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อิสรภาพแหงความคิด

ศ.ดร.นฤมล-แกนนําพรรค พปชร. 

สมรภูมิรบการเมือง ไมเหมือนเดิม 

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9356 วันอาทิตยที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2565  แรม 12 ค่ํา เดือน 7 ปขาล
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สธ.วอนอยาวิตก

โอมิครอนตัวใหม

ไรหลักฐานวาดุ

นายจตุพร พรหมพันธุ แกนนํากลุมประชาชนคนไทย รวมเสวนา “ถอดรหัสผูวาฯ กทม. สูการเลือกตั้งผูวาฯ ทั่วประเทศ” ที่หอง

ประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา อนุสรณสถาน 14 ตุลา โดยเสนอใหมีการปฏิวัติทั้งระบบ

ปรากฏการณ‘โซนนิ่ง’จัดระเบียบความขัดแยง

‘จตุพร’ปลุกปฏิวัติ

เปล่ียนท้ังระบบ!

พท.รับ‘ซักฟอก’เพ� อหาเสียง

รัฐบาลยืนยันหวยดิจิทัลไมริบโควตา-ตัดอาชีพ

ขันติธรรมกับความสงบ

สะอาด-สวาง

2หนา...

‘นุงซิ่นกินทุเรียน’

แพร-อุตรดิตถ 

Amazing ยิ่งกวาเดิม

“พันธมิตรที่เรียกตัวเอง

ในฝายประชาธิปไตย 

ตางเปดวิวาทะในระดับ

แกนนํา เลยลงมาถึง

สมาชิก แฟนคลับ ติ่ง

สม-แดงมากขึ้น ทําให

แนวรวมทั้งใน-นอกสภา

ของม็อบปฏิรูปสถาบัน 

ที่ออกมาเคล� อนไหวบน

ทองถนนเกิดอาการแผว

ตามไปดวย”

ม็อบทะลุขาลง!
ปรากฏการณ‘โซนนิ่ง’จัดระเบียบความขัดแยง

ทําเนียบรัฐบาล • โฆษกรัฐบาลช้ี “ผูวาฯ 

กทม.” ออกประกาศตอยอด พ.ร.บ.การชุมนุมฯ 

ปี 58 เป็นเร่ืองดี แนะบูรณาการ สตช. 

ดําเนินการเพ� อความสงบเรียบรอย วอนผู

ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมละเมิดสิทธิผู

อ� น “จตุพร” ปลุกตองสังคายนาปฏิรูปหรือ

ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งระบบ เพราะ

รัฐธรรมนูญที่มาจากปลายกระบอกปนไม

เอื้อตอการจะเปลี่ยนแปลงนี้ 

เม� อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงกรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ

เร� องจัดใหมีสถานที่เพ� อใชสําหรับการชุมนุม

สาธารณะวา ถือเปนเร� องดีที่ กทม.ออกกฎ

กติกาเพ� อดูแลการชุมนุมใหเปนไปดวยความ

สงบเรียบรอย

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานไทย

พบผูติดเชื้อโควิดใหม 2.2 พันราย 

เสียชีวิต 16 ราย สธ.แจงโอมิครอน 

BA.4-BA.5 ยังไมมีขอมูลความรุนแรง 

ย้ําวัคซีนเข็มกระตุนชวยเพิ่มภูมิคุมกัน 

นายกฯ ช� นชมคนไทยสวนใหญยังให

ความสําคัญและเห็นประโยชนการ

สวมหนากากผา หนากากอนามัยดวย

ความสมัครใจ 

เม� อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 2,236 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 2,235 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,235 ราย 

กรุงเทพฯ • รัฐบาลแจงสลากดิจิทัลไมริบ

โควตา-ตัดอาชีพผูคารายยอย เพ่ิมจํานวน

แบบคอยเปนคอยไป เผยนายกฯ กําชับดูแล

ทั้ง 2 ระบบใหสมดุลอยางเปนธรรม เตือน

หามขายตอ หวั่นผูซื้อถูกหลอกสูญเงินฟรี-

ชวดรางวัล

เม� อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 น.ส.ทิพา

นัน ศิริชนะ ประจําสํานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการแกไข

ปญหาผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการเสนอ

ขาย หรือขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคา

ที่เกินกวาที่กําหนดในสลากกินแบงรัฐบาล 

กลาววา ในชวงสัปดาหที่ผานมา ไดมีการ

ประชุมทั้งคณะกรรมการแกไขปญหาสลากเกิน

ราคาและคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล

ไทยโพสต • เพ� อไทยประกาศวางตัว 15 

ขุนพล “ชลน�าน-สุทิน” นําทีม แตอภิปราย

นายกฯ กับอีก 5 รัฐมนตรีเทานั้น เผยซักฟอก

รัฐบาลหวังโกยคะแนนเลือกต้ังคร้ังตอไป 

“เรืองไกร” กัดไมปลอย ยังยืนยันญัตติเถ� อน 

ประธานญาติวีรชนฯ แนะ “บิ๊กปอม” เลิก

สงช� อ “บิ๊กตู” เปนแคนดิเดตนายกฯ เพ� อสง

สัญญาณเลิกค้ําจุน “ระบอบประยุทธ” 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย (พท.) ใหสัมภาษณ

กรณีญัตติอภิปรายไมไววางใจของฝายคาน 

ที่ย� นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทน

ราษฎรถูกตองหรือไมนั้นวา ถูกตอง เพราะ

ญัตตินี้มีฉบับเดียวไมไดมีสองฉบับ และที่

สําคัญคือนายชวนไดบรรจุญัตตินี้เปนวาระ

เรงดวนแลว เหลือเพียงแคจะนัดประชุมวิป 

3 ฝายวาจะอภิปรายวันใดเทานั้น อยางไร

ก็ตาม ขอยืนยันวาเปนญัตติที่ถูกตอง ซึ่งพรรค

รวมฝายคานไดลงช� อครบทุกพรรคเพ� อยืนยัน

ความถูกตองของญัตติหมดแลว เซ็นช� อไปอีก

ครั้งแลว โดยไมมีใครเห็นแยงกับญัตติที่ย� น

ไป ฉะนั้นไมตองสงสัย ญัตตินี้ถูกตองแน�นอน 

เม� อถามวา กังวลหรือไมหากหลัง

จากน้ีจะมีคนไปย่ืนร้องคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) ใหตรวจสอบวาญัตติที่ย� นชอบตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 151 นายประเสริฐกลาว

วา ไมมีความกังวล เพราะเร� องน้ีไมควรไป

ย� น ป.ป.ช. มันเปนเร� องของแคสภา เปน

เร� องที่ประธานสภาฯ ตองวินิจฉัย และเปน

เร� องที่ตองอยูที่สภา 

เม� อถามถึงการเตรียมความพรอมใน

การอภิปราย พรรค พท.เตรียมขุนพลไวกี่คน

2หนา...

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ชัชชาติ สิทธิพันธุ
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2 ในประเทศ

4

(1)

วามป่วยไข้ ...ดูจะมีส่วนช่วยให้ อารมณ์ ประ 

เภท อยากด่า หรือ อยากแง็บ-อยากงับ ผู้

อื่น ค่อนข้างจะหายเกลี้ยง แบบแทบไม่เหลือ

ติดปลายนวมเอาไว้เลย แม้ว่า ความรู้สึก แบบเปรี้ยว

มือ-เปรี้ยวไม้ จะยังคงหลงเหลืออยู่มั่ง หรือยังคงก่อให้

เกิดอาการ วิบๆ ไหวๆ วูบๆ วาบๆ ในแต่ละช่วง แต่ละ

ระยะ...

(2)

แต่ครั้นพอได้เกิดฉุกคิดขึ้นมาว่า...ไม่ว่าประเภท

เปรี้ยวๆ หรือหวานๆ เพียงใดก็ตาม สุดท้ายแล้ว...มีแต่

ต้องหายโหง ตายห่า ต้องเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่ง                                                               

ทึง ไปตามกำาหนดการ หรือก่อน หรือหลังกำาหนดการ

ก็แล้วแต่ การคิดจะไปออกแรงฮึด ออกเรี่ยว ออกแรง 

ในการด่า การงับ การแง็บใครต่อใคร หรือไม่ว่าฝ่าย

ใด ประเภทใด เสื้อสีอะไรต่อมิอะไรก็ตามที มันออกจะ

เป็นเรื่องที่เสียเวล่ำา-เวลา เสียแรงอก แรงฮึดโดยใช่เหตุ 

สู้หันมาหาทางลด-ละ-เลิก ความรู้สึก หรือ ปฏิกิริยา 

ต่อบรรดาความเปรี้ยว ความหวาน อันเนื่องมาจาก

กระบวนการ ปรุงแต่ง ภายใต้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้ง 6 

ภายในตัวตนของตัวเอง กลับพอได้ช่วยให้เกิดความรู้สึก

อันเป็นที่พึงปรารถนาสำาหรับความป่วย-ความไข้ นั่นคือ...

ความสงบ หรือกระทั่งความสะอาด สว่าง ขึ้นมาได้มั่งไม่

ว่ามากหรือน้อยก็ตามที...

(3)

อันนี้นี่เอง...ที่มันอาจกลายเป็นอุปสรรค ชะงักงัน 

ต่อการต้องทำาหน้าที่ขีดๆ-เขียนๆ การแสดงความคิด-

ความเห็นในเรื่องการบ้าน-การเมือง ในแต่ละวัน แต่ละ

สัปดาห์ ที่เคยประพฤติ-ปฏิบัติมาเป็นปีๆ หรือเกือบ 40-

50 ปีมาโดยตลอด หรือทำาให้สิ่งที่เคยเป็นเสมือน แรง

กระตุ้น หรือ แรงบันดาลใจ ในการ ออกอาวุธ ในแต่ละ

ชนิด แต่ละดอก มันอาจลดหายคลายจางลงไปไม่มากก็

น้อยอย่างมิอาจปฏิเสธ แต่ครั้นเมื่อคิดถึงการที่เคยต้อง

ทำาสิ่งเหล่านี้มาตลอดเกือบ 4-5 ทศวรรษเข้าไปแล้ว การ

ได้มีโอกาสลด-ละ-เลิก หรือพักๆ การทำา หน้าที ่เหล่านี้

ลงไปบ้าง ก็ดูจะเหมาะสม สอดคล้อง กับ วัยและสังขาร 

ตลอดไปจนถึง วุฒิภาวะ ของตัวเอง ที่ต้องหมุนเวียน 

เปลี่ยนแปลง ต้องก่อเกิด เจริญเติบโต หรือ พัฒนา ไป

ตามสภาพ...

(4)

อีกอย่างก็คือ... ความสงบ ที่อาจเป็นตัวช่วยดล

บันดาลให้เกิด ความสะอาด หรือ ความสว่าง ตามมา

อีกด้วยก็ได้ อันเนื่องมาจาก ปฏิกิริยา จากกระบวนการ 

ปรุงแต่ง ภายในประสาททั้ง 5 ทั้ง 6 ไม่ว่าหู-ตา-จมูก-

ลิ้น-กาย-ใจ มันไม่ถึงกับส่งผลให้เกิดความเปรี้ยว-ความ

หวานขึ้นมามากมายซักเท่าไหร่ คืออะไรก็ตาม...ที่ก่อให้

เกิดความรู้สึกอันไม่เป็นไปตามที่ อัตตา หรือ ตัวตนของ

ตน ปรารถนาและต้องการ หรือไม่เป็นไปตาม โลกธรรม 

ที่ตัวเองพึงประสงค์ มันเลยชักกลายสภาพไปเป็นความ

รู้สึกประเภท มันเป็นเช่นนั้นเอง-มันเป็นพรรค์นั้นแหละ 

อะไรทำานองนั้น หรือกลายเป็น ความสงบ ไปจนได้!!!

(5)

และด้วย ความสงบ ในลักษณะที่ว่านี่เอง...มัน

เลยทำาให้ความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวไม้ หรือ เปรี้ยวตีน ลด

ลงไปได้เยอะแยะ เกิดความรู้สึกเข้าอก-เข้าใจ หรือ เข้า

ถึง ขึ้นมาแทนที่ เกิดความ อดทน-อดกลั้น ต่อสิ่งที่

ผิดแผก แตกต่าง หรือสิ่งที่ผิดไปจากความปรารถนา-

ความต้องการของ ตัวกูเอง หรือเผลอๆ...อาจกลายไป

เป็นความเป็นห่วง-เป็นใย ความเมตตาสงสารขึ้นมา

เอาเลยก็ไม่แน่ อันเป็นความรู้สึกที่ทำาให้ตัวเองค่อนข้าง 

สะอาด ยิ่งไปกว่าเดิม จนความสะอาดดังกล่าวอาจนำา

มาซึ่ง ความสว่าง ที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิด ความเข้าถึง-

เข้าใจ ต่อสิ่งอื่นๆ ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง ไปกว่าการ งับกัน

ไป-แง็บกันมา ในแต่ละวัน แต่ละนาที แต่ละช่วง แต่ละ

ระยะ อันเป็น กระแสความรู้สึก ที่ออกจะหนักหน่วง

และรุนแรงเอามากๆ ไม่ว่าใน โลกแห่งความเป็นจริง 

หรือ โลกเสมือนจริง ในตราบเท่าทุกวันนี้...

(6)

มิน่า!!!...ที่องค์พระ-องคเจ้า อย่าง สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ปัจจุบัน ท่านถึงได้

ทรงย้ำานัก-ย้ำาหนาต่อความสำาคัญแห่งความ อดทน-อด

กลั้น หรือสิ่งที่เรียกว่า ขันติธรรม เอาไว้ครั้งแล้ว-ครั้ง

เล่า ชนิดถือเป็น พื้นฐาน ของ ธรรมะ แทบทุกชนิด

เอาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงระยะปัจจุบันหรือช่วง

ระยะที่ความก้าวหน้า-ก้าวไกลทาง เทคโนโลยี มันได้

ทำาให้ การเปลี่ยนผ่าน จากช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งๆ 

เป็นอะไรที่น่าเกลียด น่ากลัว หรือน่าระมัดระวังมิใช่

น้อย ด้วยเหตุนี้...แม้ว่า ความป่วยไข้ อาจทำาให้ต้องขอ

อนุญาตลด-ละ-เลิก สิ่งที่เคยเขียนๆ แบบวันต่อวันลง

ไปมั่ง แต่ก็ได้แต่หวังไว้ว่า ด้วยความเข้าอก-เข้าใจ หรือ

ความพยายาม เข้าถึง ต่อสิ่งที่ผิดแผก แตกต่าง ไป

จาก โลกธรรม ที่ตัวเองปรารถนาและต้องการ อาจพอ

ช่วยให้การ ทำาหน้าที ่ในระยะต่อไป เกิดความครบถ้วน 

สมบูรณ์ กว่าเท่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าอาจต้องตายโหง 

ตายห่า ลงไปในช่วงไหนต่อช่วงไหนก็เถอะ!!!...

ขันติธรรมกับ

ความสงบ-สะอาด-สว่าง

ค

ายหลัง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา 

นคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง จัด

ให้มีสถานที่เพื่อใช้สำาหรับการชุมนุมสาธารณะ 7 

แห่ง ได้แก ่ลานคนเมือง เขตพระนคร ศูนย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ที่สาธารณะใต้สะพาน

รัชวิภา (ใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต 36) เขตจตุจักร ลานจอดรถหน้า

สำานักงานเขตพระโขนง เขตพระโขนง ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

72 พรรษา เขตมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ สวน

มณฑลภิรมย์ เขตตลิ่งชัน

โดยผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อสำานักงานเขต

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อที่สำานักงานเขตพื้นที่จะได้แจ้งให้

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะทราบ และมีเวลาเตรียมการ

เพื่ออำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้กับผู้

เข้าร่วมการชุมนุมตามความเหมาะสม

และผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของ

ทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย และหากทรัพย์สินของทาง

ราชการมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการ

ชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ

ปรากฏว่ามีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดย

เฉพาะ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช ที่เคยทวีตเมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากการชุมนุมเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน และคณะก้าวหน้าเองที่หนุนสุดตัวกับ

นโยบายปักหมุดของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ที่ต้องเปิดพื้นที่สนามหลวงให้เป็นพื้นที่ม็อบ

และยังคงย้ำาจุดยืนเดิมที่ไม่อยากให้เปิดชุมนุมได้แค่บางที่ 

แต่ก็เห็นด้วยที่การชุมนุมทั้ง 7 แห่งให้แจ้งขออนุญาตจาก กทม.

เท่านั้น ไม่ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ  

“…เราต้องไม่ลืมว่าการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดง ไม่ได้ชุมนุม

ในสถานที่ที่กำาหนด ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ป่วนบ้านป่วน

เมือง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นศาลแล้วว่าไม่เป็นความจริง เรา

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก หากคุณไม่ชุมนุมใน 7 พื้นที่

นี้…” พรรณิการ์กล่าว

ย้อนตรรกะของเหล่าบรรดาฐานเสียงพรรคเพื่อไทยและคน

เสื้อแดง ที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เชียร์ “ชัชชาติ” ซึ่งกำาลังฟาดฟัน “ติ่ง

ส้ม” ฝ่าย “ก้าวหน้า-ก้าวไกล” ในสื่อสังคมออนไลน์กันดุเดือด

แม้ “ชัชชาติ” จะออกมายืนยันว่านโยบายดังกล่าว ไม่ใช่

การโซนนิ่ง ห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาใช้พื้นที่สาธารณะสร้างความ

เดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องสัญจรไปมา แต่ประกาศดังกล่าวก็อยู่

ในความหมายเรื่องการตีกรอบ ที่ฝ่ายก้าวหน้ามองว่าย้อนแย้งกับ

แนวคิดสิทธิเสรีภาพ 

ขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่ม

ราษฎรและแนวร่วมที่มุ่งโจมตีปฏิรูปสถาบัน เลยไปถึงกลุ่มทะลุ

แก๊ส ที่มีภาพผูกติดกับการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำารวจควบคุมฝูง

ชน (คฝ.) ต่างออกมาชื่นชมการประกาศพื้นที่ชุมนุมของ “ชัชชาติ” 

เชิดชูแนวคิดของผู้ว่าฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำาที่ผิดกฎหมาย    

เมื่อหันไปดูสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ นับแต่เริ่ม

มีบรรยากาศหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นต้นมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะชุมนุม เดินขบวน 

คาร์ม็อบ ไม่มากนัก แม้กระทั่งม็อบ “ไล่บิ๊กตู่” ที่น่าจะมีคนเข้าร่วม

จำานวนมาก แต่ปรากฏว่ามีจำานวนคนน้อยกว่าที่คิด 

สำาหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ก็เกิดขึ้นในช่วงของวันสำาคัญ 

วันรำาลึกเหตุการณ์ในอดีต ส่วนกิจกรรมย่อยเน้นไปที่นิทรรศการ

และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น ยืน หยุด ขัง เพื่อเรียกร้อง

ให้ปล่อยผู้ต้องขัง ม.112 แต่ก็ได้รับความสนใจเฉพาะในกลุ่มเล็กๆ 

เท่านั้น 

จึงเกิดคำาถามว่าเหตุใดพลังของกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองนอก

สภา และเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง รวมไปถึง

กดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก-ยุบสภา จึงลดน้อยถอยลง

-ปัจจัยแรก น่าจะเกิดจากห้วงเวลาของสภาในปัจจุบันที่จะ

ใกล้ครบวาระ ทำาให้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักการเมืองโฟกัสที่

การเมืองในระบบ เตรียมพร้อมสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดย

เฉพาะพรรคก้าวไกลที่ทำางานคู่ขนานกับม็อบราษฎรนั้น เดินหน้า

เตรียมตัวเพื่อสู้ศึกสนามต่อไป หลังจากชิมลางได้เก้าอี้ ส.ก.เข้ามา

นั่งในสภาเล็กไม่ขี้เหร่นัก ขณะที่แนวร่วมอย่างพรรคเพื่อไทยก็เดิน

หน้ารักษาฐานเสียงในอีสาน

-ปัจจัยที่สอง คนในสังคมคมเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มากว่า 2 ปี ตามมาด้วย

ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน เงินเฟ้อ ของแพง ราคาพลังงาน

ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตพุ่งสูง ทำาให้ประชาชนต่างคนต่างเดินหน้าทำา

มาหากิน มองเรื่องปัญหาปากท้องเป็นความสำาคัญลำาดับต้นๆ ลด

ความสนใจในการแสดงออกบนท้องถนน แต่ติดตามข้อมูลข่าวสาร 

แสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์แทน  

-ปัจจัยที่สาม แกนนำากลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ถูกดำาเนินคดี ถูก

จับกุมคุมขัง แม้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่ก็ยังติดเงื่อนไข

การประกันตัว ส่วนคดี 112 ซึ่งแกนนำาแถวสามที่เป็นเยาวชนคน

รุ่นใหม่ถูกจับกุมดำาเนินคดีต่อเนื่อง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสรุปข้อมูลว่า เดือน

มีนาคม 2565 มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา 112 รายใหม่อีกไม่ต่ำา

กว่า 10 ราย ส่วนคดีต่างๆ ทยอยขึ้นสู่การต่อสู้สืบพยานในชั้นศาล

และศาลเริ่มมีคำาพิพากษา และตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของ “เยาวชน

ปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 

2565 มีผู้ถูกดำาเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและ

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย 1,795 คน 

ในจำานวน 1,045 คดี ในจำานวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำากว่า 18 ปี 

จำานวน 275 ราย

สำาหรับสถิติการดำาเนินคดี แยกตามข้อกล่าวหาสำาคัญ ได้แก่ 

1.ข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 183 คน ในจำานวน 194 คดี 

2.ข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 

มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 125 คน ในจำานวน 39 คดี 3.ข้อหาฝ่าฝืน 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 1,448 คน ในจำานวน 

629 คดี (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่เริ่มมีการดำาเนินคดี

ข้อหานี้ต่อผู้ชุมนุมและทำากิจกรรมทางการเมือง) 4.ข้อหาตาม 

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อย่างน้อย 107 คน ในจำานวน 75 คดี 

5.ข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างน้อย 120 คน ในจำานวน 

136 คดี 6.ข้อหาละเมิดอำานาจศาล อย่างน้อย 34 คน ใน 18 คดี 

ซึ่งจากจำานวนคดี 1,045 คดีดังกล่าว มีจำานวน 183 คดี ที่สิ้นสุด

ไปแล้ว 

-ปัจจัยที่สี่ ความรุนแรงจากการชุมนุมของ “ม็อบดินแดง” 

ที่มีสารตั้งต้นจาก “กลุ่มทะลุแก๊ส” เปิดหน้าชนเจ้าหน้าที่ ปิด

ถนน ขว้างประทัด ใช้สิ่งเทียมอาวุธ มีการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่

ตำารวจด้วยกระสุนยาง มีผู้บาดเจ็บ เกิดเป็นภาพความรุนแรงบ่อย

ครั้ง สร้างความเบื่อหน่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะคนชั้นกลางใน

กรุงเทพมหานครที่ไม่ต้องการเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นทุกวัน 

ช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสง

เอก รอง ผบช.น. เปิดเผยถึงคดีที่เกิดจากการชุมนุมเฉพาะพื้นที่

กรุงเทพมหานครว่า มีการดำาเนินการทางกฎหมายตั้งแต่เดือน ก.ค.

2563 จนถึงปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น 841 คดี ขณะนี้ ได้ทำาการ

สอบสวนเสร็จสิ้นและสั่งฟ้องไปแล้ว 485 คดี อยู่ระหว่างดำาเนิน

การสอบสวน 356 คดี 

และที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีคดีที่เกิดขึ้น

จากการชุมนุมอีก 5 คดี มีผู้ต้องหาที่พิสูจน์ทราบขอหมายจับเพิ่ม

อีก 9 คน จับกุมไปแล้ว 2 คน มอบตัว 2 คน มีผู้กระทำาความ

ผิดประมาณ 20 คน เคสสุดท้ายคืนวันก่อนมีการเผายางรถยนต์ 

บช.น.มีการรับคำาร้องทุกข์ดำาเนินคดีไว้ และจะพิสูจน์ทราบข้อเท็จ

จริงปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ถ้ามีเหตุอันควรออกหมายเรียกหรือขอ

หมายจับได้เลยก็จะเร่งรัดดำาเนินการ 

-ปัจจัยที่ห้า ข้อเรียกร้องในเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 คง

ยากที่จะเกิดเป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนว

ร่วมในสภา ตอนนี้เหลือเพียงพรรคก้าวไกลที่ยืนหยัดในเรื่องนี้ 

ขณะที่พรรคเพื่อไทยที่ “โทนี่ วู้ดซัม” ส่งลูกสาวมาเป็น “เถ้าแก่

เนี้ย” คุมพรรคไม่แตะต้องเรื่อง “ร้อนๆ” เดินหน้าลงพื้นที่ฟาด

ฟันรักษาฐานเสียงที่กำาลังถูกเจาะจากพรรคการเมืองรัฐบาล เปิด

แคมเปญ “ตีงู ไล่หนู” ถ่องคาถา “แลนด์สไลด์” ปลุกผีทักษิณ-เสื้อ

แดงให้คืนชีพ 

ขณะที่พันธมิตรที่เรียกตัวเองในฝ่ายประชาธิปไตย ต่างเปิด

วิวาทะในระดับแกนนำา เลยลงมาถึงสมาชิก แฟนคลับ ติ่งส้ม-แดง

มากขึ้น ทำาให้แนวร่วมทั้งใน-นอกสภาของม็อบปฏิรูปสถาบัน ที่ออก

มาเคลื่อนไหวบนท้องถนนเกิดอาการแผ่วตามไปด้วย

แถมเยาวชนที่เคยไปร่วมชุมนุมกลับไปใช้ชีวิตปกติ ลง

ถนนคนเดิน สยามสแควร์ ทำากิจกรรม ดูดนตรี ร่วมกระแส YES 

Indeed หันไปในสนใจประเด็นสังคมอื่นๆ ไม่ได้ “อิน” กับการเมือง

เรื่องอุดมการณ์ที่เคยเป็นประเด็น “ฮิต” ในโลกสังคมโซเชียล

เหมือนเมื่อสองปีก่อน

ทางด้านเกมการเมืองเรื่องของ การเข้าสู่อำานาจ หลังยุค 

“บิ๊กตู่” ดูเหมือนจะเข้มข้น หลังมี “ทางเลือกที่สาม” เริ่มเปิดเผย

ตัว และกำาลังถูกทั้งสายอนุรักษนิยมและฝ่ายก้าวหน้าลากไปเป็น

พวก เพราะแคนดิเดตนายกฯ พรรค “ส้ม-แดง” ที่เป็นคนรุ่นกลาง

อย่าง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หรือ “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร เป็น

ตัวเลือกที่ทำาให้ “ขั้วประชาธิปไตย” ไร้จุดร่วมที่ลงตัว ส่อเค้าเกิด

ความขัดแย้งกันเอง 

ส่วน กระแสชัชชาติฟีเวอร์ ที่ปลุกฟื้นวิถีชีวิตคนกรุงให้ดู

กระฉับกระเฉงมากขึ้น กระตุ้นให้ข้าราชการออกมาจากวัฒนธรรม

การทำางานแบบ “เช้าชามเย็นชาม” โดยใช้กลยุทธ์ live สดดึงสังคม

ออกมาร่วมกดดัน ตรวจสอบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดันเป็นด่าน

หน้ารับแรงกระแทกกลุ่มต่อต้าน กลายเป็นจริตใหม่ของคนในสังคมท่ี 

ซื้อ ไอเดียนี้ เพราะไม่ต้องการตกอยู่ในวังวนความขัดแย้ง หรืออิน

กับการเมืองแบ่งขั้วเลือกข้างที่น่าเบื่อหน่ายมานานนับทศวรรษ 

ทำ�ให้บรรย�ก�ศ “ก�รเมืองข้�งถนน” และ “ม็อบกดดัน” 

ที่ใช้สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงเร่งเร้�ปลุกไม่ขึ้นอย่�งที่เห็น!!.

ปรากฏการณ์‘โซนนิ่ง’

ม็อบ‘ขาลง’ปลุกไม่ขึ้น

ภ ...พันธมิตรที่เรียกตัวเองในฝ่ายประชาธิปไตย                      

ต่างเปิดวิวาทะในระดับแกนนำา เลยลงมาถึงสมาชิก 

แฟนคลับ ติ่งส้ม-แดงมากขึ้น ทำาให้แนวร่วมทั้งใน-

นอกสภาของม็อบปฏิรูปสถาบัน ที่ออกมาเคลื่อนไหว

บนท้องถนนเกิดอาการแผ่วตามไปด้วย...



 ออึง...หลัง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เร� องจัดใหมี

สถานที่เพ� อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ เพ� อใชสําหรับ

การชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ.2558 จํานวน 7 แหง ไดแก ลานคนเมือง เขตพระนคร, 

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

ไทย-ญี่ปุน เขตดินแดง, ที่สาธารณะใต

สะพานรัชวิภา (ใกลซอยวิภาวดี

รังสิต 36) เขตจตุจักร, ลานจอดรถ

หนาสํานักงานเขตพระโขนง เขต

พระโขนง, ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

72 พรรษา เขตมีนบุรี, ศูนยกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ เขตทุงครุ, สวน

มณฑลภิรมย เขตตลิ่งชัน พรอม

เง� อนไขใหผูจัดชุมนุมแจงตอสํานักงาน

เขตกอนจัดการชุมนุมไมนอยกวา 24 

ชั่วโมงเพ� ออํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย ที่สําคัญตองดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการไม

ใหเกิดความเสียหาย และหากเสียหายตองรับผิดชอบ •  

หลังจากนั้นก็เริ่มมีการวิพากษวิจารณในส� อสังคมออนไลน 

จากสมาชิกกลุมชุมนุมเคล� อนไหวเรียก

รองประชาธิปไตย ตั้งคําถามถึง 7 พื้นที่

ทําไมไมมีสนามหลวง พื้นที่ปกธงของ

สาวก “สม” ขณะที่ “ชอ” พรรณิการ 

วานิช โฆษกคณะกาวหนา ที่เคยไมเห็น

ดวยกับนโยบาย “โซนนิงม็อบ” แสดง

ความเห็นแบบรักษาบรรยากาศ “เปน

จุดเริ่มตนที่ดีวาอยางนอยใน 7 พื้นที่นี้ 

จะชุมนุมไดภายใตกฎหมาย ไมตองไป

แจงชุมนุมกับตํารวจ เพียงแจงใชพื้นที่

กับ กทม.เทานั้น แตยังมีขอควรระวัง 

คือตองขอใหประชาชนอยาเขาใจ

วาการไมชุมนุมในพื้นที่นี้คือการปวนเมือง คือการนอกกฎหมาย 

หรือไมมีคุณคา” •

ญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเปนรายบุคคลผานมือ 

“ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผูแทนราษฎรไปถึงรัฐบาลแลว  

หลังพบวาไมใช “ญัตติเถ� อน” ตามขอสังเกตของ “สุชาติ ชม

กลิ่น” รมว.แรงงาน เดินหนาเปดวิกไดในเดือนหนา ขณะที่ 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพ� อ

ไทย โหมโรงเปดจํานวนขุนพลพรรคที่จะลุกขึ้นอภิปรายถึง 

15 คน และอาจจะมีเพิ่มเติม 2-3 คน

หากมีประเด็นเพิ่มขึ้น และในครั้งนี้จะ

เนนหนักไปที่ประเด็นทุจริตเปนหลัก  

เน� องจากมีหลักฐานหลายคน แถมยัง

พุงเปาไปที่ พลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหมดวย และจะ

นําไปสูการย� นเร� องตอคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เกี่ยวกับเร� องทุจริตในการ

บริหารราชการแผนดิน โดยขอเวลา

อภิปราย 5 วัน ขั้นตอนตอไปรัฐบาล

จะไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในเร� องระยะเวลา สวน พลเอก

ประยุทธ ที่ฝายคานจองกฐินใหญ บอกวาไดเตรียมขอมูลในการ

ตอบการอภิปรายไวแลวและไมกังวล •

ตอบโตกลับทันควัน หลัง “อวน” ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา

พรรคเพ� อไทย โพสตขอความผานทวิตเตอรแซะภูมิใจไทย ปม 

“วัคซีนเต็มแขน” แตกําลังหมดอายุ และ “กัญชาเต็มปอด” เพราะ

รีบโฆษณาเกินจริง ทําให “ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

ภูมิใจไทย ตองออกมาโพสตเฟซบุกสวน

ตัวเปนรูปกองขาวเน�า พรอมขอความที่

ระบุวา “วาแตเขาอิเหนาเปนเอง เร� อง

วัคซีน รัฐบาลสั่งมาสํารองไว ไหนจะมี

การชวยเหลือมาจากตางประเทศ ของ

แบบนี้ ชีวิตประชาชน  เหลือดีกวา

ขาด ตั้งคําถามกลับถึงขาวเน�าคาโกดัง 

มีรัฐมนตรีติดคุก ถามกลับวาแบบนั้น

บริหารจัดการดีตรงไหน” เชนเดียวกับ 

ณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ ส.ส.สงขลา และ

รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ที่เตือนวา

อยาผลักมิตรไปเปนศัตรู “เพราะการจัด

ตั้งรัฐบาลไมไดดูที่ความนิยมของประชาชนเพียงอยางเดียว แตดูที่

จํานวน ส.ส.ซึ่งมีสิทธิ์โหวตทางการเมือง แสดงวา ส.ส.แตละพรรค

มีความสําคัญในการโหวต เชนเดียวกับราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่

พรรคเพ� อไทยได โหวตใหความเห็นชอบเชนกัน ผมจึงอยากแนะนํา

วาเร� องนี้ควรปลอยใหเด็กๆ วากันในสภาจะดีกวา” •
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3ในประเทศ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

พรรณิการ วานิช

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผูบัญชาการตํารวจสอบสวน

กลาง เพ� อนรวมรุนที่เดินหนาทํางานอยางแข็งขันเพ� อ

สถาบันฯ ไปดวยกัน •

ขณะที่ บิ๊กตอง-พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย  

โฆษกกระทรวงกลาโหม เตรียมตัวหาทายาทรับ โพเดียม 

ตอ เลยเสริมทีม ตอง 2-พ.อ.จิตตนาถ ปุณโณทก ที่

ขามหวยจากสํานักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) 

มารวมทีม เปดหนาครั้งแรกแถลงผลการประชุมสภา

กลาโหมเม� อวันศุกรที่ผานมาฝกงานไปพลางๆ แตขาว

ฮืฮฮาในวันประชุมสภากลาโหมคือ ไอเดียของ “บิ๊ก

ตอง” ที่อยากเปดกระทรวงกลาโหมใหผูมีความเห็นตาง 

และทุกภาคฝายการเมืองไดเขามาพูดคุย ตอบขอสงสัย

ทุกเร� อง แมจะยังไมมีรูปแบบ-แนวทางที่ชัดเจน เพราะ

เปนไอเดียสวนตัว แตก็สอดรับกับบรรยากาศทางการ

เมืองหลัง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ขายภาพลักษณะไม

ทะเลาะกับใคร มุงไปที่การทํางาน ซึ่งสังคม “ซื้อ” ไป

เต็มๆ แตหลัง “โยนหิน” เปดพื้นที่พื้นคุยไปแลว วัน

รุงขึ้นเหลาบรรดานักการเมือง นักกิจกรรมที่เข็ดกับยุค 

“ปรับทัศนคติ” ชวง ศอฉ. ยังไมสามารถมูฟออน จาก

อดีตอันแสนรันทดได จึงไมคอยรับลูกไอเดียนี้เทาไหร 

จึงตองดูวา “บิ๊กตอง” จะเดินหนาหรือถอยทัพ เพราะ

ความตั้งใจเดิมคือการสรางความเขาใจในงานของกอง

ทัพมากขึ้น ลดความขัดแยง ปองกันความรุนแรง ไม

เกี่ยวกับ จุฬาฯ คอนเนกชัน ที่นองชายจบคณะ

วิศวกรรมศาสตร รั้วจามจุรี จนไดรับอิทธิพลจากผูวาฯ 

กทม.คนนี้ เพราะเปนไอเดียของตนเองที่คิดเร� องนี้มา

นานแลว ดวยความที่วา “ความขัดแยงทุกระดับจะจบ

ไดดวยการพูดคุย” •

ตั้งขอสังเกตกันในโลกสังคมออนไลน หลังเพจ

กองบิน 4 เผยแพรภารกิจของ บิ๊กปอม-พล.อ.อ.ธน

ศักดิ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ เดิน

ทางไปสํารวจกองบิน 4  เม� อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผานมา 

โดยมี น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการ

กองบิน 4 นําชม ในโพสตระบุวา “บิ๊กปอม” ในฐานะ

คณะกรรมการบริหารการจัดหาเคร� องบินขับไลโจมตี 

เดินทางไปเพ� อหาขอมูลเตรียมความพรอมรองรับการ

จัดหาเคร� องบินขับไลโจมตีในอนาคตตอไป ที่หอง

ประชุม ฝูงบิน 403 กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 

สงผลเหลาบรรดาผูติดตามขาวสารเร� องเคร� องบินรบ

นําไปแชร จนมีคอมเมนต และวิเคราะหกันวา กอง

บิน 4 Land Of The King Cobra อาจจะเปนบาน

ใหมที่เตรียมไวสําหรับ F-35 ที่กองทัพอากาศกําลัง

อยูระหวางดําเนินการจัดหาเขามาประจําการหรือไม 

จากเดิมที่คาดกันวาจะใชกองบิน 1 โคราช 

ถิ่นเกาของ บิ๊กปอง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศคนปจจุบัน ที่จะเกษียณอายุ

ราชการในเดือนกันยายนนี้ (ขอบคุณภาพจากกอง

บิน 4) •  

ริ่มตนเขาสูฤดูแตงตั้ง สีกากี อยางเปนทางการ 

เม� อ บิ๊กปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพ

ใหญกรมปทุมวัน ลงนามประกาศลําดับอาวุโส

ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก.ขึ้นไป ถึงระดับ 

รอง ผบ.ตร. วาระประจําป  2565 ลงวันที่ 20 มิ.ย.ที่

ผานมา โดยกองทะเบียนพล (ทพ.) สํานักงานกําลังพล 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดลงประกาศไปเรียบรอย 

ซึ่งถือเปนครั้งแรกตามกฎ ตามระเบียบ  ตามขั้นตอน

การแตงตั้งที่จะตองประกาศลําดับอาวุโสใหขาราชการ

ตํารวจดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของบัญชี

ลําดับอาวุโส หากเห็นวาขอมูลในการจัดลําดับอาวุโสไม

ถูกตองสามารถย� นเร� องตอ ตร. ผาน ทพ.พรอมเอกสาร

ที่เกี่ยวของเพ� อพิจารณาทบทวนไดภายใน 7 วัน นับ

แตวันประกาศลําดับอาวุโส จากนั้น ทพ.ก็จะประกาศ

ลําดับอาวุโสอีกครั้ง เพ� อใหขาราชการตํารวจตรวจสอบ

ความถูกตอง กอนจะเขาสูขั้นตอนการแตงตั้ง ซึ่งระดับ 

นายพล ตําแหน�ง รองผูบัญชาการ (รอง ผบช.)-ผูบังคับ 

การ (ผบก.) บอรดแตละกองบัญชาการตองเสนอราย

ช� อขึ้นมาที่ ตร.เพ� อใหนําเขาบอรดกลั่นกรอง ก.ตร.

พิจารณา เสนอช� อเขาไป ก.ตร. นําไปรวมกับระดับ รอง 

ผบ.ตร.-ผบช. ยศ พล.ต.อ. ที่ ผบ.ตร. จะตองเสนอช� อ

เขาที่ประชุม ก.ตร. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะประธาน 

ก.ตร.พิจารณาแตงตั้งโยกยายตามลําดับ •

ตามไทมไลนการแตงตั้ง สีกากี ปนี้ จะเริ่มตน

ดวยการคัดเลือก ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือ 

ผบ.ตร. แทน  ผบ.ปด ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 

30 ก.ย.65 กอนเปนลําดับแรก ในชวงเดือนสิงหาคม มี

แคนดิเดตตองลุนกัน 3 ราย คือ บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. นรต.38 เกษียณ

ป 2566, บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. 

นรต.40 เกษียณป 2567 และ บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ 

ปราสาททองโอสถ จเรตํารวจแหงชาติ เกษียณป 2566 

จากนั้นเดือนปลายเดือนสิงหาคม หรือชาสุดก็ตนเดือน

กันยายน จะเปนคิวแตงตั้ง รอง ผบ.ตร.ลงไปถึง ผบก. 

