทำ�เนียบรัฐบาล • นายกฯ พอใจ
หลังผ่อนคลายมาตรการ-เปิดประเทศ
7 เดือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย
กว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.57 แสน
ล้านบาท สั่งประเมินภาวะและแนว
โน้มเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
กำ�หนดนโยบายที่สอดคล้องเท่าทัน
เป็นประโยชน์มากที่สุด
เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2565
นายธนกร วั ง บุ ญ คงชนะ โฆษก
ประจำ � สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด
เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
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พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นำ�ทีมคณะรัฐมนตรี และ ส.ส.พรรคปราศรัย
ผลงานของพรรคและรัฐบาล ที่จังหวัดหนองคาย

‘โควิด’ลามโรงเรียนนร.ติดเพียบ

ทำ�เนียบรัฐบาล • นายกฯ ห่วงโควิด-19 ใน
สถานศึกษา หลังผลสำ�รวจพบเด็กนักเรียน
กว่า 4.9 หมื่นคนติดโควิดแล้ว 30.56% ติดใน
โรงเรียน 5.66% ย้�ำ ต้องเน้นมาตรการ 6-6-7
ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายธนกร
วั ง บุ ญ คงชนะ โฆษกประจำ � สำ � นั ก นายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รั บ ทราบรายงานผล

สำ�รวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ของกรมอนามัย
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‘ชัชชาติ’สั่งปิด83สถานบันเทิงปมทางหนี ไฟ
ชลบุรี • เหยื่อผับนรกเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน
รวมเป็น 15 ศพแล้ว ตามสูตร สั่งย้ายฟ้าผ่า
5 เสือ สภ.พลูตาหลวงเซ่น MOUNTAIN B จน
กว่าจะมีค�ำ สั่งเปลี่ยนแปลง งานเข้า! เลขาธิการ
คปภ.เผยผับเพลิงไหม้ ไม่ได้ทำ�ประกันภัย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มีรายงาน
ว่า จากเหตุเพลิงไหม้ผับ MOUNTAIN B
ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 14 ราย บาดเจ็บ 40
ราย ได้มีคำ�สั่งจากตำ�รวจภูธรจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 313/2565 ลงนามโดย พล.ต.ต.อรรถ

สิ ท ธิ์ กิ จ จาหาญ ผู้ บั ง คั บ การตำ� รวจภู ธ ร
จังหวัดชลบุรี มีคำ�สั่งย้าย 5 เสือ สภ.พลู
ตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยระบุว่า เพื่อ
ให้การปฏิบัติราชการของตำ�รวจภูธรจังหวัด
ชลบุ รี เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี

ประสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อำ � นาจตามระเบี ย บ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการตำ�รวจไปปฏิบัติราชการภายใน
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ พ.ศ.2563
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0

2 ในประเทศ

10 ส.ค.ชี้ชะตาสูตรหารปาร์ตี้ลิสต์

ปักธงกำ�หนดเกมเลือกตั้ง

ระหว่าง‘ความคิด’กับ‘สันดาน’

ก

(1)
ารที่คนเรา...จะเปลี่ยนจาก ซ้าย มาเป็น ขวา หรือ
ย้ายจาก ขวา ไปเป็น ซ้าย หรือกระทั่ง ซ้าย-ขวาซ้าย ในบางช่วง บางเวลา เปลี่ยนจาก เผด็จการ
ไปเป็น ประชาธิปไตย จาก สังคมนิยม กลายเป็น ทุนนิยม
ไปจนได้ หรือแม้แต่เปลี่ยนจาก คอมมิวนิสต์ธรรมดาๆ ไป
เป็น คอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ อย่างที่ใครต่อใครหยิบมา
เยาะเย้ย เหน็บแนม ก็เถอะ!!! อันที่จริง...ต้องถือเป็นเรื่อง
ไม่แปลก แต่อย่างใด ชนิดอาจถือเป็น ธรรมชาติ หรือเป็น
ปกติ-ธรรมดาเอาเลยก็ว่าได้...
(2)
เพราะสิ่งที่เรียกว่า ความคิด ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ ย นแปลง หรื อ เปลี่ ย นไป-เปลี่ ย นมาได้ เ สมอๆ ไม่ ว่ า
ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ นานา เช่น เพราะอายุ-อานาม สภาพ
แวดล้ อ ม การเติ บ โตและพั ฒ นาในด้ า นวุ ฒิ ภ าวะ ฯลฯ
เป็นต้น แต่สิ่งที่ออกจะ เปลี่ยนยาก เอามากๆ ในช่วงชีวิต
หนึ่งๆ หรือกระทั่งแทบตลอดช่วงชีวิตของคนเรา ก็น่าจะ
เป็นสิ่งที่เรียกว่า วาสนา หรือที่ ป๋าเปลว สีเงิน ของหมู่เฮา
ให้คำ�นิยามแบบชาวบ้านๆ ว่า สันดาน อะไรประมาณนั้น
หรือสิ่งที่มันเจาะ-เกาะ-ติด แฝงฝังอยู่ภายใน จิต อันเป็น
อะไรที่ลึกยิ่งไปกว่า ความคิด ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า ไม่ว่าจะเป็น
จิตสำ�นึก หรือ จิตไร้สำ�นึก ต่อเนื่องกันมาเป็นชาติๆ หรือใน
แต่ละชาติ ไม่ว่าชาติโน้น ชาตินี้ หรือชาติไหนๆ ก็แล้วแต่...
(3)
เรียกว่า...ขนาดระดับ อัครมหาสาวก ของพระผู้มี
พระภาคเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ พระสารี
บุตร เป็นต้น ยังมิวายต้อง โดดข้ามท้องร่อง หรือกระโดด
หยอยๆ ด้วยความดีใจแบบเด็กๆ ที่ ได้ของเล่นถูกใจทำ�นอง
นั้น เพราะตราบใดที่ยังมิอาจลด-ละ-เลิก หรือขจัดสิ่งที่เรียก
ว่า อัตตา ลงไปได้หมด ยังไม่ยกระดับไปถึงขั้น อนัตตา ยัง
ไม่บรรลุถึงซึ่งความเป็น พระอรหันต์ ผลกระทบแห่งการ
ปรุงแต่ง หรือจะเรียกว่า กรรม แต่ละรูป-ละแบบก็ย่อมได้
ย่อมต้องเจาะ-เกาะ-ติด อยู่กับอัตตาแต่ละอัตตา ไปตาม กฎ
เหล็ก หรือกฎแห่งความเป็นไปทางธรรมชาติ...นั่นแล...
(4)
อันนี้นี่แหละ...ที่พวกพระๆ ท่านสรุปเอาไว้ประมาณ
ว่า มันเลยทำ�ให้ต้องเกิด ต้องตั้งอยู่ และต้องตาย หรือต้อง
เกิดๆ-ดับๆ ไปตามกฎเกณฑ์ที่ว่า ซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทุก
อย่าง หรือ ทุกสรรพสิ่ง อย่างไม่มี ข้อยกเว้น ใดๆ เอาเลย
แม้แต่น้อย มีแต่ต้องหาทางยกระดับตัวเอง พัฒนาตัวเอง
ให้ขึ้นไปถึง ธรรมชาติที่อยู่เหนือไปกว่าธรรมชาติ หรือ
ธรรมชาติที่ ไม่มีการปรุงแต่ง อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านได้เทศนาเอาไว้ อันนั้นนั่นเอง...ถึงจะมี โอกาสกลายไป
เป็นผู้ที่ ไม่เกิด-ไม่ตาย เป็นอมตะชั่วนิรันดร์กาล พ้นไปจาก
กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีการปรุงแต่ง ไปสู่ ความว่าง ความ
เป็น อนัตตา หรือความเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็น พระ
อรหันต์ ประมาณนั้น...
(5)
ส่วนจะต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติต่อกี่ชาติ หรือต้อง เกิด
เป็นสุธี อีกซักสิบชาติ ร้อยชาติ พันชาติเอาเลยก็ไม่แน่ ถึง
อาจพอมี โอกาสยกระดับตัวเอง พัฒนาตัวเอง ไปได้ถึงขั้น
นั้น การหมุนเวียน-เปลี่ยนแปลงอยู่กับการเกิด-การดับแบบ
ซ้ำ�ๆ ซากๆ ต้องว่ายวนเวียนอยู่ภายใน วัฏสงสาร จึงเป็น
ข้อเท็จจริงอันมิอาจปฏิเสธ แต่กระนั้นก็ตาม...ถ้ายังคงมุ่ง
มั่น เพียรพยายามที่จะลด-ละ-เลิก สิ่งที่เรียกว่า อัตตา ลงไป
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ว่าชาติใด-ชาติหนึ่งนั่นแหละ
โอกาสพ้นไปจากวัฏสงสาร พ้นไปจากการเกิด-การตาย กลับ
ไปสู่ความว่าง ความเป็นอนัตตา ไปอยู่รวมกับ พระผู้เป็นเจ้า
อันเป็นอะไรที่สะอาด สว่าง สงบเย็น ไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์
กาล ย่อมเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น นี่...ถ้าว่ากันตาม ทฤษฎี
ที่บรรดาพระสงฆ์ องคเจ้า ท่านได้ชี้แนะ ชี้นำ�เอาไว้...
(6)
แต่ ถึ ง แม้ ยั ง ลดไม่ ไ ด้ ลดไม่ ห มด ละไม่ ไ ด้ เลิ ก ไม่
ได้ โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การที่สิ่งที่เรียกว่า อัตตา ได้ถูก
หลอมละลายลงไปในแต่ละห้วง แต่ละระยะ หรือในแต่ละ
ชาติ ย่อมส่งผลให้สิ่งซึ่งแฝงฝังอยู่ภายใน จิต ในแต่ละรูป
แต่ละแบบ พอลดหายคลายจางลงไปได้มั่ง พอได้สะอาด
สว่าง สงบเย็น ไปในแต่ละขั้น แต่ละระดับ หรืออย่างน้อย...
ก็พอช่วยให้ วาสนา หรือ สันดาน ไม่ถึงกับหยาบ ถึงกับถ่อย
จนเกินไป แค่ยังติดนิสัย โดดท้องร่อง แบบ พระสารีบุตร ก็
ต้องถือว่าเบาแล้ว ยอดแล้ว ไม่ต้องจัดอยู่ในประเภทคนพาล
สันดานหยาบ ต้องสร้างเวร สร้างกรรม ชดใช้เวร ชดใช้
กรรมในแต่ละชาติ หรือแม้สิ่งที่เข้ามา ปรุงแต่ง ให้ต้องเกิด
ความคิด กันไปในลักษณะไหน แต่ก็ยังคงสามารถดำ�รงตน
เป็นคนดี คนที่ยังประโยชน์ ให้กับผู้อื่น กับสังคมประเทศชาติ
มากบ้าง-น้อยบ้างไปตามสภาพ...
(7)
ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ผู้ที่เป็น ฝ่ายซ้ายที่ดี เมื่อเปลี่ยนไป
เป็นฝ่ายขวาด้วยสาเหตุใดๆ ก็แล้วแต่ ก็อาจดำ�รงตนเป็น
ฝ่ายขวาที่ดี เป็น สังคมนิยมที่ยืดหยุ่น เป็น ทุนนิยมที่มี
จิตวิญญาณ เป็น เผด็จการโดยธรรม เป็น ประชาธิปไตย
ที่ยึดมั่นในธรรม ได้เสมอ ไม่ว่าสิ่งที่เรียกว่า ความคิด จะ
หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปในรูปไหนก็ตามที เพราะเมื่อวาสนา
และสันดานได้ถูกยกระดับจน อัตตา เบาบางลงไปเรื่อยๆ ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายใด เปลี่ยนฝ่าย เปลี่ยนข้าง กันไปในลักษณะ
ไหน แต่ย่อมถือเป็นอะไรที่ พบเห็นสบายตา-คบหาสบายใจ
ได้ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะไม่ได้ ไปคิดคด ทรยศ ไม่เบียดเบียน
เอารัด-เอาเปรียบใครต่อใคร เป็นผู้ที่ยังประโยชน์ ให้ผู้อื่น ให้
เพื่อนฝูง ญาติมิตรบริวาร สังคม-ชาติบ้านเมือง ได้ยิ่งไปกว่า
ฝ่ายซ้ายที่เลว ฝ่ายขวาที่เลว เผด็จการเลวๆ และ นักประ
ชาธิปไตยเลวๆ ฯลฯลฯ เป็นไหนๆ...
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รากฏการณ์ กลับไปกลับมา ในการกำ�หนดกติกา
เลือกตั้ง โดยเฉพาะสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ระหว่างหาร 100 กับหาร 500 รวมถึงการลังเล
ว่าจะใช้บัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบ ทำ�ให้เกิดการ
วิเคราะห์ ไปหลายทิศทาง ทั้งมองว่า 3 ป.มีเป้าหมายในการ
กำ�หนดกติกาให้ ได้เปรียบที่สุด เพื่อรวบรวมเสียง ส.ส.เพียง
พอที่จะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้ง
และอีกบทวิเคราะห์ก็มองว่า เป็นเพียงการงัดตำ�ราการ
รบของทหารด้วยวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมให้การเมืองดูวุ่นวาย
กลายเป็นความขัดแย้งจนถึงทางตัน ยากที่จะเดินไปสู่การเลือก
ตั้ง
ต้องยอมรับว่าภายใต้ โจทย์ความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลดลงต่อเนื่อง ท่ามกลางการปลุก
กระแส “แลนด์สไลด์” ของพรรคเพื่อไทยที่หวังดึง ส.ส.ให้กลับ
มาบ้านเดิม เลยไปถึงความนิยมของพรรคก้าวไกลในกลุ่มโหวต
เตอร์ ใหม่ที่จะได้สิทธิ์ในการลงคะแนนในปีหน้า รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์แห่งยุคสมัย กลายเป็นตัวแปร
ที่เหล่าบรรดากุนซือ ฝ่ายเสธ. ต้องจำ�ลองฉากทัศน์ร่วมกับ
นักการเมืองอาชีพ เพื่อหากติกาที่เอื้ออำ�นวยในการรวบรวม
เสียงให้มากที่สุด
จึงทำ�ให้เนื้อหาการบรรยายพิเศษหัวข้อ การเลือกตั้งที่
สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประ
ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของหลักสูตร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.
12) ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
น่าสนใจ
“การเลือกตั้งที่พึงปรารถนาที่สุดคือการเลือกตั้งที่ดี แต่
วั น นี้ ก ารเลื อ กตั้ ง ที่ ดี ต้ อ งสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ตรงไปตรง
มา ไม่มีกลอุบายแอบแฝง ไม่มีวิชามาร เที่ยงตรง มีคุณธรรม
ไม่ลำ�เอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สองมาตรฐาน ทั้งนี้วิธีจัดการ
เลือกตั้งในโลกมีหลายวิธี แต่ละประเทศแตกต่างไม่เหมือน
กัน อังกฤษเลือกแบบ 1 คน 1 เขต สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
จะพิสดารออกไป และประเทศไทยเคยพิสดารและกำ�ลังจะ
พิสดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า และกำ�ลังจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีก
หรือไม่นั้น ไม่รู้ แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่า
พัฒนาการของการเลือกตั้ง”
ทำ�ให้ทุกฝ่ายต่างจับตามองการประชุมร่วมของรัฐสภา
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ตาไม่กะพริบ ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าผล
การประชุมจะออกมาได้เพียง 3 แนวทางเท่านั้นคือ
เห็นชอบในวาระ 2-3 จะต้องดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 132 (2) ประธานรัฐสภาส่งร่างกฎหมายไปองค์กรอิสระ
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความเห็นชอบว่า
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือไม่ ให้ความเห็นชอบ
ถือว่าร่างกฎหมายนี้ตกไป หากจะมีการหยิบยกขึ้นใหม่ต้องเริ่ม
กระบวนการกันใหม่
หรือถ้าที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180
วัน ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) นำ�ร่างที่เสนอ
ในวาระ 1 มาพิจารณาเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ คือร่าง
ของ กกต.ให้ ใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 และส่ง
ให้นายกฯ ต่อไป
ณ ขณะนี้แนวโน้มว่าคำ�ตอบน่าจะออกไปแนวทางที่สาม
หลังจากมีสัญญาณมาตั้งแต่การล้มสูตรหาร 500 ที่เสนอโดย
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นชัดเจน
ว่า 3 ป.ยังอยู่ในสถานะของผู้กำ�หนดเกม
และกติกา แม้ว่าจะมีรายละเอียดวิธีการที่
แตกต่างกันบ้าง แต่เป้าหมายคือการเดิน
หน้าสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกัน
เลยไปถึงการเกิดเหตุสภาล่มเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม เมื่อ
วันที่ 3 ส.ค. จากกรณีที่ ส.ส.พลังประชารัฐ ส.ส.เพื่อไทย ไม่อยู่
เป็นองค์ประชุม
สอดรั บ กั บ แผนการถ่ ว งเวลาให้ ก ฎหมายลู ก ฉบั บ นี้
พิจารณาไม่แล้วเสร็จใน 180 วัน ซึ่งครบกำ�หนดเวลาในวันที่
15 ส.ค.2565 เพื่อจะได้กลับไปใช้ร่างกฎหมายฉบับเดิมที่ ครม.
เสนอการใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 100
แม้นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล จะพยายามอธิบายว่า
ส.ส.ส่วนใหญ่ติดประชุมกรรมาธิการงบประมาณ ไม่ได้มีการ
จับมือฮั้วกับพรรคเพื่อไทยเพื่อทำ�ให้องค์ประชุมล่ม เพื่อเดินไป
สู่กติกาหาร 100 อย่างที่มองกัน
แต่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ
ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กลับมองว่ามีนัยทางการ
เมือง พร้อมกับโยนระเบิดกลับมาทางฝั่งรัฐบาล หากซีกรัฐบาล
ไม่เอาด้วย องค์ประชุมคงไม่ล่ม
ที่น่าสนใจคือ นพ.ระวีออกมาแฉว่า มีพรรคร่วมรัฐบาล
พรรคหนึ่งออกคำ�สั่งให้ ส.ส.ในพรรคเซ็นชื่อเสร็จแล้วกลับ
บ้านได้เลย โดยระบุว่านายสั่งให้กลับ จึงทำ�ให้ ส.ส.หายไป
จำ�นวนมาก จนในที่สุดรัฐสภาก็ล่ม พร้อมกับชี้ปมปัญหาว่า
เกิดจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ ไม่ยอมแสดงตน แต่เรื่องก็คงไม่
จบง่ายๆ
“เชื่อว่าฝั่งที่สนับสนุนสูตรหารด้วย 100 คนนั้นเตรียม
ฉลอง แต่ผมขอบอกไว้ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
เพราะวิธีการที่เขาทำ�เรียกว่าต้อนให้หมาจนตรอก และยังมี
ด่านสำ�คัญ คือด่าน กกต.และด่านศาลรัฐธรรมนูญ”
แต่เมื่อคำ�นวณกรอบเวลาแล้วคงไม่กระทบต่อการตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยระหว่างนี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องใช้
เวลาในการจัดทัพปรับย้ายข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ วางกลไก
อำ�นาจรัฐให้เข้าที่เข้าทาง และควรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ส.ค.ถึงต้นเดือน ก.ย.เพื่อความอุ่นใจ
ภายใต้การประเมินว่าผลจากการยื่นตีความวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตามพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงกลาง
เดื อ น ส.ค.อาจไม่ ส่ ง ผลต่ อ เก้ า อี้ น ายกรั ฐ มนตรี โดยมี ก าร
อ้างอิงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตีความให้

พล.อ.ประยุทธ์มีความผิดแม้แต่ครั้งเดียว
เมื่ อ หั น มาดู ก ารเปิ ด ตั ว ของพรรคพั น ธมิ ต รของพรรค
พลังประชารัฐ เพื่อเก็บตกคะแนนแถวสองก็ยังคงคึกคักอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการเปิดตัวของพรรคร่วมแผ่นดินที่มี พล.อ.วิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นหัวหน้าพรรค รวมไปถึงการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติ
ที่มี พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค และมีแกนนำ�
จากประชาธิปัตย์เก่าและ กปปส.มาร่วมงาน
เป็นไปตามสมมุติฐานว่าเป็นสาขาของพรรคพลังประชา
รัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บคะแนนฐานเสียงเดิม ทั้ง ส.ส.เขตและ
บัญชีรายชื่อ ยังไม่นับพรรคการเมืองเล็ก จิ๋ว ที่เริ่มทยอยเปิด
ตัวกันเป็นดอกเห็ด
และหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เกินคาดหมาย หรือ
มี “ฟ้าผ่า” ลงกลางทำ�เนียบฯ จากปมวาระ 8 ปีของนายกฯ
ก็เชื่อว่าการเดินหน้านำ�กติกาสูตรหาร 100 จะไปได้ตลอด
รอดฝั่ง ฝ่ากระแสโจมตีเรื่องความพิลึกพิลั่นจากการทำ�คลอด
“พรรคเล็ก-พรรคจิ๋ว” สร้างประดิษฐกรรมทางการเมืองหนุน
นั่งร้าน “ระบอบลุง” ให้เสียงที่เคยปริ่มน้ำ�ตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆ
กลายเป็นเสียงที่มากพอ ผสมผสานกับ “งูเห่าฝากเลี้ยง” ที่
กระจายอยู่ ใ นพรรคฝ่ า ยตรงข้ า ม ก็ ยิ่ ง ทำ � ให้ รั ฐ บาลอยู่ ร อด
ปลอดภัยครบวาระ ฝ่าการประณามทำ�การเมืองแบบ “แจก
กล้วย” เพื่อต่อชีวิตเป็นรายครั้ง
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นชัดเจนว่า 3 ป.ยัง
อยู่ในสถานะของผู้กำ�หนดเกมและกติกา แม้ว่าจะมีมรสุมจาก
ความไม่ลงรอยกันบ้าง แต่เป้าหมายหลักยังคงเหมือนเดิมคือ
การเดินหน้าสู้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ได้คิดจะกลับไปเลี้ยง
หลานอยู่บ้านอย่างที่หลายคนคาดหวัง
ระยะเวลาหลายปีในการครองอำ�นาจ 3 ป.ได้รับรู้และ
เข้ า ถึ งธรรมชาติ ข องนั กการเมื อ งมากขึ้ น จึ งทำ� ให้รู้ เ หลี่ ยม
มุมในการรับมือ การต่อสู้ ได้แยบยลขึ้น จึงทำ�ให้เกิดหมากกล
พิสดารกลายเป็นเรื่องปกติวิสัย ยกระดับให้เกมอยู่เหนือคุณค่า
และหลักการพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างสิ้นเชิง
บทพิสูจน์ของรัฐสภาในการตัดสินใจสูตรคำ�นวณ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า 3 ทหารเสือบูรพาพยัคฆ์
ยังทรงพลังในการคุมสภาพการเมืองได้อยู่หมัดจากที่ ได้อยู่ ใน
อำ�นาจมาอย่างยาวนานหรือไม่.
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งท้ายปลายสัปดาห์กับเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ
MountainB ปากซอยเขาหมอน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ
จำ�นวนมาก เหตุเกิดขึ้นช่วงที่ดนตรีก�ำ ลังเล่นอยู่ พบเสียงดังเหมือน
เกิดการสปาร์กของไฟฟ้าบริเวณฝ้า
เพดาน จนเกิดเป็นประกายเพลิงลุกลาม
อย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุหน่วยพิสูจน์
หลักฐาน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าเคลียร์พื้นที่
พบประตูด้านหลังซึ่งเป็นทางออกและ
เคลื่อนย้ายเครื่องดนตรี มีการล็อกประตู
เอาไว้ ไม่ให้เข้าออก ทำ�ให้นักเที่ยวและ
นักดนตรีต้องใช้ประตูด้านหน้าในการหนี
ตายท่ามกลางความมืดเพียงทางเดียว
ส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการหนีไม่ทันถูกไฟ
คลอกเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส เบื้อง
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ต้นมีคำ�สั่งย้ายว่าที่พันตรี ชาติชาย
ศรี โพธิ์อ่อน ตำ�แหน่ง นายอำ�เภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองนายอำ�เภอ และ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 5 เสือ สภ.พลูตาหลวง ในฐานะที่ดูแลพื้นที่ทันที
ด้าน พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยในฐานะกำ�กับดูแลกรม
การปกครอง ระบุว่าผับดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ โซนนิงไม่ให้มีสถานบันเทิง
รวมไปถึงสถานประกอบการดังกล่าวก็ไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถาน
บันเทิง •
ไม่เอาสูตรหาร 500 กันแบบเปิดหน้าชน ไม่ต้องสนกระแสข่าว
เพื่อไทยจับมือพรรคพลังประชารัฐล้มสูตรดังกล่าว ทางฝั่งพรรคเพื่อ
ไทย “สุทิน คลังแสง” ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่าหากร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พิจารณาไม่แล้ว
เสร็จตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด
180 วันตามข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐสภาเห็น
ชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
ซึ่งพรรคพร้อมยอมรับ เพราะสามารถทำ�
ดีที่สุดเท่านี้ และถือว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ของคณะรัฐมนตรีเสียหายน้อยกว่าร่าง
พ.ร.บ.ฉบับที่ใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อที่หารด้วย 500 ทางด้าน
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กมธ.
กม.ลูก มองว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่เอา
นพ.ระวี มาศฉมาดล
สูตรนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะการประชุม
เกือบทุกครั้งก็ไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิด
คือ พรรคร่วมรัฐบาลที่ ไม่ยอมแสดงตน ทำ�ให้ต้องเสียเวลารอการลง
มติ พร้อมเชื่อว่าฝั่งที่สนับสนุนสูตรหารด้วย 100 คงเตรียมฉลอง แต่
ขอบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร เพราะวิธีการที่ทำ�
เรียกว่า ต้อนให้หมาจนตรอก และยังมีด่านสำ�คัญ คือด่าน กกต.และ
ด่านศาลรัฐธรรมนูญรออยู่ •
สัปดาห์ที่แล้วเปิดพรรคค่ายสีน้ำ�เงิน 2 พรรค เริ่มที่พรรคพลัง
ชาติไทยประชุมใหญ่วิสามัญ เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรครวมแผ่นดิน
พร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 14 คน โดย พล.อ.วิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค
นางบุญญาพร นาตะธนภัทร, พล.อ.สุร
วัช บุตรวงษ์ อดีต ผอ.ททบ.5 และ
อดีต ผบ.หน่วยข่าวกรองทหาร และ
พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้า
พรรค ขณะที่นายจำ�ลอง ครุฑขุนทด
เป็นเลขาธิการพรรค ภายหลังการประชุม
พล.อ.วิชญ์แถลงวางเป้าหมายเป็นพรรค
ขนาดกลางที่สามารถเป็นพรรคที่จัดตั้ง
รัฐบาล โดยหวังกวาด ส.ส.กว่า 25 ที่
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน
และภาคเหนือ “อาน้อย” ยังไม่ฟันธงว่า
จะชู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ระบุ
เพียงว่า “บิ๊กตู่” เป็นรุ่นพี่ที่เคารพ ส่วน “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้น นับถือเหมือนพ่อ และตัว
เองได้ ไปบอกกล่าวก่อนที่จะมาทำ�พรรคนี้ด้วย •
ตามมาด้วยการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยประชุมใหญ่
วิสามัญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มี นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค, นาย
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นเลขาธิการพรรค
ขณะที่นายวิทยา แก้วภราดัย, นายวิสุทธิ์
ธรรมเพชร, นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์,
นายชื่นชอบ คงอุดม, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญ
จาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการบริหาร
พรรค หลังประชุมนายพีระพันธุ์ ให้
สัมภาษณ์ยืนยันส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตเป็น
จำ�นวนมาก โดยมองภาพรวมทั้งประเทศ
ยืนยันว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์สาขา 2
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ส่วนแนวทางสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
คนต่อไป นายพีระพันธุ์ระบุว่า พรรคไม่ได้สนับสนุนบุคคล แต่
สนับสนุนแนวทางและการทำ�งานเดียวกัน คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ •
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บแน่! คำ�ยืนยันจาก ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่สีกากี บอกถึงการ
แต่งตั้งตำ�รวจระดับ นายพล น่าจะจบ
ภายในเดือนสิงหาคม “กระบวนการแต่งตั้งขณะนี้เริ่ม
ดำ�เนินการแล้ว” โดยเฉพาะ ผบ.ตร.คนใหม่ นั้น ทั้ง 3
แคนดิเดต บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร
ตำ�รวจแห่งชาติ เกษียณปี 2566 บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำ�รง
ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (นรต.38) เกษียณ
ปี 2566 และ บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร. (นรต.40) เกษียณปี 2567 ล้วนมีความ
เหมาะสมตามความเห็นของ ผบ.ปั๊ด แต่ใครจะยืนหนึ่ง
มีชื่อในบัญชีที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายตำ�รวจ
แห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน คงต้อง
ลุ้นกันถึง ฎีกา เพราะเท่าที่จับกระแสตอนนี้ หลังจากชื่อ
บิ๊กรอย มาแรงช่วงปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา พอเข้าสู่
ต้นเดือน ส.ค. ชื่อ บิ๊กเด่น ถูกพูดถึงในหลายวงสนทนา
แต่ล่าสุดไม่กี่วันที่ผานมาก็ยังมีชื่อ บิ๊กหิน เป็นอีกตัว
เลือกที่ห้ามมองข้าม อาจจะเกิดรายการ ตาอิน แย่งกับ
ตานา สุดท้ายโดน ตาอยู่ ปาดหน้าไปกิน อะไรๆ ก็เกิด
ขึ้นได้ ในยุทธจักรโล่เงิน พลิกเปลี่ยนได้ทุกวินาที ตราบ
ใดที่ยังไม่มีผลออกมาอย่างเป็นทางการ •
เก้าอี้ ผบช. แม้ตำ�แหน่งหลักจะไม่ได้เกษียณ
มากมาย มีเพียง ผบช.ภ.8 ของ บิ๊กแซ็ก-พล.ต.ท.
อำ�พล บัวรับพร (นรต.38) นอกนั้นที่มีเกษียณ
ประกอบด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.,
พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จเรตำ�รวจ, พล.ต.ท.นพ.ธนา
ธุระเจน นพ.(สบ 8), พล.ต.ท.นพ.พรชัย สุธีรคุณ
นพ.(สบ 8), พล.ต.ท.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
ผบช.สง.ผบ.ตร., พล.ต.ท.นพปฎล อินทอง ผบช.ก.ตร.,
พล.ต.ท.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ ผบช.สง.ผบ.ตร.,
พล.ต.ท.กฤษณะ แจ่มสว่าง ผบช.สกบ. และ พล.ต.ท.สันติ์
สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ. แต่ก็ยัง ฝุ่นตลบ แม้
เก้าอี้ ผบช.ภ.8 จะถูกเพื่อนร่วมรุ่น บิ๊กแซ็ก อย่าง
พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 จองเอาไว้ตั้งแต่
ไก่ โห่ ในตำ�แหน่งอื่นๆ ก็ยังไม่นิ่ง ก็ยังมีแรงเบียดกันอยู่
โดยเฉพาะ ผบช.น. ผู้บัญชาการเมืองหลวง หาก
“บิ๊กราญ” พล.ต.ท.สำ�ราญ นวลมา ผบช.น. ขยับขึ้น
ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้จริง ก็ใช่
ว่า บิ๊กอุ้ย-พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 (นรต.38)
ที่ถูกวางตัวนั่งคุมเมืองหลวง จะมาได้ง่ายๆ เพราะเท่าที่
มีเสียงกระซิบภายในรั้วกรมปทุมวัน ตั๋วใหญ่ ตั๋วแข็ง ก็
เล็งวางคนไว้บ้างแล้ว รอเพียงสัญญาณส่งลงมาเท่านั้น
รวมทั้งเก้าอี้ ผบช.ภ.1 ถ้า บิ๊กอุ้ย ขยับ หลายคนก็มีชื่อ
เข้ามาเป็นแคนดิเดต บิ๊กโอ๋-พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัส
ธำ�รงค์ แห่งภาค 7 ก็แรงไม่น้อย •
มีผลงานออกอย่างต่อเนื่อง กองบังคับการสาย
ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (สปพ.) หรือ 191 ล่าสุด
พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. พร้อมด้วย
พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.เด่น
หล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ,
พ.ต.ท.ไพบูลย์ สอโส สว.งานสายตรวจ 1, นายธีระ
กองลำ�เจียก เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำ�นาญงาน สำ�นัก
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม, นายธนศักดิ์ วิสาละ
หัวหน้าสายตรวจสรรพสามิต นำ�กำ�ลังตรวจค้นบ้าน

เลขที่ 16/35 ภายในซอยวิภาวดี 22 แยก 3-1 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร ซึ่งเป็นสถานที่ลักลอบจำ�หน่ายสุรา
ยี่ห้อหนีภาษี ผ่านเว็บไซต์ www.siamliq.com จะยึด
ของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทได้...แบบนี้แนวโน้ม
ผู้การบูรณ์ จะถึงเวลาขยับขึ้น รอง ผบช.น.เสียที โดย
มีเสียงแว่วๆ คนที่จะมาเป็น ผบก.สปพ. คนใหม่ น่าจะ
เป็นการแตะมือส่งไม้ของ นรต.50 ที่ดูเหมือน รอง ผบก.
รายนี้จะมีฝีมือถูกใจ บิ๊กราญ ไม่น้อย ส่วนจะชื่อเรียง
เสียงนามว่ากระไร ลองไปสืบสาวกันเอาเอง..เด้อ •
ปรบมือดังๆ ชื่นชมตำ�รวจ สน.บางซื่อ กรณี
พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ พร้อม
ตำ�รวจสายตรวจ สน.บางซื่อช่วยเหลือเด็กชาย 2 พี่น้อง
ที่ถูกผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อนใช้อุบาย
กรรโชกทรัพย์ ขณะจะเดินทางไปสถานีขนส่งหมอชิต
เพื่อกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่ โดยตำ�รวจ สน.บางซื่อ
ได้สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันได้ช่วยเหลือเด็กชาย 2 คน พูดคุย
ทำ�ความเข้าใจและปลอบใจครอบครัวของเด็ก มอบเงิน
ค่าโดยสารรถประจำ�ทาง บริการรับ-ส่งเพื่อให้คลาย
กังวลเรื่องความปลอดภัย และดูแลค่าอาหารระหว่าง
ดำ�เนินคดีกับผู้ก่อเหตุ จนสร้างความประทับใจให้เด็ก
ทั้ง 2 คนและครอบครัว เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.ที่
ผ่านมา บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำ�นงค์ โฆษก
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ บอก ผบ.ปั๊ด ทราบเรื่อง
แล้ว ชมเชยการปฏิบัติงานของตำ�รวจ สน.บางซื่อ ที่
ใส่ใจทุกข์ร้อนของประชาชน ให้ความช่วยเหลือเด็ก

เพื่อวางไว้ ในตำ�แหน่ง เสธ.ทหารอยู่แล้ว เพราะเชื่อว่า
คนที่มาทำ�งานในลักษณะ “แม่บ้าน” กองทัพไทย ต้องรู้
เนื้องานมาบ้าง และทำ�งานที่กองบัญชาการกองทัพไทย
มาระยะหนึ่ง อีกทั้งคนที่จะส่งมาในโควตาเหล่าทัพ ก็มี
ตำ�แหน่ง รอง ผบ.ทสส.รองรับอยู่ ถ้าจะรอขึ้นแคนดิเดต
รอง ผบ.ทสส.ก็ย่อมได้ แต่ดูเหมือนว่าในโผนี้มีแรงดันให้
“บิ๊กออฟ” มานั่งในตำ�แหน่ง เสธ.ทหารแบบแรงสุด เพื่อ
ให้ โชว์ความสามารถไว้เป็นต้นทุนในการขึ้นสู่ตำ�แหน่ง
สูงสุด และเหมือนขณะนี้ก็ทางโล่งขึ้น เนื่องจากมี
กระแสข่าวว่า “บิ๊กออฟ” มี โอกาสได้เข้าไปจับเข่าคุยกัน
แบบสองต่อสองกับ “บิ๊กแก้ว” เพื่อให้ ได้รับรู้แนวทาง
แนวคิด วิสัยทัศน์กันแบบซึ่งหน้า ส่วนผลจะออกมาแล้ว
ได้เข้าฮอสในตำ�แหน่ง “เสธ.ทหาร” ตามที่มีระดับ “บิ๊ก”
จัดวางไว้ ในสมการปี 2566 หรือไม่ต้องรอชม •
ในรอบนี้ โผกองทัพเรือ มีเรื่องให้ต้องติดตามอยู่
ไม่น้อย แม้ ณ เวลานี้ บิ๊กจอร์ช-พล.ร.อ.เชิงชาย
ชมเชิงแพทย์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ (รอง ผบ.ทร.)
จะเป็นชื่อแรกและชื่อเดียวที่ พล.ร.อ.สมประสงค์
นิลสมัย ผบ.ทร.จะเสนอชื่อขึ้นเป็น ผบ.ทร.คนใหม่ แต่
แรงผลักดันจากเตรียมทหารรุ่น 20 ที่หนุน “บิ๊กเฒ่า”
ในปีที่แล้วเริ่มเสียงแตก เพราะความห่างกับ “บิ๊กจอร์ช”
ซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เมื่อผสมผสานกับ
เตรียมทหารรุ่น 21 ที่หนุน บิ๊กโต้ง- พล.ร.อ.ธีรกุล
กาญจนะ รอง ผบ.ทร.ก็อาจมีการคัดง้างกันอีกพอสมควร
ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนการรับรองคุณสมบัติตามระเบียบ
ในขั้นสุดท้าย แต่ในการจัดทัพ 5 เสือ ทร.ปีนี้จะมีการ
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พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข

พล.ต.ต.สมบูรณ์
เทียนขาว

ชายทั้ง 2 คนอย่างเต็มที่ ทำ�ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
การปฏิบัติหน้าที่ของตำ�รวจ และเชื่อมั่นในการอำ�นวย
ความยุติธรรมของตำ�รวจ •
เป็นช่วงของเหล่าทัพกำ�ลังเขย่า โผทหาร
รอบสุดท้าย ก่อนส่งไปที่กระทรวงทรวงกลาโหม
ประมาณวันที่ 17 ส.ค.นี้ จากนั้นจะเป็นการประชุม
ของคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล มี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหมเป็นประธาน ช่วงวันที่ 19 ส.ค.นี้ ในส่วน
ของกองทัพบกส่ง บิ๊กออฟ-พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการฯ มาในโควตา
ของเหล่าทัพไปนั่งอัตราพลเอกพิเศษของกองบัญชาการ
กองทัพไทย จากที่ปีก่อนข้ามห้วยมาไม่ได้เพราะ บิ๊กแก้วพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(ผบ.ทสส.) จัดทัพวางคนไว้ถูกที่ถูกทางแล้ว โดยปีนี้มี
ข่าวว่ามีการขอเก้าอี้ เสธ.ทหารให้ “บิ๊กออฟ” เพราะ
เป็นตำ�แหน่งที่สามารถแสดงเนื้องานได้ชัดกว่า แต่ตาม
ธรรมเนียมเมื่อเป็นโควตาของ ทบ.ส่งมาก็จะวางตัวไว้ที่
ตำ�แหน่งรอง ผบ.สส. แต่หนนี้จะลงที่ เสธ.ทหารตาม
ที่คาดหวังหรือไม่ ก็ต้องวัดใจ “บิ๊กแก้ว” ว่าจะจัดทัพ
คนใน คนนอก ให้สมดุลและเป็นเอกภาพอย่างไร •
เดาใจ “บิ๊กแก้ว” ว่า ก่อนหน้านี้คงมีเล็ง “คนใน”

