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อิสรภาพแหงความคิด

ปดประตูปารตี้ลิสต 

สูตร 500 หาร

หากพลิกกลับมา 

ถือเปน extraordinary

13หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9342 วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ขึ้น 13 ค่ํา เดือน 7 ปขาล

15

16

หนา...

หนา...

หมาย5แผนดิน

‘คุณทวดกระบี่’

เกิน100ป6คน

กลุมผูชุมนุมซึ่งสวนใหญเปนคนเสื้อแดงรวมกิจกรรมเดินไลตู ที่ถนนราชดําเนิน พบวานอกจากชู 3 นิ้วแลวยังมีปายขอความ

เลิก ม.112 ดวย

เดิมพันอนาคต‘ประยุทธ-ทักษิณ’

วอนรัฐบาลออกกม.คุม‘พี้กัญชาแลวขับ’

ยอนเกล็ดซักฟอกโชวผลงาน!

‘อนุทิน’ยันไมถอยหลัง

เปดทุกอยางสู‘โควิด’

วาดวยการเกิด

การเจ็บปวย

กอนการตาย!!!

2หนา...

“ชวงอยูในอํานาจ 8 ป พล.อ.ประยุทธเจอ

ศึกภายในและภายนอกสารพัด แตก็ฝามรสุม

ผานไปไดตลอด เปนนายกฯ ที่เจอวิกฤต

หนักหน�วงที่สุด ทั้งปญหาความขัด

แยงของคนในชาติ การระบาด

ของไวรัสโควิด-19”

เกมเด็ดหัวทิ้งทวน

ศึกภายในและภายนอกสารพัด แตก็ฝามรสุม

ผานไปไดตลอด เปนนายกฯ ที่เจอวิกฤต

เดิมพันอนาคต‘ประยุทธ-ทักษิณ’

“ชวงอยูในอํานาจ 8 ป พล.อ.ประยุทธเจอ

ศึกภายในและภายนอกสารพัด แตก็ฝามรสุม

ผานไปไดตลอด เปนนายกฯ ที่เจอวิกฤต

หนักหน�วงที่สุด ทั้งปญหาความขัด

แยงของคนในชาติ การระบาด

2หนา...พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ทักษิณ ชินวัตร

ชวนสายกรีน เบิกบานในมานฝน

ชมเทศกาลทุงดอกกระเจียว ชัยภูมิ

‘เชียงใหม’ สูยกสอง

‘ปญหาฝุน’

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานพบติด

โควิดรายวันในไทย 2.5 พันราย เสียชีวิต 

28 คน “อนุทิน” ลั่นจากนี้เราไมมีการปด 

หรือหามนั่นนี่อีก จะเดินไปขางหนา ไมยอน

ไปขางหลัง สรางดุลยภาพทางสาธารณสุข 

เศรษฐกิจ สังคม และการใชชีวิตไดเต็มที่

เม� อวันที่ 11 มิ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 2,501 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,500 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,499 ราย จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 1 ราย 

จากเรือนจํา 1 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 2,917 ราย 

อยูระหวางรักษา 24,112 ราย อาการหนัก 

639 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 312 ราย

กระบี่ • พบหญิงหมาย 5 แผนดิน

ถึง 6 คน ในพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

มีอายุเกินรอย มากสุดถึง 113 ป ทุก

คนสุขภาพอยูในเกณฑดี เผยเคล็ดลับ

อายุยืน คิดดีทําดี ทานผักและน้ําพริก 

เม� อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 

นายชวน ภูเกาลวน นายกสภาการ

ศึกษา จ.กระบี่ เปดเผยวา วันที่ 10 มิ.ย. 

ไดลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูสูงวัยที่

มีอายุเกิน 100 ป ในพื้นที่ อ.เขาพนม 

จ.กระบี่ พรอมดวยนายนิรันดร ปราบ

อักษร นายอําเภอเขาพนม และเจา

หนาที่ในพื้นที่ทั้ง อบต. อสม. ตามโครงการ

กตเวทิตาคารวะคนกระบี่ 100 ปมี

มงคล เพ� อเตรียมการตอนรับสังคมผู

สูงวัย จ.กระบี่ โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากมูลนิธิศรีผอง-นางก่ี ภู

เกาลวน และสภาการศึกษา จ.กระบี่ 

ซึ่งจากการลงพื้นที่ อ.เขาพนม 

พบผูสูงวัยอายุเกิน 100 ป 6 คน

กรุงเทพฯ • เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ    

ฝากรัฐบาลเรงออกมาตรการควบคุมการ

การสูบกัญชาแลวออกมาขับรถ เพราะเปน

อันตรายทั้งกับตัวผูขับขี่และผูรวมทางบน

ทองถนน หวั่นโศกนาฏกรรมบนทองถนน

ซ้ําเติมอุบัติเหตุบนทองถนนของประเทศไทย

ที่รุนแรงอยูแลวใหรุนแรงมากขึ้นไปอีก 

“สมศักดิ์” วอนสภาเรงออก กม.ลูกกัญชา 

เม� อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 นพ.แทจริง 

ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ เปด

เผยภายหลังกฎหมายวาดวยพืชกัญชามีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผาน

มา โดยไมถือวาพืชกัญชาเปนยาเสพติดอีก

ตอไป ทั้งผูเสพ ผูครอบครอง ไมมีความผิด

ตามกฎหมาย 

“ผมมีความหวงใยถึงผลกระทบที่จะ

ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูบกัญชา

แลวไปขับรถ เน� องจากกัญชามีผลตอสมอง

ทําใหสมรรถนะในการขับขี่รถลดลงเหมือน

เมาสุราแลวขับรถ”

นพ.แทจริงกลาววา ในฐานะที่ทํางาน

รณรงคเมาไมขับมากวา 30 ป เร� องน้ีเปน

ปจจัยเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทอง

ถนนเปนอยางมาก เพราะจากน้ีบนทอง

ถนนนอกจากจะเจอกับคนเมาแลวขับรวม

ทางกับเราแลว คนไทยยังตองเผชิญกับคน

เมากัญชาแลวขับอีก 

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ  

ลงพื้นท่ีไมใชสงสัญญาณทางการเมือง ยัน

พรอมรับศึกซักฟอก แถมยังใชเปนเวทีโชว

ผลงานของรัฐบาลดวย ลูกพรรคธรรมนัส

ประกาศลั่น ยังเปนพรรครวมรัฐบาลอยู ไม

รวมลงช� ออภิปรายไมไววางใจแน�นอน ขณะ

ที่เพ� อไทยตีปบ “บิ๊กตู” เขาตาจนแลว 

เม� อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงกิจกรรม “เดินไลตู” ที่

กลุมมวลชนตอตานรัฐบาลจัดข้ึนวา การ

จัดกิจกรรมเปนสิทธิเสรีภาพที่สามารถ

ทําไดตามกฎหมาย แตขอใหผูจัดกิจกรรม

คํานึงถึงความเดือดรอนของผูอ� นดวย จึง

ควรวางแผนไมใหกระทบตอการสัญจรของ

พี่นองประชาชนที่ ใชชีวิตตามปกติ และ

ปองกันควบคุมไมใหเกิดการกระทบกระทั่ง

กับทั้งเจาหนาที่และผูที่ ไมเห็นดวย การ

ชุมนุมตองเปนไปตามกฎหมาย ชุมนุมดวย

ความสงบ ปราศจากอาวุธ และใหเกียรติ

กัน โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ เพ� อใหการชุมนุมเปนไปดวย

ความเรียบรอย อยางไรก็ตาม รัฐบาล

พรอมเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทุก

ฝายและทุกชองทาง รวมถึงกระบวนการ

ทางสภาผูแทนฯ ที่มีตัวแทนของประชาชน

ทั่วประเทศอยูแลว

โฆษกรัฐบาลบอกวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

แสดงความหวงใยผูชุมนุมและประชาชนที่

สัญจรไปมา โดยขอใหทุกคนเคารพสิทธิซึ่ง

กันและกัน และฝากใหกําลังใจเจาหนาที่ทุก

นายที่ปฏิบัติหนาที่ในวันนี้ดวย

นายธนกรกลาวถึงการลงพื้นที่ของ
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2 ในประเทศ

4

(1)

ายหน้า-หายตาไปหลายวัน...ด้วยเหตุเพราะต้อง

ไปนอนเขลงอยู่ใน ห้องไอซียู ของโรงพยาบาล

ถึง 2 วัน 2 คืน ก่อนที่จะขออนุญาตปลีกตัวมา

เยียวยา รักษาอาการ อยู่ที่บ้านกันแทนที่ พูดง่ายๆ...ก็

คือด้วยเหตุเพราะโรคาพยาธิ โรคภัย-ไข้เจ็บนั่นแหละทั่น 

ส่วนจะเป็นโรคอะไร หนัก-เบาไปถึงขั้นไหน ก็อย่าถึงกับ

ต้องไปเสียเวลาสนใจให้มากเรื่อง-มากความ เพราะด้วย

อายุ-อานามปูนนี้แล้ว คงหนีไม่พ้นต้อง แง้มฝาโลง กันไป

ตามสภาพ...

(2)

แต่จากการได้ไปนอนในโรงพยาบาล แล้วเปลี่ยน

กลับมานอนพักรักษาตัวเองที่บ้าน...ก็พอจะช่วยให้เกิด 

ประสบการณ์ ที่ออกจะผิดแผก แตกต่าง กันอยู่มิใช่น้อย 

อาจประมาณความแตกต่างระหว่าง หน้ามือ กับ หลัง

ตีน อะไรทำานองนั้น คือแม้ว่าการใช้ชีวิต ฝากชีวิต เอาไว้

ในโรงพยาบาล มันอาจเป็นอะไรที่พอช่วยให้เกิดการรับ

ประกัน การันตี ได้ค่อนข้างแน่นอน ว่าคงไม่ถึงกับต้อง 

เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง เอาง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ 

เทคนิค-เทคโนโลยี ด้วย ความรู้ ทางการแพทย์ของ

บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ยุคใหม่ สมัยใหม่ ย่อมพอ

ช่วยให้สามารถเอาชนะโรคโน้น โรคนี้ ได้อย่างเป็นจริง-

เป็นจัง ยิ่งเข้าไปทุกที...

(3)

แต่ก็นั่นแหละ...นอกเหนือไปจากเรื่อง ความรู้ 

หรืออุปกรณ์ เทคโนโลยี อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่

บรรดา ผู้ป่วย หรือผู้ที่ตกอยู่ในอาการ ร่อแร่ๆ ทั้งหลาย 

อาจปรารถนาและต้องการเอามากๆ บางครั้ง-บางครา...

มันอาจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้-ความเข้าใจ ต่อบรรดา

รายละเอียดของโรค-ภัย-ไข้-เจ็บทั้งหลาย แต่อาจเป็นแค่

ความเป็นห่วง-เป็นใย ความผูกพัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ หรือ

ความ เอื้ออาทร ในระดับธรรมดาๆ นี่แหละ ที่บรรดาผู้

ที่อยู่อาศัยภายในบ้านเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่า

จะในฐานะพี่ๆ-น้องๆ ลูกๆ-หลานๆ หรือผู้ที่ยังมี สายใย

แห่งความเป็นครอบครัว เป็นตัวเชื่อมประสานเอาไว้ แม้

จะไม่รู้เรื่องอะไรต่อมิอะไรในการรักษา เยียวยา เอาเลยก็

เถอะ แต่กลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ราคา สำาหรับ ผู้ป่วย หรือ

ผู้ที่กำาลัง ร่อแร่ๆ กว่าบรรดา ผู้รู้ ในเรื่องราวเหล่านี้ ไม่รู้กี่

สิบ-กี่ร้อยเท่า...

(4)

คือในเมื่อ...ยังไงๆ คนเรามันย่อมต้อง ตาย ต้อง 

เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไม่วันหนึ่ง-วันใด อยู่

แล้วแน่ๆ ไม่ว่าจะรักษาหาย-ไม่รักษาหาย หรือไม่ว่าจะ

รอดปากเหยี่ยว-ปากกาไปอีกกี่ยกต่อกี่ยกก็ตามแต่ สายใย

ความผูกพัน ระหว่างผู้ป่วยหรือคนไข้ กับผู้ที่พยายาม

ช่วยเหลือ ดูแล แบบชนิดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึง

เป็นอะไรที่ประณีต ละเอียดอ่อน ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 

ซาบซ่าน เกินกว่าจะให้คำาอธิบาย โดยไม่ว่ามันจะช่วย

ให้หาย-ไม่หาย รอด-ไม่รอด ช่วยประคับประคองให้พอมี

ชีวิตอยู่ หรือต้องตายโหง-ตายห่าไปก่อนกำาหนดการ แต่

อันนั้นนั่นแหละ...มันออกจะมีค่า มีราคา สูงส่งเอามากๆ 

กว่า ตัวยา หรือกว่า กรรมวิธีรักษา ใดๆ เอาเลยก็ไม่แน่ 

และอาจเป็นตัวทำาให้สิ่งที่เรียกว่า ความตาย กลายเป็น

แค่เรื่องหีดๆ หุ้ยๆ ไม่ได้สลักสำาคัญ หรือไม่ได้น่าเกลียด 

น่ากลัว อะไรมากมาย เพราะยังไงๆ...การเกิด-การเจ็บ-

การตาย ย่อมถือเป็น กระบวนการ ชนิดหนึ่งของชีวิต

อย่างมิอาจปฏิเสธ...

(5)

การนั่งๆ-นอนๆ อยู่ในห้อง ไอซียู ของโรงพยาบาล 

2 วัน 2 คืน...กับการแหกหักมาตรการรักษามานอนป่วย

อยู่ที่บ้าน จึงก่อให้เกิด จินตนาการ เกิดความหวัง ความ

ฝัน บางสิ่ง-บางอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง คือ ฝัน ถึงขั้น

ว่า ถ้าหากกระบวนการรักษา เยียวยาผู้ป่วย หรือคนไข้

ในบ้านเรา ออกไปทางคล้ายๆ กับประเทศเล็กๆ ในแถบ

ทะเลแคริบเบียน อย่างประเทศ คิวบา ที่พยายามหาทาง

ทำาให้ บ้าน กลายเป็น โรงพยาบาล โดยมี หมอ หรือ ผู้

รู้-ผู้เชี่ยวชาญ เทียวไป-เทียวมา โดยไม่ต้องไปเสียเวลา

นอนพะงาบๆ อยู่ภายในสถานพยาบาลอันเดียวกัน หรือ

ภายในสถานที่ที่อาจไม่ต่างไปจาก โรงฆ่าสัตว์ อะไร

ประมาณนั้น ไม่ใช่แค่เฉพาะความเจ็บ ความป่วย ของ

ผู้คนเท่านั้น ที่อาจพอช่วยให้ทุเลา เบาบาง ลงไปได้บ้าง 

แต่น่าจะยังทำาให้สิ่งที่เรียกว่า ความตาย เป็นอะไรที่

ไม่ได้น่าเกลียด น่ากลัว ซักกี่มาก-น้อย ด้วยเหตุเพราะ

บรรดา สายใยความผูกพัน ต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

ในบ้านแต่ละบ้านนั่นเอง และเป็นสิ่งที่ไม่อาจจัดหา จัด

สร้าง ขึ้นมาภายใน โรงพยาบาล แต่ละแห่งกันได้ง่ายๆ 

มันอาจเป็นตัวช่วย เยียวยา และ ฟื้นฟู สิ่งต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกว่ากระบวนการดูแล รักษา 

พยาบาล ในยุคใหม่ๆ หรือเทคนิคความรู้ทางการแพทย์

ใหม่ๆ ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า...

(6)

สรุปรวมความแล้ว...เอาว่า ยัง ไม่ถึงกับตาย 

หรือยังไม่ได้ เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปก่อน

กำาหนดการนั่นแหละทั่น เลยยังพอมีโอกาสมาเขียนข้อ

เขียน บทความชิ้นนี้ ให้พอได้อ่านๆ กันไปตามสภาพ แต่

โดยเรี่ยวแรง กำาลังวังชาเท่าที่เหลืออยู่ อาจไม่สามารถ

กลับไปเขียนอะไรต่อมิอะไรได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว 

เอาแค่เจอกัน อาทิตย์ละครั้ง น่าจะยังพอไหว แต่ถ้าจะ

ให้ไป ออกอาวุธโต้ กับใครต่อใครแบบ ช่วยหามลุง...ไปตี

กะมันที คงต้องรอจนกว่าจะมีโอกาสไป เกิดใหม่ เอาเลย

โน่นแหละ...

ว่าด้วยการเกิด-การเจ็บป่วย-ก่อนการตาย!!!

ห

รรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 

พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรค

เพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย นำาโดย นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำา

ฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร ดีเดย์ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็น

รายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

กำาหนดการอภิปรายครั้งนี้ใช้ชื่อยุทธการ เด็ดหัว สอยนั่งร้าน 

เด็ดหัว คือ จะเป็นการอภิปรายเด็ดหัวนายกรัฐมนตรี และนั่งร้าน 

คือ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิด

พลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและ

มาตรฐานจริยธรรม ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ 

ทั้งนี้มีรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายทั้งหมด 10 คน ประกอบ

ด้วย พรรคพลังประชารัฐ 6 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และมาจากพรรคร่วม

รัฐบาลอีก 2 พรรคที่คุมกระทรวงสำาคัญ พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน 

คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ และ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พรรคภูมิใจไทย 2 คน 

ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

การกำาหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกถึง 10 คน เสมือน

การหว่านแห รัฐมนตรีบางคนก็ไม่มีข่าวคราวการทุจริตคอร์รัปชัน จึง

เหมือนการอภิปรายเพื่อดิสเครดิตการบริหารงานของรัฐบาล ทิ้งทวน

ก่อนเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งต้นปีหน้ามากกว่า

ที่สำาคัญฝ่ายค้านยังไม่เคยแสดงหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชัน

มัดรัฐมนตรีชุดนี้ ถึงขั้นยื่นเอาผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มีแต่เพียงการใช้วาทกรรมสำานวนโวหารให้ดูตื่นเต้น เช่นเดียว

กับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 วงเงิน 

3.18 ล้านล้านบาท ที่มีเสียงขู่จากพรรคฝ่ายค้านว่าอาจจะมีการโหวต

คว่ำาล้มรัฐบาลได้

แต่สุดท้ายเสียงรับหลักการผ่านฉลุย 278 ต่อ 194 เสียง โดย

มีเสียงแตกต่างระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านห่างกันถึง 84 เสียง 

แถมเสียงฝ่ายค้าน เดิมมี 209 เสียง หายไปอีก 15 เสียง ส.ส.งูเห่า

ปรากฏตัวให้เห็นอย่างไม่เกรงกลัวพรรคจะขับออก

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเขย่าเสถียรภาพรัฐบาลจึง                                                                   

ไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านและกลุ่มพลังนอกสภาอีกต่อไป แต่อยู่ที่ภายใน

พรรคร่วมรัฐบาลเอง 

โดยมีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากได้มีการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านวาระแรกไปแล้วนั้น พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ได้มีการพูดคุยถึงการทำางานการเมืองต่อจากนี้ 

โดย พล.อ.ประยุทธ์จะเข้ามาทำางานการเมืองเต็มตัว ซึ่งจะ

สมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร.และจะดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค

แทน พล.อ.ประวิตร และให้ พล.อ.ประวิตรไปทำาหน้าที่เป็นประธาน

ที่ปรึกษาพรรคแทน ซึ่งระหว่างนี้รอจังหวะที่เหมาะสมให้พ้นเดือน

สิงหาคม ที่จะมีความชัดเจนในประเด็นการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีไปก่อน

นอกจากนี้มีรายงานว่า นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ได้สมัครสมาชิกพรรค พปชร.ไป

เรียบร้อยแล้ว 

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ตอบคำาถามถึงกระแสข่าวดังกล่าว

ว่า “ยังไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้น ยังทำ�ง�นอยู่เหมือนเดิม ซึ่งทุกอย่�งกำ�ลัง

เดินหน้�ไปได้ด้วยดี...ผมยังไม่คิดไปไกลขน�ดนั้น ผมคิดว่�ทำ�อย่�งไร

จะประคับประคองรัฐบ�ลนี้ ไปให้ครบว�ระ เรื่องวันหน้�ก็เป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประช�ชน”

ส่วน พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำาถามถึงกระแสข่าวนี้ แต่บอกว่า 

“ยังเหลือเวล�อีกน�น”

กระแสข่าวดังกล่าวมีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะหาก 

พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร ตกลงปรับบทบาททางการเมืองกัน

ใหม่ ย่อมจะส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทย และส่งผลต่ออนาคตของ

พรรคพลังประชารัฐด้วย

เนื่องจากความล้มเหลวในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่ผ่านมา รวม

ทั้งการเลือกตั้งในสนาม กทม. ที่พรรค พปชร.ไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.ก.ได้มาแค่ 2 ที่นั่ง จึงมองกันว่าเนื่องมา

จากความไม่ชัดเจนในทิศทางของพรรค และขาดความเป็นเอกภาพ 

หากพรรคยังอยู่ในสถานะเช่นนี้จะทำาให้เกิดความสับสนภายในพรรค 

และเสียงตอบรับจากประชาชน  

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์มอบหมายให้ นายเสก

สกล จัดตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งต่อมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐ

วิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร. ได้

ลาออกจาก พปชร.ไปร่วมสร้าง พรรครวมไทยสร้างชาติ ด้วย

แต่ล่าสุด นายเสกสกล กลับเข้ามา พปชร.อีกครั้ง ส่วน    

นายพีระพันธุ์ ยังไม่มีท่าทีชัดเจน 

ทั้งนี้ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

และใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งใช้คะแนนรวมทั้งหมดหาร

ด้วย 100 จะทำาให้พรรคขนาดเล็กเสียเปรียบ เพราะจะต้องได้เสียง 

3-4 แสนคนต่อ ส.ส. 1 คน พรรคเล็กจึงพยายามหาทางแก้ โดยเสนอ

สูตรหารด้วย 500 จะได้ประมาณกว่า 7 หมื่นคะแนน ได้ ส.ส. 1 คน

ซึ่งมีรายงานว่า แนวทางดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ กับ 

พล.อ.ประวิตร คิดไม่ตรงกัน โดย พล.อ.ประยุทธ์อยากได้สูตรบัตรใบ

เดียว หารด้วย 500 แต่ พล.อ.ประวิตรอยากได้สูตรบัตร 2 ใบ หาร

ด้วย 100 

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คงเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นแล้ว คง

ไม่อยากเดินหน้า พรรครวมไทยสร้างชาติ อีกต่อไป เพราะโอกาสที่

จะประสบความสำาเร็จเป็นไปได้ยาก และจะทำาให้เกิดความบาดหมาง

และขัดแย้งกันเองกับพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย

ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะกลับมานั่งหัวหน้าพรรค พปชร.นั้น 

พล.อ.ประวิตรยังกั๊กไว้ เพราะมองว่าตนเองยังมีบารมีดูแลพรรคได้ 

ประชาชนก็ยังตอบรับดีและมองว่ายังไม่ถึงเวลา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์

อาจจะโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องวาระดำารงตำาแหน่ง 8 ปี พ้น

เก้าอี้ในช่วงปลายนี้ก็เป็นได้

แม้ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าว พี่น้อง 3 ป. ขัดแย้งกันเอง และ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็ยืนยันเสมอว่ามีความสัมพันธ์กันมากกว่า 40 ปี ร่วม

เป็นร่วมตายกันมา ไม่มีใครทำาให้แตกแยกกันได้ 

ล่าสุดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความ

เข้มแข็งในชุมชน โดยมี พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย มาร่วมงานด้วย

งานดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ พี่น้อง 3 ป. ออกงานร่วมกัน 

หลังมีกระแสข่าวความขัดแย้งของกลุ่มพี่น้อง 3 ป. โดยเฉพาะการ

ปล่อยข่าว พล.อ.ประยุทธ์จะไปนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค พปชร. โดยทั้ง 

3 ป.ได้เดินเข้ามาภายในงานพร้อมกัน และทักทายผู้เข้าร่วมสัมมนา

อย่างเป็นกันเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ พี่น้อง 3 ป. จะมีความสัมพันธ์กันกว่า 40 

ปี แต่ความเห็นทางการเมืองย่อมคิดต่างกันได้เสมอ อยู่ที่ว่าพี่น้อง 3 

ป.จะจูนความคิดให้ลงตัวและหาทางออกร่วมกันโดยไม่บาดหมางกัน

ได้หรือไม่ ท่ามกลาง ภารกิจร่วมรบที่ยังไม่บรรลุผล

โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือ พรรคก้าวไกล ที่มี

แนวทางปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนกลุ่มพลังนอก

สภาเคลื่อนไหวบั่นทอนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพรรคเพื่อไทยที่เดินสายปลุกมวลสมาชิกให้เลือกตั้งครั้ง

หน้าชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อให้ได้อำานาจรัฐ ขณะที่ นายทักษิณ ชิน

วัตร หรือ “โทนี่ วู้ดซัม” อดีตนายกฯ หนีคดีทุจริต ยังกล่าวในรายการ 

CareTalk X Clubhouse ทุกสัปดาห์ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารอย่าง

หนักหน่วงแทบทุกครั้ง

ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า ทักษิณพร้อมด้วย 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เดินทางมาประเทศสิงคโปร์ 

โดยมีครอบครัวและญาติพี่น้อง อาทิ น.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตร

สาวและครอบครัว นายสมชายและนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พร้อม

ครอบครัว รวมถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เดินทาง

มาด้วยและติดโควิด

นอกจากนี้ยังมีแกนนำาและ ส.ส.พรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางไป

พบปะอย่างต่อเนื่อง

การเปิดหน้าเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวของทักษิณ ทั้งที่เคยบอก

ว่าไม่ยุ่งการเมืองแล้ว เพราะยังมีความหวังอยากกลับเมืองไทยแบบ

เท่ๆ เหมือนเดิม แม้จะผิดหวังมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ถือว่าเดิมพันสูงที่

ส่งบุตรสาวลงลุยสนามการเมืองอย่างเต็มตัว เรียกเรตติ้งตรึงมวลชน

ของพรรคไว้เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 

ปรากฏการณ์ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะชายชาติทหาร 

และหัวหน้า คสช.ที่ยึดอำานาจเมื่อ 22 พ.ค.2557 เพื่อจะคลี่คลาย

ความขัดแย้งทางการเมือง และจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่ง

ชีพ คงจะไม่ปล่อยให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะแบบเดิมอีก 

ช่วงอยู่ในอำานาจ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์เจอศึกภายในและ

ภายนอกสารพัด แต่ก็ฝ่ามรสุมผ่านไปได้ตลอด เป็นนายกฯ ที่เจอ

วิกฤตหนักหน่วงที่สุด ทั้งปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ การ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ศึกสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้เศรษฐกิจ

ถดถอยทั่วโลก แล้วยังเจอฝีดาษลิงอีก จนเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต แต่ 

พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังยืนหยัดมาได้ 

หลังจากนี้เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนอื่น การ

จัดทัพทางการเมืองเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่

สำาคัญ หากพี่น้อง 3 ป.ตกลงกันได้ พล.อ.ประยุทธ์ผ่านด่านศาล รธน.

ไปได้ ก็กุมบังเหียน พปชร.เต็มตัว ลุยสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเต็มที่

แต่หากคุยกันไม่ลง พปชร.ก็ไร้จุดขาย และอาจจะพ่ายแพ้ฝ่าย

ตรงข้ามทั้งกระดาน!. 

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกทิ้งทวน

อนาคต‘บิ๊กตู่’ชี้ชะตาพปชร.

พ
ช่วงอยู่ในอำ�น�จ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์เจอศึก

ภ�ยในและภ�ยนอกส�รพัด แต่ก็ฝ่�มรสุมผ่�น

ไปได้ตลอด เป็นน�ยกฯ ที่เจอวิกฤตหนักหน่วง

ที่สุด ทั้งปัญห�คว�มขัดแย้งของคนในช�ติ  

ก�รระบ�ดของไวรัสโควิด-19



ารประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาหที่ผานมา ใชเวลาพูดคุย

กันนานพอสมควรถึงการปลดล็อกกัญชาที่ยังมีขอหวงใย

หลายขอ ทําให ครม.ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย

พืชกัญชาและกัญชง เพ� อกํากับดูแลในประเด็นตางๆ อาทิ การรับคํา

รองทุกข, การหามาตรการทางกฎหมายเพ� อดูแลปญหาที่อาจจะเกิด

ขึ้นในระหวางวันที่ 9 มิ.ย.65 ไปจนกวา 

พ.ร.บ.กัญชาจะมีผลใชบังคับ เพราะ

ระหวางนี้ประชาชนทั่วไปจะสามารถ

ปลูกกัญชาได รวมถึงการเสพ การสูบ 

การบริโภคกัญชา กัญชงโดยถูกกฎหมาย  

ขณะที่การผลิตสารสกัดจากกัญชา 

กัญชง ที่มีคา THC ไมเกินรอยละ 0.2 

จะไมเปนยาเสพติด นอกจากนี้ยังจะ

มีการปลอยนักโทษและผูตองขังในคดี

กัญชาประมาณ 4,227 คน และตอง

จําหน�ายคดีกัญชาที่อยูในศาล 7,488 คดี 

เงินที่ยึดไวในคดีกัญชา 110 ลานบาท ก็

ตองคืนใหแกเจาของ รวมถึงกัญชาของ

กลางที่ยึดไวรอคําพิพากษา 16,030 กิโลกรัม จะตองคืนแกเจาของ 

ขณะที่ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข แฮปปสุดๆ 

เดินทางไปเปนประธานเปดงาน “มหกรรมกัญชา  360 องศา” ณ 

สนามชางอารีนา จ.บุรีรัมย ประกาศความสําเร็จนโยบายเปดเสรี

กัญชาของพรรคภูมิใจไทย ณ จุดเริ่มตนที่จังหวัดบุรีรัมย ทามกลางขอ

กังวลของหลายภาคสวนในชวง “คนเหอของใหม” อาจมีการใชในทาง

สันทนาการมากกวาการแพทย •

หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล นางกนกวรรณ วิลาวัลย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

และนายสุนทร วิลาวัลย นายก อบจ.

ปราจีนบุรี พรอมพวกรวม 10 คน ออก

โฉนดที่ดิน ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู

ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ และเขต

ปาไมถาวร โดยมิชอบแลว ดาน รมต.

กนกวรรณ ก็ไดเดินทางไปรายงานตัวตอ

พนักงานอัยการสํานักงานคดีปราบปราม

การทุจริต 2 ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง เม� อกลางสัปดาหที่ผาน

มา จากนั้นพนักงานอัยการนํานางกนก

วรรณย� นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 2 ศาลมีคําสั่งประทับฟอง โดยใหนัดคุมครอง

สิทธิฯ และสอบคําใหการจําเลยวันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. โดย

จําเลยย� นหลักทรัพยเปนที่ดิน วงเงินประกันตัว 300,000 บาท ศาลมี

คําสั่งอนุญาตใหปลอยชั่วคราวระหวางพิจารณา ไมไดกําหนดเง� อนไข

ในการประกันตัว ขณะที่นายสุนทร วิลาวัลย ยังไมไดมารายงานตัว 

โคงสุดทายของรัฐบาลมีแตคดีรอนๆ ประจวบเหมาะกับชวงเวลา

ที่ ป.ป.ช.สรุปคดีนักการเมืองออกมารัวๆ และน�าจะมีเขาคิวอีกหลาย

ราย ลาสุด นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. มีมติสงฟอง

คดีที่ นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ละเวน

ปฏิบัติหนาที่ ไมเซ็นจายเงินคารถซอม

บํารุงทางอเนกประสงค ชนิด 10 ลอ 

จํานวน 2 คัน เปนเงิน 50,850,000 บาท 

ใหแกบริษัท พลวิศว เทค พลัส จํากัด 

ครั้งดํารงตําแหน�งนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสงขลา ตอศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง

เอง หลังอัยการสูงสุดมีมติไมสั่งฟอง โดย

คณะทํางานของ ป.ป.ช.ไดยกรางคําฟอง

เสร็จสิ้นแลว และเตรียมจะย� นตอศาล

ภายในเดือนนี้ •

ไมไดเห็นภาพโชวความปกแบบนี้มานานสําหรับ 3 ป. ลาสุด 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดิน

ทางไปเปนประธานพิธีเปดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ศูนย

แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พรอมควงพี่ปอม-

พี่ปอก พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา มา

งานพรอมกัน และทักทายผูเขารวม

สัมมนาอยางเปนกันเอง สยบขาวดัน “บิ๊ก

ตู” ขึ้นหัวหนาพรรคพลังประชารัฐไป

กอน ขณะที่พรรคเศรษฐกิจไทยผูมากับคํา

วา “มิตรในศัตรู”  ประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค สรุปมติเลือก ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ขึ้นนั่งหัวหนาพรรคอยางเปน

ทางการ และเตรียมยายที่ทําการพรรค

จากอาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร 

ไปยังอาคารปานศรี ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว ซึ่งเปนที่ทําการพรรคเดิม

ของพลังประชารัฐ เน� องจากที่อาคารยู

ทาวเวอรระยะทางไกลและรถติด สวนทาทีในการลงมติญัตติอภิปราย

ไมไววางใจ ผูกองบอกตรงๆ วาทุกคนน�าเปนหวงหมด ยกเวนพลเอก

ประวิตร พี่เลิฟในดวงใจไมเส� อมคลาย •
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3ในประเทศ

อนุทิน ชาญวีรกูล

กนกวรรณ วิลาวัลย 

ผบ.ทอ.คนตอไป •

แมจะเปนการเดินทางมาไทยตามชวงการเยือน 

แตการที่ พล.ร.อ.จอหน อากีลี โน ผูบัญชาการกอง

บัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟก ของสหรัฐอเมริกา  

(USINDOPACOM) มาประชุม Senior Leader’s 

Dialogue และลงนามในกรอบความรวมมือสนับสนุน

แถลงการณวิสัยทัศนรวมไทย-สหรัฐฯ กับ พล.อ.เฉลิม

พล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุดของไทย และ

ไดเขาพบกับ ผบ.ทบ.เพ� อสานตอความรวมมือทางดาน

การทหาร สําหรับ พล.ร.อ.จอหน อากีลีโน สําเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียน Navy Fighter Weapons School 

หรือ TOPGUN และสถาบัน Joint Forces Staff 

College อีกทั้งยังสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร

ระดับสูงดานความมั่นคงในประเทศและระหวาง

ประเทศจากสถาบัน Harvard Kennedy School ดวย 

สําหรับกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟกของ

สหรัฐฯ ประกอบไปดวยทหารบก ทหารเรือ นาวิก

โยธิน ทหารอากาศ ทหารอวกาศ ยามชายฝง และ

บุคลากรพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กวา 

380,000 คน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบกิจกรรมดานการ

ทหารของอเมริกาในภูมิภาคอินโด-แปซิฟกทั้งหมด ซึ่ง

ครอบคลุม 36 ประเทศ 14 เขต •

ขณะที่วันจันทรนี้ นายลอยด ออสติน รัฐมนตรี

กลาโหมของสหรัฐฯ จะเดินทางมาเยือนไทยเพ� อพบปะ

กับ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของไทย มีพิธีตอนรับ

ที่ศาลาวาการกระทรวงกลาโหม สนามหลวง ซึ่งถือ

เปนการเยือนตอบแทนหลังจากที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมไทยเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เม� อตน

ปที่ผานมา จากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ จะเดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปรตอไป 

สําหรับ ออสติน มีประสบการณทํางานในเพนตากอน 

มายาวนาน และยังเคยทํางานรวมกับไบเดนอยางใกล

ชิดในสมัยที่ไบเดนดํารงตําแหน�งรองประธานาธิบดี 

เขาเคยดํารงตําแหน�งรองเสนาธิการกองทัพและผู

บังคับบัญชากองกําลังสหรัฐฯ สําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนายรอยสหรัฐฯ หรือเวสตพอยต หลังจาก

นั้นยังศึกษาตออีกในดานตางๆ และรับราชการเปน

ทหารโดยเริ่มที่เวสตพอยตเปนที่แรก จากนั้นก็ไตเตาใน

หนาที่การเมืองอยางตอเน� อง นับเปน รมว.กลาโหมผิว

ดําคนแรก อยางไรก็ตามมีการมองวาการที่ “บิ๊กทหาร

สหรัฐฯ” เยือนไทยกันคึกคักชวงนี้ คงหนีไมพนเร� อง

ที่สถานการณในภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

การเขามามีอิทธิพลของจีนในพื้นที่ทาเรือเรียม สีหนุ

วิลลของกัมพูชา ที่สหรัฐฯ กําลังจับตาความเคล� อนไหว 

สวนไทยยังคงเนน บาลานซเพาเวอร และเดงเชือกไม

ใหกระทบตอสถานะความเปนกลางของไทย •

ะพิโธ อะพิถัง กะละมังแตก! รางพระ

ราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ... วาระ 

2 วาระ 3 ที่ถกกันหนาดําคร่ําเครียดใน

สภา กําลังถูกวิพากษวิจารณกันในทํานองไมน�าจะเรียก

วาเปน ปฏิรูป น�าจะเรียกวา ปฏิเละ หรือ ปฏิลวง 

มากกวา ถึงขนาด คุณหญิงหมอ-แพทยหญิง คุณหญิง

พรทิพย โรจนสุนันท สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยังโพสต

เบื้องหลังราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ มาจากราง 

อ.มีชัย เปนประธาน แตสํานักงานตํารวจแหงชาติไป

ปรับแกแปลงเนื้อหาสําคัญมากมาย เพ� อการรักษา

อํานาจแสวงประโยชน การลงมติก็ตามวิป ตามคําสั่ง

เบื้องบน เปนจับฉายที่หาความอรอยไมเจอ ตอนหนึ่ง

ระบุ “เลาสูกันฟงก็เพ� อที่จะบอกวา เม� อไดเขามานั่ง

ทํางานวงในของประชาธิปไตย การออกกฎหมายไม

ไดมีคุณภาพเพ� อประชาชน แตเปนไปเพ� อการรักษา

อํานาจ เปนไปเพ� อการแสวงประโยชน การลงมติก็เปน

ไปตามวิป ที่ก็ทําตามคําสั่งเบื้องบน ไดรับรูเชนนี้ก็ให

รูสึกถึงความกลวงของกลไกประชาธิปไตยที่พูดถึงกัน

จัง เร� องราวของคดีแตงโมที่สะทอนปญหาในการทําคดี

คงไมมีหนทางปฏิรูปดวยกลไกสภาแน�นอน เลาสูกันฟง 

และตองติดตาม พ.ร.บ.นี้กันตอวาจะไปทางไหน ดูจะ

เปนจับฉายที่หาความอรอยไมเจอ” อานเสียงสะทอน

จากคุณหญิงหมอแลว ดูทา ปฏิรูป จะกลายเปน ปฏิเละ 

อยางที่พูดๆ กันจริงๆ เสียแลว •

นี่ก็ไมใชครั้งแรกกับปมปญหา เบี้ยเลี้ยงตํารวจ ที่

ลูกนองตองออกมาทวงถาม ลาสุดเปนคิว ตํารวจสันติบาล 

กก.4 บก.ส.3 ที่ประจําทําเนียบรัฐบาล จํานวน 150 นาย 

ไมไดรับคาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหนาที่ประจําทําเนียบ

รัฐบาล ดูแลความเรียบรอยในขณะที่มีกลุมทะลุแกส

ปดลอมทําเนียบรัฐบาล ชวงเดือน ส.ค.-ก.ย.64 คนละ

ประมาณ 6,800 บาท หรือคิดรวมเปนเงินประมาณ 

1,020,000 บาท จนตองรองออกมาดังๆ กอนที่ 

พล.ต.ท.สุรพงษ ถนอมจิตร ผบช.ส. ตองออกมาเคลียร

ปญหาเรงรัดเบิกจายใหเปนที่เรียบรอย แตกวาทุกอยาง

จะแฮปป องคกร สีกากี ก็เสียหายไปแลว ยิ่งกอนนี้

ปญหา “อมเบี้ยเลี้ยง” ในแวดวงตํารวจดังกระหึ่ม 

ถึงขนาด บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

จเรตํารวจแหงชาติ ตองโดดลงไปเลน ลงไปสอบ พรอม

ลงโทษตํารวจที่เกี่ยวของ พอมาเจอเคส เบี้ยเลี้ยง 

สันติบาลอีกครั้ง ภาพ อมเบี้ยเลี้ยง ลูกนองเลยผุดขึ้น

มาหลอนกันอีก จนเปนเร� องเปนราวใหญโต •

หากลองไปฟง พ.ต.อ.อภิเษก ปศโน ผกก.4 บก.ส.3 

ออกมาเลาถึงสาเหตุปญหาเร� องเบี้ยเลี้ยงตํารวจสันติบาล 

ประจําทําเนียบรัฐบาลครั้งนี้ ตองบอกเปนเพียงแค

ปญหาทางธุรการ โดยเม� อครั้งมีม็อบทะลุแกสที่หนา

ทําเนียบรัฐบาลเม� อเดือน ส.ค.-ก.ย.64 นั้น ตํารวจ

ประจําทําเนียบรัฐบาลไดทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย

ของทําเนียบรัฐบาล รวมทั้งตองปฏิบัติภารกิจภายใน

ทําเนียบรัฐบาลดวย ทําใหในแตละวันผูปฏิบัติหนาที่

แตละภารกิจจึงมีจํานวนไมเทากัน ซึ่งอาจมี 40 คน

บาง 50 คนบาง โดยปฏิบัติหนาที่ตอเน� องตลอดเวลา 

2 เดือน ทําใหรายช� อในแตละวันของการจัดทําเอกสาร

จึงมีความซับซอน รวมทั้งหน�วยที่มีหนาที่จายเงินหลัก 

คือกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สวนหน�วยที่มีหนาที่

ทําเร� องเบิก คือกองบังคับการตํารวจสันติบาล 3 และ

หน�วยปฏิบัติคือตํารวจประจําทําเนียบรัฐบาล 

กก.4 บก.ส.3 ทําใหมีหลายหน�วยงานเขามาเกี่ยวของใน

การเบิกจายเบี้ยเลี้ยง ก็เลยเกิดปญหาตองทําเอกสารให

ละเอียดและครบถวน...รูปมปญหาถึงความยุงยากแลว 

ผูบัญชาการสุรพงษ คงตองหาวิธีทําใหการเบิกจาย

เบี้ยเลี้ยงกระชับ ไมยุงยาก ไมวุนวายไดแลว ไมเชน

นั้นเดี๋ยวก็มีเร� องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีก นั่นไมใชแคทําให 

ตํารวจสันติบาล เสียหาย องคกรตํารวจ ทั้งหมดก็

พลอยเสียหายไปดวย ยิ่งแผลเกายังไมตกสะเก็ด พอมี

ใครมาสะกิดนิดเดียวก็เลือดโชก เหมือนครั้งนี้ •

ปรบมือดังๆ ช� นชม ครู ตชด.หัวใจแกรง-

ส.ต.อ.กิจตณศักดิ์ เจริญธนหิรัญกิจ ครูศูนยการ

เรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโกแประ ต.แมคง 

อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน แบกนักเรียนชั้นประถม

ปที่ 2 ซึ่งมีอาการหอบหืดกําเริบ เม� อวันที่ 5 มิ.ย.65 

เวลา 04.30 น. ขึ้นหลังเดินเทากวา 2.5 กม. กอนจะ

ไปวาจางเรือแลนไปตามแมน้ําสาละวิน ใชเวลาเกือบ

ชั่วโมงเพ� อไปเชาเหมารถชาวบานอีกตอหนึ่ง จนสงถึง

มือแพทย โรงพยาบาลแมสะเรียง และนําตัวนักเรียนที่

ปวยเขารักษาเรงดวนในหอง ICU จนอาการปลอดภัย 

นี่คือครูดวยหัวใจแทจริง แบบนี้ยังจะถูก ส.ส.ผูทรง

เกียรตินั่งในหองแอรรัฐสภา ขอใหตัดงบ ตชด.อีก เห็น

แลวขึ้น...เหมือนอยางที่ ทานใหม-ม.จ.จุลเจิม ยุคล 

โพสตยอนถาม...“รูยัง  #ตชด.มีไวทําไม  ดีกวามี ส.ส. 