เพราะตามกฎ ก.ตร. ตําแหน�งระดับ รอง ผบ.ตร.ลงมา

ถึง ผบก. ตองใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมของ

ทุกป ตามมาดวยเดือนพฤศจิกายนจะเปนคิวของ รอง

ผบก.ลงมาถึง สว. หรือที่เรียกวาระดับ นายพัน ซึ่งถา

จะชาสุดก็น�าจะไมเกินตนเดือนธันวาคม กอนสุดทาย

จะเปนคิวของ รอง สว.ลงมาถึงชั้นประทวน จะเสร็จ

สิ้นภายใน 31  มกราคม ตามกฎ ตามเกณฑ ก.ตร.ที่

กําหนดไว หากไมเกิดรายการ โรคเล� อน เหมือนในอดีต

ที่ผานมา •

หากดูจากลําดับอาวุโสที่ประกาศออกมาใน

ตําแหน�ง ผูชวย ผบ.ตร.ที่อยูในตะกราขึ้น รอง ผบ.ตร. 

หรือ พล.ต.อ. ที่ปนี้วางอยู 4 ตําแหน�ง ก็ตองบอกลุน

กันสนุก เพราะผูชวย ผบ.ตร.ที่มีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์

ขึ้น รอง ผบ.ตร. มีทั้งหมด 10 ราย ขึ้นได 4 ราย จึง

ลุนกันสนุก เน� องจาก 1 ใน 4 ตองใหอาวุโส 33% ตาม

กฎ ก.ตร.อยูแลว เลยแปะช� อ บิ๊กปอ-พล.ต.ท.ชินภัทร 

สารสิน ผูชวย ผบ.ตร.ไปกอน 1 ที่นั่ง  สวนอีก 3 ที่นั่ง

ที่เหลือตองสูกันที่อาวุโส ความรู ความสามารถ และ

พลังภายใน ก็จะมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผูชวย 

ผบ.ตร.เกษียณป 2568, พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช 

ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2567, พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล 

ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2574, พล.ต.ท.สมพงษ  

ชิงดวง ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2566, พล.ต.ท.ธนา 

ชูวงศ ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2569, พล.ต.ท.ประจวบ  

วงศสุข ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2568, พล.ต.ท.กิตติ์

รัฐ พันธุเพ็ชร ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณป 2569, 

พล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ รอง จตช.เกษียณป 2568 

และ พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผูชวย ผบ.ตร.เกษียณ

ป 2567 •

สวนระดับ ผบช.ที่อาวุโส 10 ลําดับแรก ก็มี 

1.พล.ต.ท.นิรันดร เหล� อมศรี ผบช.ศ., 2.พล.ต.ท.กรไชย  

คลายคลึง ผบช.สอท., 3.พล.ต.ท.โสภณรัชต สิงหจารุ  

แพทยใหญ รพ.ตร., 4.พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ สัจจ

พันธุ  ผบช.สตม., 5.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จตร., 

6.พล.ต.ท.ทรงเกียรติ วาทะกุล จตร., 7.พล.ต.ท.ธนา 

ยุตม วุฒิจรัสธํารงค ผบช.ภ.7, 8.พล.ต.ท.สุรพงษ ชัย

จันทร ผบช.กมค., 9.พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี 

ผบช.ภ.6 และ 10.พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 

สวนระดับรอง ผบช. มี 1.พล.ต.ต.วรัตมชัย ศรรีัตน 

วุฑฒิ รอง จตร., 2.พล.ต.ต.นัยวัฒน ผะเดิมชิต 

รอง ผบช.ภ.7, 3.พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง 

ผบช.ภ.9, 4.พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองออน รอง ผบช.ภ.1, 

5.พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3, 6.พล.ต.ต. 

กฤษกร พลีธัญญวงศ รอง ผบช.ศ., 7.พล.ต.ต.ฐากูร 

นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, 8.พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย 

รอง จตร., 9.พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 

และ 10.พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รอง ผบช.น. 

เปนตน •

นอกจากทําหนาที่เปนรองโฆษกกระทรวงกลาโหม

แลว  ผูพันเบิรด-พ.อ.วันชนะ สวัสดี ปฏิบัติหนาที่

สํานักงานผูบัญชาการทหารสูงสุด (พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์) ยังสวมหมวกอีกหนึ่งใบคือการทําหนาที่ 

จิตอาสา 904 เปนวิทยากรไปบรรยายเร� องสถาบันพระ

มหากษัตริยในหน�วยงาน องคกรตางๆ โดยนําแงมุมที่

สังคมไมคอยรับรูเร� องพระราชกรณียกิจของในหลวง

รัชกาลที่ 9-10 และสถาบันฯ มาถายทอดใหไดรับรู 

ยิ่งชวงหลังเรียกวาเดินสายถี่ยิบ จนกลายเปนภาพจํา

ของ “ทหาร” ที่เปน “ตักศิลา” ดานนี้ แถมมีแฟนคลับ

ปกปองสถาบันติดตามกิจกรรมอยูตลอด จะเรียกวาเปน 

influencer “สายรักเจา” ก็วาได “ผูพันเบิรด” เลาวา

ตอนนี้มวลชนที่รัก-ปกปอง ยังคงทํากิจกรรมอยางตอ

เน� อง แตไมไดมีการส� อสารกับสังคมมากนัก สิ่งที่ตนเอง

ทําและบอกกลาวกับสังคมผานส� อ เพ� อใหคนเหลานี้รับ

รูวาไมไดตอสูอยางโดดเดี่ยว ยังมีแนวรวมในการเดินใน

เสนทางสายเดียวกัน และกองทัพเองก็ยังคงทําหนาที่ใน

การปกปองสถาบันกษัตริยอยูตลอด เรียกวาในแกนนํา

เตรียมทหารรุน 34 นอกจากมี “ผูพันเบิรด” ทํางานนี้

อยางแข็งขันแลว ยังมีลมใตปกอยาง บิ๊กกอง-

พล.ต.ท.ชินภัทร 

สารสิน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ 

เมตะนันท

เ

อื้

พ.อ.วันชนะ 

สวัสดี

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

ไทม ไลนแตงตั้ง ‘สีกากี’
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4 บทความ-ต่างประเทศ

นนี้ผมขออนุญาตเอาใจนักกอล์ฟสักเล็กน้อยครับ เพราะ

คนที่ติดตามแวดวง PGA คงจะรับทราบ และติดตามการ

เคลื่อนไหวของลีกใหม่ที่มีชื่อว่า LIV Tour

ตัวผมเองห่างเหินจากแวดวงกอล์ฟเป็นเวลาเกือบ 17-18 ปี

กว่าๆ ซึ่งผมเริ่มหัดตีกอล์ฟตั้งแต่ผมอายุ 14 ก็หัดเล่นพร้อมๆ กับ

คุณพ่อ เริ่มหัดตีที่สนามม้านางเลิ้ง แล้วก็ไปหัดกับโปรที่นั่นสองพ่อ

ลูก อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง จนในที่สุดออกรอบที่นั่น และค่อยๆ ออก

รอบที่สนามอื่นๆ อย่างน้อยเดือนละ 2-3 หน

สำาหรับนักกอล์ฟ สิ่งที่แปลกอย่างคือ ถ้าปกติเป็นคนไม่ชอบ

ตื่นเช้า ถ้าวันไหนออกรอบ จะเช้าแค่ไหนก็ตื่นได้ครับ ถ้าปกติไม่

ชอบสู้แดด หรือไม่ชอบอากาศร้อน วันไหนออกรอบ สู้แดดได้ทันที 

ถ้าปกติเป็นคนไม่ชอบเดินออกกำาลังกาย วันไหนออกรอบ เดิน 18 

หลุมอย่างสบาย

วันไหนออกรอบกับคุณพ่อ เมื่อมองย้อนกลับไป ถือว่าเป็น

ความสุขอีกแบบนึงครับ ถึงแม้ตอนนั้นผมเป็นหนุ่มก็ตาม และ

อารมณ์แปรปรวน ขี้บ่นบ้าง เอาแต่ใจบ้าง ไม่อยากตื่นเช้า อยาก

ดูแต่สาวๆ ที่สยาม ตามภาษาวัยรุ่นในสมัยนั้น ผมบอกเลยว่า 

เมื่อออกรอบมีความสุขทุกครั้ง แล้วมีความสนุกทุกครั้ง เพราะมี

มากกว่าเพียงตีลูกให้ตกหลุมเท่านั้น มันมีการสนทนา มีการพูดคุย

กัน และมีการสร้างความผูกพันระหว่างพ่อลูกทุกๆ ครั้ง ตั้งแต่นั่ง

รถไปสนาม ออกรอบ 18 หลุม หาอะไรทานกัน และขับรถกลับมา

เหตุผลหลักที่ผมหยุดตีกอล์ฟ เป็นเพราะหลังจากที่คุณพ่อ

เสีย ผมออกรอบไม่สนุกเท่ากับตอนออกรอบกับคุณพ่อ ถึงแม้ผม

มีเพื่อนรักที่ออกรอบด้วยกัน แต่ผมมีความรู้สึกว่า หลังๆ มันสนุก

น้อยลงๆ ทุกที และในที่สุดผมหยุดเลย และหยุดประเภทไม่แตะ

หรือจับไม้กอล์ฟแม้แต่นิดเดียว ซึ่งป่านนี้ ไม้กอล์ฟของผมคงขึ้น

สนิมหมดแล้วครับ ถ้าอยากเห็นภาพว่าผมไม่ได้จับไม้กอล์ฟมา

นานแค่ไหน ไม้ที่ผมใช้เป็นประจำาในยุคนั้น คือรุ่น Boom Boom ของ 

Freddie Couples ที่หัวไม้ยังเป็นรูปทรงไม่ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเหมือน

ในยุคปัจจุบัน และก้านไม้ทำาจากเหล็ก ไม่ใช่ graphite 

หลังจากไม่คิดหวนกลับมาตีกอล์ฟเป็นเวลายาวนานนั้น เมื่อ 

2-3 วันที่ผ่านมา มีคนทักขึ้นมาว่า ลูกชายของผมที่อายุ 5 ขวบนั้น มี

โครงร่างกายที่เหมาะกับการตีเทนนิสกับตีกอล์ฟ บังเอิญลูกผมบอก

ว่าสนใจตีเทนนิสอยู่แล้ว เลยจับให้เขาหัดฝึกตีเทนนิสหลังเลิกเรียนที่

โรงเรียน แต่ผมยอมรับเลยว่าเรื่องกอล์ฟไม่เคยเข้ามาในหัว เพราะผม

คิดว่ายังไม่ถึงอายุที่จะให้เขาเริ่มหัด แต่พอคนคนนั้นทักขึ้นมา ทำาให้

ผมรู้สึกตื่นเต้น และทั้งเพ้อฝันและฝันหวาน ว่าพ่อลูกคู่นี้จะหัดตีกอล์ฟ

ด้วยกัน และออกรอบด้วยกัน ซึ่งแค่นึกถึงก็อดยิ้มไม่ได้ครับ

ดีไม่ดี ถ้าลูกผมชอบตีกอล์ฟขึ้นมา แล้วมาเป็นมืออาชีพ ผมจะ

สนับสนุนให้เขาเป็นโปร ออกรอบ LIV Tour มากกว่า PGA Tour ครับ

สำาหรับใครที่ ไม่ติดตามแวดวงกอล์ฟ ก็คงจะคุ้นหูและคุ้นเคย

กับคำาว่า PGA เป็นหลักใช่ไหมครับ? ซึ่งก็ไม่ผิด เพราะ PGA ถือว่า

เป็นชั้นสุดยอดของการเป็นโปรกอล์ฟ ถือว่าเป็นกลุ่มสุดยอดนักกอล์ฟ

ที่อยู่ลำาดับต้นๆ ของโลก ใครที่สามารถติดลำาดับอยู่ในกลุ่ม PGA Tour 

(PGA ย่อมาจาก Professional Golfers Association) คือไม่ใช่ขี้เหร่

แม้แต่นิดเดียว ใครที่เก่งจริงๆ สามารถเป็นอาชีพและเลี้ยงครอบครัว

ตลอดชีวิตได้ แต่…ในการแข่งขันทุกครั้ง คุณต้องติดรอบสองวัน

สุดท้ายถึงจะได้เงิน

ในการแข่งขัน PGA ทุกครั้ง แบ่งออกเป็น 4 รอบ (72 หลุม) ใน 

4 วัน ถ้าหากหลัง 2 วันแรก คุณไม่ได้คะแนนที่เขากำาหนดไว้ คุณไม่มี

สิทธิ์ที่จะเล่นต่อใน 2 วันสุดท้าย และไม่มีสิทธิ์รับเงินรางวัลแม้แต่นิด

เดียว คือพูดง่ายๆ ครับ ถ้าคุณไม่เข้ารอบ คุณไม่ได้เงิน ก็เท่ากับไปตีฟรี 

แถมคุณยังต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการเดินทางไปสนามในรอบนั้นๆ

แต่ LIV Tour กำาลังจะเข้ามาปฏิรูปแวดวงกอล์ฟอย่างน่าสนใจ

คำาว่า LIV ตรงนี้ออกเสียงว่า ลิฟ ที่แปลว่า “กำาลังมีชีวิต” ไม่

ได้ออกเสียงว่า ไลฟ์ ที่แปลว่า “สด” แหล่งทุนที่กำาลังเป็นประเด็น

ถกเถียงกัน ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อตะวันตก มาจากประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย จากกองทุน Saudi Arabia Public Investment Fund 

ซึ่งมีเงินอยู่ในกองทุนนี้ถึง 600 พันล้านเหรียญฯ

เป็นประเด็นถกเถียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะ

สื่อตะวันตกมีความเห็นว่า ประเทศซาอุฯ พยายามใช้เงินตรงนี้เพื่อ

ลบล้างภาพเก่าๆ ที่ออกมาในด้านละเมิดสิทธิมนุษยชนไปให้หมด 

และสร้างภาพพจน์ใหม่ผ่านการกีฬา ผ่านศิลปะ หรือแม้แต่ผ่าน

วัฒนธรรม ซึ่งเกิดคำาใหม่ที่ใช้กันในยุคนี้คือ Sports-Washing

LIV Tour จริงๆ แล้วมาจากตัวเลขโรมัน 54 ซึ่งมีนัยครับ 

ตัวเลข 54 หรือ LIV นั้น เป็นคะแนนต่ำาสุดที่นักกอล์ฟสามารถทำาได้

เวลาออกรอบหนึ่งครั้ง คือสนามกอล์ฟมาตรฐานจะมี Par 3 สี่หลุม 

จะมี Par 4 สิบหลุม และจะมี Par 5 สี่หลุม ทั้งหมดคือ 18 หลุมใช่

ไหมครับ? ถ้าคุณยิง Birdie ทุกหลุม คะแนนจะอยู่ที่ 54

ความแตกต่างสำาคัญระหว่าง LIV Tour กับ PGA Tour คือ 

PGA แข่ง 4 วันหรือ 72 หลุม และผู้ที่ติดรอบสองวันสุดท้ายถึงมี

สิทธิ์ได้เงินรางวัล แต่สำาหรับ LIV Tour เขาแข่งเพียง 3 วัน หรือ 54 

หลุมเท่านั้น แต่ทุกคนที่ร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะจบลำาดับเท่าไหร่ก็

แล้วแต่ มีสิทธิ์รับเงินรางวัลหมด

และรางวัลในการแข่งขัน LIV Tour แต่ละครั้ง มันมหาศาล

มากครับ ในการแข่งแต่ละครั้งมีเงินรางวัลถึง 20 ล้านเหรียญฯ ผู้

ชนะจะได้ 4-5 ล้านเหรียญฯ และคนอื่นแบ่งๆ กันตามลำาดับ

เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ที่สนามกอล์ฟ Centurion Club ใน

กรุงลอนดอน เป็นการริเริ่มแข่งขัน LIV Tour ซึ่งรับความน่าสนใจ

พอๆ กับรับความวิพากษ์วิจารณ์ เราต้องดูกันต่อไปว่า LIV Tour 

จะยั่งยืน หรืออยู่ชั่วคราวเท่านั้น จะต้องพิสูจน์ดูว่า 600 พันล้าน

เหรียญฯ ของซาอุฯ น้ันจะใช้อย่างไรเพื่อให้ LIV Tour อยู่ตลอดไป รู้

อย่างเดียวครับ ในปีนี้เขามีการแข่งขันทั้งหมด 8 ครั้ง และระหว่าง

วันที่ 7-9 ตุลาคมปีนี้ จะแข่งที่สนามกอล์ฟ Stone Hill ปทุมธานี

ครับ

ถือว่าวันนี้เป็นการชิมลางกับเรื่อง LIV Tour และแวดวง

กอล์ฟ ผมเพียงแค่แตะๆ ให้กับคนที่ไม่ใช่นักกอล์ฟมีความรู้พื้นฐาน 

และถือว่าเป็นการรื้อฟื้นความสนใจของผมเกี่ยวกับแวดวงกอล์ฟ 

เตรียมสำาหรับการกลับมาตีกอล์ฟกับลูกชายครับ.

จนิมนต์ของคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกที่นำาโดย “พระ

สุธรรม ฐิตธัมโม” หลังจากงานสานสัมพันธ์ไทย-โคลอมเบีย

ที่กรุงโบโกตาจบลงแล้ว อีกเกือบ 3 สัปดาห์ถัดมาก็จะไปร่วม

งานลักษณะเดียวกันที่กรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา ช่วง

ระยะเวลาที่เหลือนานพอสมควรนี้ทำาให้คณะพระธุดงค์และญาติโยม

ติดตามใช้ทัศนศึกษาและเดินทางสะสมประสบการณ์อันหาได้ยาก

ช่วงสามสี่วันแรกท่องเที่ยวในกรุงโบโกตาและเมืองใกล้เคียง ก่อน

จะบินไปเลติเซีย เมืองทางใต้สุดของโคลอมเบีย เพื่อข้ามแดนสู่ตาปาติง

กา ประเทศบราซิล และนั่งเรือโดยสารประมาณ 1,600 กิโลเมตร ล่อง

แอมะซอนไปมาเนาส์ เมืองเอกของรัฐอามะโซนัส แล้วหารถบัสเข้า

เวเนซุเอลาจากที่นั่น

ก่อนจะบินไปเมืองเลติเซีย ผมขอกล่าวถึง 2 สถานที่ที่คณะสงฆ์

ได้ไปเยือนเสียก่อน แห่งแรกคือโบสถ์เหมืองเกลือ (Catedral de Sal 

หรือ Salt Cathedral) ในเมืองซิปากิรา จังหวัดกุนดินามาร์กา ห่างจาก

ที่พักในกรุงโบโกตาแค่ 50 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางเกือบ 2 ชั่วโมง 

เพราะการจราจรช่วงออกจากตัวเมืองค่อนข้างติดขัดแม้เป็นวันเสาร์เช้า 

และเมื่อออกจากเมืองแล้วสภาพถนนไม่ค่อยดี คุณทอดด์ ทองดี ศิลปิน

ที่ได้รับเชิญมาในงานของสถานทูตนั่งรถไปโบสถ์เหมืองเกลือด้วยกัน แก

ถึงกับกล่าวออกมาว่าคงต้องกลับไปชื่นชมถนนเมืองไทยให้มากกว่าเดิม

เสียแล้ว

รถตู้ที่คณะเช่าไว้แวะจอดที่ร้านอาหารชื่อ Brasas del Llano ใน

เมืองซิปากิรา ก่อนถึงโบสถ์เหมืองเกลือประมาณ 1 กิโลเมตร ร้านนี้เน้น

อาหารจำาพวกเนื้อย่าง หมูย่าง ไก่ย่าง ตกแต่งร้านด้วยข้าวของโบราณ

จำานวนนับชิ้นไม่ถ้วน โชเฟอร์คงรู้จักเจ้าของร้านเป็นอย่างดี และน่าจะ

ป้อนลูกค้ารับค่าคอมมิชชันเป็นประจำา

เจ้าของร้านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเข้ามาพูดคุยเสนอขายตั๋ว

เข้าโบสถ์เหมืองเกลือ เขาเทียบให้ดูกับเว็บไซต์ทางการของโบสถ์ว่าราคา

เท่ากัน ตั๋วที่ซื้อซึ่งเป็นแบบ Basic (ยังมีแบบ Standard และ Premium 

สำาหรับใช้เข้าสถานที่ต่างๆ ได้จำานวนมากกว่า) คนละ 77,500 เปโซ 

หรือประมาณ 685 บาท (ตั๋วสำาหรับชาวโคลอมเบียราคา 49,500 เป

โซ) แต่ซื้อกับเขานั้นดีกว่าเพราะไม่ต้องไปเข้าคิวซื้อหน้าโบสถ์ ทางคณะ

ตกลงซื้อ และขอเมนูอาหารติดตัวขึ้นรถไปด้วย เพราะกะว่าจะโทร.สั่ง

อาหารเพลถวายพระมาจากในโบสถ์เพื่อให้ทางร้านเตรียมไว้ก่อน ใกล้

เที่ยงก็ออกจากโบสถ์ตรงมาฉันได้เลย

สำาหรับเหมืองหินเกลือที่กลายมาเป็นโบสถ์ในปัจจุบัน ชาวมุย

สกาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมเคยขุดเกลือใช้สอยและทำาการค้ามาตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 5 นักวิชาการยืนยันว่าเป็นเหมืองหินเกลือขนาดใหญ่

กว่าที่ทำากันในยุโรปยุคเดียวกันเสียอีก

เมื่อสเปนมาถึงพวกเขาก็เข้าทำาเหมืองเกลือต่อ และราวปี ค.ศ.

1932 ได้ขุดโถงถ้ำาให้เป็นเสมือนโบสถ์และแกะสลักรูปไม้กางเขน เพื่อ

การสวดมนต์ขอพรก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน จากนั้นปี ค.ศ.1950 ก็สร้าง

โบสถ์ขึ้นในเหมือง ปัจจุบันเรียกว่า “โบสถ์เก่า” แต่เนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่

ในเหมืองที่กำาลังขุดหินเกลือกันอยู่ ความกังวล

ในเรื่องความปลอดภัยทำาให้รัฐบาลสั่งปิดโบสถ์

เก่าในปี ค.ศ.1992 ควบคู่ไปกับการสร้างโบสถ์

หินเกลือแห่งใหม่ โดยได้ขุดลงไปใต้ดิน 180 

เมตร ลึกกว่าโบสถ์เก่า 60 เมตร เมื่อสร้างเสร็จ

สามารถจุคนได้ถึง 8,000 คน เปิดใช้เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม ค.ศ.1995

โบสถ์เหมืองเกลือนี้เป็นโบสถ์ที่ใช้

ประกอบพิธีได้ แต่ไม่มีบิชอป จึงไม่ถือว่า

เป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการ แต่ความยิ่งใหญ่

อลังการอันเป็นผลจากความอุตสาหะในการขุด

เจาะและแกะสลัก จึงได้ถูกเรียกว่า “อัญมณี

แห่งสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของโคลอมเบีย” 

และ “สิ่งมหัศจรรย์ของโคลอมเบีย”

Catedral de Sal เป็นส่วนหนึ่ง

ของ Parque de la Sal ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 

32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 200 ไร่ ภายใน

คอมเพล็กซ์มีสถานที่ต่างๆ อีกนับ 10 แห่ง 

นอกเหนือจากโบสถ์แล้ว หากมีเวลาก็ไม่ควร

พลาดพิพิธภัณฑ์เหมืองเกลือ

สำาหรับการเดินทางมายัง Catedral 

de Sal สามารถขึ้นรถไฟท่องเที่ยวแบบรถจักร

ไอน้ำา Tren Turistico de la Sabana มาจาก

กรุงโบโกตา สถานีตั้งอยู่ไม่ห่างจากจัตุรัสโบลิวาร์ โดยมีปลายทางอยู่ที่

สถานีซิปากิรา อำานวยความสะดวกให้กับผู้มาเที่ยวโบสถ์เหมืองเกลือโดย

เฉพาะ

รถไฟออกจากสถานีต้นทาง Sabana Station ในโบโกตา

เวลา 08.20 น. แวะสถานี Usaquen อีกสถานีในกรุงโบโกตาเช่นกัน

เวลา 09.05 น. แล้วแล่นผ่านทุ่งหญ้าสะวันนาให้นักท่อง

เที่ยวชื่นชมทิวทัศน์เป็นเวลารวม 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงสถานี 

Zipaquira Station เวลา 10.45 น. ส่วนขากลับออกจาก 

Zipaquira Station เวลา 15.15 น. ถึง Sabana Station 

เวลา 17.35 น. ให้บริการเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ ราคาตั๋วสำาหรับไป-กลับ 68,000 เปโซ ส่วนรถไฟ

ขนส่งผู้ โดยสารทั่วไปของโคลอมเบียนั้นหยุดดำาเนินการมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 แล้ว

โชเฟอร์รถตู้ให้เบอร์ โทรศัพท์ผมไว้ เขาพูดภาษาสเปน

พร้อมทำาไม้ทำามือ ผมก็เข้าใจว่ากลับออกมาจากโบสถ์เหมือง

แล้วให้ โทร.หา เขาจะได้เตรียมรถออกไปรับ

ตอนที่พวกเราถึงหน้าทางเข้าก็เป็นดังที่เจ้าของร้าน

อาหารบอกไว้ แถวซื้อตั๋วยาวหลายเมตร ทางคณะถ่ายภาพ

บริเวณจัตุรัสชาวเหมือง (Plaza del Minero) กันพอหอมปาก

หอมคอแล้วเดินตรงไปยังประตูทางเข้าโบสถ์เหมืองเกลือ

ช่วงแรกของโบสถ์เป็นอุโมงค์หรือโถงทางเดินสูง 13 

เมตร ยาว 386 เมตร มี 14 ที่หมายสู่กางเขน หรือที่เรียก

ว่า “มรรคาศักดิ์สิทธิ์” (Stations of the Cross) แยกออก

เป็นปีกซ้าย-ปีกขวา ตรงสุดฝั่งผนังถ้ำาของทั้ง 14 จุดที่ขุด

เข้าไปมีการแกะเป็นรูปไม้กางเขน แล้วให้แสงไฟหลากสี

สวยงามทั้ง 14 จุด หรือ 14 Station แต่ละ Station มีการ

เขียนเหตุการณ์กำากับไว้ ตั้งแต่ Station ที่ 1 พระเยซูถูก

ตัดสินประหารชีวิต จนถึง Station ที่ 14 ร่างพระเยซูถูกวาง

ในที่ฝัง

พวกเราเดินกันมาจนถึงจุดสิ้นสุดของมรรคาศักดิ์สิทธิ์ 

ไฟฟ้าภายในโบสถ์เหมืองก็ดับลง ไฟสำารองติดขึ้นทำาให้เห็น

ว่าถึงทางเชื่อมสู่ส่วนทำาพิธีของโบสถ์ที่อยู่ด้านล่างลงไป หาก

ไฟไม่ดับเราก็จะเห็นไม้กางเขนแกะจากหินเกลือสูง 16 เมตร 

กว้าง 10 เมตรอยู่บนแท่นบูชาเอก

หลังจากอยู่ในความสลัวนานหลายนาที เป็นที่เข้าใจ

ว่าคงไปต่อไม่ได้ คณะเดินมาถึงเพียง

ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ไม่มี

ใครบอกได้ว่าแสงสว่างจะกลับมาตอน

กี่โมง และเวลาตอนนี้ก็ใกล้ 11.00 น. 

แต่ละคนจึงใช้ไฟฉายจากมือถือเดินย้อน

ทางเดิมกลับออกจากโบสถ์เหมือง ผม

โทร.หาโชเฟอร์ โดยพูดภาษาอังกฤษ เขา

พูดสเปน คุยกัน 4 วินาทีก็เข้าใจความ

หมาย ตอนที่ออกจากปากทางเข้าโบสถ์

เหมือง เห็นคิวซื้อตั๋วยาวกว่าเดิมสามสี่

เท่า

ถึงร้าน Brasas del Llano 

ภัตตาหารเพลสำาหรับพระสงฆ์รอไม่นาน

ก็พร้อมประเคน ส่วนอาหารของคณะ

ติดตามส่วนมากมาสั่งกันที่ร้าน พระฉัน

เสร็จ เด็กวัดก็รับประทานตามหลังอย่าง

ลงตัว และเมื่อปรึกษาหารือกันแล้ว ก็ลง

ความเห็นตรงกันว่าจะไม่กลับไปที่โบสถ์

เหมืองเกลืออีก เพราะไฟฟ้าอาจยังไม่ติด 

และถึงจะติดแล้วคนก็คงจะแน่นทั้งปาก

ทางเข้าและภายในโบสถ์ เพราะเข้าคิว

สะสมกันอยู่นาน

คุณทอดด์ถามเจ้าของร้านว่าดนตรี

ของโคลอมเบียแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร คงอยากจะให้เปิดจากเครื่องเล่น 

แต่เจ้าของร้านไปตามนักดนตรีมาจากไหนไม่รู้ ได้มา 1 วง สมาชิก 3 

คน เครื่องดนตรีมีกลอง กีตาร์ และเครื่องเป่า โดยผู้เป่ามีย่ามบรรจุ

เครื่องเป่าหลายชนิด ดึงออกมาเป่าสลับชนิดไปมาอย่างคล่องแคล่ว 

สัมภาษณ์ภายหลังทราบว่าทั้ง 3 คนมาจากเปรู

คณะนักดนตรีให้ความบันเทิงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง คณะโยม

ออกไปเต้นประกอบเพลงไว้ลายเลือดไทยตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย 

จบการแสดงมือกลองก็นำาแฟลชไดรฟ์บันทึกเสียงดนตรีของพวกเขาออก

ขายชิ้นละ 50 เปโซ ผมซื้อมาด้วยจึงได้รู้ว่าวงของพวกเขาชื่อ MUYU 

MARKA แฟลชไดรฟ์บรรจุเพลงอยู่ประมาณ 10 ชุด ระบุว่าเล่นดนตรี

แอนดีส (Musica Andina) และที่มาวันนี้ ไม่ได้มาเต็มวง

ขากลับเข้ากรุงโบโกตารถติดอย่างหนัก และพอถึงครึ่งทางฝนก็

ตกลงมาซ้ำาเติม กว่าจะถึงโรงแรมที่พักใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง

เช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ “มิสเตอร์ฌอน” ลูกศิษย์ชาว

โคลอมเบียของท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดา

ธรรมมาราม จัดรถตู้มารับคณะสงฆ์และญาติโยมถึงโรงแรมย่าน Marly 

เขต Chapinero หรือเขตที่ 2 ไปยังสวนสาธารณะอูซาเกน เขตอูซา

เกน (Usaquen) หรือเขตที่ 1 (กรุงโบโกตามี 20 เขต) ซึ่งทั้ง 2 เขตนี้ วิกิ

พีเดียระบุว่าเป็นเขตของชนชั้นผู้มีฐานะดี (Upper middle class และ 

Upper class)

ตลาดนัดประจำาสัปดาห์ของอูซาเกนมีเจ้าของแผงค้ามาเริ่มจัด

ร้านบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดขาย คณะสงฆ์วันนี้ผู้มีพรรษามาก

สุดคือท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมภาณี ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทย

นิมนต์ท่านมาในงานไทย-โคลอมเบีย เพื่อแสดงธรรมเทศนาแก่ผู้ร่วม

งาน วันนี้ท่านจึงอยู่หัวแถวเดินไปตามย่านตลาดตามคำาแนะนำาของมิส

เตอร์ฌอน บรรดาญาติโยมติดตามเห็นอาหารที่น่าสนใจก็ซื้อติดไม้ติดมือ

เพื่อเตรียมตักบาตรฉันเพล

ย่านอูซาเกนนี้มีอาคารเก่าแก่สมัยอาณานิคมคล้ายๆ ย่านลากันเด

ลาเรียอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน และติดกับสวนสาธารณะอูซาเกนมีโบสถ์ที่

มีชื่อเสียงคือ Santa Barbara de Usaquen สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1665

ตอนราวๆ 10 โมงคณะสงฆ์ใช้พื้นที่ด้านหน้าของโบสถ์ Santa 

Barbara ที่ยังไม่ถึงเวลาเข้าโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนเป็นจุดรับ

บิณฑบาต ญาติโยมติดตามที่เป็นคนไทยมาจากสหรัฐอเมริกาเริ่ม

ตักบาตรทีละคน ชาวโคลอมเบียและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสอบ

ถาม พอได้ความแล้วก็สนใจ จำานวนหนึ่งไปซื้อของมาใส่บาตรบ้าง บาง

คนก็รับเอาจากญาติโยมติดตามที่มีของเตรียมไว้มากพอไปใส่บาตรต่ออีก

ทอดหนึ่ง เสมือนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศแห่ง

มิตรไมตรี ก่อนและระหว่างฉันเพลกลางสวนสาธารณะก็มีผู้ให้ความ

สนใจเข้ามาพูดคุยและทำาความเข้าใจกิจกรรมตักบาตร ทั้งไปหาของมา

ถวายและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ตอนนั่งรถกลับระหว่างทางฝนตกลงมาอีกจนได้ และเท่าที่ผม

สังเกต ตั้งแต่อยู่โบโกตามาเกือบ 1 สัปดาห์ ฝนจะตกลงมาทุกวันในช่วง

บ่าย บางวันตกหนักจนน้ำาขึ้นสูงแต่ระบายลงท่อไปอย่างรวดเร็ว วันนี้เรา

ได้เห็นและได้ยินเสียงของลูกเห็บตกกระทบกระจกและตัวรถ ดังระรัว

นานหลายนาที

วันต่อมาท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมภาณีและโยมอีก 1 คนเดิน

ทางกลับอเมริกาตั้งแต่เช้าตรู่ คุณทอดด์ยังอยู่ต่อที่โบโกตา ส่วนคณะที่

เหลือรวมทั้งตัวผมบินไปเมืองเลติเซีย

คณะใหญ่บินตอน 11 โมงกับสายการบิน LATAM ผมบินตามไป

บ่ายโมงครึ่งด้วยสายการบิน Avianca ขึ้นเครื่องแล้วและเครื่องแท็กซี่

ออกไปแช่นิ่งๆ เกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนจะออกไปยังรันเวย์และนักบินนำา

เครื่องขึ้น โดยใช้เวลาบินเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง จากปกติ 2 ชั่วโมง ซึ่งยัง

ถึงช้ากว่ากำาหนดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง

พอผมรับกระเป๋าจากสายพานแล้วจะเดินออกไปขึ้นแท็กซี่ก็ถูก

เจ้าหน้าที่ถามหาเอกสารบางอย่าง ผมไม่เข้าใจ เขาชี้ ไปยังเคาน์เตอร์

ริมห้อง ตอนรอรับกระเป๋าผมก็สงสัยอยู่ว่าเหตุใดถึงมีคนเข้าคิวกันอยู่

ตรงนี้ ปรากฏว่าเป็นจุดจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางมายังเมืองเลติเซียซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าและแม่น้ำาแอมะซอน ค่า

ธรรมเนียมคนละ 32,000 เปโซ หรือเกือบๆ 300 บาท คงเป็นรายได้

สำาหรับนำาไปใช้ในการอนุรักษ์

คณะที่มาถึงก่อนส่งข้อความมาทางไลน์ แต่ผมส่งข้อความตอบไม่

สำาเร็จเพราะสัญญาณเครือข่าย Movil แย่เอามากๆ ไม่ใช่เพียงในพื้นที่

ใกล้ป่าแอมะซอน แม้แต่ในกรุงโบโกตาก็ช้าอืดอาด มีคนโคลอมเบียเคย

ส่ายหน้าตอนที่เขาถามผมว่าใช้ซิมของบริษัทอะไร ความจริงใครๆ ก็

แนะนำาให้ใช้ Claro แต่ผมพลาดไปถามหาซื้อซิมการ์ด Claro ในห้าง 

Exito โดยที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าห้าง Exito เจ้าของเดียวกับ Movil พนักงาน

บอกว่า Claro หมด เหลือแต่ Movil

พ้นจากเจ้าหน้าที่ตรวจใบเสร็จค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่แอมะซอน

มาได้ มีชายคนหนึ่งหน้าตาชนพื้นเมืองเข้ามาขอช่วยถือกระเป๋า พูดคำา

ว่า “แท็กซี่” ผมนึกว่าเขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ก็เลยให้เขาช่วยลากกระเป๋า 

1 ใบ ผมลาก 1 ใบ และสะพายเป้บนหลังอีกใบ

เดินไปอีกหน่อย ยังไม่ทันออกจากอาคารสนามบินก็มีหนุ่มอีกคน 

หน้าตายุโรป เข้ามาพูดภาษาอังกฤษ “ผมชื่อฆวนอันโตนิโอ มีอาชีพเป็น

ล่าม ในเลติเซียคุณจำาเป็นต้องมีล่าม เพราะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับ

คุณ”

สามคนเดินไปจนถึงจุดรอแท็กซี่ที่มีคนรออยู่เกือบ 20 คน ผมจึง

รู้ว่าคนลากกระเป๋าให้ผมไม่ใช่โชเฟอร์แท็กซี่ แต่เขาก็ยังเข้าคิวต่อแถว

กับผมด้วย ผมถามฆวนอันโตนิโอว่าควรให้หมอนี่กี่เปโซ เขาตอบว่า “ไม่

ต้องให้หรอก หรือถ้าคุณสงสารก็ให้สัก 2 เปโซ” ผมขอเบอร์ฆวนอันโต

นิโอไว้แล้วกล่าวลา

ถึงคิวแท็กซี่ของผมเข้ามาจอด ผมรีบยื่นให้คนช่วยลากกระเป๋า 2 

เปโซก่อนที่เขาจะช่วยยกกระเป๋าขึ้นแท็กซี่ ซึ่งถ้าผมปล่อยให้เขาทำาอย่าง

นั้นก็ไม่แคล้วต้องให้เขา 5 หรือ 10 เปโซ แล้วผมก็ยกกระเป๋าขึ้นท้ายรถ

แท็กซี่ด้วยตัวเอง

ถนนหนทางหลายช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ รถวิ่งโคลงไปเคลงมา 

โชเฟอร์แท็กซี่คิดค่าโดยสาร 10 เปโซ สำาหรับระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตรจากสนามบินถึงเกสต์เฮาส์ในตัวเมืองเลติเซีย

คณะที่มาถึงเมื่อตอนบ่ายออกไปหาตั๋วเรือสำาหรับเดินทางล่องแอ

มะซอน ผมขอรหัส Wifi จากผู้ดูแลที่พักเพื่อจะแจ้งทางคณะใหญ่ว่าตาม

มาถึงแล้ว สัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่พักช้าพอๆ กับเครือข่าย Movil

มักมีคนถามผมว่ามาต่างประเทศหลายวันคิดถึงเมืองไทยมั้ย 

คิดถึงอาหารไทยมั้ย บ่อยครั้งผมตอบกลับไปว่าคิดถึงถนนและสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยมากกว่าครับ.