พล.อ.เฉลิมพล
ศรีสวัสดิ์

พล.อ.อ.นภาเดช
ธูปะเตมีย์

ขยับปรับทัพเพื่อวางทายาทกันแบบวางหมากล้อม เพื่อ
ไม่ให้ปีหน้าต้องมาออกแรงกันให้เหนื่อยอีกระลอก ทำ�ให้
บรรยากาศในเดือนนี้ที่ ทร.เริ่มมีคลื่นลมแรงขึ้นมาบ้าง
แล้ว •
แม้สเปกในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนจะ
ชัดว่าเป็น เอฟ-35 แต่ทว่าสเปก ผบ.ทอ.คนใหม่ยัง
คลุมเครือ หลังจาก บิ๊กป้อง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะ
เตมีย์ เล่นเกม “ถาม-ตอบ” กับสื่อเรื่องชื่อ ผบ.ทอ.ที่จะ
เสนอขึ้นไป “เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการที่จะตัดสินใจ
ผมขอเรียนว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่แน่นอนว่าในใจก็ต้องมีอยู่ แต่ไม่ได้มีคนเดียว มีเป็น
กลุ่มบุคคล แสดงว่ากลุ่มบุคคลนั้นล้วนแต่เป็นคนดี มี
ความรู้ ความสามารถ จึงค่อนข้างยากในการที่จะตกลง
ใจ เมื่อเวลามาถึงเราก็ต้องตกลงใจ เพราะฉะนั้นผมยัง
ใจเย็นได้เลย สื่อก็ควรจะใจเย็นไปพร้อมๆ อีกไม่กี่วันก็
จะทราบ คนที่จะก้าวขึ้นมาในระดับที่เป็นตัวเลือก ความ
รู้ ความสามารถ และอื่นๆ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มีอยู่
แล้วทุกคน เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงส่วน
หนึ่งเท่านั้น F-35 เป็นโครงการใหญ่ เป็นโครงการสำ�คัญ
ที่จะตัดสิน ชี้ชะตา ประสิทธิภาพ หรือได้ประสิทธิภาพ
ทันสมัย หรือล้าสมัยของกองทัพอากาศ เพราะฉะนั้น
ปัจจัยของ F-35 จึงมีผลต่อการพิจารณาตัวบุคคล”•
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ริเวณหัวมุมถนนใกล้ โรงแรม Lider Hotel เมืองมาเนาส์ มี
แผงลอยขายเครื่องดื่มตั้งอยู่ ที่จริงก็เป็นแค่ถังน้�ำ แข็งขนาด
ใหญ่ธรรมดาๆ ในนั้นใส่น้ำ�อัดลมและเบียร์ ไว้หลายกระป๋อง
นี่คือบาร์ง่ายๆ ริมถนนในเมืองมาเนาส์ที่มีอยู่ทั่วไปหมด บาง
ร้านมีของกินเล่นและมี โต๊ะเก้าอี้ด้วย ผมพินิจดูเครื่องดื่มในถังแล้วก็หยิบ
เบียร์ยี่ห้อ Bohemia มา 1 กระป๋อง อีกยี่ห้อที่ ไม่ได้หยิบคือ Brahma
เวลาประมาณ 2 ทุ่มของวันเสาร์ ร้านรวงในรัศมีสามสี่ร้อยเมตร
ปิดไปมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ผิดธรรมชาติค�่ำ วันเสาร์ของเมืองใหญ่
และสำ�หรับมาเนาส์นี่เป็นถึงเมืองหลวงของรัฐอามะโซนัส และเป็นเมือง
ใหญ่อันดับที่ 7 ของบราซิล มีประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ขณะรู้สึก
ประหลาดใจกับภาพที่พบเห็นผมก็เปิดกระป๋องเบียร์แล้วเดินดื่มไปบน
ถนน Av. Eduardo Ribeiro
ผมยังคงต้องการใช้อินเทอร์เน็ต
จากมือถือเพื่อดูแผนที่กูเกิล ซิมการ์ดที่
ซื้อมาจากร้านค้าใกล้ท่าเรือ Tonantins
ในแม่น�้ำ แอมะซอนยังเปิดใช้ ไม่ได้ ขณะ
เดียวกันผมก็อยากหาอะไรรองท้อง เจอ
ร้านขายยาเปิดอยู่ เดินเข้าไปดูก็พบว่า
นอกจากยา เครื่องสำ�อาง สิ่งของเครื่อง
ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน แล้วก็ยังมีขนม
ขบเคี้ยวขายด้วย และพอเห็นเคาน์เตอร์
แคชเชียร์ ผมรู้สึกมีลุ้นถึงขั้นเปิดใช้ซิมการ์ด
แคชเชียร์หนุ่มใส่แว่นยืนอยู่แต่ผู้เดียว หน้าตาคล้ายคนบ้านเรา
เขาถ่อมตัวว่าพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย แต่ความจริงเขาพูดได้ดี
มาก อธิบายว่าชาวต่างชาติจะต้องมีหมายเลขประจำ�ตัวเสียก่อน ตัว
ย่อ CPF จึงจะสามารถลงทะเบียนหรือ activate ซิมการ์ดได้ ซึ่ง CPF
นี้จะต้องไปขอจากที่ทำ�การไปรษณีย์ โดยนำ�หลักฐานสำ�คัญอย่างพาส
ปอร์ตไปด้วย
ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บบล็อกของคนต่างชาติในบราซิลจึงทราบ
ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่กฎระเบียบพวกนี้เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา
สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ ไม่ไปขอหมายเลข CPF แต่ใช้อินเทอร์เน็ตจากมือ
ถือได้นั้นก็เพราะมีเพื่อนชาวบราซิลที่มี CPF ลงทะเบียนให้ หลายกรณี
ตามซุ้มเติมเงินมือถือ พนักงานในร้านก็เอา CPF ของพวกเขาหรือของ
ใครก็ไม่รู้มาลงทะเบียน
แต่จากประสบการณ์ตรงในอีก 2 วันต่อมาก็ได้ทราบว่า หากเปิด
เบอร์กับศูนย์บริการเครือข่ายมือถือโดยตรง เราก็สามารถใช้แพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ตได้ทันที เข้าใจว่าพนักงานของบริษัทผู้ ให้บริการเป็นคนลง
ทะเบียน CPF ให้ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเรียบร้อย
หยิบช็อกโกแลตมา 1 แท่ง และน้ำ�เปล่า 1 ขวดจากร้านขายยา
จ่ายเงินแล้วถามแคชเชียร์หนุ่มว่ามีย่านผับบาร์ ในระยะทางที่พอเดินได้
บ้างไหม เขาชี้บอกทาง ผมคิดว่าน่าจะเดินไม่ยาก ถามเขาว่าอันตราย
ไหมยามค่ำ�คืนดึกดื่น ได้รับคำ�ตอบว่าค่อนข้างปลอดภัย
ผมออกเดินไปบนถนนที่ร้างผู้คน นอกจากบาร์ถังน้�ำ แข็งตรงบาง
ทางแยก และสตรีบางนางตามเสาไฟหัวมุมถนนแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีการ
ค้าพาณิชย์ ใดดำ�รงอยู่อีกเลย
แต่พอเดินไปได้ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวตามคำ�บอกของ
แคชเชียร์ร้านขายยา ย่านผับบาร์ก็รอท่าอยู่บนถนน Rua Lobo
D’Almada บนบาทวิถีและบนพื้นถนนใกล้ๆ ผับบาร์มีร้านขายกินเล่น
แบบรถเข็นหลายร้าน
และในย่านเดียวกันนี้ก็มีสถานที่ขึ้นป้ายด้านหน้าว่า Hotel อยู่
จำ�นวนหนึ่ง หญิงชายบางคู่ยืนพูดคุยกันอยู่ บางคู่คุยกันแล้วก็เดินเข้า
ประตู Hotel ลับหายไป
ในจำ�นวนผับบาร์ที่เปิดอยู่ประมาณ 5 ร้าน ที่น่าสนใจมีอยู่เพียง
ร้านเดียว ชื่อ Boteco Do Edu ผมดื่มเบียร์จากกระป๋องจนหมดแล้วเดิน
เข้าร้านโดยที่ยังถือกระป๋องอยู่เพราะไม่มีที่จะทิ้ง ในร้านกึ่งโอเพ่นแอร์มี
ลูกค้าอยู่ประมาณ 100 คน เรียกได้ว่าคนเต็ม แต่ไม่ถึงกับแน่น มีทั้งนั่ง
โต๊ะ ยืนดูฟุตบอลจากจอทีวีขนาดใหญ่ และเต้นรำ�ไปกับดนตรีสด

สํ

าหรับคอลัมน์วันนี้ ผมขอออกตัวเลยว่าเนื้อหาจะมา
จากซีกความเป็นอเมริกันของผมล้วนๆ ครับ ซึ่งผมต้อง
ทำ�ความเข้าใจกับแฟนคอลัมน์หลายท่าน ว่าผมเกิดใน
สหรัฐอเมริกา และอยู่ที่นั่นถึงอายุ 12-13 ขวบ แล้ว
กลับมาจบมัธยมปลายและปริญญาตรีในเมืองไทยครับ
ที่ผมต้องอธิบายแบบนี้ เพราะหลายคนชอบเข้าใจว่าผมอยู่
เมืองนอกตลอด ดังนั้นเวลาผมจะทานอะไรบางอย่างไม่ได้ ทุกคน
จะรีบสรุปว่าผมทานไม่ได้เพราะอยู่เมืองนอก ทั้งๆ ที่ผมอยู่ไทย
มากกว่าอยู่เมืองนอกด้วยซ้ำ� และในหลายครั้งหลายคราว คนที่
บอกว่าผมทานสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้เพราะอยู่เมืองนอกนั้น ในที่สุดตัว
เขาเองก็ทานไม่ได้เช่นเดียวกัน (ขอบ่นนิดหนึ่งครับ)
เรื่องที่ผมอยากพูดถึงวันนี้ มาจากมุมมองคนที่ใช้ชีวิตแบบ
คนอเมริกัน เลยเข้าใจความเป็นคนอเมริกันด้วยดี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง รายการโทรทัศน์ ในยุคนั้นๆ เรื่องเพลง เรื่องหนัง และยิ่ง
เฉพาะเรื่องกีฬา ผมออกตัวเลยว่ากีฬาเกือบทุกชนิด ที่ ไม่ใช่กีฬา
อเมริกัน ผมไม่รู้เรื่อง ไม่ลึกซึ้ง และไม่สนใจ
แต่ถ้าเป็นกีฬาอเมริกัน ยิ่งถ้าเป็นบาสเกตบอล ผมถึงไหน
ถึงกัน ผมคุยได้ทั้งวัน ไม่เบื่อ ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ LA Lakers
ตั้งแต่เด็กจนวันตายด้วยซ้ำ� ซึ่งตอนนี้ผมกำ�ลังค่อยๆ ล้างสมองลูก
ผมให้รักทีมนี้เช่นเดียวกันครับ ส่วนอเมริกันฟุตบอล ผมเคยสนุก
และเคยชอบดู แต่หลังๆ ผมรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่น่าเบื่อ นับเป็นกีฬา
ที่ต้องสร้างความมันส์มากกว่าให้ความมันส์เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
แต่กีฬาที่ฝังอยู่ในใจผม และผมรู้สึกลึกซึ้งสุด คือ Baseball
ครับ
สำ�หรับผมและคนอเมริกัน Baseball เป็นมากกว่าเพียง
กีฬา Baseball เป็นสัญลักษณ์ช่วงชีวิตที่ ไร้ความรับผิดชอบ ไร้
ความกังวล และเต็มไปด้วยกาลเวลาที่ว่างเปล่า เพราะ Baseball
จะเล่นในฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ โรงเรียนปิดเทอม เป็นช่วง
เวลาที่อากาศดี และเป็นช่วงเวลาที่มืดช้า (จะมืดประมาณสาม

ผมเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์บาร์ ชูกระป๋องเบียร์ ให้บาร์เทนเดอร์ดู
แล้วฝากทิ้งไปในตัว เขาเปิดตู้แช่หยิบ Bohemia มาให้ 1 กระป๋อง ราคา
5 เรียลเท่านั้น เท่ากับที่ผมซื้อจากร้านถังน้�ำ แข็ง
ยืนหน้าบาร์ดูวงดนตรีเล่นละตินแดนซ์ หนุ่มนักร้องหันมายิ้ม
และเล่นกับกล้องมือถือ หนุ่มสาวเต้นอยู่หลายคู่ บางคู่เป็นหญิงกับหญิง
แต่ละคู่เต้นได้เพลินและพลิ้วมากแม้ ในพื้นที่แคบๆ
ผ่านไปสัก 5 นาทีเห็นโต๊ะว่างผมจึงเดินไปนั่ง มีเก้าอี้อยู่ 2 หรือ 3
ตัว ไม่นานต่อมามีกลุ่มคนจำ�นวน 4 คนมาขอแชร์ โต๊ะกับผม โดยขอวาง
ขวดเบียร์และแก้วเบียร์ พวกเขาสั่งเบียร์ Bohemia มาเช่นเดียวกัน แต่
เป็นขนาด 1 ลิตร ใส่มาในปลอกหุ้มขวดสำ�หรับเก็บความเย็น พวกเขา
รินเบียร์ ใส่แก้วแล้วก็หันมา “Saude” ชนแก้วกับผม
ในจำ�นวน 4 คนนี้มีผู้ชาย 1 คน
หญิง 3 คน ผมมั่นใจว่าไม่มีใครมีเชื้อสาย
ยุโรปผสมอยู่ หน้าตาคล้ายๆ คนอาเซียน
บ้านเรา ผู้หญิงคนหนึ่งอ้วนมาก “ซาอู
เจ” กับผมค่อนข้างบ่อย อีก 2 คนก็อยู่
ในเกณฑ์อ้วน แต่อ้วนได้เพียงครึ่งเดียว
ของหญิงอ้วนจอมชนแก้ว ผมสั่งเบียร์อีก
กระป๋อง และเห็นว่าแก้วว่างอยู่ 1 ใบก็
เลยขอพวกเขามาใช้ รินเสร็จหญิงอ้วนก็
“ซาอูเจ” ทันที
เธอเริ่มไม่อ้อมค้อม เสนอบริการ และพอเธอคิดว่าผมไม่เข้าใจว่า
เธอเสนอขายอะไรกันแน่ เธอก็ทำ�ท่าให้ดูซะเลย ผมหัวเราะออกมา เธอ
พูดอะไรบางอย่าง ผมส่ายหน้าปฏิเสธ
ต้องยอมรับว่าเธอเป็นของแปลกประหลาดในตลาดแนวนี้ แต่
หากว่าใครมีสเปกทางนี้มาพบเธอเข้า ก็คงต้องยอมเดินเข้า Hotel ตาม
หลังเธอไป
หลังจากพยายามทำ�ท่าทางโฆษณาสินค้าอีกสามสี่ครั้ง จนเห็น
ว่าไม่น่าจะสมหวังกับผมแน่ เธอก็ล้มเลิกแผน หันมาเต้นอย่างเดียว ซึ่ง
เพียงเธอหมุนตัวแค่ครึ่งรอบ โต๊ะข้างๆ ก็ต้องหลบกันจ้าละหวั่น
ในกลุ่มนี้มีเพียงผู้ชายที่นั่งเก้าอี้ หมอนี่ดูท่าทางเป็นเกย์ สาว 3
คนที่เหลือยืนเต้นอยู่ข้างๆ โต๊ะ ซึ่งติดกับทางเดินที่ตรงไปยังเคาน์เตอร์
บาร์ เบียร์ผมหมดไป 2 กระป๋อง หญิงคนหนึ่งในกลุ่มผู้อ้วนน้อยสุดริน

เบียร์ขวดลิตรขวดที่ 2 ของพวกเธอใส่แก้วของผม แล้วก็ Saude กันอีก
หลายแก้ว โดยที่พวกเธอไม่ยอมให้แก้วผมว่าง แม้คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ผม
ก็รู้สึกสนุก จนกระทั่งพวกเธอย้ายออกจากร้านไป ไม่นานต่อมาผมเข้า
ห้องน้ำ�แล้วก็ออกจากร้านไปเช่นกัน
ตรงข้ามบาร์ Boteco Do Edu มีร้านขายของชำ� เบียร์ ในตู้แช่มี
หลายยี่ห้อ ผมหยิบ Brahma มา 1 กระป๋อง ของขบเคี้ยว 2 ห่อ และ
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป 1 ถ้วย จ่ายเงินแล้วเดินกลับโรงแรมตอน 4 ทุ่มกว่า
ระหว่างทาง 1 กิโลเมตรหลังออกมาจากโซนดื่มกิน ถนนโล่ง มีแสงจาก
เสาไฟริมถนนเพียงสลัวๆ ไม่มีประตูร้านรวงเปิดแม้แต่แห่งเดียว และ
บางมุมสี่แยก มีผู้หญิงแต่งกายแปลกๆ ยืนอยู่ เหลือเชื่อ นอกจากแม่
ผีเสื้อสมุทรนางนั้นแล้วก็ไม่มีใครเชื้อเชิญหรือนำ�เสนออะไรแก่ผมอีกเลย
วันต่อมา หลังกลับจากทัวร์แอมะซอนแบบวันเดย์ทริป โดยได้ขอ้ มูล
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บาร์นา่ สนใจแห่งหนึง่ จากหนุม่ สาวรี โอเดจาเนโรผูร้ ว่ มทริปเดียวกัน พอถึง
ห้องพักและอาบน้�ำ เสร็จ เวลาทุม่ กว่าๆ ผมก็เดินไปตามลายแทงที่ได้รบั มา
บนถนน Av. Eduardo Ribeiro ถนนสายเก่าแก่ของเมืองมาเนาส์
ผู้คนจำ�นวนมากมารวมตัวกัน มีรั้วเหล็กกั้นต่อๆ กันทำ�เป็นวิกจัดงาน
ผมเดินเข้าไป และพอเข้าไปใกล้เรื่อยๆ ก็เลยรู้ว่านี่มันงานรวมตัวของ
ชาวสีรุ้ง หรืองาน “ไพรด์” เมื่อก่อนอาจเรียกเกย์ ไพรด์ แต่เดี๋ยวนี้ ได้
มีการแยกประเภทได้มากขึ้น มากกว่า LGBT เสียอีก เท่าที่ทราบไปถึง
LGBTQIA2S+ แล้ว และคงจะมีมากขึ้นอีกเรื่อยๆ
บนเวทีดีเจกำ�ลังเปิดเพลง มีการโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดบาง
อย่างในคอสตูมที่จัดเต็ม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระจายอยู่ โดย
รอบ คงมีไว้เผื่อระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ผมเดินไปจนใกล้ถึงเวที เห็นช่องสำ�หรับเดินออกไปสู่บาทวิถีทาง
ด้านขวาก็เลยหลบออกไป เดินต่อจนถึงแนวเดียวกับเวที แล้วเลี้ยวขวา
ไปเจอสิ่งก่อสร้างที่ดูใหญ่ โตอลังการ นี่คือโรงละครโอเปราแอมะซอน
(Teatro Amazonas) สร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ยุคที่เมืองมา
เนาส์รุ่งเรืองสุดขีด เรียกว่ายุค Rubber Boom หรือยุคทองของการผลิต
และส่งออกยางพารา ซึ่งผมขออนุญาตนำ�ไปกล่าวถึงอย่างละเอียดใน
ตอนหน้าหรือ 2 ตอนข้างหน้า
ด้านขวามือของโรงละครแอมะซอนมีร้านอาหารในอาคารเก่า
หลายร้าน ต่างตั้งโต๊ะล้ำ�ออกมาจากหน้าร้านหลายเมตร หน้าโรงละคร
มี Monumento à Abertura dos Portos แปลว่า “อนุสาวรีย์การเปิด
ท่า” ซึ่งก็คือรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อรำ�ลึกถึงการเปิดท่าเรือต่างๆ เมื่อปี ค.ศ.
1866 ในแม่น�้ำ แอมะซอนเพื่อการค้าขายระดับนานาชาติ โดยพิธีฉลอง

เปิดอนุสาวรีย์มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1900 อนุสาวรีย์นี้ทำ�ให้จัตุรัสหน้า Teatro
Amazonas มีความโดดเด่นและสมดุลอย่างมาก
Bar do Armando ตั้งอยู่อีกฝั่งถนนทางด้านซ้ายของอนุสาวรีย์
บาร์นี้อยู่ในเขตที่เรียกว่า Centro หรือ Center ในภาษาอังกฤษ อยู่ใกล้
กับโรงละครอามะโซนัส และไม่มีบาร์อื่นในลักษณะเดียวกัน ผมจึงขอ
ทึกทักเอาว่าเป็นบาร์ชื่อดังหรือบาร์ที่เป็นหน้าเป็นตาของมาเนาส์
กลุ่มอาคารแถบเดียวกับ Bar do Amando มีร้านอาหารอยู่หลาย
ร้าน ผมต้องการกินมื้อค่ำ�ก่อนเข้าบาร์ เดินอยู่นานเลือกร้านไม่ได้ แต่
พอฝนโปรยลงมาก็เดินเข้าร้านที่ใกล้ที่สุด อาหารที่ ได้คือข้าวสวย ไก่ย่าง
เสียบไม้ ซอสสำ�หรับกินกับไก่ ผงมันสำ�ปะหลัง และสลัดมันฝรั่ง กินเสร็จ
ฝนก็หยุดตกพอดี
Bar do Armando เป็นร้านขนาดกลางในอาคารเก่าชั้นเดียว มี
ประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้าถึง 3 ประตู คงเพราะต้องการให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก นอกร้านตั้งโต๊ะเก้าอี้พลาสติกหลายชุด สำ�หรับพวกที่เน้นกิน
ไม่เน้นดื่ม วงดนตรีเล่นอยู่ตรงหลังประตูบานซ้าย จัดพื้นที่วงไว้ค่อนข้าง
แคบตามแบบฉบับวงดนตรีในร้านเหล้า ไม่มีเวทีหรือยกพื้น
ภายในร้านมี โต๊ะตั้งอยู่ค่อนข้างแน่น พื้นปูด้วยกระเบื้องเก่าแผ่น
เล็กๆ ฝาผนังประดับภาพคนและข้อความในกรอบรูป บนเพดานตกแต่ง
ด้วยธงชาติหลายประเทศ ธงโปรตุเกสและบราซิลผืนใหญ่กว่าของประเทศ
อื่นๆ และธงโปรตุเกสใหญ่กว่าของบราซิล คนเต็มร้าน ไฟสว่าง เหมาะ
สำ�หรับนั่งพูดคุยกับเพื่อนฝูงมากกว่าจะมานั่งดื่มให้เมามาย ลูกค้ามีตั้งแต่
รุ่นเรียนมหาวิทยาลัยไปจนถึงประมาณ 40 กลางๆ เป็นบาร์มีระดับกว่า
และราคาเครื่องดื่มสูงกว่าร้านเมื่อคืนก่อนประมาณ 2 เท่าตัว
บาร์เคาน์เตอร์อยูด่ า้ นหลังห้อง ผมเดินไปสัง่ เบียร์ Bohemia ขวด
ยักษ์ 1 ลิตร รับเบียร์มาในปลอกกักเก็บความเย็นทีด่ คู ล้ายขวดเบียร์เสียบ
อยู่ในกระติกน้�ำ แข็ง จ่ายเงินกับบาร์เทนเดอร์แล้วหันไปเห็นโต๊ะริมผนังห้อง
ฝัง่ ตรงข้ามวงดนตรีวา่ งอยู่ 1 ตัว จึงรีบเดินไปนัง่ โต๊ะนีม้ เี ก้าอี้ 2 ตัว
เวลาผ่านไป วงดนตรีมีสมาชิกและจำ�นวนเครื่องดนตรีมาเพิ่ม
เริ่มเล่นร็อกแอนด์ โรลของบราซิล มีลูกค้าคนหนึ่งเข้าไปเป็นนักร้องนำ�
เขาเปิดดูเนื้อร้องจากมือถือ เสียงดีมาก คงเป็นลูกค้าที่ ได้รับเชิญให้ร้อง
อยู่เป็นประจำ� หรืออาจจะขอร้องเองเป็นประจำ�ก็ได้ ร้อง 1 เพลงแล้ว
กลับไปประจำ�โต๊ะ ตอนหลังเขากลับเข้าไปร้องนำ�อีก 1 เพลง ได้รับเสียง
ปรบมือเกรียวกราว
ต่อมามีการเปลี่ยนวง นักร้องนำ�และมือกีตาร์ โซโลโดดเด่นมาก
วงนี้เน้นเพลงร็อกแอนด์ โรลสากล ช่วงท้ายวงเดิมกลับมาอีกครั้งและเล่น
เพลงร็อกบราซิล ทั้ง 2 วงฝีมือดีเยี่ยมพอๆ กัน แต่นักดนตรีของวงที่สอง
อายุมากกว่า และล้วนเล่นเพลงที่ผมชอบ ตลอด 3 ชั่วโมงที่อยู่ในร้าน
ผมไม่ค่อยเห็นคนลุกขึ้นเต้น คงเพราะไม่ใช่เพลงสำ�หรับเต้น อีกทั้งโต๊ะ
เก้าอี้ตั้งชิดกัน และไฟสว่างเกินไป ถ้าให้เปรียบเทียบ ผมชอบร้านเมื่อคืน
มากกว่า และเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ชอบร้านเมื่อคืนมากกว่าเพราะร้านคืน
นี้ ไม่มีใครเข้ามาทักทายพูดคุยแม้แต่คนเดียว
เบียร์ขวดยักษ์ 2 ขวดทำ�ให้หนักท้อง ผมเลยเปลี่ยนเป็นสกอต
วิสกี้ผสมโซดา ตามด้วยเบอร์เบินโซดาอีกแก้วแล้วเดินออกจากร้านตอน
เกือบๆ เที่ยงคืน มุ่งหน้ากลับโรงแรมโดยต้องผ่านเวทีไพรด์ของชาว
LGBTQI2S+
งานรื่นเริงร้อยเฉดสียังไม่เลิกรา และคนยังแน่นเหมือนเดิม.

ความสุขที่ Vin Sculley มอบให้พวกเรา

แต่ถ้าฟังทางวิทยุ และเจอนักพากย์ที่เป็นมืออาชีพ ผมนั่งฟังไป
เรื่อยๆ ไม่รู้สึกเบื่อ สิ่งที่นักพากย์อเมริกันทำ�ได้ดีที่สุดคือ ทำ�ให้กีฬาที่
เขากำ�ลังพากย์นั้นสนุกสนาน เร้าใจ และทำ�ให้มันส์ ในกีฬา Baseball
สิ่งที่นักพากย์ต้องมีทุกคนคือ ความสามารถในการเล่าเรื่อง เพราะ
แข่ง Baseball แต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะไม่มีพัก
ครึ่ง แต่มีพักระหว่าง Innings (ซึ่งจะเปรียบเทียบเป็นยกก็ได้ครับ)
เนื่องจากเป็นกีฬาที่ช้า นักพากย์คนนั้นยิ่งต้องมีพรสวรรค์ ในการเล่า
เรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจคนฟัง/ดู
เสน่ห์ของการฟัง Baseball ตามนักพากย์ที่เป็นมืออาชีพ
คื
อ
การหลั
บตาฟังแล้วสามารถคล้อยตาม เห็นภาพสิ่งที่เขาบรรยาย
ทุ่ม) ดังนั้นเราจะเล่นกันตั้งแต่เช้าจนมืด มีถุงมือ Baseball คนละอัน
เหมือนเราอยู่ตรงนั้นด้วย เหมือนเราได้กลิ่นของสนาม เหมือนเราได้
มี Baseball Bat สักไม้สองไม้ และมีลูก Baseball ก็ถือว่าพร้อมแล้ว
ครับ พวกเราจะนัดเจอกันที่สวนใกล้บ้าน อย่าลืมว่าเป็นยุคที่ชีวิตเรียบ สัมผัสกับบรรยากาศ ทั้งๆ ที่เราหลับตาฟังที่บ้าน หรือที่ ไหนก็แล้วแต่
ง่าย เป็นยุคที่เด็กทุกคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจนเย็น โดยที่ ไม่กังวล มันเป็นสิ่งเพลิดเพลินและเป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง
สำ�หรับทีม Baseball โปรดของผมคือ LA Dodgers
ว่าจะถูกลักพาตัวไป จะมีใครฆ่าเรา หรือเราจะหายไป ในวันๆ หนึ่งขี่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Vin Sculley ผู้ที่เป็น The Voice of the
จักรยานไปสัมผัสโลกภายนอกแบบนักผจญภัย
Dodgers
เป็นเวลา 67 ปีนั้น เสียชีวิตด้วยอายุ 94 ปี
สิ่งที่มาคู่กับ Baseball คือบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสนาม
Sculley เป็นมากไปกว่าเพียงนักพากย์คนหนึ่งที่มีพรสวรรค์
หญ้าที่เพิ่งตัด เสียงรถไอติมที่ก�ำ ลังวิ่งผ่าน ทำ�ให้พวกเราตื่นเต้นจน
เวลาเขาพากย์
เกมเกมหนึ่ง เขาไม่ได้เพียงเล่าว่าแต่ละตำ�แหน่ง
ขาสั่น ความอร่อยของฮอตดอกที่ขายตามสวนต่างๆ แล้วที่เรากินกัน
กำ�ลังทำ�อะไร ณ เวลานั้น แต่เขาจะบรรยายด้วยเรื่องราว ด้วยคำ�
คนละ 2-3 ชิ้น
พูดที่สละสลวย และด้วยวิธีการที่ท�ำ ให้การภาคกีฬาในครั้งนั้นเปรียบ
Baseball เป็นกีฬาที่ช้ามาก เป็นกีฬาที่เหมือนอยู่นิ่งๆ ตลอด
เวลา ดังนั้น เวลาใครดูสดที่สนาม มีเวลาเยอะที่จะหันมาพูดคุยกับคน เสมือนศิลปะ
ถ้าภาพหนึ่งภาพแทนคำ�เป็นล้านคำ�ได้ ทุกเกมที่ Sculley พากย์
ข้างๆ Baseball เหมาะสำ�หรับพ่อลูก หรือไปกับเพื่อนฝูง นั่งกินเบียร์
นั่งกินอาหารไปเรื่อยๆ ผมยอมรับเลยว่าบางครั้งถ้าผมต้องดู Baseball สามารถแทนภาพเป็นล้านภาพได้ พวกเราที่เติบโตด้วยเสียง Sculley
ก็ถือว่าบุญหูที่ ได้ฟังปรมาจารย์วาดภาพสวยงามผ่านการพากย์เกม
ผ่านทีวี ผมมักจะหลับ เพราะมันล่าช้า แล้วไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้น

Dodgers
พวกเราที่เป็นแฟน Lakers กับ Dodgers ถือว่าโชคดีอย่าง
ยิ่ง เพราะผ่านตำ�นาน Vin Sculley ของ The Dodgers และ
Chick Hearn ของ The Lakers สองท่านนี้ เป็นตำ�นานของการ
พากย์กีฬาที่ ไม่มีใครสามารถเทียบเท่าได้ และจะไม่มีใครสามารถ
เทียบเท่าได้ ในอนาคต
สำ�หรับผมแล้ว Baseball คือเสียงของ Vin Sculley และ
Basketball คือเสียงของ Chick Hearn
ทิ้งท้ายในวันนี้ ไหนๆ ผมเอาแต่เรื่องกีฬามาพูดถึงนั้น ขอ
เอ่ยถึงการเสียชีวิตของ Bill Russell ผู้เป็นแชมป์ 11 สมัยให้กับทีม
Boston Celtics เนื่องจากผมเป็นแฟน Lakers ทีม Celtics ถือเป็น
ศัตรูและเป็นปีศาจ สิ่งที่ยิ่งเจ็บใจคือที่ Bill Russell เป็นแชมป์ 11
สมัยนั้น ส่วนใหญ่จะชนะ Lakers ของผมในยุค 60’s
พวกเราที่อยู่ LA เกลียดทีม Celtics เข้ากระดูก แต่พูดอะไร
ไม่ออก เพราะเขาชนะพวกเราเป็นประจำ� เลยต้องก้มหน้าเกลียด
เขาต่อไป แต่ลึกๆ ก็ต้องยกนิ้วให้ Bill Russell กับ Celtics ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างยกนิ้วโป้งกับยกนิ้วกลางครับ
สำ�หรับ Vin Sculley แล้ว Signature คำ�พูดของเขาจะพูด
ก่อนเริ่มเกมทุกครั้งจนเป็นตำ�นาน และไม่มีใครสามารถพูดแทน
ได้ เขาจะพูดว่า “It’s time for Dodger baseball!!!” ผมจำ�ได้ว่าทุก
ครั้งที่ ได้ยินคำ�พูดนี้ เป็นการเรียกให้พวกเราหาที่นั่งสบายๆ และ
นั่งฟังศิลปินวาดภาพและเล่าเรื่องเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ผ่านเกม
ของ Dodgers
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากครับ.
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ซ้อมรบรอบไต้หวันยกระดับความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน
การ “ปั่น”
คนไต้หวัน
ให้เป็นศัตรู
กับจีนนั้น
มีจริง เป็น
ภัยคุกคามที่
บั่นทอนความ
สงบสุข การ
อยู่ดีกินดีใน
ยามนี้และ
ในอนาคต
สุดท้ายจึงอยู่
ที่คนไต้หวัน
จะรู้ทัน
นักการเมือง
หรือไม่