ดีแตพูด และคอนแคะแตในสภา” ถูกตองที่สุด •

ปรับโครงสรางกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  

(คปอ.) เปนกองบัญชาการแลว ทําใหเห็นบทบาท

หนาที่ของ คปอ.โดดเดน ตอบสนองแนวทางพัฒนาขีด

ความสามารถกําลังทางอากาศของ ทอ.มากขึ้น สงผล

ให บิ๊กตน-พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผบ.คปอ. 

นองรักของ บิ๊กปอง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ราศีจับขึ้นมาทันที สัปดาหที่

ผานมาลงพื้นที่ตรวจความพรอมปฏิบัติการทดสอบการ

ใชกําลังทางอากาศ 3 แหง ไดแก ตรวจความพรอม

หน�วยบินที่เขารวมทดสอบ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียม

ความพรอมของหน�วยบินขับไลสกัดกั้น ที่จะทําการขึ้น

บินสกัดกั้นอากาศยานที่ไมทราบฝายเขาล้ําน�านฟา

ของประเทศไทย (Hot Scramble) ณ กองบิน 4 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ตามมาดวยการตรวจความ

พรอมปฏิบัติการทางอากาศที่ถิ่นเกา กองบิน 1 อ.เมือง

นครราชสีมา ปดภารกิจดวยการชมภาพสถานการณ

การทดสอบใชกําลังทางอากาศ และชมการสาธิต

ปฏิบัติการทางอากาศ ที่สนามฝกใชอาวุธทางอากาศ

ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สอดคลองกับชวง

เวลาตอจากนี้ที่เขาสูโซนของการปรับยายที่จะเริ่มขึ้น

ในเดือนกรกฎาคม ทามกลางการฟนธงวา “บิ๊กตน” 

เจาของนามเรียกขาน Rocket มาแรงสุดในตําแหน�ง 

พล.ต.อ.วิสนุ 

ปราสาททองโอสถ

นิพนธ บุญญามณี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.อ.อ.คงศักดิ์ 

จันทรโสภา

อ

ก

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.ต.ท.สุรพงษ 

ถนอมจิตร

คําตอบมี ตชด.ไวทําไม
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4 บทความ-ต่างประเทศ

นวันที่ 17 มิถุนายน เป็นวันครบรอบ 50 ปีของเหตุการณ์

ทางการเมืองสหรัฐอเมริกา ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นั่น

คือเหตุการณ์ Watergate เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลาออกจากตำาแหน่ง

ระหว่างดำารงตำาแหน่งอยู่

ขอรื้อฟื้นความทรงจำานิดนึงครับ เมื่อพูดถึง Watergate เรา

กำาลังพูดถึงสถานที่ในกรุง Washington DC ครับ Watergate คือ 

The Watergate Complex เป็นอพาร์ตเมนต์และโรงแรมในย่าน 

Foggy Bottom ที่ราคาสูง และในยุคปัจจุบันยังเป็นอพาร์ตเมนต์

และโรงแรมที่คนยังพักอาศัยอยู่ครับ

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว พรรค Democratic Party ได้ใช้ Watergate 

Complex เป็นศูนย์เลือกตั้งชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี แข่งกับนาย 

Richard M. Nixon ที่กำาลังดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี และชิง

เลือกตั้งสำาหรับสมัยที่สองในนามพรรค Republican

เรื่อง Watergate เกิดจากทีมงานของ Republican ที่อยาก

ดูการเคลื่อนไหวของพรรค Democratic เลยวางแผนเข้าไปบุก

ศูนย์การเลือกตั้งใน Watergate Complex ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 1972 ในครัง้นัน้ ทางทมีงานไดแ้อบถา่ยเอกสารลบัและ

ดักฟังโทรศัพท์ ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาไม่ถูกจับ และถือว่าเป็นภารกิจที่

ประสบความสำาเร็จ เลยวางแผนว่าจะบุกศูนย์การเลือกตั้งอีกครั้ง

หนึ่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 1972 เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ปรากฏ

วา่ไมส่ำาเรจ็ เพราะทมีงานถกูจบั ในคนืทีถ่กูจบั ยามของ Watergate 

Complex สังเกตเห็นว่าประตูศูนย์การเลือกตั้ง Democratic มี

สกอตเทปติดไว้เลยเข้าไปดูที่ศูนย์ และเจอโจร 5 คนกำาลังปล้น

ศูนย์อยู่ครับ

จาก 5 คนที่ถูกจับ 4 คนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ CIA และอีก

คนหนึ่ง เป็นหัวหน้าดูแลความปลอดภัย ของคณะ CRP (ย่อมา

จาก Committee to Re-Elect the President ที่บางคนออกเสียงว่า 

CREEP) ในช่วงแรก ไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับการบุกศูนย์การเลือกตั้ง 

Democratic และไม่มีใครเชื่อมโยงกับประธานาธิบดี Nixon จนทำาให้ 

Nixon รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน และ

เข้าสู่สมัยที่สองการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

เรื่อง Watergate ก็คงจะจบไปถ้าเผื่อปล่อยตามธรรมชาติ แต่

ปรากฏว่ามีนักข่าวสองคนจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post ชื่อ 

Bob Woodward กับ Carl Bernstein ที่ทำาข่าวเรื่องนี้ แล้วปรากฏว่า

ยิ่งทำาข่าวยิ่งพบข้อมูลพิรุธมากขึ้น เช่น ทีมงาน Nixon หลายคนมีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรื่อง Watergate โดยตรง แล้วพยายามปิดข่าว มีการพบ

วา่ มคีำาสัง่จากผูม้อีำานาจในทำาเนยีบขาวให้ใช ้CIA เพื่อขวางการทำางาน

ของ FBI ในการสบืสวนสอบสวนเรื่องนี ้มกีารคน้พบวา่ ผูม้อีำานาจสงูใน

ทำาเนียบขาวพยายามเอาเงินปิดปากผู้ต้องหาที่ถูกจับทุกราย 

แหลง่ขา่วสำาคญัของ Woodward กบั Bernstein เปดิเผยชื่อไม่ได ้

เพราะเปน็ขา้ราชการระดบัสูงเลยตอ้งใชน้ามสมมุต ิDeep Throat ที่ใช้

นามสมมุตินี้ เพราะมีหนังโป๊ชื่อเรื่องเดียวกัน ได้รับความนิยมสูงในยุค

นั้น แล้วเมื่อกว่า 15 ปีที่ผ่านมา Deep Throat เปิดเผยตัวเองให้สังคม

ได้รับรู้ Deep Throat ในเรื่องราว Watergate คือ นาย Mark Felt ที่

ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการใหญ่ FBI ในสมัยนั้น

จากแรก เรื่อง Watergate ถือว่าเป็นข่าวกรอบเล็กท่ีคนไม่ค่อยให้

ความสนใจ และไม่ค่อยมีน้ำาหนักเท่าไหร่ แต่ด้วยข้อมูลจาก Deep Throat 

และความมุ่งม่ันของ Woodward กับ Bernstein เรื่อง Watergate กลับ

แรงข้ึนๆ จนสร้างกระแสให้ Nixon ลาออกจากตำาแหน่ง 

ถึงแม้กระแสและความกดดันให้ Nixon ลาออกจากตำาแหน่งมา

จากทุกทิศทางก็ตาม ตอนนั้นยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า Nixon มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียว แต่ปรากฏว่าหลักฐานที่สามารถ

ผูกมัด Nixon ได้มาจากคำาสั่งของ Nixon เอง

Nixon ให้อัดเสียงและอัดเทปทุกๆ คนที่ทำางานในทำาเนียบ

ขาว การอัดเสียงในครั้งนี้เป็นหลักฐานสำาคัญที่สุดที่เชื่อม Nixon กับ

เรื่อง Watergate และจากการอัดเสียงในครั้งนี้ สภาคองเกรสเริ่ม

กระบวนการขับไล่ Nixon ให้พ้นออกจากตำาแหน่ง แทนที่จะรอให้

สภาคองเกรสขับไล่เขาออกจากตำาแหน่งนั้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 

1974 ประธานาธิบดี Richard M. Nixon เลือกลาออกจากตำาแหน่ง

ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลา

ออกจากตำาแหน่งระหว่างดำารงตำาแหน่งอยู่

เทปลับทั้งหลายชี้ชัดเจนว่า Nixon ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บุก Watergate Complex แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดและขวาง

การสืบสวนสอบสวนโดยตรง

ที่ผมติดตามเรื่อง Watergate ไม่ใช่เพราะตอนเกิดเหตุผมอยู่

สหรัฐอเมริกาพอดี เพราะตอนเกิดเหตุผมอายุเพียง 2 ขวบเท่านั้นครับ 

และตอน Nixon ลาออกผมอายแุค ่4 ขวบ ดงันัน้ ผมไมม่ทีางรูเ้รื่องหรอื

เขา้ใจเรื่องนีต้อนทีก่ำาลงัเปน็ขา่ว แตท่ีผ่มสนใจเรื่อง Watergate มาจาก

หนังเรื่อง All the President’s Men

คุณพ่อผม นอกจากเป็นคนที่สอนให้ผมชอบอ่านข่าวตั้งแต่

เด็ก เขายังผลักดันให้ผมดูหนังและฟังเพลง ดังนั้น ตั้งแต่ผมยังตัว

เล็ก ผมก็จะดูหนังประเภท The Sting บ้าง Butch Cassidy and 

the Sundance Kid บ้าง The French Connection บ้าง บวกกับดู

หนังการ์ตูนสำาหรับเด็กๆ

เมื่อป ี1976 เรื่อง All the President’s Men เขา้โรง ทำาใหค้ณุ

พ่อตื่นเต้นแล้วอยากดูมาก แต่ผมตื่นเต้นเรื่อง Star Wars มากกว่า 

พอโตขึ้นหน่อยนึง ผมก็หันมาดู All the President’s Men กับคุณ

พ่อ แล้วผมบอกเลยว่าเป็นหนังที่สุดยอด และเป็นหนังที่สรุปเรื่อง 

Watergate ได้เยี่ยมทีเดียว 

All the President’s Men เล่าเรื่อง Watergate ผ่านการ

ทำางานของ Woodward กับ Bernstein มากกว่าเหตุการณ์ และถือ

เป็นหนังที่อาจารย์ตาม School of Journalism ยังให้นิสิตนักศึกษา

ดูเพื่อเป็นตัวอย่างการทำาข่าวที่ดี และสำาหรับผม จนถึงบัดนี้เวลา

นึกถึง Woodward กับ Bernstein ผมยังนึกถึง Robert Redford ที่

เล่นเป็น Bob Woodward กับ Dustin Hoffman ที่เล่นเป็น Carl 

Bernstein อยู่เลยครับ แล้วเวลานึกถึง Deep Throat ผมยังนึกถึง

หน้าและเสียงของ Hal Holbrook อยู่ เช่นเดียวกับคนที่เล่นเป็น

บรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Washington Post นาย Ben 

Bradlee ผมยังนึกถึงหน้า Jason Robards เป็นหลัก

ผมรูเ้ลยวา่ ถา้คณุพอ่ผมยงัมชีวีติอยูค่งไดด้หูนงัทัง้ใหมท่ัง้เกา่

หลายเรื่องด้วยกัน ยิ่งพอมีหลานสองคน คุณปู่คงสอนหลานเหมือน

สอนผม วันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อผมครับ ถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ วันนี้

จะอายุ 80 ปีเต็ม แต่ถึงแม้คุณพ่อผมไม่อยู่ วิญญาณของคุณพ่อจะ

อยู่ในตัวผมและหลานตลอดไปครับ.

าน Week of Friendly Countries, Colombia – 

Thailand :  Strengthening relationships ปิดฉากลงใน

เวลาเที่ยงของวันที่ 21 เมษายน บ่ายวันเดียวกันคุณภูมิผู้

มีถิ่นพำานักในเม็กซิโกและเคยเดินทางมาเที่ยวกรุงโบโกตา 

อาสาพาผมและพระศุภชัย สุภาจาโร พระธรรมทูตหนุ่มไปเดินเล่น

ที่ย่าน “ลา กันเดลาเรีย” (La Candeleria) เขตเมืองเก่าของกรุง

โบโกตา และถือเป็น 1 ใน 20 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของเมือง

หลวงโคลอมเบีย

แท็กซี่อูเบอร์ฝ่าสายฝนโปรยไปจอดใกล้ๆ จัตุรัสโบลิวาร์ 

(Plaza de Bolivar) ตั้งตามชื่อของ “ซิมอน โบลิวาร์” ผู้นำาการปฏิวัติ

อเมริกาใต้ตอนเหนือ ปลดปล่อยราชอาณาจักรกรานาดาใหม่ (Nuevo 

Reino de Granada) ซึ่งประกอบไปด้วยโคลอมเบีย เวเนซุเอลา 

ปานามา โบลิเวีย และเปรู ประกาศเอกราชจากจักรวรรดิสเปนเมื่อ

ปี ค.ศ.1819

นอกจากชาวโคลอมเบียจะถือว่าซิมอน โบลิวาร์ คือบิดาผู้

สร้างชาติแล้ว เขายังได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประเทศอื่นใน

ภูมิภาคนี้ ไม่แพ้ที่โคลอมเบีย ชื่อของโบลิวาร์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

เวเนซุเอลา ในชื่อทางการ “สาธารณรัฐโบลิวาร์เวเนซุเอลา” สกุล

เงินของเวเนซุเอลาคือ “เวเนซุเอลันโบลิวาร์” ส่วนชื่อประเทศ

โบลิเวียก็มาจากโบลิวาร์เช่นกัน ตามคำาเสนอในการตั้งชื่อประเทศเมื่อ

ปี ค.ศ.1825 ว่า “หากโรโมลุสให้กำาเนิดชื่อกรุงโรม เมืองของโบลิวาร์

ก็ต้องใช้ชื่อโบลิเวีย”

ชาวมุยสกา (Muisca) ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมก่อนการเข้ามาของ

สเปนในปี ค.ศ.1538 เคยเรียกดินแดนของพวกเขาว่า “บากาตา” แต่

ถูกสเปนเปล่ียนเป็น “ซานตาเฟ” (Santafe) ในปี ค.ศ.1540 และเมื่อ

โบลิวาร์พิชิตสเปนได้ เขาก็กลับไปใช้ชื่อเดิมเพื่อเป็นการให้เกียรติชาว

มุยสกา แต่เพ้ียนนิดหน่อย เป็น “โบโกตา” นอกจากน้ีก็เพื่อเน้นย้ำาการ

ปลดแอกจากสเปนอย่างเด็ดขาด และโบโกตาได้กลายเป็นเมืองหลวง

ของ Gran Colombia ดินแดนส่วนใหญ่ทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้

ก่อนปี ค.ศ.1821 จัตุรัสแห่งนี้ใช้ชื่อ Plaza Mayor (แปลเป็น

ภาษาอังกฤษว่า Main Square) แล้วจึงเปลี่ยนเป็น Plaza de la 

Constitución สำาหรับชื่อ Plaza de Bolivar ได้เริ่มใช้ในปี ค.ศ.1846 

พร้อมกับเผยโฉมรูปปั้น “ซิมอน โบลิวาร์” บริเวณกลางจัตุรัส ถือเป็น

อนุสาวรีย์แรกของเมือง

จัตุรัสโบลิวาร์ตั้งอยู่ระหว่าง Calle 10 และ 11 ตัดกับ Carrera 

7 และ 8 มีพื้นที่ 13,903 ตารางเมตร ล้อมรอบสี่ด้านด้วยอาคารที่

มีความสำาคัญและโดดเด่นอย่างมาก ได้แก่ Palace of Justice ทาง

ด้านทิศเหนือ, อาคาร Lievano Palace อดีตวังที่กลายมาเป็นศาลา

กลางของกรุงโบโกตาอยู่ทางทิศตะวันตก, Capitolio Nacional อาคาร

รัฐสภา อยู่ทางทิศใต้หรือด้านหลังของรูปปั้นท่านโบลิวาร์ และมหา

วิหาร Bogota Metropolitan Basilica Cathedral ซึ่งอยู่ติดกับ Sacred 

Chapel และ Archiepiscopal Palace ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก ซึ่งฝั่งนี้คน

มักใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายภาพมากกว่า 3 ด้านที่ได้กล่าวไป เพราะ

ได้วิวยอดเขา “มอนเซราเต” ทางด้านหลังแถมมาด้วย

อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายในเขต ลา กันเดลาเรีย เป็น

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีเรียกว่าสแปนิชบาโรก, สแปนิชโคโลเนียล 

และอาร์ตเดโก สถานที่สำาคัญๆ ของเมืองอัดแน่นกันอยู่ในย่านนี้ โดย

เฉพาะบรรดาพิพิธภัณฑ์ ที่โด่งดังมากเป็นพิเศษคือพิพิธภัณฑ์ทองคำา 

จัดแสดงงานฝีมือที่ทำาจากทองคำาและอัญมณีอื่นๆ ยุคก่อนอาณานิคม 

สำาหรับทองคำานั้นถือเป็นคอลเลกชันขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ลา กันเดลาเรีย คือแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญที่สุดของกรุงโบโกตา 

แต่น่าแปลกใจที่มักจะได้ยินคำาเตือนว่าในเวลากลางค่ำากลางคืนให้

หลีกเลี่ยงการออกมาเดินตามถนนหนทาง เพราะเกิดเหตุโจรปล้นชิง

ทรัพย์นักท่องเที่ยวอยู่เนืองๆ

วันต่อมาเราได้ขึ้นไปดูวิวเมืองจากยอดเขามอนเซราเตช่วง

พระอาทิตย์ตก กลับลงมาราวๆ 2 ทุ่ม ตอน

นั่งแท็กซี่อูเบอร์ผ่านย่านลา กันเดลาเรีย บน

บาทวิถีแทบไม่เหลือใคร นอกจากคนไร้บ้าน

และเด็กวัยรุ่นรวมตัวกันทำากิจกรรมบางอย่าง 

ที่ยืนเดี่ยวๆ ก็มี โชเฟอร์แท็กซี่บอกให้ผมเก็บ

โทรศัพท์ดีๆ ช่วงนี้อย่าควักออกมาใช้งานเป็น

อันขาด เขาว่าแม้อยู่ในรถก็ไม่รอดมาหลาย

รายแล้ว ผมถามว่าพวกเขาจะมาชิงไปยังไง 

ได้รับคำาตอบว่า “ก็ทุบกระจกน่ะสิ”

เราเดินชมอาคารบ้านเรือนในเขต

เมืองเก่าอยู่พักใหญ่ หมายจะไปให้ถึงทำาเนียบ

ประธานาธิบดี Casa de Narino ก่อนนี้เรา

เดินไปเจอเจ้าหน้าที่กั้นรั้วปิดเส้นทางมา

ครั้งหนึ่งแล้ว พอเราเดินอ้อมไปถึงด้านหน้า

ทำาเนียบก็ถูกขอให้เดินอ้อมไปทางหนึ่งอีก จึง

ตัดสินใจเดินกลับจัตุรัสโบลิวาร์ และมาโผล่

ตรงที่ถนน Calle 11 ตัดกับ Carrera 7

ข้าวของวางขายอยู่มากมายริมบาท

วิถี แต่ที่สะดุดตามากที่สุดคือกระเป๋าสตางค์ 

กระเป๋าถือ และโมเดลรูปสัตว์ต่างๆ ที่นำา

ธนบัตรมาสานจนเป็นรูปร่างและใช้งานได้ 

ธนบัตรล้วนของจริง และคงทำาไม่ได้ถ้าไม่ใช่

ธนบัตรของเวเนซุเอลา

แผงค้านี้ตั้งอยู่ติดผนังกำาแพงฝั่ง

ขวาของ Bogota Metropolitan Basilica 

Cathedral แม่ค้าตาคมหน้าหวานกล่าว

ทักทายและเชื้อเชิญให้ชมสินค้า เธอพอพูด

ภาษาอังกฤษได้ และตอบคำาถามของเราด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม

ธนบตัรเหลา่นีส้ว่นหนึง่เธอ

เป็นคนนำาออกมาจากเวเนซุเอลา 

และญาติของเธอก็ขนมาสมทบ

ด้วย แม้มูลค่าในปัจจุบันอาจ

ไม่ต่างจากกระดาษ แต่ธนบัตร

ก็ไม่ไร้ค่าเสียทีเดียว เธอแปลง

กระดาษให้เป็นชิ้นงาน และกลาย

เป็นสินค้าขายนักท่องเที่ยวเลี้ยง

ปากเลี้ยงท้อง

เรื่องราวที่เธอเล่าอาจไม่

เป็นความจริงทั้งหมด เธออาจ

ไม่ได้เป็นคนสานกระเป๋าด้วยตัว

เอง แต่สิ่งที่เป็นจริงแน่นอนคือ

สภาพทางเศรษฐกิจสังคมสุด

เลวร้ายในเวเนซุเอลา รวมถึง

วิกฤตทางการเมือง ถูกรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาคว่ำาบาตรและ

สนับสนุนนักการเมืองฝั่งตรงข้าม

กับประธานาธิบดีนิโกลัส มาดู

โร ผู้ไม่ยอมก้มหัวให้ แม้มีแหล่ง

น้ำามันสำารองมากสุดในโลก แต่

ปัจจุบันเวเนซุเอลาไม่สามารถขุด

ขึ้นมาค้าขายได้

มีเรื่องเล่าของคณะพระ

ธุดงค์ในอีกราว 3 สัปดาห์ต่อ

มา ขณะข้ามแดนจากบราซิลไปฝั่งเวเนซุเอลา แท็กซี่ที่คณะโดยสาร

เกิดน้ำามันหมดกลางทาง ต้องจอดรถและขอความช่วยเหลือจากรถที่

ผ่านไปมา สุดท้ายรถคันหนึ่งแบ่งน้ำามันให้ 2 ลิตรพอจะขับต่อไปจนถึง

ที่พักแรม

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาที่ระบุโดยธนาคาร

กลางเวเนซุเอลาเอง ระหว่างปี ค.ศ.2016 ถึง 2019 ได้ขึ้นไปถึง 

53,798,500 เปอร์เซ็นต์ จากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 ดอลลาร์

ต่อ 6 เวเนซุเอลันโบลิวาร์ ในปี ค.ศ.2013 ร่วงลงไปเหลือ 1 ดอลลาร์

ต่อ 524,000 เวเนซุเอลันโบลิวาร์ในปัจจุบัน

เพื่อหลีกหนีความอดอยากหิวโหย การจลาจลบนท้องถนน 

ปัญหาอาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่ปี 

ค.ศ.2015 จนถึงปลายปี ค.ศ.2021 มีชาวเวเนซุเอลาอพยพลี้ภัยออก

นอกประเทศ 6.05 ล้านคน คิดเป็นประชากรราว 20 เปอร์เซ็นต์ของ

ทั้งประเทศ ประมาณ 5.5 ล้านคน ข้ามพรมแดนมายังโคลอมเบีย 

จำานวนหนึ่งเดินทางต่อไปประเทศที่ 3 แต่ที่ปักหลักอยู่ในโคลอมเบีย

ก็ไม่น้อย คือราวๆ 1.7 ล้านคน หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของที่

อพยพเข้ามา

ระหว่างการระบาดของโควิด-19 การทำามาหากินของผู้อพยพ 

โดยเฉพาะในภาคส่วนของการท่องเที่ยวคงจะทวี

ความยากลำาบากเข้าไปอีก

คุณภูมิและพระศุภชัยช่วยซื้อกระเป๋าและของ

ที่ระลึกจำาพวกพวงกุญแจไปหลายชิ้น พอทั้ง 2 ท่าน

จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ คุณแม่ค้าก็ยิ่งดีใจ ผมขอถ่าย

รูปเธอก็ยินดี จากที่ปกติแล้วต้องจ่ายค่าถ่ายรูปให้เธอ 

1,000 โคลอมเบียนเปโซ หรือประมาณ 9 บาท

ในบรรดาของที่ระลึก มีฟ่อนธนบัตรสกุล

เวเนซุเอลันโบลิวาร์แบ่งขายด้วย แต่ผมจำาราคาไม่ได้ 

เช่นเดียวกับชื่อของเธอที่ถามแล้วแต่ก็จำาไม่ได้เช่นกัน

ไม่ห่างจากร้านของสาวเวเนซุเอลา รถเข็น

ขายน้ำาอ้อยจอดอยู่ พ่อค้าชนพื้นเมืองหีบแท่งอ้อย

สดๆ ด้วยเครื่องหีบอัตโนมัติ คุณภูมิและผมลองชิม

คนละแก้ว เรียกความสดชื่นกลับคืนมา และเดินต่อ

บนถนน Carrera 7 ขึ้นไปทางทิศเหนือ

ถนน Carrera 7 ที่ออกจากจัตุรัสโบลิวาร์

เป็นถนนปลอดรถยนต์ ขนาดค่อนข้างกว้าง ทาง

จักรยานอยู่ตรงกลาง ทางเดินอยู่ขนาบซ้ายขวา 

อาคารพาณิชย์อยู่หลังทางเดิน พื้นที่ระหว่างทาง

เดินกับอาคารเป็นร้านค้าแผงลอยที่เปิดให้จับจอง

ขายสินค้าตามถนัด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า หนังสือ ซีดี 

งานฝีมือของชนพื้นเมือง ของที่ระลึกจิปาถะ และ

พวกนักดนตรีพร้อมกล่องรับบริจาค รวมถึงร้าน

ซ่อมจักรยานแบบตั้งขึ้นชั่วคราว

บางกลุ่มคนไม่ขายสินค้า ไม่ขายบริการ แต่จับ

กลุ่มเล่นหมากรุกกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ที่ผมเห็น

มีอยู่อย่างน้อย 3 กลุ่ม กลุ่มละหลายกระดาน ล้วนเป็นผู้สูงอายุ ไม่

แน่อาจจะเป็นการแข่งขันชิงรางวัล

คุณภูมิแวะซื้อไส้กรอก มันฝรั่งต้มลูกเล็ก และหนังหมูทอดจาก

ร้านรถเข็น ผมหยิบหนังหมูทอดมาชิมชิ้นหนึ่ง หนังหมูแข็งมาก กิน

เนื้อที่ติดหนังมานิดหน่อย คายหนังใส่มือแล้วแอบไปทิ้งถังขยะ ร้าน

รถเข็นขายหนังหมูทอดแบบนี้มีอยู่หลายร้าน พ่อค้าหน้าตาคล้าย

ชนพื้นเมือง หรือไม่ก็ผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับลูกหลานทาสจาก

แอฟริกาที่สเปนนำามาใช้แรงงานเมื่อสมัยอาณานิคม

ตลอดเส้นทางที่เดินมา ผมมองหาแผงขายกระเป๋าทำาจาก

ธนบัตรเวเนซุเอลา พบอีกเพียง 1 แผงเท่านั้น ขนาดเล็กกว่าของ

แม่ค้าสาวราว 3 เท่าตัว

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี คุณภูมิบอกว่าหากเป็นวันอาทิตย์

บรรยากาศการจับจ่ายและการสัญจรของผู้คนจะยิ่งคึกคักขึ้นอีกหลาย

เท่า

เราเดินมาบนถนน Carrera 7 จนถึงแยกที่ตัดกับ Calle 22 

หมดช่วงที่เปิดเป็นตลาดขายสินค้า รวมระยะทาง 1.3 กิโลเมตร แต่

ถนนจักรยานยังทอดยาวต่อไปเรื่อยๆ

เราไม่ได้เดินต่อ เพราะแท็กซี่อูเบอร์ที่เรียกไว้จอดรออยู่แล้ว.

‘All the President’s Men’ใ

ถิ่นนี้ชื่อว่า ‘ลา กันเดลาเรีย’

ง
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5ตางประเทศ

ประการที่ 2 เร� องของทวิภาคีกับความยั่งยืน

ลักษณะเดนของ IPEF คือ การวางกรอบเศรษฐกิจที่เนน

ความยืดหยุน อะไรเจรจาสําเร็จกอนสามารถทําไดเลย ไมตองรอ

เจรจาครบทุกดาน ไมตองรอชาติสมาชิกอ� น ดังนั้น แทจริงแลว 

IPEF เหมือนกระบวนการเจรจาทวิภาคีระหวางรัฐบาลสหรัฐกับ

ชาติสมาชิกแตละประเทศ ตามกรอบแนวทางที่รัฐบาลวางไว

แน�นอนวา ในภาพรวมจะมีการเช� อมโยงภายในกลุมแตจะ

เกิดตามหลัง 

มาถึงจุดนี้มีคําถามหนึ่งที่พูดกันมาก คือ ขอตกลงตองผาน

การรับรองจากรัฐสภาสหรัฐหรือไม

ในเบื้องตนยังไมมีคําตอบชัดเจน หากตองผานสภาคอง

เกรสจะตองเพิ่มเวลาของกระบวนการรัฐสภา ที่รายแรงกวานั้น

คือ หากรัฐสภาไมอนุมัติ การเจรจาสูญเปลาซึ่งมีความเปนไปได 

เพราะ IPEF เปนแนวคิดของรัฐบาลไบเดน และพรรครีพับลิกันซึ่ง

เปนพรรคฝายคานอาจไมเห็นชอบ หรือมีเง� อนไขขอเรียกรองเพิ่ม

เติม การผานคองเกรสจึงเปนเร� องยาก เสียเวลา แมฝายสนับสนุน

ใหรัฐสภารับรองชี้วาขอตกลงแบบนี้คงทนมากกวา เปนประโยชน

มากกวา ประวัติศาสตรชี้วาเร� องทํานองนี้เกิดขึ้นบอย นั่นคือ เปน

นโยบายรัฐบาลแตรัฐสภาไมเห็นชอบ ขอตกลงระหวางประเทศที่

รัฐบาลเห็นชอบแตถูกลมในขั้นวุฒิสภา

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลไบเดนอาจเนนขอตกลงที่ประธานาธิบดี

ตัดสินใจไดเลย ขอเสียคือขอตกลงอาจไมยืนยาว เม� อถึงรัฐบาลชุด

ตอไปอาจถูกลมหรือตองเจรจาปรับเปลี่ยนขอตกลงอีกครั้งจนกวา

รัฐบาลสหรัฐชุดใหมจะพอใจ เทากับวาขอตกลงอาจเปลี่ยนไป

เร� อยๆ จนเปนที่พอใจของรัฐบาลสหรัฐแตละชุด หรือไม IPEF 

อาจยุติที่รัฐบาลไบเดนนี้

ประการที่ 3 ชาติที่เขารวมจะไดประโยชนหรือไม

กอนเกิดโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจหลายประเทศอยูใน

สภาพไมสูดีอยูแลว โควิด-19 ทําใหตองล็อกดาวน เศรษฐกิจชะลอ

ตัวในหลายประเทศ จนลาสุดคือสงครามยูเครน เงินเฟอ น้ํามัน

แพง ทั้งหมดเปนปจจัยลบ รัฐบาลทุกประเทศดิ้นรนหาทางออก 

หากขอเสนอของไบเดนเปนประโยชน ประเทศตางๆ ยอมตองทํา

ขอตกลง เกิดผลรูปธรรมอยางรวดเร็ว 

มีคําถามวา ถารัฐบาลไบเดนบอกวา IPEF สรางประโยชน

ทางเศรษฐกิจแกสหรัฐ ทําไมไมรวมจีนเขามา ซึ่งน�าจะสราง

ประโยชนไดมหาศาล (การขาดดุลจีนเปนปญหาใหญที่รัฐบาลสหรัฐ

พูดมาตลอด) เปนคําถามที่ยังไมมีคําตอบ ทั้งๆ ที่แอนโทนี บลิงเคน 

(Antony Blinken) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเพิ่งย้ํา

ลายเดือนพฤษภาคม ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศ

จัดตั้งกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก (Indo-Pacific 

Economic Framework หรือ IPEF) กลาววา “อนาคต

ทางเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 จะถูกเขียนโดยภูมิภาคอินโด-

แปซิฟก” และ “เรากําลังเขียนกฎเกณฑขึ้นมาใหม” ในเบื้อง

ตนประเทศที่เขารวมไดแก สหรัฐ ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีใต 

นิวซีแลนด อินเดีย และ 7 ชาติอาเซียนคือ ฟลิปปนส สิงคโปร 

ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้งหมด 13 ประเทศ 

มีผูวิพากษวิจารณหลากหลาย บทความนี้นําเสนอมุมมองที่น�า

สนใจ ดังนี้

ประการแรก สามารถแกขาดดุลการคาไดหรือไม

สหรัฐยอมรับวาการคาเสรีดั้งเดิม การใหแตละประเทศผลิต

สินคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนเหตุผลสําคัญทําใหสหรัฐขาดดุล

ตอเน� องมหาศาล คําถามคือ การสรางเครือขายการคาการลงทุน 

IPEF จะแกปญหานี้ ไดหรือตราบใดที่ระบบการผลิตของตนยังสู

หลายประเทศไมได แทนที่จะปรับปรุงเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ

กลับพยายามสรางระบบที่เอื้อตนเองแตเพิ่มตนทุน ลดคุณภาพชีวิต

ของโลกโดยรวม

ตั้งแตสมัยรัฐบาลโดนัลด ทรัมป มาถึงโจ ไบเดน ในขณะนี้ 

(คนหนึ่งจากพรรครีพับลิกัน กับอีกคนจากพรรคเดโมแครต) 

ตางตอตานการคาเสรีดั้งเดิมกับโลกาภิวัตนที่รุนแรง 

(hyperglobalization) ทั้งๆ ที่รัฐบาลสหรัฐในอดีตลวนมีสวนผลัก

ดันการคาเสรีกับโลกาภิวัตน รวมทั้งสถาบันวิชาการของชาติตะวัน

ตกที่พยายามใหความรูวาการคาเสรีเปนประโยชน ถูกตองตามหลัก

วิชาการ อางหลักเศรษฐศาสตรการแบงงานกันทํา มุงประสิทธิภาพ

สูงสุดอันจะกอประโยชนสูงสุดตามมา ยอมที่จะใหบางภาคสวน

ของแตละประเทศตองปรับตัวและยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

แตบัดนี้รัฐบาลกับคลังสมองสหรัฐเปลี่ยนทิศจากหลักการ

เหลานี้ มุงสูระเบียบโลกใหมในแบบที่สหรัฐไดประโยชนมาก

ที่สุด การลม NAFTA (ขอตกลงการคาระหวางสหรัฐ แคนาดา 

และเม็กซิโก) เปนตัวอยางที่ทําในสมัยทรัมป นําสูขอตกลงสหรัฐ-

เม็กซิโก-แคนาดาใหม (United States–Mexico–Canada 

Agreement หรือ USMCA) ที่สหรัฐไดประโยชนมากจนพอใจ

น�าเห็นใจที่โรงงานหลายหม� นแหงตองปดตัว แรงงาน

อเมริกันนับแสนนับลานตกงาน (หรือเปลี่ยนงาน) คนพวกนี้

แหละที่ตอตานการคาเสรี ตอตานโลกาภิวัตนที่บัดนี้พิสูจนแลววา

อเมริกาเสียเปรียบบางประเทศ เปนแรงกดดันรัฐบาล

ตอนนี้ดูเหมือนวารัฐบาลไบเดนกําลังทําเชนนี้กับอินโด-

แปซิฟก หาก IPEF ทํางานไดจริงและตอเน� อง ในระยะยาวจะ

กลายเปนกลุมเศรษฐกิจที่สัมพันธใกลชิดกับสหรัฐ 

วิพากษกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก (IPEF)

www.chanchaivision.com

วารัฐบาลสหรัฐจะสัมพันธกับจีนอยางสรางสรรคในทุกเร� องที่ทําได 

ไมมีเหตุใดที่ 2 ชาติมหาอํานาจจะอยูรวมกันโดยสันติไมได น�า

สงสัยวา IPEF ไมสรางสรรคหรืออยางไร

รัฐบาลทุกประเทศยอมทําเพ� อประโยชนประเทศของตน 

แตทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวาแผนหรือสิ่งที่ทํามีคุณประโยชนตอ

ประเทศอ� นที่เขารวมดวยหรือไม

แยกวานั้นคือ เปนแผนบอนทําลายประเทศอ� นหรือไม 

เจตนาที่มุงหวังคืออะไร เหลานี้เปนคําถามที่ประเทศอ� นๆ จะ

ตั้งคําถามอยูเสมอ การเปนหุนสวน การเปนพันธมิตรหมายถึง

อยางไรกันแน� เปนแนวทางที่หวังสรางประโยชนใหกันและกัน

มากที่สุด หรือเปนกลไกเพ� อควบคุมประเทศอ� นใหสหรัฐคงความ

เปนเจาตอไป จะเปนอีกหลักฐานที่บงชี้ความตองการที่แทจริงของ

รัฐบาลอเมริกัน

Seun Sam จาก Royal Academy of Cambodia ชี้ประเด็น

วา รัฐบาลสหรัฐประกาศวาสนับสนุน ‘หลักอาเซียนเปนศูนยกลาง’ 

แต IPEF สนับสนุนชาติอาเซียนบางประเทศ ทิ้งบางประเทศ ไดแก 

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จึงตั้งคําถามวาตองการบอน

ทําลายเอกภาพอาเซียนหรือไม ที่ผานมาการจัดตั้ง AUKUS กับ 

Quad ที่สัมพันธกับภูมิภาคโดยตรง แตกลับไมมีชาติอาเซียนในนั้นเลย

วิเคราะห: ถายึดวา IPEF มีมาตรฐานสูงและเห็นวาบาง

ประเทศไมอาจปฏิบัติตาม แนวคิดของ Seun Sam อาจไมถูกตอง 

แตการกีดกันไมใหจีนเขารวมตอกย้ําการแบงขั้วชัดเจน

ทายที่สุดแลวถูกวิพากษวาการเจรจาทําใหชาติสมาชิกอ� น

ไดประโยชนมากขึ้นกวาเดิมหรือไม โดยเฉพาะชาติอาเซียนทั้ง 

7 ประเทศที่เขารวม (ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และเวียดนาม) 

ประการที่ 4 อีกหลักฐานการถดถอยของสหรัฐหรือไม

หลายปที่ผานมารัฐบาลสหรัฐทุกชุดไมวามาจากพรรครีพับลิ

กันหรือเดโมแครต ตางดําเนินนโยบายปดลอมจีน กีดกันเศรษฐกิจ

จีน เกิดแผนมากมาย เชน TPP ในสมัยรัฐบาลโอบามา ขึ้นภาษี

สินคานําเขาจากจีนในสมัยทรัมป แตแผนใหญๆ ที่วาลวนลมเหลว 

รัฐบาลสหรัฐไมสามารถหยุดการกาวขึ้นมาของจีน ทําไดเฉพาะ

ประเด็น เชน กีดกันบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยีส� อสาร 5G 

กีดกันนักศึกษาจีนไมใหศึกษาตอสหรัฐในบางสาขาวิชา ลาสุดสหรัฐ

ยังคงขาดดุลการคาจีนเพิ่มขึ้นทําลายสถิติตอเน� องแมรัฐบาลทรัมป

จะตั้งกําแพงภาษีสินคาจีน 20-30% แลวก็ตาม และคาดวาจะขาด

ดุลเชนนี้อีกหลายป

จึงน�าติดตามวา IPEF ซึ่งเปนนโยบายหลักของไบเดนเพ� อ

ตานเศรษฐกิจจีนจะไดผลหรือไม หรือจะเปนเหมือนรัฐบาลชุด 

กอนๆ ที่ลมเหลวหรือไมคอยไดผล

และตองไมลืมวา IPEF คือสวนหนึ่งของยุทธศาสตรที่ใหญ

กวา เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกของรัฐบาลสหรัฐ 

ดังนั้นตองเขาใจวาทั้งหมดคือการจัดระบบระเบียบทุกดาน ทุกมิติ 

(ไมวาจะการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของภูมิภาค ฯลฯ) 

โดยรัฐบาลสหรัฐนั่นเอง 

ถาไมคิดเร� องการเมืองระหวางประเทศและมองเฉพาะกรอบ

เศรษฐกิจโลกที่ยามนี้ออนไหว มีทีทาอาจย่ําแยกวาที่เปนอยู ควร

ถามรัฐบาลไบเดนวา IPEF จะชวยชาติสมาชิกคูเจรจาอยางไร ชวย

ใหเศรษฐกิจโต ประชาชนของเขาอยูดีมีสุขมากขึ้นหรือไม.