LIV คืออะไร?
วั

เยือนโบสถ์ใต้ดิน บิณฑบาตสวนสาธารณะ

ภายในโบสถ์เหมืองเกลือ Catedral de Sal เมือง Zipaquira โคลอมเบียเวลานี้ยังมีสถานการณ์ ไม่น่าไว้วางใจจากกลุ่มติดอาวุธ

วงดนตรี Muyu Marka จากเปรู

ย่านการค้าการท่องเที่ยวในเขตอูซาเกน ส่วน BBC ที่เห็นย่อมาจาก 

Bogota Beer Company 

กิ

คุณทอดด์ ทองดี ณ จุดใดจุดหนึ่งใน 14 จุดของ

มรรคาศักดิ์สิทธิ์
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5ตางประเทศ

เชนกัน นักวิเคราะหบางคนคิดวาคนอยางปูตินจะไมยอมเปน

ฝายแพเด็ดขาด Graham Allison จาก Harvard University ชี้วา

ถาจําเปนปูตินจะใชอาวุธนิวเคลียรทําลายทุกสิ่งใหสิ้นซากดีกวา

ยอมแพ

ถามองในกรอบรัสเซียเปนผูถูกกระทํา รัสเซียถูกนาโตเลน

งานเร� อยมา ครั้งนี้เปนโอกาสเอาคืน ถาหากชนะยอมเปดทางแก

โอกาสดีๆ ตามมาอีกมาก

การศึกจึงตองยืดเยื้อตอ ลอยด ออสติน (Lloyd Austin) 

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐประกาศใหพันธมิตรเตรียมตัวทําศึกหลายป 

ไมกี่วันตอมา เยนส สโตลเทนเบิรก เลขาธิการนาโตพูดซ้ํา ขอให

เตรียมรับมือสงครามยูเครนแบบยาวๆ สมรภูมิยูเครนเขาสูการ

รบยืดเยื้อ คอยๆ บั่นทอนขาศึก (a war of attrition) 

พรอมกับการรบคือเจรจาทั้งทางตรงทางลับจนกวาฝาย

หนึ่งจะชนะหรือไดขอตกลงที่ยอมรับได นาโตอยูระหวางหารือ

เพ� อกําหนดยุทธศาสตรหลังสงครามยูเครน ในขณะที่รัสเซีย

ดําเนินตามแผนของตนเชนกัน ทายที่สุดแลวการสงบศึกจะตอง

เกิดขึ้นกอน เปนกระบวนการแรกสูการจํากัดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจการเมือง เปดโอกาสให โลกกลับมาเปนปกติอีกครั้ง

ประการที่ 2 ความสูญเสียทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง

ยุทธศาสตรของฝงสหรัฐกับพวกที่ใชตั้งแตตนคือกระชับ

การปดลอมรัสเซีย ออกมาตรการคว่ําบาตรหลายระลอก โดย

เฉพาะพลังงานฟอสซิลซึ่งเปนรายไดหลักของรัสเซีย หวังใหอียู

เลิกซื้อ 

ดานรัฐบาลปูตินซึ่งเคยเผชิญการคว่ําบาตรใหญเม� อป 2014 

สมัยยึดไครเมียโตกลับทันควัน พรอมเลิกสัญญาซื้อขายพลังงาน

ที่ทําไวกับชาติสมาชิกอียูและตองซื้อดวยเงินรูเบิล ผลจากการ

คว่ําบาตรทําใหราคาน้ํามัน กาซธรรมชาติและถานหินเพิ่มขึ้น

เทาตัว (ยึดราคาน้ํามันดิบ WTI นับจากกอนเกิดโควิด-19 จนถึง

ที่ระดับราคา 120 ดอลลารตอบารเรล สวนกาซธรรมชาติกับ

ถานหินเพิ่มมากกวาเทาตัว)

ดวยราคาที่ถีบตัวสูงขนาดนี้ ไมแปลกที่ Centre for 

Research on Energy and Clean Air (CREA) ชี้วา 100 วัน

สงครามยูเครน รัสเซียไดกําไรจากการสงออกพลังงานฟอสซิล 

98,000 ลานดอลลาร (3.4 ลานลานบาท) เฉลี่ยแลวสงออกใน

ราคาสูงกวาปกอน 60% 

Steve H. Hanke จาก Johns Hopkins Institute อธิบาย

วา การคว่ําบาตรสงผลกระทบตอผูออกมาตรการดวย ฝาย

การเมืองจะพยายามปกปดไมใหสังคมรับรูวาเสียหายหนักแค

งครามยูเครนกาวสูเดือนที่ 5 นาโตยืนยันสนับสนุน

ยูเครนสูกับรัสเซียตอไป กองทัพรัสเซียมุงยึดพื้นที่

ดานตะวันออกตามยุทธศาสตรสรางเขตกันชนที่

ประกาศตั้งแตตน ผลคือแมยูเครนไมสามารถทําลายกองทัพ

รัสเซียแตสงครามยืดเยื้อตราบเทาที่ 2 ฝายยังไมสงบศึก

ในมุมของสหรัฐผูเปนแกนนํานาโต คําถามคือสงครามนี้

จะจบอยางไร มี 2 ประเด็นใหญที่ตองคิดหนัก

ประการแรก ความเปนเจาของสหรัฐ

แมนาโตประกาศตั้งแตกอนสงครามวาการรบครั้งนี้ทหาร

นาโตจะไมปะทะกับทหารรัสเซีย เปนการรบระหวางยูเครน

กับรัสเซียเทานั้น แตเม� อสงครามผานไปนาโตเริ่มสงอาวุธชวย

ยูเครน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรบยืดเยื้อ ในเวลาตอมา

รัสเซียชี้วาเปนสงครามเศรษฐกิจดวย

สมรภูมิยูเครนมีสวนคลายสงครามอัฟกานิสถาน พวกมู

จาฮีดีน (Mujahidin) ตอตานการรุกรานของกองทัพโซเวียตเม� อ

ป 1979 เหตุการณครั้งนั้นรัฐบาลสหรัฐสงอาวุธชวยมูจาฮีดีน มี

ผูอธิบายวาเปนสงครามตัวแทน (proxy war) ระหวางสหรัฐกับ

โซเวียตรัสเซีย นักวิเคราะหบางคนเช� อวารัฐบาลสหรัฐตองการ

ใหสมรภูมิยูเครนเปนเหมือนอัฟกานิสถานครั้งนั้น

แตครั้งนี้ ไมเหมือนครั้งกอน กองทัพรัสเซียคอยๆ รบ หลีก

เลี่ยงการปะทะการสูญเสียโดยไมจําเปน ดูเหมือนวาเตรียมทําศึก

ระยะยาว

อาจวิเคราะหวารัฐบาลสหรัฐกับพวกยังมั่นใจวาจะเปน

ฝายชนะ กองทัพรัสเซียออนแอลงทุกที ยิ่งยืดเยื้อรัสเซียยิ่งมี

โอกาสเพลี่ยงพล้ํา พรอมกับดานเศรษฐกิจที่รัสเซียโดนกดดัน

อยางหนัก ขอเพียงสมาชิกนาโตรวมมือรวมใจก็จะไมแพ หรือ

อาจมองวาหากยุติการรบตอนนี้การลงทุนที่ผานมาจะสูญเปลา 

ไมรูวาเม� อไหรจะมีโอกาสงามๆ เลนงานรัสเซียอีก ซ้ําราย

กวานั้นหากจบไมสวยถูกตีความวานาโตเปนฝายแพ เชนนี้ยอม

ยอมรับไมได สหรัฐไมอาจสูญเสียความเปนเจา การแพใน

สมรภูมิเดียวบั่นทอนสถานภาพทางการเมืองระหวางประเทศ

ไมวาจะใชมุมมองใด เปาหมายทาทายของสหรัฐคือ

ตองการยุติสงครามโดยที่โลกรับรูวารัสเซียสูญเสียหนัก แม

ยูเครนตองเสียดินแดนบางสวนก็ตาม

รวมความแลวศึกครั้งนี้เดิมพันสูง รัฐบาลไบเดนไม

อาจปลอยใหถูกตีความวาสหรัฐเปนฝายแพ นาโตหรือฝาย

ประชาธิปไตยพายใหกับอํานาจนิยมรัสเซีย 

เชนเดียวกับประธานาธิบดีปูตินที่ ไมอยากเปนฝายแพ

2 ประเด็นสําคัญที่ ไบเดนเผชิญในสมรภูมิยูเครน

www.chanchaivision.com

ไหน สิ่งที่ปรากฏในส� อไมใชทั้งหมด ความเสียหายจริงมากกวา

นั้นมาก ในกรณีสงครามยูเครน อียูแบกรับความเสียหาย

มากกวาสหรัฐหลายเทาและสรางความเสียหายแกคนทั้งโลก 

พวกที่ไดรับผลรุนแรงสุดคือประเทศที่ยากจน พวกคนจน

ทั้งหลาย

นโยบายหามซื้อใชพลังงานฟอสซิลรัสเซียทําใหตลาด

พลังงานโลกกลายเปนเร� องการเมืองระหวางประเทศ แบงขั้ว

ทางการเมือง การซื้อขายน้ํามันไมเสรีอีกตอไป (ไมเสรีเทาอดีต) 

ที่เปนปญหาคือทุกคนในโลกจะตองซื้อใชพลังงานในที่ราคาสูง

ขึ้นมาก

แตละปทุกประเทศมีเงินเฟออยูแลวจะมากหรือนอย

เทานั้น (ในชวงโควิด-19 รัฐบาลทรัมปกับไบเดนตางอัดฉีดเงิน

ชวยเหลือเขาระบบมหาศาล) การคว่ําบาตรน้ํามันรัสเซียทําให

ปญหาเงินเฟอที่มีอยูแตเดิมรุนแรงขึ้นอีก ขอมูลหลายประเทศชี้

ชัดตรงกันวาน้ํามันกับอาหารคือตัวสรางเงินเฟอ

การแกภาวะเงินเฟอเงินลนระบบเปนเพียงจุดเริ่มของ

ปญหาที่จะตามมาอีกหลายขั้นตอน หลายคนเอยถึงเศรษฐกิจ

ถดถอย บางคนพูดถึง stagflation

ประเด็นอยูที่วา ความตั้งใจที่จะบั่นทอนเศรษฐกิจรัสเซีย

สงผลรุนแรงตอสหรัฐกับนานาชาติดวย เปนอีกครั้งที่นโยบาย

ตางประเทศสหรัฐสรางความสูญเสียแกนานาชาติอยางรายแรง 

ไมเวนแมกระทั่งคนอเมริกัน 330 ลานคน

เศรษฐกิจโลกโตชาลง บางประเทศถดถอย ไมเปนผล

ดีตอทั้งฝายสหรัฐกับรัสเซีย ทั้งคูอยูในสถานการณที่ตองดูแล

เศรษฐกิจสังคมอยางใกลชิด เม� อเศรษฐกิจสังคมเสียหายมาก 

ประชาชนแสดงความไมพอใจมากขึ้นตามลําดับ ถาพูดอยาง

เปนกลาง ตองรอดูตอไปวาฝายใดจะยอมแพทางเศรษฐกิจ

การเมืองกอน 

สงครามยูเครนเปนสมรภูมิจํากัดขอบเขต แตผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจสังคมแพรทั่วโลก สรางความเสียหายมหาศาล

มากกวาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยูเครนกับรัสเซียหลายเทา

ทางออก ... จะออกทางไหน:

ดังที่นําเสนอในบทความกอนแลววาเงินเฟอมาจากหลาย

ปจจัย แตรอบนี้ที่กลายเปนปญหารุนแรงระดับโลก มาจากราคา

พลังงานเปนหลัก ทําใหสินคาขึ้นราคา แพงทั้งแผนดิน ดังนั้น

ลําพังการทําใหการซื้อขายพลังงานฟอสซิลกลับสูที่เดิมหรือชะลอ

การเปลี่ยนแปลงออกไป เพียงเทานี้ปจจัยทางจิตวิทยาจะดีขึ้น

ทันที กลับมามองอนาคตในแงบวก ความเช� อมั่นตอเศรษฐกิจ

เปนเร� องสําคัญยิ่งกวาการแกปญหาจริงที่ตองใชเวลาอีกนาน

แตเน� องจากทั้งรัฐบาลสหรัฐกับรัสเซียตางมีผลประโยชน

ที่ตองรักษา ไมอาจสูญเสียเกียรติภูมิของมหาอํานาจ ถูกชี้วาเปน

ฝายแพ แนวทางยุติศึกจะตองเปนที่ยอมรับของทุกฝาย เหลา

นี้เปนอุปสรรควา “จะจบอยางไร” หรือ “จะจบไดอยางไร” 

อยางไรก็ตามปจจัยเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ แรงกดดัน

จากนานาชาติน�าจะเปนแรงผลักดันใหไดขอสรุปในที่สุด และ

ควรสังเกตวารัฐบาลเซเลนสกีแทบไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เหลานี้เลย ทั้งๆ ที่ประเทศตัวเองเปนพื้นที่สมรภูมิ.

ส

กรีนเฮาสใหม 

• ทอม เฟล

ตัน ผูรับบท

เดรโก มัล

ฟรอย ในหนัง

แฮรรี พอต

เตอร ถายภาพ

กับตนแมน

เดรกที่กรีน

เฮาสใหมของ

ศาสตราจารย

สเปราต ในสตู

ดิโอวอรเนอร

ในเมืองวัต

ฟอรด อังกฤษ 

เม� อ 21 มิ.ย. 

(Getty 

Images)

มินเนียน • สตีฟ คาเรล ดาราฮอลลีวูดผูพากยเสียงกรู ถายภาพกับหุนมินเนียนในแอนิเมชันเร� อง “Minions: The Rise of Gru” หนา

หอนาฬ�กาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน เม� อ 20 มิ.ย. (Getty Images)

ฝกไว • เด็กชายชาวโปแลนดกําลังฝกทําซีพีอารกับหุนระหวาง

การอบรมปฐมพยาบาลโดยหน�วยทหาร ที่เมืองเชียเมียโนวิเซอ 

เม� อ 19  มิ.ย. (Getty Images) 

ยอดโบสถ • ชางกําลังทาสีสายลอฟาของยอดโบสถเซนตแมรีที่หมูบานอัฟฟ

คูลม มณฑลเดวอน อังกฤษ เม� อ 23 มิ.ย. (Getty Images)

ตัวชนะ • ฮาเธอร เบียเนอร นั่งถายภาพกับ “ทรัมเปต” 

สุนัขพันธุบลัดฮาวดของเธอที่ชนะในงานประกวดสุนัข “เวสต

มินสเตอร เคนเนลคลับ ด็อกโชว” ครั้งที่ 146 ที่แทรรีทาวน 

นครนิวยอรก เม� อ 22 มิ.ย. (Getty Images)

ฉลองนักบุญ • มาชูเทาหนาขึ้นทามกลางฝูงชนในเทศกาล “คารา 

โกลเดสบอรน” วันฉลองซานตจวนหรือเซนตจอหนที่เมืองซิวตา

เดลลาบนเกาะมินอรรา สเปน เม� อ 23 มิ.ย. (AFP)

ภาพ: ระดับราคาน้ํามัน WTI ยอนหลัง 5 ป

เครดิตภาพ: https://www.cnbc.com/quotes/@CL.1

การศึกในยูเครนไมใชเร� องที่อยากเลิกก็เลิกไดทันที เพราะ

สัมพันธกับปจจัยอ� นๆ ที่สําคัญยิ่งกวาความเปนไปของ

ยูเครนที่มหาอํานาจไมอาจสูญเสีย
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บราเดอร์นำาเข้า ‘GTX600’ จากญี่ปุ่น

บราเดอร์ผู้นำาธุรกิจเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลของไทย สบช่องเทรนด์

ตลาดเปลี่ยน เปิดตัวเครื่องพิมพ์ผ้าระดับอุตสาหกรรมระบบดิจิทัลรุ่นล่าสุด 

“GTX600” เจาะกลุ่มโรงงานสกรีนและโรงงานการ์เมนท์ทั่วประเทศ หลังพบ

กระแสนิยมการผลิตเปลี่ยนจาก Mass production สู่ Mass customization 

การเปิดตัวเครื่องรุ่นใหญ่ในครั้งนี้ของบราเดอร์ ทำาให้ปัจจุบันบราเดอร์มีนวัต

กรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลครอบคลุมทุกกลุ่มตลาด ตั้งแต่ระดับ

เริ่มต้นธุรกิจจนถึงระดับอุตสาหกรรม นับเป็นแบรนด์แรกในไทย มั่นใจการ

ขยายตลาดจับกลุ่มอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จะสร้างอัตราเติบโตให้กลุ่ม GTX ได้

สูงถึง 30% ในปีงบประมาณ 2565

ปัจจุบันบราเดอร์ครองส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล

ในไทยได้กว่า 50% และการนำาเสนอ GTX600 สู่ตลาดเมืองไทยในครั้งนี้ จะยิ่ง

เพิ่มโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มากยิ่งขึ้นจากการขยายฐานกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานสกรีน และโรงงานการ์เมนท์ โดยบรา

เดอร์ได้มอบหมายให้บริษัท เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำากัด เป็นผู้แทนจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ GTX ในประเทศไทย

ฟูจิฟิล์มเดินหน้าบุกตลาดกล้อง Professional ในไทย

ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวกล้องดิจิทัลมิลเรอร์เลส “FUJIFILM X-H2S” (X-H2S) 

ถือเป็นกล้องรุ่นล่าสุดในตระกูล X-Series ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกล้องที่ให้

ภาพคุณภาพสูง มีเซ็นเซอร์ Stacked BSI X-Trans CMOS 5 HS และมีระบบ

ป้องกันการสั่นไหวอันทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำาหรับถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ 

อีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีรองรับการพิมพ์ภาพคุณภาพสูงในแบบเฉพาะ

ของฟูจิฟิล์ม พร้อมวางตลาดผ่านตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือน

กรกฎาคมนี้

กล้อง FUJIFILM X-H2S พร้อมวางจำาหน่ายในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ใน

ราคา 89,990 บาท ทั้งนี้สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ในวันที่ 24 

มิถุนายน–5 กรกฎาคมนี้ ที่ร้านตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ ร้าน Big 

Camera ร้าน Fotofile ร้าน World Camera ร้าน Zoom Camera ร้าน AV 

Camera ร้าน Photo Bug ร้าน Chiacolorlab และ Fujifilm X-Space โดยผู้ที่

สั่งจองล่วงหน้าจะได้รับของสมนาคุณสุดพิเศษ และในวันเดียวกันจะมีการจัด

จำาหน่ายเลนส์ XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR ในราคา 76,990 บาท 

และสำาหรับเลนส์ XF18-120 mm. F4 LM PZ WR จะจัดจำาหน่ายในเดือน

กันยายน ในราคา 32,990 บาท โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 

FB page: Fujifilm X Thailand หรือ Line Official: @fujifilmxthaila.

yWaWa (มายวาวา) สตาร์ทอัปด้านอีคอมเมิร์ซ

สัญชาติไทย ได้ทำาการปั้น mywawa.me 

แพลตฟอร์ม B2B อี-มาร์เก็ตเพลส เพื่อธุรกิจไทยที่

ใหญ่ที่สุด ยกระดับทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ทรานส์

ฟอร์ม สู่โลกการค้ายุคดิจิทัล รวมสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้

จำาหน่าย และซัพพลายเออร์จากทุกอุตสาหกรรม พร้อม

เครื่องมือทันสมัยรองรับการซื้อขาย วางบิล ชำาระเงิน และ

การขนส่งในแพลตฟอร์มเดียว ชี้อีคอมเมิร์ซในตลาดปัจจุบัน

ไม่ตอบโจทย์ B2B และเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติเสี่ยงต่อ

ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety) ส่งผลให้ข้อมูล

ธุรกิจของประเทศรั่วไหล เปิดให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายลงทะเบียนใช้

งานระบบได้ฟรี

นายกร เธียรนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำากัด และผู้ร่วม

ก่อตั้ง MyWaWa กล่าวว่า ปัจจุบัน B2B อีคอมเมิร์ซ

ในประเทศไทยมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และกลาย

เป็นช่องทางการขายที่สำาคัญในยุคตลาดดิจิทัล ในขณะ

ที่ผู้ประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิมต่างก็กำาลังปรับตัวเข้าสู่

อีคอมเมิร์ซ เนื่องจากสถานการณ์การค้าขายและระบบ

เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องเพิ่มช่อง

ทางการขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

การทำาธุรกิจแบบ B2B ในแบบดั้งเดิม จะเน้นที่การ

ให้พนักงานขายเดินทางไปพบเพื่อ

เจรจาซื้อขาย หรือการร่วมงาน

แสดงสินค้า (Trade Show) ทั้ง

ในและต่างประเทศ เมื่อเกิดการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรม

เหล่านี้ ไม่สามารถทำาได้ จึงส่งผล 

กระทบอย่างหนักต่อการดำาเนิน

งานของทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และ 

SMEs ที่อยู่ในภาคการผลิตสินค้า

ในประเทศไทย ซึ่งมีจำานวนกว่า 

400,000-500,000 ราย ธุรกิจที่

ทรานส์ฟอร์มได้รวดเร็วก็สามารถ

เดินหน้าต่อได้ แต่พบว่ายังมีอีก

หลายรายที่ไม่ประสบความสำาเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ทาง

ดิจิทัลและขาดทรัพยากร

ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน 

เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบ B2C หรือ C2C ที่ไม่ได้ถูก

ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบ B2B ซึ่งมีระบบการสั่งซื้อที่มีขั้น

ตอนที่ซับซ้อนมากกว่า ระบบชำาระเงินต้องรองรับการชำาระ

เงินที่มีมูลค่าสูงในการสั่งซื้อต่อครั้ง ต้องใช้ระบบโลจิสติกส์

หรือการขนส่งที่มีความเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม 

และส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติที่มีความเสี่ยงต่อ

ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety) ส่งผลให้เกิดการ

รั่วไหลของข้อมูลเชิงธุรกิจของประเทศอีกด้วย

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและ pain point ดัง

กล่าว MyWaWa ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปด้านอีคอมเมิร์ซสัญชาติ

ไทย จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ www.mywawa.me ให้

เป็น e-Marketplace สำาหรับ B2B ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็น

ศูนย์กลางการซื้อขายทางธุรกิจทั้งรูปแบบค้าส่งและค้า

ปลีก รวบรวมโรงงานผู้ผลิต ผู้

จำาหน่ายและซัพพลายเออร์

จากทุกอุตสาหกรรม รองรับทุก

ฟีเจอร์ตั้งแต่การขาย วางบิล 

ชำาระเงิน รวมถึงระบบขนส่ง

ในแพลตฟอร์มเดียว

สมัครใช้งานฟรี มีเทคโนโลยี

รองรับความปลอดภัย

เนื่องจาก www.

mywawa.me ต้องการรองรับการใช้งานจากผู้ซื้อ-ผู้ขาย

ทุกเจเนอเรชั่น จึงถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

สามารถลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์ภายใน

ระบบได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าบริการ

รายเดือนใดๆ โดยผู้ขาย (Seller) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่

จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย สามารถใช้งานระบบ

ได้ตั้งแต่การจัดตั้งหน้าร้าน ใส่ข้อมูลสินค้า กำาหนดราคา

และโปรโมชั่น ออกใบเสนอราคา ออกใบวางบิล เลือกวิธี

การขนส่ง ทั้งหมดสามารถดำาเนินการได้เอง โดยมีเจ้าหน้าที่

จาก MyWaWa คอยช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจให้ผู้ขายในการเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายใน

การทำาการตลาดแบบดั้งเดิมและไม่ต้องสร้างเว็บไซต์ใหม่

ของตัวเอง ทำาให้ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา

เปิดตัวแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส

ปลดล็อกธุรกิจสู่การค้าบนโลกออนไลน์

เปิดตัวแพลตฟอร์ม

งานเข้าเมืองในญี่ปุ่นทำาข้อมูลประชาชนสูญหาย

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลเมืองอามางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ออกมาแถลง

ข่าวขอโทษประชาชน หลังลูกจ้างบริษัทที่ช่วยจัดการเงินช่วยเหลือ COVID-19 ทำา

แฟลชไดรฟ์ข้อมูลประชาชนในเมืองสูญหายระหว่างไปทานอาหารเย็นเมื่อวันอังคาร

ที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ,                          

ที่อยู่, วันเกิด, หมายเลขบัญชี และข้อมูลอื่นๆ โดยไฟล์ข้อมูลเข้ารหัสเอาไว้ และ                                                                                                 

ตอนนี้ ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าข้อมูลรั่วไหล รวมถึงยังไม่มีหลักฐานการค้นพบแฟลช

ไดรฟ์ด้วย

ราคาขายปลีกการ์ดจอเริ่มขาลง

หลังจากเหมืองคริปโตเริ่มทำาการปิดไปหลายแห่ง เนื่องจากขุดแล้วไม่คุ้มต้นทุน 

ล่าสุดเว็บไซต์ Tom’s Hardware ติดตามราคาขายปลีกการ์ดจอในร้านค้าออนไลน์ 

(ของสหรัฐอเมริกา) หลายแห่งรวมถึงบนการ์ดมือสองบน eBay พบว่าราคาการ์ดจอ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการ์ดหลายรุ่นก็ขายถูกกว่าราคาแนะนำา ปัจจัยสำาคัญมาจาก

ตลาดคริปโตแตกซบเซาลงนิดหน่อย ทำาให้ราคาการ์ดจอลดลงประมาณ 15% ในเดือน

พฤษภาคม และลดลงอีกราว 5-10% ในครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน

โดย MyWaWa ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง มีเพียงการ

เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มจากผู้ขายใน

อัตรา 3-5% ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม และจะ

เรียกเก็บเมื่อกระบวนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และผู้ซื้อได้

รับสินค้าแล้วเท่านั้น

ส่วนผู้ซื้อ (Buyer) สามารถใช้บริการได้ โดยไม่มีค่า

ใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ทั้งแบบนิติบุคคลและ

บุคคลธรรมดา เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกค้นหา

สินค้าที่ต้องการ ด้วยระบบ search engine ทำาให้ค้นหา

สินค้าได้รวดเร็ว มีโอกาสพบซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ใช้

งานระบบแชต (chat) เพื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต่อ

รองราคากับผู้ขายได้ ทำาการขอใบ

เสนอราคาได้ โดยตรง

ย่ิงไปกว่าน้ัน เพื่อความ

ปลอดภัยในการซ้ือขายผ่านระบบ 

MyWaWa ได้นำาเอาเทคโนโลยีมารอง  

รับในทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการ

ยืนยันตัวตนหรือ KYC (Know Your 

Customer) ท้ังฝ่ังผู้ขายและผู้ซ้ือ 

ระบบ Smart Contract ในการวาง

บิล ออกใบส่ังซ้ือ (PO) ท่ีมีการบันทึก

ข้อมูลไว้สามารถเรียกดูเอกสารได้

ตลอดเวลา ระบบ Track & Trace ติดตามสถานการณ์ส่งสินค้า 

และระบบ TSO (Trade Secure Order) ร่วมกับ Escrow 

Account ทำาการจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย เมื่อผู้ซ้ือยืนยันการได้

รับสินค้าถูกต้องตรงตามคำาส่ังซ้ือแล้วเท่าน้ัน ท้ังหมดน้ีเพื่อให้

ม่ันใจว่าการทำาการค้าขายบนแพลตฟอร์มมีความปลอดภัย ผู้ซ้ือ

ได้รับของ ผู้ขายได้เงิน อย่างแน่นอน

แพลตฟอร์มเติบโตไวยอดขายทะลุ

หลังจากเปิดใช้งานมาได้เพียงไม่นาน แพลตฟอร์ม 

www.mywawa.me มีผู้ขาย โรงงานผู้ผลิต ผู้จำาหน่ายและ

ซัพพลายเออร์ ในระบบมากกว่า 100 ราย มีสินค้ากว่า 

3,000 รายการ จากหลากหลายหมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ 

อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ งานพิมพ์ 

บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำานักงาน บ้านและวัสดุก่อสร้าง 

เคมี ยาง และพลาสติก สุขภาพและความงาม แบบเรียน

และอุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็น

ผู้ซื้อมากกว่า 2,000 ราย มี

ยอดซื้อ-ขาย (Transaction) 

ผ่านแพลตฟอร์มแล้วมากกว่า 

1,500 ล้านบาท

จากข้อมูลของการ์ท

เนอร์ที่ระบุว่าในปี 2568 การ

ทำาธุรกรรมของ B2B คิดเป็น 

80% จะอยู่บนช่องทางดิจิทัล 

และ 44% ตัดสินใจซื้อโดยไม่

ต้องการที่จะพบกับพนักงาน

ขาย เพราะสามารถตัดสินใจและหาข้อมูลการซื้อสินค้าได้

เองบนช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์ม B2B อีคอมเมิร์ซ 

ยิ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดของ MyWaWa ในการ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นภาคการผลิตของประเทศ

เข้าสู่ระบบการค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐาน หรือ 

Infrastructure ที่เป็นภาคอุตสาหกรรม B2B ของ

ประเทศไทยยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ยังไม่ได้เป็นรูปแบบ

ดิจิทัล MyWaWa จึงมีความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้แข็งแรงและสามารถ

เข้าถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอีทั่ว

ประเทศ ให้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน.

  

• เอ็นที กำาหนดขยายระยะเวลาโปรโมชั่น 

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 009 ต่อไปอีก 

3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–30 กันยายน 2565 

เพื่อรองรับภาคธุรกิจและการท่องเท่ียวท่ีกำาลังฟ้ืนตัว และ

ช่วยลดภาระค่าใช้บริการให้กับประชาชน โดยมีอัตราเร่ิม

ต้นนาทีละ 2 บาทสำาหรับการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศไปยังผู้รับปลายทางท้ังเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

ท่ีอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา จีน ฮาวาย ฮ่องกง 

สิงคโปร์ มาเลเซีย อเมริกา และมิดเวย์/เวค โดยยังมี

ปลายทางประเทศอื่นอีก 3 ประเทศท่ีเอ็นทีจะขยายระยะ

เวลาโปรโมช่ันออกไป โดยมีอัตราค่าใช้บริการท่ีแตกต่าง

กัน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ผู้ใช้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี NT Contact Center 

1888 ตลอด 24 ช่ัวโมง เว็บไซต์ www.ntplc.co.th และ

ศูนย์บริการลูกค้าท่ัวประเทศ

• ซัมซุง และ เน็ตฟลิกซ์ กลับมาร่วมงานกันอีก

คร้ัง เพื่อต้อนรับการมาถึงของ Stranger Things ซีซ่ัน 4 

ชุด 2 ท่ีหลายคนต่างต้ังตารอคอย ด้วยการส่งภาพยนตร์

ส้ัน Make STRANGER Nights Epic ท่ีโชว์ศักยภาพ

นวัตกรรมกล้องกลางคืนสุดล้ำา Nightography บน Galaxy 

S22 Ultra โดยพร้อมให้ทุกคนได้รับชมแล้วต้ังแต่วันน้ี 

ทางโซเชียลมีเดียของซัมซุง โดยภาพยนตร์ส้ันเรื่องน้ีได้

แสดงความสามารถของกล้องกลางคืน Nightography 

อันทรงพลังของ Galaxy S22 Ultra ผ่านแรงบันดาลใจ

จากเรื่องราวสุดเข้มข้นของ Stranger Things ซีซ่ัน 4 ท่ี

ยามเมื่อท้องฟ้ามืดลง ประตูมิติสู่โลกคู่ขนานก็ถูกเปิด

ออก ซ่ึง Galaxy S22 Ultra ได้ทำาหน้าท่ีในการสร้างสรรค์

บรรยากาศและบอกเล่าเรื่องราวท่ีน่าพิศวงผ่านนวัตกรรม

กล้องสมาร์ทโฟนกาแล็คซ่ี ท่ีสามารถจับภาพส่ิงไม่อาจมอง

เห็นได้ในความมืดให้เห็นได้อย่างเด่นชัดอีกด้วย

• บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัด

แสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 

(Electric Vehicle : EV) แบบใหม่ล่าสุด พร้อมพูดคุยเก่ียว

กับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากรถยนต์สู่บ้านเรือน (Vehicle 

to Home : V2H) สำาหรับประเทศไทย ท่ีงาน Automotive 

Summit 2022 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2565 

ณ บูธของเดลต้า ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค 

ซ่ึงจัดแสดงเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นเพื่อให้บริษัท

ยานยนต์ช้ันนำาระดับโลกและนักวิชาการเข้าเย่ียมชม ไม่

ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้เทคโนโลยีการ

สื่อสารจากยานพาหนะสู่ทุกส่ิง แบบสองทิศทาง (Vehicle to 

Everything : V2X), เครื่องชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแส

ตรงรุ่น DC City Charger ขนาด 50kW/100kW สำาหรับ

การชาร์จรถยนต์ EV พร้อมกัน รวมถึงเครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแสสลับรุ่น AC Max ขนาดกำาลังไฟสูง 22 kW

• แวดวงไอทีไม่ควรพลาด!! eCloudvalley ผู้ให้

บริการ AWS Managed Service และ Consulting ระดับ

นานาชาติ จับมือพันธมิตรธุรกิจ เตรียมจัดงานสัมมนา

หัวข้อ Quick start your modernized data analytics 

Thailand edition 2022 มุ่งหวังสร้างความรู้เพ่ิมความ

เข้าใจถึงดาต้า อนาไลติกส์ ซ่ึงปัจจุบันมีบทบาทสำาคัญใน

การขับเคลื่อนทุกองค์กร โดยภายในงานได้เชิญ 5 กูรูผู้

เช่ียวชาญท้ังจาก Amazon Web Services, SCB Abacus 

Co,.Ltd. และ Wisesight (Thailand) Co.,Ltd. มาร่วม

ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในประเด็น

ต่างๆ ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-

17.00 น. ห้องบอลรูม 2 ช้ัน 8 โรงแรม So Bangkok 

ถนนสาทร กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี เพียง

กรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ eCloudvalley.

บริษัทเทคโนโลยีรวมตัวสร้างมาตรฐาน Metaverse

Meta, Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำา ประกาศร่วมจัดตั้ง 

Metaverse Standards Forum เพื่อกำาหนดมาตรฐานร่วมกันในการพัฒนา 

metaverse คล้ายกับ W3C ที่เป็นองค์กรที่ร่วมกันกำาหนดมาตรฐานของเว็บ 

นอกจาก Meta และ Microsoft แล้ว รายชื่อบริษัทที่อยู่ในรายชื่อสมาชิก

ของ Metaverse Standards Forum ยังมีทั้ง Autodesk, Epic Games, 

Huawei, Ikea, NVIDIA, Qualcomm, Sony, Unity โดยมีข้อสังเกตว่าสมาชิกรุ่น                                 

ก่อตั้งไม่มีบริษัทอย่าง Apple, Alphabet หรือบริษัทเกมอย่าง Roblox กับ                                                                                                              

Niantic  

Neil Trevett ผู้บริหาร NVIDIA กล่าวว่า ทุกบริษัทสามารถเข้าร่วมกับ Forum 

นี้ ได้ ซึ่งรวมทั้งบริษัทในด้านคริปโตที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ metaverse.
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แห่งปีสำ�หรับแวดวง SMEs เพร�ะเป็นก�รรวบรวมพันธมิตรจ�ก

ทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมสนับสนุน SMEs ม�ไว้

ในที่เดียว ทั้งจ�กภ�ค

รัฐ องค์กรเอกชน และ

สถ�บันก�รเงินต่�งๆ 

ตลอดจนก�รเป็นศูนย์รวม

ผู้ประกอบก�รที่มีโอก�ส

ท�งธุรกิจหรือแฟรนไชส์

ม�กกว่� 200 ร�ย

สำ�หรับผู้ท่ีสนใจ

ลงทุนหรือเจรจ�ธุรกิจ ท้ัง

ยังมีสถ�บันก�รเงินท่ีนำ�

สินเชื่อภ�ยใต้ม�ตรก�ร

สนับสนุนต่�งๆ ม�คอย

บริก�ร อ�ทิ สินเชื่อก�ร

ฟ้ืนฟู ขย�ย ต่อยอดธุรกิจ 

สำ�หรับ SMEs หรือสินเชื่อ

สำ�หรับบุคคลท่ัวไปท่ีกำ�ลัง

มองห�โอก�สท�งธุรกิจ 

ท้ังหมดน้ีจะเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ี 

10,000 ต�ร�งเมตร

ภ�รกิจก�รให้ที่ยังคงส�นต่อภ�ยใต้ผู้บริห�รค่�ยพีเอ็มจีคือ 

ก�รเคียงข้�ง SMEs ไทย ในบทบ�ทให้ โอก�สคนตัวเล็กได้มีอ�ชีพ 

สร้�งอ�ชีพให้เป็นธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจสู่ผู้ประกอบก�รขน�ด

กล�งที่เข้มแข็ง ตลอดจนส�ม�รถสร้�งเครือข่�ยธุรกิจให้มั่นคง                                                                        

ต่อไป.

รินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำากัด ผู้

บริห�รหญิงค�่ยพีเอ็มจี ที่เป็นผู้ก่อตั้งและบริห�ร

ง�นม�ครบ 20 ปีในปีนี้ ภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่นอย�่ง

แรงกล้�ที่จะส่งต่อแรงบันด�ลใจ และสร้�งโอก�สให้กับผู้คน ใน

ฐ�นะภ�คเอกชนที่เป็นทั้งสื่อและเป็นผู้ที่พัฒน� SMEs ม�อย่�งต่อ

เนื่องตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่รัฐบ�ลไทยมีนโยบ�ย SMEs แห่งช�ติเมื่อ

ปี 2544 จนกล�ยม�เป็น “SMEs Success Solution” ที่เดียวจบ

พบท�งรวย โซลูชันสำ�หรับสร้�งผู้ประกอบก�รไทยแบบครบวงจรที่

ประสบคว�มสำ�เร็จดังเช่นในปัจจุบัน

ความสุขของการให้ เป็นธงสำ�คัญในก�รใช้ชีวิตที่ ณรินณ์

ทิพ ยึดถือและปฏิบัติตลอดระยะเวล�ในก�รทำ�ง�นและใช้ชีวิต ซึ่ง

ปัจจุบันอ�ยุย่�งเข้� 60 ปีแล้ว แต่ไฟในก�รทำ�ง�นยังเปี่ยมล้น ก�ร

ให้ที่นำ�ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นคือคว�มมุ่งหม�ยที่อย�กให้คนมีอ�ชีพ มี

ร�ยได้ และมีธุรกิจที่มั่นคง 

ในขณะเดียวกันก็ให้เวล�ในก�รใช้ชีวิตส่วน

ตัว โดยก�รสร�้งสมดุลชีวิตนั้นจะเต็มที่กับ

ทุกสิ่งที่ลงมือทำ� ทั้งในด้�นก�รดูแลสุขภ�พ 

แนวคิด และไลฟ์สไตล์ ในแต่ละวันหลังเสร็จ

ภ�รกิจก�รง�นจะแบ่งเวล�ออกกำ�ลังก�ย                                  

เดินวันละ 15,000 ก้�ว รวมทั้งเล่นกอล์ฟ                                    

ว่�ยน้ำ� และนอนวันละ 7-8 ชั่วโมง และให้

คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สุขภ�พ รับประท�น

อ�ห�รภ�ยใต้ โปรแกรม IF 16 ชั่วโมง รับประท�น

อ�ห�รคลีน 8 ชั่วโมงอย่�งมีวินัยตลอดระยะ

เวล�หล�ยปีที่ผ่�นม� วันว่�งจ�กก�ร

ทำ�ง�นจะนิยมท่องเที่ยวธรรมช�ติและ

สัมผัสกับวิถีช�วบ้�นในท้องถิ่น สมดุล

ชีวิตดังกล่�วช่วยให้ทุกย�่งก้�วเต็มไป

ด้วยคว�มสุขและมั่นใจ แม้จะย่�งเข�้ 

60 ปีแล้วแต่ยังว�้ว (Young Wow) 

อยู่เสมอ

ภ�รกิจของก�รให้ล�่สุดที่กำ�ลัง

ปลุกปั้นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบก�ร SMEs ที่

ประสบคว�มสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว คือ ก�ร

จัดทำ�กองทุนชี้ช่องรวยสร้�งอ�ชีพ เพื่อช่วย

เหลือคนตกง�น ว่�งง�น คนที่ประสบปัญห� 

เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว ได้มีอ�ชีพและร�ยได้เพิ่ม 

โดยจะมีก�รอบรมอ�ชีพให้กับผู้ที่สนใจ พร้อม

อุปกรณ์ในก�รประกอบอ�ชีพ ซึ่งจะเปิดตัว

กองทุนในเร็วๆ นี้

หนึ่งในคว�มภ�คภูมิใจที่ ณรินณ์ทิพ ทำ�คือ การ

ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยก�รพัฒน�    

หลักสูตร Chain Store Management & 

Franchise System (CMF) ซึ่งปัจจุบัน

อบรมไปแล้ว 10 รุ่น และได้สร�้ง

เครือข�่ยพันธมิตรให้กับผู้ประกอบ

ก�ร SMEs ม�อย่�งต่อเนื่อง รวมถึง

ก�รพัฒน�หลักสูตร ยกระดับนักธุรกิจ

เกษตรอุตส�หกรรม ปั้นธุรกิจจ�ก SMEs 

เกษตร ขย�ยตล�ดสู่ก�รเป็น               

“แฟรนไชส์” อย�่งเป็นระบบ 

โดยดำ�เนินง�นร่วมกับกอง

พัฒน�เกษตรอุตส�หกรรม 

กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 

ในช่วงปล�ยเดือน

มิถุน�ยนที่ผ่�นม�

และล่�สุด

คือ ก�รเตรียมจัด

ง�น Smart SME 

EXPO 2022 ภ�ย

ใต้แนวคิด “รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี” 

#ชี้ช่องรวย #ที่เดียวจบพบท�งรวย ซึ่งปีนี้จัด

ขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่�งวันที่ 7-10 ก.ค.65 

ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี เป็น

ง�นที่เรียกได้ว่�ครบถ้วนและยิ่งใหญ่ที่สุด
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7เศรษฐกิจ

รากำาลังจะเปิดประเทศเกือบเต็มรูปแบบ กลับเข้าสู่

ภ�วะของคว�มเป็นอยู่และก�รทำ�ม�ห�กินเกือบเหมือน

สภ�วะปรกติก่อนที่จะมีก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโค

วิด-19 สถ�นก�รณ์เช่นนี้คนไทยส่วนใหญ่ดีใจ และชื่นชม

ก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลและภ�คส่วนต�่งๆ ทั้งภ�ครัฐและภ�ค

เอกชน ผู้ประกอบก�รและผู้บริโภคที่ร่วมมือกันอย�่งดี ทำ�ให้

ประเทศไทยกำ�ลังจะรอดพ้นจ�กวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของ

ไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีคนบ�งกลุ่มบ�งพวกที่ไม่รู้สึกยินดีกับ

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วนี้ เพร�ะมันหม�ยถึงก�รจะด้อยค�่น�ยก

รัฐมนตรี และคว�มพย�ย�มจะไล่น�ยกรัฐมนตรีให้หลุดจ�ก

ตำ�แหน่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ย�กขึ้น เพร�ะไม่มีประช�ชนเป็น

