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อิสรภาพแหงความคิด

ยังเสี่ยงโดนสกัด 

ราง กม.สุรากาวหนา

ธุรกิจเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท

8หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9349 วันอาทิตยที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2565  แรม 5 ค่ํา เดือน 7 ปขาล
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หนา...

หนา...

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย รวมจัดกิจกรรมครอบครัวเพ� อไทย ภายใตช� อ “ไลหนู ตีงูเหา” ที่ จ.ศรีสะเกษ ไดขึ้นเวทีปราศรัยเรียกรองใหประชาชนเลือก

พรรคเพ� อไทยแบบแลนดสไลดเพ� อจะไดหายจน

เพ� อไทยออน‘ไลหนูตีงูเหา’ใหแลนดสไลดยึดอํานาจรัฐ

วิบากกรรม‘กัญชา’

‘ภูมิใจไทย’โวยลั่น!

มีคนทําตัวขวางสธ.

รอบ20ปรมต.ติดคุกเยอะ

เตือน608ไมฉีดวัคซีน

อยารีบถอดหนากาก!

ชวงเวลาที่มีคาใน

‘ธรรมชาติแหงชีวิต’

2หนา...

ฝนนี้ชวนกันไป วิ่งได ...เที่ยวดวย 

Lampang Half Marathon

‘กัญชาเสรี’

หลุมดําของเยาวชน

หนา...2หนา...2
ซักฟอกแกบน-ขุด ‘เตน’ ปลุกแดง

โวแลนดสไลด แตแสลง ‘หน’ู
ซักฟอกแกบน-ขุด ‘เตน’ ปลุกแดง

โวแลนดสไลด แตแสลง ‘หน’ู

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.เผยไทยมีผูติดเชื้อ

โควิดรายใหม 2.2 พันราย เสียชีวิต 23 คน 

ขณะที่กรมอนามัยช้ีกลุม 608 ที่ ไมไดรับ

วัคซีนครบตามเกณฑ ผูติดเชื้อ ผูเสี่ยงสูง ควร

สวมหนากากแมอนุญาตใหถอดได ขณะที่

นายกฯ ย้ํายังตองปฏิบัติตามมาตรการ 2U 

เพ� อรวมเปลี่ยนผานสูระยะ Post-pandemic

เม� อวันท่ี 18 มิถุนายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 2,272 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 2,264 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 2,264 ราย จากเรือนจํา 

2 ราย จากตางประเทศ 6 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 1,964 ราย อยูระหวางรักษา 21,315 ราย 

อาการหนัก 593 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 

282 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย เปนชาย 14 

ราย หญิง 9 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 19 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย ขณะที่มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,497,152 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,445,392 ราย

รัฐสภา • “ชวน” ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศ

รุงเรือง เม� อบานเมืองสุจริต” สอนเด็กๆ 

หากโกงต้ังแตเด็ก โตขึ้นจะไมโกงก็คงยาก 

ยกตัวอยางอดีตนายกฯ ที่เสียชีวิตไปแลว 

ครอบครัวตองชดใชเงินจากการกระทําที่คน

อ� นทําเอาไว ไมเคยมียุคไหนที่รัฐมนตรีติดคุก

มากมายเทากับชวง 20 ปที่ผานมา

เม� อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผูแทนราษฎร เปนประธานเปดกิจกรรม

ยุวชนประชาธิปไตย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และกลาวปาฐกถาพิเศษ “ประเทศ 

รุงเรือง เม� อบานเมืองสุจริต” ผานส� ออิเล็ก 

ทรอนิกส ใหกับตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศ

จํานวน 160 คนที่เขารวมกิจกรรม โดยมี

ใจความตอนหนึ่งวา ตองตระหนักวา ทุกกลุม

อาชีพลวนมีทั้งคนดีและคนไมดี แมกระทั่ง

ในสภา แตตนก็อธิบายวาอยาไปเหมารวม 

ทุกอยางขึ้นอยูกับที่มาของแตละบุคคล 

“ทั้งหมดอยูที่ความสํานึกหลอหลอม

ตัวตนมาตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญวาเปนลักษณะ

ใด เม� อเราฝกไปในทางใด โตเปนผูใหญก็มี

แนวโนมไปทางนั้น หากโกงตั้งแตเด็ก โตขึ้น

จะไมโกงก็คงยาก แบบที่เราไดเห็นตัวอยาง

จากผูสูงอายุบางคนวาทําไมจึงมีพฤติกรรม

เชนน้ัน ก็ปรากฏวาเขาฝกเอาเปรียบสังคม 

ฝกมองแตประโยชนสวนตัวเปนที่ตั้ง ถาเรา

ปลูกฝงคนใหยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ใครจะไป

รูวาวันหนึ่งคนเหลานั้นอาจจะไปเปนผูนําไม

วาจะระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศ” 

ประธานรัฐสภากลาววา สภาไดทํา

โครงการบานเมืองสุจริต ท่ีหวังวาเราจะ

สรางยุวชนคนรุนใหมและรุนปจจุบันทุกสาขา

อาชีพ ใหตระหนักรวมกันถึงเร� องความซ� อ 

สัตยสุจริต ท่ีเปนสวนสําคัญใหประเทศมี

ความเขมแข็ง ทุกวันน้ียังมีนักการเมืองยัง

โดนขอหา แสดงวาความไมสุจริตยังมีมา

ตลอด แมวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะถูกขนาน

นามวาฉบับปราบโกง  

กรุงเทพฯ • สมาคมโภชนาการแหงประเทศ

ไทยฯ ออกแถลงการณเตือนยิบ ระวังใช

กัญชาเกินขนาด สาร THC สูงจะมีผลเสีย

ตอรางกาย อาจรุนแรงถึงแกชีวิตได “ศุภชัย” 

โวย หลัง สธ.ออกประกาศไปแลวยังมีคน

ทําตัวขวางความพยายามท่ีจะออกมาปก

ปองสังคมใหปลอดภัย 

เม� อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ศ.คลินิก 

ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ นายกสมาคม

โภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมารี ไดออกแถลงการณสมาคมโภชนาการฯ 

เรื่องผลกระทบจากการบริโภคอาหารและ

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของกัญชา โดยหวง

การปลดล็อกกัญชาจะสงผลใหประชาชนเขา

ถึงและบริโภคกัญชาและผลิตภัณฑที่มีสวน

ผสมของกัญชาได โดยไมผิดกฎหมาย ทําให

ไดรับสาร THC ซึ่งออกฤทธ์ิตอจิตประสาท

ในกัญชาเกินขนาด จะมีผลเสียตอรางกาย

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ศรีสะเกษ • “อุงอิ๊ง” นําทีมครอบครัวเพ� อไทย 

“ไลหนู ตีงูเหา” ที่ศรีสะเกษ ปราศรัย “พอ-

อาปู” คึดฮอดหลายเดอ ขอยืนยันมีหัวใจเดิม 

คนจนตองหมดแผนดิน บันไดขั้นแรกแลนด

สไลดชนะเลือกตั้งใหถลมทลาย อยากพนหนี้ 

อยากหายจนไปนานๆ เลือกพรรคเพ� อไทย 

กลับบานเรารักรออยู ปลื้มคนอีสานใหเปน

นายกฯ รูสึกดีใจที่มีคนคิดอยางนั้น 

เม� อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 พรรค

เพ� อไทยจัดกิจกรรมครอบครัวเพ� อไทย ภายใต

ช� อ “ไลหนู ตีงูเหา” ที่ จ.ศรีสะเกษ หลังจาก 

ส.ส.ศรีสะเกษ 3 คนของพรรคโหวตสวนมติ

พรรคเพ� อไทยในการพิจารณาราง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ การลงพื้นที่ครั้งนี้นําโดย น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย, 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผูอํานวยการครอบครัว

เพ� อไทย และแกนนําพรรคเพ� อไทย ทั้ง นพ.ชล

น�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค, นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค, นายสุทิน 

คลังแสง นายเกรียง กัลปตินันท แกนนําพรรค, 

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหนาพรรค

เพ� อไทย, นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นายจาตุ

รนต ฉายแสง แกนนําพรรค, นายพานทอง

แท ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร และ 

ส.ส.ในพื้นที่อีสานจํานวนมาก 

โดยบรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก เริ่ม 

ตั้งแตเวลา 08.30 น. ที่ น.ส.แพทองธาร 

เดินทางมาถึงสนามบินอุบลราชธานี ก็มีแฟน

คลับพรรคเพ� อไทยใสเสื้อสีแดงที่สกรีนคําวา 

“ครอบครัวเพ� อไทย บานหลังใหญ หัวใจเดิม” 

รอใหการตอนรับจนลนสนามบิน

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

(1)

ารมีโอกาสได้ ล้มหมอนนอนเสื่อ หรือ ไปแหล่-มิ

ไปแหล่ ...อาจเป็นสิ่งที่ใครต่อใครไม่ได้คิดจะใฝ่ฝัน

และปรารถนาเอาเลยแม้แต่นิด เรียกว่า...ถ้าเลี่ยง

ได้ ถ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมากับตัวของตัวเองไม่ว่าวันหนึ่ง-วัน

ใด ช่วงหนึ่ง-ช่วงใด ย่อมต้องถือเป็นสุดยอดแห่ง ลาภอัน

ประเสริฐ หรือ อโรคยา ปรมา ลาภา อะไรประมาณนั้น...

(2)

แต่ด้วยเหตุที่ไม่วันหนึ่งก็วันใด ช่วงหนึ่งก็ช่วงใด ยัง

ไงๆ ก็คงมิอาจหลีกเลี่ยงปฏิเสธ สิ่งที่เป็น ข้อเท็จจริง ตาม

วัฏจักร วงจร ตามกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนผันแห่ง

ชีวิต ที่มีแต่ต้อง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ไปตามสภาพ เพียงแต่

บางครั้ง-บางครา การเผชิญหน้ากับห้วงระยะเวลาดังกล่าว 

ก็ใช่ว่า...จะเป็นอะไรที่น่าเกลียด น่ากลัว น่าปฏิเสธ ชนิด

ต้องหาทางเลี่ยงไป-เลี่ยงมา ต้องดิ้นรนทุรนทุราย ไม่อยาก

จะให้เกิด ไม่อยากจะให้อุบัติขึ้นมา เพราะถ้าลองพิเคราะห์

ให้รอบด้าน หรือให้ลึกซึ้งลงไปถึงแก่นใจกลาง หลายต่อ

หลายอย่าง กลับเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยคุณค่า ราคา น่า

ซาบซึ้ง ซาบซ่าน น่าประทับใจ ชนิดต่อให้เอาเนื้อสเต๊กแบบ

ไหน อย่างไหน มาแลก ก็เทียบไม่ได้ โดยเด็ดขาด...

(3)

อย่างช่วงที่ต้อง ล้มหมอนนอนเสื่อ คราวนี้...ขนาด

ซี้เก่า-ซี้แก่ ที่ไม่ได้เจอกันมานับสิบๆ ปี ด้วยเหตุเพราะวัย

และสังขารที่ต่างงอมพระราม-งอมพระลักษมณ์ไปด้วยกัน

ทั้งคู่ แต่ก็ยังอุตส่าห์ดิ้นควานหาเบอร์ โทรศัพท์ โทร.มาถาม

ข่าวคราว ถามสารทุกข์สุกดิบถึงที่กันจนได้ เช่น อภิมหา

นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ สุธี ประศาสน์เศรษฐ ที่ หัวเข่า 

ชำารุด ทรุดโทรม ไม่รู้ขั้นไหนต่อขั้นไหนเข้าไปแล้ว แต่หลัง

จากได้ทราบข่าวจากภรรยา ที่เป็นแฟนคลับรายการอาเฮีย 

สนธิ ลิ้มฯ ผู้ให้ความเมตตาห่วงใย อันตัวข้าพเจ้าเอง มา

โดยตลอด ขนาดตัวเองยังอยู่ในเรือนจำา ยังอุตส่าห์สั่งให้คน

แบกพวงหรีดมาอำาลา-อาลัยในงานพ่อ-งานแม่ ส่วนคราว

นี้...ถึงขั้นยอมเสียสละเวลาขอร้อง วิงวอน บรรดาแฟนๆ 

รายการ ให้ช่วยตามไป บริจาคเลือด ให้กับตัวเราในช่วง

วิกฤต เมื่ออาจารย์ สุธี ท่านได้รับรู้-รับทราบข่าวคราวดัง

กล่าว สายใยความผูกพันที่เคยห่างหายไปเป็นสิบๆ ปี เลย

ถูกผูก ถูกมัด ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนอดไม่ได้ที่ถึงขั้น

ต้อง น้ำาตาซึม เมื่อย้อนคิดไปถึงความหลังเก่าๆ...

(4)

อีกทั้งพรรคพวกที่ไม่เคยได้เจอหน้า เจอตา จะด้วย

เหตุเพราะการ ปลีกวิเวก ของตัวเรา หรือจะด้วยเหตุผลกล

ใดก็แล้วแต่ ต่างแห่มาส่งกำาลังใจ ส่งความปรารถนาดี ชนิด

แทบไม่ขาดสาย กระทั่ง เพื่อนรัก-เพื่อนแท้ ที่เคยมีอันต้อง

ระหอง ระแหง กันไปมั่ง อย่าง นฤนารท พระปัญญา แต่

สุดท้าย...ก็ยังคงหลงเหลือมิตรจิต-มิตรใจ น้ำาอก-น้ำาใจ โทร.

มาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ ชนิดที่ทำาให้คำาว่า เพื่อน หรือ มิตร

สหาย เป็นอะไรที่สูงค่า สูงราคา ชนิดเอาอะไรมาแลกก็คง

ไม่ยอม อดีตบรรณาธิการข่าวที่ฝีมือดีที่สุดในประเทศไทย 

อย่าง ไพบูลย์ วงษ์เทศ ที่คงชราภาพไม่ต่างไปจากกันซัก

เท่าไหร่ ยังเอ่ยปากอยากจะมาเยี่ยม มาแวะให้กำาลังใจ แม้

ยังไม่มีโอกาสได้เจอะหน้า เจอะตา แต่ก็เล่นเอา น้ำาตาซึม 

ไปซะอีกเหมือนกัน...

(5)

ส่วนพรรคพวกที่เคยร่วมงาน ร่วมการ กันมา...ไม่ว่า

ในฐานะไหนต่อฐานะไหน ก็ล้วนแล้วแต่ได้แสดงออกถึง

คุณค่า ราคา ของสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ ชนิดที่ไม่ว่าจะ

เป็นวัคซีน หรือตัวยารักษาโรคใดๆ ก็คงมิอาจเทียบได้ด้วย                                                             

กันท้ังส้ิน เพราะมันเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยให้เกิดความซาบซ่า 

ซาบซ่าน กระชุ่มกระชวยเข้าไปถึงหัวจิต หัวใจ ถึงอารมณ์-

ความรู้สึกไม่ว่าในระดับจิตสำานึก หรือจิตใต้สำานึก ไปด้วย

กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่ สุนันท์ ศรีจันทรา เพื่อน

ตลอดกาลผู้ที่ยิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งดุขึ้นเท่านั้น ที่พยายามลาก

ให้ไป พักฟื้น ที่รีสอร์ตส่วนตัวให้จงได้ อนิรุทธิ์ สุวคันธ

กุล น้องชายแท้ๆ แต่คนละบิดา-มารดา น้องสาวบุญธรรม 

บูรณ์มี ศิริเศรษฐ์วรกุล น้องชายบุญธรรม ณัฐวุฒิ รุ่งวงศ์ 

คุณพ่ี สำาราญ รอดเพชร คุณน้อง พรชัย จงภักดี ฯลฯลฯลฯ 

และใครต่อใครชนิดจาระไนไม่หวาด-ไม่ไหว แม้แต่ผู้ที่ไม่

เคยรู้จักมักจี่มาก่อน ไปจน ป๋าเปลว สีเงิน ของเราเอง ที่

อุตส่าห์สอบถามหมายเลขบัญชีธนาคาร กะจะโอนเงินมา

ช่วยทั้งๆ ที่ไม่ได้จำาเป็นอะไรเลย ฯลฯ...

(6)

อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่แหละทั่น...ที่มันทำาให้ช่วง

เวลาแห่งการ ล้มหมอนนอนเสื่อ อันเป็นสิ่งที่ดูน่าชิงชัง 

รังเกียจ สำาหรับใครต่อใครก็ตาม กลับเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความปลาบปลื้ม ปีติ ช่วงเวลาที่มีค่า มีราคา ชนิดเอาอะไร

มาแลกก็ไม่ยอม เป็นช่วงเวลาที่ทำาให้สิ่งที่เรียก ความเป็น

เพื่อน-เป็นมิตรสหาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรัก เพื่อนแท้ เพื่อน

ตาย หรือแม้แต่กระทั่ง เพื่อนร่วมวัฏสงสาร ก็เถอะ!!! 

ต่างเป็นสิ่งที่สูงค่า สูงราคา ไปด้วยกันทั้งสิ้น หรือเป็นสิ่ง

ที่ควรจะทะนุถนอม กล่อมเกลี้ยง ฟื้นฟู ดำารงรักษา ให้

มั่นคง ยั่งยืน ไปตลอดตราบชั่วชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคล 

แต่ละราย โดยไม่ปล่อยให้อะไรก็ตามที่อาจไม่ได้มีค่า มี

ราคา อะไรมากมาย ไม่ว่าแนวคิดทางการเมือง ทฤษฎีโน่น 

ทฤษฎีนี่ เรื่องความผิด-ความถูก ความดี-ความไม่ดีของผู้

อื่น กลายเป็นตัวด้อยค่า เสื่อมค่า เป็นตัวบ่อนเซาะทำาลาย

บรรดาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านี้ ลงไปอย่างน่าเสียดาย 

ด้วยเหตุเพราะโดย ข้อเท็จจริง หรือโดย ธรรมชาติแห่ง

ชีวิต แล้ว บรรดาเราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลาย...ล้วนแต่ถือเป็นเพื่อน

เกิด-เพื่อนแก่-เพื่อนเจ็บ-เพื่อนตาย ไปด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งปวง 

นั่นแล....

ช่วงเวลาที่มีค่าใน 

‘ธรรมชาติแห่งชีวิต’

ก

เวนต์ใหญ่การเมืองมาถึง หลังฝ่ายค้านยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

รวม 11 คน ภายใต้ยุทธการ เด็ดหัว สอยนั่งร้าน 

เล่นใหญ่ หว่านแห่เจาะจง “คีย์แมน” ของ

รัฐบาลตั้งแต่ระดับแกนนำารัฐบาล หัวหน้าพรรค และ

เลขาธิการพรรค เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ โค่น “บิ๊ก

ตู่” ในสภา เพราะรอบหน้าจะเป็นรัฐบาลใหม่แล้ว 

สำาหรับ 11 รายชื่อที่ฝ่ายค้านเอาขึ้นแบล็กลิสต์จะไป

ถลกหนังแบบ 4 วัน 4 คืน นำาโดยพี่น้อง 3 ป. แกนกลาง

รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม, “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ “บิ๊ก

ป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  

ในเมื่อเป็นรัฐบาล 3 ป. ต้องล่อ 3 ป.ด้วย 

อีก 8 ราย ซึ่ง 4 รายเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการ

พรรคตัวแปร ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรค

ภูมิใจไทย และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 

รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ในบรรดาหัวหน้าพรรคและแม่บ้านขนาดใหญ่ของ

รัฐบาล มีแค่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ตกขบวน ที่ว่ากัน

ว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำาพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งที่เคยอยู่

พรรคประชาธิปัตย์ และมีอำานาจในการเคาะรายชื่อรัฐมนตรีที่

จะถูกซักฟอก 

ส่วนอีก 4 รายที่ถูกฝ่ายค้านยื่นซักฟอกในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรอบทิ้งทวนรัฐบาล ประกอบด้วย นายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน และผู้อำานวยการพรรคพลังประชารัฐ, 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  

การเลือกตัวรัฐมนตรีซักฟอกครั้งนี้มีทั้งการเลือกแบบ

ยุทธศาสตร์ และเป็นรายการยืมมือฝ่ายค้านสะสางบัญชีแค้น

คู่กรณี เหมือนที่นายสุชาติระบุว่ามีคนนอกพรรคร่วมฝ่ายค้าน

แทรกแซงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ 

โดยเฉพาะการเพิ่มชื่อของนายสุชาติเข้ามาเป็นรายที่ 

11 ในนาทีสุดท้าย จากเดิมที่มีข่าวว่าหลุดแบล็กลิสต์ไปแล้ว 

จนนายสุชาติไปจับได้ว่ามีการลักไก่ยัดชื่อตนเองมาเพิ่มโดยใช้

ลายเซ็น ส.ส.ฝ่ายค้านที่รับรองญัตติเดิมตอนแรกที่ยื่นเอาไว้ 

10 คนเท่านั้น ซึ่งนายสุชาติขนานนามว่า ญัตติซักฟอกเถื่อน 

เหมือนในรายของนายชัยวุฒิ ที่มีรายงานว่า

เป็น “ใบสั่ง” มาจากผู้มากบารมีนอกพรรคฝ่ายค้านประสาน

ให้ใส่ชื่อเข้ามาเพื่อสั่งสอน  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้พรรคฝ่ายค้านจะโหมโรงอภิปราย

ไม่ไว้วางใจครั้งนี้เอาไว้อย่างดุเดือด แต่เชื่อกันว่าบทสรุป

สุดท้ายจะไม่สามารถโค่น “บิ๊กตู่” ให้ตายคาสภาได้เหมือนเดิม 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยู่ในช่วงปลายเทอม ที่การสอยได้แทบจะ

ไม่มีความหมายอะไร 

อีกทั้งวันนี้เป้าหมายสำาคัญของพรรคเพื่อไทยคือ 

กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

เพื่อได้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กติกาที่ตัวเองช่ำาชอง หาก

สอย “บิ๊กตู่” ร่วงก่อน หรือเกิดอุบัติเหตุกับรัฐบาล ทุกอย่างจะ

พังครืนทันที 

ประกอบกับกำาลังวังชาของพรรคฝ่ายค้านขณะนี้ลดลง

ไปเยอะ เห็นได้จากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 ในวาระแรกที่ผ่านมา เสียง

ของรัฐบาลทิ้งขาดฝ่ายค้านหลายสิบคะแนน  

และต่อให้ตัดพรรคหอกข้างแคร่อย่างพรรคเศรษฐกิจ

ไทยออกก็ยังอยู่ในระยะปลอดภัย เหมือนกับที่นายอนุทินระบุ

เอาไว้เรื่องเสียงในสภาว่า อย่าเพิ่งไปนึกถึงฝ่ายค้าน ขอแค่ 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกแถวเป็นพอ  

“ขอให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในแถว มีสปิริต อย่าใช้

เกมการเมืองกลั่นแกล้งกัน มากดดันกัน ก็ผ่านอยู่แล้ว”  

ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านเอง โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยรู้

อยู่เต็มอกว่า โอกาสในการสอย “บิ๊กตู่” ค่อนข้างยาก แต่ต้อง

ทำาตามหน้าเสื่อเท่านั้น 

เห็นได้ชัดว่า ซักฟอกครั้งนี้มันเป็นเหมือน อีเวนต์แก้บน 

เพราะในวันเดียวกันกับการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

แทนที่พรรคเพื่อไทยจะปล่อยให้สปอตไลต์จับจ้องมาที่รัฐสภา

ให้สมเป็นอีเวนต์ใหญ่ทางการเมือง แต่กลับไปเปิดตัวแกนนำา

คนเสื้อแดงอย่างนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นผู้อำานวยการพรรค

เพื่อไทย จนแย่งซีนไปหมด 

พร้อมกันนี้ยังโปรโมตแต่การลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ 

ของพรรคเพื่อไทย ในปฏิบัติการ ไล่หนู ตีงูเห่า ที่ขนแกน

นำาระดับ “เรียกแขก” อย่าง “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย และผู้อำานวยการพรรคเพื่อ

ไทยป้ายแดงอย่าง “ณัฐวุฒิ” ไปปลุกกระแสมวลชน 

ศึกซักฟอกแทบจะกร่อยไปเลย ทั้งที่อภิปรายนายกฯ 

และรัฐมนตรีแทบจะ 1 ใน 3 ของคณะรัฐมนตรี  

อย่างไรก็ดี สำาหรับพรรคเพื่อไทยที่ดูเหมือนจะคึก

ตระเวนลงพื้นที่อีสาน ประกาศจะสร้างปรากฏการณ์แลนด์

สไลด์ให้ได้อีกครั้ง แต่หากจับปฏิกิริยาบุกดงงูเห่าถี่ยิบ จาก 

จ.สุรินทร์ครั้งก่อน มาถึง จ.ศรีสะเกษในครั้งล่าสุด ตลอดจน

การเปิดตัวนายณัฐวุฒิเป็นผู้อำานวยการพรรคเพื่อไทยสู้ศึก

เลือกตั้งครั้งหน้า มันกลับดูไม่ใช่อาการของคนที่มั่นใจว่าจะได้

เก้าอี้ ส.ส.แบบถล่มทลายเลย 

แต่ดูจะเป็นอาการของคนที่ไม่มั่นใจและหวาดระแวง

เสียมากกว่า ในเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศมาตลอดว่าพื้นที่

อีสานคือฐานที่มั่นใหญ่ ยากที่ใครจะเจาะ แต่พอ ส.ส.อีสานใต้

หลายคนไหลออกไปพรรคภูมิใจไทย ถึงขั้นต้องเอาคนตระกูล

ชินวัตรอย่าง “อุ๊งอิ๊ง” ไปปลุกกระแส มิเพียงเท่านั้น ยังต้องไป

ขุดเอานายณัฐวุฒิมามีตำาแหน่งสำาคัญเพื่อปลุกชีพคนเสื้อแดง

ให้ตื่นตัว 

หากพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่ามัดใจคนอีสานได้ ไม่ต้องรีบ

มาอีสานใต้แบบชุดใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งแบบนี้ ไม่ใช่อาการของคน

จะไป “ไล่หนู” หากแต่เป็นอาการของคน “แสลงหนู”    

อีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ แม้พรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์ที่

จะได้เล่นในกติกาที่ถนัดแบบบัตร 2 ใบ จนประกาศล่วงหน้า

ว่าจะแลนด์สไลด์ แต่กลับยังมีข่าว ส.ส.ไหลออก เตรียมเก็บ

ข้าวเก็บของไปอยู่พรรคอื่นรายวัน โดยเฉพาะในพื้นที่อีสาน        

ส.ส.อีสานเหล่านี้ย่อมรู้ดีว่า การสู้กับพรรคเพื่อไทยใน

ภาคอีสานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนัก แต่กลับกล้าทิ้งมาอยู่กับ

พรรคการเมืองอื่นโดยไม่กลัวสอบตก นั่นพอจะบ่งบอกได้

ระดับหนึ่งว่า สัญชาตญาณนักเลือกตั้งไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทย

จะแลนด์สไลด์ได้ 

อันอาจหมายถึงพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขลังเหมือนแต่ก่อน

แล้ว 

ที่สำาคัญในภาคอีสานทุกวันนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่พรรคภูมิใจ

ไทยและพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นที่ไปแชร์ แต่ยังมีพรรค

ก้าวไกลที่มีฐานเสียงเดียวกับพรรคเพื่อไทยเข้าไปหารคะแนน

ได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

ขณะเดียวกัน การไปดึงนายณัฐวุฒิกลับมา แม้จะขาย

ได้ในกลุ่มคนเสื้อแดงจากลีลาการพูดการจา ถือเป็นยาปลุก

ชีพคนเสื้อแดงได้ระดับหนึ่ง แต่อาจเป็น “ดาบสองคม” ให้กับ

พรรคเพื่อไทยเหมือนกัน เพราะต้องไม่ลืมว่า เหตุการณ์จลาจล

กลางกรุงเมื่อปี 2553 ยังคงติดตัวนายณัฐวุฒิอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งการไปปลุกเสื้อแดงกลับมา ในทางอ้อมอาจจะ

เป็นการไปปลุกมวลชนขั้วตรงข้ามที่แทบจะปลุกไม่ขึ้นอยู่แล้ว

ให้ตื่นขึ้นมาด้วยเพราะชื่อชื่อนี้.

ซักฟอกแก้บน-ขุด‘เต้น’ปลุกแดง 

โวแลนด์สไลด์ แต่แสลง‘หนู’ 

อี ส.ส.อีสานเหล่านี้ย่อมรู้ดีว่าการสู้กับพรรค

เพื่อไทยในภาคอีสานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนัก 

แต่กลับกล้าทิ้งมาอยู่กับพรรคการเมืองอื่น

โดยไม่กลัวสอบตก นั่นพอจะบ่งบอกได้ระดับ

หนึ่งว่า สัญชาตญาณนักเลือกตั้งไม่เชื่อว่า

พรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ ได้



อดสลักทุกภาพความขัดแยงดวยการส� อสารทางบวก  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. เม� อวันที่เขาทําเนียบรัฐบาล 

ประชุม ศบค.ชุดใหญ พบกับ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  

นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ครั้งแรก โดยใชสไตลยกมือไหวทั่วหนา 

เนนย้ําความรวมมือเพ� อประชาชน นําทุกประโยคเขาสูบรรยากาศเชิง

บวก ชูให “บิ๊กตู” เปนผูใหญใจเมตตา และไมขอพูดเร� องในอดีตที่ผาน

มาแลว พรอมเดินหนาทํางานรวมมือกัน

ระหวางรัฐบาลและ กทม. ไฉนเลยที่ “บิ๊ก

ตู” จะสวนกระแส ในสถานการณแบบนี้

รับไมตรีประสานมือถายรูปโชวส� อ พรอม

ดวยการพาชมตึกไทยคูฟา ตึกภักดีบดินทร 

ในบริบทใหมที่ผานไป 8 ป นับแต 

ชัชชาติ เคยนั่งเปนรัฐมนตรีในรัฐบาล

นายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร แถมทายดวย

ภาพจําการผูกมิตรดวยมธุรสวาจา “เราก็

พี่นองกันทั้งนั้น ยังเคยเจอกันหลายงาน 

อยางเชนตอนน้ําทวมก็เคยเจอ ไปชวยกัน

แกปญหา” ขณะที่นายชัชชาติกลาวตอบ

รับวา “ขอบคุณครับ ทํางานเพ� ออนาคตครับทาน” สวนเร� อง “ดนตรีใน

สวน” ที่เหลาบรรดาติ่งผูวาฯ ไมคอยปลื้มกับการจัดดนตรีของกองทัพทับ

ไลน กทม.นั้น เย็นวานนี้เจาตัวลงดูกิจกรรมรับทุกความรวมมือไวในออม

ใจ ประสานหัวใจแฟนคลับทุกขั้วสี มีเรียลลิตีภารกิจประจําวันผานไลฟ

ของเพจชัชชาติใหแฟนคลับไดติดตามทุกอิริยาบถ •

ทบทวนรายช� อกันอีกครั้งสําหรับ รัฐมนตรีที่ฝายคาน 7 พรรค 

การเมืองเขาช� อย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจเปนรายบุคคล จํานวน 11 คน 

คือ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม, 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย, 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข, พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย, นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายชัยวุฒิ ธนา

คมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม, นายจุติ ไกรฤกษ รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย, นายสันติ 

พรอมพัฒน รมช.การคลัง, นายนิพนธ  

บุญญามณี รมช.มหาดไทย และนายสุชาติ 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน สวนญัตติที่ย� นนั้น

ขอหาฉกาจฉกรรจ ดวยประโยคสุดแสบสัน 

สรางความฮึกเหิมให นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ถึงกับประกาศลั่นวา “ฝายคานจะเด็ดหัวนายกฯ 

และสอยนั่งรานทั้ง 10 คน” •

ขณะที่ “เสี่ยเฮง” สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ได

ย� นหนังสือตอนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร เพ� อขอใหตรวจสอบ

ญัตติอภิปรายไมไววางใจของฝายคาน เพราะเช� อวาเปนญัตติเถ� อน เน� องจาก

เม� อวันที่ 15 มิ.ย.ซึ่งเปนวันย� นญัตติ เวลา

ประมาณชวงเที่ยง นายสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวม

ฝายคาน (วิปฝายคาน) ระบุวาจะย� นอภิปราย

รัฐมนตรีจํานวน 10 คน  แตเวลาผานไป

เพียง 1 ชั่วโมง ชวงบายที่ฝายคานย� นญัตติ

กลับกลายเปนวามีจํานวนผูถูกอภิปรายเพิ่มขึ้น

เปน 11 คน  จึงตั้งขอสังเกต ส.ส.ฝายคานที่

ลงช� อในญัตติตามมาเซ็นญัตติทันหรือไม และ

รับรูหรือไมวาไดเพิ่มจํานวนผูถูกอภิปรายจาก  

10 คนเปน 11 คน ชี้ปมวาญัตติอภิปรายไม

ไววางใจรอบนี้อาจสอเคาเปนญัตติเถ� อน แต

การตั้งขอสังเกตดังกลาวยังไมมีหลักฐานชี้ชัด จึงทําไดแคทวงถามความเปนลูก

ผูชายกันแบบแมนๆ สวนผลจะออกมาเปนอยางไรนั้นตองรอชม •

สภารับหลักการ “พ.ร.บ.คูชีวิต-สมรสเทาเทียม” ทั้ง 4  ฉบับ 

ประกอบดวย 1.รางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือราง พ.ร.บ.สมรสเทา

เทียม เสนอโดย นายธัญวัจน กมลวงศวัฒน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

กาวไกล กับคณะ  ซึ่งเปนฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณา

กอนรับหลักการ 2.ราง พ.ร.บ.คูชีวิต พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เสนอ 3.ราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่...) 

พ.ศ. ... เสนอโดย ครม. และ 4.ราง พ.ร.บ. 

คูชีวิต พ.ศ. ... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรี

วัฒนวุฒิ  ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค ปชป. 

ขณะที่นางณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์ กรรม 

การรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ระบุวา “ในชั้นนั้นเรามี พ.ร.บ.

คูชีวิตอยูแลว ที่จะเปนหลักการยกระดับ

การสมรสเพศเดียวกันขึ้นมา สวนเร� องบาง

อยางที่ยกขึ้นมาไมได เชน การเปนบิดา

มารดาและบุตร ที่ถือเปนเร� องของสาย

โลหิต จึงไมสามารถนํามาปรับใชได ในชั้นนี้เปนเร� องเรงดวน จึงขอเสนอ

กฎหมายคูชีวิตไปกอน สวนเร� องอ� นๆ คอยๆ ดําเนินการตามมา ทั้งนี้

ประเทศตางๆ ตองใชเวลาในการพัฒนาการกฎหมายเร� องนี้สิบกวาป” • 
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3ในประเทศ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ทหารเรือ ยังอุบเงียบไมตอบถึงบทสรุปโครงการเรือ

ดําน้ํา ที่ยังสะดุดจากปญหาที่ CSOC ยังไมสามารถ

หาเคร� องยนตที่มีคุณลักษณะ และประสิทธิภาพเทียบ

เทากับ MTU ของเยอรมนีมาได เพราะยังเหลือเวลาที่

คณะกรรมการบริหารโครงการเรือดําน้ํา ที่มี เสธ.แจก-

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสด เสนาธิการทหารเรือ เปน

ประธาน และเปนหัวหนาคณะเจรจาฝายไทย ขีดเสน

ไว 60 วัน แตจากโจทยที่ตั้งน�าจะมีทางออกเดียวที่ไม

ทําใหทุกฝายเสียหาย และไดประโยชนทั้งคู คือการ

ปรับโครงการใหสอดคลองกับปญหา ตอยอดจากสิ่ง

ที่ริเริ่มไว และกองทัพเรือไทยจะยังไดเรือดําน้ําเขา

ประจําการตอไป ซึ่งอาจจะเปนเรือดําน้ํามือสองชั้น 

Yuan เพ� อใหหน�วยและกําลังพล ไดรับการถายทอด

องคความรูในมิติใตน้ํา แมอาจจะไมใชเรือดําน้ํามือ

หนึ่งอยางที่ตั้งใจไว •

ศุกรสุดสัปดาห พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท 

ผูบัญชาการทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน�วย

ฝกทหารใหมในพื้นที่ จ.ลพบุรี จํานวน 7 หน�วยฝก 

ใน คายสมเด็จพระศรีนครินทรา 3 หน�วยฝก ไดแก 

หน�วยฝกทหารใหมกองพันปองกันฐานบิน, กองพันบิน

ที่ 3, กองพันบริการ กองบริการ ศูนยการบินทหารบก 

จากนั้นเดินทางไปยัง คายภูมิพล เยี่ยมหน�วยฝกทหาร

ใหม กองพันบริการ กองบริการ ศูนยการทหารปน

ใหญ, กองพันทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ 

และเดินทางไปยัง คายสิริกิติ์ เพ� อตรวจเยี่ยมหน�วยฝก

ทหารใหม กองพันทหารปนใหญที่ 712 กรมทหารปน

ใหญที่ 71, กองพันทหารปนใหญที่ 723 กรมทหารปน

ใหญที่ 72 ผูบัญชาการทหารบกไดเยี่ยมชมสถานที่และ

ใหกําลังใจทหารใหม ครูฝก ผูฝก ที่ทุมเทการฝก 

6 สัปดาห ตามแนวทาง ครอบครัวเดียวกัน และกําลัง

อยูระหวางการฝกเฉพาะหนาที่ตามความถนัดและ

ความสามารถของแตละบุคคล •

ในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการ

ทหารอากาศ ครบรอบปที่ 73 โดยในปนี้โรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ไดพิจารณามอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติ จักรพงษ 

และจารึกช� อในทําเนียบศิษยเกาดีเดนของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ ใหแก  บิ๊กปอง-พล.อ.อ.นภา

เดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ นายทหาร

นักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 38 

เปนศิษยเกาดีเดนของโรงเรียนเสนาธิการทหาร

อากาศ ประจําป 2565 ในฐานะผูดํารงตําแหน�ง

ผูบัญชาการเหลาทัพ ซึ่งเปนศิษยเกาของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ นับเปนอีกรางวัลในชีวิตที่ 

“บิ๊กปอง” ไดรับ กอนเขาสูชวงเกษียณอายุราชการ

ปลายเดือนกันยายนนี้ •

งนับถอยหลังเขาสูฤดูแตงตั้ง นายพลสีกากี 

วาระประจําป 2565 ทุกยางกาวของ แคน

ดิเดต แตละคน แตละตําแหน�ง ก็ดูมีนัยแฝง 

ดูมีสัญญาณ ที่น�าสนใจ ที่น�าจับตาอยางยิ่ง โดยเฉพาะ

ศึกชิง พล.ต.อ. ทั้งวาระการชิง พล.ต.อ. ตําแหน�ง 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือ ผบ.ตร. แทน 

ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะ

เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.65 หรือวาระการชิง 

พล.ต.อ. ตําแหน�ง รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

หรือ รอง ผบ.ตร. ก็ดูจะเรงโชวผลงาน โชวฝมือให

เขาตา ผูมีอํานาจ เขาตา ประชาชน ในการกาวสู

ตําแหน�งที่สูงขึ้น แบบไมมีเสียงยี้ ไมมีขอสงสัย เพราะ

ปนี้ กรมปทุมวัน จะประเดิมแตงตั้ง นายพล วาระ

ประจําป ที่เกาอี้ ผบ.ตร. กอนเปนลําดับแรก คาด

ไววาน�าจะอยูในชวงปลายกรกฎาคม-กลางสิงหาคม 

จากนั้นก็เปนคิวแตงตั้ง รอง ผบ.ตร.-ผบก. ประมาณ

เดือนกันยายน ซึ่งที่น�าจับตาคงอยูที่เกาอี้ รอง ผบ.ตร. 