ป

มัดรวม • 

ประชาชน

เดินผานสาย

อินเทอรเน็ต

และสายจาน

ดาวเทียม

บริเวณ

ทางเทาใน

กรุงธากา 

บังกลาเทศ 

เม� อ 10 มิ.ย. 

(Getty Images)

กลางสวน • 

ภาพมุมสูงผู

เขาแขงขัน

จักรยาน

รายการ 

“คริเตรีอัมดู

โดฟน” ครั้ง

ที่ 74 ขณะปน

ผานหมูบาน

แหงหนึ่งใน

เมืองชาสเทร็ค 

ฝรั่งเศส ใน

สเตท 3 ระยะ

ทาง 169 กม. 

เม� อ 7 มิ.ย. 

(Getty Images)

อาบน้ํามา • ชายอาบน้ําใหมาในแมน้ําระหวางวันแรกของงาน 

“แอปเปลมีฮอรสแฟร” ที่เมืองแอปเปลมีอินเวสตมอรแลนด ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ เม� อ 9 มิ.ย. (AFP)
ฉลองควีน • เอ็ด ชีแรน นักรองชาวอังกฤษรวมแสดงในวันสุดทายของงาน

เฉลิมฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชยครบ 70 ป ที่กรุงลอนดอน 

เม� อ 5 มิ.ย. (Getty Images)

แสตมปใหม • จิล ไบเดน สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ รวมในพิธี

เปดตัวแสตมปรําลึกแนนซี เรแกน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง 

ที่อีสตรูม ทําเนียบขาว เม� อ 6 มิ.ย. (Getty Images)

ปลอยแรง • ทอรสเทน เกลาบาร (คนกลาง) รัฐมนตรีสิ่งแวดลอม

รัฐบาวาเรีย เยอรมนี รวมงานปลอยแรงเครา 2 ตัวคืนสูปาที่

อุทยานแหงชาติแบรชเทิสกาเดิน เม� อ 9 มิ.ย. (Getty Images)

ภาพ: บรรยากาศการประชุม IPEF

เครดิตภาพ: https://au.usembassy.gov/indo-pacific-economic-framework/

รัฐบาลไบเดนพูดถึงประโยชนของ IPEF แตมีขอสงสัยวา

ชาติสมาชิกคูเจรจาจะไดประโยชนทางการคาเศรษฐกิจแค

ไหน มีวาระซอนเรนหรือไม
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อาร์ทีบีฯ ส่งแท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สายพกพา

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำ�เข�้และจัดจำ�หน่�ยสินค�้ 

Gadget ร�ยใหญ่ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำ�หน�่ยอุปกรณ์เสริมภ�ย

ใต้แบรนด์ Bazic by Energea ซึ่งเป็นแบรนด์ Power Solution ในร�ค�จับ

ต้องได้ พร้อมบุกตล�ดอุปกรณ์ช�ร์จแบตเตอรี่เต็มสูบ ด้วยก�รเปิดตัวแท่น

ช�ร์จแบตเตอรี่ไร้ส�ยสุดล้ำ�รุ่นล�่สุด GoMag Trio 3-in-1 ที่ม�พร้อมกับ

ประสิทธิภ�พก�รช�ร์จแบบ Multi-Function โดยออกแบบม�เป็นพิเศษสำ�หรับ

ส�วก Apple ให้ใช้ง�นได้อย�่งสะดวก เพียงก�งออกเป็นแท่นช�ร์จไร้ส�ย ก็

ส�ม�รถช�ร์จอุปกรณ์ได้ถึง 3 อุปกรณ์พร้อมกัน ทั้งโทรศัพท์มือถือ, AirPods 

หรือหูฟังไร้ส�ยอื่นๆ ที่รองรับก�รช�ร์จแบบไร้ส�ย และ Apple Watch 

สำ�หรับตัวแท่นช�ร์จทำ�จ�กวัสดุ Polycarbonate (PC) และส่วนที่พับได้

ทำ�จ�กวัสดุ Silicone คุณภ�พสูง ทำ�ให้พับและปรับเปลี่ยนก�รใช้ง�นได้หล�ก

หล�ยรูปแบบ สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่นิยมใช้อุปกรณ์หล�ย

อย่�งในเวล�เดียวกัน โดยอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องนั้น ประกอบด้วย แท่นช�ร์จ

แม่เหล็กไร้ส�ย พับได้ GoMag Trio 3-in-1, กระเป�๋ผ้�เนื้อนุ่มปกป้องก�ร

กระแทกและรอยขีดข่วน, ส�ยช�ร์จ USB-C to USB-C และคู่มือก�รใช้ง�น

Bazic แท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สาย พับได้ รุ่น GoMag Trio 3-in-1 

พร้อมวางจำาหน่ายในราคา 1,990 บาท สำ�หรับผู้สนใจส�ม�รถห�ซื้อและ

สัมผัสประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นนวัตกรรมแท่นช�ร์จไร้ส�ยสุดล้ำ�จ�กแบรนด์ 

Bazic ได้แล้ววันนี้ที่ร�้นในเครือ อ�ทิ SPVi (iStudio by SPVi), ร้�นในเครือ 

Com7 (BaNANA, Studio 7), Amcon เป็นต้น

Razer พร้อมเปิดตัว RAZER KISHI V2

Razer 

แบรนด์ไลฟ์

สไตล์ชั้นนำ�

ระดับโลก

สำ�หรับเกมเมอร์              

ประก�ศเปิด

ตัว Razer 

Kishi V2 

สำ�หรับ 

Android โดย 

iPhone จะ

ว�งจำ�หน่�ยในปล�ยปีนี้ ก�รประก�ศครั้งนี้เป็นก�รนำ�เอ�ตัวควบคุมเกมมือ

ถือที่เป็นนวัตกรรมและได้รับร�งวัลรุ่นล�่สุด ซึ่งนำ�ก�รควบคุมคุณภ�พระดับ

คอนโซลและก�รเล่นเกมม�สู่สม�ร์ทโฟน ด้วยก�รเติบโตอย�่งรวดเร็วของ

ก�รเล่นเกมบนคล�วด์และก�รแคสต์บนแพลตฟอร์มมือถือ อน�คตของเกม

มือถือจึงสดใสกว่�ที่เคย และ Razer อยู่ที่นี่เพื่อให้เกมเมอร์เป็นท�งออกที่ง�่ย

ที่สุดในก�รเล่นเกมใดๆ ก็ต�มที่มีก�รควบคุมอย�่งสมบูรณ์และไม่มีก�รประนี                                                                                  

ประนอม

ทั้งนี้ ก�รอัปเกรดใหม่ของ Razer เป็น Kishi V2 นั้น นำ�คว�มเชี่ยวช�ญ

ด้�นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีม�ย�วน�นกว่� 16 ปีในด้�นเกมพีซีและคอนโซล 

และนำ�คว�มก้�วหน�้เหล�่นั้นม�สู่เกมเมอร์แบบใช้มือถือ แรงบันด�ลใจจ�ก

คอนโทรลเลอร์คอนโซล Wolverine V2 ที่ได้รับร�งวัลของ Razer ทำ�ให้ Kishi 

V2 มีอินพุตคุณภ�พสูงแบบเดียวกันกับตัวควบคุมไมโครสวิตช์แบบสัมผัสใหม่

ทั้งหมดอีกด้วย.

นสภาวะราคาน้ำามันผันผวน ราคาปรับข้ึนชนิด 

ร�ยวัน ประกอบกับทั่วโลกตื่นตัวด�้นก�รดูแล

รักษ�สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สู่ Net Zero ลดก�ร

ปล่อยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์เพื่อ

ให้ โลกส�ม�รถอยู่ได้อย�่งยั่งยืน ส่งผลให้ย�นยนต์

ไฟฟ�้ หรือ EV เป็นที่ต้องก�รและเติบโตเพิ่มขึ้นแบบ

ก้�วกระโดด ส่งผลให้คว�มต้องก�รจุดช�ร์จ EV เติบโต

ขึ้นต�ม แต่ก�รลงทุนขย�ยจุดช�ร์จยังมีต้นทุนสูง ดัง

นั้น ก�รว�งแผนขย�ยจุดช�ร์จอย�่งเหม�ะสมและฉล�ด 

ประเด็นสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงส่งผลให้ผู้ลงทุนจุดช�ร์จมอง

ห�เครื่องมือที่จะเข�้ม�เป็นตัวช่วยในก�รว�งแผนและ

บริห�รจุดช�ร์จให้มีประสิทธิภ�พคุ้มค่�คุ้มทุน

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า 

(ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว�่ บริษัทเตรียมพร้อมส่ง

มอบบริก�ร NXT Mobility Charge หรือบริก�ร EV 

Charging Platform เครื่องมือบริห�รจัดก�รสถ�นีช�ร์จ

รถยนต์พลังง�นไฟฟ้� 100% หรือรถยนต์ EV (Electric 

Vehicle) อย�่งมีประสิทธิภ�พ โดยให้บริก�รแพลตฟอร์ม

ซึ่งจะเป็น Software ช่วยบริห�รจัดก�รจุดช�ร์จได้จ�ก

ศูนย์กล�งแบบเบ็ดเสร็จ และบริก�รพัฒน� Mobile 

Application ด้วยก�รออกแบบและจัดทำ�แอปพลิเคชัน

ต�มคว�มต้องก�รของลูกค�้ เพื่อสนับสนุนก�รสร้�ง

ประสบก�รณ์ให้ลูกค้�ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร�้งพื้นฐ�น

หลังบ�้น ส�ม�รถทำ�ได้ทั้งบน Cloud และ On-Premise 

เจ�ะกลุ่มเป้�หม�ย ผู้ผลิตและจัดจำ�หน�่ยรถยนต์ EV ผู้

ประกอบก�รสถ�นีเติมน้ำ�มัน และสถ�นีแก๊สเชื้อเพลิง

ขน�ดกล�งไปจนถึง

ขน�ดใหญ่ รวม

ไปถึงผู้ให้บริก�ร

สถ�นีช�ร์จรถยนต์ 

EV ในสังกัดภ�ค

รัฐ รัฐวิส�หกิจ ผู้

ประกอบก�รค้�

ปลีก และผู้พัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์ ที่

มีนโยบ�ยสนับสนุน

ก�รใช้ง�นรถยนต์ 

EV เพื่อตอบสนองก�รทำ�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน ซึ่งมุ่งให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์”

ทั้งนี้ NXT Mobility Charge ได้ผ่�นก�รรับรอง

ต�มม�ตรฐ�น Open Charge Point Protocol (OCPP 

standard) เวอร์ชั่นล่�สุด ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นส�กลที่ได้รับ

ก�รยอมรับจ�กทั่วโลก ส�ม�รถยกระดับประสิทธิภ�พ

ก�รบริห�รจัดสถ�นีช�ร์จได้จ�กศูนย์กล�ง โดยมีจุดเด่น

ด้�นเทคนิคดังนี้

1.โครงสร้�งของชุดซอฟต์แวร์ แบบ Multi-tenant 

สำ�หรับผู้ให้บริก�รเครือข�่ยจุดช�ร์จรถยนต์ EV (Charge 

Point Operators: CPO) และผู้ให้บริก�รก�รเข้�จุด

ช�ร์จที่หล�กหล�ยรอบพื้นที่ท�งภูมิศ�สตร์ (e-mobility 

providers: EMPs) ส�ม�รถปรับรูปแบบของ Software 

ให้เข้�กับรูปแบบธุรกิจที่แตกต�่งกัน

2.เป็นสถ�ปัตยกรรมไอทีแบบ Kernel-based รวม

ถึงแนวคิดก�รให้สิทธิ์ในก�รเข้�ถึงข้อมูล สำ�หรับผู้ให้

บริก�รเครือข�่ยจุดช�ร์จรถยนต์ EV (CPO) และผู้ขับขี่

3.ช่วยเพิ่มส่วนขย�ยฟังก์ชันก�รทำ�ง�นแบบเฉพ�ะ

เจ�ะจงต�มคว�มต้องของลูกค�้ ด้วยโครงสร�้งที่มีคว�ม

ยืดหยุ่นสูง ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดที่

เปลี่ยนไปได้อย่�งรวดเร็ว

4.ก�รพัฒน�แอปพลิเคชันส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นบน

คล�วด์ (Cloud-native application) ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีคว�ม

ยอดดีมานด์รถไฟฟ้า-จุดชาร์จพุ่ง

เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะหนุนอีวี

ยอดดีมานด์รถไฟฟ้า

ไมโครซอฟท์ออกแอป Xbox บนสมาร์ททีวีของซัมซุง

ไมโครซอฟท์ออกแอป Xbox บนสม�ร์ททีวีของซัมซุง เปิดให้เล่นเกมบน     

คล�วด์ Xbox Cloud Gaming (xCloud) จ�กทีวีซัมซุงโดยไม่ต้องมีเครื่องคอนโซล ผู้ใช้

ง�นจำ�เป็นต้องมีสม�ร์ททีวีซัมซุงรุ่นปี 2022 พร้อมจอยที่เชื่อมต่อผ่�นบลูทูธ และเป็น

พร้อมใช้ง�นสูงและปรับขน�ดได้อย่�งยืดหยุ่น ส�ม�รถให้

บริก�รในรูปแบบ PaaS (Platform as a Service)

5.ระบบ API ที่ก�รันตีว�่ส�ม�รถผส�นก�รทำ�ง�น

ร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมได้อย�่งง่�ยด�ย โดยส�ม�รถให้

บริก�รครบวงจรตั้งแต่บริก�รให้คำ�ปรึกษ� ว�งแผนและ

ออกแบบ ดำ�เนินก�รติดตั้งและก�รดูแลรักษ�ระบบ

นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้สนับสนุน 

Customer Experience เพื่อต่อยอดบริก�รที่ดียิ่งขึ้นและ

ส่งเสริมก�รตล�ดรวมไปถึงบริก�รหลังก�รข�ย โดย NXT 

Mobility Charge จะช่วยให้ผู้ใช้ง�นค้นห�จุดช�ร์จที่อยู่

ใกล้ และทำ�ก�รจองคิวเพื่อใช้ง�นล่วงหน�้ผ่�นแอปพลิเค

ชันได้อย�่งสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริมก�รทำ� Marketing 

Campaign ผ�่นแอปพลิเคชัน เพื่อสร้�งคว�มสนใจใน

ระหว่�งรอใช้บริก�ร ต่อยอดสู่ระบบสะสมคะแนนหรือ

ก�รเก็บข้อมูลเพื่อก�ร

ทำ� CRM ส�ม�รถผส�น

ก�รทำ�ง�นร่วมกับระบบ 

Payment gateway ผ่�น

แอปพลิเคชันที่รองรับ

ก�รชำ�ระเงินได้หล�ยรูป

แบบ อ�ทิ Credit card, 

Debit card, QR code 

และ Mobile banking 

รวมถึง e-Wallet หรือ

ระบบก�รชำ�ระเงินผ่�น

แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นบริก�รเสริมที่ช่วยให้ก�รนำ�ข้อมูล

ม�วิเคร�ะห์ ต่อยอดกิจกรรมท�งก�รตล�ดและพัฒน�

รูปแบบก�รให้บริก�ร NXT Mobility Charge ยังช่วย

ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ และบริก�ร

จัดก�รก�รใช้พลังง�นจุดช�ร์จรถยนต์ EV ให้คุ้มค่�ที่สุด 

ด้วยระบบ Intelligent Energy Management  

ปัจจุบันทั่วโลกกำ�ลังผลักดันก�รใช้ย�นยนต์

ไฟฟ้�ในภ�คประช�ชน ภ�คธุรกิจ และภ�ครัฐ

อย่�งจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ลดก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์เพื่อให้ โลกส�ม�รถอยู่

ได้อย่�งยั่งยืน โดยสม�พันธ์ Zero Emission Vehicle 

Transition Council มีข้อตกลงเห็นพ้องตรงกันว่� 

ภ�ยในปี 2583 ผู้ผลิตรถยนต์จะเดินหน้�ผลิตและ

จำ�หน่�ยย�นพ�หนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ประกอบ

กับย�นยนต์ ไฟฟ้�ที่จะเป็นหนท�งสำ�คัญในก�รหลุดพ้น

จ�กปัญห�ร�ค�น้ำ�มันที่ผันผวน

โดยทั่วโลกเริ่มหันม�ให้คว�มสำ�คัญม�กขึ้น มี

ก�รออกกฎระเบียบและใช้ม�ตรก�รกระตุ้นต่�งๆ เพื่อ

ผลักดันยอดจำ�หน่�ยรถยนต์พลังง�นไฟฟ้�เพิ่มม�กขึ้น 

รวมถึงประเทศไทย ในขณะที่ไทยเริ่มมีคว�มชัดเจนใน

ม�ตรก�รกระตุ้นก�รผลิตและก�รใช้รถยนต์พลังง�น

ไฟฟ้�ม�กขึ้น ทั้งในส่วนของม�ตรก�รท�งภ�ษี โดยว�ง

เป้�หม�ยภ�ยในปี 2573 จะผลิตรถยนต์พลังง�นไฟฟ้� 

100% หรือ EV ให้ได้ร้อยละ 30 หรือประม�ณ 

6.22 ล้�นคัน

อย�่งไรก็ดี คว�มท้�ท�ยสำ�คัญในก�รกระ

ตุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนก�รใช้รถยนต์ EV ให้ประสบ

ผลสำ�เร็จ คือก�รเพิ่มจำ�นวนจุดช�ร์จไฟฟ้�

แบบเร็วต�มพื้นที่ส�ธ�รณะต่�งๆ ให้เพียงพอ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีจุดช�ร์จประม�ณ 600 จุด 

โดยหัวใจสำ�คัญของก�รให้บริก�รจุดช�ร์จ คือ

ก�รบริห�รจัดก�รจุดช�ร์จอย�่งมีประสิทธิภ�พ 

คุ้มค่� คุ้มทุน และสร้�งร�ยได้ให้กับธุรกิจอย่�ง

ยั่งยืน.

  

• สถาบัน ADTE by ETDA (เอ็ดเต้ บ�ย                   

เอ็ตด้�) หรือ Academy of Digital Transformation 

by ETDA ภ�ยใต้สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic 

Transactions Development Agency) เตรียมเปิดอบรม

หลักสูตร Digital Citizen เร่งเสริมทักษะคนไทย สร�้ง

คว�มตระหนักรู้ ใช้อินเทอร์เน็ตอย�่งสร้�งสรรค์และรู้

เท่�ทันภัยออนไลน์ โดยหลักสูตร Digital Citizen จะเริ่ม

อมรมพร้อมกันในวันที่ 7 กรกฎ�คม 2565 ระยะเวล� 

1 วัน 6 ชั่วโมง ในรูปแบบ Live ผ�่น ZOOM ผู้สนใจ

ส�ม�รถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎ�คม 

2565 หรือสอบถ�มข้อมูลและติดต�มข่�วส�รเกี่ยวกับ

หลักสูตรภ�ยใต้สถ�บัน ADTE เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก                                                           

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

ADTEbyETDA

• บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด ร่วมกับ ทรู 

ดิจิทัล พาร์ค จำากัด เปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมนำ�นวัตกรรม

ยกระดับธุรกิจขนส่ง ผ�่นโครงก�รบ่มเพ�ะนวัตกรรม

สู่คว�มเป็นเลิศ “Thailand Post: Journey to Startup 

Sandbox 2022” ภ�ยใต้ โจทย์ “เร�จะส่งมอบคุณค�่ที่

เหนือกว�่คว�มต้องก�ร และคว�มค�ดหวังของลูกค�้

ได้อย่�งไร?” โดยคว�มร่วมมือดังกล�่ว เป็นก�รเปิด

โอก�ส และเปิดรับแนวคิดจ�กคนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับ

ง�นบริก�รของไปรษณีย์ให้มีประสิทธิภ�พที่ดียิ่งขึ้น ผู้

ที่ผ่�นเข้�รอบ 3 ทีมสุดท้�ย จะได้รับสิทธิ์ร�งวัลเงิน

ทุนสนับสนุนทีมละ 100,000 บ�ท เพื่อนำ�ไปใช้ในก�ร

ต่อยอดและพัฒน�ธุรกิจ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ในก�รใช้

พื้นที่ Co-Working Space ณ ทรู ดิจิทัล พ�ร์ค สถ�น

ที่ทำ�ง�นที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับสต�ร์ทอัพ

แห่งแรกในไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เพื่อสร�้งสรรค์นวัตกรรมเป็นระยะเวล� 3 

เดือน มูลค�่กว�่ 70,000 บ�ท สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร

ได้ตั้งแต่วันนี้เปจนถึงวันที่ 17 มิถุน�ยน 2565

• เบลนเดต้า (Blendata) บริษัทด้�น Deep 

Technology ผู้พัฒน�แพลตฟอร์มบริห�รจัดก�ร 

Big Data อัจฉริยะ ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วม

มือ (MOU) ร่วมกับบัณฑิตวิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์

น�น�ช�ติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (มจพ.) หรือ TGGS 

ยกระดับก�รศึกษ� ก�รวิจัย และก�รสรรห�บุคล�กร 

ด้�นเทคโนโลยี Big Data โดย Blendata เปิดโอก�ส

ให้นักศึกษ�

ได้ทดลอง

ปฏิบัติง�น

จริง พร้อมมี

ผู้เชี่ยวช�ญ

ให้คำ�ปรึกษ�

ตลอดก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ อีกทั้งยังเปิดให้เข�้ทัศนศึกษ�

และดูง�น นอกจ�กนี้ยังมีก�รทำ�ข้อตกลงในก�รทำ�วิจัย

ร่วมกัน และ Blendata ยังสนับสนุนทุนก�รศึกษ�และ

ทุนวิจัยรวมกว�่ 6 ล้�นบ�ท หนุนศักยภ�พบุคล�กร

ไทย เพิ่มองค์คว�มรู้ด�้นสถ�ปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

สถ�ปัตยกรรมระบบ ก�รประมวลผลประสิทธิภ�พ

สูง (HPC) ก�รประมวลผลแบบขน�น และก�รบริห�ร

จัดก�รข้อมูล มุ่งสร�้งซอฟต์แวร์ไทยได้คุณภ�พ

ม�ตรฐ�นส�กล

• Meta ร่วมฉลอง Pride Month ในเดือน

มิถุน�ยนด้วยก�รเปิดตัวชุดฟีเจอร์ต�่งๆ ซึ่งรวม

ถึง Avatar เอฟเฟกต์ และชุดสติกเกอร์ใหม่บนทุก

แพลตฟอร์ม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกลุ่ม LGBTQ+ ที่

กำ�ลังหล่อหลอมวัฒนธรรมและสร�้งอิทธิพลในก�รสื่อ

อัตลักษณ์ท�งเพศผ�่นเทคโนโลยีต่�งๆ รวมถึงได้เปิด

ตัวศูนย์คว�มปลอดภัย LGBTQ+ บน Facebook เพื่อ

เสริมให้ก�รเข้�ถึงเครื่องมือต�่งๆ เป็นไปได้ง่�ย ช่วยให้

ชุมชนรู้สึกปลอดภัย รวมถึงคำ�แนะนำ�ในก�รปรับปรุง

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของบัญชี เครื่องมือป้องกัน

ก�รกลั่นแกล้งและก�รล่วงละเมิด และร�ยละเอียด

เกี่ยวกับวิธีร�ยง�นเนื้อห�ที่เป็นอันตร�ยอีกด้วย. 

สม�ชิก Xbox Game Pass Ultimate ใน 27 ประเทศที่รองรับ xCloud (ไทยยัง

ไม่มี) ก็ส�ม�รถเล่นเกมในคลังกว่� 100 เกมได้ทันที แอปจะเปิดให้ใช้ง�นในวันที่ 

30 มิถุน�ยน  ไมโครซอฟท์บอกว�่มีแผนจะเปิดบริก�ร xCloud กับทีวียี่ห้ออื่นๆ ใน

อน�คต และให้ข้อมูลว�่ตอนนี้ Xbox Game Pass มีสม�ชิก 25 ล้�นร�ยแล้ว

ยุโรปแบนรถยนต์น้ำามันตั้งแต่ปี 2035

รัฐสภ�ยุโรป (European Parliament) ได้ โหวตผ่�นร�่งพระร�ชบัญญัติด้วย

คะแนน 339 ต่อ 249 เสียง ให้แบนก�รจำ�หน่�ยรถยนต์ที่ใช้น้ำ�มันตั้งแต่ปี 2035 

เป็นต้นไป โดยร่�งพระร�ชบัญญัตินี้มีเป�้หม�ยลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

จ�กรถยนต์ 100% ในประเทศสม�ชิกสหภ�พยุโรปทั้ง 27 ประเทศ แปลว�่รถที่มี

เครื่องยนต์ ไม่ว่�จะเป็นเบนซิน, ดีเซล หรือไฮบริดทุกชนิด ก็ต้องหยุดข�ยทั้งหมด

ด้�นพรรคประช�ชนยุโรป (European People’s Party) ซึ่งเป็นฝ่�ย

อนุรักษนิยม ได้พย�ย�มขอยกเว้นรถไฮบริดให้ข�ยต่อได้ แต่ก็ไม่เป็นผล ปัจจุบันก�ร

ปล่อยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในช�ติยุโรปม�จ�กรถยนต์ร�ว 12%

IBM แจ้งเลิกจ้างพนักงานในรัสเซีย

Arvind Krishna ซีอีโอ IBM แจ้งพนักง�นในรัสเซีย ว่�หลังจ�กบริษัทตัดสินใจ

ได้หยุดดำ�เนินก�รในรัสเซียทั้งหมดตั้งแต่ 7 มีน�คมที่ผ่�นม� เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์

ก�รสู้รบในยูเครน เพื่อคว�มปลอดภัยของพนักง�น และบริษัทยังจ่�ยเงินเดือนให้ต�ม

ปกติ โดย IBM บอกว่�ผลกระทบจ�กก�รสู้รบยังมีคว�มไม่แน่นอนหล�ยอย่�ง และ

กระทบต่อแผนง�นในระยะย�ว บริษัทจึงตัดสินใจทยอยปิดส่วนธุรกิจในรัสเซีย โดย

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และปลดพนักง�นในส่วนธุรกิจต่�งๆ ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ 

IBM มีลูกค้�ในรัสเซียระดับองค์กรร�ยใหญ่หล�ยร�ย ในไตรม�สที่ผ่�นม�บริษัทแจ้ง

กับนักลงทุนว่�ก�รหยุดธุรกิจในรัสเซีย กระทบกับร�ยได้บริษัทประม�ณ 0.5%

ไอที6
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เคชัน ttb touch มุ่งเน้นการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวและที่ปรึกษาในระดับบุคคล                                                     

ที่รู้ ใจ ช่วยให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้นได้อย่างรอบด้าน ผ่านฟีเจอร์

เด่นๆ มากมายหลายธุรกรรมทางการเงิน สามารถทำาได้ง่ายๆ ผ่านแอป 

ไม่ต้องเดินทางไปสาขา รวบรวมสิทธิประโยชน์ในระดับบุคคล พร้อม

เลือกสรรแคมเปญโปรโมชั่นที่เหมาะสำาหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาด

ทุกความคุ้มค่าที่ธนาคารมอบให้

รัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าทีมดิจิทัล ttb spark กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ด้วยความเชื่อเดียวกันของทีมงาน คือ ‘Spark New Possibilities’ หรือ 

การจุดไอเดียให้ทุกสิ่งเป็นจริงได ้มีทีมงานระดับ Talent ที่พร้อมจะ

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการ

เงินที่ดีขึ้น โดยมี Digital DNA ที่เป็น Way of working ที่แข็งแรง   

และอยู่เบื้องหลังความสำาเร็จในแต่ละงาน ที่เรียกว่า D-A-R-E DNA 

ซึ่งประกอบไปด้วย Daring คือ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด

สำาหรับลูกค้า Agile กล้าล้ม ลุกเร็ว เพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้เร็ว

กว่า Real ทุกสิ่งที่ทำาต้องจับต้องได้จริง และ Energetic เต็มเปี่ยมไป

ด้วยพลังและสนุกกับการได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ไม่เพียงเท่านี้ เพื่อการสร้างพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ ‘ttb 

spark’ ยังมี ttb spark academy ที่เปิดโอกาสสำาหรับคนรุ่นใหม ่รวม

ถึงน้องๆ จากมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจทางด้าน Tech และ Data ที่

จะได้มาสัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ที่

จะช่วยพัฒนาและต่อยอดความรู้ความสามารถของ Talent รุ่นใหม่

ให้แข็งแกร่งพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีเอ็มบีธนชาต และโอกาสใน

การเติบโตในสายงานที่สนใจในอนาคต

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะตอกย้ำาความมุ่งมั่นของ ทีเอ็มบีธนชาต ใน

การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับชีวิตลูกค้าผ่านการ

สร้างดิจิทัลโซลูชัน ด้วยแนวคิด Humanized Digital Banking เพื่อ 

ให้ทุกประสบการณ์การใช้บริการบนดิจิทัลตอบโจทย์รู้ใจ และ

เข้าใจ พร้อมก้าวสู่การเป็น The Bank of Financial Well-being 

ธนาคารที่เป็นผู้นำาในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย

ทั้งในวันนี้และอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรให้สามารถต่อยอดความก้าวหน้า อีกทั้งสามารถ

ดึงดูด Talent รุ่นใหม่ๆ มาร่วมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรม

และดิจิทัลโซลูชัน ที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโลกการธนาคาร

แห่งอนาคตร่วมกัน.

จิทัล’ กลายเป็นเทรนด์ใหม่สำาหรับวิถีชีวิตและโลกธุรกิจใน

ยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเอย สมาร์ทโฟนเอย กลายเป็นอีก

หนึ่งอวัยวะสำาคัญที่คนขาดไม่ได ้ยิ่งในยุคโควิด-19 ระบาด 

ยิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญที่ทำาให้วิถีชีวิต และภาคธุรกิจโดยเฉพาะ

ธุรกิจการเงินที่ต้องก้าวข้ามผ่านสู่เส้นทาง ‘ดิจิทัล’ เรียกว่าแทบจะเต็ม

รูปแบบ ไม่เพียงอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการเท่านั้น 

แต่ยังเป็นการโชว์ศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้

เติบโตทันยุค ทันสมัย ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคน

ยุคใหม่ ที่พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น

ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความ

สนใจและให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ จึงได้มีการตั้งทีมดิจิทัล ‘ttb 

spark’ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนธนาคารสู่ทุกความเป็นไปได้ด้วยดิจิทัล

โซลูชันที่เป็นมิตร ภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking เพื่อ 

ให้ลูกค้าทุกกลุ่มมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีทีบ ีฉายภาพ

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจปี 2565 ภายหลังการควบรวมกิจการ

ของ 2 ธนาคารใหญ่อย่าง ‘ทีเอ็มบี’ และ ‘ธน

ชาต’ ว่า ภายหลังการควบรวมกิจการ ส่ง

ผลให้ทีทีบีแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพิ่ม

ความสามารถในการช่วยเหลือลูกค้า

ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ผ่านการนำา

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

หลากหลายรูปแบบ!!