แนวร่วมที่ม�กพอ ตอนนี้เลยเกิดอ�ก�รดิ้นพร�ดๆ ด้วยคว�ม

ริษย� และก�รมองไม่เห็นคว�มหวังที่จะได้รับชัยชนะจ�กก�ร

เลือกตั้งต�มที่ตั้งใจเอ�ไว้ คว�มปร�รถน�ที่จะให้ได้รับชัยชนะ

จ�กก�รเลือกตั้งในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 แบบ 

Landslide นั้นดูเหมือนจะเลือนร�ง จึงจำ�เป็นต้องออกม�เห�่

ด้อยค่�รัฐบ�ลแบบไม่ลืมหูลืมต� ทำ�เป็นมองไม่เห็นผลง�น

ของรัฐบ�ล ทั้งหัวหน�้และลูกน้องเห่�เสียงดังกว่� 8 ปีที่ผ่�น

ม� น�ยกรัฐมนตรีบริห�รประเทศแบบไม่มีผลง�น ทำ�ประเทศ

ช�ติล�้หลัง ไร้คว�มเจริญ และไม่ส�ม�รถเผชิญกับปัญห�

เศรษฐกิจทั่วโลกได้ เพร�ะน�ยกรัฐมนตรีไม่มีคว�มรู้ และไม่

ได้เตรียมก�รอะไรไว้เลย

อ�ก�รดิ้นพร�ดแบบนี้ เห็นได้ชัดว่�กำ�ลังเกิดอ�ก�ร

กลัวว�่หล�ยสิ่งหล�ยอย�่งที่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นหลังจ�กที่ชนะ

ก�รเลือกตั้งแบบ Landslide คงจะไม่เกิดขึ้นแล้ว เพร�ะว่�

เมื่อมองคว�มจริงเชิงประจักษ์ สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

ในคว�มจริงเชิงประจักษ์นั้น แตกต่�งจ�กว�ทกรรมที่เห�่ออก

ม�อย�่งสิ้นเชิง เพร�ะตลอด 8 ปีที่ผ่�นม� ประเทศไทยมีก�ร

พัฒน�เจริญก�้วหน้�หล�ยๆ เรื่อง มีทั้งก�รแก้ปัญห�ที่รัฐบ�ล

ก่อนหน้�นี้ทำ�เอ�ไว้ และมีโครงก�รต�่งๆ ที่เป็นก�รพัฒน�

ประเทศที่ทำ�ให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น 

แม้ว่�เร�ยังมีประช�ชนจำ�นวนหนึ่งที่อยู่ในสภ�พที่ย�ก

ลำ�บ�ก รัฐบ�ลก็พย�ย�มที่จะแก้ไขด้วยหลักก�รที่ว�่ “ไม่ทิ้ง

ใครไว้ข้�งหลัง” ดังนั้นข้อกล่�วห�ที่ว�่ 8 ปีไม่มีอะไรนั้น เป็น

ข้อคว�มที่เป็นเท็จ ไม่รู้ว�่เกิดจ�กก�รที่คนพูดไม่มีข้อมูลที่ถูก

ต้อง หรือจริงๆ แล้วเข�รู้คว�มจริงที่เกิดขึ้น แต่เข�ก็จงใจ

บิดเบือนเพื่อที่จะด้อยค่�พลเอกประยุทธ์ เพร�ะก�รเห่�ของ

เข�ทุกครั้งจะต้องจบลงที่ว�่ประเทศไทยย่ำ�แย่ (ต�มส�ยต�

ของเข�) เกิดจ�กก�รที่ประเทศไทยมีน�ยกรัฐมนตรีที่ชื่อพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� จะต้องเอ�พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอช� ออกจ�กตำ�แหน่ง แล้วประเทศไทยจะดีขึ้น (ซึ่งไม่เป็น

คว�มจริงเลย)

ประเทศไทยจัดก�รกับก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-

19 ได้ดีแค่ไหน เร�จึงได้รับคำ�ชมจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก เร�

ดูแลคนที่เจ็บป่วยได้ดีแค่ไหน จึงมีจำ�นวนคนเสียชีวิตในระดับ

ที่ต่ำ�กว�่อีกหล�ยประเทศ รัฐบ�ลจัดห�วัคซีนม�ให้คนไทยได้

ครบทุกยี่ห้อที่มี ห�ม�ได้เป็นจำ�นวนม�กที่จะส�ม�รถฉีดให้

คนไทยได้เป็นจำ�นวนม�กพอที่จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จน

เร�ส�ม�รถผ่อนคล�ยม�ตรก�รต�่งๆ ที่ทำ�ให้เร�เปิดธุรกิจได้

เกือบเต็ม 100% และส�ม�รถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ 

เพื่อเป็นก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อ�ศัยภ�พลักษณ์ของ

เมืองที่ปลอดภัยและเมืองที่มีเสน่ห์สำ�หรับก�รม�เยือน

แม้ว่�เร�กำ�ลังเผชิญกับเงินเฟ้อ สินค�้หล�ยอย่�งมี

ร�ค�แพงขึ้น น้ำ�มันมีร�ค�แพงขึ้น แต่ก็เป็นที่เข�้ใจได้ เพร�ะ

ปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วนี้เป็นผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ

ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสงคร�มระหว�่งรัสเซียกับยูเครน แต่

เมื่อมองดูตัวเลขเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหล�ยๆ ประเทศทั่วโลก

แล้ว จะเห็นได้ว�่ประเทศไทยมีอัตร�เงินเฟ้อที่ต่ำ�กว่�หล�ย

ประเทศ ขณะที่ของประเทศไทยเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 4% 

หล�ยประเทศไทยทั่วโลกมีอัตร�เงินเฟ้อเป็นเลขสองหลัก นั่นก็

หม�ยคว�มว่�ม�กกว�่ 10%

นอกจ�กเร�จะมีระดับเงินเฟ้อที่ต่ำ�แล้ว เร�ยังมีเงิน

ทุนสำ�รองระหว�่งประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ได้รับ

ก�รจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ และ

นักวิเคร�ะห์ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจหลังสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 บรรเท�เบ�บ�งลงของประเทศ

ต่�งๆ เข�ลงคว�มเห็นว�่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟื้นตัว

ได้ดีกว�่ที่ค�ด ทั้งนี้เพร�ะนโยบ�ยก�รรับมือกับวิกฤตไวรัส  

โควิด-19 เป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พ และก�รฟื้นเศรษฐกิจ

ของประเทศด้วยก�รท่องเที่ยวนั้นมีประสิทธิผลเป็นที่พอใจ

ทุกอย่�งท่ีเกิดข้ึนน้ี เกิดจ�กก�รเตรียมตัวท่ีดี มีคว�ม

พร้อม มีคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ยท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง แม้จะมีก�รกู้

เงินเพ่ิม ก็กู้ม�เพื่อใช้ในก�รดูแลแก้ไขปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ

ไวรัสโควิด-19 ท้ังท�งด้�นส�ธ�รณสุขและก�รเยียวย�ผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจ�กวิกฤตดังกล่�ว รวมท้ังก�รกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้

เกิดก�รฟ้ืนฟูสู่สภ�พปรกติให้เร็วท่ีสุด และเวล�น้ีก�รขับเคลื่อน

ต่�งๆ ท้ังหล�ยท่ีเกิดข้ึน กำ�ลังเกิดดอกออกผลเป็นท่ีน่�พอใจของ

ประช�ชนจำ�นวนม�ก แม้จะยังมีผู้ท่ีไม่พอใจอยู่อีกจำ�นวนหน่ึง 

ทำ�ให้ฝ่�ยท่ีต้องก�รขับไล่น�ยกรัฐมนตรีให้พ้นจ�กตำ�แหน่งเกิด

อ�ก�รด้ินพร�ดอย่�งหนัก จนเกิดก�รเห่�ว�ทะต่�งๆ ออกม�

เหมือนคนเม�หมัดแห่งคว�มพ่�ยแพ้ ท่ีถูกสุมให้ลุกโหมม�กข้ึน

ด้วยไฟริษย� คว�มหวังท่ีจะชนะก�รเลือกต้ังแบบ Landslide ดู

จะเลือนร�งเต็มที เพร�ะเลือดกำ�ลังไหลออกไปสู่พรรคท่ีเป็นแนว

ร่วมรัฐบ�ล จึงต้องออกม�ไล่หนูตีงูเห่�

ประช�ชนพอใจผลง�นรัฐบ�ล พรรคภูมิใจไทยโตวันโต

คืน พรรคของตนเองยังปักธงในภ�คใต้ไม่ได้ ฐ�นเสียงเปลี่ยน

ใจเพร�ะรู้เช่นเห็นช�ติแล้วว�่ที่ผ�่นม�นั้นมีคว�มจริงใจกับ

ประช�ชนแค่ไหน และที่ออกม�เห่�อยู่ทุกวันนี้เป็นคว�มหวัง

ดีต่อประเทศช�ติและประช�ชน หรือเพื่อผลประโยชน์ของ

ตนเอง เวล�พูดจ�แนะนำ�อะไรจึงต้องจบด้วยก�รไล่น�ยก

รัฐมนตรีออกไป แบบนี้มันคือคว�มหวังที่จะเปลี่ยนขั้วอำ�น�จ

ให้ฝ�่ยของตนได้อำ�น�จใช่หรือไม่ ต้องก�รใช้อำ�น�จเพื่อแก้ไข

ปัญห�ของตนเองใช่หรือไม่ เวล�นี้ที่คว�มหวังเลือนร�งไปแล้ว 

จึงเกิดอ�ก�รหนักอย�่งที่เห็น เป็นทั้งกับเจ�้ของคอกและคนใน

คอกถ้วนหน�้จริงๆ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

อาการหนักแล้วนะ

เณ

ยะพลาสติก อีกหนึ่งในปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สัตว์น้ำ� ดังนั้น โคเวสโตร ผู้ผลิต

วัสดุโพลิเมอร์ ลุยจัดโครงก�ร “Hands 

for a Brighter World…สร�้งสรรค์ โลก

ให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเร�” ขับเคลื่อน

คว�มยั่งยืนด้วยก�รคืนคุณค่�ให้ขยะ

พล�สติก ภ�ยใต้แนวคิด Fully Circular 

ผ่�นกิจกรรมที่ส่งเสริมก�รจัดก�รขยะ

พล�สติกอย่�งมีประสิทธิภ�พและคืน

คุณค่�สู่สังคม

โดยมีกิจกรรมก�รสนับสนุนจุดรับ

ขยะพล�สติกเพื่อนำ�ไปรีไซเคิลสำ�หรับ

โครงก�ร “มือวิเศษ กรุงเทพ” ของสำ�นัก

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมห�นคร ซึ่งร่วม

ขับเคลื่อนโดยเครือข�่ยสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand 

มีเป้�หม�ยเปลี่ยน “ขวดเพ็ทใส” เป็น “ชุดสะท้อนแสง เพื่อ

คว�มปลอดภัยของพี่ไม้กว�ด” หรือพนักง�นรักษ�คว�มสะอ�ด 

ซึ่งมีก�รส่งมอบไปในวันที่ 17 มิถุน�ยน 2565 ณ ศ�ล�ว�่ก�ร

กรุงเทพมห�นคร ดินแดง รวมถึงจุดรับบริจ�คอีก 5 จุดในพื้นที่

ศูนย์ก�รผลิตโคเวสโตรในนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด จังหวัด

ระยอง โดยรณรงค์ให้พนักง�นได้ร่วมบริจ�คขยะพล�สติกแบบ

ใช้แล้วทิ้ง ต่อยอดนำ�กลับม�รีไซเคิลสร้�งประโยชน์ให้กับชุมชน

และสังคมอีกครั้ง

น�ยทีโม สล�วินสกี้ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โคเวสโตร 

(ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว่� ภ�ยใต้วิสัยทัศน์แนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) เปลี่ยนกรอบคว�มคิดในเรื่องก�ร

ใช้แล้วทิ้งด้วยก�รค้นห�วิธีก�รใหม่ๆ ในก�รใช้ทรัพย�กรของโลก

ที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำ�กลับม�ใช้ใหม่ด้วย

กระบวนก�รรีไซเคิลตลอดทั้งวงจร เพื่อช่วยลดปัญห�จ�กขยะ

พล�สติก รวมถึงผลักดันก�รลดก�รใช้พลังง�นและลดก�รปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค�่ของก�รผลิตผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ โคเวสโตรได้ประก�ศเป้�หม�ยมุ่งสู่คว�มเป็นกล�งท�ง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate Neutrality Target) ภ�ยในปี ค.ศ.2035 

ดังนั้นกิจกรรมก�รคืนคุณค�่ให้พล�สติกในโครงก�ร “มือวิเศษ 

กรุงเทพ” จึงมีคว�มสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป�้หม�ยก�รจัด

ทำ�โครงก�ร “Hands for a Brighter World…สร้�งสรรค์ โลกให้

สดใสขึ้นได้ด้วยมือเร�” ของโคเวสโตร เพร�ะรวมหัวใจสำ�คัญ

ของโคเวสโตรในเรื่องคว�มปลอดภัยและคว�มยั่งยืนเข้�ด้วย

กัน ส�ม�รถคืนคุณค่�ให้ขยะพล�สติก (Waste to Value) กลับ

ม�เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องคว�มปลอดภัยของพนักง�นทำ�คว�ม

สะอ�ดของ กทม. และกลุ่มง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองม�บต�พุด ที่เร�จะนำ�ชุดที่ได้

จ�กก�รรีไซเคิลขวดพล�สติกเหล�่นี้ ไปมอบให้ต่อไป

น�ยวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมห�นคร เผยว่� “กทม.มีนโยบ�ยในก�รขับเคลื่อนด�้น

สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง โดยมีเป�้หม�ยเพื่อลดก�รปลดปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยกิจกรรมที่ กทม.

รณรงค์และอย�กให้แต่ละองค์กรเข้�ร่วมสนับสนุนมีอยู่ด้วย

กัน 4 ด้�น ได้แก่ ก�รใช้พลังง�นหมุนเวียน ก�รปลูกต้นไม้เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว ก�รจัดก�รและลดปริม�ณขยะ และก�รบริห�ร

ระบบจร�จร เริ่มด้วยกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่จัดพร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลกเนื่องในวันปิดไฟเพื่อโลก 

สำ�หรับโครงก�ร “มือวิเศษ กรุงเทพ” เป็นคว�มร่วมมือ

ของทุกภ�คส่วน โดย กทม.ทำ�หน�้ที่เป็นคนกล�งห�สถ�นที่

ให้ประช�ชนม�ร่วมบริจ�ค ซึ่งท�งโคเวสโตรได้จัดทำ�รูปแบบ

ถังแยกขยะพล�สติกให้ดึงดูดและเป็นที่สนใจม�กขึ้น อันจะ

ทำ�ให้นโยบ�ยแยกขยะที่ต้นท�งเกิดขึ้นได้จริงในสังคมของคน

กรุงเทพฯ เพร�ะเป้�หม�ยสำ�คัญคือ ทำ�อย�่งไรจะปลูกฝังให้

เย�วชนและคนไทยช่วยกันแยกขยะอย�่งเป็นระบบ และห�ก

ชุด PPE ที่รีไซเคิลจ�กขวดเพ็ทใสใช้แล้วประสบคว�มสำ�เร็จ 

ได้ม�ตรฐ�นทั้งในเรื่องคว�มปลอดภัยและสวมใส่สบ�ยเหม�ะ

สำ�หรับก�รทำ�ง�น เร�จะนำ�ไปผลิตและแจกเป็นสวัสดิก�ร

ให้กับพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดของเร� ให้เป็นแบบเดียวกันนี้

ทั้งหมด”.

ข

คืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก

ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล

ความสุขของการให้สร้างสมดุลชีวิต
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8 Life and City

ราได้เห็นภาพวง Yes Indeed Band เล่นดนตรีเปิด

หมวกกลางสยามสแควร์ ที่ดึงดูดผู้คนและแฟนคลับให้มา

สนุกสนานกับดนตรีทุกเย็นวันศุกร์จนสยามแทบแตก กลาย

เป็นวงดนตรีวัยเรียนที่โด่งดัง มีผู้ติดตามชมจำานวนมาก ศิลปินนัก

ร้องที่มีชื่อเสียงจากหลายค่ายแวะเวียนไปร่วมแจมสร้างสีสัน แล้วก็มี 

ฐณวัฒน์ กีรติศรัญวัชร์ หรือติวเตอร์ นักร้องวัยรุ่นที่ไปเปิดหมวกเล่น

ดนตรีสดบนถนนเยาวราช มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติสนใจชม

การแสดงแน่น เป็นภาพดังในโซเชียลที่หลายคนจดจำา

ส่วนการแสดงดนตรีในสวนกลับมาคึกคักอีกครั้ง กทม.รวบรวม

นักดนตรีมาบรรเลงมอบความสุขให้กับคนเมืองในวันหยุด ได้

รู้จักวงดนตรี เปิดให้ชมฟรีในสวนสาธารณะ 40 แห่งทั่ว

กรุง และเตรียมขยายไปพื้นที่รอบนอก กทม. นอกจาก

นี้มีดนตรีในสวนที่กองทัพ กรมประชาสัมพันธ์ และ

หน่วยงานต่างๆ ชวนมาดูชิลๆ กิจกรรมการแสดง

หลากหลาย ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองเมื่อโควิด-

19 คลี่คลาย ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้ถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองทาง

ดนตรีสำาหรับทุกคน    

สำาหรับ Yes Indeed Band ถือเป็นแบบ

อย่างให้คนหนุ่มสาว เป็นการรวมตัวของสมาชิกวัย

รุ่น 5 คน มี พอร์ส-นรากร อิสระวรางกูล นักร้องนำา

และกีตาร์ อายุ 18 ปี, แพนเค้ก-อิสรีย์ อิสระ

วรางกูล นักร้องนำา อายุ 16 ปี, มังกร-

รัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ มือกลอง 

อายุ 18 ปี, ติน-ตฤณ ฟูจิตนิรันดร์ 

มือคีย์บอร์ด) อายุ 15 ปี และ

ทะเล-ยศธกร ชะเอม กีตาร์ โซโล 

อายุ 15 ปี แต่ละคนมาจาก

ต่างสถาบัน เป็นเพื่อนกัน 

และไม่ได้เรียนด้านดนตรี 

แต่รวมตัวกันร้องเพลง

เฉพาะโอกาสเล่นเปิด

หมวก เกิดเป็นวง

จริงจังไม่ถึงปี เคย

ตระเวนเปิดหมวก

ตามที่ต่างๆ เอเชียทีค 

จตุจักร ปัจจุบันเนื้อหอม

มาก คิวแน่น แถมมี

ค่ายเพลงจีบเข้าสังกัด

เป็นศิลปิน 

พอร์ส-นรากร 

กล่าวว่า การเล่นเปิด

วัยรุ่นเก่งๆ ที่ขาดการสนับสนุน ภาครัฐพูดถึง Soft Power เป็นกลไกขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ หน่วยงานรัฐต้องทำางานร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุน

ด้านการเงินบางส่วน ตลอดจนมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจ การนำา

ดนตรีมาใช้ในมิตินี้ อย่างกรณี วง Yes Indeed กระทรวงพาณิชย์ต้อง

ทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพาเยาวชนไปสู่เทศกาลและจับคู่สร้างโอกาส

ให้เยาวชน ส่งเสริม Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก รวมทั้ง

ยังมีศิลปินนักดนตรีอิสระไทยที่เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจในต่าง

ประเทศ ต้องส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมดนตรี” ดร.ณรงค์กล่าว

ส่วนความนิยมการจัดดนตรีในสวน ดร.ณรงค์กล่าวว่า ถึง

จะไม่ใช่การจัดดนตรีในส่วนครั้งแรก แต่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าฯ กทม. ที่เข้าใจดนตรีมีความสำาคัญ จัดดนตรีในสวนและมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้กว้างขวางจนเกิดกระแสโด่งดัง เห็นด้วย

กับนโยบายนี้ เพราะจะส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและ

ศิลปะการแสดง ทุกคนมีทางเลือกในการใช้เวลาทำากิจกรรมนอกบ้าน 

รวมถึงศิลปินมีพ้ืนท่ีแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง หลังจากเป็นกลุ่ม

อาชีพที่ลำาบากและได้รับผลกระทบหนักจากโควิด นอกจากนี้ เป็นการ

สร้างฐานคนฟังในอนาคต ทำาให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคน 

“เมืองใหญ่ในต่างประเทศมีการจัดดนตรีในสวน จัดเทศกาล

ดนตรีน้อยใหญ่ ไปที่ไหนของเมืองก็มีดนตรีสดให้ฟัง กลับมาที่กรุงเทพฯ 

จะใช้ดนตรีคลาสสิก แจ๊ส ดนตรีไทย ทำาได้หมด แต่ต้องให้คนฟังเข้า

ถึงได้ง่าย ถ้ากระจายพื้นที่จัดงานในทุกสวน ทุก

ห้างสรรพสินค้า และตามย่านต่างๆ ให้คนดื่มด่ำา

ดนตรี มีการดีไซน์การแสดงดนตรีตลอดปี และใช้

แพลตฟอร์มออนไลน์มาช่วยให้ข้อมูลตารางการ

แสดง สถานที่ จำานวนวง เปิดลงทะเบียนจองที่

นั่ง ถ้าสามารถจัดทำาระบบขึ้นมาได้ จะสร้างแรง

กระเพื่อมต่อสังคม สร้างคน สร้างนักดนตรี และ

สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร อีก

ทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ” ดร.ณรงค์

กล่าว ดนตรีถือเป็นเครื่องมือในพัฒนาเมือง 

ทั้งด้านคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และกระตุ้น

เศรษฐกิจให้กับมหานครกรุงเทพฯ.

เดินหน้านักสืบฝุ่น PM 2.5 ใน กทม.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ประชุมหารือความร่วมมือโครงการ “สาน

พลังเคาต์ดาวน์ PM 2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง)” ของมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบ

อนาคตประเทศไทย สนับสนุนโดย สสส. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน แก้ปัญหา

ฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง กทม.จะทำาโครงการนักสืบฝุ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ฝุ่น PM 2.5 

ในกรุงเทพฯ ทำาให้มีข้อมูลระยะยาว ดำาเนินการเชิงรุก และทำาแผนระยะยาว ส่วนการ

บรรเทาเหตุต้องทำาในจุดที่มีค่า PM 2.5 สูงให้ต่ำาให้ได้ เช่น ให้ใช้รถสาธารณะ จำากัด

การใช้รถ แจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก เครื่องกรองอากาศ ให้กับกลุ่มเปราะบาง 

รวมทั้งทำาพื้นที่ปลอดภัยใน รร. รพ. ศูนย์สาธารณสุข นอกจากนี้จะร่วมกับภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัย ขยายเครือข่ายจุดเซ็นเซอร์อย่างน้อย 1,000 จุดทั่ว กทม. เพื่อเตือนภัยและ

พยากรณ์ฝุ่นได้แม่นยำา

ขึ้น

นำาร่อง Food 

Bank ที่

บางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร

เปิดกิจกรรมนำาร่อง

โครงการ Food Bank 

ณ สำานักงานเขต

บางขุนเทียน ระยะแรก

สำานักงานเขตจะเป็นตัวกลางส่งมอบอาหาร ระยะที่สองจะให้ภาคเอกชนหรือประชาชนส่ง

มอบให้ชุมชนโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง โครงการนี้รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และ

อาหารส่วนเกินจากผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ เช่น ผู้ประกอบ

การโรงแรม ห้าง ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิตี้มอลล์ และศูนย์อาหาร สู่กลุ่มเปราะบาง 

กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ โดย กทม.จะศึกษา ออกแบบ วางแผนขับ

เคลื่อนร่วมกับเครือข่าย ผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำางาน BKK Food Bank 50 เขตในเมือง 

ซึ่งมูลนิธิ SOS องค์กรที่มีภารกิจนี้จะเป็นตัวกลางส่งต่ออาหารส่วนเกินยังผู้ขาดแคลนอีกทาง

ห่วงคาเฟ่ กทม.ผสม

กัญชาเกินมาตรฐาน

กระแสนิยมบริโภคเครื่อง

ดื่มผสมของกัญชา ทำาให้แพทย์

และนักวิจัยสารเสพติดกังวล

ผลกระทบของสาร THC ใน

กัญชา หากได้รับปริมาณที่สูง

และต่อเนื่อง รศ.ดร.เกื้อการุณย์ 

ครูส่ง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

วิจัยหาปริมาณสาร THC ในเครื่องดื่มกัญชาที่ขายในร้านเครื่องดื่มและคาเฟ่ใน กทม. 

ทั้งชา กาแฟ โซดา และประเภทที่ใส่นม พบปริมาณสาร THC ในเครื่องดื่มกัญชาเกิน

กำาหนดจากการสุ่มตรวจกว่า 30% ถ้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีสาร THC เกินกำาหนดจะเกิด

อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้สารดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐควรออก

มาตรการควบคุมกัญชาในเครื่องดื่ม และสื่อสารแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งคุณและโทษ

กัญชา

ส่งชุดนักเรียนให้กำาลังใจเด็กชุมชนบ่อนไก่

นายศานนท์ หวัง

สร้างบุญ รองผู้ว่าฯ 

กทม. เป็นประธานมอบ

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์

การเรียนให้แก่นักเรียนที่

ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชน

พัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน 

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ดัง

กล่าวมีเด็กนักเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครได้รับผล 

กระทบ 21 คน เรียนอยู่

ที่ รร.ปลูกจิต 20 คน รร.ลุมพินี 1 คน สำานักการศึกษา กทม. ประสานเพื่อนำาชุดนักเรียน 

รองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนมามอบให้กับเด็ก นร. นอกจากนี้ประสานกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นทุนที่สนับสนุนและช่วย

เหลือในภาวะวิกฤต อีกทั้งสำานักการศึกษามีทุนการศึกษาดูแลในส่วนนี้ รวมถึงโรงเรียน

ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ.

เ

‘ห้องเช่าคนละครึ่ง’ช่วยตั้งหลักคนไร้บ้าน

หมวกเป็นประสบการณ์บนเวทีใหญ่ของเรา รู้สึกดีและมี

ความสุข ได้เจอเพื่อนๆ ที่มาฟังดนตรี เคยคิดไว้ว่าถ้าเล่น

ดนตรีอยากมีคนมาดูเราเยอะๆ แต่ไม่เคยคาดหวังให้ดัง 

อยากให้คนมาชื่นชมการแสดงของเรา เครียดจากการ

เรียน การทำางาน ท้อ เศร้า ผิดหวังความรัก เวลามาดู

ดนตรีทำาให้ฮีลใจได้ เหมือนเราเป็นเพื่อนอีกคน ส่วนแฟน

คลับเราก็น่ารักมาก อยู่ไกลก็เดินทางมา แม้กระแสวงมา

แรง เราไม่กดดัน เพราะอยากเล่นและมีไฟในการเล่นมาก 

ทุกคนฝันอยากเป็นศิลปิน ก็แบ่งเวลาการเรียนและเล่น

ดนตรีให้ลงตัว 

“อยากให้เปิดพื้นที่แสดงออกเพิ่มขึ้น 

คนเก่งมีความสามารถ มีพรสวรรค์ 

แต่ยังขาดโอกาสในการแสดงออก

ให้คนได้เห็น ใครที่มีความฝัน อย่า

รอ ออกมาทำาเลยไม่

ต้องอาย เราส่ง

กำาลังใจให้ ส่วนวงเรา

ยังต้องพัฒนาการแสดง

หน้าเวที เอาเวทีให้อยู่ 

เล่นกับคนดู ก็ได้เรียนรู้

จากพี่ๆ ศิลปินที่ขึ้นมาแจม 

เราจะสู้ต่อไปบนเส้นทาง

นี้” พอร์ส-นรากร เปิดใจ 

ส่วน แพนเค้ก-อิสรีย ์

กล่าวว่า การได้เล่นดนตรีกับ

เพื่อนๆ ทั้งสนุกและมีความสุข ได้

เห็นเพื่อนๆ มารอชมการแสดง ร้อง 

เต้น โยกไปกับเสียงเพลง เป็นภาพที่ประทับใจมาก ได้แสดงกับศิลปิน

เป็นประสบการณ์ที่มีค่า ปัจจุบันมีค่ายเพลงติดต่อเข้ามามาก แต่เรา

ยังไม่ตัดสินใจ อยากได้ค่ายที่เข้ากับเรามากที่สุด และต้องไปด้วยกัน

ทั้งวง 5 คน อยากฝากให้เพื่อนๆ ที่มีความสามารถ มีฝีมือ อย่าเก็บ

เอาไว้ ไม่เริ่มต้นลงมือทำาจะไม่เกิดขึ้น ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด

พื้นที่สร้างสรรค์มากขึ้น ให้วัยรุ่นได้แสดงความสามารถ พัฒนาตัวเอง

นอกจากการเรียนในห้อง   

จากกระแสความฮอตมีเสียงสนับสนุน พร้อมชื่นชมน้องๆ วัยเรียน

ที่ใช้เวลาว่างทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาตัวเองและสังคมจากดนตรี 

เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ควรมองข้าม และเข้าไปหนุนเชื่อมต่อกับวัยรุ่นเหล่า

นี้ ตลอดจนมีข้อเสนอแนวคิดต่างๆ ไปยังรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวว่า ดนตรี

เปิดหมวกเป็น

กิจกรรมดนตรีที่

สร้างความสุขให้

กับคนกรุงมานาน 

ส่วนกระแสวงเปิด

หมวก Yes Indeed 

เป็นปรากฏการณ์

ที่ดี สมาชิกวง Yes 

Indeed ถือเป็น 

Role Model ให้

คนรุ่นใหม่ 

ทั้ง 5 คน สด ใหม่ เป็น

ธรรมชาติมาก และ

มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ 

เป็นแบบอย่างของการ

พัฒนาตัวเองจากการฝึกฝน 

เพราะวิชาดนตรีคือวิชาทักษะ ซึ่ง

เป็นจุดที่เด็กไทยขาด การเล่น

เปิดหมวกนอกจากส่งเสริมการ

แสดงออกของคนรุ่นใหม่ ยัง

ช่วยให้สังคมมีทางออก มีพื้นที่

สร้างสรรค์ให้เยาวชนทำากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานรัฐและ

เอกชนต้องไปสนับสนุน 

“ดนตรีคือทรัพยากร

สำาคัญ เป็นทางออกในการกระตุ้น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้

ให้กับประเทศ บ้านเรามีนักดนตรี

จากวงเปิดหมวกสุดฮอต-ดนตรีในสวน สู่ ‘Music City’

กิจกรรมดนตรีในสวนสู่ ‘Music City’

ดนตรีในสวนที่สวนสาธารณะสะพานพระราม 8

วงดนตรีวัยเรียน Yes Indeed เปิดการแสดง

พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับคนรุ่นใหม่แสดงฝีมือ

ปรากฏการณ์วงดนตรีเปิดหมวก Yes Indeed ที่สยามสแควร์

พอร์ส-นรากร อิสระวรางกูล ร้องนำาและเล่นกีตาร์
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9กีฬา

หัวหมาก • “ผู้กองบีซ” ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณี

พันธุ์ นักปั่นสาวทีมชาติ จากทีมสำานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ยังรักษาฟอร์มได้อย่าง

ยอดเย่ียม คว้าแชมป์ไทม์ไทรอัล 500 เมตร 

รุ่นท่ัวไปหญิงไปครอง ในศึกสองล้อประเภทลู่ 

ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิต์ิ” สนามท่ี 

1 ท่ีเวลโลโดรม หัวหมาก ขณะท่ีนักป่ันหนุ่ม

รุ่นเล็กจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ซ่ึงรวม

ตัว กันมาจากศูนย์ฝึกจังหวัดต่างๆ ผนึกกำาลัง

คว้าแชมป์ทีมเปอร์ซูต 2 กม. รุ่นยุวชนชาย

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิ

ริกิติ์” ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ที่สนามเวลโล

โดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัว 

หมาก ซ่ึงจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดตามท่ี ศบค.กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

สำาหรับการแข่งขันเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 

เป็นวันท่ีสอง มีชิงชัย 17 เหรียญทอง โดยมี

การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling 

Association ให้แฟนจักรยานได้รับชม ปรา 

กฏว่ามียอดวิวประมาณ 15,000 วิว และ

มีการแชร์ออกไปกว่า 200 ครั้ง พร้อมทั้ง

มีผู้ชมจากชาติอาเซียนเข้ารับชมด้วย อาทิ 

ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เวียดนาม, สปป.ลาว

ผลการแข่งขันรุ่นท่ีน่าสนใจมีดังน้ี ไทม์

ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง ปรากฏ

ว่า “ผู้กองบีซ” ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ 

นักป่ันทีมชาติไทยจากทีมสำานักงานปลัดกระ 

ทรวงกลาโหม ยังรักษาฟอร์มได้อย่างดีเย่ียม 

คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา 38.477 วินาที, 

ท่ี 2 น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสยาม เวลา 39.111 วินาที, ท่ี 3 

ร.ต.ท.หญิงพรรณรายณ์ ราษี ทีมสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 39.576 วินาที

ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์ 

ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 39.111 

วินาที, ที่ 2 น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมฟิช

เชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 40.613 

วินาที, ที่ 3 ส.ต.หญิงกัญญารัตน์ หน่อแก้ว 

ทีมสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 

40.622 วินาที

ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นทั่วไปชาย ที่ 

1 ส.ท.วชิรวิทย์ แสนคำาวงศ์ ทีมจักรยาน

กองทัพบก เวลา 1.08.323 นาที, ที่ 2 

นายกนก ชุ่มบัวทอง ทีมสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.08.343 นาที, ที่ 3 

ส.ต.ต.ยืนยง เพชรรัตน์ กองบัญชาการตำารวจ

ตระเวนชายแดน-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เวลา 1.08.612 นาที นอกจากน้ีท้ัง 3 คนยังได้

อันดับเดียวกันในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีอีกด้วย

ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย 

ที่ 1 นายนนทศักดิ์ รักษาศรี ทีมฟิชเชอร์                                                        

แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 1.10.451 นาที, 

ท่ี 2 นายกฤตณัฐ แก้วน้อย ทีมฟิชเชอร์แมน

เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 1.14.841 

นาที, ท่ี 3 นายวันชนะ ธนรมปัญญา ทีมราช

นาวี เวลา 1.12.601 นาที

ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่น                                                   

เยาวชนหญิง ท่ี 1 น.ส.อภิสรา                                                  

ศรีมงคล ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพ 

มหานคร & Roojai เวลา 39.970 

วินาที, ท่ี 2 น.ส.ชนิดา ไพรอรัญ 

ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 

& Roojai เวลา 40.620 วินาที, 

ท่ี 3 น.ส.ชนาธิป รุจิรัตน์ ทีมโรง 

เรียนกีฬากรุง เทพมหานคร & 

Roojai เวลา 41.972 วินาที

ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่น

ยุวชนชาย ที่ 1 นายนรเศรษฐ์

ธาดา บุญมา ทีมโรงเรียนกีฬา

กรุงเทพมหานคร & Roojai (A) 

เวลา 34.887 วินาที พร้อมท้ัง                      

ทำาเวลาในรอบไทม์ไทรอัล 11.309 

วินาที เป็นการทำาลายสถิติเดิมท่ี                

ตัวเองทำาไว้เมื่อปี 2564 ด้วย

เวลา 11.321 วินาที, ที่ 2 นายกิติรัตน์ ฤกษ์

ปรีดี ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & 

ทหารอากาศ & Roojai (A) เวลา 35.803 

วินาที, ที่ 3 นายเพชรพนม พันธ์เมือง ทีม

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & Roojai (A) 

เวลา 35.856 วินาที

ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอายุ 35-44 ปี

ชาย ที่ 1 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ทีม 

Woodland Cycling เวลา 1.10.642 นาที, ที่ 

2 ร.ต.อ.ณัฐพล จีบถาวรธาวิต ทีม Tripel S 

เวลา 1.12.788 นาที, ที่ 3 นายชราวุฒิ สะ

ตะ ทีม Bike 99 เวลา 1.13.809 นาที

ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รุ่นยุวชนหญิง 

ท่ี 1 น.ส.ฐิติชญา ขาวดี ทีมโรงเรียนกีฬากรุง 

เทพมหานคร & Roojai เวลา 41.248 วินาที, 

ท่ี 2 น.ส.ณัฐชา สงเคน ทีมโรงเรียนกีฬากรุง 

เทพมหานคร & Roojai เวลา 42.927 วินาที, 

ท่ี 3 น.ส.ปาริชาติ พลเย่ียม ทีมฟิชเชอร์แมน

เฟรนด์ วัดดงน้อย เวลา 43.688 วินาที

ทีมเปอร์ซูต 2 กม. รุ่นยุวชนชาย ทีม

ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ซึ่งรวมตัวกันมาจาก

ศูนย์ฝึกในจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย นาย

ศุภสัณห์ มุสิกสิน (วัดดงน้อย), นายญาณ

ชนะ ชมภูศรี (กองบิน 46 พิษณุโลก), นาย

กัปตัน ชายวงศ์ (กองบิน 46 พิษณุโลก), 

นายพีระพงษ์ วีระพันธ์ (กองบิน 46 

พิษณุโลก), นายณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ (วัด

ดงน้อย-สมุทรสงคราม) คว้าแชมป์ไปครอง

ด้วยเวลา 2.27.123 นาที, ที่ 2 ทีมโรงเรียน

กีฬาสุพรรณบุรี เวลา 2.31.234 นาที, ที่ 3 

ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & Roojai 

เวลา 2.28.009 นาที

สแครตช์ 15 รอบ รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 

1 น.ส.พลอยปภัส ศรีใสไพ ทีมฟิชเชอร์แมน

เฟรนด์ วัดดงน้อย, ที่ 2 น.ส.ชนาธิป รุจิรัตน์ 

ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & Roojai, 

ที่ 3 น.ส.ชนิดา ไพรอรัญ ทีมโรงเรียนกีฬา

กรุงเทพมหานคร & Roojai. 

แหลมศรีสะเกษยังมั่นใจพลังหมัด

โรดริเกซรับเป็นไฟต์ที่หนักและหิน
เทกซัส • “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ และ 

“แบม” โรดริเกซ ผ่านตาชั่งสบายที่ 

114.6 ปอนด์ ต่ำากว่าพิกัดทั้งคู่ โดย “เจ้า

แหลม” ยังมั่นใจ คาดวันชกน้ำาหนักจะ

พุ่งระดับ 128-132 ปอนด์ ซึ่งเป็นน้ำา

หนักที่ชกได้สบาย พลังหมัดหนักหน่วง 

“แบม” ต้านไม่อยู่แน่ ส่วน “เสี่ยฮุย” 

ลั่นมั่นใจถึงชนะน็อก ดีใจได้อยู่มุมแดง 

ขณะที่ “แบม” ยอมรับเจอคู่ชกอันตราย 

ไฟต์นี้โคตรหิน แต่มั่นใจแผนของยอด

โค้ชโรเบิร์ต การ์เซีย จะทำาให้ปราบ “เจ้า

แหลม” ได้

ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแหลม” 

ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีต

แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) 

สภามวยโลก (WBC) 2 สมัย วัย 35 ปี 

ที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่ 3 กับเจส

ซี “แบม” โรดริเกซ เจ้าของตำาแหน่ง

แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต WBC วัย 

22 ปี ชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิกัน ในวัน

เสาร์ที่ 25 มิ.ย.นี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่

เวทีในเทค พอร์ต อารีนา เมืองซานอัน

โตนิโอ, รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรง

กับไทยเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.65 ตาม

เวลาเมืองไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 32 

ยิงสดเวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มิ.ย.ตามเวลา

ท้องถิ่นที่ซานอันโตนิโอ สหรัฐอเมริกา 

ซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันที่ 25 มิ.ย.ตาม

เวลาเมืองไทย มีการชั่งน้ำาหนักมวยใน

ศึกนี้อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งการชั่ง

เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการชั่งจริงและ

ตรวจร่างกายที่ห้องริโอ แกรนด์ โรงแรม

ไฮแอท รีเจนซี ซึ่งเป็นโรงแรมที่ “เจ้า

แหลม” และ “โรดริเกซ” พักอยู่ ปรากฏ

ว่า “เจ้าแหลม” และ “โรดริเกซ” สวม

กางเกงชั้นในตัวเดียวขึ้นเหยียบตาชั่ง

ครั้งเดียวผ่านสบาย ได้ 114.6 ปอนด์

เท่ากัน ต่ำากว่าพิกัดทั้งคู่ จากนั้นเป็นการ

ตรวจร่างกาย ทั้งความดัน ชีพจร ระบบ

ประสาท ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ 

ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าทั้งคู่สภาพร่างกายสม 

บูรณ์พร้อมชก

ส่วนในช่วงที่ 2 หลังจากนักมวย

กลับเข้าห้องพักราว 2 ชั่วโมง ทางแมตช์

รูม โปรโมเตอร์ผู้จัด ได้จัดพิธีการชั่ง

น้ำาหนักอีกครั้งที่โทบิน เธียเตอร์ เพื่อ

เป็นการโปรโมตการแข่งขันต่อสื่อมวลชน 

พร้อมประกาศผลการชั่งน้ำาหนัก ถอด

ยอดโค้ชอย่างโรเบิร์ต การ์เซีย ที่ตน

นับถือเหมือนพ่อคนที่ 2 ไม่อยู่ เพราะ

ต้องไปช่วยเทรนแอนโธนี โจชัว มวยดัง

อังกฤษ แต่โรเบิร์ต การ์เซีย ก็วางแผน

การซ้อมและแผนการชกไว้ให้แล้ว และ

ทำาตามวิธีการของการ์เซีย ตนเชื่อว่าจะ

ปราบ “เจ้าแหลม” ได้ไม่ยาก เหมือน

กับที่เคยช่วยให้ตนเอาชนะคาร์ลอส คูเอ

ดราส คว้าแชมป์โลกมาแล้ว

นอกจากนี้ แมตช์รูมยังเปิดเผย

ถึงอัตราต่อรองมวยคู่นี้ล่าสุด ปรากฏ

ว่ากลับมาให้ “แบม” เป็นต่อ โดยอ้าง

จากบ่อนถูกกฎหมายในลาสเวกัส ราคา

แทง “แบม” -400 นั่นคือแทง “แบม” 

ชนะ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ได้เพียง 100 

ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคา “แหลม” อยู่

ที่ +300 คือแทง “แหลม” ชนะ 100 

ดอลลาร์สหรัฐ ได้ถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐ 

ถ้าแทงถูก

สำาหรับ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น วัย 35 ปี สูง 160 

ซม. เป็นมวยซ้าย สถิติการชก ชนะ 50 

(น็อก 43) แพ้ 5 เสมอ 1 เปอร์เซ็นต์การ

ชนะน็อก 76.79% ส่วนเจสซี แบม โรดริ

เกซ มวยซ้ายเช่นกัน สูง 163 ซม. ชนะ

รวด 15 ครั้ง (น็อก 10) ไม่เคยแพ้ใคร 

เปอร์เซ็นต์การชนะน็อก 66.67% แต่

แทบทั้งหมดเป็นการชกในน้ำาหนัก 110-

112 ปอนด์ มีขยับมาชกรุ่น 115 ปอนด์

เพียงไฟต์ที่ชนะคะแนนคูเอดราสเท่า 

นั้น.