ที่วาง 4 ตําแหน�ง จาก พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์, 

พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย และ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพยพวง 

สามเกาอี้เกษียณอายุราชการ บวกกับ  รอง ผบ.ตร.ที่

ขึ้นไปเปน ผบ.ตร. แทน “ผบ.ปด” อีก 1 ราย •

เกาอี้ ผบ.ตร. คนใหม ตอนนี้แคนดิเดตที่โดด

เดน ดูจะเหลือเพียง บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติ

ประภัสร รอง ผบ.ตร.(มค.) นรต.38 เกษียณป 2566 

กับ บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร.

(ปป.) นรต.40 เกษียณป 2567 ซึ่งตอนนี้ทั้งคูมีผล

งานอยางตอเน� อง บิ๊กรอย ผลงานยาเสพติดและ

คามนุษย ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลกําลังโดดเดน 

ลาสุดก็เขาไปแกปญหาคามนุษย โรฮีนจา กวา 50 คน

ที่ถูกทิ้งไวบริเวณเกาะดง หางไปทางทิศตะวันตกของ

เกาะหลีเปะประมาณ 8 ไมล อยูหางจากฝง อ.เมือง

สตูลประมาณ 80 ไมล พื้นที่หมู 8 ต.เกาะสาหราย 

อ.เมืองสตูล สวน บิ๊กเดน หัวหนาทีม ศปอส.ตร. หรือ 

PCT ก็ลุยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

รวมทั้งไดรับมอบหมายจาก ผบ.ปด ใหดูแลความ

เรียบรอยการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ก็ทําไดอยางดี แถม

ลาสุดยังติดตามจับกุมชายสัญชาติลิทัวเนียที่กอเหตุ

ฆาตกรรมสาวประเภทสอง อําพรางศพไวในหองเก็บ

ของ ภายในบานที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร •

สวนเกาอี้ รอง ผบ.ตร. วาง 4 ตําแหน�ง 

ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการแตงตั้งตํารวจ กําหนด

หลักเกณฑการแตงตั้ง ผูชวย ผบ.ตร. เล� อนตําแหน�ง

สูงขึ้นตองดํารงตําแหน�งไมนอยกวา 1 ป และ

การคัดเลือกตั้งแตระดับจเรตํารวจแหงชาติ 

และรอง ผบ.ตร.ลงมาถึงระดับ ผบก. ใหพิจารณา

เรียงตามอาวุโส 33% ชัดเจน 1 ใน 4 เกาอี้ แปะช� อ 

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผูชวย ผบ.ตร.อาวุโส

ลําดับที่ 1 เอาไวไดเลย สวนอีก 3 เกาอี้ลุน 

อาวุโส+ความรู+ความสามารถ มี ผูชวย ผบ.ตร.

ดํารงตําแหน�งมา 1 ป ตามกฎ ก.ตร.ที่สามารถ

ขึ้น รอง ผบ.ตร.ไดทั้งหมด 9 ราย พล.ต.ท.ไกรบุญ 

ทรวดทรง (เกษียณป 2568), พล.ต.ท.สราวุฒิ 

การพานิช (เกษียณป 2567), พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล (เกษียณป 2574), พล.ต.ท.สมพงษ ชิงดวง 

(เกษียณป 2566), พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ (เกษียณ

ป 2569), พล.ต.ท.ประจวบ วงศสุข (เกษียณ

ป 2568), พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ  พันธุเพ็ชร (เกษียณป 

2569), พล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ (เกษียณป 2568) 

และ พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล  (เกษียณป 2567) •

สองผลงาน ผูชวย ผบ.ตร. ที่โดดเดน มีความ

เคล� อนไหว มีขาว มีคราว ทางส� อ ทางสังคม แบบ

ชาวบานไดยินบอยหน�อย ก็มี บิ๊กโจก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. ที่ลงไปทํางานตามหนางาน 

ตร. ทั้งการปราบปรามการคามนุษย หรือการทํา

โครงการ “Smart Safety Zone 4.0” รวมทั้งงาน

นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล อยางการแก

ปญหาหวยเกินราคา ที่ บิ๊กโจก เดินหนาปราบปราม

ผูจําหน�ายสลากออนไลนเกินราคา และนําภาพสลาก

ที่ไมมีอยูจริง หรือหวยทิพยออกจําหน�ายประชาชน 

เชนเดียวกับ บิ๊กตอ-พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย 

ผบ.ตร.ก็มีงานตอเน� อง โดยเฉพาะเม� อไดรับมอบ

หมายใหไปคุมกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 

ก็ประสานงาน บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สําราญ นวลมา 

ผบช.น. ลุยงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมใน

พื้นที่กรุงเทพฯ  มีผลงานออกมาแถลงใหชาวบานได

รับรูรับทราบกันตลอดเวลา •

บิ๊กกวาง-พล.อ.สัณทัศน นันทิภาคยหิรัญ ผูอํานวย

การองคการสงเคราะหทหารผานศึก (อผศ.) มอบ

นโยบายแกสมาคมแมบานองคการสงเคราะห

ทหารผานศึก รวมกับโรงพยาบาลทหารผานศึกใช

ศักยภาพของหน�วยออกใหการบริการทางการแพทย

ในเชิงรุก เพ� อจัดทีมเขาใหบริการรักษาพยาบาลและ

บริการดานสุขภาพใหทั่วถึงแกทหารผานศึกนอกประจํา

การ ดวยการจัดทําโครงการ ความหวงใย ไรพรมแดน 

ขึ้น เพ� อใหการดูแลรักษาทหารผานศึกและครอบครัว

ที่พักอาศัยในจังหวัดตางๆ ไดมีโอกาสเขาถึงการรักษา

จากโรงพยาบาลทหารผานศึก โดยแพทยเฉพาะทาง

และสหสาขาวิชาชีพ และเพ� อสงเสริมการดูแลสุขภาพ

ของทหารผานศึกและครอบครัว ใหมีความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพ� อปองกัน

บรรเทาภาวะสุขภาพที่เปนอยู หรือโรคที่อาจจะเกิด

ในอนาคต รวมทั้งเพ� อใหการดูแลทหารผานศึกและ

ครอบครัวแบบองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังใหบริการซอมแซม จัด

ทําและจัดหาอุปกรณทางการแพทยใหแกทหารผานศึก

พิการหรือทุพพลภาพ เพ� อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี

ขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป •

บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการ

พล.ต.ท.ตอศักดิ์ 

สุขวิมล

สุชาติ ชมกลิ่น

ธัญวัจน กมลวงศวัฒน

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ 

ศิริสวัสด

ยิ่

ถ

พล.อ.สัณทัศน 

นันทิภาคยหิรัญ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล

สองแคนดิเดต ‘พล.ต.อ.’
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4 บทความ-ต่างประเทศ

นก่อนผมได้รับเกียรติจากบริษัทที่ทำา Streaming หนังทั้ง                                                              

หลาย ให้ชมหนังเรื่องเกี่ยวกับทีมฟุตบอล หมูป่า และเรื่อง

ราวของเขาในถ้ำาหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 4 ปีที่แล้ว 

ก่อนหนังเข้าโรง

วันที่ 23 ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่ทีมหมูป่าเข้าไปในถ้ำาวันแรก 

และกว่าจะออกมาจากถ้ำาได้ใช้เวลาเกือบสามสัปดาห์เต็มๆ พวก

เราคงจำากันได้ว่า กว่าจะค้นพบทีมหมูป่านั้นใช้เวลาประมาณ 13 

วัน

การดูหนังเรื่องนี้ทำาให้เห็นภาพเลยว่า กว่าจะเจอเด็ก

ได้มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากน้อยเพียงใด กว่าจะดำาน้ำารอดใต้

ช่องต่างๆ ในถ้ำา มันน่ากลัวและยากลำาบากขนาดไหน และที่ยิ่ง

ใหญ่ไปกว่านั้น การเอาทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำา มันยิ่งมหัศจรรย์

มากกว่าการค้นพบเขา เมื่อหนังเรื่องนี้เข้าโรง หรือเปิดโอกาส

ให้ Stream ได้ ผมแนะนำาว่าควรดูครับ เป็นหนังมีคุณภาพ และ

ถึงแม้จะเป็นหนัง Hollywood ที่อาจปรับความจริงเพื่อเล่าเรื่อง

สนุกๆ ผมถือว่าผู้กำากับหนังเรื่องนี้ตั้งใจสะท้อนความจริงให้มาก

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  

แล้วผมบอกเลยว่า เมื่อหนังเรื่องนี้เข้าโรงและเริ่ม Stream 

เมื่อไหร่ สื่อออนไลน์และสื่อทั่วไปจะเต็มไปด้วยคำาว่า Soft Power 

หันไปทางซ้าย หันไปทางขวา ก็จะเจอคำานี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย

งานของรัฐหรือคนทั่วไป ในโลกโซเชียลช่วงนั้นจะเต็มไปด้วยคำา

ว่า Soft Power

ผมว่าเรื่อง Soft Power เป็นเรื่องน่าคิดและเป็นเรื่องน่า

สนใจ แต่ผมสงสัยว่าเวลามีกระแส เช่น กินข้าวเหนียวมะม่วงบน

เวทีคอนเสิร์ต หรือนักร้องคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก แล้วคน

แห่ใช้คำาว่า Soft Power ทั่วบ้านทั่วเมืองกันแทบทุกประเด็น ผม

เกิดข้อสงสัยว่า พวกเราใช้คำาว่า Soft Power ถูกหรือไม่ หรือถ้าจะ

สงสัยตรงๆ คือคนที่แห่ใช้คำานี้เข้าใจความหมายที่แท้หรือไม่

คำาว่า Power โดยทั่วไป คืออำานาจหรือพลังที่จะผลักดันหรือ

บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งทำาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งจะเป็นการบีบบังคับ 

จะเป็นการใช้อำานาจของเงิน หรือจะเป็นการโน้มน้าว (เชิงขู่) ก็ได้

หมดครับ ส่วน Soft Power ในความหมายที่ผมเข้าใจ เปรียบเสมือน 

Hard Sale ทางอ้อม หรือกลับกัน Soft Sale ทางตรง อันนี้ก็แล้วแต่

ถนัดใช้ครับ

คำาว่า Soft Power ริเริ่มจากนักวิชาการคนอเมริกัน ชื่อ Joseph 

Nye จากหนังสือของเขา Bound to Lead ปี 1990 

ที่มาของ Soft Power คือในยุคนั้น มีแต่คนคาดการณ์ วิเคราะห์

และทำานายว่า สหรัฐอเมริกากำาลังเป็นมหาอำานาจที่ใกล้สูญพันธุ์ ไม่ว่า

จะเป็นอำานาจทางการเงิน ที่ทางญี่ปุ่นมีโอกาสแซงสูง บวกกับอำานาจ

ทางทหาร ที่ทางโซเวียตจะแซงสูงเช่นเดียวกัน เพราะอย่าลืมว่ายุค

นั้น อะไรต่อมิอะไรคือญี่ปุ่นหมด และสงครามเย็นยังไม่จบครับ ดังนั้น

อำานาจการเงินของญี่ปุ่น และความแข็งแกร่งของโซเวียต ยังเป็นเรื่อง

น่าเป็นห่วงของสหรัฐอเมริกาอยู่ ในยุคนั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น

เข้าไปกวาดซื้อบริษัทอเมริกันที่มีปัญหาการเงิน ทางโซเวียตยังแกร่ง

อยู่และยังไม่แตกแยกเป็นรัสเซียในยุคปัจจุบัน 

สำาหรับ Nye เขาไม่คิดว่าสหรัฐใกล้สูญพันธุ์ แต่ถ้าสหรัฐยังใช้

อำานาจตามรูปแบบ Power เดิมๆ ก็คงจะไม่มีทางปรับตัวเข้ากับยุค

ใหม่ และอาจสูญพันธุ์ในที่สุด เขากลับคิดว่าสหรัฐมีศักยภาพที่จะก้าว

ข้ามการใช้ Power แบบเดิมๆ และเริ่มใช้แวดวงบันเทิงและแวดวง

กีฬาผลักดันอำานาจตัวเองสู่โลกมากขึ้น เลยคิดค้นแนวความคิด Soft 

Power ขึ้นมาครับ

หลายคนอาจตั้งข้อสังเกตว่า ความหมาย Soft Power ที่เรา

ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอ? ก็คงจะถูก ถ้าเราแปล Soft 

Power ในความหมายเพียงเท่านี้

หลังจากที่ Nye แนะนำาคำาว่า Soft Power ให้ โลกรับรู้ มีคน

ตีความคำานี้ให้ ใช้เฉพาะในแวดวงบันเทิง แวดวงกีฬา หรืออะไรก็                                                                                          

แล้วแต่ที่ประเทศตัวเองมี ในกาล “ขาย” สู่ โลกมากขึ้น เพื่อขยาย

อำานาจ หรืออิทธิพลของตัวเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ทาง Nye 

บอกว่า Soft Power ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับ การใช้ Soft Power 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะต้องหันกลับมาดูภาวะของประเทศตัวเอง

เสียก่อน

Nye บอกว่า Soft Power ที่แท้จริงอยู่ในประเทศที่มีความพร้อม

ตามรูปแบบ Power เดิมๆ ถึงพร้อมจะใช้ Soft Power เสริมรากฐาน 

Power เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าประเทศนั้นๆ มีอำานาจทางการเงินที่ไม่แข็ง

จริง มีอำานาจทางทหารที่ไม่แกร่งจริง จะทำาให้ Soft Power กลับกลาย

เป็น Soft ของจริงครับ

Soft Power ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องให้ชาวต่างชาติเห็นนักร้อง

ไทยขึ้นเวทีและกินข้าวเหนียวมะม่วง เลยทำาให้คนนิยมกินข้าวเหนียว

มะม่วงทั่วโลก ถึงประสบความสำาเร็จนะครับ หรือแม้แต่เห็นคน

กินข้าวเหนียวมะม่วง เลยอยากมาเที่ยวเมืองไทย แบบนั้นก็ไม่

เข้าข่าย Soft Power ที่แท้จริง ถึงแม้จะประสบความสำาเร็จระดับ

หนึ่งก็ตาม

ถ้าจะเข้าข่าย Soft Power ตามความหมายของ Nye คือ

นอกจากคนทั่วโลกนิยมกินข้าวเหนียวมะม่วง และมาเที่ยวเมือง

ไทย พื้นฐานประเทศไทยต้องมีอำานาจทางการเงินและทางทหาร ที่

ทำาให้เราสามารถต่อรองกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในระดับที่เราเหนือ

กว่า หรือถ้าแย่สุด ในระดับที่เท่าเทียมกัน ถ้าเราไม่มีตรงนี้ การ

ทำาให้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่นิยมทั่วโลก กลับกลายเป็นการขาย

ของที่สำาเร็จเท่านั้นครับ

ประเทศที่ใช้ Soft Power ได้มีประสิทธิภาพจริงต้องมีพื้น

ฐาน Power แบบเดิมที่ประเทศอื่นเกรงขาม

จริงๆ แล้ว Nye ก้าวข้ามคำาว่า Soft Power ด้วยซ้ำา เขา

บอกว่า Soft Power เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ประเทศควรมี ประเทศ

ที่สมบูรณ์แบบ มีการผสม Soft Power และ Hard Power ให้มา

เป็น Smart Power

ที่พวกเราใช้คำาว่า Soft Power เป็นประจำานั้นก็ไม่ผิดครับ 

เพราะเรื่องนี้ ไม่มีคำาว่าผิดถูก ที่ผมเขียนในวันนี้ ผมเพียงแค่อยาก

ให้พวกเราได้รับรู้และเข้าใจ ว่าคำานี้มีความหมายลึกไปกว่าที่เรา

ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แล้วสิ่งสำาคัญคือ ผมไม่อยากจะเห็นใครต่อใคร

พยายามยัดทุกอย่างให้เป็น Soft Power ไปหมด จนทำาให้ความ

หมายของ Soft Power เพี้ยนออกครับ.

วามยาว 6,999 เมตรทำาให้ “แอนดีส” เป็นเทือกเขาที่                                                                 

ยาวที่สุดในโลก มีความกว้างตั้งแต่ประมาณ 200 ถึง 

700 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ยราว 4,000 เมตรเหนือระดับ

น้ำาทะเล จุดที่สูงที่สุด 6,961 เมตรอยู่ที่จังหวัดเมนโดซา 

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

เทือกเขาพาดผ่าน 7 ประเทศซึ่งล้วนมีภาษาสเปนเป็นภาษา

ประจำาชาติ และในภาษาสเปนเทือกเขาแห่งนี้มีชื่อเต็มว่า Cordillera 

de los Andes โดย Andes ออกเสียงในภาษาสเปนว่า “อานเดส” 

แต่ผมขออนุญาตใช้ “แอนดีส” ตามคำาเรียกสากล

ความคล้ายคลึงที่พอนึกออกหากจะหลับตาวาดภาพแผนที่ทวีป

อเมริกาใต้ ผมขอเทียบกับภาพแผนที่ประเทศไทยโดยตัดภาคตะวัน

ออกและภาคใต้ออกไป

เทือกเขาแอนดีสทอดยาวจากใต้สุดของแหลมขึ้นมาทางเหนือ 

โดยเลาะตะเข็บแผนที่ทางฝั่งตะวันตกหรือมหาสมุทรแปซิฟิก กั้นแบ่ง

ชิลีกับอาร์เจนตินา เทือกเขาเลื้อยเข้าสู่โบลิเวีย เลื้อยต่อผ่านเปรู เข้า

เอกวาดอร์ แล้วก็ถึงโคลอมเบีย

ผมขอมอบภาพหนังสติ๊กหรือไม้ง่าม (ด้ามคด) ของลูกเสือ

สำารองให้กับเส้นโครงร่างของเทือกเขาแอนดีสเมื่อมองลงมาจาก

ท้องฟ้า และที่โคลอมเบียนี้เองคือที่ที่ ไม้ง่ามหรือหนังสติ๊กแยกออก

มาเป็น 2 ง่ามซ้าย-ขวา ง่ามซ้าย (เรียกว่า Western Ranges) ค่อยๆ 

ลดระดับความสูงกลายเป็นเขตทุ่งหญ้าสะวันนาเมื่อใกล้ฝั่งทะเล

แคริบเบียน แต่ง่ามขวา (Eastern Ranges) แยกออกเป็นอีกง่าม โดย

ง่ามย่อยนี้ทางฝั่งซ้าย (Central Ranges) ก็มีชะตากรรมเหมือนกับง่าม

ซ้ายใหญ่ก่อนหน้านี้ ส่วนง่ามย่อยขวาเลื้อยต่อเข้าไปยังเวเนซุเอลา 

หากเทียบกับแผนที่ประเทศไทยก็พอเปรียบที่ตั้งของโคลอมเบียได้กับ

เชียงใหม่ และเวเนซุเอลาคือเชียงราย

ง่ามขวาใหญ่ หรือ Eastern Ranges ของแอนดีสที่ทอดผ่าน

โคลอมเบีย มีเขตที่ราบสูงชื่อว่า 

Altiplano Cundiboyacense ซึ่ง

กรุงโบโกตาตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง

นี้ โดยถูกล็อกอยู่ระหว่างแนวเขา 

Eastern Hills ทางทิศตะวันออก

และแม่น้ำาโบโกตาทางทิศตะวัน

ตก คล้ายเป็นเส้นขีดกรอบที่ทำาให้

พื้นที่กรุงโบโกตาประมาณ 1,500 

ตารางกิโลเมตรขยายมากไปกว่านี้

ไม่ได้แล้ว

ตัวเมืองโบโกตาตั้งอยู่บนความสูง 2,640 เมตรเหนือระดับน้ำา

ทะเล ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงระดับเดียวกัน

หรือสูงกว่า และตั้งอยู่บนละติจูดต่ำา (ซีกโลกเหนือใกล้เส้นศูนย์สูตร) 

ทำาให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เฉลี่ย 8-19 องศาเซลเซียส ฝนก็ตก

เกือบทั้งปีเช่นกัน

และเพราะตั้งอยู่บนที่สูง ผู้มาเยือนโบโกตาต้องระวังเรื่อง

สุขภาพให้ดี อากาศที่บางเบาอาจสร้างปัญหาให้ท่านได้ มีอยู่หลายครั้ง

ยามกลางค่ำากลางคืนที่อุณหภูมิลดต่ำา ผมมักจะเดินเร็วๆ โดยเฉพาะ

ตอนออกไปซื้อเบียร์กลับมาดื่มที่โรงแรม ทั้งเพราะหนาวและถือเบียร์

เย็นทั้ง 2 มือ เลยเร่งฝีเท้าจนกลายเป็นวิ่ง ยิ่งช่วงใกล้ถึงโรงแรม

เป็นทางลาดชัน เพราะตั้งอยู่ใกล้ตีนเขา Eastern Hills เข้าโรงแรม

ได้ผมหายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงล็อบบี้ทุกที นึกว่า

สภาพร่างกายอ่อนแอ ที่แท้อากาศกรุงโบโกตามีระดับ

ออกซิเจนต่ำา เพิ่งจะมาถึงไม่กี่วัน ยังปรับร่างกายไม่

เข้าที่เข้าทาง

การเล่าเรื่องของผมสำาหรับทริปนี้ในบางตอน

อาจเปลี่ยนไปจากแนวทางที่เคยเล่า ด้วยเพราะเมื่อ

มาถึงโคลอมเบียแล้วก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวเหมือน

อย่างเคยอีก อย่างน้อยก็ในช่วง 3 สัปดาห์แรกที่ผมได้

ติดตามคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก นำาโดยพระสุ

ธรรม ฐิตธัมโม

พระธุดงค์มีอยู่ 4 รูป พระสงฆ์ไทยจาก

อเมริกา 1 รูป พระสงฆ์อเมริกัน 1 รูป ภิกษุณีชาว

อิตาเลียน 1 รูป พร้อมด้วยโยมติดตามอีกสี่ห้าคนยัง

คงอยู่ทัศนศึกษาในโคลอมเบียต่ออีกราว 1 สัปดาห์ 

หลังจากงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยและ

มหาวิทยาลัยในกรุงโบโกตาจบลง

คุณภูมิ นักธุรกิจชาวไทยผู้พำานักในเม็กซิโกที่

เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย เวลากลางคืนก็พาผมไปกิน

ไปดื่มบ้างแบบพอหอมปากหอมคอ กลับไม่ดึกเพราะต้องตื่นเช้ากัน

แทบทุกวัน เรื่องเล่าในบาร์ยามราตรีที่ผมถนัดมีไม่มากพอที่จะกล่าว

ถึงในแง่มุมที่น่าสนใจได้

บ่ายวันที่คณะกลับจากทัวร์

ไร่กาแฟและโรงงานผลิตกาแฟ

นอกกรุงโบโกตา คุณภูมิพาผมและ

พระคุณเจ้าอีก 2 รูปไปทัศนศึกษา

ต่อที่ภูเขามอนแซราเต (Cerro de 

Monserrate) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

แนวเขา Eastern Hills ที่ได้กล่าว

ถึงไป

การขึ้นสู่ยอดเขามอนแซรา

เตมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ กระเช้าลอยฟ้า (Teleferico หรือ Cable 

Car), รถรางขึ้นเขา (Funicular) และเดินเท้า

ยอดเขาตั้งอยู่บนความสูง 3,152 เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล 

หรือประมาณ 600 เมตรจากระดับถนนของกรุงโบโกตา สถานี

กระเช้าลอยฟ้าและรถรางขึ้นเขานั้นอยู่ติดกัน รถรางเปิดให้บริการมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 ส่วนกระเช้าไฟฟ้าเริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1955 กระเช้า

ลอยฟ้าใช้เวลาแค่ 4 นาทีถึงสถานีบนยอดเขา ส่วนรถรางใช้เวลา

ประมาณ 15 นาที

หากใครร่างกายแข็งแรงและชินกับสภาพอากาศบนที่สูงก็

สามารถเดินขึ้นเขาได้ โดยให้เริ่มเดินจาก Museo Quinta de Bolivar 

พิพิธภัณฑ์บ้านพักของท่านซิมอน 

โบลิวาร์ บิดาแห่งโคลอมเบีย เดิน

ประมาณ 300 เมตรตรงไปยังตีน

เขาใกล้กับสถานีกระเช้าลอยฟ้า

และรถรางขึ้นเขา ทางขึ้นเขายาว 

2,350 เมตร ความลาดชันประมาณ 

25 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาเดินเฉลี่ย 50 

นาที มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความ

ปลอดภัยเป็นจุดๆ ตลอดทางเดิน 

ไม่มีค่าบริการสำาหรับผู้ออกแรงเดิน 

แต่หากจะลงด้วยรถรางหรือกระเช้า

ก็ต้องซื้อตั๋ว ไม่อนุญาตให้เดินลงเขา

หลัง 4 โมงเย็น คงเพราะกังวลเรื่อง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย

เฉพาะเมื่อลงจากเขาแล้วต้องเดินต่อ

เข้าเมืองผ่านถนน Las Aguas ไปยังย่าน “ลา กันเดลาเรีย”

ค่าตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าและรถรางขึ้นเขานั้นราคาเท่ากัน 

ตั๋วขึ้น-ลง 23.500 เปโซ หรือตก 200 กว่าบาท ขาเดียวราคา 14.000 

เปโซ หากเป็นวันอาทิตย์ราคาจะเหลือแค่ 14.000 เปโซสำาหรับ

ขึ้น-ลง และ 8.000 เปโซสำาหรับขาเดียว ผมยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดวัน

อาทิตย์ที่ความจริงแล้วมีผู้ใช้บริการเยอะกว่าวันอื่นๆ ราคาตั๋วถึงถูก

ลงเกือบครึ่ง ให้เดาก็คงเป็นเพราะว่าบนยอดเขามีโบสถ์ Monserrate 

Sanctuary ตั้งอยู่ จึงได้มีการส่งเสริมให้คนเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ 

หรือไม่ก็เป็นเพราะว่าในวันอาทิตย์ยอดเขามอนแซราเตปิดเร็วกว่า

ปกติที่เวลา 17.30 น. โดยวันอื่นๆ ปิด 23.30 น.

คุณภูมิออกค่าตั๋วให้กับผมและพระคุณเจ้าทั้ง 2 รูป ระหว่าง

รอขึ้นกระเช้ามีหนุ่มเยอรมันเข้ามาทักทายพระสงฆ์เป็นภาษาไทย เขา

เคยไปเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งและพูดภาษาไทยได้หลายคำา

รถกระเช้าเข้ามาเทียบจอดแล้วเปิดประตู คุณภูมิบอกให้ผมรีบ

เข้าไปเพื่อยืนริมกระจกฝั่งซ้ายมือเพื่อดูวิวเมือง ผมช้าไปนิดเดียวก็ถูก

ชิงทำาเลทองไปจนหมด

ตอนเราขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนยอดเขานั้นตรงกับเวลาใกล้

พระอาทิตย์ตก โบโกตาทั้งเมืองวางอยู่เบื้องล่าง แต่น่าเสียดายมีเมฆ

มาบังพระอาทิตย์ไว้ และหากท้องฟ้าเปิด เมื่อเราหันไปทางซ้ายมือ

ก็จะเห็นรูปปั้นพระแม่มารี Our Lady of Guadalupe อยู่บนภูเขา 

“กัวดาลูเป” (Cerro de Guadalupe) ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 2 

กิโลเมตร

ภูเขากัวดาลูเปสูงกว่ามอนแซราเตอยู่นิดหน่อย ที่ 3,360 เมตร

เหนือระดับน้ำาทะเล ถือเป็นภูเขาสำาคัญของโบโกตาเคียงคู่กับมอนแซ

ราเต หากมองจากจัตุรัสโบลิวาร์ขึ้นไปทาง Eastern Hills มอนแซรา

เตจะอยู่ทางซ้ายมือ กัวดาลูเปอยู่ทางขวามือ ชาวมุยสกา (Muisca) 

ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก่อนการรุกรานของสเปนเรียกว่า “เท้า

คุณยาย” และ “เท้าคุณตา” ตามลำาดับ

ในวันที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (Solstice) 

ในเดือนธันวาคม พระอาทิตย์จะขึ้นมาจากด้านหลังภูเขากัวดาลูเป 

และวัน Solstice ในเดือนมิถุนายน พระอาทิตย์จะขึ้นมาจากทาง

ด้านหลังของภูเขามอนแซราเต ส่วนวัน Equinox หรือวันที่กลางวัน

และกลางคืนมีเวลายาวนานเท่ากัน ทั้งในเดือนมีนาคมและกันยายน 

พระอาทิตย์จะขึ้นมาจากจุดกึ่งกลางระหว่างเขาทั้ง 2 ลูกพอดิบพอดี 

ซึ่งเป็นการสังเกตทางดาราศาสตร์ที่ชาวมุยสกาบันทึกไว้นานแล้วก่อน

จักรวรรดิสเปนจะเข้ามา

บนยอดเขากัวดาลูเปมีโบสถ์อยู่เช่นกัน และรูปป้ัน Our Lady of 

Guadalupe ความสูง 15 เมตรต้ังอยู่บนอาคารโบสถ์ดังกล่าว ข้อมูลจาก

บางเว็บไซต์ไม่ได้เรียกว่าโบสถ์ แต่ใช่คำาว่า Hermitage หรืออาศรม

ความนิยมในการเดินทางขึ้นไปของนักท่องเที่ยวมีน้อยกว่ามอน

แซราเต เพราะขาดสิ่งอำานวยความสะดวกในการเดินทาง รถโดยสาร

สาธารณะที่เปิดให้บริการจนไปถึงยอดเขานั้นมีแค่วันอาทิตย์ ส่วน

วันอื่นๆ ต้องนั่งแท็กซี่หรือเดินขึ้นไป ซึ่งหลายเว็บไซต์ท่องเที่ยวไม่

แนะนำาให้เดินเพราะเสี่ยงถูกปล้น

คุณภูมิยังเชื่อว่าอีกประเดี๋ยวเมฆจะหายไปและจะได้เก็บภาพ

ทันพระอาทิตย์ตก ที่ไหนได้นอกจากเมฆไม่หายไปแล้ว พอมืดลง

หมอกยังลงมาห่มปิดเมือง มีเวลาช่วงสั้นๆ ที่สามารถมองลงไปเห็น

เมืองในรูปของแสงไฟอย่างถนัดชัดเจน แต่ตึกสูงที่ให้แสงเป็นสีสัน

หลักของโบโกตาจำานวน 2 ตึก ค่ำานี้มีตึกเดียวที่มาตามนัด

ช่วงที่รอให้หมอกจาง ผมถือโอกาสเดินเข้าชมโบสถ์ 

Monserrate Sanctuary ที่เริ่มสร้างขึ้่นตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.1650 รูป

ปั้นพระเยซูในชื่อ El Señor Caído หรือ The Fallen Lord เป็นที่นิยม

ศรัทธามานานเกือบ 4 ศตวรรษ มีผู้แสวงบุญเดินทางมาสักการะไม่

ขาดสาย เชื่อกันว่าสามารถขจัดปัดเป่าโพยภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ

และโรคร้าย อำานวยอวยชัยแก่คู่รัก อีกทั้งมอบโชคและความสุขสงบ

แก่ผู้จาริกมาถึง

ตลาดขายของที่ระลึกอยู่ถัดไปจากโบสถ์ ส่วนมากเป็นงานฝีมือ

ของชนพื้นเมือง ช่วงประมาณ 1 ทุ่มตลาดเริ่มวายแล้ว ผมเลยไม่ได้

เดินไปจนสุดพื้นที่ตลาด

บนนี้ยังมีร้านอาหาร ซุ้มขายของกินเล่นและเครื่องดื่มด้วย นึก

อยากจะดื่มเบียร์ แต่ก็กลัวว่าอากาศเย็นๆ เช่นนี้จะทำาให้ปวดฉี่ง่ายจึง

ยั้งใจไว้ เดินกลับมายังจุดชมวิว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทักทายไถ่ถาม

และสนทนากับพระสงฆ์ทั้ง 2 รูปเป็นระยะ จนกลายเป็นดาราของ

ยอดเขาสำาหรับวันนี้เลยทีเดียว

จังหวะที่หมอกหายไป ผมสามารถถ่ายภาพด้วยมือถือได้มาอีก

นิดหน่อย แต่ยิ่งเวลาผ่านไป อากาศก็ยิ่งหนาว จึงชวนกันกลับ ก่อน

จะเดินลงไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเราได้แวะสนทนากับสุภาพสตรี 3 ท่าน 

คะเนอายุน่าจะประมาณยี่สิบกลางๆ เธอทั้งสามเดินทางมาจากต่าง

เมือง

คนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพในลีกของโคลอมเบีย มีแข่งในวัน

พรุ่งนี้ คนหนึ่งจะไปเชียร์เพื่อน อีกคนเป็นกรรมการผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า 

แต่ไม่ได้ลงตัดสินในเกมนี้ จะไปเชียร์เพื่อนอีกแรง

นอกจากขึ้นมาชมวิวกรุงโบโกตาแล้ว พวกเธอคงพ่วงขอพร 

The Fallen Lord ให้การแข่งขันได้รับชัย.