ซึ่ง ttb ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และ

สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในทุก

มิติ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาด้านดิจิทัลโดย

เฉพาะ ด้วยการปั้นทีม ‘ttb spark’ ขึ้น ซึ่งมี

เป้าหมายในการสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนา

ดิจิทัลโซลูชันโดยเฉพาะขึ้นมา และ

แยกโครงสร้างการทำางานออก

มาอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มความ

คล่องตัว โดยมุ่งสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์

กับลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อ

ให้ลูกค้าทุกกลุ่มมีชีวิต

ทางการเงินที่ดีขึ้น

พร้อมบทพิสูจน์

ครั้งสำาคัญ กับการเป็น

ทีมผู้อยู่เบื้องหลังการ

พลิกโฉมแอปพลิ

เคชัน ttb touch 

ใหม่ให้กลายเป็น

ผู้ช่วยส่วนตัวที่

ช่วยให้การเงินของ

ลูกค้าดีขึ้นรอบด้าน ซึ่ง

ได้เปิดให้บริการในเดือน พ.ค.ที่

ผ่านมา

ทั้งนี ้การจัดตั้งทีม ‘ttb 

spark’ นับเป็นจุดเปลี่ยน 

สำาคัญด้าน Digital Trans-

formation ของธนาคาร เพื่อ

เสริมแกร่งศักยภาพและเพิ่ม

ขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้

กับ ttb และช่วยยกระดับการ

ให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย 

ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบ

โจทย์และมีประโยชน์ต่อลูกค้า

อย่างแท้จริง ทั้งกลุ่มลูกค้าราย

ย่อยและลูกค้าธุรกิจ

นริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้าทีมดิจิทัล ttb 

spark เล่าว่า ที่มาของทีมดิจิทัล “ttb spark” คือ ความ

เชื่อว่าองค์กรของเราไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลงจากภายใน แม้วันนี้เราจะเป็นหนึ่งใน

ธนาคารขนาดใหญ่ที่สำาคัญต่อระบบในประเทศ 

หรือ D-SIBs แต่ดีเอ็นเอของทีเอ็มบีธนชาตเติบ 

โตมาจากธนาคารขนาดกลางที่ผ่านการ

เปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายครั้ง มีทีมงานและ

ผู้บริหารที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องดิจิทัล และสามารถนำาเทคโนโลยีมา

เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยให้ธนาคารดำาเนิน

ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาโซลูชันทางการ

เงินที่สร้างประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ‘ttb spark’ ยังเลือก                    

ที่จะเดินบนแนวคิด Humanized Digital 

Banking โดยพร้อมเปลี่ยนจากการที่มีสาขา เป็น

ศูนย์กลาง ไปสู่ Digital Platform ที่นอกจากจะช่วย ให้

ลูกค้าทำาธุรกรรมและได้รับบริการผ่านแอปพลิเคชัน

บนมือถือได้ไม่ต่างจากการใช้บริการที่สาขา แต่ยังทำา

หน้าที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานได้

ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อในโลกออนไลน์

และโลกออฟไลน์ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อส่ง

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

‘เรายังมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data 

Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนหนึ่งลูกค้า

กำาลังเดินเข้าไปใช้บริการกับสาขาธนาคารใกล้

บ้าน ที่พนักงานของธนาคารรู้ว่าคุณคือใคร อายุ

เท่าไหร่ และมีความต้องการทางการเงินอย่างไร 

เพื่อจะได้ให้คำาปรึกษา แนะนำา และนำาเสนอ

โซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์และตรงใจ ตาม

คอนเซ็ปต ์Humanized Digital Banking หรือดิจิทัล

แบงกิ้งที่เป็นมิตร รู้จัก และรู้ใจลูกค้าอย่างแท้จริง’

บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ ‘ttb spark’ สามารถ 

สะท้อนได้จากผลงาน ชิ้นสำาคัญในการพลิกโฉมแอปพลิ
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7เศรษฐกิจ

ป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งที่ ได้รู้ว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบาย

ในการพัฒนาเด็กของเราให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ที่มี

สุขภาพแข็งแรง (Head, Heart and Health) ในการ

ดำาเนินตามนโยบายดังกล่าวนี้ เป็นการทำางานแบบบูรณาการ

ที่ 12 กระทรวงทำางานร่วมกัน เพื่อที่จะได้พัฒนาเยาวชนของ

เราให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างศักยภาพ

ในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลก นโยบายดังกล่าว

นี้เป็นการให้ความสำาคัญแก่เยาวชนที่จะเติบใหญ่เป็นพลัง

สำาคัญของประเทศชาติในอนาคต

เก่ง (Head) การที่คนเราจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณค่าสำาหรับประเทศชาติ เราจะต้องเป็นคนเก่ง ดังนั้นด้วย

นโยบายดังกล่าวนี้ รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญด้านการศึกษา 

ทั้งการให้ โอกาสเยาวชนได้เรียนตามความรู้ความสามารถ

ที่พวกเขาม ีโดยจะต้องสอนให้เยาวชนของเรารู้จัก “คิด” 

และมีความสามารถในการ “วิเคราะห์”  โดยจะต้องพัฒนา

เยาวชนของเราให้เป็น “คนที่มีสติปัญญาดี” เพื่อให้ดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และจะต้องม ี“สมรรถนะสูงในการ

ทำางาน โดยที่พวกเขาจะต้องมีทั้งความรู้ และมีปัญญาในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำาเนินชีวิต และการทำางานอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นเลิศ พวกเขาจะต้องได้

รับการฝึกฝน “ทักษะ” ในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา

อย่างคนที่มีปัญญา ทั้งนี้จะเป็นการขานรับเศรษฐกิจยุคใหม่ที่

เป็น “เศรษฐกิจฐานความรู้” (Knowledge-based Economy) 

ที่ทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งและมีทักษะในระดับเชี่ยวชาญ เป็นสิ่ง

ที่สำาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ดี (Heart) คนเราเมื่อเป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคนดี

ด้วย เพราะคนดีย่อมประยุกต์ใช้ความรู้กับเรื่องที่ดีๆ ความ

เก่งเป็นการแสดงความสามารถทางสมอง ความดีเป็นเรื่อง

สำานึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรา ดังนั้นเยาวชนของเรา

ต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนด ีคือเป็นคน “จิตใจดี” มี

น้ำาใจ รวมทั้งเป็นคนที่ “มีจิตอาสา” พร้อมที่จะทำาตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศ

ชาติด้วยการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ เป็นคน “มีวินัย” นั่น

คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยความเคารพกฎกติกา

มารยาทของการอยู่ร่วมกัน และที่สำาคัญจะต้องเป็นคนที่มี 

“คุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึงการรู้จักการทำาสิ่งที่เป็น

ประโยชน ์และเป็นคนที่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี เลือกทำาสิ่ง

ที่ดี และละเว้นการกระทำาชั่ว ให้ความสำาคัญกับการอยู่ร่วม

กับคนอื่นด้วยการเคารพสิทธิของคนอื่น รู้จักให้เกียรติคนอื่น

แข็งแรง (Health) เยาวชนของเรา เมื่อเป็นคนเก่ง

และเป็นคนดีแล้ว จะต้องเป็นคนที่สุขภาพด ีทั้ง “สุขภาพกาย

และสุขภาพจิต” ดังนั้นการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

อย่างมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็น รัฐบาลจะต้องมีความพร้อม

ในการจัดระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และจะต้องมี

การปลูกฝังจิตสำานึกให้เยาวชนของเรารู้จักรับผิดชอบสุขภาพ

ของตนเอง ทั้งการออกกำาลังกาย การกินตามหลักโภชนาการ 

และการไม่ไปอยู่ที่อโคจร ทั้งสถานที่อบายมุขและสถานที่ที่มี

ปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้ว 

เยาวชนจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความสุข ไม่

ว่าที่บ้าน สถานศึกษา และที่ทำางาน เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพ

จิตที่ดีจากชีวิตที่มีความสุข เมื่อเด็กๆ ดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตได้ดีแล้ว พวกเขาจะต้องอยู่ในสังคมที ่“ปลอดภัย” 

ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

การที่เยาวชนของเราจะเติบโตด้วยความพร้อมของ 

Head, Heart และ Health ได้นั้น รัฐบาลจะต้องเป็นผู้พัฒนา

สภาพแวดล้อมในการดำาเนินชีวิต การเรียน และการทำางาน

ของพวกเขา นายกรัฐมนตรีจึงให้ 12 กระทรวงร่วมมือกัน

ทำางานแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคน

เก่ง คนด ีคนแข็งแรง และมีความสุข ปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ได้

เริ่มต้นขึ้นแล้ว

(1) กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

บ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เยาวชนของเรา

ได้ดำาเนินชีวิตด้วยความปลอดภัย (2) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จะต้องดูแลสวัสดิภาพและ

สวัสดิการในการดำารงชีวิตที่มีคุณภาพ เติบโตด้วยความมั่นคง 

(3) กระทรวงศึกษาฯ จะต้องให้ความรู้และส่งเสริมทักษะ

เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างคนที่รู้จักใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ และ

ประกอบอาชีพอย่างคนที่มีความรู้และทักษะ (4) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณภาพ (5) กระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำาให้เยาวชนไทย

ตระหนักถึงความสำาคัญของการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของ

คนไทย และทำาให้ประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน

อาหาร (6) กระทรวงยุติธรรมจะต้องปลูกฝังให้เยาวชนของ

เรามีจิตสำานึกของการเป็นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย

บนพื้นฐานของความเป็นนิติรัฐ (7) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

จะต้องทำาให้เยาวชนเห็นความสำาคัญของการท่องเที่ยวที่

เป็นเฟืองสำาคัญของเศรษฐกิจไทย พวกเขาจะต้องรู้และ

ภูมิใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ (8) กระทรวง

วัฒนธรรมจะต้องปลูกฝังความรักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ปลูก

ฝังวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้

เยาวชนภูมิใจในความเป็นไทยด้วยสำานึกแห่งความรักชาติ 

(9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องพัฒนา

เยาวชนของเราให้เป็นพลเมืองของประเทศดิจิทัล ที่มีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำาเนินชีวิตที่มี

คุณภาพ (10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จะต้องปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนฐานปรัชญาความยั่งยืน (11) 

กระทรวงแรงงานจะต้องให้ความสำาคัญกับการจัดหางานให้

เยาวชนที่จบการศึกษาทุกระดับ พัฒนาความสามารถของ

พวกเขาตามแนวทางของการ Reskill และ Upskill และ (12) 

ที่สำาคัญที่สุดก็คือ กระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องดูแลให้

เยาวชนของเราเติบโตด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็ง

แรง ครบถ้วนจริงๆ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เด็กไทยต้องพัฒนาครบมิติ
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ระเทศไทยมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมากว่า 30 ปี ในฐานะภาคีสมาชิกภาย

ใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และภาคีความตกลงปารีส (Paris 

Agreement) และในการประชุม COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2564 ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหา

ภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในป ี

ค.ศ.2050* และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ได้ในปี ค.ศ.2065

ล่าสุด กลุ่มมิตรผล จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และจังหวัดสุพรรณบุร ีเปิดตัวโครงการ “สุพรรณบุรี 

Carbon Neutrality Model” ชูอุทยานมิตรผลด่านช้าง สู่โมเดล

โรงงานต้นแบบแห่งแรกด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน บรรเทิง 

ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงการปรับตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างทันท่วงท ีด้วยศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ของกลุ่มมิตรผล จึง

พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในด้านความยั่งยืน ด้วยการ

ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน

ป ีค.ศ.2030 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ.2050* เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ

ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน

ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา ด้วยการต่อยอดแนวคิด

“Carbon Neutrality Mode ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 270,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในป ีค.ศ.2023 เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุทยานฯ ด้วยการ

ดำาเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมาย

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำาของจังหวัด

สุพรรณบุรี อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่โรงงานในเครือและองค์กรอื่นๆ 

ในภาคอุตสาหกรรมที่มีจุดยืนในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน”

โดยแนวทางทั้ง 6 ด้านที่อุทยานมิตรผลด่านช้างได้นำามาดำาเนิน

งาน ได้แก ่การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากชีวมวลหรือ

พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต, การจัดการไร่อ้อยสมัย

ใหม่และรับซื้ออ้อยสด ใบอ้อย เป็นวัตถุดิบ เพื่อลดการเผาอ้อย, 

การพัฒนาต่อยอดอ้อยและน้ำาตาลสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตาม

แนวทาง Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร เช่น บรรจุภัณฑ์จาก

พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ, การบริหารจัดการสิ่ง

แวดล้อมด้วยระบบบำาบัดน้ำาเสียที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหาร

จัดการน้ำาอย่างยั่งยืนตามหลัก 4Rs (Resource-Reduce-Reuse-

Recycle) และการคัดแยกขยะภายในโรงงานอย่างเหมาะสม, การ

ปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมริเริ่มโครงการ OASIS สร้างอ่างเก็บน้ำาเพื่อการเกษตร

ขนาดใหญ่ ตลอดจนการชดเชยคาร์บอนเครดิตของกลุ่มมิตรผล

ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี

กล่าวเสริมว่า การเปิดตัว “โครงการสุพรรณบุรี Carbon Neutrality 

Model” ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย

การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคสังคม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยและนานา

ประเทศ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และภายในงานนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเป็น                                          

กลางทางคาร์บอน รวมถึงยังได้ดำาเนินกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำา และป่าเขาห้วยพลู ในอำาเภอ

ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่า

ที่กลุ่มมิตรผลร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีในการปลูกต้นไม้จำานวน

กว่า 700,000 ต้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม ้จังหวัด

สุพรรณบุรี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เกษตรกรชาวไร่อ้อย พนักงานกลุ่ม

มิตรผล และชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน.

ป

อุทยานมิตรผลด่านช้าง

โมเดลความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปิติ ตัณฑเกษม ปั้น ‘ttb spark’

ขับเคลื่อนธนาคารสู่ทุกความเป็นไปได้

นริศ อารักษ์สกุลวงศ์ รัชกร ชยาภิรัต

ปิติ ตัณฑเกษม
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8 Life and City

นกรุงคุ้นเคยกับภาพคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตตามพื้นที่

สาธารณะในกรุงเทพฯ และแนวโน้มจำานวนคนไร้บ้าน

เพิ่มสูงขึ้นตามเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

ความเจริญเติบโตสูง แรงผลักที่ทำาให้คนหนึ่งคนตัดสินใจกลาย

เป็นคนไร้บ้านมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน มากที่สุดคือ ปัญหา

ครอบครัวและตกงาน รองลงมาเป็นเรื่องขาดที่พึ่งและถูกไล่รื้อ

ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่ส่งผล

ต่อการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

ยิ่งไปกว่านั้น จากสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้คนไร้

บ้านในกรุงเทพฯ สูงขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากคนไร้บ้าน 1,307 คน 

เพิ่มเป็น 1,700-1,800 คน ขณะที่คนไร้บ้านทั่วประเทศเพิ่มขึ้น

กว่า 4,000 คน เพราะการจ้างงานลดลงจากเศรษฐกิจชะลอตัว 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้น ส่วนอาชีพการเก็บขยะขาย หนึ่งในอาชีพ

สำาคัญของคนไร้บ้าน จากเทรนด์ลดใช้พลาสติก ลดขยะ ก็ต้อง

ปรับตัวถ้าระบบจัดการขยะและกระแสนี้คนเมืองสนใจมากขึ้น  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆ เร่ง

ป้องกันกลุ่มเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน หรือ “คนไร้บ้าน

หน้าใหม่” เพราะหากปล่อยให้เกิดการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านนานเท่า

ไหร่ จะทำาให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและจิตใจสูงขึ้น สอดรับ

งานวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบ

ว่าคนไร้บ้านมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าคนอื่นๆ ถึงประมาณ 20 ปี 

และมีสาเหตุการเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในระบบทางเดิน

หายใจเป็นอันดับหนึ่ง

ย่านหัวลำาโพง เขตปทุมวัน เป็นพื้นที่ที่มีคนไร้บ้านจำานวน

มาก เย็นวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแลด้านการศึกษาและสังคม 

ร่วมกับนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนสุข

ภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.), นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผน

งานพัฒนาองค์ความรู้ฯ สุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ และเครือ

ข่าย ลงพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำาโพง เพื่อสร้างความร่วมมือและหา

ทิศทางแก้ปัญหาคนไร้บ้าน 

ภายในหัวลำาโพงตั้งจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่

สาธารณะ ซึ่งมีคนไร้บ้านหน้าใหม่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อจัด

ทำาฐานข้อมูลประชากรและขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 

พม.ให้คำาปรึกษา แนะนำาการเข้าถึงสวัสดิการ, บริการที่พักอาศัย

ชั่วคราว, อำานวยความสะดวกทำาบัตรประชาชน, บริการตรวจ

สุขภาพ, ตรวจโควิด, บริการจัดหางาน, บริการส่งกลับภูมิลำาเนา 

จนถึงประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 

และ สสส. ขยายผลโครงการ “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” เน้นช่วย

เรื่องที่พักและอาชีพของคนไร้บ้าน ให้บ้านกับที่ทำางานใกล้กัน 

ในรูปแบบ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย คนไร้บ้านออกค่าเช่าร่วม

กับโครงการ ในสัดส่วน 60:60 ของค่าเช่าห้อง ส่วนเพิ่มร้อยละ 

20 ของการสมทบจากคนไร้บ้าน นำาไปเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือ

สมาชิกกลุ่มด้านอื่นๆ

ห้องเช่าคนละครึ่งภายในชุมชนตรอกสลักหิน ใกล้สถานี

หัวลำาโพง เริ่มเดือน ก.พ.-เม.ย.ที่ผ่านมา คนไร้บ้านร่วมโครงการ 

30 คน และมีกองทุนสะสมเครือข่ายกว่า 3 หมื่นบาท เดือน 

พ.ค.-ก.ค. มีผู้สนใจเพิ่มอีก 20 คน และเดือน มิ.ย.-ส.ค. จะเพิ่ม

อีก 10 คน ซึ่งห้องพักจะอยู่คนเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ 

นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ 

บ้านถาวร ในระยะยาวจำานวนคนไร้บ้านจะน้อยลง

“ปัจจุบันมีคนเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ส่วนใหญ่เป็น

แรงงานนอกระบบกระทบจากโควิด ทั้งแม่บ้าน แรงงานก่อสร้าง 

คนรับจ้างรายวัน รายได้ลดลง เงินไม่พอจ่ายค่าเช่าห้อง ทำาให้

ต้องออกมานอนในพื้นที่สาธารณะ ตอนนี้มีบ้านคนละครึ่ง เรา

ออกค่าเช่าบางส่วน ทำาให้คนไร้บ้านที่หลุดมาจากโควิดสามารถ

ตั้งหลักชีวิต หารายได้ได้ เห็นชัดจากพี่น้องมีเงินจ่ายค่าเช่า ทั้ง

แบบรายวัน ราย 3 วัน หรือรายเดือน และมีงานทำาต่อเนื่อง 

เพราะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง” นายอนรรฆกล่าว  

หากมีบ้านอยู่ นายอนรรฆบอกว่า ลดความเสี่ยงด้าน

สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ คนไร้บ้านมีที่พักกาย พักใจ ทำาความ

สะอาดร่างกาย เก็บข้าวของ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานมากขึ้น 

และมีรายได้ที่เพียงพอ ที่สำาคัญเกิดชุมชนคนไร้บ้านที่ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน คนไร้บ้านหลายคนมีอาชีพอยู่แล้ว สามารถหนุนเสริม

อาชีพระหว่างกัน อาจมีงานรับจ้างต้องการมากกว่า 1 คน ตอนนี้

มีการสร้างไลน์กลุ่มที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง เวลามีเรื่องอะไรสามารถ

โพสต์บอกในนั้น บางคนโพสต์แจ้งมีตำาแหน่งงานว่าง บางคนชวน

ไปทำางาน สมัครงาน รายได้ที่เพียงพอก็ช่วยให้เข้าถึงดิจิทัล 

โครงการ “บ้านคนละครึ่ง” นายอนรรฆบอกว่า เพิ่มโอกาส

เพิ่มศักยภาพคนไร้บ้านหน้าใหม่ ส่วนคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในพื้นที่

สาธารณะมานานต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยกระบวนการ

ฟื้นฟู เพราะจากข้อมูลของสถาบันเอเชียศึกษาพบว่า คนไร้บ้าน

เกิน 2 ปีได้รับความบอบช้ำาจากการใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ คน

ไร้บ้านไม่ใช่คนวิกลจริต แต่มีปัญหาสุขภาวะทางกายและจิตเล็ก

น้อย ต้องเข้าสู่การช่วยเหลืออีกรูปแบบ ถ้าสนับสนุนบ้านเช่าควร

มีระบบดูแล จะหารือกับ กทม.และ พม.ต่อไป

ทั้งนี้ นายอนรรฆเห็นด้วยกรณี กทม.จะฟื้นนโยบาย “บ้าน

อิ่มใจ” กลับมา เพราะจะเป็นศูนย์พักฉุกเฉินสำาหรับคนไร้บ้าน

และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการ และการเข้าถึง

งานและรายได้ที่เพียงพอ เปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ทางสังคมระดับเมือง ไม่เพียงช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนไร้บ้าน

หน้าใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมใน

กรุงเทพฯ ไม่ให้คนเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

นอกจากนี้ นโยบายคนไร้บ้านที่อยากเสนอนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เป็นการทำาระบบฐานข้อมูลคน

ไร้บ้านในกรุงเทพฯ ที่ครอบคลุม ช่วยให้เกิดการสนับสนุนและ

ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาการสนับสนุนระบบการ

เช่าที่อยู่อาศัยสำาหรับกลุ่มเปราะบางต่อภาวะไร้บ้านและคนไร้

บ้านหน้าใหม่ ส่วนการทำางานเชิงรุกมีการช่วยเหลือฉุกเฉินใน

พื้นที่สาธารณะ และการค้นหากลุ่มเปราะบางต่อภาวะไร้บ้านใน

ชุมชน เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านในระยะยาว. 

15 องค์กรลุยอัปไซคลิง ‘สร้างโลกสีเขียว’ 

องค์กรชั้นนำาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 15 องค์กร ผนึกกำาลังเปิดตัว

โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตาม

หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน พร้อม

รณรงค์และร่วมผลัก

ดันการนำาทรัพยากร

กลับมาใช้ใหม่ แปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล  

(Recycle) แบบอัปไซ 

คลิง (Upcycling) เพิ่ม

มูลค่าและอายุการใช้

งานของทรัพยากรเดิม

อย่างมีประสิทธิภาพ ลด

การใช้ทรัพยากร

ใหม่ ลดปัญหาขยะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้

เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้น อาทิ ดอยคำา ดำาเนินโครงการแกะ ล้าง เก็บ ทั้งยังเชิญชวน

ประขาชนร่วมลดขยะอย่างยั่งยืน

คนร้องเรียนมลพิษเสียงอันดับ 2 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อ

วันที่ 7 มิ.ย. สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีสรุปประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่น

เรื่องมากที่สุดเป็นลำาดับที่ 2 เรื่อง เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน โดยขอให้แก้ไขปัญหามลภาวะ

ทางเสียงจากสถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร บ้านเรือน และวัยรุ่นมั่วสุมรวม

กลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง 921 เรื่อง ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีสายด่วนพร้อมพัฒนา

คุณภาพการให้บริการและการเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยเฉพาะช่องทาง

ออนไลน์รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน คพ.มีกฎหมายกำาหนดมาตรฐานระดับเสียงในสิ่ง

แวดล้อม และสถานีตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ชุมชนและเมืองหลักที่จราจรคับคั่ง และ

เขตควบคุมมลพิษ ประชาชนดูรายงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://noisemonitor.net/web/

index.php แบบเรียลไทม์ หากมีปัญหาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1650 หรือผ่าน

เว็บไซต ์www.pcd.go.th  

เพิ่มพื้นที่ดนตรี-ศิลปะในป้อมมหากาฬ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. มีโยบายสร้างกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะ

การแสดง เตรียมจัดแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เพิ่มสถานที่พักผ่อน

ให้คนกรุงเทพฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ กำาหนดจัดทุกวันเสาร์ เริ่มวัน

ที่ 18 มิ.ย. เวลา 16.00-19.00 น. จะแสดงดนตรีแจ๊สและคลาสสิก จากนั้นจะหมุนเวียน

เปลี่ยนแนวดนตรีใน

สัปดาห์ต่อไป เพื่อให้

ครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังที่หลาก

หลาย นอกจากนี้จะให้ร้าน

ค้าใกล้เคียงจำาหน่ายสินค้า

ในสวนสาธารณะขณะจัด

ดนตรีด้วย ช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจชุมชน ส่วน

บริเวณอาคารพระยาญาณ

ประกาศ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ มีพื้นที่บางส่วนสามารถจัดสถานที่คล้ายร้านกาแฟให้คนกรุง

ได้นั่งจิบกาแฟพร้อมฟังเพลงไปพร้อมกัน

‘แยกดี มีแต่ได้’ ลดขยะพลาสติกนนทบุรี

ยูนิลีเวอร์ ร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ทำาโครงการ “คุ้มค่า x ยูนิลีเวอร์ แยกดีมีแต่ได้” 

เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน นำาร่องที่ธนาคารขยะเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี เชิญชวนสมาชิกของธนาคารขยะฯ จำานวน 1.7 หมื่นคน ให้คัดแยกบรรจุภัณฑ์

พลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน ซึ่งจะนำาไปบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบสร้างคุณค่าใหม่อย่างยั่งยืน โดยสมาชิกสามารถแลกรับผลิตภัณฑ์

ยูนิลีเวอร์ฟรี ผลการดำาเนิน 1 ปี สามารถบรรลุเป้าหมายในการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วจาก

ครัวเรือนจำานวนมากกว่า 6,000 กิโลกรัม.

ค

‘ห้องเช่าคนละครึ่ง’ช่วยตั้งหลักคนไร้บ้าน

กล่าวว่า สถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้จำานวนคนไร้บ้านหน้าใหม่ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น จน

ศูนย์พักคนไร้บ้านของภาครัฐและภาคประชาสังคมในปัจจุบันไม่เพียงพอกับการรองรับ 

ส่งผลให้คนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางจำานวนมากต้องเจอความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตใน

ที่สาธารณะ นำามาสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่อยู่อาศัย “คนละครึ่ง” เป็นความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนที่พยายามช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำาหรับคนไร้บ้าน เพื่อไม่ให้เป็นคนไร้

บ้านคนละครึ่งภายในชุมชนตรอกสลักหิน ใกล้สถานีหัวลำาโพง

ตั้งจุดประสานงานช่วยเหลือคนไร้บ้านย่านหัวลำาโพง

คนไร้บ้าน ไร้ที่หลับนอน เสี่ยงติดโควิดคนไร้บ้านบอบช้ำาจากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

ห้องเช่าคนละครึ่ง เพิ่มโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยผู้บริหาร กทม.-สสส.พูดคุยกับคนไร้บ้านที่เช่าห้อง
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9กีฬา

ไทยโพสต์ • ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด คว้า

ตัว รัชนาท อรัญญไพโรจน์ มิดฟิลด์จอม

ยิงไกลจากสุพรรณบุรี เอฟซี เสริมทัพเป็น

รายแรกสำาหรับสู้ศึกในฤดูกาล 2022/23 

โดยเจ้าเช็คจะสวมเสื้อหมายเลข 30 ซึ่ง

เป็นเบอร์ โปรดลงสนามให้กับแข้งเทพ 

เจ้าตัวเผยพร้อมยกระดับฝีเท้ากับการมา

ค้าแข้งทีมใหญ่ เพื่อสานต่อความฝันใน

การติดทีมชาติไทย

สำาหรับ “เช็ค” รัชนาท อรัญญ

ไพโรจน์ กองกลางวัย 25 ปี เริ่มต้นอาชีพ

ฟุตบอลกับสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี 

ต่อด้วยราชบุรี มิตรผล อาร์แบค, สิงห์บุรี 

บางระจัน, ชัยนาท ฮอร์นบิล และล่าสุด

กับสุพรรณบุรี เอฟซี อีกทั้งยังเคยผ่าน

ประสบการณ์กับทีมชาติไทยในรุ่น 19 ปี 

และ 23 ปีมาแล้ว จุดเด่นของเขาอยู่ที่

ลูกยิงไกลจากแถวสอง โดยฤดูกาลที่ผ่าน

มาเขาทำาประตูในไทยลีกไปทั้งหมด 6 

ประตู ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ

โดย รัชนาท กล่าวหลังจากเซ็น

สัญญาเข้าร่วมทีมแข้งเทพว่า “รู้สึกตื่น

เต้นมากครับเพราะ

เป็นการย้ายเข้า

ร่วมสโมสรใหญ่

เป็นครั้งแรก ซึ่ง

จะทำาให้ผมได้

มีโอกาสเล่นกับ

นักเตะทีมชาติ

หลายๆ คน ผม

เองอยากจะซึมซับ

ประสบการณ์

นี้ และอยากจะ

พัฒนาตัวเองเพื่อ

ติดทีมชาติชุดใหญ่

ให้ได้ในอนาคต 

เพราะถือเป็นความ

ฝันของผมตั้งแต่

เด็กๆ ครับ”

เจ้าเช็คเผย

ต่อว่า “การมา

ร่วมทีมทรู แบง 

ค็อก ยูไนเต็ด ถือเป็นความฝันของนัก

เตะหลายๆ คน และเป็นเส้นทางที่จะ

ทำาให้ผมประสบความสำาเร็จในอาชีพนัก

ฟุตบอลได้ ผมจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด และ

ทุ่มเทในการฝึกซ้อมทุกๆ วัน เพื่อให้สม

กับการที่ผมได้มายืนตรงจุดนี้ ก็อยากฝาก

ให้แฟนบอลทรู แบงค็อกฯ ทุกคนช่วย

เป็นกำาลังใจให้ผมด้วยนะครับ”

การย้ายเข้ามาของรัชนาทถือ

เป็นการเสริมทัพผู้เล่นรายแรกของทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด สำาหรับไทยลีกฤดูกาล

หน้า ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกในวัน

ที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยเช็คจะสวมเสื้อ

หมายเลข 30 ซึ่งเป็นเบอร์ โปรดที่เจ้าตัว

เลือกใส่มาตั้งแต่เริ่มต้นเล่นฟุตบอล.

ไทยโพสต์ • พิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ชื่นชมสนามบี

เอ็มเอ็กซ์ ภายในสวนกีฬากมลของเอฟบี

ที เป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬา

จักรยานฯ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดศึก

บีเอ็มเอ็กซ์เวิลด์คัพ มั่นใจช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยโดย

ใช้กีฬาจักรยานเป็นสื่อ ด้าน เสธ.หมึก

ขานรับนโยบาย เตรียมยื่นเรื่องถึงยูซีไอ 

ขอจัดศึกเวิลด์คัพเร็วๆ นี้

การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิง

แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจำาปี 2565 สนามที่ 5 (สนาม

สุดท้าย) ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New 

Normal โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม

กับบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ต

ติ้งกู๊ดส์ จำากัด (เอฟบีที) จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 11-12 มิถุนายน ที่สนามบีเอ็ม

เอ็กซ์ สวนกีฬากมล เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของ ศบค.

อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผ่านเกณฑ์ประเมิน 

Thai Stop COVID Plus และลงทะเบียน

ข้อมูลกิจกรรมด้านการกีฬา SPIRIT ของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ต้องขอ

ขอบคุณคุณกมล และคุณปวีณา โชค

ไพบูลย์กิจ ผู้บริหารของเอฟบีที ที่ได้ก่อ

สร้างสนามบีเอ็มเอ็กซ์แห่งนี้บนพื้นที่ 40 

ไร่ ถือว่ามีความเสียสละอย่างมาก เพื่อ

ให้นักกีฬาได้มาฝึกซ้อมและแข่งขัน นับ

ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะในอนาคตเรา

ตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์

เวิลด์คัพในอนาคต ซึ่งทางรัฐบาล โดย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬา

แห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ พร้อมให้การสนับสนุนอย่าง

เต็มที่

“ผมมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพจัดบี

เอ็มเอ็กซ์เวิลด์คัพ จะสามารถเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก

สนามแข่งขันเรามีความพร้อมอยู่แล้ว 

หวังว่าจะคว้าเหรียญทองบีเอ็มเอ็กซ์ใน

กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งการที่มีเราสนาม

มาตรฐานระดับโลกรองรับเช่นนี้ตนมั่นใจ

ว่านักกีฬาเยาวชนของไทยมีโอกาสสาน

ฝันให้เป็นจริงได้ นับเป็นคุณูปการต่อ

วงการกีฬาและสำาหรับคนไทยทั้งประเทศ 

สนามบีเอ็มเอ็กซ์ของเอฟบีทีเป็นสนาม

ที่สามารถจัดการแข่งขันระดับเวิลด์คัพ

ได้สบาย ดังนั้นตนขอฝากท่านพลเอก

เดชา และสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เสนอ

หากผมยังอยู่ในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ยินดี

สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันระดับ

เวิลด์คัพในประเทศไทยให้ได้ ซึ่งตรงกับ

นโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมให้

มีการจัดกีฬาระดับนานาชาติ ที่สำาคัญยัง

เป็นลักษณะของ Sport Tourism คือกีฬา

นำาพาการท่องเที่ยว หากเราจัดการแข่งขัน

ระดับเวิลด์คัพได้ก็จะมีนักกีฬามาจากทั่ว

โลก พร้อมผู้ติดตามอีกจำานวนมาก หลัง

จากนั้นเขาจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก

ครั้ง” นายพิพัฒน์กล่าว

ขณะที่ พลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ กล่าวว่า ตอนนี้สมาคมกีฬาจักร

ยานฯ กำาลังเสนอตัวกับยูซีไอ ในการขอ

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์

เวิลด์คัพ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หาก

เราสามารถจัดการแข่งขันได้ก็จะช่วยส่ง

เสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกทาง 

เพราะจะมีนักกีฬามาจากทั่วโลก ต้อง

ขอขอบคุณบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย 

สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำากัด หรือเอฟบีที โดยคุณ

กมล และคุณปวีณา โชคไพบูลย์กิจ ที่สละ

ทุนทรัพย์ไม่ต่ำากว่า 40 ล้านบาทในการ

ก่อสร้างสนามแห่งนี้ นอกจากสนามบีเอ็ม

เอ็กซ์แล้วยังมีสนามกีฬาชนิดอื่นๆ รวม                                             

7 ชนิดกีฬา สามารถเปิดให้ประชาชน

มาใช้บริการได้ ในส่วนของนักกีฬาทีม

ชาติไทยก็จะมาฝึกซ้อมอยู่ที่สนามแห่ง

นี้ และในปีหน้าก็จะจัดแข่งขันชิงแชมป์

ประเทศไทยที่สนามสวนกีฬากมลอย่าง

น้อย 2 สนาม เมื่อนักกีฬาทีมชาติไทยได้

ฝึกซ้อมและแข่งขันสนามที่ได้มาตรฐาน

ระดับโลก โอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับ

อินเตอร์ก็มีสูง.

ยกย่อง‘เคอร์รี’แบกทีม

ไล่เสมอเอ็นบีเอไฟนอลส์

บอสตัน • สตีเฟน เคอร์รี ซูเปอร์สตาร์

ของโกลเดนสเตท โชว์ผลงานซัดคนเดียว 

43 คะแนน พาวอร์ริเออร์สบุกไปชนะ

บอสตัน เซลติกส์ 107-97 ส่งผลให้ซีรีส์

ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนอลส์ ซึ่งเล่นกัน

ในรูปแบบดีที่สุดใน 7 เกม กลับมาเสมอ

กัน 2-2 ในการแข่งขันเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่

ผ่านมา

เกมนี้ที่ทีดี การ์เดน ในบอสตัน

นั้น โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ผู้มาเยือน 

ต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะหลีก

หนีการโดนทำาคะแนนซีรีส์ทิ้งห่าง 3-1 

และสตีเฟน เคอร์รี ก็โชว์ผลงานได้ดีที่สุด

ครั้งหนึ่งในอาชีพของเขา พร้อมกับจุด

ประกายความหวังให้ โกลเดนสเตทยังมีลุ้น

ถึงแชมป์เอ็นบีเอสมัยที่ 7

ทีมเสมอกัน 2-2

เคอร์รีจบเกมด้วยการทำาไปทั้งหมด 

43 คะแนน, 10 รีบาวด์ และ 4 แอส

ซิสต์ ในเกมที่โกลเดนสเตทสามารถหา

จังหวะรุกได้ดีในการเจอกับผู้เล่นบอสตัน

ที่ทรงพลัง โดย เคลย์ ธอมป์สัน ช่วยทำา

ไปอีก 18 คะแนน ขณะที่ แอนดรูว์ ฮิก 

กินส์ ได้ไป 17 คะแนน 16 รีบาวด์ และ 

จอร์แดน พูล ลุกจากม้านั่งสำารองมากดไป 

14 คะแนน

“ผมภูมิใจในบรรดาผู้เล่นชุดนี้ของ

วอร์ริเออร์สมาก ในช่วง 48 ชั่วโมงก่อน

ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเกมที่ 4 ของ

ซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกมนั้น แฟนๆ วอร์ริ   

เออร์สค่อนข้างกังวลกับสภาพความฟิต

ของเคอร์รี หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บ

ที่เท้าในเกมที่ 3 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตาม

เวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งจบลงด้วย

ความพ่ายแพ้ของวอร์ริเออร์ส

แต่ผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอ

เอ็มวีพี 2 สมัยวัย 34 ปี ย้ำาให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าไม่มีความสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ

สภาพความฟิตของเขา ซึ่งจากผลงาน 

ของเคอร์รีในเกมนี้พาโกลเดนสเตทกลับ

ไปเล่นเกมที่ 5 ของซีรีส์ที่ซานฟรานซิส

โกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวันอังคาร

ในประเทศไทย ในสถานการณ์ที่ทั้งสอง

หน้านี้สิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างมากคือ ทำา

อย่างไรพวกเราถึงจะกลับมามีลุ้นในซีรีส์

นี้ ได้อีกครั้ง” เคอร์รีกล่าว

“มันบ้ามาก เนื่องจากผมยังรู้สึกว่า

พวกเรายังสามารถเล่นได้ดีกว่านี้อีก แต่

การบุกมาชนะนอกบ้านพร้อมรักษาความ

ได้เปรียบสำาหรับการเล่นในบ้านกลับมา

ได้อีกครั้งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้ว พวกเรา

เข้ามาถึงซีรีส์ชิงชนะเลิศกัน 6 ครั้งแล้ว 

ดังนั้นเราจึงมีประสบการณ์ในการรักษา

ความมั่นใจและความนิ่งในการเล่น”

“ผมอยากจะขอบคุณบรรดาเพื่อน

ร่วมทีมทุกคน เนื่องจากเกมในคืนนี้เป็น

เกมที่เล่นกันค่อนข้างหนักและใช้สภาพ

ร่างกายหนักมาก” เคอร์รีกล่าว “พวกเรา

รู้ดีว่าเกมนี้สำาคัญขนาดไหน สำาหรับเรา

แล้วออกไปเล่นอย่างที่พวกเราทำาและ

กลับบ้าน เรามีเวลา 5 ชั่วโมงครึ่งบน

เครื่องที่พาเรากลับบ้าน และเราจะต้อง

ทำาให้ดีกว่านี้ในเกมต่อไป”

สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของวอร์ริ

เออร์ส ตัดสินใจถอดเดรย์มอนด์ กรีน ใน

ช่วงควอเตอร์สี่ก่อนส่งกลับไปเล่นในช่วง

ท้ายเกม โดยกรีนมีปัญหาในเกมบุกที่ทำาได้

เพียง 2 คะแนน แต่ยังจบเกมด้วยสถิติ 9 

รีบาวด์, 8 แอสซิสต์ และ 4 สตีล

แต่ที่โดดเด่นคือผลงานของเคอร์รี                                       

ซึ่งเคอร์ถึงกับออกมาชมว่า “น่าทึ่งมาก 

เกมนี้เป็นเกมที่เล่นกันหนักมาก คุณรู้ไหม

ว่ามันดรามามาก ผมหมายถึงแน่นอน

ที่สุดว่าบอสตันเป็นทีมที่ป้องกันได้ดีที่สุด

ในลีก”

“ยิ่งใหญ่และทรงพลังในทุกตำา 

แหน่ง แต่สำาหรับสตีเฟนที่รับตำาแหน่ง

นั้น เขาต้องเจอกับความกดดันตลอดทั้ง

เกม และยังสามารถทำาได้ดีทั้งเกมรุกและ

เกมรับ ผมคิดว่านี่เป็นเกมที่เขาใช้สภาพ

ร่างกายหนักที่สุดเกมหนึ่งในอาชีพของเขา 

และเปิดโอกาสให้เขาทำาอย่างที่ได้แสดง

ให้เห็นในเกมนี้”

ทางฝั่งเจ้าบ้าน บอสตัน เซลติกส์

นั้น เจย์สัน เททัม ทำาผลงานดีที่สุด ได้ไป 

23 คะแนน ขณะที่ เจย์เลน บราวน์ จบ

เกมด้วยสถิติ 21 คะแนน, มาร์คัส สมาร์ต 

ทำาไป 18 คะแนน และเดอร์ริก ไวต์ ได้

ไป 16 คะแนน.

‘พิพัฒน์’หนุนจัดบีเอ็มเอ็กซ์เวิลด์คัพ

แข้งเทพเปิดตัว‘รัชนาท’เสริมแกร่ง

เจ้าตัวหวังสานฝันติดทีมชาติไทย

สตีเฟน เคอร์รี ผู้เล่น

หมายเลข 30 ของ

โกลเดนสเตท วอร์

ริเออร์ส ทะยาน

เข้าหาห่วง โดยเจย์

สัน เททัม เบอร์ 0 

ของเจ้าบ้าน บอสตัน 

เซลติกส์ พยายามจะ

ป้องกัน ในเกมที่ 4 

ของซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

เอ็นบีเอไฟนอลส์ ที่ที

ดี การ์เดน ในบอสตัน 

ซึ่งวอร์ริเออร์สบุกมา

ชนะ 107-97 ทำาให้

คะแนนซีรีส์กลับมา

เสมอกัน 2-2.

ซานติอาโก • เอกวาดอร์ยังได้สิทธิ์

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ

สุดท้าย เวิลด์คัพ 2022 ที่กาตาร์ หลัง

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า 

มีคำาสั่งยุติไม่ดำาเนินการสอบสวนตาม

คำาร้องของชิลี ในกรณีไบรอน กาสติล 

โญ ต้องสงสัยว่าไม่ใช่ชาวเอกวาดอร์

โดยกำาเนิด แต่เป็นชาวโคลอมเบีย

คณะกรรมการระเบียบวินัย

สหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ หรือ

ฟีฟ่า ได้ออก

แถลงการณ์ปฏิ 

เสธคำาร้องของ

ชิลี โดยระบุว่า

ฟีฟ่าได้ตัดสินใจ

ยุติไม่ดำาเนินการ

สอบสวนสหพันธ์

ฟุตบอลเอกวาดอร์ 

หรือเอฟอีเอฟ 

หลังจากชิลียื่น

คำาร้องให้ตรวจ

สอบกรณีของไบ

รอน กาสติลโญ

หากคำาร้อง

ของชิลีประสบ

ความสำาเร็จ 

เอกวาดอร์อาจถึง

ขั้นถูกตัดสิทธิ์ออก

จากการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ที่

ประเทศกาตาร์ เพราะจะถูกปรับเป็น

แพ้ใน 8 เกมที่กาสติลโญลงสนาม ซึ่ง

จะทำาให้ชิลีมีแต้มจากอันดับ 7 ขึ้นมา

รั้งอันดับ 4 และคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลก 

2022 แทนเอกวาดอร์ แต่การตัดสิน

ของฟีฟ่าครั้งนี้ทำาให้เอกวาดอร์ยังคงได้

รับสิทธิ์ในการเดินทางไปลุยศึกฟุตบอล

โลก 2022 เหมือนเดิม

แถลงการณ์ของฟีฟ่าระบุว่า 

“หลังจากทำาการวิเคราะห์หลักฐาน

จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพิจารณา

ทุกองค์ประกอบ คณะกรรมการ            

ด้านระเบียบวินัยของฟีฟ่าตัดสินใจ

จะไม่ดำาเนินการตรวจสอบสมาคม

ฟุตบอลเอกวาดอร์” อย่างไรก็ตาม

สมาคมฟุตบอลชิลียังมีสิทธิ์ที่จะ

อุทธรณ์ได้

ก่อนหน้านี้ สมาคมฟุตบอล   

ชิลีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฟีฟ่า โดย

อ้างว่าไบรอน กาสติลโญ นักเตะทีม

ชาติเอกวาดอร์นั้นเกิดที่โคลอมเบีย 

และไม่ควรได้รับอนุญาตให้ลง

แข่งขันในเกมคัดบอลโลก 2022 โซน

อเมริกาใต้ ซึ่งทางกาสติลโญลงเล่น

ไปถึง 8 นัด รวมถึง 2 นัดที่เจอกับชิลี

ด้วย.