เสื้อโชว์กล้ามเนื้อ และยืนประจันหน้ากัน

อีกครั้งให้สื่อชักภาพ ซึ่ง “เจ้าแหลม” เผย

ว่า โรดริเกซยังไม่ค่อยกล้าสบตากับตนมาก

นัก และดูบางกว่าตน เพราะไม่ใช่มวย

พิกัด 115 ปอนด์ โดยธรรมชาติ แต่ตนก็

ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใด สภาพร่างกาย

ตอนนี้สดชื่น ผ่านการชั่งน้ำาหนักแล้วก็รู้สึก

โล่งใจ กระหายขึ้นชก คาดว่าเมื่อกลับเข้า

ที่พัก ทานอาหารแล้ว จะขึ้นชกด้วยน้ำาหนัก

ประมาณ 58-60 กก. หรือราว 128-132 

ปอนด์ ซึ่งเป็นน้ำาหนักที่ตนขึ้นชกได้สบาย 

และต่อยได้หนักหน่วงเต็มที่ ตอนนี้มั่นใจ

มากว่าจะพิชิตโรดริเกซได้

ด้าน “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒิ

นันท์ กล่าวว่า “เจ้าแหลม” พร้อมเต็มที่

แล้ว ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหา ไฟต์นี้ “โร

ดริเกซ” ต้านความแข็งแกร่งและประสบ 

การณ์ที่เหนือกว่าไม่อยู่แน่ คงต้องกลับไป

ชกรุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) ตามที่ตั้งใจ

ไว้หลังจบไฟต์นี้เลย ถึงชั่วโมงนี้ตนมั่นใจถึง

ชนะน็อก ยิ่ง “แบม” กล้าเดินเข้าแลกด้วย

ยิ่งโดนน็อกเร็วขึ้น และทางผู้จัดแจ้งมาแล้ว

ว่า “แหลม” ได้ขึ้นชกอยู่ “มุมแดง” ซึ่งเป็น

มุมที่วงการมวยของไทยชอบ นับเป็นนิมิต

หมายที่ดีอีกด้วย

ขณะท่ีโรดริเกซเปิดใจกับสื่อท้องถ่ินว่า 

เขารู้ดีว่าไฟต์นี้เป็นไฟต์ที่หนักและหินมาก

ที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่าง “เจ้า

แหลม” ผู้เคยดับยอดมวย โรมัน กอนซาเลซ 

ถึง 2 ครั้ง ตนต้องชกให้ดีที่สุดถึงจะเอาชนะ 

“เจ้าแหลม” ได้ และถึงแม้เทรนเนอร์คู่ใจ

‘จุฑาธิป’ไว้ลายผงาดแชมป์ไทม์ ไทรอัล

BBG Club บ้านหลังที่ 2 ของ

น้องๆ เยาวชนทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

และกีฬาแบดมินตัน สังกัดสโมสรกีฬา

บีบีจี (BBG) ดูน่าอยู่ อบอุ่น และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยด้วยกฎ-กติกาการอยู่

ร่วมกัน ภายใต้การดูแลของ “แป้ง-ปิย

วรรณ ภูมิแก้ว” ผู้จัดการสโมสรกีฬา 

BBG ที่คอยทำาหน้าที่เป็นพี่สาวของ

น้องๆ นักกีฬาที่มาร่วมอยู่ใต้ชายคา

เดียวกัน เพื่อพัฒนาทักษะไปสู่การเป็น

นักกีฬามืออาชีพระดับประเทศ

ปั้นเด็กขาดโอกาสสู่นักกีฬา

อาชีพ

“แป้ง” ปิยวรรณ กล่าวว่า BBG 

เป็นบ้าน เป็นสโมสรที่สร้างเด็กที่เคย

ก้าวพลาด เด็กในกลุ่มเสี่ยงกระทำาผิด 

เด็กที่ห่างไกลความเจริญ หรือเด็กที่ขาด

โอกาสทางสังคม ให้เป็นนักกีฬาอาชีพ 

หรือประกอบอาชีพทางด้านกีฬา โดยใช้

กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสให้กับพวก

เขา เราอยากเห็นเด็กๆ ที่เข้ามาอยู่กับ

เรามีเป้าหมาย รู้จักการให้ การแบ่งปัน 

และสามารถใช้ทักษะความรู้ทางด้าน

กีฬาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

และยืนในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

“ปัจจุบันเรามียิม 13 แห่งทั่ว

ประเทศ ทั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และพื้นที่

ชายแดน-พื้นที่เสี่ยง มีนักกีฬาทั้งสิ้นกว่า 

800 คนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 

โดยเรามีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอน

เพื่อพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็ก

และเยาวชนกลุ่มนี้ ซึ่งการคัดเลือก

นักกีฬาเข้าสู่สโมสรกีฬาบีบีจีนั้น ทาง

สโมสรคัดเลือกน้องๆ จากความสามารถ

และความตั้งใจ โดยผ่านการสังเกต 

ประเมินของทางผู้ฝึกสอน นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์ และน้องๆ ที่ผ่านเกณฑ์

และการสัมภาษณ์ ก็จะได้รับคัดเลือกเป็น

นักกีฬาของสโมสรกีฬาบีบีจี

BBG หลังบ้านที่อบอุ่นและหวังดี

แน่นอนว่า นอกจากเป็นสโมสรและ

ยิมกีฬาที่ช่วยดึงศักยภาพและจิตวิญญาณ

ด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนแล้ว BBG 

ยังเป็น “บ้าน” ที่มีนโยบายดูแลช่วยเหลือ

เด็กๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทักษะด้านกีฬา 

การศึกษา ความเป็นอยู่ พัฒนาด้านความ

คิด ทัศนคติ อารมณ์ และสังคม เพื่อสร้าง

คนให้เติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือ

ประกอบอาชีพทางด้านกีฬา และมีความ

เป็นมนุษย์ที่เคารพทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นใน

สังคม โดยไม่หลุดกรอบของความดีงาม

“BBG เราอยู่กันแบบเป็นพี่น้อง มี

พี่เจ้าหน้าที่อยู่ประจำาตลอด 24 ชั่วโมง มี

พี่ฝน (นักจิตวิทยา) คอยให้คำาปรึกษาใน

เรื่องสภาพจิตใจ ทั้งความกดดันจากการ

แข่งขันและเรื่องส่วนตัว, โค้ช ที่คอยฝึกฝน

ทักษะด้านกีฬา สโมสรกีฬาบีบีจียังมีนัก

วิทยาศาสตร์การกีฬา นักสังคมสงเคราะห์ 

ซึ่งการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีกฎ-ระเบียบ โดย

เราจัดเวลาไปซ้อมกีฬาช่วงเช้า-บ่าย จัดเวร

ประจำาคอยทำางานบ้าน เวรทำาอาหาร และ

มีช่วงเวลาเพื่อการพักผ่อน เช่น มุมเกม 

มุมทีวี มุมออกกำาลังกาย เป็นต้น

ดังนั้น ถ้าเปรียบ BBG เป็นโค้ชคน

หนึ่ง “เราเป็นเหมือนโค้ชที่หวังดีและเข้าใจ

น้องๆ นักกีฬาทุกคน ไม่ว่าจะเจอกับเรื่อง

อะไรมา เราพร้อมเคียงข้างพวกเขาเสมอ 

แต่ไม่ใช่ปกป้องในทางที่ผิดนะ เราจะแก้

ปัญหาไปพร้อมๆ กัน”

เด่นกีฬา ต้องไม่เทวิชาเรียน

นอกจากการพัฒนาทักษะด้าน

กีฬาแล้ว เด็กและเยาวชนที่เข้ามาอยู่ใน

สโมสรแห่งนี้ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน และเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี 

โดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้น้องได้

รับการศึกษาและเลือกเรียนด้านที่ตัวเอง

สนใจ

“แม้ตอนอยู่ที่นี่เราจะผลักดันด้าน

กีฬาเป็นหลัก แต่ท้ายที่สุด

แล้วเราเชื่อว่ากีฬาช่วยให้

เขาเป็นคนมีระเบียบ มีเป้า

หมาย ไม่ว่าจะไปทำาอาชีพ

อะไรในอนาคต แป้งมองว่า

ทักษะและความรู้ด้านกีฬา

จะเป็นอาชีพเสริมของเขาได้ ถ้าเขามีทักษะ

นี้ติดตัว เขาไปได้แน่นอน”

เพราะ “โอกาส” คือการส่งต่อ

สุดท้ายนี้ ตลอด 5 ปีในการทำางาน 

ความสุขของ “แป้ง” คือการได้เห็นเด็กๆ 

ในสโมสรกีฬา BBG เปลี่ยนแปลงตัวเอง

ไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้าน

กีฬา ด้านอาชีพ ทัศนคติ และที่น่าภูมิใจไป

กว่านั้นคือความคิดของพวกเขาที่อยากส่ง

ต่อ “โอกาส” ที่เคยได้รับไปให้น้องๆ ที่ขาด

โอกาส

“การที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีเป้าหมาย

แล้ว อยากเอาเทคนิคการฝึกซ้อมของเขา

กลับไปหาน้องๆ ในศูนย์ฝึกที่เขาเคยอยู่ 

แป้งได้ยินน้องบอกว่า พี่แป้ง ผมอยาก

เข้าไปสอนน้องๆ เราก็ถามว่าทำาไมล่ะ 

เขาก็บอกว่า เขาอยากให้น้องรู้สึกว่าได้

รับโอกาสแบบที่เขาได้รับอยู่ตอนนี้บ้าง 

ฟังแล้วเราก็ชื่นใจ แสดงว่าสิ่งที่เราทำา

มันได้ผล หรือน้องบางคนไม่กลับไปหา

พ่อแม่เลย วันหนึ่งเขาพูดขึ้นว่า พี่แป้ง 

ผมให้เงินพ่อแม่ใช้นะ วันนี้เขาไม่ทำาให้

พ่อแม่เป็นห่วงแล้ว เราได้ยินแบบนี้ก็

ภูมิใจในตัวเขามาก”

ส่วนอนาคต ทางสโมสร

มีแผนขยายพื้นที่การฝึก

อบรมจากพื้นที่กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ไปยัง

ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

รวมถึงที่ห่างไกลความ

เจริญ โดยเฉพาะการ 

กระจายโอกาสไปหา

เด็กๆ บนพื้นที่สูง เพื่อ

ใช้ “กีฬา” สร้างโอกาส

ให้เด็กและเยาวชน

กลุ่มนี้ ได้ก้าวสู่การเป็น

นักกีฬาอาชีพ หรือ

ประกอบอาชีพทางด้าน

กีฬา

“เราตั้งเป้าหมาย 

อยากส่งเด็กของเราไปถึง

สนามระดับประเทศ และระดับ

โลก อย่างน้อยๆ เราหวังว่า เมื่อ

เข้ามาอยู่ที่สโมสร เรียนจบจากที่นี่

แล้ว พวกเขาจะใช้ทักษะวิชาความ

รู้ด้านการกีฬาไปช่วยเหลือสังคมต่อๆ 

ไป” ผู้จัดการสโมสรกีฬา BBG ทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารของ BBG Club 

(สโมสรกีฬาบีบีจี) ได้ทาง https://www.

bbg-club.in.th/ เฟซบุ๊ก www.facebook.

com/BBGClub หรือโทร. 06-5008-

0098.

‘แป้ง’ ปิยวรรณ ภูมิแก้ว

ผู้ผลักดันน้องๆ BBG Club สู่นักกีฬาอาชีพ

ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ สังกัดทีมสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปั่นเอาชนะคู่แข่ง 

โดยทำาเวลาได้ 38.477 วินาที คว้าแชมป์ไทม์ ไทรอัล 500 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง ในการ

แข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย

พลอยปภัส ศรีใสไพ (เส้ือเหลือง) สังกัดทีมฟิชเชอร์แมน

เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี ปั่นสู้กับคู่แข่งก่อนเข้าเส้น

ชัย คว้าแชมป์สแครตช์ 15 รอบ รุ่นเยาวชนหญิง ใน

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำาปี 2565 

สนามที่ 1 แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่สนาม

เวลโลโดรม หัวหมาก.
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10 บันเทิง

เขียนรู้จัก ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ (Jean-Louis Trintignant) 

บนจอภาพยนตร์ครั้งแรกในปี 1966 เมื่อภาพยนตร์เรื่อง A 

Man and a Woman ที่เขาแสดงนำากับ อานุก อาเม (Anouk 

Aimee) จากการกำากับโดย คล็อด เลอลูช (Claude Lelouch) หนัง

เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เมโทรย่านประตูน้ำา  เหตุผลที่ไปดูอาจเป็น

เพราะเป็นหนังโรแมนติก เพลงประกอบไพเราะท่ีแต่งโดยฟรานซิส เลย์ 

รวมทั้งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ

ยอดเยี่ยม หนังเล่าถึงพ่อม่ายแม่ม่ายคู่หนึ่ง พบกันที่โรงเรียนประจำา

ในเมืองโดวิลล์ (Deauville) ที่ทั้งสองส่งลูกไปเรียน ในวันหยุดสุด

สัปดาห์ทั้งสองมักมารับลูกกลับบ้าน เมื่อเจอกันบ่อยครั้งเกิดเป็น

ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและฝังใจ ทั้งสองนัดพบกันอีกหลายครั้ง 

หนังจบด้วยคนทั้งสองต่างกลับไปใช้ชีวิตปกติ ดูจบออกจากโรง

ภาพยนตร์ด้วยความรู้สึกดีๆ จำาได้ว่ายุคนั้นบรรดาสาวๆ โดยเฉพาะ

นิสิตนักศึกษานิยมทำาผมทรงอานุก อาเมกัน

อีก 25 ปีต่อมา มีการสร้าง A Man and a Woman ภาคสอง

ชื่อ A Man and a Woman : 25 years later (1986) เล่าถึงเรื่อง

ราวคนทั้งสองพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญเมื่อลูกแต่ละคนโตเป็นหนุ่ม 

สาว มาถึงปี 2019 ทั้งสองในวัยชรา กลับมาพบกันอีกครั้งเนื่องจาก

เหตุบังเอิญ หนังชื่อ The Best Years of a life (2019) พล็อตเรื่อง

ไม่มีอะไรมาก เน้นบทสนทนา ถามถึงทุกข์สุขและครอบครัว จาก

นั้นในยุคต้นทศวรรษ 1970s เมื่อผู้เขียนไปเรียนหนังสือยังต่าง

ประเทศ มีโอกาสได้ดูหนังที่ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ แสดงมากขึ้น 

อย่างหนังเรื่อง Z (1968) ที่ถูกแบนไม่ให้ฉายในบ้านเราขณะนั้น 

The Conformist (1970) หนังเล่าเหตุการณ์ในอิตาลียุคฟาสซิสต์

มีอิทธิพล เขาแสดงเป็นตำารวจลับ กำาลังจะกำาจัดเพื่อนสนิทที่เป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความคิดต่อต้านรัฐบาล ระยะหลัง   

วิลเลียมส์ เชคสเปียร์ ประสบความสำาเร็จล้นหลาม เขามีโอกาสนำา

ไปแสดงทั่วฝรั่งเศส ทำาให้คนเริ่มรู้จักเขา ฌอง-หลุยส์แสดงละคร

เวทีจนกระทั่งปี 1955 จึงเปลี่ยนมาแสดงภาพยนตร์ในฐานะดารา

ประกอบหลายเรื่อง ไม่โดดเด่นเท่าไรนัก จนกระทั่งปี 1956 ผู้กำากับ

โรเจอร์ วาดิม เลือกฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ มาแสดงหนังเรื่อง 

And God created woman คู่กับบริจิตต์ บาโดต์ ภรรยาในชีวิตจริง

หมดอำานาจ  คาร์ โล ชายหนุ่มแสดงโดย

ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ ลูกคหบดีซึ่งมี

พ่อฝักใฝ่ฟาสซิสต์ เกิดไปมีความสัมพันธ์

กับภรรยานายทหารเรือซึ่งอายุมากกว่า 

ความสัมพันธ์ล่วงเลยไปถึงช่วงสงคราม

ยุติ 

ปี 1960 ฌอง-หลุยส์พบรัก

และแต่งงานครั้งที่ 2 กับผู้กำากับหญิง    

นาดีน มาร์กังด์ (Nadine Marquand) 

เธอให้กำาเนิดทายาท 3 คนกับเขา 

แมรี ดาราภาพยนตร์ เสียชีวิตในปี 

2003, พอลลีน เสียชีวิตหลังคลอด

ออกมาได้ 10 เดือน และวินเซนต์ 

ลูกชายซึ่งปัจจุบันทำางานเป็นผู้

กำากับภาพยนตร์ ทั้งสองอยู่ด้วย

กันถึงปี 1976 จึงแยกทางกัน

ปี 1961 ฌอง-หลุยส์   

ตรินติญงต์ เปลี่ยนมารับบทนัก

สำารวจในทะเลทราย เกิดไปพบ

นครใต้พิภพขึ้น โดยที่เจ้าครองนครเป็นผู้หญิง

แสดงโดยฮายา ฮารารีต นางเอกเรื่องเบนเฮอร์ หนังชื่อ Journey 

beneath the desert เป็นหนังร่วมทุนสร้างระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลี 

บ้านเราฉายท่ีโรงภาพยนตร์นิวโอเดียน ปี 1962 ฌอง-หลุยส์ ตรันติญงต์ 

กลับไปอิตาลีอีกครั้งเพื่อแสดงหนังเรื่อง Il Sopasso (The Easy 

Life) ภายใต้การกำากับของดิโน ริซี ฌอง-หลุยส์ร่วมแสดงกับวิตตอริโอ                                                                         

กาสแมน ในบทบรูโน หนุ่มใหญ่แต่มีปัญหาส่วนตัว เจอโรเบอร์โต 

นักศึกษาหนุ่ม ฌอง-หลุยส์ โดยบังเอิญ บรูโนชวนโรเบอร์ โตนั่ง

ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ ทำางานเป็นทั้งดารานำาและดาราประกอบ 

ทำาให้หนังหลายเรื่องที่จัดจำาหน่ายโดยบริษัทอเมริกันมีโอกาสเข้า

มาฉายในบ้านเรา ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะรับบทตำารวจ หรือแก๊งสเตอร์ 

สายลับ หรือนักข่าว หนังของเขามีฉายในบ้านเราหลายเรื่อง แต่

ส่วนใหญ่เป็นหนังเชิงพาณิชย์ อย่างเรื่อง The Outside man ที่

แสดงกับรอย ชไนเดอร์ รวมทั้ง Under Fire (1983) แสดงกับ    

นิก โนลเต บ้านเราในหน้าโฆษณาและคัตเอาต์หน้าโรงภาพยนตร์ 

มักใส่แค่ชื่อ นำาแสดงโดย ฌอง-หลุยส์ อีกแห่งที่บ่อยครั้งฉายหนัง

ของเขาคือสมาคมฝรั่งเศส จำาได้ว่าครั้งหนึ่งเคยฉายเรื่อง Flic Story 

(1974) ที่เขาแสดงคู่กับอเลน เดลอง ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี 

ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์  แสดงภาพยนตร์กว่า 130 เรื่อง รางวัล

เกียรติยศทั้งจากฝรั่งเศสและเทศกาลภาพยนตร์คานส์และเบอร์ลิน 

เขาเคยได้รับทั้งสิ้น 

ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1930 ที่

เมืองโพเลค (Polence) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส พ่อเป็น

เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและนักการเมืองท้องถิ่น แม่

เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว  ช่วงฌอง-หลุยส์ อายุ 11 ขวบ นาซี

เยอรมันเข้ายึดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของฝรั่งเศส แม่จับปืนเข้าร่วมกับ

หน่วยใต้ดินฝรั่งเศสต่อต้านนาซีเยอรมัน ทำาให้ฌอง-หลุยส์ต้องหนีไป

หลบซ่อนในป่า  หลังสงครามยุติครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองแอกซอง

โพรวองซ์ (Aix-en-Provence) เขาเรียนจบมัธยมปลายที่นั่น ฌอง-

หลุยส์มีความคิดคล้ายพ่อ โตขึ้นอยากเป็นนักการเมือง เขาจึงเลือก

เรียนกฎหมาย เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแอกซองโพรวองซ์ วันหนึ่งเขามี

โอกาสดูละครเวทีเรื่อง The Miser ประพันธ์ โดยกวี Moliere เขาเริ่ม

สนใจละครขึ้นมา ในวัย 20 ปี ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ ตัดสินใจย้าย

ไปปารีส เข้าเรียนวิชาการแสดงที่วิทยาลัย จบหลักสูตรในปี 1951 

แล้วถึงขึ้นเวทีแสดงละครเรื่องแรก ดัดแปลงจากเรื่อง Hamlet ของ

ของโรเจอร์ วาดิม ฌอง-

หลุยส์รับบทสามีผู้เพิกเฉย

กับพฤติกรรมสำาส่อนของ

ภรรยา ซึ่งแสดงโดยบริจิตต์ 

บาโดต์ (บีบี) หนังได้รับการ

กล่าวขวัญจากนักวิจารณ์ แต่

ถูกวิจารณ์ในแง่ลบจากผู้นำา

ศาสนานิกายคาทอลิก ช่วงที่

แสดงกับบีบี ข่าวความสัมพันธ์

เชิงลึกระหว่างฌอง-หลุยส์กับบีบี

ปรากฏบ่อยครั้งในหน้ากอสซิป

ตามหนังสือพิมพ์ ทั้งๆ ที่ตัวฌอง-

หลุยส์เองมีภรรยาแล้วคือดาราสาว 

สเตฟาน ออดราน ซึ่งจดทะเบียน

สมรสตั้งแต่ปี 1954 สุดท้ายในปี 

1956 เธอก็แยกทางกับเขา ข่าวอื้อ

ฉาวทำาให้ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ ถูก

วิจารณ์อย่างหนัก เขาเก็บตัว ย้าย

ไปเป็นทหารฝรั่งเศสอยู่แอลจีเรียร่วม

สองปี ซึ่งขณะนั้นแอลจีเรียยังเป็น

อาณานิคมของฝรั่งเศส 

ปี 1959 หลังกลับจากแอลจีเรีย โรเจอร์ วาดิม ซึ่งในเวลานั้น

จัดเป็นผู้กำากับแนวหน้าคนหนึ่ง ติดต่อเลือกฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ 

มาแสดงหนังดรามาเรื่อง Les liasisons dangereuses แต่ในบท

ดาราประกอบ ในปีเดียวกันเขารับบทเด่นให้กับผู้กำากับชาวอิตาเลียน 

วาเลอริโอ เซอร์ลินี (Valerio Zurlini) ในเรื่อง Violent Summer หนัง

เล่าเหตุการณ์ในอิตาลีช่วงปลายสงครามโลก เมื่อมุสโสลินีกำาลังจะ

ในรถสปอร์ตแลนเซียเปิดประทุน ขับรถไปตามไหล่เขาติดทะเล 

ระหว่างทางทั้งสองได้เรียนรู้พฤติกรรม  แนวคิดและชีวิตส่วนตัว

ของกันและกัน The Easy Life กลายเป็น 1 ใน 100 หนังคลาสสิก 

อิตาเลียนตลอดกาล 

ปี 1965 ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ มาทำางานกับผู้กำากับ    

คอสตา-กาฟราส ในหนังทริลเลอร์ เกิดเหตุฆาตกรรมในขบวนรถไฟ

สายมาร์เซส์-ปารีส นับเป็นหนังเรื่องแรกที่คอสตา-กาฟราส กำากับ 

เมื่อหนังได้รับการกล่าวขวัญและประสบความสำาเร็จ ฮอลลีวูดนำา

ไปจัดจำาหน่าย และในปีเดียวกันนี้ที่คล็อด เลอลูช ผู้กำากับหน้าใหม่

ทำาหนังมาหลายเรื่อง แต่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ เขากำาลังมีแผน

จะถ่ายทำาหนัง A Man and a woman เขาทาบทามฌอง-หลุยส์มา

แสดง ครั้งแรกนึกว่าไม่ตกลง เพราะเป็นหนังทุนน้อย ค่าตัวไม่สูง 

แต่ฌอง-หลุยส์ก็ไม่ปฏิเสธ ส่วนอานุก อาเม ก็เพื่อนสนิทของภรรยา 

รู้จักกันมาหลายปี เธอตอบตกลงทันที ปัญหาเรื่องทุนสร้างทำาให้หนัง

บางคร้ังถ่ายทำาด้วยฟิล์มขาวดำา บางคร้ังฟิล์มสี ส่วนฟรานซิส เลย์ คน

เขียนดนตรีประกอบเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักมานาน เมื่อขอให้ช่วย เขา

ก็ไม่ปฏิเสธ ทำาให้ภายหลังหนังทุกเรื่องที่คล็อด เลลูช กำากับ ดนตรี

ประกอบจะต้องเป็นของฟรานซิส เลย์ อย่างเดียว

ปี 1968 ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ กลับมาร่วมงานกับผู้

กำากับคอสตา-กาฟราส อีกครั้ง แสดงในหนังเรื่อง Z หนังเกี่ยว

กับการเมืองในกรีกยุคเผด็จการ ฌอง-หลุยส์แสดงเป็นผู้พิพากษา

ทำาคดีนักการเมืองคนหนึ่งถูกลอบสังหาร Z ได้รับรางวัลออสการ์

ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม ส่วนฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ ได้รับ

รางวัลดาราชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในยุค

ที่ฮอลลีวูดอิมพอร์ตดาราจากยุโรปไปแสดง หลายเรื่องที่เขาปฏิเสธ 

อาทิ Apocalypse Now และ Close Encounter of the third kind 

ฌอง-หลุยส์เลือกที่จะทำางานแสดงภาพยนตร์ในยุโรปมากกว่า เขามี

งานคับคั่งตลอดเวลาอย่างต่ำาปีละ 3 เรื่อง

ปี 2000 ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ พบรักและแต่งงานครั้งที่ 3 

กับนักแข่งรถอาชีพเหรียญทองชื่อ Marianne Hoepfner ปัจจุบันอายุ 

78 ปี ตัวฌอง-หลุยส์เองชอบกีฬาแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ เพราะลุงคน

หนึ่งก็เป็นนักแข่งรถ หลังแต่งงานทั้งสองเข้าแข่งรถในการแข่งขัน

หลายแห่ง อาทิ ปารีส และเลอมังส์ ชีวิตดูเหมือนจะมีความสุข แต่

หาเป็นเช่นนั้นไม่ ในปี 2003 แมรี ตรินติญงต์ ลูกสาว (เกิดปี 1962) 

แยกทางกับสามี และไปช่วยแม่ นาดีน ถ่ายหนังทีวีท่ีประเทศลิทัวเนีย                     

เธอพักอยู่กับเพื่อนชายคนใหม่ชื่อ Bertrand Cantat นักร้องฝรั่งเศส

วงร็อกชื่อ Noir Desir ซึ่งเธอพาไปด้วย คืนวันเกิดเหตุ วันที่ 26   

กรกฎาคม 2003 เธอได้รับจดหมายจากสามีขอคืนดี และนัดจะพา

ไปเที่ยวตากอากาศ ทันทีที่ Bertrand ทราบข่าว เขาเงื้อมมือไปตบ

แมรีอย่างไม่ยั้ง เธอล้มลงหัวฟาดพื้นเสียชีวิต ศาลลิทัวเนียตัดสิน

จำาคุกแค่ 8 ปี แต่ Bertrand อุทธรณ์เรื่อง เขาถูกจำาคุกแค่ 4 ปี 

เหตุการณ์ดังกล่าวยังความเสียใจและเศร้าสลดให้กับฌอง-หลุยส์                                                                      

ตรินติญงต์ เป็นอย่างมาก หลังทราบข่าวเขาไม่พูดกับใครเลย 3 

เดือน เลิกแสดงภาพยนตร์ จากนั้นอีก 10 ปีต่อมาในปี 2012 ฌอง-

หลุยส์ ตรินติญงต์ กลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่อง Amour 

เล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของสามีภรรยาวัยชรา (แสดงโดย 

เอ็มมานูเอล ริวา) สามีทำาหน้าที่ดูแลภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพาตครึ่ง

ตัว ช่วยตัวเองไม่ได้ จนกระทั่งภรรยาจากไป หนังได้รับคำาวิจารณ์

ยกย่องอย่างสูงในด้านการแสดงของนักแสดงทั้งสอง 

ในปี 2017 ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ เมื่อทราบว่าตนป่วยเป็น

โรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก เขาประกาศอำาลาจากวงการภาพยนตร์ 

ด้วยการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Best Years of a life (2019) 

ตอนสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่อง A Man and a Woman

ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์ เสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองอูเซส 

(Uzes) ตอนใต้ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2022 ขณะ

มีอายุ 91 ปี.

นอกจากคริส เฮมส์เวิร์ธ ที่จะพบเดือนหน้าใน       

Thor : Love and Thunder ด้วยรักและอัสนี อีกชื่อที่เน็ตฟลิกซ์

หยิบมาเป็นจุดขายของ Spiderhead คือ โจเซฟ โคซินสกี ผู้

กำากับแห่งปีจาก Top Gun : Maverick  

ดัดแปลงจาก Escape from Spiderhead เรื่องสั้นปี 2010 

ในนิวยอร์กไทม์ ที่อยู่ใน Tenth of December ปี 2013 ของ

จอร์จ ซอนเดอร์ส ที่ว่าด้วยการใช้คนเป็นหนูลองยา บอกเล่า

โดย เจฟฟ์ พระเอกของเรื่อง นักโทษที่เป็นหนูลองยาแลกการ

ได้ลดโทษ  

ช่วงแรกใช้เวลาไปกับการปูเรื่อง...ชื่อเรื่อง Spiderhead 

เรือนจำาพ่วงศูนย์วิจัยยา ณ เกาะกลางทะเล นักโทษผู้เป็นหนู

ทดลอง ไม่มีเครื่องแบบ ไม่มีกรงขัง  ชีวิตเหมือนอยู่เข้าค่ายหรือ

โรงเรียนประจำา  กิจกรรมหลักลองยา ภายใต้การควบคุมของเจ้า

หน้าที่ จัดยา เปลี่ยนยา ในกล่องที่ฝังไว้ที่หลัง และให้ยา/ฉีดยา

ด้วยการสั่งผ่านแอปในมือถือ และสังเกตการณ์ บันทึกผลของยา  

เส้นเรื่องหลังอยู่ที่การทดลองยา จากยาอารมณ์ดีใน

ฉากเปิด เดินหน้าต่อกับยา Luvactin หรือ N-40 ยาจำานรรจา 

สรรพคุณมาแนวสีผึ้งสาลิกา เป็นยามหาเสน่ห์ ได้รับยาแล้ว

พูดจาน่าฟัง ทำาให้รัก ให้หลง ยารักแต่ฤทธิ์ยาน่าเป็นยาหื่น  

เพราะกระตุ้นอารมณ์รักที่จบลงด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะอย่าง

ดุเดือดระหว่างเจฟฟ์กับนักโทษสาวที่ร่วมทดลอง เดินคู่กัน      

ไปคือความสัมพันธ์ของเจฟฟ์กับลิซซี  นักโทษสาวคนใหม่                                                                         

และมิตรภาพของเขากับสองผู้คุมการทดลอง สตีฟ และ     

แวร์แลน 

ทราบ คือคีย์เวิร์ด มีลูกเล่น สับขาหลอกทำาให้เราหลงทิศทาง  

ไปกับยารัก คิดว่าแก่นอยู่ที่เรื่องรัก...รักสั่งไม่ได้ เพราะจริงๆ 

แล้วเป็นการทดลองประสิทธิภาพของยาอีกตัว ยาอะไรต้อง        

ดูเอง 

แต่ที่ขัดใจนักวิจารณ์แถวหน้าที่อ่านเรื่องสั้นมาแล้วคือ 

การเปลี่ยนตอนจบ ที่ทำาให้ประเด็นหลัก การหนีจากสไปเดอร์

เฮดของเจฟฟ์ในแบบยอมตายเพื่อเจตจำานงเสรีของตัวเอง กลาย

มาเป็นเรื่องของการไถ่บาป การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง 

สำาหรับคนที่ไม่ได้อ่านเรื่องสั้น การปรับเปลี่ยนไม่ขี้เหร่ 

เหมือนหนังไซไฟ กลุ่มการทดลองยา ทำาให้เราเห็นว่า ไม่ว่าจะ

ทดลองกับสัตว์หรือมนุษย์ต้องมีจริยธรรมกำากับ 

แม้จะ เนิบ-หนืด-เนือย แต่ Spiderhead มีสาระค่ะคุณ

ที่รัก.   

เดินหน้าด้วยการวัดประสิทธิภาพยารัก ด้วยยาทรมานซึ่ง

อุบัติเหตุระหว่างการทดลองทำาให้นักโทษสาวตาย มาถึงตรงนี้ก็เข้า

สู่โหมดเผยฐานะที่แท้จริงของสตีฟ ปมในใจ ยาที่เป็นเป้าหมายหลัก

ของการวิจัย และตามสูตร บทสุดท้ายของหนังว่าคือ ปฏิบัติการพา

กันหนีของสองหนูลองยา เจฟฟ์และลิซซี 

บทหนังของ เรตต์ รีส และพอล  

เวอร์นิค จาก Deadpool คงพล็อตที่ว่าด้วย

การทดลองยากับนักโทษ คงเพราะมีทุนจาก

เน็ตฟลิกซ์ และเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสสายลม

แสงแดด ก็เลยเปลี่ยน-ย้ายเรือนจำาที่เป็น

ศูนย์วิจัยจากนิวยอร์กมาเป็นเกาะกลางทะเล 

แต่เรื่องราวยังคงเกิดในห้องทดลอง เป็น

ไปตามมาตรฐานของหนังไซไฟ ไฮเทคด้วย

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใส่ยา ระบบฉีดยาด้วย

แอป 

การเดินเรื่องปรับเรื่องเล่าของเจฟฟ์  

มาเป็นหนังสืบสวนที่เผยเบื้องหลังเบื้องลึกการทดลองยากับนักโทษ 

ด้วยลูกเล่น เทคนิคนำาเสนอผ่านสายตาบุคคลที่สาม  ผู้สังเกตการณ์ 

ทำาให้ผู้ชมรับรู้ข้อมูล ความเป็นมาเป็นไป ปมในใจ พบความลับไป

พร้อมกับตัวละครหลัก โทนหรืออารมณ์ของหนังมาแบบลูกผสม 

ทริลเลอร์ ดรามา ตลกร้าย ตลกลึก และมีแอกชันพอเป็นกระสายยา 

จุดขายหลักน่าจะอยู่ที่พี่คริส ที่มาในมาดของนักวิจัยผู้คุมการ

ทดลองยา เป็นนักวิจัยได้ด้วยแว่นสายตา 

ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สายเนิร์ด แต่เป็น

สายนักธุรกิจ ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ แต่ภาย

ใต้ความเป็นมิตร รู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจ 

และความร้าย พี่คริสรับบทเป็นสตีฟได้เป็น

ธรรมชาติและน่าเชื่อถือ 

พระเอกของเรื่อง เจฟฟ์ รับบทโดย

คุณน้องไมลส ์เทลเลอร ์ที่เพิ่งจะเห็นหน้า

ในบท รูสเตอร์ จาก Top Gun – Maverick 

รับผิดชอบบทของตัวเองได้เป็นอย่างดี 

ใช้เวลาไปกับการปูเรื่องนาน หมดไป

กับการปรับเปลี่ยนปูมหลังตัวละคร เรื่อง

ของพี่เจฟฟ์ ที่นำาเสนอในแบบภาพอดีตเปลี่ยนจาก

การพลั้งมือฆ่าระหว่างการตีกันเมื่อเป็นวัยรุ่น มาเป็น

เมาแล้วขับที่ทำาให้ภรรยาและเพื่อนสนิทตาย เพิ่ม

ตัวละครลิซซีเข้ามาไม่เพียงเติมความหวานให้กับ

เรื่องด้วยเรื่องรัก ยังตอกย้ำาความเชื่อที่ว่า ไม่มียาสั่ง

สำาหรับความรัก และที่สำาคัญเพื่อทำาให้การหนีจากส

ไปเดอร์เฮดเข้มและขลังขึ้น 

ขยายหรือยืดเรื่องจากการวัดใจ ให้ยาทรมาน ดีในแง่ของการ

ทำาให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของสตีฟ มีมุมน่ารัก ด้วยลีลาท่าเต้น

เมื่ออยู่คนเดียว และทำาให้เห็นว่าความร้ายมีที่มา  

เช่นเดียวกับ

หนังที่ว่าด้วยการวิจัย 

การทดลอง มีวาระ

ซ่อนเร้น และทำาให้

เราเห็นกระบวนการ 

การเอาตัวรอดจาก

ความผิดพลาดใน

ระดับถึงแก่ชีวิต ต้อง

ทำาสัญญา ต้องได้

รับความยินยอม  

Acknowledge - รับ รัชชพร เหล่าวานิช

ผู้

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Spiderhead

ลาก่อน‘ฌอง-หลุยส์ ตรินติญงต์’
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11ดวง/อาหาร

ป็นประจำ�ทุกๆ เช้�ที่ผู้คนใน

ย่านบางกอกน้อยจะคุ้นตากับ

ภาพชายวัย 65 ปีหาบไก่ย่าง

มาขายตามตลาด ริมถนน ชุมชนและ

ตรอกซอกซอยต่างๆ หลังจากขบวน

รถไฟสายราชบุรี-ธนบุรี จอดเทียบ

ป้ายหยุดรถจรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ 

เวลาประมาณ 7 โมงครึ่ง

ผู้ใหญ่วรจะเดินตระเวนหาบไก่

ที่ย่างมาเสร็จแล้ว ด้วยรูปลักษณ์เนื้อ

ไก่ประกบไม้ไผ่ 3 ซี่และฉาบกระเทียม

พริกไทยละเอียด หน้าตาออกสีเหลือง

อมส้มและเกรียมบ้างเล็กน้อย ย่าง

จนกลิ่นหอมกรุ่นชวนกินพร้อมด้วย

ข้าวเหนียวห่อใบตอง ใครเห็นก็

น้ำาลายไหลหรือท้องร้องทันที ซึ่งถือ

เป็นเอกลักษณ์ของ “ไก่ย่างบางตาล”                                        

สูตรต้นตำารับที่เกิดขึ้นจากหมู่บ้าน

เล็กๆ ในตำาบลหนองกบ อำาเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชายผู้นี้หาอยู่หากินกับอาชีพไก่ย่าง

ตั้งแต่ยังเด็กๆ เขามีชื่อว่า คุณทศวร แซ่

โง๊ว ซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านบาง

ตาล แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นขาประจำา

ก็มักจะเรียกกันว่า “ผู้ใหญ่วร” วิถีใน

แต่ละวันเมื่อขึ้นรถไฟจากสถานีคลอง

บางตาลก็จะมา

ถึงกรุงเทพฯ ตอน

เช้า เริ่มหาบไปขาย

ที่ตลาดศาลาน้ำา

เย็น บริเวณถนน

จรญัสนทิวงศต์ดักบั

ถนนสุทธาวาส จาก

นั้นก็ไปตลาดศาลา

น้ำาร้อน ใกล้กับ

สถานีรถไฟธนบุรี 

แล้วเข้าถนนวังหลัง 

ผ่านโรงพยาบาล

ศิริราช แล้วกลับ

ไปขึ้นรถไฟสถานีธนบุรี เวลาเกือบบ่าย 

2 โมง

จุดเด่นคือ รสชาติอร่อยที่ไม่

ธรรมดาจากการหมักเครื่องเพียง 2 อย่าง

เท่านั้นคือ กระเทียมไทยและพริกไทยเม็ด 

โดยตำาทีละอย่างให้ละเอียดแล้วคลุกเคล้า

รวมกัน ตำาอีกครั้งจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว 

นำาผงขมิ้นผสมกับน้ำาเปล่าในอัตราส่วน

ที่ลงตัวแล้วตักราดเนื้อไก่ทีละไม้ นำาไป

ย่างเป็นอันเสร็จ ซึ่งมีให้เลือกสะโพก              

ใหญ่ เนื้อหน้าอกล้วน ปีก และเครื่อง

ใน พร้อมข้าวเหนียวห่อใบตองนุ่มอร่อย                                   

และไม่ต้องถามหาน้ำาจิ้มไก่เหมือนเจ้า

อื่นๆ เจ้านี้ ไม่ได้ทำา เพราะอร่อยลงตัว

อยู่แล้ว

สำาหรับวันหยุดคือ วันจันทร์ 

อังคารและศุกร์ หากท่านใดสนใจติดต่อผู้

ใหญ่วร เพื่อสอบถามว่ากำาลังเดินขายอยู่

บริเวณไหน หรือสั่งจองล่วงหน้าก็ได้ 

โทร.08-9502-5702

นอกจากนี้ลูกชายผู้ใหญ่วร 

คือ คุณเอ็กซ์ ผู้สืบทอดอาชีพขาย       

ไก่ย่างบางตาล ยังรับออกร้านตาม

งานต่างๆ และเปิดร้านอยู่ที่ห้างเดอะ

ไบรท์ พระราม 2 บริเวณลานน้ำาพุ 

และตลาดน้ำาตลิ่งชัน วันเสาร์-อาทิตย์ 

สอบถามได้ที่โทร.08-2081-3759.