จริงๆ Soft Power คืออะไร?วั

มอง‘โบโกตา’จาก‘มอนแซราเต’
ค
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5ตางประเทศ

ตอตลาดเงินตลาดทุนประเทศอ� นๆ โดยเฉพาะกลุมเศรษฐกิจเกิดใหม

รวมความแลวการคว่ําบาตรน้ํามันทําใหเศรษฐกิจนานาชาติ

ทรุดหนักและฟนชากวาเดิม Mohamed Faiz Nagutha จาก Bank 

of America Securities เตือนใหจับตามองฟลิปปนส อินโดนีเซีย

และเวียดนาม สวนเลบานอนกับศรีลังกาคือประเทศที่เศรษฐกิจพัง

ไปแลว กระทบตอหลายพันลานคนทั่วโลก คนเหลานี้ ไมมีสวนรู

เห็นกับนโยบายสหรัฐแตตองอดอยากยากจนเพราะการคว่ําบาตร

เร� องของคนจนสุดๆ ที่ ไมคอยเอยถึง:

คําวา “อดอยาก” (hunger) ในที่นี้ใชนิยามของ UN’s 

Hunger Report หมายถึงคนที่พยายามหาอาหารทั้งวันแตไมไดกิน

เพราะไมมีเงิน ไมเขาถึงอาหาร คนเหลานี้บางวันมีกินบางวันไมมี

กิน มักไมอิ่มทองหรือไมไดกินอาหารที่มีคุณภาพ (อาจกินอิ่มแตเปน

อาหารทําลายสุขภาพ) มีปญหาสุขภาพอันเน� องจากขาดสารอาหาร

ความจริงที่น�าเศราคือโลกไมไดขาดอาหาร โลกผลิตอาหาร

มากพอสําหรับทุกคน แตที่ทุกวันนี้ 811 ลานคนอดอยากเพราะ

ยากจนหรืออยูในสถานการณที่อาหารหายาก (เชน ภัยสงคราม) 

ไมเขาถึงแหลงอาหาร ดังนั้นในขณะที่หลายคนกินมื้อละหลาย

รอยหลายพันหรือแพงกวานั้น แตอีกหลายลานคนไมมีกิน ภาวะ

เงินเฟอรุนแรงยิ่งทําใหหลายรอยลานคนทุกขยากกวาเดิมเพราะ

พึ่งพาอาหารที่ ไดรับบริจาค บัดนี้เงินบริจาคเทาเดิมแตอาหารแพง

ขึ้น จากที่ไมคอยมีกินอยูแลวตองอดอยากหนักกวาเดิมอีก

คว่ําบาตรรัสเซียเปนผลดีหรือผลเสียกันแน�:

ถาการทําประโยชนแกคนทั้งโลกเปนเร� องอุดมคติมากเกิน

ไป รัฐบาลสหรัฐ ประธานาธิบดีอเมริกาตองทําเพ� อประโยชนคน

อเมริกัน แตที่คางคาใจนานหลายทศวรรษแลวคือ ชาวอเมริกัน

สวนใหญไมวางใจรัฐสภา ไมคิดวารัฐบาลกําลังทําสิ่งที่เปน

ประโยชนตอประเทศจริงๆ

พวกที่ไดประโยชนจากน้ํามันแพงคือประเทศผูสงออก

น้ํามันกับบรรษัทยักษใหญดานพลังงาน ซึ่งทั้งโลกมีเพียงไมกี่

แหงเทานั้น ขอมูลชี้ชัดวา 2 กลุมนี้เพิ่มกําไรเปนกอบเปนกํา เชน 

บรรษัทน้ํามัน Saudi Aramco ทํากําไรแซง Apple Inc. มีกําไรสุทธิ

มากถึง 39,500 ลานดอลลาร เพิ่มขึ้น 82% เม� อเทียบกับปกอน 

ปดาหกอน หลังประกาศตัวเลขเงินเฟอ CPI 8.6% 

เปนสถิติสูงสุดในรอบ 40 ป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ชี้

ไตรมาสนี้บรรษัทน้ํามัน Exxon Mobil ทํากําไรมหาศาล 

ทําไมไมผลิตน้ํามันใหมากกวานี้ ดานบริษัทชี้แจงวามีการส� อสารกับ

รัฐบาลเปนประจําอยูแลว บริษัทกําลังเรงขยายกําลังการผลิต

ภาพรวมสถานการณโลก:

พฤษภาคม IMF เผยเศรษฐกิจโลกเขาสูการทดสอบครั้งใหญ

สุดนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา เกิดจากความขัดแยง

ระหวางรัสเซีย-ยูเครน โรคระบาดโควิด-19 คาอาหารกับพลังงาน

ที่สูงลิ่วกําลังเปนภาระหนักของคนทั้งโลก การขึ้นดอกเบี้ยเพ� อแก

เงินเฟอจะลดการลงทุน พวกรายยอยจะหาที่กูยากและตนทุนสูง 

ทุกคนที่มีหนี้จะประสบปญหาชําระหนี้ ซึ่งหากไมแกไข สุดทาย

สถาบันการเงินอยูไมไดเชนกัน แนวทางคือ ตองลดกําแพงกันและ

กันซึ่งจะชวยใหราคาสินคาตางๆ ลดต่ําลง หวงโซอุปทานที่เปลี่ยน

ไปแกไดดวยการหาชองทางธุรกิจใหมๆ ตอเน� อง

ในอีกดานหนึ่ง เยนส สโตลเทนเบิรก เลขาธิการนาโตขอให

เตรียมรับมือสงครามยูเครนแบบยาวๆ ชี้วากําลังเขาสูหมวดรบยืด

เยื้อ คอยๆ บั่นทอนขาศึก (a war of attrition) ทั้งยูเครนกับรัสเซีย

ตางสูญเสียหนัก ย้ํานาโตสนับสนุนใหยูเครนทําสงครามตอไป

ขาวเงินเฟอครั้งใหญจุดชนวนเศรษฐกิจโลกที่ปนปวนอยูแลว

ใหหนักกวาเดิม ตลาดหุนสหรัฐเขาสูตลาดหมี ราคาบิทคอยน 

คริปโตฯ รวงระนาว อัตราดอกเบี้ยตองขึ้นอีกหลายรอบ สินคาขึ้น

ราคาถวนหนา แตเหลานี้เปนเพียงจุดเริ่มของปญหาที่จะตามมา 

นั่นคือเศรษฐกิจถดถอย กําไรบริษัทลดลง ปลดพนักงาน ฯลฯ

ปญหาเงินเฟอโลกและผลกระทบ:

สหรัฐไมใชประเทศเดียวที่เงินเฟอรุนแรง เงินเฟอเยอรมัน

เดือนพฤษภาคมอยูที่ 7.9% สูงสุดในรอบเกือบ 50 ป หมวดที่ดัน

เงินเฟอเหมือนสหรัฐและหลายประเทศคือมาจากพลังงานเชื้อเพลิง 

รองมาคืออาหาร ซ้ํารอยวิกฤตน้ํามันโลกป 1973-1974

ดานผลกระทบ เชนเม� อกลางเดือนที่ผานมาออสเตรเลีย

ประกาศขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 5.2% เพ� อสูเงินเฟอ เปนการขึ้นคาแรง

รวดเดียวสูงสุดในรอบ 14 ป

ที่อินเดีย ราคาสินคาอุปโภคบริโภคขายสงสูงขึ้นตอเน� องเปน

เดือนที่ 14 ตัวเลขเดือนพฤษภาคมสูงถึง 15.88% (สูงกวาเดือน

กอนที่ 15.08%) อากาศรอนเปนอีกเหตุผลซ้ําเติมใหราคาพืชผัก 

ธัญพืช ราคาสูงขึ้นมาก คาดวาหมวดสินคาจําเปนจะแพงตอไป

ตามราคาน้ํามันดิบโลกที่ทรงตัวในระดับสูง

Josh Lipsky จาก Atlantic Council’s GeoEconomics 

Center อธิบายวา การขึ้นดอกเบี้ยแรงๆ ของสหรัฐจะดึงเม็ดเงิน

จากทั่วโลกใหถือครองดอลลารและฝากเงินไวกับอเมริกา สงผลเสีย

เงินเฟออเมริกาเงินเฟอโลกแกไดดวยมือไบเดน

www.chanchaivision.com

ประธานาธิบดีไบเดนเอยถึงบรรษัทน้ํามันที่กําลังทํากําไรมหาศาล 

โลกใชน้ํามันเทาเดิมแตแพงกวาเดิมราวเทาตัว (จากแถว 60 

ดอลลารตอบารเรลกอนเกิดโควิด-19 เปน 120 ดอลลาร)

ตั้งแตแรกเกิดสงครามยูเครน วิธีหลักที่รัฐบาลสหรัฐกับพวก

ใชคือคว่ําบาตรพลังงานฟอสซิลรัสเซีย เริ่มจากกาซธรรมชาติ ตอ

ดวยน้ํามันและถานหิน แตหลังสงครามผานไป 100 วัน Centre 

for Research on Energy and Clean Air (CREA) พบวา รัสเซีย

ไดกําไรจากการสงออกพลังงานฟอสซิล 98,000 ลานดอลลาร 

(3.4 ลานลานบาท) ทั้งๆ ที่ยอดสงออกลดลง เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ

ราคาน้ํามันดิบโลกสูงขึ้นมาก เฉลี่ยแลวสงออกในราคาสูงกวาป

กอน 60% และไดตลาดเพิ่มจากอินเดีย จีน ฯลฯ และสงผลราย

แรงตอทั่วโลก ราคาน้ํามันสูงขึ้นมากและคาดวาจะเปนเชนนี้อีก

นานหลายป สวนหนึ่งมาจากตนทุนน้ํามันจากผูขายสูผูซื้อเพิ่ม

ขึ้น ทั้งจากคาขนสง เบี้ยประกันภัย ตนทุนการกลั่น การเก็งกําไร

ในตลาดซื้อขายลวงหนา รวมความแลวนโยบายคว่ําบาตรน้ํามัน

รัสเซียทําใหคนทั้งโลกตองซื้อใชน้ํามันแพงกวาเดิม พลังงาน

ฟอสซิลไมขาดแคลนแตแพงกวาเดิมมาก เปนตนเหตุสําคัญของ

เงินเฟอ สินคาขึ้นราคา แพงทั้งแผนดิน

ขอเสนอแนะ:

ความเขาใจที่ตองยึดใหมั่นคือเงินเฟอหนักรอบนี้มาจากการ

ที่รัฐบาลสหรัฐกับพวกคว่ําบาตรเงินรูเบิล พลังงานฟอสซิลรัสเซีย 

หลายประเทศโดยเฉพาะชาติพันธมิตรสหรัฐตองรีบเรงหาแหลงเชื้อ

เพลิงทดแทน ทําใหระบบการซื้อขายน้ํามันโลกปนปวน

พูดใหชัดๆ เงินเฟอหนักรอบนี้เกิดจากรัฐบาลไบเดน

ในโลกแหงสัจนิยม (Realism) การตอสูชวงชิงระหวาง

มหาอํานาจเปนเร� องปกติ แตชาติมหาอํานาจควบคุมได เหมือน

ควบคุมไมใหเกิดสงครามนิวเคลียรลางโลก รัฐบาลสหรัฐกับพวก

สามารถปดลอมรัสเซียดวยวิธีอ� นๆ สามารถปดลอมบั่นทอนรัสเซีย

ในอนาคต ไมจําตองใชวิธีที่ทําลายแมกระทั่งประชาชนอเมริกัน

เม� อตนเหตุเงินเฟอมาจากการคว่ําบาตรน้ํามัน กาซ

ธรรมชาติรัสเซีย วิธีแกคือ ระงับหรือชะลอคว่ําบาตรน้ํามันรัสเซีย

ออกไป ปญหาเงินเฟอสหรัฐกับเงินเฟอโลกจะลดลง เศรษฐกิจฟน

ตัวทันที

เบน เบอรนันเก (Ben Bernanke) อดีตประธานธนาคาร

กลางสหรัฐเห็นวา เศรษฐกิจอาจไมถดถอยหรือถดถอยเบาๆ ในทาง

กลับกัน สถานการณจะย่ําแยกวานี้ถาไมสามารถแกปญหา

เดือนที่แลว (พฤษภาคม) ไบเดนย้ําตอนนี้ใหความสําคัญ

กับเงินเฟอเปนอันดับแรก ถาประธานาธิบดีกลาตัดสินใจเพ� อคน

อเมริกันและคนทั่วโลก สั่งระงับหรือชะลอการคว่ําบาตรน้ํามัน 

กาซธรรมชาติรัสเซีย เพียงเทานี้บรรดาชาติสมาชิกนาโต อียู จะ

รวมมือดวยแน�นอน ประวัติศาสตร โลกจะจารึกการใชอํานาจ

ประธานาธิบดีเพ� อการอยูดีมีสุข ลดคนอดตายไดนับพันนับหม� น 

เปนอีกครั้งที่มหาอํานาจสหรัฐกระทําสิ่งที่เปนคุณประโยชน เปน

เร� องแปลกใชไหมหากรัฐบาลสหรัฐยืนยันคว่ําบาตรรัสเซียตอไป 

จะอธิบายเร� องนี้กับคนอเมริกันอยางไร

รัฐบาลไบเดนควรรีบตัดสินใจ เพราะยิ่งลาชายิ่งทําให

เศรษฐกิจสังคมเสียหาย ปญหาบานปลายแกยากกวาเดิม ถึงเวลา

แลวที่จะยอมรับวาตนเหตุเงินเฟอมาจากความสัมพันธระหวางประเทศ 

มาตรการการเงินการคลังชวยไดแตเปนการแกปลายเหตุ.

สั

รวมแห • 

เด็กหญิง

แตงชุดตาม

ประเพณีของ

กลุมชาติพันธุ

ซอรบ รวม

พิธีมิสซา

และแหศีล

มหาสนิทใน

วันสมโภช

พระวรกาย

และพระ

โลหิตของ

พระคริสต

เจา ที่เมือง

ครอสวิทซ 

เยอรมนี 

เม� อ 16 มิ.ย. 

(Getty 

Images)

ลองเรือ • เรือกลไฟเวฟเวอรลียกําลังแลนอยูในทะเลสาบลองที่หมูบานอาร โรชา สกอตแลนด เพ� อฉลองเรือลํานี้มีอายุครบ 

75 ป เม� อ 16 มิ.ย. (Getty Images)

ลากรถบัส • ผูคน 50 คนรวมกิจกรรมใชรถบ็อบบี-คาร 

50 คัน ลากรถบัสเคลลีแฟมิลี่ใหได 50 เมตรเพ� อทําสถิติโลก 

ที่สวนสนุกยูโรปา-ปารก เมืองโรสต รัฐบาเดิน-เวือรทเทนแบรก 

เยอรมนี เม� อ 17 มิ.ย. (Getty Images)

ไลตเยียร • คริส อีแวนส ดาราพากยเสียงบัซไลตเยียร ถายรูปกับหุน

บัซไลตเยียรในงานฉายรอบปฐมทัศนแอนิเมชัน “Lightyear” ที่กรุง

ลอนดอน เม� อ 13 มิ.ย. (Getty Images)

กลางเขา • ผูเขาแขงขันจักรยานรายการ “ตูรเดอสวิส” 

ปนผานภูเขามูซาลปในสวิตเซอรแลนด ในสเตจ 6 ระยะ

ทาง 177.5 กม. เม� อ 17 มิ.ย. (Getty Images)

แขงรถ • รถวินเทจที่เขาแขงขันในรายการแขงรถมิลเลมิญ

ลิยา การแขงรถรายการเกาแกของอิตาลี ขณะขับผานถนนใน

เมืองริเยติ เม� อ 16 มิ.ย. (Getty Images)

ภาพ: โลกมีอาหารพอสําหรับทุกคนแตทุกวันนี้ 811 ลานคนอดอยาก

เครดิตภาพ: https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics

เม� อตนเหตุเงินเฟอมาจากการคว่ําบาตรน้ํามัน กาซธรรมชาติ

รัสเซีย วิธีแกคือระงับหรือชะลอคว่ําบาตรน้ํามันรัสเซีย

ออกไปกอน ปญหาเงินเฟอสหรัฐกับเงินเฟอโลกจะลดลง 

เศรษฐกิจฟนตัวทันที
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ฟิลิปส์ สกรีนิโอ ยู4  โปรเจ็กเตอร์ใหม่สะเทือนวงการ

ฟิลิปส์ประกาศเปิดตัวฟิลิปส์ สกรีนิโอ ยู4 (Philips Screeneo U4) 

โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายใกล้รุ่นใหม่ ให้ภาพระดับทรู ฟูล เอชดี ใหญ่ 80 นิ้ว 

แม้ตั้งห่างเพียง 12 นิ้ว (30.5 ซม.)

สกรีนิโอ ยู4 เปิดให้พรีออเดอร์บนแพลตฟอร์มนวัตกรรมออนไลน์

อย่างอินดีโกโก (Indiegogo) เท่านั้น โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมา

ก่อนแล้วจากผู้สนับสนุนหลายพันราย

 ฟิลิปส์ สกรีนิโอ ยู4 มอบประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้าน

ในระดับเดียวกับโรงภาพยนตร์ เหมาะสำาหรับการตั้งในห้องนอน ห้องครัว 

ห้องทำางาน หรือห้องนั่งเล่น ทำาให้ใช้พื้นที่ในบ้านได้คุ้มทุกตารางนิ้ว เพราะ

โปรเจ็กเตอร์รุ่นใหม่นี้ตั้งห่างจากจอโปรเจ็กเตอร์ไม่ถึงหนึ่งฟุตก็ใช้ได้แล้ว 

โดยเมื่อตั้งโปรเจ็กเตอร์ห่างจากผนัง 7.7 นิ้ว (19.5 ซม.) ก็จะได้ภาพขนาด 

60 นิ้ว (152 ซม.) และเมื่อตั้งห่าง 12 นิ้ว (30.5 ซม.) ก็จะได้ภาพที่ใหญ่ถึง 

80 นิ้ว

สกรีนิโอ ยู4 ติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่เปลืองแรง โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที ขณะ

ที่ฟีเจอร์ออโต้ โฟกัสเร็วฟีเจอร์ปรับแก้ภาพให้ตรงอัตโนมัติ และดึงภาพ 4 

มุม ก็ช่วยทำาให้แสดงภาพได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ แม้อุปกรณ์ไม่ได้ตั้ง

ตรงหน้าผนังเป๊ะๆ

สกรีนิโอ ยู4 ปรับจูนให้ได้ความครอบคลุมของสีมาตรฐานระดับ 

108% Rec.709 HDTV ทำาให้แสดงภาพได้อย่างเหนือชั้นในแง่ของความคม

ชัดและความมีชีวิตชีวา ขณะที่หน่วยประมวลผลแบบ AMlogic T972 CPU 

ทำาให้แสดงสีระดับ HDR10 ได้อย่างสมจริง ทั้งยังแสดงข้อความได้คมชัดอีก

ด้วย

สกรีนิโอ ยู4 อัดแน่นด้วยคุณภาพระดับทรู ฟูล เอชดี 1080p, 

HDR10 พร้อมด้วยเทคโนโลยี XPR มอบความถูกต้องและความชัดเจนได้

อย่างไร้ที่ติ ขณะที่เทคโนโลยีกล้องเท็กซัส อินสทรูเม้นท์ ดีแอลพี (Texas 

Instrument DLP) ยังให้ภาพที่สีสันสดใส คอนทราสต์เด่นชัด และภาพสดใส

ในทุกสภาวะ ส่วนแหล่งกำาเนิดแสงแอลอีดีที่ทำางานทรงพลังนี้ก็ใช้ได้นานถึง 

30,000 ชั่วโมง แต่กินไฟน้อยกว่าโปรเจ็กเตอร์แบบใช้หลอดที่ใช้กันทั่วไปอยู่

มาก

โปรเจ็กเตอร์รุ่นใหม่นี้ช่องต่อ HDMI 2.0 สองช่อง, USB-A หนึ่งช่อง 

และ Jack 3.5 หนึ่งช่อง เพื่อให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทุกตัว โดยลิงก์เครื่อง

เล่นเกม แอปเปิลทีวี แล็ปท็อป หรือกล่องรับสัญญาณทีวีเข้ากับช่อง HDMI 

ได้ นอกจากนี้ ช่อง USB-A ยังทำาให้ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์เพิ่มในการใช้กับ  

อุปกรณ์สตรีมต่างๆ เช่น แอมะซอน ไฟร์ สติค (Amazon Fire Stick) หรือโร

คุ (Roku) เพราะเพียงแค่ต่อเข้ากับ HDMI และช่อง USB ก็เป็นอันใช้ได้แล้ว

ผู้ใช้งานจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ชมภาพยนตร์และฟังเพลง

ได้อย่างดื่มด่ำา ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเซอร์ราวด์และเบส การ

ออกแบบ 2x15 วัตต์ที่ให้เสียงกระหึ่ม และระบบเสียงแบบ 2.1 นอกจาก

นี้ ฟังก์ชันเสียงแบบดูอัล บลูทูธ (Dual Bluetooth) ยังทำาให้ฟังเสียงจาก

อุปกรณ์สองตัวพร้อมกันผ่านบลูทูธได้

สกรีนิโอ ยู4 โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยและกะทัดรัด โดยผสมผสาน

อะลูมิเนียมและเอบีเอสจนได้สีดำาแมตล้วน ทำาให้นำาไปวางไว้ในบ้านได้อย่าง

ลงตัว ฟิลิปส์ สกรีนิโอ ยู4 มาพร้อมตัวชาร์จที่ใช้ได้ทั่วโลกและรีโมตควบคุม 

วางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ในต่างประเทศ.

ลงานรัฐบาลออกกฎหมายยกเว้น Capital 

Gains Tax ตามข้อเสนอสภาดิจิทัลฯ เชื่อมั่น

ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เตรียมโรดโชว์

เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในสตาร์ท

อัปไทย ตั้งเป้าหมายกว่า 300,000 ล้านบาทภายใน

ปี 2568 จ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนตำาแหน่ง และ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 790,000 ล้านบาท

16 มิถุนายน 2565 – สภาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

แสดงความชื่นชมรัฐบาลและ

ขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่ร่วมผลักดันกฎหมาย

ยกเว้นภาษี Capital Gains เป็น

เวลา 10 ปี แก่นักลงทุนไทยและ

ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัป

ไทยจนสำาเร็จ โดยเมื่อ 14 มิถุนายน 

2565 รัฐบาลได้ประกาศพระราช

กฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยกเว้นภาษี 

Capital Gains เป็นเวลา 

10 ปี ถือเป็นความ

สำาเร็จก้าวแรกในการ

รวมพลังช่วยกันขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจของ

ไทยให้เติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง เพิ่ม

ขีดความสามารถ

ในการระดมทุน

สู่วิสาหกิจเริ่ม

ต้น หรือสตาร์ท

อัปได้มากขึ้น 

คาดกระตุ้นการ

จ้างงานทักษะ

ดิจิทัลขั้นสูงใน

ประเทศ 500,000 

ราย ดึงดูดต่าง

ชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยกว่า 

10,000 ราย เชื่อ

มั่นเม็ดเงินลงทุน

ไหลเข้าไทยไม่ต่ำา

กว่า 300,000 ล้าน

บาทในปี 2568 เร่ง

เดินหน้าโรดโชว์และ

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น

แก่นักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัป                                                          

ทันที    

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า สภาดิจิทัลฯ ขอขอบคุณพันธมิตรทุกรายทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมสรรพากร กระทรวง

การคลัง สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำานักงานส่ง

เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภาคธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

และนักลงทุนรายบุคคล และบริษัทเทคโนโลยีและ

สตาร์ทอัปไทยกว่า 20 บริษัท ที่ได้ร่วมกันผลักดัน

ให้รัฐบาลออกกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อ

ส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ท

อัปจนสำาเร็จเป็นรูปธรรมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย รวม

ถึงยังเป็นการสร้างไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก 

เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีนโยบาย

ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax ทำาให้ดึงดูดเงินลงทุน

จากต่างประเทศได้จำานวนมาก นอกจากนี้กฎหมาย

สภาดิจิทัลเชื่อเว้น Capital Gains Tax

ดึงดูดลงทุนสตาร์ทอัปไทยทะลุ 3 แสนล้าน

สภาดิจิทัลเชื่อ

ลือเตรียมปรับ Facebook ให้แข่งกับ TikTok

The Verge เว็บไซต์ไอทีชื่อดัง ได้อ้างเอกสารภายในของ Meta ที่ออกมา

ช่วงเดือนเมษายน โดย ทอม อลิสัน หัวหน้าทีมแอป Facebook พูดถึงแนวทางการ

ปรับปรุง Facebook ใหม่ ซึ่งแม้ไม่ได้ระบุถึงแต่ก็เข้าใจได้ว่าเพื่อแข่งขันกับ TikTok 

โดยประเด็นสำาคัญคือการพัฒนา Discovery Engine เรื่องเครื่องมือสำาหรับแนะนำา

คอนเทนต์ให้กับผู้ใช้งาน โดยระบุว่าหน้าฟีดจะปรับมาเน้นการแนะนำาคอนเทนต์ ซึ่งผู้

ใช้งานคนน้ันอาจไม่ได้ติดตามอยู่ เหมือน For You ใน TikTok แต่อาศัยข้อมูลพฤติกรรม

หลายอย่างเพื่อคัดเลือกเน้ือหามาแสดง ตอนน้ีเร่ิมใช้แล้วใน Reels แต่จะขยายไปสู่คอน

เทนต์ประเภทอื่นด้วย การเปล่ียนแปลงถัดมาคือเพ่ิมความสำาคัญ Messenger ให้มากข้ึน 

โดยจะนำาระบบส่งข้อความกลับมาไว้ในแอปหลัก Facebook ท่ีมุมบนขวาแบบท่ีใช้อยู่

แล้วใน Instagram เพื่อให้เกิดการแชร์คอนเทนต์ผ่านข้อความมากข้ึน

 

แอปเปิลเปิดให้สั่งซื้อ MacBook Pro ชิป M2

แอปเปิลประเทศไทยประกาศเปิดให้สั่งซื้อ MacBook Pro 13 นิ้ว รุ่นใหม่ที่

ใช้ชิป Apple M2 ผ่านช่องทาง Apple Store Online แล้ว เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 

มิถุนายน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาจำาหน่ายแต่ละรุ่นเป็นดังนี้ MacBook 

ฉบับนี้จะช่วยให้สตาร์ทอัปไทยระดมทุนจากนักลงทุน

ได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่ง

เสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัปไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง

สู้กับประเทศอื่นได้ และยังเป็นโอกาสที่ดีในการดึง

คนเก่งจากทั่วโลกมาร่วมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

ให้กับธุรกิจไทย โดยตั้งเป้าหมายดึงเม็ดเงินลงทุนไม่

ต่ำากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนใน Tech 

Companies ในภูมิภาคอาเซียน เข้ามาลงทุน

กับธุรกิจสตาร์ทอัปไทย มั่นใจจะมีจ้างงาน

เพิ่มขึ้นกว่า 4 แสนตำาแหน่ง และสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 790,000 

ล้านบาท

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ เตรียมวางแผน

เดินหน้ากระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสตาร์ท

อัปไทย โดยเตรียมออกโรดโชว์เชิญ

ชวนนักลงทุนจากทั่วโลก 

อาทิ อเมริกา 

ยุโรป จีน ญี่ปุ่น 

ฯลฯ นอกจากนี้

เตรียมตั้งศูนย์

ช่วยเหลือผู้

ประกอบ

การ เพื่อ

เป็นแหล่ง

ในการให้

คำาปรึกษา

ตอบ

คำาถาม 

ทั้งช่วย

ประสาน

งานกับ

ภาครัฐ

ในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการ

จัดทำาข้อมูล

และคู่มือการใช้

สิทธิประโยชน์ที่ได้

รับ เป็นต้น และสิ่ง

ท้าทายสำาคัญคือการ

ระดมสรรพกำาลัง ให้

ภาคเอกชนต่างๆ เร่งมา

ใช้ประโยชน์จากกฎหมาย

เหล่าน้ีให้มากท่ีสุด  

ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวต่อไปว่า สภา

ดิจิทัลฯ ยังมีภารกิจสำาคัญในการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร

ด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีความร่วม

มือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งการลงทุนและกำาลัง

คนในมิติอื่นๆ อาทิ Startup สามารถออกหุ้นแปลง

สภาพให้แก่นักลงทุนได้, Startup สามารถออกหุ้น

แก่พนักงานได้ (ESOP), การส่งเสริมให้เกิดการ

ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นใหม่สำาหรับ Startup และ 

SME ภายใต้ชื่อ LIVE EXCHANGE, ส่งเสริมการ

ระดมทุนจากประชาชนที่อยู่ในรูปของหุ้น/หุ้นกู้ ผ่าน 

CROWDFUNDING PORTAL ที่จดแจ้งผ่าน ก.ล.ต.,                                          

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับค่าการฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะลูกจ้าง และการจ้างงานสายเทคโนโลยี, 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับค่าอบรม และค่าจ้าง

บุคลากรด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้สภาดิจิทัลฯ จะร่วม

ผลักดันมาตรการเหล่านี้ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้

เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะ

เป็นตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และ

สะท้อนให้เกิดการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป.

  

• อัปเดตความเคลื่อนไหวไอที เริ่มจาก ‘ดี

แทค’ เชิญชวนลูกค้าทุกคนร่วมลงทะเบียนใช้บริการ 

Mobile ID เพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครใช้บริการ

กับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น การสมัครใช้

บริการใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR License ของกรมการ

ขนส่งทางบก การเข้าระบบเพื่อยื่นภาษีแบบออนไลน์ 

E-FILING ของกรมสรรพากร การแสดงตนเพื่อรับ-ส่ง 

พัสดุของไปรษณีย์ไทย การเปิดบัญชีการลงทุนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดบัญชีเงินฝาก

ของธนาคารกรุงเทพ และการยืนยันตัวตนในการสมัคร

เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ

เว็บไซต์สำานักงานประกันสังคม เป็นต้น สำาหรับลูกค้าที่

สนใจลงทะเบียนใช้บริการ Mobile ID สามารถติดต่อที่

ศูนย์บริการดีแทค เพียงนำาบัตรประชาชนมาลงทะเบียน

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและถ่ายภาพใบหน้า เพื่อ

เปรียบเทียบพิสูจน์ตัวตน ไม่พอเท่านั้นลูกค้าจะได้รับ

โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตฟรีที่ความเร็วสูงสุด ใช้เล่นโซ

เชียลมีเดีย แพลตฟอร์มโปรดได้จุใจ ตลอด 7 วัน ทั้ง 

Facebook Instagram LINE Messenger Twitter

• ด้าน  AIS ยังคงเดินหน้าวางโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital Infrastructure โดยเฉพาะ

การนำาโครงข่ายอัจฉริยะ 5G มาเสริมศักยภาพให้กับท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือ

กับทางสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สร้าง

ศูนย์กลางนวัตกรรมและการทดสอบเทคโนโลยี 5G แห่ง

แรกในประเทศไทย AIS 5G NEXTGen Center ท่ี Thailand 

Digital Valley บนพ้ืนท่ีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรือ EEC รวมถึงเปิดตัว AIS 5G NEXTGen 

Platform สำาหรับการพัฒนา 5G Use Cases แห่งแรกใน

ประเทศไทย พร้อมกันน้ียังได้ขยายผลการดำาเนินงานผสาน

ความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ช้ันนำาระดับโลก ท้ัง Singtel, 

NCS และ Siemens เพื่อนำาเอาโซลูชันและบริการใหม่ๆ 

มาต่อยอดสู่การทรานส์ฟอร์มองค์กรท้ังภาคธุรกิจ

• นายเชาว์ ฟูฮอง ผู้จัดการประจำาประเทศไทย 

บริษัท วิวโซนิค อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน 

(ประเทศไทย) จำากัด ผู้นำาด้านการให้บริการโซลูชันการ

แสดงภาพระดับโลกจากอเมริกา เปิดตัวแอลอีดีโปรเจ็ก

เตอร์ความสว่างสูง 2 รุ่นใหม่ ได้แก่ LS500WHE และ

รุ่น LS550WHE เพื่อตอบสนองความต้องการ ภายในห้อง

ประชุมของบริษัทช้ันนำา และสำานักงาน ให้ความสว่าง

ท่ีคงท่ีและน่าท่ึงได้ถึง 3,000 Ansi Lumens ไม่ว่าจะอยู่

ในท่ีสว่างหรือในท่ีมืด ท่ีมาพร้อมกับช่วงสี Rec.709 ท่ี

ครอบคลุมถึง 125% ทำาให้โปรเจ็กเตอร์ท้ังสองรุ่นสามารถ

แสดงผลได้อย่างสมจริง ณ บริษัท วิวโซนิค อินเตอร์

เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อเร็วๆ น้ี

• ห้ามพลาดงานใหญ่ LINE ขอเชิญนัก

ธุรกิจ นักการตลาด และผู้ประกอบการไทย ร่วม

งาน NFT for Business: The Future of Marketing 

with LINE CREATORS เกาะติดกระแสโลก เจาะ

ลึกเทรนด์การตลาดยุคใหม่ที่ใช้ NFT เป็นเครื่องมือ

สำาคัญ พบกับหลากหลายกูรูในโลกดิจิทัล ที่จะมาเปิด

โลก NFT ให้กับภาคธุรกิจไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชม

งาน NFT for Business: The Future of Marketing with 

LINE CREATORS ได้ฟรี พร้อมกันท่ัวประเทศ วันท่ี 23 

มิถุนายนน้ี ทาง LINE Official Account: @linebizth และ 

FB Fanpage: LINE for Business ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

พร้อมลงทะเบียนได้ท่ี https://lin.ee/1Gd2fAi/wcvn

Pro 13 น้ิว ชิป M2 + แรม 8GB + SSD 256GB ราคา 46,900 บาท  MacBook Pro 

13 น้ิว ชิป M2 + แรม 8GB + SSD 512GB ราคา 53,900 บาท สำาหรับ MacBook Air 

M2 ท่ีเปิดตัวพร้อมกันน้ันยังไม่มีการประกาศวันเปิดให้ส่ังซ้ือ ทำาให้ MacBook Pro จะ

เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจากแอปเปิลท่ีเร่ิมจำาหน่ายและใช้ชิป Apple M2

Spotify เตรียมลุยธุรกิจหนังสือเสียง

Spotify ได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าบริษัทจะเข้าสู่ธุรกิจ

หนังสือเสียง (audiobook) ในฐานะธุรกิจหลักตัวที่ 3 ของบริษัท ต่อจากเพลงและ 

พอดคาสต์ โดยซีอีโอ Daniel Ek มองว่าตลาดนี้มีโอกาสอีกมหาศาล ซึ่ง Spotify 

สามารถเป็นผู้ชนะได้ ประกาศนี้ของ Spotify ไม่ใช่เรื่องเกินคาดหมาย เนื่องจากปี

ที่แล้วบริษัทได้ซื้อกิจการ Findaway แพลตฟอร์มหนังสือเสียงเข้ามา อย่างไรก็ตาม

โมเดลการขายหนังสือเสียงนี้ยังไม่ชัดเจน Ek มองว่าอาจใช้รูปแบบฟรีเมียม คือฟังฟรี

และแทรกโฆษณา แต่สามารถเลือกจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์บางอย่าง 

ไอที6

ผ

ศุภชัย เจียรวนนท์ 



ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากนิวเอสเคิร์ฟไปยังเพื่อนบ้าน

อย่าง สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา

สำาหรับ ผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายเกี่ยวกับระบบบำาบัดน้ำา

ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำา ไส้กรอง สารกรอง ปั๊มและ

วาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์สำาหรับเครื่องกรองน้ำา รวมถึงการให้

บริการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินค้ากลุ่มหลักทุกกลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือน กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ และกลุ่ม

อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีร้านตัวแทนจำาหน่าย Water Store รวม 19 

สาขา ตั้งอยู่ประเทศไทย 16 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา 

(ผ่านตัวแทน) เมียนมา, ใน สปป.ลาว และกัมพูชา

ดร.วิกร ย้ำาว่า “ต้องติดตามกันต่อไปว่ากลยุทธ์การขยาย

สาขาตัวแทนจำาหน่าย “Aquatek” และ “Water Store” รวมถึง

การบุกตลาดอาเซียนเพื่อสร้างนิวเอสเคิร์ฟใหม่ จะทำาให้รายได้

และกำาไรเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้มากน้อยเพียงใด แต่คงได้เห็น

ยอดขายแตะที่ระดับ 1 พันล้านบาทในไม่ช้า ซึ่งเราจะเดินหน้า

ขับเคลื่อนธุรกิจในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

จากนิวเอสเคิร์ฟไปยังเพื่อนบ้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็น

ผู้นำาตลาดค้าส่ง (B2B) สินค้าเกี่ยวกับระบบบำาบัดน้ำา (Water 

Treatment) ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้”.

วิตที่ผูกพันกับสายน้ำา จุดเริ่มต้นของการดำาเนินธุรกิจของ 

พี่หรั่ง หรือ ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) หรือ 

FTI ผู้ผลิตภัณฑ์น้ำาครบวงจรของไทย หุ้นน้องใหม่ป้ายแดงเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2565 ที่มาพร้อมกับเป้าหมายการเดินหน้าขับเคลื่อน

ธุรกิจในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ดร.วิกร เล่าให้ฟังว่า หลังจบปริญญาตรีครุศาสตร์

อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง เริ่มชีวิตการทำางานจากการเป็นเจ้าหน้าที่

ฝ่ายขายระบบบำาบัดน้ำาโรงงาน ด้วยความขยันและใฝ่รู้ ทำาให้

กลายเป็นดาวเด่นและก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายภายใน                      

2 ปีครึ่ง

แต่ด้วยความที่อยากเพิ่มพูนความรู้ อยากมีความมั่นคงใน

วิชาชีพมากขึ้น จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลังจบปริญญาโท ซึ่งในช่วง

นั้นเกิดวิกฤตต้มยำากุ้งในปี 2540 ทำาให้ต้องมองหาความมั่นคงให้

กับตัวเอง เพราะหลายๆ อย่างที่เห็นเริ่มมีความไม่แน่นอน และถือ

เป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญ คือได้ลาออกจากตำาแหน่งงานประจำา 

และเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องกรอง

น้ำาในครัวเรือน ด้วยการเปิด บริษัท ฟังก์ชั่น เทรดดิ้ง 

จำากัด นำาเข้าและจัดจำาหน่ายเครื่องกรองนำ้าในครัวเรือน 

และถือเป็นรายแรกที่นำาเครื่องประเภท RO เข้ามาทำา

ตลาดในไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท

พร้อมกับย้ำาว่า “ผมอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่

เรียนหนังสือ หลังเกิดวิกฤตต้มยำากุ้งผมก็เริ่มมองเห็นว่าแนว

โน้มรายได้น่าจะลดลง ทำาให้ผมตัดสินใจลาออก มาทำาธุรกิจ

นำาเข้าเครื่องกรองน้ำาจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าวิกฤตในครั้ง

นี้เป็นโอกาสให้กับผม เพราะเรามีทุนน้อย สินค้าของเรา

จึงมีการซื้อขายแบบเงินสด ในปีแรกยอดขายอยู่ที่ 3 ล้าน

บาท ปีต่อมาขยับเป็น 7-8 ล้านบาท และในปี 2542-2543 

ยอดขายขยับเพิ่มเป็น 40-50 ล้านบาท ก่อนทะลุ 100 

ล้านบาทในปี 2545”

สำาหรับหลักคิดในการบริหารธุรกิจนั้น ดร.วิกร เล่า

ว่า ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารคน เพราะมองว่าการ

บริหารธุรกิจก็เหมือนกับการบริหารคน 

ถึงจุดหนึ่งในการบริหารธุรกิจเราต้อง

รู้จักสร้างคน และยอมรับว่าการบริหาร

คนเป็นเรื่องที่ยากสุด และบริษัทต้องเปิด

โอกาสให้คนได้มีโอกาสเติบโต เมื่อคนอยู่

ได้ ธุรกิจของเราก็อยู่ได้เช่นกัน

ดังนั้น ด้วย

ประสบการณ์ยาวนาน

กว่า 25 ปี ภาย

ใต้แนวคิด “All 

solutions of water” 

หรือ “ทุกครั้งที่

คิดถึงเรื่องน้ำา คิด

ถึงฟังก์ชั่น” ดร. 