เอกวาดอร์ยังได้สิทธิ์ลุยบอลโลก
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10 บันเทิง

วดวงเพลงคันทรีเวสเทิร์น ครอบครัวตระกูลซีลส์ (Seals) 

ออกจะมีบทบาทสร้างสรรค์ผลงานเพลงแพร่หลายใน

หมู่นักฟังเพลง เริ่มจากทรอย ซีลส์ ซึ่งเป็นนักกีตาร์

และนักแต่งเพลง เพลงโดดเด่นที่เขาแต่ง อาทิ Lost in the Fifties 

tonight, Seven Spanish Angels เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ จิม ซีลส ์

(Jim Seals) หนึ่งในคู่หูดูโอ แห่ง Seals & Crofts เจ้าของเพลงฮิต 

Summer Breeze, Diamond Girl, We may never pass this way 

again จิมมีน้องชายคนหนึ่งชื่อ แดน ซีลส์ (Dan Seals) หนึ่งในคู่หู

ดูโอ England Dan & John Ford Coley เจ้าของเพลงฮิต I’d really 

love to see you tonight, Its sad to belong รวมท้ังแบรดี ซีลส์                                                              

(Brady Seals) อดีตสมาชิกวง Little Texas ปัจจุบันออกมาเป็นนัก

ร้องเดี่ยว บทความวันนี้เราจะมาคุยถึง จิม ซีลส์ กับ แดน ซีลส์ 

สองศิลปินขวัญใจนักฟังเพลงทั่วโลกในยุค 70s 

จิม ซีลส์ มีชื่อเต็มว่า James Eugene Seals จิมเกิดเมื่อวันที่ 

17 ตุลาคม 1942 ที่เมืองซิดนีย์ ภาคกลางของรัฐเท็กซัส พอโตขึ้น

หน่อยครอบครัวย้ายมาที่เมืองอิราน (Iraan) เมืองอุตสาหกรรมขุด

เจาะน้ำามัน จิมเล่าว่าสมัยเป็นเด็กเปิดประตูบ้านออกมาจะเห็นแท่น

ขุดเจาะน้ำามันไกลสุดลูกหูลูกตา อากาศรอบตัวเต็มไปด้วยมลภาวะ 

แต่นั่นแหละมันสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งครอบครัว

เขาด้วย เมื่อจิมอายุ 6 ขวบ พ่อซื้อฟิดเดิล (fiddle) หรือซอ ให้     

จิมหัดเล่นจนคล่อง ส่วนพ่อเลือกเล่นกีตาร์ ปี 1952 จิม ซีลส์ เข้า

ประกวดแข่งขันสีฟิดเดิลประจำารัฐ ได้แชมป์สีฟิดเดิลรัฐเท็กซัส ส่วน

แดนน้องชายเล่นเบสยืน เมื่อจิมอายุ 13 ปี จิมเปลี่ยนมาเป่าแซ็กโซ

โฟน ช่วงนั้นเป็นปี 1955 ดนตรีร็อกแอนด์ โรลเริ่มได้รับความนิยม 

จิมได้งานเล่นดนตรีกับวงท้องถ่ิน The Crew Cats วงสไตล์เล่นเพลง             

ร็อกอะบิลลี นักดนตรี มือกีตาร์อีกคนในวงคือ ดาร์เรลล์ ‘แดช’                                

ครอฟต์ส (Darrell ‘Dash’ Crofts) พวกเขาเล่นประจำาตามงานลีลาศ

และคลับในเมือง ปี 1958 วง The Champs ซึ่งเพิ่งออกงานฮิต

เพลงบรรเลง Tequila และเล่นประจำาอยู่ที่แอลเอ ขาดนักดนตรี

ซึ่งลาออกกลางคัน เพื่อนสมาชิกคนหนึ่งแนะให้ติดต่อกับจิมและ

แดช ทั้งสองเห็นเป็นโอกาสดีจึงตกลงและย้ายไปแอลเอ จิมเป่า

แซ็กโซโฟน ส่วนแดชตีกลอง ทั้งจิมและแดชอยู่กับ The Champs 

ถึงปี 1965 จึงลาออกมาอยู่กับวง The Dawnbreakers ในปี 1967 

สไตล์เพลงของวง The Dawnbreakers คล้ายกับสไตล์ของวง The 

Mamas and The Papas แต่เนื้อร้องแฝงปรัชญาชีวิต คำาสอนจาก

ศาสนาบาไฮ ผู้ผลักดันวงคือ มาร์เซีย เดย์ ผู้หญิงใจบุญที่นับถือและ

ศรัทธาศาสนาบาไฮ (บาไฮกำาเนิดที่เปอร์เซีย ในช่วงกลางศตวรรษ

ที่ 19 โดยยึดหลักพระเจ้าองค์เดียวและยึดคำาสอนมนุษย์อยู่ร่วมกัน

โดยสันติสุข และรักกันอย่างฉันพี่น้อง ปัจจุบันศูนย์รวมบาไฮอยู่ที่

เมืองไฮฟา อิสราเอล จำาได้ว่าในยุคทศวรรษ 1960s ศูนย์บาไฮใน

กรุงเทพฯ อยู่ที่ซอยนานา ใกล้ทางเข้าโรงงานยาสูบ)  

จะติดอันดับ 66 

ในชาร์ตบิลบอร์ด 

ผลท่ีออกมามีท้ัง

บวกท้ังลบ มีท้ัง

สนับสนุนและ

แตกแยก

หลายปี

ต่อมา จิม ซีลส์ 

ยอมรับว่าเขาไม่

ควรเขียนเพลงนี้

เลย ส่วนซิงเกิล

อีกเพลงในอัลบั้ม

ที่ติดชาร์ตได้แก่

เพลง King of 

Nothing (#60) ปี 

1975 Seals & 

Crofts ออกอัลบั้มชุด I’ll play for you ซิงเกิลชื่อเดียวกับอัลบั้มติด

อันดับ 18 และในปีเดียวกันนี้ที่ Seals & Crofts ออกอัลบั้มชุด Get 

Closer เพลงไตเติล Get Closer มีแคโลไลน์ วิลลิส มาร้องดูเอต 

ด้วย หลังเปิดออกอากาศผ่านวิทยุทั่วอเมริกา Get Closer ขึ้นถึง

อันดับ 6 ส่วนอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ติดชาร์ต แต่มีแฟน

เพลงพูดถึงบ่อยครั้ง ได้แก่เพลง  Goodbye 

old buddies ปี 1976 Seals & 

Crofts ออกอัลบั้มชุด Sudan 

Village มีแค่เพลงเดียวที่ติด

ชาร์ต ได้แก่ Baby, I’ll give it 

to you (#58)

ปี 1977 ภาพยนตร์

เรื่อง  One on one เรื่องราว

ของนักศึกษาหนุ่มจากเมือง

เล็กๆ ได้ทุนนักบาสเกตบอล

ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย เขา

ต้องหาทางปรับตัวให้เข้ากับสังคม

มหาวิทยาลัย ใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้าเรียน 

อีกส่วนหนึ่งฝึกซ้อม ดารานำาได้แก่ ร็อบบี เบนสัน 

ส่วนคนเขียนดนตรีประกอบได้แก่ ชาร์ลส์ ฟ็อกซ์ เพลงเอกในเรื่อง

ได้แก่เพลง My Fair Share พอล วิลเลียมส์ เขียนคำาร้อง มอบให้ 

Seals & Crofts ขับร้องได้รับความนิยมขึ้นถึงอันดับ 28

ปี 1978 Seals & Crofts ออกอัลบั้มชุด Takin’ it easy ใน

อัลบั้มมีแค่สองเพลงที่ติดชาร์ต ได้แก่ You’re the love (#18) กับ 

Takin’ it easy (#76) มาถึงตอนนี้กระแสความนิยมชมชอบในสไตล์

เพลงโฟล์กซอฟต์               

ร็อกลดน้อยลง

กว่าเก่า จิมเคยให้

สัมภาษณ์ว่าคน

สมัยใหม่เวลาไปดู

คอนเสิร์ต อยาก

สนุกสนาน ขยับตัว

เต้นไปด้วย เขารู้ว่า

แนวเพลงของตนใกล้

จะหมดความนิยม 

เมื่อความรู้สึกเช่นนั้น

เกิดขึ้น ในปี 1980 

Seals & Crofts 

ออกอัลบั้มชุด The 

Longest Road ก่อน

มาร์เซีย เดย์ มักรวบรวมนักดนตรี The Dawnbreakers 

มาซ้อมดนตรีที่บริเวณตึก 4 ชั้นบนถนนซันเซต ซึ่งดัดแปลงจาก

โรงเรียนเก่า หลังซ้อมดนตรีมักมีการร่วมเสวนา พูดคุยถึงวิถีชีวิต

และการดำารงชีพตามหลักคำาสอนของศาสนาบาไฮ ทุกครั้งมีผู้

เลื่อมใสต่างอาชีพและต่างสถานภาพมาร่วมฟังและถกเถียงเพื่อให้

เกิดความเข้าใจ จนในที่สุดทั้งจิมและแดชเลื่อมใส เปลี่ยนมานับถือ

ศาสนาบาไฮ ไม่เพียงเท่านั้น เขายังเผยแพร่คำาสอนไปสู่ครอบครัว 

ญาติพี่น้อง ซึ่งแดน ซีลส์ น้องชาย ภายหลังศรัทธานับถือด้วย และ

จากการที่ได้สัมผัสกับปรัชญาคำาสอนศาสนาบาไฮ จิม ซีลส์ เกิดแรง

บันดาลใจนำาคำาสอนเรียบเรียงข้ึนเป็นบทเพลงประกอบทำานอง Soft & 

folk rock ท่ีแต่งข้ึน และน่ีคือจุดเร่ิมต้น ในปี 1969 ท่ีท้ังสองออกมา

ฟอร์ม Seals & Crofts คู่หูดูโอร้องประสานเสียง โดยมีจิม ซีลส์เล่น

กีตาร์ และแดช ครอฟต์ส เล่นแมนโดลิน บางคร้ังเล่นเปียโน Seals & 

Crofts อยู่กับสังกัดวอร์เนอร์บราเธอร์ส

หนทางสู่ความสำาเร็จใช่จะราบรื่น อัลบั้มสามชุดแรก (1969-

1971) ที่ออกมาไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควร จากนั้นมาถึงเพลง 

Summer Breeze ที่เขียนไว้ จิมคิดว่าน่าจะได้รับความนิยม หาก

นำามาเรียบเรียงคำาร้องและทำานองใหม่ หลังจากอัดแผ่นเดโมเสร็จ

เขาส่งไปให้บรรดาดีเจเปิดออกอากาศ ไม่นานนักในเดือนสิงหาคม 

1972 ขณะไปเปิดการแสดงที่รัฐโอไฮโอ พอลงจากเครื่องเขาเห็น

แฟนเพลงมาต้อนรับเขาเนืองแน่น อีกทั้งใน

คอนเสิร์ตมีคนไปดูนับหมื่น Summer 

Breeze ทำาให้เขาออกอัลบั้มชุด 

4 ในชื่อ Summer Breeze 

(1972) ในอัลบั้มนอกจาก

มีซิงเกิลฮิต Summer 

Breeze (#6) แล้วยังมี 

Humming Bird (#20) 

ที่ติดชาร์ตอีกด้วย ส่วน

อัลบั้มนั้นติดอันดับ 7 

อัลบั้มขายดีในชาร์ตบิล 

บอร์ด

ปี 1973 Seals & Crofts 

ออกอัลบั้มชุด Diamond Girl ในอัลบั้ม

มีซิงเกิลฮิตอยู่สองเพลง Diamond Girl (#6) 

กับ We may never pass this way again (#21) อัลบั้มติดอันดับ 4 

อัลบั้มขายดีในชาร์ตบิลบอร์ด ปี 1974 Seals & Crofts ออกอัลบั้ม 

Unborn Child ซิงเกิล Unborn Child เขียนโดยจิม ซีลส์ กับลานา 

โบแกน ภรรยาของโจเซฟ โลแกน ซึ่งเป็นวิศวกรควบคุมเสียงในสตู

ดิโอ เนื้อหาออกแอนตี้การทำาแท้ง ช่วงน้ันประจวบกับทางรัฐบาล

อเมริกันคลอดกฎหมายอนุญาตให้ทำาแท้งเสรีได้ ถึงแม้ Unborn Child 

ประกาศอำาลาจากวงการเพลง ประจวบกับช่วงที่หมดสัญญากับค่าย

วอร์เนอร์บราเธอร์ส ทั้งสองยังเดินหน้าเปิดการแสดง ส่วนใหญ่ตาม

งานพบปะส่งเสริมสันติภาพ ที่ศูนย์ศาสนาบาไฮ ตามเมืองต่างๆ ใน

อเมริกาและแคนาดา จนกระทั่งเสร็จภารกิจ

จิม ซีลส์ ย้ายไปอยู่คอสตาริกากับรูบี ภรรยา และลูก 3 คน 

ทำาไร่กาแฟ ส่วนแดช ครอฟต์ส ย้ายไปอยู่เม็กซิโก ภายหลังย้ายไป

อยู่ออสเตรเลีย Seals & Crofts กลับมาเปิดแสดงร่วมกันอีก 2 ครั้ง

ในปี 1991 และ 2004 บั้นปลายชีวิต ทั้งจิมทั้งแดชย้ายกลับมาอยู่

อเมริกา พักอยู่ที่เมืองแนชวิลล์ จิม ซีลส์ จับคู่กับแดน ซีลส์ น้อง

ชาย ในนาม Seals & Seals เปิดการแสดงเป็นครั้งคราว ระยะหลัง

จิม ซีลส์ ประสบปัญหาสุขภาพ มาเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนที่บ้าน

พักในเมืองแนชวิลล์ เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2022 ขณะมีอายุ 80 ปี 

ส่วนแดช ครอฟต์ส ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่

ข่าวการเสียชีวิต จอห์น ฟอร์ด โคเลย์ ซึ่งสนิทกับครอบครัว

ซีลส์เป็นคนแรกที่แจ้งข่าวผ่านหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก จอห์นพูด

ไว้อาลัยต่อการจากไปของจิม ซีลส์ หากไม่มีจิม เขาคงจะไม่มีวันนี้           

จิมน้ันเป็นผู้ผลักดันและให้ความช่วยเหลือ ช่วงแรกท่ี England Dan &                                                                 

John Ford Coley (1976-1980) เข้าวงการ เขาเป็นคนตั้งชื่อวง 

เปลี่ยนแดน ซีลส์ มาเป็น England Dan จิมผลักดันให้เราย้ายไปอยู่

แอลเอ แนะนำาให้ได้รู้จักผู้บริหารบริษัทแผ่นเสียงสังกัด Big Tree 

และได้เซ็นสัญญาในที่สุด แดน ซีลส์ รู้จักกับจอห์น ฟอร์ด โคเลย์ 

ตั้งแต่ครั้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนชั้นมัธยมปลาย กลางคืนจะเล่นดนตรี

ด้วยกันตามคลับ จนกระทั่งแดนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เรียน

ไม่จบ ออกมากลางคัน ด้วยเหตุที่ต้องย้ายไปอยู่แอลเอ ในช่วงกลาง

ทศวรรษ 1970s England Dan & John Ford Coley ออกเพลง

ฮิตมากมาย อาทิ I’d really love to see you tonight, Nights are 

forever without you, Its sad to belong, Gone too far, We’ll 

never have to say goodbye again, Love is the answer หลัง

เกิดความขัดแย้งทั้งสองยุบวงในปี 1980 จอห์น ฟอร์ด โคเลย์ ผัน

ตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ ส่วนแดน ซีลส์ ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว มี

เพลงฮิตติดคันทรีชาร์ตมากมาย อาทิ Meet me in Montana, My 

baby’s got good timing, Everthing that glitters (is not gold) I will 

be there, Love on arrival, Good times แดน ซีลส์ เสียชีวิตด้วยโรค

มะเร็งในปี 2009 

แดน ซีลส์ เคยมาเปิดการแสดงที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งในปี 1995 โดยความเอื้อเฟื้อและสนับสนุน

จากสำานักข่าวสารอเมริกัน ส่วน จอห์น ฟอร์ด โคเลย์ เคยมาเปิด

การแสดงที่กรุงเทพฯ ในปี 2008 ที่ Hard Rock Cafe สยามสแควร์.   

บังเอิญ/ตั้งใจ หรือบังเอิญ

อย่างตั้งใจ บอกไม่ได้ แต่การสตรีม

มิง Minamata หนังพี่เดปป์เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 3 หนึ่งวันหลังคำาตัดสินคดีมหา

กาพย์ของคุณพี่กับคุณน้องเฮิร์ด น่า

จะได้ใจแฟนๆ คุณพี่  

อย่างท่ีรู้กันอิงจากโศกนาฏกรรม 

ณ เมืองเล็กๆ บนเกาะคิวชู....มินามาตะ 

ท่ีกลายมาเป็นชื่อโรคอันเนื่องมาจากพิษ

ปรอทเพราะพบผู้ป่วยเป็นคร้ังแรก พิษ

ปรอทจากน้ำาเสียท่ีโรงงานปุ๋ยท่ีเปล่ียน

เป็นโรงงานผลิตสารเคมีของบริษัทชิสโซะ 

(Chisso Corporation) ทำาลายสมอง ส่ง

ผลต่อระบบประสาท อาการทางกาย เร่ิม

จากชา จากมือ-เท้า สู่แขน-ขา ริมฝีปาก 

ม่านตาหรี่เล็ก พูดช้า พูดไม่เป็นภาษา 

ไม่ได้ยิน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะ

การทำางานของมือ-เท้า-กล้ามเนื้อส่วน

ต่างๆ ไม่สัมพันธ์กัน แขน-ขา-มือ-เท้า 

ตะ ฝ่ายหลังน้ีทำาให้เราเห็นภาพความทุกข์ทน 

ความพิการ การด้ินรนเพื่อมีชีวิต และท่ีสำาคัญ

การต่อสู้ เรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัท

ชิสโซะของแกนนำา  ท่ีเดินคู่ไปกับการทำางาน 

ถ่ายภาพ เก็บภาพชาวบ้าน การชุมนุม ทำาตัว

เป็นนักสืบ แทรกซึมเข้าไปหาข้อมูล  

เช่นเดียวกับหนังจากเรื่องจริง หยิบ

หรือเก็บความ-เหตุการณ์สำาคัญ อาทิ การ

เจรจาต่อรอง นำาเสนองานกับบรรณาธิการ 

LIFE เป็นโอกาสให้พูดเรื่องจรรยาบรรณ

สื่อ ขณะเดียวกันทำาให้เราเห็นปัญหาของ

สื่อ เรื่องการตลาด การดิ้นรนเพื่อยึดชีวิต

นิตยสารที่สายป่านกำาลังจะหมดลง  

สำาหรับคุณลุงจีน ในช่วงต้น ออกมา

เป็นกึ่งชีวประวัติ ความเป็นมา บาดแผล 

ชีวิตในช่วงขาลง บอกเล่าผ่านภาพความ

ทรงจำา บทสนทนา ทำาให้ขลังด้วยภาพขาว-

ดำา ผลงานสร้างชื่อจากความเรียงด้วยภาพ

ช้ินก่อนหน้า แล้วเปล่ียนโหมดมาเป็นเชิดชู

วีรบุรุษ สื่อมวลชนท่ีม่ันคงในจรรยาบรรณคน

สื่อ ไม่เสียศูนย์ไปกับสินบน ไม่ถอดใจแม้จะถูก

ขัดขวาง ทำาลายภาพท่ีถ่ายไว้แล้ว และทำาร้าย

ร่างกาย ถูกคนงานบริษัทชิสโซะตีจนเสียตาไป

ข้างหน่ึง และบทสรุปในส่วนของพ่ีจีนคือ ภาพ

การถ่ายภาพท่ีเห็นเป็นทีเซอร์ตอนเปิดเรื่อง งาน

ช้ินเอกในชุดน้ี ท่ีชื่อ Tomoko Uemura in Her 

Bath (Tomoko and Mother in the Bath) 

และการตีพิมพ์ในนิตยสาร LIFE 

ทำาให้ชาวโลกรู้จักโรคที่เกิดจากพิษปรอทที่

ชื่อมินามาตะ และรับรู้ความทุกข์ยากของ

ชาวบ้านที่เป็นเหยื่อ 

สาสน์และสาระ เก็บมาครบอันเป็น

สั่น-ชักกระตุก ตัวแข็ง แขนขาบิดงอ อาการ

ทางจิต หงุดหงิด กระวนกระวาย พูดไม่เป็น

ภาษา ควบคุมสติไม่ได้ มีอาการวิกลจริต 

กรีดร้อง เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ได้แต่เพียง

ประคองไว้ รอวันตาย 

หนังสร้างจากหนังสือชื่อเดียวกัน

ของ ดับเบิลยู. ยูจีน สมิธ ช่างภาพข่าวผู้ได้

รับการยกย่องให้เป็นบิดา หรือปรมาจารย์ 

ของเรียงความภาพถ่าย (Father/Master of 

the photo essay) และไอลีน ผู้ช่วยที่กลาย

มาเป็นภรรยา บทหนังที่ผู้กำากับ แอนดรูว์ 

เลวิทาส เขียนกับ เดวิส เคสส์เลอร์-เจสัน 

โฟร์แมน-สตีเฟน ดิวเตอร์ส มาแบบสารคดี

สิ่งแวดล้อม เชิดชูวีรกรรมของยูจีน ที่ต่อสู้

เพื่อนำาความจริงสู่สายตาชาวโลก  

เปิดเรื่องด้วยทีเซอร์ของภาพถ่ายที่

เป็นชิ้นเอกของความเรียงด้วยภาพ จากนั้น

จึงเข้าเรื่องที่เป็นไปตามสูตร เปิดตัวพระ

เอก พี่เดปป์...อุ๊บ ลุงจีน-ดับเบิลยู. ยูจีน สมิธ 

ทำาให้เห็นบาดแผล ปมในใจ ของช่างภาพ

จากสนามข่าว สมรภูมิรบในสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 การพบไอลีน สาวลูกคร่ึงญ่ีปุ่น-อเมริกัน ท่ี

ตามบทหนังเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องมินามาตะ โน้ม

น้าวเพื่อให้ลุงจีนรายงาน เปิดโปงเรื่องราวของ

ชาวบ้านท่ีเป็นเหยื่อพิษปรอท ได้ผลเพราะจุด

ประกายให้กับช่างภาพข่าวท่ีกำาลังจะหมดไฟ 

เสนอตัวทำาข่าวนี้ให้กับนิตยสาร LIFE  

เดินหน้าด้วยปฏิบัติการภาคสนาม ที่

ไอลีนรับหน้าที่เป็นล่ามพ่วงตำาแหน่งผู้ช่วย 

การคลุกวงในมีปัญหาเรื่องภาษา ความแตก

ต่างทางวัฒนธรรม ไม่ได้รับการต้อนรับจาก

ชาวบ้านที่เห็นว่าบริษัทชิสโซะมีคุณูปการ 

นำาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น ทำาให้มีงานทำา 

(อารมณ์เดียวกับชาวบ้านใน Dark Waters) 

แต่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาว

ประมงที่ได้รับพิษจากปรอท ตัวเองและ

สมาชิกในครอบครัวมีอาการของมินามา

สไตล์ของหนังสารคดีในแบบเรื่องจริงผ่าน

จอ ที่นักวิจารณ์ฝรั่งเรียกว่า Message 

movie 

การบอกเล่าเรื่องราวของช่างภาพ 

งานภาพต้องดี  ภาพจากฝีมือของผู้กำากับ

ภาพ เบอร์นัว เดลโฮมเม สวย และลูกเล่นที่

ไม่ใหม่ แต่เข้ากันดีกับการเดินเรื่อง คือ การ

ตัดสลับระหว่างภาพสีกับขาวดำา ระหว่าง

ภาพจำาลองกับคลิปข่าว และที่เป็นไฮไลต์คือ 

ภาพ Tomoko and Mother in the Bath 

การแสดง พี่เดปป์ รับบทเด่นเป็น

ลุงจีน มาดคนเมา เพี้ยนเล็กๆ ที่กลายเป็น

บุคลิกเฉพาะตัวของลุง เข้ากันได้กับปูมหลัง

ช่างภาพข่าวที่ติดเหล้าเพราะบาดแผลจาก

สงคราม ส่วนการแสดงสอบผ่าน ทำาได้

ตามมาตรฐานพระเอกหนังแนวนี้ นักแสดง

สมทบทำาหน้าที่ของตัวเองได้อย่างแห้งๆ 

แล้ง ไร้เสน่ห์ 

แต่หากมองในฐานะหนังสารคดี 

Minamata ของคุณพี่ เป็นหนังที่ทำาให้

เราใส่ใจในเรื่องมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และน่าจะช่วยปลุกสำานึก

รักษ์ โลกให้กับผู้ชมได้ 

ป.ล. มินามาตะเป็นกรณีศึกษา

เรื่องการควบคุมมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ทำาให้รัฐบาลญี่ปุ่นออก

กฎหมายเพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิต 

กำาหนดให้ใช้สารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณ

ที่จำากัด 

และความ

สูญเสีย ชีวิตชาว

บ้านหลายพันคน 

เสียเงินหลายแสน

ล้านไปกับการฟื้นฟู

ระบบนิเวศ ด้วย

การปิดอ่าวมินามา

ตะนานถึง 23 ปี 

ขุดลอกตะกอนใต้

น้ำาเพื่อฝังกลบสาร

พิษกว่า 58 เฮก

เตอร์ (362.5 ไร่) ฟื้นฟูสร้างเมืองใหม่ 

ขึ้นแท่นเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย

ดีกรีอันดับหนึ่งสองปีซ้อน 2005-2006 

ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมของ

ญี่ปุ่น 

แต่บาดแผลจากพิษปรอทยังคงอยู่ 

เพราะคนญี่ปุ่นเมืองอื่นๆ ยังไม่กล้าไป

เยือนมินามาตะ และไม่กล้าจะแต่งงาน

กับคนมินามาตะ เพราะกลัวว่าปรอทจะ

ยังคงอยู่ในกรรมพันธุ์ของพวกเขา

รัชชพร เหล่าวานิช

แ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Minamata

จากจิม ซีลส์ ถึง แดน ซีลส์

จิม ซีลส์
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11ดวง/อาหาร

ย่านสะพานเหลือง ถนน

พระราม 4 ถือเป็นแหล่งรวมอาหาร 

อร่อยๆ มากมายหลากหลายเมนูให้

เลือกสารพัดอาหารอย่างหนึ่งก็มีให้

เลือกชิมหลายร้าน แต่ละร้านก็มี

จุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป แต่ถ้า

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ผมต้องยกให้

ร้าน “นายเล้า” ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตร

โบราณ (จักรวรรดิ์เจ้าเก่า) ตรงข้าม           

คริสต  จักรสะพานเหลือง เป็นตำานาน

เป็ดพะโล้จากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศ   

จีน ที่ซึ่งคนแซ่เล้าอพยพเข้ามาตั้ง

รกรากถิ่นฐานในเมืองไทย โดยนำา

ความรู้การทำาอาหารท้องถิ่นติดตัวมา

ด้วย

เจ้าของร้านคือ คุณเจริญ 

สมบูรณ์พร หรือเฮียเล้า ผู้สืบทอด

ตำารับอาหารเป็ดพะโล้สูตรโบราณ

ต่อจากรุ่นเตี่ย ซึ่งเกิดในเมืองเท่งไฮ้ 

มณฑลกวางตุ้ง ที่ชาวบ้านต้มเป็ด

พะโล้ได้ทุกครัวเรือน จนเมื่อได้เข้า

มาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ก็นำาสูตรเด็ด

มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ใน

ย่านจักรวรรดิ เยาวราช ตั้งแต่ก่อน

ปี 2500 เฮียเล้าต้องช่วยเตี่ยขาย

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตั้งแต่เด็กๆ จนทุกวัน

นี้สามารถแล่เนื้อเป็ดทั้งตัวได้ โดยไม่

ต้องมองมีด อย่างไรก็ตาม มีช่วงเวลา

ที่เฮียเล้าห่างหายไปจากอาชีพขาย

ก๋วยเตี๋ยวประมาณ 10 ปี หลังจากที่

เตี่ยเสียชีวิตไปแล้ว ก็ไม่อยากทำาอาชีพนี้ 

โดยหันไปเป็นเซลล์ขายเครื่องเหล็กตาม

ต่างจังหวัด

แต่เมื่อเจอพายุวิกฤตเศรษฐกิจ

ฟองสบู่แตกเมื่อปี 2539 ชีวิตเฮียเล้ายาก

ลำาบากสุดๆ ก็คิดได้ว่าควรหันกลับมา

ยึดอาชีพนี้อีกครั้งอย่างเต็มตัว โดยเริ่ม

จากการต้ม

เป็ดพะโล้ให้

เพื่อนบ้าน

ทดลองกิน 

เป็นการเคาะ

สนิมเพราะ

เรื้อเวทีมา

นาน ต้องใช้

เวลานานเป็น

เดือนๆ กว่าจะได้รสชาติที่ลงตัวถึงค่อย

เปิดร้านขายจนประสบความสำาเร็จ

จุดขายของก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้านี้คือ 

เนื้อเป็ดนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ น้ำาซุปหวาน

กลมกล่อมชุ่มคอและหอมกลิ่นเครื่อง

เทศชั้นดีไม่มีกลิ่นฉุนกึก และที่สำาคัญคือ 

วัตถุดิบแต่ละอย่างอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ 

แถมยังให้ในปริมาณที่คืนกำาไรลูกค้าคือ 

ได้กินอิ่มอร่อยแล้วยังรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่

จ่ายไป เพราะมีบางร้านแม้จะขายดีแต่

ใจมด หยิบของให้ลูกค้าแบบกลัวเปลือง 

แต่ร้านนี้เจ้าของใจใหญ่ จัดเนื้อเป็ดและ

เครื่องในให้แบบเน้นๆ ไม่มีกั๊ก เมื่อได้ลอง

ชิมแล้วเกิดความรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง

ทันทีว่า ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียเล้าเป็นของแท้

แน่นอน อร่อยเด็ดขาด

หากจะให้พูดมากกว่านี้ก็คงบอกได้

ว่า ฝีมือการทำาเป็ดพะโล้ของเฮียเล้าเข้า

ขั้นแถวหน้าในบรรดาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ชื่อดังในกรุงเทพฯ เพราะลูกค้าแน่นเกือบ

ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน ส่วนใหญ่

เป็นขาประจำาที่เฮียเล้าสามารถจดจำาเมนู

ลูกค้าได้อย่างแม่นยำาว่า ใครกินเส้นอะไร 

แห้งหรือน้ำา ใส่เนื้อเป็ดกับอะไรบ้าง กิน

หนังหรือไม่กิน ซึ่งถือเป็นการบริการที่

ทำาให้ลูกค้าประทับใจและชื่นชอบใน

ความมีอัธยาศัยดีของเฮียเล้า

เฮียเล้าบอกว่า พอลูกค้ากิน

เสร็จ ก็มักจะสังเกตดูว่าลูกค้ากิน

อะไรเหลือมากที่สุด เช่น ถ้าเหลือ

เส้นมาก วันหน้าก็จะใส่เส้นน้อย

ลง คือเหลืออะไรก็จะให้สิ่งนั้นน้อย

ลง แล้วก็เพิ่มในสิ่งที่ลูกค้าชอบ

กิน อย่างเช่น ไส้เป็ดกรอบอร่อย

ไม่เหม็นคาว เพราะล้างทำาความ

สะอาดอย่างพิถีพิถัน แล้วนำาไป

ลวกน้ำาร้อนจนมีสีขาวใส จากนั้นใช้น้ำา

ด่างที่ได้จากน้ำาขี้เถ้ารอให้ตกตะกอนเหลือ

แต่น้ำาใสๆ ไปใช้สำาหรับล้างและแช่ไส้เป็ด

นานประมาณ 5 ชั่วโมง แล้วล้างน้ำาเปล่า

อีกครั้งก็เสร็จ แต่ห้ามนำาน้ำาขี้เถ้าไปต้ม

เด็ดขาด เพราะจะเปลี่ยนจากสภาพด่าง

กลายเป็นกรดทันที

นอกจากนี้ วิธีต้มเป็ดพะโล้ไม่ให้

มีกลิ่นเหม็น เวลาต้มน้ำาซุปจนใกล้ถึง

จุดเดือด จะมีฟองผุดขึ้นมา ซึ่งเป็นคราบ

เลือดและสิ่งสกปรกต่างๆ จากตัวเป็ด 

ต้องตักทิ้งออกให้หมดก่อนที่น้ำาจะเดือด 

ทำาให้น้ำาซุปไม่มี                      

กลิ่นสาบคาว เนื้อ

เป็ดก็ใช้เป็ดไทย

พันธุ์ผสมชนิดหนัง

บางไม่มีมันจาก

นครปฐม

นอกจากน้ี

ยังมีเมนูปีก-ขาตุ๋น

คะน้า เปิดขายตั้ง 

แต่ 06.30-22.00 น. 

เปิดขายทุกวัน ส่วน

วันเสาร์-อาทิตย์ขาย

หมดเร็ว สอบถาม

เพิ่มเติมโทร.08-

1697-4680.

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์

ภาพลัคนาสถิตราศีสิงห์

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572

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

สรุป-เจ็ดปีของการปฏิวัติพื้นฐานงาน หรือกิจการ หรือ

นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา หรือเกียรติยศ หรือชื่อเสียง หรือ

พ่อแม่ครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิต

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้

ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้

ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะ คาดหมายผลได้ยาก 

ระดับสูง หรือปฏิวัติใหญ่ทางชีวิต หรือเรื่องในบ้าน หรือศึกษา

ศาสตร์ลี้ลับ เช่นปรัชญา ศาสนา ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ หรือ

แสวงบุญออกบวช

4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนา 

สถิตราศีสิงห์ระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 

ในบรรดาเรื่องดีและร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลา เพราะ

ยังมีดาวอื่นที่ส่งกระแสถึงทุกดวงชะตาอีกหลายดวงนั้น ผลของ

มฤตยูจรเดินในราศีพฤษภจะทำาให้พวกท่านเจอเข้ากับ เจ็ดปี

ของการปฏิวัติพื้นฐานงาน-กิจการ-นายจ้าง-ผู้บังคับบัญชา-

เกียรติยศ-ชื่อเสียง-พ่อแม่ครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิต

5.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้

เป็นระยะ เริ่มทำางานหรือทำากิจเพื่อเลี้ยงชีพ แต่บางท่าน

หยุดงานหรือเปลี่ยนงานบ่อยจนเหนื่อย หรือออกจากงานเอกชน

เข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเกษียณจากงานประจำาแล้ว

ได้ต่ออายุงานเป็นรายปี หรือออกจากงานมาช่วยกงสี แต่บาง

ท่านออกจากกงสีมาทำากิจการเอง หรือทำากงสีมานานว้าบมาใน

สมองขายทิ้งแบ่งเงินกัน หรือเปลี่ยนงาน เปลี่ยนประเทศหรือ

บริษัท เปลี่ยนผู้ถือหุ้น กระทบตำาแหน่งหรือออกจากงานแล้ว

หางานไม่ได้ หรือเป็นหมอสาขาที่เคยขาดแคลนกลับมีคู่แข่ง

มากจนงานน้อยหรืองานถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ต้องปรับตัว

มากจนบางท่านยอมหยุดงานเพราะไม่อยากเหนื่อยในการปรับ

ตัว หรือนายตาย-เปลี่ยนนายบ่อย หรือคู่ชีวิตจากไปกะทันหัน

ต้องทำากิจการต่อ หรือหยุดงานเพื่อไปเรียนต่อ หรือเรียนจบได้

ปรับวุฒิเสริมสถานะในงาน หรือได้รับพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ หรือได้เป็นนายพล แต่บางท่านถูกสอบ-ถูกชี้มูล

ความผิด-พักงาน-เข้าคุกเพราะงาน ชนิดโลกการงานพลิกกลับ

แบบเหลือเชื่อ หรือเป็นนักการเมืองถูกบีบตกจากสวรรค์หรือตก

ที่เกิดผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า    

ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติ

และนักปฏิวัติ เพราะไม่พอใจสิ่ง

เก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้างสิ่ง

ใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า 

แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้ง

คำาถามว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอย

ขึ้น แล้วพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่ง

สายฟ้าสร้างความพินาศได้ แต่หลัง

จากนั้นจะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่ง

ใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้

สมัยใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของ

ความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนว

ความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจาก 

มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก 

เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น

สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาส

เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว 

ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนา

สถิตราศีสิงห์เจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึงประมาณ

กรกฎาคม 2565 พวกท่านได้ผ่านเจ็ดปีการตามหาความใฝ่ฝันใน

ห้วงสำานึกของชีวิตแล้วลงมือทำา หรือเดินทางไกล หรือศึกษาต่อ

จากตำาแหน่ง หรือเสียพ่อหรือแม่ เป็นต้น

6.อาการข้างเคียงที่จะรับอิทธิพลตามมาคือ เปลี่ยนแปลง

ใหญ่เกี่ยวกับพ่อหรือแม่ หรือภูมิลำาเนาหรือบ้านที่ดิน หรือรถเก๋ง 

ยานพาหนะ หรือมรดก หรือทรัพย์ในดินสินในน้ำา หรือหลุมฝังศพ

ของตระกูล หรือการเรียน (มฤตยูจรราศีพฤษภเล็งใหม่ราศีพิจิก

ภพที่สี่-พันธุ) เช่นย้ายบ้านเพราะงานหรือย้ายบ้านเพราะไปเรียน

ต่อ หรือถูกส่งไปทำางานต่างประเทศ ต้องเปลี่ยนทั้งบ้าน รถ หรือ

ห่างพ่อแม่เพราะงาน หรือออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ เป็นต้น

7.วิธีรับมือมฤตยู

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับงานหรือสิ่ง

แวดล้อมด้านการงานในแต่ละรอบ ที่ มักจะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัวหรืออาเพศ มฤตยูจร จะสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงนำา

มาก่อน จนเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกมาเปลี่ยนแปลงงานและ

สิ่งแวดล้อมของธุรกิจของพวกท่าน-สร้างหรือสถาปนาสิ่งใหม่ขึ้น

มาแทน

อาการนี้ พวกท่านอาจจะรู้ก่อนด้วยลาง คือ หากรู้สึก

อึดอัดสว่างวาบว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องงานและส่วนประกอบของ

งาน ให้ชิง กล้าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ หรือ ทันสมัย หรือ ล้ำา

สมัย กว่า หรือ กล้าทำาในสิ่งที่ ไม่เคยทำาแม้จะล้ำา-ย้อนยุค หาก

พวกท่านไม่เปลี่ยน มีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยน หรือหากฝืนได้พวก

ท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด หมดความสำาคัญในงาน

หรือวงการ

8.ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ สำาคัญคือฝีมือของแต่ละ

ท่าน แต่เบื้องต้นหากพวกท่านกล้าปฏิวัติงาน-สภาวะแวดล้อม-

ส่วนประกอบของงาน อย่างน้อยก็มีทางรอด หากทำาได้ดีก็จะ

ประสบความสำาเร็จอย่างล้ำาเลิศ ฐานของงานหรือกิจการหลัก

ของชีวิตเพื่อการยังชีพก็จะมั่นคง 

แต่หากทำาได้ไม่ดีชีวิตการงานซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญมากก็จะ

ล้มลุกคลุกคลานซึ่งจะน่าเสียดายมาก

จึงประมาณกรกฎาคม 2572 เมื่อพวกท่านยืนอยู่หน้า

บ้าน-หรือที่ทำางานแล้ว หวังว่าจะได้ถามตัวเองในด้านดีมากกว่า

ร้ายว่า ชีวิตการงาน-เกียรติยศ-ชื่อเสียง-พ่อหรือแม่ของพวก

ท่าน มาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร

ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นฐานสำาคัญต่อยอดเพื่อแสวงหาโชค

ลาภและความสำาเร็จโดยรวมของชีวิตอย่างน่าตื่นตาตื่นใจหลัง

กรกฎาคม 2572 เป็นต้นไป.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเล้า สะพานเหลือง

น้ำ�ซุปอร่อยเนื้อนุ่มไร้กลิ่นส�บ



 นำ�ร่�งส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจ�รณ� ก่อนนำ�กลับเข้�

ม�โหวตในว�ระรับหลักก�ร ผลสรุปว่� ครม.มีมติไม่รับหลักก�ร 

ทว่�เมื่อม�ในชั้นลงมติของสภ� ผลพลิกล็อก ที่ประชุมสภ�ลงมติรับ

หลักก�รร่�งกฎหม�ยสุร�ก้�วหน้� ด้วยเสียง 178 ต่อ 138 งดออก

เสียง 15 เสียง  เฮกันลั่นห้องประชุมสภ�

เมื่อส่องผลโหวตค้นหาสาเหตุทำาไมร่างของฝ่ายค้านจึงได้

รับชัยชนะ ทั้งที่เป็นเสียงข้�งน้อยในสภ� เสียงไม่น่�จะพอ พบ

ว่�นอกจ�ก ส.ส.ฝ่�ยรัฐบ�ลจะข�ดโหวตจำ�นวนม�กแล้ว ยังได้รับ

เสียงสนับสนุนจากพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี “ธรรมนัส พรหมเผ่า” 

ส.ส.พะเยา เป็นหัวหน้าพรรค ถึง 15 เสียง

ที่สำาคัญ “พรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ล 

ปล่อยฟรีโหวต ทำ�ให้มี ส.ส.จ�กพรรคยกมือสนับสนุนถึง 23 เสียง 

จ�กทั้งหมด 53 ส.ส. และยังปล่อยให้ ส.ส.ของพรรคข�ดประชุม

ถึง 16 คน

ง�นนี้ส�วกรัฐบ�ลต่อว่� “ประช�ธิปัตย์” ระงม

เอ�อีกแล้ว “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ในฐ�นะหัวหน้�พรรค 

เอ�ลูกพรรคไม่อยู่ ไร้คว�มเป็นเอกภ�พ ทำ�ให้รัฐบ�ลเสียรังวัด 

ปล่อยให้ร่�งกฎหม�ยของฝ่�ยค้�นผ่�นเข้�ไปสู่กระบวนก�รตร�

กฎหม�ยในขั้นต่อๆ ไป

ทั้งนี้ คงต้องติดต�มตอนต่อไปว่�ในชั้นคณะกรรม�ธิก�ร

วิส�มัญ ว�ระสอง พิจ�รณ�เรียงต�มม�ตร�  และว�ระส�ม ลงมติ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่�งกฎหม�ย จะออกม�ในรูปแบบใด

แต่ถ้�กฎหม�ยสุร�ก้�วหน้�โดนคว่ำ�ในว�ระส�มจริงๆ  ก็

ยังมีท�งออกให้ร�ยย่อย คนตัวเล็ก ได้ผลิตและจำ�หน่�ยสุร�เอง

ได้ เพร�ะเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. “วรพจน์ ด้วงพิบูลย์” ผู้เชี่ยวช�ญฝ่�ย

กฎหม�ย กรมสรรพส�มิต กล่�วไว้กล�งที่ประชุมสภ�ว่� “สิ่งที่

สมาชิกได้อภิปรายล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตขอผลิต 

ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯ ได้

ปรับปรุงกฎกระทรวง ซึ่งแน่นอนว่าจะยกเลิกทุนจดทะเบียน และ

ทบทวนกำาลังการผลิตให้เหมาะสมกับการควบคุม โดยจะใช้เวลาใน

การปรับปรุงภายใน 3 เดือน และจะเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้บังคับ

ใช้ โดยเร็ว”

เป็นอันว่า คนตัวเล็กจะได้ลืมตาอ้าปากหลังจากสุราใน

ประเทศนี้ถูกผูกขาดมานาน ใช่หรือไม่??.