เ

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุล

ภ�พลัคน�สถิตร�ศีตุลและเรื่องร�วต่�งๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในร�ศีพฤษภระหว่�ง 8 กรกฎ�คม 

2565-18 กรกฎ�คม 2572

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

สรุป-แตกแยกพี่น้องหรือเพื่อนสนิท หรือยุ่งย�กมรดก

หรือก�รเงิน หรือมั่งคั่งหรือจนลงแบบน�่แปลกใจ หรือมี

ประสบก�รณ์อำ�น�จลึกลับ

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มด�วร�้ย คือ บ�ปเคร�ะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้

ผลต่อทุกดวงชะต�ได้ทั้งดีและร้�ย เพียงแต่ ด้�นดีนั้นกว่�จะ

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายทั้งหลายในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา เพราะยังมีดาวอีกหลายดวงที่บ่งบอกอาการต่างๆ ของชีวิต 

เจ็ดปีมาแล้วตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 พวกท่าน กระทบ

กระเทือนคู่ครองทั้งด้�นดีร้�ย (ทั้งหย�่-แต่ง) หรือกระทบ 

กระเทือนหุ้นส่วนของชีวิต (ทั้งได้ร่วมมือ-ทะเล�ะ-เลิกร�) หรือ

มีศัตรูหรือคดีคว�มกับคนที่ฉล�ดล้ำ� หรือไม่ก็เป็นศัตรูกับผู้ ใหญ่

และแล้วปรากฏการณ์ทั้งหลายเหล่านี้จะจบลงประมาณ

กรกฎาคม 2565 ต่อไปจะมีปรากฏการณ์ทำานองนี้เกิดขึ้นในชีวิต

พวกท่านขนาดจะเล็กลงหรือขนาดจะย่อมกว่านี้

4.ผลของมฤตยูจรเข�้เดินในร�ศีพฤษภต่อท่�นที่ลัคน�สถิ

ตร�ศีตุล ระหว�่ง 8 กรกฎ�คม 2565-18 กรกฎ�คม 2572

ในบรรด�เรื่องร้�ย-ดีที่จะเกิดได้ตลอด ตลอดระยะเวล�

เจ็ดปีนี้ ปรากฏการณ์ที่จะโดดเด่นมากแบบแปลกประหลาด

อาเพศหรือเกิดเองแบบไม่คาดฝัน คือ แตกแยกพี่น้องหรือเพื่อน

สนิท หรือยุ่งย�กมรดกหรือก�รเงิน หรือมั่งคั่งขึ้นหรือจนลง

แบบน�่แปลกใจ หรือมีประสบก�รณ์อำ�น�จลึกลับ ทั้งเรื่องเจ็บ

ไข้ได้ป่วย-ภ�ษี-หรือมรดก

5.ตัวอย่�งที่พอจะอ้�งอิงได้-ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอ 

แตกต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมเช่น

ทะเลาะญาติพี่น้องเรื่องมรดก หรือถูกโกงมรดก หรือโชค

ดีสามารถไถ่มรดกของครอบครัวจากญาติไม่คาดฝันชนิดญาติก็

ไม่อยากจะเชื่อ หรือยุ่งเรื่องจัดการมรดก หรือมีปัญหากับพ่อแม่

ในกิจการที่ทำาร่วมกัน หรือต้องรับภาระหนี้แทนพี่น้อง หรือหยุด

อุ้มชูพี่น้องเพราะไปต่อไม่ไหว หรือญาติตายได้มรดก

บริหารเงินให้ญาติแล้วขัดใจกัน หรือได้เงินชดเชยออก

จากงานและประกัน หรือเนื้องอกในจุดรักษายาก หรือมีคนป่วย

ได้ต้องผ�่นเรื่องร้�ยก่อน คือ ร�้ย

แล้วดี หรือ ดีแล้วร้�ย

มฤตยู เป็นเจ�้ของภัยอ�เพศ 

เพราะ ค�ดหม�ยผลได้ย�ก ที่เกิด

ผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัย

อ�เพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้�ของก�รปฏิวัติ

และนักปฏิวัติ เพร�ะไม่พอใจสิ่ง

เก�่ๆ แต่ต้องก�รสิ่งใหม่-สร้�งสิ่ง

ใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ�้ของส�ยฟ้� 

แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น  แล้วตั้ง

คำาถามว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอย

ขึ้น แล้วพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่ง

สายฟ้าสร้างความพินาศได้ แต่หลัง

จากนั้นจะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่ง

ใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ�้ของภัยพิบัติ

ขน�ดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว ไม่รู้ที่ม�ที่ ไปที่ต้องใช้คว�มรู้

สมัยใหม่แก้ปัญห�

ด�้นดี มฤตยูเป็นเจ้าของความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้

ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องร�วของชีวิตคนท�งโหรจะเจออิทธิพลจ�ก 

มฤตยูจรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะมฤตยูจรเดินช้ามาก  

เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบสองราศี-เป็น

สิบสองเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาส

เจออิทธิพลของมฤตยูในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้งเดียว 

ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มม�แล้ว พวกท่�นที่ลัคน�

สถิตร�ศีตุลเจออะไรจ�กมฤตยูจรเดินในร�ศีเมษ

ติดเตียงให้ดูแล หรือคนป่วยที่ดูแลจากไป หรือทะเลาะกับพี่น้อง

เรื่องวิธีการรักษาคนป่วย หรือญาติที่เลี้ยงมาแยกตัวเพราะคู่

ครอง หรือคิดผิดทำาธุรกิจกับพี่น้องปวดหัวมาก

หรือเพื่อนรักมาเป็นชู้กับคู่ครอง หรือมีเรื่องกับเพื่อนแบบ

ไม่คาดฝัน หรือเพื่อนสนิทหายไปเพราะติดแฟนมาก หรือเพื่อน

เอาชื่อไปอ้างหาผลประโยชน์ หรือทำาธุรกิจกับเพื่อนมาดีๆ แล้ว

ทะเลาะแยกทางกันไม่คาดฝันหรือเพื่อนโกงเป็นล้าน

เจอปรากฏการณ์คนถ่อยโผล่มาในชีวิตมายุ่งกับคู่ครอง

หรือเจออำานาจ ป.ป.ช.เล่นงาน เจออำานาจบริษัทแม่สั่งเลิก

กิจการกระทบงานที่ทำา หรือเจอเด็กเส้นในที่ทำางาน-หรือไม่

ผ่านโปร หรือแชร์เรื่องในโซเชียลแล้วเจอหมายศาลไม่คาดคิด

แบบงงๆ เพราะลืมไปแล้ว หรือได้คุยกับคนทรง หรือตื่นขึ้นมา

เหมือนมีอะไรลึกลับดลใจถามคู่ครอง ผลคือคู่ครองยอมรับว่ามี

กิ๊ก หรือเจอผู้มีอำานาจแย่งคู่ครอง หรือเจออำานาจทางราชการ

ให้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานต้องปรับตัวใหญ่โต หรือได้บรรจุงาน

ราชการเพราะโควิด-19 ที่มาแรงจัดแบบลึกลับจริงๆ หรือเสีย

เงินให้ผู้มีอำานาจหลายล้านแล้วพลาดไม่ได้งาน หรือเจอโควิด-

19 ต้องกลับบ้าน เรียนทางไกล หรือถูกสกัดนานมากกว่าจะได้

ตำาแหน่งทางวิชาการ หรือมีคนชี้เป้าให้ตามแบ่งมรดกบุพการีที่

ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน หรือถูกชนพร้อมกันหลายคันแล้วคน

ชนหนีหายเข้ากลีบเมฆตามไม่ได้ ฯลฯ

วิธีรับมือมฤตยู

คาดว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ทำานองนี้ มักจะเกิดแบบไม่รู้

เนื้อรู้ตัว หรืออ�เพศ แต่อย่างน้อยเมื่อเกิดแล้วพวกท่านก็จะไม่

แปลกใจ หรือช็อก เพราะก็ได้พอทราบแนวทางเลาๆ บ้าง ส่วน

จะรับมืออย่างไรนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพ โดยใช้ความอัจฉริยะซึ่ง

เป็นคุณสมบัติด้านดีของมฤตยูเข้าสู้ คือจะสว่างวาบเข้ามาในหัว

แล้วหาทางแก้ไขได้

สุดท้�ยนี้ฝ�กทิ้งท�้ยให้ทุกฝ�่ยเตรียมก�รรับมือ

คือ  ประมาณ 26 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือหลังจากนั้น

ประมาณ 7-15 วัน พายุที่ระดับน่าจะเป็นดีเปรสชันขึ้นไปมีแนว

โน้มจะก่อตัวและเข้าเมือง เรียกฝนมาใช้ชุ่มฉ่ำา-เติมน้ำาในเขื่อน 

และเป็นการเริ่มปรากฏการณ์นำาไปสู่น้ำามากและจะท่วมเป็น

วงกว้างไปทั่วประเทศช่วงปลายปีนี้-ต้นปีหน้า แต่ระดับความ

รุนแรงจะไม่เท่าปี 2554

ซึ่งคำาทำานายนี้ให้ไว้ตั้งแต่ปลายปี 2564 ในหนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ ชื่อตอน-ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี 2565.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘ผู้ใหญ่วร���้����ร����่�่�����������้����ร����่�่��������

รสชาติดั้งเดิมอร่อยไม่ต้องมีน้ำาจิ้ม



ลือแพร่สะพัด หัวหน้าพรรคไป

ยุ่มย่ามชักชวนคนภายนอกมา

ลงทุนทำาธุรกิจ มีการนำาเงินนำา

ทองมาเรียบร้อย  แต่กลับไม่เป็น

ไปตามนั้น บริษัทไม่มีจริง ส่วน

เงินที่ยืมมาไม่มีทีท่าจะใช้คืนผู้เสีย

หาย โดยผู้เสียหายมีทั้งนักธุรกิจ

และ นักการเมืองด้วยกันเอง  

หลักฐานข้อมูลชัด เบื้องต้น

พรรคดังกล่าวขอจัดการเคลียร์

ปัญหาภายในกันเองก่อน ร้องขอ

ให้หัวหน้าพรรคพิจารณาทบทวน

ตัวเอง แต่หากยังไม่มีสัญญาณ

ในทางที่ดีขึ้น  จะขยับไปใช้

มาตรการขั้นต่อไป 

ถือเป็นเรื่องวุ่นๆ ของ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่แต่ละ

พรรคล้วนมีปัญหาน่าหนักใจ 

และต้องเร่งสะสางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนศึกใหญ่อภิปราย

ไม่ไว้วางใจจะมาถึง.  

   

สืบเนื่องจาก “ภูมิใจไทย” หาเสียงไว้ว่าด้วยเรื่องแก้  

พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้ปลูกกัญชาเสรี มุ่งหวังจะให้กลายเป็นพืช

เศรษฐกิจตัวใหม่ แก้จนให้คนไทย ชาวบ้านต่างพากันฮือฮา 

จะรวยแล้ว กลุ่มสายเขียวเองก็ยกนิ้วถูกใจให้นโยบายนี้กันเป็น

แถว เพราะเข้าใจว่าต่อจากนี้ ไปจะยืนสูบ ยืนปุ๊นตรงไหนก็ได้

เมื่อพรรคได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ดำาเนินการมา

ตามลำาดับ ผลักดันแก้กฎหมายปลดล็อกกัญชา กระทั่งวันนี้

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้พ้นจากยาเสพติดให้ โทษ 

ประเภท 5 แต่ที่ทุกคนคาดหวังกลับไม่เป็นดังนั้น

เพราะ “หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย ในฐานะเจ้ากระทรวงสาธารณสุข พูดชัด “กัญชา

เสรีทางทางการแพทย์” เท่านั้น ไม่มีนโยบายใช้กัญชาเพื่อ

นันทนาการ  

หรือแปลง่ายๆ สายกัญยังต้องดูดในที่ลับเหมือน

เดิม จับก๊วนยืนสูบหัวโด่ในพื้นที่สาธารณะโดนจับ-ปรับ 

โทษฐานทำาความเดือดร้อนรำาคาญ กลิ่น ควัน ทำาผิด 

พ.ร.บ.สาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ผลจากเรื่องนี้ทำาให้สามารถปลูกต้น

กัญชาไว้ในบ้านได้ ใช้ทำาอาหารได้ แต่ไม่วายก็เกิดปัญหาตาม

มา  เมื่อองค์การอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้ปลูกในบ้าน

เพียง 10 หรือ 20 ต้น ซึ่งเป็นข้อกำาหนดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้

จริง หลายคนถามว่าใครจะไปนั่งนับ เพราะตามธรรมชาติมัน

ก็ต้องขยายพันธุ์ ไปเรื่อย

นอกจากนี้ ในภาคสังคมก็มีเสียงของประชาชนไม่เห็น

ด้วยกับเรื่องนี้ เพราะกังวลกับยาเสพติดชนิดอื่นๆ ที่ปัจจุบันก็

ระบาดหนักอยู่แล้ว ยังจะมีกัญชาเข้ามาอีกตัวหนึ่ง จึงห่วงลูก

หลานเยาวชนจะตกเป็นทาส ยังไม่นับรวมกับการกินอาหารที่มี

ส่วนผสมของกัญชาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วย

แต่ที่เห็นจะเป็นอีกประเด็น คือแพทย์เริ่มออกมา

เตือนถึงโทษและพิษภัยของกัญชา มิหนำาซ้ำาสถานศึกษา โรง

พยาบาล ออกมาประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา เช่น  

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

ล่าสุด ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์3 คน ประกอบด้วย 

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์  

ส.ส.ระยอง และนายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช  

ทำาหนังสือร้องถึง “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ขอให้  

รัฐสภาเป็นเขตปลอดกัญชา

ในเหตุผลว่า รัฐสภาเป็นสถานที่ราชการต้องคงไว้ซึ่ง

ความเคารพ น่าเชื่อถือ ไม่ควรจะมีสิ่งใดทำาให้ผู้คนในสถานที่นี้

เมาหรือมึนระหว่างปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ในมิติของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน 

การกระทำาดูชอบกลหรือไม่ เหมือนเป็นการหักหน้าเพื่อนเบาๆ 

และท่ีย่ิงย้อนแย้งไปกว่าน้ันคือ พรรคประชาธิปัตย์เองก็โหวตปลด

ล็อก “กัญชา” พ้นจากบัญชียาเสพติด แต่วันน้ีดูเหมือนจะคัดค้าน

งานนี้ต้องรอดูคำาสั่งของ “ประธานชวน” ว่าจะยึดหลัก

อย่างไร ที่จะทำาให้บัวไม่ช้ำาน้ำาไม่ขุ่น

ส่วน “กัญชา” จะทำาให้ “ภูมิใจไทย” ได้คะแนนนิยม

เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ต้องดูเกมยาวๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะ

นี้ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... กำาลังอยู่ใน

กระบวนการตรากฎหมาย 

ถ้ากำาหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลได้

ออกมาแบบพอดีกับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนใน

สังคมได้ ก็จะทำาให้การเปลี่ยนผ่านสมูธ.    

พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6+1 พรรค อันประกอบไปด้วย  

พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อชาติ พรรคเสรีรวม

ไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคไทย

ศรีวิไลย์ โดยสถานะ หน้าฉาก พรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงสอด

ประสานทำางานร่วมกันอย่างเป็นทีม คณะ ส.ส.ฝ่ายค้านเพิ่ง

รวบรวมรายชื่อ 182 รายชื่อ เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  151  

 การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แบบลงมติ มีรัฐมนตรี

รอคิวถูกเชือดถึง 11 คน  

หน้าฉากทำางานเป็นทีม แต่หลังฉาก เนื้อใน ความ

สัมพันธ์ระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน หรือแม้แต่ในพรรค

นั้นๆ ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไป แต่ละพรรคล้วนมีปัญหา ใน

พรรคเพื่อไทย ยิ่งใกล้เวลาสรุปข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะ

ต้องให้ผู้ที่จะอภิปรายนำาข้อมูลไปเสนอบิ๊กๆ ในพรรค ช่วงนี้จึง

ถูกคนในพรรควิพากษ์วิจารณ์ ข้อสอบอาจรั่วระหว่างทาง ตก

ไปถึงมือฝ่ายตรงข้าม จนชี้แจงเตรียมตัวตอบคำาถามได้อย่าง

ชัดถ้อยชัดคำา ลงรายละเอียดได้อย่างแม่นยำา ขณะที่ในฝั่งก้าว

ไกลเอง ในยามสรุปประเด็นอภิปรายกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคอื่น บอกเพียงหัวข้อกว้างๆ ไม่ได้ลงในรายละเอียดมาก

นัก  

ไม่ใช่อะไรกลัวข้อมูลรั่วไหลเช่นกัน นอกจากนี้

กระบวนการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงในศึกซักฟอก ที่

หากข้อมูลเด็ด  หลักฐานแน่น แม้ไม่ถึงขั้น เช็กบิล ให้

รัฐมนตรี ตกเก้าอี้ แต่อย่างน้อยก็สามารถขุดพฤติกรรมแห่ง

ความไม่ชอบมาพากล ให้ประชาชนได้รับรู้ ประจานไปสู่

สาธารณะให้ได้รับทราบในวงกว้างได ้ 

เนื่องจากระยะหลังไม่ได้มีการล้วงลึก สืบค้นไปถึงแหล่ง

ต้นตอข้อมูลที่ได้มา จึงถูกฝ่ายตรงข้ามเย้ยหยันกลับมาว่ามีแค่

เพียงตัดแปะจากข่าวเก่า ยังไม่นับรวมปรากฏการณ์งูเห่า  ที่

นับวันในช่วงการลงมติเรื่องสำาคัญๆ จะได้เห็นงูเห่าแสดงตัว

เพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังแว่วๆ เสียง แม้กระทั่งพรรคเล็กๆ บาง

พรรค ด้วยจำานวน ส.ส.ที่มีไม่มากนัก ยังมีปัญหาภายในอยู่ไม่

น้อย ไม่ต่างจากพรรคขนาดใหญ่พรรคอื่นบางพรรค ลูกพรรค

กับหัวหน้าพรรคกำาลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วง มีกระแสข่าว
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12 ในประเทศ

อยู่หลายครั้งที่เจ้าของที่ดินยอมให้มีทางเดินหรือ

ยอมให้ทำาทางน้ำาไหลผ่านที่ดินของตน แล้วต่อ

มาเกิดเปลี่ยนใจจะไม่ให้มีทางผ่าน หรือเจ้าของ

ที่ดินยอมให้บุคคลอื่นปลูกบ้านยื่นชายคาหรือประตูล้ำา

เข้ามาในที่ดินของตน แล้วเปลี่ยนใจจะให้เขารื้อชายคา

หรือประตูบ้านที่รุกล้ำาได้หรือไม่  ปัญหาดังกล่าวต้อง

พิจารณาตามกฎหมายเรื่อง ภาระจำายอม

ภาระจำายอม คือ การที่อสังหาริมทรัพย์ใดอาจ

ต้องตกอยู่ในภาระจำายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้อง

ยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน 

หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น 

กฎหมายเรียกอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้ประโยชน์จาก

ภาระจำายอมว่า “สามยทรัพย์” ส่วนอสังหาริมทรัพย์ท่ีเสีย

ประโยชน์จากภาระจำายอมเรียกว่า “ภารยทรัพย์” เมื่อ

เกิดภาระจำายอมแล้ว เป็นผลให้เจ้าของภารยทรัพย์ต้อง

ยอมรับสิทธิดังกล่าว จะไปทำาการยกเลิกขัดขวางการใช้

ทรัพย์ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าของท่ีดินแปลง A ยอมให้คน

เดินผ่านท่ีดินของตนจากท่ีดินแปลง B ซ่ึงอยู่ด้านในออก

ไปสู่ทางสาธารณะ หรือยอมให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีดินข้างเคียงปลูก

ชายคาหรือหน้าต่างบ้านรุกล้ำาเข้ามาในเขตท่ีดินแปลง A 

ดังน้ีหากเป็นภาระจำายอมแล้ว เจ้าของท่ีดินแปลง A จะไป

ปิดก้ัน ร้ือถอนทางเดินหรือส่ิงรุกล้ำาดังกล่าวไม่ได้ เป็นต้น

การได้มาซึ่งภาระจำายอม มี 3 ทาง ได้แก่

1.โดยนิติกรรมสัญญา คือ การที่เจ้าของภารย

ทรัพย์ ตกลงทำาสัญญากับเจ้าของสามยทรัพย์ให้ที่ดินตก

เป็นภาระจำายอม แต่ต้องทำาเป็นหนังสือและจดทะเบียน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์

2.โดยอายุความ คือ การที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้

ใช้ที่ดินของเจ้าของภารยทรัพย์ด้วยเจตนาใช้เป็นภาระ

จำายอมโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งติดต่อกันเป็นเวลา 10  ปี

3.โดยผลของกฎหมาย คือ กฎหมายกำาหนดให้

ที่ดินตกเป็นภาระจำายอม เช่น มีการปลูกบ้านรุกล้ำา

เข้าไปในเขตที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต กฎหมายให้ถือว่า

ได้สิทธิภาระจำายอมในส่วนที่รุกล้ำานั้น แต่ต้องเสียเงินให้

แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น เป็นต้น

การระงับสิ้นไป แห่งภาระจำายอม มีดังนี้

1.ภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมด

2.ภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของ

คนเดียวกัน

3.ภาระจำายอมนั้น มิได้ใช้ 10  ปี

4.ภาระจำายอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ 

5.ภาระจำายอมยังเป็นประโยชน์แก่สามยทรัพย์อยู่บ้าง   

แต่เมื่อเทียบกับภาระอันตกอยู่แก่ภารยทรัพย์แล้ว ประโยชน์

น้ันน้อยนัก เจ้าของภารยทรัพย์จะขอให้พ้นจากภาระจำายอม

ท้ังหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ต้องใช้ค่าทดแทน

กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว ดังนั้นควรศึกษาเรียน

รู้ทำาความเข้าใจเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องอันนำาไปสู่ความ

ยุติธรรมและความสงบสุขของสังคมสืบไป.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ภาระจำายอม’

เรื่องวุ่นๆ ในฝ่ายค้าน

านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เรียบเรียงโดย สมศรี 

กิตติพงศ์พิศาล (อดีตนักจิตวิทยาคลินิกระดับ

เชี่ยวชาญ) รพ.ศรีธัญญา ออกแบบการ์ตูนโดย 

จักรพันธุ์ หงส์สวัสดิ์, ศิลปกรรม อภิวรรณ อินด้วง, พิมพ์ที่ 

บ.บียอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด เป็นคู่มือดูแลจิตใจในภาวะภัย

พิบัติจากธรรมชาติ สำาหรับเด็ก “เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ” 

เป็นหนังสือที่จัดทำาขึ้นเพื่อสื่อความหมายกับเด็กๆ ที่ประสบ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เด็กๆ อ่านได้เองหรือผู้ปกครองใช้

เป็นแนวทางการพูดคุยกับเด็กๆ ได้ เด็กประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เกิดสภาวะทางอารมณ์ ความหวาดกลัว วิตก

กังวล ฝันร้าย พฤติกรรมบางอย่างของเด็กเปลี่ยนไป เด็กๆ 

ควรเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เพื่อเด็กๆ จะได้รู้จักวิธีที่จะอยู่กับธรรมชาติต่อไป  เพื่อ

ฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติสุข

ทุกเช้าเมื่อเด็กๆ ตื่นนอนขึ้น จะเห็นแสงอาทิตย์ส่อง

สว่างในยามเช้า พอตกเย็น ดวงอาทิตย์ที่ทำาหน้าที่มาทั้ง

วันก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าจนแสงอ่อนลง ดวงจันทร์จึงต้องลุก

ขึ้นมารับหน้าที่ต่อในช่วงนี้ เพื่อให้ โลกของเรายังมีแสง

สว่างอยู่  การทำาหน้าที่ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็น

ธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาเหมือนอย่างธรรมชาติของฤดูกาล

ต่างๆ 

ในช่วงเวลาปกติ เด็กจะเห็นว่าธรรมชาติได้ทำาหน้าที่ของ

ตนเองอย่างซื่อสัตย์ ฤดูร้อน ร้อน ฤดูหนาว หนาว ฤดูฝน ฝน

ก็จะตกเพื่อให้ชาวนาได้ปลูกข้าว ทะเลและแม่น้ำาก็จะเป็นที่อยู่

อาศัยของปู ปลา กุ้ง หอย คนเราจึงได้อาศัยอยู่กับธรรมชาติ

อย่างเป็นสุขสงบ ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการทำามา

หากิน 

ในท่ามกลางความสุขสงบ สำาราญบานใจของมนุษย์  

บางครั้งธรรมชาติอาจทำาให้มนุษย์เกิดความตระหนกตกใจ  

เด็กๆ ก็คงรู้สึกกลัวแสงของฟ้าแลบ ตกใจเสียงของฟ้าร้อง 

ฟ้าผ่ามาแล้ว หรือบางครั้งเวลาที่เด็กไปเที่ยวเล่นน้ำาทะเล  

คลื่นลูกใหญ่ๆ ก็ทำาให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตกใจ ที่ร้ายแรงที่สุด

ก็คือ บางครั้งธรรมชาติก็ทำาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของมนุษย์เราได้ 

การที่หมู่บ้านที่เด็กๆ เคยอาศัยอยู่อย่างสุขสงบ ต้อง

มาพบกับภัยธรรมชาติ ทำาให้เด็กๆ หลายคนรู้สึกหวาดกลัว

และวิตกกังวล กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายๆ ขึ้นอีก เด็กๆ จึงอยาก

อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ตลอดเวลา ไม่อยากออกไปเที่ยวเล่น ไม่

อยากไปโรงเรียน ไม่อยากเรียนหนังสือ แต่เมื่อเวลาค่อยๆ                                                                         

ผ่านไป เด็กๆ ก็จะเรียนรู้ว่าความรัก ความห่วงใยของพ่อแม่ 

และผู้ปกครองที่คอยดูแลพวกหนู ก็จะช่วยให้พวกหนูรู้สึกถึง

ความปลอดภัย และกลับไปใช้ชีวิตทั้งเล่นทั้งเรียนได้เหมือน

เดิม 

เด็กๆ ต้องเข้าใจก่อนว่า ตอนที่พวกหนูๆ เกิดมาจาก

ท้องแม่ พวกหนูเป็นเด็กที่กล้าหาญมาก พวกหนูไม่รู้จักความ

กลัวหรอก พวกหนูก็เลยเที่ยวเดินเตาะแตะไปนั่นมานี่โดย

ไม่รู้จักว่าอันตรายเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่จึงมักจะทำาเสียงดังและ

ทำาท่าประกอบว่า ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วตุ๊กแกจะกัด  ตำารวจ

จะจับ เด็กๆ ก็เลยตกใจเสียงและท่าทางที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้น 

แล้วไปเชื่อมโยงว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดถึงน่ากลัว เช่น ตุ๊กแกน่ากลัว 

ตำารวจน่ากลัว 

เด็กๆ แต่ละคนจึงกลัวสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เพื่อนบางคน

กลัวตุ๊กแก บางคนไม่กลัว บางคนกลัวฟ้าร้อง บางคนไม่กลัว 

เพราะเด็กๆ ถูกสอนมาไม่เหมือนกัน เด็กจึงสร้างภาพในใจ

เกี่ยวกับความกลัวไม่เหมือนกัน ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้าง

ภาพในใจขึ้นมาเอง 

เมื่อเด็กๆ ต้องมาพบกับเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติ  

ความกลัวของเด็กๆ จะเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระยะหนึ่ง ทุกครั้งที่

เด็กๆ ได้ยินเสียงดัง เสียงพายุฝน หรือเสียงอะไรก็ตามที่ทำาให้

คิดถึงเหตุการณ์ที่ประสบมา พวกหนูก็จะสร้างภาพขึ้นมาในใจ 

แล้วเกิดความกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นอีก แต่ความจริง

แล้วไม่เห็นมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นสักหน่อย 

บางครั้งเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงก็อาจทำาให้คนที่

เรารักต้องตายจากเราไป เมื่อมีคนที่เด็กๆ ใกล้ชิดและผูกพัน

มากๆ อย่าง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายตายจากไป เด็กๆ คงตกใจ

เศร้าเสียใจอย่างมาก จนไม่อยากเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง

จริง เพราะโดยธรรมดาแล้ว ในช่วงเวลาปกติเด็กๆ ก็ไม่ค่อย

เข้าใจเรื่องความตายอยู่แล้ว เมื่อคนที่เรารักต้องจากไปอย่าง

กะทันหันฉับพลัน ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำาร้ายจิตใจมากๆ หนูอาจะ

ต้องรอคอยให้เวลาผ่านไปนานๆ ความเศร้า ความเสียใจจึงจะ

ค่อยๆ ลดลง

ในช่วงแรกๆ ที่เด็กๆ ต้องสูญเสียคนที่รักไป บางครั้งหนู

อาจเฝ้าสวดภาวนาขอให้เขากลับมา หรืออาจไม่เชื่อว่าเขาจาก

ไปจริง บางครั้งหนูก็อาจโทษตัวเองที่ไม่ได้ทำาตัวดีๆ  หรือเชื่อ

ฟังในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ หรืออาจคิดว่าอยากตายตามเขาไป

ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรอกนะ เพราะใครๆ ก็อยาก

ให้คนที่ตนเองรักมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแหละ แต่ขณะนี้หนูก็อาจยัง

ไม่เคยชินกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีเขา หนูก็เลยคิดไปเองต่างๆ 

นานา

เด็กๆ รู้ไหมว่า ถึงแม้คนที่เรารักจากไป เราก็ยังสามารถ

แสดงความรักและคิดถึงเขาได้ เริ่มจากการกล่าวคำาไว้อาลัย

ชวนอ่านคู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ

สำ�หรับเด็ก ‘เมื่อฉันเข้�ใจธรรมช�ติ’

มี

ชวน หลีกภัย

สำ

สภาเขตปลอดกัญชา?

และกล่าวคำาอำาลา ด้วยการพูดกับรูปภาพของเขาหรือเขียน

ลงในสมุดบันทึก ปฏิบัติตนหรือทำาหน้าที่ของเด็กดีอย่างที่

เขาเคยสอน ค่อยๆ ปรับตัวให้กลับไปเป็นปกติเหมือนช่วงที่

เขายังมีชีวิตอยู่ แค่นี้เขาก็จากไปอย่างเป็นสุขแล้ว 

เด็กๆ รู้ไหมจ๊ะ วิธีการที่คนเรานิยมใช้ในการบอกเล่า

ความรู้สึกของตัวเองนั้น ไม่ได้มีเพียงการใช้คำาพูดหรือการ

เขียนเท่านั้น การวาดภาพระบายสีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เด็กๆ 

จะใช้บอกเล่าความรู้สึกของตัวเองได้ เด็กๆ จะได้ไม่ต้อง

เก็บเรื่องที่รับรู้เอาไว้เพียงคนเดียว เพราะบางเรื่องมันอาจ

จะยากเกินไปกว่าที่เด็กๆ จะเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

เด็กๆ สามารถจับกลุ่มกันวาดภาพระบายสีกับเพื่อนๆ 

ใช้สีแต่ละสีเป็นตัวแทนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ สีดำาแทน

ความรู้สึกกลัว สีแดงแทนความรักที่มีต่อพ่อแม่ เมื่อวาด

ภาพของแต่ละคนเสร็จแล้วก็นำามาแลกเปลี่ยนกันดู ให้

แต่ละคนผลัดกันเล่าเรื่องภาพของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง 

แล้วเด็กๆ ก็จะค้นพบว่าการเล่าเรื่องจากภาพช่วยให้เด็กๆ 

รู้จักกันมากขึ้น การเล่าเรื่องด้วยภาพและสีนี้ ถ้าทำาทุกวัน

หรือทุกสัปดาห์ เด็กๆ ก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพ

ของตัวเองด้วย

ความสัมพันธ์ของเด็กๆ กับเพื่อนๆ ก็เหมือนกับความ

สัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ เด็กๆ เรียนรู้วิธีที่จะอยู่

กับเพื่อนโดยไม่ทะเลาะกัน เด็กๆ ก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่

กับธรรมชาติโดยไม่ทะเลาะกับธรรมชาติ เด็กๆ เรียนรู้ว่า

สาเหตุที่ทำาให้เกิดน้ำาท่วมก็เพราะคนตัดไม้ทำาลายป่า เด็กๆ 

ก็ต้องคอยดูแลป่าไม้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำาท่วม และถ้า

เด็กๆได้เรียนรู้ว่าป่าไม้มีประโยชน์กับคนเราอย่างมากมาย

มหาศาล เด็กๆ ก็จะยิ่งรักป่าไม้มากขึ้น เมื่อเด็กๆ เรียนรู้

และรู้จักธรรมชาติมากขึ้น โอกาสของการเกิดภัยธรรมชาติ

ก็จะลดลง มนุษย์กับธรรมชาติก็จะเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาก

ขึ้น. 
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13สิ่งแวดล้อม

4

โดยกำ�หนดระดับม�ตรฐ�นเต�เผ�ศพ เป็น 4 ระดับ คือ 

1.เต�เผ�ศพ 1.0 เป็นเต�เผ�ศพชนิด 1 ห้องเผ� ใช้ถ่�นไม้หรือ

ฟืนเป็นเชื้อเพลิง และไม่มีก�รควบคุมอุณหภูมิในก�รเผ�ศพ มี

ประสิทธิภ�พในก�รควบคุมมลพิษต่ำ� เหม�ะสำ�หรับวัดที่ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่�งไกล

2.เต�เผ�ศพ 2.0 เป็นเต�เผ�ศพชนิด 1 ห้องเผ� ใช้น้ำ�มัน

เต� หรือน้ำ�มันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีก�รควบคุมอุณหภูมิในก�ร

เผ�ศพ มีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลก�รทำ�ง�นของเต�เผ�

ศพ มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมมลพิษในระดับพอใช้ เหม�ะ

สำ�หรับวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมชน หรือมีก�รกระจ�ย

ตัวของชุมชนไม่หน�แน่น

3.เต�เผ�ศพ 3.0 เป็นเต�เผ�ศพชนิด 2 ห้องเผ� โดย

ห้องเผ�แรกเป็นห้องเผ�ศพ ห้องเผ�ที่

สองเป็นห้องเผ�ก๊�ซและควันที่เกิดจ�ก

ห้องเผ�แรก ก่อนระบ�ยอ�ก�ศเสียสู่

บรรย�ก�ศ ใช้น้ำ�มันดีเซล หรือก�๊ซเป็น

เชื้อเพลิง มีก�รควบคุมอุณหภูมิ ระยะ

เวล� ในก�รเผ�ควันและก๊�ซตลอดจน

ก�รเผ�ศพ มีระบบควบคุมและบันทึก

ข้อมูลก�รทำ�ง�นของเต�เผ�ศพอัตโนมัติ 

มีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมมลพิษใน

ระดับดีเหม�ะสำ�หรับวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ชุมชนเมือง ที่มีก�รอยู่อ�ศัยค่อนข้�งหน�

แน่น 

และ 4.เต�เผ�ศพ 4.0 เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เป็นเต�เผ�ศพที่มีห้องเผ�

อย่�งน้อย 2 ห้องเผ� ห้องเผ�แรกเป็น

ห้องเผ�ศพ ห้องเผ�สุดท้�ยเป็นห้องเผ�ก�๊ซและควันที่เกิดจ�ก

ห้องเผ�แรกก่อนระบ�ยอ�ก�ศเสียสู่บรรย�ก�ศ ใช้น้ำ�มันดีเซล 

หรือก๊�ซเป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นเต�ที่ใช้ไฟฟ�้ในก�รเผ�ไหม้ มี

ก�รควบคุมอุณหภูมิและระยะเวล�ในก�รเผ�ควันและก๊�ซตลอด

จนก�รเผ�ศพ มีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลก�รทำ�ง�นของ

เต�เผ�ศพอัตโนมัติ มีระบบควบคุมมลพิษท�งอ�ก�ศอื่นๆ มี

ประสิทธิภ�พควบคุมมลพิษในระดับดีเยี่ยม เหม�ะสำ�หรับวัดที่

ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีก�รอยู่อ�ศัยอย�่งหน�แน่น

ห�กวัดและฌ�ปนสถ�นทุกพื้นที่เร่งยกระดับเต�เผ�ศพ

ควบคู่กับก�รบังคับใช้กฎหม�ยควบคุมแหล่งกำ�เนิดมลพิษอื่นๆ 

อย่�งเข้มข้น แน่นอนว�่จะช่วยลดฝุ่นพิษ 2.5 และก�๊ซต่�งๆ 

ทำ�ให้คุณภ�พอ�ก�ศของบ�้นเร�ดีขึ้น.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ญหาเรื่องร้องเรียนเตาเผาศพก่อมลพิษ ทั้งกลิ่นเหม็น  

เขม่�ควันดำ� แล้วยังมีฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน หรือ PM 2.5 มีอยู่เป็นระยะ ก่อคว�มเดือด

ร้อนรำ�ค�ญ  ทั้งยังบั่นทอนสุขภ�พของประช�ชน โดยเฉพ�ะ

ชุมชนใกล้วัดสูดดมมลพิษเพร�ะก�รเผ�ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ข�ด

ก�รควบคุม 

โดยเฉพ�ะช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

ยอดต�ยเป็นใบไม้ร่วง มีศพของผู้ติดเชื้อจำ�นวนม�ก เต�เผ�

แทบไม่ว่�ง เผ�พร้อมกันหล�ยๆ วัด บ�งวัดใช้เต�เผ�ศพไม่ได้

ม�ตรฐ�น ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พสิ่งแวดล้อม

ล่�สุด เว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ได้เผยแพร่ประก�ศ

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำ�หนด

ให้เต�เผ�ศพเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมก�ร

ปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 

มิถุน�ยน 2565 ที่ผ่�นม� ประก�ศนี้ใช้บังคับทันทีกับเต�เผ�ศพ

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมห�นคร เขตเมืองพัทย� เขตเทศบ�ลนคร

และเขตเทศบ�ลเมือง เพื่อควบคุมเต�เผ�ศพ ใน กทม.และเมือง

ใหญ่ให้ได้ม�ตรฐ�น ส่วนในเขตพื้นที่อื่นให้เวล�อีก 3 ปี 

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

กล่�วว่� จ�กเรื่องร้องเรียนมลพิษจ�กเต�เผ�ศพจำ�นวนม�ก 

ทำ�ให้กรรม�ธิก�รวุฒิสภ�ด้�นเมืองและสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอ

ปรับปรุงม�ตรฐ�นเต�เผ�ศพ จ�กนั้นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะ

กรรมก�รควบคุมมลพิษ เห็นสมควรปรับปรุงก�รกำ�หนดให้เต�

เผ�ศพเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมก�รปล่อยทิ้ง

อ�ก�ศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� 

68 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม

แห่งช�ติ พ.ศ.2535 โดยได้ประส�นง�นพร้อมประชุมรับฟัง

คว�มคิดเห็นกับสำ�นักง�นสำ�นักพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติและ

จ�กทุกภ�คส่วน ก่อนประก�ศเว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ�มีผล

บังคับใช้เป็นที่เรียบร้อย ส่วนนอกเขตเทศบ�ลเมืองผ่อนปรน 3 

ปี ค่อยเป็นค่อยไปในก�รปรับปรุงสถ�นที่จัดเผ�ศพ สุส�นและ

ฌ�ปนสถ�นให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

“ในประก�ศนี้ให้เต�เผ�ศพเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะ

ต้องถูกควบคุมก�รปล่อยอ�ก�ศเสีย กำ�หนดค่�คว�มทึบแสงของ

เขม�่ควันที่ออกจ�กปล่องเต�เผ�ศพเอ�ไว้ 7% จ�กเดิมที่มีค่�

ปั

บ

คว�มทึบแสง 10% นอกจ�กนี้ ต้องมีก�รควบคุมอุณหภูมิตลอด

ก�รเผ�ศพให้สูงกว�่ 800 องศ�เซลเซียส วัดต้องเป็นตัวอย�่งที่

ดี ปรับเต�เผ�ศพให้ได้ม�ตรฐ�น เพร�ะมีกิจกรรมเผ�ศพตลอด 

ชุมชนที่อ�ศัยอยู่หน�แน่นใกล้วัดได้รับคว�มเดือดร้อน อีกทั้ง

สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติมีงบประม�ณอุดหนุนก�ร

สร้�งเต�เผ�อยู่แล้ว แต่ละพื้นที่ทำ�ได้เลย” อรรถพลกล�่ว

ปัจจุบันทั่วประเทศมีวัดทั้งหมด 42,655 วัด มีจำ�นวนเต�

เผ�ศพประม�ณ 25,500 เต� เป็นเต�เผ�ศพในพื้นที่กรุงเทพฯ 

เมืองพัทย� เทศบ�ลนคร และเทศบ�ลเมือง ประม�ณ 8,000 

เต� ส่วนเต�เผ�ศพในพื้นที่อื่นอีก 17,500 เต� จ�กข้อมูล คพ. 