เทคนิคที่รัฐบาลสหรัฐใช้คือประกาศว่ายึดถือนโยบายจีน
เดียว ไม่สนับสนุนให้ ไต้หวันประกาศเป็นรัฐอธิปไตย ในขณะ
เดียวกัน สนับสนุนให้ ไต้หวันมีกองทัพที่เข้มแข็ง เต็มไปด้วย
อาวุธ MADE IN USA กล่าวย้�ำ ส่งเสริมประชาธิปไตย ชี้เป็น
นัยว่าคนไต้หวันมีอิสระตัดสินใจเลือกระบอบการปกครองของ
ตนเอง
ประการที่ 2 ไต้หวันจะประกาศเอกราชหรือไม่
www.chanchaivision.com
ขั้นสุดท้ายของเกมนี้คือไต้หวันประกาศเอกราชซึ่งมีความ
เป็นไปได้ ในระยะหลังคนไต้หวันที่เห็นด้วยกับการเป็นอิสระจาก
นที่ 2 สิงหาคม แนนซี เพโลซี (Nancy Pelosi)
จีนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากนโยบายของนักการเมืองไต้หวัน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะเยือนไต้หวัน เข้า
บางกลุ่มที่พยายามสร้างกระแสว่าจีนจะรวมไต้หวันด้วยกำ�ลัง จีน
พบประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน (Tsai Ing-wen) เพโล
กับไต้หวันเข้ากันไม่ได้ รวมถึงการสร้างกระแสของรัฐบาลสหรัฐ
ซีกล่าว รัฐบาลสหรัฐยึดมั่นข้อตกลงที่ทำ�กับไต้หวัน อันหมายถึง
ที่ชี้ว่าจีนจะใช้ก�ำ ลังบุกยึดไต้หวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปีที่แล้ว
สนธิสัญญาความมั่นคง สหรัฐจะปกป้องไต้หวัน เป็นจุดยืนดั้งเดิม
พลเรือเอกฟิล เดวิดสัน (Phil Davidson) ผู้บัญชาการ IndoPacific
ของรัฐบาลสหรัฐ ชื่นชมความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวัน ผู้รัก
Command กล่าวต่อวุฒิสภาเป็นกังวลว่าจีนจะโจมตีไต้หวันภายใน
เสรีภาพ
ปี 2027
การตอบโต้จากจีน:
ทั้งหมดคือความพยายามชักนำ�ให้คิดว่ากองทัพจีนใกล้จะ
ทุกครั้งที่บุคคลระดับสูงของสหรัฐเยือนไต้หวันจะถูกรัฐบาล
บุกไต้หวัน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คนไต้หวันจะสูญสิ้นเสรีภาพ
จีนตีความว่าเป็นการรับรองไต้หวัน แม้รัฐบาลสหรัฐยืนยันยึดมั่น
ทุกข์ยากแสนสาหัส
นโยบายจีนเดียว (One-China principle) เพราะเมื่อไปถึงมักจะมีคำ�
ควรเข้าใจว่ารัฐบาลจีนย้�ำ เสมอว่าจีนจะบุกไต้หวันด้วย
พูดว่าส่งเสริมประชาธิปไตยไต้หวันซึ่งขัดแย้งกับหลักจีนเดียว ใน
เหตุผลเดียวคือไต้หวันประกาศเอกราช ดังนั้นตราบใดที่ ไต้หวันไม่
เมื่อมีจีนเดียวก็ต้องให้รัฐบาลจีนเป็นผู้ตัดสินว่าไต้หวันจะปกครอง
ทำ�เช่นนั้น จีนกับไต้หวันก็ท�ำ มาค้าขายกันต่อไป ทุกวันนี้คนไต้หวัน
อย่างไร แบบ 1 ประเทศ 2 ระบบหรือไม่ (one country, two
นับหมื่นทำ�ธุรกิจในจีนเช่นเดียวกับที่คนจีนทำ�ธุรกิจในไต้หวัน ยอด
systems) แต่ฝ่ายสหรัฐมักทำ�เป็นไม่เข้าใจเรื่องทำ�นองนี้ ไม่
การค้าระหว่างไต้หวันกับจีนสูงกว่าไต้หวันกับสหรัฐ ไม่มีเหตุผล
ยอมรับว่าตนกำ�ลังแทรกแซงกิจการภายในของจีน
ที่จีนต้องบุกไต้หวันซึ่งจะทำ�ลายบรรยากาศการค้าการลงทุน
การเยือนของเพโลซีครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นคณะบุคคลระดับ
รัฐบาลจีนต้องการให้คนจีนอยู่ดีกินดี มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไม่ ใช่
สูงสุดในรอบ 25 ปี รัฐบาลจีนจึงตอบโต้ด้วยมาตรการที่แรงสมน้ำ�
สงคราม รัฐบาลจีนประกาศชัดต้องการเป็นมหาอำ�นาจอีกแบบที่
สมเนื้อและสอดคล้องบริบท ดังนี้
ต่างออกไป ข้อหลังนี้เป็นประโยชน์ส�ำ คัญที่จีนต้องการ ในขณะที่
ประการแรก เตือนล่วงหน้า
รัฐบาลสหรัฐพยายามทำ�ลายภาพลักษณ์ดังกล่าว
ในช่วงที่ยังสงสัยว่าเพโลซีจะเยือนไต้หวันหรือไม่ กองทัพ
ผลของการประกาศเอกราชคือจีนต้องส่งกองทัพบุกไต้หวัน
ภาพ: จีนประกาศ 6 พื้นที่ซ้อมรบรอบไต้หวัน
จีนประกาศล่วงหน้าว่าจะไม่อยู่เฉยแน่นอนหากเยือนไต้หวัน
ตามจุดยืนของตน ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเท่ากับบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่
เครดิต: https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272075.shtml
พฤติกรรมดังกล่าวคือการแทรกแซงกิจการภายใน บ่อนทำ�ลาย
รัฐบาลสหรัฐต้องการ คำ�ถามอยู่ที่ว่านักการเมืองไต้หวันจะยินยอม
อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน กองทัพจีนจะตอบโต้ หวังว่า
ปล่อยให้ ไต้หวันเป็นเหยื่อที่ถูกทำ�ลายหรือไม่ นี่คือประเด็นสำ�คัญ
นักการเมืองอเมริกันจะตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
ไฮเปอร์ โซนิก DF-17 ขีปนาวุธบางลูกบินข้ามเกาะไต้หวันสร้าง
ที่เที่ยวอื่นให้เลือกอีกมาก ถ้าเป็นนักลงทุนยิ่งต้องคิดหนักหากจะ
ที่ต้องติดตาม โดยก่อนจะถึงวันนั้น รัฐบาลสหรัฐจะฉีกข้อตกลง
และส่งสัญญาณเตือนด้วยการซ้อมรบหลายพื้นที่ถึง 5 วัน
เลือกลงทุนที่นี่
ความตื่นตะลึงแก่คนจำ�นวนมาก เป็นการซ้อมรบที่มุ่งกระทำ�
นโยบายจีนเดียวเป็นสัญญาณสำ�คัญ
(27-31 กรกฎาคม) มีการใช้กระสุนจริงด้วย
ด้านแอนโทนี บลิงเคน (Antony Blinken) รมต.ต่างประเทศ
ต่อไต้หวันครั้งใหญ่สุด ปรากฏต่อสื่อทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญบางคน
เป็นอีกกรณีตัวอย่างที่พวกนักการเมืองมีผลต่อความเป็นไป
คำ�เตือนดังกล่าวไม่ได้ผล
ตีความว่าเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ากองทัพจีนจะทำ�อย่างไรหาก สหรัฐหวังว่ารัฐบาลจีนจะไม่สร้างสถานการณ์วิกฤตหรือหาข้ออ้าง ของบ้านเมืองอย่างชัดเจน ตัดสินใจถูกหรือผิดเพียงครั้งเดียวส่งผล
ประการที่ 2 คว่�ำ บาตรไต้หวัน
ใช้ความรุนแรงทางทหาร
ไต้หวันประกาศอิสรภาพ บ้างชี้ว่าจีนกำ�ลังแสดงแสนยานุภาพ
ต่ออนาคตที่หวนกลับไม่ได้อีก
ความตอนหนึ่งเพโลซีกล่าวขณะเยือนไต้หวันว่า สหรัฐ
ประเด็นที่ต้องติดตาม
ครั้งใหญ่
การวิเคราะห์ข้างต้นอิงฉากทัศน์แบบเลวร้าย ความจริงแล้ว
ต้องการกระชับความร่วมมืออุตสาหกรรมชิปกับไต้หวันเพื่อแข่งกับ
ประการแรก แผนยั่วยุจีน
ด้านไต้หวันชี้จีนซ้อมรบละเมิดอธิปไตยของตน Sun
บรรดาผู้เชี่ยวชาญกับนักการเมืองไต้หวันเข้าใจสถานการณ์ดี มี
จีน รัฐบาลจีนจึงตอบโต้ด้วยการประกาศห้ามส่งทรายขายไต้หวัน
Li-fang รมต.กลาโหมไต้หวันประกาศจะใช้มาตรการที่เหมาะ
ทุกครั้งที่คนอเมริกันระดับสูงเยือนไต้หวันมักจะมีถ้อยคำ�ยั่วยุ มุมมองรอบด้าน ระวังที่จะไม่เป็นเหยื่อของการแข่งขันระหว่าง
(เป็นทรายชนิดที่เหมาะสำ�หรับทำ�ชิป)
สมเพื่อปกป้องอธิปไตย ไม่ต้องการสงครามแต่พร้อมอยู่เสมอ
จีน ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้ถ้อยคำ�ของเพโลซีไม่มีอะไรใหม่ เป็นคำ�เดิมๆ มหาอำ�นาจ อีกทั้งมีกลุ่มการเมืองที่ยึดนโยบายเป็นมิตรกับจีน แต่
นอกจากไม่ขายทรายแล้ว ในเบื้องต้นจีนประกาศระงับนำ�
คำ�ถามคือกองทัพไต้หวันมีพลังที่จะขวางหรือไม่ กองทัพอเมริกัน จุดยืนเดิม แต่เนื่องจากเพโลซีเป็นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร
การ “ปั่น” คนไต้หวันให้เป็นศัตรูกับจีนนั้นมีจริง เป็นภัยคุกคามที่
เข้าสินค้าไต้หวันหลายรายการ เช่น พืชตระกูลส้ม (รวมส้มโอ)
รัฐบาลจีนมองว่าเป็นการยั่วยุอย่างแรง
ที่แห่กันมาแถวนี้จะเข้าขวางหรือไม่ นับจากนี้เป็นต้นไปจีนอาจ
บั่นทอนความสงบสุขการอยู่ดีกินดี ในยามนี้และในอนาคต สุดท้าย
ปลาดาบเงินใหญ่ ปลาทูแขก (horse mackerel)
และต้องตีความว่ารัฐบาลสหรัฐบรรลุแผนยั่วยุอีกครั้ง
ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเป็นระยะ อันเป็นผลสืบเนื่องจากเพโลซี
จึงอยู่ที่คนไต้หวันจะรู้ทันนักการเมืองหรือไม่
ประการที่ 3 ซ้อมรบด้วยกระสุนจริง
สามารถขยายความตึงเครียดให้มากขึ้น กระทั่งจีนซ้อมรบรอบ
เยือนไต้หวัน
เพโลซีและคณะเยือนไต้หวันเพียง 2 วัน 1 คืน แต่ได้ยก
ไม่นานหลังเพโลซีเหยียบแผ่นดินไต้หวัน กองทัพจีน
การซ้อมรบไม่ท�ำ ให้ ใครเสียชีวิตแต่สังคมไต้หวันอยู่ภาย
ไต้หวัน คว่ำ�บาตรสินค้าไต้หวันหลายรายการที่ส่งผลกระทบต่อจีน ระดับความขัดแย้งจีน-ไต้หวันที่จะดำ�เนินต่อไปอีกนาน แน่นอน
ประกาศซ้อมรบร่วม 4 วันใน 6 เขตพื้นที่รอบไต้หวัน บางส่วน
ใต้แรงกดดัน ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจต้องคิดทบทวนอีก
ด้วย รัฐบาลจีนรู้ดีกว่าการทำ�เช่นนี้เท่ากับเล่นในเกมของสหรัฐแต่ ว่าโลกจะรับรู้ผลกระทบไม่มากก็น้อย เรื่องราวของไต้หวันยังน่า
ใช้กระสุนจริง ทดสอบยิงขีปนาวุธหลายชนิด รวมทั้งขีปนาวุธ
ครั้งหากคิดจะไปเที่ยวไต้หวัน ทำ�ไมต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงอันตราย มี
จำ�ต้องตอบโต้ตามขั้นตอน
ติดตามต่อไป.
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ด้วยมือ • กลุ่มอาสาสมัครใช้เคียวด้ามยาวดายหญ้าที่ทุ่งหญ้าใน
อุทยานแห่งชาติพาราไดซ์สโลวักที่เทศบาลเวอร์นาร์ สโลวาเกีย
เมื่อ 5 ส.ค. (Getty Images)
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ปั่นขึ้นเนิน • ภาพมุมสูงผู้เข้าแข่งขันจักรยานรายการบลัวตาอาบูร์ โกส ครั้งที่ 44 กำ�ลังปั่นผ่านเมืองบียากาโย สเปน ในสเตจ 3 หน้าแปลก • ศิลปินจากคณะเซอร์คัสอบิสซิเนียกำ�ลังแสดงใน
โรงละครที่นครเอดินบะระ สกอตแลนด์ ระหว่างเทศกาลศิลปะ
ระยะทาง 156 กม. เมื่อ 4 ส.ค. (Getty Images)
“เอดินบะระ เฟสติวัล ฟรินจ์” เมื่อ 3 ส.ค. (Getty Images)
เทวดามีด • ประติมากรรมชื่อ “เทวดามีด” สูง 27 ฟุต นำ�มาตั้งโชว์ที่พิพิธ
ภัณฑ์เคิร์กลีทแธม เมืองเรดคาร์ อังกฤษ เมื่อ 2 ส.ค. ผลงานของศิลปินอัลฟี
แบรดลีย์ ทำ�จากมีดที่มีผู้ทิ้งหรือตำ�รวจยึดได้ เพื่อตระหนักถึงความสูญเสีย
จากอาชญากรรมที่เกิดจากมีด (Getty Images)
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ปล่อยเป็ด • เจ้า
หน้าที่ปล่อยเป็ด
ยาง 75,000 ตัว
ลงแม่น้ำ�ชิคาโก
ระหว่างงานชิคาโก
ดักกี เดอร์บี เพื่อ
ระดมทุนให้สเป
เชียล โอลิมปิก
อิลลินอยส์ องค์กร
ช่วยเหลือนักกีฬาใน
รัฐอิลลินอยส์ เมื่อ
4 ส.ค. เป็ดแต่ละ
ตัวมีผู้ซื้อตัวละ
5 ดอลลาร์สหรัฐ
(Getty Images)
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บินโชว์ • ฝูงบินผาดแผลง “ซิลเวอร์สตาร์” ของกองทัพอากาศอียิปต์ นำ�เครื่องบินเค-8อี คาราคอรัม บินโชว์ที่พีระมิดนอกกรุงอียิปต์
เมื่อ 3 ส.ค. (AFP)
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LINE VOOM เครื่องมือการตลาดออนไลน์

3

เพิม่ โอกาสธุรกิจของเอสเอ็มอี ไทย

Razer เปิดตัวแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่พิเศษ

Razer ประกาศเปิดตัวแผ่นรองเมาส์สำ�หรับเล่นเกมขนาดใหญ่พิเศษ 2
แบบ คือ Razer Strider Chroma และ Razer Goliathus Chroma 3XL โดย
Razer Strider Chroma เป็นแผ่นรองแบบไฮบริดที่มีส่วนผสมทั้งความนุ่มและ
แข็ง ให้พื้นผิวที่แข็งเรียบและลื่นไหล ให้การเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและแม่นยำ�
มาในขนาด 900 x 370 มม. และความหนา 4 มม. แผ่นรองขยายขนาดใหญ่

ขึ้นให้มีพื้นที่เพียงพอสำ�หรับแป้นพิมพ์และเมาส์ของคุณ ด้วยฐานกันลื่น ด้าน
ล่างจับกระชับมือเสริมด้วยรูปแบบร่องเพื่อยึดเข้ากับโต๊ะอย่างเหมาะสมพอดี
กับการใช้งาน สำ�หรับเกมเมอร์ที่ต้องการแผ่นรองขนาดใหญ่กว่านี้ Razer
Goliathus Chroma 3XL มีขนาดมหึมา 1,200 มม. x 550 มม. และมีความ
หนาถึง 3.5 มม. แผ่นรองเมาส์ส�ำ หรับเล่นเกมแบบนุ่มที่ขายดีที่สุดของ Razer
มาในขนาดที่ใหญ่พิเศษนี้ ทำ�ให้ Goliathus Chroma 3XL ครอบคลุมทั้งโต๊ะ
เหมาะสำ�หรับผู้ที่ใช้ DPI ต่ำ�หรือต้องการพื้นที่แผ่นรองเมาส์เพื่อความคล่องตัว
มากขึ้น วางจัดจำ�หน่ายแล้ววันนี้ที่ Strider Chroma: Razer.com และในร้าน
RazerStore เท่านั้น

แคนนอนเปิดตัวโฟโต้ปรินเตอร์ขนาดพกพา

แคนนอน ประกาศเปิดตัว SELPHY CP1500 โฟโต้ปรินเตอร์ขนาดพก
พารองรับการพิมพ์ภาพแบบไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมมาเพิ่มสีสันให้การพิมพ์
ภาพสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์หลากหลาย
มาช่วยรังสรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูง ให้สีสันคมชัด สดใส สามารถปรับแต่งได้
ดั่งใจ ไม่ว่าจะเลือกพิมพ์ภาพมาแต่งบ้าน สร้างโปรเจ็กต์ภาพสุดครีเอทีฟ หรือ
แชร์ภาพที่ถ่ายจากงานอีเวนต์ต่างๆ ก็สร้างความประทับใจได้ ไม่รู้จบ ปรินเตอร์
SELPHY CP1500 มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ�และสีขาว โดดเด่นด้วยดีไซน์
แบบเรียบง่ายสไตล์มินิมอลที่สวยงามน่ามอง
เมื่อใช้งานผ่านแอปสำ�หรับสมาร์ทโฟน SELPHY Photo Layout 3.0 ที่
อัปเกรดใหม่ นอกจากการเลือกตกแต่งภาพด้วยสติกเกอร์แบบต่างๆ, วาดภาพ
เอง, ใส่ข้อความ หรือเลือกพิมพ์ภาพขนาดต่างๆ ได้แล้ว ก็ยังสามารถเลือก
ตกแต่งรูปภาพด้วยการเคลือบผิวหน้าของรูปเป็นลวดลายวิบวับเพิ่มความเก๋ ไก๋
ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปดาว ลายดอกไม้แสนน่ารัก หรือลวดลายอื่นๆ ที่มีให้เลือกได้
ตามใจชอบ
อย่างไร
ก็ดี SELPHY
CP1500 โดด
เด่นด้วยดีไซน์
ที่เรียบง่ายใน
สไตล์มินิมอล ที่
นอกจากจะมี
ขนาดกะทัดรัด
และน้ำ�หนัก
เบาแล้ว ยังใช้
งานได้ง่ายๆ ไม่
ซับซ้อน แถม
การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นๆ ก็
ทำ�ได้อย่างง่าย
ดายไม่แพ้กนั เพราะรองรับทัง้ Wi-Fi และสาย USB Type-C จึงสัง่ พิมพ์ภาพได้
อย่างลื่นไหล ทัง้ จากสมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเสียบ
การ์ด SD หรือแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับปรินเตอร์ โดยตรง ก็พมิ พ์ ได้ทนั ทีเช่นกัน

เมื่อโลกหมุนเร็ว ธุรกิจน้อย
ใหญ่ต้องหมุนตามให้ทัน ผู้ประกอบ
การเอสเอ็มอีควรหมั่นศึกษาตลาด
อัปเดตข้อมูลความรู้ ใหม่ในการทำ�
ธุรกิจอยู่เสมอ เพราะในปัจจุบัน
มีเครื่องมือใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด
เวลา อีกทั้งหลากหลายเครื่องมือ
ยังสามารถช่วยสร้างโอกาสใหม่
ทางธุรกิจให้เอสเอ็มอีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือ LINE VOOM แหล่งรวมคอน
เทนต์ของผู้ ใช้งาน LINE ที่ก�ำ ลังได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่อง และนับเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจสำ�หรับ SME
ไทย ในการทำ�คอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์ โปรโมตสินค้า
เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้แบบฟรีๆ แถมมีระบบแสดง
ผลข้อมูลหลังบ้านแบบครบครัน เข้าใจง่าย พร้อมให้ผู้
ประกอบการได้น�ำ มาวิเคราะห์ต่อยอด เสริมประสิทธิภาพ
การขายต่อได้อีกด้วย นับเป็นทำ�เลทองสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ที่เอสเอ็มอีไทยไม่ควรมองข้าม!

อาจกำ�หนดเวลาโพสต์ที่เหมาะสม เพื่อให้คอนเทนต์นั้น
ทำ�งานได้อย่างเต็มที่ เช่น โพสต์คอนเทนต์อาหารในช่วง
เวลาที่คนหิว พอเห็นปุ๊บ ก็มีสิทธิ์กดสั่งซื้อเลยแบบไม่
ต้องคิดมาก ที่ส�ำ คัญ หากผู้ติดตามแชร์ โพสต์ของร้าน
ออกไป เพื่อนของผู้ติดตามก็จะเห็นโพสต์ของร้านไปด้วย
ยิ่งหากร้านค้าทำ�คอนเทนต์ ได้ดี น่าสนใจ โอกาสที่ผู้ ใช้จะ
แชร์คอนเทนต์ ช่วยขยายการรับรู้ ให้แบรนด์คุณได้ยิ่งมี
เท่าทวีคูณ ถือเป็นพื้นที่ โฆษณาฟรีๆ ที่เข้าถึงคนนับล้าน
ได้ โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท

ทำ�ความรู้จัก LINE VOOM

ใช้งานง่ายสำ�เร็จได้ด้วยไม่กี่ขั้นตอน

LINE VOOM พื้นที่รวมคอนเทนต์จากผู้ ใช้ LINE
อยู่ตรงแถบที่ 3 ในแอป LINE ถัดจากหน้ารายการแชต
(Chat) รองรับทั้งคอนเทนต์ ในรูปแบบโพสต์ปกติ ไปจนถึง
รูปภาพ และวิดี โอสั้น ที่ก�ำ ลังเป็นกระแสยอดฮิตในหมู่
คนรุ่นใหม่ขณะนี้ โดยผู้ ใช้ LINE ไม่ต้องสมัครสมาชิก
หรือโหลดแอปพลิเคชันแยกให้วุ่นวาย เพียงกดแถบ
VOOM ในแอป LINE ก็เข้ามาชมและสร้างสรรค์คอน
เทนต์บนหน้า LINE VOOM ได้ทันที LINE VOOM จึง
ถือเป็นพื้นที่แห่งการสร้างและรับชมคอนเทนต์ ใหม่ๆ ผู้
ใช้ LINE ทั่วไปก็สามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์ เพิ่มฐาน
แฟนให้ตนเองได้ ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย
ที่มี LINE OA ก็สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจ
แชร์เรื่องราวหรือโปรโมตสินค้าของตัวเองได้ง่ายๆ ทั้งใน
รูปแบบภาพและวิดี โอสั้นได้เช่นกัน

ตัวช่วย
สร้าง
แบรนด์เข้า
ถึงกลุ่มเป้า
หมายหลาก
หลาย

จาก
จำ�นวนผู้ ใช้
งานมากถึง
37 ล้านคน
ต่อเดือน หรือ
ถ้านับเป็น
รายวัน ก็มากถึง 10.6 ล้านคนต่อวัน ชี้ให้เห็นว่า LINE
VOOM สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มผู้ ใช้ ได้หลาก
หลาย โดยเป็นผู้ ใช้ ในกรุงเทพฯ 40% ต่างจังหวัด 60%
และมากกว่า 50% เป็นผู้ ใช้งานที่มีอายุ 25-39 ปี นับ
เป็นพื้นที่ให้ร้านค้าหรือ SME สามารถเข้ามาสร้างคอน
เทนต์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี เรียก
ได้ว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ ใหม่ที่ SME ไทยสามารถใช้เป็น
ตัวช่วยในการสร้างแบรนด์ ด้วยการโพสต์ภาพหรือวิดี โอ
แนะนำ�แบรนด์หรือสินค้าให้น่าสนใจ แถมยังครอบคลุมผู้
ใช้งานทั้งในไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินโดนีเซีย
โดยในอนาคต หากมีแผนการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์
ระหว่างประเทศได้ ยิ่งเป็นโอกาสใหญ่ให้คอนเทนต์ของ
ธุรกิจ SME ไทย ขยายไปสู่สายตากลุ่มเป้าหมายในต่าง
ประเทศได้อีกด้วย

สร้างพื้นที่ โฆษณากันได้ฟรี

LINE VOOM มีพื้นที่ส�ำ หรับโพสต์คอนเทนต์เพื่อ
โปรโมตธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดี โอ ใน 2 พื้นที่
ได้แก่ แท็บแนะนำ� (For You) เป็นพื้นที่แสดงผลโพสต์ที่
เป็นวิดี โอ และจะแสดงผลกับผู้ ใช้งาน LINE VOOM ที่มี
ความชอบหรือความสนใจตรงกับคอนเทนต์นั้นๆ แม้แต่
คนที่ ไม่ได้เป็นเพื่อนหรือกดติดตาม LINE OA ของร้าน
ไว้ ซึ่งถือเป็นโอกาสให้ร้านค้าได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่ายๆ
และอีกพื้นที่คือ แท็บติดตาม (Following) เป็นพื้นที่แสดง
ผลโพสต์ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและวิดี โอ เพื่อให้ผู้ ใช้งานที่เป็น
ผู้ติดตามได้เห็นโพสต์ของร้านอย่างไม่มีพลาด โดยร้าน
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ผู้ประกอบการที่เปิดร้านค้าบน LINE OA สามารถ
ขยายการรับรู้ของแบรนด์หรือทำ�ให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยการโพสต์รูปภาพหรือวิดี โอบน
LINE VOOM เพียงไม่กี่ขั้นตอน โดยสามารถสร้างโพสต์
ผ่านทางแอป LINE OA หรือผ่านเว็บไซต์ manager.line.
biz เพียงเลือกแท็บ LINE VOOM แล้วกดที่ “สร้างโพสต์”
เลือกรูปภาพหรือวิดี โอที่ต้องการโพสต์ ใส่แคปชั่นหรือ
แฮชแท็กรวมแล้วไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร จะเลือกโพสต์
แบบทันที หรือจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ เพียงเท่านี้คอน
เทนต์ของร้านก็จะพร้อมปรากฏอยู่ในหน้า LINE VOOM
พร้อมเข้าถึงผู้ ใช้งาน LINE นับล้านรายแล้ว

LINE VOOM Studio ตัวช่วยจัดการโพสต์

ไม่เพียงพื้นที่ทรงพลังบน LINE VOOM ที่สามารถ
เข้าถึงลูกค้า
ได้ครอบคลุม
LINE ยัง
อำ�นวยความ
สะดวกให้
กับ SME
ด้วยเครื่อง
มือที่ใช้งาน
ง่าย สะดวก
และมี
ประสิทธิภาพ
ด้วย LINE
VOOM
STUDIO เครื่องมือเพื่อจัดการโพสต์บน LINE VOOM
และติดตามผลของโพสต์ต่างๆ เพื่อให้ SME ได้ข้อมูลเชิง
ลึกที่สามารถนำ�ไปพัฒนาคอนเทนต์เพื่อดึงดูดลูกค้า นำ�
มาปรับใช้วางแผนการตลาดต่อยอดได้แม่นยำ�
โดย ด้านของการจัดการโพสต์ LINE VOOM
STUDIO สามารถช่วยจัดการเลย์เอาต์ของรูปเพื่อสร้างรูป
แบบการโพสต์ที่หลากหลาย สะดวกใช้งานง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นการแทรกอิโมจิและสติกเกอร์แสดงอารมณ์ การอัป
โหลดไฟล์พร้อมปักหมุดใส่ตำ�แหน่งโลเกชันร้านค้า อีกทั้ง
ยังสามารถแนบคูปองของร้านไปในโพสต์ เพื่อกระตุ้นการ
ขาย ที่ส�ำ คัญสามารถสร้างโพสต์ ให้ลิงก์ ไปยัง Rich Menu
หรือ Rich Message บน LINE OA ได้เลย โดยผู้ ใช้ ไม่
ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
ขณะที่ ในด้านของการติดตามผล ก็มี Dashboard
ที่สรุปสถิติการเข้าถึงคอนเทนต์ของลูกค้าที่สะท้อน
ประสิทธิภาพของโพสต์ ไม่ว่าจะเป็น จำ�นวนการเข้าถึง
จำ�นวนการมองเห็น ลำ�ดับวิดี โอที่แสดงผลดีที่สุด (Top
Video) ลำ�ดับของคอนเทนต์และคอมเมนต์ล่าสุด เป็นต้น
อีกทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงลึก (Insight) อาทิ การ
สรุปสถิติรายเดือน รายสัปดาห์ หรือแม้แต่ โปรไฟล์ของผู้
ติดตาม ทั้งอายุ เพศ ความสนใจ เรียกได้ว่า ไม่ว่าร้านค้า
กำ�ลังมองหาข้อมูลอะไร หน้า Insight ของ LINE VOOM
STUDIO ก็มีให้หมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ ให้
ผู้ประกอบการสามารถนำ�ไปพัฒนาคอนเทนต์ ใน LINE
VOOM ให้ โดนใจกลุ่มเป้าหมายเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น.

เสียวหมี่ กรุ๊ป ติดอันดับที่ 266 ของ Fortune Global 500

เสียวหมี่ กรุ๊ป ประกาศการติดอันดับที่ 266 บนการจัดอันดับของ Fortune Global
500 ในปี 2565 วันนี้ บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ
สามของโลกได้ทำ�การขยับอันดับสูงขึ้นเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน นิตยสารฟอร์จูนระบุว่าเสียว
หมี่ติดอันดับเป็นครั้งแรกใน Fortune Global 500 ในปี 2562 ได้ ไต่อันดับสูงขึ้นกว่า 200
อันดับภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี นับเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่ง
รายรับและกำ�ไรสุทธิหลังการปรับปรุงของเสียวหมี่ ได้ทำ�สถิติสูงสุดในปี 2564 รายรับรวม
ของเสียวหมี่ กรุ๊ป ในปี 2564 อยู่ที่ 328.3 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 33.5% เมื่อเทียบปีต่อ
ปี กำ�ไรสุทธิหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 22 พันล้านหยวนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 69.5% เมื่อเทียบ
ปีต่อปี รายรับจากตลาดต่างประเทศของเสียวหมี่ กรุ๊ป ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อ
เทียบปีต่อปี คิดเป็น 49.8% ของรายได้ทั้งหมด ในไตรมาสแรกของปี 2565 สัดส่วนนี้เพิ่ม
ขึ้นเป็น 51.1%

ขาดทุนสุทธิ 3.4 พันล้านดอลลาร์ เป็นผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์และปรับโครงสร้าง
ต่างๆ แต่ประเด็นสำ�คัญคือการประกาศแผนควบรวมบริการสตรีมมิ่ง 2 ตัว HBO Max
และ Discovery+ เข้าด้วยกัน ตอนนี้ยังไม่ประกาศว่าจะใช้ชื่อใหม่ว่าอย่างไร แต่คาดว่าน่า
จะเริ่มช่วงฤดูร้อนกลางปี 2023 ในสหรัฐอเมริกาก่อน จากนั้นจะค่อยๆ ขยายบริการใหม่
ไปยังภูมิภาคอื่น

HBO Max และ Discovery+ ประกาสตรีมมิ่งตัวใหม่

อาลีบาบาเผยผลประกอบการเดือนมิถุนายน

Warner Bros. Discovery ที่เกิดจากการควบรวมของ Warner Media และ
Discover แถลงผลประกอบการรายได้ ไตรมาส 2/2022 อยู่ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำ�หรับไตรมาส
เดือนมิถุนายน ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รายได้อยู่ที่ 205,555

• ทรูมันนี่ ผู้นำ�ด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์
เมนต์และผู้ ให้บริการทางการเงินชั้นนำ�ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายบริการทางการเงิน
ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้
นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
(CP Group) ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF),
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
(TRUE) ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้น
กู้ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านแอปทรูมัน
นี่ วอลเล็ท สามารถศึกษารายละเอียดล่วงหน้าได้ ดัง
ต่อไปนี้คือ หุ้นกู้ซีพีเอฟ หรือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำ�กัด (มหาชน) เปิดให้จอง 5-8 สิงหาคมที่ผ่าน
มา ส่วนหุ้นกู้ทรู หรือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (เวลา
08.30 น.) – 15 สิงหาคม 2565 (เวลา 15.30 น.) และ
หุ้นกู้ซีพี ออลล์ หรือบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 (เวลา 08.30 น.) –
19 สิงหาคม 2565 (เวลา 15.30 น.)
• วางจำ�หน่ายในประเทศไทยไปตั้งแต่กลาง
เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำ�หรับ HUAWEI
nova Y70 วันนี้มาพร้อมกับเซอร์ ไพรส์สุดพิเศษช่อง
ทางใหม่ในการซื้อหา HUAWEI nova Y70 ที่ 7-Eleven
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งกว่าเคย พร้อมทั้งเสิร์ฟ
แอปหลากหลาย ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชาวไทยได้อย่าง
ลงตัวใน AppGallery หนึ่งในสามมาร์เก็ตเพลสที่ใหญ่
ที่สุดในโลกกับแอปยอดฮิตมากมาย พร้อมดีลสุดพิเศษ
กับทรูมูฟ เอช แลกรับเครื่อง HUAWEI nova Y70 สี
ดำ� ฟรี! ไม่ว่าจะเปิดเบอร์ ใหม่หรือใช้เบอร์เดิมแบบราย
เดือน สำ�หรับลูกค้าทั่วไปราคาอยู่ที่ 1,877 บาท ส่วน
สมาชิก ALL member ใช้ 300 คะแนนเพื่อเป็นส่วนลด
ชำ�ระเพียง 1,577 บาท จากราคาปกติ 5,999 บาท มี
วางจำ�หน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้น! วันนี้ - 23
สิงหาคม 2565
• เอสซีบี ดีแบงก์ หน่วยงานด้านดิจิทัลแบงกิ้ง
ภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศ
ด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยกระดับ
บริการ “SCB Connect” ให้เป็นมากกว่าการแจ้งเตือน
ด้านการทำ�ธุรกรรมการเงินบน LINE ด้วยการนำ�ข้อมูล
เชิงลึกของ
ลูกค้ามา
วิเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจ
ถึงความ
ต้องการ
ของลูกค้า
อย่างแท้จริง
และพัฒนา
ออกมาเป็น
ฟีเจอร์ ใหม่ๆ
ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล ได้แก่ 1.บริการช่วยเตือน
2.บริการสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน “JUST4U” และ
3.ฟีเจอร์ที่ลูกค้าใช้บริการมากเป็นอันดับต้นๆ ใน SCB
Connect คือการเช็กยอดเงินฝาก เปรียบเสมือนบริการ
สมุดบัญชีบนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแชตบอตให้มี
ความฉลาดและเป็นกันเองกับผู้ ใช้งานมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต
• บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ผู้ผลิตสื่อกีฬาออนไลน์ และ Content Creator
เปิดตัว International Edition แฟนเพจภาษาอังกฤษ ใน
ชื่อ “Main Stand – International” มุ่งผลิต Original
Content เกี่ยวกับกีฬาและไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย
รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้าง International
Sport Content Gateway เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย
เสิร์ฟให้ ได้อ่านกันทั่วโลก ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป!!
โดยสามารถติดตาม International Edition ของ Main
Stand ได้ทาง Facebook Fanpage : Main Stand –
International.

ล้านหยวน (30,689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และยังคงที่ เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี โดยปัจจัย
หลักมาจากรายได้ของภาคการค้าจีน ที่ปรับตัวลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลืออยู่ที่
141,935 ล้านหยวน (21,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถูกชดเชยโดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
คลาวด์ ที่ โตขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี คิดเป็น 17,685 ล้านหยวน (2,640 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
แดเนียล จาง ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของอาลีบาบา กรุป๊ ระบุวา่ ใน
ไตรมาสทีผ่ า่ นมาได้ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมระดับมหภาค และยังคงมุง่
เน้นการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ระยะยาว โดยยังคงเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้กบั ลูกค้า ซึง่ หลังผ่านพ้นช่วงเดือน
เมษายนและพฤษภาคมทีก่ ารขับเคลื่อน
เป็นไปค่อนข้างช้า ก็มองเห็นสัญญาณการ
ฟืน้ ตัวของธุรกิจต่างๆ ของอาลีบาบาในช่วง
เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา เชื่อมัน่ ในโอกาส
การเติบโตระยะยาว อันเนื่องมาจากฐานผู้
บริโภคคุณภาพสูง และความยืดหยุน่ ของ
รูปแบบธุรกิจทีห่ ลากหลาย เพื่อรองรับ
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้า
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อย่ามโนปัญหาล่วงหน้าอย่างไร้ตรรกะ

ากเอ่ยชื่อ กลุ่มวายแอลจี ผู้น�ำ เข้าและส่งออกทองคำ�แท่ง
รายใหญ่ของไทย ครอบคลุมบริการซื้อขายทองคำ�ครบ
วงจร ภาพของความทันสมัย มีผลิตภัณฑ์และบริการตอบ
โจทย์ลูกค้าตั้งแต่รายย่อยจนถึงนักลงทุนรายใหญ่ ด้วยทองคำ�ขนาด
เริ่มตั้งแต่ 0.5 กรัม, 1 กรัม ไปจนถึงขนาดใหญ่สุดถึง 1 กิโลกรัม
และยังตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่ทำ�การเทรดทองคำ�และสินค้าอื่นๆ
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หนึ่งบุคคลสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของกลุ่มวาย
แอลจี ต้องยกให้ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(YLG) ผู้ร่วมบุกเบิกเส้นทางของกลุ่มบริษัท วายแอลจี ร่วมกับ
ธณัณพงษ์ นววัฒนทรัพย์ ผู้เป็นคู่ชีวิต ด้วยจุดเริ่มต้นที่ บริษัท
ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จํากัด (Yoo Lim Gold Factory Ltd.) ซึ่ง

มี

‘พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์’
เบื้องหลังความสำ�เร็จของกลุ่มวายแอลจี

ว่าจะต้องทำ�งานกี่วันจึงจะได้ของเล่นชิ้นนั้น
มาครอบครอง
นอกจากนี้ ในส่วนของการทำ�ธุรกิจ
“พวรรณ์” ก็ยังยึดถือคติในเรื่อง “ความ
จริงใจและความซื่อสัตย์” ให้กับลูกค้า จึง
ทำ�ให้ความเชื่อถือที่ลูกค้ามีให้กับยูหลิมโกลด์
ส่งผ่านไปสู่วายแอลจีได้อย่างไร้รอยต่อ และ
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้รุ่นลูกจะเข้ามามีบทบาทใน
การบริหารธุรกิจเต็มตัว แต่เธอก็ยังคงทำ�
หน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัท วายแอลจี บูล
เลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ยังคงทำ�
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับทางธุรกิจ
ให้กับรุ่นต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ถึง
แม้จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับธุรกิจ
แต่เมื่อมีเวลาว่าง “พวรรณ์” ก็จะใช้เวลาอยู่
กับครอบครัว ลูก หลาน เรียกได้ว่าไปไหน
ไปกัน
สำ�หรับกลุ่มวายแอลจีนั้น ปัจจุบัน
ประกอบด้วย 1.บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํา
กัด ผู้นําเข้าและซื้อขายทองคําแท่งบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน
LBMA (London Bullion Market Association) ด้วยยอดขายมูลค่า
กว่าแสนล้านบาทต่อปี 2.บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิว
เจอร์ส จำ�กัด ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
และบุกตลาดไปยัง Global Market เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย
สินค้าจากตลาดต่างประเทศได้ 3. YLG Bullion Singapore Pte.,
Ltd. เพื่อขยายธุรกิจค้าทองคำ�แท่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ นอกจากนี้วายแอลจียังเป็นผู้น�ำ โปรแกรมออมทอง ที่เข้าถึง
ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อทองคำ�ด้วยเงินลงทุนขั้นต่�ำ เพียง 100
บาท สามารถซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ในราคาเรียลไทม์ ได้ตลอด
24 ชั่วโมง และยังขายเป็นเงินสดหรือแลกเป็นทองคำ�ได้ตามราคา
ทองเคลื่อนไหวในแต่ละวัน เรียกได้ว่ามีบริการครบตอบ
โจทย์ทุกความต้องการ
ล่าสุด วายแอลจีถือเป็นผู้ ให้บริการเพียงราย
เดียวในประเทศไทยที่มีบริการเปิดบัญชีเทรด
ทองคำ�แท่งออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึง
หน้าร้านก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายทองได้
แบบราคาเรียลไทม์ Gold Spot 24 ชม.
ผ่าน www.ylgopenacc.com/ ด้วย
จุดเด่นของการให้บริการ 7 ข้อ
คือ 1.ราคาดี 2.มีที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนส่วนตัว ให้ข้อมูลและ
ดูแลแบบ Exclusive ตั้งแต่
เริ่มต้นการลงทุนในทุกขั้น
ตอน 3.เทรดราคาเรียลไทม์
Gold Spot ได้ตลอด 24 ชม.
4.เปิดพอร์ตช่องทางออนไลน์ ได้ ไม่ต้อง
เดินทางมาที่บริษัท 5.บทวิเคราะห์อัปเดตรายวันจากนัก
วิเคราะห์มืออาชีพ 6.สามารถเลือกซื้อขายทอง หรือรับส่ง
ทองที่บริษัท ที่มีสิ่งอำ�นวยความสะดวก ทั้งที่จอดรถและห้อง
รับรองลูกค้า และ 7.พร้อมพนักงานบริการด้วย service mind
ซึ่งเป็นหัวใจที่ท�ำ ให้ YLG ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน.

เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับจากทองคําและเพชร
พลอยแท้ ที่ส่งออกมากว่า 30 ปีจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
อย่างมากจากนานาประเทศทั่วโลก กระทั่งสามารถส่งต่อธุรกิจจาก
รุ่นสู่รุ่น กลายมาเป็นกลุ่มวายแอลจี ที่ให้บริการครอบคลุมลูกค้า 7
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
จุดเปลี่ยนของยูหลิมโกลด์นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ทายาทธุรกิจรุ่น
ลูก นั่นคือ ฐิภา นววัฒนทรัพย์ และ ธีรพงค์ นววัฒนทรัพย์ ร่วม
กันก่อตั้ง บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ขึ้นมาภายหลังจาก “ฐิภา” สำ�เร็จการศึกษาจากต่างประเทศ แต่
บุคคลสำ�คัญที่เป็นผู้จุดประกายพื้นฐานความคิดการทำ�งานในการ
ต่อยอดธุรกิจก็คือ “พวรรณ์” ผู้เป็นแม่ ด้วยการให้ลูกๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำ�งานตั้งแต่ยังเล็ก แม้ว่าในวัยเด็กลูกๆ จะยังไม่
เข้าใจธุรกิจมากนัก แต่ “พวรรณ์” ก็จะให้ลูกๆ ช่วยงานเอกสาร
เล็กๆ น้อยๆ หรือบางครั้งให้ทำ�หน้าที่เด็กวิ่งส่งอาหารให้กับทีมงาน
ในช่วงที่มีการจัดแสดงสินค้า
โดย “พวรรณ์” ให้เหตุผลว่า ถึงแม้ ในวัยเด็กลูกๆ จะไม่
เข้าใจในธุรกิจ แต่การให้ ได้มาคลุกคลี ได้มาเห็นขั้นตอนการทำ�งาน
ก็จะทำ�ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ เข้าใจพนักงาน รวมถึง
รู้คุณค่าของเงิน และหากลูกๆ ต้องการของเล่นชิ้นพิเศษ “พวรรณ์”
ก็จะสอนให้ลูกๆ ทำ�งาน และจ่ายค่าแรง แล้วให้ลูกๆ รู้จักคำ�นวณ

SCGยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกอาคารต้องมีอากาศสะอาดและปลอดภัย

จึ

งได้นำ�โซลูชันระบบไอออนกำ�จัดเชื้อโรคในอากาศ
“SCG Bi-ion” เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศใน
อาคาร กำ�จัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัส
สูงถึง 99%* พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 เดิน
หน้าสร้างการรับรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งอาคารสำ�นักงาน ศูนย์
สุขภาพ โรงพยาบาล และสถานการศึกษา
ปัญหามลภาวะและเชื้อโรคทางอากาศเป็นเรื่องสำ�คัญ
ที่ทุกองค์กรต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน เอสซีจี เดินหน้ายก
ระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งนายชิระชัย คูนำ�วัฒนา Head of
Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “ด้วยแนวทาง
การทำ�งานภายใต้แนวคิด ‘PASSION FOR BETTER LIVING’

ทำ�ให้ SCG มุ่งมั่นนำ�เสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำ�เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ภายในอาคาร โดยเฉพาะเรื่องปัญหามลภาวะและเชื้อโรคทาง
อากาศ
ดังนั้นจึงได้นำ�โซลูชันระบบไอออนกำ�จัดเชื้อโรคในอากาศ
“SCG Bi-ion” เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร ซึ่ง
จากการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านคุณภาพอากาศ
เทคโนโลยี “SCG Bi-ion” สิทธิบัตรจาก Plasma Air ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องปล่อยประจุไอออนบวกและลบในอากาศ
ส่งผลให้เกิดอนุภาคที่สามารถจัดการเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส
ตระกูลโคโรนา สปอร์เชื้อรา กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและ

สารระเหย (VOCs) และฝุ่นละออง PM 10-2.5 ได้ และที่
สำ�คัญ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาที่เปิดใช้
งาน ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย Intertek/ETL
(UL867) จากสหรัฐอเมริกา”
ปัจจุบัน บริษัทได้ดำ�เนินการติดตั้งระบบ SCG Biion เพื่อให้คนไทยได้มีอากาศที่สะอาดและปลอดภัยให้กับ
อาคารในหลายๆ หน่วยงานมากกว่า 300 แห่ง อาทิ อาคาร
สำ�นักงาน ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และสถานศึกษา
ในกลุ่มสถานพยาบาล อาทิ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรง
พยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน และสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนเซนต์
ดอมินิก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 235,700 ตารางเมตร และกำ�ลังขยายเพิ่มมากขึ้น
โดยในสิ้นปีนี้มีแผนในการติดตั้งเพิ่มรวมกว่า 500 อาคาร
เพื่อสร้างประสบการณ์ โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ
สร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี SCG Bi-ion ที่ช่วยสร้าง
คุณภาพอากาศให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น (Well-being).

คนมองกรณีการรวมทรูและดีแทคด้วยการมโนไปว่าจะ
ก่อให้เกิดการผูกขาดบ้าง จะทำ�ให้ราคาค่าบริการเพิ่ม
ขึ้นบ้าง มีคนบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้ กสทช.ระงับ
การควบรวม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาให้ดีแล้ว การควบ
รวมของทั้งสองบริษัทนี้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย และ
การมองผลที่ตามมาในเชิงลบนั้น ขอบอกว่าเป็นการมโนแบบ
ไม่ดูข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่ศึกษาความเป็นมาของการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ที่ผ่านมาสังคมไม่เคยได้ยินเรื่อง
ราวที่ผู้ ให้บริการโทรศัพท์มือถือเขามีการรวมหัวกันฮั้วเพื่อผล
ประโยชน์ของผู้ประกอบการ ถ้าหากมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงมีหรือ
จะไม่เป็นข่าว เรื่องราวที่เราได้ยินมีแต่การพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น การจัด Promotion package ที่
เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากกว่า ดังนั้นเมื่อมีการควบรวมทรู
และดีแทคแล้วการแข่งขันก็ยังคงมีอยู่ และอาจจะเข้มข้นมาก
ขึ้นกว่าเดิมด้วย เห็นได้จากตอนนี้ เอไอเอส ก็มีการส่งเสริม
การขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าแล้ว ในขณะเดียวกัน คนมองข้าม
ว่าผู้ ให้บริการไม่ได้มีแค่ ทรู ดีแทค และเอไอเอสเท่านั้น ยังมี
ของบริษัทที่ควบรวมระหว่าง CAT และ TOT อีกด้วย ดังนั้น
การแข่งขันก็จะยังคงมีต่อไป และน่าจะเข้มข้นขึ้นด้วย เป็น
ประโยชน์กับผู้บริโภค
เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจกฎหมาย และประกาศการ
ควบรวมกิจการ ภายใต้การดูแลของ กสทช.อย่างถูกต้อง
สังคมควรรู้ว่าการควบรวมไม่ใช่เรื่องใหม่ของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย ที่ผ่านมาก็มีการควบรวมเกิดขึ้นเกือบ 10
ครั้งแล้ว ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เป็นการแจ้งการควบรวมตาม
ประกาศ กสทช. ปี 2561 การควบรวมไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่
แต่อย่างใด แต่เป็นประกาศที่ใช้มาแล้วในทุกกรณีที่ผ่านมา
รวมถึงการควบรวมการสื่อสาร (CAT) และองค์การโทรศัพท์
(TOT) ในครั้งนั้นก็ทำ�ได้เลยโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช.
ดังนั้นการรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคที่เป็นการควบบริษัท
(Amalgamation) จึงไม่น่าจะต้องขออนุญาตจาก กสทช. น่าจะ
ดำ�เนินได้การตามประกาศ กสทช. ปี 2561
เมื่อ กสทช.รับทราบและเกรงว่าจะมีผลกระทบในเชิงลบ
กับผู้บริโภค กสทช.ก็สามารถกำ�หนดเงื่อนไขที่อยู่ในกรอบของ
กฎหมายมาป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค เรื่อง
ที่กังวลกันมากก็คือ ราคาค่าบริการจะสูงขึ้น เรื่องนี้ถ้าหากใคร
ติดตามการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็จะ
เห็นได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย เพราะ ประการแรก การแข่งขันที่
รุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ สังคมก็จะเห็นว่าเป็นการแข่งขัน
ด้านราคา (Price Competition) เห็นได้จากการจัด Promotion
Package ของแต่ละค่ายนั้น ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ประการที่สอง กสทช.มีกฎหมายและอำ�นาจในการ
กำ�หนดเพดานราคาอยู่แล้ว ดังนั้นการคาดคะเนว่าราคาจะ
สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องของการมโน คิดกันไปเอง เป็นการตีตนก่อน
ไข้ สังคมจะไม่มีวันที่จะต้องเผชิญกับราคาค่าบริการที่เกิน
กรอบเพดานที่ กสทช.ควบคุม อย่าลืมว่าผู้ประกอบการทุก
รายที่ ได้รับอนุญาตให้ด�ำ เนินกิจการโทรคมนาคมนั้นจะต้อง
เคารพกฎระเบียบของ กสทช.อย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมา กสทช.
ก็ควบคุมเพดานราคาได้ดีจนประเทศไทยมีราคาค่าบริการด้าน
โทรคมนาคมถูกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นสังคมจึงไม่ต้อง
กังวลเรื่องราคาจะสูงขึ้น และเรื่องผูกขาดก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่
ได้ เพราะยังมีผู้ ให้บริการมากกว่า 1 ราย และการแข่งขันหลัง
จากที่มีการควบรวมของทรูและดีแทคแล้วจะต้องเข้มข้นขึ้น
และการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นย่อมเป็นประโยชน์สำ�หรับผู้บริโภค
เพราะการบริการจะต้องดีขึ้น ราคาจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น
Promotion Package จะต้องดีขึ้น
แทนที่เราจะมโนผลลัพธ์ ในเชิงลบที่จะเกิดขึ้นแบบไม่
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริง เราลองมามองผล
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมน่าจะดีกว่า
• การควบรวมคือก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
(Shared Resources)
• การควบรวมทำ�ให้มีงบประมาณในการลงทุนเพื่อการ
พัฒนามากขึ้น
• การควบรวมทำ�ให้มีการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน (Shared
Technology)
• การควบรวมทำ�ให้ ใช้ภูมิปัญญาร่วมกัน (Shared
Know-how)
• การควบรวมกระตุ้นการแข่งขันจากผู้ ให้บริการเข้มข้น
ขึ้น เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
• การควบรวมระหว่างบริษัทของไทยกับบริษัทชั้นนำ�
ของยุโรป ทำ�ให้สามารถเพิ่มศักยภาพของบริษัทหลังการควบ
รวมด้านการแข่งขันในเวที โลก
• การควบรวมเป็นการสร้างโอกาสของการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกันของ 2 บริษัทชั้นนำ�ของประเทศไทย และ
บริษัทชั้นนำ�ของยุโรป
• การควบรวมทำ�ให้บริษทั ทีเ่ กิดขึน้ จากการควบรวมมี
ศักยภาพในการแข่งขันในประเทศดีขน้ึ ทำ�ให้การแข่งขันระหว่าง
ผูด้ �ำ เนินกิจการทีเ่ ป็น Brand Leader กับบริษทั ทีเ่ กิดจากการควบ
รวมจะมีการพัฒนาทัง้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการและด้าน
ราคา ทีล่ ว้ นแล้วจะเป็นผลประโยชน์ของผูบ้ ริโภค
การแสดงความกังวลเรื่องการผูกขาดและเรื่องราคาทีจ่ ะสูง
ขึน้ นัน้ เป็นเรื่องของการจินตนาการเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในวันข้าง
หน้าแบบไม่มฐี านข้อมูลรองรับความกังวล และเป็นการจินตนาการ
ทีม่ องไม่ครบมิติ เป็นการมองด้วยรูปแบบทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ี
มีแต่ตวั เลข เป็นการพิจารณาด้วยสมองด้านซ้ายทีเ่ ป็นเรื่องเหตุผล
ไม่ใช้สมองด้านขวาทีเ่ ป็นเรื่องของอารมณ์ ผูป้ ระกอบการตระหนัก
ดีเรื่องธรรมาภิบาล ดังนัน้ พวกเขาไม่มวี นั ทีจ่ ะทำ�เรื่องทีผ่ ดิ หลัก
ธรรมาภิบาลให้ถกู สังคมต่อต้านและไม่สนับสนุนธุรกิจ ผูเ้ ล่นใน
กรณีน้ี ไม่ได้มเี พียงทรูและดีแทคทีเ่ ป็นสองบริษทั ทีจ่ ะควบรวม
กิจการกัน ยังมี กสทช.ทีเ่ ป็นผูก้ �ำ กับการดำ�เนินกิจการ ยังมีบริษทั
อื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีจ่ ะต้องแข่งขันเข้มข้นขึน้ ยังมีผู้
บริโภคทีจ่ ะต้องมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ด้วย
เหตุน้ี สังคมน่าจะสนับสนุนการควบรวมของสองบริษทั นี้ และมอง
ไปทีผ่ ลลัพธ์ทด่ี งี ามสำ�หรับผูบ้ ริโภค ผู้ใช้บริการ อย่าให้อคติทม่ี อง
ธุรกิจระดับใหญ่ในแง่ลบมาสร้างความรูส้ กึ ต่อต้าน ในยุคปัจจุบนั นี้
ธุรกิจทัง้ หลายถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของผูบ้ ริโภคอย่างเข้ม
ข้น ทำ�ให้ธรุ กิจทัง้ หลายดำ�เนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลกันทัง้ นัน้ .

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
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8 Life and City

ผู้

สูงอายุต้องการความรักและความเข้าใจ การหากิจกรรม
ที่ผู้สูงอายุชอบ หาโอกาสให้ออกกำ�ลังกาย ทำ�กิจกรรม
สันทนาการบ้าง ใช้ยาเฉพาะเท่าที่จำ�เป็นจริงๆ เท่านั้น สร้าง
บรรยากาศที่ดีในบ้านและในชุมชน จะทำ�ให้สุขภาพกายและ
ใจผู้สูงอายุดีขึ้น ที่สำ�คัญช่วยป้องกันโรค “อัลไซเมอร์” ความจำ�เสื่อม
หรือหลงลืม ส่งผลให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด
แม้ ในบ้านเราจะมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมในพื้นที่ต่างๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยเฉพาะในระดับชุมชน นำ�มาสู่การพัฒนาโครงการ “ห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและชุมชนบางยี่เรือ เขต
ธนบุรี” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) มี
กิจกรรมต้นแบบ “มิวสิกวัคซีน” เพื่อป้องกันผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะสมอง
เสื่อม รวมถึงดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยใช้กิจกรรมดนตรี
กระตุ้นสมองและฟื้นฟู ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
และชุมชน ที่เห็นตรงกันในการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า กิจกรรม “มิวสิกวัคซีน” ใช้ศาสตร์
แบบบูรณาการ ซึ่งมี รศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ และ ผศ.พนัส ต้องการพา
นิช อาจารย์จากวิทยาลัยการดนตรี มบส. เข้ามาดูแลกิจกรรมนี้ กลุ่ม
เป้าหมายหลักคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยดูแล
รับผิดชอบ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่เทศบาลตำ�บลท้าวอู่ทองใน 5
หมู่บ้าน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยมีบทบาทเข้าไปช่วยดูแล
และทำ�ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดำ�เนินชีวิตบั้นปลาย
ได้อย่างมีความสุข ด้วยการใช้ดนตรีมาเป็นตัวนำ�ทำ�กิจกรรม เพื่อ
ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ “มิวสิกวัคซีน” เป็นแบบ
อย่างที่สามารถนำ�ไปปรับประยุกต์ ใช้ ในพื้นที่ต่างๆ ได้
อธิการบดี มบส.กล่าวด้วยว่า หากชุมชนอื่นๆ สนใจกิจกรรม
“มิวสิกวัคซีน” เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ และต้องการจะ
ขอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยยินดี เพราะมีนโยบาย
ให้บริการชุมชนและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้ว โดย
เฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่ มบส.รับผิดชอบ ติดต่อโดยตรงได้ที่วิทยาลัย
การดนตรี พร้อมให้บริการเต็มที่
“มิวสิกวัคซีน” ไม่ใช่แค่ชวนผู้สูงอายุมาร้องรำ�ทำ�เพลง รศ.ดร.
เอกชัย พุหิรัญ วิทยาลัยการดนตรี บอกว่า เป็นการนำ�ดนตรีมา
ประกอบในการทำ�กิจกรรมเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของผู้สูง
อายุ หรือการใช้ดนตรีบำ�บัด เช่น การทำ�ท่าฤาษีดัดตน เพื่อเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุแข็งแรง ไม่ล้มง่าย การออกกำ�ลังกายด้วยตาราง
เก้าช่อง ซึ่งระหว่างที่ทำ�กิจกรรมจะมีดนตรีมาประกอบ ทำ�ให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกผ่อนคลายและยังเป็นการให้จังหวะด้วย
ความพิเศษของมิวสิกวัคซีน อาจารย์บอกดนตรีที่ใช้คิดขึ้นมา
เอง จะใช้การปฏิบัติดนตรี โดยสมอง 2 ซีกจากการเคาะจังหวะ โดย
มีเครื่องช่วยประกอบจังหวะที่เป็นพื้นฐานมาจากการปฏิบัติเครื่อง
กระทบ มีการเรียนรู้ตามหลักวิชาการในด้านการใช้อุปกรณ์ฝึก คือ
ไม้กลองและแป้นตี มีแบบฝึกหัดที่เป็นลำ�ดับขั้นตอน จากง่ายไปยาก
เพื่อฝึกสมองและความจำ� นอกจากนี้การจับไม้กลองแล้วตีบนแป้น
ตี เป็นการฝึกให้มือซ้ายและมือขวาทำ�งานสัมพันธ์กันอย่างมีอิสระ ใน
ทางดนตรีเรียกว่าเป็นการแยกประสาทในการตีกลอง
มีการฝึกปฏิบัติเฉพาะเครื่องกระทบที่เรียกว่า paradiddle ที่
เป็นการกำ�หนดการตีของมือซ้ายและขวาเป็นชุดๆ เช่น ซ้าย-ขวาซ้าย-ซ้าย หรือขวา-ซ้าย-ขวา-ขวา เป็นต้น และมีการประพันธ์เพลง
ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะเพื่อประกอบจังหวะในการตี เป็นการประเมินผลขั้น
สุดท้ายของการฝึก การปฏิบัติรูปแบบนี้สามารถนำ�ไปสร้างสรรค์เป็น
กระสวนจังหวะในรูปแบบอื่นได้อีก
“เรามีคลิปวิดี โอการฝึกและแบ็กกิ้งแทรกสำ�หรับฝึกซ้อม
ประกอบ ทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถฝึกฝน ทบทวนได้ด้วยตนเองหลังจาก
การเข้ารับการอบรมได้ด้วย” รศ.ดร.เอกชัยกล่าว และว่า หากชุมชน
สนใจสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงทักษะด้านดนตรีในการ
ป้องกัน “อัลไซเมอร์” วัยเก๋า
สำ�หรับโรคอัลไซเมอร์มักเกิดขึ้นกับวัยเก๋าเป็นอันดับต้นๆ จาก
รายงานพบร้อยละ 10-15 ในประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี และพบ

‘มิวสิกวัคซีน’ลด‘อัลไซเมอร์’ในชุมชน
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ผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรร่วมกิจกรรม “มิวสิกวัคซีน” ลดภาวะสมองเสื่อม

ร้อยละ 20-30 ในประชากรที่อายุมากกว่า 80 ปี ทั้งนี้ โรคอัลไซเมอร์
เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำ�งานของสมองถดถอย มีความบกพร่อง
ด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจำ� การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร
จัดการ การใช้ภาษา สมาธิ ความสามารถในการรับรู้สังคมรอบตัว ทั้ง
ยังกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำ�วันและการ
เข้าสังคมด้วย ปี 2563 ไทย
มีผู้ป่วยสมองเสื่อมมากกว่า
6.5 แสนคน
มุทิตา จอกแก้ว
ผู้นำ�ชุมชนประสานมิตร วัย
70 ปี ที่ช่วยดูแลสุขภาพ

การฝึกเคาะจังหวะ ช่วยฝึกมือและประสาทผู้สูงวัย

ดนตรีบำ�บัด

ผ่านมาในชุมชนจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อดูแลสุขภาพและ
กระตุ้นสมองผู้สูงวัย เมื่อ มบส.ริเริ่มกิจกรรม “มิวสิกวัคซีน” ชวน
ชุมชนเข้าร่วม ตนเองและสมาชิกผู้สูงวัยในชุมชนตอบรับ เพราะมี
ประโยชน์ด้านสุขภาพ
“ได้ท�ำ ท่าฤาษีดัดตนประกอบเพลง เต้นออกกำ�ลังกายด้วยตาราง
เก้าช่องประกอบดนตรี ทุกคนร่าเริง แจ่มใส หัวเราะอย่างสนุกสนาน
ส่วนการฝึกเคาะจังหวะด้วยไม้กลองและแป้นตี ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสมาธิ
มากขึ้น ดนตรีสามารถฟื้นฟู บรรเทาอาการสมองเสื่อม
ทำ�ให้ความทรงจำ�ดีขึ้น เป็นดนตรีบำ�บัด หลังอบรมตน
กลับมาฝึกฝนต่อที่บ้าน ถ้าเกิดทักษะชำ�นาญแล้ว มี
แนวคิดจะจัดกิจกรรมมิวสิกวัคซีนในชุมชนเอื้อให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมเพิ่มขึ้น ป้องกันโรคอัลไซ
วัยเก๋าฝึกเคาะจังหวะด้วยไม้กลอง กระตุ้นสมอง
เมอร์” มุทิตาย้�ำ ดนตรีพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย
นอกจากกิจกรรมดนตรีบ�ำ บัดแล้ว ใน
อนามัยของผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมกิจกรรม “มิวสิกวัคซีน”
การช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย ไม่มีความมั่นคงทาง
พร้อมกับผู้สูงวัยแบบครบคอร์ส กล่าวว่า ชุมชนประสานมิตรเป็น
เศรษฐกิจ อดีตประธานชุมชนประสานมิตรบอก
ชุมชนขนาดใหญ่กว่า 400 หลังคาเรือน มีประชากรกว่า
ว่า ในชุมชนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกต้น
2,000 คน มีผู้สูงอายุกว่า 200 คน ในจำ�นวนนี้มีติด
หม่อน บำ�รุงดูแลต้นหม่อนให้เติบโตเพื่อ
เตียงประมาณ 10 คน และน่าเศร้าที่เสียชีวิตไปใน
เก็บใบชา รวบรวมเป็นวัตถุดิบทำ�ชา
ช่วงการระบาดของโควิด ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งอยู่
ใบหม่อน มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ลำ�พังและอยู่กับญาติบ้าง เป็นผู้สูงอายุมีราย
ประสานมิตรชาใบหม่อน ตามรอย
ได้น้อย รับเพียงเบี้ยยังชีพจากรัฐ ผลกระทบ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 ทั้งนี้ ผู้
ต่างๆ ทำ�ให้มีความเครียด สุขภาพแย่ลง ที่
สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
การผลิตชาใบหม่อน ไม่เพียงแต่ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มโอกาสประกอบ
อาชีพ มีรายได้บรรเทาความเดือดร้อน
ยังสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กลุ่ม
ผู้สูงวัย อยากให้สังคมตระหนักความสำ�คัญ
ผู้สูงอายุ ไม่ปล่อยให้ โดดเดี่ยว ผู้สูงอายุยังมี
พลังพัฒนาตนเองและชุมชนได้
มิวสิกวัคซีนถือเป็นโมเดลที่ควร
ขยายผล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรส่ง
เสริมให้ผู้สูงวัยอยู่ในชุมชนที่ช่วยส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมจัด
สวัสดิการสำ�หรับผู้สูงอายุเน้นความยั่งยืน
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งครอบครัว ชุมชน
วิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อ
ป้องกันอัลไซเมอร์ จัดที่ มบส.
อธิการบดี มบส.
รองรับ “สังคมผู้สูงอายุ”.

17 เขตริมแม่น้ำ� เฝ้าระวังจุดอ่อนน้�ำ ท่วม

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เดือนสิงหาคมจะมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 6-8
ส.ค.นี้ กรุงเทพฯ จะมีฝนตก 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝน
สะสม 200-250 มิลลิเมตร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์
น้�ำ เนื่องมาจากน้ำ�ฝน น้�ำ
เหนือ และน้ำ�ทะเลหนุน
กำ�ชับสำ�นักงานเขตพื้นที่
ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา 17
เขต ประกอบด้วย เขต
บางซื่อ, ดุสิต, พระนคร,
สัมพันธวงศ์, บางรัก, สาทร,
บางคอแหลม, ยานนาวา,
คลองเตย, พระโขนง,
บางนา, บางพลัด,
บางกอกน้อย, ธนบุรี,
คลองสาน, ราษฎร์บูรณะ และบางกอกใหญ่ เฝ้าระวังจุดอ่อนริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา เสริม
กระสอบทรายบริเวณจุดฟันหลอ ทั้งจุดที่ยังก่อสร้างเขื่อนถาวรไม่เสร็จ และบริเวณแนวที่
รั่วซึม จัดเก็บผักตบชวาเปิดทางน้ำ�ไหล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�เพิ่มเติม เร่งสูบน้�ำ ออกกรณีเกิด
ท่วมขัง ปัจจุบันจัดทำ�แอปพลิเคชันสำ�หรับให้แต่ละ สนง.เขต ใช้กรอกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและ
จุดอ่อนน้ำ�ท่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์น�้ำ ในพื้นที่

ปรับปรุงศาลเจ้าใน กทม.คุมฝุ่นพิษ

1

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายการปฏิบัติงานศาล
เจ้าเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ โดยให้สำ�นักงานเขตประสานและขอความร่วมมือศาลเจ้าในพื้นที่ ทั้ง
ศาลเจ้าที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและศาลเจ้าเอกชน พัฒนาปรับปรุงศาลเจ้าให้มีความเป็น

ส.ค.2565 เชิดชูวีรกรรมกล้าหาญของสุดยอดหญิงไทยผู้มีใจรักชาติอย่างเต็มเปี่ยม ต่อสู้กับ
ข้าศึกปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่ พระนางเจ้าจามเทวี, สมเด็จพระศรีสุ
ริโยทัย, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร โดยได้อัญเชิญพระบรม
รูปจำ�ลองให้กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสง สี เสียงการสู้
รบ และวันที่ 8 ส.ค. เวลา 13.30 น. จัดพิธีบวงสรวงวีรสตรี ณ ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน
บางแค ถนนเพชรเกษม
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เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นห้องเรียนวิทย์

ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
เหมาะสมกับการเป็นกุศลสถาน
หมั่นตรวจตรา ระมัดระวังธูป
เทียน ที่จุดไหว้รูปเคารพหรือองค์
เทพ อย่าให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ รวม
ทั้งกำ�หนดมาตรการป้องกันฝุ่น
PM 2.5 จากพิธีกรรมของศาลเจ้า
และให้ สนง.เขตจัดกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่ เพื่อให้ค�ำ แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และรับฟังปัญหา
ของศาลเจ้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลเจ้าจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ในกรุงเทพฯ มีศาลเจ้าที่อยู่ในการ
กำ�กับดูแลของทางราชการ จำ�นวน 78 ศาลเจ้า

เปิดสักการะ 5 วีรสตรีกู้แผ่นดิน

ซีคอน บางแค ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “วีรสตรีกู้แผ่นดิน” ตั้งแต่วันนี้-14

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เทศกาล “บางกอกวิทยา” เป็นเทศกาลวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำ�ให้
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก
และเข้าถึงได้ โดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน
“วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ
สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับคน
กรุงเทพฯ งานเปรียบเสมือน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ชวนว้าว ทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ การสำ�รวจเรื่องราวธรรมชาติแปลกใหม่ กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมนักวิทย์
น้อย เหมาะกับเด็กปฐมวัย และนิทรรศการศาสตร์ศิลป์ ในเสียง พบความลับของเสียงที่
ซ่อนอยู่ เข้าชมฟรี เปิดทุกวัน.
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กีฬา 9

พาราไทยกวาดทะลุเป้า116ทอง
อินโดนีเซีย • การแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ครั้งที่ 11 “โซโล 2022” ที่
เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565
ปิดฉากลงไปแล้ว โดยทัพนักกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ไทยกวาดเหรียญทองไป 116
เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 90 เหรียญ
ทองแดง รวม 317 เหรียญรางวัล ทะลุ
เป้าหมาย 70 เหรียญทองที่ตั้งไว้ก่อนเดิน
ทางไปแข่งขัน จบการแข่งขันในอันดับ
2 ของตารางรวมเหรียญรางวัล เป็นรอง
“เจ้าภาพ” อินโดนีเซียที่ โกยไปมากถึง
171 เหรียญทอง 138 เหรียญเงิน 110
เหรียญทองแดง และสามารถคว้าเหรียญ
ได้ครบทั้ง 14 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน
อีกด้วย โดย กรีฑา เป็นชนิดกีฬาที่ โกย
เหรียญรางวัลให้ทัพนักกีฬาไทยมากที่สุด
กวาดไปถึง 42 เหรียญทอง 30 เหรียญ
เงิน 32 เหรียญทองแดง รองลงมาคือ
ว่ายน้ำ� 23 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน
24 เหรียญทองแดง
นายพิทักษ์ พลขันธ์ หัวหน้าคณะ
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย กล่าวว่า
จากนโยบายของคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย ต้องการให้อาเซียนพารา
เกมส์เป็นสนามที่สร้างนักกีฬาคลื่นลูก
ใหม่ให้มีประสบการณ์ พร้อมลงแข่งใน
ระดับโลกหรือพาราลิมปิกเกมส์ จาก
ผลงานทั้งหมด 116 เหรียญทอง 111
เหรียญเงิน 90 เหรียญทองแดง นักกีฬา
คลื่นลูกใหม่ได้มีส่วนร่วมคว้าเหรียญทอง
มากกว่า 36 รายการ และการที่ ไทยได้
เหรียญรางวัลทั้ง 14 ชนิดกีฬาที่ส่งเข้า
ร่วมแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่
ดีของนักกีฬาคนพิการ ขอขอบคุณคณะ
กรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการทาง
ปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
คนตาบอดแห่งประเทศไทย และองค์กร
ภาครัฐอย่าง กองทุนพัฒนากีฬาแห่ง
ชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการ

ส่งเสริมพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง จน
ทำ�ให้นักกีฬาพาราไทยสร้างผลงานได้น่า
ประทับใจในครั้งนี้
ด้านนายไมตรี คงเรือง เลขาธิการ
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เผยว่า รุ่นพี่ในแต่ละชนิดกีฬาได้ช่วย
กันฝึกสอนน้อง และผลออกมาเป็นที่
พอใจอย่างยิ่ง นักกีฬาหน้าใหม่ได้ทั้ง
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ส่วนนักกีฬารุ่นพี่ก็ท�ำ ผลงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางเอาไว้ ถือเป็นการผนึก
กำ�ลังสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาเตรียม
ทด แทน ส่วนการเป็นเจ้าภาพของอินโด
นีเซีย ถึงจะมีความผิดพลาดเรื่องการ
จัดการแข่งขันบ้าง แต่ในภาพรวมก็นับ
ว่าดีมาก
โดยทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ของไทย มีกำ�หนดเดินทางจากประเทศ
อินโดนีเซียกลับถึงท่าอากาศยานนานา
ชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 7 สิงหาคม 2565
แบ่งเป็น 2 คณะ โดยคณะแรก เที่ยวบิน

TG8128 ถึงไทยเวลา 13.45 น. ประกอบ
ด้วย กรีฑา, บอคเซีย, ยกน้ำ�หนัก, ว่าย
น้ำ�, ยูโด, โกลบอล ส่วนคณะที่ 2 เที่ยว
บิน TG8131 ถึงไทยเวลา 15.45 น.
ประกอบด้วย ยิงธนู, แบดมินตัน, หมาก
รุกสากล, ฟุตบอล CP, เทเบิลเทนนิส,
วอลเลย์บอลนั่ง, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีล
แชร์เทนนิส
ทั้งนี้ นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์
ของไทยที่ ได้รับเหรียญรางวัล จะได้รับ
เงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติตามหลักเกณฑ์เป็นเงิน
เหรียญทอง 200,000 บาท/เหรียญเงิน
100,000 บาท/เหรียญทองแดง 50,000
บาท
สรุปผลงานแต่ละชนิดกีฬาของทัพ
นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ไทย จำ�แนก
ดังนี้
กรีฑา 42 ทอง 30 เงิน 32
ทองแดง
ว่ายน้�ำ 23 ทอง 29 เงิน 24

ใหญ่อาร์เซนอลเผยว่า ทีมยังมีความ
ต้องการที่จะเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ในช่วง
ซัมเมอร์นี้ แม้จะทำ�ผลงานในเกมแรกได้
ตามเป้าหมายก็ตาม
“สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการออกสตาร์ท
ฤดูกาลคือการเอาชนะเกมแรกให้ ได้ และ
เราก็จะต้องมาคิดถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง
และก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำ�”
อาร์เตตาเริ่มกล่าว
“พูดถึงซาลิบา (ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยม
ในเกมดังกล่าว) เขายอดเยี่ยมมากๆ และ
เกมครึ่งแรกเราก็ทำ�กันได้ดีมากๆ เราน่า
จะได้ประตูเพิ่มอีก 2-3 ลูก แน่นอนการ
มาเอาชนะที่นี่ ไม่เคยง่าย คุณต้องควบคุม
เกมให้ ได้ ขณะที่เชซุสก็ประเดิมสนามกับ
เราได้ดี”

ความสุขมากๆ นี่คือโอกาสสำ�คัญสำ�หรับ
ผมที่ ได้ย้ายมาอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งผมจะทำ�งานหนัก
เพื่ออยู่ที่นี่อย่างแฮปปี้ และช่วยเหลือทีม”
ด้าน ท็อดด์ โบห์ลี ประธานสโมสร
เชลซี กล่าวถึงแข้งใหม่ป้ายแดงรายนี้ว่า
“มาร์กคือกองหลังชั้นยอดที่พิสูจน์ว่ามี

ทองแดง
เทเบิลเทนนิส 19 ทอง 21 เงิน 14
ทองแดง
บอคเซีย 8 ทอง 5 เงิน ไม่มี
ทองแดง
ยกน้�ำ หนัก 5 ทอง 8 เงิน 7
ทองแดง
วีลแชร์เทนนิส 5 ทอง 1 เงิน 1
ทองแดง
ยิงธนู 4 ทอง 4 เงิน ไม่มีทองแดง
แบดมินตัน 3 ทอง 8 เงิน 9
ทองแดง
วีลแชร์บาสเกตบอล 3 ทอง 1 เงิน
ไม่มีทองแดง
โกลบอล 2 ทอง ไม่มีเงินกับ
ทองแดง
ยูโด 1 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง
ฟุตบอล CP 1 ทอง ไม่มีเงินกับ
ทองแดง
วอลเลย์บอลนั่ง 2 เงิน
หมากรุกสากล 2 ทองแดง.

สนามแข่งขันไม่ถึง 3 กิโลเมตร การเดิน
มาเลเซีย • ความเคลื่อนไหวทีม
ทางสะดวก มีรถบัสวิ่งรับส่งนักกีฬาทุก
เทนนิสสาวทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการ
แข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ โลก ประเภท ชาติเป็นช่วงเวลา ส่วนเรื่องอาหารของ
นักกีฬาไม่ต่างจากไทยมากนัก จึงไม่มี
ทีมหญิง รายการ “บิลลี จีน คิง คัพ
ปัญหาในการปรับตัว
บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” ประจำ�ปี
นายพชรพลกล่าวว่า หลังจากเดิน
2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2 อี
เวนต์เอ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ ทางถึงเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ได้ ให้นักกีฬาทำ�
ฟิตเนสเล็กน้อย เพราะต้องการให้นักกีฬา
มาเลเซีย วันที่ 8-13 ส.ค.2565
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ส่วนวันที่ 6 ส.ค.
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่าน
ให้ ได้นักกีฬาลงซ้อมเป็นครั้งแรก นักกีฬา
มา ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้จัดการทีม
ทุกคนพยายามปรับตัวให้คุ้นชินกับสนาม
พร้อมด้วย “โค้ชเอ็กซ์” นายพชร
พล คำ�สมาน กัปตันทีม ได้น�ำ นักกีฬา และสภาพอากาศของที่นี่ ซึ่งก็สามารถ
ปรับตัวได้เร็ว เนื่องจากสภาพสนามมี
พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ, อัญชิสา
ฉันทะ, พัชรินทร์
ชีพชาญเดช,
ลัลนา ธาราฤดี
และชมภูท่ พิ ย์
จันดาเขต และ
ทีมงาน นายวีร
ภัทร สิรจิ ริยาพร
นักวิทยาศาสตร์
การกีฬา กับ
น.ส.แพรวพรรณ
แซ่ล้ี นักกายภาพ
เดินทางไปฝึก
ซ้อมเข้ม • พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ นักเทนนิสหญิงทีมชาติ
ซ้อมทีเ่ นชัน่ แนล ไทย ลงสนามฝึกซ้อมที่เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุง
เทนนิส เซ็นเตอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2565 เตรียม
(สนามแข่งขัน
ความพร้อมก่อนสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์ โลก ประเภททีมหญิง “บิล
จริง) เป็นครัง้
ลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” 2022.
แรก โดยฝึกซ้อม
ทัง้ ช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย เน้นไปทีก่ ารปรับตัวให้เข้ากับ ความใกล้เคียงกับที่เมืองไทย แตกต่างกัน
นิดหน่อยเท่านั้น คิดว่าทุกคนคงปรับตัวได้
สนามและสภาพอากาศ
ดีขึ้นในการซ้อมครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้พร้อม
ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่า โดยภาพ
ที่สุดก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
รวมนับตั้งแต่ทีมชาติไทยเดินทางถึง
“สิ่งที่ต้องเน้นตอนนี้คือเรื่องของ
ประเทศมาเลเซียยังไม่มีปัญหาติด
เกมการเล่น ต้องตีให้มั่นใจมากที่สุด รวม
ขัดใดๆ ต้องชื่นชมประเทศมาเลเซีย
ถึงการดูแลสภาพร่างกาย เนื่องจากที่นี่
ฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่เตรียมพร้อมได้
อย่างยอดเยี่ยม ดูแลอย่างดีในทุกด้าน ค่อนข้างร้อนชื้น นักกีฬาเหงื่อออกค่อน
ข้างเยอะ ต้องดูแลร่างกายให้ดี ได้ก�ำ ชับ
โรงแรมที่พัก เจ้าภาพจัดให้อยู่ติดกับ
ให้นักกีฬาดื่มน้�ำ มากๆ รวมถึงดื่มเกลือแร่
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งสะดวกในการหา
ของใช้จ�ำ เป็นและอาหาร อยู่ห่างจาก เสริมด้วย” โค้ชเอ็กซ์กล่าวทิ้งท้าย.

เทพศิรินทร์บู๊สวนฯเปิดฉากบอล18ปีก.
“เรายังมีความพยายามที่จะเสริมผู้
เล่นรายใหม่เข้ามาเพิ่ม เราต้องทำ�ในอีก
หลายๆ อย่าง แต่เวลานี้เราก็ต้องทำ�งาน
ร่วมกับผู้เล่นที่เรามีอยู่ก่อน” กุนซือคนเก่ง
ของทีมปืนใหญ่ทิ้งท้าย
สำ�หรับโปรแกรมต่อไปของทีม “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล พวกเขาจะได้กลับไป
เล่นที่บ้านด้วยการเปิดรังเอมิเรตส์ สเต
เดียม รับการมาเยือนของ “สุนัขจิ้งจอก”
เลสเตอร์ ซิตี ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม
2565 เวลา 21.00 น.