หลังจ�กรองประธ�นบริษัท CSOC ห�รือกับ  พล.ร.อ.เถลิง

ศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสน�ธิก�รทห�รเรือ ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�ร

บริห�รโครงก�รจัดห�เรือดำ�น้ำ� เพื่อห�แนวท�งแก้ไขปัญห�

เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� เพื่อติดตั้งในเรือดำ�น้ำ� S26T 

ที่ไทยทำ�สัญญ�ให้ CSOC ต่อเรือให้ 

โฆษกคลื่น-พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน สรุปประเด็นถึงผล

ห�รือว่� บริษัท CSOC แจ้งว่�ได้ใช้คว�มพย�ย�มในก�รเจรจ�กับ

บริษัท MTU สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี ทั้งในระดับ บริษัท-บริษัท, 

รัฐบ�ล-รัฐบ�ล และช่องท�งก�รทูต ในก�รจัดห�เครื่องยนต์ขับ

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�แล้ว แต่ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มข้อ

ตกลงได้ 

ทำ�ให้ CSOC เสนอเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�

รุ่น CHD 620 ให้พิจ�รณ�ทดแทนรุ่น MTU 396 แต่กองทัพเรือ                                                                      

ไทยยืนยันคว�มต้องก�รใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�                                                                    

MTU 396 ต�มข้อตกลง เพร�ะเครื่องยนต์ CHD 620 ที่บริษัท CSOC  

เสนอ ไม่เคยมีก�รใช้ง�นในเรือดำ�น้ำ�ของประเทศใดม�ก่อน 

ทร.จึงแจ้งประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่อง

กำ�เนิดไฟฟ้�ต�มข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงให้บริษัท CSOC รับ

ทร�บ 4 ข้อ คือ 1.ต้องผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รใช้ง�นจริงใน

เรือดำ�น้ำ� 2.มีคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�นจริง 3.มีก�รรับประกัน

ก�รบริก�รหลังก�รข�ย และก�รซ่อมบำ�รุง 4.ตอบสนองด้�นคว�ม

ต้องก�รใช้ง�นท�งยุทธก�รของกองทัพเรือ พร้อมขอให้ CSOC จัด

ทำ�ข้อเสนอแนวท�ง ระยะเวล� และแผนง�นก�รดำ�เนินก�รแก้ไข

ปัญห� ตลอดจนกำ�หนดระยะเวล�ในก�รส่งมอบเรือดำ�น้ำ� ให้

กองทัพเรือพิจ�รณ�ภ�ยใน 60  วัน (ภ�ยใน 9 สิงห�คม 2565)

คำ�แถลงดังกล่�วเหมือนเป็นก�ร ปิดประตูตาย เครื่องยนต์

จีนที่พย�ย�มผลิตให้เหมือนกับเครื่องยนต์ของเยอรมัน เพร�ะที่ผ่�น

ม�กรมอู่ทห�รเรือ ซึ่งมีองค์คว�มรู้ในเรื่องเครื่องยนต์เคยมีคว�มเห็น

ว่�ไม่เทียบเท่�

“ไม่ใช่ต้องมานั่งผ่าเครื่องเหมือนเคสอุปกรณ์อื่น  แต่เราได้

นำาสเปกและรายละเอียดทั้งหมดมาดู จะเห็นว่าไม่เทียบเท่า” แหล่ง

ข่�วระบุ

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
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12 ในประเทศ

ารซื้อสินค้าหรือบริการในปัจจุบัน นอกจาก

ใช้เงินตร�ที่เป็นธนบัตรแล้วหล�ยคนยังมี

ก�รใช้จ่�ยผ่�นท�งบัตรเครดิตร่วมด้วย จน

บ�งครั้งก�รใช้จ่�ยผ่�นบัตรเครดิตดูเหมือนจะใช้

ม�กกว่�เงินตร�เสียอีก อย่�งไรก็ต�ม ประเด็นใน

ครั้งนี้ ไม่ได้ม�เปรียบเทียบว่�ก�รใช้จ่�ยผ่�นท�ง

เงินสดหรือบัตรอย่�งไหนจะดีกว่�กัน แต่จะกล่�ว

ถึงปัญห�ที่ว่� เมื่อบัตรเครดิตสูญห�ยหรือถูกขโมย

ไปใช้ ผู้ถือบัตรมีหน้�ที่หรือคว�มรับผิดต่อธน�ค�ร

เจ้�ของบัตรอย่�งไร

กรณีบัตรเครดิตห�ยหรือถูกขโมยไปใช้                      

มีคำ�วินิจฉัยของศ�ลฎีก�ตัดสินว่�ผู้ถือบัตรไม่ต้อง 

รับผิด

คำ�พิพ�กษ�ฎีก�ที่ 2840/2550 “ข้อตกลงและ

เงื่อนไขก�รใช้บัตรเครดิตของโจทก์ระบุว่� บัตร

เครดิตนี้ธน�ค�รได้ออกให้และสงวนไว้เฉพ�ะผู้ถือ

บัตรเท่�นั้น ห้�มมิให้ผู้ถือบัตรยินยอมอนุญ�ตหรือ

นำ�บัตรเครดิตไปให้บุคคลอื่นใช้ ดังนั้น ในกรณีที่มี

บุคคลอื่นนำ�บัตรเครดิตของโจทก์ที่ออกให้แก่จำ�เลย

ไปใช้ชำ�ระค่�สินค้�และค่�บริก�รแก่สถ�นประกอบ

กิจก�รและร้�นค้�เป็นก�รใช้บัตรเครดิตซึ่งมิได้

เป็นไปโดยถูกต้องต�มประเพณีปฏิบัติและ/หรือ

เงื่อนไขก�รใช้บัตรเครดิตของโจทก์ จำ�เลยซึ่งเป็นผู้

ถือบัตรเครดิตจะต้องรับผิดชำ�ระหนี้อันเกิดจ�กก�ร

ที่มีบุคคลอื่นนำ�บัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้ ต่อเมื่อ

จำ�เลยได้ยินยอม อนุญ�ตหรือนำ�บัตรเครดิตของ

โจทก์ไปให้บุคคลอื่นใช้ต�มข้อตกลงดังกล่�วข้�ง

ต้น ก�รที่บัตรเครดิตของจำ�เลยถูกคนร้�ยลักไปย่อม

แสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่�จำ�เลยมิได้ยินยอมอนุญ�ต 

หรือนำ�บัตรเครดิตของโจทก์ไปให้บุคคลอื่นใช้ต�ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขก�รใช้บัตรเครดิตดังกล่�วแต่

อย่�งใด จำ�เลยจึงไม่ต้องรับผิดชำ�ระหนี้ที่บุคคลอื่น

นำ�บัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้”

ต่อม�ธน�ค�รได้กำ�หนดไว้ในสัญญ�ด้วยว่�ให้

ผู้ถือบัตรต้องรับผิดแม้เป็นกรณีที่บัตรเครดิตสูญห�ย 

ถูกลักขโมย แต่ศ�ลก็ยังคงตัดสินว่�ผู้ถือบัตรไม่ต้อง

รับผิด

คำ�พิพ�กษ�ฎีก�ที่ 1989/2552 “ข้อตกลงก�ร

ใช้บัตรวีซ่� ข้อ 8 ที่กำ�หนดให้จำ�เลยต้องรับผิดต่อ

โจทก์ในกรณีที่บัตรเครดิตสูญห�ย ถูกลักขโมย หรือ

ถูกใช้ โดยบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญ�ตจ�กผู้ถือบัตร 

(จำ�เลย) ที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่�วให้ศูนย์บัตร

เครดิตของธน�ค�ร (โจทก์)  ทร�บแล้วโดยพลันเพื่อ

ให้ระงับก�รใช้บัตรเครดิต ในภ�ระหนี้สินที่เกิดขึ้น

ก่อนมีก�รแจ้งดังกล่�วในจำ�นวนเงินที่เกิดจ�กก�ร

ใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ซึ่งถูกนำ�ไปใช้ โดยมิชอบ  

รวมถึงภ�ระหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจ�กแจ้งให้ธน�ค�ร

ทร�บแล้วไม่เกิน 5 น�ที นอกจ�กจะขัดแย้งกับข้อ

ตกลงก�รใช้บัตรวีซ่� ข้อ 6 วรรคสอง แล้ว ยังถือ

เป็นข้อสัญญ�ที่ทำ�ให้จำ�เลยต้องรับภ�ระในหนี้ที่

เกิดจ�กก�รใช้บัตรเครดิตที่จำ�เลยไม่ได้ก่อขึ้นและ

ไม่ได้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของจำ�เลย ทั้งโจทก์ยังมี

ท�งแก้ไขคว�มเสียห�ยของโจทก์ได้ โดยห�กโจทก์

ตรวจสอบแล้วปร�กฏว่�ล�ยมือชื่อผู้ใช้บัตรเครดิต

ในเซลสลิปไม่ตรงกับล�ยมือชื่อของจำ�เลยผู้ถือบัตร 

โจทก์ส�ม�รถเรียกเงินที่ได้จ่�ยไปคืนจ�กร้�นค้�ได้ 

ฉะนั้น เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งจ�กจำ�เลยว่�บัตรเครดิต

ได้สูญห�ยไปเพื่อขอให้ โจทก์ระงับก�รใช้บัตรเครดิต 

โจทก์จะต้องรีบดำ�เนินก�รให้จำ�เลยโดยเร็ว ก็จะ

ทร�บได้ทันทีว่�ล�ยมือชื่อผู้ใช้บัตรเครดิตในเซล

สลิปไม่ตรงกับล�ยมือชื่อของจำ�เลย แสดงว่�ร้�น

เจม�ร์ทไม่ได้ใช้คว�มระมัดระวังตรวจสอบล�ยมือ

ชื่อในเซลสลิป ย่อมทำ�ให้ โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเงิน

ที่ชำ�ระไปแล้วคืนจ�กร้�นเจม�ร์ทแทนก�รม�เรียก

เก็บจ�กจำ�เลยได้ ซึ่งเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย แต่โจทก์

มิได้ทำ�เช่นนั้น โดยเห็นว่�มีข้อตกลงก�รใช้บัตร

วีซ่� ข้อ 8 ที่ให้จำ�เลยต้องรับผิดต่อโจทก์อยู่แล้ว ถือ

เป็นก�รเอ�เปรียบจำ�เลยเกินสมควรและเป็นก�ร

ผลักภ�ระให้จำ�เลยต้องรับผิดเกินกว่�วิญญูชนทั่วไป

จะค�ดหม�ยได้ต�มปกติ อันเข้�ลักษณะข้อสัญญ�

ที่ไม่เป็นธรรม  ข้อตกลงก�รใช้บัตรวีซ่� ข้อ 8 จึง

ไม่มีผลใช้บังคับ จำ�เลยจึงไม่ต้องรับผิดชำ�ระหนี้ให้

โจทก์”

จ�กแนวคำ�พิพ�กษ�ดังกล่�วข้�งต้น พอสรุป

ได้ว่�กรณีที่มีเหตุก�รณ์บัตรเครดิตสูญห�ย ผู้ถือบัตร

มีหน้�ที่ต้องรีบแจ้งให้ธน�ค�รเจ้�ของบัตรทร�บโดย

เร็วเพื่อระงับก�รใช้บัตร จะได้ไม่เกิดคว�มเสียห�ย

และเป็นก�รแสดงคว�มบริสุทธิ์ใจ ว่�ผู้ถือบัตรมิได้

รู้เห็นหรือยินยอมด้วย อันเป็นผลให้ผู้ถือบัตรไม่ต้อง

รับผิดชำ�ระหนี้ที่เกิดคว�มเสียห�ยขึ้นนั่นเอง.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘บัตรเครดิตสูญหาย’  

หรือจะเป็นเรือดำ�น้ำ�มือสอง?

ทำ�ให้มีก�รวิเคร�ะห์ว่�มี 2 แนวท�งที่น่�จะเป็นท�งออก

ในเรื่องนี้ แนวท�งแรกคือก�รยกเลิกสัญญ� เริ่มนับหนึ่งใหม่ กับ

แนวท�งที่ 2 คือยุติโครงก�รและเข้�สู่ก�รปรับแก้สัญญ�ใหม่ 

โดย CSOC เสนอออปชันเรือดำ�น้ำ�มือ 2 ที่เป็นชั้นหยวน 2 ลำ� มี

ประสิทธิภ�พใกล้เคียง ไม่ห่�งชั้นม�กกับ S26T โดยบริษัทรับผิดชอบ

ในก�รปรับคืนสภ�พพร้อมใช้ง�น 

แต่ทั้งหมดนั้นมีเงื่อนปมท�งกฎหม�ยที่ต้องผ่�นสำ�นักง�น

อัยก�รสูงสุด และต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐบ�ลในขั้นตอน

สุดท้�ย ซึ่งก�รเจรจ�จะนำ�ไปสู่ข้อยุติที่ไม่ต้องเป็นข้อพิพ�ทระหว่�ง

กัน เพร�ะทีโออ�ร์พูดไว้ในกรอบว่� “เมื่อเกิดข้อขัดแย้งต้องมีการ

พูดคุยเจรจาฉันมิตร”

ที่สำ�คัญในช่วงที่ผ่�นม� ไทยเองก็ชะลอก�รอนุมัติก�รจัดห�

เรือดำ�น้ำ�ลำ�ที่ 2 และ 3 จ�กปัญห�ข�ดแคลนงบประม�ณช่วง

โควิด สังคมและรัฐสภ�จึงไม่ผ่�นก�รตั้งงบในส่วนนี้ ซึ่งจีนเองก็

เข้�ใจปัญห�ของไทย และไทยเองก็เข้�ใจปัจจัยเรื่องยุทธศ�สตร์ของ

มห�อำ�น�จในภูมิภ�คที่เยอรมันไม่ข�ยเครื่องยนต์ให้จีน 

จึงเชื่อว่าทางออกที่เลือกจะไม่ทำาให้บริษัทและ ทร.เจ็บตัว

มากเกินไป ทำาให้แนวทางเรือดำาน้ำามือสองเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้น.

ช่วงนี้ง�นสภ�เรียกว่�เป็นช่วงเร่งเครื่องสร้�งผลง�น  เพื่อ

นำ�ไปใช้ห�เสียงต่อไปได้ ว่�เคยพูด เคยสัญญ�อะไรไว้  ก็ทำ�ให้แล้ว 

สัปด�ห์ที่จะถึงนี้มีร่�ง พ.ร.บ.สมรสเท่�เทียม ที่พรรคก้�วไกลเป็นผู้

เสนอ จ่อเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ว�ระหนึ่ง  ชั้นรับหลักก�ร ขณะที่ฝ่�ย

รัฐบ�ลก็จะเสนอร่�ง พ.ร.บ.คู่ชีวิตประกบด้วย

ส่วนสัปด�ห์ที่ผ่�นม� เมื่อวันที่ 9-10 มิ.ย. ที่ประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภ�มีก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ตำ�รวจแห่งช�ติ พ.ศ. ... เป็น

ผลง�นร่วมกันในก�รปฏิรูปตำ�รวจ!! แต่มีข่�วว่�ฝ่�ยผู้มีอำ�น�จ

จะใช้ร่�งกฎหม�ยนี้ เปิดเกมล�กย�ว ยื้อเวล�เพื่อไม่ให้พิจ�รณ�

กฎหม�ยสำ�คัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่�ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่�

ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. และร่�ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง เพร�ะเมื่อใดที่ร่�งกฎหม�ยลูกดังกล่�วผ่�น แต้มต่อ

จะกลับไปอยู่ที่ฝ่�ยค้�นทันที จะมีก�รเดินหน้�กดดันรัฐบ�ลให้มีก�ร

เลือกตั้งใหญ่เร็วขึ้นเท่�นั้น  เนื่องจ�กมีกฎหม�ยเลือกตั้งพร้อมแล้ว

 เท่�นั้นไม่พอ ในส่วนของที่ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร ยังได้

ลงมติรับหลักก�รร่�ง พ.ร.บ.กัญช� กัญชง พ.ศ. ... ที่พรรคภูมิใจไทย

เสนอ ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.

แต่ร่�งกฎหม�ยที่ฮือฮ�ที่สุด ต้องยกให้ร่�ง พ.ร.บ.ภ�ษี

สรรพส�มิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... หรือที่เรียกกันว่� กฎหมายสุรา

ก้าวหน้า ซึ่ง “เท่�พิภพ ลิ้มจิตรกร” ส.ส.กทม. พรรคก้�วไกล กับ

คณะเป็นผู้เสนอ ถือเป็นร่�งของฝ่�ยค้�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จไป

แล้วเปล�ะหนึ่ง ทั้งที่ก่อนหน้�จะลงมติเห็นได้ชัดเจนว่�ผู้เสนอรู้อยู่

แก่ใจว่�ถึงอย่�งไรกฎหม�ยฉบับนี้ก็ไม่ผ่�น เพร�ะรัฐบ�ลมีธงม�แล้ว

ว่�ไม่เอ�

บวนรถไฟพิเศษนำาเที่ยวชายทะเลหัวหิน/สวนสนประดิพัทธ์ 

ขบวนที่ ๙๑๑ ออกจ�กสถ�นีรถไฟหัวลำ�โพง ช�นช�ล�

ที่ ๑๑ เวล� ๐๖.๓๐ น.ของวันอ�ทิตย์ที่ ๘ พ.ค. วิ่งผ่�นด้�น

หลังของหน่วยง�นก�รรถไฟฯ ท�งแยกโคลีเซียม สถ�นีรถไฟหลวง

จิตรลด� รพ.ร�ม�ธิบดี สถ�นีรถไฟส�มเสน ผ่�นใต้ท�งด่วนถนนเทิด

ดำ�ริ สถ�นีบ�งซื่อ  บรรย�ก�ศคึกคักม�กเมื่อเห็นผู้คนสวมเสื้อผ้�

หล�กสีม�จับจ่�ยใช้สอยที่ตล�ดเช้�บ�งซ่อน ผ่�นสะพ�นพระร�ม

หก เห็นถนนร�ชพฤกษ์ ถนนก�ญจน�ภิเษก วิ่งผ่�นใต้ท�งด่วนเห็น

ดงกล้วยน้ำ�ว้� ผ่�นสถ�นีบ�งบำ�หรุ เห็นป้�ยใหญ่ช่�งชุ่ย วัดป่�มณี

ก�ญจน์ ศ�ลจังหวัดตลิ่งชัน สำ�นักง�นผู้พิพ�กษ� สำ�นักง�นอัยก�ร 

มองเห็นฝูงนกผกโผร่อนบินกันเป็นหมู่เป็นภ�พสวยง�มบนฟ�กฟ้�

ย�มเช้� ถึงสถ�นีรถไฟศ�ล�ย� สำ�นักง�นเทศบ�ล ต.ศ�ล�ย� ผู้

โดยส�รเริ่มขยับอิริย�บถเพื่อเตรียมตัวลงสถ�นีนครปฐมในอีกไม่กี่

น�ทีข้�งหน้�

ขบวนรถไฟพิเศษม�ถึงสถ�นีนครปฐมเวล� ๐๗.๔๐ น.เพื่อ

นมัสก�รองค์พระปฐมเจดีย์ หรือเดินซื้อของ ๔๐ น�ที ทั้งนี้ สุรสีห์ 

ทองดี พนักง�นรักษ�รถ เปิดโทรโข่งแนะนำ�นักท่องเที่ยวให้ไหว้องค์

พระปฐมเจดีย์บริเวณด้�นนอก  ห�กใครจะรับประท�นอ�ห�รก็ควร

จะซื้อใส่ถุงขึ้นม�รับประท�นบนรถไฟ มิฉะนั้นจะกลับม�ไม่ทันเวล� 

ต้องแกร่วรอขบวนรถไฟจะกลับเข้�ม�รับอีกทีก็ช่วงเย็นย่ำ�ค่ำ�มืด คือ

ต้องเที่ยวนครปฐมกันทั้งวี่ทั้งวัน เป็นก�รกระตุ้นเตือนให้ผู้ โดยส�ร

กลับม�รอขบวนรถไฟให้ทันเวล�

“เมื่อขบวนรถไฟจอด รอจนกว่�ไฟสีเขียวขึ้นให้กดสวิตช์เอง

เพื่อเปิดประตูรถไฟ รถไฟไม่ใช่ร้�น ๗-๑๑ ที่จะเปิดประตูได้เอง ห�ก

ใครจะเข้�ห้องน้ำ�บนรถไฟ เมื่อเปิดก๊อกน้ำ�ใช้ก็ควรจะหมุนปิดก๊อกน้ำ�

ด้วย สัปด�ห์ที่แล้วน้ำ�หมดถังยังไม่ทันจะถึงเพชรบุรี ผู้ โดยส�รคนอื่น

ไม่มีน้ำ�ใช้  ต้องไปเติมน้ำ�ที่หัวหิน ดังนั้นขอคว�มร่วมมือร่วมด้วยช่วย

กันประหยัดน้ำ�เพื่อเร�จะได้มีน้ำ�ใช้กันอย่�งทั่วถึงด้วย” สุรสีห์กำ�ชับ

ทุกคนให้ปฏิบัติต�ม 

 สุรสีห์ทำ�ง�นกับก�รรถไฟฯ ม�เป็นเวล� ๒๖ ปี เริ่มแรก

เป็นพนักง�นห้�มล้อ ปัจจุบันเป็นพนักง�นรักษ�รถ ทำ�หน้�ที่ทุก

อย่�งบนรถไฟ วันธรรมด�ก็จะตรวจตั๋วโดยส�ร ไปกับรถไฟธรรมด�

กรุงเทพฯ-หัวหิน ส่วนวันเส�ร์-อ�ทิตย์ทำ�หน้�ที่ตรวจตั๋วโดยส�ร ก�ร

แนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวแก่ผู้ โดยส�ร รับออร์เดอร์ซื้ออ�ห�รของฝ�ก

ให้บริก�รผู้ โดยส�รประทับใจ รวมทั้งก�รโปรโมตข�ยน้ำ�ขนมอร่อยๆ 

บนรถไฟ มีทีมง�นคู่กันคือ จักรพงษ์ ทวีสุข  และเจ้�หน้�ที่อีก ๑ คน

สถ�นีนครปฐม ผู้ โดยส�รส่วนใหญ่จะเข้�ห้องน้ำ�ก่อนที่จะ

ไปเดินซื้อข้�วของที่มีอยู่เต็มทั้งสองฟ�กถนน ในระหว่�งรอเข้�

ห้องน้ำ�ก็สังเกตเห็นป้�ยบริเวณกระจกติดสติกเกอร์ “ศิษย์แสงธรรม 

อภินันทน�ก�รจ�กครอบครัวคูสมบัติ ตำ�รวจผู้รับใช้ชุมชน หน่วยตำ�รวจ

รถไฟนครปฐม”  ในขณะที่อ�ค�รสูงอีกฝั่งหนึ่งมองเห็นไกลๆ “ทรัพย์กมล

รับจัด Finance” ระหว่�งรอรถไฟม�รับผู้ โดยส�รก็สังเกตเสื้อผ้�นักท่อง

เที่ยวหล�ยคนพิมพ์ข้อคว�มเข้�กับบรรย�ก�ศท่องเที่ยวกับก�รรถไฟฯ 

Enjoy where are you now? Good Time ahead  Tokyo 

คนไทยเห็นรถไฟครั้งแรกในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่ ๔) คิงมงกุฎ พระบรมร�ชินีน�ถวิกตอเรียแห่ง

ประเทศอังกฤษทรงส่งร�ชทูต มิสเตอร์ฮ�ริปัก นำ�เครื่องร�ชบรรณ�ก�ร

ม�ถว�ยคิงมงกุฎ ณ พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท เมื่อ ๓๐ มี.ค.๒๓๙๘ ใน

เครื่องร�ชบรรณ�ก�รมีรถไฟจำ�ลองที่ใช้จักรแล่นได้อย่�งของจริง ล�ก

จูงโดยรถจักรไอน้ำ�ชื่อวิกตอเรีย ทุกวันนี้รถไฟขบวนแรกเก็บรักษ�ไว้ใน

พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ  พระนคร 

พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงสนพระร�ชหฤทัย

ในกิจก�รรถไฟเป็นพิเศษ ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรก�ร

สร้�งท�งรถไฟในประเทศเพื่อนบ้�น ชว� พม่� มล�ยู ได้ประทับรถไฟ

เป็นครั้งแรกในประเทศอินเดีย ปี ๒๔๒๙ ทรงเริ่มกิจก�รรถไฟสำ�หรับ

คนไทยด้วยก�รให้บริษัทเอกชนเดนม�ร์ก สร้�งท�งรถไฟหลวงส�ยแรก

จ�กกรุงเทพฯ ถึงป�กน้ำ� สมุทรปร�ก�ร ระยะท�ง ๒๑ กม. พิธีเปิด ๑๑ 

เม.ย.๒๔๓๖ ปี ๒๔๓๐ เริ่มสร้�งเส้นท�งรถไฟจ�กกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ปี 

๒๔๓๓ โปรดเกล้�ฯ ให้ตั้งกรมรถไฟ (สังกัดกระทรวงโยธ�ธิก�ร) โปรด

ให้ เค เบ็ทเก ช�วเยอรมันเป็นเจ้�กรมรถไฟคนแรก   ปี ๒๔๓๔ เปิดให้

สร้�งท�งรถไฟจ�กกรุงเทพฯ ถึงแยกสระบุรี โคร�ช จ�กอุตรดิตถ์ถึงท่�

เดื่อริมฝั่งแม่น้ำ�โขง จ�กเชียงใหม่ถึงเชียงร�ย เชียงแสน ฯลฯ พระบ�ท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรม

ร�ชินีน�ถเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดเส้นท�งรถไฟหลวงส�ยแรก 

สถ�นีกรุงเทพฯ ถึงสถ�นีกรุงเก่�เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๔๓๙ และเสด็จฯ 

โดยรถไฟพระที่นั่งเป็นปฐมฤกษ์ ก�รรถไฟถือว่�วันที่ ๒๖ มี.ค.ของทุก

ปีเป็นวันสถ�ปน�กิจก�รรถไฟ ปี ๒๔๖๐ โปรดเกล้�ฯ ให้รวมกรมรถไฟ

ส�ยเหนือกับกรมรถไฟส�ยใต้เป็นกรมรถไฟหลวง  และโปรดเกล้�ฯ 

ให้พระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระกำ�แพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงเป็นผู้

บัญช�ก�รกรมรถไฟหลวงเป็นพระองค์แรก ต่อม�ทรงได้รับก�รยกย่อง

เป็นพระบิด�แห่งก�รรถไฟไทย ปัจจุบันก�รรถไฟแห่งประเทศไทยมีนิรุฒ  

มณีพันธ์ เป็นผู้ว่�ก�รก�รรถไฟแห่งประเทศไทย 

ในช่วงที่รถไฟวิ่งสวนท�งกันจะสังเกตเห็นโลโก้บุรฉัตร พร้อม

หม�ยเลขขบวนรถ ๔๒๒๕ ตร�บุรฉัตร เป็นตร�วงกลมทำ�จ�กเหล็กหล่อ

สีแดงน้ำ�หม�ก สร้�งขึ้นเพื่อเป็นก�รน้อมรำ�ลึกถึงพระเจ้�บรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้�บุรฉัตรไชย�กร กรมพระกำ�แพงเพชรอัครโยธิน ในก�รที่

พระองค์ทรงนำ�รถจักรดีเซลคันแรกม�ใช้ง�นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑ โดยตร�

บุรฉัตรจะติดข้�งรถจักรดีเซลไฟฟ้�ทุกคัน

พระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระกำ�แพงเพชรอัครโยธิน  

พระน�มเดิม พระเจ้�ลูกย�เธอ พระองค์เจ้�บุรฉัตรไชย�กร  เป็น

พระร�ชโอรสในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว กับ

เจ้�จอมม�รด�ว�ด พระองค์ทรงเป็นหล�นทวด พระบ�ทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย ทรงดำ�รงตำ�แหน่งองคมนตรี แม่ทัพภ�ค

ที่ ๑ พระองค์แรก จเรทห�รช่�ง ผู้บัญช�ก�รกรมรถไฟหลวง และ

เสน�บดีกระทรวงพ�ณิชย์และกระทรวงคมน�คม เสด็จพระร�ช

สมภพเมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๒๔๒๕ สิ้นพระชนม์ ๑๔ ก.ย.๒๔๗๙ ที่

ประเทศสิงคโปร์ จึงถือวันที่ ๑๔ ก.ย.ของทุกปีเป็นวันบุรฉัตร 

ในง�นฉลองกรมรถไฟหลวงครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ 

ข้�ร�ชก�รกรมรถไฟหลวง (ต่อม�เปลี่ยนสถ�นะเป็นรัฐวิส�หกิจ ก�ร

รถไฟแห่งประเทศไทย) กลุ่มหนึ่งได้สร้�งตร�วงกลมจ�รึกพระน�ม 

“บุรฉัตร” ทำ�ด้วยบรอนซ์ลงสีน้ำ�หม�กสำ�หรับติดไว้ด้�นข้�งของรถจักร

ดีเซลไฟฟ้�ทุกคัน รถจักรดีเซลที่ได้ติดตร�บุรฉัตรคันแรกคือรถจักร

ดีเซลไฟฟ้�ซูลเลอร์ รุ่น ๗๓๕ แรงม้� หม�ยเลข ๖๕๑  ต่อม�มิจฉ�ชีพ

ได้ขโมยตร�บุรฉัตรไปข�ย ทำ�ให้กรมรถไฟต้องเปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็ก

หล่อแทน รถจักรดีเซลไฟฟ้�บ�งคันได้เปลี่ยนม�ใช้ตร�บุรฉัตรที่ลงด้วย

สีทองแล้ว ภ�ยหลังมีรถจักรบ�งคันลงตร�บุรฉัตรด้วยสีทองแดงด้วย

เมื่อม�ถึงสถ�นีสวนสนประดิพัทธ์สถ�นที่พักฟื้นและต�ก

อ�ก�ศของกองทัพบก เป็นช่วงฝนตกหนักหน�เม็ดจนมองไม่เห็น

เส้นท�ง เมื่อรถไฟส่งผู้ โดยส�รแล้ว เจ้�หน้�ที่รถไฟทั้งหมดก็ขึ้นไป

บนรถไฟเพื่อไปพักรถที่สถ�นีหัวหิน และทำ�หน้�ที่ติดต่อสั่งอ�ห�ร 

ของฝ�กเพื่อรับม�ให้ผู้ โดยส�รที่สั่งไว้ กลับม�รับนักท่องเที่ยวเมื่อ

เวล�ผ่�นไปแล้ว ๕ ชั่วโมง หล�ยน�ทีต่อม�เมื่อฝนซ�เม็ดลงแล้ว ผู้

โดยส�รก�งร่มขนสัมภ�ระข้�วของเครื่องใช้เดินเป็นกลุ่มเพื่อไปยัง

ช�ยห�ด Seapine Wing สถ�นพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสน

ประดิพัทธ์ บ�งคนพักรับประท�นอ�ห�รที่ร้�นอ�ห�รทิวสน มองเห็น

วิวช�ยห�ดแนวสนอยู่ใกล้ๆ ทุกเมนูที่สั่งจ�กร้�นทิวสนเอร็ดอร่อย

ม�กๆ ยิ่งคนที่ไม่คิดจะลงเล่นน้ำ�แต่เอนจอย eating  และชมวิว บอก

ได้เลยว่�นั่งรถไฟปู๊น ปู๊น แล้วม�นั่งที่ร้�นอ�ห�รชมวิวลงตัวที่สุด 

เมื่อเดินอ้อมไปอีกด้�นหนึ่งจะเห็นนิทรรศก�รข้อมูลว�ฬบรูด้� 

ของศูนย์วิจัยทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งอ่�วไทยตอนกล�ง นำ�

ซ�กว�ฬบรูด้�ที่ค้นพบที่สวนสนเมื่อ ๑๙ เม.ย.๒๕๒๐ ม�จัดแสดง 

และยังมีบอร์ดภ�พพันธุ์ปล�ทะเลชนิดต่�งๆ ร้�นค้�สวัสดิก�รเพื่อ

ซื้อข้�วของใช้นำ�ม�เล่นที่ช�ยห�ด รวมถึงก�รเก็บหอยขี้ก� หอยล�ย 

หอยตลับ หอบจุ๊บแจง หอยขี้นกทร�ย หอยทับทิม หอยต�ไก่  หอย

นมส�ว ปูลม ปูปั้นทร�ย ปูกระดุม ถ้�สังเกตให้ดีจะเห็นนกน้ำ� นก

ทะเลข�แดง นกป�กช้อนหน้�ดำ�. 