ปี 2562 เฉพ�ะใน กทม. มีวัดม�กกว�่ 450 วัด เป็นวัดที่มีเต�

เผ�ศพไม่ต่ำ�กว่� 310 วัด

อธิบดี คพ. กล่�วว�่ จ�กก�รสำ�รวจของ คพ. พบว่�เต�

เผ�ศพในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ส�ม�รถควบคุมมลพิษได้ต�ม

ม�ตรฐ�นแล้ว เนื่องจ�กเป็นเต�เผ�แบบ 2 ห้องเผ� มีวัดใหญ่ๆ 

ในกรุงเทพฯ ร่วมนำ�ร่อง เช่น วัดหลักสี่ วัดสะพ�น วัดเวฬุร�ชิน 

ฯลฯ โดยผู้ควบคุมเต�เผ�ศพปลอดมลพิษจะต้องมีก�รควบคุม

อุณหภูมิตลอดก�รเผ�ศพให้สูงกว�่ 800 องศ� ถ�้มีก�รจัดก�ร

และควบคุมเต�ที่ดีจะส�ม�รถเผ�และทำ�ล�ยส�รมลพิษท�ง

อ�ก�ศ รวมทั้งควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อโรคและไม่สร�้ง

ผลกระทบต่อสุขภ�พประช�ชน ในส่วนเขตพื้นที่ต�่งจังหวัดจะมี

ประส�นท้องถิ่นเพื่อจัดก�รอบรมม�ตรฐ�นเต�เผ�ศพและให้คำ�

แนะนำ�ผู้ควบคุมเต�เผ�ศพ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�และปรับปรุง

เต�เผ�ศพที่ใช้ ให้มีประสิทธิภ�พควบคุมมลพิษในระดับที่สูงขึ้น

มลพิษท�งอ�ก�ศที่ปล่อยจ�กเต�เผ�เป็นภัยใกล้ตัว  น�ย                                                                        

อรรถพลระบุมีกล่ิน ควัน และฝุ่น PM 2.5 ก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ 

ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และขี้เถ�้จ�กก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิง ม�

จ�กก�รเผ�ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอ ก่อให้เกิดคว�ม

เดือดร้อนและมีผลกระทบต่อสุขภ�พของประช�ชนในชุมชนใกล้

เคียง ส่วนองค์ประกอบของกลิ่นเผ�ศพประกอบด้วยก๊�ซหล�ยชนิด 

ไม่ว�่จะเป็นแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอร์แคปแทน และ

ฟอร์ม�ลดีไฮด์จ�กนำ้�ย�รักษ�ศพ เป็นต้น 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ก่อนประก�ศร�ชกิจจ�ฯ กรมควบคุม

มลพิษจัดทำ�ระดับม�ตรฐ�นเต�เผ�ศพ เมื่อปี 2562 เพื่อยก

ระดับเต�เผ�ศพในไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผล 

กระทบรบกวนกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับวัด หรือฌ�ปนสถ�น 

ริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่ โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่มภ�ยใต้แบรนด์สินค�้

ของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย จับมือพันธมิตร 

“กล่องวิเศษ” กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับที่ปรึกษ�

กิตติมศักดิ์จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ได้แก่ 

กรมทรัพย�กรน้ำ� กรมควบคุมมลพิษ 

สังกัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม, สำ�นักง�นปลัด, 

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม, สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ในพื้นที่

เป้�หม�ย สังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

และสำ�นักก�รศึกษ� กรุงเทพมห�นคร 

เดินหน้�ส�นต่อโครงก�ร “มิซุอิกุ : 

สอนน้องรักษ์น้ำ�” สู่ปีที่ 4 จุดประก�ย

เย�วชนไทยให้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ

ของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรน้ำ�และรู้จัก

ใช้น้ำ�อย่�งรู้คุณค�่ ผ่�นกิจกรรมที่

หล�กหล�ย น่�สนใจ เน้นก�รมีส่วน

ร่วมของเย�วชนตลอดปี 2565 นี้

น�งส�วเพียงจิต ศรีประส�ธน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำ�กัด กล�่วว�่ “บริษัทมุ่งมั่นในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�รดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้

วิสัยทัศน์ ‘ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน’ (Growing for Good) โดยเฉพ�ะ

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรน้ำ� เพร�ะ ‘น้ำ�’ สำ�คัญยิ่งต่อก�รดำ�รงชีวิตของ

เร�ทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของเร� บริษัท

จึงนำ�พันธสัญญ�ของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว�่ ‘มิซุ 

โตะ อิคิรุ’ หรือ ‘ก�รอยู่ร่วมกับน้ำ�’ ม�ปฏิบัติให้

เกิดเป็นรูปธรรม ผ่�นก�รดำ�เนินโครงก�ร ‘มิซุ

อิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ�’ อย�่งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 

2562 เป็นต้นม� มุ่งเน้นก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

ทรัพย�กรน้ำ� และปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เย�วชน

ตระหนักถึงบทบ�ทหน�้ที่ในก�รอนุรักษ์น้ำ� ซึ่ง

เริ่มต้นได้ง่�ยๆ ในชีวิตประจำ�วัน โดยในปีนี้ ได้

ยกระดับโครงก�รให้มีคว�มเข้มข้นม�กขึ้น ด้วย

ก�รถ�่ยทอดคว�มรู้เรื่องทรัพย�กรน้ำ�และสิ่ง

แวดล้อมอย�่งสนุกสน�นในแบบฉบับของมิซุ

อิกุ ให้แก่น้องๆ ในห้องเรียน ก�รเสริมสร�้ง

ศักยภ�พของโรงเรียนเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�

ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ� รวมถึงเปิด

โอก�สให้น้องๆ นิสิต นักศึกษ�ทั่วประเทศ ร่วม

ออกแบบหลักสูตรก�รสอนน้องรักษ์น้ำ�ในเชิง

สร้�งสรรค์

น�ยธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรม

ทรัพย�กรน้ำ� กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กล่�ว

ถึงก�รมีส่วนร่วมกับโครงก�ร ในฐ�นะที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ว่� กรม

ทรัพย�กรน้ำ�มีหน้�ที่หลักในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรน้ำ�ในประเทศ ตลอดจนร่วมมือกับภ�คส่วนอื่นๆ ใน

ก�รดูแลน้ำ�แบบองค์รวม ซึ่งโครงก�ร ‘มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ�’ ถือ

ได้ว่�ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของกรม ในก�รสร้�งเย�วชนคนรุ่นใหม่

ที่เห็นคุณค่�ของน้ำ� พร้อมที่จะสร�้งก�รเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่ง

แวดล้อม เพื่อที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รดูแลสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

ต่อไป

ด้�น ดร.ไชโย จุ้ยศิริ ผู้อำ�นวยก�รส่วนแหล่งน้ำ�จืด กรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ที่

ปรึกษ�ของโครงก�ร กล�่วว่� โครงก�ร ‘มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์

น้ำ�’ มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเย�วชนที่เข้�ร่วมโครงก�ร ต่อโรงเรียน 

และคุณภ�พแหล่งน้ำ�ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พของ

เย�วชน ผ่�นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึก ก�รร่วมผนึกกำ�ลังในก�รร่วมมือขับ

เคลื่อนกระบวนก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต่อไป

ทั้งนี้โครงก�ร “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ�” ประจำ�ปี 2565 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�ร

อนุรักษ์ทรัพย�กรน้ำ� สำ�หรับโรงเรียนระดับประถมศึกษ� ในพื้นที่ 3 

จังหวัดเป้�หม�ย ได้แก่ กรุงเทพมห�นคร ระยอง และสระบุรี จังหวัด

ละ 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 45 โรงเรียน อ�ทิ ค่�ยเย�วชนรักษ์น้ำ� 

กิจกรรมบูรณ�ก�รวิช�วิทย�ศ�สตร์ในห้องเรียนของน้องๆ (In-class 

Teaching) พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รพัฒน�คุณภ�พ

น้ำ� ให้แก่โรงเรียนที่เข�้ร่วมกิจกรรม

2.โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ� โดยคัดเลือก 1 โรงเรียนใน

แต่ละจังหวัดเป้�หม�ย รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน เพื่อบูรณ�ก�ร

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรน้ำ�ของโรงเรียน ใน 4 มิติที่สำ�คัญ ได้แก่ 

นโยบ�ยก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กร โครงสร�้งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น 

และก�รขย�ยผลสู่ชุมชน

3.ก�รประกวดก�รออกแบบหลักสูตรก�รสอนอนุรักษ์ทรัพ

ย�กรน้ำ�ในเชิงสร้�งสรรค์ เปิดโอก�สให้นิสิต นักศึกษ�ทั่วประเทศ 

โดยเฉพ�ะคณะครุศ�สตร์ ศึกษ�ศ�สตร์ รวมถึงคณะอื่นๆ ที่สนใจ 

ได้สร�้งสรรค์หลักสูตรก�รสอนสำ�หรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษ�ตอนปล�ย เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์น้ำ�ในรูปแบบใหม่ ให้เข้�ใจ

ง่�ยและสนุกสน�น พร้อมเป็นก�รสร�้งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับ

คว�มสำ�คัญของทรัพย�กรน้ำ�ในกลุ่มผู้เข้�ประกวดอีกท�งหนึ่ง

“โครงก�รมิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ� ยังแสดงให้เห็นถึง

คว�มร่วมมืออันดีระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน ในก�รถ�่ยทอด 

‘คว�มรู้’ สอดแทรกจิตสำ�นึกก�รเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Environment Citizen) ในทุกๆ กิจกรรมของโครงก�ร ซึ่งมุ่ง

เสริมสร�้ง ‘คว�มรู้’ สู่ ‘คว�มรักษ์ โลก’ โดยเฉพ�ะก�รอนุรักษ์

ทรัพย�กรน้ำ� ต�มชื่อโครงก�รที่ว�่ ‘สอนน้องรักษ์น้ำ�’ เพื่อจุด

ประก�ยน้องๆ นักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�ร ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป” น�งส�วเพียงจิตกล่�วทิ้งท้�ย.

ควบคมุมลพษิ‘เตาเผาศพ’ภยัสขุภาพ-สิง่แวดลอ้ม

‘มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำา’ปีที่4

จุดประกายรุ่นใหม่ใส่ใจทรัพยากร

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ประกาศเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

	 ตามที่	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ของบริษัท	ราช	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

(“บริษัทฯ”)	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	27	 เมษายน	2565	ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	

จำานวน	7,692,307,700	บาท	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท	โดยการออกหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่จำานวน	769,230,770	 หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	10	บาท	และได้อนุมัติการจัดสรรหุ้น

สามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ

บริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering	 :	PPO)	ในราคาเสนอขาย	34.48	บาทต่อหุ้นน้ัน	บัดน้ี	การ

เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	และบริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนทั้งสิ้น	

724,999,985	หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ	ที่จองซื้อหุ้น

 

	 บริษัทฯ	จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทราบว่า	ในวันที่	22	มิถุนายน	2565	บริษัทฯ	ได้

ดำาเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำาระแล้วจากเดิม	14,500,000,000	บาท	เป็น	21,749,999,850	บาท	

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	138	ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)	เรียบร้อยแล้ว

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

	 	 	 	 	 			ประกาศ	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2565

  

	 					 	 	 	 	 (นางสาวชูศรี	เกียรติขจรกุล)

	 								 	 	 	 													กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

‘จตุพร’

ไมก่ระทบตอ่สทิธเิสรภีาพของประชาชนทัว่ไป 

ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก พ.ร.บ.การชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ.2558 ทีร่ฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเห็นถึง

ความสำาคัญ จึงได้เสนอและตรากฎหมายเป็น

ครั้งแรก เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์การชุมนุม

ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมอืง เชน่ กำาหนดพืน้ทีช่มุนมุและขัน้ตอนการ

ปฏบิตัติา่งๆ พรอ้มทัง้ย้ำามาเสมอวา่การจดัการ

ชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำาได้ แต่ต้องไม่ละเมิดผู้

อื่นจนเกิดความเดือดร้อน  สิ่งนี้ถือเป็นหลัก

สากลเหมือนกันทุกประเทศ

“หัวใจสำาคัญของเร่ืองน้ีคือการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมเคารพกฎหมายและ

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี ดังน้ันไม่ว่าจะ

เป็นกฎหมายระดับชาติหรือท้องถ่ิน ก็เชื่อว่าทุก

อย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่จากเหตุการณ์หลาย

คร้ังท่ีผ่านมา มักมีการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้

ความรุนแรงก่อความไม่สงบ เจ้าหน้าท่ีจึงต้อง

ปฏิบัติตามหน้าท่ีเพ่ือบังคับใช้กฎหมายระงับ

ยับย้ังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม”

นายธนกรกล่าวว่า ประกาศของ กทม. 

ดังกล่าว เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ

อำานวยความสะดวกและจัดพื้นที่การชุมนุม

ให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์

จะจัดการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติตาม

ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ตน

มองว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำาเนิน

การในเรื่องนี้ก็ดีแล้ว และขอให้ กทม.บูรณา                                                         

การทำางานรว่มกบั สตช.และหนว่ยงานทีเ่กีย่ว 

ข้อง เพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้งเป็นไปด้วย

ความสงบเรียบร้อย

ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา อนุสรณ์

สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำาเนิน เครือข่าย

รามคำาแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดเสวนา 

“ถอดรหัสผู้ว่าฯ กทม. สู่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่ว

ประเทศ” นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำากลุ่ม

ประชาชนคนไทย กล่าวว่า เรายังไม่เคยได้

ประชาธิปไตยที่แท้จริง เราได้ครึ่งใบบ้าง เศษ

เสี้ยวบ้าง เมื่อเราส่งอำานาจให้นักการเมือง 

นักการเมืองก็เข้าสู่กลไกราชการ ซึ่งการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ ประเทศนี้แค่ปฏิรูปยังไม่พอ มันคือ

คำาหลอกลวงเอาไวต้ม้คน กลา้ทีจ่ะเปลีย่นการ

ปกครองสว่นภมูภิาคตอ้งเลกิ เหลอืเฉพาะสว่น

กลางและท้องถิ่น ไม่กล้าให้อำานาจประชาชน

อย่างแท้จริง 

“ถ้าเราคิดเปล่ียน ต้องยกเลิกการปก 

ครองส่วนภูมิภาค อย่ากลัวให้อำานาจประชาชน 

ถ้าเรากล้าประชาชนจะเลือกเอง ถ้ากลัวไม่

บริสุทธ์ิยุติธรรมก็ต้องทำาให้บริสุทธ์ิยุติธรรม 

ส่ิงสำาคัญผู้ว่าฯ จากส่วนกลางจะไม่ผูกพันกับ

ประชาชน เพราะเด๋ียวผู้ว่าฯ คนใหม่ก็จะมา 

ผมได้ยินมานานแล้วเร่ืองเลือกต้ังผู้ว่าฯ เรา

ต้องการเปล่ียนแปลง กล้าออกแบบ ผมหวังว่า

จะเดินไปสู่ความสำาเร็จ อย่าดูถูกประชาชนว่า

ไม่รู้ ถ้าให้ก็อย่าให้เพียงบางจังหวัด แต่ควรเกิด

ข้ึนทุกจังหวัด”

นายจตพุรกลา่วตอ่วา่ กรณนีายชชัชาติ

ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สะท้อนให้เห็น

ว่าคน กทม.เลือกผู้ว่าฯ ได้เอง ทำาให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงจริงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพิสูจน์ ให้

เห็นว่าเข้ามาแล้วทำาหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่ ดัง

นั้นคนที่ ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชน 

เพราะผู้ว่าฯ ที่มาจากประชาชนทำางานทุก

วัน ไม่มีวันหยุด แตกต่างจากผู้ปกครองที่มา

จากกลไกราชการ แม้กระทั่งตัวนายกฯ ก็

ยึดถืออำานาจการทำางานแบบราชการ 1 เดือน

ทำางาน 15 วัน ขณะที่ปัญหาประชาชนไม่เคย

มีวันหยุด ประเทศที่มีผู้นำามีวันหยุดประเทศ

นั้นจะหาความเจริญได้ยาก เพราะการพัฒนา

ความเจริญก้าวหน้ามาแซงกันในช่วงวันหยุด 

“เราต้องสังคายนาปฏิรูปหรือปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งระบบ เพราะรัฐ 

ธรรมนูญที่มาจากปลายกระบอกปืนไม่เอื้อต่อ

การจะเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะได้วางกลไกและ

กับดักต่างๆ มากมาย หากไม่เปลี่ยนแปลง

ใหญ่ การผลักดันให้สามารถเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั้ง

ประเทศก็ไม่มีวันเกิดขึ้น เมื่อประชาชนเป็น

เจา้ของอำานาจอธปิไตยอยา่งแทจ้รงิตอ้งลกุขึน้

มาต่อสู้” นายจตุพรกล่าว

ส่วนนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งผู้

ว่าฯ จังหวัดอื่นๆ ควรจะเป็นวาระอย่างไม่

เป็นทางการ ไม่จำาเป็นต้องมีเอกสารหนาๆ 

แต่ควรเป็นวาระที่ ให้ประชาชน ผู้ที่จะมา

เป็นตัวแทนของเมืองนั้นๆ เห็นปัญหา เข้าอก

เข้าใจปัญหาภายในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึง

กำาหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยไม่ต้องมาร่าง

เอกสารเป็นทางการ 

“ระบบราชการรวมศนูยเ์ปน็ปญัหาหลกั 

เพราะส่วนกลางไม่ไว้ใจประชาชน ต่อให้จัด

ให้มีการเลือกตั้งก็เหมือนการปาหี่ สุดท้ายก็

ส่งผู้มีอิทธิพลลงไปควบคุม ซึ่งความแตกต่าง

ของผู้ว่าฯ ที่มาจากการแต่งตั้ง เมื่อเข้าไปแก้

ปัญหาให้กับประชาชนมักจะถูกมองว่าเป็น

บุญคุณ แต่เมื่อมีผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง

จะถูกมองว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องแก้ปัญหาและ

ทำางานเพื่อประชาชน หากทำาไม่ได้ก็ต้องคืน

ตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเป็น

ระบอบที่ยุติธรรม เพราะประชาชนเลือกคน

แบบไหนก็จะได้การบริหารแบบนั้น และคนที่

ไม่ถูกเลือกก็ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบแทน” 

นายวิโรจน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงท้ายของกิจ 

กรรม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายปกรณ์ 

อารีกุล ผู้แทนคณะก้าวหน้า กล่าวให้กำาลังใจ

เครอืขา่ย และรบัมอบ 5,000 รายชื่อสนบัสนนุ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ “ปลดล็อกท้องถิ่น” จากนาย

สมโชติ มีชนะ เครือข่ายใต้มูฟออน และนาย

นันทพงศ์ ปานมาศ เครือข่ายรามคำาแหงเพื่อ

ประชาธิปไตย.

พท.รับ

นายประเสริฐกล่าวว่า ตอนนี้มี 15 คน แต่

อาจจะมีเพิ่ม เพราะมีพี่น้องประชาชนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งตนรับ

เรื่องมา 3-4 ราย และต้องนำามาดูว่ามีข้อเท็จ

จริงอย่างไร ซึ่งอาจจะต้องมีคนอภิปรายเพิ่ม

ประมาณ 2-3 คน ส่วนเบื้องต้นตนอยากได้

เวลาอภิปรายจำานวน 5 วัน โดยเป็นช่วงวันที่ 

18-22 ก.ค. และลงมติในวันที่ 23 ก.ค. เพราะ

มีเนื้อหาพอสมควร รับรองว่าไม่เอาแต่น้ำา เรา

เอาแต่เนื้อๆ เราพยายามจะบริหารเวลาให้

กระชับที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง 

“ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเตรียม ส.ส. 

สำาหรบัการอภปิรายไม่ไวว้างใจเรยีบรอ้ย  โดย

ใช้ ส.ส. 15 คน อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัว                                                               

หน้าพรรค, นายสุทิน คลังแสง ประธาน

วิปฝ่ายค้าน โดยพรรคเพื่อไทย จะเจาะลึก

อภิปรายนายกฯ และรัฐมนตรีอื่นอีก 5 คน 

แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครบ้าง ก็เชื่อว่า

ประชาชนที่ ได้รับฟังการอภิปรายจะสามารถ

นำาข้อมูลที่ ได้รับไปตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ครั้งต่อไปได้” 

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจะการ

อภิปรายครั้งนี้จะเป็นไปตามยุทธการเด็ดหัว 

สอยนั่งร้าน ที่ฝ่ายค้านตั้งไว้ นายประเสริฐ

ตอบว่า เรามีความมั่นใจว่าครั้งนี้จะทำาให้

รัฐบาลสั่นสะเทือนได้ เพราะเมื่อดูจากข้อมูล

แล้วมีหลายเรื่องหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งพุ่งตรงไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถยื่น ป.ป.ช.เพื่อ

เอาผิดต่อได้ โดยหลังจากอภิปรายจบก็จะมี

การยื่นป.ป.ช.ต่อ

ด้านนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้

สัมภาษณ์ถึงแนวทางหลังจากยื่นหนังสือถึง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เรื่องตรวจสอบญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของ

ฝ่ายค้านว่าเถื่อนหรือไม่ และจะมีการยื่นต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติหรือไม่ (ป.ป.ช.) ว่า จากที่

ติดตามข่าว นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา

ประธานสภาฯ ระบุว่านายชวนจะส่งหนังสือ

ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งการส่งหนังสือ

ไปโดยให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค 

เซ็นรับรองรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย ต้องดู

ว่าหนังสือไปถึง ครม.อย่างไร และนายชวน 

บรรจุวาระอย่างไร หากไปรับรองรายชื่อเดิม

ให้เป็นรายชื่อของญัตติรัฐมนตรี (รมต.) 11 

คน ตนจะร้องต่อ ป.ป.ช.ต่อ เพราะตนถือว่า

ไม่น่าจะทำาได้ 

ยืนยันญัตติเถื่อน

นายเรืองไกรกล่าวว่า เจตนาเดิมของ

เขา เป็นญัตติที่ รมต.ที่ถูกอภิปรายมีจำานวน 

10 คน ตามคำาให้สัมภาษณ์ของ นพ.ชลน่าน 

ซึ่งเมื่อมาเพิ่มเป็น 11 คน ก็ต้องเซ็นใหม่

ตามแนวทางคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่ใช่ให้ไปรับรองว่าที่เซ็นของ 10 คนนำามา

ใช้สำาหรับ 11 คนก็ได้ ซึ่งตนคิดว่าไม่ถูกต้อง 

และหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ ไม่

เคยเกิดขึ้น ก็ต้องหาแนวทาง แต่หากดูตาม

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ไม่น่าจะเป็น

ญัตติที่ถูกต้อง เพราะเท่ากับญัตติ 11 คน แต่

เดิมไม่มีคนเซ็นมา มีเฉพาะ นพ.ชลน่านเซ็น

มา เพราะการเซ็นชื่อเสนอญัตติต้องอ่านและ

เซ็นชื่อว่าเห็นด้วย แต่นี่เป็นกรณีที่ให้เขาเซ็น

ลอย ซึ่งเมื่อนายชวนส่งหนังสือถึง ครม. เพื่อ

ใหก้ำาหนดวนัอภปิรายกลบัมายงัสภา และตอ้ง

มีการบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ตรง

นี้จะเป็นเงื่อนไขที่ต้องให้ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจ

สอบด้วย

ถามต่อว่า หากญัตติดังกล่าวไม่ถูกต้อง

จริง จะส่งผลอย่างไรบ้าง นายเรืองไกรกล่าว

ว่า หากไม่ถูกต้องก็จะเป็นญัตติที่ ไม่ชอบตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 151 ซึ่งต้องไปวินิจฉัย

ว่าการใช้ญัตติที่ ไม่ชอบเข้าข่ายการจงใจ

ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายหรือไม่ และเป็นความผิดตาม

มาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ สำาหรับคนที่

เซน็ชื่อไปจะมผีลอะไรหรอืไมน่ัน้ ฝา่ยคา้นบาง

คนก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายไม่โต้แย้ง ซึ่งจะ

บอกวา่ผูท้ีเ่ขา้ชื่อทัง้ 182 คนนัน้เปน็ผูเ้สยีหาย

ไม่ได ้เพราะคนทีเ่สยีหายเปน็รฐัมนตรทีีถ่กูเขา้

ชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเขาต้องมาตอบ

ญัตติที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีมุมที่ต้อง

มองเพื่อความเป็นธรรม 

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนี้สามารถยื่น

ใหม่ได้หรือไม่ นายเรืองไกรกล่าวว่า “นั่นเป็น

สิ่งที่เรามีความเห็นไปว่าทำาไมไม่ถอนทำาให้

ญัตติตกแล้วยื่นใหม่ ซึ่งมีข้อดีกว่าเยอะ แค่

พิมพ์ขึ้นมาใหม่ แก้วันที่เท่านั้นเอง ทำาไมต้อง

ไปดึงดันให้ต้องเป็นวันที่ 15 มิถุนายน ยื่น

ใหม่ แก้วันที่ใหม่ เข้าชื่อเข้ามาใหม่ ก็เป็น

สิ่งที่บริสุทธิ์แล้ว ของเดิมมันมีตำาหนิ มันไม่

บริสุทธิ์ ไม่รู้เพราะศักดิ์ศรีหรือเพราะอะไรผม

ก็ไม่เข้าใจ ของมันน่าจะแก้ไขให้มันง่ายขึ้น 

ไม่ต้องไปผิดแล้วผิดอีก หากไม่ถูกก็ต้องพร้อม

ให้เขาตรวจสอบ จะมาบอกว่าเรืองไกรหยุด

ได้แล้วมันไม่ถูกต้อง หากผมหยุดผมก็ทำาตาม

คำาร้องขอของฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ เพราะเวลานี้

ผมก็ไม่ได้ทำาเพื่อเอาใจรัฐบาล เพราะผมไม่ได้

เกี่ยวอะไรด้วย

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ใน

ฐานะแกนนำาสภาที่ 3 กล่าวว่า เนื่องจาก

สถานการณ์ของประเทศเวลานี้วิกฤตหนัก

มาก และยังคงมีแนวโน้มที่จะดำาดิ่งลงไปอีก 

โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ไม่มีฝีมือเพียง

พอที่จะนำาพาประชาชนพ้นวิกฤตครั้งนี้ ได้ 

พล.อ.ประยุทธ์มีแต่ข้ออ้างวาทกรรม วิกฤต

ซ้อนวิกฤต คือโควิด-19 และสงครามยูเครน-

รัสเซีย จึงทำาให้ประเทศจมปลักอยู่กับปัญหา

อยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่ความจริงประเทศมีวิกฤต

ซ้อนวิกฤตและซ้อนวิกฤต หรือวิกฤต 3 เด้ง 

ซึ่งวิกฤตที่ 3 และเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดคือ

ประเทศมี พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 

ที่ไร้ความรู้ความสามารถนั่นเอง

แนะ ‘บิ๊กป้อม’ เลิกหนุน ‘บิ๊กตู่’

“เชื่อว่าประชาชนจะพร้อมสู้ไปด้วยกัน

เพื่อฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ แต่ไม่ใช่การ

สู้ไปกับ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์

ต่างหากที่ทำาให้ประเทศต้องเจอวิกฤต 3 เด้ง 

จงึไมส่ามารถหลอมรวมคนในชาตทิกุภาคสว่น

ให้เป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันฝ่าฟันเพื่อให้

ประเทศชาติพ้นวิกฤตได้”

นายอดุลย์กล่าวต่อว่า หากปล่อยให้                                                             

พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำาพาประเทศต่อไป ประ 

เทศชาติจะเผชิญกับปัญหาสารพัดประชาชน

จะเดือดร้อนแสนสาหัส จึงขอเรียกร้อง

ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา

รฐั เรยีกประชมุพรรคพรอ้มประกาศจดุยนืเลกิ

สนับสนุนการเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการ

เลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อเป็นการส่งสัญญาณ

ให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่สยบยอม หรืออุ้มชู 

“ระบอบประยุทธ์” เลิกเป็นนั่งร้านสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์อีกต่อไป หาก พล.อ.ประวิตร

มีความกล้าหาญ และเพื่อแสดงความรับ

ผิดชอบที่อุ้มน้องรักขึ้นมาเป็นนายกฯ ซึ่ง

พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลว ก็เชื่อว่าจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหนทางที่เป็น

ประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้

ประธานญาติวีรชนฯ กล่าวว่า ก่อน

หนา้นีต้นไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลทำาตามขอ้เสนอ

ของสภาที่ 3 คือ แก้ปัญหาโครงสร้างราคา

พลังงานที่ ไม่เป็นธรรม เพราะการแก้ปัญหา

น้ำามันแพงไม่ใช่แค่ค่าการกลั่น และให้จับตา

ดูว่า รมว.พลังงานและกลุ่มทุนจะตีกรรเชียง

หนีเรื่องการส่งกำาไรค่าการกลั่นอย่างไรนั้น ก็

ปรากฏเปน็จรงิ คอืทางกระทรวงพลงังานออก

มาใหส้มัภาษณล์กัษณะซือ้เวลา อา้งวา่ยงัตอ้ง

เจรจากับทางกลุ่มโรงกลั่นต่อไปอีก และที่น่า

เศร้าคือการออกมาแนะนำาให้ประชาชนกลับ

ไปใช้เตาอั้งโล่ อ้างว่าเพื่อการประหยัด นี่คือ

วสิยัทศันอ์นัโงเ่ขลาขององคาพยพทีค่้ำาระบอบ

ประยทุธ ์ซึง่หากปลอ่ยใหบ้รหิารประเทศตอ่ไป 

คนไทยอาจต้องกลับไปเป็นมนุษย์ถ้ำาอีกครั้ง.

รัฐบาลยืนยัน

เรื่องผลการจำาหน่ายสลากดิจิทัล 2 งวดที่

ผ่านมา มีผลตอบรับของประชาชนอย่างมาก

กับราคาสลาก 80 บาท ในที่ประชุมจึงมีการ

หารือกันว่าการที่สลากหมดเร็วสะท้อนความ

ต้องการของพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน 

เพราะเป็นเพียงความสนใจแรกๆ หรือไม่ จึง                                                    

เป็นที่มาว่าคณะกรรมการแก้ ไขสลากเกิน

ราคาได้ ให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการ 

สลากฯ ไปว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเพ่ิม

จำานวนสลากให้มากขึ้นในสัดส่วนของสลาก

ดิจิทัล โดยให้เป็นการเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อย

ไป งวดละ 1-2 ล้านใบก่อน โดยตั้งเป้าไว้ว่า

ภายในสิ้นปีนี้จะมี 20 ล้านใบที่จะอยู่ในระบบ

สลากดิจิทัล และพยายามไม่กระทบกับผู้ค้า

รายย่อยด้วย

“นายกรฐัมนตรมีคีวามเปน็หว่งทัง้ผูซ้ือ้

และผู้ขาย อยากให้มีความสมดุลในสัดส่วน

ของสลากดิจิทัลกับสลากที่เป็นใบ เพราะผู้

ขายอีกส่วนหนึ่งยังคงคุ้นเคยกับการซื้อขาย

เป็นใบ นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงทั้ง 2 รูปแบบ

การขาย โดยนายกรัฐมนตรีกำาชับว่าอยากให้

พิจารณาถึงความเหมาะสมและสมดุลให้ได้ 

ตอ้งดแูลใหค้วามเปน็ธรรมกบัทัง้สองฝา่ย เนน้

การแก้ไขปัญหาให้สลากมีราคา 80 บาทให้ถึง

มือประชาชนเท่านั้น”

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ความกังวลเรื่อง

ถูกตัดโควตานั้น หากไม่ได้ทำาผิดกฎหมาย ยัง

มีสิทธิที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แบบ

ใบเหมือนเดิมต่อไป เพียงแต่ต้องไม่ขายเกิน

กว่าราคาที่กำาหนด 80 บาท และอนาคตผู้ค้า

สลากแบบแผงอยากจะเข้ามาสู่ระบบการขาย

แบบดิจิทัลนั้น ต้องชี้แจ้งว่า ณ ช่วงที่ทาง

คณะกรรมการฯ ทำางานในช่วงแรก ได้ให้กอง

สลากเปิดรับแบบให้สิทธิพิเศษผู้ค้ารายเดิมลง

ทะเบียนขายแบบดิจิทัลก่อนคนทั่วไป ซึ่งมีผู้

ค้ารายเดิมเพียง 3,000 รายสมัคร จากความ

ต้องการกว่า 10,000 ราย ทางสำานักงาน

สลากฯ จึงต้องเปิดรับประชาชนทั่วไปเพิ่มอีก

กว่า 7,000 ราย เพื่อให้เพียงพอต่อการเปิด

รา้นขายดจิทิลัสลาก 5,173,500 ลา้นใบในงวด

แรก ซึ่ง ณ ตอนนี้ปิดรับสมัครไปแล้ว และมี

ผู้ที่สมัครแสดงความจำานงไว้อยู่กว่า 70,000 

ราย ดังนั้นผู้ค้าสลากแบบแผงที่ ไม่ได้แสดง

เจตจำานงไว้ ต้องรอคิวเปิดรอบใหม่อีกครั้ง

ส่วนที่ผู้ค้ารายย่อยกังวลว่าลูกค้าจะไม่

ซื้อสลากใบนั้น น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ปัจจุบัน

สลากดิจิทัลเป็นเพียง 5% ของ 100 ล้านใบ 

สดัสว่นสว่นแบง่ตลาดถอืวา่นอ้ยมากกบัความ

ต้องการ แต่สิ่งที่กระทบมากสุดคือความรู้สึก

ของผูซ้ือ้ ทีย่งัเหน็ราคาสลากหนา้แผงขายเกนิ

ราคา ผูซ้ือ้อาจจะควกัเงนิจา่ยหนา้แผงยากขึน้ 

มีความลังเลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ส่วนที่

จะเพิ่มเป็น 20% หรือ 20 ล้านใบนั้น ก็เป็น

สัดส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไป อย่างงวดวันที่ 1 

สิงหาคม 2565 เพิ่มมา 2 ล้านใบ ก็คำานวณ

มาจากในแต่ละงวดที่ผู้ค้าทั้งแบบโควตาและ

ผู้มีสิทธิจอง ไม่ยืนยันจ่ายเงินซื้อกับกองสลาก

ในแต่ละงวดเพื่อนำาไปขาย ที่ผ่านมาในส่วน

ไม่มีการยืนยันจ่ายเงินมา กองสลากจะเปิด

ให้ผู้มีสิทธิจองมาซื้อเพิ่มเพื่อขายให้หมด ซึ่ง

รอบนี้ก็เอาตรงนั้นมาขายในสลากดิจิทัลได้

เลย ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนเรียกผู้เคยลง

ทะเบียนสนใจขายสลากดิจิทัลมารายงานตัว

เพื่อทำาสญัญาเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยสลากดจิทิลั

อีก 2 ล้านใบ ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 

นี้ จำานวน 4,000 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบัติแล้ว และเป็นการรันคิวตามที่สมัคร 

ซึ่งตรงนี้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บกองสลาก

“การขายสลากดิจิทัลวันนี้คือการแก้ไข

ระยะแรก เป็นจุดเริ่มต้นของการขายสลาก 

80 บาท ทำาให้เกิดกลไกตลาด กลไกราคาที่

ผู้ซื้อได้เห็นจริงๆ ว่ามีสลาก 80 บาทเกิดขึ้น 

เกิดความอยากซื้อสลากในราคาที่เป็นธรรม 

ราคามาตรฐาน 80 บาท ตอ้งเรยีนอกีครัง้หนึง่

ว่า การขยาย สลากดิจิทัล 20 ล้านใบ อาจ

จะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพียงทางเดียว แต่

เป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไข ทางคณะกรรมการฯ 

พยายามนำาตน้ตอปญัหามาแก้ไขใหถ้กูจดุ โดย

ยึดกรอบกฎหมายและประชาชนเป็นสำาคัญ” 

น.ส.ทิพานันกล่าว

สำาหรับข้อกังวลว่าสาเหตุที่สลากดิจิทัล

ขายหมดเร็วเพราะมีการกว้านซื้อมากักตุน 

สุดท้ายไปบวกเพิ่มเป็นใบละ 100 เกิน 80 

บาทเหมือนเดิมหรือไม่ น.ส.ทิพานันกล่าว

ว่า สลากดิจิทัลไม่สามารถจะซื้อแล้วนำาไป

ขายต่อได้ เพราะผู้ซื้อผ่านแอปเป๋าตัง จะถูก

บันทึกตัวตนไว้ ในระบบเลยว่าท่านเป็นผู้ซื้อ

สลากนี้ แล้วทำาการผูกบัญชีผ่านแอป หากถูก

รางวัลจะจ่ายตรงให้กับผู้ซื้อสลากใบนี้เท่านั้น 

ดังนั้นการนำาไปขายต่อ ก็เป็นการกระทำาผิด

เงื่อนไข ผู้ที่ซื้อต่อไปก็มีความเสี่ยงที่เมื่อถูก

รางวัลแล้วจะไม่ได้รับเงินรางวัลด้วย เพราะ

ฉะนัน้หากพีน่อ้งประชาชนพบเหน็การขายตอ่

สลากดิจิทัล ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจ หรือ

โทร.มากองสลากได้เลย แล้วขอให้ช่วยกันส่ง

ต่อข้อมูลที่ถูกต้องว่าไม่ซื้อสลากดิจิทัลที่มีคน

นำามาขายต่อ เพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของ

มิจฉาชีพได้

ส่วนจุดขายสลาก 80 บาทที่ปัจจุบันมี 

745 จุดขายดีหรือไม่นั้น น.ส.ทิพานันกล่าว

ว่า ประชาชนตอบรับดีเช่นกัน ตอนนี้ทางเจ้า

หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปตรวจสอบ เพื่อเรง่เพิม่

จุดจำาหน่ายสลาก 80 บาทให้ครบ 1,000 จุด

ให้เร็วที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม โดยตรวจ

สอบคุณสมบัติผู้ขายและจุดจำาหน่าย ซึ่งตอน

นี้มีเกือบ 800 จุดทั่วประเทศ แผนการที่จะ

เพิ่มในอนาคตให้มากกว่า 1,000 จุดขึ้นไป

อีก ก็มีแผนที่จะดำาเนินการเพิ่มเติม โดยมีคน

สมัครเป็นตัวแทนขายผ่านการคัดเลือกสลาก 

80 บาทเปน็จำานวนมาก คนทีผ่า่นการคดัเลอืก

จะได้รับสลากถึงงวดละ 25 เล่ม เพื่ออำานวย

ความสะดวกใหก้บัพีน่อ้งประชาชนใหส้ามารถ

ซือ้สลาก 80 บาทไดท้กุจงัหวดั ทกุภมูภิาคของ

ประเทศไทย โดยพี่น้องประชาชนสามารถเข้า

มาซือ้โดยสแกนจา่ยเงนิผา่นแอปเปา๋ตงั จำากดั

จำานวน 1 คน จะซื้อได้ 20 ใบ ป้องกันการซื้อ

ไปเปลี่ยนมือต่อ

“การแก้ ไขสลากเกินราคา เกิดจาก

ประชาชนร้องเรียนกันมาเป็นจำานวนมาก ใน

หลายปีมีการแก้ไขปัญหากันหลายรูปแบบ ก็

ยังไม่เห็นราคา 80 บาทในตลาดได้จริง จน 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการและให้แก้ปัญหาให้

เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และให้ถูกกฎหมาย 

เพื่อให้แก้ไขอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว วันนี้จึง

เกิดการแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องขอบคุณ

ทุกฝ่ายและขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันซื้อ

สลากในราคา 80 บาท” น.ส.ทิพานันกล่าว.