‘เชลซี’โชว์‘คูคูเรยา’ฟูลแบ็กค่าตัว55ล้านปอนด์
อังกฤษ • “สิงห์บลูส์” เชลซี ประกาศ
คว้าตัวมาร์ก คูคูเรยา แบ็กซ้ายตัวเก่งชาว
สแปนิชมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ หลัง
ปิดดีลกับ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน ด้วย
ค่าตัว 55 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.4
พันล้านบาท พร้อมออปชันเสริมอีกราว 7
ล้านปอนด์
มาร์ก คูคูเรยา ทำ�ผลงานได้อย่าง
ยอดเยี่ยมในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ใน
ฤดูกาลที่ผ่านมากับไบรท์ตัน จนเขาได้รับ
ความสนใจจากสโมสรยักษ์ ใหญ่ ทั้งเชลซี,
แมนเชสเตอร์ ซิตี และบาร์เซโลนา แต่
สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจเลือกย้ายซบ “สิงห์
บลูส์” ในที่สุด พร้อมเซ็นสัญญายาวไป
จนถึงปี 2028 เลยทีเดียว
นอกจากนี้ ในดีลดังกล่าวเชลซี
ส่งตัว ลีวาย โคลวิลล์ ปราการหลังดาวรุ่ง
ให้ทีม “นกนางนวล” ยืมตัวไปใช้งาน 1
ฤดูกาล แต่ไม่มีออปชันซื้อขาด
ฟูลแบ็กทีมชาติสเปนกล่าวเปิดใจ
หลังเซ็นสัญญาร่วมทัพเชลซีว่า “ผมมี
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‘โค้ชเอ็กซ์’ชมลูกทีมปรับตัวได้เร็ว

‘อาร์เตตา’ยัน‘ปืน’เล็งเสริมทัพต่อ
แม้เปิดหัวพรีเมียร์ลีกเก็บสามแต้ม
อังกฤษ • มิเกล อาร์เตตา กุนซือชาว
สแปนิชของทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล
ออกโรงยืนยันว่าเวลานีท้ มี ยังเดินหน้ามอง
หาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในตลาด
ซัมเมอร์รอบนี้ แม้จะประเดิมฤดูกาลใหม่
บุกเก็บชัยเหนือคริสตัล พาเลซ 2-0 เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา
“ปืนใหญ่” ทำ�ผลงานได้อย่างยอด
เยี่ยม ยกพลบุกไปเอาชนะคริสตัล พาเลซ
ถึงถิ่นเซลเฮิร์ตปาร์ก 2-0 จากประตูของ
กาเบรียล มาร์ติเนลลี และการทำ�เข้า
ประตูตัวเองของมาร์ก เกฮี กองหลังเจ้า
ถิ่น ทำ�ให้พวกเขาประเดิม 3 คะแนนเปิด
หัวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2022/23
ได้อย่างสวยสดงดงาม
หลังจบเกม มิเกล อาร์เตตา นาย
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คุณภาพในการเล่นพรีเมียร์ลีก และเขาจะ
ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในขุมกำ�ลังของ
เราสำ�หรับการแข่งขันฤดูกาลใหม่ เรายัง
คงสานต่อการทำ�งานทั้งในและนอกสนาม
และเรารู้สึกดีใจที่มาร์กจะร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในปัจจุบันและอนาคตที่เชลซี”
สำ�หรับ มาร์ก คูคเู รยา ถือเป็นเด็ก
ปัน้ จากแคมป์ลามาเซียของทัพบาร์เซโล
นา แต่ไม่มีโอกาสสอดแทรกขึน้ ทีมชุดใหญ่
ก่อนจะถูกส่งไปอยูก่ บั เออิบาร์ และเกตาเฟ
ด้วยสัญญายืมตัว และย้ายไปเกตาเฟแบบ
ถาวรในเวลาต่อมา หลังจากนัน้ ไบรท์ตนั
ตัดสินใจซือ้ ตัวเขามาร่วมทีมด้วยราคา 15
ล้านปอนด์ สุดท้ายก็ขายให้เชลซีในทีส่ ดุ
ทั้งนี้ เชลซีเสริมทัพผู้เล่นเข้าทีมชุด
ใหญ่ไปแล้ว 4 คน ได้แก่ คาลิดู คูลิบาลี
ปราการหลังชาวเซเนกัล, ราฮีม สเตอร์
ลิง ปีกความเร็วสูงดีกรีทีมชาติอังกฤษ,
คาร์นีย์ ชุคเวเมกา กองกลางดาวรุ่งชาว
อังกฤษ และมาร์ก คูคูเรยา แบ็กซ้าย
สเปนเป็นรายล่าสุด.

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอล
18 ปี ก. กรมพลศึกษา ปีนี้สุดร้อน
แรง รวมสุดยอดนักเตะจาก 16 ทีม
“แชมป์เก่า” เทพศิรินทร์ ประเดิม
สนามพบกับสวนกุหลาบ ชิมลางกัน
ก่อนฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี และตาม
ด้วยอัสสัมชัญธนบุรี บี้กับสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ 23 สิงหาคม ที่สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแห่งชาติ
ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรม
พลศึกษา ร่วมกับ คุณสถาพร บุญ
ชูวงศ์ ประธานบริษัท เซาท์สตาร์
เน็ตเวิร์ค จำ�กัด, นายสุวิทย์ จารุ
มณี โรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท
อี โก้ สปอร์ตฯ, นายสมชาติ สุรจิต
ติพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูโร
เปี้ยนฟู้ด จำ�กัด (มหาชน), นาย
สริต กังเกริกกุล กรรมการบริหาร
บริษัท น้ำ�มันอพอลโล (ไทย) จำ�กัด,
นายพีรเมธ นิมากร รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต
กรุ๊ป จำ�กัด และนายประเสริฐ อภิ
เมธีธำ�รง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจ
กรรม บริษัท ดัชมิลล์ จำ�กัด ร่วมกัน
แถลงข่าวและจับสลากการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น
อายุ 18 ปี ประเภท ก. ประจำ�ปี
2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดยปีนี้มีทั้งหมด 16 ทีม ประกอบ
ด้วย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ (แชมป์
เก่า), โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รอง
แชมป์), โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรง
เรียนวชิราลัย (เชียงใหม่), โรงเรียน
ท่าข้ามพิทยาคม (ชลบุรี), โรงเรียนวิ
ชูทิศ, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม, โรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว, โรงเรียนโพธินิมิตร, โรง
เรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียน
เทศบาลนครนครปฐม, โรงเรียน อบจ.
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ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวจับสลาก
ประกบคู่การแข่งขัน.
ชัยนาท (แชมป์ 18 ปี ข.), โรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์ (รองแชมป์
18 ปี ข.), โรงเรียนกีฬาขอนแก่น และ
โรงเรียนสารวิทยา
สำ�หรับผลการจับสลากแบ่งสาย
ได้แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 8 ทีม
แข่งขันกันแบบลีกพบกันหมดในสาย นำ�
ทีมอันดับ 1-2 ของสายเอและสายบีเข้า
รอบ 4 ทีม โดยทีมอันดับ 1 ของสายเอ
และสายบีเข้าไปแข่งชิงแชมป์ ส่วนอันดับ
2 ของสายเอและสายบีไปชิงอันดับ 3
และ 4 สำ�หรับทีมอันดับ 7-8 ของสาย
เอและสายบีจะต้องตกชั้นไปเล่นประเภท
18 ปี ข. ในปีหน้า
โดยการแข่งขันนัดเปิดสนามจะ
เริ่มวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และ
นัดสุดท้าย วันที่ 11 ตุลาคม 2565
กำ�หนดแข่งขันจำ�นวน 4 สนาม ได้แก่
สนามโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง,
สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, สนาม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และสนาม
เฉลิมพระเกียรติ บางมด โดยในการ

แถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการแจกฟุตบอล
แกรนด์สปอร์ตให้กับทั้ง 16 โรงเรียน
โรงเรียนละ 10 ลูก เพื่อนำ�ไปซ้อมอีก
ด้วย
สำ�หรับผลการจับสลากแบ่งสาย
มีดังนี้
สายเอ อัสสัมชัญธนบุรี,
สุรศักดิ์มนตรี, ราชวินิตบางแก้ว, วัด
สุทธิวราราม, วิชูทิศ, ท่าข้ามพิทยาคม,
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จาก‘ลีนา ฮอร์น’ถึง‘นิเชล นิคโคลส์’

นังสือ Green Book หรือคูม่ อื สำ�หรับ
คนผิวดำ�ใช้เดินทางผ่าน MasonDixon Line ซึ่งเป็นเส้นกันเขตแดน
รัฐแมริแลนด์ เพนซิลเวเนีย เดลาแวร์ กับรัฐ
ทางใต้ที่มีพื้นที่ติดต่ออย่างรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย
เวอร์จิเนีย และพื้นที่ส่วนหนึ่งของแมริแลนด์
คู่มือนี้จะมีรายละเอียด สถานที่ต่างๆ ที่คนผิว
ดำ�สามารถเข้าไปใช้บริการ อย่างเช่น ปั๊มน้ำ�มัน
โรงแรม ร้านอาหาร คนผิวดำ�ที่จำ�เป็นต้องเดิน
ทางไปทำ�ธุระผ่านไปทางใต้เส้นแบ่งเขตแดน
ดังกล่าวมักมีคู่มือนี้ติดตัวและต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ตามหลักฐานปรากฏหนังสือดังกล่าว
คนผิวดำ�ใช้เป็นคู่มือระหว่างปี 1936-1967 ถึง
แม้ว่าประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี จะ
ผ่านกฎหมายให้สิทธิและความเสมอภาคกับคน
ทุกผิวสีที่เป็นพลเมืองอยู่ในอเมริกาในปี 1961
ก็ตาม หากสังเกตและติดตามประวัติศาสตร์ จะ
พบว่า ศิลปิน นักร้อง นักแสดงหลายคนในยุค
นั้น ชอบไปทำ�งานในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นดิน
แดนที่ให้เกียรติและยกย่องพวกเขามากกว่า เมื่อ
หลายปีก่อนผู้เขียนมี โอกาสคุยกับแนนซี วิลสัน
นักร้องแจ๊สผิวดำ�ที่เดินทางมาร่วมในงานเทศกาล
แจ๊สกรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงอเมริกายังมีการเหยียด
ผิว เธอมักเดินทางมาเปิดการแสดงตามไนต์คลับ
และโรงแรมในเอเชีย อย่างเช่นที่โรงแรมฮ่องกง
ฮิลตัน ไนต์คลับซานี ชาโต ซึ่งเป็นไนต์คลับชั้น
หนึ่งย่านถนนเกษร เธอบอกกับผู้เขียนว่าเธอ
ปลาบปลื้มและได้รับการปฏิบัติอย่างสมเกียรติ
เมื่อเปิดแสดงนอกอเมริกา
บทความวันนี้เราจะมารำ�ลึกถึงนักร้อง นัก ลีนา ฮอร์น
แสดงผิวดำ�ชาวอเมริกันสองคน ที่ผ่านยุคเหยียด
ผิวและมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิมนุษย
ชนและความเสมอภาคในเชือ้ ชาติและผิวสี คนแรกคือ ลีนา ฮอร์น
(Lena Horne) นักร้องและดาราภาพยนตร์ ทำ�งานตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 1930s คนที่สองคือ นิเชล นิคโคลส์ (Nichelle Nichols)
ดาราทีวีจากหนังซีรีส์ Star Trek ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือน
กรกฎาคมที่ผา่ นมา
ลีนา ฮอร์น (Lena Horne) นักร้องและดาราภาพยนตร์ จัด
เป็นศิลปินผิวดำ� (จริงๆ แล้วเธอผิวสีตะกั่ว) ที่จุดประกายต่อสู้
เพื่อให้ ได้มาซึ่งความถูกต้องและยุติธรรมในหมู่คนผิวดำ�ด้วยกัน
ในยุคทศวรรษ 1960s เธอเป็นกำ�ลังคนสำ�คัญในการเรียกร้อง
สิทธิและความเสมอภาคร่วมกับสาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์ คิง ชีวิต
เธอถูกนำ�มาสร้างเป็นละครบรอดเวย์ ในยุคทศวรรษ 1980s ชื่อ
Lena Horne: The Lady and Her Music ลำ�ดับในช่วงชีวิตที่เธอ
ต้องผจญกับความทุกข์ยากลำ�บากมาถึงช่วงที่เธอประสบกับความ
สำ�เร็จในชีวิต ละครเรื่องนี้ทำ�ให้เธอได้รับรางวัลโทนีกับรางวัล
แกรมมี เธอพูดไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไม่นานว่า “ชีวิตของดิฉัน
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่เกี่ยวกับความอยู่รอดบนเส้นทางสายนั้น ดิฉันได้
ทำ�งานเป็นศิลปิน มันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจ ดนตรีได้กลายมา
เป็นที่พึ่ง ที่พักพิง และช่วยให้ดิฉันพ้นภ้ย”
ลีนา ฮอร์น เกิดในครอบครัวคนชั้นกลาง เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 1917 ที่ย่านบรูกลิน นิวยอร์ก พ่อแม่แยกทางกันเมื่อ
เธออายุ 3 ขวบ เธออยู่กับแม่ เมื่อเธออายุ 16 ปี เธอออกจาก
ไฮสกูล แม่พาไปฝากเป็นแดนเซอร์ที่ Cotton Club ย่านฮาร์เล็ม
ซึ่งคนขาวชอบไปเที่ยวประจำ� ปี 1934 แมวมองละครบรอดเวย์
เห็นแววความสามารถ จึงพาไปสมัครเป็นแดนเซอร์ละครเพลง
บรอดเวย์ ไต่เต้ามาเป็นสาวคอรัส เมื่อเธออายุ 19 ปี เธอแต่งงาน
กับหลุยส์ โจนส์ นักการเมืองท้องถิ่นอายุแก่กว่าเธอ 9 ปี เธอให้

เมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของ
เมือง แม่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว นิเชลเป็น
เด็กร่าเริง ชอบร้องเพลง เต้นรำ� เมื่ออายุ 16 ปี
หลังจบไฮสกูล นิเชลทำ�งานร้องเพลงตามคลับ
ไม่นานนักเธอได้งานเป็นนักร้องประจำ�วงของ
ดุค เอลิงตัน เธอพบรักและแต่งงานกับเพื่อน
ร่วมงาน ฟอสเตอร์ จอห์นสัน ในปี 1951 เธอให้
กำ�เนิด Kye ลูกชายคนหนึ่งกับเขา ชีวิตแต่งงาน
ไม่ยืดยาว เพราะต่างทำ�งาน เดินทางไปเปิด
การแสดงตามที่ต่างๆ อยู่ด้วยกันแค่ปีเศษก็แยก
ทางกัน นิเชลยังคงทำ�งานร้องเพลงตามคลับ
ในชิคาโก แมวมองหาดารามาพบเข้าเลือกเธอ
แสดงเป็นดาราประกอบในหนังเรื่อง Porgy &
Bess จากนั้นมี โอกาสเป็นแขกรับเชิญในหนังทีวี
ซีรีส์หลายเรื่อง ถ่ายปกนิตยสาร เดินแบบ เมื่อ
เธอย้ายมาอยู่แอลเอ เธอมี โอกาสพบกับยีน รอด
เดนเบอร์รี (Gene Roddenberry) ผู้อำ�นวยการ
สร้าง และผู้ออกแบบความคิดหนังทีวีไซไฟเรื่อง
Star Trek ยีนเคยเห็นเธอในหนังทีวีหลายเรื่อง
ชอบบุคลิกและความสามารถ ยื่นข้อเสนอกับเธอ
ว่า เขากำ�ลังทำ�หนังทีวีไซไฟ การเดินทางพิชิต
อวกาศในช่วงศตวรรษที่ 23 เขาอยากให้เธอ
แสดงเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่อง เมื่อเธอได้ยิน
เธอไม่สนใจ ฟังหูไว้หู เพราะคิดจะยึดอาชีพนัก
ร้องซึ่งเธอถนัดกว่า
นอกจากทำ�งานด้านร้องเพลงตามคลับ รับ
งานแสดงโทรทัศน์ นอกนั้นเธอมักร่วมกิจกรรม
กับสาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์ คิง เคลื่อนไหวเรียก
ร้องเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิและความเสมอภาคกับ
นิเชล นิคโคลส์
คนผิวดำ� มีอยู่วันหนึ่งในสถานที่ชุมนุม นิเชล
นิโคลส์ ได้เจอกับยีน รอดเดนเบอร์รี ยีนบอกกับ
เธอว่า เดี๋ยวสักครู่มีคนอยากพบ เธอยืนงงอยู่สักพัก คิดไม่ออกว่า
กำ�เนิดทายาท 3 คนกับเขา ชีวิตแต่งงานไม่ราบรื่นนัก ท้ายสุดทั้ง เพื่อนหลายคนอย่างพอล ร็อบสัน ซึ่งถูกขึ้นบัญชีดำ� เธอว่างงาน
สองแยกทางกันหลังจากอยู่ด้วยกัน 3 ปี หลังจากนั้นเธอเริ่มอาชีพ แสดงอยู่หลายปี จนกระทั่งปี 1957 เมื่อวุฒิสมาชิกแมคคาร์ธีหมด เป็นใคร สักครู่สาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์ คิง ก็เดินเข้ามาหา บอกกับ
เธอว่า เขาได้ยินข่าวดีจากยีน รอดเดนเบอร์รี เคยเห็นผลงานของ
นักร้องกับวงชาร์ลี บาร์เนต ปี 1941 เธอย้ายมาร้องเพลงที่โซไซตี
อำ�นาจ ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม ยุคต้นทศวรรษ 1960s เธอ
คลับย่านกรีนนิชวิลเลจ สถานที่ซึ่งบิลลี ฮอลิเดย์ เคยร้องเพลง
อุทิศตนเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิและความเสมอภาค เธอ เห็นแววอนาคตว่าเธอสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของนักแสดง
ผิวดำ�ซึ่งกำ�ลังเพิ่มขึ้น เมื่อเธอได้ยิน เธอบอกกับสาธุคุณ มาร์ติน
กับคนผิวดำ� เธอร่วมเดินประท้วงกับนักเคลื่อนไหวคนอื่นอย่าง
ที่นั่น กิตติศัพท์เธอร่ำ�ลือถึงฮอลลีวูด เธอได้รับเชิญไปร้องเพลง
ลูเธอร์ คิง ว่าเธออยากทำ�งานเป็นนักร้องมากกว่า เมื่อเขาได้ยิน
ที่ Little Troc ชื่อสั้นๆ ของไนต์คลับ คาเฟทรอกกาเดโร บนถนน สาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์ คิง เธอเดินทางไปร่วมเดินประท้วงและ
คำ�ตอบของเธอเพียงบอกกับเธอสั้นๆ ว่าถ้าอย่างนั้นผมเสียใจ
ซันเซตในฮอลลีวูด ที่นั่นพวกผู้บริหารโรงถ่ายมักแวะเวียนไป คืน ร้องเพลงประท้วงตามเมืองทางใต้ ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์
นิเชล นิคโคลส์ กลับไปคิดอยู่หลายวัน สุดท้ายก็โทร.ไปบอกตกลง
หนึ่งโรเจอร์ อีเดน ที่ปรึกษาด้านดนตรี โรงถ่าย MGM แวะไปดู
เธอเขียนบันทึกไว้ ในหนังสือชื่อ “LENA” ตีพิมพ์ออกในปี 1965
ที่จะแสดง ส่วนชื่อและนามสกุลมาจากภาษาสวาลี นายโยตา เป็น
ชอบใจสไตล์และการแสดงของเธอ ชวนเธอให้มาอยู่ในสังกัดและ กลายเป็นหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่ง ปี 1971 มรสุมผ่านเข้ามาใน
แสดงภาพยนตร์เพลง เริ่มจากเรื่อง Panama Hattie (1942) เธอ ชีวิตเธอ สามี และลูกชายเสียชีวิต เธอตกอยู่ในความเศร้าหลาย ชื่อเรียกคนธรรมดา นามสกุลอูฮูรา แปลว่าอิสรภาพ เธอเรียนรู้คำ�
ศัพท์นี้จากหนังสือเล่มหนึ่ง เธอเล่าให้ยีน รอดเดนเบอร์รี ฟัง ซึ่ง
ร้องเพลง Just one of those things ในเรื่อง จากนั้นตามด้วย
ปี จนกระทั่งปี 1974 เธอกับโทนี เบนเนตต์ เปิดแสดงบนเวที
เขาก็ตกลงตั้งชื่อตัวละครนี้ในเรื่อง
ภาพยนตร์อีก 4 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นดาราประกอบ มีฉากร้องเพลง บรอดเวย์ชื่อรายการ Tony & Lena Sing อีกทั้งปรากฏตัวแสดง
หลังจากทีวีซีรีส์สิ้นสุดลง ยังมีการสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง
ในเรื่อง มาถึงปี 1943 ลีนา ฮอร์น ได้บทดาราเอกในเรื่อง Cabin ในภาพยนตร์เรื่อง The Wiz ปี 1981 เธอกลับมาแสดงบนเวที
ยาวอีกหลายตอน ซึ่งนิเชล นิคโคลส์ ก็แสดงอยู่ด้วย นอกจาก
in the sky ดาราประกอบคนอื่นเป็นดาราผิวดำ�ทั้งหมด หนังประ บรอดเวย์กับโชว์ชีวประวัติของเธอชื่อ Lena Horne: The Lady
สบความสำ�เร็จ ทำ�ให้ ในปลายปี 1943 โรงถ่ายฟ็อกซ์มาขอยืมตัว and her Music และในปี 1984 ที่เธอได้รับรางวัลเกียรติยศความ นั้นเธอยังเป็นแขกรับเชิญหนังทีวีซีรีส์อีกหลายเรื่อง อาทิ ซีรีส์
TARZAN กับรอน อีไล ยามว่างเธอทำ�งานให้กับองค์การอวกาศ
ลีนา ฮอร์น ไปแสดงเรื่อง Stormy Weather เพลงไตเติลชื่อเดียว สำ�เร็จแห่งชีวิต จัดขึ้นที่เคนเนดีเซ็นเตอร์ ระยะหลังลีนา ฮอร์น
NASA เฟ้นหานักอวกาศหญิงและนักอวกาศผิวดำ� รวมทั้ง
กับเรื่องที่เธอขับร้องกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ของเธอตลอดไป
ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เธอเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายที่ โรง
ขณะที่เธอทำ�งานอยู่กับโรงถ่าย MGM เธอพบรักกับเลนนี
พยาบาลแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2010 ขณะ กิจกรรมอื่นปลูกฝังให้เยาวชนมาสนใจด้านอวกาศ
หลังจากแยกทางกับสามีคนแรกในปี 1951 เธอแต่งงาน
เฮย์ตัน ผู้ควบคุมดนตรีประจำ�โรงถ่าย เฮย์ตันเป็นคนขาว ทั้งสอง มีอายุ 92 ปี
ครั้งที่ 2 กับ Duke Mondy ในปี 1968 แยกทางกันในปี 1972
ต้องแอบไปจดทะเบียนสมรสที่ปารีส ย้อนกลับไปในปลายปี 1941
นิเชล นิคโคลส์ ดาราผิวดำ�เป็นที่รู้จักในบท เรืออากาศโท
บั้นปลายชีวิตเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองซิลเวอร์ซิตี รัฐนิวเม็กซิโก จน
เมื่อฐานทัพเรืออเมริกันที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ถูกญี่ปุ่นบอมบ์ ทำ�ให้
นายโยตา อูฮูรา (Nyota Uhura) แห่งยานอวกาศเอนเตอร์ ไพรส์
กระทั่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
อเมริกาเข้าสู่ภาวะสงครามเต็มตัวกับญี่ปุ่นและเยอรมนี สมรภูมิ
ในหนังทีวีซีรีส์ Star Trek (ตะลุยจักรวาล)(1966-1969) โดยมี
ยุโรปเต็มไปด้วยเหล่าทหารหาญอเมริกัน ยามว่างจากงานแสดง
กัปตันเจมส์ เคิร์ก แสดงโดยวิลเลียม แชตเนอร์ ผู้บังคับการยาน 2022 ขณะมีอายุ 89 ปี เธอเขียนหนังสือบันทึกความทรงจำ�ไว้
เล่มหนึ่งชื่อ Beyond Uhura.
ลีนา ฮอร์น มักเดินทางไปกล่อมขวัญเหล่าทหารหาญ เธอเป็นทั้ง อวกาศยูเอสเอสเอนเตอร์ ไพรส์ บ้านเราฉายทางช่อง 4 บางขุน
ขวัญใจเหล่าจีไอทั้งผิวขาวและผิวดำ�
พรหม เธอจัดเป็นดาราหญิงผิวดำ�คนแรกๆ ที่ ได้บทนำ�ในหนังทีวี
ต้นทศวรรษ 1950s ยุคที่วุฒิสมาชิกแมคคาร์ธีขึ้นบัญชีดำ�
ซีรีส์ นิเชล นิคโคลส์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 1932 ที่เมือง
ดำ�รัส โรจนพิเชฐ
ศิลปินที่มีใจฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ ลีนา ฮอร์น โดนด้วย เพราะเธอมี ร็อบบินส์ รัฐอิลลินอย เมืองชนบทใกล้กับชิคาโก พ่อเป็นนักการ
Email : dumrasfilm@Yahoo.com

Under the Banner of Heaven
Under
the Banner of
Heaven ที่แปล
ไทยสวยๆ ว่า ใต้
จากจอ
ร่มธงแห่งสวรรค์
ลิมิเต็ดซีรีส์ของ
ช่อง FX งานทิ้ง
ทวนก่อนพักงานยาวของพี่แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ อิงมาจากคดี
ดัง ฆ่าโหด ฆ่าปาดคอแม่ลูก ลาฟเฟอร์ตี เบรนดา และเอริกา
ลูกสาววัยขวบครึ่ง ในรัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1984
บทซีรีส์ของดัสติน เลนซ์ แบล็ก จาก Milk ดัดแปลง
จากหนังสือสารคดีปี 2003 Under the Banner of
Heaven: A Story of Violent Faith ของจอห์น ครา
เคาเออร์ มาแบบซีรีส์อาชญากรรม ติดตามการ
ทำ�งาน ตำ�รวจยูทาห์ เจบ ไพร์ และบิล ทาบา
ที่ดูแลคดี เริ่มจากการแนะนำ�ตัวหัวหน้าทีม
เจบ ตำ�รวจผู้นับถือนิกาย ที่ถูกเรียกตัวไปทำ�คดี
ฆาตกรรม ไม่เพียงพบศพแม่ลูก เบรนดา และเอ
ริกา ลูกสาววัยขวบครึ่งที่ถูกสังหารด้วยการปาดคอ
แต่ยังพบคู่หูคนใหม่ บิล ทาบา ตำ�รวจอินเดียนแดงเผ่า
พิอุต จากนั้นก็เข้าสู่ โหมดสืบสวนหาฆาตกร รอนและแดน
พี่ชายอัลเลน สามีเบรนดา
คู่ขนานไปกับการสืบสวน การไล่ลา่ สองพี่น้องลาฟเฟอร์
ตี คือการสำ�รวจชีวิตของแบรนดา มอรมอนสาวหัวใหม่จาก
ไอดาโฮ ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ สะใภ้เล็กในครอบครัวลาฟ

เฟอร์ตี มอรมอนสายอนุรักษ์
เพื่อหาสาเหตุ เผยที่มาที่ ไปของ
แรงจูงใจในการสังหารเธอ ที่พี่
ชายใหญ่ รอน บอกว่าเป็นคำ�
สัง่ ตรงจากพระเจ้าสูเ่ ขาผูเ้ ป็น
ศาสดาพยากรณ์เผยพระวจนะ
ให้กำ�จัดสองแม่ลูกที่เป็นอุป
สรรคต่องานของพระองค์ แต่
เมื่อปะติดปะต่อคำ�ให้การของ
อัลเลน สามีที่เปลี่ยนจากผู้ต้อง
สงสัยมาเป็นพยาน ญาติ พี่น้อง เพื่อนสมาชิกโบสถ์
ไปจนถึงคำ�ให้การของแดนและรอน เผยเบื้อง
หลังเบื้องลึกว่าเป็นผลมาจากความขัดแย้งของ
เบรนดา ตัวแทนของมอรมอนหัวใหม่ กับ
รอนและแดนตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์ ในเรื่อง
ฐานะศาสนาพยากรณ์ที่สื่อสารโดยตรงกับ
พระเจ้าของรอน การสืบทอดส่งต่ออำ�นาจ
ในครอบครัวลาฟเฟอร์ตี และที่สำ�คัญไม่เห็น
ด้วยกับการย้อนกลับไปสู่การมีภรรยาหลายคน
ที่เรียกว่าการแต่งงานแบบพหูพจน์ของมอรมอนใน
ศตวรรษที่ 19 (ยกเลิกและคริสตจักรถือว่าผิดกฎหมาย
ในปี 1904) ของรอน โดยสนับสนุนให้ ไดอานาภรรยาของเขาฟ้อง
หย่า หอบลูกหนีไปฟลอริดาหลังจากเขาขอมีภรรยาคนที่สอง
ที่น่าสนใจไม่ใช่การสืบสวน แกะรอย หาตัวสองมือสังหาร
ที่มาในแบบเนิบนาบ ค่อยๆ เผยค่อยๆ ให้ข้อมูล ซึ่งการเผยการให้

ข้อมูลในแต่ละตอน กลาย
เป็นการนำ�เราไปรู้จักชีวิต
มอรมอน ผ่านชีวิตของ
สมาชิกครอบครัวลาฟ
เฟอร์ตี มาในรูปของเรื่อง
เล่าผ่านคำ�ให้การของ
พยาน ความเพี้ยน ความ
สุดโต่ง เรื่องความเชื่อ
ความศรัทธา วิถีการเลี้ยง
ดูในแบบชายเป็นใหญ่ กด
ผู้หญิงให้เป็นช้างเท้าหลัง
การสืบทอดส่งต่ออำ�นาจ
ตำ�แหน่งผู้นำ�ครอบครัว
เกมอำ�นาจระหว่างพ่อกับรอน ลูกชาย แรงในระดับการชิง
บัลลังก์ และเป็นแรงกดดันสำ�คัญที่ทำ�ให้รอนเสียศูนย์ เข้าสู่
โหมดเพี้ยน และที่ทำ�ให้ความเพี้ยนของครอบครัวลาฟเฟอร์ตี
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ชัดขึ้นคือ ชีวิตครอบครัวมอรมอนฝ่ายดีของนักสืบไพร์ ที่ให้เกียรติ
ดูแลผู้หญิงในครอบครัว แม่-ภรรยา-ลูกสาว เป็นอย่างดี
เพราะคดีฆาตกรรมโหดเกี่ยวข้องกับความเชื่อหลักของ
มอรมอน การสื่อสารโดยตรงกับพระเจ้า คำ�สั่งประหารที่รอนบอก
ว่าสั่งตรงจากพระเจ้า การย้อนกลับไปสู่การมีภรรยาหลายคนของ
รอนและแดน เพื่อให้ผู้ชมที่เป็นคนนอกเข้าใจเรื่องราวแทรกเข้ามา
เป็นระยะๆ คือตำ�นาน ประวัติความเป็นมาเป็นไปของลัทธิมอรมอน
ที่มาในละครจำ�ลองเรื่องในประวัติศาสตร์ ชีวิตผู้ก่อตั้ง หรือศาสดา
โจเซฟ สมิธ ถูกขับไล่จากนิวยอร์ก ย้ายหลายรัฐ จนมาจบชีวิตที่
อิลลินอย ตามมาด้วยการลงหลักปักฐานในยูทาห์ โดยผู้สืบทอด บริ
แกม ยัง และช่วงเวลาความรุนแรง ช่วงแห่งประวัติศาสตร์เลือด
ของมอรมอน การสังหารหมู่นักเดินทาง ณ ภูเขา มี โดวส์ ที่มอร
มอนโทษว่าเป็นฝีมืออินเดียนแดงเผ่าพิอุต และเผยความจริงที่วา่

พวกพิอุตเป็นแพะรับบาป คือ เจ้าหน้าที่ทาบาสายตรงเผ่าพิอุต
ไม่มีฉากต่อสู้ การไล่ล่าที่เข้มข้น ความเข้มของเรื่องอยู่ที่
เนื้อหา ในแบบดรามาครอบครัว ที่เหล่านักแสดงรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี โดดเด่นและทำ�ให้ดีที่สุดคือ แอน
ดรูว์ การ์ฟิลด์ ในบทเจ้าหน้าที่ ไพร์ ดีในระดับได้รับเสนอชื่อชิง
เอมมีสาขานำ�ชายในสายมินิซีรีส์ รับส่งได้ดีกับคู่หู บิล ทาบา ที่
รับบทโดย กิล เบอร์มิงแฮม เดซี เอ็ดการ์ โจนส์ ลงตัวดีกับ
แบรนดา มอรมอนสาวหัวก้าวหน้า แซม เวิร์ธธิงตัน-รอน, ไว
แอตต์ รัสเซลล์-ดอน น่าชังภาวะหลง ทั้งหลงผิด หลงอำ�นาจ
คดีสังหารแม่ลูกใน Under the Banner of Heaven ที่
ทำ�ให้เราตระหนักว่า การตีความ หรือพูดง่ายๆ บิดเบือนคำ�สอน
ทางศาสนา นั้นอันตรายยิ่งนัก.

รัชชพร เหล่าวานิช
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น้ำ�ใหญ่กำ�ลังจะมา

ตัวอย่าง
2.ของจริงที่กำ�ลังจะเริ่มคือ
2.1 มีเหตุปจั จัยให้ฝนเท-เริม่ 9 สิงหาคม และ ทยอยตกไป
อาละวาดอยู่คือภัยจากโควิดเรื่อยถึงประมาณ 17 สิงหาคม 2565 โดยเกณฑ์นแ้ี ม้จะมีเดือด
19 แถมด้วยรัสเซียรบยูเครน
ร้อนน้�ำ ท่วมบ้าง แต่จะได้น�ำ้ เติมเขื่อนทางภาคเหนือมากขึน้
และจีนก็กำ�ลังจะซัดกับอเมริกา
2.2 มีเหตุปัจจัยให้ฟ้ารั่ว-รอบแรกของปี-ประมาณระ
ด้านเศรษฐกิจอีก
หว่าง 5-10 กันยายน 2565 คาดหมายว่า เป้าหมายคืออีสาน
ถ้าเป็นคนผู้เขียนจะ
เป็นหลัก
สะกิดและบอกว่าดวงกำ�ลังตก
2.3 มีเหตุปัจจัยให้ฟ้ารั่วหนัก-ระหว่าง 12 ตุลาคม-17
ฟองสนาน จามรจันทร
ที่สุดในรอบสามสิบปี
ตุลาคม 2565 คาดหมายว่า เริ่มลงมาภาคกลาง
เกณฑ์ทางโหรที่เป็นลาง
2.4 มีเหตุปัจจัยให้ฟ้ารั่ว-อีกรอบ ประมาณ 24 ตุลาคมบอกเหตุ คือ
มีนาคม 2566 ภัยจากพระเสาร์ดังที่กล่าวมาทั้งสองข้อจะแรงผิด สิ้นเดือน
1.ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ปกติเพิ่มเป็นสองเท่า เพราะพระเสาร์เดินในราศีมังกรได้มาตร
2.5 มีเหตุปัจจัยให้ฟ้ารั่วหนัก ประมาณ 17 พฤศจิกายน
มาแล้ว พระเสาร์จร (7) ตัว
ฐานเกษตราธิบดีเข้มแข็งแต่เป็นกาลิกิณีจร-เรื่องร้ายจึงแรงผิด 2565 นำ�ไปสู่ลางน้ำ�ท่วมใหญ่-ดินถล่ม
โทษ-ทุกข์-เทพเจ้าแห่งความ ปกติ
โดยน้�ำ ท่วมใหญ่จะเห็นชัดเจนในวงกว้างของเมืองเริ่ม
ระทม เริ่มเข้าไปเดินในราศี
ตั้งแต่ประมาณ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
4.ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 มาแล้ว พฤหัสบดีจร (5)
มังกรภพที่สิบของดวงเมืองเล็ง หัวหน้าเทวดาประจำ�เมืองเดินเข้ามุมอับที่ราศีมีนคุ้มครองเมือง
2.6 ครั้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ถึงคิว
ใส่พระจันทร์ดวงเดิม (๒) ที่
น้ำ�ท่วมภาคใต้
ได้น้อย และจะเป็นไปถึงประมาณ 19 เมษายน 2566
เป็นตัวแทนประชาชน ผลคือ
2.7 เมืองมีจังหวะที่อาจจะเกิดความคับขันทางน้ำ�เริ่ม
ด้วยหลักโหรทัง้ สีข่ อ้ ดังกล่าวข้างต้น ประชาชนจึงเจอเกณฑ์
พลเมืองพากันเจ็บไข้ ได้ป่วย มี ด้านร้ายของเมืองครบสูตรทัง้ ดิน-น้�ำ -ลม-ไฟ-โรคระบาด ฯลฯ
ประมาณ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป-สิ้นปี-ข้ามปี
หนี้เสียเงินทองเศร้าโศกสูญ
หวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
สำ�หรับเรื่อง น้�ำ นั้นไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
เสียเครียดตามโฉลก…เสาร์เล็ง อย่างยิ่งระยะจากนี้ ไป
จะเตรียมตัวให้พร้อม เพราะมุมดาวใกล้เคียงกันนี้เคยเกิดน้ำ�
พระเคราะห์จันทร์ นระนั้นบ่
ท่วมใหญ่หลังตั้งเมืองรัตนโกสินทร์ ได้สามปี คือปี 2328 คราว
ก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้เคยทำ�นายเตือนไว้ ในแม่หมอสมัคร
มิสบาย ทรัพย์สินจะสูญหาย เล่นภาคพิเศษในไทยโพสต์ ถึงดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์
นั้นมีการบันทึกไว้วา่ ที่สนามหลวงน้ำ�สูงกว่าสี่เมตร (ยังไม่มีเขื่อน
ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์
อุปสรรคจะมีมา ข้าคนและลูกเมีย ก็จะเสียและโศกา ขอคุณ
ภูมิพลและสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำ�)
ปี 2565 ส่วนหนึ่งว่า มีแนวโน้มน้ำ�จะท่วมใหญ่วงกว้างกว่าปี
พระมฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภ
พระรักษา ชนมชีพจะยืนนาน…
อีกทั้งเกณฑ์ โหรใกล้เคียงกันนี้ คุณธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้
2564 ที่ท่วมใหญ่เป็นจุดๆ เช่นลุ่มน้ำ�ชี
พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศีเมษ
2.พระเสาร์จร (7) ยังทำ�มุมถึงพระศุกร์ดวงเดิม (๖) คู่
ว่าฯ กทม. เคยลาออกจากตำ�แหน่งเพราะน้�ำ ท่วมมาแล้ว ด้วย
มาถึงวันนี้ก็ยังย้ำ�อยู่เหมือนเดิมว่าปีนี้น้ำ�จะท่วมหนัก
พระพฤหัสบดีจร (5) เดินอยู่ในราศีมีน
ศัตรูใหญ่ผลตามโฉลกคือ ..เสาร์ถึงพระเคราะห์ศุกร์ ปะทะ
และท่วมวงกว้างกว่าปีที่แล้วให้สู้กันโดยมีลีลาการมาของฝนคือ ไปทัวร์รัสเซียบอกว่าสบายดี ขณะชาวบ้านที่กรุงเทพฯ เดือด
พระเสาร์กาลกิณีจร (7) เดินอยู่ในราศีมังกร ทำ�มุมถึงพระ ทุกข์พยาธิเยือน โรคร้ายและหลายเดือนก็จะกลับจะกลายเป็น
1.พอเข้าฤดูฝนเป็นต้นมา ฝนก็ตกวงกว้างและน้ำ�มากพอ ร้อนหนัก
ศุกร์ดวงเดิม ๖ ที่สถิตราศีมีนและเล็งใส่พระจันทร์ดวงเดิม (๒) (ฝีดาษลิงกลับมาอีก?) โจรร้ายเขม้นมอง (คนชั่วจ้องโกงชาว
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเป็นเพียงโหรสมัครเล่น เชื่อนักก็ไม่
ประมาณ
ที่สถิตราศีกรกฎ
บ้านแบบคอลเซ็นเตอร์? เป็นต้น) อิริปองจะทำ�เข็ญ อายุบ่ยืน
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายละเอียดมี โอกาสผิดพลาดมากทั้ง
เมื่อดูตัวเลขถึง 5 สิงหาคม 2565 สถิติน้ำ�ในเขื่อนหลัก
ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษนั้น
เย็น มฤตภัยจะเร่งเกรง..
วันเดือนปีและทิศ แค่จำ�ไว้วา่ น้�ำ ใหญ่กำ�ลังจะมา ก็นา่ จะพอ
ของประเทศมีเพียงเก้าอ่างเก็บน้ำ�เท่านั้นที่น้ำ�น้อยกว่าปีที่แล้ว
ด้านร้าย (ด้านดีก็มี) เริ่มตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2563 มาแล้ว
เกณฑ์นี้ผลอีกอย่างที่ตามมา การทำ�มาหากินฝืดเคือง
และการฟังและใส่ ใจคำ�เตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็น
แต่แม้จะน้อยก็ยังตีตื้นใกล้เคียงไม่หา่ งกับปีที่แล้วมากนัก
ที่ ประชาชนเริ่มเข้าเคราะห์เดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ-ภัย
เพราะพระศุกร์เป็นตัวแทนการทำ�มาหาได้ของเมือง-เจออิทธิพล
ดีที่สุด เพราะที่นั่นคือองค์กรมืออาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆ
เขื่อนหลักภาคเหนือทั้งหมดทั้งแปดเขื่อนน้ำ�มากกว่าปีที่
พิบัติ-สูญเสียใหญ่ ถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกชาวบ้านเจอสภาวะ
เสาร์จอมทุกข์เข้าอย่างจัง
สำ�คัญคือการบริหารจัดการน้ำ�น่าจะมีประสิทธิภาพ และไม่ร้าย
แล้วทุกอ่างรวมทั้งภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยบำ�รุงแดน
ข้าวยากหมากแพง ที่ร้ายโดดเด่นหนักหนาที่สุดและยัง
3.ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นมา-1
แต่สถานการณ์ฝนตกที่ผ่านมานั้น ทางโหรเป็นเพียงหนัง แรงเท่าปี 2554.
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‘ไก่อบปี๊บ ลุงพิน’ นครชัยศรี
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เนื้อนุ่มอร่อยหอมกลิ่นฟางข้าว
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มนูอร่อยห้ามพลาดในวันอาทิตย์
นี้ ขอแนะนำ� “ไก่อบฟาง ลุง
พิน” สุดยอดไก่ที่อร่อยที่สุด
ของนครชัยศรี ร้านนี้อยู่ในตำ�บลงิ้ว
ราย ใกล้กับเจษฎา เทคนิค มิวเซียม
พิพิธภัณฑ์รถโบราณ นครปฐม
เจ้าของร้านคือ ลุงพิน จีน
สืบสาย อายุ 72 ปี เปิดขายไก่อบ
ฟางมานานกว่า 28 ปี โดยมีป้าริน
ภรรยาเป็นคนช่วยขายหน้าร้าน ซึ่งลุง
พินยึดถือการอบไก่ด้วยกรรมวิธีแบบ
โบราณจนมีผู้คนเดินทางแวะเวียนกัน
ไปอุดหนุนอย่างเป็นประจำ� บางคน
ถึงขนาดเดินเข้าไปด้านในเพื่อไปดูลุง
พินอบไก่ให้เห็นเป็นขวัญตา
เชื่อว่าในชีวิตเราต้องกินไก่มา
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะไก่ทอด
ไก่ต้ม ไก่ย่าง แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะ
มี โอกาสได้กินไก่อบอยู่ในถังปี๊บแล้ว