ขบวนรถไฟพิเศษเส�ร์-อ�ทิตย์

กทม.-สวนสนประดิพัทธ์

ก

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

ข

ง้�งมติ ครม.
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13สิ่งแวดล้อม

4

การมีส่วนร่วมของครัวเรือนใน

การช่วยลดมลภาวะทางอากาศ 

ก็จะส่งผลให้ประชาชนชาว

เชียงใหม่สามารถใช้ชีวิตในพื้นที่

ที่มีอากาศสะอาด มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้นักท่องเที่ยว

กลับคืนมายังจังหวัดเชียงใหม่

อีกครั้ง

โจเซฟ ฮง กรรมการผู้

จัดการ บ๊อช ประเทศไทย และ

ประเทศลาวกล่าวว่า เชียงใหม่

เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เหมาะกับ

การท่องเที่ยวอย่างมาก แต่

จากสถานการณ์มลภาวะทาง

อากาศในจังหวัดและภาคเหนือ 

ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้คนและการ

ท่องเที่ยว ในฐานะที่บ๊อชมีนวัต

กรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่

สอดคล้องไปกับทิศทางการขยาย

ตัวของสังคมเมือง ซึ่งเทคโนโลยี

นี้จะมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพ

อากาศ ยกระดับคุณภาพชีวิต  

บ๊อชจึงสนับสนุนผ่านโครงการ 

Blue Sky ติดตั้งเครื่องตรวจวัด

เทคโนโลยีคุณภาพสูง ที่เรียก

ว่า Air quality monitoring box 

ตรวจวัดสภาพอากาศเชียงใหม่ 

ณ ชุมชนหมื่นสาร ซึ่งเครื่องนี้มี

ประสิทธิภาพสูง ไม่ได้วัดเพียง

ค่าฝุ่น PM 2.5 เท่านั้น แต่ยัง

สามารถจำาแนกประเภทของ

ฝุ่นและสภาพอากาศได้ โดย

สามารถวัดได้ว่าเป็นฝุ่น PM 

2.5, PM 10 หรือโอโซน  ส่วน

ชนิดของก๊าซสามารถแยกแยะได้

ว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ หรือไนโตรเจนไดออกไซด์ 

หรือ NOx ที่เป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย

 “เราหวังว่าข้อมูลจาก Air quality monitoring box ที่มี

ความแม่นยำาสูง จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นและจุดประกาย

การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของเชียงใหม่ หรือพื้นที่อื่นๆ ของ

ไทย และมีส่วนนำาไปสู่การกำาหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจในการ

แก้ปัญหาได้ในอนาคต” โจเซฟ ฮง กล่าว.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ลังจากที่ โครงการ “บลู สกาย” โครงการความร่วมมือ

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัด

เชียงใหม่ และเป็นที่มาของโครงการ “บ้านสู้ฝุ่น” ซึ่ง

ริเริ่มโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ บริษัท บ๊อช ประเทศไทย และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนตัวแทนครัวเรือนอาสาสมัครใน

ชุมชนหมื่นสาร จ.เชียงใหม่ ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ โดยการ

ปลูกพรรณไม้เพื่อลดปริมาณฝุ่น ล่าสุดโครงการได้มีผลสรุปเบื้อง

ต้น ว่าการปลูกพรรณไม้สู้ฝุ่นจะลดปริมาณฝุ่นละอองมากน้อย

อย่างไรนั้น ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาพอากาศ กิจกรรมใน

ชีวิตประจำาวันของครัวเรือนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน

พรรณไม้ที่นำามาปลูกว่ามากน้อยแค่ไหน ตลอดจนตำาแหน่งการจัด

วางพรรณไม้ ซึ่งมีผลต่อปริมาณฝุ่นในอากาศ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 บ๊อชได้ริเริ่มโครงการ “บลู 

สกาย” ดำาเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (air quality monitoring box) ในบริเวณชุมชน

หมื่นสาร และร่วมมือกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “บ้านสู้ฝุ่น” สนับสนุนการ

ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ Dust Boy ในครัวเรือน

อาสาสมัคร โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงจากบ๊อช  

เก็บข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ทั้งข้อมูลปริมาณฝุ่น PM 

2.5 ในบริเวณพื้นที่รอบชุมชนหมื่นสาร มาเปรียบเทียบกับข้อมูล

คุณภาพอากาศ กับเครื่อง DustBoy เครื่องวัดคุณภาพอากาศของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ติดตั้งในบ้านอาสาสมัครชุมชนหมื่นสาร

ที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านสู้ฝุ่น” ซึ่งแต่ละบ้านที่เข้าร่วมจะได้รับ

การสนับสนุนการแจกพรรณไม้สู้ฝุ่น ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก  หรือ PM 2.5 ซึ่งจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.เยาว

นิตย์ ธาราฉาย อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ พบว่าพรรณไม้บางชนิดสามารถลดปริมาณฝุ่นได้

“เทคโนโลยีจากบ๊อชมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จากการ

ประมวลผลด้วยเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง ข้อมูลเชิงลึก  เช่นส่วน

ประกอบก๊าซประเภทต่างๆ ในอากาศเป็นข้อมูลสำาคัญที่ต่อยอด

ไปสู่ความเข้าใจในสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เพื่อ

ปรับปรุงมาตรการป้องกันและบรรเทามลภาวะทางอากาศ เช่น

การจัดการฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาทางการเกษตรหรือมลภาวะ

จากการจราจรบนท้องถนน เป็นต้น” รศ.ดร.สมพร จันทระ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

รศ.ดร.สมพรกล่าวอีกว่า เชียงใหม่เผชิญปัญหาฝุ่นมาเป็น

เวลานับ 10 ปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.ของทุกปี ระดับ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และระดับมลภาวะทางอากาศสูง

มาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาว

เชียงใหม่อย่างรุนแรง ก่อนที่จะมีเครื่องมืดวัดปริมาณฝุ่น ชาว

เชียงใหม่จะใช้สภาพหมอกควันที่ดอยสุเทพเป็นตัวชี้วัด ถ้ามอง

ไปเห็นหมอกควันมาก เป็นที่รู้กันว่าวันนั้นจะมีฝุ่นควันมาก ไม่

ควรไปไหน แต่พอปี 2554 มีการติดตั้งสถานีวัดปริมาณฝุ่น PM 

2.5 ก็ใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งในปี 2558 ปริมาณฝุ่นสูงมาก ระดับ 250 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งที่มาตรฐานความปลอดภัยกำาหนดไว้

ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ เชียงใหม่ยังมีฝุ่น

จากการเผาพื้นที่เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา 

ลอยมาสมทบอีกด้วย ทำาให้สภาพอากาศย่ำาแย่หนักเข้าไปอีก จนมี

ผลกระทบกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเชียงใหม่อย่างมาก  

ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สมพรได้ทำาการศึกษา

หัวข้อ “การประเมินแหล่งกำาเนิดและกลไกการเกิดฝุ่น PM 2.5 

ทุติยภูมิ ในภาคเหนือของประเทศไทย” โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นใน

เชียงใหม่ จากสถานีวัดค่าฝุ่นแยกรินคำา ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ ผล

การศึกษาพบว่า ในช่วงหมอกควันพบว่าต้นทางของฝุ่นมาจากการ

จราจร 9% ถนน 15% การเผาชีวมวลในที่โล่ง 48% และที่เหลือ

เป็นฝุ่นจากทุติยภูมิ ส่วนช่วงหน้าฝน เป็นสัดส่วนฝุ่นจราจร 69% 

ถนน 24% เผาชีวมวลในที่โล่ง 6% และฝุ่นทุติยภูมิ 1%

 ด้าน รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห

การคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ผลสรุป

โครงการ “บลู สกาย” เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณ

ฝุ่นละอองของบ๊อชนั้นมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนแนว

ความคิดของโครงการ “บ้านสู้ฝุ่น” เพราะการเข้าถึงข้อมูลเชิง

ลึกของดัชนีคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว เป็นก้าวแรกที่สำาคัญของการจัดการปัญหาฝุ่นละอองได้

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

“มีงานวิจัยของ มช.ใช้ โมเดลข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ เปรียบเทียบแต่ละช่วง ซึ่งพบว่าหาก

ช่วงไหนเชียงใหม่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง ก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะ

เกิดพายุลูกเห็บ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาฝุ่นหมอกควันที่มีอนุภาค

เล็กมาก เป็นตัวกระตุ้นการเกิดลูกเห็บหลายพื้นที่ และมีผลต่อ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลใน

ระยะยาวต่อไป” รศ.ดร.เศรษฐ์กล่าว

ผลของการปลูกพรรณไม้ในโครงการบ้านสู้ฝุ่น รศ.ดร.เศรษฐ์

กล่าวว่า มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน พ.ย.2564-พ.ค.2565 บ้าน

ในโครงการ 5 หลัง พบว่าบางหลังลดปริมาณฝุ่นได้ต่ำากว่าที่คาด

การณ์ เพราะปีที่แล้วปริมาณฝนมาก ฝุ่นจึงลดลง แต่บ้านบางหลัง

ห

ฝุ่นยังลดได้ไม่มาก โดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน อาจเป็นเพราะการ

ไหลของอากาศยังไม่ดี ส่วนค่าฝุ่นที่วัดได้อยู่ที่ 20 หรือมากกว่า 

30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าปริ่มๆ ค่ามาตรฐานความ

ปลอดภัยที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  ข้อมูล

เหล่านี้จะทำาให้ชาวบ้านนำาไปปรับตัวสภาพปัญหาของเขาได้เอง ลด

กำาเนิดการเกิดฝุ่น ชุมชนห่างไกล ที่มีการเผา ทั้งการทำาอาหาร โดย

อาจเพิ่มพรรณไม้เพื่อช่วยดักฝุ่นมากขึ้น  

“ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปผลได้อย่างมีนัยสำาคัญว่า

พรรณไม้ที่ปลูกเพิ่มในครัวเรือนของอาสาสมัครในโครงการช่วยลด

ฝุ่นควันในอากาศได้มากน้อยเพียงใด แต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในครัว

เรือน รวมไปถึงในพื้นที่สาธารณะย่อมมีส่วนช่วยลดความเข้มข้น

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ แต่ถือว่าโครงการบลู สกาย            

เป็นความคิดริเริ่มที่สำาคัญในการสะท้อนความพยายามองหลาย

ภาคส่วนที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างพื้นที่สีเขียว”

ส่วนการสนับสนุนโครงการของบ๊อช รศ.ดร.เศรษฐ์กล่าว

ว่า มีส่วนช่วยอย่างมาก เพราะเครื่องมือบ๊อชมีความแม่นยำา 

ระดับ 70-85% เป็นดัชนีชี้วัดถึงสภาพอากาศแต่ละวัน บางวัน

อาจมลภาวะมาก ในเมืองอากาศปิด เพราะการจราจรคับคั่ง 

ข้อมูลเครื่องของบ๊อชก็สามารถบอกได้ รวมทั้งยังบอกถึงปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันนั้นว่ามากน้อยแค่ไหน หรือบาง

วันสภาพอากาศปลอดโปร่ง มีโอโซนมาก เครื่องของบ๊อชก็จะ

บอกได้ ดังนั้น เครื่องวัดของบ๊อชจึงให้มิติของข้อมูลที่มากกว่า

เครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษ ที่จะแสดงผลแค่ PM 2.5 หรือ                

PM 10 เท่านั้น

สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานคณะกรรมการอำานวย

การสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลภาวะในจังหวัด

เชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนาน ช่วงหน้าแล้งมีการเผาในที่โล่งเยอะ

ขึ้น แต่จากข้อมูลอาจารย์สมพรก็บ่งบอกว่า หน้าฝนเชียงใหม่ก็มี

ปัญหามลภาวะอากาศจากการจราจรสูง ดังนั้น สรุปได้ว่าเชียงใหม่

มีปัญหาฝุ่นตลอดทั้งปี ส่วนปัจจัยว่าจะปัญหาหนักมากน้อยแค่ไหน 

ยังมีตัวแปรจากการพัดพาของลม การยกตัวของอากาศ ตลอดจน

พฤติกรรมของผู้คน เมื่อเราเข้าใจที่มาของฝุ่น ซึ่งบางส่วนมาจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิต อันเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ คือลดการ

ปล่อยมลพิษมากที่สุด รณรงค์การใช้รถน้อยลง ขณะเดียวกันช่วง

วิกฤตฝุ่นเยอะ ก็ใช้ต้นไม้มาช่วย ซึ่งมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ว่า ไม้หลายชนิดสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ จึงเป็นที่มาโครงการ

สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อให้คนเชียงใหม่จัดการปัญหาฝุ่นด้วย

ตนเอง โดยสภาลมหายใจฯ เข้าไปกระตุ้นประชาชน และหาเครื่อง

มือวัดฝุ่นแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม เพื่อให้ประชาชน

ได้ตระหนักหันมาให้ความสำาคัญกับคุณภาพอากาศรอบตัวมากขึ้น 

และเห็นว่าเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาระดับวิกฤตจริงๆ ต่อมาจึงเป็นการ

หาพรรณไม้ให้เขาปลูก เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น  

 “การดำาเนินการเรื่องปลูกพรรณไม้ต่างๆ เรายังไม่สามารถ

ฟันธงได้ว่าลดค่าฝุ่นได้ชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความโครงการล้ม

เหลว แต่เป็นการกระตุ้นให้คนได้ตระหนักปัญหาฝุ่น แต่เราจะเดิน

หน้าต่อไปคือเพิ่มชนิดพรรณไม้ที่นำามาปลูก และขยายโครงการ

บ้านสู้ฝุ่นไปยังพื้นที่เทศบาลอื่นๆ ต่อไป”

สนิท บุญแลน ตัวแทนชุมชนหมื่นสาร อำาเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการว่า ในฐานะคนในพื้นที่โครงการ 

มลภาวะทางอากาศในเชียงใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน

ชีวิตของประชาชนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ โดยเฉพาะในแถบชุมชนหมื่นสาร มีสถานที่ท่องเที่ยว

มากมาย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาฝุ่นกระทบการท่อง

เที่ยวมาก ทำาให้นักท่องเที่ยวหายไป จนกระทบกับรายได้ของคนใน

ชุมชน ส่วนสาเหตุหลักของปัญหานี้ ก็มาจากฝุ่นควันจากการเดิน

ทาง การก่อสร้าง การเผาพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลที่สะสม

มายาวนาน หากมีการร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง

‘เชียงใหม่’สู้ยกสอง‘ปัญหาฝุ่น’

สภาพอากาศเชียงใหม่ปกคลุมด้วยมลพิษทางอากาศเกือบตลอดทั้งปี

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพมลพิษทางอากาศเชียงใหม่ว่ามาจากสาเหตุอะไรบ้าง ของ 

รศ.ดร.สมพร จันทระ

เปรียบเทียบต้นตอมลพิษทางอากาศของเชียงใหม่ ระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน

การติดตั้งเครื่อง Air quality monitoring box  

วัดคุณภาพอากาศของบ๊อช

มร.โจเซฟ ฮง ผู้บริหารบ๊อช ประเทศไทย ระหว่างการเสวนา

การเสวนาสรุปผลโครงการ Blue sky ระยะแรก

เว็บไซต์ที่รายงานผลเรียลไทม์คุณภาพอากาศในชุมชนหมื่นสาร จากโครงการ Blue sky
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หม้าย 5 แผ่นดิน

อยู่ในพื้นที่ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม มากที่สุดถึง 

4 คน ประกอบด้วย นางจินดา สังข์รอด อายุ 

100 ปี, นางปริง สุดรักษ์ อายุ 102 ปี, นางจับ 

หนูเล็ก อายุ 104 ปี และนางฉิ้ม พงษ์หวาน 

อายุ 105 ปี ต.เขาพนม 1 คน คือนางยก                                                         

สุุทธิเกิด อายุ 104 ปี และ ต.สินปุน 1 คน นาง

แป้น ชนะกุล อายุ 113 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่

อายุมากที่สุดใน อ.เขาพนม โดยทางสภาการ

ศึกษา จ.กระบี่ ได้มอบผ้าถุง 1 ผืน ข้าวสาร 5 

กก. และเงินสดจำานวน 5,000 บาท เพื่อเป็น

ขวัญและกำาลังใจ

นายชวนยังได้กล่าวด้วยว่า สภาการ

ศกึษาจงัหวดักระบี่ไดท้ำางานพฒันาคนทกุชว่ง

วยัตลอดมา ตระหนกัในพระบรมราโชวาท ซึง่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้

พระราชทานแก่คนกระบ่ีเมื่อเสด็จฯ เยือนกระบ่ี

เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 ว่า “เมืองกระบี่

นี้สร้างขึ้นมาโดยประชาชน หวังว่าทุกคนจะ

ช่วยกันต่อไป” จึงเห็นว่าการที่เมืองกระบี่อายุ

ยัง่ยนืมาได ้150 ป ีมคีวามเจรญิกา้วหนา้ เปน็

เมอืงทีท่ำารายไดม้าสูป่ระเทศชาตมิากมายจาก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และผู้อาวุโสเหล่านี้มีส่วนร่วมในการ

ก่อสร้างเมืองด้วยไม่มากก็น้อย จึงควรได้รับ

การยกยกย่อง ดูแลให้ได้ดำารงชีวิตต่อไปด้วย

คุณภาพชีวติที่ดี เป็นการแสดงคุณธรรมความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้เป็นแบบอย่าง

ที่ดีต่อสังคมเมืองกระบี่ โดยได้รับความร่วม

มือจากทุกภาคส่วน  ทั้งจังหวัดกระบี่ พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่ 

อำาเภอเขาพนม อบต.หน้าเขา และอีกหลาย

หน่วยงาน

ด้านยายทวดจินดา สังข์รอด ได้บอก

เคล็ดลับทำาให้อายุยืนว่า ต้องทำาจิตใจให้เบิก

บานอยู่ตลอดเวลา คิดดีทำาดี และทานแต่

อาหารที่มีประโยชน์ สำาหรับตนชอบทานผัก

และน้ำาพริกเป็นพิเศษ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับผู้สูงวัย 

อายุเกิน 100 ทั้ง 6 คน เป็นหญิงม่ายสามีเสีย

ชีวิตไปก่อน และทุกคนมีสุขภาพค่อนข้างแข็ง

แรง เดินได้ หูได้ยิน ตามองเห็น บางคนยัง

สามารถปลูกผักกินข้างบ้านได้ โดยพบว่ามี 1 

รายที่อยู่มาถึง 6 แผ่นดิน คือนางแป้น ชนะ

กุล มีอายุ 113 ปี.

ย้อนเกล็ด

พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 

จ.สกลนคร วันที่ 15 มิถุนายนนี้ว่า การลงพื้น

ที่ของนายกฯ ไม่ได้เป็นสัญญาณทางการเมือง

อะไร เพราะตามปกติหากนายกฯ มีเวลา

ก็จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ต่างๆ ของรัฐบาลที่เคยสั่งการไปแล้ว ในครั้ง

นี้ที่ จ.สกลนคร เป็นการติดตามโครงการ

พระราชดำาริที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ฉะนั้น

การลงพื้นที่ของนายกฯ จึงไม่เกี่ยวข้องกับ

การเมืองเลย แต่เป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์

ของโครงการของรัฐบาล ซึ่งสำาเร็จไปแล้ว

หลายโครงการ

เมื่อถามถึงกรณีการลงพื้นที่ร่วมกับ

พล.อ.อนพุงษแ์ละ พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีอย่างพร้อมหน้า ถือเป็น

การเช็กกระแสความนิยมของตัวเองก่อนการ

เลือกตั้งใหญ่หรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า คงไม่

ได้เกี่ยวข้องกัน แต่อยู่ที่เวลาของทั้ง 3 คนว่าง

พร้อมกันหรือไม่ หากว่างพร้อมกันก็ไปด้วย

กัน เพราะมีหลายโครงการที่ต้องบูรณาการ

รว่มกนัหลายกระทรวง ทัง้กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

ยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ นายกฯ ยังชอบ

ลงพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ เพราะตอ้งการพบปะกบัพีน่อ้ง

ประชาชน เพื่อดูทุกข์สุขของประชาชน ทั้ง

ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้

สะท้อนปัญหาให้นายกฯ โดยตรง

“คิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนให้การ

ต้อนรับนายกฯ เป็นอย่างดี เพราะนายกฯ ย้ำา

เสมอว่าจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุก

จังหวัดทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกว่าจังหวัดใดจะ

เลือกพรรคการเมืองใด หรือจะช่วยประชาชน

ที่เคยเลือกพรรคเท่านั้นเหมือนที่อดีตนายกฯ 

คนหน่ึงพูด นายกฯ ไม่ทำาแบบน้ันเด็ดขาด นายกฯ                                                                  

มองประชาชนทุกคนคือคนไทยด้วยกัน จึงจะ

ไปทุกพื้นที่ ผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาประ 

ชาชนได้เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ

นายกฯ ในการแก้ไขวกิฤตเศรษฐกจิและวกิฤต

โควิด-19 ซึ่งทำาให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว”

เมื่อถามวา่ การลงพืน้ทีแ่ละการทำางาน

ในช่วงนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ หมายความ

ว่ามีความชัดเจนที่จะชิงตำาแหน่งเพื่อเป็น

นายกฯ ต่อไปใช่หรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า 

ตอบแทน พล.อ.ประยทุธ์ไม่ได ้แตส่ว่นตวัมอง

ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีคุณสมบัติที่สามารถเป็น

ผู้นำาได้ต่อไป เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

ที่ประจักษ์ และมีประสบการณ์ความสามารถ

ในการบริหารงาน หากมองด้วยใจที่เป็นธรรม 

ตนคดิวา่ พล.อ.ประยทุธย์งัทำางานไดด้ ีเราตอ้ง

ยอมรับว่าปัจจุบันเป็นภาวะที่ ไม่ปกติ เพราะ

มีผลกระทบจากโควิด-19 สงครามรัสเซีย-

ยูเครน และวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ประดังเข้ามา

เยอะมาก สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ดำาเนินการอยู่

ในช่วงที่ผ่านมา ตนคิดว่าทำาได้ดี

เวที โชว์ผลงานรัฐบาล

ถามว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ทำางานของ พล.อ.ประยุทธ์จนต้องสะดุดลงใช่

หรอืไม ่โฆษกรฐับาลตอบวา่ ไมม่ปีญัหา เพราะ

การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา เห็นแล้วว่ารัฐบาลมี

เสถียรภาพและมีความมั่นคง ดังนั้นนายกฯ 

จึงมีความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ครั้งนี้อยู่แล้ว และคิดว่าจะกลายเป็นเวที                                                                       

หนึ่งที่ทำาให้นายกฯ และรัฐมนตรีแต่ละคน

ได้ชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายได้ รวมทั้ง

ยังสามารถใช้เป็นเวทีนำาเสนอผลงานของ

รัฐบาลได้ด้วย

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

เพื่อไทย ถามนายกรัฐมนตรีฟื้นหวยบนดินนั้น

เป็นเพราะรัฐบาลต้องการหารายได้เพื่อใช้หนี้

สาธารณะหรือไม่ และเชื่อถ้าหวยบนดินยุค

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียังอยู่ 

รายได้จะเข้ารัฐเป็นแสนล้าน เด็กไทยได้ไป

เรียนเมืองนอกอีกหลายร้อยคนว่า ขอชี้แจง

ว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้หามาตรการต่างๆ ออก

มาแก้ ไขปัญหาราคาสลากแพง เพื่อช่วยให้

ประชาชนซื้อสลากได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่ง

ได้เดินมาถูกทางแล้ว  

ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ออกมาชี้แจงแล้วภายในปีนี้จะมีการออก

ผลิตภัณฑ์สลากตัวเลข 3 หลัก จะคล้ายกัน

กับหวยใต้ดิน 2 ตัว 3 ตัว อยู่ระหว่างการ

ดำาเนนิการ กอ่นจะเปดิรบัฟงัความคดิเหน็จาก

ประชาชน ซึง่หากไดร้บัความเหน็ชอบ กจ็ะนำา

เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งเชื่อ

ว่าจะมีการพิจารณาอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ผิด

กฎหมาย เช่นเดียวกันกับการออกหวยบนดิน

ในสมัยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ  

“สมยัทีน่ายทกัษณิออกหวยบนดนิ แลว้

เอามาอ้างว่าจะนำารายได้ไปใช้เพื่อประโยชน์

ของประชาชน ของเยาวชน แต่สุดท้ายถูก

ดำาเนินคดี เพราะได้เร่งรัดให้มีการออกสลาก

พิเศษหวยบนดิน แม้จะมีการทักท้วงว่าการ

ออกสลากดงักลา่วขดัตอ่กฎหมาย แต่ในฐานะ

นายกรัฐมนตรีกลับไม่ได้มีการยับยั้ง จนทำาให้

เกิดความเสียหาย นอกจากนี้การบริหารงาน

ขาดทุน ทำาให้เห็นว่าโครงการนี้ ไม่ได้มีการ

บริหารความเสี่ยงในการจ่ายเงินให้ผู้ที่ถูก

รางวัล ขณะเดียวกันเงินรายได้กว่า 80% ที่

สมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินรางวัล และส่วน

หนึ่งต้องนำากลับคืนสู่สังคมนั้น มีการใช้เงิน

ผิดวัตถุประสงค์ของสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล”

นายชนะศักดิ์กล่าวว่า เห็นแล้วว่า

รัฐบาลยุคเพื่อไทยไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทำาเพื่อ

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดย

แทจ้รงิ ซึง่ น.ส.อรณุอียา่มองทกุอยา่งเปน็การ

เมืองเหมือนที่พรรคเพื่อไทยทำา อย่าใช้นิสัย

ฝ่ายค้านที่ดีแต่จะค้านทุกเรื่อง ไม่หันไปศึกษา

ย้อนอดีตที่พรรคตนเองทำาเสียหายไว้อย่างไร 

ตรงกันข้ามรัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจในการ

แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่เหมือนรัฐบาล

นายทกัษณิ น.ส.ยิง่ลกัษณ ์ทีท่ำาอะไรกม็องเหน็

แตค่นในครอบครวัและพวกพอ้งญาตพิีน่อ้งได้

รับอานิสงส์กันทั่วหน้า

ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

ขณะที่นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางและจุดยืน

ของพรรค ศท. หลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค

คนใหม่ ว่าทิศทางและจุดยืนของพรรคเรามี

ความชัดเจนมาตลอดว่าพรรคเรายืนในหลัก 

ไม่ว่าจะเรื่องของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่

หากเป็นประโยชน์ของประชาชน เราก็โอเค

และสนับสนุน แต่หากไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ

บริหารประเทศ เราก็ไม่เห็นด้วย แม้วันนี้เรา

จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ ไม่มีรัฐมนตรีอยู่ใน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) และยังมี ส.ส.ของพรรค

เป็นวิปร่วมรัฐบาลอยู่ แต่หากเรื่องนั้นขัดต่อ

แนวทางของพรรค เราจะไม่ตามทุกเรื่อง

เมื่อถามว่า จากกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส 

ระบวุา่มเีพยีง พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ ไม่น่าเป็นห่วง แต่ก็

ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะลงมติในการอภิปรายไม่

ไวว้างใจอยา่งไร ตรงนีจ้ดุยนืของพรรค ศท.ใน

การลงมติรัฐมนตรีแต่ละคนจะเป็นอย่างไร 

นายบุญสิงห์กล่าวว่า เนื่องจากพรรค ศท.ยัง

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล เราคงไม่ร่วมลงชื่อ

อภิปราย จึงจะขอฟังข้อมูลการอภิปรายก่อน

ถามต่อว่า มองว่าพรรคฝ่ายค้านมีจุด

มุ่งหมายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ซึ่ง

เป็นครั้งสุดท้ายของการทำางานทั้งสภาผู้แทน

ราษฎรชุดนี้และรัฐบาลอย่างไร นายบุญสิงห์

กลา่ววา่ ฝา่ยคา้นคงจะถอืโอกาสนี ้ทีจ่ะเอาสิง่

ที่ฝ่ายค้านยังค้างคาใจอยู่ ที่อาจจะเป็นข้อมูล

เด็ดตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่

เป็นข้อเท็จจริง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ชัดเจนได้ ตน

ว่าสังคมก็สนใจ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อรัฐบาลหรือนั้น ก็อยู่ที่

ขอ้มลูของฝา่ยคา้นทีจ่ะนำาเสนอและสามารถชี้

เรื่องจุดบกพร่องของรัฐบาลออกมาได้ ตนคิด

วา่กจ็ะมผีลกระทบ แตห่ากขอ้มลูไมม่นี้ำาหนกัก็

อาจจะไมส่ามารถไปกระเทอืนรฐับาลไดเ้ทา่ไร

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุ                                                                   

การคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทาง

การเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุไม่อยู่

จนตายคารัง อาจเป็นนายกฯ นานหน่อย แต่

ขึ้นอยู่กับประชาชน ว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจ

กำาลังส่งสัญญาณแสดงถึงความไม่มั่นใจใน

การก้าวเข้าสู่ 3 สมรภูมิสุดท้าย ที่กลายเป็น

อุปสรรคขวากหนามสำาคัญ คือ

1.การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตาม                                                                

มาตรา 151 2.การพิจารณาร่างพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 3.การ                                                              

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมกันแล้วไม่

เกิน 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ใน

เดือน ส.ค.2565

‘มึงมาไล่ดูสิ’ 

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ถ้าไม่เข้าตาจน 

พล.อ.ประยุทธ์อาจไม่นึกถึงประชาชน ก่อน

หน้านี้บอกว่าไม่ออก “มึงมาไล่ดูสิ” มาวัน

นี้บอกว่าอยู่หรือไปขึ้นกับประชาชน สวน

ทางในสิ่งที่แกนนำาพรรคพลังประชารัฐบอก

ตั้งแต่แรกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดี ไซน์มา

เพื่อพวกเรา การให้ ส.ว. 250 คน ที่ ไม่

ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน เห็น

ชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ได้ เป็นหลักฐานยืนยันชัดว่า การกระทำาของ 

พล.อ.ประยุทธ์สวนทางกับคำาพูดหรือไม่ ถ้า

มีความจริงใจควรแสดงความมุ่งมั่นให้แก้ไข

รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

มาตรา 272 ปดิสวติช ์ส.ว.เลอืกนายกรฐัมนตร ี

เป็นทางออกประเทศ และอย่าไปโบ้ยให้เป็น

หน้าที่ของสภา เพราะหาก พล.อ.ประยุทธ์ 

ไม่จริงใจ จะแก้ไขได้หรือไม่ ประชาชนทราบ

ดี การเลือกตั้งที่ฟังเสียงของประชาชนโดย

แท้จริง ประชาชนมีอำานาจในการกำาหนดตัว

บุคคลเข้าสู่ตำาแหน่งทางการเมือง อย่างเช่น

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่

ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันคึกคัก เมื่อได้

ผู้นำาที่ประชาชนเลือกมาเองกับมือ วันแมน

วันโหวต ไม่มีใครมีอำานาจเหนือใคร สง่างาม

และเป็นธรรม ประชาชนยอมรับมากเพียงใด

“ถ้า พล.อ.ประยุทธ์เพิ่งรู้ตัวว่าการเป็น

นายกฯ 8 ปีนานไปหน่อย ขอใหรู้้ว่าประชาชน

อยู่ในสภาพสิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคตและ

โอกาสมานานมากกว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์รู้สึก

มาก การแก้ไขกติกาให้เป็นธรรม สุจริต และ

เที่ยงธรรม ยึดโยงกับประชาชน ต้องลงมือทำา 

ไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อย” นายอนุสรณ์กล่าว

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรค

ฝ่ายค้านเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบ

ลงมตติามรฐัธรรมนญู มาตรา 151 วา่ ในสว่น

พรรค ก.ก. ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเตรียม

ความพร้อมอย่างละเอียด ตามมาตรฐานของ

พรรค โดยมกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งละเอยีด

และถี่ถ้วน ซึ่งเป็นการคัดเลือกข้อมูลต่อการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างดีที่สุด และยืนยัน

วา่เราทำาไดด้กีวา่เดมิแนน่อน เนื่องจากทกุครัง้

ที่เราทำา เราจะมีข้อมูลโยงถึงคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) และจะเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายรัฐบาล

จะไม่สามารถตอบได้ นอกจากนี้ยังได้รับ

ข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ และต้องมีการตรวจสอบ

หาความเชื่อถอืวา่สว่นไหนทีส่ามารถโยงถงึตวั

รัฐมนตรี (รมต.) อีกครั้ง 

เมื่อถามว่า พรรคฝ่ายค้านแบ่งการ

อภิปรายรัฐมนตรีและประเด็นกันเรียบร้อย

แล้วหรือไม่ นายธีรัจชัยกล่าวว่า ตอนนี้อยู่ใน

กระบวนการเตรียมความพร้อม ซึ่งประเด็น

ในการอภิปรายจะรวมกัน แต่ข้อมูลของแต่ละ

พรรคจะแยกกัน ในส่วนของรายละเอียดจะมี

การเปิดเผยในวันอภิปรายจริง 

ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อถามวา่ คาดวา่ พล.อ.ประยทุธ ์และ 

รมต.ที่ถูกอภิปรายจะเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวเอง

อยู่รอดต่อไปอย่างไร เพราะพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) และพรรคเลก็ยงัเปน็เสยีงสวงิโหวต 

นายธีรัจชัยกล่าวว่า พรรค ศท.และพรรคเล็ก

ถือเป็นตัวแปรสำาคัญ เขาต้องการล็อกเสียง

เป็นธรรมดา 

“ผมขอเรียนว่า ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

แล้ว อยากให้ทุกพรรคอย่าคิดว่าเป็นฝักเป็น

ฝ่าย ถ้ารัฐมนตรีคนไหนที่ ไม่สามารถตอบได้

หรอืนายกรฐัมนตรีไมส่ามารถตอบได ้กค็วรจะ

ลงคะแนนอย่างตรงไหนตรงมา อย่าไปล็อบบี้

หรือทำาอะไร อย่างที่เคยมีมาในอดีต หาก

ทำาแบบนี้จะทำาให้สภาเสียหาย และถ้าครั้งนี้

ทุกฝ่ายได้ฟังข้อมูลอย่างละเอียด และขอให้

ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา ผมเชื่อว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศมาก” นายธีรัจชัย กล่าว 

เมื่อถามต่อว่า จะเกิดการต่อรอง แจก

กล้วย หรือต่อรองตำาแหน่ง รมต.กันเข้มข้น

หรือไม่ นายธีรัจชัยกล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา

ที่เมื่อตำาแหน่งว่างจะเกิดการต่อรองขึ้น เพื่อ

เป็นเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่จะ

เป็นอย่างไรไม่สามารถก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ยังไม่มี

เรื่องพรรคฝา่ยคา้นหารอืกบักลุม่สวงิโหวตเพื่อ

โหวตไม่ไว้วางใจ

ถามว่า รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล

เริ่มถูกดำาเนินคดี เช่น นายนิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) หรือนางกนกวรรณ วิ

ลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ แกนนำาพรรคภูมิใจ

ไทย ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง

อะไรหรือไม่ นายธีรัจชัยกล่าวว่า อาจเป็น

เรื่องจังหวะพอดี แต่ทำาให้ความเชื่อถือของ

ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย รมต.ที่มีจะลดลงไป ซึ่ง

นั่นอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นตัวเสริมในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น แต่ไม่ใช่เพราะ

การเมืองที่ทำาให้เกิดเรื่องดังกล่าว 

“ช่วงสมัยสุดท้ายในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจนี้ รัฐมนตรีต้องเสียหายอย่างมาก อาจ

จะถึงขั้นหลุด ถ้าไม่สามารถตอบได้จริง อะไร

ก็เกิดขึ้นได้” นายธีรัจชัยกล่าว 

สำาหรับการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้

ชุมนุมประมาณ 200 คนที่ ใช้ชื่อกิจกรรม

ว่า “เดินไล่ตู่” เริ่มต้นขึ้นเวลา 15.30 น. นำา

ขบวนด้วยรถจักรยานยนต์ จากการตรวจ

สอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ชูสามนิ้ว

ไปตลอดทาง เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ โดย

เส้นทางเดินขบวน ผ่านแยกผ่านฟ้าลีลาศ 

เข้าถนนหลานหลวง ไปยังแยกยมราช แล้ว

เลี้ยวขวา จากนั้นเดินตรงแล้วเลี้ยวซ้ายที่

แยกราชเทวี เดินต่อไปใต้รถไฟฟ้า มุ่งหน้าสู่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมระยะทางเกือบ 5 

กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางมีการตะโกนขับ

ไล่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่เป็นระยะๆ รวมถึงการ

บริหารงานที่ล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีป้าย

ประท้วงเขียนข้อความยกเลิก ม.112 อีกด้วย.

วอนรัฐบาล

ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งกับประชาชน

บนทอ้งถนน เนื่องจากปจัจบุนัยงัไมม่กีฎหมาย

ลงโทษผู้ที่เมากัญชาแล้วขับ

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยต่อ

ไปว่า ขอวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชน ถ้าสูบ

กัญชาขออย่าได้ออกมาขับขี่ยานพาหนะบน

ท้องถนนอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นอันตราย

ทั้งกับตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางบนท้องถนน 

ขณะเดียวกันก็ฝากไปยังรัฐบาลต้องเร่งออก

มาตรการควบคุมการการสูบกัญชาแล้วออก

มาขับรถ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรม

บนท้องถนนซ้ำาเติมสถานการณ์อุบัติเหตุบน

ท้องถนนของประเทศไทยที่รุนแรงอยู่แล้วให้

รุนแรงมากขึ้นไปอีก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบ

ในข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะต่างๆ ของทุก

ภาคส่วนที่มีต่อการปลดล็อกใช้กัญชา-กัญชง                                             

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 ที่

ผ่านมา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

บูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ซึ่ง

มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธาน เพื่อกำาหนดมาตรการ แนวทาง

ปฏิบัติ และกำากับดูแลการใช้กัญชา ให้

สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ ใช้

กัญชาในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการ

แพทย์ การรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและ

การแพทย์แผนไทย ลดรายจ่ายด้านการรักษา

และเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพและยัง

เป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในด้านเศรษฐกิจ

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ในการประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 

มิ.ย.65 ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ 6 คณะ 

เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ประกอบ

ด้วย 1.ด้านการแพทย์และการบำาบัดรักษา 

2.ดา้นการใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนและผลกระทบ  

ทางสังคม 3.ด้านการผลิตทางเกษตรกรรม 

4.ด้านการป้องกันการลักลอบนำาเข้า การผลิต                                                

ที่ผิดกฎหมาย 5.ด้านกฎหมาย และ 6.ด้าน 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมจะ

มกีารออกแนวทางในการกำาหนดแนวทางการ

ใช้กัญชา-กัญชง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

คือเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์และ

เศรษฐกิจ โดยมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิด

การใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบทาง

สังคมต่อไป

“นายกรฐัมนตรยีงักำาชบัใหส้รา้งความรู้

ความเข้าใจกับประชาชนว่าการปลดล็อกครั้ง

นี้ ไม่ไดเ้ปน็การเสพเพื่อสนัทนาการ โดยหนว่ย

งานภาครฐัตอ้งเรง่ใหค้วามรูก้บัประชาชนผา่น

สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลไกของจังหวัดและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความ

สบัสนทัง้ในเรื่องการปลกู การเสพ และการนำา

ไปจำาหน่าย ลดความกังวลของสังคมเกี่ยวกับ

การใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการ

ป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา โดย

เฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และ

ผู้สูงอายุ นำาไปใช้เพื่อนันทนาการ ซึ่งอาจ

เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมตามมา” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ด้านนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.

ยตุธิรรม กลา่วถงึการปลดลอ็กกญัชาทีม่ผีลไป

เมื่อวนัที ่9 ม.ิย.วา่ วนันีป้ระกาศของกระทรวง

สาธารณสุขเรื่องการบังคับใช้และควบคุม

กัญชายังไม่ชัดเจนในสายตาประชาชน หลาย

คนยังสับสนว่าใช้อย่างไรได้บ้าง หรืออย่างไร

ที่ผิดกฎหมาย โดยวันนี้มีหลักเกณฑ์คือ ห้าม

มีความเข้มข้นของสารเตตราไฮโดรแคนนาบิ

นอล หรอื THC ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 โดยน้ำาหนกั 

หากเกินจะมีความผิด ซึ่งยากต่อความเข้าใจ

ของประชาชน ดังนั้นการทำาเรื่องเหล่านี้ให้

ประชาชนรับรู้และปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน

คือต้องมีกฎหมายรองในการบังคับใช้ โดยที่

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการ

ร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงแล้ว ดังนั้นตรงนี้คง

ตอ้งเรง่พจิารณาใหเ้รว็ทีส่ดุ เพราะจะเกดิชอ่ง

ว่างเป็นสุญญากาศของกฎหมาย

“ตรงนี้ผมคงต้องฝากถึงคณะกรรมาธิ

การฯ เรง่รดัทำาใหเ้รว็ แตก่ต็อ้งรดักมุรอบคอบ 

เพื่อประโยชน์และความชัดเจนแก่ประชาชน 

ไมเ่ชน่นัน้จะเกดิความสบัสนวา่อะไรทำาไดบ้า้ง 

หรืออะไรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้

ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อเตรยีมความพรอ้มใน

ด้านต่างๆ รวมถึงดูเรื่องข้อห่วงใยของสังคม

ไว้แล้ว ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ผมได้

ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมหลัง

ปลดล็อกกัญชาเอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน” นาย

สมศักดิ์กล่าว.