วิกร ย้ำาว่า เพื่อ

บรรลุเป้าหมาย

ของการเป็น

ผู้นำาตลาดค้าส่ง 

(B2B) สินค้าเกี่ยว

กับระบบบำาบัดน้ำา 

(Water Treatment) ทั้ง

ในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน ภายใต้แบรนด์

สินค้า 23 แบรนด์ จะนำา

เงินที่ได้จากการขายหุ้นไอ

พีโอไปใช้ในการขยายสาขา

ตัวแทนจำาหน่าย “Aquatek” 

และ “Water Store” เพิ่ม

กำาลังการผลิตประกอบ 

ปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่ม
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7เศรษฐกิจ

ายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสตรีจากทั่วประเทศ

ร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และเมื่อได้ยินได้ฟังคำา

ปราศรัยของนายกรัฐมนตรีแล้ว ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วย

ความปลื้มปีติกับวิสัยทัศน์และทัศนคติของนายกรัฐมนตรี ที่

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรี

ในหลายๆ ด้าน นายกรัฐมนตรีย้ำาว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพสตรีอย่างรอบด้าน ยกระดับการสร้างโอกาส 

การประกอบอาชีพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความมั่นคง

ทางรายได้ของสตรี อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตรี

ให้มีบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นโครงการที่

จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพให้แก่สตรี อีกทั้งยังมี

แนวทางที่จะสร้างสรรค์บทบาทสตรีให้มีส่วนในการพัฒนา

ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 

“พลังงานสตรีขับเคลื่อนประเทศ” มีคณะทำางานขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วม

งาน ใจความสำาคัญของการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีได้ชี้

ให้เห็นว่า ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาท

มากขึ้น ทั้งบทบาทในครอบครัว บทบาททางสังคม บทบาท

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศชาติ 

บทบาทของสตรีในด้านครอบครัว คือ บทบาทของ

ความเป็นแม่ที่ต้องเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบใหญ่

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ สอดคล้องกับ

โครงการพัฒนาเยาวชนที่เป็นความร่วมมือกันแบบบูรณา

การของ 12 กระทรวง ที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของเราให้

เป็นคนเก่ง (Head) เป็นคนดี (Heart) และมีสุขภาพที่แข็ง

แรง (Health) ทำาหน้าที่ให้ความรักความอบอุ่น และสั่งสอน

คุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพใน

สังคม นอกจากความเป็นแม่แล้ว นายกรัฐมนตรียังพูดถึง

สตรีที่มีบทบาทของความเป็นลูกสาวที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่

ชรา

นอกจากบทบาทในครอบครัวแล้ว ผู้หญิงยังมีบทบาท

สำาคัญในหลากหลายวงการ ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านการเมือง แสดงให้เห็นว่าสังคมให้ โอกาสผู้หญิงใน

การเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ ไม่แพ้ผู้ชาย เป็นการส่งเสริม

ความทัดเทียมทางเพศ สังคมไทยในปัจจุบันยอมรับความ

สามารถของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมุ่งยกระดับและสร้าง

โอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้น โดยได้กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา

สตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 แผนต่างๆ นี้เชื่อมโยงไปถึงการกำาหนดแผนปฏิบัติ

การของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการต่างๆ 

ของสมาชิกกองทุนที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขปัญหาใน

ท้องที่ของตน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง

ที่รัฐบาลได้กำาหนดไว้ นั่นคือ “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

เป็นการให้ความสำาคัญกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ มีการขับ

เคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยให้สตรีมีบทบาทสำาคัญใน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการให้การสนับสนุนเงิน

อุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนฯ ว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีมาตั้งแต่ปี 2560 

จนถึงปี 2565 โดยได้มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สมาชิก

ร่วมกันทำาโครงการไปแล้วกว่า 24,683 โครงการ และให้การ

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกว่า 65,891 โครงการ นับว่า

เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม คณะทำางานทุกระดับทุกฝ่ายที่มีส่วน

ช่วยกันขับเคลื่อนในลักษณะของการรวมพลังกันทำางานแบบ

บูรณาการ นอกจากคณะทำางานของหน่วยงานต่างๆ ในภาค

รัฐแล้ว สตรีที่เป็นสมาชิกในชุมชนต่างๆ ก็ได้มีบทบาทที่ช่วย

กันระดมความคิดเห็นและออกแบบโครงการที่ตรงกับความ

ต้องการของชุมชนตนเอง จนทำาให้ โครงการประสบความ

สำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและเป็นที่ชื่นชมของฝ่ายต่างๆ ที่มี

ส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ เป็นความสำาเร็จที่สตรีมี

บทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของโครงการ

โครงการที่ประสบความสำาเร็จเป็นโครงการที่เสริม

สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน เป็นการพัฒนาสินค้า

จากวัตถุดิบและภูมิปัญญาในชุมชน ส่งเสริมสินค้าของชุมชน

ที่มีทั้งการใช้วัตถุดิบ การผลิต การตลาด การขาย ที่สตรี

ในชุมชนมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางการ

ส่งเสริมของรัฐบาล ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เห็น

ความสำาคัญของสตรีในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชุมชน จากภาพความสำาเร็จ

เหล่าน้ีนับเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรี ทำาให้เห็น

ว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วท่ีมีโครงการท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

ศักยภาพของสตรีให้เข้มแข็งและก้าวหน้า และโครงการน้ีก็จะ

ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มข้นมากย่ิงข้ึน

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อความเข้มแข็งของทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน เป็นการ

พัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี

ความทันสมัย แต่ยังคงดำารงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ใน

แต่ละพื้นที่ และตรงตามความต้องการของตลาด ไปจนถึง

กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การตลาด การจัด

จำาหน่าย ในกระบวนการทางด้านเศรษฐกิจ โครงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของการพัฒนา

บนรากฐานของความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี 

สร้างความเข้มแข็งให้สตรีตามนโยบายของรัฐบาล.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

นายกรัฐมนตรีเสริมสร้างพลังสตรี

วิกร ภูวพัชร์ มุ่งสู่เป้าหมาย

FTI เติบโตอย่างก้าวกระโดด

สร้างนิวเอสเคิร์ฟบุกตลาดอาเซียน

น
ชี

นช่วงที่ผ่านมา บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

หรือเอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้ทำาการส่ง

มอบ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิง” อุทยาน

แห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมระบบแอป

พลิเคชัน “กรุงชิง VirtualNature Trail 360 องศา” 

แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียน

รู้ระบบนิเวศป่าดิบชื้นและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ

ของภาคใต้ สำาหรับนักนิยมธรรมชาติ นักวิจัย เยาวชน และนัก

ท่องเที่ยว 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่               

เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เปิดเผย

ว่า เอ็กโก กรุ๊ป ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำาคัญต่อ

การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่ง

แวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 30 ปี ด้วยความเชื่อ

ที่ว่า “ต้นทางที่ดีจะก่อกำาเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” โดยดำาเนิน

ภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลป่าต้นน้ำาที่สำาคัญของ

ประเทศให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการก่อตั้งและสนับสนุนมูลนิธิไทย

รักษ์ป่ามาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ                                                                               

ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่า

ต้นน้ำา

“ภารกิจที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นั้น มีเป้าหมายให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของป่าต้นน้ำาซึ่งเป็นต้นทาง

หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเกื้อกูลและร่วม

รักษาไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป”

ทั้งนี้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติ

เขาหลวง ที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมพัฒนาและปรับปรุงครั้งนี้ มีความ

สำาคัญในฐานะเป็นป่าต้นน้ำาของภาคใต้ เส้นทางมีระยะทางไป-กลับ

รวมประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์

ของภาคใต้ มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์อย่างโดด

เด่น เช่น “มดยักษ์ปักษ์ใต้” ซึ่งเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

รวมถึงเป็นแหล่งรวมนกสำาคัญและหายากของประเทศไทย จน

ขึ้นชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนักดูนก” สำาหรับ “น้ำาตกกรุงชิง” ซึ่ง

อยู่ปลายสุดของเส้นทาง มีความงดงามจนเคยได้รับการตีพิมพ์

ภาพลงในธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีความสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นอดีตฐานที่มั่นสำาคัญของพรรค

คอมมิวนิสต์

นางสาวมานนีย์ พาทยาชีวะ เลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

ระบุว่า มูลนิธิยังได้พัฒนาและติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้น

ทาง จำานวน 13 จุด เพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และคุณค่า

ทางธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “กรุง

ชิง Virtual Nature Trail 360 องศา” เพื่อให้นักท่องเที่ยวและ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงธรรมชาติในรูปแบบ 360 องศาผ่านระบบ

ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช กล่าวเสริมว่า การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำาของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า นอกจากเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เอ็กโก 

กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ยังได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน

พื้นที่ป่าต้นน้ำาสำาคัญต่างๆ อีกด้วย. 

ใ

ไทยรักษ์ป่าพัฒนาทางธรรมชาติคืนระบบนิเวศ

วิกร ภูวพัชร์
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8 Life and City

ลังจากไทยปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดให้ โทษใน                                                                      

ประเภท 5 มีผลบังคับใช้วันแรกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ส่งผลให้ 

ประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง คือ เด็กและวัยรุ่น สามารถ

เข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาได้ โดยไม่ผิดกฎหมายจาก

การกินอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมที่มีส่วนผสมกัญชา รวมถึงการนำา

กัญชาซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำาให้เสพติดมาใช้เพื่อสันทนาการ

เมื่อกัญชาถูกกฎหมาย มีสินค้ากัญชาสารพัดชนิดออกจำาหน่าย

ทั่วประเทศอย่างเปิดเผย ขายกันอย่างเสรี ออนไลน์ยิ่งคึกคัก โพสต์

ขายกัญชาทุกแบบตั้งแต่พันลำาพร้อมสูบ ขายใบ ช่อดอก กัญชาอัด

แท่งพร้อมส่ง แม้แต่ดาราชื่อดังรับรีวิวสินค้ากัญชา ส่วนคนปลูก

กัญชาก็เปิดตัวไม่ต้องหลบซ่อน

ขณะที่นักวิชาการและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ออก

แถลงการณ์แสดงจุดยืนและเตือนถึงอันตรายของกัญชา หลายภาค

ส่วนในสังคมมีข้อกังวลการใช้กัญชาได้อย่างเสรีโดยไม่มี พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง พ.ศ. … ควบคุมการเสพเพื่อสันทนาการ ไม่มีการควบคุมการ

โฆษณากัญชา จะกลายเป็นช่องว่างที่สร้างปัญหาสังคมตามมา โดย

เฉพาะเป็นภัยคุกคามเด็กและเยาวชน

นางทิชา ณ นคร ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และที่ปรึกษามูลนิธิเด็ก เยาวชน

และครอบครัว กล่าวว่า ในประเทศไทยมีเด็กและเยาวชน 15 ล้าน

คน อาจมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ทุนเดิมไม่เพียงพอ แม้ไม่มีกัญชา เด็กที่

อ่อนแอก็กระโจนลงไปในยาเสพติดประเภทต่างๆ อยู่แล้ว การเปิดเสรี

กัญชาจะเป็นการผลักพวกเขาลงหลุมดำาใหม่ๆ นาทีนี้ปลดล็อกไปแล้ว 

แต่ยังเหลือร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ต้องเพิ่มการคุ้มครองเด็กและเยาวชน    

“เด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา 

รัฐบาลต้องไม่ลืมว่ามีกลุ่มเปราะบางอยู่ ต้องปกป้องให้ก้าวข้ามความ

เป็นเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาสังคม โดยไม่ต้องมา

เสียเวลากับสิ่งนี้ กัญชาเหมือนดาบสองคมที่คมกริบ มีทั้งคุณและโทษ 

รัฐต้องควบคุมการเข้าถึง การซื้อ การขายกัญชาให้เด็กและเยาวชน

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่แนะนำาให้ลดความต้องการหรือรู้จักใช้” 

นางทิชาเล่าด้วยว่า บ้านกาญจนาภิเษกจัดทำาประชาพิจารณ์

เรื่องกัญชาเสรีกับเด็กและเยาวชน พวกเขาไม่เห็นด้วยกับเสรีกัญชา 

ผลต่อสมองของพวกเขา เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม 

เชาวน์ปัญญาลดลง ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจเสี่ยงต่อการป่วยเป็น

โรคจิตเภทเรื้อรัง เสี่ยงติดสารเสพติดชนิดอื่น ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

กายระยะยาว” รศ.พญ.รัศมนกล่าว 

ทั้งนี้ ผอ.ศศก.บอกว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ มาตรการต้องเข้มข้น

ควรกำาหนดปริมาณการครอบครอง กำาหนดให้ช่อดอกยังเป็นยาเสพ

ติด เพราะมีสาร THC สูง การปลูกนอกจากจดแจ้ง ต้องกำาหนดเรื่อง

เก็บ ไม่ให้นำามาโชว์ให้เห็น  

ด้าน นายสุรศิลป์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ออก

มาเตือนว่า หากพบคนสูบกัญชาแล้วขับรถ ตำารวจไม่สามารถจับ

ในข้อหาเมาแล้วขับได้ เพราะถอดออกจากยาเสพติดแล้ว จนกว่า

กฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ. ... จะคลอด ขณะนี้มีการตั้งวงเสพ

กัญชา ใส่กัญชาในอาหาร เพราะกระแสกัญชาเสรี แถมเป็นกระ

แสใช้เพื่อสันทนาการ ไม่ใช่ประโยชน์การแพทย์ ห่วงเยาวชนที่เสพ

กัญชา อาการมึนเมา อาจนำาไปสู่อุบัติเหตุและการกระทำาผิดทางเพศ 

ระหว่างไม่มีกฎหมายควบคุม วันนี้กัญชาปลูกได้ในบ้าน รัฐต้องเร่ง

แก้ปัญหาสร้างกติกาควบคุมปกป้องสังคมอย่างไร เพื่อไม่ให้นโยบายนี้

กระทบเด็กที่เหมือนผ้าขาวที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น 

เหยื่อเมาแล้วขับอย่าง นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือ

ข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมารณรงค์ปัญหา

เมาแล้วขับ ก่อนเสรีกัญชา มีเรื่องเสพน้ำากระท่อมแล้วมึนเมามาขี่รถ

จักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุ ก่อนหน้านี้ตนเพิ่งประกันตัวเด็กซึ่งตั้งวงเอา

กัญชามาต้ม บางคนง่วงหลับ บางคนเมาแล้วขับไปชนคนได้รับบาดเจ็บ 

มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วกับการเปิดเสรีกัญชา กัญชง เราจะรับไหวมั้ย 

นี่คือ ปัญหาใหญ่ที่เราต้องปรับแผนและรับมือ ถ้าเปิดเสรีต้องรับผลเสีย

ที่จะตามมา หาทางแก้ไข ถ้าเราหยุดยั้งได้ตั้งแต่วันนี้จะดีที่สุด

ทิ้งท้ายด้วย นายศักรินทร์ สมันแก้ว อดีตเยาวชนศูนย์ฝึก

บ้านกาญจนาภิเษก ออกมาเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ปกป้องเด็กจากกัญชา

เสรี พร้อมบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่เคยใช้สารเสพติด เริ่มจากบุหรี่ ต่อด้วย

กัญชา และใช้สารเสพติดประเภทอื่น จนนำามาสู่การก่อคดีเป็นความ

ผิดพลาดในชีวิต เห็นด้วยกับกัญชาทางการแพทย์ แต่ห่วงเยาวชนเข้า

ถึงกัญชาได้ง่ายจะไปสู่สารเสพติดชนิดต่อไป รวมถึงการได้รับสารใน

กัญชาโดยไม่รู้ถึงปริมาณจากการเสพ และการกินเป็นเรื่องที่น่ากลัว

อาจถึงขั้นเสียชีวิต อยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบ ตนผ่านมาแล้ว 

เห็นว่าไม่สมควรให้เด็กและเยาวชนเสพ เรารู้อนาคตข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร อยากให้ร่วมกันหาแนวทางปลอดภัยที่สุด.

พัฒนาทางเลือกใช้ ‘ล้อ’ เดินทางในเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ประชุมหารือกับกลุ่มเพื่อนพาหนะทางเลือกที่

ใช้ “ล้อ” ในการเดินทาง 4 กลุ่ม ได้แก่ ล้อเดียว จักรยาน สกูตเตอร์ไฟฟ้า และรถเข็น

คนพิการ แชร์ปัญหา

จากการเดินทางโดยล้อ

และมีการตั้งกลุ่ม “ผู้

ตรวจการณ์ล้อเดียว” 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ความเข้าใจพัฒนาทาง

เดินในกรุงเทพฯ และ

พัฒนาเส้นทางเลือกใน

การเดินทางเป็นระบบ

เล็กที่มาเสริมกับระบบ

หลัก (micromobility) 

อาจขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้า หรือขี่สกูตเตอร์ไปตลาด เป็นแนวทางทำาระบบเส้นเลือดฝอย

เชื่อมโยงให้เกิดความคล่องตัว กลุ่มฯ มีข้อเสนอนอกจากทางจักรยานแล้ว พัฒนาทางเดิน

ริมคลองในกรุงเทพฯ หรือทางเลียบรถไฟ ใต้ทางด่วนเป็นเส้นทางขึ้นมา ทำาความเข้าใจ

พาหนะล้อเดียวสามารถจำากัดความเร็วและใช้เส้นทางร่วมกันได้ ช่วยลดใช้รถยนต์ ตอบ

โจทย์คนเมือง เป็นทางเลือกเสริม อีกทั้งเมื่อพบขยะ ทางเท้าไม่ดีจะเป็นเครือข่ายช่วยแจ้ง

เหตุให้ กทม.ด้วย 

เตือนน้ำาทะเลหนุนสูง ‘สมุทรปราการ-กทม.’

กองอำานวยการน้ำาแห่งชาติแจ้งเตือน 2 จังหวัด คือ สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ 

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิด รับมือสถานการณ์น้ำาทะเลหนุนสูงใน

แม่น้ำาเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 14-20 มิ.ย.65 ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริม

แม่น้ำาเจ้าพระยา โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำานอกแนวคันกั้นน้ำาและแนว

เขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำาถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำาตามริม

แม่น้ำา การนี้ กทม.ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำานักงานเขตที่พื้นที่ติดริม

เจ้าพระยา ติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมรับมือ พร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชน รวมถึงจัด

เตรียมแนวกระสอบทราย เครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่เข้าประจำาจุดเสี่ยงพร้อมเผชิญ

เหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที

เร่งวิจัยแก้มลพิษน้ำา-อากาศ-ขยะ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จาก

ปัญหามลพิษทางอากาศ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) โดย คพ.มีความร่วมมือกันในการ

ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการศึกษา

วิจัยเพื่อประกอบการจัดทำาข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 มาตั้งแต่ปี 2563 

ปีนี้เราตระหนักถึงความสำาคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการเพื่อติดตาม ป้องกัน

และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ำา อากาศ และขยะสำาหรับประเทศไทย เน้น

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้ตกลงขยายขอบเขตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นการติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ

ทางน้ำา อากาศ และขยะ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันสนับสนุนแผนงานวิจัยด้านการ

พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมอย่างบูรณาการ เชื่อมโยงผลผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

วช.สนับสนุนงบประมาณ กรอบระยะเวลา 5 ปี

เพิ่มจุดบริการถังขยะสัตว์เลี้ยง

กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงมีจำานวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) มอบประสบการณ์สร้างความสุขเพื่อทั้งคนและ

สัตว์เลี้ยงในศูนย์การค้า เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ อาทิ รถเข็นสำาหรับสัตว์เลี้ยงขนาดกลาง เพิ่ม

เติมจากเดิมที่ศูนย์การค้ามี

เพียงรถเข็นสำาหรับสัตว์เลี้ยง

ขนาดเล็ก เพิ่ม Pet Waste 

Station จุดบริการถังขยะสัตว์ 

เลี้ยง สะดวกต่อการแยกทิ้ง

ขยะจากมูลสัตว์เลี้ยง จัดทำา

มาตรฐาน Pet Welcome 

Restaurants โดยเมเจอร์ฯ คัด

เลือกและแนะนำาร้านอาหาร

อร่อย สะอาด มีมาตรฐาน เป็น

มิตรต่อสัตว์เลี้ยง และมีคุณภาพ การบริการดีเยี่ยม คำานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง

และเจ้าของ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในเซ็นทรัล อีสต์วิลล์.

ห

‘ห้องเช่าคนละครึ่ง’ช่วยตั้งหลักคนไร้บ้าน

แต่เห็นด้วยกับกัญชาเพื่อการแพทย์ เพราะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ 

แม้พวกเขาเคยเป็นผู้แพ้จากการใช้ยาเสพติดมาก่อน แต่ก็ห่วงใยหาก

ปลดล็อกแล้ว เพื่อนและน้องๆ จะเข้าถึงกัญชาอย่างสนุก อยากให้

ผู้ใหญ่มีมาตรการป้องกันผลกระทบ

วันที่ 9 มิ.ย. เป็นวันแรกที่กัญชาหลุดจากบัญชียาเสพติด ไม่

ว่าอายุเท่าไหร่ก็เข้าถึงได้เสรี แต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือ สารเสพติดใน

ช่อดอกกัญชา ทั้งนี้ ไม่คัดค้านกัญชาเพื่อการแพทย์ เพื่อสุขภาพ ส่วน

กัญชาเพื่อเศรษฐกิจนั้นไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจใคร ระหว่างทุนใหญ่กับ

ชาวบ้าน ทุกฝ่ายต้องจับตาและช่วยกันวิเคราะห์ แต่ที่อยากรู้ว่ากัญชา

เพื่อนันทนาการ ใครจะรับผิดชอบ และรับผิดชอบอย่างไรไม่ให้เป็น

หลุมดำาหลุมใหม่ของเด็กและเยาวชน เวลานี้คนทำางานด้านเด็กและ

เยาวชน พ่อแม่ ครอบครัวทุกข์หมด กลุ่มคนใช้กัญชาทางการแพทย์ก็

ทุกข์ เพราะประเด็นถูกเบี่ยงเบนไป 

“มีคนบอกว่า เด็กไทยเราไปไกลแล้วในเส้นทางสายมืด จะมา

ตกใจ ขวัญผวากับกัญชาทำาไม ฝากถามกลับผู้ใหญ่ทำาอะไรอยู่ ไม่ปกป้อง

แล้วยังต่อยอดด้วยนโยบายกัญชาเสรี อะไรคืออนาคตของเยาวชน เมื่อ

ปรากฏข่าวมีคนเสพกัญชาเสียชีวิต รมว.สาธารณสุขกลับให้สัมภาษณ์

ต้องมีวิจารณญาณในการใช้ แต่ไม่ได้มองผู้ขาย ผู้จัดหา เช่นเดียวกับ

สหรัฐ สอนวิธีการใช้ปืน แต่ไม่ควบคุมการเข้าถึง เราได้เห็นข่าวการ 

กราดยิง วินาศกรรมรุนแรง เหมือนไทยบอกแนะนำาการใช้กัญชาแล้ว 

ใช้ โอเวอร์ โดสเอง เราจะสร้างสมดุลเรื่องนี้อย่างไร” นางทิชาเรียกร้อง

ส่วนกระบวนการออกกฎหมายต้องไม่รวบรัด นางทิชาเน้นย้ำา

ว่า เด็กและเยาวชนมีหลากหลาย ทั้งเปราะบางพร้อมแตก แข็งแกร่ง

พร้อมชนทุกปัญหา เมื่อต้องคิดมาตรการและกฎหมาย ต้องมองทุก

มิติให้ครอบคลุม ฝากทบทวนการเรียกร้องให้คนลดความต้องการและ

รู้จักใช้ กลับมาคิดเพิ่มกติกาที่สมดุล เพื่อหนุนให้ก้าวข้ามหลุมดำานี้

กระแสกัญชาที่คึกคัก วัยรุ่นอยากลองใช้ นางทิชาฝากผู้ใหญ่

อย่าปล่อยให้เด็กโดดเดี่ยว ต้องยิ่งโอบกอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการ

พูดคุย อย่าผลักเยาวชนออกไป รวมถึงเปิดวงคุยกับเด็กๆ ให้เห็น

ข้อดี ข้อเสีย ให้พวกเขาทดลองจะเลือกอะไรภายใต้ โอกาสอันเสรีนี้ 

หากมีผลกระทบตามมา ครอบครัวเราจะรับมือไหวมั้ย มองว่าองค์กร

ทำางานด้านเด็กและสถาบันการศึกษามีบทบาทสำาคัญต่อเด็กในเรื่องนี้ 

นอกจากนี้รัฐต้องมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่ขยายด้าน

สว่างให้กับเด็กมากขึ้น

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพ

ติด (ศศก.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เสรี

กัญชามีข้อกังวลหลายด้าน ทั้งขาดกฎระเบียบควบคุมชัดเจน และการ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบันถ้าขายสินค้ากัญชาให้เด็กยัง

ไม่มีบทลงโทษ ขณะที่กัญชามีสาร THC สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่

สำาคัญ มีพิษระยะสั้น ทำาให้ใจสั่น ความดันตกทำาให้เป็นลม ต้องระวัง

ในเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มคนที่มีโรคประจำาตัว จากการศึกษา

พบกลุ่มคนที่มีโรคประจำาตัว 1 ใน 3 เข้าใจผิดกัญชารักษาโรค เมื่อใช้

กัญชาอาจทำาให้เกิดพิษหรือมีปฏิกิริยาจากการใช้ยาประจำาตัวร่วมด้วย 

อาจถึงขั้นหามส่งโรงพยาบาล ส่วนพิษระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงด้าน

จิตเวท โดยเฉพาะเยาวชน บางคนใช้น้อย แต่มีอาการหลอนได้เลย 

“กังวลมากคือ เด็กและเยาวชน การใช้กัญชาได้อย่างเสรีส่ง

‘กัญชาเสรี’หลุมดำาของเยาวชน

นางทิชา ณ นคร
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ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ประกาศปล่อยตัว ชนภัช บัวพันธ์ แนว

รับดาวรุ่งวัย 18 ปี ในการย้ายไปร่วมทัพ 

“ราชันโคขาว” ลำาพูน วอริเออร์ ทีมน้อง

ใหม่แห่งศึกไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก 2022-23 

ด้วยสัญญายืมตัว

สำาหรับ ชนภัช บัวพันธ์ กองหลัง

เจ้าของความสูง 195 ซม. ถูกสโมสรบี

จี ปทุม ยูไนเต็ด เซ็นสัญญาคว้าตัวมา

ร่วมทีมในปี 2021 ก่อนจะถูกปล่อยให้

สโมสรราชประชายืมตัวไปใช้งานเพื่อ

ลงแข่งขันในศึก M-150 แชมเปียนชิพ 

ฤดูกาล 2021-22 ทำาผลงานได้อย่างยอด

เย่ียมกับทัพ “ตราชฎา” จนก้าวข้ึนไปติดทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดทำาศึกชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบคัดเลือก ท่ีประเทศ

มองโกเลีย และชิงแชมป์อาเซียน 2022 ท่ี

ประเทศกัมพูชา จากน้ันถูกทัพ “เดอะ แรบ

บิท” ส่งชื่อเป็น 1 ใน 30 ผู้เล่นเพื่อลง

แข่งขันในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 

รอบแบ่งกลุ่ม และล่าสุดช่วยทัพ “ช้างศึก” 

ได้รองแชมป์ซีเกมส์ท่ีเวียดนาม

นอกจากนี้ ชนภัชยังมีชื่อติดทีมชาติ

ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในฐานะกัปตัน

ทีม ที่อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำาหรับ

การแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหว่าง

วันที่ 2-15 กรกฎาคม 

2565 ก่อนที่จะถูกปล่อย

ตัวให้สโมสรลำาพูน วอ

ริเออร์ ยืมตัวไปใช้งาน

สำาหรับฤดูกาล 2022-

23 ที่กำาลังจะเริ่มขึ้น

นอกจากปล่อย

นักเตะให้ลำาพูนฯ ยืม

แล้ว สโมสรบีจี ปทุมฯ 

ได้คว้าตัว กาซิโอ ไชด์ 

กองหลังชาวบราซิลเข้า

มาร่วมทัพอย่างเป็น

ทางการ และนับเป็นนัก

เตะต่างชาติใหม่ที่ย้าย

มาร่วมทัพ “เดอะ แรบ

บิท” ต่อจาก เปาโล 

คอนราโด เพื่อเตรียม

ความพร้อมสำาหรับฤดูกาล 2022-23 ที่จะ

กลับมาเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

โดย กาซิโอ ไชด์ กล่าวถึงการ

ย้ายมาเล่นในถิ่นบีจี สเตเดี้ยม ว่า “ผมมี

ความสุขที่ได้ย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมือง

ไทย ได้เจอความท้าทายใหม่ๆ บีจี ปทุมฯ 

เป็นสโมสรที่ใหญ่ มีสิ่งอำานวยความ

สะดวกครบครันไม่แพ้สโมสรในยุโรป นั่น

ทำาให้ผมรู้สึกทึ่งและภูมิใจเป็นอย่างมาก 

และอยากจะเริ่มต้นกับสโมสรแห่งนี้เร็วๆ 

แน่นอนว่าเป้าหมายของผมอยากจะช่วย

ทีมให้มากที่สุด ผมจะพยายามทำาทุกอย่าง

ให้ทีมประสบความสำาเร็จ และหวังว่าจะ

ได้พบกับแฟนบอลเร็วๆ นี้”

สำาหรับ กาซิโอ ไชด์ กองหลัง

ชาวบราซิล ปัจจุบันอายุ 28 ปี เริ่มเล่น

ฟุตบอลอาชีพในลีกบ้านเกิดกับคลับแอต

เลติโก ยูเวนตุส ในปี 2015 ก่อนจะย้าย

ไปร่วมทีมเซา คาร์ลอส ในปี 2016 จาก

นั้นในปีเดียวกันย้ายไปเล่นกับฟาเรน

เซ ทีมในลีกา 2 ของโปรตุเกส และย้าย

ไปร่วมทีมวาร์ซิม ทีมร่วมลีกในปี 2021 

ก่อนที่จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นบีจี 

สเตเดี้ยม กับฤดูกาล 2022-23 ที่กำาลังจะ

เริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้.

‘แหลม’เกิน1ปอนด์แพทย์ยืนยันฟิตเกินร้อย
อเมริกา • “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น สุดคึก คุมน้ำาหนัก

สบาย ซ้อมได้ กินได้ ไม่โหย ล่าสุดเกิน

อยู่แค่ 1 ปอนด์ ลั่นไม่ทำาให้แฟนมวยผิด

หวังแน่ พร้อมผ่านการตรวจร่างกายที่

สหรัฐแล้ว แพทย์ยืนยันสมบูรณ์พร้อมชก 

ขณะที่ “เสี่ยฮุย” ผู้จัดการชี้ สภาพตอนนี้ 

“แหลม” สดเหมือนปลิดจากขั้ว ทำาให้ทีม

งานมั่นใจมาก

ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแหลม” 

ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีต

แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 

ปอนด์) สภามวยโลก (WBC) 2 สมัย วัย 

35 ปี ซึ่งเตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่ 

3 กับ เจสซี “แบม” โรดริเกซ เจ้าของ

ตำาแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต 

WBC วัย 22 ปี ชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิ

กัน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนนี้ ตามเวลา

ท้องถิ่น ที่เทค พอร์ต อารีนา ซานอันโต

นิโอ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับ

ประเทศไทยเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน

นี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 32 ยิงสดเวลา 

10.00 น.เป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน

ที่ผ่านมาได้ลงซ้อมเป็นวันที่สองในการ

เดินทางมาสหรัฐอเมริกา ที่ห้องฟิตเนส 

ภายในที่พัก โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กลาง

เมืองซานอันโตนิโอ โดยเริ่มซ้อมในช่วง

เช้าตามปกติด้วยการวิ่งกับเครื่องสายพาน 

1 ชั่วโมง และล่อเป้าทบทวนเชิงชกที่

เตรียมไว้เผด็จศึก เจสซี “แบม” โรดริ

เกซ อีก 5 ยก ลงนวมยกละ 4 นาทีกับ

เทรนเนอร์คู่ใจ “โค้ชป็อบ” โชคชัย พิสิฐ

วุฒินันท์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ

ผู้จัดการคือ “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐ

วุฒินันท์ ซึ่ง “เจ้าแหลม” ลงซ้อมด้วย

ความสดชื่น ไม่มีอาการอิดโรยหรืออ่อน

ล้า วิ่งสายพานไป เปิดเพลงฟังสบายใจ 

พร้อมลงนวมล่อเป้าอย่างคึกคักเสียงดัง

สนั่นหวั่นไหว

หลังการซ้อม “โค้ชป็อบ” ได้

คัตตามสไตล์มวยเม็กซิกัน แต่ตนเคย

เจอยอดมวยเม็กซิกันอย่าง ฮวน ฟราน

ซิสโก เอสตราดา มาแล้ว 2 ครั้ง หมัด

ทำาการนวด

ตัวผ่อนคลาย

ให้ ซึ่ง “เจ้า

แหลม” เปิด

เผยว่า มาชกที่

สหรัฐอเมริกา

เที่ยวนี้สบายใจ

มาก เพราะ

สามารถคุมน้ำา

หนักได้ดีกว่าทุก

ครั้ง ซ้อมได้เต็ม

ที่ ทานอาหาร

ได้เต็มที่ ไม่โหย 

เรียกว่ามาเที่ยว

นี้ทำาน้ำาหนักได้

สบาย อากาศที่

เทกซัสเหมือน

เมืองไทยช่วย

ได้มาก ครั้ง

นี้ซ้อมดีจริงๆ 

ศึกษาฟอร์ม

การชกของ “แบม” โรดริเกซ กับทีมงาน

มาละเอียด เป็นมวยซ้ายด้วยกันทำาให้ชก

ไม่ยาก เขามีทีเด็ดน่ากลัวที่หมัดอัปเปอร์

อัปเปอร์คัตน่ากลัวกว่านี้อีก จึงรู้วิธีรับมือ

เป็นอย่างดี นอกจากนั้นที่เมืองไทยการได้

ลงนวมกับมวยซ้ายดาวรุ่งเบสิกมวยเยี่ยม

อย่าง ดนัย เงียบภูเขียว แชมป์สภามวย

เอเชีย (WBC ASIA) รุ่นไลต์ฟลายเวต 

(108 ปอนด์) ที่สไตล์เดียวกับโรดริเกซก็ 

ทำาให้ตนได้ประโยชน์มาก วันอาทิตย์ที่ 

26 มิถุนายนนี้ มั่นใจมาก แฟนมวยคอย

ติดตามเชียร์ให้กำาลังใจด้วย จะเอาแชมป์

โลกกลับไทยให้ได้

หลังจบการซ้อมในช่วงเช้า “เจ้า

แหลม” ได้ทำาการชั่งทดสอบน้ำาหนัก 

ปรากฏว่าเกินพิกัดรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต 

(115 ปอนด์) อยู่เพียง 1 ปอนด์ เป็นที่

พอใจของทีมงาน และหลังจากอาบน้ำา

เปลี่ยนชุด “เสี่ยฮุย” ได้สั่งอาหารมาให้ 

“เจ้าแหลม” ทานในห้องพัก ซึ่ง “เจ้า

แหลม” สามารถทานได้อย่างอร่อย ทั้ง

ไก่สเต๊ะ ต้มยำา ปลาหมึกแผ่น และหมูผัด

พริกหยวก เพราะคุมน้ำาหนักได้แล้ว

จากนั้น “เสี่ยฮุย” ผู้จัดการได้นำา 

“เจ้าแหลม” ไปตรวจร่างกายก่อนชกตาม

กฎระเบียบมวยอาชีพของรัฐเทกซัส ที่

คลินิกคอนเซ็นตรา เออร์เจนท์ แคร์ ห่าง

จากโรงแรมที่พักราว 10 กม. โดยผลการ

ตรวจร่างกายผ่านไปด้วยดี แพทย์ยืนยัน 

“เจ้าแหลม” สภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อม

ชก เมื่อกลับจากตรวจร่างกายแล้ว “เสี่ย

ฮุย” เห็นว่า “เจ้าแหลม” เหน็ดเหนื่อย

จากการเดินทางไปตรวจร่างกาย จึงปล่อย

ให้เข้าห้องพักเพื่อพักผ่อนเลย ไม่ต้องซ้อม

ในช่วงเย็น

“เสี่ยฮุย” กล่าวว่า ตอนนี้ ไม่มีอะไร

น่าห่วงแล้ว “แหลม” สภาพร่างกายดี

เยี่ยม ตอนนี้ร่างกายสดเหมือนปลิดจาก

ขั้ว คุมน้ำาหนักได้ดีมาก ซ้อมได้ กินได้ ไม่

โหย ทำาให้ “แหลม” และทีมงานมั่นใจ

มากยิ่งขึ้น แต่ไม่มีการประมาทแม้แต่นิด

เดียวแน่นอน ทุกอย่างอยู่ที่บนเวทีแล้ว 

แผนการชกและการเตรียมตัวทุกอย่าง

สมบูรณ์แล้ว แฟนมวยรอเชียร์กันได้.

บีจีปทุมฯปล่อย‘ชนภัช’ให้ลำ�พูนยืม

คว�้‘ก�ซิโอ ไชด์’จ�กบร�ซิลเสริมแนวรับ

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพ

นานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก 

“ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้ง

ที่ 3 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัล

รวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 494,550 บาท (รวม 

30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

989,100 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส 

อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2565 

มีพิธีมอบรางวัล โดย ดร.ทวีศักดิ์ ศิล

กุล อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นประธานมอบรางวัล และมีนายชาญ

ณรงค์ จัดนอก กับนายกฤตชัย เนย

โอชา สองกรรมการอำานวยการสมาคมฯ 

ร่วมด้วย

ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ 

“ณัฐ” ปรัชญา อิสโร และ “แซค” 

ฐานทัพ สุขสำาราญ คู่นักหวดเหรียญ

ทองทีมชายศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31 พบกับ 

ยูกิ โมจิซูกิ และมาโกโตะ โอชิ หนุ่ม

ญี่ปุ่น คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 

โดยปรัชญาและฐานทัพนั้นเคยจับคู่

กันคว้ารองแชมป์ศึกเทนนิสอาชีพที่

เชียงรายมาแล้ว ในรายการ “ไอทีเอฟ 

เมนส์ เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 4” เมื่อ

วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ 

ปรัชญาและฐานทัพที่พ่ายเซตแรกไป

ก่อนช่วยกันหวดพลิกสถานการณ์กลับ

มาเฉือนเอาชนะ 2-1 เซต 4-6, 6-3 

และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 คว้าแชมป์

ชายคู่ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลร่วม

กัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

30,500 บาท และคะแนนสะสมคนละ 

15 แต้ม ส่วนยูกิ โมจิซูกิ และมาโก

โตะ โอชิ ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 540 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,700 

บาท และคะแนนคนละ 8 แต้ม โดยนับ

เป็นแชมป์ชายคู่ครั้งแรกในระดับอาชีพ

ของฐานทัพ และเป็นครั้งที่ 20 ของ

ปรัชญา

ด้านหญิงคู่ แชมป์เป็นของ อันริ 

นากาตะ และนาโฮะ ซาโตะ คู่มือวาง 

3 จากญี่ปุ่น ที่เอาชนะ หลิว ฟางโจว 

และซุน ฟางหยิง คู่มือวาง 2 จากจีน 

2-0 เซต 6-2, 6-4 ได้รับเงินรางวัลร่วม

กัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

31,300 บาท พร้อมคะแนนสะสมคนละ 

10 แต้ม ส่วนคู่รองแชมป์ได้รับ 515 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,900 

บาท และคะแนนสะสมคนละ 6 แต้ม

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะ

เลิศ สองนักหวดไทยโคจรมาพบกัน 

“แนต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ วัย 

19 ปี มือ 699 ของโลก และมือวาง 

7 ของรายการ พบ “ไหม” มนัญชญา 

สว่างแก้ว วัย 19 ปี มือ 837 ของโลก 

ปรากฏว่ามนัญชญาได้การหวดที่เฉียบ

ขาดและเล่นได้ตามมาตรฐานของตัว

เอง ก่อนเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2, 

6-3 ใช้เวลาในการแข่งขันไป 1 ชั่วโมง 

10 นาที พาตัวเองทะยานสู่รอบชิงชนะ

เลิศ พบกับ นาโฮะ ซาโตะ มือวาง 5 

จากญี่ปุ่น ที่ตัดเชือกชนะ ซุน ฟางหยิง 

มือวาง 2 จากจีน 2-1 เซต 3-6, 6-3 

และ 6-3

ประเภทชายเดี่ยว “แซค” 

ฐานทัพ สุขสำาราญ นักเทนนิสทีมชาติ

ไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 31 มือ 

1992 ของโลกที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 

ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศ 

หลังปราชัยให้แก่ ชินทาโร่ อิมาอิ มือ

วาง 3 จากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2, 6-2 ส่ง

ให้ชินทาโร่ อิมาอิ ได้เข้าไปชิงชนะเลิศ

กับปู๋ ยุนเชาเกเต มือวาง 4 จากจีน ที่

ตัดเชือกซุน ฟาจิง จากจีน 2-0 เซต 

6-3, 6-3 อย่างไรก็ตาม ฐานทัพยังได้

รับเงินรางวัลปลอบใจ 753 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 24,700 บาท และ

คะแนนสะสมอันดับโลก 4 คะแนน.

บุรีรัมย์ • “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์                                                    

รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาลล่าสุด เริ่มขยับตัวเสริมความคม

ในแดนหน้า ล่าสุดบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัว 

แฟรงก์ คาสตาเญดา นักเตะกองหน้าจากทีม Warta 

Poznan ทีมจากลีกสูงสุดโปแลนด์มาร่วมทัพ

สำาหรับแนวรุกสัญชาติโคลอมเบียวัย 27 

ปี เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมในบ้านเกิดอย่างทีม 

Orsomarso จากนั้นได้ย้ายไปเล่นให้กับทีม Senica 

ทีมในลีกสโลวาเกีย โดยเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด 66 

นัด ยิงได้ 26 ประตู

โดยคาสตาเญดาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลัง

จากที่เจ้าตัวย้ายไปร่วมทีม Sheriff Tiraspol ทีมดังใน

ลีกมอลโดวา ซึ่งเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด 73 นัด ยิง

ไปได้ 42 ประตู นอกจากนี้ในฤดูกาล 2020/21 คาส

ตาเญดายังคว้าตำาแหน่งดาวซัลโวสูงสุดของลีกมอล

โดวา ด้วยการยิงทั้งหมด 28 ประตู และพาทีมเป็น

แชมป์ลีกมอลโดวา โดยเจ้าตัวยังสวมปลอกแขน

กัปตันทีมอีกด้วย ต่อมาในปี 2021 ได้ลงสนามช่วย

ต้นสังกัดลงแข่งขันฟุตบอลรายการยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก ในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเจอคู่แข่งอย่าง Shakhtar 

Donetsk, Inter Milan และ Real Madrid

ทั้งนี้ แฟรงก์ คาสตาเญดา จะเข้ามาสวมเสื้อ

หมายเลข 10 ให้กับทัพปราสาทสายฟ้า และจะเป็น

กำาลังสำาคัญของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในการป้องกัน

แชมป์ไทยลีก, ช้าง เอฟเอ คัพ และรีโว่ ลีกคัพ ใน

ฤดูกาล 2022/23.