เอกโอชา
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ใช้ฟางข้าวแห้งเป็นเชื้อเพลิง ด้วยความ
ตื่นเต้นปนอยากเห็นกรรมวิธีขั้นตอนการ
ทำ� จึงขออนุญาตลุงพินเข้าไปดูขั้นตอน
การอบฟาง ลุงพินจะเคร่งครัดตั้งแต่การ
คัดเลือกไก่เนื้อตัวใหญ่น้ำ�หนัก 1.8-2

กิโลกรัม สดใหม่วนั ต่อวัน เมื่อได้ไก่มาก็น�ำ
มาล้างจนสะอาดและหมักด้วยเครื่องเทศ
เฉพาะของทางร้าน หมักข้ามคืนแล้วอบ
ขายตัง้ แต่ 8 โมงเช้า จนถึงบ่าย 2-3 โมง
ไก่ที่หมักไว้เริ่มมาวางเรียงรายที่เตา

อบ ซึ่งมีจำ�นวนช่องใส่ปี๊บจำ�นวน 10 ปี๊บ
เท่ากับอบไก่ได้ครั้งละ 10 ตัว ใช้เวลา
ประมาณ 50 นาที เริ่มวิธีการอบในครั้ง
แรกเพื่อให้ ไก่มีความสุกก่อน เมื่อไฟมอด
ก็เริ่มการอบครั้งที่สอง โดยครั้งที่สองจะ
อบเพื่อให้ ไก่อบสุก
เต็มที่แต่ยังคงความ
ฉ่ำ�ของเนื้อไก่ไว้
และครั้งสุดท้ายจะ
อบเพียงเวลาสั้นๆ
เพื่อให้หนังของไก่
กรอบถึงใจแล้วจึง
นำ�ไปตากก่อนวาง
ขาย
ไก่อบฟาง 1
ตัว ราคา 200 บาท
เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ�หอม
กลิ่นฟางข้าวและ
กลิ่นเครื่องเทศ มา
พร้อมกับน้ำ�จิ้มแจ่ว
สูตรเด็ด และน้ำ�จิ้ม
ซีฟู้ดรสแซ่บ ยิ่งจิ้ม
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ก็ยิ่งกินไม่หยุด หรือถ้าใครชอบแบบผสม
กันก็ยิ่งอร่อย
ขอแนะนำ�เพิ่มเติมสำ�หรับคนที่
อยากกินแต่กลัวไปเสียเที่ยว ให้ โทร.
จองล่วงหน้าเพราะลูกค้าเยอะมาก โดย
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าไปหน้าร้านเลย
อาจจะเสียเวลาเปล่า เพราะของหมดทำ�

ไม่ทัน ใครอยากกินสามารถโทร.จอง
กันได้ที่เบอร์ 08-6174-6433 หรือถ้า
ใครอยากไปเห็นกรรมวิธีการทำ�ที่หาดู
ได้ยากก็สามารถไปอุดหนุนคุณลุงพิน
ได้ที่อำ�เภอนครชัยศรี จ.นครปฐม อาจ
จะไกลนิดหน่อย แต่ถา้ ได้ ไปลองจะรู้
เลยว่าคุ้มค่าแก่การไปจริงๆ.
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0

12 ในประเทศ

ประเมิน ‘กกต.’ รั้งท้าย
สมรสซ้อนจะมีสิทธิได้รับมรดก
ของคู่สมรสหรือไม่

ก่

อนอื่นต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่า คำ�ว่าสมรส
ซ้อน หมายความว่า กรณีที่ชายหรือหญิงได้
ทำ�การสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้ว
และไปจดทะเบียนสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง
กฎหมายเขาถือว่าเป็นการสมรสซ้อน
เรื่องก็มีอยู่ว่า นายนักรัก ได้จดทะเบียนสมรสอยู่
กับ นางปลิวลม ต่อมา นายนักรัก ได้เกิดชอบพอกับ
นางนักร้อง ด้วยความเจ้าชู้ก็บอกกับ นางนักร้อง ว่า
พี่ยังโสด นางนักร้องเชื่อโดยสุจริต เมื่อความรักแตก
ดังโพละก็ไปจดทะเบียนสมรสกัน สมกับเป็นนักรักผู้
ยิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆ ในกรณีการสมรสระหว่าง นาย
นักรัก กับ นางนักร้อง กฎหมายถือว่าเป็นการสมรส
ซ้อน มีผลให้การสมรสระหว่างนายนักรัก กับนางนัก
ร้อง เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนสมรสครั้งที่
สอง ซึ่งหาก นางปลิวลม ทราบภายหลัง ต่อมา นาง
ปลิวลม ได้กล่าวอ้างหรือจะเลือกร้องศาลให้การสมรส
ระหว่างนายนักรัก กับ นางนักร้อง เป็นโมฆะก็ได้ ก็
ถือว่าการสมรสครั้งที่สองเป็นโมฆะ ถือว่าเสียเปล่า
มาตั้งแต่เริ่มแรก ยังไม่จบนะซิครับ อยู่ต่อมา นายนัก
รัก ถึงแก่ความตายจากภรรยาอันเป็นที่รักทั้งสองคน
ปัญหาก็ตามมาแน่นอนละครับ ปัญหาแรกห่วงภรรยา
คนที่สองก่อนว่าจะได้สิทธิในการรับมรดกของนายนัก
รักไหม เพราะตนเองก็เป็นภรรยาโดยมีสมรสเช่นกัน
แต่กรณีที่กฎหมายเขาบอกว่าการสมรสของนายนักรัก
กับ นางนักร้องนั้น เป็นโมฆะเพราะว่าเป็นการสมรส
ซ้อน เมื่อเป็นสมรสซ้อนก็ไม่ท�ำ ให้คู่สมรสเกิดสิทธิได้
รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ก็คือว่าทำ�ให้ นาง
นักร้องไม่มีสิทธิได้รับมรดกของนายนักรัก น่าเห็นใจ
นางนักร้องนะครับ ไม่เหลืออะไรเลย แต่ถ้าหากนาย
นักรักทำ�พินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้นางนักร้อง ก็เป็น
ผู้มีสิทธิรับทรัพย์ตามพินัยกรรมเพียงคนเดียวไปเต็มๆ
เลยครับ
แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่า นายนักรักยังไม่
ตาย แต่นางปลิวลมกล่าวอ้างว่าการสมรสครั้งที่สอง
ของนายนักรัก กับนางนักร้อง เป็นสมรสซ้อน นาง
นักร้องจะมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้าง เรียกได้ซิครับ
กฎหมายเขาก็ให้สิทธินางนักร้อง เพราะถือว่านาง
นักร้องได้สมรสโดยสุจริตเพราะไม่รู้ว่านายนักรักมีคู่
สมรสอยู่ก่อนแล้ว เพราะความเจ้าชู้ของนายนักรัก
บอกว่าพี่ยังโสด นางนักร้องก็สามารถ มีสิทธิเรียกค่า
เลี้ยงชีพจากนายนักรักได้ ถ้าหากสมรสซ้อนนั้นทำ�ให้
นางนักร้องต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้ นางนัก
ร้องสามารถมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพได้
กฎหมายเขาก็ยังให้ความคุ้มครองและเห็นใจคนที่มา
ทีหลังนะครับ.

เมื่อสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พูดถึงผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำ�ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วย
งานภาครัฐนำ�ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้มีการ
บริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมี
ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับการประเมินมีดังนี้ หน่วยงานของศาล,
หน่วยงานขององค์กรอัยการ, หน่วยงานขององค์กรอิสระ, หน่วย
งานในสังกัดรัฐสภา, ส่วนราชการระดับกรม, รัฐวิสาหกิจ, องค์การ
มหาชน, หน่วยงานอื่นของรัฐ, กองทุน, สถาบันอุดมศึกษา, จังหวัด,
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาล
ตำ�บล, องค์การบริหารส่วนตำ�บล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ 2565 กับเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยแผนแม่บทได้
กำ�หนดค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ร้อยละของหน่วยงานทีผ่ า่ นการประเมิน
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ตัวชีว้ ดั ในด้านปรับปรุงการทำ�งาน กกต. 25.38 คะแนน สํานักงานผู้
ตรวจการแผ่นดินได้ 74.18 คะแนน และ ป.ป.ช. 81.22 คะแนน
จากผลการประเมินของ กกต.นับว่าน่าใจหายพอสมควรโดย
เฉพาะผลการประเมินด้านการสื่อสารซึ่งในการทำ�งานของ กกต.
ชุดที่5 นำ�โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธาน กกต.เรียกได้ว่า
ห่างหายจากหน้าสื่อไปพอสมควรความหมายคือการให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อมวลชนมีน้อยโดยเฉพาะการทำ�งานในยุคที่การเมืองมี
ความรุนแรงและละเอียดอ่อนการสื่อสารกับประชาชนด้วยตัวเอง
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญต่างจาก กกต.ชุดที่แล้ว
ย้อนกลับไปที่ กกต.ชุดก่อนแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป
เช่นมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือหน้าที่ด้านการเลือกตั้งต่างคน
ต่างสามารถให้สัมภาษณ์ ได้อย่างอิสระ แต่ด้วยความอิสระนี้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหากับความมั่นคงของชาติ กกต.ชุดที่ 4 จึงถูกเซตซี โร
โดย คสช.และคัดเลือก กกต.ชุดที่5 โดยทำ�หน้าที่เป็นบอร์ดเวลา
จะดำ�เนินการงานเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ต้องผ่าน
บอร์ด กกต.ทั้ง7 คนบวกกับเคยมีบทเรียนการให้สัมภาษณ์ช่วง
เลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562 ที่มีดรามามากมายกกต.จึงเลือกอยู่ใน
เซฟโซน เน้นให้ข่าวผ่านเอกสารข่าวเป็นหลักซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อการสื่อสารกับประชาชนเพราะมีข่าวกว่าครึ่งไม่ได้อยู่ในกระแส
ต่างจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ที่เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของ
ประชาชนสามารถถามได้และมีความชัดเจนมากกว่า จึงอาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำ ให้ กกต.ได้ผลประเมินรั้งท้าย
ด้าน กกต.หลังจากรับทราบก็เตรียมปรับมาตรฐานองค์กร
ใหม่ซึ่งต้องปรับภาพลักษณ์กันยกใหญ่สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชนเพราะการเลือกตั้งกำ�ลังจะมาถึงในปีหน้า.
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นพ.ระวี มาศฉมาดล

บุคคลทั้ง 11 คนได้ผ่านพ้นไปนั้น งานใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภา
คือ การเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายลูกต่อเนื่อง หลังจากเว้น
วรรคไปแต่ก็ได้มีการพักการประชุมเรื่อง “ร่างกฎหมายลูก” ออกไป
อีก เพราะต้องปรับแก้ ในชั้น กมธ.ในมาตราที่เกี่ยวข้องบางมาตรา
ซึ่ง “หมอระวี” ก็ได้ยืนยันว่าไม่สามารถกลับไปแก้มาตรา 23 ที่ลง
มติสูตรหาร 500 ได้ แต่อย่าลืมว่าการพิจารณาร่างกฎหมายลูกนั้น
มีกรอบเวลาภายใน 180 วัน หลังประธานรัฐสภาบรรจุวาระเมื่อวัน
ที่ 17 ก.พ. นั่นก็คือวันที่ 15 ส.ค.ที่จะถึงนี้
แต่เมื่อมาถึงวันที่ 3 ส.ค.ทีผ่ า่ นมา ในทีป่ ระชุมร่วมรัฐสภากลับ
มีสญ
ั ญาณแปลกในทีป่ ระชุม เพราะมองไปตรงทีน่ ง่ั ของบางพรรรค
การเมืองดูเหมือนโล่งๆ แบบผิดปกติ จนเป็นทีก่ ระจ่างแจ้ง เมื่อ
“หมอชลน่าน” ออกมายอมรับว่า ทีป่ ระชุมรัฐสภาล่มนัน้ มีนยั ทางการ
เมือง ซึง่ การทำ�หน้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาในการออกกฎหมาย ต้อง
พิจารณาตัวกฎหมายเป็นหลัก แต่ถา้ เห็นว่ากฎหมายทีก่ �ำ ลังพิจารณา
อยูม่ ปี ญ
ั หา ไม่สามารถออกมาเป็นกฎหมายได้ จึงใช้กลไกมาตรา 132
ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นทางออกทางหนึง่ และเป็นกลไกระงับยับยัง้
กฎหมายทีเ่ ห็นว่าไม่เห็นชอบ ซึง่ เขาก็เปิดช่องไว้ และกฎหมายลูก
กำ�หนดระยะเวลาว่าจะต้องพิจารณาภายใน 180 วัน ถ้าพิจารณาไม่
หลังจากที่ ร่างกฎหมายลูก หรือร่างพระราชบัญญัติ
แล้วเสร็จให้น�ำ กฎหมายทีเ่ สนอในวาระแรกมาบังคับใช้ได้เลย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา
ซึง่ การที่ “หมอชลน่าน” ออกมายอมรับแบบนี้ ชีช้ ดั ว่าเป็นเกม
23 ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีมติเสียงข้างมากเห็น
ทางการเมืองทีต่ อ้ งการยือ้ เวลาให้กลับไปใช้สตู รหาร 100 แต่กม็ ขี า่ ว
ด้วยกับ กรรมาธิการเสียงข้างน้อย โดยใช้วิธีค�ำ นวณ ส.ส.บัญชี
ลือออกมาหนาหูเช่นกันว่า กรณีปญ
ั หาองค์ประชุมร่วมรัฐสภาไม่ครบ
รายชื่อด้วยการหาร 500 ทำ�ให้ “พรรคเล็ก” บางพรรคต่างดีใจ
มาจากพรรคใหญ่ตอ้ งการยือ้ พิจารณาร่างกฎหมายลูกให้เกิน 180 วัน
เพราะยืนยันทางนี้มาตลอด
โดย นิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล ก็ได้ออกมาแก้เกีย้ วว่า
ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ มีการปูดปฏิบัติการ ลุงจากป่า
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. มีการประชุม กมธ.งบประมาณประจำ�ปี 2566 ด้วย
ส่งผลให้พรรคเล็กบางพรรคต้องออกมาแถลงโต้ ว่าไม่เป็นความ
เช่นกัน ทำ�ให้ ส.ส.ต้องวิง่ รอกสองห้องประชุม แต่ ส.ส.แยกร่างไม่ได้
จริง ไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้น ตอกย้�ำ ด้วยคำ�พูดของ หมอระวี
และก็ไม่รจู้ ะทำ�อย่างไร เพราะเรื่องงบของแผ่นดินก็ส�ำ คัญเหมือนกัน
มาศฉมาดล ที่ปลุกปั้นสูตรหาร 500 ออกมาบอกว่า เป็นแค่การ
จากนั้นทุกอย่างเริ่มกระจ่างแจ้ง เมื่อ “หมอระวี” ได้ออกมา
เข้าไปนำ�เสนอความคิดของกลุ่มพรรคเล็กเท่านั้น ด้าน “พี่ป้อม”
แฉเบื้องหลังว่า ที่องค์ประชุมไม่ครบนั้นเป็นเพราะ “ผู้ ใหญ่สั่งมา”
ก็ได้ออกมาบอกว่าจะหาร 100 หรือหาร 500 ก็ได้ ไม่มีปัญหา แต่
ส่วนจะจริงเท็จอย่างไรก็โยนให้สื่อไปคิดเอาเอง
อยู่ที่ “วิปรัฐบาล” จะไปหารือกัน แต่ทั้งนี้ ได้มีข่าวลือหนาหูว่า มี
แต่ทั้งนี้ วิปทั้ง 3 ฝ่ายก็ได้มีการหารือกันว่า จะมีการ
คนกระซิบให้เปลี่ยนเป็นลงเห็นด้วยกับหาร 500 ทั้งๆ ที่เสียง
ประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายพอใจและไม่
ของ “กรรมาธิการเสียงข้างมาก” สนับสนุนหาร 100 แต่ไม่ว่า
พอใจการล้มสูตรดังกล่าวด้วยวิธีการดังว่า จึงเป็นเรื่องที่ต้องลุ้น
จะอย่างไรก็ตามในวันลงมติ หาร 500 กลับชนะไปได้ ซึ่งเป็นที่น่า กันต่อไปว่า ร่างกฎหมายลูกนั้นจะเสร็จทันภายใน 15 ส.ค.นี้หรือ
แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น และในเรื่องนี้เกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
ไม่ หรือในที่สุดจะเข้าล็อกกวนน้�ำ ให้ขุ่น ด้วยสร้างสภาวะแวดล้อม
เพราะหลังจากวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย
ในการไปสู่การเลือกตั้งยากขึ้น.

‘ร่างกฎหมายลูกอลเวง’

อิทธิพรบุญประคอง
ITA (85 คะแนนขึน้ ไป) ในปีงบประมาณ 2565 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
สำ�หรับผลการประเมินประจำ�ปี 2565 ประเภทหน่วยงาน
ขององค์กรอิสระ จำ�นวน 5 หน่วยงาน สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), สำ�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สำ�นักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน, สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ มีเพียง กกต.เพียงหน่วยงานเดียวที่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน โดยได้คะแนน ITA 71.35 คะแนน ระดับ C
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา -16.64 ไม่ผ่านเกณฑ์
โดยถ้าวัดในด้านของคุณภาพการดำ�เนินงาน กกต. 46.08
คะแนน ต่างกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ได้คะแนน 82.05
คะแนน และ ป.ป.ช. 85.27 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดในด้านของ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร กกต. 30.67 คะแนน สํานักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดินได้ 74.78 คะแนน และ ป.ป.ช.ได้ 82.85 คะแนน และ

การถ่ายทอดสดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา

ศรีรัตนศาสดาราม ทรงชำ�ระพระไตรปิฎก รัชกาลที่ ๒ ทรงเป็น
พระภิกษุพระองค์แรกที่ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และทรงนำ�วันสำ�คัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำ�คัญใน
แผ่นดินไทย รัชกาลที่ ๓ มีพระราชดำ�ริให้สร้างวัดราชนัดดา โลหะ
ปราสาท รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง ๒๗
พรรษา รัชกาลที่ ๕ ทรงจัดตั้งให้มี โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม
ตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร
รัชกาลที่ ๖ ทรงเปิดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมอีกหลักสูตร
หนึ่ง เรียกว่าหลักสูตรนักธรรม เพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มี
รมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชม
โอกาสบวชเรียนน้อยวันลาสิกขา เพื่อให้มีความรู้ทางนักธรรมทาง
การถ่ายทอดสด (ทาง MCOT HD) (FB Live กรม
พระพุทธศาสนาตามสมควร รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรด
การศาสนา) พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
เกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘-พ.ศ.๒๔๗๓
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ที่ ๖ ทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากใบลานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์
๒๕๖๕ โดยมีอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รัชกาลที่ ๘ ทรงประกอบพิธีปฏิญาณ
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำ� ๕ ศาสนา และองค์กรเครือข่าย ตนเป็นพุทธมามกะ พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวช
ทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพระพุทธศาสนา ทรงขอพระสังฆราชานุเคราะห์ ในการศึกษา
ทางศาสนาพุทธ พิธีดูอาร์ขอพรศาสนาอิสลาม พิธีอธิษฐาน
ตำ�ราทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เตรียมพระองค์ ในการที่จะทรง
ภาวนาขอพรศาสนาคริสต์ พิธีสวดถวายพระพรของศาสนา
ผนวช พระราชทานพระราชทรัพย์บ�ำ รุงวัดวาอาราม พระราชทาน
พราหมณ์-ฮินดู และสวดอัรดาสขอพรของศาสดาจากศาสนา
พระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควร ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ซิกข์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รัชกาลที่ ๙ มีพระปฐมบรมราชโองการที่บริบูรณ์พร้อมในการ
พิธีกรหญิงชายกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรี
ปกครองประเทศชาติและประชาชน ทำ�ให้เมืองไทยงดงามด้วย
ดังนี้ ...เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเป็นชาติไทยเกิดขึ้นได้เพราะ
ศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ ไม่อาจหาถ้อยคำ�ใดมากล่าว
ความเกื้อหนุนระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน
เปรียบเทียบได้
ศาสนามาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง
พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเป็น
รัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ทรงอยู่ในทศพิธ อัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่อง ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาล
ราชธรรม ทรงอ่อนโยน ทรงสัมมาคารวะแก่ผู้เจริญโดยวัย
ที่ ๑๐ มีพระจริยวัตรงดงาม ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชประเพณี
และโดยคุณ ทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียร และทรงเอาพระราช ได้อย่างเคร่งครัด ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ยัง
หฤทัยใส่ในการปกครองราชอาณาเขตและทรงให้มีความสุข
ทรงพระเยาว์ การตามเสด็จพระราชบิดา พระราชมารดา และ
ปราศจากภัยอันตราย ทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่ โกรธ และทรง ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ทรง
มีความเมตตาอยู่เสมอ ทรงดำ�รงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียน ด้วย แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวัน
พระราชกรุณา ทรงมีพระราชหฤทัยดำ�รงมั่นด้วยความอดทน
ที่ ๓ ม.ค.๒๕๐๙ เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ
เมตตากรุณาธิคุณ ทรงรักษาความยุติธรรม ทรงดำ�รงอยู่ในพระ ทรงเจริญพระชนมายุ ๒๖ พรรษา มีพระราชศรัทธาทรงผนวช
ราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง
ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๒๕๒๑ โดยมีสมเด็จพระ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างวัดพระ
อริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ทรงเป็น

ก

พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนีถวายพระอนุศาสน์ ทรง
ได้รับการถวายสมัญญานามว่า วชิราลงกรโณ หลังจากนั้นเสด็จ
พระราชดำ�เนินไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างทรงผนวช
ทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา ๑๕ วัน
อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถวายพระพร
ชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ ...ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า
ปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.
วัฒนธรรม ในนามของพสกนิกรและศาสนิกชนทั้งหลายที่มาร่วม
ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ ได้มี
โอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ ยังความสงบร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย และ
เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐
พรรษา ๒๘ ก.ค.๒๕๖๕ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้จัดพิธีทางศาสนา
มหามงคล ๕ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออำ�นาจแห่งคุณพระ
ศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรม
เดชานุภาพแห่งบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และ
อานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงทำ�ได้ โปรดอภิบาลประทานพร
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำ�ราญ มีพระพลานามัย
สมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอพระ
เกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของ
พสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ... จากนั้นทุกคนในห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
รมว.วัฒนธรรมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นการเข้า
สู่พิธีมหามงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยาราม กล่าวถวายพระพรดังนี้ ...อาตมภาพในนามคณะสงฆ์
พุทธศาสนิกชนชาวไทยขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวาย
พระพรชัยมงคล ขออาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระ
สังฆคุณ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำ�เพ็ญอยู่เป็น

นิจ พร้อมทั้งบุญกุศลที่พสกนิกรชาวไทยชายหญิงไทยได้ร่วม
บำ�เพ็ญน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ได้ โปรดอภิบาลประทานพร
แด่สมเด็จพระบรมบพิตรผูท้ รงคุณอันประเสริฐ ขอพระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำ�ราญ มีพระชนมพรรษา
ยิง่ ยืนนาน ขอทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ มีพระ
เกียรติคณ
ุ แผ่ไพศาลสถิตเป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล
นานเทอญ บัดนีพ้ ระสงฆ์ทง้ั ปวงจะได้เจริญพระพุทธมนต์บทพระ
ปริตร ซึง่ เป็นพระพุทธมนต์อดุ มด้วยมหามงคล เพื่อให้เกิดความ
สวัสดีมชี ยั โดยกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีท่ รงมี
พระกรุณาเป็นทีพ่ ง่ึ ของสรรพสัตว์ เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคลดังที่
พระพุทธองค์ ได้ทรงชนะมารที่ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา
อันเป็นดินแดนแห่งการตรัสรูด้ งั ต่อไปนี้ ขอถวายพระพร
(อานุภาพของพระปริตรที่ ได้สวดแล้ว ให้ก�ำ จัด
อุปัทวันตรายและบาปเคราะห์ทั้งหลายอันเกิดจากอำ�นาจแห่ง
ฤกษ์ยามยักษ์ และภูตผีปิศาจทั้งหลายได้ ด้วยอานุภาพแห่งพระ
ปริตรที่ ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำ�จัดอุปัทวันตรายทั้งหลาย
อันเกิดแต่อ�ำ นาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไปฯ)
พิธีขอพรจากศาสนาอิสลาม ขอเดชะฝ่าละอองธุลี
พระบาท ปกเกล้าฯ เนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ ๒๘
ก.ค.๒๕๖๕ อีกคำ�รบหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้านายประสาน ศรีเจริญ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมต่างมีความ
ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งและน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระมหากษัตริย์ ไทยทุก
พระองค์ทรงดำ�รงพระองค์เป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภกสนับสนุนทุกศาสนาในแผ่นดินไทยอย่างเท่าเทียม
ในส่วนของศาสนาอิสลาม พระองค์ทรงอุดหนุนทรงสนับสนุนทุก
มิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางศาสนบัญญัติ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๙ มีพระราชดำ�ริให้แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษา
อาหรับเป็นภาษาไทย และตรัสเกี่ยวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
ว่า คัมภีร์อัลกุรอานมิใช่เป็นคัมภีร์ที่มีความสำ�คัญของศาสนา
อิสลามเท่านั้น แต่เป็นวรรณกรรมชิ้นสำ�คัญของโลกอีกด้วย
ขอขอบคุณ ข้อมูลการถ่ายทอดสดจาก FB Live กรม
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสถานี โทรทัศน์ MCOT
HD (กรุณาอ่านต่อฉบับหน้า).
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สิ่งแวดล้อม 13

ผลักดัน ‘ประมงพื้นบ้าน’ พัฒนาอาชีพ ฟื้นทรัพยากร

แ

ม้ชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้
แปรรูปสัตว์น้ำ�รายย่อย จะเป็นขนาดเล็ก มีมูลค่าคิดรวมเพียง
10% ของมูลค่าในอุตสาหกรรมประมงทั้งหมด แต่มีส่วนช่วย
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
แก่ประเทศและโลก
อย่างไรก็ตาม ประมงพื้นบ้านเผชิญปัญหาต้นทุนการจับปลา
จากการออกเรือในแต่ละวัน ค่าน้ำ�มันสูงขึ้น ขาดแคลนคนรุ่นใหม่
สืบทอดอาชีพประมงพื้นบ้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งยัง
มีการเดินหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตลอดสองชายฝั่งของไทยเกิด
ขึ้น และกำ�ลังคุกคามสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชุมชนริมชายฝั่งที่อาศัย
ท้องทะเลเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้หลักของครอบครัว
กรมประมงจัดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำ�ประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�พื้นบ้าน ปี พ.ศ.2565 (International Year of Artisanal
Fisheries and Aquaculture : IYAFA 2022) ผ่านระบบ Hybrid
Meeting เพื่อหนุนการทำ�ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�พื้นบ้าน ซึ่ง
มีบทบาทสำ�คัญขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิด
วงสนทนาเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการทำ�ประมงพื้นบ้านท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานต่างๆ ให้ดีขึ้น
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กลุ่ม
ชาวประมงพื้นบ้านและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�รายย่อยของไทยมีจำ�นวน
กว่า 600,000 ราย สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำ�เพื่อการบริโภคได้
มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี นโยบายภาครัฐปัจจุบันมีคณะกรรมการ
ประมงประจำ�จังหวัดผลักดันให้มีการรวมกลุ่มประมงชุมชนท้องถิ่น
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรในพื้นที่
ให้มีใช้อย่างยั่งยืน สงวนพื้นที่ให้สัตว์น้ำ�วัยอ่อนสืบพันธุ์ พัฒนาอาชีพ
พัฒนารายได้ โดยกรมเป็นพี่เลี้ยง แต่ละจังหวัดมีแนวทางจัดสรรพื้นที่
และปกป้องทรัพยากร เช่น เขตทะเลชายฝั่งสำ�หรับประมงพื้นบ้าน
จากนั้นเป็นคณะกรรมการประมงระดับชาติ ประเทศไทยมี โครงสร้าง
รองรับ ชายและหญิงทำ�ประมงได้อย่างเท่าเทียม มีวิถีชีวิตผัวจับ เมีย
ขาย ทำ�มาหากินด้วยกัน โจทย์ท้าทายทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว จำ�เป็นต้องฟังความคิดเห็นและข้อมูลรอบด้านโดยเฉพาะชาว
ประมงพื้นบ้าน เพื่อเดินไปด้วยกัน
“ทะเลมีกิจกรรมใช้ประโยชน์หลากหลาย น้ำ�มัน ก๊าซ
ประมง รวมถึงการท่องเที่ยว อาชีพประมงเผชิญความท้าทายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่หายไปผลจากสภาพอากาศ
ผิดเพี้ยน นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ไม่เรียนและทำ�อาชีพเกษตรกรรม
ขาดผู้สืบทอด การใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน ขาดความตระหนัก
ดูแลทรัพยากร ทิศทางในอนาคต ทำ�อาชีพที่ ไม่ทำ�ลาย ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม พัฒนาสินค้าแปรรูปให้ราคาดีขึ้น ระดับชาติมีนโยบาย
BCG แนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติใช้อย่างยั่งยืนและฉลาด รวมทั้งนโยบาย Go Green
เชื่อว่าจะลดช่องว่างได้” นายเฉลิมชัยกล่าว
มุมมองประมงพื้นบ้านในระดับสากล ศ.ดร.รัตนา ชื่นภักดี ผู้
อำ�นวยการเครือข่ายวิจัย Too Big To Ignore Global กล่าวว่า
ปัญหาการทำ�ประมงไม่ได้แก้ที่ภาคประมงอย่างเดียว ต้องพัฒนา
ในหลายมิติ โดยคำ�นึงถึง 7 เสาหลัก ประกอบด้วยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การสร้างสภาพแวดล้อมให้ประมง
พื้นบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการและออกแบบกฎระเบียบในการ
ประมง สนับสนุนอาหารจากประมงขนาดเล็ก นอกจากทำ�ให้สิ่ง
แวดล้อมดี ยังให้คุณค่าทางโภชนาการ และเตรียมพร้อมชาวประมง
รับมือการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสร้างศักยภาพในหลายด้าน ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไทยต้องมี โครงสร้างเอื้ออำ�นวยต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ในไทยต้อง
สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับปรุง
โครงสร้าง และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ประเทศไทยมี โอกาสสร้างโมเดล
ทำ�ประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน เพราะมีศักยภาพและความพร้อม
การสร้างนวัตกรรมยกระดับอาชีพประมงพื้นบ้านให้ ไปไกล
กว่าเดิม ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มองประเด็นนี้ว่า ทั่วโลกรวมถึงไทยได้รับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมิน IPCC ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบอุณหภูมิสูง ระดับน้ำ�ทะเลสูง ฝนตกน้อย
ลง และเกิดน้ำ�ท่วมน้ำ�แล้ง ซึ่งเชื่อมโยงกับแม่น้ำ�และทะเลส่งผลต่อ
พฤติกรรมสัตว์น้ำ� การบรรเทาปัญหาประมงพื้นบ้านที่วิถีชีวิตออก
ทะเลทำ�ประมง ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ� งานวิจัยควรศึกษาแหล่งน้ำ�
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ�ทำ�การประมง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สัตว์น้ำ�
เป้าหมายการประมงตอบสนองต่อโลกร้อนอย่างไร กระบวนการทาง
ชีววิทยา ความสามารถในการผลิตสัตว์น้ำ�รุ่นใหม่ทดแทนที่ตายไป สิ่ง
มีชีวิตแต่ละชนิดมีความทนทานต่อสภาพอากาศต่างกันมีผลต่อการ
เข้าถึงทรัพยากร ประมงพื้นบ้านต้องจับปลาห่างฝั่งมากขึ้น จำ�เป็น
ต้องมีความรู้และเตรียมพร้อมรับมือ
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“การนำ�นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยเพาะเลี้ยง ทั้งกระบวนการ
ศึกษารูปแบบเพาะเลี้ยงที่ผสมผสาน การทยอยปล่อยทยอยจับ นวัต
กรรมสำ�คัญระบบการเลี้ยงและการให้อากาศเพื่อเหมาะสมและลดต้นทุน
ให้ผู้เพาะเลี้ยงรายย่อยเข้าถึง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมพร้อม อยากเน้นย้ำ�
ข้อมูลที่ถูกต้องจะสร้างองค์ความรู้ ในการจัดการ” ศ.ดร.ทวนทองกล่าว
ด้าน ดำ�รงค์ แดงโชติ สมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์
กล่าวว่า วันนี้ประมงไทยพบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชัดเจน สัตว์
น้ำ�บางชนิดย้ายถิ่นฐาน สื่อผลกระทบระบบนิเวศในทะเล นอกจากนี้
ต้องเผชิญมลภาวะปนเปื้อนในทะเล ส่งผลกระทบกับชาวประมง ค่า
ครองชีพสูง น้ำ�มันแพง ทำ�ให้ชาวประมงต้องทำ�ประมงมากขึ้นเพื่อให้
อยู่รอด ทุกวันนี้ชาวประมงปรับตัวนำ�สินค้าที่จับได้ ในปริมาณจำ�กัดนำ�
มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และใช้ช่องทางออนไลน์ขายสินค้าประมงมากขึ้น
รวมถึงขับเคลื่อนการอนุรักษ์พื้นที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน เช่น ทำ�ธนาคารปลา ธนาคารปูมา้ แบ่งเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ� ฯลฯ
“ฝากภาครัฐ ประมงพื้นบ้านตัวเล็กอยู่แล้ว อย่ามองไกล ชาว

ประมงเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่ผู้ทำ�ลาย หลายครั้งประมงอึดอัดกับ
มาตรการที่ ไม่ตรงกับวิถีชีวิตของชาวประมง อนาคตอยากให้ประมง
มีส่วนร่วมกำ�หนดวิถีชีวิตตัวเอง ถ้าเขาจับหมด เท่ากับทำ�ลายอาชีพ
ตัวเอง” ดำ�รงบอก
การปรับตัวของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ภายในสถานการณ์
สังคมปัจจุบัน ประวัติ พิริยศาสน์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 65 สาขา
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด กล่าวว่า การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และ
รายย่อยขยายตัวอย่างมาก จากปัญหาขาดแคลนแรงงานและภาษีที่ดิน
ผลผลิตปลาที่เพิ่มขึ้น ไทยมีตลาดปลาหรือแพปลาขนาดใหญ่หลักร้อย
ตันต่อวัน เกิดการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาการขนส่งดีขึ้น เพื่อให้
สินค้าสดใหม่ถึงมือผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการหากต้องการต้นทุนการ
เลี้ยงต่ำ� ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น ให้ปลาใช้อาหารธรรมชาติมากขึ้น
เพราะราคาอาหารสัตว์น้ำ�ขยับขึ้นต่อเนื่อง เกษตรกรบางส่วนต้องแบ่ง
พื้นที่เพื่อผลิตอาหารปลาเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน้าร้านอยู่บนโซ
เชียลมีเดีย ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�เป็นที่รู้จัก
ขณะที่ อ้อมบุญ ทิพย์สุนา สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