สธ.วอน

เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย หาย

ป่วยเพิ่มขึ้น 1,892 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

22,786 ราย อาการหนัก 602 ราย ใส่ท่อช่วย

หายใจ 281 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16 ราย เป็นชาย 11 

ราย หญิง 5 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป 13 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย ไม่มีประวัติ

โรคเรื้อรัง 2 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,511,777 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,458,416 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 30,575 ราย ขณะทีส่ถานการณ์

โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 548,226,324 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,349,418 ราย 

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว

ถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อโซเชียล 

ว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน BA.4 

และ BA.5 มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดล

ตา 5 เท่า และมีอัตราเสียชีวิตสูง ว่าข้อมูลดัง

กล่าวไม่มีหลักฐานและแหล่งที่มาของข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลต่อ

ขอ้มลูดงักลา่ว ทัง้นี ้เชือ้โควดิ-19 สายพนัธุ์ โอ

มิครอน BA.4 และ BA.5 แม้องค์การอนามัย

โลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้อง

เฝ้าระวัง (VOC lineages under monitoring: 

VOC-LUM) เนื่องจากความสามารถในการ

แพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น แต่

ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ามีความรุนแรง

มากขึ้น

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า สถานการณ์

ของทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ องค์การอนามัยโลกให้

ความเห็นว่าต้องเฝ้าระวัง BA.5 อย่างใกล้

ชิด เนื่องจากแอนติบอดีที่จะทำาลายฤทธิ์ของ

เชื้อใช้ได้น้อย ยารักษาตอบสนองน้อยลง แต่

ยังสรุปไม่ได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่ฐานข้อมูลโลก 

GISAID พบ BA.5 สะสม 31,577 ตัวอย่างใน 

62 ประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 

25% ส่วน BA.4 พบสะสม 14,655 ตัวอย่าง 

แนวโน้มลดลงจาก 16% เหลือ 9%

นพ.โอภาสกลา่ววา่ สำาหรบัประเทศไทย 

มีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ขณะ

นี้ยังพบ BA.4 และ BA.5 ในกลุ่มผู้เดิน

ทางจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงกว่าผู้ติด

เชื้อในประเทศ และจะมีการศึกษาในผู้ป่วย

อาการหนักว่ามีความสัมพันธ์กับ 2 สายพันธุ์

นี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้จะมีการ

ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชน

สามารถดำาเนินชีวิตได้ ใกล้เคียงปกติและขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ขอให้ยังคงมาตรการ

ป้องกันตนเองที่เหมาะสม เพื่อช่วยป้องกัน

และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทุกสาย

พันธุ์ นอกจากนี้ การที่ประชาชนเข้ารับวัคซีน

เข็มกระตุ้นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงมากพอ ยัง

เป็นเรื่องที่สำาคัญและมีความจำาเป็น เพราะ

จะทำาให้ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและ

ป้องกันอาการรุนแรงได้

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมคนไทย

ส่วนใหญ่ยังให้ความสำาคัญและเห็นประโยชน์

การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยด้วย

ความสมัครใจ เพ่ือประโยชน์ด้านสุขอนามัย

ของตนเองและผู้อ่ืน แม้จะมีการผ่อนคลาย

ข้อกำาหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระ

ราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 46 แล้ว ซ่ึงหลักปฏิบัติ

ตนแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

ยังสามารถใช้ได้ทุกสถานท่ี ทุกวัน เพื่อความ

ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังน้ี รัฐบาลและ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ดำาเนินการ

มาตรการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อ

แก้ปัญหาโควิด-19 ไปพร้อมๆ กับให้ประชาชน

สามารถดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.



เคาะเกณฑ์

หรืออาจขออนุญาตปลูกเพิ่มได้ในครัวเรือน

ที่มีผู้ป่วย” นายศุภชัยระบุ

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก 

กมธ.วิสามัญฯ แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ห่วง

กรณีเด็กและเยาวชนที่อาจเข้าถึงกัญชา 

รวมถึงการนำาเสนอข่าวที่บิดเบือนจากข้อ

เท็จจริงกรณีผู้เสียชีวิตว่ามาจากกัญชา ขอ

ให้สื่อมวลชนระมัดระวังนำาเสนอ โดยต้อง

มีข้อเท็จจริงรองรับด้วย นอกจากน้ันยังได้

เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

มาให้ข้อมูลก่อนแสดงความเห็นต่อคณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ 

เนื่องจากไทยอยู่ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่า

ด้วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ.1961 ว่าไทย

จะมีวิธีการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด รวม

ถึงมาตรการปลดล็อกกัญชาอย่างไร โดย

จะใช้รูปแบบในต่างประเทศในการดูแล

ประชาชนอย่างเหมาะสม  

นายปานเทพกล่าวอีกว่า กมธ.ยัง

ได้พิจารณาสาระสำาคัญและเห็นพ้องใน

การบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในการทำา

ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นจำาหน่าย 

ผลิต นำาเข้า ส่งออก และขาย โดยเบื้องต้น

กำาหนดว่า บุคคลธรรมดาทั่วไป ต้องเป็นผู้มี

สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 

มีอายุไม่ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคล

วิกลจริต ไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคล

ล้มละลาย ไม่เคยต้องคำาพิพากษาจำาคุกคดี

ความผิดเก่ียวข้องกับยาเสพติด ยกเว้นมี

บทเฉพาะกาลให้ไว้เกี่ยวกับความผิดกัญชา 

กัญชง และกระท่อมในอดีต และยังเปิด

ช่องให้ผู้เคยเสพยาเสพติดหรือกระทำาความ

ผิดได้ที่กลับมาเป็นพลเมืองดี หากพ้นโทษ

แล้ว 3 ปี สามารถมาประกอบธุรกิจกัญชาได้  

“นิติบุคคลคล้ายกับบุคคลธรรมดา

ทั่วไป แต่ผู้แทนนิติบุคคลต้องเป็นคนไทย 

คือมีสัญชาติไทย และกรรมการนิติบุคคล

หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องมีสัญชาติ

ไทย และมีสำานักงานในประเทศไทย ส่วน

กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ ไม่เป็นนิติบุคคล ก็

สามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้เช่นกัน หรือ

กรณีของหน่วยงานรัฐก็ได้ การกำาหนด

คุณสมบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันการกีดกัน

การทำาธุรกิจกัญชา ต้องการให้ประชาชน

ได้ประโยชน์ เข้าถึงง่าย ไม่ได้เอื้อต่อเครือ

ข่ายธุรกิจนายทุน แต่เราทำาเพื่อประโยชน์

ของประชาชนโดยรวม” นายปานเทพระบุ  

วันเดียวกัน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ 

ส.ส.ระยอง และนายประกอบ รัตนพันธ์ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถ

โถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ขอให้พื้นที่

รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาและกัญชง

โดยนายพิสิฐกล่าวว่า โรงพยาบาล

ศิริราชได้ออกประกาศให้พื้นที่ของโรงพยา 

บาลปลอดกัญชาและกัญชง จึงอยากให้

รัฐสภาดำาเนินการในลักษณะเดียวกัน

ขณะที่ นพ.บัญญัติกล่าวว่า ในพื้นที่ 

จ.ระยอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้า 

แม่ค้า เพราะขายข้าวแกงไม่ได้ เนื่องจากผู้

ปกครองกังวลเด็กๆ และเยาวชนจะบริโภค

แกงถุงที่อาจจะมีกัญชาผสมอยู่ เพราะพ่อค้า

แม่ค้าเองก็อยากให้อาหารอร่อย ดังนั้นสภา

ที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย จึงต้องรีบพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้  

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ยังประกาศให้พื้นที่ โรงเรียนเป็น

พื้นที่ปลอดจากกัญชา กัญชง พรรค ปชป.จึง

อยากให้รัฐสภาปลอดการใช้กัญชา กัญชงด้วย 

พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษก

กระทรวงกลาโหม  (กห.) กล่าวว่าถึงการ

ประชุมสภากลาโหมครั้ง 6/2565 ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้

กำาชับ ในเรื่องการใช้ปลูก  นำาเข้า มีไว้ และ

ครอบครองซึ่งกัญชา  กัญชง  โดยให้หน่วย

ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  สร้างการรับรู้

ให้กับกำาลังพลครอบครัวและประชาชนได้

ทราบถึงประโยชน์  โทษ  ภัย  และ ข้อปฏิบัติ 

ระมัดระวังในการใช้  การปลูก นำาเข้า  มี

ไว้ และครอบครองซึ่งกัญชา  กัญชง โดย

ให้สำานักงานปลัด กห.เร่งจัดทำาแนวทาง

ปฏิบัติ  เพื่อควบคุมการใช้ ของกำาลังพลใน

กระทรวง  โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

เน้นย้ำากำากับดูแล ในการเข้าถึงกัญชา กัญ

ชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

“กห.มีกำาลังพลภายใต้การปกครอง 

จึงสั่งให้หน่วยรับผิดชอบ ออกระเบียบคำาสั่ง

ให้สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

คือ  เรื่องของการนำาเข้า การใช้ ให้อยู่ภาย

ใต้การรักษาทางการแพทย์  ห้ามใช้ด้านการ

สันทนาการ และในหน่วยทหาร ห้ามให้มีการ

ใช้และบริโภคโดยเด็ดขาด ” พ.อ.จิตนาถกล่าว.

ดรามาถอดแมสก์

 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) แถลงผลการเฝ้าระวัง

สายพันธุ์ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า 

ขณะนี้มีสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล (Variant  

of Concern: VOC) เหลือเพียงสายพันธุ์

เดียวคือโอมิครอน ที่ระบาดเป็นส่วน 

ใหญ่ ซึ่งแทบไม่มีสายพันธุ์อื่น ไม่ว่าจะ

เป็นเบตา อัลฟา หรือเดลตาแล้ว โดยโอมิ 

ครอนก็ยังไม่ได้แตกรูปแบบหรือเปลี่ยน 

แปลงกลายเป็นตัวใหม่ ซึ่งองค์การอนามัย

โลกจัดกลุ่มโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่

ต้องจับตาว่าเป็น VOC lineages under  

monitoring หรือ VOC-LUM ซึ่งมีแนวโน้ม

ทำาให้มีการแพร่เป็นคลัสเตอร์ ใหญ่ หรือ

สามารถติดเชื้อได้แม้ว่าฉีดวัคซีนหรือเคย

ติดเชื้อมาแล้ว ขณะนี้มีอยู่ 5-6 สายพันธุ์

ที่ต้องจับตา เช่น BA.2.12.1, BA.2.9.1, 

BA.2.11, BA.2.13 ซึ่ง BA.4 BA.5 รวมอยู่

ในนั้นด้วย ทั้งนี้ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย 

BA.2.12.1 ที่มีเป็นข่าวในสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้ก็เริ่มลดลง ซึ่งประเทศไทยก็พบ

ประปราย

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า สำาหรับ BA.4 

และ BA.5 พบมีการกลายพันธุ์ในตำาแหน่ง

ยีนที่ L425R ซึ่งเหมือนที่พบในเดลตามา

ก่อน จากหลักการจึงคาดว่าจะมีผลและมี

ความอันตรายต่อปอดมากข้ึน จึงมีความ

วิตกกังวลมากขึ้น เนื่องจากโอมิครอนเดิม

ก็แพร่เร็วอยู่แล้ว และหากมีความรุนแรง

ของเดลตาก็น่าจะมีปัญหาขึ้นได้ แต่ทั้งหมด

นี้ยั ง เป็นการสันนิษฐานจากตำาแหน่ง

พันธุกรรมอยู่ อย่างไรก็ตาม BA.4 และ 

BA.5 มีตำาแหน่งพันธุกรรมบางจุดที่ต่าง

กัน แต่ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความรุนแรง

ที่มากขึ้น

“สถานการณ์ทั่วโลกในช่วง 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกพบว่า BA.5 

น่าจับตาใกล้ชิดมากกว่า BA.4 เพราะพบ

การติดเชื้อในสัดส่วนที่มากขึ้น โดย BA.5 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 25 ส่วน 

BA.4 ลดจากร้อยละ 16 เหลือร้อยละ 9 

ฉะนั้นภาพรวมของโลกมี BA.4 ลดลง ขณะ

ที่ BA.5 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอีกไม่นานก็จะกลาย

เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลก รวมถึงไทย

ด้วย” นพ.ศุภกิจกล่าว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กล่าวว่า สำาหรับการพบ BA.4 และ BA.5 

น้ัน ในประเทศไทยรายแรกในกลางเดือน

เม.ย.2565 ข้อมูลตรวจสายพันธุ์ ระหว่าง

วันที่ 18-22 มิ.ย. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ตรวจทั้งหมด 396 ตัวอย่าง สัดส่วน

ที่พบสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 พบมากใน

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ร้อยละ 72.7 พบใน
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จับเมียนมาลอบเข้าเมือง 37 ราย

กาญจนบุรี • เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาด

หญ้า/ร.9 รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่และ ชป.ขว.กกล.สุร

สีห์ ว่าจะมีขบวนการนำาพาต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง จึงสนธิ

กำาลังลาดตระเวนซุ่มตรวจร่วมกับ ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, ตำารวจ

ภูธร, ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข โดยสามารถจับกุม

บุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

ในพื้นที่กาญจนบุรีได้ 37 คน (ช.31,  ญ.6) ผู้ ให้การช่วย

เหลือซ่อนเร้นนำาพา (ช.5) จุดแรกที่ บ.ท่าขนุน ม.1 ต.ท่า

ขนุน อ.ทองผาภูมิ จับชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนได้ 2 คน  

(ช.1, ญ.1) ผู้ช่วยเหลือ ช.1 จุดที่ 2 พื้นที่ บ.กองม่องทะ  

ม.2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จับชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดน

ได้ 3 คน (ญ.) ผู้ช่วยเหลือ 2 คน จุดที่ 3 พื้นที่ บ.ท่าขนุน 

ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จับได้ 32 คน (ช.28, ญ.4)  

ผู้ช่วยเหลือ ช.2 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 15,000- 

30,000 บาท/คน เดินทางมาจากเมาะลำาใย, ย่างกุ้ง, พะโค, 

ยะไข่ เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ จ.สมุทรสาคร, จ.ระยอง, 

จ.กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ จึงนำาตัวส่งสถานีตำารวจภูธรใน

พื้นที่ดำาเนินคดีต่อไป 

เอาจริงทวงคืน ‘ชายหาดนาจอมเทียน’ 

ชลบุรี • วันที่ 24 มิ.ย.65 จากกรณีพิพาทระหว่างเทศบาล 

ต.นาจอมเทียน กับผู้ประกอบการที่มาจับจองพื้นที่ชายหาด

นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการ

เปิดร้านค้าร้านอาหารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่

สาธารณะส่วนรวม ซึ่งได้มีการประชุมร่วม 5 หน่วยงาน 

จนได้ข้อสรุปห้ามผู้ประกอบการมาจับจองพื้นที่จัดตั้งร้าน

ค้า เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียน ให้คงความเป็น

ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ หลังจากกรมเจ้าท่าทุ่มงบราว 600 ล้านบาท เพื่อ

ฟื้นฟูหาดทรายขาวให้คงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เป็น

พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน

หย่อนใจ โดยส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำาบล

นาจอมเทียน ภายหลังไม่นานกลับมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจอง

พื้นที่บนพื้นหาดทรายขาว ทางเท้า และริมฟุตปาธ ตลอด

แนวชายหาด จัดตั้งเป็นร้านค้า ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟ ชุดม้า

นั่งต่างๆ ล่าสุด เทศบาลตำาบลนาจอมเทียนได้ประชุมหา

ทางออกร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบ และสำานักงานเจ้าท่า

พัทยา ได้ข้อสรุปออกหนังสือประกาศห้ามผู้ประกอบการ 

จับจองพื้นที่ชายหาด ทางเท้า ผิวจราจร จำาหน่ายสินค้า 

เพื่อหาผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนจะดำาเนินการตามกฎหมาย  

โดยมีกำาลังจาก 5 หน่วยงานเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27  มิ.ย. 

เป็นต้นไป.

ประเทศ ร้อยละ 27.3 ฉะนั้นต้องดูอีก 2-3 

สัปดาห์ ถึงจะเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริง

ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรมวิทยา

ศาสตร์ฯ จะสุ่มตรวจสายพันธุ์ในผู้เดินทาง

เข้าประเทศ ชายแดน ผู้ที่มีอาการรุนแรง 

และคลัสเตอร์แปลกๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

เผยแพร่ประกาศใช้ข้อกำาหนด ออกตาม

ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65 

คำาส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ที่ 12/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำาหนดเป็นพื้นที่

เฝ้าระวังตามข้อกำาหนดฯ ซ่ึงได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และคำาสั่ง ศบค. 

ที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 ซึ่งมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ลง

นามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ทั้งนี้ สาระสำาคัญคือการผ่อนคลาย

ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความ

สมัครใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงอารมณ์

ฉุนเฉียวหลังถูกถามเรื่องดังกล่าว โดย

ระบุว่า อ่านกันหรือยังว่าทุกอย่างเขียนไว้

อย่างไร อยากให้สื่อไปทำาความเข้าใจกัน

ก่อนแล้วค่อยมาถามว่าออกมาเพื่อความ

มุ่งหมายอะไร และอะไรคือสาระสำาคัญ 

แล้วมาตรการที่ว่ามีปัญหาอย่างไร ออกมา

เพื่อใคร 

“ผมเชื่อว่ารอบคอบแล้วถึงได้ประกาศ

ออกมา เพราะเป็นเรื่องของความเดือดร้อน

และความจำาเป็น อย่าให้มีปัญหาทุกเรื่อง” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

นายกฯ ฝากถึงประชาชนพิจารณาใช้

ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของการสวม

หน้ากากอนามัย แม้ ให้ผ่อนคลายสวม

หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นไปตามความสมัคร

ใจมีผลแล้ว การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

ตามข้อแนะนำาของ สธ. ก็ยังคงมีประโยชน์

ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่และ

การรับเชื้อ

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับ

ผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่ังการและประสาน

กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ ส่ังการ

และประสานไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและ 

ผู้ว่าฯ กทม. ได้ทราบและถือปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดฯ ประกาศดังกล่าวแล้ว รวมทั้งให้

บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด เร่งชี้แจง 

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ

กับพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ทราบ

ถึงแนวการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัย

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้จะผ่อนคลาย

การสวมหน้ากากอนามัย แต่ในส่วนของ

สถานศึกษายังให้ยึดแนวปฏิบัติของ สธ. 

ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด 

ก็ยังจำาเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

อยู่ แต่หากมีการจัดกิจรรมในที่โล่งแจ้ง ก็

สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ ทั้งนี้ 

ตนยังเป็นห่วงเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่ม

เปราะบางที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ได้

ด้าน บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(BTSC) ผู้ ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้ง

ว่า แม้มีการประกาศผ่อนคลายข้อปฏิบัติ

ในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้าทั่วราชอาณาจักร หลังสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนว

โน้มในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้า

บีทีเอสยังคงกำาหนดให้มีการสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ

ที่ จ.ขอนแก่น แม้จะมีประกาศไม่

บังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว แต่

ส่วนใหญ่ก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน

อยู่ โดย น.ส.วัลยา ภูงาม อายุ 35 ปี ชาว 

จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วเพื่อความ

ปลอดภัยยังคงขอสวมใส่หน้ากากอนามัย

อย่างนี้ต่อไป ทั้งในพื้นที่โล่ง พื้นที่สาธารณะ 

และพ้ืนที่ปิด เนื่องจากยังคงเน้นหนักใน

เรื่องของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

อย่างเข้มงวด ซ่ึงแม้ว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลายลง และเข้าสู่การเป็นโรคประจำา

ถิ่นในเดือน ก.ค.ตามที่รัฐบาลกำาหนด

“ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันหลายคน มี

ผู้สูงอายุหลายท่าน ที่ผ่านมาการปฏิบัติตัว

ในการป้องกันและเฝ้าระวังจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนใน

บ้านได้ดำาเนินการมาอย่างเข้มงวด ทั้งการ

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ

ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือ

บ่อย รวมไปถึงการเว้นระยะห่างและการไม่

รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นแม้วันนี้

มาตรการต่างๆ จะผ่อนคลายลง ครอบครัว

ก็ยังคงชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอลอย่าง

เข้มงวดเช่นเดิม เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเองและคนรอบข้าง” ชาวขอนแก่นระบุ.

เชียงใหม่ • อธิบดี DSI นำาทีม

อายัดทรัพย์ โครงการอสังหาฯ 

1,200 ล้าน หลอกลงทุนแบ่งเงิน 

ปันผลสูง 14 โครงการ ทั้งเชียงใหม่

และกระบ่ี เสียหายกว่า 4 พัน

ล้านบาท

วันที่ 24 มิ.ย.65 นายไตรย

ฤทธิ์  เตมหิวงค์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำาเจ้า

หน้าที่ และหมายศาลสนธิกำาลัง

กับตำารวจและฝ่ายปกครองเข้า

ตรวจค้นบริษัท เดอะนิว คอน

เซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด และ

โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ

นิว คอนเซปท์ ในพื้นที่ ต.สัน

ผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

หลังมีผู้เสียหายกว่า 100 ราย ซึ่ง

เป็นลูกค้าของโครงการดังกล่าว

ร้องเรียนว่าไม่ได้รับส่งมอบห้อง

ชุดให้ตามที่ตกลงไว้

อธิบดีดีเอสไอเผยว่า ใน

ช่วงปี 2564 ได้รับการร้องเรียน 

จากผู้เสียหายซึ่งได้เข้าให้ถ้อย 

คำาแล้วประมาณ 80 ราย ระบุ

ว่าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว

ที่ให้สัญญาว่าเมื่อลงทุนแล้วจะ

ได้รับผลตอบแทนประมาณ 8% 

สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร แต่ว่า 

ปี 2563 เริ่มไม่ได้รับผลตอบแทน

ตามที่สัญญา ผู้เสียหายจึงเชื่อ

ว่าน่าจะถูกหลอกให้ร่วมลงทุน 

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำาการสืบ 

สวนขยายผลรวบรวมข้อเท็จ

จริง เบื้องต้นพบว่ามีลักษณะที่

เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน และ

ได้ตั้งเป็นเรื่องสืบสวนตั้งแต่ 

ปี 2564 

เบื้องต้นพบว่าบริษัทมี

การดำาเนินโครงการอาคารชุด

ประมาณ 14 โครงการ อยู่ใน

เชียงใหม่ 12 โครงการ และ

กระบี่ 2 โครงการ เร่ิมดำาเนิน

โครงการตั้งแต่ปี 2557 บาง

โครงการก่อสร้างเสร็จ แต่อีก

หลายโครงการก่อสร้างไม่เสร็จ 

และไม่ทำาตามสัญญาที่ ให้ ไว้

กับผู้ลงทุนที่มีทั้งสิ้นประมาณ 

2,000 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น

ประมาณ 4,000 ล้านบาท ขณะ

ที่บริษัทอ้างว่าไม่ได้ฉ้อโกงผู้ร่วม

ลงทุน แต่ที่ ไม่สามารถจ่ายผล

ตอบแทนให้ได้เนื่องจากผลกระ

ทบเศรษฐกิจและสถานการณ์ 

โควิด-19 ซึ่งกำาลังพยายาม

บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อจ่าย 

ผลตอบแทนตามสัญญาให้ ผู้

ลงทุน

“เวลานี้อยู่ในขั้นตอนการ

รวบรวมหลักฐานที่จะตรวจสอบ

อย่างละเอียดทุกอย่าง รวมทั้ง

ประเด็นเส้นทางการเงินและ

การฟอกเงินด้วย พร้อมยืนยัน

ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วน

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดไว้เป็น

ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่าตามราคาประเมินราว 400 

ล้านบาท และมูลค่าตามราคาซื้อ

ขายในตลาดประมาณ 1,200-

1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการอายัด

ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบ หากพบว่า

ผิดจริงอย่างน้อยจะเฉลี่ยทรัพย์

คืนให้ผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังได้

ตรวจยึดเอกสารสำาคัญต่างๆ เพื่อ

นำาไปตรวจสอบ”

ด้านผู้จัดการโครงการ

ระบุว่า โครงการคอนโดมิเนียม 

และบ้านพักในเชียงใหม่มี 12 

โครงการ และท่ีกระบ่ีอีก 2  

โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ท่ีผ่านมามีลูกค้าติดต่อมาซ้ือ

ขายกว่า 1,000 ราย เบื้องต้น

ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ตามขั้นตอน เพราะที่ผ่านมามีผู้

ร้องเรียนโครงการก็ได้ชี้แจงเจ้า

หน้าที่ดีเอสไอมาตลอด.

อายัดทรัพย์โครงการคอนโดหรู

กรุงเทพฯ • วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่

กองปราบปราม  พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ. 

พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป., 

พ .ต .ต .ธนาคาร อุชณรัศมี   

สว.กก.6 บก.ป. นำากำาลังจับกุม

นายวันชัย เขจรลาภ  หรืออาเจ๊ก

เฮง อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาล

อาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.266/2564 

ลงวันที่ 6 มิ.ย.64 ข้อหา “ร่วมกัน

ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ปืน ที่นายทะเบียนไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้ได้, ร่วมกันมี

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบ

อนุญาตให้ได้ไว้ ในความครอบ

ครอง” และหมายจับศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ที่ 268/2564 ลงวัน

ที่ 20  ก.ค.64 ข้อหา “ร่วมกันมี

ไว้ในครอบครอง และจำาหน่าย

ซึ่ ง เครื่ องกระสุนปืนหรือลูก

ระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้ได้, ร่วมกันมี

ยุทธภัณฑ์ ในครอบครองโดย 

รวบ‘อาเจ๊กเฮง’เจ้าพ่อค้าอาวุธสงคราม

ไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บริเวณริม

ถนนซอยแก้วเงินทอง 2 แยก 2 

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง 

ชัน กทม.

ทั้งนี้ เมื่อกลางปี 64 เจ้า

หน้าที่ กก.6 บก.ป.ได้จับกุมเครือ

ข่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์

กลุ่ม “ชุมชนตลาดดำา” พร้อม

ของกลางอาวุธปืนขนาดต่างๆ 

ได้เป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม 

จากแนวทางสืบสวนทราบว่ามี

การทำากันเป็นขบวนการเชื่อม

โยงหลายเครือข่าย มีผู้เกี่ยวข้อง

จำานวนมาก จึงรวบรวมพยาน

หลักฐานขออำานาจศาลออก

หมายจับเพิ่มเติม กระทั่งต่อมา 

ทราบว่านายวันชัย หรืออาเจ๊กเฮง 

ผู้ต้องหารายนี้ที่มีพฤติการณ์นำา

อาวุธปืนสงคราม, ลูกระเบิด

จากชายแดนติดกับประเทศ

เพื่อนบ้านมาขายผ่านกลุ่มดัง

กล่าว หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ 

กทม.จึงนำากำาลังตามจับกุมตัวได้

ดังกล่าว

สอบสวนนายวันชัยให้การ

รับสารภาพว่า รับซื้ออาวุธปืน

สงคราม ระเบิดมาจากนายทุน

รายหน่ึงในพื้นท่ีชายแดนติด

ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนนำามา

ขายให้ลูกค้าผ่านกลุ่มชุมชน

ตลาดดำาซึ่งเป็นกลุ่มซื้อขายปืน

เถื่อนออนไลน์เพื่อเก็งกำาไร โดย

ทำามานานหลายปีกระทั่งมาถูก

จับกุมตัวได้ดังกล่าว จึงนำาตัวส่ง 

พงส.กก.6 บก.ป.ดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

พิจิตร • วันที่ 24 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า พระครูวิสิฐสีลา 

ภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง

พ่อเงินบางคลาน (สฤษดิ์ จุ้ยเทศ) 

ได้มรณภาพแล้ว เหตุเกิดเมื่อ

เวลาประมาณ 04.00 น.ของ

วันนี้  โดยลูกศิษย์ที่ดูแลได้พา

ตัวส่งโรงพยาบาลบางมูลนาก 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เนื่องจาก

หลวงพ่อมีอาการแน่นหน้าอก

และหายใจไม่ออก แต่ปรากฏว่า

เมื่อมาถึง รพ.บางมูลนาก ชีพจร

ได้หยุดเต้นแล้ว แพทย์เวรและ

พยาบาลได้ช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่

ประมาณ 20 นาที แต่ไม่ประสบ

ความสำาเร็จ ท่านจึงมรณภาพไป

อย่างสงบ สิริอายุ  73 ปี 5 เดือน 

23 วัน ท่ามกลางความโศกเศร้า

เสียใจของบรรดาลูกศิษย์ จาก

นั้นได้นำาสังขารส่งชันสูตรเพื่อ

ทราบสาเหตุของการมรณภาพที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จ.พิษณุโลกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม

ว่า พระครูวิสิฐสีลาภรณ์เป็น

อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงิน

บางคลาน แต่ปรากฏว่ามีผู้ร้อง

เรียนในหลายๆ เรื่อง จนกระทั่ง

เมื่อปี 2557 คณะสงฆ์และพระ

ผู้บริหารได้สั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

เจ้าอาวาส และแต่งตั้ง พระครู 

พิสุทธิวรากร รักษาการเจ้าอาวาส

เมื่อปี 2558 จากนั้นฝ่ายอดีต 

เจ้าอาวาสก็สู้คดีฟ้องร้องศาลแพ่ง 

ศาลอาญา ศาลปกครอง เป็นคดี

ขึ้นสู่ศาลหลายสิบคดี รวมถึงฝ่าย

รักษาการเจ้าอาวาสก็ฟ้องกลับรวมถึง

ร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สิน

เอาผิดอดีตเจ้าอาวาส จากนั้นใน

ช่วงปี 57-58 กลุ่มลูกศิษย์ของ

อดีตเจ้าอาวาสก็รวมตัวกันชุมนุม

ประท้วงก่อเหตุวุ่นวาย จนกระทั่ง

เมื่อต้นปี 65 ก็มีการปิดล้อมยึดวัด

ยาวนาน 3-4 เดือน เพิ่งมาเปิด

ประตูวัดประตูวิหารให้นักท่องเที่ยว

เข้านมัสการบูชาหลวงพ่อเงินได้

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เอง.

อดีตเจ้าอาวาส

วัดหลวงพ่อเงิน

มรณภาพแล้ว

ทำาเนียบฯ • นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ใน

โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ใน

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลจึง

ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำา

เนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อการ

ดำาเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ใน

ครั้งนี้ โดยรัฐบาลเห็นชอบให้สำานักงาน

ปลัดฯ จัดทำาเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำานวน 

10,000 ชุด เพื่อจำาหน่ายให้แก่ประชาชน

ทั่วไปสำาหรับใช้ประดับในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และ

ในโอกาสสำาคัญตามวาระอันสมควร โดย

จำาหน่ายราคาเข็มละ 199 บาท 

ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกจัดทำาด้วยวัสดุทอง

เหลือง แข็งแรงทนทาน ข้ึนรูปแบบตาม

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 

คม 2565 ขนาดความสูงประมาณ 4 x 2.7 

เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง ผู้

สนใจสามารถสั่งจองผ่านระบบร้านค้า

ออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด 

(thailandpostmart.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 

เป็นต้นไป หรือซื้อด้วยตนเอง ณ กองคลัง 

สำานักงานปลัดฯ ทำาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วัน

ที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-

4305, 0-2283-4310, 0 2283-4312 และ 

0-2283-4318.

เปิดจอง-จำาหน่ายเข็ม90พรรษาพระพันปีหลวง



คู่บ้านคู่เมืองแพร่, ชมสถาปัตยกรรมไทย            

ผสมยุโรปที่ “คุ้มเจ้าหลวง” เมืองแพร่,             

พิพิธภัณฑ์ไทลื้อบ้านถิ่น, วัดต่างๆ      

อีกหลายแห่ง เช่น พระธาตุอินทร์แขวน

จำาลอง, วัดจอมสวรรค์, วัดพระธาตุ                                       

จอมแจ้ง, วัดนาคูหา, วัดสูงเม่น ภายในวัด                                         

มีโบราณวัตถุล้ำาค่าท่ีน่าสนใจ ท้ังพระพุทธรูป

แกะสลักด้วยไม้ พระพุทธรูปถอดชิ้นส่วน

ได้ เจดีย์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและ

ภาษาบาลี คัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์มาก

ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ

ขณะท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นแหล่ง                                                

รวมของพื้นที่ 3 วัฒนธรรมที่ผสม

กลมกลืนเป็นสีสันวิถีชีวิตอย่างลงตัว    

ท้ังวัฒนธรรมล้านช้าง ล้านนา และสุโขทัย 

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในช่วงน้ีจะได้

พบความสดชื่นของสายฝนอันชุ่มฉ่ำา                                            

ความเขียวชอุ่มและความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติทางทิศเหนือตอนบน    

ของจังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณอำาเภอท่าปลา                               

และอำาเภอน้ำาปาด โดยมีกิจกรรมต่างๆ 

ให้ทำาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

การปั่นจักรยานที่เขื่อนสิริกิติ์ การเดิน

ป่าท้าพิชิตภูสอยดาว และการไปชม    

ความยิ่งใหญ่ของต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก  

ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่  

ส่วนคนที่ชื่นชอบเรื่องวัฒนธรรม   

พลาดไม่ได้กับการไปเยือนซุ้มประตู  

เมืองลับแล ตำานานของเมืองคนดี     

ห้ามพูดโกหก, พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล 

สักการะวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัด

พระแท่นศิลาอาสน์ ศูนย์รวมความศรัทธา

ของชาวพุทธ  เป็นต้น 

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงานแพร่ 

กล่าวปิดท้ายว่า ททท.ยังให้ความสำาคัญ

กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วย

การรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่ 

นักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาและไม่ทำา 

ให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย 

ช่วยกันลดโลกเลอะ ท้ังด้วยการไม่ท้ิงขยะ                                                      

หรือสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ในขณะ

เดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการในฐานะ

เจ้าบ้าน ก็เน้นถึงการดูแลเรื่องแหล่ง  

ท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดี การเลือกใช้

วัสดุที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

อำานวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์

ล้างมือ การฆ่าเชื้อ  การเว้นระยะห่าง

และการเตือนนักท่องเที่ยวให้ดูแลสุข

อนามัย สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสร้าง                                      

วัฒนธรรมใหม่ในการท่องเที่ยวที่ให้ 

ความสำาคัญทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“ททท.สำานักงานแพร่ มีความ

มั่นใจว่า นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมา

ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัด

อุตรดิตถ์ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ จะได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยว   

เกิดความสุขและความประทับใจจากการ            

เดินทางอย่างแน่นอน” ผู้อำานวยการ ททท.

สำานักงานแพร่กล่าว

สำาหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

กิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่               

และอุตรดิตถ์ สามารถติดตามผ่าน 

Facebook : ททท.สำานักงานแพร่  หรือ

โทรศัพท์ 0-5452-1118, 0-5452-1127

‘นุ่งซิ่นกินทุเรียน’

แพร่-อุตรดิตถ์ Amazing ยิ่งกว่าเดิม

ทท.สำ�นักง�นแพร่ ร่วมกับ

พิพิธภัณฑ์ ผ้าซิ่นตีนจก  ไท-ยวน  

ลับแล อุตรดิตถ์ ชวนสัมผัสวิถี

ภูมิปัญญาผ่านผืนผ้าที่หาชมยาก ในงาน 

“นุ่งซ่ินกินทุเรียน  ปี 2565” พร้อมลุยสวน

ชิมทุเรียนอร่อยและอาหารถ่ินของดีข้ึนชื่อ

เมืองลับแล  จากนั้นเดินทางท่องเที่ยว 

พักผ่อน ไหว้พระในเมืองเก่า ที่มีเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น                      

ท่ามกลางบรรยากาศเย็นใจในฤดูฝน  

ตามเส้นทางแพร่-อุตรดิตถ์

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำานวยการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานแพร่ รับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่

และจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในช่วง

วันที่   2-3 กรกฎาคม  2565 นี้ ททท.

ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ ผ้าซิ่นตีนจก  ไท-ยวน  

ลับแล  ตำาบลชัยจุมพล  อำาเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำาหนดจัดงาน  “นุ่งซิ่น

กินทุเรียน  ปี  2565” เพื่อเป็นการสืบสาน

มรดกภูมิปัญญา ผ้าซิ่นตีนจก ลับแลที่มี  

ชื่อเสียง  และเป็นการส่งเสริม การท่องเท่ียว                                

ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประกอบกับในช่วงเดือนมิถุนายนและ

เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียน

ของชาวลับแลเริ่มออกสู่ตลาด จึงถือเป็น

โอกาสที่จะจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว                                            

ได้รู้จักเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว       

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ต่อเนื่อง

อย่างจังหวัดแพร่ให้มากขึ้น

ภายในงาน “นุ่งซ่ินกินทุเรียน  ปี  2565”  

มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น                                      

ชมความงดงามจากฝีมือการทอผ้าซ่ินตีนจก  

ไท-ยวน  ลับ แล, ชิม ความมหัศจรรย์                                             

ของทุเรียนหลง-หลินลับแล และอาหารถ่ิน                                            

หลากหลายชนิด เลือกช็อปผลิตภัณฑ์

สินค้าดีจากชุมชนลับแล และร่วมกิจกรรม  

workshop ทำาเครื่องประดับจากผ้า ทั้งนี้ 

พิเศษสุดสำาหรับ 100 ท่านแรก ที่นุ่งซิ่น 

มาร่วมงาน รับชุด  welcome fruits ที่มี

ความสด  อร่อย  จากสวนผลไม้ ลับแล

ที่ผ่านมา ททท.ยังได้ร่วมกับ

สำานักงานเทศบาลตำาบลหัวดง จัดงาน

เทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 

(มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล) 

ประจำาปี 2565 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่                              

ชื่อเสียงของทุเรียนเมืองลับแล และเพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุง

คุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น ตรงตาม

ความต้องการของตลาด รวมทั้งเป็น             
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16

มองเมืองมองเมือง

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล

ภูสอยดาวจ.อุตรดิตถ์ ความสวยงามของธรรมชาติที่ภูสอยดาวจ.อุตรดิตถ์

หลงลับแลทุเรียนดังเมืองลับแล ทุเรียนผลไม้แห่งฤดูกาล

พระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่

บรรยากาศจากเขื่อนสิริกิติ์จ.อุตรดิตถ์เมืองลับแลแหล่งผลไม้อร่อย

ท

สรณะ รายงาน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวอำาเภอ

ลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทางหนึ่ง

อีกด้วย  

ททท.ยังร่วมกับผู้ประกอบการ  

สวนทุเรียนและร้านคาเฟ่ทุเรียน 7 แห่ง

ในพ้ืนท่ีอำาเภอลับแล จัดกิจกรรมเชิญชวน

นักท่องเที่ยวมาฟินกับบุฟเฟต์ทุเรียน

และเมนูทุเรียน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ                        

เดินทางให้มีประสบการณ์ท่ีแตกต่างเพ่ิมข้ึน                            

ได้แก่ สวนเพ็ชร์พิชัย โทร. 08-9961-4130,                                        

สวนคุณปกรณ์ โทร. 08-5595-1654/ 

08-9957-0431, สวนป้�เรียน โทร.    

06-3891-4659, สวนทุเรียนบ้�นบนดอย                                      

โทร. 06-2959-7974, 0-5545-7270, 

บ้�นสวนธันว� โทร. 08-3969-8291, 

เฮือนลับแล โทร. 0-5542-7009/      

09-3138-2881 และ ม่อนลับแล     

โทร. 0-5543-1439            

ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงานแพร่                                    

กล่าวต่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน                                      

จังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์       

นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสวยงาม       

โดยในส่วนของจังหวัดแพร่เป็นเมืองเล็กๆ                                      

ท่ีมีเสน่ห์ มีชื่อเสียงเรื่องของป่าไม้ มีแหล่ง                                             

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น                                  

อาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม     

วัดวาอาราม และวิถีการใช้ชีวิตของ

ผู้คนที่ยังคงความเรียบง่ายงดงาม             

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ผ่าน

กิจกรรมของชุมชนและการลิ้มลอง 

อาหารถิ่นต่างๆ ภายใต้บรรยากาศ   

ความเขียวขจี ชุ่มฉ่ำา เย็นสบายของฤดูฝน 

สำาหรับสถานท่ีแนะนำาท่ีไม่ควรพลาด

เมื่อได้มาเยือนเมืองแพร่คือ การเดินทาง

ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  
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