‘ปรัชญา-ฐานทัพ’เฉือนญี่ปุ่น

คว้าแชมป์ชายคู่ศึกไอทีเอฟ

‘บุรีรัมย์’ดึงตัว‘คาสตาเญดา’

ดาวยิงโคลอมเบียล่าตาข่าย

เจสซี “แบม” โรดริเกซ แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต WBC วัย 22 ซ้อมข่มขวัญนัก

ชกไทย

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น กินแบบไร้กังวัลเรื่อง

น้ำาหนัก

แชมป์ • ปรัชญา อิสโร ผนึกกำาลังกับฐานทัพ สุขสำาราญ ช่วยกันหวดเอาชนะ “คู่

เต็ง 2” ยูกิ โมจิซูกิ และมาโกโตะ โอชิ จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6, 6-3 และ 10-6 

คว้าแชมป์ประเภทชายคู่ศึกเทนนิสอาชีพ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 

3 ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2565.

ชนภัช บัวพันธ์ แนวรับดาวรุ่งวัย 18 ปี

กาซิโอ ไชด์ กองหลังชาวบราซิล ปัจจุบัน 28 ปี
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10 บันเทิง

อ่ยถึงเพลง Itsy Bitsy Teenie  Weenie Yellow Polkadot  

Bikini ที่ขับร้องโดยหนุ่มผมบลอนด์วัย 16 ปี ชื่อ ไบรอัน   

ไฮแลนด์ นักฟังเพลงรุ่นเก่าทุกคนคงรู้จัก ถึงแม้เวลาจะผ่าน

ไปกว่า 60 ปี แต่บางครั้งเรายังได้ยินผ่านทางวิทยุ หรือใช้ประกอบ

ภาพยนตร์ หรือเพลงจิงเกิลโฆษณา ผู้ที่แต่งเพลงนี้ ได้แก่ พอล 

แวนซ์ (Paul Vance) (แต่งคำาร้อง) กับ ลี พอกลิสส์ (Lee Pockliss) 

(แต่งทำานอง) นอกจากน้ันท้ังสองยังร่วมกันแต่งเพลงป๊อปติดชาร์ต 

มากมาย อาทิ Catch a falling star, Jimmy’s Girl ชีวิตและแรง

บันดาลใจที่ทำาให้ทั้งสองแต่งเพลงเหล่านั้นขึ้นมาน่าสนใจเกินกว่า

จะมองข้าม

พอล แวนซ์ มีชื่อเดิมว่า Joseph Philiip Florio เกิดเมื่อวัน

ที่ 4 พฤศจิกายน 1929 ที่ย่านบรูกลิน   นิวยอร์ก พ่อเป็นคนส่ง

น้ำาแข็งตามร้านต่างๆ ในเมือง ส่วนแม่เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว 

ชีวิตวัยรุ่นออกจะไร้แก่นสาร ชอบมั่วสุมอยู่กับเพื่อนๆ เชื้อสาย

อิตาเลียน แต่สิ่งที่มีอยู่เฉพาะตัวคือเป็นคนมีพรสวรรค์ เขียน

คำาร้องจากทำานองดนตรีเป็นตั้งแต่อายุ 13 ปี หลังเรียนจบชั้นมัธยม

ปลาย ทำางานเป็นนักมวยอาชีพอยู่พักหนึ่ง แล้วเขาถูกเกณฑ์ทหาร 

ประจำาการอยู่กับทหารบกหน่วยทหารราบที่ค่าย Leavenworth รัฐ

แคนซัส หลังปลดประจำาการเขากลับมาอยู่นิวยอร์ก เปิดร้านขาย

อะไหล่รถมือสอง กับซากรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ช่วงนั้นเขาอายุ 

25 ปีแล้ว วันหนึ่งโดยเหตุบังเอิญเขาได้พบกับลี พอกลิสส์ นักเขียน

ทำานอง ชื่อลี พอกลิสส์ น้ันไม่ธรรมดา เขาเคยเรียนดนตรีกับแอรอน 

คอปแลนด์ (Aaron Copland) ปรมาจารย์ด้านดนตรีอเมริกัน เขียน

ทั้งซิมโฟนี งานแชมเบอร์มิวสิก โอเปรา ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

ผลงานอย่างเช่น Appalachian Spring, Billy the Kid หลังจาก

พบกันหลายครั้ง ทั้งสองตัดสินใจฟอร์มทีมแต่งเพลงขึ้นมา โดยมี

ออฟฟิศอยู่ที่ตึกบริลล์ (Brill Building) ตึกบริลล์เต็มไปด้วยออฟฟิศ

นักแต่งเพลงอย่าง เบิร์ต บาคารัค, แคโรล คิง, นีล เซดากา เมื่อ

ทำางานเป็นนักแต่งเพลง Joseph Phillip Fiorio เปลี่ยนชื่อมาเป็น

พอล แวนซ์ 

สำาหรับประวัติ ลี พอกลิสส์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 1924 

ที่ย่านบรูกลิน นิวยอร์ก หลังจบชั้นมัธยมปลายเข้าเรียนที่วิทยา

ลัยบรูกลิน แล้วต่อด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อเกิด

เพลงว่า Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini หลัง

ขัดเกลาเรียบร้อย มอบให้หนุ่มเสียงดีวัย 16 ปี ผมบลอนด์ ชื่อ   

ไบรอัน ไฮแลนด์ อัดเสียง ผลปรากฏว่าขึ้นถึงอันดับ 1 ในชาร์ต  

บิล บอร์ด อีกทั้งอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ด 100 นาน 15 สัปดาห์ นัก

ร้องหลายคน อาทิ คอนนี ฟรานซิส นำาไปคัฟเวอร์ ภายหลังนำา

ไปใช้ประกอบในหนังวัยรุ่นหลายเรื่อง รวมทั้งใช้เป็นเพลงจิงเกิล

โฆษณาตัวสินค้าอย่างอาหารเช้า Special K cereal และ Yoplait 

light  สำาหรับเงินลิขสิทธิ์เพลงที่ได้มาทำาให้ทั้งพอลและลีมีความ

เป็นอยู่อย่างสบาย พอลใช้เงินส่วนหนึ่งในปี 1964 ซื้อไร่ปศุสัตว์ 

เพาะพันธุ์ม้าแข่ง

นอกจากสองเพลงฮิตดังกล่าว พอลและลียังร่วมกันเขียน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ลี พอกลิสส์ ประจำา

การในกองทัพอากาศ ถูกส่งไปประจำา

การดินแดนตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก

ในตำาแหน่งช่างถอดรหัสโค้ด หลังปลด

ประจำาการกลับมาอยู่นิวยอร์ก ทำางาน

แต่งเพลง เขาเป็นที่ยอมรับในความ

สามารถในวงการเพลง ในปี 1950 ลี

ได้รับรางวัลสมาพันธ์ดนตรีอเมริกัน 

(American Federation of Music Club) 

ทำางานเรื่อยมาจนกระท่ังพบพอล แวนซ์         

ในราวปี 1955 แล้วเริ่มทำางานด้วย

กัน เพลงแรกที่ทั้งสองเขียนร่วมกันแล้ว

ประสบความสำาเร็จได้แก่เพลง Catch a 

falling star (1957) ‘Catch a falling star 

and put it in your pocket/Never let it 

fades away/Catch a falling star and 

put it in your pocket/Save it for a 

rainy day. เปอร์รี โคโม นำาไปขับร้องจน

กลายเป็นเพลงฮิต ได้รับรางวัลแผ่นเสียง

ทองคำา เมื่อประสบความสำาเร็จทั้งสอง

เริ่มมีกำาลังใจเขียนเพลงต่อ

วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนปี 1960 

พอล แวนซ์ พาครอบครัวไปตากอากาศชายทะเลใกล้นิวยอร์ก 

เขาพาพอลลา ลูกสาววัย 2 ขวบไปด้วย ลูกสาวนำาบิกินีลายจุดสี

เหลืองตัดเสื้อมาใส่ ในล็อกเกอร์เปลี่ยนเสื้อผ้า บรรดาคนรอบข้าง

ต่างมองเธอด้วยรอยยิ้ม เธอรู้สึกเคอะเขิน จึงนำาผ้าเช็ดตัวมาคลุม

ตัวแล้ววิ่งลงน้ำาทะเล  เผอิญเกิดเหตุอีก ท่อนล่างบิกินีเธอเกิดหลุด 

เธอยิ่งเขินเข้าไปหนัก เหตุดังกล่าวคุณพ่อพอล แวนซ์ เห็นตลอด

เวลา กลายเป็นแรงบันดาลใจ ร้อยเรียงออกมาเป็นคำาร้อง แต่

ยังขาดทำานอง เขารีบโทร.ไปบอกพาร์ตเนอร์ ลี พอกลิสส์ พร้อม

เล่าเหตุการณ์ และร้อยเรียงคำาร้องส่วนหนึ่ง หลังจากส่งลูกกลับ

บ้านเขาตรงไปออฟฟิศ คุยกับลี พอกลิสส์ อีกครั้ง ผลที่ออกมามี

ทั้งทำานองและคำาร้องเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสองร่วมกันตั้งชื่อ

เพลงกว่า 300 เพลง ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Jimmy’s Girl 

(1960) เขียนให้กับ จอห์นนี ทิลลอตซัน, No (1980) เขียนให้

กับโดดี สตีเวนส์, Starbright (1960) เขียนให้กับจอห์นนี แมธิส,  

Wait for me (1960), What is love? (1960) เขียนให้กับ The 

Playmates, เพลง Playground in my mind (1971) เขียนให้กับ 

Clint Holmes และเพลง Tracy (1969) เขียนให้กับ The Cuff 

Links

พอล แวนซ์ นอกจากเขียนเพลงร่วมกับลี พอกลิสส์แล้ว ยัง

เขียนทำานองให้กับนักเขียนคำาร้องคนอื่นบางครั้ง มีอยู่สองเพลงที่

กลายเป็นเพลงฮิตสำาหรับจอห์นนี แมธิส เพลง Gina (ลีออน คาร์ร 

เขียนทำานอง) What will my Mary say (เอ็ดดี สไนเดอร์ เขียน

ทำานอง) บั้นปลายชีวิต พอล แวนซ์ ย้ายไปอยู่บ้านพักตากอากาศที่

เมืองเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา จนกระทั่งวาระสุดท้ายย้ายไปอยู่

บ้านพักคนชรา และเสียชีวิตที่นั่นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 

ขณะมีอายุ 93 ปี มาร์กาเรต ภรรยา เสียชีวิตเมื่อปี 2012 ส่วนสาว

น้อย พอลลา ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่

สำาหรับ ลี พอกลิสส์ นอกจากแต่งเพลงกับพอล แวนซ์ เขา

ยังเขียนทำานองให้กับนักเขียนคำาร้องคนอื่น อาทิ My little corner 

of the world (Bob Hilliard เขียนคำาร้อง), My heart is an open 

book (ฮัล เดวิด เขียนคำาร้อง), Johnny Angel (Lynn Duddy เขียน

คำาร้อง) นอกจากนั้น ลี พอกลิสส์ ยังเขียนดนตรีละครเวทีอีกหลาย

เรื่อง อาทิ Tovarich, The Impossible being Earnest, Conrack, 

Bodo, The Great Gatsby เขียนเพลง My Polliwos Way ให้กับ 

Kermit the Frog ร้องในรายการ Sesame Street

ลี พอกลิสส์ เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2011 ที่บ้านพักในเมืองบริดจ์วอเตอร์ รัฐคอนเนทิคัต ขณะมีอายุ 

87 ปี.

ได้ดูเสียที สำ�หรับ CODA ม�้ตีนปล�ยที่เบียดสองหนัง

เรื่องโปรดของดิฉัน The Power of The Dog และ Belfast 

คว้ารางวัลหนังยอดเยี่ยมออสการ์ครั้งล่าสุด เพราะเน็ตฟลิกซ์

เพิ่งสตรีมมิงในหมวดหนังออสการ์เมื่อวันศุกร์ (10 มิ.ย.) 

อย่างที่รู้กัน รีเมกจากหนังฝรั่งเศส La famille Bélier 
เจ้าของสองรางวัลซีซาร์เมื่อปี 2014 ที่ว่าด้วยลูกสาวที่ทำาหน้าที่

เป็นล่ามให้พ่อแม่ที่เป็นคนหูหนวก ของผู้กำากับเอริก ลาร์ติโก ที่

วิกตอเรีย เบอโดส หนึ่งในทีมเขียนบท ได้แรงบันดาลใจจาก

เลขาฯ ของกาย เบอโดส พ่อผู้เป็นนัก

แสดงตลกของเธอ และ 

Khamoshi: The Musical 

หนังปี 1996 หนึ่งในหนัง

เพลงที่ดีที่สุดของบอลลีวูด                    

งานแจ้งเกิดผู้กำากับ สัญ

ชัย ลีลา พันสาลี ที่ผู้กำากับ

หญิงชาวเยอรมัน แคโรไลน์ 

ลิงก์ นำามารีเมกเป็น Beyond 

Silence ที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขา

ต่างประเทศครั้งที่ 70  

กลับมาที่หนังของเรา ชื่อ

หนัง CODA ที่ย่อมาจาก Child 

of Deaf Adults - เด็กหูดีที่เกิดจากพ่อแม่หูหนวก นอกจากชื่อ

เรื่องที่บอกสถานะตัวละครหลัก บทดัดแปลงของผู้กำากับเซียน 

เฮเดอร์ ยังเปลี่ยนครอบครัวชาวไร่เลี้ยงวัว เบลิเยร์ มาเป็น

ครอบครัวชาวประมง รอสซี ส่วนเรื่องและวิธีการเล่าเรื่อง เดิน

ตามรอยต้นฉบับฝรั่งเศส ตามสูตรหนัง Coming of Age เริ่ม

น้ันไม่รู้สึกว่าการไม่ได้ยินเป็นปม เชื่อม่ันในตัวเองขนาดฝันว่าจะ

เป็นประธานาธิบดี มองในแง่บวกเวอร์ชันอเมริกันสะท้อนภาพคน

ธรรมดามากกว่า การลุกข้ึนเป็นตัวต้ังตัวตีตัดตอนพ่อค้าคนกลาง

ออกไปของแฟรงค์และลีโอ เป็นอาการเหลือทนของคนท่ีถูกเอา

เปรียบ คนท่ีเราพบเห็นบ่อยๆ ในชีวิตจริง 

และที่เป็นผู้ร้าย นอกจากพ่อค้าคนกลางคือ ระบบ ที่เอื้อ

ให้นายทุนเอาเปรียบชาวประมงตัวเล็กๆ ซึ่งหนังตีแผ่ปัญหาของ

ชาวประมงที่น่าจะเหมือนกันในทุกประเทศออกมาให้เราได้เห็น 

บทสรุปของหนังไม่เหนือการคาดเดา และตามสูตร 

ครอบครัว - Coming of Age รูบี และครอบครัว ต่างเติบโต 

รูบีเรียนรู้ที่จะวางมือจากการเป็นล่ามให้กับครอบครัวเพื่อทำาใน

สิ่งที่ตัวเองรัก ส่วนพ่อ-แม่-พี่ ต้องเลิกพึ่งพารูบีในการสื่อสารกับ

ผู้คน และยอมปล่อยให้ลูกสาวโผบินออกจากรังสู่โลกกว้าง 

สำาหรับคุณที่ชอบหนังฟีลกู้ด หนังครอบครัวดิสนีย์  

CODA เหมาะกับคุณ. 

 

จากทำาความรู้จักครอบครัว

รอสซี ที่มาในแบบเกาะติด

ชีวิต รูบี ลูกสาวคนเล็กที่ไม่มี

ความบกพร่องเรื่องการได้ยิน 

เพราะกฎหมายประมง 

ต้องมีคนหูดีบนเรือคอยฟัง

เสียงหวูดเรือ เสียงวิทยุ รูบีจึง

ต้องตื่นตั้งแต่ตีสาม ออกเรือ

จับปลากับพ่อแฟรงค์และลีโอ 

พี่ชาย เมื่อเรือเทียบท่ากลาย

เป็นล่าม เจรจาซื้อขายปลากับพ่อค้าคนกลาง จากนั้นจึงไปโรงเรียน 

เหมือนนางเอกหนังวัยรุ่น ถูกบูลลี่อันเนื่องมาจากกลิ่นคาวปลาที่

ติดตัวมา แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อย อยู่ในภาวะทุกข์เหลือจะทน 

ด้วยสอง “พ” พ-เพื่อน เกอร์ตีเพื่อนดี และ พ-เพลง ไม่ได้ฟังแต่ยัง

ร้อง และร้องดีด้วย  

และเพลงเป็นตัวแปรของชีวิต 

ปฏิบัติการตามชาย เข้าชมรมร้อง

ประสานเสียงเพื่อใกล้ชิด ไมลส์ หนุ่ม

ท่ีแอบชอบ ทำาให้ได้พบครูเบอร์นาโด 

วิลลาโลโบส หรือที่เด็กๆ เรียกว่า 

ครูวี เห็นแวว เห็นพรสวรรค์ด้าน

การร้องเพลง ส่งเสริมให้แสดง

ความสามารถให้ผู้คนประจักษ์ 

ด้วยการฝึกช่วยสอน และ

แนะนำาให้ไปชิงทุนเพื่อเรียนร้อง

เพลงอย่างจริงจังที่เบิร์กลีย์  

แต่หน้าที่ล่ามประจำา

ครอบครัวเป็นอุปสรรค งานเพิ่ม

จนไม่มีเวลาไปเรียนไปซ้อม เพราะรับหน้าที่ผู้ประสาน

งานให้กับบริษัทค้าปลา บริษัทในรูปสหกรณ์ที่พ่อกับพี่ตั้งขึ้นเพราะ

เซ็งกับการกดราคาปลาของพ่อค้าคนกลาง 

 บริษัทค้าปลาของครอบครัว หรือ อนาคตของตัวเอง คือ 

ทางสองแพร่งที่ต้องเลือก 

พล็อต เรื่องราว ไม่ใหม่ เป็นสูตรสำาเร็จหนังวัยรุ่น Coming 

of Age ท่ีว่าด้วยการค้นพบตัวเอง ท่ีดูมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันหน 

แต่ที่ทำาให้เข้มขึ้น

คือ ความพิการของ

ตัวละครหลัก คนหู

หนวก ความพิเศษ

อยู่ที่ภาวะความเป็น

คนนอกของเด็กหูดีใน

ครอบครัวคนหูหนวก 

และที่ทำาให้ประทับใจ

คือ พรสวรรค์ในการ

ร้องเพลงของนางเอก

ของเรื่อง

คนทั้งโลกสามารถรับรู้ความไพเราะของเสียง

ของเพลงของเธอ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวของเธอ 

พ่อ-แม่-พี่ชาย การรู้ว่าลูกสาวเสียงดี ร้องเพลงเพราะ 

ด้วยการมองท่วงท่า อัปกิริยาของบรรดาผู้ฟังของพ่อ 

แฟรงค์ การฟังเพลงฟังเสียงลูกสาวผ่านการสัมผัสจับ

ที่ลำาคอ และการแปลเพลง Both Sides, Now ที่ร้อง

เพื่อชิงทุนด้วยภาษามือเพื่อให้พ่อ แม่ พี่ชาย เข้าใจ

ความหมาย ทำาให้เข้าใจความรู้สึกของคนหูหนวกได้

อย่างน่าประทับใจ 

ที่เป็นจุดเด่นของหนังคือ นักแสดง บอกเล่า

เรื่องราวครอบครัวคนหูหนวกไปอย่างสมจริงและเป็น

ธรรมชาติ เพราะเล่นโดยคนหูหนวกตัวจริง แม่แจ็ก 

กี - มาร์ลี แมตลิน ที่คว้าออสการ์นักแสดงหญิงยอด

เยี่ยมจาก Children of a Lesser God, ลีโอ พี่ชาย - 

แดเนียล ดูแรนต์ และที่โดดเด่นโดนใจ จนได้ออสกา

ร์นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คือ ทรอย คอตเชอร์ 

ในบทพ่อแฟรงค์ 

ตัวขโมยซีนคือ เอวเฆนิโอ เดอร์เบซ - ครูวี 

และเอมี ฟอร์ซิธ - เกอร์ตี 

นางเอกของเรื่อง รูบี รับบทโดยเอมิเลีย โจนส์ เสียงดีร้อง

เพลงเพราะ การแสดงดีตามมาตรฐานนางเอกหนังแนวนี้ 

เรื่องความพิการ อยู่ในกรอบความคิดเดิม ทำาให้เห็นปัญหา  

ถูกบูลล่ี สร้างปมด้อย และทำาให้เราเห็นว่าคนพิการก็มีความสามารถ 

และเรื่องปมด้อยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันฝร่ังเศสบางเบากว่า เวอร์ชัน

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

CODA 

พอล แวนซ์ & ลี พอกลิสส์

พอล แวนซ์ ลี พอกลิสส์
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11ดวง/อาหาร

มื่อถึงช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน

ในวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน 

หลายคนถือโอกาสเดินทางไป

เที่ยวต่างจังหวัด บ้างก็หาร้านอร่อยๆ 

บรรยากาศดีชานเมืองกรุง วันนี้ก็ขอ

แนะนำาร้าน “อู่ข้าว อู่ปลา” ร้านอาหาร

พื้นบ้านสไตล์ลูกทุ่ง ตั้งอยู่ริมถนนสาย

ศาลายา-นครชัยศรี รายล้อมด้วยต้นไม้

เขียวขจีและบึงบัว

เจ้าของคือ คุณวทันยา สวัสดิ์

พึ่ง หรือพี่อัช เปิดร้านมาได้กว่า 20 ปี

แล้ว หลังจากเรียนจบเพาะช่าง ก็อยาก

มีร้านอาหารเป็นของตัวเอง เพราะจะ

ได้มีเวลาดูแลแม่ ร้านอาหารก็ใช้พื้นที่

ของตัวเองมาเปิดขายอาหารไทย อีกทั้ง

แม่ทำาอาหารเก่งจนลูกๆ ไม่อยากไปกิน

ข้าวที่อื่น เพราะกินที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่า

รสมือแม่

อาหารที่แม่ทำาให้กินตั้งแต่เด็ก 

เป็นพวกอาหารพื้นบ้านที่หากินที่อื่นยาก

เต็มที ด้วยสูตรที่แม่ให้มาก่อให้เกิดเป็น

ร้าน “อู่ข้าว อู่ปลา” ร้านเล็กๆ ไม่ใหญ่

มาก เปิดต้อนรับลูกค้าที่รักธรรมชาติอยู่

ริมชายทุ่ง เมนูอาหารที่หลายโต๊ะไม่พลาด 

คือ “น้ำาพริกกะปิผักต้มปลาทูทอด” อย่า

เพิ่งคิดว่าเป็นเมนูบ้านๆ หากินง่าย ลองชิม

ของเขาก่อน กะปิคลองโคนจากแม่กลอง 

พี่อัชขับรถไปซื้อ

เองถึงที่ ตำาใส่พริก

ขี้หนูสวน กระเทียม

ไทยกลีบเล็ก ตำาพอ

แหลก บีบมะนาว 

ใส่น้ำาตาลปี๊บลง

ไปนิดหนึ่ง เขาตำา

อร่อยจริงๆ ครบรส 

กลมกล่อม กินกับ

ผักต้มเก็บจากสวน

ที่บ้าน เช่น ดอก

อัญชันสดจิ้มน้ำาพริก 

อร่อยหวานดอกไม้

ดีแท้ๆ

น้ำาพริกกะปิ

ต้องคู่กับปลาทูทอด 

พี่อัชทอดให้มา 2 

ตัว พร้อมด้วยไข่

ทอดชะอม น้ำาพริก

รสกลมกล่อม เผ็ด

นิดหนึ่ง เปรี้ยว เค็ม 

หวานกำาลังดี กินกับ

ผักต้ม แกล้มปลา

ทูมันๆ อร่อยแบบ

บ้านๆ

“ไข่ตุ๋นต้มยำา” เมนูฮิตประจำาร้าน

ก็เกิดจากลูกค้าขอร้องเช่นเดียวกัน เป็น

ลูกค้าทหารเรือที่มากินบ่อยๆ จนบอก

ว่า อยากได้ไข่ตุ๋นต้มยำา จึงลองทำาออก

มาปรากฏว่าอร่อยเข้ากันและเป็นเมนูที่

ไม่เหมือนใคร เมนูนี้มีเนื้อไข่ตุ๋นเนียนนุ่ม 

ราดด้วยเครื่องปรุงต้มยำารสชาติจัดจ้าน 

ทั้งเปรี้ยว เผ็ด เค็ม เป็นการกินไข่ตุ๋นที่

แปลกแตกต่างจากที่เคยกิน

“แกงปลาสลิดใบมะขาม” อีกหนึ่ง

เมนูห้ามพลาด ใช้กะทิที่ได้จากมะพร้าว

ปลูกเองในสวนหลังบ้าน เพราะจะได้กะทิ

สดๆ ใหม่ๆ เอาไปทำาอะไรก็หอมอร่อย 

ไม่มีกลิ่นเหม็นบูด ใบมะขามเลือกส่วนยอด

อ่อนๆ เปรี้ยวนิดๆ เมื่อเอามาปรุงกับเนื้อ

ปลาสลิดจากตลาดดอนหวาย แล่ๆ เป็น

ชิ้นแล้วทอด ก็จะเป็นแกงรสชาติโบราณ

อร่อยหากินยากเช่นกัน

นอกจากนี้เมนูที่ขอแนะนำาก็มีแกง

เลียงกุ้งสด แกงค่ัวหอยขมและยำาหัวปลี 

รับรองในคุณภาพความสดใหม่ของ

วัตถุดิบ ส่วนฝีมือการปรุง พ่ีอัชบอกว่า 

ร้านน้ีได้แรงบันดาลใจจากแม่ ตอนเปิด

แรกๆ แม่ก็มาช่วยดู ควบคุมการผลิต

ตลอด แม้ทุกวันน้ีแม่จะเสียไปแล้ว แต่

ก็นำารูปแม่มาไว้ท่ีร้าน เหมือนกับมีแม่อยู่

ด้วยตลอดเวลา ทุกคร้ังท่ีเห็นรูปแม่ทำาให้

พ่ีอัชและพ่ีสาวย่ิงต้องรักษาคุณภาพ ถ้า

แม่รับรู้ แม่จะได้ภูมิใจว่าลูกยังรักษารส

มือแม่ไว้ไม่เปล่ียนแปลง

ลูกค้าร้านนี้ส่วนมากเป็นขา

ประจำาและมากันเป็นครอบครัว เปิด

ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. หยุด

เฉพาะวันจันทร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.

08-6889-3167 และ 09-4770-7958.

เ

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันย์

ภาพลัคนาสถิตราศีกันย์

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572

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

สรุป-เจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ในทางชีวิตหรือเรื่องในบ้าน 

หรือตามหาความฝันในห้วงสำานึกและลงมือทำา หรือเดินทางไกล

ไปสู่ดินแดนห่างไกลในฝัน หรือสนใจศาสตร์ลี้ลับหรือศาสนา-

แสวงบุญ-ออกบวช ศึกษาปรัชญา หรือวิชาชั้นสูงขึ้น ค้นคว้า

ศาสตร์ต่างๆ หรือมีการดำาเนินทางคดีชนิดคาดไม่ถึง หรือการไกล่

เกลี่ยโดยใช้คนกลาง

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้

เพราะยังมีดาวอีกหลายดวงที่บ่งบอกอาการต่างๆ ของชีวิตนั้น

เจ็ดปีมาแล้วตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 พวกท่านเจอผล

ของมฤตยูจรเพียงครั้งเดียวในชีวิต คือแตกแยกพี่น้องหรือเพื่อน

สนิท หรือยุ่งยากมรดกหรือการเงิน หรือเจอประสบการณ์อำานาจ

ลึกลับคือคิดไม่ถึง

และปรากฏการณ์นี้จะจบลงประมาณกรกฎาคม 2565 ต่อไป

จะมีปรากฏการณ์ทำานองนี้เกิดขึ้นในชีวิตพวกท่าน ขนาดจะเล็กลง

หรือขนาดจะย่อมกว่านี้

4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีกันย์ระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572

โดยในบรรดาเรื่องร้าย-ดีที่จะเกิดได้ตลอดนั้น ปรากฏการณ์

ที่จะโดดเด่นมากคือตลอด 7 ปี คือปฏิวัติใหญ่ทางชีวิต หรือเรื่องใน

บ้าน หรือตามหาความใฝ่ฝันชีวิต หรือเดินทางไกล หรือแสวงโชค

แดนไกล สนใจศาสนา หรือศาสตร์ลี้ลับ หรือมีการศึกษาเรื่องล้ำาลึก

เช่นศาสนา ปรัชญา หรือวิชาล้ำาสมัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ใน

มุมกลับก็ย้อนยุคไปเลย หรือบางท่านแสวงบุญ หรือออกบวช หรือ

มีการฟ้องร้องหรือต้องต่อสู้คดี หรือการไกล่เกลี่ย และโชคแดน 

ไกล

5.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้-ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอแตก

ต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมเช่น

แสวงหาทุนหรือผู้สนับสนุนทั้งการเรียน หรือในงาน  หรือ

ไปเรียนต่อสูงขึ้น ตามที่ใฝ่ฝันไว้ หรือไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ

พลิกเปลี่ยนสาขาเรียน-หรือจากไม่เคยสนใจก็มาศึกษาหุ้นหรือ     

คริปโตฯ หรือทำาอาชีพอื่นอยู่ลุกขึ้นมาศึกษากฎหมายเพื่อหวังสอบ

เป็นผู้พิพากษา-อัยการ หรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด

ไกลจากสิ่งที่คุ้นเคยมาก่อนหน้านี้ หรือกลับบ้านเกิดเมืองนอนหลัง

จากไปนาน หรือแยกบ้านหรือห้องนอนกับคู่ หรือเปลี่ยนทางชีวิต

วาบเข้ามาลุกขึ้นขอหย่าคู่ที่นอกใจมานาน หรือทางชีวิตที่กำาลังรุ่ง

ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย  

เพียงแต่ ด้านดีนั้นกว่าจะได้ต้อง

ผ่านเรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี 

หรือ ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ 

เพราะ คาดหมายผลได้ยาก ที่เกิด

ผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัย

อาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติ

และนักปฏิวัติ เพราะไม่พอใจสิ่ง

เก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้างสิ่ง

ใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า 

แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้งคำาถาม

ว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น แล้วพบ

ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งสายฟ้าสร้าง

ความพินาศได้ แต่หลังจากนั้นจะ

ทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัย

ใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่ม

ก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจากมฤตยู                                                           

จรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก เข้าไป

เดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็นสิบสองเรื่อง

ราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาสเจออิทธิพลของ

มฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว ยกเว้นท่านจะ

มีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีกันย์เจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายทั้งหลายในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ร่วงเพราะป่วยขาดรายได้ หรือรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้าบ้าน แต่

บางท่านสัตว์ที่เคยเลี้ยงจากไปหมด หรือมีช่วงบวชเปลี่ยนทางชีวิต

จากปุถุชนเป็นพระ หรือแสวงหาทางบรรลุธรรม หรือไปสังเวช

นียสถานทั้งๆ ที่ไม่เคยคิดจะไปมาก่อน หรือเคยศรัทธาเจ้าลัทธิ

มานานสว่างวาบเห็นว่าถูกหลอก หรือเริ่มเรียนโหราศาสตร์ หรือ

ขยายประเทศที่ต้องเดินทางไป หรือเปลี่ยนทางชีวิตออกจากงานที่

ทำามาสามสิบกว่าปีเพื่อแสวงหาสิ่งที่ชอบ หรือเปลี่ยนจากพนักงาน

สามัญเป็นฝ่ายบริหาร หรือจากเรียนเปลี่ยนเป็นเริ่มทำางาน หรือ

ตามหาความฝันโดยขายของออนไลน์เองแทนการช่วยคู่ครองอย่าง

เดียว หรือวาบขึ้นมาอยากหมดหนี้ลุกขึ้นสู้เพื่อทำาให้ได้ หรือสู้จนสุด

สิ้นคดีและหนี้ที่สูงลิ่ว หรือเจอคดีอาจเป็นไปได้ทั้งฟ้องเองหรือถูก

ฟ้อง ฯลฯ

6.วิธีรับมือมฤตยู

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในแต่ละ

รอบที่ มักจะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาเพศ มฤตยูจรจะสะสม

พลังของการเปลี่ยนแปลงนำามาก่อน จนเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิด

ออกมาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมของพวกท่าน-

สร้างหรือสถาปนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

อาการนี้พวกท่านจะรู้ โดยเมื่อเริ่มก่อตัวสว่างวาบเข้ามา 

สมอง คือหากรู้สึกอึดอัดว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องเหล่านี้ เช่นความ

เชื่อ ศาสนา หรือสาขาที่เรียน ให้ชิงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่หรือ

ทันสมัยหรือล้ำาสมัยกว่า หากพวกท่านไม่เปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะถูก

เปลี่ยน หรือหากฝืนได้พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด

ที่ผู้เขียนประทับใจที่สุดเพราะออกในแนวดี (ร้ายก็มี) เห็นจะ

เป็นกลุ่มคนที่อยู่กับการเป็นลูกหนี้มานาน เกิดสว่างวาบในใจ

ต้องการลดหรือหมดนี้ให้ได้แล้วลงมือทำา 

หรือทางชีวิตเป็นไก่รองบ่อนถูกบีบคั้นมานานลุกขึ้นเลือกทาง

ชีวิตที่จะเป็นอิสระขึ้น เป็นต้น ด้วยการตกผลึกความคิดว่าถ้าไม่

ทำาให้ตัวเองมีความสุขวันนี้ แล้วอาจจะพลาดโอกาสไปตลอดชีวิต

หรือเคยสนใจศาสนาเป็นขุนหลวงหาวัด-หาพระ กลับ

พยายามหาทางปฏิบัติทางจิตเพื่อจะได้ไม่เกิดอีกเกินเจ็ดชาติก็มี

7.ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย

คาดหมายยากมากสำาหรับผลของมฤตยู เพราะเป็นดาว

อาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ สำาคัญคือฝีมือของพวกท่าน

แต่ละคน แต่เบื้องต้นหากพวกท่านกล้าแสวงหาขอบฟ้าใหม่ของ

ชีวิตที่เคยใฝ่ฝันไว้ เดินทาง ท่องเที่ยว เปลี่ยนวิถีชีวิตอาจมีทางรอด 

และหากทำาได้ดีก็จะประสบความสำาเร็จอย่างล้ำาเลิศ หากทำาได้ไม่ดี

ก็จะล้มลุกคลุกคลาน

แต่อย่างน้อยก็ได้เลือกทางชีวิตเอง.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘อู่ข้าว อู่ปลา’ศาลายา-นครชัยศรี

อาหารไทยอร่อยแบบบ้านๆริมทุ่งนา



ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ เคยเชิญ

ตัวนายชัชชาติไปพูดคุยด้วย ทำาให้การเยือนทำาเนียบฯ ของนายชัช

ชาติในรอบ 8 ปีจึงถูกจับตาเป็นพิเศษ 

โดยนายชัชชาติมาในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม  พร้อมด้วย 

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ ์นายกเมืองพัทยาป้ายแดง ทั้ง 2 คน

ได้เข้าพบ “บิ๊กตู่” ก่อนร่วมวง ศบค.ซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย นำาทีมเข้าพบเพื่อให้แนะนำาตัวอย่างเป็นทางการ 

และมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เข้าร่วมพูดคุย

ด้วยกว่า  20 นาที ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้เตรียมของท่ีระลึกมอบให้นายชัชชาติ

และนายปรเมศวร์ และพาเข้าห้องประชุม ศบค. แนะนำาท้ัง 2 คน

ต่อวงประชุม และยังนำาปรบมือให้การต้อนรับ ซ่ึงบรรยากาศในห้อง

ประชุมเป็นไปอย่างชื่นมื่น  นายชัชชาติได้ยกมือสวัสดีและแนะนำาตัว

เองกับทุกคน  บรรดารัฐมนตรี ข้าราชการผู้ใหญ่ ต่างให้การต้อนรับ

และเข้ามาพูดคุยด้วย บางคนเข้ามาตบไหล่ทักทายนายชัชชาติอย่าง

เป็นกันเอง แสดงความพร้อมท่ีจะร่วมกันทำางานกับผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ 

และนอกจากบรรยากาศชื่นมื่นภายในห้องประชุมแล้ว  

พล.อ.ประยุทธ์ยังเชิญนายชัชชาติและนายปรเมศวร์ร่วมแถลงข่าว

ต่อสื่อมวลชน ซ่ึงเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลและ กทม. โดยการนำา

ของผู้ว่าฯ คนใหม่ พร้อมเดินหน้าร่วมกันทำางาน และเป็นตามความ

ปรารถนาของ พล.อ.ประยุทธ์ ท่ีอยากให้ช่วงน้ีเป็นเวลาของความร่วม

มือกันเพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ใช่เวลาของความขัดแย้งใดๆ ท้ังส้ิน

เช่นเดียวกับนายชัชชาติ ที่ยืนยันชัดเจนว่าพร้อมทำางานร่วม

กับรัฐบาล โดยระบุว่า “ตอนนี้ต้องมองไปอนาคต  ทำางานร่วมกัน 

หน้าที่เราทำางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ดีที่สุด ถ้าร่วมมือ

กันทำางานด้วยดี สุดท้ายประโยชน์ตกอยู่ที่ประชาชน”  ส่วนการ

ลงพื้นที่กับนายกฯ  ก็พร้อมจะไปพบและต้อนรับนายกฯ เพื่อพูดคุย

และถือโอกาสนำาปัญหาต่างๆ ไปแจ้งให้ทราบด้วย และเป็นเรื่องดีที่

จะได้ลงพื้นที่ร่วมกัน จะได้เห็นปัญหาและเข้าใจประชาชนมากขึ้น

ก่อนปิดท้าย พล.อ.ประยุทธ์จะพาทัวร์ทำาเนียบฯ  พร้อม 

บอกนายชัชชาติ เราพี่น้องกันทั้งนั้น ก่อนถ่ายภาพจับมือแนบแน่น

เพื่อสยบทุกกระแสในตอนนี้.

โหมโรงสำาหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่บรรดาพรรคร่วม

ฝ่ายค้านยื่นญัตติถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร พุ่งเป้าไปที่ “นายกฯ 

ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พ่วง 10  รัฐมนตรี รวมเป็น 11 

คน โดยใช้ข้ออ้างแบบแผ่นเสียงตกร่องว่า บริหารราชการล้มเหลว  

ศึกครั้งนี้นับเป็นหนที่ 4 “ของลุงตู่” โดย 3 ครั้งที่ผ่านมา 

ฝ่ายค้านต่างใช้ข้ออ้างบริหารราชการล้มเหลวเหมือนกันทั้งหมด 

แค่ต่างกรรม ต่างวาระ แต่ตัวละครการเมืองคล้ายเดิม  เพิ่ม

เติมคือ บรรดานั่งร้านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ออร์เดอร์ 

และเกมการเมือง ไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอก 

ในยกแรกเมื่อต้นปี 2563 ฝ่ายค้านโฟกัสไปที่ “ผู้กองคนดัง” 

สมัยเป็นแกนนำาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีเคยถูกศาล

พิพากษาจำาคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย และยก

สองเมื่อต้นปี 2564 ฝ่ายค้านโฟกัส กลุ่ม กทม. ใน พปชร. นำาโดย 

ตั๊น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ครั้งเป็น รมว.ศึกษาธิการ และ สุชาติ 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน แต่ก็รอดพ้นมาได้ด้วยคะแนนต่ำาสุดไล่กันมา 

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กลับมามีคะแนนไว้วางใจมากกว่าหัว 

หน้ารัฐบาลเสียอีก และตอนนั้นถูกมองว่ากำาลังคิดทาบรัศมี “บิ๊กตู่” 

ยกสามเมื่อ ก.ย.64 สิ่งที่มองก็เหมือนจะเป็นจริง  เพราะ “ผู้

กองคนดัง” เปิดแผน เลื่อยขา เก้าอี้นายกฯ เดินเกมล็อบบี้ ส.ส.ใน

สภา สุดท้ายแผนแตกเสียก่อน “นายกฯ ลุงตู่” แก้เกมกลับทันควัน 

รอดพ้นเงื้อมมือมาได้

ก่อนจะมีคำาสั่ง ปลดฟ้าผ่า ให้ “ผู้กอง” พ้นจากเก้าอี้

รัฐมนตรี ต่อมาคนใน พปชร.ก็พยายามลดความขัดแย้งในพรรค 

ด้วยการขับ “ผู้กอง” และ 21 ส.ส.พปชร.พ้นพรรค และออกไปตั้ง

พรรคเศรษฐกิจไทย แต่มีบางส่วนผิดเหลี่ยมไหลไปค่ายเซราะกราว

ซะ 3 คน ลดทอนกำาลัง ร.อ.ธรรมนัสไปเสียอีก 

ดังนั้นในศึกซักฟอกหนที่สี่ และจะเป็นหนสุดท้ายในสมัย

รัฐบาลนี้ เมื่อดูจากข้อกล่าวหาแล้ว “เหมือนเดิม ไม่มีอะไรใหม่

แม้แต่น้อย” เหมือนกับเอาข่าวหนังสือพิมพ์เก่ามาตัดอ่าน บวกกับ

ข้อกล่าวหาในโลกโซเชียล ที่หวังมาโจมตี  หวังดิสเครดิตรัฐบาล 

หรือหวังแก้แค้น ส่ังสอน หรือ เรียกค่าไถ่ รัฐมนตรีบางคนใช่หรือไม่  
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คยมีข่าวสะเทือนใจผ่านสื่อต่างๆ ที่แม่ใช้มีดคว้าน

ท้องลูกตนเองซึ่งเป็นทารกวัยเพียง 6 เดือน แล้ว

ห่อศพลูกมานั่งอยู่หน้าบ้าน ใครจะเข้าไปทำาทีขอ

อุ้มทารกออกมาก็ไม่ได้ เพราะแม่ที่คลุ้มคลั่งไม่ยอมส่ง

ให้ จนสามีกลับมาจากที่ทำางานขอรับศพส่งให้ทางนิติ

เวชชันสูตร จึงทราบจากสามีว่าผู้กระทำาผิดมีอาการ

ทางประสาท เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามา

แล้ว และจากภาพข่าวแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำาผิดรายนี้

มีอาการพูดจาไม่รู้เรื่อง บางครั้งหัวเราะบางครั้งร้องไห้ 

ปัญหาที่น่าคิดตามมาว่าแล้วจะดำาเนินคดีกับผู้กระทำา

ผิดที่มีอาการทางประสาทหรือวิกลจริตนี้ ได้อย่างไร                      

ผลทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนเป็นประการใด 

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดที่

วิกลจริตนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 14 บัญญัติว่า “ในระหว่างทำาการสอบสวน 

ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าผู้

ต้องหาหรือจำาเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้

คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่ง

ให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงาน

แพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำาหรือให้การว่าตรวจได้ผล

ประการใด

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้

ต้องหาหรือจำาเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดี

ได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้

จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ และ

ให้มีอำานาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบ

ให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจำาจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจ

รับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร”

บทบัญญัติดังกล่าวกำาหนดให้พนักงานสอบสวน

หรือศาลมีอำานาจใช้ดุลพินิจพิจารณาภาพรวมของผู้

ต้องหาหรือจำาเลยว่ามีอาการวิกลจริตและสามารถต่อสู้

คดีได้หรือไม่  หากเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีอาการ

วิกลจริตและขณะที่จะดำาเนินคดีนั้นไม่สามารถสื่อสาร

ต่อสู้คดีได้ กฎหมายกำาหนดให้งดการสอบสวน ไต่สวน

มูลฟ้องหรือพิจารณาคดีไว้จนกว่าผู้นั้นจะหายวิกลจริต 

โดยมีอำานาจสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต

หรือมอบให้ผู้ที่เหมาะสมไปดูแลรักษา เมื่อหายแล้วจึง

จะยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

การพิจารณาความผิดของผู้กระทำาผิดวิกลจริต

นั้น  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 บัญญัติว่า                            

“ผู้ใดกระทำาความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ                                                                     

หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง 

โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำาหรับความ

ผิดนั้น

แต่ถ้าผู้กระทำาความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่

บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้อง

รับโทษสำาหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อย

กว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใด                                                             

ก็ได้”

บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กฎหมายไม่

ประสงค์จะลงโทษผู้วิกลจริตที่กระทำาความผิดไปในขณะ

ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้

เพราะการกระทำามิได้เกิดจากเจตนาอันชั่วร้ายเหมือน

คนร้ายปกติและไม่เกิดประโยชน์ที่จะลงโทษด้วยวิธีการ

จำาคุก เพราะความผิดเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยชักพา

ให้เกิดการกระทำาไม่เหมือนเช่นคนปกติที่การกระทำา

เกิดจากเจตนาชั่วร้ายเพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่ง แต่

อย่างไรก็ตามหากพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำาผิด

ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเอง

ได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยลงกว่าความผิดปกติตาม

ลำาดับความรู้สึกผิดชอบนั้นๆ  ลดหลั่นลงไปแม้จะน้อย

กว่าโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใด                                                                    

ก็ได้

ถึงตรงนี้เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงทราบหลักเกณฑ์ทาง

กฎหมายเรื่องผู้กระทำาผิดวิกลจริตได้พอสมควรแล้ว 

ว่ามีกระบวนการที่แตกต่างจากผู้กระทำาผิดปกติ โดย

มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยทางจิตควบคู่กับมาตรการ

ลงโทษทางกฎหมาย เพื่อให้การดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำา

ผิดเกิดความเที่ยงธรรม อยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ

ผู้ป่วยและความปลอดภัยของสังคมไปพร้อมๆ กัน.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ผู้กระทำาผิดวิกลจริต’

แลนด์สไลด์ทิพย์

อีกญัตติก็ส่อมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ ถูกซัดว่าเป็นญัตติ

เถื่อน ที่มือดีใส่ชื่อ “เสี่ยเฮ้ง” รมต.แรงงาน มาเป็นคนที่ 11 โดย 

ส.ส.ฝ่ายค้านเซ็นรับรองเพียง 10 ชื่อแรกเท่านั้น ก็ต้องจับตาดูว่า

ญัตติดังกล่าวจะมีปัญหาลากยาวให้เสียเวลาไปอีกมากน้อยแค่ไหน

ส่วนเรื่อง “ล้มรัฐบาล” ที่ฟุ้งเอาไว้ เลิกพูดไปได้เลย  เพราะ

ดูแค่การอภิปรายงบประมาณปี 66 เมื่อไม่นานมานี้  เสียงฝ่ายค้าน

กับรัฐบาลห่างกันถึง 84 เสียง  

เมื่อตัดเสียงของ เศรษฐกิจไทย และพรรคเล็กออกไป  30 

เสียง ก็ยังล้มรัฐบาลไม่ได้ และที่สำาคัญศึกซักฟอก ต้องใช้เสียงไม่ไว้

วางใจเกินกึ่งหนึ่ง ถือว่ายากถึงยากมาก   งานนี้ “บิ๊กตู่” ยิ้มได้เลย 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังอาศัยจังหวะโชว์ผลงาน และตอก

กลับหน้าหงายว่า พรรคไหนกันแน่คือต้นตอการทุจริต  เห็นได้จาก 

“อดีตนายกฯ” 2 คน โดนคดีทุจริตยาวเป็นหางว่าว จนต้องหลบหนี

คำาพิพากษาศาลไปเร่ร่อนอยู่ต่างประเทศในตอนนี้ ยังไม่นับความ

เป็น “เผด็จการรัฐสภา” ดูด ส.ส.และ ส.ว.ก็ทำาบ่อย แม้แต่ควบรวม

พรรคการเมืองก็ทำามาแล้วเหมือนกัน

“เชื่อว่าอภิปรายครั้งนี้ ส.ส.เพื่อไทยจะไหลมาอยู่ฝั่งรัฐบาล

มากขึ้น จากเดิมที่โชว์ตัวไปแล้ว 7 คน ในการโหวตงบประมาณ 

66 เพราะพวกเขาต้องการกลับมาเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ได้ทำางาน 

ไม่ต้องอายประชาชน อีกทั้งเหตุผลสำาคัญคือบรรดา ส.ส.ที่พึ่งพาตัว

เองได้ ก็ไม่อยากอยู่ในคอกของนายใหญ่” 

“ส่วนการตั้งเป้าแลนด์สไลด์ ดูแล้วเป็นเพียงวาทกรรม  

เพราะพื้นที่เป้าหมายของพรรคสีแดง ก็มีแค่ภาคเหนือและภาค

อีสาน ขณะที่อีสานใต้ ก็ถูกพรรคภูมิใจไทยเจาะและตีท้ายครัวไป

หมดแล้ว ด้วยอำานาจกระสุนและกระแสนโยบายต่างๆ ส่วนภาคใต้

และภาคกลาง ก็มีเจ้าที่และบ้านใหญ่ โอกาสเป็นฝ่ายค้านของเพื่อ

ไทยต่อเนื่องจึงสูง” แหล่งข่าวจากแกนนำาฝ่ายรัฐบาลประเมิน 

ฉะน้ัน เป้าหมายท่ีคนเพื่อไทยต้องการให้ “ทักษิณ” กลับบ้าน

แบบเท่ๆ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สนองตระกูลชิน

วัตร คงเป็นเพียงแค่ความฝัน และ “แลนด์สไลด์ทิพย์” น่ันเอง.

บรรยากาศทำาเนียบรัฐบาลสุดชื่นมื่น เมื่อ นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กลับเข้ามาเยือนทำาเนีย

บฯ อีกครั้งในรอบ 8 ปี เพื่อร่วมวงประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019                                                                             

(โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่  ที่เป็นการพบกับ บิ๊กตู่-

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

อย่างเป็นทางการหลังจากเข้ารับตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. 

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายชัชชาติและ พล.อ.ประยุทธ์ได้เคยเจอกัน

ผ่านๆ มาแล้วครั้งหนึ่ง ที่งานทำาบุญที่ท้องสนามหลวงเมื่อต้นเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา และยังเคยถูกจับตาเมื่อครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ไป

เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าช้าง-สาทร ที่ไม่เห็นผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ไปร่วมต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ที่คณะรักษา

มื่อต้นสัปดาห์ของเดือน มิ.ย. ดิฉันได้มี โอกาสไปที่

สำานักงานเขตบางกอกน้อย สำานักงานเขตตลิ่งชัน 

สำานักงานเขตบางพลัด จึงมีโอกาสได้รู้ลึกซึ้งถึงการ

ทำางานของเจ้าหน้าที่ กทม.ในการให้ข้อมูลข้อสงสัยได้อย่าง

ชัดเจนด้วยประสบการณ์ทำางานอย่างช่ำาชอง ทั้งยังรับรู้ได้อีกว่า

ข้าราชการ กทม.ส่วนใหญ่เรียนจบด้านรัฐศาสตร์การปกครอง

ต่างมหาวิทยาลัยก็จริง แต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในงาน

ภาคปฏิบัติจากภาคสนาม ซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องเพื่อ

นำาเสนอในรายการคดีเด็ด ซึ่งมีพิสิทธิ์ กีรติการกุล เป็นพิธีกรทาง

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ HD

การขอคัดลอกสำาเนาใบเกิด (ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เด็กจะ

ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ) การขอคัดชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน 

ใบทะเบียนสมรส การแจ้งคนเกิดคนเสียชีวิต ฯลฯ ในกรณีที่เจ้า

ตัวมาเองไม่ได้ต้องเขียนมอบฉันทะให้ญาติพี่น้องเข้ามาทำาแทน 

ถ้าใครต้องการรู้จักบรรพบุรุษเทือกเถาเหล่ากอก็สามารถค้นจาก

ทะเบียนบ้านปัจจุบัน แล้วสืบสาวย้อนหลังไปย้ายบ้านกี่หลัง แล้ว

นำามารวบรวมข้อมูลก็จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่าง

ใกล้ชิด (ถ้าเอกสารทางทะเบียนของทางราชการไม่หายไปไหน

ซะก่อน ซึ่งในกรณีที่เอกสารหายไปและไม่ได้กรอกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ  เพราะจากการ

ค้นหาหลักฐานใบเกิด ๓ คน ค้นพบเจอเพียงคนเดียว อีก ๒ คน

อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอย)

สถานท่ีสำานักงานเขตท้ัง ๓ แห่งแข่งกันสะอาด  โอ่โถง มี

การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในหลายช่วงเวลา รวมถึงปิดพักเท่ียงเพื่อ

ทำาความสะอาดท่ัวห้อง ภายในห้องใหญ่ท่ีมีเครื่องปรับอากาศเย็น

ท่ัวถึงท้ังห้อง และยังจัดมุมไว้ให้บุคคลภายนอกได้น่ังทำางานเพื่อ

ใช้ Wi-Fi ระหว่างติดต่อส่วนราชการ เก้าอ้ีมีรูปป้ันช้างใส่หูฟังใช้

โทรศัพท์มือถือ พร้อมข้อความThe Wi-Fi Fast and Easy  ใช้ง่าย

และรวดเร็วทันใจ Google Station CAT  อีกมุมหน่ึงมีโต๊ะเอกเขนก

น่ังพักผ่อน มองเห็นป้าย APEC 2022 Thailand Open Connect 

Balance พร้อมสติกเกอร์ SCG สแกน ภาพสีอะคริลิก วิวเสมือน

จริงขนาดใหญ่ลักษณะบ้านทรงไทยริมคลองบางกอกน้อย 

ภายในห้องทำางานใหญ่มีการจัดนิทรรศการสถานที่ท่อง

เที่ยว เก้าอี้หนังสีเขียวอ่อนนุ่มสบายๆ ทำาให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ กทม.มาทำางานตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรอประชาชนที่เข้า

มาติดต่อราชการ โต๊ะเก้าอี้พร้อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ 

กทม.อย่างดี โดยเฉพาะเก้าอี้เพื่อสุขภาพ จากนั้นนั่งจดจ่ออยู่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ทั้งวัน บางรายต้องเข้าไปค้นหาเอกสารเก่าที่เก็บไว้ใน

ห้องจัดเก็บเอกสารเก่า 

ระหว่างการรอเรียกบัตรคิว ดิฉันก็ถือโอกาสสำารวจบอร์ด

นิทรรศการ Travel in Bangkoknoi เส้นทางท่องเที่ยวสำานักงานเขต

บางกอกน้อย ๑.วัดระฆัง ๒.ชุมชนตลาดวังหลัง ๓.พิพิธภัณฑ์ศิริราช

พิมุขสถาน ๔.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ๕.ยิ้มสู้คาเฟ่ 

๖.โรงรถจักรธนบุรี ๗.ชุมชนบ้านบุ ๘.ตลาดวัดทอง (ตลาดไร้คาน) 

๙.ร้านยาสงวนโอสถ ๑๐.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  ๑๑.พิพิธภัณฑ์

ชุมชนตรอกข้าวเม่า อีกมุมหนึ่งเป็นภาพกราฟิกสีนวลตา เพื่อแสดงผล

งาน Made in Bangkoknoi 

วัดระฆังโฆสิตารามฯ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิม

ว่า วัดบางหว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง

สร้างพระราชวังใกล้วัดบางหว้าใหญ่  โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระ

อารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ต่อมาในสมัย

รัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

วัดบางหว้าใหญ่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลัง สมเด็จพระเจ้าพี่

นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินีของพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นพระชนนีของกรม

พระราชวังบวรสถานพิมุข ขณะบูรณะวัดได้พบระฆังลูกหนึ่ง จึงโปรด

เกล้าฯ ให้นำาไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆัง

ชดเชยให้วัดบางหว้าใหญ่ ๕ ลูก พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆัง

โฆสิตาราม” เป็นวัดราชคัณฑิยาราม คัณฑิมีความหมายว่าระฆัง แต่

ประชาชนเรียกชื่อวัดระฆังกันติดปาก เมื่อรัชกาลที่ ๑ ทรงขึ้นครอง

ราชย์ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดอย่างสวยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฎก

ชุมชนตลาดวังหลัง ตลาดวังหลังเป็นตลาดประจำาวันในเขต

บางกอกน้อย อยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชและแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่ง

ธนบุรี ตลาดวังหลังหมายถึงตลาดหลังวัง เนื่องจากสถานที่ตั้งในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกาลที่ ๑ เป็นที่ตั้งของวังเจ้าชายอนุรักษ์

เทเวศร์ซึ่งเป็นหลานชายของกษัตริย์ ปัจจุบันยังมีเศษกำาแพงวังหลง

เหลืออยู่ในบริเวณใกล้กับตลาด ปัจจุบันชุมชนวังหลังเป็นแหล่งแฟชั่น  

มีของกินเพียบ เพียงล่องเรือข้ามฟาก หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา หรือ

นั่งรถขนส่งสาธารณะสะดวกกว่านำารถเข้ามา 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แต่เดิมคือสถานีรถไฟธนบุรี 

(บางกอกน้อย) มีความสำาคัญในฐานะที่เคยเป็นสถานีต้นทางแห่งแรก

ของรถไฟสายใต้ ตัวสถานีรถไฟได้รับการออกแบบโดยศาสตราจารย์ 

หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ สร้างแล้วเสร็จในปี ๒๔๙๓ ตัวสถานีรถไฟ

ธนบุรีเป็นสถานที่อ้างอิงถึงในวรรณกรรมเรื่องคู่กรรม ประพันธ์ โดยทม

ยันตี (คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์) เป็นฉากจบและสถานที่เสียชีวิตของโก

โบริ พระเอกที่เป็นนายทหารญี่ปุ่นซึ่งมาพบรักกับสาวไทยที่ชื่ออังศุมาลิน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี แต่เดิมเป็นอู่หรือโรง

เก็บเรือพระราชพิธี อยู่ในความดูแลของสำานักพระราชวังและกองทัพ

เรือ สงครามโลกครั้งที่สองอู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้

รับความเสียหาย ปี ๒๔๙๐ สำานักพระราชวังและกองทัพเรือมอบ

ให้กรมศิลปากรซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธี เรือพระราชพิธี

เป็นเรือที่มีประวัติสำาคัญมาแต่โบราณ คงความสวยงามด้วยฝีมือ

ช่างอันล้ำาเลิศ ทรงคุณค่าในศิลปกรรม กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน

เรือพระที่นั่งต่างๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ

ยิ้มสู้คาเฟ่ เปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพโดยมูลนิธิสากล

เพื่อคนพิการ สามารถนำาเงินส่วนนี้ ไปเลี้ยงดูตนเองหรือต่อยอดใน

การทำากิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้ สาขาแรกอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์ 

๓๙ ย่านปิ่นเกล้า สาขาที่สอง ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในร้านจัดจำาหน่ายสินค้าของคน

พิการ มีพนักงานหูหนวกคอยให้บริการลูกค้า สั่งอาหารและเครื่อง

ดื่มโดยชี้ทางเมนู

บอร์ดใหญ่ด้านหน้าทำาเป็นบอร์ดรายนามผู้ดำารงตำาแหน่ง

นายอำาเภอ หัวหน้าเขต ผู้อำานวยการเขตบางกอกน้อย ที่สำานักงาน

เขตแห่งเก่า ๑.พระยาวิถีธรรมสัญจร (เปลี่ยน ปาลิกภัทร) ๒.ขุน

สิทธิ์บัญชีการ ๓.หลวงสุนทรวรพันธ์ ๔.ขุนวลีทะเบียนรัฐ ๕.ขุน

วิภาคคดี ๖.นายกุง อมาตยกุล (เริ่มบันทึกก่อนปี ๒๔๘๕) ๗.นาย

เฉลิม  วรรธโนทัย ๘.นายชิต สวัสดิทัต ๙.นายเช้า ประมวลภรณ์                                                                    

๑๐.นายเฉลิม วรรธโนทัย ๑๑.นายกำาเกิง สุรการ ๑๒.นายเวก วิเชียร                                                                         

สวรรค์ ๑๓.นายฉลอง วัชรากร ๑๔.นายพิชัย  ศรีอุทัย ๑๕.นาย

เชาว์ พงษ์ประดิษฐ์ ๑๖.นายสุดจิตร คอวณิช, นายบุญสิน จตุรพฤกษ์, 

นายสุธี สุชาติเวชภูมิ, นายยงยุทธ ศรีวัฒนพงศ์, นายชะโอด เงิน

ไทย, นายศิริ เปรมปรีดิ์, นายสมฤกษ์ วุฑฒิปรีชา, นายสมฤทธ์ ศิริ

สมบัติ, นายวีระศักดิ์ น้อยมณี, นายนคร สุวรรณานนท์, นายชาญ

ชัย โรหิตศิริ เรื่อยมาจนถึงคนที่ ๔๐ คือนายประชา พัฒนรัฐ 

สำานักงานเขตบางกอกน้อยย้ายจากอาคารในซอยวัดสุวรรณ

ารามฯ มาอยู่ย่านบางขุนนนท์เมื่อเดือน ก.ย.๒๕๖๐  มี ผอ.เขต

จำานวน ๗ ท่าน คือ ประชา พัฒนรัฐ, ณัฐพงษ์ มีโภคกิจ, อนุชิต 

พิพิธกุล, พงศธร ศิริธรรม, ชูชาติ สุวรรณนที, กนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม 

และธราพร อำานวยสาร เป็น ผอ.สำานักงานเขตคนปัจจุบัน ฯลฯ 

ที่สำานักงานเขตตลิ่งชัน ต้องขอชมเชยเป็นพิเศษ มีระบบ

การทำางานที่รวดเร็วมาก การขอเปลี่ยนชื่อในเอกสารให้ถูกต้องใช้

เวลาเพียง ๑๕ นาที ทั้งนี้เพราะมีการกำาหนดแต้มการทำางาน เมื่อ

สังเกตบอร์ดใหญ่รายชื่อผู้อำานวยการสำานักงานเขตตลิ่งชันตั้งแต่

ปี ๒๔๖๖ ร.ต.ท.หลวงนรนิติ ผดุงการ, นายปาน สังข์พงษ์, ท่านขุน

อีกหลายท่าน, นายชิต สวัสดิทัต, นายเทียน อัชกุล, นายธง ทัศ

นาญชลี, นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (หัวหน้าเขตคนที่ ๒๑) (ปี ๒๕๑๗-

๒๕๑๘) นายไพศาล ชัยมงคล, นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (หัวหน้าเขต

คนที่ ๒๓) (ปี ๒๕๑๙-๒๕๒๐) ปัจจุบันคือ นายสมหวัง ชัยประกาย

วรรณี 

สำานักงานเขตบางพลัด คำาขวัญเขต ได้แก่ “พระแซกคำา

ล้ำาค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา งามสง่าพระราม ๘” ด้วยวิสัย

ทัศน์ เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม

กรุงธนบุรี มีมุมสบายๆ มีภาพฝาผนังวิวต้นไม้ใหญ่ให้นั่งถ่ายรูป. 

สัมผัสเรื่องดีเรื่องเด็ดสำ�นักง�นเขตบ�งกอกน้อย ตลิ่งชัน บ�งพลัด

เ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

เ

ถึงเวลาร่วมมือ
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13สิ่งแวดล้อม

4

คนละมุม ตนเสนอให้นำ�แผนปฏิรูปประเทศในด้�นต่�งๆ ทั้งระบบ

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ก�้วหน้�มีก�รจัดทำ�ร่�งวิธีพิจ�รณ�คดีเฉพ�ะ

ด้�นสิ่งแวดล้อม  ก�รกำ�หนดพื้นที่รับผิดชอบท�งทะเล กรณีเกิดเหตุ

น้ำ�มันรั่ว  ก�รจัดก�รน้ำ� แต่ละเรื่องมีคว�มคืบหน้�อย่�งไรนำ�ม�ใส่

เพื่อปรับปรุงร�ยง�นให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดทำ�ร�ยง�น บัณฑูรกล่�วว่� เพิ่มน้ำ�

หนักคว�มสำ�คัญของภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร ภ�คประช�สังคมที่ส่ง

ผลต่อสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อม ก�รนำ�เสนอในเชิงภ�พรวม

ของระบบและโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ไม่ได้แยกร�ย

ส�ข� เครื่องมือบริห�รจัดก�ร เช่น SEA EIA EHIA เครื่องมือท�ง

เศรษฐศ�สตร์ เครื่องมือท�งภ�ษีก้�วหน้�ไปถึงไหน มีก�รวิเคร�ะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำ�กัด ซึ่งเป็นส�เหตุปัญห�สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบ�ยม�กขึ้น 

“ถ้�ปรับปรุงร�ยง�นปีนี้ทันอย�กให้เพิ่มเติม ส่วนปีหน้�เสนอ

ก�รจัดทำ�ระบบก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมที่เท่�ทัน

สถ�นก�รณ์นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กในก�รรวบรวม ส่งข้อมูล เป็น

ระบบที่มีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องม�กขึ้น มีก�รร�ยง�น

เป็นดิจิทัลที่เปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ” บัณฑูรกล่�ว

มุมมองจ�กผู้ขับเคลื่อนก�รบริห�รจัดก�รท้องถิ่น สมชาย จริย

เจริญ อดีตน�ยกเทศบ�ลเมืองแกลง จ.ระยอง  กล�่วว่� ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมต้องชี้นำ�สังคม ซูมให้ชัดถึงสิ่งที่ผิดปกติ

ทำ�ให้คนต�ยเร็วขึ้น สร�้งคว�มตระหนักให้ประช�ชน ก�รจัดก�ร

สิ่งแวดล้อมต้องเชื่อมโยงสุขภ�พและร�ยได้ของประช�ชน ร�ยง�น

ที่เป็นประโยชน์ต้องกระตุ้นให้ท้องถิ่นอย�กนำ�ไปปรับใช้ สะท้อน

บทบ�ทท้องถิ่น อีกทั้งอย�กให้เพิ่มน้ำ�หนักด�้นเกษตร เพร�ะสร้�ง

เศรษฐกิจของประเทศ  

“อย�กเห็นร�ยง�นที่ส�ม�รถชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แหวกวงล้อมปล่อยปล� ปลูกป่� ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ แล้วปักป้�ย

ถ่�ยภ�พ ปัจจุบัน อปท.ไม่มีแผนจัดก�รสิ่งแวดล้อมเฉพ�ะด้�น มีแต่

โครงก�ร ด้วยไม่ส�ม�รถสังเคร�ะห์ภูมินิเวศท้องถิ่น ทั้งที่ปัญห�สิ่ง

แวดล้อมเกิดในพื้นที่ท้องถิ่น นอกจ�กนี้ ร�่งร�ยง�นข�ดก�รประเมิน

หน�้ที่และศักยภ�พของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องด้�นสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้

แต่ละปีเกิดปัญห�ซ้ำ�ซ�ก ฝุ่นควัน น้ำ�ท่วม ร�ยง�นต้องเสนอหนท�ง

เยียวย�เพื่อให้มีพลวัตในก�รแก้ไขสิ่งแวดล้อม ปีต่อไปอย�กเสนอ

ให้ก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมร�ยภ�คเพื่อให้

ท้องถิ่นแตะต้องได้” สมช�ยเสนอทิ้งท้�ย.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 

ฉ�ยภ�พใหญ่ๆ หล�ยประเด็นที่มีคว�มน่�เป็นห่วง ตั้งแต่

ก�รใช้พลังง�นทดแทนและพลังง�นหมุนเวียนที่ลดลง

ต�มลำ�ดับ สวนท�งกับเป�้หม�ยในแผนพลังง�นที่ส่งเสริมก�รใช้

พลังง�นทดแทน ส่วนพื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับกำ�จัดก�กของเสีย

อุตส�หกรรมและนิคมอุตส�หกรรม ตรวจพบปริม�ณโลหะหนักเป็น

พิษและส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยเกินเกณฑ์ม�ตรฐ�นน้ำ�บ�ด�ล พื้นที่

ช�ยฝั่งทะเลอ่�วไทยและบริเวณทะเลส�บสงขล�คุณภ�พน้ำ�บ�ด�ลมี

คว�มกร่อยเค็มเพิ่มขึ้น 

นอกจ�กนี้ ในปีที่ผ�่นม� สถิติก�รบุกรุก ก�รเกิดไฟป่� คดีสัตว์

ป่�เพิ่มขึ้น สัตว์ป่�คุ้มครองถูกคุกค�มม�กกว�่  21% ส่งผลให้จำ�นวน

ชนิดลดลงในระดับน่�กังวล ปัญห�คว�มขัดแย้งกับคนและสัตว์ป่�

ยังน่�กังวล โดยเฉพ�ะคนกับช้�ง คนกับลิง พบชนิดพันธุ์ต่�งถิ่น

รุกร�น กระทบคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

ในขณะที่ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งยังเป็นปัญห� ตอนนี้มีพื้นที่กัด

เซ�ะม�กกว่� 822 กิโลเมตร ที่น่�เศร้�ร�ยง�นระบุพบก�รเกยตื้น

ของสัตว์ทะเลห�ย�กทั้งสิ้น 818 ตัว เป็นเต�่ทะเลม�กที่สุดเกือบ 500 

ตัว รองลงม�โลม�และว�ฬ และพะยูน โดยถูกพันรัดจ�กขยะทะเล 

ปริม�ณขยะทะเลก็เพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้ พบว�่พื้นที่ป�่ช�ยห�ด ป่�พรุ 

และหญ้�ทะเลลดลง 

สำ�หรับมูลฝอยติดเชื้อปี 64 มีม�กกว่� 9 หมื่นตัน พุ่งขึ้น 

80% ผลพวงจ�กโควิด ด�้นของเสียอันตร�ยก�รนำ�เข้�ส�รเคมีภ�ค

เกษตรก็เพิ่มขึ้น ก�รจัดก�รซ�กผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ�้และซ�ก

อิเล็กทรอนิกส ์ส่งสัญญ�ณปัญห�ขยะยังไม่คลี่คล�ย

แต่สถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมบ�้นเร�ไม่ได้เลวร้�ยไปหมด มี

หล�ยประเด็นดีขึ้น ไม่ว�่จะพื้นที่ป่�ของไทยมีแนวโน้มคงที่ ป่�ช�ย

เลนเพิ่มขึ้น คว�มสมบูรณ์ของทรัพย�กรประมงดีขึ้น แนวปะก�รัง

สถ�นภ�พสมบูรณ์ด ีค้นพบสปีชีส์ใหม่ในไทยอย�่งต่อเนื่อง ส่วน

คุณภ�พอ�ก�ศฝุ่น 2.5 และสถ�นก�รณ์หมอกควันในภ�คเหนือมีแนว

โน้มดีขึ้น คุณภ�พน้ำ�ผิวดินและคุณภ�พน้ำ�ทะเลช�ยฝั่ง ณ จุดตรวจ

วัดต่�งๆ ดีขึ้น พบสัตว์ทะเลห�ย�กและเต�่ทะเลว�งไข่เพิ่มขึ้น 

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่สำ�คัญระดับช�ติต้องถูกต้อง เหตุนี้ 

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

ร่วมกับสถ�บันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2565” เพื่อรวบรวมคว�มคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบ�ยจ�ก      

ภ�คส่วนต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปรับปรุงร่�งร�ยง�น ให้มี

คว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อม

แห่งช�ติและคณะรัฐมนตรีใช้ประกอบก�รตัดสินใจกำ�หนดนโยบ�ย

และว�งแผนก�รจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย�่งมี

ประสิทธิภ�พ โดยน�ยมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน ์รองเลข�ธิก�ร สผ. เป็น

ประธ�น 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันสิ่งแวดล้อม

ไทย กล�่วว่� ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่อง

มือสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รจัดทำ�ร�ยง�น แต่ละ

ปีให้คว�มสำ�คัญกับคว�มถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลคุณภ�พสิ่ง

แวดล้อมในแต่ละส�ข� ปีนี้สะท้อนถึงก�รเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

ที่ดีขึ้นหล�ยส�ข� เช่น สัดส่วนก�รเกิดขยะมูลฝอยลดลงจ�ก

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจและก�รท่องเที่ยวชะงักจ�กสถ�นก�รณ์ โรค

โควิด-19 แต่จ�กนี้ ไปสถ�นก�รณ์เริ่มคลี่คล�ยและจะกลับม�เป็น

ปกติ เป็นคว�มท�้ท�ยในก�รกำ�หนดนโยบ�ยป้องกันปัญห�เดิมไม่

ให้เกิดขึ้นอีก

ร่�งร�ยง�นนี้ ผอ.TEI กล่�วด้วยว�่ มีก�รค�ดก�รณ์แนวโน้ม

ในช่วง 1-2 ปีข้�งหน้� จะมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ที่ดินจ�กก�รขย�ย

ตัวของพืชเศรษฐกิจและชุมชน ถ้�ไม่มีม�ตรก�รจัดก�รใช้ที่ดินเหม�ะ

สม จะเกิดปัญห�ดินเสื่อมโทรม ชะล�้งพังทล�ย ปุ๋ยเคมีตกค้�ง อีก

ทั้งมีก�รใช้พลังง�นเพิ่มขึ้นจ�กก�รขย�ยตัวเศรษฐกิจและคนเดินท�ง

ปกติ มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกภ�คพลังง�นเพิ่ม 

“ปัญห�ขยะยังต้องเร่งจัดก�ร โดยเฉพ�ะขยะติดเชื้อ ขยะ

พล�สติก ส่วนคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พบนบกและในทะเลเริ่ม

กลับม�ถูกคุกค�ม นอกจ�กนี้ ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและ

ภัยพิบัติจะส่งผลกระทบชัดเจนม�กขึ้น เสนอแนะให้ทำ�ระบบจัดก�ร

ขยะมูลฝอยในแหล่งเที่ยวทะเล กำ�หนดม�ตรก�รพื้นที่มีคว�มสำ�คัญ

ร่

หรืออ่อนไหวท�งสิ่งแวดล้อม” ดร.วิจ�รย์กล่�ว

สำ�หรับคว�มคิดเห็นต่อร่�งร�ยง�น ธันณี ศรีสกุลไชยรัก เจ้�

หน�้ที่วิช�ก�รโครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ  (UNEP) 

กล่�วว�่ ร�่งร�ยง�นฉบับนี้เน้นก�รให้ข้อมูลคุณภ�พสิ่งแวดล้อมใน

แต่ละส�ข�ข�ดก�รวิเคร�ะห์ประเด็นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ของปี เพื่อเป็นไฮไลต์ดึงออกม�สื่อส�รกับทุกหน่วยง�น นำ�ไปสู่ก�ร

แก้ปัญห�หรือผ่อนคล�ยวิกฤต อีกทั้งข�ดก�รเชื่อมโยงสถ�นก�รณ์

โลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย ไม่มีก�รนำ�เสนอบทบ�ทของแต่ละหน่วย

ง�นเพื่อแก้ปัญห� กลุ่มเป้�หม�ยร�ยง�นนี้เหม�ะสำ�หรับผู้บริห�รเชิง

นโยบ�ยประกอบก�รตัดสินใจ แต่ห�กย่อยเป็นร�ยง�นเพื่อกลุ่มเป้�

หม�ยเฉพ�ะ เช่น ท้องถิ่น สถ�บันก�รศึกษ� หรือเย�วชน จะเกิด

ประโยชน์ม�กขึ้นร�ยง�นต้องเน้นก�รป้องกัน ไม่ให้ประเทศวนเวียน

กับปัญห�สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดคว�มร่วมมือ

ระหว�่งทุกภ�คส่วน 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�น

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กล่�วว�่ ก�รจัดทำ�ร�ยง�นปีนี้

ควรเพิ่มข้อมูลสถิติด้�นสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งส�ม�รถเปรียบเทียบ

กับสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนบ้�นระดับอ�เซียนและโลกได้ เพื่อ

เทียบว่� ไทยทำ�เพียงพอหรือยัง ทำ�อะไรได้อีก หรือทำ�ให้ดีขึ้นได้อีก

หรือไม่ ไม่ว่�จะเป็นสัดส่วนพื้นที่ป่� สัดส่วนก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจก ก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประช�กร จะเป็นแรงกระตุ้น 

แรงกดดันจ�กสถ�นก�รณ์ โลก อีกทั้งส�ม�รถสื่อส�รกับสังคมให้

ตระหนักคว�มเสี่ยง

ส่วนสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมร�ยส�ข� บัณฑูรเห็น

ว่�เนื้อห�ยังไม่ครอบคลุม เช่น ด้�นที่ดินควรเสริมข้อมูลเรื่องคว�ม

เหลื่อมล้ำ�ก�รกระจ�ยก�รเข้�ถึงที่ดิน ข้อมูลสัดส่วนก�รถือครองที่ดิน

ด้�นทรัพย�กรน้ำ�ในร่�งร�ยง�นข�ดก�รนำ�เสนอคว�มคืบหน้�ในก�ร

จัดตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รลุ่มน้ำ� ก�รจัดสรรสิทธิในก�รใช้น้ำ�แต่ละ

ลุ่มน้ำ� จะเป็นเครื่องมือคลี่คล�ยแก้ปัญห� ซึ่ง สทนช.กำ�ลังทำ�อยู่ 

ด้�นพลังง�นยังข�ดน้ำ�หนักบทบ�ทภ�คเอกชนที่ขับเคลื่อน

เรื่องพลังง�นสะอ�ด อีกทั้งข�ดคว�มก�้วหน�้เกี่ยวกับฐ�นข้อมูล

อุตส�หกรรมร�ยประเภทของช�ติ ปัจจุบันข้อมูลต่�งคนต่�งมี มอง

สหพัฒน์เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า

ปีที่ 2

น�งผ�สุข รักษ�วงศ์ รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มห�ชน) หรือ SPC เปิดเผย

ว่� สหพัฒน์ รวมพลังเครือข่�ยพันธมิตร เดินหน้�โครงก�ร 

“สถ�นีขยะล่องหน รวมพลังชุมชน คุ้งบ�งกะเจ�้” ปีที่ 2 ปรับ

มุมมองแนวคิดก�รบริห�รจัดก�รขยะไปยังกลุ่มเย�วชนใน

โรงเรียน 11 แห่งรอบคุ้งบ�งกะเจ้� รวมทั้งชุมชนและหน่วย

ง�นร้�นค้�โดยรอบพื้นที่ รณรงค์ให้เย�วชนและคนในชุมชน

นำ�ขยะม�แลกสิ่งของอุปโภคบริโภค ผ่�นแคมเปญ “เก็บ 

แยก แลก จ�้” พร้อมนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปต่อยอดขย�ยสู่คนใน

ครอบครัว เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนทั้งในมิติของสังคมและสิ่ง

แวดล้อม ต�มแนวท�งของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular 

Economy

โดยผลก�รดำ�เนินโครงก�ร “สถ�นีขยะล่องหน รวม

พลังชุมชน คุ้งบ�งกะเจ้�” ในปีแรก ทำ�ให้เกิดก�รแยกขยะ 

4,770 กิโลกรัม ช่วยลดปริม�ณค�ร์บอนฟุตปรินต์ 4,093.86 

CO2e หรือเทียบเท่�ก�รปลูกต้นไม้ 455 ต้น นับเป็นก�รช่วย

เหลือคนในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมก�รดูแลสิ่งแวดล้อม โดย

ขยะทั้งหมดนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รแปรรูปเพื่อก่อสร้�ง

อ�ค�รพระไตรปิฎกอีกด้วย  

‘คาเธ่ย์แปซิฟิค’ จัด ‘บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น’

ส�ยก�รบินค�เธ่ย์ แปซิฟิค ปลูกต้นโกงก�ง 999 ต้น 

ณ ป่�ช�ยเลนคลองโคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร “บิน 

1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ในเดือนกรกฎ�คม 2564 ที่ผ่�นม� โดย

ได้รับคว�มร่วมมือจ�กอ�ส�สมัครจำ�นวน 50 คน ประกอบไป

ด้วยพนักง�นของค�เธ่ย์ แปซิฟิค บริษัทตัวแทนก�รท่องเที่ยว 

และพ�ร์ตเนอร์อื่นๆ ร่วมใจกันปลูกต้นโกงก�งจำ�นวน 999 

ต้น ซึ่งเลข 999 สื่อถึงคว�มมงคล

โครงก�ร “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” นี้ เป็นโครงก�รที่

ค�เธ่ย์ แปซิฟิค ให้คำ�มั่นสัญญ�ว�่จะปลูกต้นโกงก�ง 1 ต้น 

จ�กบัตรโดยส�รทุกๆ 1 ใบภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด โดย

โครงก�รดังกล่�วได้จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ�่นม�ในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหม�ยหลักของค�เธ่ย์ แปซิฟิค ทั้งนี้ ต้น

โกงก�ง 999 ต้นที่ปลูกนั้น ได้รวมจำ�นวนต้นไม้ที่นับจ�ก

ก�รจำ�หน่�ยบัตรโดยส�รและจำ�นวนต้นไม้ที่สมทบเพิ่มจ�ก

จ�กค�เธ่ย์ แปซิฟิค ไว้ด้วยกัน โดยบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่

จะปล่อยก�๊ซค�ร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon 

Emissions) ภ�ยในปี พ.ศ.2593 โดยส�ยก�รบินได้เริ่ม

โครงก�รปลูกต้นไม้อื่นๆ อ�ทิ โครงก�ร Join for Trees 

ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ภ�ยในปีนี้ กิจกรรม

ดังกล่�วมีระยะเวล�ประม�ณ 2 เดือน ตั้งแต่เมษ�ยนถึง

พฤษภ�คมปี 2565 โดยให้คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะปลูกต้นไม้ใน

ป่�ช�ยเลน 1 ต้น ต่อผู้สมัครสม�ชิกเอเชียไมล์ โปรแกรม

สะสมร�งวัลของส�ยก�รบินทุกๆ 1 ท่�น.