ลุ่มน้ำ�โขง กล่าวว่า แม่น้ำ�โขงมีปลาน้ำ�จืดมากกว่า 1,300 ชนิด ปัจจุบัน
เหลือ 300 ชนิด จากภัยคุกคามทั้งสภาพภูมิอากาศโลก เขื่อนจีน 11
เขื่อนบนน้ำ�โขง เป็นเรื่องท้าทายจะรักษาเมนูอาหารและฟื้นฟูให้คืน
ความสมบูรณ์อย่างไร ปลาน้ำ�โขงเป็นปลาอพยพสู่แม่น้ำ�สาขา โขง ชี
มูล และลุ่มน้ำ�สงคราม เขื่อนแต่ละประเทศเก็บกักน้ำ� เกิดความต่าง
ของระดับน้ำ� สภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัญหามลพิษจากโรงงาน
ขยะ เห็นด้วยกับการจัดทำ�ระบบข้อมูลบ้านปลา ระบบนิเวศลุ่มน้ำ�โขง
มีพื้นที่หาปลารวม พื้นที่หาปลาเฉพาะบุคคล การจัดการทรัพยากรต้อง
ประสานหน่วยงานและชุมชนกรณีปลายี่สกไทยในเขตลุ่มน้ำ�โขงลด
ลง พ่อแม่พันธุ์ลดปริมาณลง พบการผสมเลือดชิด จะสร้างการจัดการ
ร่วมกันอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร การสร้างความร่วมมือให้
ประมงพื้นบ้านและภาคส่วนต่างๆ มีความเป็นไปได้ต้องเริ่มต้น
หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำ�ประมงในประเทศไทยทุกภาค
ส่วนหันมาช่วยกันเร่งพัฒนาลดช่องว่างต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว รวม
ถึงมีการควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุม ระบบนิเวศทางทะเล ประมง
พื้นบ้านที่ยั่งยืนก็น่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่ยากในบ้านเรา.
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‘พายเรือเก็บขยะ’ แม่น้ำ�สามคลอง
ใ

นอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการคมนาคมทางน้ำ� เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ในคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกรวย พร้อมทั้ง
เป็นหลัก วิถีชีวิตของคนไทยจึงผูกพันกับสายน้ำ� โดย
เฉพาะในชุมชนคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ และ การพายเรือคายัคเก็บขยะในลำ�คลอง เพื่อรณรงค์ ให้คนไทยเลิกทิ้ง
คลองบางกรวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ�เจ้าพระยามา ขยะลงสู่แหล่งน้ำ�และปลูกจิตสำ�นึกในการดูแลทรัพยากรน้ำ�
นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการองค์กร
ตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ทำ�ให้
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำ�กัด กล่าวว่า “เป๊ปซี่ โค
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากขึ้น จนเกิดปัญหาขยะถูกทิ้งลงสู่
ประเทศไทย ยินดี
แม่น้ำ�ลำ�คลอง ซึ่ง
และภูมิใจที่ ได้
ไม่เพียงทำ�ลายแหล่ง
สนับสนุนและเข้า
น้ำ�เท่านั้น แต่ยัง
ร่วมกิจกรรมพาย
ส่งผลกระทบต่อ
เรือเพื่อเก็บขยะใน
วิถีชีวิตของชุมชน
แหล่งน้ำ�นี้อย่างต่อ
ริมน้ำ�ที่มีอยู่ดั้งเดิม
เนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
ดังนั้นอุทยานการ
สอดคล้องกับวิสัย
เรียนรู้ป๋วย 100
ทัศน์ ในการสร้าง
ปี มหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลง
ธรรมศาสตร์ จึง
เชิงบวกให้กับโลก
ร่วมกับคณะ
PepsiCo Positive ที่
สังคมสงเคราะห์
ส่วนหนึ่งมีเป้าหมาย
ศาสตร์
เพื่อสร้างห่วงโซ่
มหาวิทยาลัย
คุณค่าเชิงบวก เช่น
ธรรมศาสตร์ และ
บรรยากาศพายเรือเก็บขยะ
การใช้พลังงานทาง
หน่วยงานภาครัฐ
เลือก ลดการใช้น้ำ�
และภาคเอกชน
ในกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการมีบทบาท
รวมทั้งเป๊ปซี่ โค ประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม “พายเรือเพื่อ
แม่น้ำ�สามคลองขึ้น” เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะ ด้านความรับผิดชอบมากขึ้นในการเก็บขยะพลาสติกและนำ�กลับมาใช้
ลงสู่แม่น้ำ�ลำ�คลอง และยังเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ�ที่ ใหม่ รวมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับการส่งเสริมการมี
ต้องพึ่งพาสายน้ำ�และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน”
ในกิจกรรมนี้ นอกจาก เป๊ปซี่ โค ประเทศไทย จะสนับสนุนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในชุมชนผ่านกิจกรรมพายเรือ
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พนักงานจิตอาสาเป็ปซี่ โคร่วมคัดแยกขยะ

การเสวนาเรื่องการดูแลแม่น้ำ�ลำ�คลอง

ดำ�เนินกิจกรรมอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้สนับสนุนเรือคายัคให้กับอาสา
สมัครจิตอาสาในการพายเก็บขยะใน 3 ลำ�คลอง และนำ�พนักงานจิต
อาสาของบริษัทร่วมคัดแยกขยะ รวมทั้งฟังการเสวนาเรื่องการดูแล
แม่น้ำ�ลำ�คลองเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนใน
หลายมิติต่อไป
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ใน

ปี 2563 ระบุว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านการจัดการขยะลงทะเลสูง
เป็นอันดับที่ 10 ของโลก โดยร้อยละ 80 ของขยะเหล่านั้นมาจาก
ขยะในแม่น้ำ�ลำ�คลองสายหลักๆ ซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทย ขยะเหล่านี้
ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย จึงก่อ
ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อทะเล มหาสมุทร และสัตว์น้ำ�
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพที่ย้อนกลับมาหามนุษย์อีก
ครั้งเมื่อมีการบริโภคสัตว์น้ำ�ที่มีสารพิษจากขยะเหล่านั้นเข้าสู่รา่ งกาย
ในกิจกรรมครั้งนี้ ขยะที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นขวด
พลาสติก กระป๋องโลหะ และขวดแก้ว ซึ่งจะมีการคัดแยกเพื่อนำ�
ไปรีไซเคิลและนำ�กลับมาหมุนเวียนใช้อีกครั้ง เพื่อลดการใช้เม็ด
พลาสติกใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
“เป๊ปซี่ โคมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ โครงการและ
กิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนให้แก่ชุมชนและสังคมไทยอย่างเป็นรูป
ธรรม กิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำ�สามคลอง ถือเป็นหนึ่งตัวอย่าง
สำ�คัญที่ตอกย้ำ�ถึงการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ PepsiCo Positive
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน เรายินดีที่ ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และหวังว่า
จะเป็นแบบอย่างของความร่วมมือในการสนับสนุนชุมชนในหลาก
หลายมิติต่อไป” นายจิระวัฒน์กล่าวสรุป.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เพื่อไทย
เมื่อกฎหมายหลุดออกไปจากหลักการเช่นนี้ จึง
เลือกที่จะให้กลับไปที่ร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรี
เสนอ เป็ น ช่ อ งทางตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
132 ที่ ส ามารถประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมายได้
เลย กรรมาธิการพรรคเพื่อไทยและเสียงข้าง
มากเราจึงเลือกวิธีนี้ดีที่สุด ไม่ต้องไปถึงศาล
รัฐธรรมนูญ”
นายสมคิดยืนยันว่า ได้กฎหมายลูกที่ยึด
ตามหลักการที่รัฐสภารับมาในวาระแรกอย่าง
แน่นอน แต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วก็ต้องแล้ว
แต่เสียงข้างมากในรัฐสภา แต่พรรคเพื่อไทย
จะต่อสู้ทุกทางให้กฎหมายลูกกลับมาหารด้วย
100 เท่านั้น
ด้านนายธีรจั ชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ..… ให้
สัมภาษณ์กรณีเกิดเหตุการณ์รฐั สภาล่ม เป็นเหตุ
อาจจะทำ�ให้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตัง้ ส.ส. พิจารณาไม่ทนั กรอบเวลา
180 วันหรือไม่ ว่า เรื่อง 180 วัน จะทันหรือไม่
อยู่ที่การต่อสู้ระหว่าง 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่เห็นด้วย
กับสูตรหาร 500 และฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยกับสูตรหาร
100 ซึ่งตนไม่สบายใจที่มีการใช้เกมการนับองค์
ประชุมเพื่อให้ขาด แล้วให้เวลาผ่านเลยไปให้
เกิน 180 วัน คือวันที่ 15 ส.ค. เพราะเป็นกรณี
ของการใช้รฐั สภาเป็นเครื่องมือในการทีจ่ ะทำ�ให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบในกติกาการเลือกตั้ง
แต่ต้องแลกด้วยความเสื่อมของรัฐสภา เพราะ
รัฐสภาเป็นสถาบันที่ออกกฎหมายอย่างตรงไป
ตรงมา เพื่อประโยชน์กับประชาชนมากกว่า
นายธีรจั ชัยกล่าวต่อว่า ในความเห็นของ
ตน เรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเรื่องไม่ดี ถึงแม้
จะเกินกรอบพิจารณา แต่ก็สามารถไปคุยกันได้
ระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายว่าจะเอาอย่างไร เพราะถึง
อย่างไรก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้ว หากไม่พอใจ
กับหาร 500 จะเอาสูตรหาร 100 ก็ไปตกลงกัน
ว่าให้ตกวาระ 3 ไปในส่วนของหาร 500 แล้ว
ค่อยมาเริ่มทำ�ใหม่ในส่วนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำ ได้
แต่ไม่ใช่การใช้เทคนิคเล่นเกมกันแบบนี้ ทั้งนี้
ตนคิดว่าจะไม่เป็นผลดีกับประเทศในระยะยาว
“การที่สภาจะล่มอีกหรือไม่ ก็อยู่ที่สำ�นึก
ของคนที่กระทำ� ไม่ว่าอยู่พรรคฝ่ายไหน ถ้ามี
ความคิดที่จะเอาเปรียบการเลือกตั้งอย่างเดียว
ผมคิดว่าเป็นสิง่ ที่ ไม่ดี แต่ถา้ มีส�ำ นึก เขาก็คงจะ
ไม่ท�ำ แต่เปลีย่ นไปใช้วธิ กี ารอื่นมากกว่า เช่น ไป
โหวตวาระ 3 ให้รู้ว่าเราจะเอาแบบไหน ทั้งนี้
การต่อสู้แบบประชาธิปไตยควรต่อสู้กันซึ่งๆ
หน้า ไม่ใช่ควรเล่นเกมมากเกินไป อยากให้ทำ�
อะไรคำ�นึงถึงประชาชนบ้าง และในกรณีแบบ
นี้อาจจะเกิดการนอกเส้นทางมากไปหน่อย ผม
เลยไม่สบายใจ” นายธีรัจชัยกล่าว
ขณะที่ น ายพี ร ะพั น ธุ์ สาลี รั ฐ วิ ภ าค
หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้
สัมภาษณ์เรื่องสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
แบบหารด้วย 100 และ 500 ว่า ไม่ได้ ให้ความ
สนใจ และรู้สึกเบื่อมาก คิดว่าเป็นการเสียเวลา
ที่จะมาถกเถียงกันเรื่องนี้ แทนที่จะเอาเวลาไป
หาทางช่วยเหลือประชาชนที่กำ�ลังได้รับความ
เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ดีกว่า
“ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ควรที่จะมา
คิดเรื่องการแก้ปัญหา ทำ�ยังไงจะให้ประชาชน
ที่มีรายได้น้อยจะใช้ชีวิตผ่านช่วงนี้ ไปได้ ผมไม่
ได้คิดเรื่องของแลนด์สไลด์ที่จะเอาอำ�นาจมา
ใช้ทางการเมือง แต่คิดว่าทำ�ยังไงจะได้อำ�นาจ
การเมืองมาเพื่อใช้ท�ำ งานทีจ่ ะช่วยประชาชนให้
ผ่านวิกฤตไปได้ เพราะตอนนีค้ นอยูล่ �ำ บาก บาง
คนต้องถูกฟ้องล้มละลาย ผมคิดว่าผมอยากคุย
เรื่องนีม้ ากกว่าเรื่อง 100 เรื่อง 500 ไม่วา่ จะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากเสียงข้างมากแบบไหน
ก็ตอ้ งยอมรับ ดังนัน้ เอาเวลามาเตรียมตัวพร้อม
สู้ตามกติกาดีกว่า”
นายพีระพันธุ์เผยว่า หลังจากที่เปิดตัว
พรรคไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏ
ว่าได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี มีผมู้ าสมัครเป็น
สมาชิกพรรคเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ มีกลุม่ คนทีห่ ลาก
หลาย ทัง้ ผูท้ �ำ งานด้านการเมืองเป็นทีร่ จู้ กั กันอยู่
แล้ว และยังมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำ�งานด้าน
การเมืองและมีอุดมการณ์เดียวกันที่มาเข้าร่วม
ที่ผ่านมาตนก็ไม่ได้ ไปเดินสายหรือติดต่ออะไร
กับใครเป็นพิเศษ เพราะทุกคนต่างก็มีความคิด
เป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าเห็นด้วยกับแนวทาง
การทำ�งานของพรรครวมไทยสร้างชาติ ตนก็
ยินดีทจี่ ะเข้ามาทำ�งานเพื่อชาติบา้ นเมืองด้วยกัน
ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ว่าทีห่ วั หน้า
พรรคเทิดไท กล่าวถึงการตั้งก่อพรรคเทิดไทว่า
ตนเป็นหางราชสีห์มานาน ต้องเป็นหัวสักครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ก่อตั้งพรรครวมไทย
สร้างชาติมาก่อน ตนยินดีและภูมิใจที่นายพีระ
พันธุ์เอาพรรคไปทำ�ต่อ ทั้งนี้ ช่วงที่ตนตั้งพรรค
รวมไทยสร้างชาติ ตนอึดอัดมาก มีการบีบนายก
รัฐมนตรี ก็คดิ ว่าเราควรมีบา้ นใหม่ให้นายกฯ คำ�
ว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นมอตโตของนายกฯ ตน
เสียดายถ้าเกิดมีใครเอาคำ�นี้ ไปใช้ จึงให้ทีมงาน
ไปจดทะเบียนพรรคไว้ แล้วในที่สุดนายพีระ
พันธุ์มาทำ�ต่อ ให้เป็นสถาบันพรรคการเมือง ให้
เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ตนดีใจ ปลื้มใจ ถึง
ไม่ได้อยู่ร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารพรรคแล้วก็ตาม
ที่ลานชิคชิคมาร์เก็ต จ.หนองคาย พรรค
พลังประชารัฐจัดงาน “พลังประชารัฐ พลัง
เพื่อชาติไทย” โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน้ า พรรค
พลังประชารัฐ นำ�ทีมรัฐมนตรี แกนนำ� และ
ส.ส.พรรค พปชร.อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรค, นายชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รองหัวหน้าพรรค ร่วมปราศรัยถึงผลงาน
ของพรรคและรัฐบาล นอกจากนีย้ งั มีนายอนุชา
นาคาศัย รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาด้วย ทัง้ นีย้ งั มีการเปิดตัวว่าทีผ่ สู้ มัคร
ส.ส.ร้อยเอ็ด นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ ว่าที่ผู้
สมัคร ส.ส.หนองคาย น.ส.ประภาลักษณ์ สิทธิ
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองบัวลำ�ภู
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริม่ งาน
ว่า ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ประชาชนทยอยเดิน
ทางเข้างาน โดยพร้อมใจสวมเสื้อยืดสีน้ำ�เงิน
สกรีนข้อความ “ไม่แล้ง ไม่จน สร้างคน สร้าง
งาน พลังประชารัฐ” ตามสโลแกนงาน เพื่อฟัง
การปราศรัยของ พล.อ.ประวิตร ถึงผลงานการ
บริหารจั ดการน้ำ � ตามนโยบายรัฐ บาล ขณะ
ที่นายสุริยะจะพูดคุยกับประชาชนถึงยุคทอง
อุตสาหกรรมภาคอีสาน เชื่อมโยงอีอีซี ขณะ
ที่นายชัยวุฒิจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลก้าว
ทันโลกออนไลน์
ทั้งนี้ ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานพรรค โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ�
การจัดการที่ดินทำ�กิน และในช่วงเย็น พล.อ.
ประวิตรให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีปราศรัยว่า
การวางตัวผู้สมัคร ส.ส.อีสานตอนบนขณะนี้
เต็มแล้ว ส่วนจังหวัดหนองคายที่มี 3 เขตเลือก
ตั้ง และเดิมเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้น เราหวัง
ทั้งหมดทั้ง 3 ที่นั่ง
“ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเคยครองพื้นที่อยู่
นั้น ก็ว่ากันไป ก็แข่งกันดิครับ ใครชนะก็ว่ากัน
ไป เพราะผมจะเอา 3 เขต” พล.อ.ประวิตรกล่าว
เมื่ อ ถามว่ า หวั ง ส.ส.ในพื้ น ที่ อี ส าน
ทั้งหมดเท่าไหร่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จะไป
รู้การณ์ข้างหน้าได้อย่างไร แต่พอบอกไม่รู้ ก็
บอกไม่รู้อีกแล้ว
ถามถึงสโลแกน “ไม่รู้ ไม่รู้ แต่ไม่แล้ง
แน่” พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า ก็ไม่แล้งใช่หรือ
ไม่ ไม่แล้งมา 3 ปีแล้วยังไม่พอใจอีกหรือ.

ระทึก!
ทางสำ�นักงานโดยฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องดำ�เนิน
การตรวจสอบคำ�ร้อง ลำ�ดับแรกต้องพิจารณาว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำ นาจที่จะรับไว้พิจารณา
หรือไม่ หากมีอำ�นาจให้สามารถรับเรื่องไว้ ได้
ขั้ น ตอนต่ อ มาต้ อ งดู เ นื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกฎหมายว่าเปิดช่องให้ทางผู้ตรวจการแผ่น
ดินส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยได้หรือไม่ ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ส่งไป
ได้ ต้องมาดูที่เนื้อหาสาระว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร
“ทุกเรื่องที่ผู้ตรวจฯ จะต้องพิจารณา
ว่าจะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
ล้ ว นแล้ ว เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสำ � คั ญ เกี่ ย วข้ อ ง
กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จึงจำ�เป็นต้องดูข้อ
กฎหมายเป็นพิเศษ และหาข้อมูลด้วยความ
รอบคอบ เมื่อตรวจสอบว่ามีอ�ำ นาจจะพิจารณา
โดยเร็ว เนื่องจากกรณีดงั กล่าวเป็นประเด็นทีอ่ ยู่
ในความสนใจของคนในสังคม” พ.ต.ท.กีรปกล่าว
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
สังคม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้
สัมภาษณ์ว่า ไม่ขอก้าวล่วง เพราะเป็นเรื่องคำ�
วินิจฉัยศาล จึงยังไม่ถึงเวลาพูดและนายกฯ ไม่
ได้พูดกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ส่วนตัวเชื่อ
ว่าจะผ่านไปได้ และไม่เกี่ยวข้องกับคะแนน
นิยมของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐทีก่ �ำ ลัง
จะสร้าง โดยการลงพื้นที่ ในวันนี้ แม้จะเป็น
ฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย แต่ไม่เกี่ยวกัน
เพราะเป็นปกติของการเมือง และยืนยันคะแนน
ของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง
8 ปีของนายกรัฐมนตรี
“ส่วนตัวผมเชื่อว่านายกฯ จะผ่านเรื่อง
นี้ ไปได้ ด้ ว ยศั ก ยภาพของรั ฐ บาลจะทำ � ให้
ประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคพลังประชา
รัฐ และอย่าไปคิดว่าใครเป็นคูแ่ ข่ง” นายชัยวุฒิ
กล่าว
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงกลาง
เดือน ส.ค. ทั้งนี้ หากตีความตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 158 วรรคสี่ ก็ชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์
ที่เป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี 2557 นั้น ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกฯ ครบ 8 ปีในเดือน ส.ค.2565 นอกจาก
นี้ ในคำ�ร้องยังระบุให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ
จะตีความ
เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า
ให้เป็นไปตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตัดสิน นายธีรจั
ชัยกล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมี
ที่มายึดโยงกับการทำ�รัฐประหารเมื่อปี 2557
และที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตีความให้
พล.อ.ประยุทธ์มีความผิดเลย เรื่องนี้จึงทำ�ให้
หลายฝ่ายเกิดความไม่มั่นใจว่าผลการตัดสินจะ
เป็นอย่างไร แต่ผลการตัดสินที่ออกมาจะถูก
บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ต่อไป
นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำ�งาน
ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า
เข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นคำ�ร้องได้ประ
มาณวันที่ 17 ส.ค. และคาดว่าประธานสภาฯ
คงจะส่งเรื่องให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คำ�ร้อง และตรวจสอบรายชื่อสมาชิก น่าจะให้
เวลาประมาณ 7 วันบวกลบ ก่อนส่งไปยังศาล
รัฐธรรมนูญได้ ในเวลาที่อยู่ครบกำ�หนด 8 ปี
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด
เขากล่ า วว่ า สาระที่ เ ป็ น ข้ อ กฎหมาย
คงจะรับรู้ โดยทั่วกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญมาตรา
264 ให้คณะรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ
2560 ประกาศใช้ เป็ น คณะรั ฐ มนตรี ต าม

รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ โดยยกเว้ น คุ ณ สมบั ติ บ าง
ประการ แต่ที่ ไม่ยกเว้นให้คือการเป็นนายกฯ
เกิน 8 ปี ที่ทำ �ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด
ลง ซึ่งเราได้ศึกษาและค่อนข้างมั่นใจว่าต้อง
พ้น คือเจตนารมณ์ของมาตรา 264 มาตรา
158 ที่ชัดเจนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ซึ่งมิได้
มีการระบุว่าต้องเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ
2560 เท่านัน้ พร้อมทัง้ ได้ยกคำ�วินจิ ฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ ได้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของ
รัฐมนตรีในยุค พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนรัฐธรรมนูญ
2560 ประกาศใช้ คำ�วิจฉัยในเรื่องกฎหมายไม่มี
ผลย้อนหลังว่าตีความอย่างไร โดยรวมคณะ
ทำ�งานฝ่ายกฎหมายของฝ่ายค้าน ค่อนข้างมี
ความมั่นใจว่าคำ�ร้องมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่อง
ของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเจตนารมณ์
เข้าข่ายที่จะทำ�ให้ สรุปได้ว่าความเป็นนายกฯ
ของ พล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลง
นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี
พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ ได้ดูข้อกฎ
หมายอะไรมากมาย เพราะตีความไปซ้ายไปขวา
ได้ แต่นายกฯ ควรยึดเจตนารมณ์ทรี่ ฐั ธรรมนูญ
ไม่ต้องการให้ ใครเป็นนายกฯ เกิน 8 ปี ฝ่าย
กฎหมายจะพิจารณาอย่างไรไม่สามารถบอกได้
ว่าใครผิดใครถูก เรื่องนี้นายกฯ ต้องตัดสินใจ
ด้วยตัวเองว่าสังคมส่วนมากคิดอย่างไร เพราะ
นายกฯ เป็นบุคคลสาธารณะ ต้องดูความรู้สึก
ของคนหมู่มากด้วย.

เปิดประเทศ
พอใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ
และเปิดประเทศ โดยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม-31
กรกฎาคม 2565 พบว่าจำ�นวนนักท่องเทีย่ วเดิน
ทางเข้าประเทศไทยสะสมอยู่ที่ 3,150,303 คน
สามารถสร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท โดย
ประเทศที่เดินทางมาไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
มาเลเซีย 425,289 คน, อินเดีย 333,973
คน, สิงคโปร์ 183,716 คน, สหราชอาณาจักร
161,780 คน และสหรัฐอเมริกา 146,891 คน
ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานกระทรวงการ
คลัง (กค.) เกีย่ วกับภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยประจำ�ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2565) ของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ในเรื่องของการประมาณการ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 อยู่ที่
6 ล้านคน สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 5.6 ล้าน
คน เนื่องจากการเปิดประเทศของไทยและต่าง
ประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ ไว้ และในปี 2566
คาดการณ์จ�ำ นวนอยู่ที่ 19 ล้านคน โดยคาดว่า
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากการคลี่คลายของสถานการณ์โค
วิด-19 ทั่วโลก
นายธนกรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม แม้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 6.2 โดยสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอด
ปี 2565 และคาดว่าในปี 2566 จะปรับลงเข้า
สู่กรอบเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ กนง.
ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเป็น
ผลจากแรงกดดันด้านอุปทานเป็นสำ�คัญ รวม
ทั้ ง การส่ ง ผ่ า นต้ น ทุ น ภายในประเทศที่ สู ง ขึ้ น
และกระจายตัวในหมวดสินค้าทีห่ ลากหลายมาก
ขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปี 2565 คาด
ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.9 จากการฟื้นตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคบริการ ทั้งนี้ ใน
ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จาก
สถานการณ์ โควิด-19 ที่คลี่คลายและการจ้าง
งานที่ทยอยฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว
“นายกรั ฐ มนตรี สั่ ง การหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประเมินควบคู่ไปกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อจัก
ได้ก�ำ หนดนโยบายประเทศให้เท่าทัน สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง ให้ ป ระเทศและ
ประชาชนไทยได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เชื่อ
มั่นว่าจากตัวเลขการคาดการณ์ต่างๆ ประเทศ
เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับการคาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่อง และมี โอกาสฟืน้ ตัวดี ซึง่ แม้วา่
การแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนมาก ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ
รั ฐ บาลพยายามอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หา
สนับสนุนด้านที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน” นายธนกรกล่าว.

‘ชัชชาติ’ สั่งปิด
จึงให้ขา้ ราชการตำ�รวจไปปฏิบตั ริ าชการ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดย
ขาดจากตำ�แหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ที่เวรนายตำ�รวจชั้นผู้ ใหญ่อำ�นวยการ ตำ�รวจ
ภูธรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย มีรายชื่อดังนี้
1.พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ สมใจ ผกก.สภ.พลูตาหลวง
2.พ.ต.ท.สมศักดิ์ รู้ยิ่ง รอง ผกก.ปป.สภ.พลูตา
หลวง 3.พ.ต.ท.ต่อวงศ์ ศักดิ์กุลวงศ์ รอง ผกก.
สส.สภ.พลูตาหลวง 4.พ.ต.ต.สมญา ชูสุขพล
เยี่ยม สวป.สภ.พลูตาหลวง 5.พ.ต.ต.ยุทธนา
สงกระสั น ต์ สว.สส.สภ.พลู ต าหลวง ทั้ ง นี้
ตั้งแต่ 5 ส.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค�ำ สั่ง
เปลี่ยนแปลง
ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ห นั ง สื อ คำ � สั่ ง ที่
314/2565 ให้ข้าราชการตำ�รวจรักษาราชการ
แทน ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.เอกภพ อินทวิวฒ
ั น์
รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผกก.
สภ.พลูตาหลวง 2.พ.ต.ท.สมบูรณ์ กลืนกระโทก
รอง ผกก.สส.สภ.พนัสนิคม รักษาราชการแทน
รอง ผกก.ปป.สภ.พลูตาหลวง 3.พ.ต.ท.มาโนช
เพ็ชรประกอบ รอง ผกก.สส.สภ.บางละมุง
รักษาราชการแทน รอง ผกก.สส.สภ.พลูตา

หลวง 4.พ.ต.ท.นัฎฐพล แก้วจันทร์ฉาย สารวัตร
สส.สภ.บางละมุง รักษาราชการแทน สารวัตร
สส.สภ.พลูตาหลวง 5.พ.ต.ท.พลากร ตราชูนิตย์
สารวัตร สส.สภ.เมืองชลบุรี รักษาราชการแทน
สารวัตร ปป.สภ.พลูตาหลวง อีกหน้าทีห่ นึง่ โดย
ไม่ขาดจากตำ�แหน่งเดิม ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีค�ำ สั่งเปลี่ยนแปลง
วันเดียวกันนี้ ตำ�รวจพิสูจน์หลักฐานเข้า
ตรวจสอบรอบสถานที่เกิดเหตุ โดยเข้าตรวจ
สอบแผงวงจรไฟฟ้าและเตรียมรื้อถอนหลังคา
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะพังลงมา เบื้องต้น
จากการตรวจสอบของเจ้ า หน้ า ที่ พ บว่ า แผง
วงจรไฟฟ้ายังเปิดทำ�งานอยู่ ส่วนประเด็นไฟฟ้า
ลัดวงจรอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจาก
พยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าได้ยินเสียงดังมา
จากบริเวณข้างลำ�โพงหน้าเวทีและเกิดประกาย
ไฟตามมา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีผเู้ สียชีวติ เพิม่ อีก 1
ราย รวมเป็นทัง้ หมด 15 รายแล้ว โดยญาติเผย
ว่าผูเ้ สียชีวติ ไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนก่อนไฟไหม้
เพียงแค่ 20 นาที เท่านั้น ก่อนกลายเป็นเรื่อง
เศร้า ขณะนี้ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของ
ร้าน โดยเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ สร้างความสูญเสีย
ให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เบื้อง
ต้นได้สงั่ การให้สายคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ สาย
กลยุทธ์องค์กร สำ�นักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี)
และสำ�นักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี ให้ลงพื้นที่
จัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้
กับผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์ครัง้ นี้ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกด้ า นประกั น ภั ย อย่ า งเต็ ม กำ� ลั ง
ความสามารถ ทัง้ การรับแจ้งเรื่องการทำ�ประกัน
ภัย ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำ�ประกัน
ภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อ
ใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบ
ภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
พร้อมสำ�รวจความเสียหายผ่าน Platform
การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือราย
ใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำ�นักงาน
คปภ. จังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ ได้รับความ
เสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ เ พลิ ง ไหม้ ค รั้ ง นี้ อ ย่ า ง
ใกล้ชิดแล้ว
ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำ�นักงาน คปภ.
จังหวัดชลบุรวี า่ จากการลงพืน้ ทีแ่ ละตรวจสอบ
ด้านการทำ�ประกันภัย เบื้องต้นพบว่า สถาน
บริการ MOUNTAIN B ไม่ ได้ทำ�ประกันภัย
ไว้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำ�นวน
14 ราย มีการทำ�ประกันภัยจำ�นวน 4 ราย
ไว้กับบริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน),
บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

จำ � กั ด (มหาชน), บริ ษั ท ทิ พ ยประกั น ชี วิ ต
จำ�กัด (มหาชน), บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) วงเงินเอาประกันภัยรวม 4,760,000
บาท
สำ�หรับผู้ได้รบั บาดเจ็บ 33 ราย โดยเบือ้ ง
ต้นตรวจสอบพบมีการทำ�ประกันภัยจำ�นวน 14
ราย ไว้กับบริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน), บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทย
แลนด์) จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ธนชาตประกัน
ภัย จำ�กัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน), บริษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกัน
ภัย จำ�กัด (มหาชน) วงเงินเอาประกันภัยรวม
12,993,733 บาท
สำ�หรับการติดตามการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนของผูเ้ สียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บ สำ�นักงาน
คปภ.จังหวัดชลบุรีได้ประสานบริษทั ประกันภัยที่
เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ ในครั้งนี้แล้ว โดยมี
การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกัน
ภัย ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำ �บลพลูตา
หลวง อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งการ
รับแจ้งเรื่องการทำ�ประกันภัย ตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารการทำ�ประกันภัย และติดตามการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัย
เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
และครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ ได้รับผลกระ
ทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
นอกจากนี้ สำ�นักงาน คปภ.อยู่ระหว่าง
การบูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย
และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อตรวจสอบ
เพิม่ เติมว่าผูเ้ สียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บในเหตุการณ์
ครั้งนี้มีการทำ�ประกันภัยประเภทอื่นๆ ไว้ด้วย
หรือไม่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบ
ภัยมีการทำ�ประกันภัยประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
ก็จะได้รบั ค่าสินไหมทดแทนเพิม่ เติมตามสัญญา
ประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย
ถึงความคืบหน้าการตรวจสถานบันเทิง ภาย
หลังเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงในย่านสีลมว่า
ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเขตไปตรวจ
สถานบริการที่ ไม่ถกู ต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
นายชัชชาติกล่าวว่า ได้รับแจ้งมาแล้ว
ประมาณ 400 จุด และพบว่ามีปัญหา 83 แห่ง
จึงสั่งให้หยุดบริการก่อน โดยเฉพาะทางหนีไฟ
นั้นสำ�คัญ ต้องมีให้ชัดเจน เพราะในช่วงปกติ
หากเกิดเหตุยังหนียาก ยิ่งเกิดสถานการณ์

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ได้ ให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ไปตรวจสอบเพิ่ม แล้ว
รายงานกลับมา เพราะประชาชนไม่รู้ว่าที่ ไหน
ถู ก กฎหมาย ผิ ด กฎหมาย กทม.จึ ง ต้ อ งดู ใ ห้
ละเอียด และประสานเจ้าหน้าที่ตำ�รวจลงพื้น
ที่ตรวจสอบด้วย.

‘โควิด’ ลาม
จำ�นวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ
30.56 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคล
ในครอบครั ว รองลงมาไม่ ท ราบสาเหตุ ก าร
ติดเชื้อ
ส่วนการติดเชือ้ ในโรงเรียน พบเพียงร้อย
ละ 5.66 เท่านัน้ และยังพบว่ามีครอบครัวเพียง
ร้อยละ 0.36 ทีต่ ดิ เชือ้ จากนักเรียนที่ ไปโรงเรียน
โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมากคือ มี ไข้ ไอ มี
น้�ำ มูก ปวดกล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นอาการทีผ่ ปู้ กครอง
สามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้
โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการ
ศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย
6-6-7 ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด
ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของ
ครู นักเรียน
นายธนกรกล่าวว่า สำ�หรับมาตรการ
ความปลอดภัย 6-6-7 ประกอบด้วย 6 มาตรการ
หลักคือ การเว้นระยะห่าง, การสวมหน้ากาก,
การล้างมือ, การคัดกรองวัดไข้, ลดการแออัด
และการทำ�ความสะอาด
6 มาตรการเสริมคือ การดูแลตนเอง,
การใช้ช้อนกลางส่วนตัว, ทานอาหารปรุงสุก
ใหม่, การลงทะเบียนเข้า-ออก, การสำ�รวจตรวจ
สอบ และกักกันตนเอง ส่วน 7 มาตรการเข้ม
คือ การประเมิน TSC + และรายงานผลผ่าน
ระบบ MOE COVID, การจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม
ย่อย, การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ, อนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน, การมีแผน
เผชิญเหตุและมีการซักซ้อม, การควบคุมดูแล
การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และการจัด
ให้มี School Pass สำ�หรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
สำ � หรั บ รายงานสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 วันที่ 6 สิงหาคม พบผู้ติด
เชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.)
จำ�นวน 2,381 ราย จำ�แนกเป็นผูป้ ว่ ยในประเทศ
2,381 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้
ป่วยสะสม 2,379,924 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม
2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย หายป่วย
สะสม 2,382,054 ราย (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำ�ลังรักษา 21,250 ราย
เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 9,863
ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำ�นวนผู้ป่วย
ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล 910
ราย.
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ผลการดําเนินงาน

มาตรฐานการทองเที่ยวไทย

กรมการท อ งเที่ ย วมี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ
ในการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว
และไดมกี ารจัดทํามาตรฐานการทองเทีย่ วไทยขึน้
เพ�อเปนการยกระดับผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว ทั้งในดานของที่พัก
บริการและกิจกรรมทองเทีย่ ว แหลงทองเทีย่ ว
และทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
ปจจุบันมีมาตรฐานทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน
ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป็ น มาตรฐานที่ เ น้ น ในเรื่ อ ง
การใหบริการทีด่ ี สะอาด สะดวก ปลอดภัย
เปนธรรม และรักษสิ่งแวดลอม
หลังสถาการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 กรมการทองเที่ยวไดเตรียม
ความพร อ มสถานประกอบการด า นการ
ทองเทีย่ ว ดวยการสงเสริมใหผปู ระกอบการ
เขาสูมาตรฐานการทองเที่ยวไทย เพ�อผูมี
สวนเกี่ยวขอ งในอุ ตสาหกรรมทอ งเที่ยว
สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ การท อ งเที่ย วยุ ค
next normal โดยมาตรฐานการทองเทีย่ วไทยนี้
จะชวยใหพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
ทั้งระบบ ชวยลดตนทุน และทําใหผู ใช
มีความมัน่ ใจมากขึน้ ในปจจุบนั เรามีสถาน

ประกอบการที่ อ ยู ร ะหว า งการรั บ รอง
มาตรฐานการทองเทีย่ วไทย หรือ Thailand
Tourism Standard จํานวน กวา 911 แหง
แบงเปน ดานสินคาและบริการ จํานวน
657 แหง และดานแหลงทองเทีย่ ว จํานวน
254 แหง
และกรมการทองเที่ยว เรงเดินหนา
สงเสริมและผลักดันในเร�องมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทยสรางความมั่นใจ สรางความ
น่าเชื่อถือและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ให กั บ ผู ป ระกอบการด า น
การทองเที่ยว เพ�อใหเกิดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมและพัฒนา
องคความรูในดานการทองเทีย่ ว ใหความรู
เร�องมาตรฐานการทองเที่ยวไทย พรอมทัง้
ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการและชุมชน
เพ�อผลักดันใหเขาสูมาตรฐาน พรอมจัด
ทําสื่อและประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เร�องมาตรฐานการทองเที่ยวไทย บนส�อ
ออนไลนเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มเปาหมาย
การลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทยตาง ๆ อยางตอเน�อง

สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ต อ งการ
ค น หาข อ มู ล สถานประกอบการที่ ไ ด รั บ
การรับรองจากกรมการทองเที่ยวและ
ผูประกอบการที่ตองการสมัครเขารวมการ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ
ทองเทีย่ วไทย สามารถติดตามขอมูลขาวสาร
ไดท่ี Facebook: Thailand Tourism Standard
Website: https//www..dot.go.th
เดินทางทองเทีย่ วปลอดภัย Trust Me...
วางใจใหชา งชูงวงดูแล ดวยบริการทีด่ ี สะอาด
สะดวด ปลอดภัย เปนธรรม และรักษ
สิง่ แวดลอม ไปกับมาตรฐานการทองเทีย่ วไทย
(Thailand Tourism Standard)
#กรมการทองเที่ยว
#มาตรฐานการทองเที่ยวไทย
#ThailandTourismStandard
#Trustmeวางใจใหชางชูงวงดูแล
#ชางชูงวงเริงรา
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ลัง พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ขึ้นมานําทัพการเมือง เปน
หัวหนาพรรครวมไทยสรางชาติ อยางเปนทางการไปเม�อ
3 สิงหาคมที่ผานมา การขับเคล�อนของพรรครวมไทยสราง
ชาติหลังจากนี้จะเปนอยางไรตอไป พีระพันธุ หัวหนาพรรครวม
ไทยสรางชาติ ใหสัมภาษณพิเศษกับเรา
เริ่มตนที่การขับเคล�อนของพรรคตอจากนี้ พีระพันธุ บอก
วา หลังจากนี้จะขับเคล�อนเร�องการบริหารจัดการภายในพรรค โดย
เฉพาะการเรงเร�อง นโยบายพรรค ที่มีคอนเซปตเรียบรอย โดย
นโยบายหลักก็คือ “การลดความเหล�อมล้ํา-การสรางสังคมที่เทา
เทียม-การสรางสังคมที่ถูกตองเปนธรรม มีความเสมอภาคเทา
เทียมกันในทุกเร�อง-การสรางโอกาสในการเขาถึงการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิต รวมถึงการทําใหประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือดูแลเร�องตางๆ ที่มากขึ้น” ทั้งหมดจะเปนกรอบในการ
ทํานโยบายและการขับเคล�อนพรรครวมไทยสรางชาติหลังจากนี้
...ซึ่งจะอยูบนคอนเซปตที่เรียกวา เราจะเปนพรรคการเมือง
ที่ประชาชนพึ่งพาไดทุกเร�อง เพราะเราเห็นวาที่ผานมา จาก
ประสบการณของผมและเพ�อนๆ หลายคนในพรรครวมไทยสราง
ชาติ เราเห็นวาประชาชนมีความเดือดรอนมากในหลายเร�อง แต
ประชาชนไมรูวาจะหันหนาไปพึ่งใคร หันไปทางซายก็ไมมี ขวาก็
ไมมี สุดทายเร�องก็เงียบหาย อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นวาเราในฐานะ
พรรคการเมืองตองคํานึงถึงการแก ไขปญหาตางๆ เหลานี้
ที่สําคัญเร�อง การใหความถูกตองเปนธรรม ที่ผมคิดวาใน
สังคมปญหาเร�องนี้มีเยอะมาก แตเงียบและเกิดขึ้นไดกับทุกคน ไม
วาเศรษฐกิจจะดีหรือเศรษฐกิจไมดี จะพบวาเกิดขึ้นกับคนในสังคม
เยอะมาก แตคนเหลานี้เขาไมรูวาจะหันหนาไปพึ่งใคร ตรงนี้เปนสิ่ง
ที่เราวางแนวทางของพรรครวมไทยสรางชาติไววา “รวมไทยสราง
ชาติ จะเปนพรรคการเมืองที่ประชาชนพึ่งพาได”
-พรรคดูจะใหความสําคัญกับเร�องการแกปญหาความ
เหล�อมล้ํา?