‘อนุทิน’

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย เป็นชาย 14 

ราย หญิง 14 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 20 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย ขณะที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 4,482,389 ราย มียอดหาย

ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,427,963 

ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 30,314 ราย ขณะที่สถานการณ์ โลก 

มีผู้ติดเชื้อสะสม 539,811,565 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 6,329,876 ราย ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 10 

มิ.ย.เพิ่มขึ้น 86,864 ราย ยอดสะสมตั้งแต่ 28 

ก.พ.64 จำานวน 138,522,268 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ                                                               

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ 

สุข (สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยควบคุมโควิด

ได้อย่างดี องค์การอนามัยโลกชื่นชมให้เป็น

แบบอย่าง วันนี้ปัญหาของเราไม่ใช่การขาด

วัคซีน แต่คือคนไม่ยอมมารับวัคซีน ถือว่า                                                          

เป็นอันตรายมากพอสมควร ถ้าตอนนี้ใครรับ

เข็ม 2 แล้ว 3 เดือน ก็ให้มารับเข็ม 3 ทันที 

และอีก 3 เดือนก็มารับเข็ม 4 หากรับเข็ม 4 

แล้วยังเป็นคนเสี่ยงหรือมีความจำาเป็นก็มา

รับเข็ม 5 ได้ ซึ่งผู้ที่รับเข็ม 3 เข็ม 4 เข็ม 5 

แล้วแม้ติดเชื้อ แต่ก็ไม่มีผู้ ใดป่วยอาการหนัก

และเสียชีวิต

ส่วนที่ถามว่าตอนนี้คนไทยจะดำาเนิน

ชีวิตกับโควิดได้อย่างปกติหรือไม่ ต้องตอบ

ว่าได้ เพราะตอนนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นข้อห้าม 

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดหมด

แล้ว แต่การประกาศให้เป็นโรคประจำาถิ่น ไม่

จำาเป็นต้องประกาศวัน ว. เวลา น. เพราะอยู่

ที่พฤติกรรมของเรา ซึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่ใน

โรคประจำาถิ่นแล้ว เพราะไม่ต้องตรวจ RT-

PCR ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ คนเข้า

มาก็ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจเชื้อ และกำาลัง

พยายามยกเลิกระบบ Thailand Pass ทั้งหมด 

ซึ่งตอนนี้ยกเลิกในคนไทยแล้ว อนาคตอัน

ใกล้ก็จะยกเลิกทั้งหมด เพื่อให้คนเดินทางเข้า

ประเทศได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า เราดำาเนิน

นโยบายเชน่นีม้าเขา้เดอืนที ่2 แลว้ ยงัสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้ดี เพราะได้เตรียมการ

ป้องกันต่างๆ ให้ประชาชนในประเทศหมด

แลว้ และคนทีม่าจากตา่งประเทศกผ็า่นระบบ

คดักรองทีเ่ขม้แขง็ของกรมควบคมุโรค จงึคอ่น

ข้างที่จะมั่นใจว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศ

ให้ โควิดเป็นโรคประจำาถิ่น เราก็ใช้ชีวิตได้

อย่างเป็นปกติได้มากแล้ว

“เรื่องหน้ากากอนามัยก็พิจารณาว่า 

หากอยู่ในบ้านกับคนรู้จัก รู้ว่าไม่ได้ไปมีความ

เสีย่งที่ไหนมากถ็อดหนา้กากคยุกนัได ้แตถ่า้ไป

สถานทีแ่ออดั มคีนมากมายในหา้งสรรพสนิคา้ 

ในร้านอาหาร ระหว่างรอคิว ก็ใส่หน้ากากเอา

ไว้ หรือไปประชุมสัมมนา ห้องประชุมมีคน

เยอะ ถ้าไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างก็ใส่

หน้ากาก คิดว่าประชาชนก็เริ่มมีความคุ้นชิน

กับรูปแบบนี้อยู่แล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร”

นายอนุทินกล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ.คิด 2 

อย่างหลักๆ คือ ทำาอย่างไรให้การควบคุมโรค

ระบาดมปีระสทิธภิาพ และเกดิผลกระทบหรอื

ความเสียหายด้านอื่นๆ น้อยที่สุด ซึ่งถ้าคิดแค่

จะสกัดโรคระบาดก็แค่ปิดทุกอย่าง โรคเหลือ 

0 แน่นอน แต่จะเกิดความเสียหายมหาศาล 

ดังนั้น สธ.ไม่ทำาเช่นนี้ เราไม่เอาง่ายเข้าว่า 

เราตอ้งคดิถงึการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ คณุภาพ

ชีวิตประชาชน โอกาสการสร้างรายได้ ดังนั้น

รัฐบาลจึงบริหารจัดการสถานการณ์ โดยเอา

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่โควิด 

“จากนี้เราไม่มีการปิดหรือห้ามนั่นนี่อีก 

เราเดินไปข้างหน้า ไม่ย้อนไปข้างหลัง และ

ใช้ความพร้อมที่มีอยู่ ทั้งยา เวชภัณฑ์ วัคซีน 

ดำาเนินชีวิตพวกเราต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

ขอสิ่งเดียวอย่าให้ขาดคือความร่วมมือของ

ประชาชน เปน็ปจัจยัสำาคญัมากทีท่ำาใหป้ระคบั

ประคองสถานการณ์ต่างๆ ให้สมบูรณ์ สร้าง

ดุลยภาพทางสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

และการใช้ชีวิตได้เต็มที่”

รมว.สาธารณสุขกล่าวด้วยว่า ขอให้

ประชาชนมั่นใจว่า สธ.และรัฐบาลยังพร้อม

ดูแลเรื่องโรคโควิดเต็มที่ เมื่อพ้นสถานการณ์

ไปแล้ว มั่นใจว่าไทยจะได้รับความเชื่อมั่น

จากนานาอารยประเทศ คนจะมั่นใจมาเที่ยว

ไทยมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เพราะเมื่อป่วยก็ได้รับการดูแล แทบจะเรียก

ว่า first class แต่เราไปป่วยประเทศอื่นเป็น

คนละเรื่อง นี่คือ Soft Power ที่ ไทยมีอยู่ 

ความเขม้แขง็ที่ไมต่อ้งใชก้ารลงทนุ หรอืบงัคบั

จติใจอะไรมากมาย มนัอยู่ในสายเลอืดของเรา 

นอกจากนี้ยังจะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

ด้วย เพราะเห็นแล้วว่าการจะไปลงทุนที่ไหน

จะดูแค่สิทธิประโยชน์ในการลงทุน เรื่องภาษี

อย่างเดียวไม่ได้ ไม่สำาคัญเท่าประเทศนั้นมี

ระบบสาธารณสุขที่ดี

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น

หว่ง โดยเฉพาะในพืน้ที ่10 จงัหวดั ทีจ่ำานวนผู้

ติดเชื้อโควิด-19 ยังสูง อาทิ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี อุบลราชธานี สมุทรปราการ ฯลฯ ให้

คุมเข้มมาตรการป้องกัน คัดกรอง รณรงค์

ฉีดวัคซีน และดูแลกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นกรณี

พิเศษ ขอความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน

ให้ครบตามเกณฑ์และรับวัคซีนเข้มกระตุ้น

หลังพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนกลุ่ม

นี้ ขณะเดียวกันก็ให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้า

ระวังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ

เตรียมพร้อมการปฏิบัติหากพบยอดผู้ติดเชื้อ

สูงขึ้น ขอความร่วมมือทุกคนยังคงปฏิบัติตน

ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับรายงานจากประชาชน

ผ่านหลายช่องทาง เกี่ยวกับการเปิดบริการ

สถานบันเทิงเกินเวลาที่กำาหนด ภายหลัง

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. 

อนุญาตให้เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ 

คาราโอเกะ อาบอบนวด หรอืสถานทีค่ลา้ยกนั

ได้ไม่เกิน 24.00 น. ในพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว 

17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย.ทีผ่า่นมา พบวา่สถานบนัเทงิ

หลายพื้นที่ไม่ปฏิบตัติามขอ้กำาหนด ซึง่มคีวาม

สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับประชาชน จึงได้

กำาชับให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้ประสาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและ

ท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวด ตรวจตราสถาน

บันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

เธอเผยว่า นายกรัฐมนตรีย้ำาให้เจ้า

หนา้ที่ไมป่ลอ่ยปละละเลยตอ่การกระทำาความ

ผิด หากพบการกระทำาความผิด ให้ดำาเนินคดี

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้น และ

หากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การกระทำาความผิด จะต้องถูกลงโทษทั้งทาง

วินัยและอาญา นอกจากนี้ยังขอความร่วม

มือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่

กำาหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง 

เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม รวมถึงผู้ ให้

บริการเอง

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า หากประชาชน

พบเห็นสถานบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรง

ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ จึงขอความร่วมมือให้

ทุกภาคส่วนช่วยกัน เพราะแม้สถานการณ์

การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจะคลี่คลาย

ลงตามลำาดับ แต่ก็ยังมีความจำาเป็นต้องใช้

ความระมดัระวงัในการดำาเนนิกจิกรรมกจิการ

ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่

ระบาดของโรคมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ.

ปทุมวัน • เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2565 พล.ต.ต.  

สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผู้บังคับการตำารวจนครบาล 

6 เซ็นคำาสั่งที่ 207/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ

ตำารวจปฏิบัติราชการ ด้วยกองบังคับการ

ตำารวจนครบาล 6 มีเหตุผลความจำาเป็น

ในการให้ข้าราชการตำารวจปฏิบัติราชการ

ภายในสังกัด กองบังคับการตำารวจนครบาล 

6 เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวม

ของกองบังคับการตำารวจนครบาล 6 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาศัยอำานาจตามมาตรา 15 

และ 74 แห่งพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำาสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2554 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การ

กำาหนดตำาแหน่งของข้าราชการตำารวจซึ่งมี

อำานาจหน้าที่ในการสอบสวน และระเบียบ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้

ข้าราชการตำารวจไปปฏิบัติราชการภายใน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้

ข้าราชการตำารวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติ

การ กองบังคับการตำารวจนครบาล 6 (ศปก.

บก.น.6) โดยขาดจากตำาแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำารวจนครบาล 6 

มอบหมาย ดังนี้

1.พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผู้กำากับ

การ สถานีตำารวจนครบาลปทุมวัน 2.พ.ต.ท. 

ปีติพัฒน์ เอกอัครภูววัฒน์ รองผู้กำากับการ

ป้องกันปราบปราม สถานีตำารวจนครบาล

ปทุมวัน 3.พ.ต.ท.พิชัย รักษาคม สารวัตร

ป้องกันปราบปราม สถานีตำารวจนครบาล

ปทุมวัน 4.พ.ต.ท.นพดล สินศิริ สารวัตร

สืบสวนสถานีตำารวจนครบาลปทุมวัน ทั้งนี้ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำา

สั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2565.

เด้ง4เสือปทุมวันเซ่นผับเถื่อน
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พิจารณาจาก scenario และดานตางๆ...ทําให โดยสวนตัวดูแลวโอกาสท่ีจะใชสูตร 500 หารปารต้ีลิสต 

แทบจะไมมีโอกาสท่ีจะทําไดเลย เพราะหากจะออกมาโดยเปนสูตร 500 หาร ถาเกิดข้ึนมันจะเปน 

extraordinary มากๆ มันจะเปนทวนในส่ิงท่ีทํากันมากอนหนาน้ี ถาจะเกิดข้ึนไดตองงัดถึง 4-5 ดาน 

ซ่ึงหากเกิดออกมาเปน 500 หาร ก็ถือวาเปนเร� องไมปกติคร้ังใหญในการเมืองไทย

ประชุมรวมรัฐสภามีคิวจะพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับ ที่มีการแกไข

เพ� อรองรับการแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรากอนหนานี้ ที่

แกไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเปนบัตรเลือกตั้ง

สองใบ นั่นก็คือ รางแกไขเพิ่มเติมราง พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ

รางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะพิจารณาภายใน

เดือนนี้ตอจากราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ โดยอาจจะพิจารณาใน

สัปดาหหนาหรือสัปดาหถัดไป 

เราไดสัมภาษณ นิกร จํานง ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อ  พรรค

ชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสอง

ฉบับของรัฐสภา โดยมุงเนนเจาะไปที่ ราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง 

ส.ส. เปนหลัก เพราะตอนนี้ประเด็น สูตรคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชี

รายช� อ พบวายังมีความเห็นแยงกันอยูในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงกลุมพรรคการเมืองที่

ยังเห็นแตกตางกันมากวาควรเปนสูตร 100 หาร หรือจะ 500 หาร

เพ� อคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อที่แตละพรรคการเมืองจะไดหลังการ

เลือกตั้ง  

ประเด็นดังกลาว นิกร ที่เปนเลขานุการคณะกรรมาธิ

การฯ พิจารณารางแกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ 

อธิบายความไว โดยลําดับวา เม� อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ

ที่แกไขระบบการเลือกตั้งใหเปนบัตรสองใบแลว ตอมาก็ตองมีการ

เสนอแกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง 

ส.ส.และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

...การแกไข พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ตัวราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่ม

เติมที่ยึดถือเปนหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ คือราง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ทาง กกต.ยกรางขึ้นมาให

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ และเสนอผาน ครม. จากนั้น ครม.ก็สงราง 

พ.ร.บ.ดังกลาวมาใหรัฐสภาพิจารณา ซึ่งรางแกไข พ.ร.บ.การเลือก

ตั้ง ส.ส.ที่สงใหรัฐสภามีทั้งสิ้น 4 ราง คือรางของ กกต., พรรคเพ� อ

ไทย, พรรครวมรัฐบาล และพรรคกาวไกล 

...ซึ่งเร� อง การคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อ วาจะใช 

500 หาร หรือจะ 100 หาร เร� องนี้ประเด็นสําคัญก็คือวา ที่มาของ

การแกรัฐธรรมนูญคราวนี้เปนการแกไขรัฐธรรมนูญที่เอาหลักการ 

หรือวิธีการและเจตนารมณของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

แกไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของรัฐสภา (การแกไขรัฐธรรมนูญราย

มาตราในป 2564) ที่ตอนนั้นผมเปนเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ซึ่งเรารูอยูแลววาคํานวณแบบไหน คือใหคํานวณดวยการนํา 100 

ไปหารคะแนนปารตี้ลิสตทั้งหมดของทุกพรรคการเมือง ที่เหมือน

กับการเลือกตั้งทั่วไปเม� อป 2554 ซึ่งตรงนี้เปนเจตนารมณของ

กรรมาธิการยกรางแกไขรัฐธรรมนูญ ที่เรานําหลักของการเลือกตั้ง

เม� อป 2554 มาพิจารณา และคนที่สงมาก็คือ กกต. เทากับ กกต.

เปนคนใหดู

สูตร 100 หาร ตรงตามเจตนารมณแก รธน.

500 หาร คํานวณไมได-ฝาหลายดาน

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางแกไข

เพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. กลาวตอไปวา ในการยกราง 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ของคณะกรรมาธิการมีความคิดสองแบบ 

ในเร� องสูตรการคํานวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อ คือ 100 หาร กับ 

500 หาร แตเม� อรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมี ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 

คน ก็ตองใช 100  หาร คะแนนบัตรเลือกระบบบัญชีรายช� อ สวน

คะแนนในระบบเขตเลือกตั้งก็ตองแยกออกจากกัน 

...ที่มีบางฝายเสนอวาควรใชสูตร 500 หาร เพราะตอง

คํานึงถึงหลักเร� อง ส.ส.พึงม ีที่อยูในรัฐธรรมนูญมาตรา  93-94 

ที่ยังไมไดแกไข ซึ่งในความเปนจริงทางกรรมาธิการยกรางแกไข

รัฐธรรมนูญรายมาตรากับที่ประชุมรวมรัฐสภา ตอนพิจารณา

รางแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่แกไขมาตรา 91 แตมาตรา 

93-94 ยังไมไดแกไข เพราะกรรมาธิการแกไขรัฐธรรมนูญเราก็ไม

กลา เพราะจะเปนการแกไขเกินหลักการ เลยเปนประเด็นที่คาง

มา ไมใชวาคางอยูโดยไมรู เรารูแตเห็นวาถาไปแกมันก็จะมีปญหา

...สิ่งที่จะเกิดขึ้น ถาดูตามลําดับขั้นตอนก็คือ พอที่ประชุม

รวมรัฐสภาพิจารณาเสร็จแลวในวาระสาม จะตองมีการสงราง

ดังกลาวที่รัฐสภาเห็นชอบดังกลาวสงไปยังหน�วยงานรัฐที่รับผิด

ชอบ ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพอสงไป ทาง กกต.ก็ตอง

ยืนความเห็นกลับมายังรัฐสภาวาใหใช  100 หาร เพราะรางของ 

กกต.ที่สงมารัฐสภาใหใช 100  หาร เพราะ กกต.จะไปรับ 500 

หารไดอยางไร เพราะมันไมตรงกับหลักการของเขา ทาง กกต.

ปฏิบัติไมได  โดย กกต.ตองสงกลับมารัฐสภาภายในสิบหาวัน ทาง

ที่ประชุมรวมรัฐสภาก็ตองมาแกไขรางใหกลับไปเปน 100 หารตาม

ที่ กกต.เสนอกลับมาอีก 

...อยางไรก็ตาม แตหากสมมุติวาเกิดมีเหตุไมคาดฝนเกิดขึ้น 

คือเกิดวา กกต.ไปเอาดวย ไปรับกับที่รัฐสภาลงมติใหใช 500 หาร 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีคนเขาช� อกันย� นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาหลักเกณฑการคิดคํานวณโดยเอา 500 หารเปนสิ่งที่ขัด

กับรัฐธรรมนูญ 

“ผมพิจารณาจาก scenario และดานตางๆ  เชน การสง

รางแกไข พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. กลับไปให กกต.อีกครั้ง หลัง

จากที่ประชุมรวมรัฐสภาโหวตวาระสาม ที่ กกต.ก็ตองยืนตามราง

ที่ กกต.สงมา คือใหใช  100 หาร รวมถึงเร� องเจตนารมณในการ

แกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ทําให โดยสวนตัวผมดูแลวโอกาส

ที่จะใชสูตร 500 หารแทบจะไมมีเลย ไมมี โอกาสที่จะทําไดเลย 

เพราะหากจะออกมาโดยเปนสูตร 500 หาร ถาเกิดขึ้น มันจะเปน 

extraordinary มากๆ มันจะเปนทวนในสิ่งที่ทํากันมากอนหนา

นี้ ถาจะเกิดขึ้นไดมันตองงัดถึง 4-5 ดาน ซึ่งหากเกิดออกมาเปน 

500 หาร ก็ถือวาเปนเร� องไมปกติครั้งใหญในการเมืองไทย”

-หากสุดทายที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบใหใชสูตร  100 

หาร ที่ก็อาจจะมีบางกลุมไมเห็นดวย จนมีการเขาช� อกันรองศาล

รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยเพราะอาจมองวาถึงใชสูตร 100 หารก็อาจ

ขัดรัฐธรรมนูญ? 

มันจะขัดหรือไมขัด ศาลรัฐธรรมนูญก็คงมีการพิจารณา  

โดยอาจจะเรียกอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

แกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา มาสอบถามวาในการยกรางแกไข

รัฐธรรมนูญกอนหนานี้คณะกรรมาธิการชุดดังกลาวมีเจตนารมณ

ในการยกรางอยางไร และคงมีการขอดูบันทึกการประชุมรวม

รัฐสภาตอนพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญวามีสมาชิกรัฐสภาอภิปราย

กันไวอยางไร มีการลงมติอยางไร  

-เปนไปไดหรือไม หากรัฐสภาโหวตวาระสองเสร็จแลว และ

พักไปสิบหาวัน พอกลับมาลงมติในวาระสาม อาจเกิดเหตุการณมี

การโหวตคว่ําในวาระสาม สําหรับราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.?

มันตองมีเหตุผล อยูๆ จะมาคว่ํากันมันไมได เพราะนี้คือ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

อยูในตัว ไมใชมาเลนปนแปะ ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงตองมีเหตุผล

มาก

-เพราะเหตุใดการที่พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งที่ ไมใชพรรค

ใหญ แตกลับสนับสนุนสูตร 100 หาร ทั้งที่คนมองกันวาสูตร 500 

หาร จะเปนผลดีมากกวาสําหรับพรรคขนาดกลางและเล็ก?

เปนเร� องที่ทานบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี 

และอดีตหัวหนาพรรคชาติไทยไดเริ่มไว ในการทําเร� องการปฏิรูป

การเมืองป 2540 ที่เร� องบัตรเลือกตั้งสองใบอยูในรัฐธรรมนูญป 

2540 แลวก็ใหเอา 100 หารปารตี้ลิสต เราก็เลยยืนตาม แมวา

เราอาจจะคอนขางเสียเปรียบ เราไมไดเปรียบเลย เพราะวันนี้เรา

เปนพรรคเล็ก แตวาสิ่งที่เคยดีอยู  สิ่งที่เคยเปนหลักการ และอดีต

หัวหนาพรรคของเราเปนคนทําไว เราไมรับไมได คือตองเอาสิ่งที่

ควรจะเปนกอน แลวพรรคก็คอยๆ ปรับตัว ซึ่งไมใชงายแตวาเรา

คิดวาเราทําได คือตองเอาหลักการไวกอน 

-มองการเมืองการเลือกตั้งของไทย หากมีการใชกติกาการ

เลือกตั้งบัตรสองใบและ 100 ปารตี้ลิสตอยางไร?

ผมขอนําคํากลาวของทานบรรหาร ศิลปอาชา ที่บอกไวตอน

มีการทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งทานรับรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน แตตอนนั้นพวกผมในพรรคไมรับ แตทานรับ ทาน

บรรหารบอกไววา “บานเมืองมันไปไมไหวแลว เปนแบบนี้ ตอง

มีการเลือกตั้ง” และคําที่ทานพูดคือ “ใหมีการเลือกตั้ง แลว

การเมืองจะดีขึ้นเอง” ซึ่งเม� อมีการเปลี่ยนแปลง ระบบการเลือกตั้ง

ยังใชไมคอยได ก็มาทําใหมใหดีขึ้นกวาเดิม ที่อาจไมไดดีที่สุด แต

เม� อมีการเลือกตั้ง แลวประชาชนไดตัดสินไปเร� อยๆ แลวบานเมือง

ก็จะคอยๆ ดีขึ้น ที่ตอนนี้เรามีสภามาเกือบสามป ก็ดีขึ้นตามสมควร 

พอมีการเลือกตั้งครั้งหนา ความขัดแยงจะไดละลายไป ที่ผมเช� อวา

มันจะมูฟไปสูอนาคตได การแกไขกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว จึง

เปนการเคลียรปญหาใหมันลดลงแลวเขาไปสูการเลือกตั้ง แลวทุก

อยางจะดีขึ้นเอง 

สําหรับพรรคการเมืองขนาดเล็ก หากสุดทายใชบัตรเลือกตั้ง

สองใบและใช 100 หารในการคํานวณปารตี้ลิสต   เขาก็ตองปรับ

ตัว เชนอาจจะเปนพรรคการเมืองเฉพาะทาง แตตองหาเสียงแบบ

เขมขนโดยเฉพาะเร� องนโยบาย ที่เปนเร� องดี ถือเปนการพัฒนา

ทางการเมืองอยางหนึ่ง สวนพรรคชาติไทยพัฒนาเราคุนเคยกับ

กติกานี้เปนอยางดี แตเราก็ตองทําเร� องนโยบายพรรคใหคมชัด

ขึ้น และเราเปนพรรคเกาแก พอพูดถึงชาติไทยพัฒนาคนจะรูจัก

มาก มันก็งายตอการลงคะแนนในระบบปารตี้ลิสต เพราะเราเคยมี 

ส.ส.อยูทั่วไปหลายพื้นที่ เราก็จะไดเปรียบเหมือนกัน.

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ทําใหรางแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเวลานั้นมันจะถูกตีรวงทั้ง

ฉบับ  เพราะเปนการแกเกินหลักการ เพราะคนจองจะลมมีอยูแลว

“อยางไรก็ตามเร� อง ‘พึงมี’ มันเปนสวนปลายที่ ไปอธิบาย

ในสิ่งที่ ไดมีการตัดทิ้ง แกไขเสร็จหมดแลว คือเร� องการคิดใน

ระบบสัดสวนผสม และหากจะมาบอกวา  ‘พึงมีจาก 500’ หรือ

ไม รัฐธรรมนูญก็ไมไดบอกไว แตหากเปนพึงมีจาก 100 เราก็พอ

พูดได ดังนั้นการจะพยายามใหไปใชสูตร 500 หาร โดยอางวา

รัฐธรรมนูญยังมีคําวา ‘พึงมี’ อยู จึงทําไมได” 

ดังนั้น เจตนารมณในการแกไขรัฐธรรมนูญที่ผานมา คือ

ใหใช 100 หารเพ� อคํานวณออกมาเปนสัดสวน ส.ส.ปารตี้ลิสตที่

พรรคการเมืองจะมีหลังการเลือกตั้ง ที่เปนเจตนารมณตอนยกราง

แกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ดังนั้นหากจะใชเกณฑอยางอ� นมา

คํานวณมันจะขัดรัฐธรรมนูญ เพราะตอนที่มีการแกไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งในชั้นกรรมาธิการ และตอนที่ทางที่ประชุมรวมรัฐสภาพิจารณา

รางแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา  ตางเขาใจเหมือนกันวาใหใช 

100 หาร 

นิกร กลาวตอไปวา นอกจากนี้รางแกไข พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญที่แตละพรรคการเมืองเสนอเขาสูการพิจารณาของ

รัฐสภา จะพบวาทุกรางที่เสนอมาตางใหใช 100 หารทั้งสิ้น อยาง

รางหลักที่ใชในการพิจารณาที่เปนรางของคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง ก็ยืนในหลักการใหใช  100 หาร รวมถึงรางของพรรครวม

รัฐบาล, รางของเพ� อไทยและพรรคกาวไกล จึงถามวาที่เสนอจะให

ใช 500 หาร ไปเอาหลักการนี้มาจากไหน 

...ในชวงที่รัฐสภามีการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญราย

มาตรา ก็มีการเสนอขึ้นมาวาอยากใหใชระบบ MMP  (ระบบเลือก

ตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสม) ตอนนั้นผมเปนกรรมาธิการยกราง

แกไขรัฐธรรมนูญอยูก็ไดรับวาจะไปแปรญัตติให เพราะเห็นวาหาก

ใชระบบ MMP ได มันก็เปนเร� องดีที่พรรคขนาดใหญจะไดไมได

เปรียบพรรคขนาดเล็กมากเกินไป เพราะหากไดเปรียบมากเกินไป

มันจะเสียสมดุล  ผมก็สงวนคําแปรญัตติให แลวก็ไปคุยเร� อง “การ

คํานวณ” โดยมีการไปถามนักวิชาการ ผูรู นักคณิตศาสตร พบ

วาการที่จะใช 500 ไปหาร พบวาเกิดปญหาคือ มันคํานวณไม

ได-ไมสามารถนํามาใชไดในระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย 

หากจะทํามันก็จะทําใหเกิดสภาพจํานวน ส.ส.ไมมีลิมิต เชนอาจจะ

คํานวณออกมาแลวเปนวาไดตัวเลขออกมา 550 จากที่รัฐธรรมนูญ

ใหมี ส.ส. 500 คน  หรือบางทีคํานวณออกมาแลวได 470 คน ไม

สามารถลงตัวที่ 500 ได อันเปนระบบแบบเยอรมันซึ่งทําไมได 

“ขอเสนอที่จะใหใช 500 ไปหารเพ� อคํานวณที่นั่ง ส.ส.บัญชี

รายช� อ จึงเปนขอเสนอที่ 1.ขัดกับเจตนารมณในการแกไขรัฐ                                                                       

ธรรมนูญรายมาตราท่ีแกระบบการเลือกต้ัง จนเปนระบบบัตรเลือก

ต้ังสองใบ เพราะเจตนารมณของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางแกไขรัฐธรรมนูญ และในการประชุมของรัฐสภาเพ� อพิจารณา

รางแกไขรัฐธรรมนูญท่ีมีการโหวตกัน ตางมีเจตนารมณใหใช 100  

หาร 2.หลักการตามรางแกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. พบวาทุกรางที่พรรคการเมืองเสนอตอรัฐสภา 

รวมถึงรางของ กกต.ตางก็เสนอใหใช 100 หารดวยกันทั้งหมด 

3.การใหใช  500 หาร มันนํามาใชไมได เพราะคํานวณไมได 

แมวามันจะไมผิดรัฐธรรมนูญหรือไมเปนไปตามหลักการ แตมันก็

ใชในทางปฏิบัติไมไดกับการที่จะนําคะแนนทั้งระบบเขตและระบบ

บัญชีรายช� อมารวมกันแลวหารดวย  500 จึงเปนแนวทางที่มันไม

เวิรก” 

นิกร-เลขานุการคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. 

การเลือกตั้ง ส.ส. กลาวตอไปวา ที่มีการจับตากันวา การพิจารณา

ราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ที่มองกันวาเร� องสูตรคํานวณปารตี้ลิสต

จะเปนประเด็นใหญในการประชุมรวมรัฐสภาตอนพิจารณาราง 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งหากไปดูการพิจารณาของกรรมาธิการ 

พบวาตอนพิจารณาประเด็นนี้ที่ประชุมลงมติวาจะเอาสูตรคํานวณ

ปารตี้ลิสตแบบใด ผลการลงมติออกมาคือกรรมาธิการเสียงขาง

มาก 32 เสียงใหใช 100 หาร สวน 11 เสียงไมเห็นดวยกับการให

คงตามรางเดิม ที่ก็คือไมเห็นดวยกับให 100 หาร ซึ่งแนวทางก็คือ

ไปในทางเห็นดวยกับสูตร 500 หาร แสดงวา กมธ.เสียงขางมาก

เห็นดวยกับการให 100 หาร ซึ่งการพิจารณาในวาระสองและวาระ

สาม การลงมติใดๆ จะใชเสียงขางมาก ที่โดยปกติการโหวตในที่

ประชุมจะโหวตตามรางของกรรมาธิการเสียงขางมาก 

...ดังนั้นเม� อมาดูจํานวน ส.ส.ในสภา จะพบวาพรรคการเมือง

เกือบทั้งหมดยกเวน ส.ส.จากพรรคการเมืองขนาดเล็กที่จะได

รับผลกระทบ ก็อาจจะโหวตใหใชสูตร 500 หาร แตพบวา

พรรคการเมืองสวนใหญ โดยเฉพาะพรรครวมรัฐบาลทั้งหมด รวม

ถึงพรรคฝายคานอยางเพ� อไทยและกาวไกล  ตางก็เอาดวยกับการ

ให 100 หารทั้งหมด เพราะเขาจะไปโหวตเอาดวยกับ 500 หาร

ไดอยางไร เพราะหากไปโหวตแบบนั้นก็เทากับไปลงมติขัดกับราง

แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ตัวเองเซ็นช� อเสนอเขา

มายังรัฐสภา

...สวนเสียงลงมติของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ไมจําเปนตองไดเสียงสมาชิกวุฒิสภา

ลงมติเห็นดวยไมนอยกวาหนึ่งในสามหรือ 84 เสียงเหมือนตอน

แกไขรัฐธรรมนูญ และดวยการลงมติของที่ประชุมรวมรัฐสภาใช

เสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม เม� อเสียง ส.ส.จาก

พรรคการเมืองที่เอาดวยกับ 100  หารตามรางที่เสนอตอรัฐสภา

มีมากกวา อีกทั้งในการลงมติ  ส.ส.จากแตละพรรคการเมืองจะ

ไปกลับคําของตัวเองไดอยางไร หากพรรคการเมืองไหนจะมีการ

เปลี่ยนแปลง เขาตองตอบคําถามประชาชนใหได จะไปอธิบาย

ประชาชนอยางไร   ผมก็มองวาสุดทายแลว ผลโหวตของที่ประชุม

รวมรัฐสภาที่ออกมาก็คงเปนสูตร 100 หาร 

หากพลิกมาเปน 500 หาร

เปนเร� องไมปกติครั้งใหญในการเมืองไทย

อยางไรก็ตาม นิกร-กมธ.จากพรรคชาติไทยพัฒนา กลาวตอ

ไปวา ที่มีการมองถึงเร� อง scenario ที่อาจมีการจับพลัดจับผลูโดย

อะไรก็แลวแต จนปรากฏวาผลการโหวตออกมาเปนวารางแกไข 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.สุดทายออกมาใหใช 500 หาร ซึ่งหากออก

มาแบบนี้ก็เทากับเราไปบิดจากรางหลักของ กกต. 

ปดประตูปารตี้ลิสต สูตร 500 หาร

หากพลิกกลับมา ถือเปน extraordinary

ที่



ชวนสายกรีน เบิกบานในม่านฝน

ชมเทศกาลทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ
ทท.สำ�นักง�นนครร�ชสีม�   

เชิญชวนนักท่องเที่ยวส�ยกรีน 

ร่วมสัมผัสคว�มสดชื่น เบิกบ�น

ไปกับคว�มสวยง�มของธรรมช�ติช่วงฤดูฝน                                           

ในเทศก�ลชมทุ่งดอกกระเจียวบ�น 

ณ อุทย�นแห่งช�ติป่�หินง�ม จังหวัด

ชัยภูมิ จ�กนั้นเดินส�ยต่อพื้นที่เชื่อมโยง       

ย้ำ�ท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจในสุขภ�พ และ

ท่องเที่ยวอย่�งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 

กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน

ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน บรรยากาศในพ้ืนท่ี                  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอด 20 จังหวัด 

มีความสวยงาม เขียวชอุ่ม สดชื่น ททท.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกำาหนด

แนวคิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนไว้ว่า            

“อีสานเขียว....เที่ยวหน้าฝน” ถือเป็น

ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความ

สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

หลังจากได้รับการพักฟื้นมาอย่างน้อย 2 ปี

จากช่วงสถานการณ์ โควิด 

จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่

เป้าหมายของการเดินทางช่วงฤดูฝน     

มีจุดเด่นคือ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ                                             

จำานวน 4 อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติ

ไทรทอง, อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, 

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยาน

แห่งชาติตาดโตน และ 1 เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงาน

นครราชสีมากล่าวต่อว่า ในช่วงนี้มี

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ                                      

การชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติป่าหินงาม อำาเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรทอง 

อำาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี

กำาหนดเปิดเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบาน 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ณ 

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

ดอกกระเจียว เป็นพืชหัวที่ฝังลงใน

พื้นดิน  ในช่วงฤดูฝน หากฝนตกมาเร็ว

หน่อของดอกกระเจียวก็จะโผล่พ้นพื้นดิน

ได้เร็ว ผลิดอกเบ่งบานสวยงามเป็นท้องทุ่ง                              

หรือนอนค้างคืนชมธรรมชาติ ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี อุทยานแห่งชาติ

ป่าหินงาม โทรศัพท์  0-4424-4411 หรือ 

08-2131-3371 
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มองเมืองมองเมือง

บรรยากาศภูผาและสายหมอกช่วงฤดูฝน ซุ้มประตูชุมพล

วัดเทพอินทรประดิษฐ์

สวนอินทผลัม ทั้งสวยงามและอร่อย

ดอกกระเจียวสีชมพู

สวนทุเรียนหมอนทอง ความอร่อยเฉพาะถิ่น

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

ภาวนา ประจิตต์ ผู้อำานวยการ ททท. 

สำานักงานนครราชสีมา

อะโวคาโด ผลไม้ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง

ปกติดอกกระเจียวมีสีขาวและสีชมพู    

ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองจะมีทั้ง

ดอกสีขาวและดอกสีชมพู ส่วนอุทยาน                          

แห่งชาติป่าหินงามน้ันจะมีแต่ดอกกระเจียว

สีชมพูเท่านั้น

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงาน

นครราชสีมากล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน

แนวทางท่องเที่ยววิถีใหม่ให้ความสำาคัญ

กับการดูแลสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย หม่ันล้างมือ          

และเว้นระยะห่างแล้ว การตระหนักถึง                                  

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ     

การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       

ก็เป็นเรื่องท่ีจำาเป็น ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถ

ทำาได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

ไม่สร้างขยะ ลดพลาสติก หลีกเลี่ยง    

การลงไปเหยียบแปลงดอกไม้และพันธุ์ ไม้

เพื่อถ่ายภาพ แต่เปลี่ยนไปใช้พื้นที่บริเวณ

ท่ีจัดไว้ให้ เพื่อรักษาความงดงามของแหล่ง                                            

ท่องเที่ยว อันเป็นหนึ่งในต้นทุนทาง

เศรษฐกิจของชุมชนสืบต่อไป

สำาหรับหน่วยงาน องค์กร และบริษัท                                             

ต่างๆ ท่ีต้องการทำากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

เช่น ร่วมกันปลูกดอกกระเจียว ดอกไม้ 

หรือต้นไม้ต่างๆ ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

ท

สรณะ รายงาน

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้เบญจพรรณ

นานาชนิด มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม 

ภายในบริเวณวัดมีศาลาปฏิบัติธรรม และ

สิ่งที่โดดเด่นคือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ  

ชื่อว่า “ซุ้มประตูชุมพล”

วัดป่�เทพอินทรประดิษฐ์ ตำาบล

บ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

เป็นวัดที่สร้างจากความศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชน มีพระอุโบสถสีทองอร่าม

ท้ังหลัง มีท้ังเจดีย์ทองและองค์พญานาคราช

สีทองประดิษฐานล้อมรอบพระอุโบสถ 

แถมต้ังอยู่ในเส้นทางก่อนถึงทุ่งดอกกระเจียว

ป่าหินงาม 

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทสวนผลไม้หลากหลายสายพันธุ์   

ที่มีชื่อเสียง เช่น

สวน “เทพน�” สวนอะโวคาโด   

อยู่ท่ีอำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นไม้ผล                             

ที่กำาลังมาแรง ด้วยรสชาติที่แตกต่าง 

ทำาให้เป็นที่สนใจของตลาด สวนเทพนา

ปลูกอะโวคาโดเฉพาะพันธุ์แฮสส์ มีระบบ

การจัดสวนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 

และมีการพัฒนาสายพันธ์ุ เป็นศูนย์เรียนรู้                                       

ให้แก่เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่        

ทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่          

โทร. 08-1989-2584 

“เทพสถิต สวนอินทผลัม” ตั้งอยู่ที่                                      

อำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปลูกอินทผลัม

พันธุ์บาฮี อยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ จำาหน่ายทั้ง

ผลอินทผลัมสด  ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น 

น้ำามันอินทผลัม, ข้าวเกรียบอินทผลัม 

ตลอดจนปรุงเป็นเมนูอาหารท่ีหลากหลาย

ได้แก่ ส้มตำาอินทผลัม, ยำาอินทผลัม   

และมีกิจกรรมต่างๆ ในสวนขณะเข้าชม

สอบถามรายละเอียดได้ที่           

คุณภีมพัฒน์ ภาณุพลเพชรรัตน์ หรือ   

คุณแจ็ค โทรศัพท์ 08-1874-5788 

สวนนร�ทอง สวนทุเรียนแห่งแรก                                      

ของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับการรับรอง  

แหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP จาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ  

กรมวิชาการเกษตร มีนายธงชัย นราทอง                       

และนางสอาด นราทอง เป็นเจ้าของ    

ตั้งอยู่ที่ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

เป็นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือน

สวนทุเรียนอื่น คือ ไม่มีกลิ่นฉุน รสชาติ

หวานหอม เนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใย    

เมื่อรับประทานแล้วจะมีรสชาติคล้ายเนย 

จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                            

สวนทุเรียนนราทอง โทรศัพท์          

09-1632-6659 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูล     

การท่องเที่ยวชัยภูมิได้ที่  ททท.สำานักงาน

นครราชสีมา โทร. 0-4421-3666 และ 

0-4421-3030 เวลาราชการ หรือ 

Facebook : ททท.สำานักงานนครราชสีมา 

นครราชสีมากล่าวต่อว่า การเดินทางมา

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิในช่วงฤดูฝน ทำาได้

ง่ายๆ เนื่องจากถนนหนทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวจัดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมาก และ

มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 

ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย  

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศที่กำาลัง 

เย็นสบาย และจะได้ชมทะเลหมอกบริเวณ

ผาต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ อาทิ   

ผาหำาหด ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง,   

ผาสุดแผ่นดิน จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติ

ป่าหินงาม, ผาหัวนาค ในอุทยานแห่งชาติ

ภูแลนคา ฯลฯ 

รวมท้ังยังมีแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง                                             

ที่น่าสนใจให้เดินทางไปเยี่ยมเยือน       

ได้หลายแห่ง เช่น

วัดเข�ประตูชุมพล อยู่ในอำาเภอ

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู่ก่อนถึงทางข้ึน

อุทยานฯ ป่าหินงามประมาณ 500 เมตร 
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