ข้อเสนอรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางออกฝ่าวิกฤตขยะ-ลดก๊าซเรือนกระจก

สมชาย จริยเจริญบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เลือก ‘อุ๊งอิ๊ง’

เวทีแรกที่ครอบครัวเพื่อไทยลงพื้น

ที่คือ อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ราษี ไศล และ 

อ.ขุนหาญ ซึ่งในจุดแรกจัดปราศรัยที่อาคาร                                                          

อเนกประสงค์ บ้านหนองแคน อ.อุทุมพร 

พิสัย เขตพื้นที่ของนายอาสพลธ์ สรรณ์

ไตรภพ ส.ส.เขต 7 ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจ

ไทย มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย

ทั้ง 9 เขต

เวลา 10.00 น. ทันทีที่ น.ส.แพทอง

ธารและคณะเดินทางมาถึง ประชาชนที่รอ

ให้การต้อนรับจนล้นอาคารอเนกประสงค์

เกือบหมื่นคน ได้ปรบมือโห่ร้องให้การต้อน 

รับกันอย่างคึกคัก โดย น.ส.แพทองธารกล่าว

กับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า คุณพ่อ 

(นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ) กับคุณ

อา (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ)                                                                

ฝากมาบอกว่า “คึดฮอดหลายเด้อ” วันนี้

รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ ได้พบพี่น้องด้วย

ตัวเอง พี่น้องยังพอจำากันได้หรือไม่ เมื่อ 18 

ปีที่แล้ว นายทักษิณมาลงพื้นที่พบประชาชน

ที่ อ.อุทุมพรพิสัย คุณพ่อมีความฝันว่า

ภายใน 3 ปี คำาว่าคนจนต้องหมดแผ่นดิน 

ดิฉันเป็นลูก ฟังแล้วคิดว่ายาก แต่คุณพ่อ

บอกง่ายนิดเดียว แต่เกิดรัฐประหารปี 2549 

ตอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกยึดอำานาจ ก็

มาที่ จ.ศรีสะเกษ คุยปัญหาราคาข้าวที่

ย่ำาแย่ ซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วย

เหลือประชาชน พูดแล้วก็คิดถึง จ.ศรีสะเกษ 

มีความสำาคัญกับพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อ

ไทยอาสาขอดูแลพี่น้องชาวศรีสะเกษในทุก

มิติ เพราะไม่เชื่อมือพรรคอื่นว่าทำาได้จริง 

และทำาได้อย่างพรรคเรา 

“วันนี้ดิชั้นมาในฐานะหัวหน้าครอบ 

ครัวเพื่อไทย ขอยืนยันครอบครัวเพื่อไทย

ยังมีหัวใจเดิม เหมือนวันที่คุณพ่อสร้าง

ครอบครัว วันที่คุณอาชนะเลือกตั้ง เหมือน

วันที่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือทำาให้ชีวิต

ประชาชนดีขึ้น หลังการรัฐประหารปี 49 

หรือ 57 ไม่มีอะไรดีขึ้นกับประเทศเรา แต่

ประเทศอื่นเขาพัฒนาไปมาก ขอโอกาส

ถ้าพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล จะนำา

นวัตกรรมมาทำาให้ประชาชนหายเหนื่อย 

ทำาการเกษตรได้แม่นยำาขึ้น นำาเทคโนโลยีมา

ช่วยประชาชน”

บันไดขั้นแรกแลนด์สไลด์

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ก่อนเข้า

พรรคเพื่อไทย สิ่งที่ทำาให้ครอบครัวเราอยู่

ได้เพราะกำาลังใจของพี่น้อง วันนี้เข้ามาเป็น

หัวหน้าครอบครัว ขอให้พี่น้องให้กำาลังใจเรา

ต่อไป อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ในวันที่ทุกข์ แล้ว

ความสุขรออยู่ข้างหน้า ครอบครัวเพื่อไทย

อยู่มา 20 ปี เป็นธรรมดามีคนออกไปบ้าง 

ย้ายเข้ามาบ้าง หรือไปสร้างพรรคมาแข่งกับ

เราบ้าง แต่ขอฝากว่า ที่ผู้สมัครตรงนี้ เมื่อ

การเลือกตั้งมาถึง ถ้าประชาชนต้องการให้

พรรคเพื่อไทยทำาให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น 

“บันไดขั้นแรกคือแลนด์สไลด์ ชนะ

เลือกตั้งให้ถล่มทลาย เราจะไม่ยอมให้ใคร

มาปล้นอำานาจอีกแล้ว อำานาจรัฐเท่านั้นที่

จะทำาให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปเปลี่ยนแปลง

ชีวิตพี่น้อง อยากพ้นหนี้ อยากหายหนี้ อยาก

หายจนไปนานๆ เลือกพรรคเพื่อไทย  กลับ

บ้านเรารักรออยู่ กลับมาช่วยทำาให้คนไทยดี

ขึ้น กลับมาทำาให้ประเทศน่าอยู่กว่านี้ และ

เป็นประเทศของเราทุกคน” ลูกสาวนาย

ทักษิณกล่าว

นพ.ชลน่านปราศรัยว่า ที่พรรคเพื่อ

ไทยมาวันนี้ เพราะหนูเข้าบ้าน หนูมาขโมย

ข้าวสารเรา หนูมาแอบกินของเรา แล้ว

ปล่อยเชื้อโรคเอาไว้ หนูเป็นพาหะนำาโรค 

จึงจำาเป็นต้องกันช่วยมาไล่หนู เมื่อเขาขโมย

ของออกไปแล้วจะกลายเป็นงูเห่าทันที อีก

พรรคประกาศจะได้ ส.ส.ศรีสะเกษ 5 ที่นั่ง 

พี่น้องจะยอมหรือไม่ ขอให้กลับมาอยู่กับ

เพื่อไทย และ 5 คนที่เขาหมายมั่นปั้นมือ

นั้นไม่ต้องห่วง 3 คนที่ออกไปเรามีตัวแทน

เรียบร้อย มั่นใจพรรคเรามีนโยบายที่ดีกว่า 

และทำาได้จริง

ด้านนายณัฐวุฒิปราศรัยว่า วันนี้ ส.ส. 

ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยหายไป 3 คน แต่ไม่

ต้องห่วง เราจะกวาดกลับคืนมาทั้งหมด การ

เลือกตั้งรอบหน้าเราได้ที่ 1 ไม่พอ ต้องชนะ

แบบแลนด์สไลด์ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล หากไม่

แลนด์สไลด์ เราไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ออก 

พล.อ.ประยุทธ์ ไปไหนก็คุยกับหมูหมากาไก่

ตลอด แต่คุยไม่ยาว คุยเพียงแค่ 2 คำา แต่

ถ้าเจอเหี้ย คงคุยกันยาว เพราะคุยกันเข้าใจ

“เลือกตั้งรอบหน้าถ้าเขาให้เงินมาก็

เอา แต่ขอให้มากาพรรคเพื่อไทย เห็นพี่น้อง

เฮดังขนาดนี้ ถ้าที่นี่มีหนูก็คงหนีไป ถ้ามีงูก็

คงอกแตกตาย ส.ส.เรา 3 คนที่พี่น้องเลือก 

เพราะเขาบอกไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ แต่วัน

ดีคืนร้าย พรรคภูมิใจไทยมาตั้งเวที แล้วชวน 

ส.ส.เพื่อไทยขึ้นเวทีเปิดตัวว่าอยู่ด้วยกันแล้ว 

แล้วจะเอาที่เหลือไปด้วย แบบนี้ใครเป็นหนู 

ใครเป็นงูไม่รู้ แต่คนศรีสะเกษเป็นคน คน

มันมีศักดิ์ศรี และถ้าเราไปกับเขา เขาจะ

เอา พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ อีก 4 ปี ดัง

นั้นเลือกตั้งรอบหน้าต้องรวมพลังกันให้เด็ด

ขาด” นายณัฐวุฒิกล่าว

หลังปราศรัยเสร็จสิ้นนายณัฐวุฒิให้

สัมภาษณ์ว่า การย้ายพรรคของ ส.ส. มีให้

เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัย แต่ครั้งนี้เป็นการย้าย

ข้างกลางพรรษา ยกพวกมาเปิดตัว ส.ส. 

พรรคร่วมฝ่ายค้านไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาล 

พรรคเพื่อไทยที่ ได้รับความนิยมในพื้นที่จึง

ต้องมาลงพื้นที่ ยืนยันเจตนารมณ์เดิมใน

การเป็นความหวังและอนาคต ตามแนวทาง

ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คือการมุ่งมั่น

ตั้งใจ เสนอนโยบายทำาเพื่อประเทศ

ถามว่า กรณีพรรคภูมิใจไทยประกาศ

จะเอา ส.ส.ยก จ.ศรีสะเกษ นายณัฐวุฒิ 

ตอบว่า ทุกพรรคพูดเหมือนกัน แต่พรรค

เพื่อไทยเชื่อมั่นในคนศรีสะเกษว่าจะให้

โอกาสเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

‘อิ๊งพร้อมที่สุด’

ส่วนกรณีมีกระแสวิจารณ์ชื่องานครั้ง

นี้ว่าไม่สร้างสรรค์นั้น นายณัฐวุฒิกล่าว

ว่า “ทีมงานคิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นสีสันในการ

ประชาสัมพันธ์ จนได้รับกระแสตอบรับพอ

สมควร ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจนเป็นการวิวาท

ทางการเมือง หรือพรรคภูมิใจไทยต้องวิตก

กังวล แต่เพื่อไทยต่างหากต้องรู้สึกก่อน 

จากการพา ส.ส.ขึ้นเวที และโหวตสวนงบ

ประมาณ เราเองก็ไม่ใช่จะสาดโคลนโจมตี

หรือปะทะทางการเมือง เวทีวันนี้เราก็พูด

กันไปตามเนื้อผ้า ผมว่าการเมืองวันนี้เปิด

จนกันกว้างๆ เข้าหาประชาชน”

ขณะที่  น.ส.แพทองธารกล่าวว่า 

หน้าที่ของพรรคการเมืองคือการหาผู้สมัคร

มาลงเลือกตั้ง เอาคนเหล่านั้นมาดูแลชีวิตพี่

น้องให้ดีขึ้น เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่าง

ทั่วถึง มาวันนี้เพื่อบอกเอาพี่น้องประชาชน

เป็นศูนย์กลาง เส้นทางการเมืองกว่า 20 

ปี มีทั้งคนออก คนเข้าอยู่เสมอ สุดท้าย 

ประชาธิปไตย ประชาชนเท่านั้นจะต้อง

ตัดสินว่าจะอย่างไรต่อไป พรรคเพื่อไทยจะ

พยายามลงพื้นที่ ไปหาพี่น้องในหลายพื้นที่

ให้ได้มากที่สุด ส่งคนของพรรคเราไปสื่อสาร

กับพี่น้องว่าจะทำาอะไรต่อไป อยู่ที่ โอกาส

และพื้นที่ประสานกัน

ถามว่ามีเสียงตอบรับในพื้นที่ จ.อุบล 

ราชธานี และบางพื้นที่ต้องการให้ น.ส.แพ

ทองธารเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อมาเป็น

ความหวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ น.ส.แพ

ทองธารตอบว่า ขอบคุณมาก เป็นคอม

เมนต์ที่เป็นบวก รู้สึกดีใจที่มีคนคิดอย่าง

นั้น แต่คิดว่าตอนนี้พี่น้องทนไม่ไหวแล้ว 

ที่พี่น้องทนกับสถานการณ์และเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำาข้อดี

อะไรให้กับประเทศ ตนคิดว่าพี่น้องก็รู้ว่าพี่

น้องอยากให้ประเทศชาติไปข้างหน้า เราก็

แสดงจุดยืนว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

และเอาประเทศชาติไปข้างหน้า ไม่ใช่หยุด

และทะเลาะกัน

“อิ๊งพร้อมที่สุดคือพบปะพี่น้องประ 

ชาชน และยืนยันจุดยืนที่มีมาตลอดตั้งแต่

พรรคไทยรักไทย อนาคตข้างหน้าเชื่อว่า

ต้องหาคนที่เหมาะสมมาทำาหน้าที่” น.ส.แพ

ทองธารกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับว่าที่ผู ้                                         

สมัคร ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยจะผลักดันให้

ลงสู้ศึกเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นพื้นที่

ของ ส.ส.งูเห่า 3 คนของพรรคเพื่อไทย ใน 

จ.ศรีสะเกษ ที่ประกาศย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจ

ไทยนั้น โดยพรรคเพื่อไทยจะส่ง นพ.ภูมินทร์ 

ลีธีระประเสริฐ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ 

เขต 4 สู้กับ นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 

ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย, นางนุชนาถ 

จารุวงษ์เสถียร ว่าที่ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 สู้

กับนางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค

เพื่อไทย และส่งนายอมรเทพ สมหมาย ว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 สู้กับนายธีระ                    

ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมครอบครัว

เพื่อไทย ภายใต้ชื่อ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ที่ 

จ.ศรีสะเกษ นำาการปราศรัยโดย น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย, 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำานวยการครอบครัว

เพื่อไทย และแกนนำาพรรคเพื่อไทย ว่า

พรรคการเมืองที่กำาลังจะสูญเสีย ส.ส.ใน

พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ก็จำาเป็นต้องดิ้น

ทุรนทุรายเพื่อรักษาที่นั่ง ส.ส. ไม่ให้เสียไป

ในการเลือกตั้งคราวหน้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ทางการเมืองที่ ส.ส.เขาเบื่อระอา จึงต้อง

หนีออกจากคอก ที่สื่อบางค่ายว่าประชาชน

มาร่วมจำานวนมาก ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คงเกณฑ์ประชาชนมาร่วม

งาน ถ้ามาโดยธรรมชาติคงไม่ใส่เสื้อแบบ

เดียวกันเป๊ะเลย

ล้างคดีโกงให้แบบไม่ต้องติดคุก 

นายชนะศัก ด์ิก ล่าว ว่า อ ย่างไร

ก็ตามการท่ี น.ส.แพทองธารโจมตีรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ว่าไม่ทำาให้ชีวิตประชาชนดีข้ึน และอวดอ้าง

ว่าสมัยนายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ชีวิตประชาชน

ดีมีความสุขน้ัน ตนอยากบอกว่าลูกไม้หล่น

ไม่ไกลต้นจริงๆ ข้ีโม้ข้ีคุย เช้ือไม่ท้ิงแถวจริงๆ 

และท่ีอ้างคำาพูดพ่อตัวเองว่า 3 ปีคนจนจะ

หมดไปจากแผ่นดิน แต่เสียดายถูกรัฐประหาร

เสียก่อน ก็เป็นการโกหกแบบน่าละอายท่ีสุด 

เพราะพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลปี 2544 

นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย มาถูก

รัฐประหารปี 2549 มารัฐบาลสมัคร รัฐบาล

สมชาย รัฐบาลย่ิงลักษณ์ รวมอายุรัฐบาล

เครือข่ายตระกูลชินวัตร รวมเกือบ 10 ปี 

ไม่ใช่แค่ 3 ปีท่ีอยู่ในอำานาจ ถามว่าแล้วคนจน

หมดแผ่นดินไปหรือยัง ย่ิงยุครัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

โกงข้าว ชาวนาฆ่าตัวตายไปก่ีราย แล้วแบบ

น้ีหรือท่ี น.ส.แพทองธารเรียกว่าประชาชนมี

ความสุข ชีวิตดีข้ึน

เขาบอกว่า เวทีเพื่อไทยไม่เคยพูดเลย

ว่ายุครัฐบาลไทยรักไทยและยุครัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์นั้นได้สร้างความบอบช้ำาให้ประเทศ

ชาติ ประชาชนมากแค่ไหน เกิดการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง รัฐมนตรีในทั้ง

สองรัฐบาลติดคุกเพราะโกงหลายคน แต่

อดีตหัวหน้ารัฐบาลสองพี่น้องโกงแล้วเผ่น

หนีเอาตัวรอด ให้ลูกน้องรับโทษติดคุกแทน

“อยากจะฝากเตือนประชาชน โดย

เฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดง บทเรียนมีให้ศึกษา 

หลายคำาพูดพี่น้องคงจำาได้ดี เช่น เสียงปืน

แตกนัดแรกผมจะกลับมานำาพี่น้องเดินเข้า

กรุง พี่น้องส่งผมถึงฝั่งแล้ว   คำาพูดเหล่านี้

ต้องจำาฝังใจ เพราะพี่น้องเราบาดเจ็บเสีย

ชีวิตจำานวนมาก แต่หาได้รับความช่วยเหลือ

จากคนคนนี้ อย่าให้เขามาหลอกใช้ อย่าให้

เขาใช้ลูกสาวมาหลอกพี่น้องให้เป็นเครื่อง

มือทางการเมืองเพื่อพาเขากลับประเทศอีก 

เพราะเป้าหมายสูงสุดคือเอานายทักษิณ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์กลับมา และล้างคดี โกงให้

หมดแบบไม่ต้องติดคุก” นายชนะศักดิ์กล่าว

นายชนะศักดิ์กล่าวอีกว่า ตนเตรียม

ให้ทีมงานไปร้อง กกต. ช่วยตรวจสอบว่า

มีการกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยการ 

เตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการแจกเส้ือ 

ขนคนมาฟัง จ่ายเงินค่าจ้าง หรือการกระทำา

ใดๆ ที่อาจเป็นการทำาผิดกฎหมายโดยการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่ 

โดยให้ กกต.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอาผิด

กับพรรคเพื่อไทยและแกนนำาพรรคต่อไป 

ขณะที่พรรคสร้างอนาคตไทย นำา

โดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 

และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ

พรรค เดินทางไปที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี 

อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี เพื่อเปิดศูนย์ประสาน

งานพรรค และเปิดตัวผู้แสดงเจตจำานงเป็น

สมัคร ส.ส.ในนามพรรคพลังสร้างอนาคต

ไทย จำานวน 3 เขต

นายสนธิรัตน์เผยว่า การลงพ้ืนท่ีอีสาน

คร้ังน้ีนับเป็นคร้ังท่ี 2 ของทีมผู้บริหารพรรค 

ไม่กังวลว่ากับคำาว่าอีสานเป็นพ้ืนท่ีของใคร 

จะเจาะได้หรือไม่ แต่ม่ันใจว่าพรรคสร้าง

อนาคตไทยคือหน่ึงในพรรคทางเลือกท่ีดีท่ีพ่ี

น้องชาวอีสานจะพิจารณา และเชื่อว่าพ่ีน้อง

ทางภาคอีสานก็ต้องการความเปล่ียนแปลง

เหมือนกับพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ัวประเทศ.

เตือน 608

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

30,445 ราย ขณะที่สถานการณ์ โลก มีผู้

ติดเชื้อสะสม 543,682,150 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 6,339,468 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำา

ว่าแม้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 

เพ่ือให้มีการประกอบกิจการ กิจกรรมการ

ผ่อนคลายมากข้ึน ท้ังการปรับเป็นพ้ืนท่ีสี

เขียวท้ังหมดท่ัวประเทศ ผ่อนคลายมาตรการ

สังคม ชุมชนและองค์กร เพ่ือร่วมเปล่ียน

ผ่านประเทศไทยสู่ระยะ Post-pandemic 

ต่อไป อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังต้อง

ขอความร่วมมือประชาชนให้ยังคงยึดปฏิบัติ

ตามมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการ 2U 

อย่างแข็งขัน ได้แก่ การป้องกันการติดเช้ือ

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

ซ่ึงเป็นการป้องกันตนเองข้ันสูงสุดตลอดเวลา

ของทุกคน และเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

(Universal Vaccination) โดยเฉพาะในกลุ่ม 

608 เพื่อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย                                                             

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถาน 

การณ์แนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ลดลง 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงมี

มติเห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์

ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่ เฝ้าระวัง (สี

เขียว) 77 จังหวัด และยังเห็นชอบผ่อน

คลายให้ถอดหน้ากากได้ นอกอาคารหรือที่

โล่งแจ้ง โดยเน้นความสมัครใจของแต่ละ

บุคคล ซึ่งเริ่มดำาเนินการได้หลังประกาศราช

กิจจานุเบกษา 

แต่สำาหรับกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน

ครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่

ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อและผู้

สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 

เมื่อจำาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเช่น

เดียวกัน สำาหรับประชาชนทั่วไป หากเป็น

สถานที่ภายนอกอาคาร ที่ โล่งแจ้ง ถอด

หน้ากากได้ แต่ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วม

กับบุคคลอื่นโดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มี

ความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำานวนมาก 

หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่ง

สาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่

แสดงดนตรีที่มีผู้ชม เป็นต้น 

แต่เมื่ออยู่ภายในอาคาร ให้สวมหน้า 

กาก สามารถถอดได้ ในกรณีที่อยู่คนเดียว 

หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ ไม่ ได้อาศัยอยู่ที่

พำานักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่าง

ได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด ให้อยู่ ในที่ระบาย

อากาศได้ดี และกรณีมีกิจกรรมที่จำาเป็นต้อง

ถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออก

กำาลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการ

แสดง เป็นต้น โดยให้ดำาเนินการด้วยความ

ระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควร

สวมหน้ากากทันที

 อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า สำาหรับ

สถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม ได้

กำาหนดเงื่อนไขดังนี้ 1.ผู้ ให้บริการ ขอให้

สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะให้บริการ โดย

ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น 

ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง 

ส่วนผู้ติดเชื้อ ให้งดมาปฏิบัติงาน และผู้

สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงไปทำางานได้ แต่ให้แยก

พื้นที่กับผู้อื่น 

2.สถานที่ ให้ปฏิบัติตามหลักของ

สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด โดยจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่

ล้างมืออย่างเพียงพอ มีการทำาความสะอาด 

มีการจัดการของเสีย ส้วมและสิ่งปฏิกูลเป็น

ไปตามมาตรฐาน พื้นที่สัมผัสและอุปกรณ์

ที่ใช้ร่วมกันให้ทำาความสะอาดอย่างน้อยทุก 

2 ชั่วโมง จัดให้มีการระบายอากาศ และ

กำาหนดความจุคนในอาคาร ให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำาหนด 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำารวจอนามัย

โพลของกรมอนามัย เกี่ยวกับมาตรการ สวม

หน้ากากตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะ 

และสถานประกอบการ พบว่า ประชาชน

ร้อยละ 93.3 เห็นว่ายังคงต้องสวมหน้ากาก

ต่อไป มีเพียงร้อยละ 6.7 ที่เห็นว่าให้เลิกทำา 

ดังนั้นเมื่อต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง จึงต้อง

สวมให้ถูกวิธีและให้กระชับกับใบหน้า.

วิบากกรรม

โดยเฉพาะบุคคลที่มีความไวต่อสารนี้ 

จะเกิดอาการแพ้แม้ได้รับในปริมาณไม่มาก 

และอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งยังพบว่า 

THC ใช้เวลาอยู่ในร่างกายยาวนานหลาย

ชั่วโมง ทำาให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความผิด

ปกติในทันทีจากการได้รับสารดังกล่าว จน

อาจทำาให้บริโภคในปริมาณที่เกินขนาดได้ 

ทางสมาคมจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.การนำากัญชามาประกอบหรือปรุง 

อาหารนั้น ใช้ได้เพียงบางส่วนของต้นกัญชา

เท่านั้น ส่วนที่แนะนำาให้นำามาใช้ประกอบ

หรือปรุงอาหาร คือใบสดของกัญชา และ

เริ่มต้นไม่เกินครึ่งใบถึงหนึ่งใบ  เพื่อประเมิน

ผลข้างเคียงและการแพ้ส่วนประกอบในใบ

กัญชา ในขณะที่ช่อดอกของกัญชามี THC 

สูง และไม่เหมาะสมที่จะนำามาใช้บริโภค

2.การปรุงประกอบอาหารด้วยความ

ร้อนจะส่งผลให้เพิ่มปริมาณสาร THC ดัง

นั้นหากเป็นการต้ม แนะนำาให้รับประทาน

เฉพาะส่วนน้ำา ไม่แนะนำาให้รับประทาน

ส่วนใบที่ผ่านการต้มแล้ว หากเป็นการปรุง

ประกอบอาหารด้วยน้ำามันจะมีผลในการ

เพิ่ม THC จำานวนมาก และสาร THC 

ละลายได้ดีในน้ำามัน จึงไม่ควรนำาใบกัญชา

ประกอบอาหารที่ใช้น้ำามัน

3.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง                                                       

สื่อสารกับประชาชนถึงผลกระทบและผล

เสียที่จะเกิดจากการบริโภคอาหารและผลิต 

ภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา

4.ขอให้ โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอด 

กัญชา  โดยห้ามจำาหน่ายหรือโฆษณาอาหาร  

เครื่องดื่ม หรือขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา

ภายในโรงเรียน

5.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

มีมาตรการเพื่อควบคุม กำากับ และเฝ้าระวัง

เพื่อไม่ให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปี รวมทั้ง

หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เข้าถึงและ

บริโภคกัญชา เนื่องจากกัญชามีผลต่อสมอง

เด็กและพัฒนาการของเด็กในระยะยาว

6.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

สื่อสารปริมาณที่เหมาะสมของใบกัญชาที่ใส่

ในอาหาร รวมทั้งเครื่องดื่มอย่างชัดเจน โดย

ให้มีการกำากับและเฝ้าระวังการใช้กัญชา

เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มอย่าง

เข้มงวด

7.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง                                                            

ออกมาตรการเพื่อควบคุมและกำากับผลิต 

ภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ

ใบกัญชา บังคับให้มีการระบุคำาเตือนและ

แจ้งปริมาณสาร THC ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ

ปริมาณที่สามารถบริโภคได้ต่อหนึ่งครั้ง เพื่อ

ป้องกันอันตรายจากการได้รับสาร THC 

มากเกินไป

ให้แจ้งการใส่กัญชาเป็นส่วนผสม

8.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

มีมาตรการเพื่อควบคุมและกำากับการห้าม

ใช้หรือบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ผสมของกัญชาในกลุ่มผู้ที่มีประวัติแพ้กัญชา 

ผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดขั้นรุนแรง 

ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเวช ผู้ป่วยที่ใช้ยา

วาร์ฟาริน กลุ่มยาละลายลิ่มเลือด กลุ่มยา

ลดไขมันในเลือด กลุ่มยากันชัก ควรหลีก

เลี่ยงการใช้กัญชาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการ

แพทย์ เพราะสารในกัญชาจะทำาให้เพิ่ม

ปริมาณยา ซึ่งอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพจาก

ยาเกินขนาดได้  สำาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบ

ประสาท  ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

9.ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร ควร

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการผลิตและ

ขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ

กัญชา โดยมีการแสดงข้อความว่ามีการใส่

กัญชาเป็นส่วนผสม และหรือแสดงปริมาณ

อย่างชัดเจน

10.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ

ติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อ                                                             

เนื่องและจริงจังหลังจากใช้กฎหมายกัญชา

เสรี

11.ขอให้มีการติดตามประเมินผลกระ 

ทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสังคมอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจังหลังจากใช้กฎหมาย

กัญชาเสรี

ก่อนหน้านี้ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล เรื่องมาตรการดำาเนินการการใช้สมุน 

ไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง                                                                   

และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่นกัน 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Suphachai Jaismut” 

ชี้แจงเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ว่า ผมเคย

เล่าเหตุผลของการมีประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับนี้มาเมื่อสองวันก่อนว่า 

เนื่องจากต้องการให้กัญชาสามารถใช้ประ 

โยชน์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการ

ใช้ได้อย่างเข้าใจ ไม่ถูกใช้ในทางที่จะเกิดผล

เสียต่อเด็กและเยาวชน หญิงมีครรภ์และ

หญิงให้นมบุตร ตามที่มีการเรียกร้องจาก

สังคม 

ยังมีคนทำาตัวขวาง สธ.

ทำาให้ประชาชนทั้งประเทศที่มีอายุ

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปทุกคน สามารถได้รับ

อนุญาตให้ครอบครอง ดูแลเก็บรักษา ขน

ย้าย ใช้ประโยชน์และจำาหน่ายได้ และไม่

กระทบกับผู้ป่วยที่เป็นเด็กหรือสตรีมีครรภ์ 

หรือหญิงให้นมบุตรที่มีความจำาเป็นต้อง

ได้รับการบำาบัดรักษาจากกัญชาทางการ

แพทย์ โดยแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์

แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนหรือหมอ

พื้นบ้าน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์

ใหม่ให้กับกัญชาของประเทศไทย ถือเป็น

สมุนไพรควบคุมที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

ให้มีคุณค่า ไม่ให้เกิดความเสียหายกับชื่อ

เสียงของกัญชาที่เคยถูกปกปิดไว้ ในอดีต 

โดยการไม่อนุญาตให้ประชาชนสูบกัญชา

ในที่สาธารณะ ไม่อนุญาตให้จำาหน่ายแก่

เด็ก สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ประกาศนี้

ไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ 

และสามารถมีผลบังคับใช้ทางอาญา หาก

กระทำาผิดตามประกาศฉบับนี้ต้องรับโทษ

ตามกฎหมาย

แต่ดูเหมือนว่าหลังจากออกประกาศ

ออกมา ยังมีคนทำาตัวขวางความพยายาม

ของกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะออก

มาปกป้องสังคมให้ปลอดภัย มีการออกมา

แสดงความเห็นว่าประกาศดังกล่าวนี้ ไม่มี

ผลบังคับตามกฎหมาย ท่วงทำานองเย้ยหยัน 

ในฐานะนักกฎหมายที่ศึกษาเรื่องนี้มา ผม

ขอยืนยันว่าประกาศนี้เป็นไปตามกฎหมาย

แล้ว กล่าวคือ

1.รัฐมนตรีอาศัยอำานาจในการออก 

ประกาศ ตามมาตรา 4

2.รัฐมนตรียังอาศัยอำานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยคำาแนะนำาของคณะ

กรรมการ มาตรา 45 (3) โดยใช้เงื่อนไข

ในการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป 

สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บ

รักษา หรือขนย้ายสมุนไพรควบคุม ยกเว้น

การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ 

การใช้ประโยชน์ในผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปีบริ

บูรณ์ สตรีมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร

3.รัฐมนตรียังอาศัยอำานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยคำาแนะนำาของคณะ

กรรมการ ตามมาตรา 45(5) กำาหนดเงื่อนไข

โดยการอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 

สามารถจำาหน่ายได้ ยกเว้นการจำาหน่ายให้

แก่ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์หรือ

หญิงให้นมบุตร

4.ตามเงื่อนไขข้างต้นที่ถูกประกาศไว้

แล้ว ไม่ต้องมายื่นขออนุญาต

5.ยกเว้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข หากมี                                                        

ความประสงค์จะจำาหน่าย ต้องมายื่นขอ                                                     

อนุญาตกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก สามารถขอ

อนุญาตได้ตามกฎกระทรวง โดยยื่นขอได้

กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก สำาหรับกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจังหวัดคือ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทุกแห่ง

ต้องส่งเสริมเรียนรู้กัญชา 

6.เนื่องจากเหตุผลทางวิชาการที่มี

หลักฐานว่า ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปีลงมา 

หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร อาจจะมี

ผลลบต่อสุขภาพให้ ใช้ประโยชน์ โดยไม่ใช้

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ถือเป็นการใช้

อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม จะทำาให้สมุนไพร

ควบคุมที่มีคุณค่าเกิดความเสียหาย จึงยัง

ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้ใช้

7.สำาหรับกฎกระทรวง การอนุญาตให้

ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ

จำาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อ

การค้า พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

9 ธันวาคม 2559 

8.สำาหรับบทบังคับใช้นั้น เกิดจาก

การประกาศกำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตไว้

แล้ว ตามมาตรา  45(3) และ 45(5) หาก

ใครดำาเนินการนอกเหนือจากการอนุญาต 

ที่ประกาศไว้แล้ว จะส่งผลให้ขัดต่อมาตรา  

46 ทันที

โดยเฉพาะการจำาหน่ายให้กับผู้ที่

มีอายุต่ำากว่า 20 ปีลงมา สตรีมีครรภ์หรือ

ให้นมบุตร ซึ่งไม่จำาเป็นต้องระบุในประกาศ 

และจะส่งผลให้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 46  

ไปด้วย เลยต้องรับโทษตามมาตรา 78 ที่

ต้องถูกจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 

หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขได้ออกประกาศโดยชอบด้วย                                                            

กฎหมายแล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาติ ที่ออกมายอมรับความ

ชอบของประกาศฉบับนี้ โดยท่านระบุว่า 

“หากผู้ ใดละเมิดประกาศนี้ มีโทษปรับ จำา

คุก หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ.2542”

สิ่งที่ต้องทำาความเข้าใจคือ การออก

กฎหมาย ออกประกาศใดมาบังคับใช้กับ

ประชาชน ให้ดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมาย

หรือประกาศนั้นๆ สิ่งสำาคัญที่สุดคือการ

ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อประโยชน์สาธารณะ 

สังคมส่วนรวม

เรื่องกัญชาเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม

เรียนรู้ สนับสนุนให้ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่

การลงโทษ ไล่จับ จนผู้ ใช้ ในทางที่ถูกต้อง

หนีลงใต้ดิน ไม่ใช่ทำาลายภูมิปัญญาทำาลาย

กระบวนการวิจัย พัฒนา ทำาลายโอกาส

เข้าถึงยา ทำาลายโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

แล้วต้องพึ่งพาต่างชาติตลอดไป หลักการ

สำาคัญคือการเรียนรู้และควบคุมการใช้ ใน

ทางที่ผิด นี่คือหลักการและเจตนารมณ์ของ

ประกาศนี้.