สัมภาษณพิเศษ 15

รวมไทยสรางชาติ

พรรคการเมืองที่ประชาชนพึ่งพาได
ผมวาเม�อผานชวงนี้ ไปไดจนภาวะตางๆ ดีขึ้น เขาจะไปรอด
เอง ทุกวันนี้ประเทศเราไมไดขับเคล�อนดวยภาครัฐ แตขับเคล�อน
ดวยภาคเอกชน เพียงแตวานักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร เวลาหัน
ไปมองจะมองแตบริษัทใหญๆ เพราะเขาคิดวาบริษัทใหญคือผูที่
สรางจีดีพี เปนผูสรางตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดี แตสําหรับผมไมใช
เพราะสําหรับผม คนตัวเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการขนาด
กลาง เหลานี้ตางหากที่มีจํานวนมาก กลุมเหลานี้คือสวนหนึ่งใน
การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ผลักใหสังคมเดินหนาไปได

กฎหมายสวนนี้ เปลี่ยนจากควบคุมเปนการกํากับดูแล
ระบบกํากับดูแล ผมยกตัวอยางเชนหากนาย ก. จะเปดราน
อาหาร ที่ตองไปขออนุญาต ก็ใหคนที่มีหนาที่ควบคุมดูแลสวนนี้ ก็
ทําทะเบียนมาวาหากใครตองการเปดรานอาหาร จะตองประสาน
อยางไรบางกับหน�วยงานดังกลาว ก็บอกใหชัดเจนเผยแพรอยาง
เปนทางการที่หน�วยงาน หรือลงในเว็บไซตของหน�วยงาน เชนบอก
มาเลยวาตองทําตามนี้ มี 1-2-3-4 หากจะขอเปดรานอาหาร ตอง
ทําอะไรบางถึงจะได ใบอนุญาตเปดรานอาหาร
พอนาย ก.ทําตามขั้นตอน จากนั้นก็แจงหน�วยงานดังกลาว
วาไดเปดรานอาหารและพรอมใหมาตรวจ หากตรวจแลวรานที่เปด
ไมไดทําตามเง�อนไขที่ประกาศ ก็แจงมาวาทําตรงไหนไมถูก จะได
ไปแก ไขใหถูกตอง ไมใชคอยแตจะจับปรับ
สิ่งเหลานี้จะทําใหการทํามาหากิน การทําธุรกิจ การดําเนิน
ชีวิต ที่กฎเกณฑกติกาอาจผิดพลาดได แตไมใชเร�องรายแรงถึง
ขนาดตองลงโทษ หากพบก็สั่งใหปรับปรุง ถาเปนแบบนี้ก็ไมตอง
รอใบอนุญาต ก็ทําเลย เพียงแตวาหน�วยงานที่เกี่ยวของที่เขามี
อํานาจ หากมาตรวจแลวพบสิ่งผิดเขามีสิทธิ์หามคุณทํา เพราะ
ถือวาทําผิดเง�อนไข และตรงไหนที่ทําผิดเขาก็สามารถสั่งใหแก ไข
ทําใหถูกตองได ไมใชมาจับ-ปรับ ลงโทษ แตใหเวลาเขาไปแก ไข
เพ�อทําใหถูกตอง วาตองทําภายในกี่วัน หากแก ไขทําถูกตองก็จบ
แตหากสั่งใหแก ไขแลวแตไมยอมทํา แบบนี้แสดงวาเจตนาทําผิด
แลว แบบนี้อาจถูกสั่งหามทํากิจการ

นี้ ผมไมไดมีตําแหน�งเปนรัฐมนตรีผมก็ยังทํางานได เพราะผมไมได
สนใจเร�องตําแหน�ง ผมสนใจเร�องงาน ถาเรามีความตั้งใจทํางาน มี
ความปรารถนาจะทําจริงๆ ไมตองมีตําแหน�งก็ทําไดทั้งนั้น
ผมมาตรงนี้ที่รวมไทยสรางชาติ ผมไมไดทําขึ้นมาเพราะ
อยากจะเปนรัฐมนตรี หรืออยากเปนนายกฯ เพราะหากผมคิดแค
นั้นผมไมตองทําหรอก คนเขาใหผมเปนเยอะ แตผมไมเปน เพราะ
อยางที่ผมทํารวมไทยสรางชาติในวันนี้ เพราะประชาชนอยาก
เห็นพรรคการเมืองที่มุงมั่นทํางานใหประชาชนจริงๆ อยากเห็น
พรรคการเมืองที่เวลาเขามีปญหา เขาสามารถพึ่งพาได
สิ่งเหลานี้คือที่มาที่ทําใหผมมาทําพรรค ไมใชเพราะวาผม
อยากใหมีพรรคการเมืองเสนอช�อผมเปนแคนดิเดตนายกฯ ถาแบบ
นั้นไมมีประโยชน หากอยากจะมีช�อเปนแคนดิเดตนายกฯ แตไมรู
วาจะเขาไปทําอะไรใหบานเมือง ไมใชบอกวาใหเขาไปเปนนายกฯ
กอนแลวคอยแกปญหา-ไมได แตตองมีความคิดในการแกปญหา
มากอน ตองรูปญหามากอน หรืออยากเปนรัฐมนตรีแตไมมีผลงาน
แลวจะเปนไปทําไม เพราะตําแหน�งพวกนี้ ไมไดมีไวประดับบารมี
แตมีไว ใหทํางานแก ไขปญหา

หนุน-ไมหนุน ‘บิ๊กตู’ คัมแบ็ก?

-รวมไทยสรางชาติพรอมสนับสนุนพลเอกประยุทธหรือไม?
ยังไมถึงเวลา เพราะเลือกตั้งที่จะมีขึ้นยังไมรูเลยวาพรรค
จะอยูฝายคานหรือฝายรัฐบาล แลวผมจะมาพูดไดยังไงวาผมจะ
สนับสนุนใคร แลววันนั้นใครจะเปนฝายชนะการเลือกตั้งก็ยังไม

เราเปนนักการเมือง เราตองทําไดทุกตําแหน�งหนาที่ แตการไปทําอะไรตรงไหน
อยูที่ประชาชนให โอกาสเราแคไหน ก็คือวาถาประชาชนมั่นใจวา ผมทําหนาที่
ตําแหน�งผูนําประเทศได ก็ขอใหเลือกรวมไทยสรางชาติ ผมก็เปนได..
ที่ก็คือเปลี่ยนจากเร�องการอนุญาตหรือไมอนุญาต มา
เปนการใหทํากิจการหรือหามทํากิจการ แบบนี้ก็ไมตองจายเบี้ย
บายรายทาง เบสิกงายๆ ที่ประชาชนไดรับผลกระทบอยู แก ไดดวย
การแก ไขกฎหมายเทานั้นเอง นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายเร�อง
“น้ํามันเชื้อเพลิง” ดวย ซึ่งเตรียมแนวทางไวแลว แตตอนนี้ยังไม
สมบูรณเรายังไมอยากพูด
-จะวาง position หรือแบรนดพรรคไวอยางไรในทางการ
เมือง ใหเปนพรรคการเมืองแนวไหน?
วางไววาใหเปนพรรคการเมืองที่เราจะตอสูแก ไขปญหาตางๆ
ที่ประชาชนไดรับทุกวันนี้ และเราตั้งใจวาจะเปนพรรคการเมืองที่
ประชาชนเวลามีปญหาแลวไมรูวาจะไปไหน มาพึ่งพรรคเราได เรา
ไมไดบอกวาเราเปนพรรคเทวดา ทําให ไดทุกเร�อง ไมใชหรอกครับ
แตจะเปนพรรคการเมืองที่อยางนอยจะรับฟงปญหาประชาชน
และจะพยายามอยางเต็มที่ในการแก ไขปญหาตางๆ ที่ประชาชน
เดือดรอน ไมมีที่พึ่ง ไมรูจะไปหาใคร มาที่พรรครวมไทยสรางชาติ
ได
-แวดวงการเมืองมองวาพรรคการเมืองตอนนี้แบงเปนสอง
ขั้ว ขั้วแรกก็เชน ฝายเพ�อไทย กาวไกล อีกขั้วก็พลังประชารัฐ
ประชาธิปตย แลวพรรครวมไทยสรางชาติเปนอยางไร?
ผมไมอยูขั้วไหน ผมอยูขั้วของผม ขั้วที่จะทํางานใหชาติบาน
เมือง ทํางานใหประชาชน ผมไมไดอยูขั้วไหน ผมมาเพ�อที่จะมา
ดูแลบานเมือง มาดูแลประชาชนอยางเดียว ผมไมไดมาเพ�อจะไป
อยูขั้วนั้นขั้วนี้ จะเปนขั้วไหนก็ได ถาคุณทํางานเหมือนผม ทํางาน
ใหบานเมือง ทํางานใหชาวบาน ผมอยูดวยทั้งนั้น แตที่สําคัญใน
คอนเซปตของการบริหารบานเมืองก็คือ ชาติ ศาสน กษัตริย นํา
หนา และประโยชนประเทศชาติ ประชาชน

วางเปาเปนพรรคหลัก

-จะทําพรรครวมไทยสรางชาติแบบระยะยาว ไม ใชพรรค
เฉพาะกิจ?
เพราะผมคิดวาเร�องนี้เปนเร�องที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนวัน
ผมไมไดตั้งมาแลวทําไป 3-4 เดือนเลิก แลวก็ไมไดตั้งมาเพ�อ
ซึ่งถาคนเหลานี้มีปญหา ไมมีใครเขาไปชวยเหลือดูแล
นี้ เพราะความเหล�อมล้ําไมไดแปลวาแคความเหล�อมล้ําทางสังคม กฎหมาย-ระเบียบตางๆ ไมไดเปนประโยชนกับพวกเขาในการให
เอาแคการเลือกตั้งหนึ่งสมัยแลวปดประตูกลับบาน ถาแบบนั้นไป
แตเปนความเหล�อมล้ําในทุกเร�อง เชน ความเหล�อมล้ําในการเขา พวกเขาพลิกฟนสถานะขึ้นมาไดเลย สุดทายสังคมก็จะมีปญหา
อยูพรรคอ�นดีกวา จะไดเลิกงายๆ แลวก็ไมตองเหน�อยดวย
ถึงแหลงเงินทุน หรือ ความเหล�อมล้ําในการที่จะไดรับความชวย นอกจากปญหาเศรษฐกิจ คือจะมีปญหาสังคม
-วางเปาหมายใหพรรครวมไทยสรางชาติเปนพรรคหลัก
เหลือในกรณีเกิดปญหาในชีวิต ในการทํามาหากิน
ไม ใชพรรคกระแสรอง?
ผมยกตัวอยางที่เราจะเห็นขาวอยูเร�อย คือพวกเจาของ
ผมยกตัวอยาง บริษัทขนาดใหญที่ก็ใหญอยูแลว ทํากิจการ
ผมวาใครที่ตั้งพรรคการเมืองมา แลวคิดเพียงแควาจะ
กิจการขนาดกลาง ขนาดเล็กที่ตองฆาตัวตาย เพราะเวลาที่เจอ
ขนาดใหญ แตเวลาไปกูเงินจากธนาคารยังไดดอกเบี้ยเงินกูที่ถูก
ภาวะรุมเรา ไมมีที่ ไป เงินทุนก็หาไมได โดนฟองลมละลายอีก แต ใหเปนพรรคกระแสรอง ก็อยูบานเถอะ อยาตั้งเลย คุณจะตั้ง
กวากิจการหรือบริษัทขนาดเล็ก ที่เวลาตองการอยากไดเงินทุนสัก
บริษัทใหญเวลามีปญหาขอพักหนี้ ได กฎหมายให แบบนี้คือความ พรรคการเมืองทั้งทีก็ตองตั้งใหเปนพรรคหลักให ได เพราะถาไมได
หาหม�นบาทหรือหนึ่งแสนบาท ยากลําบากมาก แตบริษัทใหญขอ
เสมอภาคเทาเทียมหรือไม ซึ่งภาวะแบบนี้สิ่งที่เราตองปลดล็อกคือ ตั้งเปนพรรคหลัก คุณก็จะไมคิดทําอะไร ก็ตั้งมาแลวก็คิดวาจะมี
กูเงินทีหารอยลานบาท หนึ่งพันลานบาท งายมาก ย�นไปไมนานก็ ทําอยางไรใหคนเหลานี้หยุดพักหนี้ ได ใหเขากลับมาลืมตาอาปาก
โอกาสได ไปรวมรัฐบาล แลวขอเปนอะไรตางๆ ถาคิดอยางนั้นไมใช
กู ได แบบนี้คิดวาเปนความเหล�อมล้ําหรือไม และเวลาบริษัทขนาด ได กลับมายืนแกรงได ใหมเหมือนเดิม ใครจะชวยได หากเราไมแก พรรครวมไทยสรางชาติที่ผมทํา
ใหญมีปญหา กิจการเดินตอไมได ก็มีกฎหมายใหพักหนี้ ได ขอฟนฟู กฎเกณฑ กติกา เราไมแก ใหคนเหลานี้สามารถขอพักหนี้ ไดเหมือน
-หลังจากประชุมใหญพรรคไปเม�อ 3 สิงหาคม มีคนติดตอ
กิจการได แตคนธรรมดาสามัญทํากิจการขนาดเล็ก เขาไมไดทํา
บริษัทใหญ ถาเราไมปลอยกติกาใหระบบธนาคารหรือระบบสถาบัน จะมารวมงานกับพรรคอยางไรบาง?
แบบบริษัทใหญ เพราะมีการไปกําหนดเง�อนไขวาตองสิบลานบาท การเงิน หรือการมีเงินกองทุนใหเขาสามารถหยิบยืมไปใช ได ใน
มีเยอะมาก ซึ่งก็มีมาตั้งแตกอนเปดตัวแลว แตผมเปนคนที่
ขึ้นไป แบบนี้ ไมไดเปนกฎหมายเพ�อสังคมแลว แตเปนกฎหมาย
ไมอยากนํามาโมมาคุย ไมใชเวลา ไมใชประเด็นที่ผมตองมาบอก
ภาวะจําเปน แลวใครจะชวยเขาถาไมใชฝายการเมือง แตเราก็ไม
เพ�อกิจการขนาดใหญ แบบนี้เหล�อมล้ําหรือไม มีความเทาเทียม
วามีกี่คน เพราะจํานวนกี่คนไมสําคัญ แตสําคัญวาจะมาทํางานให
ไดทิ้งบริษัทใหญ เพราะบริษัทใหญก็เปนกลไกหนึ่งในการผลักดัน
หรือไม และสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือไม มันเกี่ยวกับสภาวะ ประเทศ แตกําลังพูดถึงโอกาสในการเขาถึงเงินทุน โอกาสในการ บานเมือง ทํางานใหประชาชนหรือไม ผมคิดวาวันนี้ตองมาคุยกัน
เศรษฐกิจหรือไม สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่ผมคิดวา พรรครวมไทยสราง
เขาถึงภาวะที่สามารถจะเขาไปแก ไขปญหากิจการของเขาได ณ วัน วาพรรครวมไทยสรางชาติ มีความตั้งใจอยางไร และมีความมุงมั่น
ชาติจะเขามาแกปญหา ดูแลเร�องเหลานี้ใหสังคม
นี้สิ่งเหลานี้ ไมมีสําหรับกิจการขนาดเล็กและกิจการขนาดกลาง เรา ทํางานใหประชาชนแบบไหน ผมวาสิ่งสําคัญมากกวาจํานวนคน
-หลายพรรคการเมืองก็เนนหาเสียงวาจะเขาไปพลิกฟน
คือตรงสวนนี้มากกวา มีจํานวนคนแตไมรูวาจะนําไปทําอะไร มี
จึงตองชวยในสวนนี้สําหรับสิ่งที่ยังขาดอยู
เศรษฐกิจประเทศหลังโควิด?
ส.ส.เปนรอยคน แต ส.ส.วันๆ ไมไดทําอะไร วันนี้เห็นไหมการเมือง
-บทบาททางการเมืองที่ถูกพูดถึง เร�องการเปนฝายตรวจ
ผมยืนยันเลยครับ สําหรับมุมมองของผมและทางพรรค ที่
เปนอยางไร บางพรรคมี ส.ส.ตั้งไมรูกี่คน แตในความรูสึกของ
สอบ การติดตามตรวจสอบการทุจริต ในสวนนี้พรรคจะชูอะไร
หากเราพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระ เปนนโยบายการหาเสียง?
ประชาชนเหมือนมีสักคน ก็ยังไมเห็นเลย ดังนั้นจํานวนไมใชเร�อง
ทบที่เกิดขึ้นที่ตางประเทศ โดยโลกทั้งใบเกิดภาวะเหมือนกันหมด
สําคัญ แตสําคัญที่การทํางาน ถาหากวาเรามี ส.ส. 4-5 คน แต
เร�องนี้คงไมตองพูดมาก เพราะภาพผมมันบอกอยูแลว แต
เชนเกิดจากผลกระทบเร�องโควิด ที่ทําใหเศรษฐกิจยังไมฟน และ
ทํางานไดเหมือนมี ส.ส.รอยคน มันสําคัญกวาไหม ความสําคัญอยู
ปญหาเร�องทุจริต ผมคิดวาก็เกิดจากปญหาเร�องของกฎหมาย
ขณะที่ยังไมฟนก็มีกรณีผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยูเครน
ตรงนี้
เชนกัน เพราะวาระบบกฎหมายบานเราใชมานาน คือเปนระบบ
สิ่งเหลานี้กระทบกับเศรษฐกิจโลกและมากระทบกับเราหนัก ควบคุม เหมือนพอดูแลลูก แตลูกไม โตสักที จะทําอะไรตองขอ
-หากกรรมการบริหารพรรคเสนอช�อนายพีระพันธุ เปน
ขึ้น ใครแก ได ทีมไหนแก ได หันไปทีไรก็ทีมเดิม จนคนเบ�อหมด
แคนดิเดตนายกฯ ตอนเลือกตั้ง?
อนุญาตอยูอยางนั้น โดยที่กฎเกณฑกติกาเยอะไปหมด แคจุดเริ่ม
แลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ ไมตองมีทีมเศรษฐกิจ แตตองมีนโยบาย
ยังไมถึงเวลา การเมืองยังอีกนาน เวลายังมี เง�อนไขและ
ตนตองจายคาเบี้ยบายรายทาง ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบ
และมีสิ่งที่เรียกวา “ทําไดจริง” ปลดล็อกใหเขาไดจริง แกกฎหมาย กับประชาชน เพราะเวลาจะทําอะไรแตละอยางก็ตองขออนุญาต
ปจจัยเปลี่ยนแปลงไดทุกวัน จึงยังไมมีเหตุผลจําเปนอะไรตองพูด
สรางองคกรมาดูแลประชาชนที่เขาเจอสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ให (หน�วยราชการ) พอขอไปนานแลวยังไมได ใบอนุญาต ก็ตองไป
ลวงหนากันเปนเดือนๆ การเมืองบางทีวันเดียวก็เปลี่ยนเง�อนไขกัน
เขาอยูรอด ใหเขาผานชวงนี้ ไปให ได
ได สําหรับผมไมไดคิดเร�องสถานะตรงนั้นเลย ที่ผานมาจนถึงวัน
วิ่งเตนเพ�อเอาใบอนุญาต ก็ตองจายโน�นจายนี่ ก็ควรมีการแก ไข

ทราบ ตอนนี้ยังพูดไมได ความจริงเร�องเหลานี้ก็รูกันอยู ถึงเวลา
วันนั้นคอยวากัน มันไมใชเร�องพูดกันวันนี้ อยางวันนี้เราพูดวา
สนับสนุนใคร แลวถึงเวลาจริงๆ คนนั้นเขาเบ�อ ไมอยูตอแลว แลว
เราจะทํายังไง ก็คือมันยังไมใชเวลา ถึงเวลาจริงๆ คอยวากัน
-ถาประชาชนสงสัยอยากถามวา หากมีการเลือกตั้งแลว
เลือกผูสมัครของพรรครวมไทยสรางชาติ ประชาชนจะไดอะไร?
ตอบได ไมยาก จะไดนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ดี ที่
ไมเคยคิดวาจะมี แตมีจริง คือจะไมเปนอยางที่ประชาชนเคยเห็น
อยางหากประชาชนเคยเห็นการทํางานที่ผานมาทุกเร�อง ก็จะเห็น
พรรคการเมืองที่จะทํางานแบบที่ผมเปน ปญหาของบานเมือง
ลําพังผมคนเดียวมันแก ไมได ที่ผานมาที่ทํามาตลอด เชนที่ทําเร�อง
คดี โฮปเวลล ที่ผมทําใหพลิกฟนคดีกลับมาได หรือเร�องตางๆ ที่ผม
แก ไขปญหาของประชาชน มันมีมากเกินกําลังของผมคนเดียว มัน
ตองทําดวยกัน ทําดวยการเปนพรรคการเมือง ผมก็รวบรวมพรรค
พวกที่คิดแบบเดียวกัน อยากทําแบบเดียวกัน อยากแกปญหา มา
รวมกันเปนพรรคการเมือง ซึ่งหากประชาชนให โอกาสพรรครวม
ไทยสรางชาติ ประชาชนก็จะไดเห็น พรรคการเมืองที่เคยคิดกอน
หนานี้วา มันน�าจะตองมีพรรคแบบนี้ แตไมเคยมี แตตอนนี้จะมี
พรรคการเมืองแบบนั้นแลว หากให โอกาสพรรครวมไทยสรางชาติ
สิ่งที่ ไมเคยคิดวาจะมี ก็จะไดเห็นวามีจริง
พีระพันธุ หัวหนาพรรครวมไทยสรางชาติ ย้ําวา การเมือง
ไมควรเปนปญหาในการพัฒนาประเทศ การเมืองไมควรแบงขั้ว
เปน 2 ขั้ว หรือ 3 ขั้ว แตการเมืองควรมีขั้วเดียวคือขั้วที่เปนของ
ประชาชน อะไรก็ไดที่ประชาชนไดประโยชน แตทุกวันนี้ที่แบงกัน
เปนขั้วซาย ขั้วขวา เพราะวาไมไดแบงเปนขั้วประชาชน แตแบง
เปนขั้วประโยชนของตัวเอง เชนประโยชนที่คิดวาจะไดแบบนี้ ก็
เลยไปอยูขั้วหนึ่ง หรือคิดวาจะไดประโยชนอีกแบบหนึ่ง ก็ไปอยูกับ
อีกขั้วหนึ่ง แตไมมีขั้วไหนที่คิดวาประชาชนจะไดประโยชน
...อยางทุกวันนี้ เถียงกันมานานจะรวมคอนปแลว เร�องสูตร
คํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสต จะเอา 100 หรือ 500 หาร แตถามวาที่
เถียงกันมานาน ประชาชนไดประโยชนอะไร แตวาในระยะเวลา
ที่เถียงกันดังกลาวในเร�องนี้ ประชาชนจํานวนมากที่ตองตกทุกข มี
ความยากลําบากในการดําเนินชีวิตมีเพิ่มขึ้นใชไหม แลวเคยมีไหม
ที่มาคอยแตเถียงกันเร�องจะเอา 100 หรือ 500 ไดเคยมาเถียงเร�อง
นี้กันบางไหม นี่ตางหากคือขั้วประชาชน รวมไทยสรางชาติจะไมไป
รวมวงทะเลาะเบาะแวงเถียงกันในเร�องไรสาระแบบนั้น เราจะตั้ง
ประเด็นถกเถียงกันแตเร�องแกปญหาประชาชนกับบานเมือง นี่คือ
ขั้วของเรา เราจะสรางขั้วใหม ใครอยากอยูขั้วนี้ก็มาอยูดวยกัน แต
ถาใครอยากอยูขั้วโบราณแบบนั้น ก็ไปเถอะ
กับคําถามปดทายวา หากมีคนสนับสนุนใหเปนนายก
รัฐมนตรี พรอมหรือไม พีระพันธุ หัวหนาพรรครวมไทยสรางชาติ
ตอบคําถามนี้วา การที่ผมไดรับเลือกใหเปนหัวหนาพรรคการเมือง
และทุกคนที่เปนหัวหนาพรรคการเมือง และทุกคนที่เขามาสู
วงการเมือง มันตองพรอมทํางานทุกตําแหน�งอยูแลว แตไมไดอยู
ที่เรา เพราะการทํางานในตําแหน�งไหน แตอยูที่ประชาชน หาก
ประชาชนเขามั่นใจ เขาเช�อวาเราทําได เขาให โอกาสเรา เราก็ได
จํานวนมากพอที่จะทําตําแหน�งนั้น แตทุกตําแหน�ง การที่เราเขามา
สูวงการการเมือง เราตองพรอมทําหนาที่ทุกตําแหน�งอยูแลว
การเมืองเปนเร�องประหลาดนะ ไมใชวาเรียนกฎหมาย
แลวตองทํางานกฎหมาย เรียนหมอแลวตองเปนหมอ อยาง รมว.
สาธารณสุขตอนนี้ เรียนจบหมอหรือไม แลวทําไมทานทําได ก็
เพราะเปนนักการเมือง ก็ตองพรอมจะเปน เพราะฉะนั้นผมเรียน
มาดานกฎหมาย แตไมไดแปลวาถาไมใชดานกฎหมาย ผมทําไมได
ทําไมเปน
“เราเปนนักการเมือง เราตองทําไดทุกตําแหน�งหนาที่ แต
การไปทําอะไรตรงไหน อยูที่ประชาชนให โอกาสเราแคไหน ก็คือ
วาถาประชาชนมั่นใจวา ผมทําหนาที่ตําแหน�งผูนําประเทศได ก็
ขอใหเลือกรวมไทยสรางชาติ ผมก็เปนได”.

โดย วรพล กิตติรตั วรางกูร
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ศิลป์แห่งแผ่นดิน

ง

มองเมอื

ต

ลอดเดือนสิงหาคม ในช่วง
วันแม่แห่งชาติ ททท. เชิญชวน
นักท่องเที่ยวยกครอบครัวพาแม่
เที่ยวชมงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดิน
ไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากนัน้ เดินสายไหว้พระ
หาของกินอร่อยขึ้นชื่อจากเมืองกรุงเก่า
นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผูอ้ าำ นวยการ
ฝ่ายกิจกรรม ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึง่ สำาหรับครอบครัว
ชาวไทยแล้ว ถือเป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามหมาย
และนิยมพาแม่ออกเดินทางไปพักผ่อน
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ททท. ได้จัดงานมหัศจรรย์งานศิลป์
แผ่นดินไทย (Miracle of the Arts of the
Kingdom) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา ปี 2565 และเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดี
ตลอดจนสร้างการรับรู้อัตลักษณ์งาน
หัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย
กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันสุดสัปดาห์
ตลอดเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับวันที่
12-14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม
2565 เวลา 10.00-19.00 น. บริเวณ
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำาบลเกาะเกิด
อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเหมาะสำาหรับการพาครอบครัวไป
ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา
19.00 น. จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ปี 2565
ภายในงานจะมีการสาธิตงาน
หัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์จาก 6
แผนก ประกอบด้วย ถมทอง คร่ำา ปักผ้า
จักสานย่านลิเภา และจักสานย่านลิเภา
สอดปีกแมลงทับ จักสานไม้ ไผ่ลายขิด
ทอผ้าไหมแพรวา
การสาธิตและจัดจำาหน่ายสินค้า
เครื่องคาวหวาน โดยโรงเรียนช่างฝีมอื ในวัง
(หญิง) อาทิ ขนมจีบนก ขนมเกสรลำาเจียก
ล่าเตียง ขนมเบื้อง จ่ามงกุฎ ถั่วแปบ
โบราณ ช่อม่วง และมาลัยดอกไม้สด
โดยช่างสถาบันสิริกิติ์
กิจกรรม Workshop จัดวันละ 4 รอบ
เวลา 13.00 น./ 14.00 น./ 15.00 น./
16.00 น. รอบละ 15 ชุด ได้แก่ การทำา
บุหงา และสกรีนถุงผ้า นอกจากนี้ยังมี
การออกร้านจำาหน่ายอาหาร อาทิ อาหาร
ชาววัง อาหารท้องถิน่ และอาหารที่ได้รบั
ความนิยมในปัจจุบัน การตกแต่ง
บรรยากาศแบบไทยประยุกต์ มีจดุ ถ่ายภาพ
และการตกแต่งไฟประดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม ททท.
กล่าวต่อว่า กิจกรรมไฮไลต์คือ การแสดง
โขนกลางแปลง โดยมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ โดย “โขน” ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
จากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ เป็นการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและปัจจุบนั
หาชมได้ยาก แต่ภายในงานนีผ้ เู้ ข้าร่วมงาน
จะสามารถรับชมการแสดงได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีการนำาชม
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินรอบบรรยายพิเศษ
โดยไม่เสียค่าวิทยากร วันละ 3 รอบ
เวลา 10.30 น./ 13.30 น./ 14.30 น.
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเช่าชุดไทย
ภายในบริเวณงาน เพื่อถ่ายภาพกับ
บรรยากาศการจัดงานแบบไทยประยุกต์
และอาคารพิพิธภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ภายในพื้นที่ธรรมชาติร่มรื่น
สวยงาม

เสกสรรค์ความวิจิตรบรรจง

งดงามและประณีต

‘สิงหา’ พาแม่เที่ยวเมืองกรุงเก่า
ชมมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย

4

5

7

6

8

มรดกงานศิลป์ไทย
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สวยงามแบบไทย
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ตื่นตาตื่นใจไปกับงานศิลป์ไทย
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หนึ่งในงานศิลป์ที่นำามาจัดแสดง

ร้านโรตีสายไหมเจ้าดังของอยุธยา
แป้งแผ่นใหญ่เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม
และในโอกาสพิเศษวันแม่แห่งชาติ ขอพรผ่าน 9 วัด 9 เรื่อง ได้แก่
“บ้านตะโกราย” ร้านอาหารท้องถิ่น ร้านเปิดบริการ : 06.00-18.00 น.
ขึ้นชื่อ ก็มีอาหารระดับ “มิชลินไกด์”
นอกจากนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม
เสิร์ฟอาหารไทยพื้นบ้านปรุงจากวัตถุดิบ โทร.08-9005-9948
อยุธยา 2022 ผ่าน 10 ร้านอร่อย
“วัดพุทไธศวรรย์” เรื่องเจริญก้าวหน้า
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม ททท.
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ป์แผ่นดินโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ในหน้าที่การงานและให้หายเจ็บป่วย
แห่งกรุงศรีแนะนำา ซึ่งควรติดต่อสอบถาม ในชุมชน ร้านเปิดบริการ : 10.00-19.30 น.
กล่าวในตอนท้ายว่า “ขอเชิญชวน
แล้ว สำาหรับคุณลูกทีพ่ าคุณแม่มาเทีย่ วงาน ขอบุตรก็จะได้บุตร, “วัดใหญ่ชัยมงคล”
โทร.08-9764-5119
รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเดินทางไปชิม
นักท่องเที่ยวทุกท่านพาคุณแม่และ
จะได้รับสิทธิ์สกรีนกระเป๋า DIY ใบสวย
“จุ้งบริการ” ตำานานความอร่อยที่
ขึน้ ชื่อในเรื่องเมตตามหานิยม “วัดสามวิหาร” ได้แก่ ร้าน “เรือนไทยกุง้ เผา” บรรยากาศดี
ครอบครัวมาเที่ยวชมความมหัศจรรย์
ไม่ซ้ำาใครอีกด้วย ผู้สนใจสามารถดู
อยู่คู่อำาเภอเสนามากว่า 80 ปี เป็นร้าน
ประสบแต่ โชคดี, “วัดสะตือ” แคล้วคลาด ติดริมน้ำา กุ้งแม่น้ำาเผาตัวใหญ่มันเยิ้มๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดั้งเดิมที่เลือกใช้วัตถุดิบที่ดี นำามาปรุงรส งานศิลป์ของแผ่นดินไทย เพราะนอกจาก
ร้านเปิดบริการ : 10.00-18.00 น. โทร.
จากสิ่งชั่วร้าย, “วัดพนมยงค์” เด่นเรื่อง
www.thailandfestival.org
แบบพิถีพิถันเรียบง่าย เน้นชูรสชาติของ จะได้รบั ความตื่นตาตื่นใจจากความงดงาม
08-1269-5061 หรือ 08-9887-0871
โชคลาภและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ,
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม ททท.
วัตถุดบิ ร้านเปิดบริการ : 10.00-19.00 น. ประณีตในฝีมือแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยกัน
“หมูสะเต๊ะเฮียแกละ” เข้มข้น
“วัดธรรมิกราช” สุขภาพแข็งแรง,
อนุรักษ์และสืบสานงานศิลป์อันมีคุณค่า
กล่าวต่อว่า นอกจากจะมาชมงาน
โทร.0-3520-1186, 08-6758-7264
ด้วยเครื่องหมัก ย่างบนเตาถ่านร้อนๆ
“วัดโลกยสุธา” เมตตามหานิยม,
“มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” แล้ว
“ก๋วยเตีย๋ วไก่ฉกี คุณประนอม” สาขา ของไทย และท้ายสุด ขอฝากให้นัก
เนื้อติดมันเล็กน้อย จิ้มกับน้ำาจิ้มสะเต๊ะ
“วัดเสนาสนาราม” สิริมงคลแห่งชีวิต
ท่องเที่ยวให้ความสำาคัญกับการเว้น
ยังสามารถเดินทางท่องเทีย่ วและชิมอาหาร และประสบโชคดี และ “วัดใหม่ปากบาง” รสเด็ด ร้านเปิดบริการ : 08.00-14.00 น. หน้าวัดพนมยงค์ ต้นตำารับขาไก่หม้อดิน
อร่อยในเมืองมรดกโลกนี้ สำาหรับแหล่ง
แซ่บมากๆ นุ่ม นิ่ม ร่อนออกจากกระดูก ระยะห่าง การหมั่นล้างมือบ่อยๆ และ
แคล้วคลาด และเมตตามหานิยม ซึง่ ทุกวัด โทร.08-1780-9067
การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสำาคัญ
“บ้านต้นไทร” อาหารไทยรสชาติ ร้านเปิดบริการ : 09.00-16.30 น.
อยู่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน”
ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดวาอาราม
จัดจ้านถึงเครื่อง มีเมนูแนะนำาคือ หมูกรอบ (หยุดวันจันทร์) โทร.09-4542-8535
ใช้เวลาเดินทางไม่ไกลกันมากนัก
สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ อาทิ วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ,
“ก๋วยเตีย๋ วเรือป้าเล็ก” ก๋วยเตีย๋ วเรือ
ส่วนคนทีช่ นื่ ชอบเรื่องอาหารการกิน ผัดพริกเกลือ นอกจากนีย้ งั มีเมนูอาหารทะเล
เพิ
ม
่
เติ
มได้ที่ ททท. สำานักงานพระนคร
วัดพระราม, วิหารมงคลบพิตร, วัดไชย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีร้านอาหาร และอาหารจีนให้เลือกชิม ร้านเปิดบริการ เก่าแก่กว่า 20 ปี มีกากหมูเป็นอาวุธลับ
ศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-6076-7
วัฒนาราม ฯลฯ แต่ถ้าชื่นชอบการขอพร ให้เลือกไปนัง่ รับประทานอาหารและพักผ่อน : 10.00-15.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร)
เพิ่มความอร่อย เปิดบริการ : 08.00Facebook : TAT Ayutthaya และ
ให้สมหวังในด้านต่างๆ แนะนำาสถานที่
17.00 น. โทร.08-9804-7418
ได้หลากหลายบรรยากาศ ถ้าชอบชิมอาหาร โทร.0-3532-3969
“ข้าวต้มเจดีย์” ร้านข้าวต้มรอบดึก TAT Contact Center 1672
รสชาติจัดจ้าน ร้านเปิดบริการ 18.0002.00 น. โทร.08-1984-4089
สรณะ รายงาน
ส่วนของหวาน ของฝากพลาดไม่ได้
กับ “โรตีสายไหมอาบีดนี -ประนอม แสงอรุณ”
ฝีมือจิตรกรรมไทย งดงามล้ำาค่า
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มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย
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การจัดแสดงผลงานศิลป์แห่งแผ่นดิน

สุดยอดฝีมือช่างไทย

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