รอบ 20 ปี

แต่เราต้องยอมรับว่ามีแนวโน้มว่าโกงจะ

ปราบรัฐธรรมนูญมากกว่า 

ดังน้ันเราต้องสร้างความสุจริต ท้ังหมด

จะเกิดได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนด้วย หาก

ทุกคนมาจากระบบขูดรีด บ้านเมืองเละหมด 

ในหมู่นักการเมืองเองก็มีทั้งคนดีคนร้าย อยู่

ที่ประชาชน อยากให้บ้านเมืองดีก็ต้องเลือก

คนดี ไม่ใช่เลือกคนโกงซื้อเสียง ตนเป็น

ผู้แทนฯ มา 16 สมัย ได้คะแนนเกินร้อย

ละ 90 เมื่อเรามาจากระบบเลือกตั้งที่สุจริต 

ความคิดที่จะหาผลประโยชน์ก็ไม่มี 

“ผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มาจาก

พลเรือน 3 ปี วันที่ผมพ้นตำาแหน่งมีเงินที่

ใช้ไม่หมด 7.5 ล้านบาท ทางปลัดก็นำาเงิน

มาให้บอกว่าเป็นเงินของผม ผมจึงบอกว่า

ผมเป็นผู้แทนฯ มาจากชาวบ้านเขาเลือก

โดยไม่ได้ซื้อเสียง สิ่งที่ตอบแทนได้คือความ

ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้รัฐมนตรี

คนอื่นจะเบิกไปหมด แต่ในส่วนของผมนั้น

ขอคืน เพราะใช้ไปแล้วเหลือเท่านี้ก็ขอคืน 

ทำาให้ยุ่ง เพราะไม่มีระเบียบรองรับเรื่อง

การคืนเงินไว้ ผมจึงแบ่งให้สำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก 

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กองทัพละ 

1.5 ล้านบาท”

นายชวนกล่าวว่า ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นเรื่องที่สำาคัญที่ต้องปฏิบัติในทุกระดับ

ของการทำางาน เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้สามารถ

ปลูกฝังได้ด้วยการให้นักเรียนเชื่อมั่นในสิ่ง

นี้ตั้งแต่ต้น เมื่อเติบโตมามีฐานะตำาแหน่ง 

เวลาจะทำาอะไรผิดจะได้ทบทวน 

“ผมจำาได้สมัยก่อนคนในพรรคผมมี

ผู้ ใหญ่การเมืองจ่ายเช็คมาให้ ผมก็สั่งให้

นำาไปคืน อย่าไปเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือ

เขา ทุกอย่างความดีความชั่วทุกคนรู้ แต่สิ่ง

ที่เป็นอุปสรรคคือการปฏิบัติ ต้องยึดความ

สุจริตเป็นที่ตั้ง เพราะไม่เช่นนั้นหากไม่โดน

กฎหมายก็จะโดนกฎแห่งกรรม”

ประธานรัฐสภายังกล่าวว่า บ้านเมือง

เรามีคนถูกคดีติดคุกมากมาย ไม่เคยมียุค

ไหนที่รัฐมนตรีติดคุกมากมายเท่ากับช่วง 

20 ปีที่ผ่านมาเพราะทุจริต บางคนไม่ได้มี

พื้นฐานทุจริต เป็นหมอแต่ไปออกระเบียบ

กฎหมายเพื่อประโยชน์ของนาย สุดท้ายก็

ติดคุก บางคนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล แต่

ถูกไล่ออกเพราะไปโยกย้ายข้าราชการที่ ไม่

ตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรงใจนักการเมือง 

เอาเด็กนักการเมืองขึ้นมา หลักธรรมาภิบาล

มี 6 ข้อ แต่สังคมเราต้องมีหลักความไม่

เกรงใจด้วย 

“ความสุจริตจะส่งเสริมท่าน แต่การ

ทุจริตจะใหญ่โตอย่างไรสุดท้ายก็ทำาลายท่าน 

เช่นล่าสุดศาลได้ตัดสินให้อดีตนายกฯ ท่าน

หนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วครอบครัวต้องชดใช้

เงินจากการกระทำาที่คนอื่นทำาเอาไว้” นาย

ชวนกล่าว.
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ผมก็คิดวาทําไมไมมีใครทําต้ังนาน ก็อาจเปนดวยสองประเด็น คือหน่ึงเขาไมรูวา

มันมีกระแสคราฟตเบียร มันเปล่ียนแลว ซ่ึงก็สิบกวาปแลว แตอีกอันผมวาอาจเปน

เร� องของ ‘ทุน’ ท่ีมาซ้ือ ท่ีเขาเรียกวาอิทธิพลทางการเมือง 

ารประชุมสภาผูแทนราษฎรเม� อชวงสองสัปดาหที่ผานมา 

ปรากฏวารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดย

พรรคกาวไกล ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา วาระ

แรกขั้นรับหลักการไปแบบพลิกความคาดหมาย คือรางแกไขเพิ่ม

เติม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือที่เรียกกันวา รางกฎหมายสุรา

กาวหนา กับรางแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ที่เรียกวา ราง พ.ร.บ.สมรสเทาเทียม ทั้งที่วิปรัฐบาลและรัฐบาล

สงสัญญาณไมเห็นชอบดวย โดยวิปรัฐบาลขอให ส.ส.พรรครวม

รัฐบาลลงมติไมรับหลักการ แตสุดทายทั้งสองรางก็ผานสภา 

อยางไรก็ตาม พบวาการผานราง พ.ร.บ.สุรากาวหนาเม� อ       

8 มิถุนายน 2565 ที่มีคะแนนเสียงรับหลักการ 178 เสียง ไมเห็น

ดวย 138 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง มีเสียง ส.ส.รัฐบาลไมเขา

รวมประชุมจํานวนไมนอย อีกทั้งก็มี ส.ส.รัฐบาลแหกมติวิปรัฐ

บาลไปลงมติรับหลักการ ซึ่งในทางการเมืองจึงยังไมแน�เสมอไปวา 

สุดทายแลวราง พ.ร.บ.สุรากาวหนาจะผานสภาวาระสาม ที่เปนขั้น

ตอนลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายหรือ

ไม 

เทาพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคกาวไกล 

ผูเสนอรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับ

ที่… พ.ศ. … หรือราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา กลาวถึงกระบวนการ

ขับเคล� อนเพ� อผลักดันรางกฎหมายสุรากาวหนาในชวงกอนหนานี้ 

รวมถึงการลุนใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาผานความเห็นชอบ

จนประกาศใชเปนกฎหมาย โดยเริ่มวา กอนหนานี้เคยเปนผูประสบ

ภัยมากอน เคยถูกดําเนินคดี (ทําคราฟตเบียร) และเรารูสึกวามัน

ไมยุติธรรม และเปนที่เห็นกันวาประชาชนคนทั่วไปไมสามารถทํา

เหลาเบียรได การแกกฎหมายสรรพสามิตจึงน�าจะเปนทางออกได 

พอมีการตั้งพรรคอนาคตใหม ผมก็ถูกชักชวนใหรวมกอตั้งพรรค

และพรรคก็มีนโยบายเร� องนี้ตั้งแตแรก พอเขามาที่พรรคอนาคต

ใหม ผมก็ทํารางแกไขกฎหมายสรรพสามิตรอไวตั้งแตยังไมไดเปน 

ส.ส. ที่ก็ยอมรับวาไมคิดวารางจะผานความเห็นชอบจากสภาวาระ

แรกไปเม� อ 8 มิถุนายน อันนี้ก็ยอมรับตรงๆ  

...กฎหมายที่มีปจจุบัน เปนการบล็อกไมใหเขามาทําเร� อง

นี้ ซึ่งเร� องเหลาเบียรผมคิดวามันเกี่ยวเน� องกับทุกอยาง เปนเร� อง

ที่กระทบกับคนหลายคน ไมวารวยหรือจน อยางเกษตรกรก็อาจ

จะทําสุราพื้นบานได เพราะเขาอาจเคยทําตั้งแตรุนพอรุนแม ผมก็

คิดวาหากเราปลดล็อกตรงนี้ ได มันก็แสดงถึงจุดเปลี่ยนในแงของ

มายาคติของสังคมในเร� องบาปบุญคุณโทษ ความเปนพุทธ คนจน

กับนายทุน รวมถึงรัฐราชการรวมศูนย ที่เจาหนาที่รัฐไมอยากใหมี

การผลิตเยอะเพราะไมอยากตามไปดูควบคุม ทั้งที่ควรเปดโอกาส

ใหรายยอยไดเขาไปทํามากขึ้น

-หากไมแกกฎหมายภาษีสรรพสามิต แกไขแคกฎกระทรวง

ไดหรือไม เพราะภาครัฐ กรมสรรพสามิตก็บอกวาใหแกไขกฎ

กระทรวงก็เพียงพอแลว?

ก็ได แตการแกไขกฎกระทรวงอาจจะไดแคบางสวน คือ

เปดโอกาสใหรายยอยเขามาผลิตได แตสวนหนึ่งที่หากแกไขแค

กฎกระทรวงแลวจะทําไมไดก็คือ การทําเหลาหรือเบียรบริโภคที่

บานเองโดยไมไดมีการขาย ที่เรียกวา Homebrew ซึ่งหากแกไข

แคกฎกระทรวงก็จะไปไมถึงเร� อง Homebrew เพราะ พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิตยังเขียนล็อกไววา หากใครจะทําเหลาเบียรยังไงก็ตอง

ขออนุญาต ไมวาจะทํากินเองหรือขาย ซึ่งหากไมแกไข พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต ในสวนของการทํา Homebrew เพ� อบริโภคเองที่บาน

ก็จะไมได ที่ผมก็ยอมรับวา หากจะใหรายยอยทําก็แคกฎกระทรวง

ก็ได แตที่ผานมาคือเขาไมคิดจะแกไขกฎกระทรวง และเราไมมี

อํานาจที่จะแกไข เพราะเราเปน ส.ส. ไมไดเปนรัฐบาล

เร� องนี้ ไดเคยนําเขาไปหารือพิจารณาในคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูแทนราษฎร กอนหนานี้หลายครั้ง ซึ่ง

ตัวแทนกรมสรรพสามิตมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการหลายรอบ 

เชนบอกวาหากแกไขแลวจะทําใหควบคุมยาก หากปลอยใหราย

ยอย-รายเล็กทํา จะผลิตออกมาไมมีคุณภาพ โดยพยายามยกขอ

กลาวอางเร� องคุณภาพกับปริมาณการผลิต ที่มันไมสัมพันธอะไรกัน

เลยระหวางเหลากับเบียร ตอมาก็มาอางเร� องหากแกไขแลวเกิด

รายยอยขึ้น จะทําใหการสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบที่โรงงานแหลง

ผลิตจะยาก ซึ่งจริงๆ เร� องการตรวจสอบดังกลาวมันเปนเร� องที่

เขาตองไปออกระเบียบมาเพ� อรองรับการทํางาน ไมใชจะทํางาน

แบบเดิมๆ ไมแกไขอะไร จะใชแบบสงคนไปเช็กสตอก ไปดูเขาติด

อากรแสตมปแบบเดิมๆ หรือ ทําไมไมใชวิธีการเชน สแกนผานคิว

อาร โคด แลวใหผูผลิตเหมาจาย วากันไป จะไดไมตองไปนั่งเฝา

โรงเหลาอยางที่ทําตอนนี้ที่ตองสงคนไปเฝาหนาโรงเหลาเบียรเวลา

บรรจุ ติดอากรแสตมป เพราะกลัวโกง ทั้งที่มีวิธีอ� นที่ทําไดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานดวย 

ชวงพิจารณาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู

แทนราษฎร ตัวแทนกรมสรรพสามิตก็บอกแตวากําลังจะแกไข แต

สุดทายก็ไมมีการแกไข เขาพูดไปแบบนั้น คือไมไดทํา มาโกหกวา

กําลังทํา เชนตอนนี้คืบหนาไปแลว 70 เปอรเซ็นต สุดทายซักไปก็

พบวาทําไปไดแค 50 เปอรเซ็นต เราก็เห็นวาเขาไมไดทําจริง

เทาพิภพ-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางแกไข 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต กลาวถึงหลักการสําคัญของรางดังกลาว

วา มีจุดมุงหมายคือเปนการปลดล็อกเร� องใบอนุญาตในการทําขาย 

เชนตองไมมีการกําหนดทุนจดทะเบียนและกําลังการผลิต และการ

อาหารสัตวชั้นดี สวนน้ําที่ออกมาก็ไมใชน้ําเสียที่

มีสารเคมีอะไร สวนหากโรงผลิตมีกําลังการผลิต

เกิน 50 แรงมา ก็ตองไปขออนุญาตกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม คือเราทําธุรกิจเหลาเบียรใหมันเปน

ปกติ หากทําใหญก็ตองไปเขาระบบของโรงงาน ก็ 

ไปขอใบอนุญาต เขาระบบโซนนิงที่จะถูกควบคุม

โดยธรรมชาติอยูแลว 

-ที่คนเปนหวงวา หากกฎหมายนี้ออกมา

จะทําใหคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนเขาถึงและ

ด� มเหลาเบียรกันมากขึ้น?

ก็ไมไดเยอะมากกวาเดิมเทาไหร โดยหาก

คิดแบบนี้ก็ตองไปยกเลิกเจาใหญมากกวา ตองไป

คุมรายใหญ ไมใชมาคุมรายเล็ก การควบคุมโดยมี

ปริมาณเหลาเบียรเพิ่มขึ้น มันไมเกี่ยววาเด็กหรือ

เยาวชนจะกินเยอะขึ้น เพราะมีโรงผลิตที่เล็กลง 

เพราะเบียรหรือเหลาที่ทําจะมีราคาสูงกวาตลาด

อยูแลว ซึ่งเด็กก็มีรายไดนอย แตสุดทายการ

ควบคุมเร� องการขาย การบังคับใชกฎหมายหลาย

อยางมีปญหา ไมใชมาโทษวามีเบียรเยอะขึ้น แต

เปนเร� องของการควบคุม การสอดสองของเจา

หนาที่ ที่อยางตองยอมรับวาในปาในดอยก็มีราน

ขายของชํา ก็ขายใหเด็ก เพราะไกลปนเที่ยง หรือ

อยางรานสะดวกซื้อตางๆ เขาก็ไมไดขายใหเด็ก 

ก็เชนเดียวกับรานทําคราฟตเบียร ก็ไมไดขายให

เด็กเชนกัน ซึ่งเปนเร� องที่เจาหนาที่ตองไปดู 

-คิดวาทําไมที่ผานมาถึงไมมีนักการ

เมืองคิดจะแกไขกฎกระทรวงหรือกฎหมาย

สรรพสามิต แบบที่เราทํา?

นั่นนะสิ ผมก็งง แตวาดวยใจเปนธรรม 

เขาอาจไมรูก็ไดวามันมีเร� องนี้อยู เร� องการตม

เหลาอะไรไมได หรือทําคราฟตเบียรไมได อยาง

ตอนชวงผมโดนจับ ตอนนั้นเปนชวง คสช. ที่

ไมมีนักการเมือง อันนี้ก็ใหเครดิตเต็มที่ ปกปอง

สถาบันตัวเองเลยนะ หรือสุดทายอาจเปน

วา พรรคการเมืองสวนใหญก็รับเงินบริษัทแอลกอฮอล ถาพูดกัน

ตรงๆ มันก็อาจเปนไปไดที่เขาโดยการแลกกับเงินบริจาคหรือโตะ

จีน ก็กลายเปนวาเร� องอะไรที่เราตองไมพูดอะไรบางอยาง มันมี

สองอยางคือ “จายใหพูด” กับ “จายไมใหพูด” มันก็อาจเปนอยาง

นั้นก็ได ผมก็เลยคิดวาทําไมไมมีใครทําตั้งนาน ก็อาจเปนดวยสอง

ประเด็นวา คือหนึ่งเขาไมรูวามันมีกระแสคราฟตเบียร มันเปลี่ยน

แลว ซึ่งมันก็สิบกวาปแลว แตอีกอันผมก็วาอาจเปนเร� องของ ทุน 

ที่มาซื้อ ที่เขาเรียกวาอะไรนะ อิทธิพลทางการเมือง 

-สรุปแลวหากสุดทาย รางกฎหมายสุรากาวหนาผานหมด 

มีการประกาศใชเปนกฎหมาย จะเปนอยางไร?

เราก็จะเห็นวามีเบียร สุรา หลายยี่หอขึ้น แรกๆ มันอาจ

จะบูมแบบกระทอมก็ได ที่บูมขายกันหลังกระบะ มีทุกที่เลย แต

สุดทายก็อาจมีการเจงดวยการแขงขันทางการตลาดไปเองอยูแลว 

คนไทยอาจจะเหอทําอะไรกันสักพักหนึ่ง แตสุดทายคนที่ไมใชตัว

จริง ทําไดไมดี ก็จะเจงไป แลวสุดทายผูบริโภคก็จะไดสินคาที่ดี

ที่สุด ในราคาที่เหมาะสมที่สุด กลไกตลาดจะไดกลับมา จะเรียกได

วาเราจะไดอยูในโลกของทุนนิยมจริงๆ ตอนนี้เราทุนนิยม แตเปน

ทุนผูกขาดนิยม ไมใชตลาดที่เสรี เพราะมันไมมีการแขงขันเลยของ

ตลาด มีแตการบล็อกเต็มไปหมด ผมเช� อและยืนยันตรงนี้วาการทํา

เบียรตองทําเองไดที่บาน เปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล คิดงายๆ วา

หากไมมีใครทํากับขาวเองที่บานได แลวอยูดีๆ จะใหเขาลงทุนไป

เปดรานอาหารตามสั่งหรือ หากเขาไมเคยตมเบียรมากอน แลวอยู

ดีๆ จะมาคิดวาเปดโรงเบียรดีกวา มันเปนไปไมได 

คือทุกอยางมันก็มีดานดีดานเสีย แตหากมาเล็งวาถามีราย

ยอยแลวจะมีเหลาเบียรจากเดิมเยอะขึ้นหรือไม ที่ก็อาจเยอะบาง

แตไมเยอะหรอกครับ เพราะคนก็จะกินไดในปริมาณหนึ่ง แลวเรา

ก็ไมไดไปยัดเยียดใหใครกินเหลา และกฎหมายที่ควบคุมเหลาก็มี

อยูแลว ใหมองวาผลดีของการมีรายยอยกับผลเสียของการมีราย

ยอย ผลดีมันมีเยอะกวากับการที่เราให โอกาสคน ใหมีรายยอยเพิ่ม

ขึ้น ไดกระจายรายไดสูทองถิ่น มีการจางงานเยอะขึ้น ใชผลผลิต

จากการเกษตรในทองถิ่นเยอะขึ้น อาจสรางแหลงทองเที่ยวใหมได 

การทําแบบนี้เปนการปลดล็อกใหคนอีก 80 เปอรเซ็นตของคนใน

วงการไดประโยชน แคเหตุผลในเชิงบวกก็น�าจะลบและหักลางสิ่งที่

จะตามมาไดแลว และกลไกการเยียวยาปญหาก็มีอยูดั้งเดิมอยูแลว 

เชนเร� องเก็บภาษี 

-อุตสาหกรรมเบียรในตางประเทศเปนอยางไร เชนเยอรมนี 

เห็นวาไมจัดเก็บภาษีเบียร?

เยอรมนีเปนประเทศเดียวที่ไมเก็บภาษีเบียร เพราะเขาถือวา

เปนอาหาร ถือวาเปนขนมปงที่เปนขนมปงเหลว โดยตลาดเบียรเขา

มีเจาใหญอยู 3-4 ราย แตสุดทายทุกหมูบานเขามีเบียรของตัวเอง

หมด แลวเจาใหญของเขาก็ไมไดใหญเทาเรา ทั้งที่ระบบเศรษฐกิจ

ของเขาใหญกวาของไทยหลายเทา แตของเราบางรายขายทั่วโลก 

มีโรงงานผลิตอยูอังกฤษ เยอรมัน 

สวนของไทย มูลคาในตลาดเหลาเบียรตอนนี้ก็ประมาณสี่

แสนลานบาท ก็แบงกันอยูสองที่ ไมรวมที่นําเขาจากตางประเทศ 

น�าจะเปนแหลงรายไดจากการเก็บภาษีอันดับ 3-4 ของประเทศ 

รองจากพวกภาษีที่เก็บจากน้ํามัน. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

กําหนดประเภทสุราแบบเฉพาะเจาะจงที่เปนอุปสรรค ทําใหราย

ใหมไมสามารถเขามาในตลาดได แตหากถามวาตอนนี้ตลาดสุรา

เสรีหรือไม-ก็เสรี ใครไปขอทําก็ได แตมันถูกผูกขาดโดยกลไกตรง

นี้ จากกฎกระทรวงเชนการขออนุญาตทําเบียร ผูขอตองผลิตเบียร 

10 ลานลิตรตอปเพ� อบรรจุขวดขาย ซึ่งขอกําหนดดังกลาวจะมีคน

ทําไดสักกี่คนในประเทศนี้ แลวยิ่งเหลาขาว เหลาสีในประเทศไทย

ยิ่งหนักกวาเหลาเบียร เพราะกําหนดปริมาณการผลิตไวเยอะกวา

อีก มันเลยแทบจะเปนไปไมไดเลยสําหรับคนธรรมดา

 จึงควรตองเปลี่ยน ซึ่งทําไดงายๆ คือ การเปดทาง เหมือน

กับการวิ่งแขง ก็มีอยูแค 2-3 รายที่เปนเจาใหญวิ่งกันอยูในลู โดย

ไมเปดใหคนอ� นมาแขงไดเลย เพราะมีการกําหนดคาลงสมัครแขง

ไวที่ 10 ลาน (ลิตร) แตการแกไขนี้ก็จะทําใหไมตองเสียคาสมัคร

แพงขนาดนั้นแลว ขอแคผานเร� องการผลิตที่มีคุณภาพ แลวก็ไป

ขอเพ� อจะไดลงมาวิ่งแขงได โดยเจาใหญจะวิ่งนําไปกอนแลวกี่

รอบไมใชเร� องสําคัญ แตสิ่งสําคัญคือเปดโอกาสใหผูคนไดลงมา

แขงขันกันได เพ� อทําใหเกิดความเทาเทียมกันทางกฎหมายและ

ทางเศรษฐกิจ โดยไมวาคุณจะรวยหรือจะจนก็มีโอกาสมาทําธุรกิจ

เดียวกันได

...เนื้อหาที่จะขอแกไขก็คือ จะแกไขวาในกฎกระทรวงหาม

เอาขอความเกี่ยวกับเร� องทุนจดทะเบียน กําลังการผลิต แรงมา 

แรงคน เขาไปใสกําหนดไวเพราะเปนการทําใหเกิดการผูกขาด 

สวนหลังจากนี้ (หากรางแกไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับดังกลาว

ประกาศใช) เขาจะไปแกไขกฎกระทรวงตอไปอยางไรก็เปนเร� อง

ของเขา (กรมสรรพสามิต) แตตองหามไปเขียนทับกับเนื้อหาที่มีการ

แกไขไวในราง พ.ร.บ. 

โอกาสราง กม.สุรากาวหนา

เสี่ยงสภาพลิกมติคว่ํา-วุฒิสภาตาน?

เม� อถามถึงวา แมจะผานสภาวาระแรกขั้นรับหลักการมาแลว 

แตมั่นใจหรือไมวาจะผานไดในวาระสาม เพราะตอนโหวตวาระ

แรก ส.ส.รัฐบาลก็ไมอยูในหองประชุมหลายคน และก็มี ส.ส.พรรค

รวมรัฐบาลโหวตให เทาพิภพ พูดถึงประเด็นนี้วา ผมตั้งใจทําให

ดีที่สุด แตเม� อสภามีมติรับหลักการวาระแรกและมีการตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สรรพสามิต 

ก็ทําใหการคุยกันในสภางายขึ้นเพราะผานวาระแรกมาแลว และ

มี ส.ส.จากหลายพรรคมารวมเปนกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ดวย

เพ� อยกรางดังกลาว ดังนั้นหากจะมาคว่ํากันในวาระสาม ผมวามันก็

แปลกๆ เพราะในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ใครเห็นดวยหรือ

ไมเห็นดวยกับรางดังกลาวอยางไรก็มาวากัน แมรัฐบาลเขาจะมีธง

มากอนแลว 

...คุณวีระกร คําประกอบ ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชา

รัฐ เขาก็บอกกับผมวาเขาอยูในการเมืองมา 38 ป เทาที่เขาจําได 

เขาบอกวายังไมเคยเห็นรางกฎหมายที่เสนอโดยฝายคานแลวผาน

ความเห็นชอบจากสภา รางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต

เปนครั้งแรก ซึ่งหากหลักการที่เสนอไวในรางของคณะกรรมาธิการ

ผานความเห็นชอบจากเสียงสวนใหญของสภาวาระสอง ผมวาก็น�า

จะผานวาระสามได เพราะการโหวตพอโหวตวาระสองเสร็จวันนั้น 

ก็โหวตวาระสามตอกันไปเลยในวันเดียวกัน

-แลวดานสําคัญอยางวุฒิสภา คิดวาจะผานหรือไม เพราะ

มองกันวา ส.ว.ไมคอยชอบพรรคกาวไกลตั้งแตยุคอนาคตใหม?

ก็ใช อยางผมเองก็เคยอัด ส.ว.ไปหลายทีเหมือนกันตอน

อภิปราย ก็ไมรูวาบางคนอาจผูกใจเจ็บ แตบางคนเขาอาจไมได

สนใจแลว แตผมคิดวาสมาชิกวุฒิสภาหลายคนเขาก็น�าจะเขาใจ 

เพราะสมาชิกวุฒิสภาก็มีเหตุผลหลายทาน อยางตอนประชุมรวม

รัฐสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ก็มี ส.ว.หลายคนมาคุย

กับผม เขาบอกวา “สุดยอดมากนอง เห็นดวยจริงๆ” แต ส.ว.เขา

ไมสามารถคว่ํารางไดอยูแลว เพราะสภาก็มีมติยืนยันอีกครั้งได

-กอนจะโหวตวาระแรก วันที่ 8 มิ.ย.ที่ผานมาไดมีการเดิน

สายพูดคุยกอนลงมติหรือไม?

ก็คุยในสภาตลอดเพราะทุกคนรูวาผมทําเร� องน้ี เขาเห็นความ

ต้ังใจผม ซ่ึงเร� องน้ีเขาไปคุยในสภาหลายรอบ เชนเปนรายงานหรือ

เปนกระทู ก็ทําใหคนในสภาไดยินเร� องน้ีบอยๆ เขาก็โอเค ตรงน้ีมัน

ก็เปนเทคนิค คือจะผลักดันเร� องอะไรก็ดันผานการต้ังกระทูในสภา

กอน ใหคนไดยินวาเร� องน้ีคืออะไร ประมาณไหน แลวก็ไปย� นญัตติ

ขอใหสภาต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร� องสุรา แลวก็ผลัก

ดันใหมีการต้ังคณะอนุกรรมาธิการข้ึนมาในคณะกรรมาธิการพัฒนา

เศรษฐกิจของสภา แลวอนุกรรมาธิการก็ทํารายงานเสนอตอสภาผู

แทนราษฎร จะไดใหสภาไดพูดๆ กัน ก็มีหลายเทคนิคใหคนไดพูด ได

มัดตัวเองไปเร� อยๆ ไดดูวาเขาคิดอะไร เขาติดอะไร

เร� องนี้ที่ทํา ผมไมไดฟลุก ผมทําตั้งแตเริ่มดวยการหารือ

ในที่ประชุมสภา มีการตั้งกระทู ย� นญัตติ ทํารายงาน ทุกอยางก็

เปนไปตามสเตปที่เราวางไว ก็ทําเต็มที่แลวก็เคล� อนนอกสภาดวย 

เพราะหากจะเอาใหผานจริงๆ มันก็ตองทํางานหนัก เพราะมัน

เปนเร� องยากอยูแลว เพราะเราทําในเร� องที่มัน impossible มันก็

ตองจัดเต็มเปนเร� องธรรมดา แลวก็ตองมีวาทศิลปออน โนมนาว 

อยางตอนโหวตวันที่ 8 มิถุนายน สภาเพิ่งผานวาระแรกเร� องราง 

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ตอมาก็พิจารณาเร� องรางแกไข พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต ผมไปคุยกับ ส.ส.บางคนที่เปนฝายรัฐบาล ผมก็บอก

เขาวา “พี่เห็นดวยกับผม แตไมอยากโหวตตามมติพรรค (ให โหวต

ไมรับหลักการ) พี่ก็กลับบาน พี่ ไปเขาหองน้ํา เออก็จบ จะไดเสียง

นอยลง มันก็เกี่ยว”

-หากมีการแกไขกฎหมายสรรพสามิตสําเร็จ กรมสรรพ

สามิตจะไดรับผลกระทบเร� องการจัดเก็บรายไดยังไง?

ก็อาจจะกระทบตรงที่วาเขาก็ตองขยันขึ้น งานเยอะขึ้น ตอง

ไปดูหลายแหง แตหากจะใชวิธีการแบบเดิม ตองสงคนไปนั่งเฝาที่

โรงเหลาไปดูการบรรจุขวด มันไมคุม ตองเปลี่ยนวิธีใหม ตองเช� อ

ใจประชาชนมากกวานี้ เชนเหมาถังไปเลยแลวคิดภาษี ตองเปลี่ยน

ระเบียบการจัดเก็บภาษีใหม แตหากรางแกไขกฎหมายประกาศใช

ออกมา กรมสรรพสามิตจะจัดเก็บภาษีไดเยอะขึ้น เพราะของเยอะ

ขึ้น 

สวนเหตุผลที่หน�วยงานรัฐอ� นๆ คัดคานการแกไขกฎหมาย

ครั้งนี้ เชนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่เปนหวงเร� องผลกระทบสิ่ง

แวดลอม หากมีการผลิตเหลาเบียรกันมากขึ้น เทาพิภพ บอกวา 

การทําเหลาทําเบียรมันก็มีแคสาเหลา ที่มีแคธัญพืช หมักเสร็จก็เอา

ไปใหวัวใหควายกิน เอาไปเลี้ยงปลา ก็เหมือนกับขยะเปยกทั่วไปที่

ไมไดมีเยอะ สามารถจัดการไดอยูแลว อยางสมัยกอนตอนผมเคย

ตมเบียร มีคนมารอเอาเลย เอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงปลา เพราะเปน

ยังเสี่ยงโดนสกัด ราง กม.สุรากาวหนา

ธุรกิจเม็ดเงิน 4 แสนลานบาทธุรกิจเม็ดเงิน 4 แสนลานบาท

ก



ให้ไปชมอีกด้วย

ผู้อำ�นวยก�ร ททท.สำ�นักง�น

ลำ�ป�งยังบอกด้วยว่� พื้นที่จังหวัดลำ�ป�ง

และจังหวัดลำ�พูนให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง    

ก�รท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ใส่ใจก�รปฏิบัติตัว

เพื่อคว�มปลอดภัยต่อสุขภ�พ โดยเน้น

ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้�ก�กอน�มัย                                       

หมั่นล้�งมือ และรักษ�ระยะห่�ง รวมทั้ง                 

ยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินท�ง                                     

ท่องเที่ยวอย่�งรับผิดชอบ ด้วยก�รลด

และไม่สร้�งขยะ ใช้ถุงผ้�แทนถุงพล�สติก 

สนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร 

ใช้ใบตองเป็นภ�ชนะแทนโฟม รวมทั้ง

รณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษ�แหล่งท่องเท่ียว 

ไม่ทำ�กิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย 

เพื่อคว�มยั่งยืนท�งก�รท่องเที่ยวต่อไป

ท้ังน้ี เพื่อสนับสนุนให้นักท่องเท่ียว

รู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมกับก�รท่องเที่ยว                              

ในเส้นท�งลำ�ป�ง-ลำ�พูนม�กยิ่งขึ้น 

สำ�นักง�น ททท.ลำ�ป�ง จึงจัดกิจกรรม  

ขอเชิญชวนเช็กอิน 10 จุดท่องเที่ยว                             

กรีนซีซั่นลำ�ป�ง-ลำ�พูน “เช็กอิน แชะ 

แชร์ รีวิว” เพื่อขอรับของที่ระลึกกันฝน

จ�ก ททท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง 

ผู้สนใจข้อมูลก�รเดินท�งและ

กิจกรรมท�งก�รท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด

ลำ�ป�งและจังหวัดลำ�พูน สอบถ�ม     

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำ�นักง�น

ลำ�ป�ง โทร. 0-5422-2214 หรือติดต�ม

ผ่�น Facebook : ททท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง.

ฝนนี้ชวนกันไป วิ่งได้ ...เที่ยวด้วย 

Lampang Half Marathon

ทท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง เชิญชวน

คนรักสุขภ�พร่วมกิจกรรม 

Lampang Half Marathon จ�กน้ัน 

เดินท�งท่องเที่ยวต่อ สัมผัสบรรย�ก�ศ

เขียวขจี ดีต่อก�ยและใจ ในแหล่งท่องเท่ียว

ท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรม ลำ�ป�ง-

ลำ�พูน  ช่วงกรีนซีซั่นนี้ พร้อมชวน     

ร่วมกิจกรรม “เช็กอิน แชะ แชร์ รีวิว” 

ชวนเที่ยว 1 ใน 10 จุดท่องเที่ยว รับของ

ที่ระลึก

น�งส�วยุรีพรรณ แสนใจย�                                              

ผู้อำ�นวยก�รก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.)  สำ�นักง�นลำ�ป�ง ดูแลพื้นที่

จังหวัดลำ�ป�งและลำ�พูน เปิดเผยว่� 

จังหวัดลำ�ป�ง โดยส�ยก�รบินบ�งกอก

แอร์เวยส์ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของเครือข่�ย

พันธมิตรในพื้นที่ และ ททท.สำ�นักง�น

ลำ�ป�ง จะจัดกิจกรรมก�รวิ่ง ภ�ยใต้ชื่อ 

Lampang Half Marathon ในวันที่ 10 

กรกฎ�คม 2565 ท่ีสวนส�ธ�รณะเขล�งค์นคร  

และมีก�รมอบของสมน�คุณพิเศษให้     

ผู้ โดยส�รที่สำ�รองที่นั่งส�ยก�รบินบ�งกอก

แอร์เวยส์ โดยต้องมีกำ�หนดเดินท�งภ�ยใน

ระยะเวล�ไม่เกิน 5 วันก่อนและหลัง    

ก�รแข่งขัน และห�กผู้โดยส�รสนใจเข้�

ร่วมกิจกรรมก�รวิ่ง ส�ม�รถม�แลกเป็น                 

บัตรวิ่งฟรี จำ�นวน 1 ใบ/ท่�น 

ทั้งนี้ ในแต่ละสน�มจะแบ่ง      

ก�รแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   

ฮ�ล์ฟม�ร�ธอน ระยะท�ง 21 กิโลเมตร, 

มินิม�ร�ธอน ระยะท�ง 10 กิโลเมตร 

และฟันรัน ระยะท�ง 5 กิโลเมตร      

เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 30 มิถุน�ยน 

2565  ท�ง www.bangkokairway.run 

ผู้อำ�นวยก�ร ททท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง

กล่�วต่อว่� ในส่วนของ ททท. สนับสนุน

ก�รจัดง�นนี้ด้วยก�รจัดทำ� Boxset       

ชูอ�ห�รที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็น

เมนูไข่น้ำ�แร่แจ้ซ้อน จำ�นวน 200 ชุด 

ให้กับนักวิ่ง บรรจุในภ�ชนะที่ผลิตจ�ก

ธรรมช�ติ ไม่ใช้กล่องโฟม เพื่อให้เกิดก�ร

ตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

มีก�รจัดโปรโมช่ันพิเศษให้ผู้โดยส�รนำ�บัตร                   

โดยส�รส�ยก�รบินบ�งกอกแอร์เวยส์   

ในช่วงเวล�ที่กำ�หนดไว้ ม�ใช้เป็นส่วนลด

ที่พัก โรงแรมที่ได้รับเครื่องหม�ยรับรอง

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�นสุขอน�มัย 

หรือ Shaplus+ ซึ่งมีอยู่ 10 แห่งในจังหวัด

ลำ�ป�ง  

สำ�หรับพื้นที่จังหวัดลำ�ป�งและ

ลำ�พูนในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน หรือ Green 

Season บรรย�ก�ศโดยรวมมีคว�มชุ่มฉ่ำ�  

สดชื่น เพร�ะมีฝนบ�งๆ ไม่หนัก ทำ�ให้

อ�ก�ศเย็นสบ�ย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

กับคว�มเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้�รอบตัว                

มีทะเลหมอกสวยง�ม ประกอบกับค่�ที่พัก                       

ค่�อ�ห�ร และค่�เดินท�ง ร�ค�ไม่แพง 

ไม่แออัด ก�รเลือกเดินท�งม�ท่องเที่ยว

ในพื้นที่จังหวัดลำ�ป�งและต่อเนื่องไปยัง

จังหวัดลำ�พูน จึงเป็นช่วงเวล�ที่ทำ�ให้

นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบก�รณ์ใหม่ๆ     

ที่น่�ประทับใจกลับไป

ททท.สำ�นักง�นลำ�ป�ง ได้แนะนำ� 

10 สถ�นท่ีน่�สนใจในจังหวัดลำ�ป�ง 10 แห่ง

เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวม�สัมผัส ดังนี้ 

1.วัดพระธ�ตุดอยพระฌ�น 

อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 2.ศูนย์อนุรักษ์ช้�งไทย 

อ.ห้�งฉัตร จ.ลำ�ป�ง 3.ผ�หอบ อ.แม่เม�ะ 

จ.ลำ�ป�ง 4.เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 

5.PEG Farm Thailand อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 

6.แพวังเฮือ Lake Hill อ.เมือง 

จ.ลำ�ป�ง 7.กฟผ.แม่เม�ะ อ.แม่เม�ะ 

จ.ลำ�ป�ง 8.Ann’s Farm Lampang 

Thailand อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง 

9.วัดพุทธบ�ทสุทธ�ว�ส อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ป�ง 

10.วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง อ.เก�ะค� 

จ.ลำ�ป�ง

สำ�หรับผู้ท่ีม�เยือนจังหวัดลำ�ป�งแล้ว 

ส�ม�รถเดินท�งต่อไปยังจังหวัดลำ�พูน   
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มองเมืองมองเมือง

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมช่วง Green Season

เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง ศูนย์อนุรักษ์ช้�งไทย อ.ห้�งฉัตร จ.ลำ�ป�ง

วัดพระธ�ตุดอยพระฌ�น อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง

วัดพุทธบ�ทสุทธ�ว�ส อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ป�ง

PEG Farm Thailand อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 

แหล่งท่องเที่ยวสำ�หรับส�ยผจญภัย

ท

สรณะ รายงาน

ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง และมีคว�มน่�สนใจ 

เนื่องจ�กเป็นเมืองที่มีอ�ยุย�วน�นที่สุด

ในภ�คเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่� 1,300 ปี     

ที่ผ่�นม� มีคว�มสำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ 

ขึ้นชื่อในเรื่องของลำ�ไย และผ้�ไหมยกดอก 

รวมถึงผ้�ฝ้�ยอีกด้วย 

ในช่วงฤดูฝน หรือ Green Season 

นั้น จังหวัดลำ�พูนก็มีสถ�นที่ท่องเที่ยว    

ท่ีโดดเด่นไม่แพ้ท่ีใดอีกด้วย โดยมี 10 สถ�นท่ี

ท่องเที่ยวที่ขอแนะนำ�ให้แวะไปชม ดังนี้คือ  

1.สะพ�นข�วท�ชมภู อ.แม่ท� 

จ.ลำ�พูน 2.บ้�นท�ปันรักษ์ อ.แม่ท� จ.ลำ�พูน 

3.อุโมงค์ขุนต�น อ.แม่ท� จ.ลำ�พูน 

4.กัซซัน ขุนต�น กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 

อ.แม่ท� จ.ลำ�พูน 5.ชุมชนบ้�นดอนหลวง 

อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน

6.วัดพระพุทธบ�ทต�กผ้� อ.ป่�ซ�ง                                                  

จ.ลำ�พูน 7.วัดพระพุทธบ�ทผ�หน�ม อ.ล้ี               

จ.ลำ�พูน 8.ชุมชนพระบ�ทห้วยต้ม อ.ลี้              

จ.ลำ�พูน 9.วัดพระธ�ตุหริภุญชัยวรมห�วิห�ร 

อ.เมือง จ.ลำ�พูน 10.กู่ช้�ง-กู่ม้� อ.เมือง 

จ.ลำ�พูน

รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว      

ท�งธรรมช�ติอีกหล�ยแห่ง เช่น อุทย�น

แห่งช�ติแม่ปิง มีน้ำ�ตกก้อหลวง แก่งก้อ 

(โรงเรียนกล�งน้ำ�) จุดชมวิวผ�แดงหลวง 

ทุ่งกิ๊ก ซึ่งสวยง�มไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย
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